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KERSTMIS EN NIEUWJAAR FEESTDAG£N. Schapen I

P.Ul:lLIEKE VERKOOPING . IS'·,
. TER, PL.U.T8B lf ' •.-"!!--.-.;
lECI_:l.lm &-e_-e:l.e,

(nabij P AlBIET lUVIl'm),
VAN

GOBDKOOP& TJl.RIBYIDH:

Ol' Só 1J~ember, 1903, en 1eu 2 J6Jlun. 1904., zullen Goedtoope Be~ur.
kaartjes worden uitgegeven voor de morgen treinen nn Kaaptlfad !laar

:'uI:l"1'>Ct West. Strand Weg en Sir Lcnrry's Pu, geldig .1eoht ... oor den
,b.: "an afgifte, tegeu de volgende brieven: .

lste Kieue, Sa.; 2d.e Klasee, sa. 6d.: &le Klasse, 211.
De ~ewone Goedkoope Tarieven sullen op bo ... ngemelde datums van

,;r~d1f blijven op deu WijnberK pn Simon88tad Tak.
Biljetten, uitgegeven op 26 December, zullflf I(eldig sijn voor de terug-

,tL; op 2S Oeoe!l1ber. Die ui~ye~ op ~1 en 2 Januari sullen geldig zijn
P(1[' de terugr8ls tot en met' lull&l'l, 1904. -

TRBX.DJ'SMST •.
WIJNBERG EN SIMONSSTAD TAK.

-t'~GD-

> ! -'. .-"8a,; SCHIElAAR, DE,BOK & CO..,:500 Eante lias IIICb~blllls, .Gevestigd No. 35, Wm4.latraaf, -
.. - IJ;; - KAAPSTAJ) •.· _.

Up Keratmi8dag. 25 December. aal de treindiens' op den Wijnbel'g en
S,aJonSlita.rI taklijn dezelfde zijn ala op Zondagen.

Op 2;; December sal een special.~peraonentrein te 7.30 v,m. vertrekken
v.m Wijnberg naar Kaapstad (stoppende op alle tussoben gelegen ..... tions),
die aansluiting sal hebben te Zout Rivier met den morgentrein van 7.50 op
,je hoofdlijn -an Kaapetad ; ook sal een s.,.ciAle perJOnentrein verlrelrbn
..c.n K&apatai naar Wijnberg te 1l'3~ v m., die zal stoppen op alle tU8ICben
"eleJ:en stations. .Op den avond voor K81.. tmia, ~ December, en Oudeju.rsavond, 31 nE ondergeteek:endf'ln, behoorlijk: geJast door den h~r
December, z~ d9 ge'~one Zaterdagdienst vllonkracht Ilijn voor daa namiddag H. B, D. BBUKZIII van !rieskraal, zullen bovengemelde 8oba~
tr-rn V1l.I1 7.25 van KII.apstad en den n~idda~itl van 7.56 van Mowbray. d aank:o den'
behalve welke vertëhillepde andel'e Sp8C1&letreInen RUen loopen. publiek: verkoopen, onmiddellijk na e mat van t.reiD (1 )

Op 26 December. 1003, en 1 en 2 Janu.a.ri, 1904, sal de rwone dieust om 2 uur namiddag van Caledon te BJ ctin Sw.tie. xooper,s .~ItoD. .:...;..,.3._1A._ JaII.DId
op deu Wi ;nberg en Sir.oonsstad Tak gt'sohorat worden en zal een apeoiale Kaapstad en elde\'8 kunnen diense~ J den a'9'011dweder terug, y~
c1ien~tdaanoor h de p1a.c.ts worden gesteld. k:eeten met den avondtrein. '

MAITLAND Elf DURBAN ROAD LOULE DIENST, Deze schapen sijn de aandaoht van alle k:oopera ~ heereD
Op Kerstdag. 2~ December, zal de Maitland en Durban &ad Lokale en .O'lral van slaoh~-- en nu dat schap'en zeer schaarsoh ZIJn, beer P. O.

Dienst deselfde zijn als op Zondagon, • _. DI de ~Op 26 December, 1W3 en 1 en 2 Jaauari, 19()4., sal de gewone Locale is het de plicht "an een ieder gt'bruik te maken.. VU .dese ge- '.' ..-vv JEet:tee.!!~
[)ielld nn kraaht blijven met de volgende uibon_'enngell: legenhei.d. . . . ", (2).

De voormiddagtrein van u.aD '9'&11 K.a.apsta.d"D8&l' M&itland, sa.l door·
I~n naar Durban Road en van DurtMUl Boud uaar Kaapat.acl terugkeere KOMT DV. ALLr.N BN KOOPT. . Dpe
'e 12 SO n.m.; !leide treinen sullen stoppen op alle statiODB langs dell weg. ~tTl en

Op 1 Januari, 1904 zal de na.mid~rain V&Il ~1.20 ya? Xa.apllta t Daal' Dstum : 23 DECE•••••• 2 U....... ~ .
[)urban Bo3I1loopen. .en op 2 Jana&l'l, de voorD:uddagtNiD nn 12.15 van ·... .:.:.EC __

Durban Road naar Kaapstad. .. H. B.<-~.BEUK.B8.
Op 26 l>4IC8mber. 1903 en 1 en 2 J6Jluri, 1904, zullen de navolgende Oaledon, 11 December 1903 ,

u-ainen wet loopen : .12.5S n.m. Kaapstad naar Zoutl-lvier. 5.35 n.m, Kaapstad naar Maitland, DEUPERS UOOR"E & KRIGE A1s1GO'ers.
1.-1.7n.m Zoutrivier naar Kaapstad, 55.">n.m. Maitland naar Kaapstad, 125 .lil., .lil ".u.e. .
u,m. Maitland naar Kaapat6d: De trein '9'IUl Kaapstad arriveert datle1ijb te' "Blgiu"

op M en Il December, 1903, zulla de na.voltrend. treineo Diet loopeD:
,) 10 n.m. Kaapatad naar Ma.itland, ~ S.') n.m. Maitland na.r.r Kaapstad, omtrent 12 uur des middag&.

HOOFDLIJN. ------------ .. --------~.~----------------
Op 26 Decembel:, 1903 en 1 en 2 Januari, loo.. lul'" de volgende

Speciale ~entrem.n loo~ :
7.80 v.m. Kaapstad naar SU' Lowry'e Pas.
".~ v.m. Kaapstad naaI' Wel1iD3ton 'ria Stellenbosch.
6.15 n.m- Kaapttad naar Sir LoWTy'a Pas en Klapmuts. via Stellen-

Ixl8ch.
4045 n.m. SiI' Lowry's Pil Daal' K.a&pt'tad.
6.0 n.m. Wellington naar Kaapetad Tia 8tel1enboech.
1).35n.m. Sir L',wry's Pas naar Kaapstad.
Jp 21 en 81 December, .. l de •. 30 namiddag trei1l ....~ Kaapa~" naaI' DB ond__'-k:eDde &la Trnatee in len 1D1Ol.~1l Boedel

Su Lowry'lI PIIoI doorloopen nUl' Caledon, en op dat atAboll aan ..omen te .J........,.., J ' 'lP" J . U'~
12,10 v.m. van OBANNJ8 A.OOBU8 D. a.OO~ .ZOOJL: ftJl -.uv.....--

OP dezelfde da~U1D8.. 1 de 6.15 ~iddag t1'8m loopen van K"aps.tad 'ourg, :MallMlblU'J Afdeelu.g. ml pubhek doen verkoopn te
llA&l' Sir Lowry's P.~ en Klapmuts .. ta Stellenbosch; ook sal een ~le . . I ,

trein V&ll St-llenbosch vert.re~ken te 6 .6() n.m., die op lI11e stations zal MOORREESBURG,
stoppen en Kaapstad ui bereiken te 8.13 n.m. .' .

De .).15 n.m. trein van Kaapstad naar Kla.pmutl t;aJ op 24. en 31. OP
O0C6illber, 1903 NIET TardeI' loop on dan Durban Road, en .. lop 1 Jannan
1004 NIET loopen tnSllCh8n Kaapetad en Klapmutli. .

Op 31 December, lOOS, sal eeu 8peciale penonentrell~ nn Kaa.~tad
'ertl'ekkan naar WOrcl8ter, via Kraaifontein te 7.50 n.m .• die op &lIe station.
&al stoppen en te Worcester zal aankomen te 1.18 v.m. .

Op 1 Januari. 1904, zal een Speciale peraonentrei~ .....11 Wo~ter TlA
L l\aifontein naar K_p~tad vertrekken te 4..&1 ".m., die op alle stations zal
n0ppen en Kaapetad zal bereiken te,V 405v.m. .

Op 2 Januari. 1900' zat eeD Speciale pe1'llouentreUl van 'Jtelleuboloh nt.ar
K.&apstad vertrekken te 455 u.m., en te Kaap"tacl oaukom.n te 6.24 n.m.

Op 28 December, 1903 en 4 Januari 1904 su~n Speciale p81'llOnen.
:re,nen le 1.-t.:)".m. "1Ul Caledon vertrekken, aanshlltende met ,de 7.0 voor·
middag trein van Sir Lowry's Pas, te Kaap8tad "!l~olllende te iS.M ".Ill.

Voor vel dere bijzonderheden zie de aanplak bilJetten.
T. S. KeRWER. Algemeen Beetierder.

L.ap,tad, 12 Dec., 1903.

OP

WOENSDAG, ,den 23sten DECEMBER, 1903~
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100 Kostbm Z.bad.
,D~.PB

Malmesbury Executeurs ~am8r Bn Voogdij en
Brand Assuranti Maatschappij.

Ill1D11, til 21stll IE~(~I~I,1111,
TO 10 UtJB VOO:aJm)DA.G,

VASTGOED.
Het 8ige~dom ten d.orye. Moorree,hurg. be,end; ala de

.. Oude Pastone," met ombggenden grond, groot 2 morg-
580 roeden. _ .

Het W oonhuia Ï8 onder IJzeren da.k, goed en stevig ge-
bouwd, be"attende de gewone vertrekken, Betbmer, ~i*-mer.
Slaapkamers, Keuken, .Dispens, ens.

Ook buiten gebouwen beatunde
StalleDI

RATTRAY & MARAIS,
HBNBY JOHN BATTBAY.
ANTHONY BDUABD :MARAIS,

Produoten Handelaars in 'tGroot en Klein
Alle BOQrtan van Producten verkocht op Oommjuie

of~ ,
PRSTORIA ..

LOSGOED.

BEPERKT,.
BUCKNALL

LIJNEN,
KAPITAAL £60,000.VAR£NO£VANWNTAD NAAqEtllEUlID,

Jloo:rnLUft'O&O :
cs.pe 'I't .. _ GebDa,wr:aa. K.& ..... T~

Dl!'BOTBUBD:
I

"" aJu .......nulS. ,'Afslager .

.....fIB_ ... V.t.ai_1IC MMI D.h· PPQ..
R~wm •• ·~~ ~~



••• DlORIA.

TER heria.nert'ÏDJ UD olllen geliefden
Vader: ,

PETRUS JOHA.NNES COETZE,
gwtonen den 20tIieIl December, 1902,
.. Purl, iD deu onderdom I an 70 jur,
0811 lDUDd eli 20 dagen.

Jo'. J. DU TOIT,
M. M. DU TOIT,

geboren COITtE.
Dougl ...

BENOODIGD.
EE...1tf bekwaam M.odemaakster

(Milliner) voor bijsonderheden doe
lUl_k bij

SMUTS & KOCH.
Malmesbury ,
lJ, n-e, 1903.

ONDERWIJZER te JubileelU'8.aI,
di.trict Sw.ulendam (7 Irioderen).

SlJarill £40 per jaar en all ... vrjj, Werk·
n.amhcden te beginnen 1 F ebruari 1904.

Doe schriftelijk lI&D&Oekbij,
p, M. CUETZEE.

Jubileekrss],

TEGEN het Januari kwartaal,
GECERTIFICEERD OXtJER-
WIJZER, !rolteno distr., IS leer-
lingen, tot Sta-:da.ard Vl.-£70 en
vrij logies.-Hollandscb.

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

ON[J1;;RWIJZERES - Op een
plaats nabij :t do~ Robertson, ~.O
minuten van t Station. Onderwijs
te wordt n g~ven in Engelsch;
Hollandscs , Mu:tiek cn Naaldwerk.
Salaris £60 per jaar, met vri i logies.
Applicaties met getuigschrift(·n, ook
Tan Iidmsat-chap van een Pro' es-
tantsche Kerk, worden verwacht op
10 Januari. 'INerkzaamheden met
Januari to beginnen.

J. Il COXIUDlE,
Vink Rivier, Hebertson.

ONDER\\' I.IZEH(ES) gevraagd
te Dieprivier, Ka labuskrnal Station,
Salaris .£40, ell vrij kost en inwoning.
Acht kinderen. Wel'kcaamheden te
aanvaarden na de Ker-tmis varantil'.
Applicaties ill to zendou tut 30
Dec., a.s. bij

A. STEYN,
Diepri vier,
KalahaMkmal.

11 Dec, El{):l:

EEN gecprtiticecrde ondsrwi izeres
op eeu boeren plaats Bokfoutëin. 9
mijlen van Hicbraoud Hosd Statie.
Onderwijs te geven aan '3 kinderen in
Engelsch en Hollandsch, ~luziek en
Hand .. erk. Salaris .£36 per jaar
met vrije inwoning. Certificaten en
Getuigschriften zullen in!4'ewacht
worden tot den 31sten December.
Werksaamheden t- bej;(innl'n op 11
Janneri. Applic mte moet goed wezel.
in Engelsch en Milziek:.

N. J. V A.J."I DER MERWE.
Bokfontein,

Richmond Road,
3 December, 1903.

EEN Oi.d erw ijrer cf On i, rwij-
seres voor eeu Pr-ivate Scheel cp de
plaats Wil~erbosch. omtrent :l nul'
va.u Bedf -rd, Kenni~ van Hollandsch
en EngeIsch noodzakelijk. Salaris
.£48 p.a. m- t vrij logies, Werk-
zaambeden na de Ke rstmis vacantie
te beginnen. Applicaties met ds ge
wooe getuigschriften (Copieên)
sullen tot deu Uden Jun , 1904 ont-
VlUIgen worden doer

D. DC PLESSIS STEYN,
Bedford, K.K.

ONDERWIJZERES op de Plaats
II Brakvlei " om onderwijs te geven
&an vijf kinderen in Engelacb.
Hollan.Iscb , Muziek: en Handwerk.
Salaris £40 per jasr en vrije kost en
inwoning. Applicanten moeten Cer-
tifica.ten overleggen van bckwaa'T-
heid en goed zedelijk gedrag; en
moeten lidmaat zijn een er Protes-
tantecbe Kerk. Post één maal
per week.

L. J. DE JAGEn..
Hope Town,

2 Deo., 1903.

EEN GEClillTIFICEERDE ONDER-
WIJZERES wordt genaa.gd voor een
print • .mooI op eone buitenplaat. iD
het district V&ll M&lmesburj, omtrent
2 uur rijdena Tan het dory.

Onderwjjs te geTen in Engelsch, Hol-
landsch en Muziek.

sa.l.aria £36 per jaar met vrij logies.
Werkzaam beden te beginnen na De-

cember Tacantie.
Applicauee met getuigschriften VBll

bekwn.amheden zullen mgewacht .. orden
tot den 26steo December e.k.

Doe a&nmek bij
H. J. ~. DU TOIT,

Pa.t Bua 27,
H&lmesbury .

EEN gecartificee Onderwijzer,-
ongehuwd, behoorende aan een Pro-
't.esta.ntache Kerk, voor de 3de lOa.
Publieke School te Wilge Rivier, aI-
doeling Uniondale.

Salaris £60 per JUT mct vrij 1<>
gies. Onderwijs te worden gegeven
in Hollandseli en EngoIsch. Werk-
zaamheden te beginnen met Januari
Kwartaa.l.

Applicaties, met getuigschriIUMi,
te .worden ingezonden aan den on-
dergetekende niet later dan 31 Dee.,
1903.

G. J. DU • LESSIS,
Secretaris,

Wilge Rivier, Uniondale,
4 December, 1903.

GO(,VEB~ANTE benoodig eoor een
Pri ....te School 0l' de buiter.plaats
Simonsdsm. i mijlen TaU Hope 'l'01rI1.
&lari8 .£5(1 per jaar. Vereil'Cbten zijn,
het bezie ..an P. T, Certificsteo Toor
le, 241 en 3d jaar. ODderwij8 te gev~n
in Hcllandscb, Engelscb, Handwerken en
Mn&iek TohleDa Tonic Solfa. Een
lidmaat der Nold.Ger. Kerk Eli de Toor.
keur hebben.

Werkz .. mbeden te beginnen 2.1JaQ.,
1904.
Applicaties gelieve men te zenden UI)

I J. G. DG TOIT,
Simon8d&ID.

8imoDadam
9 Dec., 1903.

Publieke School Dordrecht •

BENOODIGD vOOr de boveDg&-
noemde School eeD AuiateDt
OnderwijIler, bevoejfd om Onderwijl
te IrIIven in Hollandseb tot bij
Matriculatie en algemeene vakken,
tegen een !!ala.ris TU £180 per jaar.

Aanll()@ken, vergeseld van de
noodige Certificaten en getu igacbrif.
ten, moeten ingezonden worden op of
Toor Ja Iluari, 19().i.

Werk za.&m heden te beginnen na d.
Kerst vacantie.

W. SOMING,
Secretaris.

Dordrecht,
10 Dec., 1903.

A III. PUBLIEKE SCHOOL,
VREDENBURG.'

ASSISTENTE gevraagd voor
bovengenoemde School.

Applicaties vergezeld VlW getuig-
schriften van bekwaamheid, gedrag
ea lidmsataobap zullen dOQJ' deu
oudergeteekende worden ingewa.cht
tot SI December.

Kennis van Tonic-SoHa., Naaiwerk
en Muziek een aanbe eeliug. 8ala.ri.e
£90 per jaar en MUlliekgelden.

Applicanten moeten melden of u
bun werkzaamheden in Januari of in
April kunnen aanvaarden.

WM. P. J. BAARD, W.&oon.
Hon. Secretaris.

VredenbJ.g, MaJrnpsbnry,
1 December, 1903.

JONGENS PUBLIEKE SCHOOL,
BEAUFORT WEST.

DAAR geen voldoende applicaties
ontvangen zijn, worden nienwe Appli-
caties gevraagd, in te senden &an den
oudergeteekeude op of voor 20 Decem-
ber 1903, voor een Technisch Onder-
wijzer Nor Houtwerk.

Wer> zaamh-den aan te vangen na
de Kerstveeantie. Salaris een hon-
derd en vijftig pond sterling (£150)
per annum. Hollandsch eeu aanbe-
veling. Getuigschriften en oopieën
van certificaten (indien eenige) moe-
ttln ingezonden worden.

J. H. GOODRICK,
Bon. Sec.

Jungens School Beaufort West.
Beaufort West,

7 December 1903.

Principaal voor de Loxton
Publieke School.

TOT op den morgen van den
16den Januari, a.', worden applicaties
met getuigschriften ingewacht door
den ondergeteekende voor de post
van HOOFDONDERWIJZ~R der
enelopkomende 3de Klas Publieke
Dorpschool van Loxton. S..l&ris
£150 PEB. JAAR, met £36 VOOB.
HUIS HUUR.

Het doel van het School-Oomité
is om in den loop van het j&ar de
School in éen van de 2DE KLASSE
te veranderen, waartoe alle kan.eu
bestaan, waarom applicaties van 2de
klas onderwijsers b.>vena) wordeu
uitgenoodigd. ,

Loxton ligt 50 mijlen van Victoria
W 41St. Krijg ,dadelijk alle informatie
bij

D~. J. A. KOCH,
LoXTON via Victoria West.

Tweede Klas Publieke School,
l Slot van de Paarl.

ASSISTENTE benoodigd voor
bovengenoemde School.

Applicaties, vergezeld van getuig-
schriften van bekwaamheid, gedrag,
en lidmaatschap, uilen door den
ondergeteekende worden ingewacht
tot 8 Januari, lOOt.

Onderwi;js te geven in EDgelsoh en
Hollandsch, alsook: ill Naaiwerk
en Muziek. 'I'onic-Solfa eene aan-
beveling.

Salaris £90 stg. per j&ar en het
grootere deel der Muziek gelden.

Werk te aanvaarden na de Maart
vakantie 1904..

Logies eal bij de School te bekomen
zijn voor £30 pel' jaar,

D. J, RETIEI<',
HOD. Secretaris.

St. Martin, Paarl,
12den December, 1903.

KENNISGEVINGEN.
PAARLSCHE MUNICIPALITEIT.
AAN V1l.TER VERBRUIKERl:I.

WATER \'l..RBRUlKERB gelreven
kennia te nr n.on dat, ten&ij hunne wa-
tergelden (rPfo...u op 1 Oct. j.L Terval-
len) ullJ!'.·.r .verd a:ijD "'):)::' 31 dezer,
ht'll w". er IK I.der Terdere teunï.:geTÏl'g
lIJ w-orden afgeal~.

op iaat,
G. J. JOUBERT,

8tedakluk.
Mankipaal Kantoor,

Paarl,
16 December, 1901.

PAARLSCHE MUNICIPALITEIT,
CEWI NE JAAR llA.B.K:T.

OP Dinldag ~ d_ r;aI de "ODe
JlanDarkt op h.t :Mu-kt Plein gehou-
den worden, a!a 1I'IDIle« alle lOGI"teIl
Vee, Pluim Vea, VarbnI, Graua,
Groenten, IIIU., te koop .cullen IMP-
bodéla worde.
n. Terkooping begint to 6 ure del

morp_.
LE'l' WEL! Niem&Dd al toegeW.

worden ~ artikelen uit de had te .,..
kooplG.

op Jut,
0, J. JOUBZR'l',

~
Haieip&&l Kantoar,

PUrl,
le Dec., la.

•

-
BBII.IoHTEs.

--\

WEGGE100PEN.
Opening YU de UJn naar

Drakenstein voor Ruid.......

Vervoer.

Swellendam,
8 Deeamber 1903.

F.&. BEID
8eoretari.l

80UY~R'E.ENTS SPOORIE8E

EEN VALE IIJ'.RBTE EZEL, Iturl
alP!ui}Jt. Gel.,.. buil te ,.yen ...
P. B. J. lU RUS, Zaaddrift, Noor-
_ P..n. Billijke OnbtteD word-.
-.vgoed. "

SCHUTBERICHT.
KOMEN AANLOOP I!.N op mijn pllate

Kuipen Kraal den Uden DeCember tW-M
i!:nla, 4IeD llwane Kvrie, lID een licbt
nIe Merrie, beide b- Jaard, .onder
merke. E~ kau d_lTe war
krij~n mi" bÓ aUe onkOllwa betlala.

8. H.MA.LAB.
Knipen Krul,
P.O.DurbanriUe.

Afdeelings Raad Tulbagh.
OMHEININGS WET No. SO

VAN 1888.

KENNISGEVING glllOhiecU hi ....
mede in termen vall Sectie li ,an Wet
30 VlW 1883, dat op de volgende ,er-
gadering van den Afdeelinga Raad,
te word81l. gehouden op DiDadag deu
12den Januari, 19040, te 10 uur '.
morgens, een reaolutie sal gemaakt
worden om Z.EL den Gouverueur
te verzoeken een ProcllUDatie uit te
va.a.rdigen, van inhoud dat bovenge-
noemde "et van kra.cht nl lijn la
wijk No. II (Winterhoek) in d8lle
Mdeeling:

Objecties hiertegen (indien eenige)
in te unden &lUl den ondergeteU:ende
niet later dan :Maa.ndag, 11 JIUluari,
te S uur '. namiddags.

Op last,
J. C. LOMBA1itD,

8earetaril.
Mdeelinga Raad Kantoor.

Tulbagh, 9 Dec , 1903.

KAAPSCHE
SPOORWEGEN •.

Bu!&lo Rivier Bmg Werken,
&D.I., Ooa~ LGn4 •• ,Verkooping

Afdeeling

'DtOIIVeD1:en ~Boedel vu
RAKOFF, Generale
vu Tui.......

c . .
V.nla.

BIG_OO.:

KENNISGEVING sehiedt mite
dezen, dat erfpacht, r het jUl"
1903, verachuldigd betaalbaar
'Wordt op den laten uari, 19<K,
en dat, indien deselve, iet ~óór deu
31sten dag van Ma.arttl' _Dat. il be-
ta.&ld, wettige stappen. ~ 11en worden
genomen, zonder , Kezmia.
geving, ter verkrij . ehe.

C. W. C A;UD,.
Civiele .1DDI~1nI

K.antoor 'fan den
Clvielen Commis

Calvinia, 10 D

Afdeeling
P. JrlAlU.I8,

Atalager. '
V.du Ka~toor,

TUlbagbf 8 Deoember, 1900.

INTEREST OP

KENNISGEVIN ~geschiedt mits
deu, dat intereet 0 :".,ba.nden, voor
het jaar f903 nldigd en be-
taalbaar wordt '?P lsten Juuari,
1904, eu dat, indi deseln niet op of
vóór deu Sliten aart &aut. il
betaald, wettïg. ata.ppeu sullen
w.,rden genomen ter verkrijging
dfheln, zonder erdere Kennia-
g.,ing.

Hulp voor Armen.

KlUltoor van deu. f
civielen Comm' aris,

Calvinia, 10 ., 1903.

Somerset Strand Municipaliteit.

MITS deze wordt keDDiagarev.
dat een verpdaring van Belutág-
betalen al worden gehoada in de
Stadszaal te. Somenet StraDd op
Zaterdag, dim 16den dafr van

::;~~,l:?!,b: ioeïU:. lllt.t Illilllllarl. BUII.I,lJrijse ..DHllIII
.preken en goed t. nm-Ilet .but.
van eeD leaning bij het(J08.,.... BBOND ala de ~ in de
ment, teil bedrage VaD !J000, ten Kap KoJoDie, Ill" wille TUl ))allbm
eind. den Stadaaad in ItIat te d. pooten MD100P geeft de ouder-
.tellen om d. lODl t. ;betalen, die PteabDde baDÏI, ~ !aU ~
door de Arbiten ia toepwezea aan 1Idert..up jug _ WiDbl _
Mevr. Alioe Mi1dred Strupu, de BIdp'" PPeDd a.eft, .. in
ten aansien van een .treek IJODd, ltut ila. ........ .,....Mt DOOdiP
Ilelegen UIl Melk-baai, rroot 30 bij t.,.oonir.D.
~26. voet, door de M1lDÏoiJUteit UNsT G. VIL10llN.
onteigend VOOI het maken van eea. .. .
weg, ,oOedige' bijzonderheden 1t'1I&J'O .

omtmat te alptneeae mie lig~en "TemdeDh~jd .1818D Schat."
op het Municipale Kantoor.

J. 1. MICHAU,
Bargemeer.er.

Backache
lidney Pills.

••. BN •••
Stade Kantoor,

Somenet St.nnd,
10 Deo. 19()S.

TeHu" Gevraagd,
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op ,teD 3dea D,c_'-' cnwleed
.. Ol' W~ ,,0. b." 1IOI1D, A. ·1Ii.i,...... ..t.
Karr,.ebo8cbp"', cLtuadellOeller ,..

m:S"RINA D080TRI14 Da
YlLLIERR, g·b &u1l'U, .

,0 den "I pen.oad ..,~ .... 86 j.....eD 8 h"':1I01JD1_il,
maau '80.. Zu wa. lB d_.lle jaru &..
J_.P' • eene "an d. "aiilleD iD cleo laade" _M~-r.~DD"df[Q._ •. j.. .,~iJtl:,
hl ,le v" .. t~n ..an lNIar Beilaad. B..
,,,, -pr- ~kt baar .oorbeeld IICIC IQI tiJ
be~n,e.a.u i. i'l de ....... ,...,

'I n deu [(rij "'0 ouderdolD aali... rij
lJ"~ vrucht~n a~ft,-OID te ••"kood."I'
dot de Heere "n' iL-Bij ja lDijD
R .t •• r-en. en in BoslD il ....OIlftal .... "
p, ~12 ' 15 -0. 16,

G.I I1UID "ao d4\ K.i~o ...
B"t"kIlÏIIfeD :

P J Á DE VILLIERS, V.D M.
lIope Tu.D,

Jj uec., 1903.

~ '.. beWtid.. il' .'
k~'~ hon.·l'l) k'od.
~1p'D~l)m1Uent .h.ian.ád. CH,

III ('1ft" gea.elte "." de &aap
leolonie: . , .
D~ AfhaDdema, Op dm

dag .. ti Vt'l"koropiU1!'.
Da:rUl)"StfKt 8~,

.... uour Gl'oOleJIUa4., '(..
p. J..VlS&ER.l ..OtlIDiei

~~ .. , '" ~. ..

SGHU1.BEliUCH r.
l'Ea &Aodeoking •• a .. ija plitt,)eil

ecb!k'~noot :
PETRU~ JACOBUS Pl&NAA.R .

dte door l'eU Spoorweg OD.hak le Bn~-
fou te III aaD lijD etad" .ekoaaea il op
den ~\),teo December, 1901. '

(get.) J. K.. pimU ..4B.
p::::s

BENOODIGD' ,

DEPARTEMENT
OIDE

De clil"llC:7telmln bobben !la. bee'otiI1I d.e prr.rh .... '&'DdfoecJer-a \'001""t"~::J::;te atelhm gedureude de Dat1eNncl. CantmiJ. ea .i"a~ 8i4M1ea1''DdlrmÏfI'
p1l. tfe'_,01_~~

. Voor Speolale Ellcnl",i~.trein di.n.tell ia Rf'sorg<! op de 2e.t.eD ft 1'1.. ".'ln.rA itlrcA~INm

D~ber, "n: den latell,pden en Sdeo JaJlnari, naar het Oentraal ~OOt

JblDertoll. :
Kaartjes tJ krijgen te Kaaplltad of te Woodatook.

TREINENLOOP •
~. Vertr.

KEN K,?loniaal Mao ..18 htierd ....
van een W1Jr.plaate. .AppliC'D' lDoet ait
~teke!ld bek..nd aija ID&" Wijnll_rd ... eD
WIJn productie. .4pplieatiel •• , OPP"
_an .erlonjld aaJari. eD bijaooderbeclea
aan .• M;' K.antOOl' 'tan dit blad.

E ~;N ON DEB. \VIJZEB(1!.S) 'fOOr eeD
D-rde KI •• GenverneIDeD. 8ChOOJ op eie
;:>I""ta Doornhoek.
Onderwij. te l(89en a&JI 10 Idaclnea iD

MU7.lek! Ho!l~dach ~ Engelach.
Salaris : £1)1) (Mlr JUf lIlet mje io·

,"O;·.UIl.
.\ pplicati... mei ptai,achrifteo .nD

bek .. aamb..df'o lOlleD ioaewach' wordeo
lot 31 IJECEBhEB, 1903.
Werkaumhedea te beg ioa.. Ult·

.taande kwartaal. Doe Busoek bij
B. 8. LO)(RABD

naboek, O;;\ock.

KENN ISGEVING.;---
VO()B ~ ~rd .... .1ll.. 1_

W01"tt .etkooht. wgen minder da~
d.. Jro"te~dell prij.. Na ontnDrt
n.n pAR"1ue) .. a 9.. 6d. '!eod ik
fr&llO() Dur eeDig .. 'l'8II ill Z ..id·
Afrika een Dooe, inbolld ..Dde d. 1"01-
pode JlI"8élea Artiblft:-
t, Chll'Dl. . 5. Jo 8telllaidJ.
2. 'n Broehe knoo J L
8. Balat- ..UiarDlll8. IrnKorlogde~

StOL dlllf.
4. Ju Clllb Ket. 1. Ian Broche

ting BracHIet. 8 LnlhlK.ettiDr
g. 1811 Danpekl.

Ik bield ren gnedereu aan all
Z ..iYer Goad, .Ia sij laet Diet lijn,
doch ·It garandeer dltt .Ik artikel met
lUiver Gou I ÏJI opg legd 60 ill rp-
raadêerd in bet d~en.

Het g. heel wo.dt aangeboden
voor ge M.

Mocht lOm. op eea iur1romen
hellteUiug eeD door wordeu gesundf'1l
waarbij eet: der geadverteêrd.
....tikelen door eeD ..nder wordt ver·
vaD gen, gelieve bet g"ëerde publiek
d-aru.n geen .qnetoot t~ nemen. daar
wij toob de volle "aarde garaodeeren

Zeodt aan
F. O. TUOK.a,

L·~tru'81,
ltaapetad.

Landgoed8ren, Beps."kt .~aa.'1t8B~.-
en Jan Biesjeskraal.

•

•. m.
~

925
9.37

'·"0"·'0' : ..," , . 1

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

Zulk aatgot4 komt maal' ... Id_ ;.; d... rtt.
J. J. H V

OPE.DAR
IJS.

Vacantie 0__ •
OnderwlJz

BoYenu_md .. C
op M"'A.~,\G a.DS~.,
bet Opleidi~ l~titll
•tru~. De klllMll
men i8 8.~O "'.IIl. Sia
wacbt bonDe plaat.eD
te bebben ÏllgeoolDeo.

OlHRLES
...oor Rapt. GeoL

16 Dec".. b-r, 1908.

{

Kaapeitad... ..
Heen . Craig'lII Cf'OIIaiDg Jet .

Milne~n .. , 2.'7....
6.81
568 VAN

II.1II.
12.3.1
1~.18

Hollandsche ,Onderwijzer
8enoodigd. Afdf'-eliDp Bud. K'Ultóor,

OlaD.Uliam,
12 December. 1903.

{lliln.rton ...
T.rng. ~Craill~'Orol.illg Jot.

Kaap!tad... ... 12.55. '
A.Jriand +..n de Stad, 20 millnt.en. Vr.eh1prija, 1 eh. h... ft

KiDff.rea HIIJ% U.Vel'ftl'8O ~~gen sijn te verkrijgen ill de ru opfl.,iobte ell n'm.·11 :n.~1 .... ~_ ....--~-. ..... ~_-+..._ .....IIIIiI".. _-
low, die een )prachtig uitr.iobt h f~. Het bestaur hi.· ."" i· i, .
b&ll~.Ii. OeeJll kOlten sijn geapaard om h,,~genoegen .. het Term_
b.lOeken te ~ereu.

SPBCIALE ATTRACTIES
. Bijna vijf mijlen

Sizancl}. .
Praohtip Do schen, On~tê.8JI&&rde "Pimlie".pJe\ ken eD KII!1l"eIb"~]

W~DELWEGEN VOOR :MINNENDE PAARTJES.
Prachtige( 8aadgelpgenheid, beter d.D ergeDi ancI.n op bet Mnl,i .... i ... ndrl ....... __ ....... _ .... ----

&all den QJoll·1,,.n de Diepririt-l'.
Gemakk.~ijke Bad.hlllaj_ \'OOI' Dam. eu Heeren.
Prachtip' roe .gelegenheid op bet fijnet. sta.k "ater ill de W•• lii':jl~

Provinci. (DiB,privi'r). Ni..uw. booC.j- sijn .001' d.., doel .erl108&lI'. .. •• _-

EeD m~eltoorpe geeft .lk4'1l D1lmiddag peD 'IIitvoer1Dg. ..
lito.keu. E.D !beIoek naar de laodgoederen kan ook gebrlaht "oidu ftD .
de MaJmetlba7 Hoofdw. g.

A.&tand Vau Zoutri.ier circa 2 lDijl.
Gelegenh,id om te lIt~lea en te weideo. Voer verkriJgbaar.

PIONIC EN BUITDP ABTIJEN
kunnen kamP,eo toeR'eweun krijgelI op 'ftft'Ukblijlre pi_Pil op ... ."...
bij deu 8eore~B of deo ID.oae!ldeu JlIgtDie1ll' \PaarcleDet ....d).

Nif'mandi heeft neg ooit tine landg ..ederen "'sonl,t, !lODder se te 1'OIt1IDd,,,j
de pl'llobtig.~ in Zw,l Afrika., wat BOIID .. i. en ..Igemeeoe beI~rlti1ï:b.M
aaDgaat.

; .

~EEBADS-ERVE·
•.0

Afdeelingsraad Clanwilliam.
De beer J. v. D, MERWE, no LanIJ'

rDi! diatrikt Marre7Aburg, ..rU{lt eeDe
Ooaerwij.ree OJ) !lijoe pl_t. om 6
~nd8!'Pll 'te o.,derrieltteD ill de Hol
fnd8cbe eG. Eogel8cbe taal, de aadere lie·
wooe ... IrIleD no onderwijl eo ooit in
Maáelr. De applie,nt 'm..et 111.
T.. "ben eert. hebben. oe plut. liJjt
oDII..Y~ er ".. our '!'an hel Dorp Pft e.en
zoo'!'er olD!Ted nn Nelspoort StJotie.

Salaris .£5e par jul' met ",ij logies.
Werb1&lDludco tt! ball1ooso met JaD.

kwartaal. indien lDog~lijk, !lilden met
April, 1904.

Doe aansoek bij
(DB.) B. J PEROLD,

lIar"y·barg.
M.l1rnyaaarg, 16 Dec.. 1903. .

HONDENBELASTING

IIKElOI'IS geschiedt lIli'l cl_ dat
TEN OER8 ftICIr de B"8ÏBl, .. tte ftII alle
bonden eD de iD9OfdIlriJl~ no alle
belaatinneld ..n ..oor honden in he' Dia
"iel VlD CLANWILLUlf. IFCIOr bet
JAAR 1904, lullllll wordern' itJ8..... cb\
dour tte .. 0' cler".teelrerade tos cleD 8111e11
J.41i1U ABI, 1904.
TENDEIU.l\.RS knnn ..o bun Tp-nden

ID.treD ..oor he\ gebeele Diatlict of Toor
ieder V rid C"rDe"ab.p afcoaderlijk.
• TWEE g~pprobeetde SorteD wordeD
.,.,e_bs.

De laar" of eellige Tooder olei neod·
.eliik .. ngeDOlllt!o.

Op bilt,
P. A. BRAND,

Becret.,ia.

."DldU,' '23 December. ,
Iowa V.M.~

Ateo~

Het Gymnasium, Stellenbosch. Afdeellngsraad: Clanwtlliam.
BKNOODIGD: Een OndArwijler

voor het Hollaodach tot hij Matricu·
lati., en voor d. ~cnrone ollderwer·
pen in Standard B, (VU).

SALARIS !~ÓO per j.'f.
Werkzaambede' te be;;iDHD iD

April.
KeD doe aanzoek, met getuig.

IlChriften ('nz., t,>t op 11 Ja.nn..n.
bij

Kerstmis en Nieuw Jaar Vacanties':HEFFING VAN BELASTING, 19(M.

KENNll'i wordt mi. deMO pge.-.n
iD termen ...aD Secti" 265, '!'. 0
Wet No. 40 no 1889. dat de
AFOEEI,.INGS RllO VAN CLAN
W ILL lA r.t nD ..OOl'1Jemen i.OlD '8 I18D
Yergwl~riog, te boa-it>u op VRU AG,
d.,n 12deD dIfj Yin FEBRUARI. 190.,
om 9 Dor •• m. iD de HoFZML te
Ch.D.iJliam, OlD 1'80 BELA~TING op te
legeo en te b· tr ..o Dj! .lJe 1'Ute.tpn.
dom iD dit diairiki.

Op laat,
P.A. B1UNO,

s-etaril.

Saldanha Baai--Uitstapjes op het eind;er weef
Gemiddelde duur der vaart 7 uur,

Lunch aan boord.
DEN RECTOR.

Het a.8. te Bao1paIl ti aI. al. pwooulijk. nit.ilea .;or
Baldlmb Ba.;, op Vrijdag morsen (K.8l'8tCbIg), 25 Ofte., to
ook op Nieuwjfl~ 8 dag, 1 JImua1'Ï; ;K!lapatad yerlatende om
9,80 •. DL i p~ eD teruglfeereDde op Dilleda«-~
29 Deoember, eD Dinedar, 5 Jlmuari, talkeo. aaDknllieDde ite
Kaap.tad, ~ deD namiddag. Prij., heen. en terug, £2. '.

S~e Escu.e.l"Pwj"B voor f·artijeu nudD ook 4"'·
den iD or~ gebraoht, om dit Melijde-verblijf te belOekeD: :

Voor fvraobt.tarieveo, fI1lZ. doe alloncoekbij
GEBRS. BUOltNALL,

Strand-~

ZAAD AARDAPPELEN.
AfdeeJing. Bud. K.atoor.

Clanwillialll,
11 D~cember, 1903.

Speciaal uitge'lOObte Frall80be
" &arly Kose" Zaadaard·
appelen, tégen de laagste
marlrtprij5eno Gro'lte voor-
raad jwat lIteland.
TermeD 80-120 dagen.

Gebroeden Weintraub,
92, 811' Low-owry Road,

KAAPSTAD.

Voor Xerstgeschenken:
PUCHTIG II 10CH

BESPOTTILIJK 8OJl)KOOP.-GEKLEE DE poppen, bareD puzd.o,
ioktatellen. pijpen, beDraeD, sak- en
andere .. _u, Dickel.ann, Ipi~pla,
karpet_, eos. tnl.

W.eDa o~oiDtiDr an.. U,PO-rrE-
LIJK GOEDKOOP, Aa~eelen ' !;!Aandeeien !

B. GOLDSTEIN,
Hoek Buitenkant" Slynn straat

IIIrAttentie SIV,P, Betrekking Gevraagd.- '

[ulefooD 961.
felc,!ram Adr88: .. Weinuaahe.'·
I'oetblls 1004. De Paarlsche ·Ex«JUteurs Kamer, ·Beperkt.·

In den Boedel van wijlen den Heer PlETBR DE
VlIJ,JEU DU pLESSIS. .

DR ONDERGETEEKENDE
wtln;:oht het geëerd publiek
vIl" dl' P113-1 £'n omst1"eKen te
vl'l'witti~n, dat bij zich albie).'
sedert Juli 15 j.l. gevest.igd
het'ft als Loodgl F' ter. tot bpf.
maken en repare6l'eo van
goten, pijpen pompen, tanks,
b30en gM,-water en eleotriaohe
gt'l~idingen. alaook koper eD
blik werk~ fIIIlZ.

Maak t planneD eD tendert
voor allfl 8()ot'ten 'ftIl _water-
Wffl'keo.

ZijOA twintJgjarige ODder-
\l11,iingeu iD bo'feDgtmoMDde
vak keD waarborgt eeD goed
:>UCcetJ.

.Beleefd &8nbeftlend,
Hoogachtend,

CORNELIS HIIU8Dlllli8.
Adres; Kerkplein. .

Zui4er PMrl.

EEN Bek.- Wijnbouwer, met uit·
ltekrode onderrindÏIII ia .U.taIlten 'tu
deD Wiiobo•• ell de We1e.,lIappelijb
bereidiJJll ..an WijD. zoobt feD hemk·
kiDl ale Wijoboawer of K.elder~lIar-

deTe~ UIl "HEBMlTA.GB,'
lA8II het tt .... toor ftD di. hW.

Op DONDERDAG,24 1JECEBER, 1103,

TUIG ••.........~.-..............,...,_..
•... _ .MOI·.wm'." ••. ,.
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THEE,

NECTAR
THEE

is een Heerlijke Dra.IL((
,oor alle .Heuchen en

wallen tijden.

Wordt verkocht door alle
.Kruidenien (grocere) en Al·
~ Winkels doC7l' ge-
faIel Zaicl ~ 1'1 l's, i's,
eD I·lh. loodea pakJ[en~ eD
i,. I.lh. eD 8-lb.: prachtig,...........

A LLE voorstanders van den invoer
van Chineezen-arbeiders op groote
schaal paaien het publiek met het
praatje, dat die lui niet zullen blij.
ven in Zaid Afrika, maar na afloop
vau han kontrakttijd, met of zonder
hun COnS<:lDt,zullen worden terug-
gescheept naar het land hanner
geboorte. En te gelijker tijd willen
velen hanner de zaak beschouwd
hebben als "taande op dezelfde
basis alii oene van machinale ar-
beid &.krachten - alii van zoo vele
doode arbeidaparênde stoomketels,
of electrische machines, of andare
goedkoop-werktuigen.

Zij trachten de opposltie tegpn de
Caineezon te behandeleu alII even
onredelijk en kortzichtig als de
oude oppositie van paardenfokkers
in Eog"land tegen spoorwegen, toen
deze het eerst werden aangelegd, of
van f,lbri~karbeiders tegen de toe-
pasaing vlm stoorn in werkplaatsen
en factorleëu-e-als een bloots uiting
van de bekrompen zelfzucht eener
kleine volkeklasse en in strijd met
bet alg ..mean belang. Wip, zeggen
zij, zal heden ten dage, in deze ver·
lichte 2O:ite eeuwobjecteeren tegen
een stoomploeg, of tegen maai-
machtnes of tegen dorach-machin8l,
omda zij 2:00v861 goedkooper wer·
ken dan de daglooner? I.J het niet
even dWlla8 het.oor te leenen aan de
blinde oppositie t9gen deugdelijke
en goedkoope m!J!llrbeiden, ala het
zou zij IJ, ter wille van onze Genaden-
dalsche, Elimache of M~be
boerenarbeiders, alle arbeid8parende
landbouwwerktuigen af te schaffen?

Die zoo praten plaatsen de questie
op el'n .r.eer materialllitiach atand-
punt. Maar laat ona zien of hnn
nrgeliJlrlnB steek houdt.

Neem nu eerst de behandeling
van den Chineeachen mijnwerker
ala bloot een maohine.

VeronderateJ, dat de J.coloniat, die
een landboulVWerktuig gebruikt,
niet alleen twintig, dertig of meer
ponden uitbeemsoh moet betalen
alyoreDll hij het ding in laanden
bn krijgeD, maar daarbij ook
jaarlijb een groot aandeel ftIl de
profijten die hij maakt door het
gebruiken er 'RD, moet wegsenden,
en dat bij na ~erloop ftIl drie
of vijf jaren, de machine selfe,
lllUDen met al de dan nog daardoor
yerdiende winlten moet tengi8D.
deo I!aar het land waar 1& gemaakt
wall. Hoe soa dat onle alpmeene
btlvollduB aan.&aao? Men zoo na
het eene tot het andere einde van
Zuid-Afrika een kreet van Teront-
waardigiDg h~ opgaan over nIt
een landaitmerplend et.elae1 van
grondbewerking. Ambaoht.lui en
winkellerl, Jm en alleman, zoudea
inzien dat IOOdanige manier van
doen nleta "dent la _een miAeu 1,-"'-'·
explol~n van OOI lan4 ten be-
hone van bet buiWnland..

, '

ZATEIWAG, 19 DECEMBER.

"lllbl'lIlellLlazld", en DeJDelt.t
deaeh'e opgepard.
l1oh. .
Zuid Afrika nu bV
zulke "IDJQ)dnea" t
eenige mW.iOenen

etjworden uUges".
weifgl~l()n<1~~'DeD '\'&n de

n1ltte van Jan_I.
voor negen-tieriden

UIIIUIOJUa:!I(J,1 sUn lo EJ;)8eJan4.. ~~-=":i:.:==-':1t:
oyerige tiende deel ~:iuii:&~~elê;.t~ti1~~~3::~=~~~ï~~~~~iiil~li~6relkhldz€llld 1litzi~ nUl' ,i
het mede one .tof
kan IOhudden CD

bewonen in Park
aan dan Bnlten

of un de Ri-
de Nieuwe Wereld.
Zuid Afrika bItven

le4lge pton en
pl)gén en ZOOntJe

millioeoen ponden schaldl, aange-
gaan voorD~elijk ter wWe 'Yan
oorlogen e.. Ipoorwegen en tele-
grafen en arildere pubU",ke werken,
om -.le mijnmagnaten In lltaat te
stellen het g.ad goedkoop en vooral
sael ait te gtaven !
Neen, hart.lijk dank voor levende

Ohineesehe !machin€l onder zolke
omstandigh~en, met zulke doel-
einden en z~lke resultaten, Olll dan
liever vergep~gd mf't onze eigene
kaff€·rs en nature1l6n, die toch Diet
te gevaarltjltiworden beschouwd om
in het lalldl te blijven, die h6t geld
dat zij ver~lieneu hier verteren tot
nut en voo1"4001 van onse eigene in-
gezetenen en Industrie. De goud-
mijnen dan liever wat langer aan
den gang gehouden en langzamer
uitgewerkt.
Zelfs all m~hine beschouwd, deugt

de komelide en gaande Chineee niet
voor Zuid-Afrika. Zelfs afgeschei-
den van alle nationale en moreeie
besohouwtngen, is het argument
tegen hem overweldigend sterk.
Juist de door allen erkende need-
mkelijkheid (maar door velen ont-
kende mogelijkhtlid) om hem Daar
zijn land terug te schepen all 100·
vefli ongewilde baggage, pleit tegep
hem.

.............
PAUL I).OLUVIB,.A.I'8L. ..

24 DeO.-8CIiMnet Btrud, ... .,.a.
. I.P. OBLLI&B8, AF8W.GBIL
UDec. ......... Bb-aIl4I. ~
• DeO.-8OaaenIel boa~
I9Deo. .......... =i~

BBlOT OABSOK, AJ'BLAGa. .
260..-0- ........... · •

P. J. P. JlAlUI8, Al'8LAGD.
lt Dec.-TaIb1cb-s Btatie, nate III

._. goederea. .
GUTHBIE ei TBDOB AJ'SL.

.6 Jan.-BU'IDaIlul, nat ,;;I 111 leftDCle
baY" .'

15 Ju ..:...Ho.eJririer, Caledoo, "ute
goederen.
D.HP~l.. 1100RE " KlUGE,

AE8LA.GBB8.
23 Dec.-ElfciD statie, .1acbt1wDelL
9 Jaa.-Cafedou, " .. tcoed.
FAlJRE VAN EYK ei 00., M8L.

23 1Xc:.-Dwara iD dOll Wes, Buisraad,
eUL

28 Dec.-OAder Paarl, loae _ nate
goederen.

M.. L. DUGE, AFSLAGER.
14 Jan.-We1r"onden (dd. Uit.ellhap),

loaee eD 'l'a~t.esoederen _ la"ende ba ...e.
L I. DE BEER, AJ'SLAGZB.

23 DtIC.-Somel'let West, tuigelI, etel.
J. 8. H.A.UI8 ei 00., AF8L.

24 Dec.-P .. rl, aandeelen.
DUFFUS ei 00 Al'8L.A.GEB8.

22 !ko -Adamsb;J. lenDde hue.

MARKTPRIJZEN.
JtllP8TAD.

.IIVWa •• UT
18 December. liuS.

'"m"ppelea .,'
A.brikozen
Boter
!(!IIden
..;J~ren
!halen
Boenden
Kalkoenen
K.a1"ol'8D
Kooi •••
'rnJODéotl

Peeren
PIlnii:en

.£ • d
o 2 2
o 0 3
o 1 2
o 2 9
o 14 0
o 4 10
o 2 3
o 7 6
1 1& 0
o 0 1
Il 12 0
o ..: 0
o 2 9
o li 6
o " 0

£ • d
o 8 0
o 3 0
o 1 4
o 5 6
016 8
o 6 10
o " 61 1 0
1 16 0
o 0 1
o 12 I)
o 7 2
o 13 0
o 9 0
o 4 0

i1
j

~Dflimoen8n

LET TOOHWEL!
&"a brl.v.. ..rlollt •••

......... rt•• v•• ti. a•• dt
ti.V."ler. • Co, .... rllt, ol
..an d•• Edlt•• r, oru Land,
naoetal!l tooit ".J.II.Ieft, 0.
opoallloutl te voer'o ••• , GIt
b.t op.... rlft PO.TU." M
b.bb •••

DE ZUID·AFRIKAAN

A.Li.ERLBX.
I-
I

H n De
: .

In den lliatawn tijd werd een
gerucht ve~preid, dat de De Beers
maatachappij aan den heer T. P.
Theron .£500 had aangeboden voor
verliohting 'Van den nood in het
noordwesten, en dat de heer Theron
dit aanbod lOU van de hand g9-
wezen hebben met de verklaring
dat geen hulp noodig is. Wij weten
van verschillende gevallen waar
leden van Mt dames-oomité alhier
tevergeefa o~ hulp hebben aaDge-
klopt. Hun i werd geantwoord dat
men geen h~.1p noodig had en dat
de heer Ther"n zulb had verklaard.
Dit onjuiate gerucht heeft dan reeds
veel k ..... d. :'eroorzaakt. DA 8.A.
News heeft aan den heer Theron
geseind en .!Jn antwoord gepubli.

Bier,tt bliJkt dat de heer
Francil O,,~ tegen hei eind van
September Un den heer Theron
schreef en dezen verzocht hem be-
kend te .tellen met den waren toe-
stand in zjJn dlatriot, er bij v08iende
dat hij bereid w .. het &tJne te doen,
indien hulp noodig wu. De heer
Theron ant woordie hem, dat hij
Diet wiat van eenlg 18val in sijn
omgeving waar hulp toen noodig
was. maar dat, alII de droogte 11')11

voortduren, het verleenen van bij.
ltand later mocht nood!g worden.
Dit WY drie maanden gelesJen, en
te Britetown, een dJatrict dat, achoon
Jl waar door de droogte geteiat.ml,
niet met Carqanon en andere plaat-
lIeD Dn worden vergeleken. Op 2
December 84hraef de heer 0••
andermaal aall den heer Theron dat
hIJ het geruelit OTer de £500 in de
D. F. Advertiser plezen en de De
Beers maataehappij revraagd had
deze verklarl*, te ontkennen. Geen
aanbod hoePuaamd werd door de
maat80happiJ aan deo heer Theron
gedaan. Wati ook allo September
over den toettand geaegd ton wor.
den, no, na drie Jaapmaanden wordt
hulp onteg~lIJt vereilOht, tn
lal het oomi" met dank alle bijdra-
gen ontvangen.

E.a ..... "..... eN.
De Bcmd.mannen van Bea.fort

Weet hebben eergil!teren avoDd een
vergadering gehouden, ~p met
algemeene .temmen werd ~Iloten
zich te honden &an de uitapraalt ,au
de Commi88ie van Toesieht ewer
de &aufortache eleJr:tlezaak en te
werken In 't belang van d. twee
benoemde Bondakar:ldldat.eD, de bee-
ren P. Weeber en Crocwrlght-
Schreiner. REcht.,o.. WIJ wUlen
hopen da, dit voorqeeld gevolgd' .. l
worden waar er thabll Ilog moitlQIk-
heden bestaaD. Laten wij OH toóh
voor onderliDge 'Y811deelclheld ".eh-
ten en samenwertéD.t ."I.,
Afrikaander Bond en

Boeren Ve~g.
OPBOEPIBG-VAli BESOBRU~

VIl!tG8PUNTIK VOOR BET .UN-
6TUBDB CONGRES.

I

op du ideD DOIIClerdq iD Kaart • .a.
m.d' de 20Nlurlijbclae Vupcl..,
plaat.. BeacbrifriDppmt.1l OlD te Jier
Verpderia, te wont .. betprokeD, al ik 1.\t"JU ..-Jl,1III ---
oohufetl tot op ~erdIC; Il I1D1(arI,
1104. -
8eoretarial8ll 'laD

wordn er un heriDaer., dat elk DiIj~ ..
..tuur preohticd.ia a puieD
reo. lien plWt-e de pu......
dllideJijk moseliik op: te p"'" Ik t-
'laD PISa 11& ....... tiiof eie pu_ ...
dareac1e de I.. week 'laD Pebnwi iD
"0.Lull" • pabJicellreD. 'i

Qua oatenedeaWc11 te ...... be-
bo«_ liB.. ~ ., JC*! ot te
leHeJa, dat lij lau,... 100 ......
dat .. ,,66r M op d'" 3OI&eD laia~
19CH,.. lIlddtDlaq~""'" ~

N. P. DB W.u.L, - 1
SeOmariI ORt.r. :&fit.

! Afr. DODd. ·JIII_IIG6.

Jlilldeu,.q, K.K" .L... .
14 DéOaaa_, l~.

I...AND.

8'rADSlfIBU wa.

Nag meer over Chinee·
zen-Immigratie.

. - .
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Ku pilt.ad,
1~ DeceIDber, 1903.

Telegrammen
OVIRZlESOH.

.IV .... ZI'M'I •••

(Voor ideu B<iOfdrec!lder fill BecbMr
: ' , lJ1IICIorp). '

llA.PKOLOIII'

4LGBJIDlIB :MOTIES.

~I"I""Dm...
OOND:DI).&G,"ï'1-0., .• 'JD.
4· "_'1~:'-~

_"ToUI 1,096U.i..,..... • :
JI.atriaIIJati. ••• ••• .,. ••• toot..........uur ...... _. 111

;1~~)~'
II..... ••• ••• ... ... ••• ,
W" Cérti4aut (Kup) _. 1ft
". o.nilalat (T_-n "Wets 0ertiIaIal tO.BJL) .,. •
PNIiairiair LL.B. ••• •.• 11
I'iDMl LL B. ... ~... 8
LL..D. .~. ••• ••• ..'. ••• I
a.w. DieIId Weta

K.... (Kup) ,.. IJO
... (JUaoa.) ft

w.. (Tn;;i", ..... ' (O.B.K. lt
Oi•• m...PreIim.iMir 8
~ .... M ••• ' ... ,If... lIinnee •.• '_ ;all
.~" •• __ _. ta
~ - ~... '"

I A. T .A. L.

Ml
UITlE...-.ml UZ£lTL

AA.BSTBLLIBGD.
ALS A.B.II.:

1 J B V.... KupIohe.&.fdeeliq.
Il B lr[ D 1i.kIhiIIIoa, clmr. QUIna-

tCnrL
ALS V.B1IIDUBOBTEB8:

t J Tador KUPIDbe CliItrikt.
Il F B L Buriea, diIV. PhilipáowD.
8 J B 8teiJD, diltr. &innclal. ,

ALS V&LDOOB5&T :
1 A J B ftD Niekerk, yoor de

~ .. Biet.~ XaapIobt ~
plUt ... J " KrfIÏI". j, ••

2 0 1 IbrroUt ... clewilk~t
~ Afcl., iD eie PIU ') A 4e

8 B Jl II Tbom,_., Wik Nó·'t
JtOmPa, IJ CM pIU'- 'tU" eoau.r.

.ALS ASB. l'BL'DItOBlOT:
T " VCfi_'!!l.Y!* W'JIk Ne. 6,'"

aoeterberI. ~"" iD eie pllatl 'fII1I
lBWt. ' ,



Jn"tStleden Z.terdap~-1 .erd iD
hAt Ma¥1.t1'1I.t.hot .eD pab1it'lre Yel'pde-
Tl"11 lI'~h()ud"'lI ,,.u Ill. IuWOl!ers, op
..er_k door deu Burge_ter bl!eenl(e
r""pe-, ('Ill t. 'Pmteate.tr"1I! ~f!a deo
,nOoPr "all .i.satooll 0. paj w... eder
,'Imp'ol 0.. BU1'f'!m_te', de b~r S

81'DUt' P.ROIEST DEll G:!.XLEU'Jt. J R"'g<-T dIe df'n 'lP()Orzl'~toel be-
D~ I<I-drl ... hllll'Plltaau door dea beer lJroll-

.. n~ht l'Ieb'Pln"", ""tte In ee'l Iror'e el!
E.n muln ... rdig .. 'l'ergadenni werd r'!I,Q" IDlpldlD!!"'~e bei doel d..r nr

f:1P uterda& aVQ&d 1 ~ te .a..uO"t'er ".. : gadmlljf alteea Bil."" op bet eml!tlle
bondq 11I' ..... r ..oor de pDlChe pm_lICb,p.

~ .. u Ma publieke T"~&!ruJ.c I md'8a bet sohem. der mijn lIUIrD.teD
door d"l1 Ror.oe!I!_~r dea hee 8'" i ..erd uItgevoerd. eli CDaakte h.t de Yer
J Burger illleon"'oer ~ ~ ~d"r..r:¥ '"'-m 1'l16'e beelde;: <iaid.IDk.

De Anti .A.Zilltpo
Beweging.

Heltt , .. de Volk.p ... de ..
f eteek •• d" Zoo n.. n, a' ••
... niet ah tot mor, •••• 1,.
It.de. do•• Ilunll

UI' Olea red il ~.n J", bole Ch&mhAr
lalll, i'eb 0 leu np 2. l .... rl lu bot ~r1t
• h.. P.rI~lJI~nl
uDmJ:t Juer flnn rj"J ri, q O'-,,~ mt,,,s6lP"

!WUI _" ",1 Nlk " Z "ti fr."'"o ""J
NtHtt g",l!bllfg..-n ol, t'gt., -1.,,1 "'C ~"
a,./H4d " en .' ~ I,nl/ d •• t "./ ,,,,J blijft
.. ,u R.u.,r, fI ft rt la" ptu n )I' 11.""1
,.11D''''II'm het. I j cl<Jl,..,h.,. "" beid up t.
tJn.gua.

E.n And.re R.d.n.

De bf'''Co1il.,.er uer 081 y r:lrr ...
te Ka'pot_d 1810 " /I 18aohl~II ... 1op eeu
oobe .... kt 0 g b k u' Lo den da
tw.... IC wo"r il: 1! I Il " fin 'n r de
arb+-111C0mUIJa __ltt e [I W' .. be I" tt r ...... r
kl.r,n" .a d.. 0""" II': <.1 .t~r !<.!l' r·
ow 1 d .. Rau ift U tul to:" kt'fl t a ti"
if>ieye I da" UIt'" I w,..llit' b ..... "I .. .., dt r
.rbld.oum". t-I-zng f \) I'p
• rr .. .,j~ .. rj lt .!,lt i !.( .... ulI'e j .... 'ot1er.
E f!t3rbonr JtHI tu hf b)t 1.1. ! n lllf!tlVtfJ
de ~~lul..t !:ta' tIJ ~".t r1w i!.' l t lY
dl" b,o K.l! r werl"ui. gdJ~t.o [JIS
b."d lO bau le'

In •• t rUdr! Jl •
LIDO"'" h. I I ,
de RiO
waH. Ot"

zuo ho
lDaaa

De Ed A. Uougl••••

Op b t ''''.Mtan, ..d i~ C mml ~\YI~ v~r

Publ' I: \\ crk., .', ".tI Kell.1 \\ ," 0

d ~ lf IJ c ., ~) I 'I ,.l< 1 I) .,
aaLl ....IJl l( ,.u Jt:: lllD~t.:Lt LJ k: .. , "tl ..!~
yol",t

De 'p

.'~1~ en er
be' I.. d ,e l b
wsW' ttlr ~ I • f =. _<.1

d~ 1 [l , J ti 1 tt:: Il Lj ~ lj
lJ U (le h.. I

y. n iI /I j 9'
ku:~"l ,... 1;/" ..
dcvr Z, J
liet b"kr lOl

lt \.:.t:"r- 1.1

l~ lt r fn 1 .. zlJ I la

Il houder BrtO S~ oaJrf tj
Cb,oee8 UI be uJ ,

D. Mor..ele Kant.

EE:\ BET":! JH ~l~\ j[

DIS,,!] t "
lAD dt) ~ A

In ho", p
ChlDL T r
vul b-t fl
d.

Detlen W lrJ la
•• 0 ZUIJ \r lu w
Eur it" ·(.;h lJWe

.' be el, Uol. ,"
l.ur P"8(; tt '9'r U'-b vr eh (pLJt'~lb,!
dlt(lfJl "l\ de r t!uwe "d ti b 11!'1Wf't t
btb~n v~r nlf I ,ndt"'lol 1.... i( tUil f

dl'" .. an·n ijf < l( th'r om bt"t b 1114 te b
wak: 0 dt'r] n&lbt v (rds. tr terl lflV .. lll

ech'~ LJ lol tt:
Terdt'f UI t ~

DAAR OOK .EE ~ LUST.

l"~·•,I.,t p~,

In itf ~lrU'" Z o tlr)\n en ""ll
d~ ldatstH ma! H t 1:001t'8 !lCltwo ,r 1
gege.en d vr, eo ill .. n ~ dduD • mil I
IItt' rle nllt TlIt:" t'~. acu! k.llfl W r(~t-'D

onthl >()t t~ "I" '" ullr. 1!Dt'eria'l!>tJacb~
d, , kb .. 1 el

\ Dat bt-t ir.:0UVfHOPrD nl r:lf.t In .I!\a
WIS het vr!.s""'ok om • kl arie :\t~-ld ...r ..
\& tf lot" oort In ~I U" Zt'é,8rd In Lt
v -era In tru .. l;.!e 0 t" W""Qll il t
I W"[j n ht"t rht Il ~t" ., h IIcbt on (J~

IUDo"rl, gen II t tel:\ t!rJ,,, 'w l al
SBC t ul t \ .. n om rl r 'e kuWtO als
b,,, b cl 0 ..

Ulllal, k rtl" 1.01/ tn-er cloren of
ook de h" r t",,,jJ n n 'I n I ,II ~a. d ..
b t dj r' [l jJ leD !Dd! v or ll~ 1 n.
'S, u .. 7. ~~ j .-" r je ",.a .. Z...,lac
de! tul.;n b uc~n 'I~t ,I te lar Reo 'Od
w"rde, ult./~.eb ,Ideo .ls Itekrnmp II

pol tlOt vl1~nd. r. v.n v >orUI g*nll "0
VlD bll n ':Je b lar g' n eG II IllOod!l aa
pro Broel'1l ell t o~ err~J, 1"'-

HIWOVFR.

.eroepe., eD _nl ID !Mt -.;.trut"j'" MD lIaJt .miMe ~ftllfD ....
hof dat tot o".... wapead "Ol inW4 be' .. k..Dd.. DU dl('~t. da, , ....
•• :, 1I.IlClI&Q_. • ItoDd '."..11'" .eAiebt het p;;o .t....
un ... wl&lln.llljuliJk i•.. rite pu- ".." clat h....D. rf'Oi. ond.r de oo,'D W

bUd. urpu.,rUII "..a piUftldea eolt le aMD, .D IIjj dt!ed MIl beroep ." .. U. "D·
ee .11.. 0 .. 1 ,.lWlUMIa, .. Ja, ,"IIO"D .e ,. D, 0111 mea. ban l>"''''1 te la ....
.IJ u., .. c.t. pliaLIeU YU'iaGIIJ'UIfI boo a t..-" deb Ir _ ... Aaialaa
~Illll..,".a "-.<I JL...petllu} dour d. le- 0. b .. r OI'01l"1ilr1K tlobndDer 'MIek
jLl • ..,.UeA ,.IlOUcJlI.D. g.. te prvt~ d. "nte h!I<IlaU. - 'f8OI', laid8Dde al •
UII"ll .Ulv""r 'u Aal.ten. yol&* : IJJ. burllew" ... ,.r beldeedde den ., [Hll nrpcJ.rilII proteeteeri IDI*
vc.url..lt, ..r,.,""l, oD<.Ient4<ulld dogr deo klem I."n bel ODreobt, dat yoo,....w.ld
b eet \..ruu .. rltlilt ecaresaer en zoowat ""rdt de I!'IDICb. Zald AlnIr .. Dleb ..
....s der VvurU..aJ1lllle w,el<et...wu, aJr. llemeel!lIOh.p op te I peD, door den
a"'<.Id door <.I"U ueer J.HWI AbrJ&.llalD. Illyoc-r ... n Al1alhrohe .rb.-ide" Yoor
\g.,..l~ur<.lllo ICDoolm_terl eo dea ll...t .e,k ... mb den In u. mUDID. Zo y.r-
".u"w 4\Olo\GD \g"lU"ur ..."u 6"".,W .. Ofj- biDd* SIch lOOdanIlJen ib.oer door all.
ll"Ul). ~fltlJI eeu PU"" blJWt.lr.ea J&c.tat~r CDIJjlellJliemiddelen teken te lI.aa, eD at.
,h, Litt .Ill.le g e lfJ~urdell, .LI1 de aa&I met b4 acb m. loeh yoortfa". lJ.maakL
stuuueu ...ordl, met t .."nde MtIl"1 d.r ia.iebMD,

L..""r dat een leder eD eli der ge- kebb •• r lIem •• lu door de welp'l1Dg de .. r
kleurue ~p"rIlODdli t"gem. OOI'<.l&g1(01001", 8""11 ~In. (JDb proefd te "tIID.
" .. c,·u OCDde repatrl.lle YID lOOdanig. Imml-
lJo nrgadenug werd ge.lr.eWller.lr.t ~rlDtea te •• rllrlJg'D ..

Jour de gruore orue ea .ulte JJe N. te b. bben altge.eld o ..er bet
n eer scnte , alauolr. door de diepe aau el. Il(e 'au den We91.Dd. rtl~reerde de
ti ''''H eu "rll.ltltllt~ld da hart,,!} .&Il b er Uronwnllht-Schreiller Daar de
ue n Ii", ~"I~l!\d ANT[ BANDIETEN

U~ vur6".w' ...."Ler de nrgadellug ope-
Ut D.Je, L~I -

u" oetlul. lIDg van deze vergadenog UI

lo !'ruk.t,,,reu l<'lIea bOlt IU'uere.Q vau
UI.leo \ cld guotlurtellilkotlll youdOO
pl~i1L. III o~ laud w ch! la .. tste JU&II,
'u,," Ualllcl.iJ~ lI"tlureotie de I....tit te pdU
Joreu u lvuurooelJ Zlute ond~r OOM
oe, LUU"a ruuu"rpe.t ell loIlgz.le.!r.t..
).u,hr de J)t~.l"U eu geliunj.; Jllldlr~
7 j,t ~ -.:U (JUUer ~.1t:lU "ee lile Je' l>ocr-

I riJ .tI "wJcu ook. w..r gevaarlijke
Z t. a; teu Olll.1t:r ut- illi n.,cuen zooab dl;
UU Idlp~.t, P0!<,.cD ~n ,ele ..uder" d16
J lJ 1ll,U.cLJ IIUt .., M:JJrLli..l<elllJ""e dJu-
"en. met ujlllled !le'''!lu laat Loud toe
\ uur ,..,0 tlJJ eu I.l....ll ue"mL HIJ ze we-
d-r "',.;, e.Jl dil" bloeit Deuh aall
Ju ,ru,' ë,e uroo!;te UlO DU al 3 ~o weer
J .. eu Juurl Jl" ook door een Hooger
ti~uJ o."ob kt "urdt de oorlog dIe
JU~ UI e J""U JuunJ" eu veel leyeD8
11 .. ~ lu ,t\O:,t te h OOA ten sLDd.
\ el" LllDj.;UUgtJbeur&u w ZllJd-Afrika

llDgcu tal gruot oadeel, grooLe woel
Ju ,d<n IDU .tcn "l.J overkomeD

J .. t:Ntn uIe 008 aupt gekost beb-
"'Il Ul"ar g"eo eeo laU deze lllngen
"a. ol IS zou ge, dar liJk al. de wogeiJJke
lelilk \\ Ulf '" lJ ~an avouJ over gaii:J
'pr, ken AI d, ruoed'Jkhedeo die WIJ
\ au tlJJ tot tIJd ooddvoudeo bebben.
h, tLIJ drw"te, ziekte ond"r mensch
I Uier oorlogpn wuals d" laat.te, al
lez~ J O";"u bl bbt'n 10 rulJ" apla le ""n
UJl",rJ< Ulo; namellJI< Idt ,\JJ als een
,uu. daarJoor ver.terkL eo veroonden
"JU ,",,"urdrn Door onderv'Dd;ug
"ordt mtU "IJS :\I~ar de klOestle of
ulodlljkb, jl",
'u, ",Gbtn " <an ,"P UL'" I een aDderen
'Jrl ~I, h.t doo kapltalhten eu aD
I r I i\clukl k ,n het m" .... dao één

cite ult\o{"t_rkln6 \OOr on~ al ... t..-"en
k beld~ IllDkeu eo geklf'urden,
boon [n d, l"t r-t( pl.at, zal het
t ~c h... le 'olk dt Ulor.l, seerelI en
rZlIfa.xp-n Ot t litl tot nadeel we'z~n

v<lT' J, r,>en rJ,,, Afr ka l.IjO t,bu 5 ....d
ma, n Dor ~en droogteu eo al d.
o 1 L IIlOeil jkh€ len d,e lk opl1:€nc>t'n
I ) zu'ltn oredH r!'Cbt komen mabl
""jo; \1 J Hol..,t.t:O vol., eenm;.ta! KeJernD-
rllhp,rJ ",0 _cltor leu door den ID
\,,-:r\IO -\/.llt 0 lult'noozeltlndt.feo
n • o:i,k,nd. r~o pr oaJer lijden eu III
pi ,at. 'Jtl on- I.u I en volk zooal.
" rnf111~~n mt"enen op te bouW"Po, ::uJ
I LI 'A zeker fif~t braken ....ordeo"d AIl""n ~eklel1r<:Jeo zullen er on
Ier I ,L U maar ook de blallken nJ
i n PU ~rrnt n-.:dJe kh-;c; n YaD de
111'1...., ~ tnt Jp b) .! tt. UlI2'8..;loten df.l'
k i' ,I st'n 1, In ar hlln zakken 'PO
I ~ < II n I nllen "Jl d.n na:lr huo land

\\ tt ~f'\ tl1 ZIJ urn on~ Jl"
711Hf n dl<lrna.ntruIJnt n

htn t.n ~aonper de
r ~, ol tl ,f u t~e ...erkt ZlJn

Aan ZI) md hIJn z_kki'n gevuld
f 1 pn rl en nUlP b.ï od .. r n a( b

r :lI", ",1 H"Pll , HH riJf' \zl;}t~n
tin .. lln 1 u r ft ook u tlltlput t"f'ln

_el j k. "ta hl wo"at £12000 000
pr) 'Br , ><er,,1 m", n beto81d wore! 0

n Ill." mf n ..('ht n Ity () op nJets a..nder:,
Iln ~n ~t'InI2' nJ"'''
Zt}<)"uni" ) ,pr.taan dat het groot-

J el van d,t >;,lJ naar bun !&ud UIl

ultahe ID 1848, ID .eld. bil dit de Zaid
c\!nkaal ders 'an be eD, deo .. lfdeo
m.oDelllke!) pn .&lItbe, ade:!. I leut
ruo .Iell tooIleD, die bun yoonad rID del-
U tw I§ewood b .dd"".
De la.k .... In aGmmlr Of'liabt"D

~blMll j~""lfde Deet iJda wilde d. Bnt-
."be regeenui b,.r kb "I ..m. DLIDyueru"
lat eeD yervederend .,jl ot op het laod
ou b bben, tbal •• 8<1 .. r, •• reD bei de
kop,t.lIstev, dIe Lr.oblten bordeo
\Jbll1eelen In te Yo..r"D, dl. beL
urakt.r Yan ZOld Afrrll. &ooder. YeraD
l"reD en ..erl&l!lIu, "It de ZUid Afrlkaan-
cbe bt.volklng nr.rm.n hierop dleDde
m.1I te letteD eD dIeode m.D de .. sIb.
rad.nbeld te tooneo der 900r.adereD, dl"
le I.udln~ .an bandieleo b.ddeD lJe
,,.,erd. Waarom ... reD dese bord.o yaD
\ZlSlen lolk een lIevaar? I:hu o..reD
"'e ODS. lelde _pr.ker, d ..L de Cblo .... eD
he. oad.te b.8Cb.afJe yolk der .er..ld
• art·o, dIe r.,.,d. op eeo hool/ea ~porl ".11
b scbaVlvg .Lo"deo, toen d .. W"IlIluke
r uropeaoeu "o~ ba' harp:! wareo ue
\JblU"ezeo •• reo In IOmml!l" opalchtt.D
J ze m.erdere", eo .. iJ ba1d.,11 0011 no
IHog let.. yao b~u te I. "r .." wIJ ko, d ..n
uu" nIe dltJgeo oo<l.r" Il""', dooh b.d
I"n 'SII bllO DOg te I~ere, I bo" oDopbou.
1..IJk te ... rken, boe me' ..olbard all t,.-
culll~e~ren, boe orllll b..Dden gtlOohlkt te
u.keo "JOr bUna ell<e soon ".0 .rbeld.
, b, e .... Ieeren de .tr.bg.te eOOLomle
ti b"t'achl.D, ClIO wat betref, yOt:dlng
,I. algeme"Le ol'al'eo.

Oe I,h,DP'lcb I,n Zlcb drllllleD III elk
1.,.,1 ya" ons bo-taa' ... n bo Ib ud,,'U.
'"rl< af LoL III .11~ ..mbacbte, , tumbon .. ,
..""buo. Bb "I' kelbt-.l.b"ld, tot bU d..D
'OI',na"m.t"n b.udel In b.o,st:u h.d Loat
I~ lJblu,e!cb bl!Jgeo JU ~ltn .'gell IIOd, "11
"H8 yuor uDI t tIJD vl ... mdt"hul, dit:; I.'"
Det oo,e be9011n"l1 ron Yerm~lIg"u, docb
.n o,betlLsche o.Bte met u,tb .. m-cb"
dateD '00 bIU'PII, "'ell<.. Ilog&&CD.rhlnd
en o'"rwe..::e d,., Af ene roa .oNt n val
,,,t ZUI1 AfnkaaDl4Cbe ..olk, .. aardoor d...
,u>e bevolk log b!Ji".ul" &00 .. ord"o .",
"a!lJ t;o OD, .&a'om Iracbue men Cb,

zeo III te .o~rl!O om de "'IiDeo te be
'II rk ...o, en Wh~ waren btt, die lUIk-

r ,I ten te d et P Dt> l",d,," dl" er Dur
r". fJen de." h rden ..aD CblD ,,"eo III
" voenD .... ren d".elfden, dl" YOO'
~D ~root deel .erktalgeluk uor.a.k ".

o->n iaar "J nIet rrp t.:en welnl:J; rlJ~t
I,""n kllnn, n zullen zulke d,enstbo-
I~n , rpll< ht "'<,'en om tp rooven fn
I Z' n,tand "I moord veroorzaken OIl
r _~ 11 I,,~ch,en H'l' erj.(root alles'
~I, ;"1 zoo dtnkt schrijf dan maar
n~ Ir f)ur[,an en "'atal en I!ll wit ver-
nemen dat cl 'Br zoo wat ;0000 IndIa-
nen T.l Jn PlI 5001)0 blaDken ZIJ lV~rken
d. bt.llk~n en ~e"lpurdeo rrtadlg maaT
.eker UI' eo ,k W jet u zeAAAOdat de
Ind'Rnpn Dl'I te \ erl1:ellJken UJD met
de Ch D<,<,zen Zooah Ik j;!ezegd beb
I lRnk uil .11, klA sen tot !!root na-
d ~l "" lPn })c,d" blank"D ,,0 g"kll"11r
J.>n n)k'n tn urm>n \laar u I<an
~ I vrr-ta"n dat jp Ilekleurrie dieDst-
boden r het """t onder zullOil ulOe-
t(>n IIJdt"'n

ron I .. t,t" kAI Ik U maar aanraden
en ClI< allen bl nk n vIn .111' fls"n
-cholIl .. aan ,cbou<;Jer tE' .t"o €'t1 oeo
In")t r ~Hn :\7.1atPln ttgen to Werkf'D

DJ 'OorZI tH IT"">,: den beer "bra
ham. topn T.lJn <oot«tel 10 te dieoen
ri,t .1, ... I::t lu,dde -

Dp7.e >pril. der n~ van j;!ekl, ur de In
woopr, ... n Haucypr ..erklaart Zlcb
~ehpel teilen cl.n ,"voer von "7.IAtell
tot p n ~ rI'el <an Z'lid -\frtb al,
te"pn I" I I'i! lijnde met de "'el .... rt
•• n ~eh",,1 het iln:l, "n voornam"l"k
h~ icr lleklpllrden en verb,odt Zich
aliA wett,~e pOl1:lDj!en aan te wenden.
d,r do,l j( r m'Jn knpltaltstt'n-het 10-
v eTUl t"Rll .\1:lfltpn-tf' vernlPtlgo.n,

endr.rhti)cen t,,~enstand"
In ....n reer nett" lao,pr.ak ZE',de de

h 'pr -\ hr. hams ° a dat h..t "ebrek
."u werkl Plkn toe te schnJven was
aan lt. VI rm n It'r n.g van ~abn~ pn he-
I 'n n~ ('n aan I ,1~hte f>t.han l"llD!!:
d r ,"hoorl n~"u lil 'h ('()mpounlj, loor
d,· k tplt ,J, tpn \\'>ren zaken wool.

l,n oorlol( hn 7.On er /(e"n be-
l >lI " rkl" den ~ew""st zIJn

r -"In' I' werrl noor dpn h""r "
R '" n .es p.n 1.,., rcl d, .. Je rl "pe ".r-

"II '(!nil u t><pr.k die hll en "'lO
tro. Ier .an de h'H'" BnT/zer eo Schrrl
ti r .!'.( Ilpn d, "r hnn de ~"Ip~eoheld
1 s h nkAn ook hl]n geovoel ns aao-

....t1i\n i, df>o76 zaak Ult te ~preken pn
hlJn IwholpZ8am tp z'Jn het drel:z€'tl~
'•.:,t"\ aar \"1'\0 len llllfiJltr der Cbln-eez.en
Jf te wrnrl"n

(1uJ,; • nderen 'prakeu J .. verg.denng
(')ot> tJfD w.?rd ';a r.~lutt. nnaClt?In BaD

_.' J( In, n Fr ",.rd Gok verder b... lo-
'n ',<,n peIlt I" O&D den Konlag te on-

J.,·""k enen
Dc· h .. 'r RchnJl~J' ap l ..nVT.ag v.n

j,·n Voorzltler .prak de vergAdenog
toen te.., m "'''" er op hu. d.t politie-
ke • <W'1.mdI'tt Eoo".~1al. O«>OlIoml",h.
tDotJ"ven dAil klplt..iln aanspoordea
d.u tu, oer der .!Z13t.n te"lI8l{ te brea-
.,eD E>f\ .. unehuwt bil de vetgftderulg
n3u.k.llrIJ.: all. P"'l'IIOIIm ..n partllen

yermlJdQll, di .. lIJet nst bierop wa
"iD

Du. e.lDdtl1;d. eeD d« merkwa&rdig-
,.te ..ergaderi.arn OOlt "' H..aover se-
1t!lllden

uEN JOSGSTEN VBEESELUKEN
OORLOO,

•• .,dOM ZUid Af du ~oO verllCbnkkeluk
,,~ft gdedeo Oe oorlOf( .. erd Yeroor
< ak ~ door 8< a be.~glui dezer h.deD op
r (Jd dat d~ UI laDder. geen lterorecbL
".0 jPD, eli ".t de Datllrellell onder de
.go m.hge Bepabhek .Iecbt wlirdeD be-
b.Dj"ld

ra ",.t, ..roell Mprpker, IS de poslhe op
1J..d"D' NI~maDd bad 81~!Drecbt. eu b"t
'08 bet y•• te eo dtlld .. llJ1cUitgedrukte
, ....roemeo der k.pll.hs'en, eeo ~"rmeer
I.rlnl( dllr hl&Dke b~.ollll[Jg teilen legaao
lIe, .. aODeer ~11 h~t 8temT>ebt zou b"b
"", bunoe zdhuch Ige planDeo duor
,ebruillmaluog taD b•• r steCD rou kUlluen
I",al sboomeo Dat w•• een redIlu voor
"oer 'au Cblopez"n ZIJ lOodeo g~eu

l em b.bb.o, eu lOud"n ..erbludereo, d.t
n"o8Cbeo I..kwameul dIe .. el atelllrecht
'oud. 0 he~ben LJe 1r:aj)ltah8ten be-
b~e",chlen r~eds RhodeSia dH Trao."ul
IJ Ur.nJ~ RI'ler KoloUle (bll baalde .Is

yoorbeeld aan, b.t .fln,d.n '.D den heer
IV~b"r. b en de r.den d.arvoor, en 'I"!"
,neldde boo bU ..óor deo oorlo~ dit reaal
t at h.d yoor'peld lG eeD ooderboud met
ddu beer Wyberrcb), PO buo doel ...
toaII., om het KU(Jl!che parlement te
... tgeD, IU welks LagerbuIs De Been
reeds eeo IUdoed b.d, geel grooter d.1I
'Il m )cht bebbeo Alles .. at str"kte om
le bla, I<e b" ...olklog (rollder te boudeB,
.. a8 dt.~o onrec tvaardlgeo kapuahlt
""Ik om, co da ..rom .. en,cbteo BU dea
In ~e'"o we,km.n I let, t"~eo geeD prUl
I). KslIer .... DI'" l!Jdlaam ge, oeg your
h n bO keLd" d" k'acbt _aD "yen."1
~ ng' ~o ... n .... ~rk.taklllll· eD •• 1
u.a"d dIe zlch nkt 8 hffelo I .chnll

• U la'eo aa, J~l!tU eu mI8band~I ..D t;o
l.&rom ... ren d~ kapll alldl tO ierlM'd om
, bmeeteo ID te ..oei en, dl" b"l1 louden
nip. n IU bun politIeke bed ,.. hngeD, ..oor
.... t belreft de vrUb Id uo ZUlll Afrlk ••
'hor wa8 du! "I,rnke .ao eeD 0 .rloll, ge
'oerd yoor h-t I"'macbt, en d~nlfd" 1nl
'ie er boofd&lke IJIr: d.. oorz&klr: Ya'
... reo, dedell t' aDS buo uIterMle be. , ' m
e ..oorkomen dat Brlt-che .. "rk'l"d"D
Ich In Tr.tJ8~aal zoojen addeo eli II.m
ecbt ve' krUgBu ll"t gedrag dta8r k.pl
'8leD .. as

EEN BELEEDIGING
voor EDgelalld Wat bell (dA laId Afll-
"a' dHS) betrof, dienden 'U bet ge •• ar
11U II OLder de oogeo te .len, en dpl~

mu .te·acbtlg" kapllah. Ich .. be .. eglbg
e 8 Ultt.n, yoordat b"t te I•• t "'.. ~eo
,,,de e re II'll, w.arom de k plt.hllen
lt n CblOeucb ""Iden blnn"ohaleo, ....
I.t zu, ".IIDeer zU hem ID CJCDp<lOOru.
pslott.n. 'U het' troel<" .y.l ....m loudell

~unnen In ..oereo, 100,,1. la KImberley
6n eell monopohe Boodeo b. bb~D, om
bem te "OOllleD "loa al, wat LU noodl~
b,d Glo eeDI DI, tel .pr~l<er ..... t een
mOl opohe ..an voedtrg en .leedlDl! ..nOl'
~en b.lf mliltoeu yolw,slIeu m DlICh ,
bete..ke t Dat .lIeeD wo de mu' dl'l
It>oden anllm rlreluk .erhoO!lM i':n beL
l U te .. 118 een politIek t!fdCt h. bben,
... ot, e ..en.l. III KlIIlberley loudeD daar
door ook groot ....ot.1 hllDdelaal'8, dl~
be..tolldeD 9&0 handel met n.IDrelien
(belzll direct of lodlrect) warde II oltge
JroDW~O, eo do, de bl.nke beyolklog
"Ord4lD 'erwlnderd en verarmd D,t zou
net genl 'UD ,18 de CblDeelen In c m
po 1n 18 .erd'lII opgeslot.u • en a 8 de Chi
ue... cb Dit de compouod k •• m, zou bU ID
le pl.nIl tredeo y.o de bl.nkeo, dIe door
te compound8 warpn ult~edruk, eD de
muomoo('pohet aOIl do. o •• r"'lOnaar bl!J
'eo Nu kOIl meD m... cbien ga.D zeggen,
dllt ale de ;hnd'lId.u .00 ..crmeerdllrden,
J.t d.D bet I.nd rllker &Ouworden DIer.
'p sntwoordde .pr"ker· 'ID geeueD doel. '.
lo de eerste p sati zoude'. de mllhoealln
,aD .rbt-Idaloon~n, w..lke de gekleurde IIn
blanke beoolklolf". Zald ,,-fnka (Ipe-
01.. 1 de k.!forl!) 10 ZUId Afnk. nrdleoeD
"II t-t.d"o In de _kkeo ..aa den Cbi.
aeetlCb .. loeI eD , daarrlJl &ou dali een ge
deelte weer k-ru"aan m de UkkeD ..an
deo kaplt.hst, ter.Ul de reat m ..t dea Chi-
o..esch I!IIAI' Cbln. loa gaan. ED bet land
1IOt. er dUI IllICht. loo'l'eel armer door
"orden Ea .11 IDen meeD dil, d.t "rhoo-
Ilia, ..an mijn 'IIrid_den betselfde .U ala
grnoterll yoonpoed 'It'OOrdi t land, daa
c@ide ,preker, dat dit alet nooduk.1ijJr
I.- ",,,, wae 0. naar "elaDd,",
.preker, ell Ile de h.teelen dIOr ZDid
A!rikaa'llCbe mjjDmoDOpoJmea iD blo*
dallnlt. pdeelte VaD LoDd. eD lj
Illh deu .nr b.t me-t. der di..l.
d~Dden heel!KUi Nog ekcbta ... paar
rD.-Dden gefoeden befteedde een d__
milHonaU'll '£8,000 no Zmd-Afnk .......
geld op eeo muuelr&Yond, Wrwiil Zajd
Afrihandars bODger leden De di'l'idea
deD glDgeD wt bst laad ... aar .... DCI
en EurvP'l, en Zald Afrika werd et.,..
armer , en D' trachten d. bpitalia __
Dog een aCbeDia al' M __ , 'ftarcloor
de arbeldJlooaen ook noe bet laad aullen
rutgu.L

De b•• r Cronwrtlbt·
8cII"" •• r.

"Dn' I~OR LA.D,"
.. Iele cJ. )leer ~,~ ... _
.IJ llebtieb M ~nro..dbrdeel"te
'_Irtl. tran IUD_OlD. ZifD .in ......
' , 90IDt .. bIll __ .......
oal. IllÏD, o __ .. nlk' YCIOf
oad,rwll-, ,roeu..".rha ea ..
..na aie be. wid yooni' _
bUdr..- M .Wfbrt ODPftj
DOeb,,",.. a'. wjf de klp".tftte. laMD
.,.. .. , , .ullaa _ 'Wordea beroof.1 ftII al
oalleD 'Uta"m, 081411811 ",. ille Oll&~
polilieke ..,~be cl, ,..~""Ja d6ór per"
mdlllen yol,. propt met ,U}ilbJUld. to,
daL OM ten ,loU. IIi.t. ..I o",,,tlbl"eD
sun, d.. de Ifroob aaf.a hl cJeD wem,
teI"111 d. muo l8ODopohl' tI_rli' al.
.. a bloecf.uiier di. het te ..... bluedd.
IaDd. OpaUII(L. I........ he' *OOIt aukté
llii Ilil.preken, da. "jj d.

"VABK81'A.lIITJn("
Diet .ulleD to..l.ten la OM land, OlDb.t
..lid. teD "erdertre M yCjé... n; liD .Ia Ijl
10th bialleliknmeD, I.at ep. aaa aiet
ruten tot .if .. la _ a Ilaar baD
8111011 land tflrOue_dl'D b ..li'beD, S~
OD,e yoor"",derea U JU' ..... iIea dedlD
_t d. beD~beteD. Zoid AlrOta ,. 0lIl
laDd ; bet beboort Did .. a m_IOb.D
oYer den oceaaa; ... , ODI trachteD ODI
yolk loi"er te boo •• ren .n on •• politiek.
Y' 1J1I~ldoalJf1Il!bondea t. boarl.n, ea IateD
.11 een beelalt Demea eD dad,..llJk laD bet
w~rlr pau~ opdat ~ at.t BOUID '11'0l'Il.
'C!Ireperd Goor e, Jl eomtIhratie "'II ~
ltaarten .n IiIplt.Har.n.
lilet groot. b ..' ....... '1iDt werc1 et Dlar

de red. ,,,lataterdJ ea Ma bel .iade
bantte 8f'a d.",rel,(I appl ... loa.

De l'I!IIolutre .erd lor_I geaecllJcIeercI
door dlln bp.r G P YID den Il....r eo
~'.pan8', Itaaadll, door bea 6fttekec der
b."d.II, .anlleoomeD.

De b""r PitoDt .telde de tweed. NIO-
lahe yoor, tald ..Dd~

"Deze yergadf'rin, dnat en beroep op
IneD, CI' hun laDd liti hebbeD, eD ale d.
bkolllBtilie oa'wikkebn. erna 'II' D
IOben op de Rrondll.gen nD ,~Iij" en
y,U gpmeenacb.ppeD ooder d.. BrildIl
-lag, om mede kracbti, te oproDeerell
tegeo e"l1 ''''p, w"lke bet pDache ,olh
karakktr nl.eraaderen, eD een [oodlot-
lI!feu d~al'lJboom 1&&1",I.a'8ea op dea .eg
luner toekoms I~e ont.lkk~ling "

De rede ~ao deo beer Pltook .y kon
en .aLelIJk.

De reaolalJe word geaeoondeerd door
d 0 beer A Cil!ren, die "Ide d ,t 100
le_D~ de Tril' ... al kend", bil b ..t ... ,
rla' rie kapltah,ten deo oorlOlf hedJe
~e .. erkt liD DU Irachttf>n het lalld .. gye,
.tr,tOrnen m t ObI eeeen.

De bper C 0 Cllle" oDdersteund .. d .. ,
.0..r<l"D Wil b bbea. Iel .prebr, ZUId
Afrlkil op~.bou.d, wu bebben d. Data.
r,,!I"D beeob .. f I. h ..t II ons laDd elt
,b.ntl - w., no? Z Dfeu .0 'Ottlar., ••
dat .IJ door d ... e ","p"a'I.t.D b"'uof
.~rden nil 0'. !f"bo rtert'Cht? • NeeD"
klde de grIJze .pr~ker,.lIn ... "delatok "f,
dilo ..loer .tamp Dd, "DeeD, MrBL dood •
(AI phU1)

De b.... r J F. Ollhers yeroolrde }{~"
b.dt '08 ....r1o-ld, hIde bU, dat ds ( bl
uee,en BIel bOIten de compouDd. &oud. I
m .~eD k CDen Hell beft OliRrpedl IOU

.." I yprleld en bt.loofd "Bllif rUIltlg,
~e· f Je $le.eren oyer, !Iti( f Je po!ardeD .t
eD IJIl .ult acb8rleloos, •• t ..hf .0rd"D, ill
lolt .ord"n bellCh~rmd, d~ lIewerelI r.ul
len Je t. rug eveyeQ w, rdt." Eli t<>tI.
'Ila .rm 0 h jfel.d, selde de heer CIlIIII,.
met yerb. ffiDg YID stem

"WIJ ZIJN Bf.DBOGEN,
• Wu ZIlD bero, fd, alles door de kapita
1~1"11 bUll belofL<D IIJO •• ardelooa d.1
IOult weer!' Oe dr.m.bach u tanfro
lieu lI'uord~o IroffaD tl""l, <n m.aktell
,eo diep. 0 IDdrall (JP de toebourder .. Er
werd daarna heelote~, dat men alacbl'lf
tUDd, Zer r •• oluLI"" "~D ZIJD I!:xoeU..b',e
deo Ova 'erDeur lOU le' dOODtoekomen,
voor op.eudlOg ... 0 deo Hoog Eddeu
~.. ,retarJ8 nD Mlaat voor KoloDlen.

Ook w",d e~D cumml .. l lI~koleDJ b -
.taande u,t I•• pEtr.", eo, om tue le lieu,
u.t de gtb"ele BLadeu h"t g., !lOb. dl.tnol
de pellLl1I le&k.Dde 1.~eD den loyoer .. "
CblneeaeD, ••• rl I I. 1 .SI) een d.r m_
euthollBWlu.cbe nrg.<1ermpn eiDdiad.

mlMleo
Bealot.1 de gewone Jaarmarkt toe

hoad.a Ban ben marktplem op Diu-
dag 29 Deo .... , beginnende te 6 uur
Y.m.
De beer J ct Tbom brengt, bIJ mon-

de na lid D. J. Schneider onder de
aandacht tr'IW1 4ea Raad de lIIO~eld
.. 11 mb,. alopt tualcben SlJD 81g611-
dom en dat yaá me'fT. de wed de ViI-
dien. GelateD iD banda der Straat
commiuie OlD ~ &loot door eea land-
meter te laten j:rpm.te>a en vel'der aaar
berind nJ1 zak.D te baDdeiaa, de oom-
lIlIIA8 wordt .PeCiUI yerzocbt om da-
deliJk met bet werk eea aanvang te
namen. I

Den aeoretaria wordt verzocht den
Gezoadbeide-tutpekteur op SlJD ver-
schdlel1de phcbteD te 'II'IJ.. n.

B.pport nu aeD Gezolldheldll-mapek-
teor gelezen ell ftr"ll'l'Z8n Daar de
Stnat-comm_ .., a1SOOII: bet rapport
vaD den 8traat-;opziobter

Een amrnJVen wordt ter tafel gelegd
vaD de beereD A A Sparreaburg en
G J Malherb& In zake valuahe op
bUDne yute elg'eDdommen over 19<»,
bealot8ll van de zaak af te etappea.
daar de wtslag Tan het Hof fiDaal la

RekeDlng vao B C Malherb& voor
goaderen geleverd voor bet HospItaal
gebo.wtJe IUUI V d Poel'. PleIn (£6
1.. 9d), YerweEen naar Algem_e
Bezighelda Coznnl-e.
op yoordel Jl Zwdmeer- W D

8~D wordt bealoten om 1ft bet nr-
,alg HO pond sterlmg (£1) per dag te
lat"a betalen YOOr ~ atand. te
wordeo gebruikt yoor CIrcus, dra8~
len, of eeruge dergelijke doeleln.deo.

LId W 0 Steyn geeft kenDlS dat
biJ met de volgeDde nrgadenng ,yoor-
Htellea zal. de besprekmg VIJl de W.D-
scbellJkbeld om Bredutrsat 1Ir1Jdar t.
maken doer de "'ennJ~ nn de
ODdente nl booaaen

EeD wenlr door lid G P Steyll om
de hooge denneboomen IULD de lUll
(Zulder Paul) van bnnDe droge takken
te ontdoeu, wordt 1'OOr afhandeling f!:e-
latea In baoden der Algemeelle Beztg'-
held. Commwile

Lid G P Steyn haalt geovallen &all
waar hM. pubhek de Toorkellr gealt~t
boftn de mnnlOlpalrteit ID zake bet
verknJgea van bandIeten arheld gela-
t«'D In ha.oden ?'lUI den voor.zJtter voor
onderzoek.

Besloten om tAlDders aan te vrag8ll
voer bet oprapeu Y8lI mest op V d
Poel'a PIeJD, en Toor mest m de Mo-
niCIpa le 6talleoa o'l'er 19M

Besloten deo .tadsklerk (den heer
G J Joubert) 8811 boum van 20 gum-
Jt!Il (£21) toe te kennea, lliaook eeD
Kemfeest oadea~tJe fta £7 lOs "'11
den 8traat.-opZlObt.er (dea Mer P J
V1UI JUl'IIYeId)

RNDB.AOElT lrUA}(T MACIHT

»:

~~d"""tc-.a ~ tot " NoY. LL. beper
hlllllll .....1_ _ ..........

"'Ik
....... da noepr tot betPeD l'OOJ'-
...li Oy. de liablek..... waaro.tll-
tn1Gt de laatat oaty ... a ~1.eP'aIDIIIea
tooDen. dat lA het V ereeDlld ~.tlt
doe .triJd sich .... heftl&ec ID penoon-
Jijker begint yoor .. dOeG daG noeaer •
urwlJI lIlea wt het mailiUeun wet dat
lUJ6t tOeD betJeen daar yermeld wordt
plaat. ...oDd (lj. .trekkinJ sich reedl
1'OOrdeed VIt zag meD wt Ia.taeea -le
beet ChamberlaiD BOOwel ala de hertog
vm Devoaabire en Lords ~beJ1 ea
Goecben ftrkoD(bgdeD, "'tel' t.oNpra-
bn te laAg IlJU om ze zelfl UI nrkor-
tea vorm mee te deeleu, III&U stellig
t_ weli een Y8r.adermg yu CIen&-
beeldtea er ucb UlaIlII yoordoet, !eU
wat Lord Rosebery aanduidde _t te

dat bet noeger heette dat baD-
:rd:ann oestoDd dat men elIt:aader
mtt warea tu dier YOIge hielp dat de
Y8rrniling er VLD beule paJ'tIJeD tgt nut
.1lI! docb dat het thana !lObeen ala wa.
hij ~lIeta daD eeU yoortdureade ItrlJd
....ann de 4l8n Mn &Jlder leta sooht lf
te 1fllJI16Il Maar leehJker 1& bet dat
de la"r Chamberlain .teedl er op ha-
mert dat ut groote d-' der handele-
.etgenog moet DJII om dea wl'!'1unan
111 goeden doen te &teileD, net. of ali
_t. ~!_ men thaus lA Amerika
ZJ&t ,ebeW-1ID toont dot de m_hen
nOOIt ten'edan "IJn met hetgeen meD
bllll verstrekt. en dat mea met hll'D
ier wille te ZIJII tot .eD staat ... D u-
k_ komt die, soa ala Lord B.oaebery
Terklaarde, op lICICialiaJDe moet wOoo-
pen W.18 DJIet de nIeu... -tgenq
verlieten zullen, zclde lllsgelijka SIJn
lordlChap, IlJn IlJ die vaD eeD nit ID-
komea moeten leYell, maar DJD IW!it
Jaut deHfl het die ul &00 Yar de k_
des volb wtmwn als IlJ Daar plichte-
V8n'UUing leveQ moeten ID plaat. yan
I~ vemJDng &leb ua doel te ltel-
len P IDtMtoh811 ligt ID zoo ftr de
0wDberI,.in ~tiek ID den geest des
tIJcIa al8 Verrijking en ftl'hetenn.g VaD
stoffelijke om&tandigbedso meer eo
meer bet doel wordt waar men naar
Itreeftt, en '"heeft r.IJ dOlI kaDI bet te
'II'lDl1en al staan IlJ die bet beete UI-
ZIcht ID zaken hebben, IULDden uaderen
bat

NSMt de to8prak&n. dIe bier alecbt.
aangeroerd !runnen wordaa. 18 er Uit
het VereeOlgd KODlJlgnJk letterlijk
miete nA belang te melden., lAUr Uit
IM!tgeeo Uit andere de.llen d.. nJu
wordt l'ermeld ZIet mea dat tu ~ ko-
lameD de denkbeelden van den beer
Chamberlain DM. meer _ meer WlD-

oen. en wel &1)11 bier Nle .. -7_I.nd .n
de heer 8eddon vooraan, _Ike lsat.te
bliJkeDli d" rede waarmede bIJ zIJn .et
Oyer eeo tanef met voorkeur inleidde,
mets booger bhJIrt U bevatten dan een
politiek die alleea de belaageD ... n bet
Bntaebe ral UI bet oog boudt, en eeD
acheldsmullr optrekt taR.ebea dit III
andere natii!Q die tot dusver ... n baar
hetraklán.g tot Groot BnttallJe nut
trokken Niet a.lIeen, zooala mea reedt
weet, gIng de door bem ..oorgel~de
wet met groou meerderheld door da
tlreede lt:_Zlag, maar bet beet d.t mea
ID Callatl&: met de St-ddoa-pohtiak teD
zeerste lS IDgeno~. en dat bet pill'-
lement aldaar ata.t oatbondea te wor-
den als den geest det yolks, rooala hIJ
Doh toont JD de kam ..rs nD koopluJD-
dei DIet meer vertegenwoordigend. Uit
audere deelen des nJIla 18 met. nn
l"ool bel3llg te meideD, bebalve d.t
~ewfoondland ZIch nooit In 1100 groot
een voorspoed hE'ef~ verheugd als thans,
maar dat ml'n er blng 18 voor plannen
tieT Y 6l'E'ewII:de StateD om St Pi-rre,
de bekeade plek der FranScliP Vlll8Obe-
rIJen. voor rricb te b&komen

Overgaude tot

,"rop.'. V••'.'."d
vmdt men 'f'OOrel Olt FranknJk berlob-
t('D \"an belaag. eo wel yooreen':, dIt
dat E'ea Hmea~t 1" de ondenvlJII-
wt>t door deo eeMeo II1HIl8ter gebiI-
hJkt elL door don seDaat met 147 tegen
136 stemmen aangeaomen 15 waarbIj
het ge .. eD vaa ondennJs door geeste-
liJke hchamen ook .1 IlJn mj door deD
staat .-rkend, verboden wordt DIt
wordt bet begin van eea 6ObC!lldlag ftJI
kerk en. staat en eell nederlaag dl'!' ~
aotlODalreu genoemd, maar bet aal bIer
In Z Afrika anders heeten Wat
,~ lands b01t«'Dllrndacbe zakeD betrof
bad de mtDlster Delcalle een rede ~
houdl!ll waann hIJ GlIder &Dderen Yer-
klaard&-lI'at troowm. meer II g&-
sohled,-dat FrankriJk'. pohtlek m Ma.-
rokko geen .Dder doel bad dUl de On-
afhanlrehJ~d des land. 6lI wa.nn
bij zeer ultweidd. tea ~Dste nn bet
veldwdmeDd stelsel T8J1 IlebeJdareebter-
hJke bemiddelmg, want 1I'lU't'III er ,.)
zak_ waar een YOlk ZIJn gevoel f>n be-
lang van geen vreerr.de be.hsslng kan
afhallllr:ehjk makeD, m vele gevalleD wa-
ren oorlogen het gtlvolg van ",liebe
voorsteUlJIgen, en dit kon men door
Jl;enoemd stelsel verboedea UIt nen
H.ag 'll'lWdt bet een 8111aDder vermeld
O'fler oot 'Y1'I!de!peieIS dat de beer Car-
Degll' ('Il op eigen koeten wtl laten bou-
.EIl

WeesinrichtiDg te Beth-
lt:.l1em.

(Ult "De Keiitbode.")

Wi~ hebbeu vroeger reedt een mede-
deeling 'all OI1.W Weesmnohtmg aaar
de ".b..erkhode" gezonden, die beeft ..
ker hare bestemDWlg ruet bereikt De
Ch~ vneuden, welke ons hielpen.
zollen wel verlangen te WIlten. boe het
met ons ",erk gut Volgaarne geven
WIJ een ~8I'J>lat!; OD _811 ten .. de
gelegenheid te baat om ook lang. d.
WlI "eg hartelijk te danlren YOOl' de
gifteu, ons toeg6Wndea. Bet zal te-
vens '<iwdeliJk word&ll, dat 1Ir1J voort-
dureod gllliteWJd moeten worden . .Reeds
roor den OOI'log hadden WIJ eeQ derge-
hJke ln:ncbting, 1Ir1Jnoemden haar toea
De Armell School WIJ kregen
eewge ondersteuning van de Regee-
n~ docb de zaait werd meer wtaJw-
teliJk door de ~meente beharti£d. Het
WM OWl dwdeliJk OlD de arme blaDken
op w beffenl . ~t bet ~ 18 lUet
JU1~t om de llru:Ieren ODderwlJ8 te g&-
ven, mail' 118 wt hlllUle omg_nag te
verwtjderen, en eene opYoeding te ge-
- 't Is verhar.ead te Zl8D.. welk _
verandermg er lA korten u~d bij de
kindetea komt en ...Ik _ lAyloed de
Il:iadeftD In de ~ hebben,
'tVaBID>8erill daarheea terugkeerea, voor-
at de me.. 80amUgen dier lciad_
hoodan nil school • amIere lU'IIle g&-
"lOnen
't r. wel droerig, dat het lIOOdig III,

zoo ",111 urmea ea verlatoen kinderen
samen te breogen ID oaze InriobtlDglMl,
doch ik geloof ~. dat MUb een
verheffiAg lB nn OIlS yolk. N.t alI_
naar il_ plaatsen, maar overa1 heen
gun die IriDderen en JOD&'8 lieCIe&t. ~
komell ouder betere iDyloedetl da ill
vroeger 1I'ai'sD.. ea '"J ftI"II'11cbt. dat
velen hlllnuer 'It'OOruaIDe pel'!l(lJll!ll al-
len worden Vroeger ontgurg oet eie
opmeduaamh8ld om lA deze rlcbtlJlg
te werkeu en te helpen, nU ZIJn huun
en ballCien ~eopend ge"orde. om te
doen, wat ID voorapoed ftl'ZUlllld II,
daartoe beoft de zya.re '-OeII::ing ou
gebrecibt.

Tf> Bethlehem _ren. de pboalNn
n.a de 'fToegere armen aehool 00<1 ..oor-
hande~ waarw nu een -.tigt:el kiD-
dereo geholllY'est ZIJD, ~ 18 u.et ~
!mopt p.ordeJ1, doeh bet 18 ZYaar _
drragand tUUtSOek VaD .... lU'III6 .edll-
we. of ~ebeele "ees af te 1I1jzeD I kM-
dal 1IflJ een IJZ_ gebouw opriChten.
yoor ... tvertrek en school dali .... er
rulJDW 'Voor m 'er, en kan er meer g&-
~eldbeid en. S6nef ZIJn De geboo_
ZIJII prIvaat eigendom, Wa&rYOOl haur
betaald wordt. WIJ zoud.. bij T"erre
weot ~ wtkomen, met de eom
door 1>. Marqoard ODtv.... £500
per J&IU' I oe £42 p&l' muná, 1I'&IIt ie-
ze 00 lriDderen moeten ge'rned en ge-
kleed 'II'o~n, bwten de and.m; uitga-
ven Ea toch hadden WÏJ lll8t :noodig
mlludelijh Illeer wt dit. fODda te trek-
ken VUl de ge_nteu Cradock oa~
VIllgen Wl] £50. YaIl Malmesbory £50
van Oudt.boorn £5 BIJdragen wt
Betblelhem t'n wt andere brQOOeJl £61.
WIJ k;regen een yenending Y&II klee-
deren eD PrOVl8Je door mevr Koop.
manK, nil Mi. itobbo1lle ook .n-
dere liefdegaY8n. Absoo...... er clap-
IlJlrs aaeeJ lA de knOk _ OUe ID de
n....

One werk gaat g~nd 'I"(IOft, DOg
geen r-al ftJI Rekte II .. pw_to tt
la aan~~"k op te ...... ·.eIk_
VeJ'lUl®rin.g er la: liet _dt~ W
kinderen bmt, ftJI .ommJaeD bn
men .. d. g8IliCh_ dAt Iill po
IihIk~Mdd_. & ~_
bJ! __ er blCMtrIad ea ~ ait.
ziJD ... 1eY_ 811 nur Bti tÓeIl lrIlIl
YOeCW.~ .... .,. W~
lie .... mde~ ... o.aw_
ája""'_'_. Hei... WIlt., .. in
.... ~ doah oft!' ltet ....~Upea.6Il~r:.
a..... ~ ..........
...... lij ~. iD fN iiIifO&'_
de La\:__jPa/IL, _.~ ta-
IDeO. WQ.,...._ dM ete,...
ft ...
tit:IJdIl ~, .. ..
~UMOC_ 8IJ

0. P. dIh»t.

ZOUIIUVIER

DODderdai mUdag .~akeD de bef ft'n
A CorJ.,,. (.rb"ut.-llaDdldaa' yoor Wo. cl-
IlOCk) eu J lJ.ner OD.. ..,., 6UO no de
werkUttdeD Lop o'l'tlr de ChID__ It...
Ue. Twee •• rme "I &prUea w.rden
"ebond.D dIe b....baalde'U. w.ge]alobt
werdeu Bdldil 'preken WIlHa tlr gp d~t
de ID..oer nD "eo half mllhoen Chinee-
.eo ID de eerste plute de ondtlraanl nD
deD ...erkman be_keDde, en ..... n op
de Doodzallelekheid yan op te gun naar
de GtJOde HoopuaJ op Zatel'lt., ayond
(bedeu)

(Yan_~t)

Het geëerde pobliek T8J1 Purl en
omstreken wordt lIl.ar eea e1denI 'Vf!If-
sobiJaende adn1"ti!mtlc re IJ&Jl&tallllde
LaDdbouw TeDtooJlBtelling u .ordl'!Jl
!l;eboodeo op 21 JlIlII'IlIn, 19<» ftrw&-
ZeD

Voar OUB ligt eeD kapJe van de ca.-
talOl(11s of pnJshJlIten \"an de tentoon-
,telling WIt betreft de I18meast.elllng
"an hf>t comlto§ IInaoen WIJ Zt'!llllell dat
wet alleen alle JIIrbletl doch ook alfa
takken VlWl den landbou .. en andere m-
duJtn~n. door btlrwlme mannen ver-
tegeD .. oordlgd ZlJh En te oordaelom
.naar de blJ"OIllng \ aD cODutá yergade-
nogea. SCblJDt 't <ltt de heeren gOOe-
tetnuaeet"d 'ZIJn al.' lIanstaaDdie show
eell luC08l te makeD WIJ ZIeD dan de
prijaliJstea alU1lJletkehJk vermeerderd.
b,i. 8@ches g~roogde VTlIobteo.
paan:l1en. rijtuIgeD plUimvee, ook wOf-
den "peen.[e prijlIeD 1'OOr school h&lld-
werk modellen gegeYen

Ook treft bet ona, dat plaateehjke
finDa'. dOOI' advertentres wel nrte-.
g8llwoordrgd IIJIl Goed 100

DanIr de bet~de umen'll'er1ring IS
bet comIté Jroed bIJ UI!8&, om OYer
£700 aan pnJzen lilt te Ioyen.

De wakkere ~n&, de beer 0
C A. de Vdhers, Iteeft op UtlllDlem
verzoek van de YI!~lgmg Z1Jb aan-
zoo>k om outsIag ~ggetrDkll:en en iii,
bil~t..t1u door eeD staf van 'bek1rame
-e5dstellten. meer dan u voren gereed
ZlJQ taak te aanl'Jl.&rden

TbaM ia bet tijd 'fTlell00n, voo~
TeldlDg l"OOI' de sb~ te maken-brengt
al, wat mOOI 18-}Ipe grouter mttdedln-
~ng, boe beter Het ia een p I a a t s e-
hj ~ e !tbaw To$' p 18 IJ; ta e liJ k e
prodelrten • ...-el verstaaa

Spoorwegtarla van. en de
Boere:D in j raollOr&nje.

Aan d" '~hdla.nd8 .Ne,,,,," out-leeDen
WIJ het volgende

D~ JOligste oat1erzoe.lriDgeo r.ngelteld
naar deu tDeJjto.o.d der &&ren In de
weuwe kolorueti, hrachten ean Ict I'cht
d3 t het eewge eipadom. ut ua dol
meesteu der voormRlge grondeli;eo'llLn
"a. gebeven, Dletl wa8 d H. bun grund,
lIll hadden "elwg of geen mldiCl.lI1 om
du" weer van voo te vo In PlJ eu de
eewge maUler ow hun 'H,taaQ daaro,P
te "!IIdM. wae 0lIl dell wond al. 1V"I-
develd le verhuren -ln:lien maar bet
Ye. ko. worden blDl1engeb.ucl!t

DIt werd eahter belet ':oor de hooge
rr8chtpnJ~u voor vee ell ,1.. groot,)
dIstautIes dHl vOor vee ID ~I~~bte
coDdihe veel te laag ,","D om te gaan
H.?t .poorwe~-departement la Trani-
ora.nJe kon w~t 1I'OrdlHl geY3C1t1'ln (.m
dIe vracbtprijzell roor dA I(lIlegeuheld
w yerlageD, dur IlJ neo«<le yoor
fraude DIt Ja 1'I'lOI' de mell'olt ~ aUD
belde ZlJdeQ vaQ de "vur ..,n groote
teleur&telling, De droogte lleemt elke
week dUU8ad"n van klelJl vee weg, '''r-
"IJl ID het uoord~u VU<!ITraDE'lrtJujt',
en ID Trannaal praebt16e rt'~eIl8 zIJn
gevallen en bet vela wt~tekelld II.
lLer bebben de Boeren veld maar geeD
V2e cu _ten lIWtlt hoe IlJ .,ch een
beetje geld kWllieJl verscha/feu Hior
JJOU00 eene baDd de tl.ndere kunnen
wll8OObeu, maar ~ ftD eie tU:-
'li3.k: dIJ{' topoorrr'eg-eortol'Jterten, kun-
nen ZIJ illaar nil't beft'rten De Boeren
aau 00 oev'er. van de GrootriVIer" ver-
liezen nog voortdorend blm Yee. en
llUn broeders JD hét Noorden bebben
nog altijd groot gebrek aaD geld om
weer op de been tE kunoen komen, eo
dIt all.,..n omdat de epoor~ behan-
deld wordt ale een belaetlng-U18tltUQt
en met ale _ ineteDiag, gebouwd voor
eli door bet rolk Bet ia een W'OIIder-
lijkt! ~Jmclbeid dat; ds Boer m bet
DOOrO.n arm moet bhJftn eli 8IJn SUl-
dehJke broeder bankroet aoft ga_,
alIeeD ollldat hat .,...~ we uleb
op eeu p!koope ~ verTOerd h.
-.rOrdIan uur de }!hebtlp __ ~
..tIdeD YU1 d................ ID ht
l1~n
0. admiaiatratle ..,... de ~

Gou~ 8poerwegen beeft het!
wat meer symp.tI1ie &etoond T8D Hr-
ste Ï!I het; iIUW per ~t .. e[
Iase! 4aa ID Mt; ~, Ill' ia 00-
~1Mlg,.e.htIft~.... a.. _ 0IIIIIiIIIrie.... ..
...... ~' wtitlfvtd,
_aII .. : ~ ••• ~
..... _, l.............

......... 'flnl ............ dtcIr .... ~I __
~~' .. ....a.~I~.... _ .. 'Ptt:: ......... laO-~~rt::.~ "J;
...... .............. Mt i!'IIt
......... g 1Ioar de .dau-
1lf _: " ~ ........
Kiaap ,- .....
~ ~- ...dat. -.-in. Irtflr. oe

~~)~ .........
W1i:'l3f ~
gelde tea ftJl _ apoor-.:t iii!.
Yard. _ 1i' ..... ....,..,. .. al-.....................

DUl'l'8CHLAND
Mind. II er uit. DnitachUmd, elgen-

1iJ"k nIet. .at de nrmeldln$ waard 15
du d.t er aflteer 'n.II mi1ltal!'e1l dienst
bl~ W Tollr. ODTel'llChllligbeld er TOO!'
bij de offiCleretI zio& ftIOrdoet Uit
Roslaad Mg8llhJk niets dan beriebtea
over de behandeling di. de Jodea er
oadergaaa TJark1Je bad toegegeven.
onder zeken! aiterlijk DI M. 'Yt'rrega&Dde
voorwaarden, ... de el8Cbeu der 1Il0-
gendheden, maar bij1Doaderhedeil Ilim--
over vel'lleemt men DIet; slecllt. een
bencht dat CbristeaeQ ned! Tarku
lIM!t de zaak IDgenomen DJD, d.t B iD
MacedoniAI aag net IlOOgeh'lldeld wordt
als ~r. en dat bij a. beYoIkiDgT8J1
IHIt schJereilaad de encbt 1111na de
Turbche heeraeh.pplJ O1It.lagen te_-
den, al 18 hlervOdr een oorlog 1lDOdiS,
aog ~ 'Yf!nhreDea 111

rrALIE
Uit Italil! W'&ft'JJ OIJ!angs beriohtea.

0Y'er deo oproengen geest dl6 op de
burgersclteIen DIIlder de etudmteD
beerseb_. BiervlIII "ndt JIHIJI _ toe-
liohting la een bericht over deo t!lach
ID TirOl _el ads te Triest gesteld
om er boogesobolea op u nohten waar
Italiaansali de taal no bet onderwIjS
15. Te la.raIpruck had men een proov-e
hiermede g8llOlllen, maa.r deze bad
een lloort yan oproer oader de Durt-
sohe .. uleateu ge1nikt, ea bierOJ.
IICbipU <le be.egtng m Itallii bet IIIIt-
W'OOI'd te ~n................."
lev_D ~ 'bet bericht dat Ma,.
rokko, .... _Ib GDatba.Ilkelijkheid ~
Fra.oeohe lIUIUM.er blijkt tJa c:hreep8D.
~~~t laten •• ....n. dat de
~va-nae zugendbedeD -. beluti1l&
stelaal el' voor VerOrdeDen waar bua
etS- ~ niIIt UD _de~
zull8l1 ZIJn De fttdere bericbtea ),p,
perba tiQh, .... de oud. wveid b
treft, tot bet "NITe o..tea. na_ w
de ~ Wer ~ -.deels
g-.Id W'II!hlt clat de au- tIe MMk-a- de in..... 0YWtte.id met de
..... ~ Wlaadelea, 1IIl-
..... .... B.vm ... maOIat tu
Ma t Pile _ EGNe. Iata; eo groot
11w • .ai_ lIÏIIlb .........w~,_ ...
~ dM ~ de Jar T ti beYOl-:-K:.~ beenaht~ ..
Bï.bU _ ~C-::
a.m blad, 18 libenJea paet
......, .. tudt GIll de br.. TIIZ1

-,.._ Gone een ~Jk.e
....~ tIe _II.. INL Kaar
-- .. lI8Tl land als J.,_ met een.:::tir .. ma, rrAeid ..... plijk

WlIU'IILI.JJ[ BALnIOlm
lJrt twit W-wfik ~ "fiadt_

......... beriOIdia <tier c!é ~

......_. - MIl baMI .w...r.

AFDEEL ' •• RAAD

REGENVAL
Kailtoer "an d"D KoIOI>I.I'D "'-''f'. ,

.K"P"ad, Knp de 0 ","<lA Il or
Il Deremh.-r I9\)3-OPGAVEN VAN GEVAt I 0

BEGEN

De ..olpDde O"'lI'aOen ".D ref! n'.1 'oor
"'41 lIIaaDd NoYem"er 1903 "Ir cb-f dooI
tie MeleorolOjf oebe OqmwI.'I_ wordea
'oor Ilgelll88DAI keanJaDlm~ l1~pob eeerd

NOEL JANI-CB
OlId. r Kolonale R. c,.taru.

1 JC 8ehlfOrerl
Duim

Koa Ohae"". (126
\Vllabftl'jf ••• 047
!ol.lIDOO .. tad 1 lG

7 ° C K&rroo
D81111.

Gnljf Re'n_1 I a
Some....,! 0,., 4!l4

8 Noord Kanoo
I'IIorny.burg 0 r{)
R,cbmoLd
Hloo"cr
CoIPI~prll
Mdd.lhnrg
Cradock
T ..,kuta1

2 Zaid·Wntl'n
ClledOD 271
R'"U£Dboeetr 0 24
"url... Il 0
Welhrgton 013
1'lIlbegb 049
C~n, .. 000
Wo,_ter... I 28
RobertlOD ••• 2 31
Moatap ••• SS2

3 W8I!tkut
Malmubary 0 11
CranWillaam 1 21
P q.etbell 0 13

go
I ?6
o iD

9 ZUId 0 .... D
Gr.b'Dl~lt.od 10 ~
Purl Alflt"d R0
A IfUoQrta lf' e~
P.d'he 7111
Bedford 472
Fort Beufort 4 22
Stymonr 33(i

Allee r n
~.Ii;.rom. B 44i
K:"W To",o 3 42
OOIt Lolld 0 Il0
F.'rt J >choD Il0
8Sutterbeltn 2811
Oatbcan 0~

10 N:xrd 0""1
Qn"'D. To.v 152
1 blbt.t Park 0 ~I
Lady FreM! 3.06

I Dordrecht Il O.

&rkky OOIt II0
H.nocbrl. 1 62
Ah ... l Noord ( 79
Burgel.dorp 0 43

,. Zllidlroat
Bredaa10rp
SwelleDdam
aeadelbel'll
Riyendal .
~OIIIelbaai
(}eorg.
Kn1'1la
Bamar..dorp
UIW!ah.,e •••

'01267
461
616
g.o
8 (5
588
go
go

6. ZUId. Karroo
Lad_lib ••• 2 bi
Cab'arlorp ••• 2 bO
Oadtahooln 0.88
U nlolloale •••

1I K.lIranl
6. W C Karroo Umtate ••. 559

Prio. Albert 0.21 Koulad 3 S2

C A.B~RCRO)J(HIE s~nfll
Voor&. lrleteorologllCbe C..m-.

Kaap"ad

Ultslag van Examen.
De yolgende J0n.lfe broeden !.ehbea

h. t ZeDd ..hllgell en GodljleD.'c.Dd~r
'iller, lt xamea me' goed gnulg af~~
l"IId, t. •• -

AI< ZeDd.hDge. I1cDdnk Uoeurud
Marlhillus Grtlbe, Arl bor Cb.rlt'!! J.ck
80a. Nicbo .... SlIltlh, .J.cob P"J., 1I6I1'Y
PbiliPPul Blolllllroa, J.D Benocb Boa
lOaD, 8t.efaooa Job6Dael MaIao, Lou
HeDry ManlD Jaadrell
A.le Uoded Obder.UI!!n C<>roelu!!

AJbertas Ba"I.anae, Co..nraad Fr, denk
8chet'peJ8, Johan Koelen:a.o, D., rel
Jobann... .,..Il den Beeyu WlIlr..1Il
Renr)' ~mltb, Piet..r Jobannu 'de B'lIgo
DalW!il J.oobu Boem.D, Ba,elld }lrao
COlS EDgelbftcbt, Cbruti .. D M.anu t'&Il
!lila Beetrer, Joh.D_ Franoou Grobbe-
laar, carel Alon B.oode.

!iUJJeDI de eommllllUl YIJl EXIDIUII
toren,

W A... JOUBERT,
Scriba

15O-mber 1OO3

WOLEJlA. DlF .&.NTUl4.-Ia IM&
~ouwd all een yan de _t soe-
Yaar~e IIn noodlottipU ~
Waara&ll kiaderllD oDderbeYig IlJL
H.t ba echter geD_ warde., _
aeer m8ll liet maar op de lnllta _
DIer beba.odelt. Al w.t DOOd~ 1& ti
doen, II, om Oaamberiaia·. Ootic. _
lere 111 Diarrbee aeo-.uddel te ~
nn ell Cutorolie, aOOaIa .. ~~"' ..
md Iedere bottel. ea _ ~ae&J1Ij! •
zeker Sedert dit gea_mlddel UI ...
gem... gebruik II gekomflO, lIlJIl •
-UUg lterfgevan.. MIl cbolera iDf_
tam ea lloegen.aamd geeDe. .&IIIleel
cm 1Tliddel wordt aaag."'- V..
btlI'-r Wj • .~A"". \

Duizeli~heid en Zwak·
hpid geD p zen door
Bile Beans.

In bet lellilderaobti( jl'lldeelt.. r'I(I

Wooa.t~ bellend .h de • W,lmer
E.tate," .oont lie" F E Kmi op No
3, 8oathaea-terrace, die. ID tlt>ng8l!prek
met eeu rapporteur, Hide "Voor ~ele
;'ru heb ik pledeD aan dnuefii!beld IC

het hoofd. en bO 'Udea dill. Ide b..t m.
SoocJaOI', dal Ik dilt"l1'" lDOf lW bad [)(Il

mu JD e ..en.lCbt te boodeD A I. II
.erkte ID MD Rehoren buDdlDg of ,I. II
opAoad, lied ik groote moelie om op de
beea .. blijy.., eD ... b~t mu al.of I~ 10

de roDdte draald., lIOOda' III gedwo, weu
.... M IJUIIlltten, om weder tot mil I I.e
te komeD Ik had ook Il5t nD vl.Hen
YOOr 1Tt(JD ~, ea YO'd geE>nbaal wt
OP ,,"eree d., een 1DQ0~ter vao l bu
Forde's Bile .8earJM "OOr !Lun d, ur ... rd
aclJM"' ..... D. I~ YODd dat d. ~.. ,te
doeia IIlD reed, goed defld en oad.l ,i< er
een _raad "aD ",kocbt ba j b, eeL

plaatwJijklD .potheker, glDll Ik .t td. to
IJeterechap 1I'OOf1lIt, eo OP b deo beo ~
gebet!l 1fT9 no dQI&e"~held of L't:Ut;i

OIla&Dfe1I.... , ... oel ID hel b(){\fd
Bi!e Bee.rIa, die bovtnbedo.lde jleowe.

be-ttteu, IIUI..... U de maaq ,,0 .11.
()YertoIlite beataDddeeleo eD ToorkO!ll'D
<I.l bet 'tr'Ot!daeI flut ". en bel". il .J •
h.n opet Kt D&U bet boofd ID deo <ont!
YIJl ga&, tern de berae[Jell drukt en
daardoor dlileligbtld, boofdpV" eOL

veroonaalri.
Chaa. Farde'. Bile Be&nl "0"1 lnl

ziekte cjju ook eeD OtItl'llba&r mlddel
teten hoofdpto, Yentopplllg um beIen
Ilfchtea adem, ÏIldIIl8Stle opmpicl
dlllllelialaeid nekJaei~ blOf'danDoed. Il!'
.11e YrO.;;)ija lrWaJeD Alle ,potb~
lrera bebben le 1'OOTTIlICIii,0-11 knnt l[j1
.. POatYrti ..erJrrijIf"tl ftII Bil. BB....
lluJat.etariD, Co, Kor1aIarktatrMt 32
Kaaprtad. DI oDhUl&at der ~ h
7jd of Is Id. pu doo&, 3 YOOr I0. ~I
6 YOOJ' la... Iel

Gil mt e«lJ
Iflata proefdl)()O
kri',.rJ door de•.e
OODJIO'I lD~t cet
pelmy ~l
yoor port te zee
d.u aaD be
hootddepot ,(J(l'

lie "Ona t.ad, .. ZWd A Kort"
II ~ 'OL JbrIrtlV. 3.___ ...._., --' Kupai1ld.(Ad"l'

IIU lUll.
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GrandHouse Private Hotel, VOOR alle soorten ~ JUN.
Faure.tra.t, Tul~. D~N WBRKSTOaLBNt

L1ller&t4elen, Manden 8D Man·
..... ," Tweepersoons Bedden dewerk, ga DW de." Z.A.

'" f,' T ,:el Zindelijkheid en Comfort. Manden Werken," Lelieatraat
6, bij Parlement straat, KliP.
BT !.D, Gereg. TelegraIJl AdNs:
• Basket, Cape Town.'F. H. THOMAS,

Cargadoor.
(Ver.:cheeplngs-A gent).

lioedt'ren iogeklaard en ver-
~l'\:'" t,t naar alle deelen van
Zuid-Afrika.

Go dr-ren vcrscheept naar
al;e deelen der wereld.

A"urautiewt'rk, in al fijn
".rt>\kli.ingen, ocdernomen,

AL'f>E~ :

p, K. Bus 816, KAAPSTAD.

MARTIN'S

APIOL & STEEL
, ,;,lr ,1;"ne·1PILLS.

vl . ! lf'[ voor !l!le On..:cn·I.,"'('I,thl"lll!ll Dui a
i :,' .~ll hx.... ~IUl~Llrtin':' Pilh'n IU

~_..t. eerste tf"I»"~n TtIo'l l'1;'rujt'e Ouge-
I.,~:, tll,ll~lu.n wor.Ieu tOl"getf;end.

-rr-i . '.;.1'11 ce vvteu le a&U, van.tHAt ban
·,-.>oLl ....:.1-.:.\~thcken eu .Mag;:1.Jilucn., ot

.....""t !I~.

,..,..\~7,\I \.-..)·,'j,'!it'f. ;':)I~rl"'U)t.'}'l ~q:'ll.

GOED ALS DE BANK.

,I
1'Bt..WlII'IF ,

PUBI4ED VEBltOOPING'

.j~ "uut wa.lt en heya.t ,;ecn grei.t,c bedrog .
re ~"C",V'JttcJtJi.~ lagen prij. "ar ...... al, eeu

'~l .ol ~ < • 'L. 'ell ..-ij u m<lkC1\ en lenden een dOlUuam
\\·~rl. , ••. i .;(~dcn ~n(t. uiterlijk gt.:!ijk aan een dal
.... ''''1. O~.C pai.kcn geven waar voor bon geld
r- :lJ~ LilVjlteurl~ op maat )ltCtTl.a.akt door er ..aren
',cc~-n"",!'"f~. d.e weten boe u: te maken d.al &ij tI

~ -cd )I:! ~" C~ i..~n. Zendt ons .,and. • .J.iit eer.
'-C' C"! 'r'ct llW n""-AlT en atJra, en O[l.lC: 1"cttrgeQ'

.'" ~dh ..er "....J u ~ltrn of J:óil u mooftcn Itnldcf'l ge-
•• .o.:f>< r~á :·,,,r e4en echtbCI4s Dew1;" ..an [lOG. \\liJ
.:_ ... :1 .;ned f)aCn4 "oor .00000dc en d.euc ... .ijkbetd.
"{c. 'oj"'p,Je prod 400r OM te prQbeucn.

li VALUE SUPPLY Co.,"
IMPERIALE KLEERMAKERS.

BURSSTRAAT 32a,
KAAPSTAD.

Onz. a.roam ~a

84/· West Einde Pillen.42/.
SC~UTBERIC~TI

Ku~IE:'i &anIoopen op de pla.ats
i 'e Kraal. een zwart witpIlo., bieB
hl'L. ongemerkt, driejaaroud. De Oe
elgtfla&r kan hem terug kriJ£;cn bin-
"dl verloop van zes wekelI en kosten

A. L. SCI! LEHGSCH
-\,lre8 :

_.I., L, SCULF.II! "II,

De Kmal,
D:;. Lady Grey.

Aliwal Noord.

JONES

RHEU MArr lCD RO

Het Groote lllid Afriiunc)n~ I,ddel

"MIslukt nooit om Jicht, Rheuma-
llek, Rheumaliek-jicht, Lenden-
plln, Heupjicbt, en Zenuwpijn te
genezen.
/J, ""''J' 'vk zijn et'7'llfJ( if,Ur(Z"k:l,( 'ut ertt-

(;irl,_"t'fn, jNlllrC{l7/ d" crl.'I,nu:lc "1'
, .~ "~ kun.nen tL'(!rden fje:ten ;-

l~,· J :Jn lerJWl'cr: (na ma.a,nJ~tl ho...:,
t~':) omorn vIer un-n Il" het ~ebrljlk(,ll

i 'in ;"t_'Nte d,)~ig, en ik I.!'enoot I'CD :o~l('
n:r ... t, lootd" dt oI.edert "'I\fll.CIl niet ~dlZ~d

'.< fk bell Uti geheel OI,CJOlIJ'

, iLl !teefLmij wl'lralljk leer ""nJerba..r·
. I .,.~Q, WIl (;cdurcade de laat.-te ze- lU,,,1Q-
••• ~ ~':\..oo lj( lljdeotle J.1J.l een \'er"i(.:hrtkkaJijko

:i ,ten r1.l.!{, zoo er~ dat 11., Wallnl'il'r i.k
13.' ;:l-l. niet. weder kon ""'p:olt.l.a.n bukken
Wt· 1 i?eht:el onmool~lijl: dlL'\r ik eeD\-()lldig
" "-rler redll kua ltollleo.IEcu bottel ~eDa.
' •. :e'.'" 1 ea ..I

L, D vernardigd door de eenige

KAA.PSTA.D.

KOLONIALE

WEESKAMER EN TRUST
MAATSCHAPPIJ.

No ~, KERKPLEIK, llAPSTAD.

VAN KOSTBAAR

LAND EIGENDOM
liENNlSG EYING. In de afdeeling UITENHAGE,

y

AKTE
~OF .
ZENUWZIEKTEN.

NAAI MACHINES VEE, MEUBELEN, enz.
ALS CADEAU.

Yen kans voor iedereen MEVROUW de Wrduw. IBA8ELLA ELIZABETH M. FOURIE, die
wegens geYOl-derden leeftijd beeloten hetft eich nn het voorna&m.tte

gedeelte van haar landeigeDdom te ontdoen, heeft den ondergeteekel.lde
begnnstigd met \nstruoti8l, om op de plek zelve te verkoepen op

..... WDea..1_
.._ ~1Iier" __ '"--- -* ~.I .h '19. JrOOr ~, ....

, ~ op 0_ eIe~. ·Dit.p.
De man. «tie 'fOOJ'lWllelijk met ~ta £165.,::t '!t ~ ~.• .h iapIIotu. ... al DIl OD·. -i'

IUtn eraeDen~. oetwerkenendaar. ui het bednc~•.l* - ......... '<-r-. kOmeD • .• FfIIe_II').
door sich otenrerkt heeft, kam :!r be~ • du ia '09? :..=
hier. ORmakkeli.·}·k van afkomen en bedenkt dat cle,.....'! ....... ~a- no de lII_t ""oedII JD eie OJLK. .,
de overspanning óvenriunen door eD da, er DC' 81'. "cIU .... ulbetMldaDta, daD _t 111811 tlub ftIrW01ldtna CIM
de hedendaapche eleotrisohe be- d. gerneeDta DOC beeft laUaDea CIOeIl ..u
ha
. . . aij geda&ll hHf&. .Il_ daD de helft .....
ndeling van Dr. Banden. 4e ,__te ja _.., ..... dat Iii

Diei ill ,taai ill _ te clou.
Toi het welalaga _ eie ,._ lItb-

bee gewis b~ de jj...... pocia-
geD nu de bemiode lade _ clea Ieerur.
Mnr. ViljOeD il sui leD IAlltal:ioale
auten -.ire mundeD lana be&ia p-
.._t, om .,oor de buur te ....rkeD.
Woeaedag na Woeudag hn_ lij ia eie
pastorie biieeu, om your d.t doel 'e wv-
Ireo, eD eeu ieder .... 'lerwoadetd om. te
&ien wat die jonge ID.ten bebben Ir......
doen. Geen wooder dau ook, dM cli

K d k d D ,leeraar Zoudag eeD woord nD bjllOlId_
om en on erzoe e okter 8 d.nk jagea. die austen DltaprU..

wiJ'ze van behandeling. .Alle con- Onse putorie, die Da deD oorloa -
puinhoop wu, iJ.DD weer io ord.. Bet

sult is vrij. Als U niet kunt .komen, kerkgebouw, dat ook beroofd werd_
deuren, 'lunatara, preebtoel ea bankeD,

schrijf voor zijn boekjes. Zij nadert met raae schredeD aUo beratel1iDi.
. Er ontbreken nn nog Det d" preebkleleD

\VOMen U kosteloos toegezonden k"rll:lrlok, en die yerwacbt.ea wjj mei
na ontvanaat van naam en adres Nachtmaal (27 Dec.) ~ bebben.

e¥ De gemeente Re'loelt aieh buegeDUllld
niet op haar gemak o'ler b,,1. beroep naar
Bredudorp door onsen leeraar ODnaa-
gen, De ...reee il algem_ dal. wjj be.
sun '1erLieaen.

VOOR EIN lORTEN TIJD,
Donderdag, 14 Januari, 1904.

TE 10 UUR V.M. PREOIES :HUN, dif va'l ons koopen EEN
van de welbekende vermaarde

lIRRIK!!NSCHE
de volgende eigendomme-i n.l. :-

A. 1. Het overblijvend ... fC8deelte TOonde plaats Welgevond.en, j!'elegln
in de afdeelinp; Uitenhage, Veldkornetschep WiDterhoek, ~root 901gen. het
geen overblijft 1188 morgan.

2. Zeker stuk onbela.st land, gele~en als eo grenzende aan hit love~-
staande, groot 1336 morgen.

3. Zeker gedeelte vau lot, No. 991, gelegen als en grenzende aan het
bovenstaaude, groot 162 morgen. .

Op deze eigendommen die geveild zullen word!'ln ala één geheel, staan
drie W ooahuizen; een i~ een gebouw van twee verdiepingen met balkon,
bevattende 8 Kamers, Keuken enz., fm de andere twee bevatten l'8IIpectiev ••
lijk ê Ka.mers en 4 Katners. Ook 2 Wa.genhnizen, Stal en afldere Buiten-
gebouwen enz., alle in goeden toesta.nd. Er is ook een groote dam op het
eigendom en een sterke fontein met prachtig, fri.eh water, van welke
bek.,.d is, dat zij nooit droog loopt, zelfs niet in de d oogste jaarlletijd<n .
De Hertaanus Rivier doorsnijdt de plaata. Er ia ook een pra.chtige bio,
beplant met feitelijk elke soort van vruchtboomen. Het eigendolZl is bekend
voor zijn rijkeu Wi idagrond en zijD ge~ohiktheid voor elke soort van
boerderij; sovapen, bokken, ango1'&8, boeren vee In vogel.truisen, alle sien er
goed nit en worden wonderlijk snel vet. D. pl&a.ta is verder geheel omheind,
met uitzondering van dat ge l~elte, dat grenst un den Groot Winterhoek
Rand. en rat natuurtijk niet omheind behoeft te worrlen.

Men kan onmogelijk teveel o.itw~iden over de waarde 9an dit eigendom,
doch daar de plaats zoo algemeen bekend is, behoeft zij niet opgehemeld te
worden. V0 'rnemens zijnde !roopers behoeven slechts infT)t"In&ties in te
winnen Vllonniel. geinterefleeroe pa.rtijen, of nor beter, behoegen sleehte het
eigendom. hetwelk slechts:3 uur van Kleinpoort Bta.tion ligt, te inspecteeNn
voor deD dag van den verkooP! om zich te v8rll'iuen van ae 'W'&&I'heid dezer
opmerkingen .

Waltballl Lever ~ orloges\

1800.

N~ Kopitool!
1"fIIIirA,._ ...... i
.a... F~ "" :

~908 '" ....... ' 10,000

Schroefwinding, Uitstekeude Tijd-
houder, Stof- en Vochtvrij, garantie
voor tien jaren, tegen den prijs van

leiS\! ~O •• ,

zullen wij geven,

84s. PAK 42s
Voor • tein einde als reclame

firma te dienen:

Ren Gebeele Nieuwe
NAAI MACHINE,

voor onze

De Amerikaansche
Zwitsersche Horloge Maat-
schappij. Eenigfi Importeurs,
28a, Caledonstraat,

P.K. BUI, tHV, (Telegrafisch &dus:
., Watch,") Kaapstad, Telefoon 639.

Vooruit o..taling is noodzakelijk:
en indien iemllood wil probeeren of
dit a.ILs naar wurhcid ill, zoo zen-
de hij tI lOs., en de balana (£1)
eeDige weken na de ontvangst van
het horloge en de naaimlk:hine (ver-
zending vrij.)

Eveneens zijn wij het goedkoopste
wholesale huis in Zuid Afrik. voor
alle soorten van horlogês, klokken,
juweelen, en luxe artikelen van elke
desCriptie. Prubeert, zendt uw
orden in en <ilj zult daarvan over-
tuigd zijn. Gemakkelijke termen.

B. LEVENDE HAVE:
30 Stuks g'emengd Vee, glanzig en vet en een groot &an tal stuks

Kleinveo.

C. Het gewone assortiment HIl\smeubelen, waaronder 2 Pia.no!! en
1 Amerika.ansch Orgel.

1 Licht Pa.aruea Wagentje.

Verzuim niet, aanteekenins h ma.ken van den tijd,
10 v.m, datum 14 Janua.rl, 1904, en plaats: Welgevonden.
Een gelegeBheld als d~ze, komt zelden weder voor, ver-
zuim baal' dUB niet.

TerD1en Liberaal %

•••M.lm...._,

... "~.,
Duizenden bezigheids-menschen

in alle deelen der wereld roepen
heden ten dage over bare Ter·
dienste. Het voorziet hat lichaam

•__ ....van wat het ontbreekt: meer

Amerikaansch-Zwitsersche

Horloge Maatschappij,
KAAPSTAD.

Voor ver.lere in!ichtingen wen::1e men zich tot

14. L. KRIGE, Afslager.
Steytler. ille, Dec, l~OJ.

Alcohol, Tabak en
Drankjes. Zialke Dllen 1IIIIIa'IB.rea _!__!1.'lere

~ Ben .menwe besending van onse
--- beIoemde Duitsche KlaTieren jniat

ROSE.ONTS' BRILLEN ont.nnpa pet' 8. S. ORUUOB,
direct nu Dait.ch land.
K,..u 81UJrig, 1JUJf'~ Raam,

CMM .d.otion, VoUe Tm1wrd6,
PrtJChtigtm '1O<m en zeer Ele-
gant.

GEWOONTE.

TEN LAATSTE OVERWONNE.'i )IET

BEHULP VAN DB

EUCRACY BEHANDELING I

DE heer R_ Mtiller VItII Kaa~
garandeert om betere PIANO'S

Kerk- en Huisorgels, Harmoni1llIl.l
en alle andere soorteD van musiek-
benoodigdhedeD te leveren dan eenige
andere firma ter wereld en tegen
lagere prijzen.

De heer R. Mliller heeft eenrt.e
klas deskundigen voor &temmen en
voor het herstellea van alle IIOOrten
van muzierustrUJnenten.

De heer R, :Miiller voert ook
nauwlettend alle Olelers uit voor
~edru.kte muziek.

Brillcn, Oolt~luen lID KnD8toGf1ea tegeD
de billjjbt.e prij.en.

Kosteloos onderzoek van het
rez10hta vermogen,

door den heer

P. M. &OBEKONT, A.A s.o.o.
ROSE_ONT,

D~:
Á. C. KDOk (Voorsitter), J . .A..Dh7er

G, Jl V. Lout.er, J.: G. Lou", J . .a
ManIJ-, LoW.V., .Á.. J. Rooms, D. J.
MaraiI, L.W.V., .Á.. W. Ebt.., J. P.
Malaa. G. S. WoUu.rdt. LoW.V •• D.
W. ~u ... F. I,ied_~ A. J.~c. L 'J. J. - A.arde • .A.. O.

TA.KKEN.

Pud-Telepaphi8ab Adree "Mutlla..
a.taurder, S. P. B. de Villi...

W~Telegraphiaob .A.dre. .. Ka-
, ~" .&e.t1mrder, Da:aiel Bland.
Piqu.etberz-Telegrapbiaoh .A.dre. "Mu-
tuaL·, Bestuurder, P. J . .Á. Oltholf.

~Telegraphlanh .A.dre. ., A.fri-
oaa;" Beetuurder, S. J. Witfptt.

ÁGEN'l'BCIUPPEN.

A&eJlteD in al de VOOma&IIUIte Steden
ill eTe.' WeateIijb proiaaáe.

VERZEKERING DEPARTEMENT.
~d .,~ "DPP*" op

BiIIioo TUl allerlei aard., tepn de I._~

lite loópeade prijzell. --

zenuwkracht.

KOM OF ADRESSEER:

Theodore Sanden,
No. 4, Plein~raat, KAAPSTAD.

Hoek President- en Eloffstraat, Johannesburg .

Dr. WOR'JESTE~

Versterken zwwe Oogen:Dese aiekte is een "loU .,OO~ de
memchheid; hare .lachtoffen wordeD
ge'londeD in ellren hoek van de wveld.
De YUrige begeerte naar lIterken drank,
drankjes en tabak, bn weggeD')meo
worden. Waa.rom doorgegaaa. met use
"e.rTloekte gewooate, &la gij iD u ... eig III

hW. genezeu kunt WordIID sonder pu-
bliciteit of v.rhinderingen "an 1nIr1r-
zaamheden P Dit medicijn bn iD 't ge-
heim gegeven worden iD roednl IIODder
dat d" patient bet weet, en "oor dat .ail
er aieh van be..-uat il, il zijn ",beel.
genesing daar. V oor "ijZODderheden ..
getuigschriften rut Zrud Afrika ICbrijf
mIlD ....

De Pers en de Medische Fanoo.lteit
.eggen" ML ROBEMONT'B 8f8teem
van on~ naar: het gesiGhtevar-
mogen, is het IlUl88t TOI.mu.kte, .... t
bestaat."

Wonderbare Koopjes
worden aangeboden door Mill!
FORREST in de City KameaJ, •• OOGHEELKUNDIG OrriClIN,

'Jlan810n Houae" Kamen,
De ~UORAOY MAATSOHAP-
PIJ Postbus 6164, Davy's
Kamers R18stk straat, Joh'
bul'lC.

Parlemeat-etraa.t, Ka.a.patad.

Trousseaux tegen wonderlijk

lage prijzen. Zij-gevoerde ta.Mrt.
van de voomaam.te LondenllChe

Firma 's van af £3 3s. Od.
Schrijf a&ll Postbna 16 n v()()r

meerdere bijzonderheden.

Wasserfal , Hardick}
log eel Paar W80r_81: BEGR!FElHSSII BIZORGERS.

I \'an onaen correepondent.)

Cm. VJ:&DID'IKG)

A.dderle;yatraat, ltaapstad.

S~brifteljjke orden worden per keereDde
~t vitp9lllrd.

Samuels & Druiff, uw GetiOndheid i£ het
voornaamste ding in deze oude
Wereld, en om die te behou·
den, moet gij de beste midde-
len rbruiken en er lijn geen
betere, dan die door
Dr. C. F. JURIT! &: Co.

gemaaki aijn.-

17, DOIIPSTRAAT, KAAPSTAD.
CenUul KalIioor: BUaUUlTJl.UT.

Hel sPiit ons te melden, dat onse leer-
aar, Ds. J. A. F. de "Ilior" sedert de
laatste pur wtken krank aaa de puklrie
is. Er 18 echter beterschap en meD koea-
te-rt de boop dat ago lVelEerw. spoedig
geheel ben tellen .. I.

eigen&ren: OPTIOIENS"
De Rheumaticuro Maatschappij. DE BURLINGTON, Begraferu-n bezorgd DUI' eenige Begraaf-

plaaw in de sw of BuiteD op d. kort.te
'.nDlage'fiDg en ooder de bi1lijil:rle voor-
waarden. '

Kerkstraat 4. KaO/Jstad.

Kl&re Doodkisten altijd voorh&llden.

8rll180 en OOg BlllBI
EENIG AGENT I

HEY.ES, MATHEW aea.
37, idderley StraAt. Kaapata4.

EEN BOEI YOO~ 'DI~ES,wetensohappelijk verstrekt. Gezicht

vermogen wordt ondenooat
DE .... teDachap iD dit boek nrT&t, la
Tall ONSOllA'l'BARB WAABDB .-
IEDERE GEHuWD. D.A.lO, _ het
zal d. O1Ifóetzv.nrcle ook.. eohadt
doen, om het te -..n. Bet ja het lDiddtl
ge ...a.t nICII' dm-den, 0lIl._ .,_
IIOtuUg te mak .. BM ._.. _ ....,.te
lDUIa bItbare ~ .Eea w-
al bij d. J.iDa pntfijt hebba, daa
de aldua 'NI'1rOI"t'ea Jr.emai8 ~
bur ja .. lIleohtl t. pede al ... -
ba.. Bet wordt ba --.-Ida eanIOPPe
~ 1'OOr tw.. POa.PIa.
Adrw: OABDUI DBPT. 0., BUS '1J5,

KAAPSTAD.
Een dame IIlhrijft _: ''Ik 1Mb _

boek cel-. :a.t .. ...",..dia -
deerbear .. PI mij iDJichtillpa WUI'

ik reeda ;jana ... -- a-Jlt ....."
Amerikaansche Medicijn
.aatschappil Beperkt,
Houtstraat 42, Kaapstaad.
(BoaIdbatoor _ Z1IicI-Alrib.)
.. dame, ............ aal ..

.....,.. alle idmDatiet=trat "<llBl>Ul" ea _ -
.<mnl"!roopel~_ •
lVCIr 8t. 14.1!fill'" (II

VRIJ VAli KOSTEN.
GROSZ

Baden Beperkt

VenekeriDg TUl Hooimijten en Boe-
l'8D PrOdUOteD _ .peoi&liteit. 01llce-uren van 9 V.m. tot 6 n.m.; Zaterdags VaD

VOOGDIJ DEPARTEMENT. 9 v.m tot 10 n.m.
De pereddering Tall Boedels. Over-

1llllkiDPn, Voogdijachalp Hu'lFlllijb-
OOIltn{"teD • en loaolyente BoedeIa,
Liquidatie TUl Firmaa eD Maatecbap-
pijen. 'en ~meell Trut en A.geateD
Wed, 'rall lei u.rd cmdernomen.

De ..erkiesiag 'Ian een stadraadalid ia
de pla&u V&ll .. ijleo jen haer J. J. Tbe-
ron, is u"eloopen met deo rutslag dat de
heer G. Quenet met 70 (&eYeatig) lltem-
men bo....n den beer Henry Meiri.alf '1er-
kasen werd. H"t Il"lt00n lid is lid no
de firma Meiring eD Quenet en werd door
dllD Bood .Ihier geDomineerd.

Dr.
Kapitaal
Re.erve Fon4h -

Ooghf'elkuDdige vooreohriJten wor-
£20,000. den opgevolgd. - ;Horstellingen van
£ 110,772. o.llerl'; soort. ledicluale

'tlwborg Tii nn EerlUkbeid.

D E ~u. T8CH.APPIJ reikt poliuen
UIt ~J.. Waarbor!t voor de Eerlijkheid.
Oprecht.held en Getrouwheid VaD Tru,...
'...." LUWldateun f!ll AdmiWstratenn,
t..,cll:eurs e-n Yoogden Datief, cura-
mr. Bolll. &Jju ... , Landmeten, Be-
o: "Mt'l"II eD 8ecret&riseen van BankeD,
[h~"" • .is,unwtJe en andere ~tllch&p-
?i;en, "':fdeelingsraden en Murucipa~j-
'f tRn Kleri<en en andere Beambten 10
'11en.., ~8.0 hnna'a en PuWie.-e lnrieh-
tJ" ':" 0 ('p l'oordeeli.ge ~.

1).'1-6 Pol.u.aen worden iD ont'lanpt
.:-n·,men door de Imperiale en Koloru-
Ille Ittogoori.ngen en alle employeeroen
dOM gehf'tll ZUld.Áfrilm.

ï 0",-80 nn a&DZOek, en.a. op &aD-

~.

-
Veld en Opera Glazen,

in groo14 verscheidenheid.

Matige prij.l£u.

VILLA CAPRI

(tegenover ten Rooden Vuurtoren)

Mouille Punt, Kaapstad.

GEBRUIK

DEMUTH'S

"Triumph Antiseptic"
om Vlees<;h, :Melk, Gevogelte, Wild,

en~'J frisch te honden.

Voor hij~oDderh~ea sicb te ricbten tot

R.DEMUTH,
P.K. BU8 607.

TE KOOP Wagenbooms Rivier A3
Publieke School, Bothas Halt,

Worcester,
ZAAI AARDAPPELEN.

GE1'ROu WHElDS TAK.
Waq-borA; _ Eeriijkbeid. Opreeh~

beid en GetNu ...beid 'hI1 Voosden,
Likwi~teUl'l ea Adm.iDietr&teUl'l, ~
outeUl'l eD. Euouteuren Datief, cura-
toreD Boni. Balju ... , Landmeten, Be-
.tuurden en 8eeretciaaen TUl Baaken.
V I!J'JIIIbring en andere Maa tachappijen,
Aldeel.iiag1! en Stedelijke RadoD: ~
bn eD. andere h.mbtEG iD ~ fta
FinD.&t .. PulJIieke ImteDiugen.

L P. MARAIS,

s-.t.ria.

FraOaCM ""'17 :a-, iD uitauteMe
OOIlditi. "oor PJaat...

ATTWELL • co.,
'I..-" 0-.'...... it.

DEZE echool il seer ~nd gelegen._ minuteD _ Botha a Halt Biding j

en ~ tw. ee 1l1lI' _ Werc.t«.
Leer . worden oppleid tet Sta.

daal-d ,eie Hoogere School. Tul-
band .. Ia.tarmedi&te, (Tonic Solfa) .

T_eD YDOI' ~ seer bi1-
lijk.

8ChDOIPld& ingaakJteD Lot:i ... , ...
Week lJOVden "-17.6 per Tnran-l.
ltwart&a1 Boarden tl.17.6 P. nvt.
Muziek IIia • ..._ Inrartaal.
Goed. behaDaeIiDg. CbrieteIijk. en

echt AfribaIIICb. op'lOedi.Dg wordeD
gewaarborgd. Voor "erdere IIijsonder-
bede, doe -.soek bij

J'lLANB lt. smBRlT8,
'PriMipaal.

Ht't comité dor L&ndb()llw ...ereeaigiog
h""ft besloten de eentko:nend8 tenLoon·
atelliag ia Februari, op KoningiD'. plein,
aan hel. oadH<inde no bet dorp, te
bvudon.

laiChriiriDgen ZijD open .oor ,allllCb
Zaid-Afrika. Geeo .. onder dna dat bet
pab!iek ieta groolMcl:! '!'erwacbt.

.I'Irtl ;",.llUtu U a"lrlllll •.
V ergeilt nillt tijdens de Synode,

een bezoek te brengen &an de

Hollandsche

Dinsdag Damidda~ .rriv~erde ear .....ar-
de "Commi.t.sioDer" Cadmao ... 0 bet
ihilsleitr .Ihier. DU werd un bet
spoor ....ele station door eell a..ntal Yrie.o-
.' en eo bewonderaan ..er .. elkomd en iD
c"n r!]tuig, geYolgd door bet Heilsleger
muzielrgezel8cbap, naar de "&rn.cu"
..er.oerd al .... r groote Vl'Illlllde, wegena
'Ull bezOek, 'leroornakt werd.

De heer Cadmaa zal speciale diellstea
b:>llden en op Donderdag avond bet pu·
b'iek ... 0 Worceeter in de stadsaal toe-
spreken.

Op de jongst gebondeo 'Iergadering 'Ian
de Kamer VaD Koopbaadel werd oo.lotoa
bij den ~po'rweg bestierder te klagen 0ger
de wijze ..... rop er met de nachtp.pieren
ua bet station gehaDJ~ld wordt. waar·
door eenig penooll di.. ka.o doorlezen,
en bem te '1"uoeken eeo einde te makea
,&Il het toelateD &all de ~oederen "abed"
van personeo, die er geea besigbeid heb
ben.

Sigarenwinkel,
84, una_traat,

S. J. V8.n R van ANDEL,
wa.ar geurige sigaren en oohte lIa-
galiesbergt.a.ba.k in erscheiveedinhd
voorradig iB. .'8Gh,. De heer C. B. ChrifttiU18~n, ds '1orÏjre

eigeDaar Tall het Al&8ol>lc Uotel. stad op
v~rtr"k naar Ri ..er. lal, al, .... r hij Dcb
mot l!.ijn gel!.ia neenel.ten uI, om bet be·
boor van et:n gelijksoortige zaak a1dur op
&ich te neme!!.

w. G. COMBRINK, .piJ.vert~rln.
DE OUDSTE KOLONIALE Verliest gij uwen krachteu f neht;

gIJ slechten eetlu.,t? l1wdert uw ...oed-

H I ' J li Wink I sela? Is nwen lever traag? Om ditor oge en nwe ers e alles te veranderen moet uwen maag
. versterl..--t worden. uwe zeuuweu 0l'g&-

(GlIVBIITIGD l836), wekt., en uw gebooltJ gestel verbeterd
'tI"Orden.

T!D!:~~~R:~..A1Jer~
A Sarsaparilla

heeft '1eele duizenden ..-an "nlko geval-
len genezen. ilet r:al li gcne",en. Kene
dame schrijft uit Pretoria:

"Ik kod geduren-
de veele jareo aan

.... J::I._...,...... sle<'hte spijsverte-
1!!II·Jn~iI'=' ring. verlies van

kradlten en eetlust,
en nan verstopping.
111150 g-ellCcle gestel
scheen geheel van
'stru"k te ziju. F.en
vri"lld ra.addo mij
eindelijk aan om
Ay er" s Sarsaparilla
t~, !.""hocren. Ik
\'olgdc zijnelI raad én

ik ben nu blijde te kllUllCU zeggea dat
.leehUi weinige tlcss~hen mij henteI-
den."

Deze scbool gaf 11. Yqjd.g a-.c'ld eea
entertainment in Je C. J. V. zu~ ge'lolgd
door een door bet k,odergarten d"puU'-
ment deo '1olgbndeo namidd~. Bij beide
gel..genheJeD ww! de opkomst ~eer groo'
en de opvoeringen prijzens .. aardig.

H,
Maandag avood Blye[l d@ lAdt'D der

"Worcester Young Me .. '. DebaliDa So-
ciety" haD jurl!jbcbe en~rl&inment iD
de 8tadar.aal, die geheel ge'mld was, wodat
aommigen I:icb met een staalll'luta moes-
len te'lreden 8tellen. Het geboor _rd
twee 'la een balf uur lang door muaiek,
rteit.tiee. eamenspreken eD andere '1er-
lI:iulijkbeden ge-amu'et'rd, Ooder andlren
werd het Bpel "De School klu", dat eeui-
({en tijd geledeo in "008 Laad" '1el'llCheen,
'1oorgodra!!en, w.. door de Iach.pieren
terdege in beweginl! I(uet wbrden. ..~

"'_ ~
-I,

Prijlell (WI&I'Over gij U sult ..-er-
woDderen) op aanvraag.

Bovengenoemde Klavieren geveD
alr~ voldoening.

Jacques Dusseau & CO.,
P.B. 288. 3 K.kslr•• t,

KAAPSTAD.

ONTVANGEN:Lft OP .AD... :

D. I. de Villiers,
ORGELIST.

WELLINGTON

Een groote collectie HOLulfnscHK

Kerstf~ést en Jienwjaarsk.aa.rten
V1Ul af t d.

Scheurk&lenders voor 1904
van ai la. po8tvrij.

ZolfDAIGSSCHOOL--prijleD....0 af 3d.

VlUAG
KELT BRINK'SJ. levenberg & Co.

JUWELIERS,
Gl'&ppige Stories en a.ndere versÏl"s.
Dealen 1 tot 5, per deel 2'9 postvrij.

Ay"". Pillen
I houden den lever Ir&'lndo en regelen

de ingewanden. Zij genezen scheeie
, hoofdpijn. galachtigheid cn VCI'lit,np-
; ping. Denk er aan dat om het beste

gevolg V&Il Ayer's Sarsaparilla. te ver-
krijgen moeteD de IDgewa.nden 00ll of
tweemaal d:lagscb werken.TaoIIenWI _

Dr. J. c..A,. & '-., Lftd..... ,U. LA.

Dimdag morgen trad jQngi'jutIr. Garrie
Hogo, de pla.atsellikr beroemde zangeres,
docht",r .... u d"n edelen heer J D. Bugo
eo &n8t&r un dr. D. de V. Hnófo, iD bet
hawelijk met den jOllgen beer Jobn
Meiriag, bestierder "'&Il de N.tionale
H&Ilk alhier.
De kno·Jp werd un bet bais '1.n d"e

ouders der braid gelegd, 'I&D WKl' bet
echtpaar zicb naar bet spoorweg statioD
beg.f op reis Da&I' de kust, .Iwaar aij hDn
.. ittebroo.ladag"n deoken .., rieren. EeD
aant.al Yrieaden .. gen hea af en wen·
!<CLtenbun de gro ••tate aegeningen toe
die een eeh :paar te beurt kaanen uilen,
Bii die goeee wCD"-Cbeu willeD wij ook
de on~e ..oogeIJ. MogtiD &ij een I&nl!'on
gelu~ e<:ht .. erbiDIAlDiJ ten deel beb·
ben.

• •Addarlaystraat,
VERSO HENEN :

Wekstemmen.
Een herdruk ...an 2 buadet. preekcn

door Prof. HOFlifBYB.vroeger
ill Ca!yiaia gehouden.

36 poshrij
De eel'!te druk w .... io enkele IDa&IIdcn

uitverkocht.

ill het Grand Hotel-gebouw, teg3nowr

het Spoorweg-Station.

M VICTORIACOLL~]hGEVEN hnn bezigheid op en zal·
len hun groot.n en !!,oedsesortcerden
"oorraa.d van juwehels werk, zilver
waren, electra-plate, me88enwa.ren,
enz., enz., va.n de ha.nd doen tegen
fabrieksprijzen. Deze goederen zijn
eent onlangs in het buitenland ge-
kocht en zijn geheel in overoenstem-
miD~ met de mode l!l van de ~te
qnahteit. Onze Afnka.s.nder vnen-
den ~llen good doen als lij onze
prijzep vergelijken, voordat zij elders
pan koopen.

u
STELLENBOICH.

NIEUW SNELSCij~IFT,
en TYPEWRITING,

Worden.oDderw- op ONS STUDIO,
en vooral per poet O't'9l' geheel Zuid-
AfrikL DWdag- en Vrijdag .yond Id.u
v.. 1.~.

De ltudie ja een genot, gemakkeli~,
..., goedkoop eD no.ttig. Over fj(WJ II1jn
er UIl buig.

Schrijf om inlichtingeD &aD

The Seéretary, Hew Shortha.nd,
Box 1,290, Cape Tovn.

ONS STUDIO is in Langstraat, 26

DE CURSUS BEGINT
Na al de op ..oeringell der plaat..o'lIke

taleDten en ~ol~"flrtlid met 1e un
komst 'laU eeu beroemden lleilslegel'
pr~di.kaDt, is ook de circus ",,0 den h ~r
)o'illi. gearri ..eerd, zooda: Wore" ... er
tbao9 een bl1i,"ngewoon ge .. oel ouder·
..indt.

WBE.SDlI, 17 fEl. 1104.

8tlldenhD wordeD '1oorbereid voor
GratU!n in de Let~ren, Wjjsbegeertc·
WÏ.I!-en N.tunrkunde, .!&>ok '1OGrhet
Landmeten, Mijnwe&t'a en MedicUuen.

Bijzonderheden nu -aen 5ecretaris nn
den SeDut.

OPZICHTER.
riT I"~n f)rl\·~~tk·nbn.. ( ,j""f I,·n

,ri"lId ;.:,(....~t:'llr' ','(·n dit' (1 pr. sld"lI~
514-'-11 bt...q.o_}cht h."t,ft IIlJ (lo- \ dL~ d.;~
~:d;loIH. Y.·fTl,·m,,·n \\ lj ,I. til··! IUI't dt..:
~'~Z()lb.jtlt.';tl ,",LJl '}._~Z,,'li (Hld"f dr. olll-

~tandl;!h( .•j(_11i :.l.o.",! ....nur\l:t ~;t;ll. ..:.en
pb0tO \';1 t). d.\l1 h-t'\·r S~.':-Il aa!! h-·?t WaJl-
J(,jd} wer·l un" ~'-'\A "Z4'!I Z! Jn u(1,,:~:11

...eLiJIll'1l no ..! flauw ti' !:ljfl 01,\11.;' .".-, Tl'

~''''11..J .. clllJllT • r ,-,,,·1 iH,XJ[l op l""n t;:'~-
bed !Jer,t.'1.

EJ<1Nvolbloed Afrikaander, boeren-
!IOon, gehuwd, ond 25 jaar, die prae-
tuchl lIennis bezit van vrucht- en
graanbot.rderij en 't aankweeken
Tan Amerika.e.nsche wingerdswkken,
zoekt een betrekkinl( als opziohter
(ID&IIBtter) op een plaat!!. Des ver-
kiesend, is hij ook gewillig om de
plaats of gpdeelte ervan te huren op
Inllijke voo"na.rden.

Doe l!CbriJtelijk a.s.n.zo'k bij den
ondergeteekende.

J. E. SCHOEVERS.
Kerkstraat,

Wellington.

Wij doén Typ&-werk voor Firma' •.
Prijs __ bi1lijlr.. Waarom loudt gij Hoesten 7

Waarom zoudt gij Hoesten 7
Waarom loudt gïj Hoesten 7
Er is beIJ'Ald geen geneesmiddel zoo
spoedig eo. doeltreffend. Slechte een
Lozenge peft verliohtiDg. Eenvoudi~
ma.a.r zeker iD werking, kunnen &lJ
door de ~te personeD gllllOmen
wwden.

KENNISG EVING.

TE betalen &ekeni.ngen aan
KEATING'S LOZENGES.
KEATING'S LOZENGES.
KEATING'S LOZENGES.
KEATING'S LOZENGES.

ZOO gij niet Rapen kuDt wes- bet
hoesten mal één nUTIsa'a LoZZSGII

rekemngen in handen gesteld u recht .zetteD. Zij stoppeD dadelijk
• den hoest en '1enri)dereD de oorzaak.

worden van de proc'tU'6Ul'8 der \ Enorme nrkoop o"er de geheIte
wen-Id gedurende de laat.te 80 j8R1l

firIDa< bewijst bUD groote waarde.

Adres: 'j Geven Onmiddellijk. Verlicbting.
J Geven Onmiddellijk. Verlichting.

J4URRA Y W J~K.ER, 1GeTen Odaiddelliik. YerlicbUag.
Postbus 97 1 K.a.&.TIlfa:. Howr ~-, het o., IlMftIIS&I'Il ~ Toor BOEST,

B IlJ:EESOIlJmID eD KEELAANDOE-
ree~J'8At, 70, NINGEN, ...ordeD averal 9erkocht ui

XAAPBTAD.! =- til. fJeeaOheP door .ne .,...

DE WAAL & CO.,
WYNBERG HOOGI SCHOOL

VOOR JONGENS.
moeten nu vereffend worden.

Na. ~ 1 December zullen de

•DOORLOOPENDE C~~ voor
Katrioulatie. Personeel van tien
ondenrijl8l'S. Goed uitgeruste af-
dealing voor inwoning. SoheikllJDer,
Werkplaat8. Degelijk onderwijs in
het Holla.lldach •

Voor bijlOnderheden zioh te ver-
voegen bij het Hoofd V&I1 d. School>
Eo T. Littlewood, ~.A, B-Sc.

D. J. PIENAAR,
Hon. 8ecretaria.



THOMSON WATSON & CQ.,
Hoofd '1lIl'elt,Maitland. DKPomp als hier geweben is d~ be.te in de marb. Wij

De hoolji8wPnjs wordt gegeven vOOr HUIDEN, WOL, en!. verkoopen meer van doze soort dan v.n al de udeN L-ntf•• raa~ 1411 (~.r 100&),
IOOrteU telAmen. • • • KAAPIITAD.. • •PRIJSOFGi>VE OP AUVR&AO.

~,ACETYLEEI-8AS. THE" ACME"
AUTOMATISCHEVOORTBIIEI'IEItJ s· DeoOtu'

D. ...Ige volmaakte Voortbrenger In d. lIIrtCt.
Zijn dl ..8t,,,-1

In "-te.
NIBUW
"ODBL.

Kala door ieder mall Tall pwooa
geBOnd f1entaDd worden rbrnikt, werkt be-
trouwbaar, ia abeoluut vem, dat er iii.MIl
kUl Ilit orde rrU8II.

!.at 0 JUet mialeiden door goetlknope
voortbren2'8ft. De onzen sijn beproef eD
hebben bewezeD rJ wat wij er 'f1LIl .. ~gell.

Honderde .. zijn er van, Ir. gebruik.
Wij mak en yolledige iDricbtin..,en voor

HOTELS, WONINGEN, PUBLlBKE,
GEBOUWEN, enz. op onse EIGEN n.1CO
eo ka.ten. lndieo niet volgen. onze voor-
ltelliog binnen eenig IIIMD- den, nagen wij
geen betaling.

Besch uw alle andere f..brieeten tan
vocrtbrengers, en kom dan bij OD&. Gij zult
overtuigd worden.

Daze voortbrengen omaken het gas alltoen zoo &Is het gebruikt wordt.
Er ia get'n OVERPti.ODUCTLE van GAS, geen REUK. De voortbren-
gers zijn zooala wij bt-weren : volmaakt in ieder onderdeel.

Zie wat de ASSIST.ENT-INOEN1EUR van de CENTRALE Z.A.
SPOORWE(jE~ zegt.

Wij hebben VELE getuigschriften, die te zien zijn in onze
MONSTER-KA, \iERS.

Wij geven Kus rEN-BEREKENINGEN voor eenig HOTEL,
WO~ING. enz , en zu len MKT GENOEGEN een van onze vertegen-
woordi.ger~ zenden met een WERKE~LJ MOOEL, op een~n .EItand,
op ODZe eig'eD k:"slcn, uur wij overtuigd zijn dat zij, de PLAN hebben
om er eeu te koopen, het ZULLEN lJOEN, liever dail EEN lG ANDER
fabrik aa t.

Dit gM is meer dan dne kwart goedkoeper dan Steenkool-gas, Petro-
leum, of Electriscb lich t.

ALT'JD .OHOON EN KOaL.
Zich te vervoszen bij:

ZUID AFRIKAANSCHE ACME VERLICHTINGS VEREENIGING,

'GEO. FIN DLAY & CO., 18,C:::D.Itnat,

SchrIjf om

bdIOa 1fI-- ",...-- ..........
.-1$- ............. _ ....,

onze

nieuwe PrIjslijst

Windmolens. Correspondentie
in het

Hollandsch verzooht.
Wij gebruiken

bekwame inp- Pompen, Pijpen
onderdeeien vao elke

nieulI, om 0DI8

WindmolenIl

teriohten. soort.
w. hebbeD eenlgrooieD yoofrud na LandbouwkuDdip Werkt.is,n eD

Bakki.ipOalpoD.

Lan"straat, 204, hoek Bloemstaaat, KAAPSTAD.

~~. '--'---

AFSCHRIFT.]
10 NOVEMBER, 1903. tM"*R:·"MM~OS~S&CO.,?~n-a

Hebben een groote voorraad TaU K&:r·.ntJd.r ••

Aan d.
ZUID AFRIKA.L'i'SC llE AO~E :VERLICHTING8 VEREENIGING.
HEh:RE~,-

I lt hen u • Acme G>U! \T oort.brenzets 'voor Ac -tylesn onderzocht en be-
.ind dat uw "y ...tee.u e ",ig is en bet meest MO Di1:RNI!:, dat ill: nog het
genael/en h"n ,·"ha·i te oGtm'wteu, daar ik: ruime oudervinding beb me'
ACETYI,U::'i-\ï-:ltLICHTING voor ALLERLEI doeleind ..n. Ik: I<an
dit srelsel 0\1\0 ·...v~len orn zi;n spllarzRarnheid en vooral VEILIGHEID. aaD
ALLE.'i UIE rLA~ HEHBE~ ER EE~ te koepen. TEN :,LOTTE kan
ik eR'g"n dat "et veel ~"e koopv-r i~ dan ELECTRISCH LICHT,
STEE,'dWuLGAS "f PETROL.lW;\I,

v w dieuatwill ige,

H. MCGLISTO~,
C'''''Ml.18 Z. A._ 8fl:xJrwefl6u, Pretoria.

MoKENZIE .;& CO., Beperkt.
Water~a.nt Straat, KAAPSTAD,

oo c Drulveft..D101en •• ft. WiJn-
P0D1P@71 van het laat.B~ jaar.Noord· Amerikaansche Muilen

~'."; VOORRA'\ D.

',)rzf' .: r- n·l. r: 7,Oj, " . rw!"! .Jl1 a'h'r d ".1' V· kom. n

bexich n.: ". '\',' J',' ... '~,-r, dlil d,'7.'· rnooi .. dj ...,· n zijn lie
,'illAtA rn' ,t ,'n "lie Ker .. , ,; V',"'" ,..~ P,.j;7.' n "y,- d,-"",> 80<1' t
HIT.!.T li{

" GERMANIA,"
IJZER_ EN KOPERWERKEN,

LAD l G REY B ft U 8.

BOLINDS STOVSNI OOGJ•• DqA..&D
eTA.DAAR»a I

T.EGKN DE LAAGSTE PRIJZEN.

MAKER van allerlei soorten Koperwerken.
SPEC -ALITElT Brandewijnketels voor Boeren

en Stokers ~. 'DII. lR.OIiiI_ & CO.9
STRAND STRAAT.

naar nieuwe eigen oonstruotie.

Refen'nties op aanvraag" van de heeren :
li. Ret,,,r. l)nt!Pf Paarl. Hri rik, Hieb. Wf'st K. Je Roux, Hoven

Pawrl , T. ~hn",;, HHtl .. rb,'rg. S. Hossm an, Bo van Paarl; L_ de Wet,
Guud ini , S. L" rt" III, KL f)rllkcost"in, Paris : W. Krige, Stellenbosch ,
Fr, Joabert, KI. {Jrak"[J~t,,in, Parrs : enz , enz., enz. H08 mOBt lDeD bat

IIBleaaaB . BeD
Huls let zes kilBrs ta
lIeablllBren VOOR

.117 1.8 1.0

SPECIALE LIJNEN
Pompen voor- Wijn en ·...ater. Tralies voor veranda's

huizen en xrav-n. \Vhd, Wat~l', Stoom- Mol-ioS Maoht-
norteen voor al ie nezrxhed jn worden ingevoerd en op~ezet.

Beparatiëo van alle ,\;.achinerió·ën stipt en spoedig.

WAGKNR&;M, tigen patent,"goed en zeker.

Paarl-TenLooIlrltel.ing 1899 le Prijs, Landbouwmaohinerie.
II " 1903 le" " lt

BEST ASSORTIMENT BRANDEWIJNKETELS.

Tweede-Hand Machine,.ieen Altijd in Voorraad.

Slechts Toor April en Mei.

Jla.aslet Gesatineerde Noten-
houten Latatel met Without
afgezet, 701.

Groota Eikenhouteu Eettafe18
6 rt.., ~. 8 ri., £8. 10 vt., R:1.

1D Hardhout Gevlekt Notenhollt 6 rt..
.£3 88. 8 ri., £a.1Bs. 8el. 10
vt., £•.

Slaapkamer Jlenb11eerin8'8n.
In Geellotineerd Noknhollt met
Ka.ptafel Wuobtafe.l, Kl.,CIlen-
kut, 2 Stoelen,£U~.

Kleorenkut.
ID G8IIatineerd Noteuhollt 901.

Gerookt Eikenhouten Bu1r8t-
ten. £ 18 las. Exoeptioneele
waarde.

o
OF

ega. 1. o

LINOLEUMS,

XARPETTEN en
GORDIJN.lN

W'. VOlGT, Pra.ot. Engineer.

NAUDE BOTHA,
lartt en Commissie Agenten en Prodnkten Handelaars,

PRETORIA EN JOHANNESBURG.

&

• I DOPEN en VEftKOOPEN PrDduktan en Lawanda
Hawe.. wan •• 'ka aDDrt D"1l, ta.an

Blllijka ColDmlula.

WOODHEAD, PLANT & GO., 1'.,,,,, - .
1.11 ........... 1'1.ALLE ORDERS WORDEN MET SPOED UITGEVOERD.

ST. OEORGES EN STRAND STRATEN-TelegrlUIl Adres : "A LPHA.," PretorI&.
lTelegr&m !dres : li BOU., Joh&nneaburg.

POSTBUS 4618. KOCH & DIXIE,POSTBUS 616-

MACHINE KOOL. MACHINE KOOL.
Ka A A P I!!J T A D.

Bfste 4ualit/lt ID 200 Ibs graanzakJn.n bij d,~

PnODDCTENWINKEL:-- \'&n WATER! WATER I

.Als u een pJmp wil hebben
krijlr deze en geen andere.

Wij verkoopen ook ..Strawaonite"
bet beroemde middel tegen Bo.lST in A,um.
UP.L8, en de noodiga BpreipomJH'n
om het te gebruiken.

Bijen Konen en alle toebehoor-
eeleu daarbij.

Bedden toll Keuken 8t.oTen.

J. H. STEMMET,
SNUIF' EN ,TABAK rASaJ:JiI".

ZIEKESTRAAT 18,
Caledon Plein, KAAP.TAD.

DE H~XR STEMMET alll [>i .. a.rne de Orden vllon HollaucUohe
p~Olon1sten van het Platteland ontvangen, heuij D1l'eot of per EINIOK A.9U'RN voor de

OROER. PE" PO.9 OIRaoT UIT.EYO.IID. .., .. Z= •• d80la .

R. lliiller ,
4i, en 4f, S~INDS~An ,

KAAPSTAD

I ,

~ M_Jn.,
, Ll:EUWXK'J m~~'J

Het Volkslied van de
gewezen ZuId A111kaa.llIehe

_~ RepublJek, prij. 2/";

Het volksltd Yu' ~.. 6ft'e&8n Oranje VJ1j8~t. 2.6; DrIe ~
• Uederen Toor het Zul4 A1rikaaDsohe Vo1k .-1) ~IJL L&a4. 1
}fijn Volk .- TMl, .(8) Zuid·Afrika, en (3) Afrika 'oor de 1
~tMameO 8/; I

Bet L1ecl TU Ohr18UaaD,de Wet, pri~ 8/;
"Kenl' GlTe 'Up" Lied, prijl 81 j ZDid .A.trikaaZllQbe j

VollalUeci (.n __ NW. ~eeft lijn land), 1 6. 1
De Droom ftIl ete' Boer, muier stuk, ~.
"SCheid Tall San1l1e," .ftD een uitirekbmden Boer. G.ciiaai:

lf8DOiND uit 418· .. Bxpn8I" .. pretoria, Geoompoueerd door A. ~ j
prij. 118. 1

The Boel' PI'Uoner. Prayer (Bede n.n_den Krijgagevang"n Boer) I

CJOOC 1. H. L. &11101 ...... as. i
Vaarwel f !Md ter gedach'-ia II&D den oorlog tegen Tl'aIlIinal. ~
• Vrij ...... 1899-l9O'l, d.ocw J. H. L. 8ch'lllllAllll, 2a. j

!toorboek door W. T8ll OoGom, gebonden. prijll 3(-; V~ ,
ftIl yier 8temmip Liederen to gebruike 'BD g' mengde Zangkoran •
ZaDr...mgingen. '

CJeeHeU,jke !tOOl'stukkeIl e71 Z&npolos. door Ds. J. A. .
Ka1heJ'be, ,r:eboDdtm. ~ a/- j to gebruike voor Kerkkort.Il
Ohriat.elijke ZaDgyerenigm,en

BET~E; WlARDE OftloqEWK.
GW~KE WAARDE O.,WA1RSCHIJILlJK.
YERSCHE.DENHEID,SNIT EI ""KSEL 0"-

OVERTROFFEN.

EEBSTE KLAS ltL-~EBEN.
Praoh~ 80rteering voorJHeeren,Jongelieden en Jongen

voor het tegen woordige Sei&OeJi.

IedarJ KleecUngaiuk gemuki il onze 11& Illhbriekm in het

West of ':England. BC.H.BlJ' a nUPL1B.II Ol 10. zw lUB.

R. MULLER, 46 en 47, Strandstraat, Kaapstad.

LBT' OP~ONS EBNIG A.pREd:

J. LAWLEY & CO.
PAARL

IIJI EI BUIDEIIJIIA1TSCHAP~J,
BEPERKT.,

Langemarkt-atraat to~ KerkpJein, Kaapltad.

DB
SOUTH F ' . HoofdlItraat, CENTRAAL PAARL,

A RI~AN MUTUA~ Groothandel in Kolonialen Wijn en Hrande.
l:avan. VerzekerIn.. MaatschappiJ.

(De ''OLD llUTUAL".)
Tijdelijk Habld ltautoor:

COTSWOLD HUIS, KERKPLEIN, KAAPSTAD.

wij n en DistUleerdel8.
OPG __ ZORT 18E56.

OJ!Iericht ia Mei, 1846, voor LeYe... ~rsekering op het Onderling Begin.el
UOIILImI au P~n. W IrT, 1888.

Aooumulatle Fonda. 39 Junil903 _ _
trordertn"811 'betaa1d sinds de C)pr1oht1ng
Pramen eJI Interest, enz., Juni. 1903

De Oudste, Grootste, 'en I8IIlgSte Maatschappij van den num II 1

de Westelijke Provincie.

Hebben &1tooe voorhaDden een burirn ui~hteD voor-aad VÁII te
OOTeogaan de 50 lIOOrien ouden Koloni&len Wijn, BraDdewijn _
Like1l1'8D, die aij hunn. oliecten Mllbieden in Kiatjea "lIIl I dill.
Bottela, of in vaten n.a eenige grootte.

Kennt_ltevlD ..... n Leden.
RAPPORT YkII Werkzumheden bij de Jaarlljkscht ,Vergadering

gehouden den 7den September 1903.

30 Goudeu en ZilY8ren Medaill~8 verkregen op verscheidene Tenwoll8\el.
lingen. waarou1er LondeD, Parijs, en ADlBtAIrdam, voor de voc:Jrtnt.
lijkbeid V&ll htlnne Wijnen, 8DS.

Prijslijaten op &&IIYCllagbij den Secreta.riJ;

J. DE WIT DE VILLIERS.1hemplarQ vu. bovengenoemd rap~ iD Engelaob en HollaadlCh &UaDeu
YerUegen worden ftD de Agenten der .... techappij over geheel Zuid-Afrib. trAnig nn' .;t.l'W;)()l-dig"nd Agent, die recht heef~ orden te Ll6mec

JOHN ROBB, &cretan. ROBBRT HUNTE:-:,
Telegrammen: .,« DUX," Pt..,.!.
Pori BlU! No_ 8.ARDERNEI & CO.,

HOUT HA$DELAARS,
Hebben te koop tegen de laagste Karktprijsen

Z weedJlche eD OregoD De~en eD BatteJlll,
KajateDhout en AmerikaUache Planken,
Vloer, Zolder en Platon PlaDteD.
Gegalvaniseerd IJzer en Guiten en Pijpen.
Oement en algemeeDe Bouw IJzerwaren.

ALLWEILLER .1 ... POMPEN.

OALEDON PLEIN, KAAPSTAD.

GEO. C. B~HR& .CO.,
lruJGXII, I",DUID~ .eB

lLalDI,. CO~II I'IIRI~~

Een nieuwe zeDding V&D deze beroemde WIJN POMPEN is juist _.
gel&nd. Wondt'rbaar gema.k~elij" te bewerken en zeer licht te belrUidalen

Een kind kan van 10 tot 15 leggers per DDr pompen
Pr a eb tig, 8 t IIr k en Go IId k °°P:

KO" BK Z:EB.
Schrijf voor prijslijsten.

G. TOUCHER,
86, Breestraat. KAAPSTAD.

~IA".z%J
HAND CAMERAS.

OPGERICHT 1885. -

Hoek van Burg- en Kortemarkt Straten,
(6roeuema, kt Plea> KAAPSTAD.

TBLEFOON iNo. .J.

KER'YMIS l1803.

BA.RNETTJS
M~UBEL MAGAZIJN.

DE BEROEMDE

.1 SPES BONA,",
II "'~ en hAndigste IhDd

-CAmen...__v____ . ,-

a.c. ....
t.......-. .
~.............
PrtjIIl,........
.u. ......
_b ..

-Ioord,

PrijHII: 15/-,26/-, 36/-, ~/·, fiJ;-, 1j3-

84./- elL

Prachtige Uitstalling TáD Nuttige en voor den tijd geec~
goederen, geëigend Voor geschenken.

Tot bezichtiging wordt uitgenoodigd.
~ Gratis Kere.t-gesohenlr~n gedurende de gehëeJe
..... lD88I1d aan· talle besoekers. H ... ., ....... &C •.•

APOTHEKER&,
Adde.rtey Straat. KAAP_STADB. BAR.EII,

AI~emeene Woning-' Meubileerder
Meubelinvoerder.

KOLONIALE KASTE'N-MAKERS.

en t:BNNJSGEVINH,

DBRSONEN;n Jl UUJt .....t'·r distriláen, die Ingevoerde
Paarden, B2I618, Hla.ob~ en
Aa.nteelbuesteDt f'n ::;la.cht-
aahapen noodig beboeo, ~
lieven aanwek te dot'n b~ dell
ondergeteekende, die aan alie
orders hunne dw.ielijke en
beste attentie geven.

Goederen wordea, DauwJett.eod Yel'pMt verzoaden per beia of per IChip.
OATALOGI VRU OP AANVRAGE.

"DE GO~DE
Isuo BumSKI,

.. .. « , ........................HOOP." W. H. li'. Kleyn &t Cu ,

;li bt Go:»'!(e'e HOt.el.Dm!lH.
Telegrammen .. Anob(" "

Jraapet.acL
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