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REOVERBOUWING
A 'WKONDIGIRG.Belinu8nde ZA.TERDAG, 81 OOTOBER.

"
''!oSCOTT BRos. LTD. riobleD nu eenNieuw Gebouw op onmiddellijk ..- hunne P1ein.otr- Bet. fIOaat ...... - -- tI.-d al - j;;s:&wo"oo ... _lIIietling ~ - w

aEKREN ARTIKELIIN DKl'ARTlIlIlBNT. tenrijl bet achtergedeelte _ den beganeD grond de D..1IlB8 . sijn , OaI, - in cloor hot l>BAPDY DBP.!.ti'JlIIBIIT in P!oin._L Do
.",nverd,epmgen ~len voornamelij,k _. uit Ameubl .... nt en Uitatal Kame ... welke __ P1UIIIi --.~ in ~; ~ . '.. .' .. ..

Gro.o
te

ladinll"" Goederen ebben WIl g.durende de laaiJItO paar We~en ont_ OIl and.... lIftIOIe ladiDP1 _ op t . ...-.... OIl - .....,..tijk bOWUnI bIi).- to' de - .-- b*OItAD .....
nardoor bijgevoeg oen mTVEIlKOOP gebouden al worden BEGINNENDE OP Z \TBIlDAG. SI OO'{OBIIB, om .,....mllede dui"""""", potadoQ. ~ '..... GOOderOD - !lol ~ ooi- - de. iIand le - iIOOIMDde uit :

Dames- .110 Heeren Artillutlen, Man•. _ ..aag.nIIk, ...... , A............ lJnPeI'Y - ....... ~ran, Karpett .... U ............ - B.............

L.~"Y~~j'-~;:~... _._:p_~le.....·!m~_~="e=D=-·=Ko=·=sta=~===~=ra=.=ie=,n.=.~=<K=A=A=P==S=r.P_~A_,;Dr_- -..&.1Y.a..a:~~~r~~·.!". ,. !sCO'rr '"1'1.08••- 'Roll&ndsche Dokter .
SOMEBS.BT STRAKD. SOMERSET .EST • met HollancHohe en 1tn~1aohe

Diploma's en eenige jven er-
vaMog, zoekt een praktijk.

Bei-ven onder de lf~tt.et's
lf V. B..," aan Ou Lllnl. Kaap·
stad.

I

Somerset Strand,: .~

VERKOOP VAN I ~
E:r'V'eD.

MELKBAA.I.

..
IllUILBN.

PUBLIEKE VERKOOPING
VANPUBLIEKE VERKOOPING

VAN

W
hui !TUIGEN, ZADELS, enz.,2 Eerste Klas oon ueen, lOp Woensdag as December, 1903. STELLENBOSGH.

. \ TB 10.80 voou. PUOlE. . Kwartaalsohe larkt I
De oD.del'~eekende, behoorlij I: daartoe gwinatrueerd. sal K I h I riet I

publiek nrkoopen : wartaa IC' a
Ben groote b08Teelheid kostbare, Dieuwe tDÏgeD. bruin, -DINSDAG 29 DEGEIBER 1903 wit eD nart, beftttende dubbele en enkele t.,igell, voortuigen DB gewone KWU'rliLCOJII

, " Sobotaoh .Kat" TUÏ$rell. Pontly Tnig.:'ll, Zadels en Toomt'tD, 1lun sal gehoudeb warden op
te 10.30 v.m. Zwinge'., Halters, TrekkettingeD, Robbl., Zweepen, Beugel. E Daa 28 DEC 1ftft411

banden en.. . WO NS nw, ·t .ue,
~n dienen deHn vfrkoop bij te wonen, en moh goede op de gewoDe plu.tl, d8D hoelt

kooPleI te Tenekeren. TUl AdderIt.78q'IIAN (Braak),
De v&"koopiDQ' sal pl.tl' llf~bben ~ver bet Co)(](UOUL te begUmen om 7 ure '1.m..

Bom., Hoofdstraat, SOltlERSET WEST. Behaln GToentel1en Vl"DOh.
V.BRGBBT NIST DBN DATtnl : tAm ftIl allerlei IIOOrt nil.n

WOENSDAG, 23 DECEMBER. 1903, te 10.30 v.m. =P:::~:):GAU:::~~
J. J DE BEER Afslager. koenen, .Kenden en Hoend ..1'I,• , en.. te koop worden MDge-

KAIliTOOl'aOOJ'DSTRilT. 80lrlERSBT WEST. boden.
Op laat van den Baad.

D. P. MOSTIlRT,
Stadaklt'rk.

! 1].: "uJergetaekende, behoorlijk
~,.,,>.,t door de heeren MARiS,N, ZAl
',op'- het DINSDA.G, 89 a.s., om 2.30 n.m«

TEEl PLAATSE
OP DE PLEK ZELl'.

hlioul Hotel. SOmerset Str~Dj I
VBRKOOPEN OP

DOdd.rtI.1 24 D.c. 1803,

OP

Adams Kraal, Koeberg Weg, IJzerplaats,
om 11 uur v. m.

II) W savdevolle groote Perceele~. zullen de ondergeteeltl:lDdt'. bf hoorlijk gemachtigd, per
;rej,,~eu te Melkbas,«, tuaschen de
\~.ndommen van den heer H. SWIFT Publieke Veiling verk:oopen als boven:

en l,rOCUl'e'll' CI.CVt&.

Pit ID=rdet:ol 6·igenMm ;~d op d,
.v-' ... t met een fIlmt va .. Z2-S _t,
[ e- ,wijl het bijna 300 voet diep is.

Het IS diob t bij ek Beer«, en ziet
,Il "f' .Melk.baai. welker af1'IJPId een
\"I.D do mooiste is i. de kolonie, en
w.sar h8t badm zeM' re-ilig is,

De ondergeteei:ende. behoorlijk: JZ'elut door de hesren
A.. AKENOSE on P. WlLLli.llS. 1&1per f'UBLIBK.B VIULING

van 13 tot 14 handen hoog !l tot 7 jaar oud, allen in prachtige verkoepen hun koBtbare WooohuizeD, gelegen in Sqholtzro&d.. . • .' Somerset stralld, t'n bevattende elk:: Betkamet, Voorkamer
conditie en bekend ala een van de beste Vi'rsohf'plI1gen die en drie Slaapkamers, Keuken, Dispena en Badk~er.
naar dit land sijn gezonden. Dh' .. la t l····:·A &;;11' 't"'~k de ursen qn ou ngB 881'11 vo _1 ..... -. UI D"" en

ALSOOK gebouwd, niterst ,reriefelijk en op een goede H~g.

~ 200 Eerste Klas MUILEN,

\JT~l!:R DEN DATUM

Donderdag, 24 December, a.s.
PAUL D.CLUVER.

Afslager.

Zulk een gelegenheid herhaalt sich uker nieti speedig.PAARDEN.Prachtige Jonge20 J. P. CELLIERS, Af~l&ger. Aandeeien ! !
Stellenbosch,

2 Deo., 1903.
Aandeeien !De trein voor Maitland vertrekt om LJ e.m. van K&I\pstad.

Verdere bijzonderheden zijn te krijgen bij

DUFFUS &; 00., Afslagers.

SOJlERSET W [ST.
: Dee 1903.

STRAND.SOMe:RSETi

Prachtig Huisraad
PAARL.

De Paa.rlsche Exeouteurs Kamer, Beperkt.'
..DOOFHEIDKaapstad Paarden Bazaar.

78-9'\ Sir Lowry Bead.
. 1-, _...•

PUBLIEKE VEB][OOPING In den Boedel van wijlen den Heer PIETER DE
VII.I.JERS DU PLESSIS.C. A. DE VILLIERS, Dwars

Lu den Weg, zijn Woonhuis
verhuurd hebbende, zal Publi. k
r:loenVerkoopen

Op Woensdag, 23 December,
OM 10 UCR V.Y.

-TAK -

O::MDBRLDfGB

Paarden en Vee Verzekering Maatschappij KENNlSG EVING. ...
- TBGEN-

TB betalen Rekeninsen a&1lOKGELnlIEN, llllTIN KN IRE_BLYUUR,
DE WAAL & CO., '._.,

SCHIELAAR, DE. BOK & CO., J. I. DB VILLlBRS,
Beoretaril.

C. M. DU PL1SSI8,
Ext'CUteuren Testamentair •

J. S. MARAIS & CO., AftIlagers.

IIINDiG, 28 DBCBIBBR, t903, te tO.30 '.Dl. precies.
(1.) De 18 wta van den Fnd iD Blok P. 1'&D het onder-

'Yerdeelde landgoed van Neethling.

Gevestigd No. 35, Wandelstraat.
_ _ _ _ KAAPSTAD.

.1)10000 Dit eigeDdom ~ onmiddellijk voor de WODing vsn de
." • heeren Van d Jr Merwe en C. He Brin\ en de b.uïs"n vu den

heer P. O. F. Gous. Het.is zeel' centraal gelegeD op een Tan -------------------
de beste gedeelten ,..n bet gebeeie strand.

(2) .. Vier Iota groDd in Blok Y. als boven.
Deze Iota liggen onmiddellijk voor de woning van den hf'er

Barrath en lijn heel nabij de Mac;oDieke Zaal ell de Stadszsal.

(3). Vijftien Lota in Blok F.
Dese lote zijn gelegen t0880hen de eigendommen van den

heer J. J. Kiohao.
(4.).' Zestien Lot. in Blok 1.
Deze zijn gfllegen tossohen de ei-reudommen van den heel'

A. de Possel Dt'ydiel' en de ~aren 1rfiohau en Stighngh.

Dicht bij de DE BEERS' BRUG, en op den Deze verkooping verdient de aandacht van eiken koopal'
NIEUWEN W b:G van DE BEERS VaD grond aan ~et Strand.

naar het STRAND. Zeer liberale termen zullen worden ungeboden. daar de
rd

h d
d 8000 het NATIONAL HOTBL v8l'kooper bereid is ~n groot deel vsn het kbopgeld op ver·

Te wo en gPl ou en op e p van band te laten. ' .

O W ad 23 Decembe
r 1903 Plannen,..,..den ge ...... 1tt en sullen binnen ~ .. "'preid

p oen ag, ." wordeD.
OM 10.80 V.M. PRICIES. Voor Verdore bijsonderbed.n doe men aahsoek bij

KAPITAAL ..
Malmesbury Executeurs Kamer en Voogdij en

Brand Assurantie Maatschappij.
PUBLIEKE VERKOOPING GOEO:ALS DE BANK.

- VAN' - 84s. P~K 42s.
KOSTBAAR VASTGOED, no. __ :: _-'. =::~£~JW~ -__-=

•NZ WenpU nil aalt, _. ~ _ ..
.,." oue PUU. ......... _ ....

1 . K kt t' u'LuE8BURY ~ .. -~""""'-ge egen In p,r S rsa, lD.4 JIL' , =EE =-=. ~::::.:._.................oaI._ .....1ij
Op Woensdag. den 23sten December. 1903. ~?-:..::--:::::",-

'"

Inlichtingen worden op aanvraag gratig ven!ltrekt.
Postbus 97,

Bree!ltraat, 70,
KAA.P8T AD.

PUBLIEKE VERKOOPING
VAN

LAND EIGENDOM,

" VALUE SUPPLY Co.,"TI 10 'ou VOOllKIDDA.G.

KAAPSTAD



J

FAMILIEBERICHTEN.
DOOD8ERICHTEN.

OP 18 d.... o...t.l te z...u..t,
OD" lieTeIiDg B1NO, ia deD owJer.
dom ftD MI m.... den.

Zechariu 8: 5.
S. VAli' DEB SPUY.
A. KLOPPBRS.

Z..ut, 18Dec., Ig()3.

OP dea 9den De_ber 0.....1Md iD lie
WODÏDtr ftD haar _D, Á. JlijDhudt,
Karreebollehpu, de oade mOeCIV :

HENDRINA DOROTREA. Dil
VILLlEB8, pb BAD".,

in dea rijpen ollderdom ftD 85 jaren eR 8
_du. Zo WI8 i. de laatah, j_ CHa
le.,.. ... _e yu de "lUlleD iD den laude"
bij de YoeWD ftD haar Heiland. En
- Ipreeki haar yoorbeeld DOl, Dil Ijj
h-....u io iD de .. u.n,e l'1IIt
"la ere. &rijMn o.derdom lulleD lij

nor YnlCbteD dnIpD,-om te YeIkoadil.n
det de Heere If8Cht io.-Hii io mijD
RotutMD, ea iD Hem iJ ,eeD onreebt.r
PI.92 : 15 en is.

Uit ll88ID yu de KindereD ea
Betrekkm,en :

P. J. A. DE VILLIERS, V.D.M.
Hope Town,

15 Vee .. 1903.

KOln:N unloopeD op de plaat.
De ltn!al, een Iwartwitpeaa bl..
BUL, ~gemerkt, drie jaar oud. De
eigeDMl'. bD hem teruB krijpu biD·
nen 1'1Il'loopn.n ... weba en Jro.ten.

A. L. SOHLBHUSOH.

Sa.therlaad,
16 Dec. IS03. MACHINE~

OADBA.U •.BENOODIGD. Adres :
A. L. ~LIBtlSCH,

De ~raal,
D•. Lady Grey,
Aliwal Noord.

IOlnl TIJDi

Divisional Council of Suthertand.
ONDERWlnER te Jubileeknal,

dietriet Swellendam (7 ll:iDd.ereD).
8alaria £40 per jaar eu allee Yrij. Werk·

uam.hedeD te beginneu 1 Februari 1904.
Doe achrifWllijk l&O_k bij,

P. M. COETZEE.
Jubileekraal

VALUATION OF IMMOVABLE
PBOPERTIBS. f

IN termJ of SectiOIl 151 of ACt
of 1889, Notic. il hereby gi"!,Dl that
on Tharaday, tlae Uth Fe~,
1906. at 9 ".m, a Court will tNilheld
by th. Council in the Co11!'t-Roo)o
Sutherland, to hear and d.tm;z. liJM,"'
ObjectiOD' agaiaat the DeW V&lution
BoIL

The ar.id Valuat10a Boll wiD ba
opeD lor inlpection for int.er4ilted
partita. at the Otlice of the SecNtary
from the 28th DeoItmber nell.t, tiU
the 10th February, 100.. '..

A. J. MARAlS,
8ecretaey.

Sutherland tb. 16th Dec, 1903. :

:aBT

Yrlje SJounm.

MOEDERS.
zijn onderhevig bij
kwalen, en toch on·

Allen
tijden aan
noodig.

Die hoofdpijnen, die pijneil
in de baarmoeder, die aanvallen
Y8Xl moedeloosheid en wanhoop
zijn onnatuurlijk, en kunnen ge-
makkelijk voorkomen worden.

Duisenden vrouwen. die in
stilte allerhanae k.wellingen lij.
den. prijzen vandi1&gmijne wijle
van behandeling en zullen U
verklaren dat dele hun het leven

Il weer waard heeft gemaakt.
Wat voor anderen is gedaan,

bn ook ..voor U gedaan worden.
Kom en onderzoek: voor

Uzelf, alle eonsulten zijn vrIJ.
Als U niet kan komen, 8Ohr.ijf
voor mijn nieuw boek "Gesond.
heid in de Natuur." Het wordt
U; vrij t-oegezonden bij ontvangst
van uw naam en adres.

TEGEN het Januari kwartaal,
GECERTU'ICEERD ONOER.
WIJZER, .volteno distr., 18 leer-
lingen, tot Standaard VI.-£70 en
vrij logies.-Bollandsch.

A. J. PEPLER, V.DM.

KOM OF ADRBSSEER:

Theodore Sanden,
No. 4, Pleinstraat, KAAPSTAD.

Hoek President· en Eloffstraat, Johannesburg.

Gui... '
Nay_her, 19011. Dr.

DE.ZlI iDriaJltiq, bui_ W 0.-_
....-t ..... , ja CIaa lWat. A.1IpIt.,
___ ~jba lW .,... ODdlnrij·

D.a;:: ..M bear G. KNOTBlD,
B.A., j..-d bebncl ala 1Iitent ..bum _ dit ftk..
Bet Beetaur lIeatUt uit " w.a. tow.

d.BA: :0.. A.. J. P", Dr. :a-.
tr, O. J. &#iDp Br., J. J. M WM.
O. Z.I'. PNt.ariU, J. P. YIIIl Zijl, B.
0. B1I1IrIII&Il, A.. P ...... _ .Á. J.
PieDUl'.
B.& doel la:'(.). :r-.;&MDDde f!PYOediq ... jeu,.1

BMI' efa ~. cf. &~..u tul _ ~ beIuNIta.
(b). De ftIOr~diq ftIOr d. Ullmr.

.tteitt ...... ip. tot IlA.TJUCUL.~
iD.-

(0). De ~ ftIl ONDDWU-
ZEB8 nar -het platte laad la ....
bijsoad ...

Er I. __ popead .... KOST-lN·
RICRTING oaa.,' _ ~
Hoiander, t.PD _hw aG per )Mr.V_. Ioii- i10e _ dadelijk ___
bij

V ALUATIB V A.N VASTE E!GEN.
DOMMEN.

OVEBEENKOMSTIG Sectie 2:»1
nn Wilt .«) nn 1889 geschiedt ~ier.
mede kenniegeving dat op_ Donderdag
deD Uden Februari, 1~ te 9 uur
...m. d- Raad een Hof 7;al houden In
de Hof ZIL8.1 te Sutherland ten einde
objecties aan te hooren tegen·' de
nieuwe Valuatie Lijet en dlL8.rover te
bellliut'D.

Deze Valnatie Lijst lal ter iau.ge
liqen voor belangheJ>benden ten
Kantore van den Secretaris vanaf
den 28sten December a II. tot 10
Februari, 1904.

A J MARA TS,
Secretarie.

ONDERWIJZERS. - Applicatiaa
lullen wordeu ingewacht 1'001' de
l"olgende bet.rekkinllen voor de
Christelijk Natioaale Sohool te
Klerksdorp. TraDevaal :

l.-HOOFD ONDERWIJZIB
tegen een Salarie van £300 perJ' aar .
Certipcaten n.n bekwaamhei en

ledelijk gedrag, lIOOWel als
vaa een Hollaadsche
Kerk, moeten appli.

vlll1l'ezellen.
II-Eene late en 2de AS8i.eteate

ODdf'rwijzere8 tAlgea .. laria van £160
I'U £108, per jaar, reepectievelijk
Il00&18b iven.

Grondige kennis van de Hollandache
en Engel8che talen, eeD abeoluut
vereischte. :-lchool t~ ~nnen zoo
vroeg mogelijk in Januari 1904.

Applicatiee moeten worden in ge.
sonden en alhier onhangen, voor
einde December 1903, en gtricht aUl
den Secretarie, Bus 28, Klerksdorp,
Transvaal.

G. P. PRETORIUS, Secr.
K1erkBdOJp.

2 Dec., 1903. Afdeelings Raad Sutherland.

UitetekeDde O1Ilce·urenvan 9 v.m. tot 6 Jl.m.; Zaterdags VaDVochtvrij. ganmDle1_J
t.gen den prije van 9 V.JD tot 10 D..m.

lesa 10..,
I-

zullen wij ige...~n,
len i GeheeIe Nieuwe

NAA~ MACHINE,
I

tem einde! ale reclame voor onze
firma te dibnen :

De Ame~kaansche
Zwltaetsche Horloge Maat.
8chapp,IJ. Eenige Importeurs
28&, C~ledon8traat,

l

P.It. Bu•• ~.j.9. (Telegrafisch adró>!l:
I{ Watch,") Kaapstad, Teleloon 639.

Vooruit ijptaJing is noodzakelijk:
en indien ,~mand wil probceren of
dit aH"8 D~r waarheid illl,zoo Een-
de hij .lI \108., en de ba.Ian. (£1)
eenIge weken na. de ontvangst nJJ .
het horlog~ en de naaimachine (ver-
zending vri~.)

EVeDe8D~ zijn wij bet goedkoopste 1'-------------,...--- _
wholeaale huis in Zllid Afrika voor

I
alle soorten i van horloges, klokken,
juweelen, e~ luxe artikelen van elke
deeoriptie. ! Probefrl, eecdt uw
orden in en, gij zult dl\arvan over.
tuigd zijn. : Gemakkelijke termen.

ONDERWIJZERES. - Op eeu
plaat8 nabij :t do~ Roberteoo, ".0
minuten u.n t Stat1on. Ouderwija
t. worden gegeven in Engelsch,
Bollandsch, Mneiek: en Naaldwerk.
StW.ri8 £60 per jaar, met rn i l~i8ll.
Applicaties met getnigschriften,
yan Iidmaat-chep van een Pro es-
tantscha Kerk, worden verwacht op
10 Januari. Werkza.a.mheden met
J annari te beginnen.

J. H. CONRADIE,
Vwk Rivier, Robertson.

Sutherland AfdeeUngs Raad.

KE OPPAS.
voor het
ll08pita11.
met een

IlIIIIlOO2llD2 en ~ije
mWloo.en

Voor Kerstgeschenken
PlUCHTIG IJ TOCH

BE8POTTILUK &OlDKOOP.

GExL~DE poppen, huea paarden
inktl~I1eD, PupeD, benrAIl, uk· e~
IDden m"a, n.iekel"aJ'eD, spieIele,
karpetteu, enl. enl.
WeleD' oprniminc all .. BE~POTTE.

WK: GOEDKOOP.

ONDERWIJZER(ES) gevraagd
te Di..pri vier, Kalabaslrra.al Station.
Salaris £40, en vrij kost en inwoning.
Acht kinderen. Werku.amhedeB te
aanvaarden na de Kerstmis·vacantit>.
Applicaties ID te zenden tot 30
Dec., a.8. bij

De. A. J. PEPLEll,
Voors. _ s-.t.aria y. 't ~

A. 6TEYN,
Diepri vier,
Kalabaskraal.

EEN OXDERWIJZER(l.S) yoor eeu
Derde Klas Gouvernement. School op de
plaat. Doornhoek.
Ouderwijs WI ,eYen un 10 kinderen iD

Muziek, Holla.odecb en Eugel.cb.
8alaria: £60 per jur DIet mje iu-

wonins·
Applicatie. met aetaÏslIChritten YaU

belnraamhedt'D IOUen ingewacht wordeD
tot 31 DECEMBER, 1903.
Werhaamheden te beriaaen 1&0-

&taande kwartaal. Doe unsoek bij
H. S. LOMBARD,

Doornhoek, Cradock.

BaIOaarlljkache
&chUtverkooplngen.

II Dec, 1903:

Sutherland,
16 Dec .. 1903.

UITGEZOCHT.TE
WESTI.DISCHE ZUUR LEMOE ••

EEN gecërt.ificeerde onderwijzeres
op een boeren plaats Bokfontein 9
mijlen van Riohmond Road Statie.
Onderwijs te geven aan 3 kindereu in
Engelsch en Hollandech, Muziek en
Handwerk. Salaris £36 per jaar
met vrije inwoning. Certitica.ten en
Getuigschriften zullen ingewacht
worden tot den 31sten December.
Werkzaamheden te beg innen op 11
Janna.ci. Applicants moet goed wezel.
in Jo;ngelsch en Muiek.

N. J. VL" DER MERWE.
&kfontein,

Richmond Road,
3 December. 1903.

K'ENNISGBVING gelchiedt. hier-
mede, dat de 8ohutverkoopiDpI1 van
de Terachillende schutten ia deN af.
deeling voor het halfjaar, eindigeDde
30 Juni 1904., gehouden lUllen worden
&aa de reepectieve achutten op de
volgende datums te 10 ure 'I voor-
middags, n.l, 30 JanuAri, 27 februari,
26 Maart, 30 April, 28 Mei en 25Junl.

A. J. MABAIS, .
Secretarie .

K.AAPSOHE

GOUYERNEMENTS SPpORWEGEN. J,CTORJA COLlEGE,
STELLENBOSCH.Principaal voor de Loxton

Publieke School.
Opening Vin de Lijn naar Groot

Drakenstein voor Goederen Da
Vervoer. Amerikaanseh· Zwitsersch e,

Horloge Maatschappij,
KAAPSTAD.

A.1deeliJJgBRar.ds Kantoor,
Sutherland,

15 Dec., 1903.

TOT op den morgen van den
l6den Januari, a.', worden applicaties
met getuigschriften ingewacht door
den ondergeteekende voor de post
van HOOFDONDERWIJZ.I'.:R der
Itnel opkomende 3de Klu Publieke
Dorpschool van Loxton. S"Jaris
£150 PES. JAAR, met £36 VOOR
HUIS HUUR.

Het doel van het School-Comiti.
i3 om in den loop van het jaar de
School in een van de 2DE KLASSE
te veranderen, waartoe alle lcan.aen
bestaan, waarom applicaties van 2de
k I&I! ooderwiJMl'I! bovenal worden
ultgllnoodlgd.

Loxton ligt .')0 mijlen van Victoria
Weet. Krijg dllodelIjk aUe informatie
bij

• worden aangeboden door Miu
FORREBT in de City Kamf'~',
Parlemen t-etraat, KMpetad.

'TrouaseaUlI. tegen wonderlijk
lage prijzen. Zij-geToerde tabbert.
nil de voornasmste LondenBCbe
Fifma '. van af £3 8•. od.

~chrijf aan Postbus 1641 voor
m8erderl! bijzonderheden.

DE CURSUS B=GINT

WOEISDIl, IJ FEB. 1104.
KENNIS wordt hiermede lf"II'eY1lll,

dat, totdat de IUDyan Paarl Station DUr
~root Drakeustein formeel onrNeYen
II 1&0 bet Goedereu;Departemeat, Goed,.
rea Venoerd sullen wordeu door btt
Coll8uuctie Departement O1'erdie Sectie
op eu !la Ml&Odeg, dea Uden Oeaember,
1903, yoor riJico yu dea eigenur, d.
" .. eDterinea t_cbea genoemde .,uuo
te~ . ta lijn fel. per 100 Iba. ,ewicbt,
.lr[lDlmDmVrachlprijl Eea 8hil1ÏDJ. .

Wapn 1'OOruitte bet&Iea.
HOlaf.tandea lIiJade yolpade:-

Oillie ... '" 3 miileD21chains;
Simondium... 4 " 71 "
Groot Drak_teiD 7 " 4t" TEN LA.A.T8U OvmWONN&."i KET(.Afataad ja molea YD Paarl Station.);

JOHN BROWN,. B:mpu VAN DB

Hoofd.IDpDieur. EUCBACY BEHANDEUNG I
Kautoor Yla dea Hoofd ~ieur, t

Keeptt.d, 11 Dec.• I . .;.; _

D_ liekte l... l"loak YOCP de
m8ll8Ohhetd; ~ 8lachtoffen 1rordaa
p"1lIId- iD .U.I- hoek ftIl de w_ld.
De YUriP bepjrte lIa&r lterba 4raU,
draakj. _ ~ ba we.. ". ..
wOl"d.. W&IlI'OJIl doorpp&ll met ....
.........Ioekte PWOOIlte, all gij ill DW' eq ID
,.haia ,__ kut word. mnder ,..
•bliaiteit ol yerldJuleriapa .,... ..... lr-
_·hedear Dit: lUCtiOija ba ill 't p-

PPT- wordea ill ",..... .. ada-
M patieat .... ..., _ 1'001' dM ..,
lIinh ftD hnIUt il, .. lIija ...

.... 1IIiJlI daar. 'tOOI' ~w.._
iMa9olmtt.1Il ~t kid Afrika aohrijf

I
M.A.ATSCJU.p-
8164, DaTJ"1
straat, Joh' -

ERN Oo derw ljeer of On d- rwij-
liere. voor ee n Private School cp de
plaa.t8 Wilgorboech. omtrent :3 uur
yan Bedf .rd, Kennis van Hollandsch
en Engelscb noodzakelijk. Salari»
.£48 p.a. m~t vrij logle~. Werk-
I&llJIheden Da de K'l'IItmis vacantie
te beginDen. Applicaties met de ge-
woue getuigschriften (Copieën)
lullen tot den ~ldea Jan, 1004 OD t.
vangen wordn door

D. DC PLESSIS STEYN,
Bedford, K K.

CERES MUNICIPALITEIT.
'ii"

. Student D wordeu voorbereid ecor
Or.icn in de Lotteren, Wijsbegeerte-
Wif-en Natullrkundé, alsook yo.r het
Landmeten, MijDwezoo eo Medicijneu.
; Bijzonderhod8n un deu !!IocretariaYID

den &lnaat.
AJco~oJ, Tabak en

Drankjes,
KENNISGEVING.
EEN lpeciale Belasting nn £1.10

is .kraohta. de GelOndheidl Acte,
door de Oommiaaarieaea opplegd Toor
het jaar 1904., op alle woningen bin.
nen dese Kunicipaliteit.

De ge.egde belutiag i. b.taalbaar
vóór of op den liten Februari, 1904..

D. F. FAUBE,
St.adaklerk.

GEWOONTE.

Wonderbare Koopjes
ONDERWIJZERES op de Plaats

ol Brakvlei" om onderwija te geven
aan rijf kinderen in "~Dgelsch.
Bollanriscb, Mtuiek en Handwerk.
B&!aris £400 per jaar eu vrije kOlt eu
inwoning. Applicanteu moeteu Cer.
tificaten onrleggen van bek waa T _

heid en goed. zedelijk gedrag; en
moeten lidmaat lijD eener Protea.
tant.che Kerk. PORt één maal
per Wl'ek.

D). J. A. KOCH,
Lono" ria Victoria Weet. .Municipaal Jtantoor,

Cerea, IS Dec., 1003.
Tweede Klas Publieke School,

Slot van de Paarl. Caftinia.Afdeeling KAAPSCHE GOUVERNE~ENTS
SPOORWEGEN.

"

Bu!&10 Riviel Brug Werken,
(Ju., Ooa~ Lonean.Hope Towu,

2 Dec., l~.

L. J. DE JAGER.

ASSISTENTE benoodigd voor
boveugenoemde School.

Applicati8ll, nrgezeld van getuig.
IIChriften van bekwaamheid, gedrag,
en lidmaatschap, zulloin door den
ondergeteekende worden ingewacht
tot 8 Januari, 1904..

Onderwjja te geven in Engelaoh en
Hollandaeb, alsook in Naaiwerk
en .Muziek. Tonic·Solla eene aan.
beveling.

Salari. £90 stg. per jaar en het
grootere deel der .Huiek gelden.

Werk te aanvaarden na de Maart
ya.kantie 1906.

LogiBII 1&1 bij de School te bekomen
zija Voor £30 per jaar.

D. J. RETIEF,
Hon. Secretarie.

St. MartiD, Paarl,
l2den December, 1903. EENIC AGENT.

HEY.U, MATHEWaCa.
87, Warley Straat, Ku.paad.

-.'"'.
ERFPACHT (GB"PE).

KENNISG,EM ij~ÏAKltmits
desen, dat erfpaoht,;. het jaar
1908, nrachufdigd betaalbaar
wordt op elft lsten '. uan, 1904.,
en d." indieD deAlT, et vóór dêD DE TENDEIl8 oatftDgeJI iD aatwoord
31aten dag van Maali ........ t. i. be- op de Id .... teatie cU. 22 Bept., Il., niet
ta&ld, wettige .p~~8D wordea beYnldiread; ~Dcle ",ordeD Diea.. Tea-

d den .. ~ 1'OOr lean werken fagenom~ IOn 81' KeDDia- nrbuid lIMit Spoorw., en W81 __
gering, ter verkrij~ denelve. ran,en DUr boYelll __ M brug op de

O. W. ~. AUD, 008teljjb beau ... :&delo Biner, oOIe
Ciriel miliaria. Loaden, OIDYlHeade bet DayoJ,_ade:-

Coostry' , .... eeD 1poOI'W'8Ilija op NIl
&.antoor .an den ._. li n. , ....Wijdte YO r 1mifl 'T4 ahain.,
OlyWe Commili"., let'" OllJtnat 58 ehaiDa, eeD

Calvinia, 10 D~ 1903. . l(ffl.at lijD, aIIOOk YID .. trim.
.. ~. ~ ftD PoatooD &.cl DUr deu------tAf ....---_.;;;:00IteIjj- toepar eier niea",e brug,

IIbn w.. ea iIVoom IfIeidiDceu, lr:rUJi,:Afdeeling ~a.J .vj~:d. paden (In.d oro-iDp)."", et.o.Jr BjjlOndarh" mja ......, rOlbaar op
. ( 1). Het Kaatoor ftD deU hoofdiap.

INTEREST OP. ~AlfDBN. Diear, Kaapaad,
(2) Bet _toor YID deu plaatleljkea

iqeailur, Pon Eliabeth,
(3). Bei kantoor YID dID plaabe.lijkeD

iapni.ur, Bd.1o Bi1'Ï., BruwerJrea,
00., Loaden, op III Da .eSeD'lt Dec.,
1903,.. wanaeer eea alaehrift ftD het
oatwerp oont&!ao*, IIpfciAoatie, IOhedule
ftD hOeYeelhecIeDea YOnD ftD teader
,",!ujjrbur I~a tepa beWinr YID '"
puaea.
Teuct.. moe_ lijD aitgemlut op deu

YeOI'IetIabre.... 'f'Ol'III, ea moet. 1'er,.
Mld lijn door... depoáto iD coa_ten
YID £260 nJke som ia "Yal YID. aiet
aaaDel:lilD,YID deu tender, al wordea
tenar....-.

Da teader UI Diet iD lID~erlriq wor.
den PDCIII*I, teIlIii ua deN YOOrtraarde
wordt yo) 'aaD. ne,......ta, Yerplicbt
sich aiet deu ..... of .. DipD *der
laD te 1lIIIIeD.

Temden, ~ &&Il da Ooa-
trOIear .. aildlt.ear paeraal, Xaa~,
laIJu word .. OatYD.... in bet IDdltean
_toor (*be .llldU Office), PvJiameat
8h'wt, b Die, later du 12 aar
-1IliCIdaP ~clea 11 .Jaaaari, 1904.

.JOD DOWN,
Boofd·iqenieur.

~ Gou......_.t. 8pc1C1fftp1l,
KAn- ..... Heofcl.iapIIIenr,

KaapIW, Q 8CIPt., la.

181888Pur 118r'8D:
PW Gesondheid ia het

~oOrnaam.ste ding in deze oude
W,reld, en om die te behou.
dell, mQet gij de ~ midde-
leU:gebruiken en et sijn geeD
bef!ere, dan die 400r
Dr. C. F. JURITZ l Co.

~Jijn.

GOUVERNANTE benooctig Yoor een
Pr:v.&. School op de buite~plula
8imolJldam, 7 mijleu 'Fau Hope Towll.
&laria .£50 per jaar. Vereiechten rijn,
bet bezit YD P. T. Uertiftceteu 1'OOr
le, 2e en 3e jaar. ODderwijs te geyen
in Holla.odlCh, EugelllCh. HandwerkeD eD
Musiek yolgen. TODic Bolfa. Eeu
lidmaat der Ned. Ger. Kerk uI de 'Foor.
keur hebbeu.
Werksaamhedeu te beginneu 23 Jau.,

1904.
ApplicauetI geli... meD te zendeu aan

I J. G. DU TOIT,
SimoDedlm.

SimODadam.
9 Dec., 1903. Onderwijzeres Benoodigd.

EEN Onderwijzmoe. voor 6 kiDden,
St.anda.ard. I. W VI. EageJ.ch.
Hol.l&n.d.ch, .Mnsiek en a.vJdwerk.

SaIa.ria, £50 per jaar. Koet eD
Lori. vrij.

.AppIicatietl moeteD ingeetuurd
worden zonder vel"lUim. Taak te
beginnen zu. de Kerst v&C&lltie.

.H. B. VAN VUUREN,
Redcli1fe,

P.O., ::::::J. Valley,
Tar

De heer J. v. n..... ERWE, YIDLaa,.
rug! ~~riki MDlT811burg, nugt eeue
OnClerwJJlerea op lij ne plaata om 5
klndereu te onderrichten iD de Hol.
landlChe ID EageI.che taal, de andere ..
wone Yakkea yu onderwije, eD ook in
Musiek. De applicaat moet III .
TMOhers Cert. hebben. De plaat. lia1
on.. yter •• Dur ....n be~ Dorp et! eYen
IOOYef.omtreDtY.n Nelepoort Stltie.
SaJilio £5() per jaar met Yrij Jogi••
Werhumbedeu te ~nea met Ju.

kwartaal. i.dien morelijk, auders me~
April, 1904.

Doe un~ bij
(De.) S. J. PEROLD,

Murral"~ uil'.
Hllrnywlil1ug, 16 Dec., 1903.

-,_.
KENN~SGBVr..~ pechiedt mits

dese, dat mterw:t op' "baaden, 't'OOI'

het jaar lOO?, ~u1digd en be-
taalbaar WQ1d.t op d laten Januari,
1~ en d:.:.t, JDd ve Diet op of
..,66r v.i 81nen)laan aaaat. i.e
beta&I~, w,ettige I-:-."ppea sullen
worr' Jn genom ... :;ter verkrijgiAgru. .• 1....., zonder Terdere Kenm.-
P.'J,ing. . :

C. w., dkABAUD,
OiYi(lle CODlDlÏesariJ.

Kantoor nD den •
Civielen Commiliari.,

CalviDia, 10 DeC., 1903.

,B. GOLDSTEIN,
H~ Buitenkut , Glynn Straat

.
aulp voor .A rmen.

wiLT gij koopen ~n stnkje
Yl'11ch\ba.ren groud, geheel of gedeel.
telIJk:: onder water, nabij trein en
markt. en met weide reoht, door jaar.
lija niet minder dan £6 ~. od
TOOruti af te betáIen, IOnder renten,
totdat aUee betaald i.e, maar wilt
dadfltqlt tranaport hebben P Zendt
mij daU uw naam met 2d. (zegeli)
Toor ~tw®rd: ik heb honderden
sulb iltulcje8 grond.. Vertel uwe
vriend~ ook.

; H. VAN WUL
BuIg, Parijs, OJU.

OYDERWlJZERES. Een ~certi.
6ceerde Onderwijzeres om onderwijs
te geven op eeD Boerenplaat8 Mn 6
kinderen in EDgelsch, Holland8cb
en Handwerk. '

Salaris £:l6 per jaar en vrij logies.
Copleën van certdlcaLeo en gooi
gedrag, en lidmaa~chBp 8IIner
Prote6t.1uuiche Kerk tullen ontvaDgen
worden tot 5 Januari, 1004.

WerklPl&llom~eden te beginneu na
Kerstmis Vacantie.

Doe dadelijk aansa. k hij
J. N. HUMAN.

P.O. Lower Kromme Poort. ,
Vla Glen COOIJor,

diet. Uitenhage.

IK

DEMUTH"J

• Triumph Antiseptic"
Om Vleeech, Melk, fevogelte, WiJd,

e~., frisch Ál houden.
Voor bijlODderbedeJ lÏOb te r10htan tot

SCHUTBERICHTs

KOMEN .u.NLOOP&N op mijDplutl
Knipen JtraaI deu 15deDDeoember hree
Eala, eeD nvte Kerrie, ID een Iich'
YIIe Kerrie, beide bejaard, aooder
merkeD. EiPaUr ba delll.. teruc
Uij .... mite hij all. oDkonaa betaalt.

8~B. JU.L.AB.
R. DF..MUTH,

P.L Bn 607.
I..UP8TAD. Voar ~, te laat ~- "*' .. ifir,tit .... It

r ·Voor en Da de dagen van Samaou la
dit wat V1IlI elke weelderige haargroei
p&egd la geworden.

A1Jer~
Baar- Versterker
bewaart en verjongt bet haar. door het

, kracht en glans te geven.
hel'lltelt de natuurlijke kleur \'lUl

het haar In elk geval.
Het relDigt de hoofdhuid 1'an roos eu

1OO400000o Verwijdllrt het een der voor-.
naamste fOO~6n van
kaalheid.
Het ver(,nrzaakt een

betere bloedsomloop ID
do h'JOfdhuid en zoo.
doende voorkomt het
het uitvallen V1IlI het
haar.

Zoo uw hl,>Cdarm en
dUD is. en vol van on-
rcinhOOen. kan de haar.
versterker niot het

Ayr. beste- werken. In dat
"'-1 VI geva.l IDoetgij Ben gron·
.oa r .gor. dlge klllJr met Á)'er'.

Sana.parilla. dnen. en te
.elfder tIJd Ayer'8 Uw.Yerstabr
gebruiken. Dit zal het bloed reinigen.
uW'e zenuwen opwekken. cn uwe ge-
IOnd.ho1d iD alle opzichten verilotereli,

T~daor
Dr • .I. '- ";pw • ce.. ......... "-. u.s."

VOOR alle soorten Tan MAN.
DENWERK8TOBL&N
Luierstoelen, Manden en Man~
dewerlr, '.ga naar de "Z.A..
~~Il, Werken," Leliestraat
6, bil Pu-1ementstraat, Klip.
~T AD, Gereg. Telegram Adrf8:
Basket, Cape Town.'

KEATING'S
POEDER

la onaclWleljJl Joor .et dfer,IJJt lneD.

DO'oor Luizen,, ~:i.
DOUDT~a
Het echte iPOeder ~ d. 1""'dtooHzUIII!' nn

TllOllA.!! ILS)\l'ING. Wanl' alWn la lI.a ...erk.ocI;~

Keati®'. Worm Tabletten.
Keating's Worm Tabletten,

Eigenaar, Thomas keatlag London

3 DM'ElIlBEH

llrPOTHEKL" .

(" &,ucl'-H. O. DolJ-.\Jh,ill<
J. ili. W<ltitoott.-W. il. \I,6b-P,<i-
die.

.1. ~"'. La.ngNl.~W. H Doll-.t Cv-
llt.enh~. .

.J. Triefu_C. J. Guthrl" I" ," .-h.".A.fd ,r

F. K~ttel-{;. K. I:ikpiJ. U"'1I h....,f~
5Cho Md.

.\. K H. Langm...ltll' -Zo .\ir (II,G.",
Lt-vt'1la \. l!rzcken nv .\lj). _ h ''''I'' i,,'Mli ,.., .

C .. J. H. '1"&11 d"r Walt--.l (' "ol .. jer
Walt-MiddeJburl!:.

A. P. J. S~yu S.zu.~J H ~b", •.,,-
, Middelburg.
C. E. Ca..Ut'1'IUUl- B . .J. II dl ;.,1.-

Port Elizalx>th.
.~.J. van R. V3n XioJ.,'rk _ (.,1: Ir.,..,

Trust Mij.-Kaapl'{·lu' .1fd
~. Jorda.n~"i. H. Walk!' .. 1'.• ,,;
N·beP. Liebeuberg-,J .. \ bllut --J'".".

~.
J .. J. H. F.o;t...rbm''''JJ-J . .r 'J.,nLl~
Sutheriand. .

R. Gilbert, W. 8h,,·r.!I--,1 FI.,.I...,-
K:aa"ecbe Md.

F. S. Maritz-J. (' TIotb1ll3 ... ' \ _
Pri.,. Alb<>rt.

S. J. D. P. Dr.lpo", .\1..\1 [ h ... .,.
("'ed. }-()tldt.,I",orll.

J. L. Theron-Il "an \I I"erland. '. .
G. T. Bopkin. _ J.,:""I'" ,. I..,.

Ouderlinge Land ~Il Il· ,. \1 I .-
Kaapsche .Hd.

J. ,J. Schoepc""__T F. R"~·.·, (. ,l'.
cart.

R. F. GIa."I<'O<\'-Afr.H"I7.I'fJ T.;.' " .•
p<>rkt-KaAp>;ch... M,l

G. W. K. Pa\·n-\.""r,I:J" \ .•. l"
pn Tn~t C~. '-8.n Port F,:!:"\,, r -.

perkt~o.t Gr.Jf""Jard
f\1'''TT\(;..;

.T. B. Mclmr _ (;ek. FI: ,'c _
Britsto,,"u.

W. J. Klaa.;,tf>o- (:"I.r. F' .. '
Rrit"tolnl.

Bo.-d ..1 _.,. S T1aJIi-.. 1 " T' ,I

-K.u.p"t ad

(;E\ Efl I IL
.1... \. r. Wn.rht-H<Jlf ..., \.,.
-Port Eli7.Ilh ...t h.

Ïf )'TH.I (-1~:"
E. TT. W. HrelHtpr _ f' IF"

'ïtPI1"~n
.T. F,,'oO"'..,Il_T i\. ,\,J-.ra·' '.1'"

.HiE J,~ 1'1\' 1·'1.,
.T. li W,,,,t<:olt-KlJl G0111"

P<><ldip.
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clEBOOTEBERICHT,

ZEEBADS ..ERlEN.

FAMILIEBERICHTEN. KENtfISGEVINGEN.

aan

PUBLIBKJI! .Ceres 1(unicipalitei t. IN den ROedel ,.i' wijlo:n d·"
h· er PtITI!IJI PlaNuB 'fU Knof.
felfonteiD. Hsnever.

AU. P"",OD8q die i.... te vordereD
b.,bben V"II boY$lgemeldt.u· Boe-iel. of
verllChuldigd lija lUW deu Boedel,
"orden m;18 delzell venocht hun re-
keningen in te ,Jenden eli schuluc» te
betalen Ien kaitore '&u deD onder.
gf'ieek8llda te ~nov.l', binnen !l811

wekeu vuu &f hl¥18J1.
i

. B.~. DE VILLIERS.
Procureur voor Executrioe.

I

HauoV't!I' i
18 U~8Dlber 1903,

De ondergetMkeude, durtoe met;
door den heer ST.PBdU8 lba"" .1 publiek
op de plaats HIve op

Maandag, 28 Deoembei

\'1)1 '1,:-' I'OElJIG VQ.Il een fnllOh
~" "le" Je !w\'lIlltlU. op deu llden
:9'" ,le e,·" tgt'r e>oi>e van

KENNISGEVING.

Vaste enG. I.". CILLIE. . EEN b ~utiag 'fan een pnny (ld.)'
lO bet £, III dear de Commilearinec
opgelegd. voor bet j&&r loo. op alle
vaatt; eIg61Jdou:mton. binnen dese
MUnicipaliteit.

De ge&egde belaBtiof( is betaadbaar
voor of UJ den Isteu Februari. 190""
ten kanton. vali den Secretaris.

U, F. FAURE.
Stadsklerk.

DOODBERIOHT.

"\ f,I{LEDio:S. te Ualedon op den
I' I,.. d, k,,1 uil'" !!ehefde l':ehtgenoot IIn

o uosxs. M nnuipale KaD!.oc.r,
Cel'1:lll.J:i December, 1\J03,

HEHllAN
W,\LO,

laapsche ltdeeUngs Raad, ten 11 ure '8 morgens precies:
]. Zijn Prachtig Woonerf .. de Boofd8traat (Main

!;t.reet) bevnt~nde fraai en sutJl8ani! WOOD huil "t Winkel cm
Slachthuis annex-bepl&~t met een grooten len keuri~1l
Boomgaard, goeden "TUlDgl'ODd .u,et loopend IW&ter, dne
beurten elke week. ' i

2. Zeker Krf .-o'n8X boveD8~d, bevattéDd.e een net
Woonhuis met Pakhuis, beplaBt met! alle 800rten iVruohteD eu
Lemoen Bopmen en gOOd Tuinlimd. i :

Dit eigendom Da8M.t ed 4'aai.: b~ uit, eq is
geschikt voor eeuigea hanJel ofmiJv~rh8id. die 1'1'\
met 8UCCt'S is gedr~V'en geworci&w.~ en aal wegene
uitgestrektheid in perceelen word«tppgeveild. .

3. Zekfr Erf naast den heer:: Gerber, Ja~s Hoofd ell
Mull straten, thans ~eoooupeerd ala ;Woonhuis en lplaobt~rij.

4. Zeker onbebouwd Erf in Retiefstraat, beplant met een
fraaien Vruchten boord en Wijngaa~. De GebQnw8ll zijn in
goede order onde IJl8l'en daken. • .

LOS8E GOEDE1:tSN :-Den. geheelen en uitgebreiden
voorraad WiDke1goeder~D en andere 10868:goeder. n, Paarden,
Rijtuigen enz., te Teel om te omsohrijTen. • .

lJiblt mea o",r to~ be~ki_
na benuu. De hMI'tIII Oha ..... D
BooY.i 8Leiiqabul'l; T. Croob 8DG, W.
)l1Oba!l W"".D lJ__ ioeerd. Na llem·
miDg !ftrd de beer Ch....... a Rooy all
't'ooiJHer ....n:o.o8C .erk!urd.

Voqr o~Uer werdeD paomi.
a.. rdf de he!Inm T. Croo" (StfUaablll'l)
8DP. 'il. de Wet, waarua eentce'OQ8IIIde
,.ko.ta _td.
Alall18C1'Vlan."tord ,.kGaeu de heer J.

A. Vq.I~ (&menei 0·)81) en Ils tweede
Kcre~ de beer F. Bou_n (Steijm-
buf'l():
De! 900rliitter daokM de -....pcleri.,.

900r ~e 88r besla UDpdun eD het ..er·
troDwteDlD~m rlleld, ea beloof~ &UD
·b.. , ~ doI!o om de 't'trgaderiDr IlOO OD-
parlijaig ..... Iijk M leideo. '
De ~jjabarpobe CIOIDllliIaia,,io,.pr.

•oori~ aMe ..de dai mea iD de.. - acied
georg~"'dO beweaiDI op t.ouw moat
.. t&.ll. 8D ~d WIl h~ du ..., aaap-
DUm! IDlk .eeo goede opkom.t (eroot.,
da lIii """cbt bad _, bel ~ op de
af,t.u!d811 • de droopI) te &iso. Di'w.. tN _ijl dat. de oa'-vndwheicl iD
h~' I~od I8IIIr croot "u. ltij hoopl. dat
dit c ~ullr.. ; toi eeo ""parig ea kracbtia=t-~~ea, &GOd.i reeh' -

De I' cretaril, de beer B. J. VOiIoo,
nam jl a be' woord eu drong er ater~.op
ua _i meu de Hak bedaard eD beudip
ZOIl beaprelreu. eD er geeo anU· of prG-
oorlopzeu ....a MI _keil. docb all_
_ IIleileDvoor reobt.
N"'t de beer Crooks (:le 't'OOllIiUer)

de ""plering 00' bad toer·.prollea eD
er o~ ~ew... had d., de 8c.eu-burpahe
Commilllie . tot no toe met IJ'OOMopp
.Ilk~tjid Cewerlrt had 1&11 dli BrooM
werIii, y~rWlurde hjj iD Dum 'PaD he'
llOIDi" be~ ~ .9oor IIIoPi'Wd.

~ VO()rli~r l_t eeDpur tlliecram-
IIK!U; 't'oor w.o•• an Uitylacht. BODct.tek
ea Oieejtlllpoort, die pea .fgenardig,·eo
haddeo kanotou &eodeD, d<>chde 't'8rp'
deri,g all. lace'l toe wenlChit>o. VaD
ae..for' w.. t. werdeD bedlldigde 'I'II,kla·
riDda ingellODdeo,aIaook Ylll Richmoad,
.Bet'~hloDtein, eOI. Eoa telegram .aa
.ywf-tbie 'ID Fruarborg werd voorge·
lud.

~ Voonitler deelde mede, dat Dog
... Ie: betuigingea Yin "ympatbie iogeko·
meul wareo ea da, de nrpdering OOI
,,,el! gr..uter geweeet 1100 SOa lis .ele
pIaalll8D Jiit.t te .~r allaca om bjjtticJe
keD.ilItre'l'ingoo te ootYlu\(en en om bij.
~ hier MI kwmen 1U", doch hoi CoD·
gre~ IIOU ook .oor de.. lJo....lleo yoor.ie·
Dio~ trdLa.0" yoor.tel 't'IDdeu beer P. J de Wet
werji beeldteo _ CommiAie aan MI.tel·
lbO!om eea pur reeoluUft op te .telleo
ell ~dere Aken in ftrbaad met bet Coo..
IIn~ te regeleD, Tot leden dier Rege.
liD. CoaaftllÏlllli..werdea "ekoMD: de
Voqnii~ .e ODder..'t'oorr.itMr eo d.
heeren w. A. Shaw (Albert). P. S. CiI·
lie~ (Briuto-n), P. J. de We~ (Oord-
re4t), D. J. d. Toit (Cra4oek) eDde
~ Cartwrigbt eo VaDMionell(lUap ..
1'-4).

lJierna .erdut!de de .el'pdoriug tot
~ D!Jr" oamiddas-.

,1

I

:"" ,q je,dolll .an al! jvan eo '.! muu·
Ihe I' betreu rd.

Pe l\cd rt",fd" W"duwe eo Klndljreo,
~. nROENEWALD.

Cefes Municipaliteit.

[ ENN lSG E V ING.
l'PDEBS voos DE ALGE1rlEENIl

WAA.BDEEJllNG VAN EIGEN·
DOIUIEN IN DE K.uP8CHE
AFDEELING.

TENDEBS gemerki op deD ou ....
"WurdeerinB ....0 EigeDdomm8D" IDIle.,
un dl* ltulioor oahuBea worden tot
'8 middap 12 uur op Woe~ 23
~her. na be.oePe pel1IOIlen 'foor
de JUISte 8D aCQllra'- wUrdeerinl 9&0
Vuw Eigeadomlllen in do Xaapaohto
Afdeelinf, darua oaderheYic oDder de.MiS.li. Blad 'Wet YID Uilt, ~i_
:ua ~n 2", 900r Afdeelbap Baad
doeleinden. en ook .oor taMeIMa wur·
deeriq8ll, ge_md ÏII de 268a'" -Ue.

De area il all 'fQlgi :-
Diatrict No. l.-Be....Siende Veldeoruel·

echap Plpelldorp (Woodstock).
"uriD Camp's Bui 8D Lieebee~
Ri'f'ier.

No. 2.-B.t VeldcorneiIChap Boodeboech
No. 3.-Bet VoldDoroet.chap Nieuwlaoda

waarin Clareqaoot.
No. 4 -De VeldeoruotaebappeD Wijn-

berg, COII"Uiulill, Diep Rhier 811
00_ No. 1.

No. 5 :""'OeV ..J.lcurot tlcblppen,Paleo eo
Riet Vlei, TjjltOirberg, Kuil'e Ri'f'ier
eo DowDeNa. 2.

No. 6.-De Veldkornetechappen Koeberg
No. 1. Koeber, No. <I, Bluuwherg
en DubaD'f'iIle.

No.7.-De VeJdcorDehcbappen Kalk
Bui, Noordhoek eo EJeJel Ri.ier .

No.8.-De Veldcorueteohappea 8imoDil'
stad (Noa. I eo 2) ea Wildechnk·
braDdt. .

No 9.-001 MuoioiFaliteit .....n Kaapetad
en do.MUDicipaliteit nn GroeD&-ell
ZeepIlut. .

Tenders !ruDD.O ingezooden wordeD
.oor bet gebeel, of yoor eeD of meer
dilirieteo, eD de wurdeeringoo moeteo
.oltooid aU0 tot .oldoeu.ing YIn d.o
Bud, eD iogediend aan dit Kantoor op
of 't'OOrlH J ali a...
Teaden YQOr beL opmakeo .....n de

alpmeene eD tOlllch&n wurd .. riq
moeten oauwkeurig gescbeiden JUU, dur
sij ale aoodaoig door den Baad beIIObou.d
lullea wor en. Alle bijlOoderbeden .\jo
verkrijgbaar op penooDlijke applicaue
ua dii Kutoor. Cootncteu moelen
_geguo worden 't'OOr de riebtige
nakomiDKna bet werk, .oor de g.beele
periodo waar voor ee ige teDder UIIIe-
DOmeo ia, eu IIOIlUrileit, tot roldo&Ding
, ID duo Baad, muot gege't'un worden
't'oor bet .olle be<lrag ....0 de teDder,
De Raad .erpUcbt zich aie' de laaglte

of eeaigl! tender "D le Dtomen.
Op laat.

H, Y. D. WEI3THUIJSEN,
Boorehrie.

DE Clll(le.gctA·t'kendeu, uaartoe gela»t, zulleu PVBLIKK VER-
KOOPEN tl~

\ I"llw~t: a.it ,

\ a.\t.:dou.

Een speciale WaW BelutiDR VaD
een halve pellDy li) io bet £, is door
~e CommiMari8~n o~legd voor bet
]&a.l" 1904. ouder de Besproeiinas Wet
op .ue vaste eigendommen gele~e~
iu Wijk No II.

Do gesegde belastinIl is betaalbaar
't'óór of op den lateD Februari 1904.

n F. fAURE.
Stadflklprk.

Nadat d_ nraolati~ door deo "OM-
e..o. toepIieIIi ..,.. eD het-u.n
Ijjke _0 bepleit ".., ..,cf bet '_d
oar lánl.idiDf daa, .. a ",roerd door
dea h_ 8laitb,- ftD V'iJbure. die 1Ii'-
weidde ovv den tor.tud in ~ ......
la"d. Dlt Iud .... dOOI'de Britt.ea ...
IateaL lOOCln de oorlOC _Idaard WIl.
De Boereo ~ iD, YWkIaard8D.,..
Vrg.tutIe!l' ~, __ Inea hen Viii ..
It.ua.ahe ooderdIIII8D, 8D Jij badclea le·
't'8II lDUIlCIea ..... eie ,woor ..
_d. Toea kWllllen de EngellChua
-1'111 ell werd door lArd Boberta cvo
proela-u. un,eYUJ'Clitld,dat -Vl die de
wapeDi oeerIetIdea 8D _trul b!eveu,
"'"nad load811 worden, ea hu aoa
.olk OOGlJr'D.tie~a WOI'dea. o..e
prooIamatte bleek aie'- lilden daa _
leulleu le lija. Biioa all8D Jesdea de
_peD' :~ doch de belofM 'U Lord
RobertIl nooit ,ebeadea. laWgep"
deel Iii .erd.. bijna allea ..."....rd
ea ia deu trook le lOt. Door dele bl ..
hao,\t,Iiq waro Jii tot rebelleo pmaaki,
ea vroegeu au om reabt..

De heer Da PlMI uit HIlDOYer.PI
.oorbeeldea uit Jjjn dillrict, o.&.das YID
£5000 elech'- JU,600 uitbeiuJd WIl ea
....0 eeaige aadere duitteade pond8D, aOl
pe. ealrele peDDy. tenrjjI klcb eMedt
~d WIl doo, de pllfhebben dat (I8ZI

kotD1Daaden,briefje 100 lOed w .. all -
baalmoot. Bij ... 0010: 't'UI oordeel dat
_0 d. aak 't'oor "D bof ....0 a~1
.aea\ breDpIl.

ook de beereD Vaa B.uabarg (Mid·
delbu'l) eo G. Hammau na Woreea$er•
_iddeo uit 0'981' den toeItaad iu hua
dillbicMa.

De .-eretaria. de heer VoaIoo, haalde
ook 900rbeeldu aan o.a. dat gelrom1llUl"
dMrde purdo in tewea~eid ftD"0 eipDur verkoobt _r8D.OOI' £26
ea de... UIf III' .... , ta ....n kroIeg.

De h_ B. J du Toit "al! Hopetowo.
,!D88at ook dat _ bof na appel moet
...... teld wordeD, ea dat er .oor Ke
lIJI1d moe' wordeD d"t de petitill ,oeel
,eteelrNld worden.
la diea ..tldeo K-t werd ook Kupro-

ken door de beeron De Boor eo Vao
Aardt.
NOfJ .erd .. 0 teletrraDl .oorg.le,,""

.ID den bettr O'8ri8D, uil I)ordrecbt, un
dec bnr Aoderll"a (alii afp"lardijJch
-_zÏf op bet Uoo",") Y&II dea 't'OI.
,enden mhoucl :
"Vele """,u "jio eo nel OlM,.,.·

d.. heid IMencbt hier "egeua ODrold()('D·
\I, OOáIp8II"~ie." . ....

ID ...... iDggebracht .Md de rnoIn-
ti. md alpmeeoe lte_en unpDDIDl'a.

Eea tw-.de rOlOhltie ftII den .0Ig8D·
Jen inbou -J. werd alM .. ridt<r" door d811
beer Cillien, BritltoWII•• oorgebracht :-

"De, Coof_DUe is 't'erder na
oordeel. dat de be,le wijse ter berei ..
kiug ftII dit doel .. I ajjn :

le. Wat betreft het uilbetaI .. na
oompe".. tie-_prakoa eeD rooel-
gUild koj Mil appil aan te stellen,
bestaa.de uit 1100 ul mlO6rrecbter.
.au bet Boollrerecbtabof, waarop
aJlen die sich nroogeljjlrl ,chteo
sicb lullea kuuen beroepeo, muf

dat alleen luIke UDtIprakea waar
prilltlJ fa.c~ p'uigeDiII nD .. rooll.·
lijkte bebar.,h·ling kaa "ordeo 't'oor-
gelegd. in b.haadelinl genomen
zul,leu "ordeo.
28, .,., met betrekkiag loot bet

betaleu VIa oommIDdeerkiefj .. ea
goedereD pcommaodeerd door troe·
pea, eeD pet.iue worde oPl .. teld,
uiieeD&et"'nde de beboefte un da·
delijke uHbetaliag en de redeDea
daarna, ,eaegde pebt.ie MI.ordn
getee keIIIl door Il00 •• 1alt mog altlk
no de iallnete08ll .. a aUe rliatric-
"'D. oodenteuod door beëedllJde
verklariDgeIl ~ anderé b_wjj5<'D,ea
dat gezejJde petItie deo FAratall
Miniater worde aaogebod8ll door -
deputatie. door dit CoognJI Le wor-
deu aPlJllIIteld. mot be~ "rlOell dat
de EenM Minilter gezegde petitie
m. t &lIugUQllti;e uubeyeli~tI Z.E~.
deo Gou'erueDr oyerhalldige, ter
""I8Dding YL deo ed.lell beer d..
~eretari8 .ao 8*t 't'''or KoloDiëa,"

He .ooftteller l;cLtle duze rOIOlutie
toe. zlIide dat de Fl'li8Coor Ooauaillie een
"WM11811 U81I8" ..... eD mMDde dat bet
GouY8l'oeco(ut de... zakeo niet iD het
gebeim _t behlndeleD, dat hoi leid
komt ....0 de beluliU( bel.alen en d••
mOtlltea weten hoe .0 .uraao di' bee~
werd. Spreker (iD\.oort met te teaPO
da~ .. Sir GordOD priig oud gew<Jrdom
wu in der.e 1101ooi".en OOI! kent hli den
A!riWDder niel" Wij m.....t.·o .. ebIAn
alt ..riju Briuobe olYierdaoen DIetOllUl
recbteD. Spreker baalt oog .. Ditle yoor·
beelden ....DODroldoeudeof ~ compell~
..tie io &ija dim'ic\ _ eo eiodift met
te &ellen, 'dat br .eH t£Y!'8CieDheidin
be, Iud 1111komen ala bet Gou .er1lemeot
de meaBDhenhall 20 .billiDp io be' poad
ren, eo 'wijfelt er aiet lID. dit, ale decl!
_k bo hoorliik .oorrdragea "ordt aan
de Koloniale eo Imperial .. Regeeringen.
aJUIdan recht .. I reehiedeu.

Ook de heer &bolt& bepleit d_
raolllUe en weid' ui~ o.. r de griM la der
Ul8llachen9&aKimberle,..
~ heer J. E. T. V".ter, 9an Mara.·

barg ..-nagt .. DigeinlidlunpD aaotaaDde
... reI(Olutie,die yer,trekt "erdea door
den .oonteller.

In etemmin, gebracht. werd dit "oor-
etel ... u du heer CiUier. meCaLtemeene
IWlIlIDeuungOlK>lDeJl.

llieroa yerduvde de yprpd..riol! ~\
8 Dur "I.ood •. -leD .u.nwe belddiDg .ua I'II\M

beTeemde Duit.abe ~\aY1eren jm.t
oal,...... per 8. S. <nH1J1W)8,

direct ftD Doit.-eh \aod.
Kf'tIÏI IM~, JJU"", ~

c7wd' .Aetto3, voUe rrv..MnlA.
P~_ ~OO" en MeI' 116-
gut.

DAN" ~BETUIGING.

I I IUDI UIE wBn.ch ik alle mendeo
. " I~.I"D";" elleuden bartt!lijil t>l danken
, .• , heWt' vriendelijk bui", mij bewe&ea
_c,i ""lIde Je ll ...kt.e"ll bet "n'r'ljd"o YID
Cl' " on"lt'den e"bLgtiDooLlJr. T. Uurton
\1 ,~t..,rw~D H UQ t.elang.leJliD'C 011
.'"IPA'hl", iJet...",,,d ook ill brievea en
1~:t':':f!:L[Dm 'u, W.U\tU 4,.1)61tl ,;,-wp_p'Jkn 1"

mil:.'~[· ,:t'.t·relt b~ker. ~
Municipltle K&ntoor,

Cere ... 15 Dec. 19();~.

BENOODIGD KAAPSCHE AFDEElINGS RAAD.
EII .. .niJ" 81eiiDlbarK G Bekker;

C VoeIooj V"aterltad. H
\.irtlQGlQI[. M J da Pleailj &dford,

eo A J Votloo; 81erlllVoom

Prij_ ("'0" gIJ a zol\ .w-
~)op"""'.

'Bo~ ~larienn JC"ft
alge., _ a ftIIljg -I,

w_ abUI:

D.L ..........
ORO&U8'l' •
WE:...lII'= GTOB

,." DEH \VTJZ~;RE8 le Kolkenhur~,
t>",n ,11" .... 11 B lt:-.trlWU (.a~r o.k bu ..ht!D
".'Cl h..t ~!aUOD sal "OlIea). Oaderwiis
'e ,;c·.-.,u 10 Enil·'acb. Hnllandsch, ?Iu~i..k
'0 ton plJvot.! Plul.8>oCboul. 8.larkl £51).
Ol"lvr IJ logiC'

I ;'p·l.-ati" met ge\ulgscbriften '80
_,,~d ~"dr.R ook na Iid'Oultlch.p nn
eo" PI"'" l.aul.tcheKerk, sulleu ~towachL
10'0" '" dour d"l1 oDd"rll":",,keDdtJ op vi
."or ,je.1I 18dell Jaau,,", 19tH.

"'c~,,()1 Le beginnet. ua December

REGISTRATIE VAN KIEZERS,

TEN DE~ sullen aau dit Kautoor
ontvangen worden tot I:.! UUT's mid-
clags op Woensdag 23 December, va.n
pel'8OJlen, genegen de Kiazenlijtt. op
te maken in deze AidesliD&' in ter-
men van de l7de Sectie V&Il de Af-
deeliogw Raad Wet. van 1889.'
. De volgende zijn de .Jistricten,

VIS:-
No l.-Het Veldcornet.cha.p

Woodstock ("aarin ClUIlp'l Baa.i)
en de Lieabeek Rivier.

No. 2-Hct Veldcornetecha.p Ron ..
debosch.

No. 3.-Het Veldcomet.cha.p
N ewla.nds (wa.a.rin Cla.remont):

No. 4.-De Veldcol"tl8tllch ..ppen
Wijnberg, Coutantia., Diep Rivier
en DoWDs No. 1. •

~ o. 5.-De Veldcornetachappen
Palen en Riet Vlei. Tijgerberr.
K~I's Rivier en Downs No. ~.

No. 6,-De Veldcometechappell
Koeberg No. 1 en 2. .Rlaa.uwberg ea
D Urba.n.

No. 7...- De Velidcolootecha.ppen
Kalk Ba.&i. Noord Hoek en EI.jiN
Ba.ai.

No 8.-De Vcldcornetacha.ppen
:",'IDon's Stad ,No, 1 en 2) en Wild-
;;chutebra.u.d.

No. 9.-De MuniC1palit.eit 71lll

Hooptlhd. O. R.K. Kaapstad, verdeeld ia zes Distric-
ten, en de MUDibipaliteit VIlA

Groone en Zeepunt..
OJ<;CERTIFICEEKDE. O~UEB. Gedrukte vormen en verdere in·

WI.I?;F,REf' om, I1nderw!J;; te j!'Av ..n fllrmatiee zunen aa.n dit Kantoor 'j-

In flollalld~,ch. ~,Il~tJIIICh PI) Mllllek, I de !;
op de PIH.3!.8Loouwkop nabij .:"ia&uw, geven wor n.
poort. Pust Rlkf'o d"g, PCf1I()Qcn mogen tendemn voor

DIJt!lilloll'l ek bij eeu of meer distrIcten. doch Dwoten
het bedrag voor elk a.fzonde1"Jijk op--

.\. VAN 1I~ R ~lER W lo:, ~o"cn. De na.men van eigcn~
IJ".'euwlrop, van hondeTd of moor I!Cba.pen moe-
r 0 Naallwp<J<J1'Ll ten. gemerkt worden met een ster·

______________ ' retJe.
Het werk lUoot volltoojd 7:ijn

tot voldoening vaD deu R!I.l.d op
deD 31Elten MeI, ~.!I,. en teCuntelt
wordt geëischt voor de rIchtige na.-
koming ervan.

De laagste til cewge tender .. iet
noodzakelijk te worden a.&Ilgekomen.

Op laat.
Il. v. IJ.

Vergeet niet: MAANDAG, 28 DEOEJ4BER.

Zulk vastgoed lomt maar r.elden in Jc markt.
J. 1. DI VlLLlBRS ....P .zoon,

, :Beoretari ..

FA.URE VA.N EYK tOO., Afsla.gers.

Z. R UROVK
Kolk.mhurg,

8ril8town,

()~ [) r: I:{W [J Z 1<;R.ES op de pla.at8
I.~n w poort. um onderw ij.. te gpve"
....a vijf jODgt'n8 In Hotlandl!ch ton
~:n~t!,;uh tot. 2le ..oIeDSla!ld&a.l' l. HiI·
I.,ke l'8i"kosteu wOI-deu beta. Id. ISa-
lM', £40 per j~r alsme4l vrije
In"ol'lll![. Werkza.ambe~en t", begio ..
nen oumiddellijk na Dt'cemLer vac&u-
tla, ~Iell doe Alu.. oek hij DH. S. P.
FUI' lil" H'l.nol·er.

EEN NIEUW ZEEVERB~IJF.

ERVEN I ERVEN I!

s. r. FO(JCH~~ :

VE&KOOPINGGROOTE
GO UV ERN liNTE um aall viel'

VANjour k im.let'eu. wu.ltrvau de oudste in
Stancl Ill; IIl1! lf! ~en'n 10 Hol ..
landl!cb EIlgtlbch. ~luzl k. en Nallold·
",erk,

Afd .. liull8 Baada Kln\oor,
GroeDmar~t 10
Kaapltad, 8 bt:c., l'Jo:l.

MoasELfI'VIE", -Afd. Ca...... ,
Op VRIJDAG, den Hiden JANU~RI 1904

OM 10.30 URE '8 MORGENS,
;

Omtrent 300 Zeebads. trven

Doe 1Ioa'.7:I",kmeI OrlltlVe VaD HO!'·

IaDgt! !!ahlTi~ hiJ
S. SWARZER.

iup~ebo f OIlYtrll&lIlellls SpoO"tgeu.

Tenders voor Hardhout leggers

TENlJ)<;R wordt gen,""",d Villi de
levering vaD de volgellrlto hal dhoat
leggeJ'll (SleopeD) he"oodil(d veor
den dieIlIlt nw het ~poorweg·
Drpo.rt.empnt :

Westelijk Systeem.
10,000 Hardhont 7 bij 10 bij 5 vt.

M1ddellalldsoh f ysteem.
20.000 Jo.rrah (E. M&rginatn) -;
20 000 IJ zcrbout (G Paljieulata .,. De al.. IC,rprae.. htig~te plaat.. aau de kuet en zek, r 10 de gt~eele VI es~elijk.e

of liJ. Siderophloia. of 1<.:. :;2 ProvinCie II het M08SELRIVIBR LANDGOED, het el,llendom van de
Crebra) -20,000 Smt'crhotlt(~~.~ti(TOtlO' y~ 0 "Moetel Rivier Landgoed Mutschappij".beperkt,clieee" atJeek.,an t ..ijlen

IW.I)O\)G...~lekt "nl herd . J ,'1 : aeekult heeft en een lfI'eJla van 8 m:jlen UIl de Klein; Rivier MODd, eD
lata). ..CJ reeds bekend .Is de Windeniere VaD Zuid.Afrika.

21.1.000 ! 'jatti (TecwDa Graodis) ..... Het uitzicht op lJerv, Woud, zee en ,Vlei van deze fraaie plaata il
uitstekeDd prachtig. De plaats heeft alles om fu.ar 'folmaakt te makell voor
eeD _ncalltieplaatll en ia zeker eeD van de gezondHte plaatMu die ooit iD
Zuid Afrik. bekend WIloI't'O.

De Kost i~ prach6g lleYormd en beeft zeer fraie roben, die in de
zee uitscbie'cn l10 vert]Hf i~ er ,een frui atraad dat gelijk ~laat met Muizen-
berg Slra.od.

Er is ecn groote hoeveelheid frisoh Water dat op al rie erven die
aanj!'eboden wordeD, gebracht ku worden zonder veel JDoeitAIof kOl:lteD.
Verder it; pr een Minerale fontein op de plaats wier water door Dr. Marloth
geanalyseerd werd en dUI; voor zichzelve t!prlMlkt :

FXTRAOT.

Deze ErveD aijD omtrtnt i Illijlen VIUl Hermao~ en greDwu aan
het dorpje p. olea Baai; Caledoo is alreeds lug bekead voor baar fraaie
z~ckul!t en haar een:Wlte &eoverblijf, namelijk HBR'IANUS,;II reed.goed
bekend voor haar prachtig tooDeel ell hur gezonde lucht

M.AAR:

J an~8UV tile,
l7 Oto<·• 1~I{\;:

GOTBBIE & THUOJf, iAtelapra
c.w-. lt 'DIoIIDbIr, 1_.

\o;E-;:-l GEO;RTI ~'lCgERJ)E (IN-
DERWIJZI<:R VOOI' tie AI'memcllOol
te l: itio;om~t. diat .• JallR Dville Ken-
l1ll! '"D hal Hollaudlwh en h..t
I'.!n'lels<·h i, "en veretllehte S,dl\l'is
£60 por ja.al" met ,ooruitzicht op
urmoerderi ug, Applicaties met
getuigHchriftell WOrdOIi iug-ewacht
door . del' onrtcrjletaek· udc !.ot 9
JIWc1lU'I, l'JIH Bt',,~erw OIU ook
7.ondag IIdlOO I wel'k t,·) dO"Il, lij e.,n
uaOOvelieg'

W ~~STHlJY~EN,
Secf'ltar1s.

Kaarl!Che Afdceliujl8 Raad,
Groenm.rit 10, KaapstaJ,

'\ December, 11103.

"])Ne ~ti. bealnlt, "118
CIOIDu.ie uu M .WIeD bet~
uit 6 ledea om qi\"...nal '- pftiI
_ de w.achea na dit Ooq.... eD
ane aadere aken ia ....rbud daar·
mede '" beharUpa, 8Dbneel' un
da\ 100 ......1 moplijk plutaelgke
cOllli~'1 ,,,Ilea proraad .. orden, alii
het doel te .orgea dat afp,urdi«·
deo behoor!ijll worden gekOMD. eq
pett~l" ler ooder.MluDiug dUM M&k
wordea ""__, aIIooll om foadHa
bijeen te brengeu ter dellkiw( .an d.
pluu.ljjke oDIlo.I.ea".

Na .. uige diacGsie aY. de benoemiog
YID IIOOdaDigecoaamiai. ltaande de ........
pderinll of o.er de benoeming. 'f&II op
deo 't'018eoden da6, werd na e*-Dlinl
hleroYOt'b.loteo .....KII·Damelijkom reden
dat .ele af ofe.aardicdeu den "olpoden
da~ reeda 't'1'<>8II Cradocll IIIOMt-o .erla-
laMa, dese oomlllÏMieMuDde d. nrpdt' ..
riq te beaGemeu, er werdelI d•• oICeade .
b.. reu met alllem.. ae etem1D8lI.1. 10(>-

daai, beoo~md. h", SiefD&burplb Comité
(de beerea Cb.. 'PaD Boo,.. r Oroob tillr. Bou_u) me' de ~ W. A. 8ba.
., n. VOIIloo,

De g,te _"t.il'. '!POOI"Il_teId door dBn
beer J, aa'tillib. 0lIl .... ode de 'Drp
t1e1l0l! _ ooI1rol.e te Itoa_o om de
ko.ten Mt t-tr\Jd.1l _ dit OOa' .....
werd eyeDeeD' IDIOt IllIe_" at·,lLmeo
"oi~n .meD. ~n .. erd Pyole dunaa ~e..
ge.en,

De beer Sb••• lell ..e. moll. ,om- '"''
dull &all deo '00' ri~t.er ea het bealunr,
t6rwiTl de voorzitter de Cradoelmche ..""u-
deo dank &eg' ,oor buo O"'f'lDI[Ot.

Hierna "erd bet Coave. i"lulSO

!
..1

Qo8tel1jk Sy8teem .
42,000 Ha.I-dl-oot 7 bij 10 bi i /) vt.

II.f'lrall 111"'"

.1. P. IIUHIt«;!{, V J) .\1 ,
liou, Secretllon •. }<AlDeveDI'edig'tl hoeveelheid UWHI1I

LeggerA worden ook beuoodigd VOOl'
elk Sy8~m.

VorIruln van Teudel'. Vool'wa&rden
VIJl Contract, en alle ander.' bijzon·
derheden kunnen verkrel(en worden
van de Spoorweg Magazijnea. Kaap-
llta.d. J'ort E1illlobetb en 008t Londen.

Ge:tegelde TeDderli. ~ IIdret!lIeerd
aan den Controleur en Allditeur Ge·
ne'aal, Ka.apstad, en &lW d..n buit"u·
kaut gemerkt "T ..nder voor L~rtI"
znllen ont'f"1U18'8DwordeD tot VriJdag-
middag il!! Januali. 1904

De 1&a9:lte of eeuige tender niet
noodzakelijk te wonleu aauge ..

IFDEELINGS RIID VIN
WORCESTER.

NA1UDDAGZJTT ING,KENNISGEVINGEN. KENN ISGEV1NG geechiedt mite
dellen iD tenr.en van Sectie 152 van
Wet No. (0 van 1889" dat de AI
deelingw Raad van Worcest& voor-
nemeM Ill, Z. E. den Gouverneur te
,erzoeken. door Proclamatie te dien
beboeve, te verklaren dat. de niet
g"lbruikte weg. begiIWende van.~bij
het woonhnil van de pla.ata WI]:&en-
drift (aan de Breede Rivier) in het
Veldcornetecha.p en de a.fdeeling van
Woreelt.8r en loopende in een Noord·
oostelijke ricb t.ing over de pla.a.te
Eendracbt. naar de bniten dienlt ge-
stelde Uitspa.n te Groen Rivier, langs
de pi uts Slangenh6Uvel in den
Kaapetad weg, geeloten u.l worden.
Eeoil!' penoon objecteerl'lUlie tegeD
de v~telde sluiting van boveD'
genoemden weg wOldt hj€rme~e v~r ..
7:ocht om zijn objectlell IICbrlftetiJk
in te dieneD aa.n den Ra.a.d ten deze
Ka.ntor'" binnen drie mIlanden na
den datum va.n bet aanplakken of
de eerste publica.tie van deze ken-
nisgeviag.

Op lut,
F. LINDENBERG.

i'lecretaril,
Afdeehngw Rud Kin toor.

Worceater. 14 Nov .• 1903,

.)Jm <I Dur 's namidd.~. beroi'eode dOl
VoPrrait8l' de .ergaderi~ om h.. r direct
.,.r t.t 3 aur le .erdl8ftl, daar de "erk·
.... mheden ftII de ret!eliDgl eommÏlllie
oot lliet afploopeo waren.
Om 3 uur hei Uoosr. btoropenlaM,

br~ht de 't'ooraitter eea algemeen V.lllag
ui' .aa de werklUlllhtdeo der regelilJll
OO!DmÏllie.

Duro. aeemt de beer W. A. Sb." b..t
wOordom de e4nU re&OIUlle.opgetrokk,,"
<ioPr de regelinp rommiatie, ia MIIeidell,
!-IJir. r.ect dat bij hier ._t .la at,e't'aar.
dtlde YIn Albert. Hii ill in zijn kwaliMital. procureur .edert 18 maanden I~
m"t oompeolItie w.rll belig, ea meent11_ Dil de tiJd gekomen ill om deH _k
go..d te tx-eprtokenon rich durominmi te
'1Ird&a D, lJ ii is yall oordeel, dit lIt&II a.
campeollltie It:w".tie oDde...cb"iden moot
in dri.· deelen:
:1e ,k kWe8~ van oommaRdurbr'efl€"
:;!t de betaling VGn l":Mnperu<Uu.
; 3c CU"'peIlIlOJU aGfl rv.belkll, <l,e tU <DIl.

péru lubbot rtL4,.geleg(/..
: Spr. weu.ebie eent lete te WIlgen o·er

die Ilwetlti1tYlOco"u,w-,uiur brUJjj.8.
i Geduread.. deo oorioK loeidespr. wtll'd
dot ,teeds dOQrde geoer",,18 en b...... oe-
~de officierelI 't'erteld dat eoIDmaudeer
~!jetl bttuld IOaden "orde a na daD
~rlogl De meuacheDUdden bier op ge.
"ecb\, en in 19. dietrilrl waren dan ook
.. meeIie be_Id ge.ordell, leD min.te
~t de, laatate 7 a 8 muDden.
: Nil c1iea tijd il d. r.eerilli omgednaid
j!n wil Diet meer uiibetaleo. Bpr. tooDde
~nige rpeeipta. di, qedeel$eliik betaald,..ren £n pdeeltelijk uiet. Boe moee'
~eD dit .enluD ?
, V.,roer werd in de uitge.urdigde proo-
~U .. oiet ftrlrJaard, dat un robellen
, oom,soatie aoa 't'8I'1RDdWO!'lÏfO.

meD eeD't'oa4ig. dat aan leballeD
IiCbad.',ge)edo,otot &Un....rhoor. ftr-
..ordt

Spr, rindt dit oarechL.audiII. daar de
'ijjd illllllCben o.... , .. e ea verDoor dik·
wijb! teeT .ele maaodell pdoard b.d. ltli

no oordeel dat in deu kweliie de
ftII ~OOI' lPOIIt 't'8ft1Iderd wor-

ita den da~. ftD _gtlM. Dit w..
eea "'0 de paa_ _'t'OOI' - bjer
__ ~. wal; de rebeIMa kYettie
wu :.... der braDcleode 1rwnUn. __ I
dur' 100 diJrwV1t rebellea ,..,_..,. JÏjIl-
8pr. haal' hier eeDige __ Idea aan.
Ver4er wijI\ er op ds' _.,. parle ..
_teledeD ~t;ie .11 rebel
)ea •• _ op .. wel, 9OIg- riIterebaIIaD __ t.IIaaId - bet

~ip ftD be& ....,)age_" WP8DL
ÉIa.,.ëW --' Ma ,_,z ~ lIIOFdmlW." ... ~ (boor. 1IoQr). Dit COII-

lII08Il al ajpa1Jea dOiIl ~ .......
I ftbeIIïIa· ".11 MWOrdIa.
. • .... ~_op -..,..-bil" - .

Atdealingsraad Malmesbury.'
BicarllQou van ijzer protoxidc 3.t66 gr8. per gallon.
Bicaroonas van ma.ngaan 0.081 " " "
BicarbonW! VaD lithioD 0.013 " " "
Bicarbonu WD calcium a.82.8 " " "
SuIphaat van calcium 0.462 " " "
Suiphaat 'fall magnesium (I.M2 " " "
Chloride van ;;odium ." 8,698 " " "
Chloride \'aD potassium 0.1&4 " " "
Alumina ... 0.914: ""
l'Iilica 0.1>74 " " "
TotIlal van vaste iDgredienten 14.878"""
Dete anllolyse toont, dat dit een zeer opmerkelijk mioeraal water is.

~"watt~Dde ..el'tlcbci.tl!:ne ingredieDten vaD hoogt" medische wlarde. VaD
bijzonder belang ollder deze ZijD het lithiOD en bet ijzer ,en daar het ~te
aanwezig is io den vorm 'faD ijzt>rbondend bicarbonw. ~ijst bet dit dat
deze eeu zuivere cba.lybell; iSf!he fontein il! na .,nmerkelilk. groote re kracht
dan elk ander water dat in Zuid·Afrika wordt gevonde~.

De Maatschappij heeft jachtveld dahUl de Vlei grenst, van omtrent
3&00 morgen, en opgemaakt wordt door eerste klas Boech- en DIlÏDveld,
waarop allerlei snorten n.o wild jCtIvond. worden: woala Bosc~
~kk.eD. Duiken Grij.. en Steen-Bokken, P.trij~ en Phu.nten; eI.
lut&~oemdeo worden iD groote IIAIltallell 'gevondien. Het is ook het
plaD 'fall de Maatschappij OlD Tanatalen II&n te ,""-bn die goed op de
plaatAI beantwonr.len. Verd~r iR er ëe~ IrfOOt aaatal lleebokkeD en Klip-
Ipmger& op de andere pl..t.eD. De Vlei it vol vali "Coote"-MIlden .n
andere soorten watervogt!llI.

De zeekust ja bekead ale een van de beste voor bet vangen van
viach en, .Uerlei soorteIl worden gevanga, ZOOUl 8teenl-ru •• Kabeljau'"
Rood en Wit Stompneus, B.oeman, ,Hottentot en Galjoen. De Vlei u 'fol
"Mallet" Wit· 8teeubnu en andere soorten van villlKlheD, eD de Maat·
schappij ja van plan ook. forellea MIl te kWl'eken .

De Kleiu Rivit!r Vlei IS gedurig vol water ~ i. omtrent it mIJ
bfted eo .van 6 tot 7 mijlen laag, terwijl de Klein iRi'fÏer beVaar'Mar 11
voor nog emtrent 4 of 5 mijlen, en wel ZOO'fer ala het dorpje staoford j dus
is er omtrent 10of 1'1. mijlell "'rop men rOeieD of vaND kan. Bd gezlcbt
op de Vlei ie ni' !itekertd prachtig j UIl de (~De zijde loopt eeD ~. van
omtreDt SOOO voet hoog 4.'11 is ~ken door diepe oo.ch-kloveo die mt de
Vlei stijgen j aan de andere zijCle groeien melkbollehen tot aan bet W~ter,
die dUI een prwochtige plaats voor "piCDics" aanbieden.

Koopers worden dus ~riendelijk ui~noodigd 0111de plaat. te be-
weken t1Il voor sich zelf te komen &ien. .'

HON lJl';NBJ<:LASTI ~G.

"HT;, deze wordt keDuis "egtlveo,
cl.. t op eeD "~Clale 'eróla.del·iug van
"enoerutlen RR~", "p ri,'v"n lbdeD daj.(
':aa Decewo. I. 100;;. 1,6I!Ioten iM eeD
~eI&8tillg !.ti helI··tl vae ;)/. V>LU elkeu
hood, bel..sth"...· l:l deze Afdeeliug,
voor het j!\Al' 1\Ju~. met uItzondel-lDg
nl.D de MUDlCipiliteltcU vlOn Malmeo ..
IJ Jry, de Dorpsbelitnren :a.D Riebeek
W9IIt, Rieb ....k KlIo8teel.Moorreti,bllrg,
[)&rltn" !JU Hopolleld, eo dat zulke
c'''laBtlng- vUI'S"huldigd eD uetaalbs&r
.' or dUD I.IeD daA' van Fcbru!\('
i '(4

nomen.
CHAS. COCK,

WAAIn HooM SpoorwI'I(
M..gazijn M_"'I

K~ntoo!' VIlUd...
W urn. Hoofd STl(){lrwe;c

Maguijn ~11l<:;;te..
Ku~".d. 1. Peeumbel·. nl(.;!.

in_tilt Iirie BUil .
REKEN D 11018 de gezondste in de

Kaap Kolonie, eu ter wille ftlI

den ICrooten aanloop geeft de onder-
geteekf'noe hnnis, ,jat hij reed.
aedert eeni~ jaren een winke.l aall
de Badplaats geopend heeft, en in
ItMt ja de bezoeken van bet noodige
te vooni6n.

ERNST G, VILJOEN.

U" la"t,
A L BRt)DZlAK.

A:cl!l@llng~n.ad"k,.ot",H'.
\[ ",Ime.bul Y.

I" De<,amu.r lClO;j,

~tdeellOgsraad Malmesbury. SCHUTBERICHT.
AANGEHOUDEN in het "chut te

BufJelskop over deD g~r1,oofden tijd NOTA BB_S.
eD te worden 't'e' kocht lndIen nIet ge· _.
lost op den 30steD Januari I~04 ,

Een WJt Blanw Merrie Ezel. Linker
kant vaD Nek C. No 6ï7 alsook No.
90 en R. P. aan de rechterzijde vaD

!len nclr.
JoADWit Blauw M..rrie Esel. Rech·

ter ooe uit, omtrent I') ja.&l"oud
, l. J VAN ZIJL,

Scbutmoostc;.

4.fd.. lings Raad Ka.ntoor,
Calviniih

1\ f.~\"I:-iGI::VISG VAN TE HEf·
Fr:N RELASTI~G

WIJ ~'h~t -~~;;;.;~ nw
aaoda.cbt tAl v8lltigen op de aftevering
vali mu:e LAATSTE NIEUWIG.
HEDEN. geecbikt voor het komend
eeUoen. in pakkeu ..all ol t-..eed:
marinebl&uw. say81. en IaDe! ; ook
j.-mgoed. broekengoed, fantwe
vesMn, enz., waarYa.n wt! mooaton.
gaarne op verr:.oek toeunden.

Alle Ideederen worden gemaakt
door bedreven werklieden. ~u h.t
hoogestandpnnt datoDse KLEELER-
MAKERIJ bereikt beeft, ia de beete
borg dat oule Boit volmMkt ill.

EeD be'oek ter inep"cUe word' ver·
IOOh*door

Nadat de Y8rgaderiog om 8 Ilur bet ~
opad Wil door d_ .oorzitter, .telde de
Mer W. A. Sbaw de 't'OIt(eud'l r~hltilf
.oor, g6MCOndeerddoo)r de'1 b oer P. J.
CMWet:

"Dit Congn!! na .ertepawoor·
CliaM' QII diBtric_ 't'UI deae 1I00*e,
gehoord bebbeode de ~ daer·
't'OOl uageatI'Y811 door de ..... il
't'&D &tI't'oeleuda4 de 't'orderiDpa .....
die rebelleo, die bu_ WaPID8D
DOI!I'IegdeD, 8D sich a.t op lIiaaW bV
deu .jjaDd 'f'OI!Idell. beboorea be..w
le wordea .. opaicb'- YID .......
Yerlie8eu n ...... plel_ adat lij
... Ot_",'" Wdie O9W881J-
..... UtibII t ~ na 'fti.,17 I
... lOOt."

Kr,~.'oIh wordt mi!" dll7;en ll~'
,;:~""e dat ". termeu "au i:)ectie 266
..an W~t t.O van li<8!"l. cl.. boveu ..
;:eooem,ltl r-I of' ecu ~ppclalc ver ..
Il,den"",. delt·n 181eu da', ·ao De·
cliIllhel \'JO:{, g"h' uden, IIOD htll,,~tiDg
heeft "r~elegd yan ld iu bet £ .voor
]-,et ;ur I~I():{ nr a.1I' V!I.IItl' eigen ..
dom,neD III ,Iel" Afdeel.iUI{ voor but
".)ele'ode van onderhoud van W1!l(8n,
1Il de pl'0l'urtle nu J:8 vali een
,'enny VVOI Hoofdwegen. en 5[8
\'&n ,'SD peUl'Y vuor Zij~ ogen, ver-
,,-h,lidJgd en 'et.a.albaar ten kantore
vali gtlJlegd .. " Raad <lP deu lswn dag
~ilJl l-'~h"'Hln 1904.

AVONDZITTlSG.

zee•. bUUJk.
TE HUUR 1 ContaDt, i over S IBIAIlden, i over" maanClen eD de b&Ianli over

\I maanden.
Bijzonderheden kunnen -.erbegen worden van i de A.lt.gen en 'fIUl

de beeren V .... ZuL Bt Bl11!k:imn, PIObreal'I te ~
Karren loopeD dagelijb ftIl Botrivier Statie. I

SCHOOL te Blauw vallei. all.bij
Welli.ogto!L .

Vlak bi] dose sch·>o1IS eell WOWDI(
te buur, bevattpnd ... tltama-. 2 slll&p:
kamen, keuken eo dilpene. tegen £2
per .IDMJId. Te.be~ bij

M. J. S1't10n
mall 'W'f&lW, WelliDItoD-

,U ILElCI • CUMa.
,DeermAkerI, en hanielaan ill Broeka

et B.emn .lrt1bleD,
lt. Geor .. •• su..\ 128. KA..&. PST.A. P

P.... IIUSNl.

(_lI' IMt.
A, L BB.OPZIAK.

Al.jeelt oltBI'",ausK:IIor.I,ooT,
J[ .u.meebury.

18 Dec., 1903.
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NECTAR

THEE.
.lE EERSTE

in kwaliteit.

NECTAR
THEE.

DE EERSTE

in waarde.

NECTAR
TREE.

DE EERSTE
in elke huishouding.

NECTAR
THEE.

DE EERSTE
in de sehatli ng-

van het Publiek.

NECTAR
. DE EERSTE in ·alios

urink
Heerlijke

NEGTÁR
THEE.

NECTAR
T rIE ill

fUEGTAR
THEE.

NEGTAR
THEE.

NECTAR
THEE,

NECTAR
THEE

is een Heerlijke Drau
foor alle ](ell8Chen en

te &lIen tijden.

_._----
Wordt verkocht door alle

Kruidt'Diers (grooe1'8) eD Al·
g(l~ne Winkela doof' ge-
heel Zuid Afrika ''1. i's, i's,
en l·lh. looden pakten, en
'1\ l-lb. en 8-lb. ~praohtig
rd800reerde _

eenpot:e
hem a.ellltdirlftlis toejaiOlWt,

I Al IJDM'", .&J'IL.l&BM. KerkplelD 'Jwele1d, ..... hU, ...
.&n.de Terbo....... PleillltrMt, aller Tertoek nu he&, be.lkon ftD wrderl~pn,IDgedlend 'fOOI' _h,"' •.1

__ b..... tea. Ootlwold Ohambers een korte maar pled.D: onder de krU".et 100.
I.W.MOOBBBIl8IB. A 00., ~ krIohdge rede hield. BU Hl, dat wel all nu w_'" IObu~d pmukt
2! Deo.-1Ialm.baI'J, nat .. lol .- h t hem aaopnum WIS te aien gedurende dae tIJdperk en waar-

P A BRAND, Al'8LAGER. e de ti be • 'fOOr aohuldbewUleD ILL koUllUll.i Ju:-Dnehoek, 'rUt eD lol peel. dat deHlfde pe.t dibe~'_ld a:ad ~ deerbrietj_ ait,er.lkt &JJn," geeft
E YA TES AFSLAGEB. di6ten - beWegiDg..... ,n het C!Ongr.. laD de hand wat de

16 Ju ....:o.lriDia, 'ley8!lde baYe, 10lIl ID Ku.-tacl t.haD. weer herleefde, en ODY0140eDde betaling no compen-
YUCe goedeND. dat men MD beelilth.id getoond eatle ~ft, het BaII.tellen no

PAUL D. CLUVER, AF8L. had om het land te behoud. voor een hof no appël zooall door den
24 DeC!-Somerset Straad, 'rUt goed. de blaoken en onse eigen kleurlln- h.r BlU'ton iD 't Parlement voor.

J POELLIERS AF8L&.GER. d bedr j d he J'IOhIRft plteld, en wat het vereffenen
23 D~._'_Somene S~d, landetgeDdom gen, en eeg e over e ._ van Irommandeerbrlefjo!" betreft,
28 Dee.-80mel'M!t Strand, bollwplekke~. nD een kleine kapltall.ten-ollgar- het teek.nen nn eeD petitie ver.
29 Dec.-Somenet Strand. 2 wooDbllUen. chie met hand en tand tegen te g•• eld nn be-eedigde verklaringen

HENRY OARSON, AFSLAGER. werken. te worden gezonden aan de im-
26 !)ec.-Cenl8. Yllte goederen. Bemoedigend is het voor de voor. periale regeering. Verder wordt

P. J. P. JU.RAIS, AFSLAGER. standen der anti-Aziaten bewegln, de regeerlDg gevraagd aan de com
22 Dec - Tolbagb"eg Sb tie, n.te en te weten dat zij de sympathie en penaatle commillle in.tructiea

1~8" goederen. te gfOyen verloren of te laat inge-
OUTHRtE' &: THERON AFSL. steun erlangen van de bevolking sonden a'1D8praken In behand~liDg

5 Jan.-Hermanu., vut g~ eD Inende van AUltrali~ en Nieuw-Zeeland, te nemen. De Oonferentie achtte
bave. .aBte seoals blij Irt uit de telegrammen dle het Doodig dat alle b€ëedlgde ver.15 Jan -lloaclri'fier, OaledoD, • 'a ..

op de vergadering voorgelezen wer· klaringen omtrent e",c ne n en re.
goederen. den. En dan komt er de duidelijke kwisiti! s ril8ds iDgediend of te
DEMPERS, MOORE &: KRIOE, k worden ingeleverd bij het geDeral~

AFSLAG IilRS. roepstem om hulp van de wer ers- comité in boekvorm zullen worden'_)3 D"c.-ElulD statie, slacbthamels. i i an den Rand die
' .. vereen g ngen v 'uit .... geven in 't Hollandsch en Eu.~IJan.-Caledon, vastgoed. I_ 15 D-

L zeggen dat 200 achepeels tegen 8. gelach. Dan dringt het congres el'FAuRE VAN EYK &: CO., AFS . d
:!3 Dec.i--Dwars in den Weg, Huisraad, elk gehuurd werden om de Item ti op aan dat compensatie betaald Eal _

em volks te smoren. .ils men op deze worden aan rebellen dd!e nad~:~ Bet vool'lltedelÓ~ 1'8118rYOirill Vrijdall:!8 Dec. =-Ocder Paarl, losse en vaste dingen let, dan gevoelt men nog de wapenen neerleg en, se ... u da _ >__ d d d led
b I d E . i DUDid g ..eln.pee ..... 1 oor e engoederen. meer hoe groote verantwoordelijk. heb en ge euen, en comIDl. • be. ntt.rbeitaar en eenige leden YaD

M. L. KRli, E. AFSLAG ER Il vau :> personen werd aangesteld o~ l"lIitlailllrlteUleD!!le ge1DeeDtebeaturen in de14 Jan - Wdgevvnden (~id Uueuhage ), held er op ons rust om a e geoor. uitvoering te geven aan do lV JD. ZU eiD,en ill karreo Dur de kom-
L'8~e ea va,('l goed, ren en I~vende bave. loofde middelen te beproeven om sche" van het congrea, De leden m.tjee branDeD en deo berg op lallp ~eD
I 1. DE nEEn, AFRLAOER. den Chinees uit het land te houden ..... n de commiseie zijn; de hRaren tjjdelpken .poorwIII. eD ".rden na de In.

lj Dec.-"om8r8e~ Wes', nngea, etc. Daarom, landgenooten, laat nw stem Cllas. van Rooy, F. Crooks, F. Rous- apeette op 7enerfClhingen en een toeAF
"L W A Sh G V 1 apruk 'raD den yoorziUer yan bet be.toar,J R MAR.\IS & CO., ". overal gehoord worden: houdt pn- sean, . • awen • 0100. de heer T. A. J. WD", outbaald, rue ber

21 Dcc.- Purl, aandealen. blieke vergaderingen in alle dorpen iDDerde aan bet juen geleden geYolmd'J
DeFFU:-; &: CO, A FSLAOERS. 1 i eD in werkiDIl gebracbte P"D vaD een i"",

2'2 Dec -Arlam~krul. leve ..de bav.,. en steden i neemt I"('SO ut es aan Afriks.ander Bond. beereD om deD w.aterYoorraad yan bel

tegen den invoer van Chineezen op IIClbiereiland te YertDeerdereD op een tiP
doz-s zoowel als op andere vergade- toen de beyolking' nng geriDg. maar bon

lk ti lf KANDIDAATS BENOEMlNO VOOR werk, b.v. wat de1upoorwell betrof, nietringen; teekent de vo spe itie Z6 OL'>I. !NWILLIAM. f rl I' d t
~ te Yergee 8 "u. vm Il{g.o e gemeen enen ziet toe dat zoo velen mo~elijk ze baddeD toeD reeda bet reebt zicb Yenchtft

teeker,en. Het Is onze dure plicht Namens de Commill~ie yan Toezicht om later bet "erk Oyer ce Demen, ieta "at
en de vrucht zal niet uitblijven. op Electies wordt mits de.e bakend lie- in 1900 gellClbied wa~, en toen bf.gOD men

maakt un de BoDdamaoneD eD Bonds bij bet toenemen der beyolkillg eD YaD
De burgerbevolking van de twee vrie' d~n dat d, beeren FRANS J. VAN bur beboeften, allerlei plaDneD te koea-

ni~uwe kolonWn is beslist tegeu het OER M~;RWE en DIRK J. A. VAN tereD om ala er bier geen meer "ater g"_
invoer~ll van dtln ChinBflschen werk· ZIJL bebo;nljjk ZUn benoemd all Boods· yoocUn "erd bet YU e!:iera te

k
bekome bn ;

kandldd.ten voor d~ y~rtpgenwoordillillg maar ftnwur meD het 00 kreeg, et
man en de greote mebrderh,'j.i der vaD de kie8lfdeelinll Olao'lfilliam ill d'3 m08llt bewaard "orden in een r_noir,
J ohanne8burg~che bevolking even· Wetgevende Vergaderiog. en yoor dit reaenoir een goede plek teDE Z urD-AFRI KA AN eens, doch - er b"8(aat nog geen Hondamannen en Boud8Vri~Dden ge- krijgen ''''" geen licbte taak eD geen die

lie .."', Bieb te bedie""o vao alle geoor· door nat uurlijk.. voordeeleo 'raD eeD1gverautwl)crdtllijk bestuur. en daarom loofda midd,l~n om de 'erkiezing dv beacbikbur deel y.&ll bet gebergte be
is het ons zaak bij de imperiale re· geooemdo h<lercn te veuekcrtlo. gUDatigd word. Tocb had men thaus eeD
geerl·n"' .. sterk aan te dringen aeen JO' d reaer"oir zoo yer gereed dat men bet

II N lmens ! e ommlS81~ voorn<>em. weldra, eer fOr"ater van elden voor was,
wetgflvlng !!r

oed
t<l keo'l'en die voor· JOBI l.S M. HOFFMAN, yoor bergillll' Tan bet regeDwater kon

-- ---- - - - ----~ zleuing maakt voor hAt invoeren llon. S~rctaris. be.igen.'t Had yeel geld gekost bet zoo

van C lineez ..n - tt'n ll.linste totdat 19 DJCemher, 1903. yer te brengen. Vó6r de overlJame n!>
bet reservuir wo er £227,000 un be-ue shm des volks il~ de Transvaal .teed; datrna bad men £300,1)()() op Diel

kan worden VJrnom"ll. H ..t publiek: al te guostlge voor"aarden moetfIn op-
van Kaapsta,j en omstreklm het:ft Kaapsche On.dersteu- nemeo i en (bar;s wns cr Dog £50,0_.0

h d rungs Fonds. noodi,. H~t tliLdlgde met bet JngpnieuTs-~uidelyk gt'tooud wat et van e rapport over bet gedanc werk voor tt:
z'lak d':lnkt en e"n amendement. lezeD.
W~lks inhoud was dat w'lJ' met ue De Eere Penningmeester (de beer J.

- O. nn der HOrll) erkent In dank de
zaken d ..r Transvaal nietIl te -naken ootvalJgtt ',n do navolgende yerder"
h ..bben. met vf'r.l(;htin~ van zich bijdragen. ontvaDgen tot dato; _
geworp0n. Dd me ,rc}"rheid dur ver· Bedrag aIr, edR verantwoord £538 8 0

J. I. lI.' t il politiAk De bv' r F. J. J. YIln dcrga' 'lnng urS!"ll' UI OIlZ . e H'H8t (Worc~8ter) ...
te"~nl:ltand"r~, "'!l bAt ia du~ Joitle- De br .r. J. Joubert (Paarl)
bj k wat het gros dt'r Progr'Cssieven Een Vrtt"Jd (Heldelb~rl() ..
van de za<ik ,le'l,kt. H!"'chts eeuigen E~D Yrtbnd (Ksap.t&J) ...

Gollecttl per MIllS P. A-lar..evan buu vonr:.na11lwn. die aan de (Porterville) '" ...
kapitalisttlll t"l nau \v v,·rD JlJdea zIjn, Ri"Hrsdal ~emeente, por Ds.

d d Ch' 0 .'. Marais 10J IJ 0zijn voorstan f\rs vall e loe.nen.

En waar was Dr. ~}{ARTT Zaterdag Belng otltyu{en tot dato £668 10 0
~vond - bij die zich zoo beslist
tegen den in voer van Chinel'zen had
oitg9flprokeu? Hij hoodt zich th'l.lJS
schuil; m'ln wetJt no wat zijn ttlglm.
~tan,l b!'teekeude.

VBBKOOPIBGBII.

LET TOCH WEL'
All. brl.v.. lJ.rlclat •• "

don S.cr ••arl., Y•• d. a•• dt
d. VIIIlor. & Co, ".p.rllt, of
aan d... Edlt.ur, Onl Land,1110.'.. toch al.Jobll.ft, o.
ollonlhoad t. voor _om •• , op
het o.-ultrl" POSTUllU 44
"'ebhe ••

iUIIlflGD

LAND.
lJl\:-.,D.U;, :!! D[~CE:UBER.

Kaapstad en r
de Chiileezen.

DE tflg"Dstau,1 die u')or Ilil bwolkil g
\'an §i'h·'·'l Znli-Afnka gebo,j',n
wlIr,lt ,";1 h'! lubr .. ng-·n V.iU hOIl-
J~rt! UUll!l11'!1 ChlllH,,;ch'l arbei-
uE-rs, dl, ondE'r alleell d ..nkbtlelJlge
en g,'USCLI OllUlt vntérbare conditlt's
1<' IJbll"d luU 1":1 wor.Jt:u enk,,1 orn

b ,t ;{'jiitbdar fl"'<'[ metaal Olt Jtln
~d.!()0t u'r au,J'l h de zwar". dI8P"
w'l-kL'n V.lll U':l I.llIJl\k'Juiugfln over
t·· br~ug"rJ, \IOre!t ill,'t dHll dOlg me'lr
IJéS!JEt Du illOnS[Hr vergadenng vuu
11. Z~tPdag avond heeft duidelijk
t,) keunou gegilveIl wat Kaapstad
ti ver dezf' uiet alle"lJ Voor de KaapkQ.
IIJ·lIe. maM voor gehAel Zoi,} Afrika
I!lt'r g"w;cbti<;st~ kwelti->, uenkt.
Il·,t I,ubiIl·k ..an Kaapstad was bIj
lOll' ,:dblleu op;eko ut'n om zlja
,'. Il.! t .. !at~n hooren. De groote
ud v lil d'l 1;0 de] H,)op Sch)o w-
'JLlI"; ko 1 .dlen ni~t bevatteu. zo0Jat
Ar (·ok "nit-·n dp Zaal gelljktyJig et'u
v ...rga,brin.; WHr I gelt)il [Pil, w,'arop
lé'~'f l·' rl':lldutl"rl 11S l."," LlllDe:1
\\ r It'n gt'P'iSS'leJrJ In d,) za,,1 zelf
,\ .,; ur étJU 1I18'~dC:l' l1Ula"ila van wel
j (",) "aweugepakt Om,~ oor zou
l~ v·-r .::a,Jerrug:lJeginuen, lloch reeds
v"()r hf·t Lt'J>all,lt! nur kon men g'len
! , ',pu; m"~r tot Je z'I:.1 Lekomou.
Il· t Joorde pchlL'r u:et lang eer
IllPO kou bemArken, Jat de voor-
·<tan iUf!! van den In voer van Chi.
'I"'-z"n aUtl poglngrlll hadden aa.nge-
II >lo,l om Je v.,rgaupriug htl! lelfd,'
iot t" JO')l1 ,'{Pt! .n·aren als eIe ver.
~cljenrg to:l ,Jvh~une8b[jr.; eIe vorige
week was ttl benrt gevallen.
fIet getal schr,'eu We'rS was onder
dE' dUlz"'nden LdrekkeltJk zeer
kh.liD. ill:iar ze hielden er een
IS'roottlu k· el op na, die t<llkens op
...pn t" ..k"ll. door llan btl!hdmelll
(pg?ve". ill werkIng' werd gdbraebt
Sa auderhalf uur ha 1,1..n zIj ZICh
/.lIIJld,aar heesch gerichrtleuw I, zoo-
lat de laatste resalnties bijna met
I!~"m~"ne ~t"lmUlen wflr,l"n aan-
.(eoom"n II",t Janhagiil ontbrak het
o let aan all"rl'3i minachtende ter.
IUHn, waarmtlue h~t d,~ vremiers
"'in Aostr,llll' en NiHuw-Ze'3land
h"'J ...'Sende.; Ifl lo i8tertlu uaar den
tJ""r CUULEY Viel nj~t in den
'Ill iak, Wdllt-- hIj i.i illdar eeu
w<,rklt,ans·kandidaat; naar den heer
:-irE/'flE:\'. voorzitt-lr van den Kamer
nu K ,oph·'nJtJl, ook niet; den
heer JA(,(;gR wer,1 vergond de
ht<lft van ztjn toeRpraak ttl leveren,
en lie htlE'r SCHREIXKR moe~t gaan
Zltt"u m ...t '1~ h.-Jft Viin zijn rede
onuitgeRproken. Den heer MERRr.
11 -\ ". den eeniJi(fln vertegenwoor.
clig.:.>r V,ju de ZuiJ.Aflikaanl!Che
partij die zou spreken. wilde men
III h ..t geb.~l niAt hooren. Waarlijk,
ti tl pro-Chin.eezen lonnnn trotleh
zljD op h ...t gedrag van hun volge.
llngen ! Niett~gilll8taande delle
8cb.l.'nd vlek die door het samenge-
raap~ gepeupel op de anderszins
ordelijke vergadering geworpen
werd. ka n J.t, aitalag ala uiteMlt be.
vr!Ktig~Dd worden beschouwd. De
resolutles werden alle met over.
w5·ldigende meerderheld .'lange.
nomen.

De hoofdrol werd Luiten kijf
door den edel .. n heer JOHS X.
.\lERRlliAS gespeeld. Toen hij op.
Rtolld om te epreken, werd hij met
ua verelJde toej uiehingen begroet,
dc'ch <.Iez~ welgemeende geetJtdrift
w('ru weldra vervangen door het
~FJOUW. gestamp en gefitti van het
~ehuurde volkje, zoodat hij ver-
plIcht was om te gaan zitten. Later
10 den a vond, toen men aanhoudeDd
riep om dell heer MSBRUU,N,
trachtte deze nogmaal. lIich te laten
hooren, doch met het.elfde gevole.
Na afloop van de YerrichtiDe.n

EeD
te deel.D,
"OJdfeUowa
"erden gClboaden, "'0"'"<0'''''
aangeDomeD op d!, Yer-
'ladering der YI'D.hteu kweeken II!O
clltie, ia Yll-band met eaD lpoor .. eg Yan
be' ConaLauti. DiAtrict Daar IIoaibaai.

t' EEN jam fabriek ~I te 0.' LODdeD
ICIIOJHllld onder deo DUm YaDde

·',......IrI<mUJ tlwee .. ,". beperk', ua hfl
ra) ataaD de lIeer .A. J.

lid der KaapstadlObe fino.
00. Zate~ werd de grood

en meD boopt, d.' ~e h_!>riek
muodoo AI Y()ltooid 1ItJD.-
)

DE TIMMERLUI to Pieiermariubar,
bealoten de JOODlJY8ImiDdering

16.. op 1U per dat aan le Demen,
OlD yoortaan aleoh. ê'a iD plun

un 3 maan:ien keDllÏl te ,eYea Y&D eiloben
~octr looDHerhooging.--(R.)

Het Yerbljjdt 0lll te kaDnon mededee-
len dat dtt toestand: Yan ad v. Ma.laD aiAte•
.. ren aanmerlleljjki was Y81'beCerd. De
IIClberpe pijneu gnoelde bij Diet meer,
doeh bet .. I wllhCbjjDljjk nos eenige
dlpD darea eer bH IUD bed UD yerlaten.

KIESAFDBELlNG BIOHJrlOliD.•

De beereu W. G. 8ieberblpD en T: P.
TheroD de aeDomineerdfo boadlkandida-
len ,,~de kiea,fdeeJiDI BD Richmond,
.alleD D.V. pablieb YtolpderiDaea ODt
moetea ell toeeprellen ala "olfp:

Hope To,"" op ZatudapYODd, 26
Deeember _to ,

Te Britl Town, op deD Zal.erdagt.yond
te VOJ'ell ala de COClIlleD' Da. Louw, de
eente ~ weer bier prediken ra) op
den Zondag.

Te Richmond op Maaodaguond, den
UdeD Junati, 1904, juiat den 1Y0r,d
Yoor cle liomiuati. dee. .

Bil ieder ....D dese verpd.nD,eD nll-
ren wil toch iederen kiellel om op le
komen eD de kaDdid.ten te oDtmoe·en.
De tijdin Ign el'Dlilgl en de tijd yoorts
kon. De 'I'Il'gad.ring bij De Aar nllen
de kan4idateD door ODJerIÏ.Dfe coneepoD-
dentie bepalen.

PORTERVILLE.

In _ .'I"OIld Yall 18den d,,-, "en!
bi. een -rerpden.ng ge1wude.u 'fau pto.
gruIIÏeVea ter beDOelllillg van een_
tie OOIaiU, om de Yerkiecing na 0.
h.r ViatceDt te verzekeren.

De heer &. J. Meyer wlll'd UIt TOar-
sitter gek_, ell de heeren lioblt,
J&Ill8IOIl, .rouler en HutcJUJlgJ &pnba
de nrgadermg We, die Itlch verbond'"
lea te .aulle.o doen om de l"erKlezmg...
dea heer Vint.ceDt te ..erz.eWen. Alle
u.awemgen werden benoemd tot ud '111
het Comité met macht anderen UIl lICIl
te VoegeIl. (Reuter).

PRINS ALBERT.

MOSBELBtil
, Onze Melaat8chen te

.Hobben Eiland.

22 10 0

, Op vM'ZOêk publiooeren wij doo vol-
gl'OO:m brief voor de tweede mul.
~\all den Edi~r.
: lhJphoer,- Verg-Wl mij Daar gelVOOll-
ite uoor middel van uw geëerd blad,
ru;Ju Jaut:IiJksch beroep te doen op de
CllTlbk..t.iJke hefde en. milddadigheid van
)t pu·6ltek In het lIJgemeen tea I!S'~
~'e van onze zwaar bezochte ~~
Ji:c00u te Robben Eiland. Dat bun liJ-
'11<..<0 zwaar en hun lot bitter ia, zal,
du:nkt mij, door meman.d in twijfel
!wordJ<'IIl getrokke u ; W8llt hij al bete-
~IJ teil gevolge d_r tbiJ~ndcre &ie~
te hJlieD hebben, Zl)n IlIJ bovendien
va.n bun betreklIJngen eD vrrenden en
~-a.u de ouite.nwereld ~lI'&Ileden!

Chri ..ten '"W?ndeD! KIMt IPJ, die u
vrlJt<lljk under uwe dierbul'8l1 beweegt,
Il l>t'mg begnp '-onoon van ZlJIk een
leven e.n lsoL,!"" r Tracht voor een.
vogon·oltk d~ ged..cb te te vat ten "van
hUIS haard en vnj v<,rkcoer met de bui.
t'('!ll;·er<.>kl '-oor altijd afge<>lK'<k!n te
zIJll.I"

ZOO .... ru,,'" kLus <kr .amenl"\'"lllg alle
Mn"Jll'J1ak op Ot12.e lUlllge bympatb:ie.
b"d t. da.n zIJn bet de ll.Wuar bezocbte
nwluabschen! Op ..>eo. paar uitzonderm-
g"11 Dl', 7.JjJ1 ZlJ aU"" arm en behoef.
tIg, eon moeten ,·a.n a!lee VOOrtaen wor.
den. Er schiJDt OODalgemeen gevoelen
te bestaan dat de rogoenng deze arme
hJder- van a II e 3 voorZiet. Dit i.
IU>'t wo. De Regeeriog verschaft slechts
hl'l,,'-..n noodzakelIjk I\'ordt geoor.
dl'ptd. en bllJIJkeI'WIJze kiln V81I1 haar
1),,·t ·m..er vf'rwllcht worJ"n. Docb die
arm" j'Jder, hebben ook vele aDdere
b.. ho,.(tl'll 1\ aarin d<xlr d., Vhrl-too we.
I'.eld lUO, t \'OQIlZ1<'1' \l'or<]."n, en t<..,. ~
"recrlglllg \\'.•a.nan ZlIJ naar 0Ilr; omZIen.
BIJIIWIl Iron :lUll"1l WIJ "lhl"r over de
(jou nwlaatscbi!n I>ebb.'Il, voor WIe \\'']
Ilt't gebeele Jolar t., zorg ..n zul!pn heb-
0.'111.

Ot' gekwltJke b'Jdrugen dJe ik nw
Il, Chn,t>f'n '-n,.'nden I vr.,ag, IS dUI
mrt ("J; ..I OlD d,,, ann,· I'J,j,-rs eNl ont-
ha.d UH.ot Ke.ntmb t,c n'r»chaffell. IIlBIlr
om mIJ III staat te st, tJ<'ll het geb<ee]e
Jaa.r door b....n van '"eIe dIngen te voor.
"it'll (moral \\'atlllteer r.IJ erg uek ziJ<!I
"Jl uaar h<'t e._'n eD an der verla.ng9ll).
On.,rtOt!l heb Ik cIrca .£:300 per Jaar DOO-

Jig. Dit I" nog geen sbillin;l; P€T maand
voor eIken lijdec. Terwijl er sommige
gero<'ellkn ZIJD, waaruit Ik elk jaar
rUIm" O1ldt>l'~t<"'1umlglk>b gcuoten, ZlJ'Il
pr ook !lun d't'ID.aIKlereu kant, vele (ern
daarolllier nog al van 00 meest welge-
,u'ld,,) van .......lke Ik al den tijd vaID
miJ11 verblijf alhIer gt'eJr bijdragen hoe-
gQn"amd ontvangen heb.
'ZOO' behoort het u~et u: ZIJn en niet

to hhJvell. Onze arm", melaatsciren) (ik
h'lrloaal het) hebben alle aa.nspraak niet
311""n op ODze go beden maar ook
up 0'117.6 tas tb are ° li d ~ l' ij t Il u-
n ing.
('Im'ten '1'1~* ..! Laat mij uwe

mllJ" onJ?I'Muning hebben, opdat ik
il;een ~'l1kel all.nwek om hulp door
wika hJcJ..rs gedaan, van de hand be-
hOéf te .-ijZoe!Dweg~ns gebrek aan mid.
doelen.

Notulen van de Werkend. Comma.
lIie der Zuid Afrik&a.n..cu e Partl), '111
de vereeni&de Takken v,"u den 1>0110 II
't di5trict hiDa Albert, UI l"erband IILII

de a&Dataande .l!:lectle "oor de KJ8SaI-
deeliDg Yan Beaufort \\ est.

Verpderina gehouden lG December,
1903, VOOl'Zltter de beer b de Koel
De IleCretal'18 gaf eeD veralag ru

wvk, gedaan op de vonge .-ergadCnIli
\' olgena beslwt op de lOnge, ergade-

ring rapporteerde de voorzItter, dat hJ)
de heeren B. P. B. Luttlg br en Dr P.
C. Luttlg gesprokeu had, bun vrag8ll-
de op de Werkende CofDllll&r>re t<;_ko-
meA, dOClh bet 111'l1li hem ('·oorZltt.er)
misJukt.

Ook rapporteerde de secretaru dat
bij de heeren Odenda.l, Hanekom en de
Beer Jr. wtllOOliigde om op de com
nusaie te werken, dat een;tgenoemd.
niet juist toen gereed '11\'&8 zulk. te doom,
doch bij wu verheugd te £~en, dat
laat6tgenoemde twee b!'eren, tO~ hllll
~ediet, ingewilligd hadden samen to
werken, bewezen door bUlille tegel!-
woordtgh6ld op deze .ergad('>Tln~
De voorzitter laa toen e~n bnef 'V&Il

dea heer Bronkhorst \"an Lrung.bnrg,
waarIll bij zijn ge...-ilhgueld te tennen
gal om samen te 1\ erlt'en

01' voorBtel J. McDeTmJd~ R de
Beer Br., werd de heer J Hanekom g..
kozen ala t ....eede spt'Clale &igevaardtg"
de naar Beaafort West.
op verzonk ...an den l"oorZltter gaf

de heer McDermid een Uitleg, aan eI.
heer en -die Diet op de .-ong" .ergade-
ring ., omtrent het doel afgenar.
<liItden naar Beaufort West te zends.
Voorgesteld door dtlll heer Rouwr

-J. le Grange: dat de beer P W le
Roux, van Uitkijk, gevraagd wordt de
afge~e naar Beaufort te .erp-
ullen en aI. lid der Oomrol""le t.. agee-
rea. Hij zai dat hij geroe1de dat de hr.
le Roux nel aa.n de zaak kon dotJll

\" oorgesteld door den beer McDel1llld
-J. Luttig Jr.: dat, daar de Bond.;.
Kandidat ...n aangekondigd ZIJn In "On,
Land", de verrIchtingen ,-an de Wer·
kende Commissie ala offiCieel /mllal l.e-
schouwd worden.

Voorgest.eld door den boor MrD€rm.J~
-B. R de Beer Sr., dat de heer Schl'fl
ner gevraagd wordt ...-anneer hlJ de &I
gevaardigden te Beaufort kan oalmDe>
ten.

Besloten eeu algemfoenc .ergadenng
te houden van alle BondsmrumeD nil
het prins Albert district, op ZaW1lat;
den 26eten dezer, en wel te Pruu Al-
bert.

zoo a" reedt aangekondigd &al er.op
Zaterdaf 26 daer. te PortefYlUl;
eeiJ Bondnergadering !t'b~den wcmJ~n.

De h8el'eD Cbiappini ('n Mania. de
t"ee benoemde Bondakandida~n p.l1ilen
na alb<lp yan de Bundnergaderilll eeD
publieke v8l'iaderiD~ YIn kie •• n t(l8·
"PreIteD, om half alf ID den YOrA'IDiddl",
en tJer"id ~ijD yraren te belUlt-ril'oordeD.

llLANWILLIA.M .

Hiermede Reef ik konDilI dat ik teruct-
trek om te ataan alII k.udldaat vo:,r bet
parlemeDt Yoor de kieeafdeeling Yan
IJllnwilJiam bil Victoria Weat door liekte
van mijn echtger:oote.
Ik beb dit eer te zijn,

U" dw.
JASPER J. E. OLOETE Sr.

Zater::l~I<\Vo'ld k!'V~rt VOëlr elven bad
tU!SCb~D lo~tri viAI' en Papend"'rp eell
err8tig sp )()rwC!;ongehlk plants. d ..... een
plllisaglbr~ 1ein van Malt laud inliep in
eeD "aD !"ir L 'wry Pas. 1)" twee trel!J<\n

1 1 0 volgtion elkander vaD nabli, eo de TlCbte
1 1 (I JJl&uier waarop he t oDueluk geboorde Il'

.5 0 0 Dl"t helcllnd, H~boou hut buet dat dE'
U 10 0 yocrste !reln wegeos e·n geg~ven ~eio

langzamer be'{ou te glaD eo de acbterste
dit Voorb ~"'d niet Yolqde. De achtprste,
met gro"t" kracht le. bn den vOQrslen

IlIëJOpelde, be,chadigde zjjn eigel] loco
motief en drepf de acbtel'l!te qjtrlller;
VIn den V()()!st"n treID "JV In elkander
dat be'll wat pa8sa~I<J'8 er door l(ekwetst
werden. Bcboon sloahu. twee kaff"rvroll-
wen ernstig, waot naRr bot b~81'Ita" ge
bracht b!"ken de twee "aa~ belde b'l~I,en
ie bebbe~ gAbrnklJO. Meu bo,pt ecbter,
na onderz 'ek, dat geeu afzattt'n noodlg
zal zuo Ue stoker van do1nMlutlal.dtrelU
WM f.'rnsti. llau tljn boofd go;kwetat
ToeD d, eeNte trelU Ilaar de Kaapstad
kwam, was all"8 aau bet ~t3tion In r.ep eli
r()(>r; la d~ gek "'<t.t'll dl" mell !lIt d~n
trelD braoht ng men lUk, 0, doob eeD gPo.
krenn toooi" oat di, "oju;,t WiS Rom.
miga der r.Jtnige:l 1Ie[,0,0 z."r ~,'lcjen,
en van bon die er iD zllen waren eeolge
'ferbusd ·I~t zu er Z<lO'go"d waren nfge
komeo. r[Jode onder anderen een baer
Ji,) er in zat wUl'!!cb']llltik 81JCbt~ daarom
in bet bezit van z!i~ beenen geulclven,
omd"t bU, de kraot willende I~z"n, ze op
de baok t-;genover bam ua,] tlltgll8Lfekt.

Al'RIKAANDm BOND.

ACHTER PAARL.

Qoeen Victoria·sl mat 52,
21 Decembdr, 1903.

De driHDaaDdelijbche Vv~
van bovengenoemden Tak aal Il8houden
...oroen in de Blut YaD de Paarl 8cIaool,
op Zaterdag, den 19den December, dea
namiddao te • uur. Met het ~ op de
naderendé electie JlUllen belaDgrijk. sa-
ken 'ttesproken worden. Alle leden wor.
den drUigend venoeht t.epawoordig te
zijn.
De jaarlijbehe IIDbecriptie il da.n be-

taalbUr.
D. J. RETIEJ', Beer.

KA.AP8T.AD.

ST4DSNIEUWS. 7.ondag morgeD ~prak cie boor r. Pnr
....U. de iDdependente Irandid"" t yom
Kaapstad, oDgeye.r 60 I"den ran de blk-
keraunie toe iD de werkmars 1'3.1 iu As
pe'illgBtr .. t.
De bt>er Purcell befan do;)r qjo afkeuring

te becbten &all politieke YergaderiDjlen (\p
deu Sabbatdag, dOClb Weet! er op. dai bli
ID ilir geval op gpeD a"d~ren d~,: ,je bak
I.., nl kOD ontlDo~tel!_ Un v"rkla""try llÏob
) .Yoon .... rdeJjjlr tegen w, rbtalllot' Q~"

.ei det hij. eu bill voor gedwol!g."I. arbl
tTl'ge 100 oDdenteanljD, aoodat alle gl"
'"billeD bea!ecbt kondeD wordea sonder
lij toevlucht te Delillen Daar werbtaktll'
.:on. Hij wi •• vaD 100 1Il\-Il@ch'U I" dis-
Irikt No. IJ die thans o"dt>r deD hloot~n
"..:mel DJOe!ten slapen. Hjj '0D zijl! ~~eIlD
g6Yen aan een bill yoor de nrlicbling
"SO m'!nllCben die builen verdiona.ten sjjn.
Spreker lei dat bjj Dur Eng.1aDd had

~escbreYt'n dit ZlIid Afrika niet een
'Jvadije waa yoor den "el'kman. B jj
,toDd ala ÏDde;Jendelli en zou steUl'lleo
'oor allu wd tot DDt yoor den werkmol~
koa .trekkeD. Sprelter meeDde dat !'! b
bet land yoldoende werkkracbten lIlA!'1!D
('IJ Il. m&:l BeDoeg bltaalde eD op ~tXlr'
I~ke "UIII te werk sing, dlUl 1vas bet
rJanoodig een enkelen ClWtllell in te
'oeren. MeD moeat Dur Aet Huover-
Atrani J>OI!tkautoor g&&llop den dag waar-
op do awl "rtrekt la dill son men llÏen
'fat de Koeli. £1 000 per week neer
[ dië wepe.den. Spreker eiDdigde dat
hli naar de werkliedan Yin de etad aag om
~i'0 elek tie te yer, .. kerea.
ADdere aanapraken werdeD fi'81D11akt.,

waarna eeD motie Y&D yertrouwe ... w<::rd
a,ngenom ••

INDWE.

D~ b ... , ncommi88ie b~go'1 baar laatst-
gehouJen vergadering m~t een woord
"ilO den VoorzItter, den bller WllshoJrp,
omtrent bet overlijden vaD deD boer
HurroWlJ8, vroeger directeur der douane,
san W1AUS nabe.l~audell men healoot een
brwf van rou wbeldag te zenden; en
vernam daarr.. dat één koleustoomboot
op een ligplek wacbtte, d.t ID de afgeloo-
pl'n "'eek 35,13:.! ton 1;:0OOtlrenaan wal
!Seb~ach!, IOge,robeept of nrecbeept
war~o. dus 5,8&5 per dag, en voorts de
g~wolUl opgaven van betgeeo in de
maand No ..ember '11'0 afgedun, "at
toond l dKt er nu wat mInder ~cbeep
YBart bad plaats gebad dan io Noyember,
1902. Van de nnchtenboereo.vereenl'
ging WBB een bne! oahaogeD "a"riD
bet blellk dat dete met haar bebandeling
door de ot>mmi.. ie boog wu iogenomen,
en een yerzoek tot "Ilziging 'ran de
tbaD! bOlltaande ICbikkillgen omtrent
betalillg introk. Van J. Searight en (Jo.
'ue een bri"f iDgekomen om rabat op
dvkgeldon, daar de stoombooten der
firma ID haar wtlrk g~bioderd IfVen door
dril het niet van wege de oommilillie nur
bebooren er iD gebolpen werd. Die
sloombootelI (di. der Clan IjjD), acb reef
de dok-saperintendent. badden yoor &00
yer bij willt DOOIt baar werk behoeven
te staken doordat bet op de kaden te
yol WBM i masr IIUIO bet!loot de zuk te
laien uo deo IQ; bestourder. met njj-
beId om rabat ie ~:if:~o tot op de belf,
der gevorderde ~~u.-Omtrent een
ongeluk dat inl' dok aan eeD Portn
g escb matrOOI ' leYen bad gek08t,
btlllloot mell dat . ommia~e er geen
Bcbuld aau had.- ;, eeD brief Yin detl
on tier secretari. landbou" bleek bet
dat b~t land dat 'Ioor Fort WyDyard.
ligt, het ci~endom..vu der kolooisle ré.
geering. De zaak waar die brief op sloeg
botref eeD verhreedmg Yin den 1'1"1
aldaar. die noodig WIUI maar niet kao ge-
8cbi·'d&D, tenzij men "iat wi" de tllgenur
wua; eo mt'a besloot lich tot de militaire
overh"id te wendeD om te yememen of

bet voor de yerbreedilig benoodlJ!de
land er voor bet!temmen "ilde.-DuMP
vencbeen een depatetie Yao den BtadS.
raad. b,~taau4e ait de ledeD n.
electricilttita comité met deD beer Ro-
bertsoo UD bet boofd, en "elker doel
"U te ooderloekeD of meD niet teD be.
hoen yu 1e eleclrieke "erkeD die YaD
.tad.wege un O()ll;weg "areD opgerioht,
eeD ajjlinie \'In den apoQtweg al4ur kan
unieggen. De algemeene beetaarder
nD spoorwereD aaide dat bet 'poor".,-
departemeDt bier in 1Il0000ttoestemmen,
dit dit niet lODder IjjD beraad gellClhieden
kan, en wat diel meer 'ii. all" diDgeD
wur de .tadsjogltniear YaD aaide dat Iii
bem Dieij" "aren. 11811 liet de zaak iD
handeD YU d.n aliem_aeD beltaard"r
der spoorweeen, nn "ien meD hoopt dat
hij er baat mei .. I ma&en.-De h1Ier
Stephen bracbt duma de Irwlltie der
"erklieden lODder werk ter epruk. De
commiuie had all.rlei werk in handeD,
eD kOD I~ hieromtrent geen IIClbilrkioseD
maken die '.n bedoeld yolk "erk loadeD
yel'llCba1feD? Barrem_Cer Tboru

J
• die

daar de yooraiUer nriJokkeD 1JU aiena
plaata had iDfeDomen, beaamdl dit
deuk beeld, eD m.D bealoot de ... k aan
den aleemeeDIn beetuurderder bayenwer.
keil yoor' te leggeD. Hiermede "" bet
yerI.aDdel4e lIIet opea diaND klaar.

CI•• wllll.m EI.IlIl ••
HeJtll1 pub,iceeren wij een cruel

Hede aaukondil!i ng van dt1n soere.
t~ri3 va!l ue Commissie van Toe
zicht oVer d" lag .. rhnl~ benoeming
In de kie8afdetilin~ CJaflwilliam.
D~ aa!lgekO!llligde BtJlJlJl!kalldiJaten
ziln dB twee oui-Ieden der kiellaf-
'}t>eling. de heeren Fraus J. van der
Merwe !Jn Dirk J. A. van Zijl. Zij
zijn beiden beproefd" manneD, die
jaren larg de belangen van hun
kiesafdfleling op hekwame wijze in
't parlement h ..bben vertegenwoor_
digd, en aan hun kiezers zoo goed
bekend, dat z~ goon vtlrdere aanbs-
veliog van onzentwege behoeven.
Wij vertrouwen dat alle leden en
vrienden van de Zuid·Afrikaansche
Partij zullen toezien dat dere twee
kandidaten verkozen worJ~n.

GEMENGD NIEUWS.
De uwe in deu Heere,
LOUIS HUGO, V.D.M.

Rohben Eilanrl. 4 Dec., 1903.
f·S .• \áiere Hol:Iandscbe bladen ge-

lJ'~n over te nemen met Editoriale
.,ullL.rrelmi· Prill! Albert,

17 December, 1900.

UIT AR'\[OEDE. _ Het yerregatnd
ellendige no doo te~6uw(Jordillen toe
Btaod ID de Di.uwe ~()lonie8 blijkt "eer
doideljjk uit eeD aaubod uit llloemfonteiD
gedun om V)()r Japan iD het "Verro
OOllte,," te gaao vecbten. MeD zegt dat
over de bonderd AOltrahsche kolonialen,
die thana ID Bloemfontein gestrand z!in,
bUil diem.ten aaDgeboden bebbeo.

DE GROOTSTE PLOEG iD de wereld
....ordt in O.liforlJië gebrllikt_ Deze ma-
cbine staat 18 roe! boog eo "Nlgt 3G,(l00
pond; '-Ii wordt door atoom gedrevtrl',
bedt 18 daim Bcharen en kiD 25 m')r-
gen per dail' omplO'egeo; meD i"bru!kt
tot aDderb~lf ton koleo per dag An kao
er gewoonlijk. mIjl per uur mede af! 'g~eD.

UIT~LAG PROPONENTS EXA.
UEN.- De volgeudfn bebben ba 1propo-
Dents t'X'lmeu m"t goed' gevolg alII' lel(d,
en zIJn beroflpba~r gesteld; £1. S M.
&tba, M. G. Potgieter, D. 1'. un Huiii-
_teen, B. lt. Hllttini;h, P. J. vaD der
lierwe, J, H. Hlle'O, O. A.. van der Mer,,",
8. W. vaD lIiiekllrk, J. N. OildellbUijs, J.
P. Yao dor Spuy. B.A., U. P. Pilaw, J. 8.
MurrAY, B A.. Ook bo.,ft de WelEerw
beer Clint<ln Tyler Wood, B. A.. lliD
OollO(juiolD doclum voor de Oommis8ie
afgtsle"d.

PRlNS ALRlmT.-op Zaterdag,26
deaer lal or te Prins Albet( eeD algemeen.
.,rgw:lering VSO Ille BondlmaDDeD YiD
h~t d:s.rikt gebooden "orden. 'noala op
de laahte ye",add'ing •• 0 de W trkeDde
Commissie bealoieD.

n.r-:T HUWELIJK Le uDgekondigd
YUI deD beer Willie Ste:yn ""0 HeilbrOD
O.~ K.. m~t lD~j. Lettie Yao Zijl YIn
AH.,., diJ.tr. Van Bb ijnsdorp. K.K., de
yoltrelrking w.. nan &.1 J:la.ta bebb'n op
deD 3Jaten deler maand. De biter Steyu
ill "elbekoDd ala eeD nD de t"ee krjjlls,
gnlngonen, die uit Iadii! oDtlnapieD ~n
met eCDRWIIIISCbschip Daar Enrop, gio-
geD. om yaad&llr weer Dlar Z. Afrika te"
mg te keeren, al "aar bjj lpoedig tot yeJd-
kornet uitg. roepen werd eo tot bit eiDde
moe .treed.

GEZONDE TAAL.-TUdeDI de8cbot
flCbe 8t. Andriea feuteD .erdeD bier en
dur werkellilr goede toeapraIreD geboa-
deD. Onder de voornulDalie dUl'Yall wu
ééD nn deD beer W. V. J obnBtone YaD
PotClbeflltroom. die deD ~oonpoed iD.
.telde YIn "Het land waarin "e wODen",
en iD de loop Yan een in~te rede.
yoeriDg deae opmerkingeD maakte: "Wij
SchotteD heb beD .teede ",bouder aan
Icbooder geataau in .. oeitiike t~den, eD
"ii IVn meer kliekachtig dan 4I4IDl,udtr
yolk, d.".. ,,~hoadu llI88I' no elkaar
dan YID uderen. 100 ajjli ook de Afri-
kaanden, en ik wij a nagea, "aarom wij
baD leale "EeDdracht mukt macht" niet
bDDen eerbitd~en? Wij h.bben oase
ejpp taal, afgeacheideD YID alle &lIdere
Wd ter wereld, "n hebbe. baar lief en
.. iJD er 't'OOr eea 1fÏl UIl ,ehecbi i. de
JJOereU bebben ook bDD -.JiU)IlÏ4lier. eD
ik MI. wjj Scbotten i,yoeJen juwt daaJ'-
OlDcle groo.... eerbied 't'OOrJtQ."

IiOHIEPSNIEUWS. - De DtriIJch-
OoIi-Afrib .toomboo' "~Irtaa,,, liep
ZaterdaJ de bayen YID Pdn Bl.JoImI
bDanaa; wat aldaar groo.: 'rOJdoeointr
.... acbsfte, daar meD boo", all eell cu:.
nate IjjIl op< die ha.,. te ~ kriJPa.-
~). :

8. DE KOCK, VOOTI
JAO. M 'l'HET;--'18SL",

Oecret. Werk ComlI!.

L. H.

Ned. Ger. School te
Woodstock. De heeren Molteno CD StJlx·, ~I"er

hielden ODIaDgli Yerlr&denngen meI de
natorelk!n te Npmalrw(. T~vme eD
Coill!yaba, waar cjj ben ,olum ....n .er·
troll"en en ondereteuniag ont,mrcn

Op yerpderingen van Europe.neD op
de beide eentgenoemde plaatM:n .. erd
een votum YID wantrouwen aAngerome.c
eD iD laetetgeDoemde plaats eeD fall
dank.

Te .Aalreaton w"ni eeD groote " r; ad ..ri., gelonden wur de PrO~rt".j( vCD

nadat lij eeu yotum 'fin dank t,..ldeD
ondenieaJJd de vergaderlDg H:".ttD
De oyergeble'feDf n paMeerde~ ! tnf~lg
eeD motie .... n Yertroll wen

Beide partjjen bewereu de o.~r" UlO.Cg
te wien bêbaJeD.-{ReDt )r)

D. ov.rzoonliJllen ov.rg.-
h.ald.

Het bericht, dat R,'uter 1.1. Vrij.
dag uit Londell oVllnl!Jlndi:l omtrent
Generaal De la R 'y zal zeker door
velen met blijJschap ontvangen
worden. Men zal zich herinnelen
dat er in het kamp te Ahmednagar
nog .')00 krijgtlgevangtlnen aaQgehou.
den werlliln. <.liesteeds hebben gewei-
gerd den eed van getroo wheid aan
de nieu we regel'ring te tooke'll'n.
Waarom zij zoo beslist (eommigen
meenen stijfhoofJi,o!') hebb'ln blijven
wfllgflren, wa. onl lJOg steeds on-
uuidelijk. Wtl cemen eerder aan
dat zij meendiln V,'ur "eu begins<.ll
I" lijden dan de bewf>ring van de
Cape Árgus, die deT' kt dat de gene.
raai O[J'!I ben grooter dieust zou heb
Len bewt'zen, had h~ ze kUDnen
overhahm nooit weer vn"t in Zuid
Alrika te zetten,-omdat zij luiaards.
lijn die liever door de Brltacha
regeering onderhonden willen wor.
dfln dan naar Zuirl Afrika terug.
komHn om te wurken voor hun
gezinnen. We kunnen 't onzen tijdge:
noot nIet al te zeer kwalijk nemen,
want de bril waardoor hij deze zaken
beschou wt ie nn eenl zoo sterk
gtlkleur:i. Het bericht meldt dat
Generaal De la Rey hen 5 Uur lang
toesprak en dat er nog 10 zijn die
den eed blij ven weigeren af te
leggen.

De Ja.aclijkache PrijlUitdee!ina ja
verband met boyengemelde IiOhool volld
Vrijdajr: .vODd pla&ta. De groote zaal
wall gebeel ~evuld met oudere, mea-
den en leerlingen.

De stoel werd ingellOlD8Il doo.. De. Z.
J. de Beer, die de 'I"ilTriChtingeD met ge.
bed ,geopend. De br. J, M. CUnDillgbam,
de lloofdOllderwijur, 1aa het jaaryw-
ilag. hetwelk aantoonde dat de lCbool
fillQtiëel m /een leer bel"nldigenden
toeetand Yerkeerde, dat de Yoornitg&D&
en bet gedrag der leerlingen goed wae,
dat . bet aantal van deIIIeii toeDam, en
dat de ataf _der uit.onderinaell sich
naar ~n van haar plicht. kweet.

Een gemengd programma van lied&-
ren, recitatiea en lIulziebtukken werd
dan ten uitvoer gebracbt, terwijl _
welverdiend applaua elk 1l1UllJDar ....
eloot.

Dl! ge)d.priJun, beloofd door dal
b~r. Elwee, nel.. teil deel au jonpj.
.Jo•.• l>o"·elI, Stand. V, £1; C. Dreyer,
(1\)! t!; Jongej. L. Viljoen (_III) £1 ;
J. d, Kock (II) tI; en B. Pretoriua (I)£1_

De voorzitter sprak de bijeengeJrom..
nen 'toe, en drukte sijn genoegen uit
Over ;den voor~poedigen toeatand V&ll de
s('~ool. Hij dankt41 al de IIIUlwesigell
roor !hun opkonut en ODdenteullÏllfS, en
weuscbte allen een geI~ NieUWJaar.
Hiermede Wldil{dell de verriobtjnpD.

. PRlJBWST.
BI*i&le BollaodaChe pri~: L. Beaa-pr.
~t_d. V: E. Powell en Jl. Ehlera,

!let werk en algemeell8 yorderingen.
Btabd. IV: RuilT ~I!I', Ab. eo..-

zee e~ C. Dreyer, apellen, geregeld be-
zoek en algaRleene vorderingeIl.

Btaild. ·m: Liuie viljoëa., J. O.
RL'<lrden, lLily Louw en John Kot.e,
ultmu~tendJieid in bet gewoae Jdu..oza.
derwijs.

S~d. il; G. Viljoen, S .. v. Niekerk,
J. de ;Kock, O. Buma en T. Beugger,
goed gedrag, rekeaen uit !tet boofd eD
geregeJd bu.oek.
St~. I: ill. !\eynecb, W. le Roux,

P. KetBteD, 8. PretoriWl; Sub A: O.
Prins I'D ill. Stoffberg; Sub lt: Jl.
Louw, \E. JohIlSton en A. ". Ilinnen.

SOKEIlSET OOST.

Oomp •••• u•.
t: ~n verslag van de verrichtingen

van het compensatie clngres, dat
verleden Vrijdag te Cradock gehou-
den werd, vinden onze lezen in
deze uitgave. OngeYeer 50 afge-
vaardigden uit verschlJlende distric-
ten der Kolonie waren bijeen ge.
komen om de kwestie van het
uitbetalen van kommandoorbriefj811
en compensatie te bb spreken. De
opkomst was zoo groot Ila, of Dog
grooter dan men had kunnen ver-
wachten, aangezien menig afgevaar.
digde zich veel moeite en opoffe-
ring heeft moeten getrooeten OlD
tegenwoordig te zUn ter OOrzak6
van de bittere droogte die nog voort.
duart in zoovele gewfsteo. De
rt!IIOluti81 die gePUleerd werden
kunnen onder drie hooIden worden
begrepen: a. COJIlmandeerbrlefjee,
b. Compensatie, en c.· CompeDIatie
B&I1 rebellen die de wapeu htbbeD

-T ooratelling Yin menwe ledematen
had plaats op ZoudalI, 20 Deoember ÏD
de Bieuwe Ned. Geref. Kerk} door b;.
D. J. le B. Marchand. De YO,ende nl-
tera eD broeden werden yooraeate~ld
weten:-De' IlUten: GertnUda 'e
Hofm8)'l', OaUlariDa CorDelia de K ,
Alida &tllleJi', Glad.)'a Emily Harthá
8matl, Jellaie lohanna YeDAa, Jobuaa
Jlaria AJe~ta ~t, AleU. Jpballlla
Brink, BDda B~ PetrODeUa lo-
banna Y&Il der Starre. De broeden:
EntwilRle WahJ, 8i1DOll 8choea, Pieter
Soh08ll, OorneUa 80h0eD, Cornelia WiJ-_Jm Y&D deD VU"er, J~ Gam."lDe
de V. de ViJIiMr, 'the_ GÏ'beriu
Viller, lu P"'_.11Oohu KOlten.

Op een jj. Zaterdag avond ,~boadeD
Ylrpderine Yan de yerkieUog v.n eeu
progre..inen undida&t deelde de beer
"eIliok mede, dat bil zie't bad tenaBle-
trokken, eD werd de beer Beo" ~eDO.
ma. Bed.fol!d Domineerde j.l. Woenedag
ADdeN kullidaten.

Na iaet einde Y&D de Yf'1'iadering werd
er een alld~ ,ehondeD door de beereD
Walton 811 Abrahamaoa. De eeuCe zelld.
in deD loop &iluer rede, dat de PrOgnIII.
line. feede yeM j"ren haddeD I"~eerd
tegen iDYOer yaD Á.&iateD en deo Bond
om ateu kaddeD eeYraagd, welke If-
"e~ wu. Daizend_ A&iaten waren
hei laUd i.,"t~ doch de Bood deed
Diet.. Nu toonden de ledu \'ID den
Bond eeD groote w.rklllalllheid, Da dat
.... eeD e~oUe op til w... Voorde Pro.
iresaieY.n wu halp yan den Bood "el.
Irom, betr:jj den eerliik eD oprecb, wal
of niet, docb men keurde de methoden ONDERWIJZf:UES f,:' H •••• I u, 01,

van dell Bond Diet goed. TraDIVUl IroD plaats Z.udfootelo. Halam £~2 I'" j'lIlT
iu dese kw.tie op '''ee wDIeD ,.eaderd (Zie &ly.)
"orden. pe eene 1JU ete W., YaD deD
beer MemIllaD. om Lol'd Milner de Brit- DE Afdeeliogaraad van Su' I",,",,'I ,_.,
IIClbe IIDbtenaren eD de .D~natrie iD in Yerba"d me~ de Dielllf< vo u.i .. , q

bet aJaemeell te be~; die ""11JU yan YUte 81gendom!Dlln op II h'" ,,',
hopeloOa; ~ w.. een Kroonko. 4IIID Bof aldaar boud"n (Z,e aC:,
lonie ea had ... , recht a1tu YolgeDa OBJEOTIES kg. n '~ral,d"'L' '.1
haar lipu goeddankea kl"l'1releD. Tran.. lIei groote pad D8&r Cal.,u'a ~U" ,.r
.aal beant"oordde de btJeediainll door ICbrifteliik "orden lo!(~dlend flJ ,r !'
lID de Kup te yerteU<lD zich Dlei baar Maart Ill"'" bÓ dell kc'c,a, .•• 'J. 'r']

eigen akell te bemoeien, eD de DoDd AfdcoeJinguaad nn SDtherl«lJd I ZI< .;, ,
WIlde leeD liappea d08ll QIII deae KoIo- DE bw, George Turek zal v~ I~ .1,
Die le beacbermen, 0. Progreuieye DlI&ri te Ne" Rasb zlJa. ur op,!lunr,g ra.L
lC:i. wu, om Trannaal te naderen met eeDige plaatllen in bel Bntberland dr.':" •
yriend~1:er ver1egen "oord~Ï.Df door (Zi. ad Y.)
Lord • 8Il om, aaDdrtllKeDde op
ait.laitia, Y&D Aaillten ait Zuid Afrika OVER eoc 1~c;I~le belut, -:1( Ya~: I .
atap~ • lletIIeD dl be~lkiaa deaer op IU. WOLÏD~eD ID de mULlc'p.illc : ",J
lroloDie &!dood te beaebermen, apec:ia&J o.,ea, yerlf'lizen Wil naar een d".Gc' 'L.
de &eklellrde bnollting en de D.tareUea. fell:Je at.!Yertentle.

Ale de PrOtr-J ...... de aaaCJU in baD' DE Afdeelingan.d nn ~a! I,' . d' _ •

~eD aoadeD laiilJeu, _den Ijj trachtea taaaki de datlllD8 bek~nd, wur',p , ..
ID de eente weken.an de etrate eeuie het balt jar, eiDdJgtLd' :5, JUL.: •

I &en nieuwea parlementairen DUa""el lCbaherkoopingeJJ in die afdeelto.: L'l" Lnr b4i -Di te Buft'elakop (Oalrinia) te pa&seera, nardoor due kolonie yol. gehouleD worden. (Zie adv)
lIjjll hriMI wi.....

tre
meme Hell...... lrOrDea lOa wordec beachermd, wal ook ONDERWLTZERESSE.~ ...cdtt f:komea. ! Zie ~Y. _"--_ _"'''_. __).

, .---- aoa.~_~ waagd te Hoopstad (0 R K ) ~~,r
BU ije IIIlbooI te aJallwYIDei, nabiJ jong!! kinderen. te Leeuwkop. 1,: :\ 1 "

~~~, ia een ruiDI. woniar te haar. DN DANlOJETUIGING AAN DEN poort, f-n aan de lU'lDen ach')ol II [ .
UIOt RIER P. LE lWUX V.iN U.ITJO.JX. kOID~t. distrikt JUIl8DYille. lJ, a!'

DE t$ntrniclri.,.Jilil!tR I IJE afdeelit,garaad ylll Ms;m .. ', ;
tetrt. hellu1mt: YBII Iel illIJet J! A.u dea Eclitear. beeft V<Nr due afdecliDg • .JOr! jt (,'l

het J! YOOf~~ Mijllheer,-Verpn Jill 8eDig8 ruiDIt. de 11)00 dl'T wegen ell belullllg oH Jd
1904, al word. Ir. uwe 1tOIOnUn. am mijn dank te be- in be\ peDO \'I6~~d en eeD hoaoen

~.p.", .:...P. Le Ecu vaa belutins ylll 5a., Ye ,oor d', dl-Utc
, .~ lil! ik ar ' .. " .... ,Ibpea. zie Id".

BARKI. Y WESl

RaDter bericbt lilt J<Juanne·, u', ::':
de beEr Abe Balle)' dun ~J r, JOl,:W'
Y.adaar Yertrekt. ow £Icb met K~I 1h","
'e K.imbcrlq te verft:nll(eV '" ,.•• ro.
bd Kebecl" dit tri kt Btrkly W C~I.f r.
~izell. om dur tt: bIll 'eu "n af deo
aomiuatied.g tot de ..er kIe '1nl.' Ju,
b~ ilUie!, de, bet ef:U Llic str:ld i',; l! 0

XENIU8GEVI~~GE.K.
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wordt hiermede
;_c'~l)ven, dat in-
hun subscriptie

,lI t J u I' met betaald ts
.h.n 31sten dezer,
.ur.mt van af 1 Jan.

~ I 1::T meer toegezon-

. ....... ~.~
. .'.... ""~'" ....... NI.~ ........ 'Qa"'_""" .. .. ,.,................ ~.:::::t- · ~~~==~..,..' ~

jpfr I a' , • .. --.......... ...,..a.t V ....
t4!w.I11 waM .., IWIidIIp!!'.. ...
~~~pI.
VOOnI ......... Iaxti ~ ".

_IDa:IIJ.I ...... iD waas TID Mt ..........__~ftJl_
heer W. O. T. Wijk~ De
heerK.N.~ .a ...
Sitter. De beer ,_._ ook •__
1POIIJdi&. --

Nadili de YOOIaittieI' de aak Md toe-
PliaIlt, werdm ...... ,.,.... ~ II!'
pub'" .... die op ~
wijM beIat.oord wade. Er wadtoon _ TOCJnt,iel iapdáa4 _ .... e-
_ 1FUl'Cloor beS dGrpbeItuar ge-
m.eaIltigd werd TOGrt t. .... ast "et
OPeOeA TM waber en dat het bM~lJ.lf
£100 tot £lóO -« __ 1"OOf dit
duel.

'De beer Tba-on PNea bet. drieman-
~, dat. liet SiÏIIb het eerst t<1t Let
publiek bad ~ om Terllf \'oor bet
gebruik ..., bet geld.

Ook cwaaide eel'8tgeDoemde d"o ~oo.t
der Tergadering ftel lof toe ..OO~ baal

. bNluii.
~be gaf zijn ~;J~ to kea-
Dt'll, dat het stelad van -i" G<lUva~
men~ ita JI1Ilk eeu betreareu."
wauciigen toe&taM ."... ea bi; hoopte
dat er spoedig een ve~ .. ~· u.u ko-
men.

Voor de verdere Yterriolttingen ...«d
Eerw. Ma1herbe tot voorzitter gek0-
zen. De laat~de aprak ae un-
...ezigen t_ als ...01K1;:-

Mija heeren. ik Clank u 't'OOr de eer
mij ~edaan m ik hoop eeD ieder
beeft zi}ll ~ op papier. Niet al-
leen sal de beer Theron TltIl avood
voor zioh2e1f te spt'9lreG b.,.bben, maar
ook voor zijn OOUega den heer 8ieber--
hag_.

De Hoogerhuis-l'eUieziag ia niet Mei
guDltig ell er zijD me ~wi~tige lIlY
ken die albaDIt8D TlUl de Lager'Ilois--..er-
ki-mg. Veel bMlgt due af van de par-
'lementaire 1"IlIii8'lóiDg 01"«' onderwijs.
0. EDitelsobe taal voar de ~elecbs
en de HoUandBCbe taa.! voor cle Afri-
kaaudera. Het is een tweetalig bmd,
als onze taal moet moet bl1J"'eo <!Il ken-
merken dragen van haar belmg, hangt
't veel. al VUl onze ~rs.
Het moeten m&llDen zija die de 'Nur-
proeve ImnueD d~, eenparl~
staan Em strijden tot het einde eG "'lJ
zul~ uitroepeu "Ikabod". Het Gou-
veraelllellt moet gevraagd ...orden de
gescbilleG uit den ftg t. mimeD. De
getroa1re IIWl'OOn r;UllOeD met geopande
oogen op (1) OOIIlpeIl_tie lettAm om de-
ze betaald te krijgen, dan niet ten
vone, daD billijk, (2) De vertegaawoor-
digera zuIlen ook bun best zaoe<t,en
doao om "a.mlltllltie" te verkrijgen coo-
dat de maDDen, die in den VTeemde
r.ijn, kmmen ~eeren. (3) Het on-
denrij ....telael, UHde spreker, is goed
maa.r <le to~g met; daarin moet
een V'8l"BIldering komen, en ik hoop dat
de heer Theron zijn motie andermaal
si voorbro>Dgen en oog een dag al.

MINJBTER VA-~ ONDERWIJS
zal 1I'Olden aangesteld.

De heer B. Badeahorst meeode, dat
de heer Theron niet Toor den beer SIe-
berhagen ~ antwoorden, maar dat
de beer Sieberbagen voor siobzelf Wil

a.ntwoordeo.
De heer Tberon trad toeo naa.r "'0-

ren en sprak de vergadering ongeveer
als volgt toe: -Ik dank deo voorzitter
voor de wijze W'8OII-I'OP hij de V'l'rgaderiDg
heeft toegesproken. Wat den h~r
Sieberbagen betreft hebben wij een af-
spraak te De Au gemaakt, dat ik hem
lDOl!8t kenma ge...en en ik heb lIAllb ge-
daM, bet kan zijD dat de brief de
plaats zijner bes-temming niet heeft ~
reikt. Ik CJOemk de beer S~berbagen ui
u niet t.elenrstellen en hij zal zeJt"r
voldoen aan zijn belofte. De ki_
moeten mannen kiezen die zullen etaan
tot het einde en de heer Si.eberhagen
zal u niet teleUrstellen zoo bese'-w
ik bem~ -
Voortgaande Z81de spr£.ker: TWiIl~

j_ 'lant ....a8 ik u .... rertegêDwoordi-
ger; vijfmaal _rd ik genomineerd
door deu Bond. In de toekOllU!t ui ik
op doo ingeaJagen ...eg Toortgaan. Te
vOJ'e<nheb ik een uitdrukking gemaakt,
die meo mij :.-ft kwalijk geno_.
de uitdrukking i~n.l. dit. Mijn ''kop''
WBIIreM Noord €On hij is nog Noord.
Da laatste s_ie zal ik niet p,emaa&liik
veorget(D. De _ie is geëindigd ala
nog geen _ie tevoreft. bet einde 'IfM

ab bet liedje: "vat Joo goed en trek
Fereira. Ik 80haam mij te "..gg- dat
iD geen _sie zoo min ....erd gedaan
al~ in de laaurt.. _ie. Slechts t"':!9
zaken werden o1gebsndeld

l. TOLCONVESTIE.
De spreker -verklaarde wat de Tol-
ootn'entJe 'IVlU'. O.J\. mMMe "Preker dat
bet invoertarief een indirekte belasting
was ...aardoor de Kaapkoloaie sekere
i.okomsten verc-g, naar de mate van
den invoer. ·Méu ...ou eenvoudiael" ta-
rief hebben daarom moest de Tolcon-
~tie ~ worden. out parlement
heeft gerj9gd dat de alpnardigden geen
preiereDtieel tarief m~ten OIldentl'U-
nen. JIlA&r tAMm dat Toont>el ter tafel
kwam wareD de afgevaardigden VaD de
Kaapkolonie de stErk&t.e voor.tanden
VaD dat Toonrt.eI.

O~'ZE PARTIJ OBJJOC..'TEERDE
en waarom daar toch het tarief eea.-
voudÏier il!
TfIIl eerste tegen de eameastelliDg

van de conUrE'ntie. De Hooge commit-
saris benoemde de afgevaardigden.
){aar er .tanden drie Kroon Kolon,es
t.egenm-er, de Kaapkolonie en Natal.
De drie Kolonies haddea geen ba_
en . o,.dersteunden dat voor6tel.Tt-"" tweede teg_ de ...eronachtza-
JDmg..IT-aJI OIIIS verant-.roordelijk bestuur.
Bet parlement ~mde g- preferen-
tieel tarillf.

Ten d«de tegen het ftrliea van in-
Toer ua de ba_ 't"aD een balf mil-
lioeu pand eter}inj(. Dat verb ... 1I'ordt
gege-..en un de "'M.ijnbeeren" die dat
geld Diet non ~ bebbe. Dat ,......
lit'll moet gedekt W'OI"den door extra be-
la&ting op 01U ta ~ea.. Dat it eea
oorecbt'Vaardige beluting.

Ten vierde. De beteberming op onr.e
kuaten it OWl oatGomen. Bet w..... 00-

derli,ik toen de belaat.ln.g algeaomen
...erd, dat de ...... rde VIIiD "Ieetich, in-
stede 'Van ta dalen, rleeg met t,,~
peooe per b. Van die bedtermlng il
ons 50 peroent ontuo-. Die 01l~

ming is een miamoedigilljl; - deu.
Boor.

Too laat&te ob}ecteelden wij .• md.P
doe K.aapkoIoaie drie ja 1'eIl aaD die 001l-
_tie Terbonden is. Rhodaia is iD de-
zelfde OOIl'l'entie maar km z.ich echter
oottrekk- en OftIf'IDAkeD aan ma;D1len
nn wen die daardoor een rabat krij-
gen. Het keiJJerrijk 'lriJJt er ecbtRr
nil"t bij, maa.r de EngelllChe iI;.oopIun.
De beer Chamb<!1'lain beeft bet Impe-
ria." Goov...uemeut tat op den bodPm
gMChud. Eeu vrijwillig Tolk kan Teel
nitriebten maar bet ToBt moet niet
ied~ ,..OrdSL

n. DE SPOORWID-WE1.
J>er,e 1I'e4l it al doe Itadiio doorlteloo-

pen. Die.et befttte cmder anderP.ll
eeD lijD na Kobtad aa.ar Riftni"
aan d'e Na.talgrens· Die lip ".. deangebJby-ogel. Die 'II'9t giBg de eers_
en t~ leziag door. ja. ook m -
miU. T~ ...erdea ......
.... Sir GOrdon, maar 6M tet..-
.... naar een ~ :plet .....
De Bond begon ... la daa.,ell. --te , I11&III' a.aeIijk w..a W
lpOOI'I'eg weblolaUMp ... ~
W'rj aide: oeerf .. da .,......111&-
Dadelijk brdt sir GGrdaa de ..,..',,1' _ w.. ~':I!'*"WOIl..,... '__ ~-

-
1\.(" .-

Zou de VarbtMrl-partjj bur hoofd
begianea te "erl¥t-? Het Dieu""
ltultje bunDer iDtrigen ja Ht roaclaea-
dea iD Ellieland 'VUl memorieI, vnceode
Aaiateu.inoer iD Traarna.ll Zieade
dat " plIbliek ill ZlIid-Afrika lit ua
IIWI tepa de LUJagtaartea it, wilmeD,
bllitea het publiek om, bet E .... 1Iobe
'Tolk medeplicb'ig mUren iD MD -We·
PJ welke, iDdiea op bet eipD Eaareland
toe~t, oavermijdellik leK re ...olntie
1011 leideo!

'I'oea bei eersi het plaD werd popea
baard door de tegeD'tauden ...ID iDtrOer
91,1 varirBiaarieD om een petUIe " ricb-U .... bI.1L11_ • .(baz ..
ten lot Z. M. den KOaiD.. -.rerIi doór
eokele pro Chiall8l4lbe bladft dUrtePD
geprotellteerd, daar ai .....a- cia' eie
kweetie IDiver lokaal ..... eli de .....J" ••• .n1L
.r lie .... ' baitaa "boGdeo m_i worden.
Kaar a.lI de koninl Mit er Die.. _ te
mak_ beeft, wat vrugt mea daD de
opinie 'VUl J aa en AllellWl ia Enl!lud?

Groot.lr takliach~ fOllt, I~t de "Vol1u-
aiem," kou door die goudma.anaten Di",
gemaakt ...orden ! BoTendiea lija de Ea-
gelaoben aatllarllik even anu-Obine_h
.ls de Aaltraliëra, de Caaadeezea of d.
Y.nkee.. Had mom door een .... tepeep
Z.-Afrika opgeAdeld met de ollpwelllCli-
te Aaiaten, Wt>IIIU, b.t pobliek ""11
Groot BrittaDDie lOll lDiuchiea lIich bii
't Toldongen f~it hebben neergelecd, ICO-
all men er IÏch bO Z -Afrlk. oorlog en
de p,olgea er 'l'&a hoeh aeelRelegd.
Maar om ....a de lIeduldige "home"
menechen DO ook te urwachten dat zij
lUllen .gitellreo tea gIla.te ...an Chiaee-
r.en·io'Otor in de Di\luwe BrÏlecbe kolonie
is waarluk te ...eel ...erwacbt! Zelb bet
......terinIlIYermogea ....11 eea ItruiiTogel-
maag beeft lija greoll8n !

E.... r..... .. ..
, P,z- ......................................Jobannenba", t9 Dee - ("at.er~.. d

Lord MUDer il heden DII1' d.n
tel11igekeerd, .ur Jag IlO be' ."tioa
JI?O "nl all bij ,d. WaDcJeren eeo pr .... -
tige ont'TJllljll "ODd, tiJade y8le daiaa·
d~!I .. aw_' om .. te bepoeMD, ter-
WUI adre_n Tall al de yool'lllU»te
stedea der Tl'&Ill'TuI bem •• den .....
boden.

T06n hij opstond om te .prekeu
toonde het ~jaioh wat h.t Tolt der
kolonie Toor bem lIeYOelt, ZUn woordea
waren.: "Ik moei het ltactabealuar en
Illdere plaatleJjjke lichamen dallun 'I'0OI'
de bartelilke oitdrukkJDgea iD hllo adres
lieD venat, Dit feit is ....a goede Toor-
beteekenit. Dit ill de eeute mul ia de
gw:hif'deais van dit land dat plu_Jijk.
lich3111fJahebben umengewerkt die bjjDa
ai: .. hnn gezag aau ToJknerkieling te
diT ken hebben. Uit is een molateea op
den weg iot o<-ncoaltitutif!, en IIIfln beeft
h~m mui een suelbeid bereikt die IIIOfd
iobo~mt: De .adr~!lIln "'li!D dat de
task die Ik .,ernchten owet .,....r ;. eD
de i~den m?Cilijk .EV.'}. D~ 1~1t ia lnar,
de tuden ~un moellu", en ]al!t daarom it
bet .d~t Ik u hulp kom bieden io plaatl
YaO I?,e anaera te doen of 100 al. ik per
~nluk T8rko18u zou hebb;o, eea pOOtlje
nletl! tol doen. Gii 1I)0et niel denkea dat
ik mij beschou" alII bier onmilbaar . het
echip loa licht eeo betllr kapitein kD~neu
VI' den (neen, neen I), maar nu ik eenl de
kapitein beo is mUn plan atellig niei hei
bevel in een tUd .,.n ruw weder te laten
v.ren, en .eel lie.er 1011 ik oyerlaOord
WIJlen Il'uo; mur ecboou ik 'foor IlOO 'n
kloio ongtlVlI eereed beo eon ik nieIDlIDd
raden om er hoolt op te wedden dat 100
ieta gesebieden uI. lnt"g"ndcel boop 1k
met u'4'e hulp het schip een veilige reil
te Zl~n bebb<!fl, et. in elk geval bm ik
loker dat b,·t bebaoden nl aanlolnen.
~oe z1fUr de tijden ook lijn mCIIJlln,tocb
le er bet een en .ader w.t irOOll' getft,
W.:I1te bc.,uren ... ij ook ontmoeten
mogen, zjj lIJn Vin di9n Wird dat Iii elk
deel Vin laud eD ...olk bil "11 lI'f8or.eer
rakeD, en er i. niet. in ...at ouder OOI
,eld61lldheld wekhn of de ongelllklrige
lIe!!Chillen ...an vroeger bernieowen lan.
IDtegendeel, bet pogen om het be.waar
te boTeo te ko~n walr wij allen eyeo-
''ler onder Iii leu, beeft veeleer de Atre k-
klDg om onl nader tot een te brengeo, 100
als bet ook beboort te doen. Er zija
b2mocdi!(ende teekenun. Wat mu bdtreft
.ie ik niets in onl' tegenwoord1g8 mo,·i
Illkheid dat mIJ kan doen welfeien in het
str"yen nur de doele:ndeo die wij onl.t. Ideo In de e"r~te d.gqn VlD bnrgerliik
bbs\Dur iD dit lafJd, of eenigen twijfel
wekt of IDeo ze tt'D BloUe zal bereikeo;
maar wil bebbelt 'voor on8 eeo tijd van
,wnarder druk iD "it land eo in Zaid
A.fClka In bel algomoen dan ik of wellicbt
ltm~ud andeu verwachtte. Tdrwjjl dit
ecbter emshge !levolgon kan hebben, lOO,
dat Wil Diet &00 snel kUDnen vooraitllaan
als wIj hoopteo ea dat weo!!Cbolijk i8
voor do ontWIkkeling des luda, &lin -jj
nld voornemeos om eenigermate Yin OIJ!
doel Rf t~ "ljl,eD. Ik ben waarlijk Yer·
beolld w d· r In uw midden te Ilin (ge
JUlcb) eD r,,~dom mli lOO vele oude
\'n~ndeo te zieu, D'et half tOO uitg.·terrd
l!JkeDd IIIMde vre(8ehlk~ bericht.n meld-
deu dlO wij UIt EDOblal,d o.,er u hadden:
eD wo o.,n Ik bIer t· ru~ niet alleen om
m:l 10 den lonneo6obiJn en de gezoode
luch~ van Zuid Afriu te ver beugen, maar
ook OIO te outnngeu wat nog m~er
r pwckk~Dd i~ de buteluke eu prlcbtige
welk, m,t' roet vaa delo8 groote ...ergade-
tlng."-(LUld eo aanboudend gejnich).

~nden, 20 Dec - (Reuter) - 1!:en
118'lant 'fIn bet Dnitnche lepr beeft 18
maande:! ""regen Wf't!8II' 17 ". ....ll.a
'fin wr~eób8id op IIOldateD 'TaD he~ garui-
zoen te K lIstria gepleegd, -

Bevordertn •.

.: \\·ordell.

Londen, 21 Doo-(Reuter)-Laitenaat
AdlIl raai i4ir A. W. Moore, opperbe .... l.
hebber. TaO be~ atatioo Kaap de Goede
Hoop, le be'fordcrd tot Vicp·Admiraal.1

c p. SCHULTZ,
::;~~REU!(lS. Technl.ch onder. II. la ZaId

Afrik••

Londen, 21 Dec-(Rlllter)-Voor lijn
yertrek (I~ Z"terdag i I. n!l&l' Zuid Afrika
ter 111 roert ng .... n een atdael ...an tecbniacb
onder wjjs 10 de [li~uwe koloniën deelde
professor Bde·Shaw in een onderhoud
m, ~'" ?at hu niet dad"IUk stappen ter
opr ichting "Iln tecbciscbe iostltuteo IOU
vemen. Hii zeD eerst een j!ar nemee
om . de onderwijs behoe-ftee 'an ZaiJ
A.frlka ta bestudeeren, en bn zon specinal
zun aandaoht IChenken aau de vorwing
van een sebool "OOI munwezt'n.

Professor Bl·I,,-~baw verklaarde nrder
nog, dat hn niet alleen den steun had der
Hritscne rege«:ring, doch 'o"k de "arme
Iytnpathl~ ''!U} de Zuid Afriwll8Che
Itapltalilten.

Telegrammen
uVBRZEESCH.

Londen, :lI Dtc-(Reutcr)-D. halve
de re" is ,euo€wd"n la tba:J~ ook Sir
John Tur uey lid g~worJen v~o de Tarief-
h.:ryormlDg Commissie, l)Dlan~8 rloor den
he-r Chamberlaic aan,ekoDdl!(d.

::'oirJobll 18be'rokkoD in verschillende
f ,bnekeu, eo bot is vermeldenawaardil(,
dat bil lid III yan de Na.tlcaale LIberale
Glub.

Austr.tte.

l' lJec - (Reuter)
T." t '. iJl} cl" I.\em-eoeooste
~. II ont, .. tteud veel gewon
, Je laatste 0pIlR.,eIl telt ZII

I " ~ naat en :l~l la het bOI~
,\ ,'rd"" TS [n N. Z W.1l1g

t Jur '1:1:,ï0 til U schepeis
j ~ 12 j \1 VIJl) c.e-r dan I'

k 'vcr,]Hr 1'1111 ~_r ~ulluu l~
:...: ~ W lrd. n ultgevo\,;rd.

I' 1)~,,_(I(·ator) - De uit
. '<I \I I("n fO'Jr beL p"rl"m-nt
'" n De:o\t tonuen da.t v~)()r drlo
Ir t C'le mll"f1eD ..n H vrl)
'I ~1 ~ UUl9 ricr verte~euwoor

, - ,l. ctle mannen en vrubarHl(.
, ',e' ldk 4~ en 33 ~teck LUO. N•• foundl .... Itll Canad •.

TarllJfcomml •• le Londen, 21 Dec - (Reoter)- In een
tel, gram van Iun corrctlpond6Dt te Otto
...a. vermeldt da "Standard" beden, dat
de CaDidersciw retleeriD~, op grond harer
ervaringeo met b"trekklug tot de grens
nu Aloska, de raadLllamheld oo8choa wt.,
om ODd~rbaDJeil!Jll~n te openeo voor de
vereer I~JOg vaD ~"wf,.ul.dlaDd met bet
GebleJ, en o<)k ~oor dt.n .~nkoop nn
Groonll.ncl, om zoodoende d I ~eosen
van het thbled ~\lbeel af te ronden.

te gaan om arbeiden te ~. T08ll hij
oaIauga een reil door de ~jb ~
triJleie maakte, werd hem' door _.
_en, die het weteu kond., Tenebrd
c1at

ER MEER ARBEIDERS DAAR
KO~"DEN WORDE.'Il qEVONDEN,
DOOR DAT MEN HEt NIET DE
MOElTE WAARD SCHEEN TE
ACHTEN OM ZE TE NDID'.
Bpr. meende, dat ia dit land pm.oeg

arbeiden wa.ren te vinden, en .... er te
kort ...ae, moeet men de I voorhauden
hoeveelheid aaaroJ1en met EnrOPeaDeIl,
die niet 0118 land IIOI:lden versWakken
ea ia. ~~ breIIgen. :Men WilCJe waar-
&ehi~~lijk de ~n omdat ze 100
goedkOOp wa.ren. Dat .... 8811 reden
"oor de aandeelhoudeR, maar niet Toor
de meD8Chen hier. Reeda ..raren goud en
diamaotmijnen hier lichter belut daa
fII'~ eldan, en DOg wa.rea de u...
UUpl-magnaten niet teTreden. Zij tril-
den zich .og meer Terrij~n en ODI la--
ten sitten met den afval _ reuaachtige
gaten.

Ala uut die kleine ~ing ook nog
klmue looaen werden bfJtaald _ het
lUMte nu die ldei.ne lOGDen DOg O'I'er
de zee ging, zou er nit het. ~Ioiteerea.
.... n de rijkste mijnea. nu de wereld
heel weinig Toordeel Toor dit .d Toort
Tloeien. 't le een wondez: dat de Zuid
·Afrikaansche bevolking zich zoo lang
door de "Gele" pera, n~ "geler" dan
·ooit, heeft laten om den !tuin leideIl.

Spr. WIM l'l!lbeugd ove1l de gemeugde
umeD5tel~ van deze I TergacJeriag,
·daar bet ChlDoozen vraagstuk alle ra.-
11811 ea. D&tionaliteiten glllijkelijk b&-
·dr-eigde; en dat eenheid ITan baDdelen
·bij het geheeie publiek -noPdzakelijk .....
OlD het kwaad te keerea.1 dat niet ni~
giDg ...1Ul nit de blij-..ende bevo!kiDg Tall
Zuid Afrika, lIlaar Tan hen, die geen
aDder bellliDg hadden in bet land dan
om er zoo lpoedig mogelijk allee uit te
halen Wilt er in zat. Spr. had hooren
~a, dat alileen de kleurling oadel'
den maatregel zou lijden I Zeker IIOU de-
ze er in de eerste Pl.aats onder gebukt
gun, maar ook het Europeesche gedeel-
te nu de be ...oUcing IIOU !!r erutig do«
worden benadeeld. De pbineeS8l1 sijn
in Tele opziehten ;swoon geechi1d
om als onderkrui * allerlei alaPj
op te treden. Hij ...terbaud .... hi]
zoo 'fichtnardig hoorde' spreken O'I'U
ut inToeren TIlIl eeI\ 500,000 nrbta.u'-
ten. Mea. behoeft zioh slechts de mA&~
IIObappelijke en ~oolel nrauderiDgen
,"oontellen, die er 't ~ non mu(hn
zijn, terwijl die ChineeziBn een heel ga-
der begri hadden Tall ICivimati. daD
WIj, ea. -:le, eeDIDAAl hil!r, ook IIOUdeB
blijTen ell, miJIIChi6l1 OOk politiek, ....
lIIlB allen uitlanders in;ou é&&a laad
JWtIdell mabu.
0Teral ...... r zij waren heeft mea zijn

uiterste .,_ gedaan
OM ZE WEER JtWLJT. TE WORDEN,

... voordat hun aantal IJOO groot .....

.... Dier wordt voorgesteld.
De meueben in Zni!l Afrika wr.ren

en zijn nog een -rolk TaD Teel lID Ug-
dung lijden. Ala de heeren die hier met
alle macht en kracht ~ de pe~ - op
andere zoo bekende -rijsen bezig sijn,
het.elfde 't'OOntel durfden te dOeG in
Australiê, cauda of Ahlerik&--«D. T'8D
Engeland niet U iprtlken-mudflll. ..
korte wetten met hen Tfur.den gemaakt.
ZelfNW'ariDg ..... de ""toe natuurwet,
eD dit ...erd hi.. DOg *aar half hage-
pell. Maar men begint: te betr;rijpeu en
het ..... II.n mogelijk dat men korte wet-
teD IIOU maken non alle uietawurdige
argumenten om ja t. ~ op TOOl'-
lteDen die het lAad ~Dd81l rUineer8Il.
Hierop kwam toch ... DHr, • ~.
'boopte, dat bij de TO!pDde nrki.ua&
I!IND. _ DUI' het pafJ.ment zal ......
cl. geoa.d_ die ni~ «ertuigd .....
T'8D het Jnraad Tall hell Tocmtel - niet
bereid om aDea bl sijn termogen ttt.do8Il
OJII. bet U keerea. i

Nadat de heer BaDer had geIIiII.digd,
trad de heer Captain :Jyle op,

EEN VAN DE V~T..uBT.
PAJl.TLJ,

m-' .. pur nagen _ r.rgumenten
_ Tocrieele Tall het imparteerea T'8D

aua •• a. De ni~jkheid non de
beide partij8ll Toor de pkleurde par-
jtÏjID aoemcle bij IIIMI' 'f'CIOrwwD".
De bpiWn kwam ~ eeD koude reit
th1lil e 'TOIU1 sich alf met sijn 'TOOI'-
Wde nor VaTbtaarten, maar iD eeD
auMilijb ~e ~ea de haDden
Tall. de h_ Seur.

DMe uitte op het eiDd zijn tpi:jt dat
cloor cl. deM_tM JMlUtiek in de verp-
deriag ".. pInCII~.

Eeu motie non daák aan voorsitter
• dell. heer Sauer bracht de ....-pde-
riDg ~ MIl éDcJe.

1'\ Dec - (.Re,lter) - Onder
f I.,. d~r' )mml~ It, v.>Or de her
, ~'l ~)~·t t:lrli f w'Hden ge'Jo,::md
'dnk. we b ·keDde beer DIreb·

\ .\l)t,o. Vf,(lrf.lttt~r rler !ikfe-
,. ul ll'cb.PPlJ R. Burhlol!le, be-

var' H"rr',]! ma~u!l', J.
\ -'~I' ..f,'-rll{:!nt, H. 4~f)d~. ~)oaw

\\ ~["ch, II. wolb Il,d ·'ear, A.
1', I" , COlfa·.tl r, en ~lr C. T~Daant,

1 -.; " l't'onaut, ZOIlf'n ~n C.)
li" ml l'''le ,31 nl' t alIeeD g,·tUl~entS

~ ltl n m" lf ook H3JPn voorleg
_ lf I II' d'o van c~~otlO ID alle dc"I~D
',,, ~ n.. waalJoor m'.m ned wat bench

, i.t te b~l10rnen
II, ,rnrn"'h' tal haar w',r!!: doen mJ!

,," tt.'O dt.:urtD

het_ naai.
Nu vraag ik, waarom bet -..ark niet

T~ kaa worden, als wwkv-ar-
schaff~. De anne ~ ~
dag hij ,dag om ...erk. Waar tijD -
V'e~1'8 in bet I*'lement,
dat zi~ niet het werit ter hand uemeo P
Daar le' Damafootein, geschikt 't'OOr b&-
"P~, en daar ill Zf'ekloof-
weg, dilll ook in orde kan gemaakt wor-
den. .

De e~eode, 'Waar ik hier Tan echrijf.
is geen praatje, maar een feit. ZOO
hoop ilIi dat er ....erk TlI.D zal gemaakt
wordeli om de arme mellllChan te hulp
te lrome.n, V'OOl'\iat het U laat il.
Ik h(,b met deo eigeDaa.r van Dams-

fonoom ges-p:oken. Hij ÓI gewillig om
de pl"ft.. zeer billijk aan het Gouwr-
nement te verkoopezt, op 't'OOI'WlIa.rde
dat ze voor wer'kverachaffing sebruikt
W'OI'Cit,

Beeren van invloed, 2IOOl>1S de heer
Ktrlm en a.uQereD, baast u tat dIt werk,
waot as nood it boog.
nr heb de eer te zijn.

Uw Dienstwilli&:e DleJlaar,
BOER.

KAAPKOLONIE.
Roomscll 1(.... 01.. 11. Cl.....

Umhlonhlo.
Verleden Woenldag erd eea r8l1011It.ie

gepuee<;rd tegen den iu oer 'faD Allatea
door de ledeo Yen boTe noemde elub.
Dr. Kolbo sprak b~ die g..lege!lheid o.er
de moreeie en opyoedkUlldlle liJde .,.u
deze lat.dsk"eetie. Staathuiahoudlrnude
lel!t: breogt in de ChiD_n, ea "''II'dt
ruk Z:>O !poed.g mog",ljjk, lOod ..r aaU'de
ge'folgeo te denken. Op moreeie ,rondeo
kon lIlen eobter !liet aoders aeggen daD :
hoodt den Cbioeetl UIt het laud. Het .it-
Itulderdom had genoeg eu ...,,11III met aicb
gebracht wat de b~"re kringen betrof,
men m0E:6i dit klfud oit deo werk_aa-
etand weg bauden. Voor de monkoaiagea
geldt het niet "hll' laud waarin "'0 lueo,
maar het laud ...aaruit wO le'Tta." De
1'8IIOiatiea werden alle eeh!temmig l&I1Ie-
aomen .

K. W Town, 18 Dec - (RAuter)-
n"tereD eo bad~n w~rd h"t on I"rzoek
h nat nuar de oGde Q ,mbu moordzaak
[)e \'Hklar;n~f'" V3D drl~ g' tui~en - H.
1'""'1,,. 1" .tm.· .ter te i"lIHk.t:oom loD
1'1 IHH) telc~ra.fk'e,k to (lu.Dbo, P.
\lcr; [",h'\', to 'n baud"l lar aldur tO
,10 ..0' t~ () -t Lan laD, CDeon natorel-
W:l'en len l tT ~,(ttJ nit do f'fltun;qon g~CD
plo .d,·ll- ..( b rir 'ven en k"ntam be hal
ljt_'1 \our v....t lil u\lodl~ baLijen,

Zuk verd ..,;d to,,, J.nual[

J.)e Z. A Pa.r1aj VTOEl@; toen am aa-
ll05tl IJ. K u will me'D. lTdgen 11 a&I'()ID.

•..00 haastig P Bet ant ....oord was omdat
~ "tel ongevro a!o(d a,nuleIIti.. had Il"""
scbou:keo. Tran,..-aal ocbonk ook am-
neetJe ; onze reget>l'Ïng is te klPlIlgees-
tig. WIjlen de !wer Rhodes FlOU BID-

nestie geschonken hebbeo; doch de
leldE'!' del' opposihe stond op I!ID r»i:
lfijnht-er Speaker. ik obJcctePr. Eu
'lfaal'Om? Omdat de Wlam van den heer
(looroy erop kwam. Na<lat bot voor-
stel d.. eerste en tw~ I.-.:inp; d~
gaan 'lf8S trok de beer Men-imaD de
motle bIj de derde 18ZLIl1(teml(. Men
vroev; amD('8tie op f!.'6nade niet door
TerdeeliDg: ..-an bet HUlll.

DE AZIATIB<JHE KWFBITE

&toumbootan.

, I, "cC - llt"u\~') - j),.
~' [r r \.'_..:!e lol lo{ !'iter 'n, Il, llJ~r Ja~.
_ • ~ " tt;; ':"),)ut~JaU1pton aao~(.ko.L~n.

S~ -blijft het weder erg warm -
.tond :de warmtemeter een dag of wat
geleddn op 99" m de schaduw. Het ",IUI

een ~ dag ell toch WIUi mell efi
beleefil tegenover elkaar ; -m18scbien
was III<'n bevreesd Toor oogenblikkellJke
hez1rijki.ug.

.. r.lcu, 2" [) c - (p."u· " -- Do
a:- ..!lf:LJJi{ Ca~t e ti ..l~t,.,re!l l7 tf· rd1W:)

Il )~2' ld lj (lur lf' .... Jotbamptu. ~~[lMe
~ 1 LCIl ei.: Ir 'rmaU Vrl).!a~ r.amIJda~ tt·

Jur ,ilU L1S Pd.l[I)J.~ Vt::rtrokb.t!D
AlIariel, vali dl.m.nten tot

standbeelden.

Het verre oosten. K,ml-,'rle) I~ Of'C - (Rtuter)-De
d\l'Tla.t v,)·ll··" 1· P h-t V ...alnner llln'l

!"0Gdeu 1'.1 Dcc _(n.,ut ) - Pe ,,, d b 1"0 '" J, la.t"to l~ d":!,,,n
orrelJponduut Y..~n d~ • ;'"'tt \tI j lrd te !,.ti :UIJ llt, ir,lgfn
:'0&10 tt,lel5r~f (' .. t dat m"Il ~.-..ld' f' ,i:lt LJt:r t..:ul(.;n :&111n tvan~f\n vlln h~t ove
bet 1~u,"l~he ao,wo,)·d op d.' .hpl'.,. hu I. len nn ~'. IJ"r C. WllkJU'OD, ad."
Dota f 1,·liJk hdil",fl')~,.o·,1 verw"rpt ",nt 1.6 l"ltra!:H. w,1 bJkood ID !I~
waar Japan. aR~"prakpl) "p l:' ;.:r'JDd t:ln. ~."p,ta1 eO "f')cg r UI betrekkill!(
I; dIt bet ~eval, 'lJ'~: Uti er u:\, ,Iao Z!I" 'laan 1" t·,t de F(lln1. 81DIth m'lu t"
""1'11 Ru-I.o·j ",n [,O-Ille venr.J· rt I' 'I \" t hit~, j )~ri{ y ,e-, een lnan van e~ wa
7 ludd'l~n",icu Z'L' ,;~cJ ~l; o'l,amJ . Iwel~"""h Ipp~lllke keLnl', rlJe Iwnmaallu

.... l:\II[Dl'rkl'l)' kwam VOQr ecD parlemijvh-
De anti Itn',,'cne Lg. III J.paD eD I t I B k n.· tl.t p VOf)~ \r \",.., eS .

: .e.' and~re Itchamen beO!'"" aa', don I)., f!~n "'(Un'lll(" I('JwudLeidMbeambte
.' "l. ,,·n pe,"tlJ d,)'~ liJ'~J~en cm [l),lh ,[~t 'e KIIIl'>et!,)' 12 ~~oa!len van
, .1, re dail d plo ma ,,,kc Ul<la,regeleD te he.rn._:t·.l.lk- zlpkt" nntlekl "!ln, waarvan
.' ICO I' unl.·r bl'l'k n ter"'11 BBllCoD.fi~ld

~ ell telt:~5rarn 1J,t Rlzerta te~t .ji\l. ('to ",Iec}]t" I'én gor kleu"d L;f-''Yal had.
-;. 1'Ilo./"bcb Illllt-c!Jlp, tltl,l't_' ()or,0~~lv()m- Op tteu ~v"r~a.dêrlng van hljt comlté
,.ten en Vt) to' pc lo d ",.I,,, d ,ar hg voor h' t Rbodé" g.-d~nkteek 'D werd een

",.,lka vi '-lt w' I In do ,r . o~ ze" t"le.<ralll pu kabt! "0 den h ..er Helt
l.J.rtulgen Va,1 la'1t~!~ ...norlmJt' ~ Jj,rt r;\l ~,~Iez.cn dat J& b",r')t:mde h·'t Idbou.er

~ :-...~erkt wurden eo dao rB.:lr h~·t v..,rfo;j II ~n}!.,:r Tho"uc\"ruft tu;d w.!rk voor lIet
I ,'" \_~ vertr'vKkt:o i"thodt:~ !!tar db~t::l i wl!de o!ldernfm'~n,

IJt~ wat ~o~kt llrlUI5 VO·IJ

(jroo:e .~nhl!f'o b, "0-0 de .tad ver
lat"n orn de K""t."klrlt'fI aan de ku-t
,["or t~ br-ogen, en V" .r de. ~laaod8g.
l'r"ch\~reID zuo allu plsateeD raeJs

I ,"DO[l)~[J.
:, .aOt'D. :.?') 0"" - (ReutH) ;\'0

Old l)":-lcbt Ult Tles:~IO dat Jat-:-an aan
l~ I',~nd een ultlmatuw bêdt ~esood,·[l
~ ,,;~ td PeklO Olct gt.:l~\ofJI ell .{een dt'r
Id': \·.lf" ald~ar hL'eft let~ be~("~tlgt:'nd ~!"

nt, <erDomen I)" J.pa,!\ch· kl[dle
tjO'cl e, bter ,,;),el' I b··ncht dal ltuJla,.d.
,. tw" ,rd op de J apau>l<:oe lIota D1d be
r 1,:t:lJd I~
.',. 1,<JueleDkrU:,:t Je Jap1r1,che m'n s~er

_ d\'t:U UIt all>1 ",tn'gcn van tiroot Bn~
. ~il.O lUlCiJ~~ dw buD dlt~c~t\:u voor
",)tlol( aanbled"nIls-'JfI !lay ,.UI e('hte- leg~ :lat dIé aan KllOberley. l~ [)ec- (Reater) -D~
, .:cu op h.,OQf'U ;'(01' wordeo ge.t"ld, 'pourwegrelll!!CrS die heden ~e KllOb-;rley

-"a' riat het le Japa;). dt' wet" om ~"eu ,taD Preton~ 'U" alog ..komcn waren Olet
~' ,mJdlOg IJ aktl~.en dienst te ue:.oeO v;,or br.;o plelzkr ml to"o tU gisteren mt

I :'<iauwpo'xt vertrokken Wl'.Dt d .. trdn

Iu~kte vaB de punlA'n ..t, bet voor Kiln
, )',ele'l, :!I Ihc - (Reuter) - De berley b6!!\em:i" rIJtalI( viel om, en eeD
};,I) Telc~T,aph pobltcé"rt bbden och Illr1d~r r!ltuI!! d~rallleerde, .ooda.t d~ I' 8·

, I een t.·",.ram vlloa P.,rt Artbur, I ".gl,·r~ be,,,1 wat geschud en geko~u8d
"'cerJ 11 Dec., w~nn wordt be,'cUL. 1 werden vooral majOor Berr1Dgé van de

, '. -t ;pvo~len aid ,ar I', dat er g"eo , Ka' [Hehe PI) ILJe, die achterUIt door eeD
'1)..: "l 1.1)0 v)or de leo'e. doc) dat do I veoslor "turtte ea leelqke snedeD YaDhet
'b, r. ,,11"<1' n vonr d.u oorlog DOg i gl •• krpeg De soelheId waarm~:ie de

'. j. VU,)rt~an~ hebb3n. I ilacbl~lst den trelD tot stJl8t.nd bucht
li. ',"Ifj,. bl~d he"at een ander telo- bedt wa.arscbUnlUk velen het leven ge

_'.'Tl vaD ~llilaS8kl vaa Z.terd.g Jl, red.
'. u 1e~d~ dat de leger reserven 10 dId Tw~e der pa.8&(!lerS, de ~,"8ren NlCol

, '.at' • in UOi(.'z-"el ZIch gen·ed ~e hoa ~n Verndyen, bewezen goedo diensten.
.I vuor ODUJld1d1Ulitl oprueplng.

CALEDON. :-;auwehJk<i is bcot n~ die uak Ye]'-

ek.". te besprekeo. Als ae Asiaat eerst
10 Zuid-Afrika 18. r.al hij hier blij_-
Het is een algem_ kwestie, bllde-
la8l'!l zoowel als de kJeuriingen zull_
er ooor lijden. Nu komt de ~ 'trie
,.-il de Chineezen hebben? De oposl-
he mid..: nIet zij Een directf'Ur in
Engeland pleit stt"rk hij de En.gellcbe
regeeriug om den l.llvoet' ..-an d.. Chi-
net>ZeII. Maar het is nu R6bl~k- dat
00 progl'e8I'leve p<>n e.r 6terk op aan-
~. WIj ,.-illen langI; cou."titauo-
Gleele wijze hand.,. ...n en trnchten dat
on heil kogen te ....erken

}Ti.L"'iCIE." .

Een prot •• t.
1(. W. TO ••.

(Van onzen Correspondent.)
18 Dec., 1903.

Jobannc,burg, :lt Dec - (Re:tter) -
Een moru; terTfrsaderlD g word ZI-
t('rd'll avonci op het marktplein gehou.
don, 'il'aarbu een re~olatle werd lIePU-
owerJ, prote.teerende tcl:(en zo')d, oige in·
~f('peU le ."ran,JenDIl8n ID de Oood.et
lob .00rg(J3teld werden 10 de coucept wet.
to~ dat Yerantwoordel!~k be.stour w.. toe·
ge8taall

Do h"('ren Qlllno eO Wyber~h spuiten
en de regfttrlDg werd opootuk g\lkriti
seerd.

13 D,..:. - (Heuter). - Ean druk
hIJg"" ooude op •.'nbaro "ergadering is
h..dl II an)Od geboudf'u om te ~
H'U tegen het plan to~ in...- van Chi-
n,"6zeu w do Tramrual. De heer VaJ"o
der oogon met het "OOrllteUoo der vol-
g"ouo re.;olutl(, "Dat het invoeren Tan
(_'lllnee,cben arbeid 10 eemg deel ván
Ent.ch Z. Afrika en CJDder eenige' t-
perking ..n on wen.scbellJk en on.staatkun-
,hg IS, en ,olgana bet gevoelen van de-
7.6 "ergadenng ten na<kele moet etrek-
ken voor de oo.t.; bel&ogen van Z. Afn-
ka en bet riJk in bet algemeeo." De
\oorstl.II,'1' !l;af UI ZIJIl toelichting hier-
,'an ''OIl aantal \'oorb<'6loon van bet na-
deel dat de Chio~_ den Europeaan in
elk land toebracbt W:uir m(!Il hem maar
to ..lJ.et, en "an de zekerhmd dat als hIj
n.lar Z. AfrIka kw_, bij met zijG
.Imllood,I oo~..n d..-n .b!ank n ......rlonan
UIt I~t "eld wu -laaI\; Er s 250 miJ-
hoen sterting UItgepen om dit b.ad
"<'0 \OOr deo "-lhnan te maken' en
moest dIe §om ,;,"men rm.t deOllllCbat.ba.re
mmsch"ule\'l'n' ,he de oorlog gekost
had. lIt·.tf·ed hl'jketJ te zIJn 'Voor de
o"erjl:aaf de> I<lud, aan; den gelen mao?
Wcrden de naturellen goed behandeld,
d,lO zou mcn gen~ 8rbeiders knmlen
bekomen. Terwijl ¥fQ('ger de naturel-
l...n met riem ..n gag_Id werden, gee-
,ehle moo. bea tha0.9 met 8Chorpi~.
[Ho Hand wa8 de nJ\tuurlijke plek voor
de ovcrtolh.jZe arbeiders doet! la.nds.
('n OJ"t gOt-d2 behandeliDg zou men geen
~ebrek aa.n nat urellPO hebbl"ll. I)t, heer
LoO!!dale, een der oudste ingezetenen
albler, ..acond,oercle.

De beer Radcihf~, ~ioeo-presidEmt der
sameni!""molt ......l VM'OOOlging VaD spoor-
wegbedrendoo pn lid van den UitT08-
rooJen Raad dt-r mijnverooniging
den Rand. ondersteunde hE't 'VoonJtel
en !leide, dat volgens de opgllVOO ~
mljnkanl'M' \'OOr 1891. '98 en '99 OOt
aantal naturellen aan de gaudveidenV3Il'
}[it'll8~r3r&nd f!.'6be~d 60.000 .,.,..,..,."'L
en dat men in dIe jaren,
stamper' hun werk deoieD,
aan guud bad gewo11!nen. Thana
mem met 75.000 naturellen en
stampers. eD toch maakte me-D 81ecbtit
£2,500,000, dOOD IDCn met WOY'OIll'
natnrellen £3,500,000 had moeten ma4
keu. Als de mijn:k:amer en de Tereem..;
~ng van mijnbestaurden op ordEID~
lt J ke rna.nier hun a rbei.deI'lOaan bet 'IR'f'k
wisten ta zett.'n, dan zouden &ij met
hoo tegemroonlig orbeidnolk. lleDOIIII
h<>bben Toor 1,000 atampers. Verdef
'IlI"e<'s hij {lAI1 dat er ..en ...erlaging VaG
loon('fl), vergelek~ bij die T6ór den oor->
log. had plaats gehad "0 50 @ 60 por<>
CP)) t YTOeger ah l\JlDIJ6lD81' ...erlrzaaaá
had hij bevaBden dat de I18tJarellen
gooed wer-lrtPa a15 men ze behlxmlijk beo
taalde; en die invoer VIlA ~
W811 p-u maar ..._ kapitalistemtreek.
OnIMgB had hij ~ eeD reil bet. 'V()(]lOÓ
recht ~bad om bij den btw- ChambtD
lam zijn op ....achting te mabo, ell ae.e
had hem te kennen gegBTeD dat iett
atdOOll4ie zou l'erriobt worden en ~
de mijrt1r-ePken geen !IOhade ~ lil-
den bij d. maa. trtlie1en die bij den
We~v~ Raad llOa06Il w-ordea. jg;.
gedMmd. mj bad met utureU- ~
~ken die hem l'J'OIIften wanneer de
Chm-z- komen r..ouden' dat ~
had hij geantwoord, ~iïst Tall ~
Vlv" at. Zij verklaardeo daarop d..t
ab die CI11n_ kwa.mea mj b_ ...
n~h~a IIOUden. De heer Chamberlain
had hem te kemren ~en da.t ala sU
zioh hielden bij de Britecbe Tlag, <It
Lmd eeD _ deu WitmaD soa sijlt.
Na de opoHeringgn TUl _ oortog ..
.,.. een echande zijo abt mea de CJ4.-
_ toeliet een ntap lftIder te
in doe nahtiag om dit !aDa tot tt,
ne te maken. 'mj self bad 5i
Californië ...erk ~ meb
aee __ t sich, eo be't'OIIdC
een 1I;1FlI18 mak W.. om tegen dat
goed ., ta _rba. VenIif!Ilde de
_ <tMa 6d. tot b. per die. dia
hii daanaD lIJI8I'eD. terwijl eeIJ
geiBObmaD 5 @ e.. per dag 1MIOCliS
om 1'1u1 te !.eIY'Sl

Toeu dfI ~ dool' den~ tot S1IeaUni:ag _
__rd zij ~ .. I.......

te_ beelotmt - - ..
Deur te __ tlc-el' ' .. CIlfI".
diDl ...:. .........
Lard .'I&IIf.

Dtl :hecr P. J. Burger. van de fll'IOa
Burger & Louw, die onlaDga ,_}a een
nau,... ~~ bad, beeft andermaal
het g.,luk g8lllllaakt met de IOhrik Trij
te ~men van eeo ongeluk dat hem
ZIJn le'l'ell .bad kwmen koeten. HiJ hIIiD-
teerde een geweer, toeo plot6e~ een
schot, afging en rakeli~ langa ZIJn
licba4m gmg. Het scheelde maar eeD
halTe dUllJl of bil had mors doo d
kunut!'D ZIJD

Da heer Theron "af hiPT' pen btoeed-
vot>rig nn!ag na den finaacieelen ~
.tAnd der lands kM. Vooral ~ ~
de wenscho>lijkbeid 'Vamde "f!I"II11Dderiug
.....n de politJ~. De beer GrahllDl heeft
beloofd bet ~l te v..rmmderen. doob
hIJ heeft r.nlb niet ~edaan. De geld&-
lijke toestand is seer donker.

De beer 'J"Iworon sprak toM UV'fJr p0-
li titPlr , wat bet eigenlijk UI, en
nod ~ IDeze" B8lD twee mnnnl'D ta
kiezen dat de belangen 'Vall het land op
het hart dragee, eo gaf daa.rua de kie-
zen gelegenb.-id lt"", vragen te doen.

De beer B. Badenhorst noag: (1)
V 8IB1I"&87 trom t het voorstel "an £IS per
pow te betalen ~

Á!ltwoord: 8een roontel mnr op
tt.PPaI't- VMl het oomi \4\.

(2) Waar staat mijnheer Theron met
betrekkiDg tot de Brandziekte-wet?

Antwoord: Nog ..-au ik gesta.n heb,
Het it niet de ...et maar de admitIietn-
tie der ...et, die een mislukking is.
(3) om bet tekort te dekken, 1II'at

bn belast ...o~?
Aatwoord : De regeeriag moet b&-

IMting brengen en indw.o ik ui~ ten
gunste b<!ll daA -..raa,; ik bet 0-1'_

ment dit of dat te belasten.
l>t!. Malberbe sprak toen eell kort.

woord, W'Barbij hij Zljo hoop uitdruk-
toe, dat de heer Theron zijn beat ma
doen "oor het on.denrij8, eD dat d.
beer ThETon nog -'1Jlll8.1 IFJO{). ~e-
steld ...ont- als Minister TlIOIl On __

RHODE5IA,
Sch.arachte van arbeider •.

Buhwayo, 18 Dec - (Router) - O£
sein ",cbt" \ a' natllrollen ow 10 dl'
mlJnpn te arbet ~eu geeft groot bellW. ~r,
en de pre!ldeot der IIlllnkamer alh'~r
zeilt dat 1118 er geen meer arbeiders
kOrllADmen n0g me~r mijncn nl lOoeten
81ulten

lIet tokort JO arbeIders b~<lraagt 2,000.

I. u,'oo, 1~1 Ot'; -- (R"ut~rl-Op hoog
t..:'!l' wordt Uit TIt~Lt:un gemeld da.t

~ I I~l e~D ultimatum aan Rn,land b'3eft
t,dcn.

Yroeg lO ~l ILIlnstaandtl Jaar en 'tI"e1
gedutende de IWl&lld ~ eD da-
tum later t>e worden bepea.ld---pat men
hier 'eene tentoonstelling Tan alge-
meeUell omvang bouden. Het 00-

1JlJté: 15 flink a&D het -.roeIen ell d. --
cr~~rI8 eteeds vol ijver en moed·

5lorm.

l' fhz~beth 18 Dec -(Reuter) - Een
he'l.e Zu,Jo ~tcr he,r,"ht t.ler, zood.t
tlOC,- z.,j,cbep·'" van hun a"kerH [!JD
g~r&nkt '0 de OODOttar Gast'e. te 4 Dm.
Iller ~e~0mCI1, geeD pa,8a,ler8 aaD wal
be"ft kuooeD utten.

Kerk geitouw .
Goon tien passen VaD 0DZ8 moeder-

kerk< is er eejl batien geopend en het
vertflondert OWl dat 00 anden:ziD8 ...ak-
kere kerkeraad geeo stappan neemt OlD
aan het bestaan el" van _ eiode te
1!lak9n. Wlj lPlijn bepaa.ld overtuigd
dat 'de k~lreraad in deze rekenen km
op de hartelijke onderateu.mDg van het
Lioán'tie Hof en ook op die 1'&11de Oi-
V1el~ a.mbteoareo.

Bulawayo, 19 Dec-(Reuter)-O isteren
hebb~n de ,endelingen hun nieowe kerk
te IloopfoDtelU, een der ou;]s:e leadiog·
.tatJos in Matabeleland, geopend. lJe
kerk, die pc-n mooi gebouw is, is feitelijk
deor Datnrellen gebouwd.

&poorwag-ongeluk.

Progressie ve Discipline,
een Voorbeeld voor
den Bond.

Maandag 14 Deo. werd onze MUDiat-
palitat voar bet Hof alhier gedagvaa.rd
voor 8C~ De heer TobiM
8e-yle1'8 had het ongeluk _ kostbare
koei te verliezeo en scbreef zijn T'el'lie&
toe iaan de aoht.e1ooBbeid VIlA de Mrmi-
eip4liteit en ~ dat lichaam
voor £20 IICbad~g· De N-ak
dutp'de drie acbtereenvolgeode da«-
eD EUitspnak ...eI'd ger~eerd tot be-
deU Y rijdag. De za,a.k komt hierop
~, de koe viel iD eeu del' ...el'8 ! t e r-
e ufe-garet1 door de HuDicipaliteit ge-
~ eD niet t.oegeJllallkt of omluli.DcJ·
W lit of d-e uitspraak ~ zal WeteDwil Diet. maar dit _ten wij dat elk
pu~liek liohaam moreel -verplicht is
W~ te ~8D da.t bet pm.liek '*-'-
getrijwaa.rd 18 tegen -uge &ohade Tan
bat-r kant. Stercu-gaten bebOONB
toegemaakt te ..-OrdmI en Y'OOI' de ~ei-
li~d ftJl bet pnbliek moet ....ordeD
~ gedrageon. Fz zijD 'NIe dinge1l die
OlD verbe •....n...r :roepen 00 hoe eerderonr.e Huaici.p;;nteit van uit haar slape-
nghM ;rordt ~, boe beter TOOI'
<wl noodzakeliJk- voorui~ -

dorp. op uaitair gebied i. .ne.
m&ar erg primitief en het WeiIer
bij deo dag wlU'lQef ...ordt, Bal djn
willm aptMm ea gebruik maken na
dralen onrr.er stAldnaden .

Aan den Editeur.
MUllhet3r,- Wat een treffend voorbeeld

van geboon~mbeid eo goede tocbt Ileef£
de Plet»partiJ DIet aan den BoDd! Kijk,
la Piketberg, Beaufort Weet, Prius AI
bert en Swelleudam maken Bondsma.n-
U(jD aDder malkander razie eD ...eigeren
.u, O'D allerbande bogterige redenen, sicb
te onderwerpen aan buone, eigene B€·
noeminglyergaderingeD, Oonfereotiea,
Commlllllie8 oan Toezicht eD Voormao
DPn. Om de njQtiglte oon' ken ~cbeldeD
lJl op Idd810anDeD al» "Ollze Jan", Tbo·
mas Theron, Dr. Botfman, N. F. de
W ... I eD ad vokaat Malan all "partijdig

n
,

eo zeggen zli, dat IU niet voor de gpko-
zeil kandidaten lol!en stemmeu, al .. h
ook de heele Afnkaander Partij ineea,

1>har .lct, 'Int gebearde er laatlt ooder
de ProgrUl8ieYea te Kupetad. De heu
Jagger, ex Lid Tan de Aleembly, een
hekeod sterk tf'!!eo!tander Yen CbiDec·
!!Che immigratie, belell'de een kleioe Oon-
ferenLie nn eQnalozinden met hem cp
dat punt, daaronder een paar heeren di"
niet tot de Pleti partij behooren. D.d,·
lIjk: Tielen II de Progrel8ieTe org.nec
hem aan, Ilt!Of bij bO()j{urraad had R£-
pleegd, enkel omda.t hli had gebandt:ld
£onder Toorkeonis 'filii zijo aan ...oerder,
Dr. J ameaon. En wa' dead de beer Ja(-
ger'l Zwoer ~ij : -"I.~l:J:eoeen oaafhan
keljjk man; ik cal mu niet oaderwerpeo;
ik ga vechten tot hei aitente toe?"
Net:oj hij kroop io aijn &Chulp. beleed
Bebuld en wacht nu ootmoed III op .... t
JameiOn .. I.eneo. EeD ander ex·lid
voor Kaapatad, de heer Jobo D.Oalt
wright, bad mede de Coaferentie biijt(·
...oond. DtJII...e~e 'Werd hij bEechulalgd
'l'&U "dialoyaliteit tegea Dr. JamellOo".
En Da blaaat ook hij den aftocht ea legt
bij oit, hoe bU, &OOdra hij vernalll, dat de
heer J agger had gehandeld lODder ia
stemming 'fan Dr. Jam6lOa, bepeep dat
diL disloyaliteit w.. tegell hUIl "Ohi~f"
en een nrbre1rioa: .. a dil4:iplioe, ...ur·
om hU :Dob olltvok .. n de hew8IiDI.

Zoo handelen Prosre.ieYeu 'VUl Dum
an in'floed. BOe bn de Boud, mat al
de kleÏD!leestige w"rsuevigheid eo per·
lIOOnlijke MUncht ia eigen gelederen,
met Iloed g""olg strijden tegen sulk et.
ParlU? Lu' 01\8 ODH 'fOOnaaDDeIl TOl-
gen zoolang wjj die hebben. Daqell lij
niet, laat OBI ''()ozeJan'' en 'pn coIlep's
Ihe&tea ell betere _Ulleo 1D hun plek
beaoelDen; mUl ia~nlllCheD Ijj "Geboor·
uamheid e4 Eeubeid I" oaae le ...

Ik bell eaa.

wijlI.
Ten tweede ..prak hij ore!' de T~-

dering VtU1 boren Tan Gou vEll'1lemeDtA;-
...-e-ge, en ten derde dat de beer TIWW-OO
zijn invloed moest. gebruikeu om Btrij-
denburg tot een firokale aldtoehog te
T..-krijg8D. De heeT Th<>roa lichtiYd
tMn toe waarom I!;IJo motie O'I'er 00-
dPnrijllE8keo niet dool')l;egaa.n ....aa, o.a-
dat Dr. Smartt zoo geze~ bebben dat
het een Britsehe Kolmue w.,.. en dat
Enjl;elecbe Qer.ohied-eni.. de En~bebe
taal en Ea.gel8che opl<>idinp;op deo voor-
grond _tftI knmeo ea onder'lfez.lln
worden.

N.. DDg het een 00 aodt>r gezejld te
Iwbben ovet' d .. bon-n "n fiskAle afdee-
hog, _de de beer B. Badenbon,t, dat
hIJ J1Ï<>ttevreden w.... o.... r .... n ui~
ot'er tU> BraDCb.I..tJ:te-wet; hIJ wil&..
b..bben dat er ...-enudrrin.g in de .... t
g"maakt moPlt wordP!1.
Duma .wde da t.-r 'M. :-; Kry-

u.nw, R;,,~dNord door d"-ll 00er N.
J. J. B-..dcnhon;t -n mOUe un daalt,
1"ertrouwen p!1 Tolle ondentewuDg in
den heer T. P ",..ron voor, ...elke eeD-

pang ..taa~ ...erd unbenomen
De heer TbertlIl dankte de ....".pdo-

rina ...oor hur wrtromren in hf'lll ge-
stRld. en ook den 'Voonitter voor de
bM'lfll.lDe WIjze waarop bij de ,,~e-
~ geleld bad.

De voorzit bM' daaJ'(!ll t ~n <lank t..
den beer Tberon YUOI' ~jn O\'erlrolDAt.

Na nog eenigfl ~. W8>D-

.,_. de beer 8~ de kiezen
1100 ~ ginp; -- uiteen·

n.nl. De I. Rey In Indie.

Loon.verlaglng.

EEN 8LACIITZAAK.

NAT A L.
'.' "Il. 18 D,'c-( R~u 'er) _G~DPraal I
" I:t,y 15 cr IU 1:.,.I'~Ld om al de
., t;, var,~enen te Ahmedoagar op
1 j. n oDderdaaul!._~d te :at ..u all )~
Z ..n ".Jd t'Jl !.iJl1 landll~nooteD

,.Ie 'ViiI ur~n ~a bet volb,eD~en
'"u zendlol( h"tft de I(onpraal ter·

'.! ,,'u teruIIreU! oaar Bo[pbaal un
-l.dri

PletorlOaTltzburg, lA Dec-(Reuier)-
De bOdwmeelt ..r.. ereeDlgJnll heeft bellio
ten hilt loon der timmerlieden van 1(j tot
14~. te .,erla!::en, en hei aanzoek T.n
d 'Icn ierulll(ewlllen om de verlagiug tot
l~~, bet Durba:Jpch lOOD, te beperken.
Wegens den heel'1lcbeDden druk en de
.Itlphe,d vaD bd werk werd dit ecbter
d,)or de bazeD Ilcweigerd, en meo d\lokt

_. \" D,e _ (Heuter) - Sir d.t hut werkvolk zlch htera!lB onderwer-
I"I'~"D w rJ ~l.t"ren avuo I door, pOD zal.
., JrJ~e£..,t. nen op eCU fep~~rn"al !

..• ,J "liar h~m vnor lJl" pcbt I 'ID I Durban lil D,c - (Reuter) - Bedon
,'l' "ll~ zp,."r taf.l.ervl'" werd ol" i J'!ed d" h."..idr cbter ul~5pr8ak in dlO

", .. r u.eral ta de Verejlolf,(d~' ,,,nlt VOln Ro.:<r~ u. Ber~l, van wieD bij
\,," W". lJJ,.etcekend, t· r e,·re! V() r het Yong 'onclglUlncl hof .£1,~63 voor
; "1 b Jl J~-4 r:1":-'8 au t.ll b~~orJ( ~ ve~ocht vl~~l!ocbl"oidorde, mur in plaats

','dd \n~lo AtntlnkaaD~cb .. vrtéud d.arv~n een t geneisch vaD .£2,~:>5 .,oor
>!Cblldc d<>or het sorgeloos btlrg~n Tan
4.1):!) lamw(lre~ bekwar:zl.

Do nl '.pn.ak w~s la beide gevalleo teD
~lIo8te van Ragen.-

Sir Tho.. Llp'On.

\ ~;&'-i.3.r.ll ~alrr~O wej~r fJaar den
~ r :, lllJI~d ~·,11n als t li "r kal.~ ('P

,', ,',''' de l""~ aall dd ~lc'UW Yurk
_,ill lub tI' bebiJ D ~el!cbr"veD.

~t- "'J)\{ lIlec~ antwoord ~komeD elJ

L. n .' k",!t J~t bl] een wuzogl.l;l der
; J'J~ ....;l1.rden wd. .

TE ItDlkeDburg, eell uur 'I'&Il Brit._WD. wordt een nadenrijMreI genaagd.
lie 1Id'T. .

Akelig. ontdellklng.

'Pletennllfibburg, 19 Dec-(Reoter)-
In Mootrlvier ~IiD de Inken na iw ..
Indlscbe SlOon8<!n ile.,onden. Men ba.d
~tl eerst de ke,,1 .fgesoeden, daarna JIll

.' uk gehakt. en teD slotte 10 zakkeo de
n flOr lateu &fdrUyen.

De Flor •.
OP eie pl.... Lenwpoori (Bano't'l'r)

word~ een oacJenr1jll8l'lll p-..reagd. Zie
lid ....

nl' lJ c_(Reuterl _K'plt<'lo
~'It \"~n het Bn'!'jchf ('orlo~8(·hlp

. I U a"~' Op J),mmaD' eiland, b!i de
. I'. Brlt.eb C )IU:nl-,I~. op .trand

'11.' bchb, n ern"'I~e gl~Dlog"n van
..r ~., J,~d belw<Il"D wc~on. het
. . 1,elJ von bUD scblP door nahtlg-

: ,,~ \"('r lUilD

TRANSVAAL.
OK __ '!tOU IN .. D.L~ 'I'll

éDJiZiilM.Lord Mlla.r.
Juh&nnesbQ~, 1'1 Dec - (ReOteT)-

Aan Lord l\ltloer's ont",n"8t nemen
morgen 15 8tad8~tl1ren deel. Eea
p."ilj'len 18 "~f\ricbt op de grond d~r
"Wanderen," groot ge~oeg 'foor 400 lit-
plaataflD' het station le groeo gemaakt ;
de ~trat~n worden omwomd door 1'1'0'
willigera .

P.n.m •.

I.n))"~D, 1',1 Ilpc _ (R"uter)-~;tn
I 'li:"n A'n"rtkun,obe !DanDlei'll h~eft
" fel bekonao om lICU te Pbillldelphla
. n....p:e b"!ie .en ten made naar Colon
• vertrekken
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pTaadea. Nu heelt cu. bfcm ~
deu to v.loeiea.

Ond .. herhMlde iat.rraptMI _ toe-
juiqbi pat 8pI'. YOOrt ... te $00-
n&ll de lIaad 'RA het rappart T_
den hr. SlrilUler, dat de kOlUt YUl Chi-
_, - Tolk dat. MR ..... J.nu.~t.DdMrd beeft _ .... tt ....-rt _
Iliet uitpett, ... _ toeit6d lIieta
UI .,.IIIIPoIIdereL AaA RIb .......,.,_
heeft de haadel Di... Dat beeft __
ond~d611 Maral WUI' Obi" ....
zija.
De I'ede.auc wordt. al __ bemoei·

hjkt om &ija rede Toon, te..ttea. Voor
oen kort oogeablik weet de TOOhIitt..
.tilte te Terkrijaell. Spr. WiJ wij ... op
dentoaatud TaD de mij_ op bet
oogellblii, nu ge. wordt dat ala DJ
niet meer arbeiden krip, de ...
LIaan de mijaeD aullea ek&iteL Die
oo.t&ud ia IlOl nooit mo IIChitt.ereod
geweeat ala IlU.

ER WAS .EEN GESTADIGE VOOR-
UITGANG

~ed_de al diAm tijd na deo oorlog.
ve opbreapt 1& lUl wear biju mo groot
ala voor den oorlog. Zonder dat er ...
Chin_ inkomt, aal de opbreupt iD ~
voJgeJide jaar eYen groot mjll ala in
I!:!W. 1. het in ov~ met
het gezond vent&Dd dat,hea.m die lAd-
k.. tl"aale wiaateD trekken, de mijn_
zullen gaan aluitalP Spr.. weet ..ar,
d ..t er zelfs niet _ gedacht worit.

TonVljl het ougemaziierde lawaai
voortdurend toeneemt, v~o~ de M.
J ~er: De heeren mage. YnC- wat
Ik dan Toontel ala ... mlCsdel om te hel·
peD. lA de ewste pJaate: .. mja _r
arbeiden in ZWd Alrika te kriipa, dan
er un aaa. het werk sijn. (ToeJ. 611 ~
k8ll8ll van afkeunng.) Ik kan de rap-
porten Tan den heer Grant en derge-
lIJke deskundigen m zake VaD kleurling
arbeId aa.nhalen die verkJacen dat de
gevolgeu Tan den oorlog en Y&D de
100usvermiDderin8en die er na den oor·
log hebben plaat. gehad, Toor _ groot
deel verantwoordelijk ZIjn voor het ~
staand. tekort in acbeiderl. (Uitroepen
van afkeunng). Ik wil n eeD paar TOOI'-
beelden geT_ om &all te toonen, dat er
g8lloeg arbeide.ra zIJn. De Been heb-
ben meer dan 10,000 Inboorlingen in
hun dienat. Zij ZIjn onlangI begonnen
om de Du TOlt8 Pan D1ljn te open_,
W&&rVoor ZIJ nog een 1600 arbeidS'll
''' ..er noodlg hebben. en Zij hebben niet
.I" minate moeite om die te krij~en.
,ru"J en een stem zeer JUISt.) GiBt&-
I en "nil: kreeg ik berichten over de
,uorraad van arbeiders In Matebelleland.
Daar 18 een mIJn, d". nOOit een tekort
h,,,,ft aan arbeIders het 18 een van de
I \\'oe mIJnen, die altIjd een diridend
!tebben bet.&ald. Die mIJn komt nOOIt
lukort. ,,",dut de menachen er faUoen·
liJk worden bebandeld (Lnide toej.).
J k weet dat de bestuurder V&ll d .. IlUjn
dken blanko ontslaat van ,I\.en hot be·
k ..nd wordt. dat hij de kleurlingen miR.
handelt. HIJ ZIet toe dat er recbtvl<&l"
rllgheid gescwedt zoowel aan den kleur
hng aL. &all den blanke (ToeJ.) Ik zal
11 een ander voorbeeld Il;even, dichu'r
hIj buis_ Onlangs la, Ik ID tie dagbladen
dat de haven-commlsble van Oast-Lou-
den gebrek ha.<! &An w"rklIedeu en zij
\\ ,..~ brutaal ~pnopJZ: 0111 te prateu over
het inToeren van Cb neezen. (lIj "oot,

H",.,j, d. h,.." .!agg~' h.ld ""d,·, I. llF:BllE:-i \, !.I liET HM'H r O:-iS I.'O rlat wij in de dokken V!ill Kaapstad
ruwe Ulethoden 'ali d~ 1,,- "'11 d. [ \ "rk DEZE MET DE Z_\KJo:N \'.\~ ~teed8 arbeIders genoeg hebben. Daar,

TR.\:-'''\ \ U, n; BDlOEIK\ r ID Oost·Londen. h"t mIddelpunt VlUl

~m'rull:t'tl van bpr " vrlendpn Wllden kafferland, kunen ZIJ niet genoeg nr-
h,('..,.I\n Illel wettm ~1>ULJ hIJ h"nnner- beiders krIjgen, en hlar 10 Kaap!t&d,
d .. IIAn ..en "'''·g ..rA 'I'rgadenng Wer ID hiJna 1000 mijlen van kafferland Y9l'-

d"".·lfde zaal, op :lI; .JUD!, 11;99, waar hIJ wIjderd, heb bon W1J er lI:enoeg Hoe
'I"dk U'1I "uu,te "Rn de Transvaalsche komt datP
I Itlanders Immer, allps wat oon cJ<.e1 OMDAT TE OORT-LOND&'Il HE1
'an ZUid Afrika aangaat, gaat oos allen LOON 2s. 6d., EN HIER TE KAAP.
aan Lom Kllner ,,ng!. dat ll;eb",,1 ZUId STA D 4sh. PF..R DAG IS.
AfrIka ten zw den "an de Zamb"",,· apn Dat 1. de red ..n (TO<'j). Heeft Dlet
land" oornmIgen zIJn tegen IJ1voer van <If' gekleurde hetzelfde recht om sijn
Chmeezen IU de Kolonie. maar meennn arbeId zoo dunr mogehjk te verkoopen
dat "'J ID Transvaal noodlg kunnen als de hlanke? (Toej.). Er is nog een
ZIJn, en d8t, als "'J daar worden toege- ander punt. De mIjn bestierders zou.
latRn, WIJ ze daar kunnen houden. Rpr don zooveel gekleurde arbeidCl'l'l lrun-
kent m<laC tWI'e mensehen hIer. d,,, zo nen krijgen als mogehjk was en het
ook voor deze kolome noodig acht_..n ontbrekende Ranvullen met blanken
Er zullen op mJn minst een 100.000 Chi- (Toej.). Reeds is b,er aan gedicht. Ik
n_7,en dadelijk noodlg zIJn voor TnLn-- wd 11 " .. n oonl<,..1 ".1JJllUlen nUl 8 IIIIJn
vaal en Rhod""" •. ZuHen al dle 1nl III IngenIeu", aan de Rand, de beereD
t<Jnlpounds warden gehanden? -:-<_n. Price, Skinner en Spencer
If""veel lx·" akers zouden daarvoor DIet Deze beeren achten Tolgena het door
noodig cljn? Wij rollen een cordon V&ll ~Ien heer Jagger gele_ne, de arbeid
pohtle langs d,>n !:eheolen noordelijken ,'all bl&llkpll 7.!'pr ",,,I mogelIjk In en-
gren§ moeten ond.-rhouden, om ze ta- kale door hen bij name genoamde de-
gen invallen van ChIDE'ez"n u> bewaken. part"'l1llnkn, "aar hlanke en ~ekleurde
En na lang genoeg gesukkeld te heb- arbeiden gemakkelIjk !i88Chelden van
ben, ruilt>n ellP wacht ..rs moe worden elkaar lrunnen werken. (Tooj.) De vo ..
van hun haantje ~n ,le WAAkzaamheid naamste inhoud van deze uitlating is,
zal venlappft. dat de mijnen ongeTeer 75 blanken I*'

MEN WIL BEPERKTl'.'G -lOO .tempera zouden lrunnen g.brui.
\[ J Chin h-al lee_, waar sij nu gekleurden in dieut. eo wil , e ....zen ~I' pn tot 708- hebben. (Geroep van afk.,uring). Dat utkBr" lOOOrten van "erk M&&T rlf' Ch,.

nOO8 IS ,bm .• hmmer dan de natnrel. de opinie van mijnmellllehea, die uit
len. HIJ heeft reed. honderden nn ja. 'lOderVlnding spreken. Dat IIOU arbeid
ft'n doorgebracht in een soort van be- verschaffen aan 8700 blanken, en _
schaVlng. en op den dunr zal de Chi- '>61 groot aantal inhoo~n YTij ma-
nees al dia beperlUngen IMtig gaan rin. ken die dan UIl andere D1ljJlen zouden
,kn en 1nJ zullen ZIch gaan vereenigen kunnen g&An werken. Han is daar Dog
I'n g....n werkstaken, welk IiOOrt V&ll <i.. kwestie van
dingen zij beter TMetaan dtm. eenige ARBEID-BESPARENDE INBlCB-
and<'1'e natie. Zij zullen znlk een genar TINGEN.
bbJkeo voor d" mljn.indlUltne, dat de De drie genoemde mpnieura W&l'8D
nllJn-mcnochen naar Pretoria zullen van meening dat door d_ toe te pM'
vlucht(JQ om daar hulp te gaan vragen sen het _tal werkliedtln aanmerkelijk
om ze weer na&r huis te sturen, of dat zou Irunn9ID .-orden -rerminderd eD dat
Zij anden de mijnen zullen gaan Mni· er per 100 stampen niet meer dan lPOO
ten D,e nU voorgesu.lde beperkingen tot 1200 gakJenrden en 126 tot 150 ~
zullen nn lIeverled .. moeten afslijten. oefende arbeiders noodig 2lOuden siJn.

Om dit te bewIjzen, leent spr ""Il (Toej.). Nat.Jurlijk, YerYolft;de de ~.,
.uttrQ:!le1 'llt oen artlltel ID de Econo- als do mijneigen&an wisten, dat aij de
mist, dat banoelt 0' er het werkeu der ruwe arbeidakrachten maar yoor het
Chineezen in Ma.lakka, en dat de Chi- grijpen hadden, 110uden zij hm hoofd
~he arbeiders daar met 7.00 vlug niet breken oyer~ arbeidsbe.panmde
zich aan bieden als wel g_~rutCht wordt macwllllrie. (Toej.).. Ik ben pen mijn-
en dat, waar zij begrijpen dat IIlJ door ingeDieur, maar ik beweer niettemin,
hun po6ltIe ID staat zijn de meesten in dab II.. ~n is t~ Eeggell dat Da die
1'Ita u> dwingen. 7.00 al~ In kwestie!! van richting al alles is gedaan wat mogelijk
Inon en dergehJke. ZIJ dIt doen en met is. (Tooj.) A1s den mijnbestuurderB B&D
SIlCC8fi pn dat hIerdoor herhaaldelijk bet Tenltand kon worden gebncht dat
gevaarlijke opstoot Jes plaat. vonden zij gl!l9ll Chinee.r;en zullen krijgen, 1iU1.
Hetzelfde zal ongfltWljfeld in TrsDSYaaI len zij heel spoedig de Loofden bij el.
voorvalleD. kaar BtokeD, om te oTerleggen wat mj
l.I.J ZULLEX HET WERK VOOR DE I k~ doen om d~ arbeid&-oDkosten te

BLANKF.N NIET DOEN TOE- venJlUlderen. (ToeJ. en .op'!*'; eo een
NEMEN stem: De Tolgende ~~blieft).

Wel heereu, verTOlgde II}Ir., ik ben
Wie meent, dat door hun koau;t de bereid om te erkennen dat de door mij

arbeid voor blankell zal Termeerderen, . wer "oorgestane _politiek om geltlaunM
kan m d. naute toekoIllBt gelijk heb-- I arbeid aan te YUllea met blanke arbei--
he Maar later P In 1895 waren er 8000 den &Il meobaniaehe inriehtiD«_, de
blanke arbeiders aan de Rand waaron- I ontwikkeling der mijnen wat langum ..
der 1()00 tunmerlieden. zal iemand dur- UI doe. gun, mUI' ik vnag aaa. elk,
ven ontleelUl8Jl dat de Chineellen DIt- I die wer ~nlVOOrd~ ia, of het zoo heel
~tek8CIde timmerlui sijn P Zullen zij ook . onvoordNbg IIOU siJn, ala sij Diet al
niet in staat sijn om de plaa.t6 van blan-I" het goud in de -.te 25 jaar zuu.
ken ID d. m Ijnen In te nemen? Er is een uitdelven. (Toej. _ geroep YUl: neen).
groot Tenchil in de werlt-onk08ten bIj Is dit zoo heel CIIIYOOrdeeligP (N-).

0.. "oon . de L....r :\latth"" '. 0~1l1 de venchillende mijDen. Waar de groot- Het goud al niet weg !roopen. Door de
rle ~n door u. Wijzen np nHt .te ... rk-onkosteu Zljn, zullen de mijn- <loor mIj gesche~ politiek te aan-
doel 1'&11 de n~rgade~. om uamehJIt beetuurrl.n I(edwongeD worden om de I vaardeu. zullen wij Traanaal !IInZuid
te ~t_en t.lg"u d.. \'(>org~telde h1anlte .... klleden ta YerY&ag8n door t Afrika se-chikt maken om ... plaat. iD
IllTOe' Tall amaten (L'Jldtl ~JUlching ~n. Dat .au iedereen doen. Het I te _ Daut Autralil en C&aada.
BIl uellUW!>n ''tl1 "fk ..u rUl&) \\ÏJ ....nd flIIYtllg Al min dat de Ohinlll9s den blan- I Ala gij Ohi1l8lllSa laat inkoalell

J
. nit

"p ~ "Argus." dl" 9bll hohoorlIJke b&- ken mijn_rker geheel al ~erdrijT&II. ! :gij _ ~ berollriDg llrijgen
"-deling vraagt "oor 1l11"JJdIe bet DIet Ik,:eagt ~reker, durf te vool'llpellen, r .au. blaUlID, iii.. en daal' orer het
-- aflD met het 1I1TDeI'en"Iln Chin__ r1at. ai8 Ch'D997l8rl e911 suhM blijken te I land, en al liet werk aal w~eclun
-, ill de handen van hen. dil., de poh- zijn, binDen rijf jaar tijd geen blank. I, -door een miadlmrurdig ru. (Toep
ti_ TUl de ".\ rgus' ,"otgen. 7leI(t spr. me« aan den Rand aal werken. Hat r Het lawaai ,... langumeriaaad _
dat .am-eel ht-m betrctt. eT mIk eene ODlanp ToorgenlleDe met den beer ~ eterk gewordea, dat het bijna GI1ID~
behandeling zal plaat.; nnden (LUlde Cr_elI is daar 0lIl dit te bewij_n.! gelijk __ YOOr den apr. om nart te
toejuichJng): HIJ doet ~n beroep op Nauwelijb w.. d_ TUl sijn po.ïti. r gaan. I[~ Y&D "Ga mtten, ... ge-
allen, hetZIJ voor of t"lI;en de \D'-.,.,r. als mijllbestuurd .. ontJaeTen, of de;' l"08P 0lIl dm heer lIhrriman te hooren
om all. ~rekers gednldi" aan 1" ho()- blanke mijllwerar. die hij had 1I&Dg&-1 wiaMldell elkaar YOOrtdunad af, .. de
rlllD (roei.). . _ st.ld, werden door gekJeurden Tervan- 8pI'.,... aI1een YWder ftI'ItuD .....

De secm.ris. ~e heer Kenyon !."I· gen. _ hen, ctie na ... bet PIMf ___
ty, ~ dan eenJgtt telegrammeu I De Terpderiar. die tot nu toe vrij i' t.. De heer Jager maakte -. hier
.V.LI\{ DEN ED. DEAKI~. !:ERSTJ:; rustig hael pluUt.d, .._ teIk_ het. 'ook een eiDde ... sijn rede ~ ~
HINI8TER V.LI\{ DE ArSTRALJ· . s,,:,prok~. ~ met eelt I aan het ~ r~ PUitIe ftrlaa-

SCHE KOLO!.'1ES I rUid. toel~ ..ra laapamerhau.d' &.611door lIija n.lutie ._. te .teIIea.
A.au. . • 1 01lJ'Ulig. n. ...........,.,_het (Luide toej., _, ........

V den -~8r~ ~~1ntJ- \7.1a- ..ur te vl!lTelu, dat .u.s ~ ling, jouw, 0 daar m.uw pjuicb _
eI'e8Ill6'OC te -pa ....:- An~ - yell na al Ma ... de h_ JIIfIPI' J ,proep: lIerriJaaa, ~).

........ 8&

De "Good lIDPe Hall" b.ft al meDl&
tooDeel Tall WiJde geMtdritt ~8Il,
.... _ al var in de aucbledeni.
moerta WIrUg PUl om _ t.epnbaapr
te k_ Vlnden "&Il \Póat or Zaterda&
III d.e laai. plaai. voud.

Toen WIJ OlD half acht de ZUJ biD-
u_traden, w .. de .. al reedI ..... de
belft p-n&Jd, en om acht nur wu de
ruimte, op den OYerwarnum Deoember-
aY'VJld, TO! ala een urdielie-blikJe, zoo
Tol dat g_ lIlUIS 111 of UIt kou. De
...... onmogelIjke plekken waren ing&-
nomen, mell8Cheu stoudeu III de gan.
gen, iD de vensurba»ken, overal waar
lQa&r nllmte W&8 voor een paar voeten
om .wh te _telfln
Ia de aal eeD geu,e~de memgt o

V&Il allerleI ras en kleur. Op
de tribune eeDIge honderden van hee-
rea, die kunnen gezegd word en geb.,.,1
Kaap.tad te vel'Ulgeuwoordigell. Tel-
k8118 al. WIM'I eeu der notabelon Vel'
eclleen, lUlg fir een luid geJuleh "jl UIt
eie au1. 'I'oen de beer Pure- ..II ver-ehoen
werd b.j begroet met 0011 .. ho 'all
JUlObltreten, .... P.DaJ. dr Poter sen, en rle
heer W. 1'. ~hreloN, t erw rj l biJ bill
verschijnen VRIJ dcoo heer ~lt'rrlulan II&U

het pJwch geen eind .. ""h",," tf> komen,
dat telk8118 opnieuw "erd ~,.bev"n
ala een kl ..ine groep van tegenstander.
wilde OOgJJlDeu om lilt te Jouwen.

zoo&h. reeds "&Il l.' voren was 'utia-
Jelrt, en ook ble&k UIt het verspreiden
..an IJtl'Oc>lbIljetten. <he er op berekend
waren om den heer M.-rnman ID oon
ongulllitIg daglicht te stollen, was vr
~ aantal person"n. dil' rueu had ncr-
t.- over te balen OUI J" ,errI<'UtlJl,"O
111 de war te sturen. "IJ die or ook ID

lJaagden om de ver"adenng tegen t,·
werlLen Er waren N nus-chren een
honderd, d19 och ter . a.I lwncleo ZIJ b v
dom heer Mernlllan l,..t 'prel ...m belPt
t~n, toch met kond"ll t'--g"nhoudpli. dat
de "ergadenng VI' Ju "I_,t ondubbel
ZlllDlge WIjze b .... r .. t koor te keun ..u gaf
VIln de "oorg\J8t .. lde Invoor van .\zlateu

Enkele ''"&Il riC' m" ....t rIJmOt>n"H h.·.~
rom lDAII'kten "'J op In de gallerrJ H.,..d.<
In het 9t'rst'· hali lJur "aren ZIJ be<:'.-ch
T&D het b(·b.r8f·Il'H~n, pn al~ hlln lUaJlI-

fft6tAt, .... "erd'!l1 OHr,t"md door de t.;-
gen-tn&ruf .. tatl"" Vat. uet ovenge u",,1
>an het publwk. b,·!>"lln,." 7,IJ op ,jIl
m_t onverkla.a, bar" \\ IJze UP h.... t.u.
r~ela vali be' \ olk_h ..d .... n le beHo".
a&ll a1lpo bekend lll ..k"nd", ,lat Bn!on,
never, Df\Ver, ne' or \\ dl 1)4:) slan~~,v. R.t
wel ,.-st lx>[a, h .. bJk kl",,' al, 1ll.. 1! III
aaD.merklllg neemt -oor \\olk d~~l I.JJ

bun longen ge" ..Id ,I.<iDll..den
Er waren naar verhoudJog Dlel \,,,,,1

k.1eurhngen, maa.r dlA (lf waren heten
..an de dIJIJ ..hJkh,.,d "4U het '''l'prpkPII
Tan hUIl ani I-ChItH't_· ...( hf~ gfo\~,i""lb nl' t ...
t.- Wen.scbeIl o'or \\'IJ hPflIlllt'n'll oU",
.,..." kaffer, dlc ais IJ~t \ ~LTI ,ti dp ~t~

....proksn woord~n ~.. h·'t.·n III tt) drInkt'Jl
'@'Il la.n al (t ... a.&J1\\ fI'ozld~n nlf·t~ IllPo{'r

.ehoon t...... mprk,'n l<>lk"II- lIJU han·
<lpo op ..Ikaar hrengPlld om I .. aPl'laudlS'
Me9ren, an op 7.IJn f-"t:_·utJf'I t4 Jlll1'heoD, dat
h~t &en aard had Et.n .\ndt·r ~,ht"'f.u ! II

ZJJD twee BfUlt'fl nit'! "':'Nl.)4'~ Inldd.,Iil'n
tOP bt\zlttt'D om anll 7.IJII gPth.V!r lit
uItIng tA g.,v~n

Oud.'r de blank.eJI ,Ill' lIdi lot rltJt 1
""dden gesteld ,,1:..- ,lt t.· k."", II ., al

ar ge8prokt'n WArd, ~',I, I I P'·U JIl rI, Tl
aanva.ng a.l ,.)f~r rUm()I'll~ I Il 1("'11 "t'Il

:t..J]Der burPD dit JD IH~ru afk'·'Jrd. \ 11-

t~lde w]. dat de beele heweg1Dg lJlaa.r

OD.%JD WIt.'- ('n rlat

U:'I.'DF.R UI 1)(1\[ 1'\1 L \'('('11/1)('
IETS ZOI '(HIPIf, ZIJ\,

Gr:WE~;.;.n

8ta.art partij r· ....1 t.1 llJdt'll H1JIl.t "t'
~t ~~n tall dl"l1 .. rpd._. al h....grHln. 'I
a], hliJltbaar ".,I ...el ,j"'Jf .....JJ ue<>r van
h .. t maielaar· ... rI<l1 dit·, ,)Or In rI.. '__I,IJ
ZlttlDg genonll'll tJad, rflt't hlln fll,\ I.d
l"ronlwtsehaaidst loedrlJf. pu zoo hI,,,,!
bet ToortduTen tot aan 't elnde van de
\·prga.dt\nD~ toP r(H'1l dl-> h'~'r \t"rrl-
ITlAll werd op~fln,' p...rl, brak hl" km.lr
d~r la..-a.a.lmaker ... lo~ Ifl 0,' UH'('..t ()n Il.'

lllflrliJke ke .. lg.. lllld'·11 'r",·rll~ p, Irt,.[
overstemd noor dt· 11\ I~r",ruott 111('t_.' d. f-

h9Jd der &aLHl eZl~:VIl. dit, ('t_-'II .).lJ(·~IJ" r
stemmend !<I"J"\('" .Llnh[,.f \, ,pt laii,;
duurde het, of m. '°l Jan drTt-l \ lt'rdt'l)
",tonden op pon jUH'htp.u r n 7.\\a<t..Idt~n 111("

hoeden en doekeu. Iflllár de u.,lld.· \\.1.

besloten 0111 ufln ht,t'r \lf1rnIl14L1I uwf
MJl ht't woorrl t.t' I,,'('n kom....'1 .11 7.00

wa. deza ~£'d.wCJt)gcu "f"Pr r.· ~.laJJ I.]'

ten, UJ06U ~ht't'r IJlt-\+'r dail 1)'I)lt ~ro ..t
door .un IIJtbundl~fI u\'atu'. dil") IPJI'I

cbe UJf'eIlde. dat de b.,..r .\h·n' flIUIl nH t
populair s..no ..g w"_, [n el" Kaap,tad 0111
hem bIer als rt'd ..na.ar IJlt t., nuodl'_,>n.
"'d "-OOT Koed ra.u dH< dWllllnlZ: I.,LI l",f.-
hou gen_

Het gevol" '''Il <h!. <lllendIg optr ..
d_ w .... , dat. w..n Dr !Jl\rtley Hartley
ID den loop der "ern,-htJllgeu op,toud
om een ~en·motlO In t.. dIenon, d"
..e~enng weigerde nailr hem t" hJh-

t.enln en "'Jn op;ta&u telkeus werd hu-
groet met ef"u oorl"'€'rdoo\ end ~l'rOt'p urn
MtJrrlmAIL Jj .. f",faamde dokI'" IIIO(,t
~veneens gaal1 zIteu, PU toen d~ ht~f
M"mm&u op nl,,\J\\ opr .....". UUI a.!ill h.. t
verlantt;on "an d" vr rgad"rJllg t.. '01-
doeu, sch_n er gt·..u "mM tf' zullen
komen &an d" geestdriftige tooJulchlll
gcm, die mJOliten lan,; aanhJeld.m

Df' s-tdnft nu de vergadering lolll-
tI.6D het gebouw werd jl:edoold doGr d..
meDiehen. die bwten [! .. dd"u ",oet"n
bhjYen, en daar ""n tw ....d.. vergad ...
rUIg hadd ..n g...mproVl,<,,·rrl ~;n Weil
de z&al werd ontl wmd. ""rd '''' voort-
g_t op ~rnat ..n op hAt K ..rkpJ..ll'.
"'Mr d" h ....r MeM'lman ""nd"IIJk aau
d"D wensch lijnflr talnJ'" 'rr ..nd"n kon
ibbooT genH pn b"11 rOOf Pt:'Jll;..';f' 1Illlill

tt'O ya1l ai d~ <.tOflp '~n (qt -,",o;! lof

beuw oo.p,.,.k
n~;~()L\fH.LE:.\'

Op de o..-ervulde tnb'lDfl ha,ld"D uL-

der anderen plaat... geuoUl"n d.-. d
Dr. Patenen. L.\\' \ , de ,,,I , '\
M ar nmlUl. de ed. W P Sel" '" nPr , 1<'
beer.r W .Jagger. Eerw In- F C
!\dbe. Dr r'"rley h ... ·tAy. .J ,. "t-
111.-.0{Voo,"?[ (PI der b., er v~, "., I

b&ndel), H. l"berr~,.\ Matthew~,.J
T Molteno. Herb.-rt. E,.,! Oil ad" (;8 r-
d9fter. Dr For,;vth. H P (;ordon I p~
litaUe .lrbelth PIlrtIJI. I Purc"U
{Werklieden V"reen'b'1ngJ. .\ CorlPy
(Vahereenlgings &&ad). C Craig I\'ak-
~ngs en Arbeida Raad). r.
BJiaht (do.), W. B ~felV111e. D MeK"".
L. ~, AdT. Greer. G.., Inll. R..
a. Brydone. A. lI. Fi~her. Prof Fr __
mantle, J. I.-arson J Carver .J A6IJ'I'-
on KeIty. W GItmore. I A r L<m~'.
D C. Graaff. G ~."ell. Dr J I'll>-t_. Ad .. PyfllllOnt. enz .. "uz.

DE VOORZITTER \~_U.GT EE.\'
BEliOORlJ.TKE BEH..1..'\"DEL~G

O.J!==- J:.rete o..ïe-..na .... Bc ... AuatnliI,
..... :-"Vurip SJmpathie." (Lui-
de tNj,).
VAN DD BOOG ED. RICBABD
8BDDON, NIEUW ZBLAND.
"B~ -ti& III de ware belangen

.an Zlnd AfrikA, dat de '--&iDa ClIO
Aziaten in te voeree, niet zal puk-
&en. Ala dat het IWIlltaat. m088t sijn
Tan alle opofferingen, die pdu.n zijn,
!IOU het droefheid ell gevoelima Y8n ~er
venpreide ontoYrfldenheid te weeg br_-
leD. (Luide toej.). Geen Aziaat kan
d_ Kolonie biDlUNlkomen !lOader £100
te hebben betaald. Sprekende als
iemand die de Chi_n in de goud-
velden Tan AU8traiie en Zeeland kent,
verklaar ik dat zij van geen nut zullen
zijn roor ondergroadsch werk en uat zij
on ...·clllChelijke kolonisten :ruien wor-
den geTonuen m iedere beteekenis VRn
het woord." (Luide toej.).
vxx DE ARBEIDSRAAD n; JO.

H.\NNESBURO:
"1> .. VakV"l'fI61ugingen te Joha.un ...

b11rg hebbeu eenpang tegen bet IDVoe.
rr-n van .~Inten geageerd, onze verga-
dering van Maand"+( '" opgebrok"n
door een bende van :lOO, die tegE'1I l.~s.
P''i' man waren gehuurd. Ons " dUN
bot VTIJOwoord g~w(·lgerd. ZIJU gedwon,
gen om hulp te vraguIl lIJUI Zllld AfrIka
om dit kwaad tt1 bestrijden."

Ook de heer Quinn van .JohaDJl",burl4
had een telegram van sympatbio ge-
vt uurd

wvrd UI"" heel wat toejuiching en ook
"at ges I. unt'·a,ug ..n HIJ begon met de
volgende resolut Jc t.· stellel'

Val dl' u.woner , , III J<inap"tad m it.
,q'~r "l'.'i zorg bt"<'( llu 1\\ I'IJ dl' luogbliJk~
1"'ld d .• t Az iat rsc! r- ur l» Illers kunne ..
wordeu In"u\'u('rd III Br.t sch Ztnd AfTI.
ka, en 1\ enschou bekend te stellen hun
e-rnst 4gc OYUl'tlug[ug d., L het bmnon-
kum ..n van I...n "ruot ;;Ptal van Ch[n",,-
Zl'n JO e"Dlga ..oloDIe tot I;(;Lad., zal zIJn
\'CIOr geheel ZlJld Afnk ... dat :ruIk _Il
bl nnenkollleu et Jl hlJld('r z,uu zIJn voor
d.· ,ooropoed 'au d" blanke "0 l>eklAlJr-
d.· bevolklog '-au dit land. "Il dal het
t.·u ero.t'g.tt. de belang ..n "all du Ill-
b"orllDg,.be\'ullnng "an dit ,[",,1 van L"t
TIJk rou f"'lllldeeleu door hun natuur-
hJke ont'\Jkkl'lIng op d,' paden Vl\11 ID-
d1Jstne eJJ bes('h""JDg tegen te wer-
k'lD ..

De h ...·r J..ggN \\.· ..s "I' bet t'·lt. dat
[II' oo<lI,t Inoot "Ol d..n of Zilld .\fnkIL,
",)'.,.L; de lUbt" :.!.j() Jaar zal "ord"n
t..._\\\ oond door ~Ip('hts zt~r ~ ('Inlg h~an-
kPII cU e<_'n "rput aantal III ID den, aardl-
~" n,e1l8('h ..n, die al de ongeoefende &T.

beId bebben te doen. Deze koloni .. werd
slflCht .. 30 Jartln na de &D.Jlkom~t van de
pelgnm-vaders 10 Amenka gestIcht. In
Amenka IS thans een bevolkmg van
C)U,OOO,OOO blanken, Iller z'Jn or minder
Jan een milhoen Of neem AlL~tra.li",
130 Jaar Jonger dan d,t land, waar bIt
na 4,000.000 hiJmken wouen. Wat 18
d.... r" ..n de reden? tipr dacht, omdat
dl' blank~ arbeiden In deze kolollJe nog
nO()lt "en oprecbt!' k&.l1Ahadden gehad.
Hot ~ een oude bron V1ll1 anteneden.
beId. dat gedacht werd. dat alleen de
",.kl"urden g8fiChlkt "'arou "oor het ru-
we ,,,,,rk Zoo lang dIt bet geval is, Il&!
Uoolt ZUId "fnka op een liJn kunnen
"'ordun g",tpld met rle andere groote
Bnt-cbe kolom ..n R""ds nu wordt er
I,,~ I "I\t "erk g!'daan duor blanken, dat
'''Je~''r "llopu eloDr ,j.. gcklpurden ga-
d.lan "PI,j Spr \\" df' klelJrllllgen DIet
np Zijde ~('b I ,ft. en, er I!" geno~ werk
'oor beu "D "oor d" hlanken Op cpn
IlIt ..rrlJpt[e "all IJlt de ?aal, zegt spr.,
d.lt hiJ DI..t~ '"ll do ItaiLlallS( hl' arbel-
df'r ... l" II w('ten

._ ~.......... : Te
!NOl' -bet na Ka_WIcI..__ .lI~
~.Zet ... ..,
,..... .. mj sw. ~."
De TCJOrzit.ter tI'aoMte w.ÏII'IlI_

.. ~ te ."_, lID 1111>
natal bet s1ilH'ijpD bew~
"- .prak dil _r ~
1CODJ.e ",e;.8 woorden: ,

"Bet -,iit. aaa, ._jIrb.Ier de 1!eonit.-
ter, dat. ......... _1 vu. het Jublitk
iIliet ",__ t te hooten, wat ik t'.e ....
WJD beb. Ik -.1 u _ter Riet dift po
,heelOIl nacht ophoudOll; ik ..... cIeer
<iJ mottll 4IJ zie v8llder ~u. bet 'Woord
el."

W~ volgdJlo _"".rdoo~ toe-
juiollin,gea, ..aartuMo_ .. lID g..
«Ibre.uw van: "Wij will. Me~
boeren."

De voorz.itt.lr braobt daarop de, -vuor-
gtllltcldo NIOlutie iD ne.ualllg, W8Ik&
u- bet op"'.e .. m ... noht\eNnn
met _"letteenoo 1Ileelderhei.d 1 ...
QMl~en.

DEl RImR W. P. tK.IfDEDiIl&
trad thaU>I lIllar vur.; <i4IM wtlrd
O~lI1ilelll1 met geeatdtilt oat ..... , en
steldeGo'Ubt de UJnI'o. ~ Wclar8ll
"aren gekoru_, de vvlpDde teIOlutie
v_:-

"Dlf,t de mwOU\lh VIW 'lCaape14!d de
Imperialo regoormg veraoeken, hare
bekrachtiti~ DJet te Yerleenen __
eenige _t in eeni&e IroIoDi,,' \'lID
BritiJch Zuid-Afrika. welke gllG' vor-
t.egonwoorrdigeade r¥lIring .htJllft, be-
tr~ bublxmJ" op mvoor Tan (.Jhi·
GeeZeD. ,

~reker ~8: Mijnheer de .dorz;j~
ter en medeburgeR "an Ka.pltIld .
H, ~ I. een warme a,·Otld, PU ik "loof
w..t dilt gij luat. govoalt, om ~ een
ln.nj(e rode !J" lui"turen. Het spij~ me,
"'.Ult ik heb er vandaag eomÏ.jI;en tijd
aUII oo.st<>ecJ, om in koru· trekk"n 40 ro-
solutie to.· te lichton, die JD !Wjn mam
!ltaat. OOch waarlijk,·bet 18 7.00 heet,
dat ik m IJII op- en HáIlmerlnDg&lI ',00
kort mogelijk zal muiten. ("Hoor. boor".
Pil '.'0('811") 1>" reaomtJe du, zei :apr!'-
k"r. (he Ik h.~h voor te Ktellen, 'volgt
OI~ruldd{'llijk uit die, welke gij jui&t
met l,ulk een verpJt,tiareDde uI.er·
I",id h~ht .uwgeuUllW'>ll. ToejnichiQa: en
III"r .,n daar <>Cm alkeurollIJ gesis). ~ie-
sehiell h"boon _ligen UWOf' vw,,&('.ht
''f'1l te;l;elll'OUl',t,,1 tl' hooreu. _t ik
,.....r 11:",,,1 kn Il ho~rljp66, óociJ ik
""os ..h ti ,!Jl te ".,.::g(<I). ..Nadat ik
tndJn r~solut", zal hebben T~telcl
"" dozelve zal gltIiOOOIlU",)rd zijn. zal
11 d" ;l;1.1',!!enb,,,d om ''''-Il amend..twmt
Jdl !<. dl"llen. w"rd"n "''8geven'' (_Kl't'.
t"11 "UI afkeuTlugl. Laten WIj ....aken
or,jplijk b~hHndelel1 Laat. Dllj tHe ~·I·~t
11I'ln rosolutll' l!JOO kort mogelijk tOP
t. liebt..n, ".,,,rl1" hct am.-lemeni &al
k-llllTwlIl wllrden I'oo~ebl"...,ht_ W"t ik
"' .. Il,..·h voor tAl .t>cUM. iii ni.et iet.!
''''U"' lipt puut 1', dat in dit laad
k.)~t)lIlt·1) /.1)'\ met Oigen V'ert..ege.D~-
,he" ,.( I. IIIIIr. ('11 wnt. ,k u iu Diijne
,., Hlll\)!' r h.I1l!'>! \7 laK. 1.... om cle ,lm..
rrral" j{c·II.'>enn1« tt. I,r~"n, ~
(I ti I,' \\dlf'lI 1.1In !IrQ z()oa!!') .en

I~' Ill ..... t~l. 'H ~I ,'H' rI, I wetg{nnn~ te' he-
kr 1('htl!!t'l1 In l!UlOlllt· I hlM', die

\,~;I';:-; r~II;~~\ nm nlGFlN\HKH't.
DIGY.\D

U~,llllll nooo.·u. ILllJlle toeJ~).
I k heli "I 'au """'1111;1;<1, dat gtj w-eet,
lI.,1 Ik ,t., l..atbLe mali ter wereld zou
fil". om tut. U t .. kouwn, en to vragen
II I" 1Il.,",;"" III dl' ....kon cenpr kolpnip,
1II,·t ''''JJ "l~"1J vurt.t·p:euwoor<lIgeUde!1
IOrIU vali [,.."tuur. (hoor, boor), 8G Ik
""u",h mIJ ook ILIOt ill 1.<. !.,!Jeu mei de
.,.•ken cI .. r ·l'ran8\" .... I. do<-h dp'~ 18 -.

I_lak. w't<trl)IJ UIot ailool1 Tra.nav~al,
.j",,[, j.( .. ltwl ZUlll-Airika i~ bet~.
E"II ,,·pt tot )ovoer VRJl CbiDoozen ill
Z""I-Afrlk ... IS 0011 ,....t, (lie 0110011 jla.n
gl'p:lJ''''l'rd kan .. orden, :.Is de ImJl8liak>
R,w:eerml( h.. r.-. goOOkellr~ daarttan
lwel.t. Ht'! I" alk~7.1l1" billijk, <Jat clo
lI~WOl¥'ro Van KaapgtaJ. die nimmer
hC'vr''<lsd zlj,n g..weest. hun lD8Iluj,og' nitt.· spreken. wat ik beu ervaren, al ras
dl t dan <lok Ulet lIt""d, str""leod "uor
nr" (jI;elach). het is, ?.el sprdwr. all9fl'
1.1·D~ billiJk. om te vrageo. uat d" ,jn-
"'Oll,·r-· "'lU Kaapstad hlUlOI' DH'6ninlr,
>!l ,lewn zullen uitllpl't'ken ter Infonha-
ti, van d., Imperiale Rog_rinp;. De
he<>r Chamberlain (IWd '1pp1am) Mlf
I",.·ft l(eozegJ, dat Zuid-Afrika napit

7.01: WORD!lS GEl>WONURN,
lot ,uvopr vau ebll_zen. zoud.>r m.
!(oedkellnnp; VIIllI de m.'8I'derJw.id .}I'r
hovollnnj.(. !HIJ Vtlst_ de ~t
' .•n d.. oovollung III Engela.nd op &et
1"lt . .lat rekenhOh.Ip diende te wOrqen
""houden met bet gevoeltm"lllIl iet
mik in Zuid-Afrika, dir.t _ •
InvOf>T' '-"OQ Chm.-s was (.ppUUIt,)

Medel,urgersI Bett. zou zeer ~d
"Ijn, indien wij. die h4dellllvood 'hij
duizoodtaH"1l T.ijn tezaruen !(ekoln~n,
noet ouzen '

W'~nl w..t applaus eD geeia OIltn:ogen
"u begon met te r.eggf!tl: Het paet NIII
Britbche "ergadaring Diet een werkDwa
Ut~ te siuen. Gij I*Jt de stem VUl

HAND},"'L8- EN STAATSLIEDEN HOOGGERECHTSHOF.l!I"l.oord tegeo ia.voer V&Il Ohia_ III
'J'r,.nuul en nu tv~1 ik u lataa howell
nE STElt. VAl'1! E&N WERKMAN, .TIIAFZITnII ••

(Voor recbter air I. Bacbaaan.)

VBLJDAG, 18 DIlOEIIBIUl, 1903.

IN _ I. lUll , ... rtuMII
Ulneut.

Beater Werrafeerde Uit VriJhtid dil .
de ,.....m, nil N.tal, bg het "erkIn:
nil Vrïbeid to, .faonderhjk dorp, 111-,
b.te 611mooilte pcleeUe ftII de d..,..
lIPOIlIieD &eK.ich beeft gebonden, - -,'ai. un de puWialre dOrp!(roodeo IiII!
lluitell, hei dorp al&oo zonder .....
__ weid¥'Olldtiu latend .., eli dat bil·
OTer de ~ oatewedenbeid h......
ouder alfe ~ der inooera. 0_
werd ... publieke Y8rpderiDg ...
deu OD! d. RWaUe le bo IIpre.llen. I'll
a.t da, ale de Engt'ilcbe dol1*' III
Nat&! Diet un ..ulke dingeD III daIr
f"OGd.1l rwend sijn, moateo III Iii·
&nobtea die nil anderen die hel wel • .'
ai te DeID8O. .-

&ea der pluacduke koeranlal"
d.t hel ijjd PWorcfeD II de mIC'
ow.." .. om het Eggel8cbe gou'"
mat t. Y8raoebn d. tw~e disriialll
te makelI nil e8Il gG,,,,eroeDl8llt)t'"
aiclaaelY811 Diet bn r~reD, laa_!!!
UleIe!.D die lUl de Yol8~ nw-
, • ...ad SUn. "Zood.llig. be"egJ.~"·
de ...... olldenienDiDB In de mtdI
diRriktea ieten," lI8ft bet blltl·
It..... "e b_bend jfeYOeI••
nil de :=rJ0niol"red8nheid -.
de tesuwoord' gang ..an ......
kwam""'_ sektor. en er II ...
~roefd8 of l8_tie .. ekk8lldl .. 6:-
r'~ i doch lI&Il alle kan ton begiIrt - ,
te hem ...ba dat WIJ hoegeoaaind"
Toordeel hebben gehad door d. ~
eq boe een ~bap Vla ..~

IIl8D6CbeIl er nOl! lang.r aDder Da ~
...... , PU OOI Tent.od to boY8D·
b~ oplOQinr der zaak zou '!JD de rPt
~ te vraeOD de ann~nu,"
li.ta1 te Ternletlgen en on! ..... '.
de TnU8YUll.e o"erModigen pp,"

(V>oorden hoofdreolater eo rechter Jdaa ..
dorp.)

VJlLJDAG.

LIQUIDA TBUR VAB Z. A. BlU.ND.
:IN LI!lVEJI8WA.A.BBOJWHAAT_
80lUPPII VS. EXECUTEURS
lUKlDl.

ID due aU wvd ui.praak ....,
door'rechter JIaUdOrP ten ._te Y'Ul_claw. V............ Wele... Nb.m. 'I'OOlW81"fd die de Uquidatnr lIiet
~ YOUeCU, '-abovwd., COOCIU bij hUD
Ik...... eeD Pt'OOaI lI&Ddeed. De Uil.
.PlMIr ..... MD buDen pate. op rood
~It"~j_ ..... murnD
paf laet naet TOOI' ... _ later te Ter-
~ dat die rebaiq ala iDptlokken
..... be.Itoawd w..r., _ aU IlecbtB
t;ot. baWilll eaaer miacl... gehooden......

PBTITIES

HARKT PRODUKTEN.
J[AA.PBTA IJ

J_ [Jee . I~03
VOftIlatrUlB8n. - 1>... r rertBOdlar:: I

Toef de Fehraarl vellingen te wadOD
aUe afaedaan, ber"lden llOOT"'re"cb .oor.
yoor de April nihn.qen. wad. t er wOJDll
lleiciDi bataat tUil ... ktn '" a,,.,e, er.
oase .. vkt zal worden g""loten lIlI"

Nieuwjaar. ,l61
Uit"", Toor de ugtloop,~ "1lCl< t.

n...waarde £4,339



rde dal iD de
-riaan d.rw.
,eataan, lIIIIl
iOOD, daar_
; ..aardiDJ aOJd
D~ 't'U CIt
~t aDtwoord.-
'8. Lande!b.t
411 dat de po
door ady. P.
'<Den. ID die
'" ad Y. Benja.
•DYU .......
beDde l1&li_
,erdl"lCM ftII

f tonairaat le
'erIdaude ..
- dat daM op
)i:e IlÏtlpl'lllr
ad geJesd, da.
n meeat. be-
"epu liebe, .
" Zijll II&IIIIn
,lt bij tndI6U
19endom af le
.1 te ge-., eo
>e tot 1 Febr.
n zu.k TU de
o~p .... 00heG, "D rule R,
i goedereD Iris
~II Mnfjjl_
ra~ele lIt.tJIea
WI8, &bIoIuut
-ji bof tot deo

: Vruheid dal
hel ".klaren
Iljk dorp, bet
v1l1l de dorpe--
DoudeD, door
,oDdeD aii te
.ndM geMll!'
'. en dat hier'
heid h~1
lImi. ODlaql
"riuIl PhOG
,rWo:ell. !l1"u
.j dorpen lil

u ala dorp"
e"ten &Ii Diei
, bel wel lIJD,

,,,,r~lIleD ""I
de YT&llIe
be gOUylflltl
di8trikien I~
oeweD!)' dJl
'ell, lut ItuJI
I~te nijhetd
.",,,eg ing I0Il
• II de nieun
het blad ia
,e'foel is een
,denbeid lII~t
all aaken, bel
ea er iJ Diet.
.kkelld8 iD di:
8 begin' IDen

:enaamd geen
de aJlne.ulle

," yerstaDdir
JDder k:aD be'
d OO .. ell. oe

1 tijn de qlP'
.QII~_\&t.Je .. 0

i" weer I aa.o
u ' ...... ~

JKTEN,

Dec., 190,\
venoodlngeo
,e Lvod6D OU

,r3 ~lch 1'1)0r.

.lat er wewlJl
, te dv"D, an
,loten lot ai

ilaO.Qer I!

Ilo; ".,rUonlf
)a&r heiN ,&l
o~lhngeo ID

'" zullen tOO-

~id wl 1~
'~411 :.ot~,
d.

,'sn rlll'lcbt.
,drOO!lde 6d
" J[A&{*be,;b; korie wol.
.>er lb.; pel"',

.le.onh.ud te
, compJiCllent
.tJD. f>lI hoop,
edi ileD regen
r rt r{)('ft .. ge-

Pnnses

,. c

I.w. LUC~HOn•

- ~EDEDJ:ELlN·
B! ....R Jv1'\GIN.

. ,Jagblad "Le Matill",
l: :.,.:rr~P.'ef 1'8n.d, haad..al

c : ~<J) waarill aii nad_ bjj-
P: . ", I,~adlt: OOl3rlIur "erhoudill'

•. toO

,i': 1\', I'S: I is Iaderdaad belupelr.
II " I '" • t alleen reeds, omdat

"oJ " .1. voor "'ouwell onge9C4!.
Rr. oe' hl, k : I{,I eene TroUW in yor·
" .. ' I., trt·~klrg te bebbea 8'l'
:r CH. n'., Radzi will 'preekt Yin

'" j • " u me t Rhodes. Wat "ii hier·
"'. '. ,',"~aan jltlett en het T,rdore'w., :-< .pcb"nl, dat zij doet, blijft
i,'· k vo.vr bur rekeniDr. Maar
:'. i: ",.:; '''llopmerkeD, dat &ii iD
,'" c' ,1-<'110':'0, .ij ·tniettotd.

· ,0\ r" III behooresde, niet goed
_':I' Il ! k_t te weuD, en, waar 't
,,:kroot, wii "ee.eD, dat het
".,' van CbalJlbedain's sebuld
" ,.. daD.en brief 1'81l Stead
e- ",saruIt die scbuld beet te

<,' '" "-'ag men &aD een Terseke-
,,- ':eaj "ker lIeloof llaaUt maar
( """<,'0 .Ie een bewiis aanTurd

• < '~" "\w;if"len wjj. Buatte die:~>' ..- ",.a,1 let •. dat Dle.r daD een
.. .: '.·'1dzcds is, dan zou er toch

• 'p r-ede n voor te gtr"eD IHO,
1 r.iet al lang openbaar ge,

,. , HiJ ho"ft "el de aange-
"cc "wel,: ke mededeelwi 1'&11

li:; ,i· .. ] lIdscbrift I')set.
:,:i 1 ,,:t-ï DROOMBEELD

Lloyds'

DIB£OTEUBEN :
De WeIBcl.Beer G. W. D. Boft,

VoonDter.
De WelEd. Heenu

Uoyds'
Windmolen
"Aermotor"

I'

((Aermo~r"
- t

lindmolena LIKDoORNS
. QENEZEN.
,
!
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It. I, mIPLID, WPSTID.

Wagenbooms Rivier A3
Publieke School, Botl,las Halt,

Worcester.

u ••
KOLONIALB

WEISU.EB EI TRUST
II1lTSCHlPPIJ •

, ·;[,-e. n. in de Matin 'fertel t
'i .-"l,,~nde nee'. Zij hield 1'&11
'. ,.-ur tU geloof" 1'&0 laaar.
',. :I'\{ IIarakter, zijD 0IlT.tUq

':.' : '.,.0iI ...e,"·~taaD mocbt eo Eijn
_ .'., .'.:. vriendschap yoor d~D .rijboi-
~'. '.)10 '.". 'urelI oorsaak Yan de Ter·
,~~,c ," de break. JamellOn ug en
hj~' , ·t •.-ek maar een liaieon ttlsacben
R,c':-' ." Je prinses lDet leed. GOgec
,jD i 0"0 president Kr.'8r de neder·
:1J. .', '"Le bem bad te.gebracht, niet
,,c;." • -" zon on alleen op den onder-
:l~,.c : ,_;,.lJllek'll. Rhodflll, lDet wien
" :.'. __, .n Juli 1899 te Klapetad _
., 0:' ,eh)ofde niet ... oor lor, mHn·
~:. ,:.- f; ru"tr a.ldoor seu toeceTen, en
Cj: ":,,en (zelfs nog in den oorlog)
.. c :- .. P. "'eld om preaid.nt der Boeeea-
,"0;:. : ",0 te werden, niet oPfeCIITen.
IJ.• b.trcnr"e bij de Torwijderinl hu·
..... , n-m en ,uu oude Afrikunder Trieo·
d," U...arum trachtte de pri~ de Afri·
wa';.·,' .. et Rhod. te Yer_ntlll.
Ik wa, genoelj' om JamlllOll eD zijD

:II<.1.- .. uder s tot het "'Iuit te brenpn,
11t z:' ooochadelijk gemaakt 1D00000t wor,
j.,. 'Hoe Z') I<ln Ilotie Rhodell ~oor
.. onCeI. IS 0,8 niet daid.ljjk.. GeJloeg.
Jil n . up -eu goeden dag alle brieven die
I.' .. n bem had u andere .takkea nn
:';;'lD~ 'all baar terugei!chte. DaaroDder
ur~u 'lukken, die d"D ooraprookrlijken
o:~erur wareo ontnomen eo later bur in
bo.' Jen ..-arell Il'e..allea (de ~takkell ... n
H, ...k.lev'!). Zij weigerde. Rllodes ging
o_oc. m aa r zli dat hij &e 'lltel sou weten te
.s:: ,c;'en.

-;'""n hu in Joli l~Ol naar Eogeland
.e~;;-{k~fa WaA, pakte men haar san.
E.'" wH 't de wi_l, dien Rhodes niet
tr.e::cen wilde. Toen kwalD zijn proko
,." Lr: h,,,r en bood baar een !!Om geleis
uf .• 1. "n die papieren 1I'Oll"fgeven. Zij
..I dat nrsoell Ewarl op wit he rbalen.
2"::I.(e dagen daarna, op 11 November
, . .l . komt bij Iaaar .en Eo~el!cb c fficier
.0 ~b.kl, zich neemende kapitein Burns
rl>>ige, van d. gebeime militaire politie.te
? Ce' "rid. ]!ia ge'l'f&agd te bebllen of me-
a";: j hell aoor ..n kon, zeide de officier
"'e'rouw, de Engelocb. regeering WII.t,
Ilt u .tllkken besit die ..oor baar ....0
~:;..\[C!e ,ijn. Ik kom 0 nggl!'o, dat, al. u
:0' die geTen "il, a er raim voor 1:>l'loond
",I woNen. Na een 1'6roDtwaardigde
"'gering 1"&0 de priol?8 gillg de offiCier

DEZE dool ja _ ~ piepa,
_ milluteJa na BothA. Halt 1fidiq;
en ~eer twee aar na W..--....
Leer . wordea opgeleid ~ Stu-

du.ni de Hoogen School Tul-
bond a Iatermediate, r'oaio 8oi&:).
Tft• .-- ~n _ bil-

lïk.
l ~~!:f:.Soh __ ....
Weelt d.n .17.6 pel' utul.
Kwartaal Houden £7.17.8 p. bvt.
Musiek 16&. ~ kwartul.
Goed. behaadeiiq, CIIriatelljb-

echt A.frikaaDIch. CIPY'08diDg Word.
gewaarborgd. Voor "erd.re WJ-d8J'-
beden, due bij

)'UNS K.. BIDBl'l'B,
PriMipu.I.

---WATER
'It lIIIdIt ...,. ••

.1nIIdIpIt KEr::NE'S £20,000.
&no,772.Hullhlutllng of den Tuin, ;

Het Drenken VU Vee,
of """'_Ingsdoelélndeft
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III Dil LEI "Een ~acht"
iLikdoormiddel
i

~k.

IwMq 'hl IU BerlIjUeld._.
IN DB nUT.B.IVIDlI, PUTTI! of

BOO1Uu.m.Geschiedenis van Hene
man van de koel-

kamer maatschappij,
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laakt, d~t g~ blijde voelt
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Veld en Opera Glazen. PJLARL,. ~.eto.,~4:do . _P.U"'"
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evenndighetd. . • .... ap _. ~-:-::a:= ll_c1.a
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jaan MU lobgenl die sich m hall I Gt.i ~ .... O.derPIIUI ap Hr- :a..a. IUátoor, ...... bIq:
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aaD de nncIillletlde JdUMn V................. e-tteIt- - ~. ~1 .AI-

Vencheidt!n plaataeu sijn reedA" .. w.r.!1IIIIIIIt TUl ~ of ~ n J'rwbla~ - •._~
sproken. l(ielDltDd worde echter " ....., 1 ~ ~~ _1OÏa

doch 1._...... -'.1. lfA.A.lLBOBGTAK. - lIIJ8 .::r-..u--teleurpsteld. lOO ...... GIll :De ~ ........ p~ I Tend~;.te -nntMa, ......... -::-
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A.. KOOlmEES, V.D.ll., lM'---,~ ~ da.
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Atte t' S V P - ,~,p........ ~~ ~ • . ~n le ~t. ta A.fjWiJaPr a! corpo- ~ •. .1. Kultoar, '
• • • DeP .... cIell ..... V.......... --- ..... ap~_. ~

_ .. KL B08DOlf'l"-==. ........ ., ...............
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Lloyds' senden hUD
eigen ervareD Opzetten
Da&!' alle deelen der
Kolonie om "Aermotor
Windmolens op te rieh-
~n.

EENvouDra,.
STERK,

De beer. G. R1llIS4!1l va.n 25 Sassex-
straat Woodstock, ia een stoker III
dienst' der koelkamers aldaar. Hij ver-
telt een Wflnderbaarlijke gelChi~eni_a,
omtrent bet geen bij li!ed. door .lillpl 1D
den rug en nierziekte, en boe hij gene-
zen werd. Wij ge'Yen het "erhaal nA
den heer Rll.8!!811in zijn eigen woorden.
Hij zegt: -"Ik ben « jaar oud, en 'f1lJ1
beroep stoker bij de koelkamer mant-
schappij, waar ik den ~ansch6D dag
voor heete vuren sta. \ oor de laatst.,
twaalf maanden ?en i~ lijdende ge.':v~t
aan nierziekte, die mIJ aantastte bIl wt;-
ze van pijn in bet rmalle ~ed~lte n'l
mijn rug. Mijn water was bl] tIJden zeer
slecht, eo somtijds gekle~ met bloed
Ik kou mij heelemaal DIet bukken, En
ala ik een langen tijd had. gezet"ll,
kreeg ik scherpe pijnen als Ik ~~a<:btta
weder op te staan. Ik leed ook bl] tlj<lCll
hevige pijnen als ik opstond, om ~~8

morgens uit mijn bed te komen. In wIJn
vak "Is stoker, moet ik mij bukken ala
ik kolen io bet 'l'Ullr moet werpen, eli
de pijn in mijn ~g is bij .tijdeD zoo h;-
vig geweest, dat ik verplicht wu ID •
gebogen houding van 'l'Ullr tot vuur .t.e
gaan. Ik wist niet hoe ik van deze PiJ-
nen die al erger en ,:~~ werden, moet
afk~men. Ik heb ve . ende mi.d-iel~:l
beproefd-kortom, bijna elke lIOOrl nn
pllteot medicijn-w.aarvan goon M1&ele
mij eenige verlichtwg gat. Ik &ag een
adverteotie in de ."Cape Times" lDet te-
trekkiag tot Doan's Back~he KldD:~
Pila en geloovende, dat ZIJ Toor nll~ll
gevai goed &ouden zijn, besloot ik ze te
probeereD. Ik zond naar de Ap lt.hetllt
van Lenoon, kreeg een doos, .en began
ze volgeo8 de voorschriften In t~ n,-
men en bijna van de eer.te dotH af,
voelde ik verlichting. Ik ging. er med'!
door met bet resultaat, dat ik nu gil'
heel' genezen ben. Alle. pijnen .I~ Jen
rug zijn verdwenen, en Ik kan m.IJu ':~~
k.era..-erk met gemak ~, terwIJl DU~
water nu weder tot "IJll oon;pronkel:l-
ken toestand is t-eruggekeerd. Ik ochn:f
mijne genezing oprecht toe aan Doan s
Backache Kidney Pills, daar .k h~~
naamd gCI'D baat "ond, totdat Ik I,egon-
nen ben die in te nemen. Ik b..u eea
werkman, en kan instaan voor d .. waar·
beid mijner verklaring tegenoyer .~?r.
Ik beb de pillen a&.D een aantal mlJ~er
vrienden aanbevolen, eo oo~ .a",!. ml]111\
zuster die voor geruiml'n tIJd IIJtl.mde
is !i:ew'eest aan pijnen in bet smaJh ~e-
deelte -raD haar rug, ~.aed~ een doo.
vol heeft gebruikt, i. ZIJ 1'TlJwel verlcst
van alle pijn, en zij beTeelt ze eV"n1lflDa

"aan.
Doan's Backache Kidney Pills. -ran

welke de heer Rnuell met .~o-reel lof
spreekt, zijn 'l"erkrijgbaar bl) alle ap?"
tbeksr5 en winkeliers ove! gelwel Z.md
Afrika of direct van de elgenaa't'3, F or-
ster lL:Clellan Co., Post~u~ len7. K.a8p·
stad tegen r.eyentien stil~s voor. Efl
doo;en, of een dooe voor drie .bitltngw
e'1 drie penoe.-(AdY.)

i

"Olivier" Ploegen. "Planet JRII Cultivators, Eggen. :
"Deering" Binders, Snijmachines. Maalers en H.arken.
Lloyds' houden in voorraad aUe soorten vaq. Gereedschappen

benoodigd voor de Boerderij. I

MAI,.MESBURY

uecuteurskamer '" Voogdij· en
Brand-AssurantiemaalschappiJ.

TE HUURDr• G.R.OBZ
Baden Beperktledlcin&le

OPOERICHT IN 1884•
VILLA CAPRI

(tegenover ti. Roocleu VuurtQren)
Xou1lle Punt, JCaapata4.

O~1Ietu14IapUul
IltHrlt , .. ds •••Samuels & Druiff,

OPTIOI1ONB-
.}EWICBTIGE DOCUMENTEN.
::60 yolgeode pogini OlD baar klem te

ir, gODwu baar op Iwart zaad te let~n.
.~ Io;r~ Itur geld door de St..ndard
;'.'L~. Directeur daarvan WAA te-en Mlt,
oei I die later eeo dar execu tellfS ..an
Hhcx!es' testallieDt ja ~e"orden .. De
'Clodord Bank wilde na Ilpen rekening,
.LoraDI mMl met!aaar hebbeo en zOlld
-"'.d dat de bank 900r haar nit Europa
~;': 7'''-:cg,;!ll had! buiten haar we~o terug.
._;,,'1, ~l UK> In bet oauw "U lIebracht,.,.,q zii '1"10 INn .... D Khode. ~kwaar.
,d!le" ~eD brief (deze bri.f eD dIe ~roe·
'"'. ,.n Rbode. prokvreur zijo bij het;;;.c,' 'aD de pri_ te Kupetad yoor·
i-Ideo l, "'&&rio haar gezegd werd, dat
: ",noei "eU lOll krij~en. oW"oUJ'
; j ':'1" terug te keeren, lDdlen all alle
:'..... n 'aD Rhode1!l. al800k 1'&n Lord
\' .'er u.tlenrde, lDet een 'ferklanol{,
.LI: .c. er ~"tD IUldeJ'e meer bezat en dat,
",'" e;' I.. ,..r Dog bU baar ge.-ondea mocb·
ltG ".:.rd~n, die onubt wareD. TeD der,.
:<0 mal", weIgerde zii, eo toen werd 'U
.n [J.:bteoie Ileoomen. .

Teu ;:0\t6 beklaagt de prill~.' ZIch, dat
::.. r 1. K3l1.petad geen recht i3 1\1I!c1I1f1d.
'-Vv(:J.."t ei.8cbte men een on geboord
10.),0'Q ~orgtoebt, deokende dat Zil dien
"'<er elBt "rijgen kop. lI{ur In yond
.•=~r.. Lanoa die som te Htorteo. De
?,,:::e glDg toeD Daar dieo man toe en
:, L:e bern l-jJDaaDbod terug ,te Demen.
\!.::: 'Odd. baar io de pungenl!! ~ollden.
:. noel! nitatel no. behaDdellng der
'''','; un~ezien ZU '1etulgeD wilde 0p,roe'
--..' . e .aar onschold lOodeo bewIlIen,;r." :: .. Iiren ill Eoropa. Het werd git-
.".:,!(1. Zli wilde een brief 'faD Stead
"" i~~ude. overlejlgeD. uit welken brItf
'''.iL".,I ..tn·s medeplicbtigbeid aan den
.,,,: :J):J blijken. De recbtbaok. Wtl
'" '. !Daar liel no, dell ~etul' van
L;J~, oo:l"r eed" 'ferltluen, daL Rhodes
~:'O ·..rld nooi 1 ont ..anllen bad. Maar

. " """hI'D bad de procureur,generaal
l-.,,~ra.m "n Stead in dell "ak, waar

~ j.. daarnaar gcnugd, nrklurde,
Jo: "'.!..e~ Rr.dziwill dieD brIl'f II:"n
?".L •. bad overhandigd. Op die IDanIer
"ur re.:bt onlboud6n, zegt de _pnnaes.
~, .j~armede boodi haar bnef:n de

lt.: " Wat ~il OOIDiet 'ferlelt 18, of
:Ol:' ,nden er in ge.laagd lIJn de atnk
,,, ;_,-ltl met alle geweld VIlD. baar
-.L' t •• ' I;'n, in hun macbt te krug:en.
10 . , verneman wii niet of er nOlI lets
I"" '.n die brief no Stead Will! om
.·.e ,.~I'lU'fi IICbuld te .'WUlf a Ten
,".- '.-erm.!lden w!l. eiat de pnnsOlll TBr·

lêw' .0' tracht ait te l",geD, d,t ~e
U!., , V3D val'!Cbheld in Ileachnf',e

, _ Ilk van vertrouwen 'Dwaar 18

, .l' oneerl!iks gedaaD laeeft.

DE BVBLI.OTOK,
Ke,kstTaaI4. Kaa,slild.

Verassureert Los- en Vastgoed
tegen 'ilUjke termen •

Kaapsche Gouvernements ~.
wegen.

TENDERS
yoor OLIE 1804.ZAAD AARDAPPELEN,

TENDERS worden ge..-raagd yoor
de levering -nu

Speciaal uitgezochte Franache
" Early Bose" Zaadaard·
appelen, togen. de laagste
marktprijzen. Gro")Ut voor·
raad jU18t ~eland.
Termen 30-120 dagen •

Gebroeders WeiRtraub,
92, Sir Lowowry Road,

KAAPSTAD.

141,000 Gallons Curor OUe
beDOOdigd "OOI' den dienst un het
Spoorwetr DepariemllDt, gedurende
het jaar 1904..

Vormen vaD Tender, VoorwMrden
'V&D Oontnct, eD..ue andere bijllOD.
derhedeu kunD8D "erkregen wordeD
aan de Spoorweg Maguijntlll, Kaap·
stad, Port Blizabeth en Ooet LoadeD.

Gesegelde Tenden. ~
&&Il den Controleur en Áadite1ll' Ge-
nerW, K.. petad en aan deu blli.-
kant gemerkt "Tend .. TOOI' Oaltor
Oli." zullen ontnngen. wOl'den tot
'. mid~ 12 Dar op MMnch.g 8 .r••
bruari In
D. laagate of eenige tender n~

DOOdzakelijk te worden MDgeDOJIlen.

CRAS-OOCK,
Waam. Hoofdruga~ijnm_ter

van Spoorwegen.

Iaatoor "faD den
Hoofdmagazijnm.-ter

'91u1 Spoorwegen.

Boedel en Weeskaler I

\1" tl&>6 ingehjfd bij Acta 1"&Il bet Telefoon 961.
' c'.lr :.rleme'nt, 1'>•• 31 nn 1861. Telegr&lll Adrell: "Weilltraube."

POIItbos 1004..

Kapitaal - - £21),000.
Reserve Fonds £34,000. Hollandsche Onderwijzer
Voor het AdmiDi.treenlll n.D Eigen- Benoodigd.
dommen till Boedela, ala Executeu-
f., A~ Voogd.a, ca-
nteren,. ~tea. Hat Gymnasium, Stellenbosch.

De WelEdele Beer J. RM, Vooni~.
De WelEdele HeereD

P F. LiJld~J: F. Wicht.
li O. T. Breda.
J' L. M. Blown, L.W.V.
F: F .RutJlerford.
F. J. B. I..aAprm&D.

AunITEUREN :
De WelEdele Heel'eZl 'D._"

}Ij A.. Bupk- M. A........ty" •
:.. ,._ ..... de Kamer UIl teZIJ die Ter_. .._,~~ .,-enooht

steU.n,' wordeA 'I'T1eA~
baar te tituleereD: d A '--eeDeDe l)treateureA er_~

Boedel eD W.-bmer.
~ .al doar eie S.

01'8~~ word~ W?lIOme~.;ij
-.riena haJldeliDgeD maa
Tenn.tWoordelijll: .. _"''01:'V

W.A.au~",
SeereI4ri ••

Boedel eD W_,.,... ... -: .....
~ 1tirUt,- .......

I
,1
I
i
I

-
II 'WILGBRHOP."

DB ONDBBGBTBBIBNDB
weDfoht het I"ëerd p~b1iek

BKNOODIGD: Een Onderwi~ser vau de P-.rl en 0IIIItreken te
voor het Hollaad8Ch tot bij Matnou· .ttigeD, dat hï sich alhi.·
latie! en voor de gewoDe ouderwer. !:Ir:t Juli 1S jl. ge.... ïp .we, ~ua: K,:=," .....
pen ID Stalldard .B. (VII)_. ala T .-.1.....eter tot het

SALARIS t2&O per ~ur: . heeft &.IUVU6&' KCJIte1ca CIlIL4erSOek $Jl het
Werkzaamhedn te begillMD lD maken .~ repareeND,_~ ps1ah_ ~ P. ~. L 0 U,W,

April. . goten, PIJP8D pompeo. ~ ......... : ~n1IIDIWI
Men doe aanzoek. met ~. baden gu;.water l1leleotrimlae . , .u......·

IIChrUten enz.• tot op 11 Jann&n, geleidingen, alaook koper en P. lt BOUllO:l'l'f ~8.0.0. 55. B~teDkant Straat •. DEZB Inrichting maakt ~r
bij DEN JlECTOR. blikwerbn NlS. ROIIB.OMT" ziening in eeD lang gevoelde

:Maakt planDen ea teDdert .• OO&DlLDrlDI& O!TI~, •• De Beltiet I.oIODiale en GeiIIlpor. beboef1.e. Studen.ta1!1l ..Schoo
voor alle lIC)Orten VaD water- ... _..,. .oue. Jf....... . t.nU Wijnen, Brudewijll. =-wo;:inr::tn :
werken. (ID) i • WbiI~, Bier, lIDS., 8teeda allijb bet"'~ van tl0 per kwv-

Zijue twintigjarige _der- • ............ i -+ad voodadig tul eD t3 intrae-geldlUl.
Tinclingen in boftllPD08JDde A44erleJatna'- x.a-- i' De pu ~Jde Huiander
vakken waar'boqrt eeD soed -.' PBJJ8LIJnn'EN OP AANVBAAG wordt door de H.rea p, Boae eD
IneoeL . ..,...... per........ H. Webb en andere Onderwijzen

B~ aebnelend, ; . Yandr HOI &: Pitchert ..~~ ia geaoud eD nabij
BoopohteDd, --A nheld I Dah t'" ColleRe -eÏa School TlveDI wordt

OOJLNBLISHBU8DB~S. ",., lW' S een p'i a · v .... :a........ er behoorlijk toezicht gehouden over
• A1.OKMsSKB AG.KTBH, Ibet Hamrerk.

A.dreaZ.~~::'~t . . .BN. • ., • I eto. Spo~~ I Leeskamer II
mu.- ~- DA. .... U ~ ~ . eoXJlU8IJL-Da. J. H. Neet.h-

V.tJ lau'" (Bu. ee). ling, Prot J. L Mu-aiI; de ReareDGnnd HousePrivateHote~ . lijD ~ U - ~,.. ILK. Chr. Marais, leo. Krige, CbM.F_~.Ir••. Ta..... ti.... DROO.... i....... Tm..aur: N~.,: =r bij dell Bm..
i ~ !*i".~ DS ~. VAl( DO KOI'J', nder.

En· eD TW-,:- Wd.. ~~~*C!:i. VJtU]I1fItCJ •
pde Tafeljr.;nQti •• o.farie ....... :

1

i

KENNISGEVING.

Zomer Slapeloosheid.-· '.~" de ;wmerrnaanden wordeD
, ',~;l. dIe ge"oonllj" een goeden
,<en, li:ekweld door rustelooa
.ale ollil3scbiktheld OIJl dl"n

, ' .• ap te geoietea, die.wo -.er,
.: '," ooodig il -roor Leder die

codon bier.-oor hgt oyer bet
, d. toes'ande1l der epljs"er·',,,:,'u. [Je afmattende bltte ....n
!. (·e f t ruli; Dadeelige ,eTolgef
..'rtenn~, brengt haar dIn IS

., 0:: _: ,ed, en een vao de. gewona
nc :1---- v li' d"",n toestand li! nlller
. ,' ':.__'! Bd.B,anl YelbetereDbP,t
'-. --,,,:., 'telsel en nemen zoo-
1.- :, ·".e' k~~Je 'gevolgen weg. die
:h·. 'on,l"eleD. Door bet bloed te
'c ,. '." i".-er. ma.a.gen sPlisv~rtenngs
_:,' '.; nt'el{elde wer",ng op te
.,.~, '." B~le Reae. bevonden al. et'n
"'. ' . ;---la: [llltld,el 'foor galzielcte,

VHêL<"['PIOI(, aambeien., slecbt
_ .','.•c en a.lIerlei bUI·1&lekten,

: Raine,'" senuwachttgbeld.
. ,'c .--.;.- vrou IKe11ll<e -reuwaklll~lI.

.-, • 'Cl' dfmatung. wmer loomheid,
.. 1'IlA kw.ltll die buo OOl'1lpl'Oll'
'::' . "cb~" vloeiing der Vi, UlIi;
" .-:ecble "rlj"vetteriog. Bile
·.nknizbaar bIj alle apotbeken

.. " r;rtis 1 ~. 1t d. of 3 I , d.
,,,t. JJO" bevat driemaal woTeel

.\, .. c.,"'). A.lsg\)de~econrantTer
-" -- ;." "",u penD 1 postzegel ~U
c· '" de por~ te lJfolalen ,al de Bile

1:;" )1'lltltU\uriog Co., Kortemarkt·
Ill' .• .,- rut .12, K:aapatad, eeD gntil
lllo~Her zenden. (AdT.)

Afdeelings Raad Tulbagh.STEWftBOSCH.
KOSTHUIS VOOR JONGENS OMHEININGS WET No. 80

VAN 1883."-KENNISGEVING geechiedt hier·
mede in termen nn Sectie 5 'MI lf et
30 van 1883, dat op de TO:~ Yer·
ga~ering yan deu Afdeeli.Dp &ad,
t. worden gehouden op Diudafr den
12den Jaauari, 19M, t. 10 uur '.
morgena, MD raeehtt.i. lal gemaakt
worden om Z.h den Goa'fe1'Dftl'
te verzoeken en Proclamatie ui' te
TUI'digeD. n.u iahoud dat bcrl-nge-
noemde "et VaD kncb1. aJ sijn lA
wijk No. II (Wint.rboek) in dese
.Afdeeliug :

Objecties hiertegen (indien eenige)
ui t. "Dden aan den ~teebode
niet later daD Xv ..... , Il JaDnan,
te 8 aur '....... idd ...

r. .

"-

A. T. RUTTER.

Windmolens.
E beste WINDM.OLB~S

nooit ingvoerd,.m Zwd·
Afrika zijn te koop bl]

W. BURGER,
Marktplein,

ViotA)ria West.

op '-t,
J. O. LOlIBAIW,

8earetaria. 1

AfcI.liDga Bud Kantoor .
TuIbaP, 9 Dec , 19030

-
TVXGB N

lW M ...... aaI'UJJII'f&'DG. -........... ~_'.. _ ..
v.. - '
.... , UANQ».



~ Gratia Kerat-8'tleo. henken gedurende de geheeleBOLINDB .TOVICIII OOG" •• DRAAD....,.· ~ alm ~e besoebn.

Tgo:'T!:r:~G~::ZBl<. B. S.I1INE II,
~. BII. ~Olil_ & Ce»., Algemeene Won,ng- Meubileerder en

STRANP, STRAAT. Meub$linvoerder.
KOLQNIAL~ ~ASTEN"MAKERS.

SPECIALE LIJNEN J..enJt..... ii 1.~g (~.. 1.(6),
- • - KA.APSTAD.. • •

8cluijf ..

oaze
DII.. I Prijslijst ,

VII

Correspondentie
In het

MaCHINE KOOL. Hollandsch verzocht..ACHINE KOOL. Wij pbnika

B8te qnaliteit in 200 lb. graansakken bij de

PliODUOTENWINKEL8 van

THOMSON 'WATSON & CQ.,
Hoofd,..", .Mal&lancL

De hoopte Prijs wordt gegeven voor HUIDEN, WOL, ens.
PRIJSOPGA. VE OP AAlIV1U .4.G.

Pompen, Pijpen
onderdeeien VIII e1~

ACETYLEEN-GAS. THE II ACME"
AUTOMATISCHE VOORTBRENGER.

De .. nlte yolmaakte Voortbrenger In d. lIarkt.
Kan door ieder man van gewOOD

gesond ne!'ltand worden pbruikt, werkt be.
trouwbaar, U. absoluut veilig dat er DÏetI un
Da uit orde ,.-raken.

Laat Q Diet misleiden door goedkoope
voortbren2W'l. De onzen sijn beproef en
bebb"n beweun lW wat wij er ftD Z8lgell.

Honderd." ziJn er van Ir. gebruik.
Wij maken volledige inrichtinpten voor

HOTELS, WONINGEN, PUBLIEKE,
GEBOUWEN, enz. op onze "EIGEN riaico
eo koeten. Indien niet volgen. onze voor-
stelling binnen eenig maan- den, vn.eeo wij
geen betaling.

B.-ech uw alle andere fabricaten no
~oortbrengen, en kom dan bij ons, Gij zult
OVertuigd worden. OOK

Deu "oonbren~f'II maken hpt ru all~n zoo al. het gebruikt wordt.Kr. P. OVERPtWDUCTIÉ van GAS, geen REUK. Devoort.ren-
,,_.lij. zooal. wij bt-wllren : volm ....kt in leder onderdeel.

'ZIe .at de ASSISTENT.lNGEN ...EUR van de CENTRALE Z.A.
8POOB.WEUEN Ufit1.

Wij hebben VELE geluigacbriften, die te zien zijn in onze
MONSTBll-KA "'EM. •

Wij geven KOS rES. BEREKENINGEN voor eenig HOTEL,
WONING. eas., en zu len MKT GENOEGEN eeo van onze veru-gen.
woorciiA'en zenden lIlet een \VERi-END MOVEL, op 4M!oiacenafBtand,
op QUe eigen kOBteIi. daar wij overtuig.! zijn dat zij, de PLAN hebben
om e' een te kl)()peD, bet ZULLKN DOEN, liever dan EENW ANDER
fabrikaat.

Dit PI U. !Ileer dan dne kwart ~kooper dan Steenkool.gu, Petro.
... ol Electriacb licht.

ALTIJD BCBOON :mNKOEL.
Zich te ~erTCJej('enbij :

ZUID AFRIKAANSCHE ACME VERLICHTINGS VEREENIGING,
LanIIstraat, 204. hoek Bloemstaaat, KAAt'STAD.

Druly.n·D101.n. eD _ ......
pOD1peJ12 "VaD h~ laat.lte jaar.

A F aCH R IFT.~
10 NOYlKIU, 1903.Aan d.

ZUID J.FRIliA.NSCHE ACHE :VERLICHTINGS VEREENIGING.
•• KBBN,-

Ik heb u .. Acm. Ga. Yoortbrengel1l 'YOO' Ao,tyJelll1 ondarzoobt en be.
na.t da' Il. ayatee31 ePDi, U. ea bet m.... t MO fH;RN liJ, d"t ik DOg het
J"CIeIl.u heb treba-f te ontmoeten, d....r ik ruim. ondervinding heb mer
ACETYLEEN'-VImWCHTING voor ALLERLEI doeJeil'Jdp!I. Ik 'an
eli •• t.elM1 .. aO)e"fllen Om 11,n spunaamheid en vooral V~:ILIGHEID. aaD
ALLlIN DlB PL"L'" HEBBEN ER EEN te Iroopen. TEN "L<Yl'TE kan
ik 'eqet! dat het v~J goe kooper is dan ELECTRISCH LICHT,
STBENKOOLGJ.B of PETROLKITM.

HOBm08t IDID het
Aao18111. 81a
Hals 18t l8s_alers t8

-

ij
uit.teker.de
"an Olie En ....:}DIBtttelil~

neGen UAam staat.

II._...."·......11..... ia de Tertroawbaa·~ en
Afwobe.ider iD de markt-de von.MUloI'_a
teek... aijDde ape een foudigheid fil
~beid. Inde kom sijn I"J' aleehta
c1eelu. die grmaUeltk uitgehaald,
..... b,~ toroggep1aat.t lr1ltlr!f'tl .BeJdnboor Jmg kao ('adeJij ~ de " 0,.0lIl •.
lf... en sor.der lllÓeite er mede wer... ,
sp ,mt achrijYeU (dieca) die moeite
pD epil je dkau wiggelen, en geen
I808iJik te bereiken lIijn. .Abeolu1li
mededinger "oor gebruik in Zuid

Mrtft ca ftlJe bij~.-LCO.... .. Co.,
ON. lerO. lUCHIlOKIB KOOPLlIDlI,

OO.T LOIeII,

"DE GOEDE HOOP."
.De nC • ,. bnd· fW I.kt ~"k, dM de ~ "-

.. StJIJ) ~ ~ .. ONS L.A.lfD" ook l1lllee
...,_._ "D. 00.,. HOOP,".. ~ :Ka.UW"-r.EI'., al W. .Juli, 1101, V_ cle 8udt. eie vi
00., ., bo -Ma .~ ....... ,. jur .... 1!i1......

O. P. 8CHULTZ,
aeam..

Ta de Baadt de ViIlien ell 00.,

Hoek van BUrg..fen Kortemarkt Straten,
(GlOeDe.ut! PleiB) KAAmA.D.

TELEFOON No. _J~ ; .
i I

RATTRAY &. MARAI
HuRY 100- ILA.TTRA.Y.
AN'l'HORY BDUABD MARAIS,

Produoten Handelaars in 't.Groot en Kl .
Alle..... ftD Producstcm- ftI'k.oeht op oommï.ie

of CJPI '....,.
,Kek-k._ ••• ii ~ PRETORI

BUIl flU.

KEI{ST.... 11903.

B4RNIETTJS
MEUBEL' iMAGAZIJN., . EEN WONDER VAN SLECHTS 9 DAGEI,Prachtige titlt aIling "an .Nuttige en voor den tijd geeohikte
goederen, geëigend "oor geeehenken.

Groote Verkooping van
- · Vertoonkamer Goede

Tot bezichtiging wordt uitgenoodigd . •

• •

MORRISON & CO.,
Bieden TOOflD8£r dan £2000 W'8&rdenieuw aeÏJoen "em
goedel'8D au, tepa GDpft"T de helft l'aD den geregeldeB
. ~ is een DU om Dienwe goederen te koopell
lage P"lseJl. . .

De artikelen. die gedurende de eerstvolgende 9
nllen worden uih"erkooht., sijn: Dames Litnen en
ooetnmes. Costuum Bokken, Voil Bokken en
Neteldoek Japponnen. Fijne Zijden Oostuuma en
~neD. Opgemaakte llodewart'1l~ Dam81
Kinder Bloueee. :rlDder Waschboeden en MuUen.ITw diemtwillige,

H. MUGLISTON,
Centrale Z. A. Bpoorwegen, Pretoria.

Slechts ,oor April en Hei.
Goederen wo~, nlUÏwlettend ftrp&kt verzonden per tnáa of per aohip.

OA.TALOGI VRIJ i.,p AANVRAGE. Ieder wordt uitgenoodigd onze magazijnen
etende de eerstvolgende 9 dagen te beZ08.uIL.

DE Pomp als hiar gewezen is de belte iD de marb. Wij
verkoop8l1 meer van doze soort dan van al de andere
IOOrten tetsam.en.

.Als 11 een p 'mp wil hebben
krijg deze en geen andere.

Wij verkoopeDook"StrawsoDite"
het beroemde middel tegen Hour i~~
UnLI, en de noodige Ipreipompen
om het te gebruiken.

Bijen Korflln en alle toebehoor-
aelen daarbij. '
. Bedden eD Keuken StoTen.

IDIOI AaDHJr l'OOr de

.cwt-he_lDa- .N.........._....~I_&~_.1ILo

.asslef Oeeatlneercle NQten-
houten Latafel met Withoui
afgezet, 7011.

Groote Eikenhouten Eettafe)JI
6 vto, .£6. 8 rt,a. 10 rl., R.7.

In Hardhout Gevlekt NotakotlU rta 88. 8 vt., £3-1ila. 8cl. 10
vt., .£,.

Slaapkamer .eubUeer1D.~en.
In G-eMtineerd NoMohout met
Kaptafel Wuchtafel, Kl .. en·
kut, 2 Stoelen, .£16.

Xleorenka8t.
In Gesatineerd Notenhout 9011.

Gerookt Eikenhoutell BlUfet-
ten, .£111 128. Exoeptiooeel.
waarde.

lIeubliBeraa VOOR

&11'7 ].a 10J. H. STEMMET,
_ .. 'Ox.. EN TA.S.A.~ .FA.SR.J:EK..

ZIE1(ESTRAAT 16,

Oa'fd0n Pl.In, KAAPSTAD.

o
OF

.sa&a 1a o

LI.OLEU.S,
XAllPJl'l'T1Ul ell

GORDIJN ••

DE B:RER STEMMET S'\J g'\&l'Ile de Orders "an Hollandfaohe
I GIOn18ien van het Platteland ODtva.ngen, hetzij D1reot of perPost.
ORDER. PER PO." DIRECT WT•• VOERD.

E X ECU T E UR SKA MER.
Voor de Administratie van Boeoeis en Nalatenschap.

pen van overledene Personen, Afwezigen, en
anderen, als Executeuren, Agenten, Curatoren
en Admlnistra teuren De belIegging van Kap-
itaal onder verzekering van Vastgoed, enz. WOODHEAO, PLANT.& GO., ::'::Ud..

ST. GEORáES EN STRAND STRATEN.OPGERICHT ~Baa.

rl&UWOOBJlIGI liTE Vil OPBJC1ITIJ& V!.8TGI8T11D DOOR. .lKTJ
V.U P!&UK11fT, Jo 17, 188&. KOCH & DlIIE,Kanj;o.en: Hoek van .Add•• l.YR

1lI7.1_~..... j;.
(INGANG WALESTRAAT),

.K:.A. A F 8 T ..E\. D_
Aandeelhouders op be~d Kapitaal £~1,Of)O ij 0
Be8ene Fondsen..." .... 11',67' 10 0

en

K..A..A. P. T.A.D•

WATER' WATER I
DIREKTEUREN :

De Waled heer W. E. ~fOO.kl<; CD" I DA Weled beer HENRY H.
heeren Moor .. en ZOOD', Voor. JONES,
utter. De Waled heer T. A.. J. LOUW.

De Weled heer A. F. Pl';TE.R3E.:'J'1 DA Wel..o. heer W. T. BUI88INB.
M.D. (O.heeren Van ZiJlen B1UalJm'J
W P8rIIOu.n die begaeren de E~e01lteunkamer tot hunne Execu.

te1U'eD.o Mede EX801lte1l.r6n of udenzina aante.tellen, kunnen haar aan.
lteUen en nomineer<m eenvoudig onder d4lb titel na II )lxecut8un"
kamer" in K....psiad

AaDZOCtken voor Leeningen, onder Securiteit van Vast.
,oed, tegen de loopen1 .. ralo van rente, %UUen da,elUJu
,.c:turend.de bezigheldsu1"ell In behandeUn, worden,.nom.n.

BRANDKAST BEWARING.-.Jaarlijksohe huur van
buuen loopende van &Sn tot vijf guinese.
De Kamer Administeert lnsolvente Boedels doorfharen

Secretaris.
J. H. N. R008, 8ecMaria.

J C• SM[TH & CO... :

.,......Vartle ..........-- ..-.... MM._.._
Uc"':.r:........-.... L

"=*'.ua bOIdOOII •......-.....
Pri.i-: lf .,21>1-,36/., 62'·. It).," ,

Mj. eLL .

"'OP1·:l_o~ ..se. --~_
-:-- .PLEINSTRAAT. -

Bont, looi, en Tlmm8~hontIagb1JoeD,
Koloniaal-80 !A~erll~BCII lagenboal.

I Stoo. Z••• aten ••
88, Breostraat ,n IRiebeeks Plein,

KAA."aTAD.

bile BUIB8JU,....,.... BI:aii_:
HAND CAMERAS,

- ... _ •• _ ....... r.
DBJBJI'1I.OEMDE

.'. SPES :BONA."Alle Oommil8iee worden da-
delijk. ~. '. '.uGllllpie .JD hAndigsle

,-oiiaera.-
Iftba'llam.

28.~
1....114. hit •• 11 \2.A. &. J. MAllN 1 & CO., Bpkt.

1

Fabrik&ntan van

Omheinings. :llaterialen.
K··pPad_ TalK, ... _....... '1'0.

(Hoek TU BHe, ell Xute.latrawn).
...., •• , •• t.... ti CI.,

APOTHEKERS,
Add.....,. Straat. KAAPSTAD.Draad, Standaards en Oogj8sdraad.

OJ..T..lLOGUS Elf PK~.D' VAl{
1 \_ ¥ENNrSGEVJSG,
MURRAY: WALKER,

(Vroeger DE WA~ ek 00.) •• " •• Ira_ 70.
i i

~b .... r; KAAPW.rAD.
! /'
I

W. H. F. R}syD & 00·
AfJage)"5, eDJ·

37 St. G&arge's HotAIDzDer;:"
Teltpamlbell .' A llollt:m,

Kaapetad.
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