
Co.,

)P."
""A.~ ..

:uUea .......
1 JlaaablM
.adt. de

rOBI

RAIa,

en Klei)
commiaáe

DAGEN.

ioede

::0.,

gliDE

JONA,"

•• .. Cl..
(ERS,
KAAPSTAD.

:VISG.

1 de Buiten·
IJ Ingevoerde
Slaoht- ell
en Slacht-
hflbben, ge-
dOOD bij das
die aan alle
~deLijke ell
-n.

'1 &00·.
,lagers. e~·
-:lli::aJDer'll·
oc*oD,"

-en door detl
Dil V&II 4.
ce., Beperkt.
...lt ,,&II R'!l~f
up I

FIC-K &; JJ)l1~Wif,
DIRECT( ..... ".

Drapery, 'Millinery.;
m... ..... ,

K.:EJS-PL_ZW.
N_' eie N'"Gtr. Ka.

KA.AP~TA·D.

Dlln 'I.-No. '.402.
VERBOUWING

Aan Vacantie-Reizigers
en Excursie-Gangers. EEN ZELDZAM E., KANS.

,

i : i

OX1l»SRLI.IIIG•

Paarden en VBe 1Verl8k8ri~g llaatscháppij
i !

Uw diamrillir,
Jl. KUGLlSTON,

Oeetna. Z. A. iJpo.ww....:p,..ton..

De ondergeteekende, met instrootiee begtmttigd. zlll per
publieke veiling te zijnen kantore te

I
- TlGD ......

r !,Milnerton landgoederen, Beperkt, Paarden- CAL V I N I A,
OP

ZATERDAG, DEN 16DEN JANUARI 1904
v HiKOOPBN:

DE WELBEKENDE ZA~LAAT8

BLOK-ZIJN -KALK OOST,

ORIILDIUI, llll,g IJ ~BLYUUR.
Eiland en Jan Biesjeskraal. ;

D~R.C'I'.l'= • ,
SCHIELAA~, DE::i~dK",.CO.,

Gevestigd No. 35, ~aDpelstraat,
_: -. KAAPSTAD.

[le directeuren hebbeu nu besloten dese pca' h&.igd landgoederen voor bilt
pJ ..lisk "Plln tt! ~tel1;,m ge.lurende dl' na-terende Ke1'8tmis- en Ni8uwi~-
Va,·aDtie-dagen. .

Voor Speciale r:xcul'1li..-treiu dier ~tcm il! K8Wrgd op den :l6et.en en 27~tt",
Irecember, en den lsten,~2den An 3den Jnnuar;, naAI' het Centraal Bt ...tion.
',f,lr,ertOD.

Kaartjee te krijgen te KaapHlawl of r" Wood ..tock . .: .:. £10,000.KAPITAAL
TREINENLOOP.

gelegen aan de Zak Rivier in het distrikt van FraaerbuJ'g
op de Kenhardt scheiding.

De PlaatR is 7.780 morgen in grootto en d- 901gende ge-
houwen zijn er op: Woonhuis, W~geD- en K~fgebouweD,
Vloer, ens.

Allen die _acn.n dat er een ,.,... wrstancfhoudmc
in Zuicl-Mnlla zal "-"0,*"

..
!aak. Verte. Auk. .em.

Heen
\ K&IlpetAd... .
) Craig'" Croe8ing Jet.
t Milnerton

Y.ID.,_.._
9.25
9.37

D.m.
,-..--.

2.2.'>
2.Sj

E. VAlES, Afslager •.:!.479.52
n.m.

s.s:
5,58

n.m,

[
Milnerton •.. 12.;~"3

TpI'ul: Craig's CroBMing Jet 12.48
Kaapstad"." 12,5" s.o

Aistand van de Stad, :!O ruinu tcr. Vraehtp-ijs, 1 sh. heen en wag.

Kinderen Ha1fgeIJ.
Ver varsch ingen zijn te vsrkr ijgen in de I R!I upilericbt.e en ruime Be nga-

low, die een prachtig uitsicbt beeft. Bet bestour hie'u" i. i" bekwame
hsa Jen. Geen koeten zijn gespaard om h ..t genoegen en bet vermaak der
berookeN te verzekeren.

SPECIALE A'M'RACTIE8

Cal vinia, 10 Oaet IDher 1903. HEllESSfS
nlEE \STAB 'BRAIDYPUBLIEKE VEBltOOPING.

{
...EN geVO'~A van het uit-ien~an van V~unooteohap, Ml de

oDdtl~tl""16kende, b··boor·ijle golaet door den heer W. 8.
'I'BUTlB, op .'

Bijna vijf mijkn van Prachtig Strand (op den weg naar Blauwberg

~rra.~~btige Bo-sehen. Ong"ëv ..naarde "Picnic"-ple1lken en Kl"eUpelbout. ZATERDAG, 16

, ~'lIIIftai~'

Het a.halte van HenneuY'. Drie Star I.
w.rk.IIJk het .. halte van d. allerbeetAJANUARI, 1004,

WAImELWEGEN VOOR MlNNENDE PAARTJES. pt>r PUBLIEKE VEILING verkoopen te

~ ~:.:....'"X_I"",
Prachtige Budgelegenheid, beter dan ergens anders op hei Schiereiland,

Uil den mond .an de Dieprivier.
(.;em&kkelijh B&d-hu'"jes vOO!'Damp!! en Hearen.
Pracbtige roe: .gelegenheid op het lijnate stuk water in de Westelijke

Provincie (Dieprivitr), Nieuwe bootj. zijn voor dat doel venchaft.
Jo:en IDlUIiiekcorps geeft elken namiddag een uitvoering. Populaire

~toltlten. Een bezoek naar de landgoedervn kan ook gebracbt worden van af
tie }l&lmesboIY Hoofdwfg.

Af,tand van Zoutrivier circa. 2 mijl.
Gelegenheid om te st.. Uea en te weideD.

de volgend"
Beet. qualitftt in 200 lbe'graauakbD bij de

PRODUC'l'BNWDIKIL8 ftD

THOM,SO,N .WATSON " C~.,
H~cI"'''9 M"'*'."éL

De hcJo88tePrijB wordt gePY- 'fOOI' JlUlDU. WOL, ...
PJUJSOPGAV. OP AAJlVltAAG.

Losse en Vaste EIBlldOIIID,
Wlnkelltlck, Prldlctln, Ill.Voel' verkrijgbaar.

PICNIC EN BU1TENPARTlJEN
icunuen kampen toeftew_ hijgen op verrukkelijke plekken op unYr&p
bij dan Secretaris of deo IDwonenden Ingenieur (Pu.r-d81leUaDd),

Ni.mand heeft ~ ooit daze landgeeder~n bezoobt, souder ze ~ ~eme~:
de prscbtigste in ZUId Afrika. wat scenene en a.lgemeelle bekoorlvkheld
lI&D.,..,t.

Ben uit&tekend goed gelegen besigheidl "STAND"
in een van de beet. posities 111 Oalvinia met Fl'OIlt UIl de
Mijn 8t1'8&t. Groote wiDkel en woonhuis met. 8 kamera, keuken,
diJPena stal en buitei1gebouwen, alamede tuill en sterken
voorrud van water. Ook aanliggend kantoor, nu in gebruik
der Afrikaansche Bank.

Een prachtig Ir81eIren cc STAN I)," in het dorp OalriDia,
met f8bouw, bevattende l' kameN, ook Imidswlnkel, atal1en
en winkel gebouw.

:>0Prachtige Koloniale Muilen,
50 Berate kla.IJ Donkeys,
6 Tran.port WagenB,
2 Tent Veeren Wagenl,
12 Karren, , -
6 8~ Tuigen,

ZwUigela, Ketting-Trekken, Wagenmakers.Hoat en IJser,
Áll8n, eu.

Ben hoeveelheid Meel, Koren, Boonea, gedroo~e V rooht,·
ten, enL

Alle soorten Verf.
Glas- en EDa.melwaren.
Alie aoor.en Winkelvoorzieniogen, geaohat op £iOOO.

W. 8. TBUTBR.

KERSTMIS 1903.

BARNETT'S,

MAGAZIJN.MEUBEL
Prachtige Uitstalling van Nuttige en voor den tijd geschikte

goederen, geëigend voor geechenken.

Tot bezichtiging wordt uitgenoodigd.
Gratis Kerst-geschenken gedurende de geheele

maand a.an "Ue bes-:>ekers.
Ca.lvinia, 2() November. 1903.B. BARNEli,

Algemeene Woning- Meubileerd~r en
Meubel invoerder.

KOLONIALE KASTEN ...MAKERS •
Lan g.tra.ii 1.4~ (vroelter 1.(4),

_ _ _KAAPSTAD. • - •

E. YATES, Afslager. G. Toucan heeft de grootst. ond~"ind.iDg in 7..uid-Afrika in bet

eprichten VaD WiDdmol8D~ 8teeD PotDpel~lll.
Reparatie wordt~. AI1eeD -+Oen !enareD ~uen gebruikt.EEN WONDER VAN SLECHTS 9 DAGEN.
RATTRAY ei MARAIS,

HBNRY JOHN a1TT~AY •.
ANTBONT BDUAJu> :VABAI8.

l .

" .. Produoren Handelaars lp 't.Groot en Klein 1

Groote Verkooping van
· · Vertoonkamer

.- •

Noord- Muilen

GoeCIeren.
lj ooderen wur.en, nauwlettend YerpYt verzonden per trein of per eohip. •

(,ATALOGI VRIJ OP AANVRAGE.
•

,
Alle eOOrtPn van' Produot.en fverkooht op CommiMie

ofo~
K.r~."". Oo.~.PRBTORI.a..

BtJ8 AU·

IIORRISON • CO.,
"DE GOEDE HOOP."

Bieden ~rmeer dan .e1OOOwaarde nieuw _soen ...811;0 Dkamer
goederen UIlt tegeD ongeYePl' de helft 'fall den ~ pril.

Dit ÏI een Kana om nieuwe goederen te .oopen ~
lage prijsen. '

De artikelen, die gedurende de ee~de 9 da({e.
lulleD WOrdeD uitfermobt, liju; Dames Lmqen en C~
eo.tumea. Coetuum Bokken, Voil Bokken en r-oa.m-.
NeMIdook J.~ Zijdea ClOOIUUma .. ·.abberda.
~. Mode~ ~ BIoaIeI
KiDder B)buaeL W8lOhhoeden en )(UtMD. \.

Ieder wordt uitgenoodigd onze magazijnen
rende de eerstvolgende 9 dagen te beZoea

AF.CHRIF r.:

----------------------
~'111 I ta hl... Brand AMnrantie en Voogdij Kaateehappij

0. ouc1ne ZuJcl_Atrllleeneob• V~ .... &sob&ppll.
,. "VDK.A1lfTOO'R, ST. &.oRGU STRAAT 108. ItAAPSTAD.

~'&Ad A."raDti~ ... n iedere enorl WOI'IIee ~~In dlJllloteD .... de .......
boo<' ,,"oi. '-";'n.,. A«e"_baWD m alJe ....... dOrPeD ID II'! )["11 -

ao- dele w laDeDmaaie"'. De
Prii- ftCJr·" 1DOri·



ISlle BtJIuu,.....,....
- 1iI .

FAIILIEBERICH'TEN.
" DECE.\1R I::R.
HYPOT', LK£\

F. .A. Laadsberg - ~,..feta
~t EXecut('Ul" ".",.2'. _1Jlet.

J. C. Gandy-8ir II. 'I.
Afd,

·A"P. van dl'!' l!.'f:j'_'''"q t
Reinet EJ:ecutpur:, KAJ~" til,
Beinf't. Cl"_

W. ,H, D. 8. ~,*,nt{," _. I\",,~
~t.,. .. Onderlinl!~ 1.",,1 l'I!
}dlJ.-K&ap!!Ch .. Aid

B. J. Truter Jr. - H'Ju,<:L.
Verllf'n.-Malrn""}"'l"v

J. P. Thoma~boff-_ ...(·
-KaapJld)(' Afd

li. A. Jl'reem&ll-D.
-Paarl.

P. ,Cnkker-P. Spar~ -Tran'lk .
B.' B. W. Ro....e _ M. E a

'DUI_Port E)i~b..tl: .
J. I. Coat_Jo:. 111')1", __

Afd. -
.A. P. Pn-torilJ~-p HIl'" 1

Jen bOSClJ , • f
B. C. ~r-H B(':"'_.Uo.nM. A. Joiinstooe - T","kllS~

Oaderling.. Bou,.. ~llj-T
C. J. Ca:iitz-W . .J, lOIJ"an_

smit.b.
C. J. Calit£--M.
C. F. de Wit-L.
Ladi~itJI.

J. A. Smitb-!oLdm(',Llm-
Kam!'!" en Trust "Il 'lr~nd
Mij.-Malm Ilf, bun ,

P. J. Bri~IEIY,W.n, -lJ. P ~
Sen.-'-Malmesburv '-.

A. Robert6haw-l' ,'t pniJ"g •• ~-:x~,
Kamer Ml Tru.t Mij, Rpkt -rrt..;:

Jtl.~hoolm&ll - M. L MclloiJeft -
-~beMd.

M. 8eHJ1-Port. Eliz.al".th \'~'
en Trust Mil. B..pk: -Port ,_
beth.

;R . .A. F~ __ Robill,on Zuid .'bi
Bank Mlh s..pkt -Pon F~

A. G. ~t--Roh,n",n Zuid !Ir.'
Bank MiJ., Bepkt.-P"n tJilll..Q.

J'. Faehae ..& Co.-Robin'OO Zuid.!lr.
Bank MIJ., Bepkt,- Port J<Aiuboti,

.Wen ol Shaw, Bepkt.- Gr....ILaIIl'"
yellSl'"erzekering MiJ. B~pk1 ....Jt_
stad. - ~

J. J. Roytowski--W, :E. Moor~
stad.

KL:'TP.\G~
E. P. P. Snyman P.~n,-H. .T ~
Swellendam. '

C. T. Ea.st--T. A. J. Lou ....~
Afd.

W. L. Boott, .1. H. W &'otl, T. L
1'Ïson-B. N. H. ThpllUiSSf'ft_Pa.i

G. C. Scheepers, C. f'nyman-T, \t
tser-Uit~.

GE_'I; llLL\ L.
R. Jackson, S. S. WMita1<&y,W.L
WiIdman, West&\\"3)' & C<J.-E.
ct Co.-Port Elizaheth.

A. J. FleillCher - H, .-\. Mrqat
-Queemtown.

OO!lOTR.HTE\.
G. D. l'an der Hee ..er ~·'L--S. ('

!'OIl (wed.}-Mon~lL
KL"'DERBF:WI.lF

B. B. Burger, B. B. BnrJl;!'!" D.P ..
Burger J .H.£n.- ?tlinderjarigeD
MouUgu.

GJlBOOTDDIOBT.

VooRSPO:lDIG na .. fNab
doehtertje benn.., op den 11_
d_, de echtpDocM na

G. r. CILLIE.

HUWELIJK.

DllR oue VrieDdeakriDt poot il
till bet onmopJjjk al 1Iija'" pbnaike1i1ll
hu"eJijbbartj.t. HDCIeD,pveDwiI- ..
d_ .. kellllia 'rU bet ~
hu_lijk 'rU 0_ doch_r ANNIE •• i
deJa joucell heer B. J. SOBOEJUN 'rU
Oud.boorn, op 6 Juaari 1904.
Be.pti. UIl d. Palt.ori. -.. lU!O D.m.

H. S. BOSMAN.
Pret.ria, 19 Dec. 1903.

Uoyds'
'Windmolen
"Aermotor" "Aepmotór' ,

ONDBBWIJZERI8. Een pcerti-
ficeerde ODderwij ..... om onderwijl
te pYen op een Boereuplaatl MIl 6
lrinderen in Enge1ach,· HollaDdeoh,
en Hand"erk. .

8alaria £36 per jaar en yrij logi..
Copieën Tan certJ!caten en goed
gedrag, en lidmaatechap eeD8I'
Proteetauche Kerk sullen ontvangen
worden tot 5 Januari., 1~

W erbaam~edn te beginnen na
Kerstmi8 Vacantie.

Doe dadelijk aansoek bij
J. N. HUMAN,

P.O. Lower Kromme Poort,
ria Glen OODDOl',

din. Uitenhage.

KENNISGEVING.
DOODBERlOHT.

if

NAAI MACHINESNOG pen 14 aaaanden nadat onse OD-
verg1ltelijke Broeder D.UIIB on. ontDo-
meD is, beefs de nee!'e ODBontnomen
ODzegeliefde Zl1IIter

JOHANNA
UD benenkooria, op den 7den December,
oud 26 jaren en 9 maanden.

Wii "iigen in deli wil dell Heerd.
Hare .. oorden waren gedurig: Ik p

Dur I.aa.
Dr. C.uTLES en al de belanptelJende

Vrienden .. orden barielijk ~ roor
bUDhulp en deeloemina.

N. DE KOCK.

ALS CADEA.U. DDa

\Yindmol8B8
1 ',-

Ben kaDe TOOr iedereen

YOOIBD 10RRI TIJD,

HUN, dit vall OBI bOpaD BEN
na de welbekeDde Termaarde WATER.

Nooi\gedacb t,
Dist, Montagu,

21 Dec., 1~3.

,
ot lIoh1st Ioopende II

krIchtIptI.
KENNISGEVINGEN. TOO.~ .D.IllBIIIlllSCJlI

111th&nt LeY8r~orlogea, H.... udlng of .. Tuin,
Hel Drenken VU Veet

or..."."..l .... nden
lfdeeUngsraad ,aD lorceaterBENOODIGD IIIDIBLEISchroefwinding, Uitltekead, Tijd-

houder, Stof· en Voohtnij, 1PaI1'ftI11tle"1
Toor tiell jr.reo; t.gen do prijl 'faD.sa 1011.,
mUen wij genD,

Beo GeheeleIleu.8
NAAI MACHINE, De Be.te ~olOllÏ&le êa Oeimpor-

tarde '!Ulltlll, B~ja,
Whisky, Bier, eu., 8t.eecb
V00I'IWIig.

PRIJSLIJfn'EN OP AANVRUG

TENDERS VOOR HER8TEL-
LINGEN, ENZ.

GEVRAAGD, na Nieuwjur, voor een
printe ecbool op een plut. 3t uur nn
Richmond, K .K., mei geregeld ~tver·
keer, een oDde", U l8!"eI om lel te geveD
un 2 ot 3 !rinderen in Hollandacb, En·
p.lAch, Musiek en Naaiwerll:, ..

Salari. £40 per anDum, alles nu.
!den doe fl-ldeltjk unaoek bij

Dr. W. J, VILJOEN.

IN DB KAaKT.RIVImD, PlJTTD of
BO01UU.m.

P. J. LO U lIIr,
1IlDIIHL1II.

55. Buitenkant StraaL

TENDBRS, ale lIOOdanÏDg op het
om81ag gemerkt, geadreueerd ""n
den Voorlitter, sullen op dit kantoor,
tot op den 1411en Juuari, "orden in
ontvangst genom.n, voor de h.... tel-
lillgen van KARREN en GEREBD-
SC flAP, en het BESLA.AN van
Muilen, met ingane van 1 Febrllftri
a.8.

Tendon moeten In bijlIOnder-
heden den aa.rd der herltellinpn en
de prijzen opgeven.

De Raad ~ niet gebouden den
laagsten of oonigen tender aan te

•

Lloydl' lenden han
eigen en&ren Opzetten
n&&l' alle deeIe. der
Kolonie om "Aermotor
WindmolelUl op te rieh-
ten.

EENVOUDIG,
STERK,

VERTROUWBAAR.
• Eggen.en Hark.en.
ivan Gereedschappen

Victoria College,
Steileeboscb.

tein eiDde al8 reclame voor OUI
firma te dieIleD : 'DBIE Gecertificeerde Onde",jjzer_n

"oor buitenscboten, door het Geureree-
men~ oedersteund, in deze AfdeeliDi. die
na de Kerstmis "ac&ntiemet werk moeten
beginneu.

Salaris £4il per jaar en "rii lagiel.
Applicaties "erg_Id ran getuïg.cbrif·

ton sullea door den ondergeteekende oat-
"angen .. orden \oi op den 7den Jaouari
I :J04.

De Amerlkaansche
Zwltaersche Horloge Maat-
schappiJ. Eenl8'e Importeurs
28a. CaJedonstraat,

P.lt. BUI, 649, (Telegrafitch adr .. :
cc Watch,") Kaapstad, Telefoon 639.

Vooruitbetaling il noodzakelijk:
en indien iemand wil probeeren of
dit allee naar waarheid is, &00 1i8D.
de hij II 10•., en de J:.lau (tl)
eenige wekell nr. de ont-nzag.t TU
het horloge en de n""jmlMlhine (ver.
zending vrij.)

Eveneenl zijn wij het goedkoopste
wholesale haie in Zaid Afr.ib 'foor
r.l1e IOOrteIl TU horloge., klokken;
juweeleu, en luu artikelen vu elke
delcriptie. Probeert, zendt, uw
ord.. ia en gij zult daal'ftD 0,..
iuigd. zijn. Gemakkelijke termen.

"Olivier" PlO.egen, "Planet JR'
"Deering" Binders, Snij , " ", "!o

Lloyds' houden in voorraad
benoodigd voor de Boerderij.

nemen.
Op laat,

F. LINDENBERG,
Secretarie.

Afdeelinga Raad8 KaDtoor,
Worceater,

21 December, 1903.
5 DECEMBJ::R.

H"fPOTHEK £.\ .

J. Ji'knagan-Kol. Woos Kamer
~ten voor executeur>; in boedel ,;
'InjleD Robert StWll't)-Kaapst14.

J. !Ii. W. Bukhuizen-W. o-d--
lowmore.

A. S. Heoning - Z. Afr. Onderlitp
,. erzekering Mij .--Cradock.

P. J. "an Ren ..bQrg-Bo..i"l; nn G.!
Hitge en P. B. Hitge-Wi1Ion&.

F.IDgftm-I. J. Honii:man-~
Afd. .

G. J. S. 8choonraad---S. G. Vi. t.t
(wde.)-WiUowmore. .

W. P. D. Meyer~, G. le Roux--C8-
don. _

W. P. D. Meyer-Guthrie "0 ThIrIW-
Caledan.

S. J. Murpby-V. W..ber-t;l<>n GnJ.,·
A. H. Swart-Lo J. Rigjl;-Rollert_
J. D. Brat.t--G. R. PerruL'-Port Jl.

Abeth.
C. Gilbert-,J. E. Pag!' -- Port Dut.
1I.ta.

G. J. Tall Eck--C. J. Weit? 8''111.-1...
deeJl.

C. D. van· Eck-.\. B. Kl·rter-.U.
deen. .

J. Bron~. L. du P,('f;~is-Middel
C. J. Kruger~. H, GertlA'.ll-.

burg. '
W. Hoffmann, M. Saek,,_R<lt'dl!1 f.

~ddingh, Bepkt..-JU.a.p;t&d.
M. Ba.cks, W. Hoffm&Du-R. G. BeD-

Kaapstad.
W. HoffmaUD-M. Sn,('ks-Kaaptud.
W. Schneider-Jr, Van HPt'rd_X4
Afd.

R. A. W. R. Page-R. Drayton-a.
Dy.

L. J. Leppar--C. W. Hiltton-\I!.I!
G. B. Smart-To D, J ..ury--K
Afd.

J, Jacobse-PaarlscbeEx<"<,ut,,ul'> U.
mer, Beplrt.-Paarl.

J. J. Veldsmaa-Gebr. Batt'>llhawoea-
Brit.stown. .

J. T. Fitsgenld_H, D. Bro..-n-BIIi-"Oost. .
C. G. J. HoU--P. Tilllm- furl P..!dit·
J. F. Foon_W. H, PhihJN>u-(ït.

ha«e.
W. 1. Amyot-w. MArsh-Ks.ap.CD,
Afd.

J. H. JobD.stoD-B. J. MuiI'lOD-Kaq
.tad. .

S. A. BOI"D&--J. w, Louw K~
W. E. Harrison-B. G. H"ydp~
Ka.apsche Afd.

KUSTI~(;,';;
A. J. HooPer--A. Ohk'lOn-St<·Il""b.
W. BoffmanD, .M. 8ack.<-H ~t~..C!Id
-Lapstad. .

G. B1DlIlll-H. J. DelDper>-}\u~'
OO:'iTR.\ l~E-'.

I(. R. C. Doller--R. J. Walt,:,r-Lupo
stad.

ACTE 16 \".-\!IO I~'~. ,
C. de Wet-K~l. GouverDl'lllAnt....{;no .
kwdu!d.

N. M. Rwot-Kolon GourernemcJll ....
Kenhardt.

BE~ERKT,,

D. S. BOTHA.
Swellendam,

21 December 1(103. voor AlleR.BUCKNALL
ONDERWIJZERE8.-Een gecer-

tifieeerde Onderwijlleree om onder-
wijl te geven op een boeren plaa-t.B
aan .5 kinderen in Hollaodsch
Engelsch en Muziek.

Salaris £45 per jaar en vrije ill.
woning. Copieën van Certificaten
sullen ingFlwa.cht worden tot den
Isten Januari.

Werbaamheden te begianen aan-
R~e kwartaal 1904.

Appli' aries moeten ;nge!olldea
worden aan

C. J. STEENIUXP,
Elau<il-foutein,

Calvinia.

Divisional Council of Sutherland. Wn ED. RUB,-Ik h.buwe
aclvertentie iD IC Ons Land"

en heb onmiddelljk
pOitsegels &an U ge-

I'1IQIllaen l'OOI' de belangriJke 'If
*keD en OirCU1aiNa oyer U. Lekker van smaak.
w~derliJke medicijnen en eeb Gemakkelijk in werk-
mOnster van Dr. BOlS' Leven8

c!I" inao. .P~en. III

Dese hebben mij bereikt. Heerlijke resultaten.
Ik lijd altoos vrceeeliJk aan ~alifornia S~~p van V~jg8D
iuw8nmge 'pijnen en swakke 18 het eemge gseesDllddel
~ maar slechts dit drie welke de dokter erkent
m(mster pillen hebben mijn po ala. een afdoend en alle ~UD-
lOp.dheid grootelijka herate1d, gati~Yen overtreifend ml(l~1
eniblijf ik:: U ook .'dan\:baar er tAtBVD... Het we~kt eenvoudig,
voor. Nu Jl8Ddiii: la. Bd•• oor ~urlijk. prettig v~r .lever,
eet. bottel van Uw pillen (post; meren en longen, I'81nlpDde
ge~dingeploten), 8n blijf met en voortdureud dese organen
dankbaarheid, de Uwe, ten goede komende.

. Bij alle Apotheken, iD tw.. .....,.uinpa
.... TI'OUW CARL MEIRING, . eD rroott.n.

Warm Water . t"I..'!~_'. V" A~_
J .F ., V'_J. vw..uwnua l;gen ""_""'t' 00.,32,
&D. oune 8 .IU'1IIU. 8DOW Hill, London, E.O.

A-. Dr. BOSS,
: .Amerik&aD80h, Medioijn
Compagnie Bept.,

, ,P.K. Bos 726, of 66' B·,.ut'
I Straat, Kaapstad.

LIJNEN,
VALUATION OF IMMOVABLE

PROPERTIES.
I

VAaDDE VAN'WNTAD NAARlENa~ND.

Verminderde.ImteXlaa 1riJs, £28 6a., alle Buitéilbnt

IN termlof Section 251 of Aot 40
gf 1889, Notic. ia hereby given, that
on Thunday, the 11th February,
1904, at 9 ....m., a Court will be held
by the Council in the Court-Room at
Sutherland, to hear and determine
objeeeions agaÏnet the new Valotion De
Roll

The said Valuation Roll wiU bs
open for inspeotion for interested
partiu. at the Office of the Secretary
Uom the 28th Uec"mber nut, tiH
the 10th February, 19040.

A. 1. MARAI8,
Secretary.

Sutherland the 16th Dec, 1908.

Amerikaansch-Zwitsel'SCha
Horloge Maatschappij,

KAAPSTAD.

VBAOB'l' DIDS'f.

8.8. "BUOBANU.", yerliet Londen, lOlt na RQ8dereD te Si~nat&d.
8.8. "GRIQUA" ..... liet LOaCJm op ~ November, direct voór ooet
8.8. "BUOENTAUR", 'ferliet LOnden op ~ BOT.mbar ivoor Aa.pa ....

Alp Bui, _ 8t, Htlenr.. :,
8.8. "ZULU", yerliet Lou~ op 29 November TOOr Alp Baai lID ~

8.B. "AMr:;~;GA" TerWok 13 Deoember YftD LandeD TOOr Algoabui ~
00Irt .Lauden. : l

Voor ....-. bijllClDdlrbtda wat .....,. ~, ..,.bOO6eD, ~
ftIIde men lIiCh ..,. f

ONDER WIJZEBES te Kolkenburlr,
een uur nu Britatown (wur oek binnen
kort bei StaQon aal wenn). ODoenrjia
te geven iu E~81ICh, Hoflandacb, Mu.iek
in MDp'riyate Plaatucbool. Salaris £[)I),
mei 1'T1~ 'OJiel.
Apphcatlu met getuigecbriften nn

goed iedrag ook 'rU liclmutechap vali
een Prot8ltaDtac.be Kerk, lullen inge.. acht
.. ore'en door den onderweteekeJlde op of
roor deu lSdelI Jan.ari, 1904.
Sebool te be&inneD nl December

vacantie.

XAAPSOHE

GOUYERNEIENTS SPOORWEGEN.

Sutherlaad Afdeelings Raad. Opening van de LIJn naar Groat
Drakenstein voor Goederen
Vervoer.

VALUATIE VAN VASTE EIGEN.
DOMMEN.

OVEREENKOMSTIG Sectie 251
van Wet 40 van 1889 geechiedé hier-
mede kenni8(rl'ving dat op Donderdag
den Hden Febraari, 11J04" te 9 uur
y m. d- Raad eell Hof UI. houden in
de Hof Zaal te Sutherland ten einde
objectie8 aan te hoo~ tepn de
nieuwe Valuatie Lijst en daarover te
be8li88en.

Deze Valuatie Lijst UJ ter insage
lilfgen voor belanghebbenden ten
Kan tore van den Secretarie vanaf
den 288ten Deoembar a 8. tot 10
Februari, 1904.

A.J.M~S,
Secretaris.

GEBR. BUOKNAu,. 8tran4atraat, Kaapltad.
, !Z. B. GROVE,

Kolkenbnrg,
Britatown.

-
KENNIS wordl biermede ... ven,

dat, totdal de Ijjn 'rU Paarl S.doli IIIIU"
Grool Drabaakin formeel o....rpg .. eII
ÏI MD het GoedereD!DeparlemeDt, Goed.
ren Vervoerd lullen .. ord.n door h••
OoD8Vu~!, DfpartemeDt over die 8eoti.
op en na JIaaDdag, den 1.- Deoember,
1903, voor rieioo 'rU den eipDur, d.
wapotari8't'IID '_heli gen_eie paa-
ten te SUD 4d. per 100 Ibs. pwiobt,
HinimDm Vrachtprjjl EeD SbiJlilll.

WageD voomit te betaleD.
Htilafltandell Ijjn de volgeDd. :-

Oilli. ... 3 mijl.n 21 .hains.
SÏIIlODdiuM 4 " 71 "
Grooi Draktlllltei.n 7 " 41 ,.
(AfItud in milleu 'rU PurI8"tioD.)

JOHN BROWN,
Hoofd-Inpniear •

KaDtoor rUl dell Hoofd Inaenieur,
Kaapetad, 11 Dec., 1903.

ou. Bnlf;lD,. door de
.Firma van Ru8'l'Ilf, .t'B()OT()B

~tvan.l.tot
iD .de ataande
H.P. in de
Eerste-klu
duursaam.

JUWELIERS,

J. Levet1berg &CO.

HY POTH EK t\

EEN gecartificeerde Onderwijleree
yoor de A III School op de plaats
Zandfontein vanaf het Januari kwar
taal. 8&Jaris £72 per jaar. Zend
getuigschriften tot 30 December aan

Ds, D, J. MALAN.
I

~TTE.TIE s.v.p. • ... rI t
.·1 - -_ - • •• 7.r~t.
Dá Palrlsche KuiperIj, . ti h~ Gr&D4Ho~-,.J.ouw, v.g&aOver

: noqep het 8poonreg-St&tioa.
-'11111£111£--11 1·W. STAMfAGJI. 00.,
... Lad.Jr G1IeJr ....... ,

I PA ....aL.
T....... ..ur.:

JtUlPBBIl.

Alberlinia,
d~t. Riversdal.

EEN ONDERWIJZEB(E8) voor een
Derde Klu Gou"eruementa Scbool op de
plu" Doornboek.
Ondenrijl te P"ID un 10 kinderen in

Kuaiek! Hollandach In EnreJach.
Balarll: £60 per jur met mje iD-

.. oning.
Applicatie. met ietaiaechriften nn

belrwumbedt'D lallen iuge.. ac.bt .. ordell
toa 31 DEOEMBER, 1903.
Werlraumbeden te be(illnen un.

Btaande kwartaal. Doe unaoelr bij
H. S. LOMBARD,

Doornboek, Cndock.

Sutherlaud,
16 Dec .• 1903.

Steen of Sylinder Kaohinerie op de best
mogelijke wijle J8III8&ktt kompleet met
alle hedendupohe Tereiaobta. Wij heb-
ben ook een l88l' wijde keus JaIl Hand
Jlolfta, van alle' grootten en de beste
kwalitAtit..

Afdeelings Raad Sutherland,

Hal~&al'lIjtlCh8
SchutnrtooplDgeD,

ElI:!. ii_ Z Z
HAND CAMERAS.

EEN ~icee ODda-trijl8l',
ongehuwd, behoorende &au een pro.
te.t&ntecb.e Kerk, voor de 3de Klae
Publieke School te Wilge Rivier, al-
deeling Uniondal •.

S&l&ria £60 per j&&r met vrij lo-
gies. Onderwijl te worden gegeveu
in HoUandech en EngeJech. Werk-
s.a.amheden te beginnen met Januari
Kwart.aaJ.

Applicaties, met getuigachriften,
te worden ingezonden &&Il den on-
dergetekende niet 1.&tA,,, dan 31 Dee.,
1903.

-KENNISGBVING gerchiedt, hier-
mede, dat d. 8chutveri::oopingen van
de vl'!l'I!Chillende echutten in dae !lf-
deeling voor het balfjav, eindigende J
30 Juni 1904,gehouden II11Uenworden
aan de reapectieve lohutten op d.
volgende datums te 10 nre '8 voor-
middags, n.1. 30 Januari, 27 Jlebruari.
26 Maart, 30 April, 28 Mei en 25Jun1.

A. J. MARAI8,
SecretAris.

Afdeeliogw &ad8 Kantoor,
Sutherland,

15 Dec.., 1903.

DE P'OEKDE

'SPES BONA."
-" ..... ol. h&DdiP&e Rud

1l&Jura.

7 DECEMBEH.

.A. Paton-Boedel "'ljle'lI H. W.. ~mith
- Port Elir.a bt-t h .

R. M. Rober~n-J). Ro1.(·r' 'ou -
Kupatad.

B. F. Li..benberg-Geu", Hat'dl1aU'
_-Brit.<tow-n. .

c. J. Gro'V9---J. J. W. H.n Zijl-Br,!"
town. •

B. L. M. K"t..on~J. B. B<xhei ..,,~
acbe Afd.

.Jl. P. EherIlUl~F, Orlaudini-"!"'P'
sche Afd. .

I. C. J. JJo,.man~ H. "or-:.' 11:·)'
delbur.g .

.A. WOoIH, H. Sam!Jpl ,,,"0011: cO ~J'

muel)-8. Kerr-Kaafl"'Che .Hei.
J. P. DauU-f1-H. C. nn Z B·.l'od-

Aberder.n.
M.· W. WilJ.all1--W . .J \\ -,.
Kaap'cJ." .\fd. .

C. P. B..yeno-R .. itz eu Vér.f,·ld - -.e"
Iendam.

A. J. Koorts--Gr...,(f ..n Walter 1",.'
Albert. .

J. C. L. Heiberg-R('ltz {'n \.",1.,.-
S...ellelJdau, .

J. Da'VÏd--C' HOlne .Jnr _-,,"(Ir .,_','

,,'. J. Wahon-F. I. Yar-f, .•:j .pc.r:
Eliaabeth.

J. 1'\. Buy•. E. S. Buys-(' .J. <',u I,;
--Carnar.-on.

Ill. E. 'Wilson-GruJf-R.eillc' b,";'
Kamer-Gruff-Rein<>1 .

B. ArIo..oroff-J. Squire--JUu.p"'''e .\:
deetin g. 0 •G. Maarteu-J. M.. Klopper- "'.
Griln.-.JAlld.

L. C. Dani"U--W, H. Bwnpbr.:--Pv,'
~

G. J. DU • LESSIS,
Secret.aru.

Wilge Rivier, Uniondale,
4 December, 1903.

tD.LUTsu: OVDWOlOlK..'lf lO'ltt Blauwnllei, nabij
BEm.P .VAlf ».be:.t~::~;:i!!n: EUCRlCY BEHUDWNG I

-_ eD cUl.,_.., tepa £2 ,_
T. beTnpD bij

II J. BTUCn,
BlauwTaOei, WelliDstoa.

Hollandsche Dokter
met Hollandaohe en Engelsohe
Diploma's en eenige jaren er-
varin~, zoekt een praktijk.
Bn"veo onder de letten

re V. R.." aan 0118 Land. Kaap.
stad.

PriJ-: Il,., 16/-, tal.. 61/-. 10/-. fJI/ ..
&tI- tik. . ,.

; JUOHIBBBIB X:()()PLlE~Jm

GOaT ..... DU. : D..t liebe 'ffOIk ..
........ Nict; .....
......... • na .....
Da~ _ .~ 'ft. _.
~w &.= ...
..•• lijia .
~ bat want. __ ..
~ fil ........._ na .....
= "._, Dil 't ..w. ....
- .eJI
.: -- .....
.. d voar .
,., 'p' .- 11ft "-id Afrib lllilrijf...-DeQoaAoY IlAA.T8OBAP-
pu·1Watu .81, DaY7'a
~ .. at.tk avu" JOh'.....

OPa. 1870.ONDERWIJZERES op de pla.&t.r
Leeu wpoort, om onderwijs te g"veo
aan vijf jongen. ill Holl&ncUCh en
Eugelsch tot ~eeden Standaard. Bil.
lijke rei~kol!ten wordeD beta,ld. 8&-
~ari8 .£40 per jur alamede vrij.
lD'It'onlng. Werkzaamheden te begin.
neu onmiddellijk na December Va.catl-

tie. Men doe l&llsoek bij DI. S. P.
For;cHI, Hanover.

S, P. FOUCHE.

-
HQUa, ....... a Ce.,

APOTHEKERS,
.AdcI~ Straat. KMP8TAD. O,LIvtER,

Du 871, foJaM'Ir· '
MARKT ~G1dJNTEN_

GEBROEDERS
DOOFHEID

GOUVERN ANTE om aan vier
jonge kinderen. waarvan de oudste in
Stand III i I. te geven in Hol-
Ia.ndllCh Eogelech, Mnliek en Naald.
"erk.

Doe aansoek met opgave TIUl ver-
langd 8alaris bij

~. Bo 8W ARZER,

Hoopet,lld,O.R.Iq

.&De Oomnn..;. .worden da-
delijk 1IÏtpYoetd. Eenige Yruobten oCProdukteD.1IJI ons lftA1IrAI'b"nll1llrd

zullen 01lZftbesbt atteJdit o8lftDaeni

'DADELIJKE tAFREKENI
.w. 80lUlrG,..........

1905.
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Familieberichten. -De Heere~MlNNAAtl &; B.ftIKP, '. . . :~'/, .~ ", : 'j. :' i ; ;,.~~

~D QD al hu "ta....eo ON' RD'Srr B' 'm' , ' .' 'u' ,:V~8Il \,l. belt· 'legea YGOf' bet I C' , ',',. ,'. ,. ,; ; '. l " :.':. ]bJ!ti'~1=Jt~tJ~1tIJIJ~
NleUwft Jaar. . " '. . ' I·. ' .Ó , •

MllOlAAR" RETIU, .(T.... 81) B.t)i~:S_~~i_"j,I""",
M~~E~~~~' Htt thans' PIP.llire zee- ti laR. ·.".ljfi

Beltmuder.· . .' .' '

DOODBERICHTEN.

'lL ,I·:~:HF, -Op ,h'1l22"'eDduJJ',
'\( ." I'" u.. eeu lij.lel• HD OIDt.reD\

:~. "." .
. ·.~d;

ac :.1-I' ,\I.\I~lADI:: GREEFF,
, .l" ~J l . ,I i."r. " I 'I den, uQd.--rdOID .,an

~~:.·~~·r"~ .• Hl ....··· ,.an ... ~j!",n C.SPAR.C:'
\,: .• , ,"Rf:I-:H (t"c\~). DIep

PUBLIgK~ "'E&KODPUiQ VAN ,I

400 Iets aan de Zeezijde
BN

Vier, Woonhuizen.

J.::r:

KEJIISG EVING,
\ \ \ Hl,'lt'\I v'~r"'anten ell '·riecdeJt
,c' ",,,,'0,1 ~t dat !kot dec
ri.' "'"d.,.;,1 hooft door d_ doocl .-
;J' ",.~ '.' 1)o'JD<'.n op 10 DeoermbN,
.'~\ n,t ··toIl \tjdeD VaD t.-- lIl&U-

,1«), • ,. C···UI .l e-cht s één dag in bed.
.aL<'. ·,.,...1, 1~"Il!'.fd .... Btoeder 811. Va--
do' \lIJ{)L\ ,~~ JAroBUB .JOH.!"-
q;:- i'\F:'TfJL';. In den ouderdom -

\ maand ol> 19 dagen.
I)., ht>droefdot· Broeder,

I' l' PIETERB.

K t<l<iers •
W. J. PlETERB
p plEfERB·

Klaer-
dadelilk

Holla.nds«he
makers Ironuen
werk bekomen, bij

J. J, v. RÁ.VBST&lJN,
Mr. KleermaKE'r.

Paarl. Op Zi\.terdag,
.

9 Januari., 19~

KENNISGEVING •
~'., rflarVlJH.

i>,·c,·ml-. 11103.
1

OIanwilU.m. li' Dec. '03.
In Wm_ vu 8eetie 4 .. 11 wet 28

.n 1888, wordt hierbij tel' ..lgernMOf'
DDIria pb.-ht. dat het in het V'_'·
D61N\l cler r.-mg lilt qm ...
~eude~' BOiI8Cbft te TerkWen.
d. oDd rYOfgende Jota in de afdeelio,
Ciao" i1liam. sooa1. Mntpgevtn. door
plannen en belcbrij.ingeu, afgehan.
deld in W kantoor 'a.a deo Lr.ud·
meter· Generaal te Kaa.rlllb.t. in h,,~
klADt,'lOI' nn den Oirit'l n Com~-
ne V!lll boMDgeDoemde aHeeling. en
aooala bepaald door grenlflll vau de
a&Dgelasrene t::te eigendommen en
afgebakende hen. R.

-BENOODIGD
t11,)\ ~ r;l~ANTE 'an .ot_r

burcp..e~I'he afkomst ~ 7 kind_u.
)é(el>cltten' degelIjk Hollan4Doh,

f.c\:~I.• '" Mnz:ek en handw~rk.
LoC',e; \Tij Salaris .£4.0 pa-

.I.t" •.r: .tu's worden I'ntvangen tot,
lj jH" ;,..rl Zelld CertificateD en
~t",:l",h,·;ftelJ n..ar
. .1 v, SCHALKWIJK.

Iq ,Jr. b......... '..... __ .. L_llIoIt,.jkluAi .. W~ ............,....
li v.m, 'G8J~ffffDtA"& Co." :c-........., uamu~~

te
LIBSI!ULAL.L3:-r.\)Dte~D.

r K. ~iddelpost.
hs t Calvinu.. K.K.

TBRMBN
P. }<'. ALING,

Civiele Commissaris Litho plannen zijn verkrijgbaar bij de ooderget.eeJamden.

DEMPERS, )lOOn ek KRIGE,
Alllagera, Oa!edoD.

woall'tlll. ....... 'rOOI' .....

iii
O.... 'ir.

P. Ba .... HU ••

U:'Ii' I llldprwiJ~r voor pen Boeren-
•,0(', op de pla&t~ Langbaken,
r r'L,,'ron\'\!. SaJsTis £60 CD indien
~ec<lrt.l,,,·etlrll £80 per Jaar, met koet
~" :uw(lI.in:... i.pplieant m~t een
Air ..aander sIJn. Werk: te begiunen
1"'\ .\ppl'l'atiel te richten ....n

,; LJ VAN BCHALKWIJK,
Lang~lreD, F~burJ;t.

SCHEDULE .
AfdeeliDII; Clanwilliam.

No. 9. 10& 6, geoaa.md Steam R_.
groot 801 morgen en ai vierkant·
roe len. Begftmad in het N. W. door
Boscbkloof en hIt toegekende aan
CODll; begreDIICl in bet N. 0 door
Midde.tberg (a.fgebll.kend boechland);
beg1'ena I in bet Z, W. door K.roooland
en ,het toegekende IWUI Coon, belfreD..d
Il het Z. O. door Kroonland In het
oegtl"bude aao CODn.
No. 11 (lot 2; lot No. 34.91), groot

547 morgen 345 rierkante r eden. Be-
grensd in bet O. door Elisabeihfoo-
tein; begrenad in het Z. W. door
Rb_bokt Vlei Extensie; b gretJsd
u bet N. en W. door ZandfoDteiu.

GEBROEDERS CHlAPPlNI, Agenta,
Kaapstad.

lID _ SC_ Il -
Wapnbooml Rivier AS W A A ROe: ERING

Publieke School, Bothu Hilt, Van alte be........ EigendInnItIn
Worcester. p~_ I in de Afdeetlllg ..,_; ... ..,•••

DEZE lOhOOl la _ ~ .l~ -+--_ am__ na Botb. u.lt BidiDl;
eD~- t•• 1IW ... W__ *- KENNISG&VISG ge&fbiedt mita

. .0I'da Gpl81eid t.et. StaD- dezen io tenneD nm Sllbeeotie B.
daaN de Boogen SOiIOOJ, T__ vao Sectie 251' vaD Wet 4tO 1'u
bODd _ hdermediate. (,T0Dia 8oIfa). 188"J, d"t de Waardeering Y8D alle
T__ YOGI' ~e ...... ba- bel ....tb&re Eigttudt>mmen in d..

Ii~18c~~ ~_'I AfdellliJIg nil 'vultoJid sijnda, .'n Jij.t
W

ooL 11 • ter il1ll-tte ..al Jiggen in dit KaDtoor_ ' ..u ,.. . ...-- , ·kte
Itwartaal BOUMe t:1.17.6 p. ~ ,op aUe ".U.lijke d-tpD l1li getJOil'
II ._ l!e- 1MI' kWarlML uren. Keu Hof UI oOk pt.adeDo!d. Mhpa.u.." Wjb -Iword~n om 10 uut' v.m. op d_3d8Il

echt AfrikMUaIae ~ """1dag van Fo.:bruari 1904, inde H~Ml
gewaarborgd. Voor yerden ~~ Ialhier, voor' h t hooretD _ b.ti"MID
heda. doe ..... bij over object ies tel{en gesegde lila*-

ruNS ~. BlllBBI'1'8, I' NJCO J. VWK,~. 8l'CretMUl.

"eL)

HIJWUSER, 0111 teboereo opaaodeel
.0 d-: "'ID-I in het dh'rikt Wou:91'er.
De plaat' beeft een groote oi'IW'reIlt

"e,rl ~rood. ~bikt 'fOOr Z.. idoeleiuden,
Wijn PO Tuinbou. met goede _ter
YoorIlen\DlI. Wend U ...oor ...erden bij·
wnderbeden tot "Ous," .art'tl dne
I:ourant. 'Wt3b-OOI{

lfdeelinglru.d n.u RobenaoD No. 23, genaa' d Sneeu-berg. gro t
.'>,71'l6 morg"n en 466 vierka.nte roeden.
Begrensd in bet N. door Kroonla.Dd
en afpbakeod Bosch'and; begren8d
D het O. door Moord' Hoek ef' Trui-
tlea KraAl. begrensd in bet Z. door

:\ PPLlCATIES worden gemtagd BreekkraDe. betrrensd in het W. door
voor de betrekking van Aseistent KrooDJa.nd eD afget-kend Bosehland,
"' egopzichter voor b,>nDgenoemden van due a.rea uitsluitende de plaat.een
afdeelingsrud, om opzicht te hebbea "Arielkra.a.l".,n "Krom Ririer".
o,er eeD ..,-tij we,rwerken in het _-
Robertl101l dietrikt, tegen eeD salari~ KEY"lTISGEVI""G
VUl .tg lO •. per ma&Il1; en e,e'Of.eD~ Jl J.' Jl •
'YOOf een opzichter om opzicht t -
lsebha o,er ~ partij wegwerkeTl' ~:Jo'j:\ .\l~ Ver~'ng nm Aaa-
JD bet Moot.gu clUtrikt, tegen eel Ikl.bou<kn TIUl De titerkstroom li.-.
:>tJan6 Vlln t8 10 per mUlld. ~i.>oIn3Mt.chappij mJ geboadeD WOl'-

Appl1cati-, vergeuld van ge- <I.'n too k3lllton.> nm ge~ maat--
t-;-~h";ftn, moeten biJ' deD onder- ,,(,beprj op ~rd~ 2s J&Jl1]8ri. lOOl,"'f>........ om 1 our ~g, te SterPtroom.
!!eteelrende worden iD,eleverd, Diet W"rk2'.8&Dlbeden "IgHDleeD.
la.ter dan 12 uur 'Il middage van Il ook .-"",kie'llinll:vnn drie direoteOren
Januari 1904. In dienst te trold..n m plaat.8 VIUl de neeT8D: I. J. A.. VAN
van af 1 FebrnIlri, UW4. HÉERDEN, J. C. OOSTHUIZEN, en

PJ. DEWEl', die aftI'edeu..

WEGOPZICHTERS.

H DECEIlBER,

HyPOTHEKE;\ .: Afdeelings &ada Kantoor,
Piqa.etberg, 21 Deo., 1003.

F.. \. Mdbl-Á. S. Bauptfieiacb-
Stellenoo.ch. •

D. Kupido-A. Bortba--WOl'Ct'llt4r.
J. ~L. P. S. BW~
w..,..._,

Il. C. 8eJdOll-W. L. Smitb-W .....
t4fl.

B.H,B~R.~~
.\fd,

H. Bi~" D. Jonaa, D. lem.,~ s,.mr·t - BOeCW A.
Grain-~

C. W. i.. T.~. B. J. s.adrT-
BeaOfDr1; W..t..

P. W. l'iJIaer .. ~ w OH.
Boo .. 1Iij.-"1I I tall

P. J. Loa1ierd-i.. Peter-T .....
R. Doi~I'. Jl. T. W"J,jk-Bi •• , h
P. P. P~ _ ()IUInIIa
Oud~liDp t.nd _ Bea1r 1Iij.-Kp.
Afd.'LE lUN.r.· On....ct.• Jongefl~ I~blieke &booI, Wel-t;ft IingtAm-KoL' Gou'erD. - w.....
.toIl.

Á. G..w.--.l. ~. s.,.. ct zo. .. ..
_boecb.

W. O. P~, P. W~, ~ -WaJktIO-B .• 11_ K· ...........
F. M. C. v. ,\.ntt-e. J. Y. Av~-

Bedford.
C. 0, )Jeum.!!~ ........ ,__ .....

Á~k=~J;., .w-...
Le:wtoD (h«q)-~d .

W. H. ~ (Uiad ...... ala W•
H.~1·0a~,G.~
~.G. ~Il Jl. P ~
.... Md. .

G. CraytbcJrD...-C. B. W'lIlm~
lObe Afd.

8. D. de K. 1. Rous-J. Il. JD.- -
C'AladGD.

J. W. N........,. J. lords .. ~.
K1JSTINGS.

" Not8llhou' 901 J. O. ~ V....a-u.
'..........'... t __-.. I en Trut )(ij. na Port..,Wh
'i-..eUaOU e.Q~""I nleuhap. ~tUI lil: Exoeptiouee1e E. H. D,~· U-~

tiete._ IJ, P.Hop-P ..... cl. W.tllm- -
Pri.b.

.d!~LJ:m[8 ; B. E. '1'. ~ J. Bu-r7-

I K, rt'
I ltARPETTBB e. ' OONTB.ACTEN.

GOaDlJlOB . A..!ct Anaot;t-J. Jl. Il ~-'l'ub-

\ lA.~wforcI-A.. Jl. 8piDlaa' It..-
__ •• i L,b!;,C:---D, Á. YouB lWm_

II1II"'.11"'1.' G. D. ,. d. :u-..-II, K ..... .IIardMtI -veatentad-
i 10 DIICl&JIB1UI..__----------~-------+~-------------I ~.

'K: ,0,. C" & IXI~~a::~:~::
' .. BoeIW~~. Il. P.....

,.A, D. ! J.-t.~t Jl. na Bk------
I ~AH.
; P. v.et.-JL Jl. It Oa 1 • ~
A.. 8iend1d1j-D. Jaar ell OD. Bpkt.-

I Jt..,.tM \! J. ~ v__ t ct 00. -
I 0UdWt00rD.
, Á. ~D. KryDauW'--K..,....

de b~JtA- 111de JIISl'b. Wij Afd.

t
.2__ _1 d __~__ . A. I'~. II. E. ~.r UDU ,_.. e ___.. , ...... . . II B. TUur, II, s.Mt-B. G. ~-

I' ~ .. ··Irt.d I
".J. lIeA~t - U~ ~.,
. Kamer ell Trut )(ij., ~

11~'~. KiddhtGrn CaWOn I
F. P. Or.' BtA'W 'W. W. ve br'"- I
JIj" n.. I

Jl. ~ Pooh - 00. I

__""r .'ne AfIl. IIJ. B. B. .Je 1....-0. YaIl ".~ t.
.,...... '!

11. a.u- :AIi.al Noeri 011.... ;..~~A.-Alinl NOCIId. 'w. : . A. G. Deebr K I :'3
AN. t

1

".1 .... BuW Á. Stllk ts_......... 'T.J~T.""" K.II hM-

I B~w..-.G ... ti'"'J'.... -
...-,«pt

VICTORIA COLLEGE, KOLONIALE
WEESKAMER EN TRUST

MlA TSCHAPPIJ.
STELLEIt80SCH.'.' .,..

\
DE CURSUS BEGINT lo. 4, UlllPLt.lJ, WPSTlD.

DEUIII, 17 rEL 1104. ........
,.......".F .... ·

StudeDt~D .ordeu ..oorweid ..oor J

Gnclen iD de ~'-'ren, Wjjabeceerlre':
WÏI_D lh\uarknnde. al800k YO r bet '
Landmeten, HiiD.eseD eo 'MadicgDeo. !

BiillOnderbadeo ... n dell 8eoretarie ..eD !
deo Sanaet. ,i D. iUA'l'JICBAIII'II ......wit ... .ftGIF .,.tfI ....

........
,.STRAND

HA~l L JONE~, op u.,.,l.
P N. A. DE K.LERK,

8eCretMi •.
1\ ..0 toor .... n den AfJf'8lil'1~pr' a.I,

llu~rtAOD,
~:! December, 110103. PUBLIEKE VERKOOPING In lilt ID _at

111111111.•
lD.... ta

VA~ ------------------KENNISGEVINGEN. Gebak ken Sl8enen, I.' ze-
ren Platen, Paarden, -
Koeien, enz.,

AAN DE PAARL.

NOTA :alElNJEI.

KU).tES AA ,,{1,()f)PF.S "I' de plut~
1{""pOlaos Kloof Bo~telaril :-Eeu brain
,ulIlpurd m('t militatr !Derk Ol' hok"'·
bout. teru; t<> b"kom"n, belalt'nde ,lie
"nlc08teu. •• "'7 1. 10:

.... 0 .i
or

.. as 18

W. SMIT.
PK KoilM RlVd De on,Jel'lI"6tt'tllwndeu, daarloe gel.st

door rien Heer E. WOUllE za.1len PD-
bli~k verkoopen a.'Jl dieet! woning te

Afdeellngsraad van Robertsen. ,Lady S."y Brug Station,
PAARL,

OP
TSJ!#DERI!I.

Tt:: 'iDJo:~~ word'm ~vraa::'1 .o"r ,:"
,.,lg"'; le \\ ... rk •• amberlPll utI Ie v' "r n
I'n dt ,,,,,t~ yan b".elll("n()t'rD·jlo Riad
">or h"t jaar 19<)4.

!leL unpanten .... 0 pikken.
Het .dl.rp'lUlkeo vaD plill .. " ..
fiet beslaan nO di reu,
Teod ...", op eien om51a.iI als Iloodanig

;;emerkt, moet_ 11_ (ndef'i(eteekendr
ilebben hereikt te 12 uor op deo 1lden
hnllari, 1904. fla lD'>etttn aaoge ..en :leo
?'lJll per "dit. voor W'"lke bet aanponte~
of ICberpmaken moet guchledeD. I!JI du
"n'. po:r boef. dia _1aPD aal mOeteD
..o~den. Ahooderlijke tende" .orden
... ell'cbt vo()r de d:il!tyiki.m Robertaoo
,n )(onta(U

MALMESBURY
UtcuteUl'lkamll' en Voogdij· en .--

I Brand.AssIll'lllUeuatschaPPQ.' I"........

Woensd&g, 30 December, 1903,
om half Elf nar 's voormidd&gs,

de ondel" olgeDde

Los.. Boadaran KleerJDl,km, ea haBllall&n ill Jroetn
eD. Item irtlblea,

St. Goor .. •• St,.., 128, ItAA PST A ('
P.It. 'Bua 531.

OPGERICHT IN 1884.

OpMtall4 (apltul
Rem,. PndJ ..•LEVENDE HAVE: 10 l'.:erstekl~8

~e Paarden, 8 Bet!tlten be-
staand. uit Koei ..n. V&IIonen en (I_n,
8 Han8Pchapeo, 12 ~tra Vette VIU"

ltens .
VOORTS 2 Wagell!!, 2 Schots he

Kane\", 100,000 Gebail ... n 8teenen
(Second), 1000 G&lva~iEoh IJseren
"'lateD 1 Lot Galvawscb IJeren
Pijpen: IJ leNn Traliewer'k • oor fr?Dt
van een Huil! met Helt oompleet. 500
Zakket1, een Trap, Zadels ens .. ens.
te veel om te melden.

J. S. MA~AIS l Co.,
VeDdu-Afslagers.

PUBLIEKE VENDUTIE. I\ .,.~ Ka...::,- =e-:t ::ee~==:
Voogden, Trnsteel i.InlO BoeWe.

1.._ de zal br ek I eo. Op~rekkeD 'NO Bell ,
DE ondergetee ....n pu \ \ TraII@porieD, Bu.ettjb 000 eD

verkDopeu te A.Jtre-eDe A.pabcbaPf •• ill eD bgitIII

CLANWILLIAM, cle ¥olooie.

OP I Verusureert lol- en Vastgoed
Zaterdag, 9 J&Dua.ri, 1904, tegen billijke termen.
om 9 uur in deD voormiddag,

het TOlgende :
16 groote traDport Donkey••

Ta.igen, Zwin.gals, Ketting!!, eat.
oompleet voor 16 Donkey.,

1 Donkey Veulen (6 maanden ou.d).
1 Wagen met een kap, l' voet laag,
10 Nieuwe Zwiagela,
4 Zadels,
1 Goede Melkkoe met jaar oud kalf.
i Ni .. ,..e VoOrtUÏ@er.
2 Dosijn Nieowe Halurs;

ens I en ••,

BA~IL JO~I':S.
Stert t.Il!.

i'J: &Il Lo><,run deo A. fd.,,, i rllluaad.
lWbert.oon. 22 December, 1903

NDSTRATEH.

fiost, Speelma.n tt Van indel,
130,Lanptr •• t, ~p.t.d.
~eod.tn Ifllf"D we&8UdID( ..an poet

"1,, ..1 \...1 16';'! franoo door gebeeJ Zuid
.I.f .. ka ~o ki.tj~ geoTig .. HnLLANlllKIiE

:'"'1'5:Hen

AP.Fraserburg lfdeeUnga Ra.&d.

I WATER IPu uutvangen
Hollaod"'b<l Kook, UoUauJwbd Zades,

I(;-'<T"I~ :-\lI"ren. pracbti.c v~rtJ8kt;
Ht>llandltCh .. r:au de C,Jlogo.!.

\ ',~rl<l.,ur en C"ntm6ntal RU_ie! ..n
r.·,r,t .. KI•., Hyl'iclp')

WA

Malmesbury Niet-Sectarische
Publieke Selloo!.

~IUSJE8 .H'DE"~LlSG

C. ~ ~ Pr! ncipa.le benoodigd voor
,.)y"D,ta.&tlde School. Werkzaam-
nl>det: un te •vanlf,eD ua d. April

\ t·"1oit I v!ic.antie.
~~!"II'£;(()() per JIIoAIl' (inpbten

',.,..1.,:" V'lOf Huishour).
i il' "·at,e'. met ~'l!Chriftao "lIeeD
"t): .. ~ulC'l'eh ri fte..,. ens·, in te louden

'.<rl \, u oud"r~teekende, toi op den
. "del. ,J,,"ua.ri. lOOt

JO !{.IW. WERDMU LL~R.
~~"Ia 8.-oc. S..hfooloommis· ,e

\\' •.m·J,' ,Dry,
~l 0., . lW:: .

A.I~::::.""''''''''.....-.•.- .-



NBCTAD
1

THEB,·

DNB

3E EERSTE
in kwaliteit.

P. .lo BJwrD • .lJ'8U.GB'B.71aL-~"." pea.
.. Y4"., D8LA.GBJL•

l' 1...--o.a9Wl, .. peel.
PAUL D.OW~AJ'IL.

s4 Deo.--8oaenet St .......... ..,.a.
I. P. OBLLI1IB8, .A.lI'8LA.GSa.

28 DeO.-IIOaaenet 8nad,. boawpWrb.1.
29 Dwo.~ .... Struif, t .00Db1liaee.

lIBNB~ OABSON, 4I'8LAGBB.
2c Dee.-Oere., 9ute tOeeI .....

GUTBRIE ol T~ AFSL.
5 Jaa.-H ..... at, YUi OIl l,ftIIde
ha...

15 JaD.-Ha.elririer, C.ledOD, nat,
pdereD.
DE)(P~L.. ]fOOJlE ol KBlGE,

AnSLAGU8.
9 I aa.-OaItdon, YU*IotcL

FAURE VAN EYK.ol 00., .A.F8L.
28Dee.-Onder Pur~ 1_ ID .,.. ..
goedereD.

K. L ~GB, AFSLAGER.
.. Ju.-WelpYODdell (afd. Ui..ua,.),
!oue eD'l'&stegoedereD eD 'lIYeDdebue.
J. S. KAJLUSol 00., AF8L.

24 Dec.-Paarl, &aDd..eleD.
30 Dec.-Lady G,.ybrug "'UOD, IneDde

ha "a eD IOIIH soeder'eD.
S. PAPEN ros, AFSLAGER:

28 en 29 Dec.-IOI, Br_trui, Kaapetad,
lOMe goedereD

.NECTAR
THEE.

DE EERSTE

in waarde.

NECTAR
TREE. llARXTPRIJZEN.

KA4PSTAD.DE EERSTE
in elke huishouding. IfRVln IUUT

23 Dec.mber, 19u5.
£ • d
o 4 0
o 0 9
o I 0
o 2 Il
o 16 6
o 3 8o 3 ,
o 1 Il
o 11 3
1 17 6
o 7 0
o 3 9
o 6 0
o 0 4
o 8 6
o 5 0

.£ I d
o 7 ,
o 3 0
o 1 4o lj 0o 17 ,
o 6 6
o 3 6
o 5 0
1 4 0
1 19 0
o 14 0
o 9 10
o 12 0
o 9 10
o 10 9
o 7 4

Aardal)J)tl'D ...
AbrikoltD
Boter
EtadOll
EiereD
<Jaa_
Onarbooi
HoeDden
KaJlroeDeD
Kaln,.a
I 1114MD'"
Peeren
PenikeD
Prnimen ....
BI*!D"arktDI
Uiell .H

NECTAR
THEE.

OE EERSTE
in de schatting

van het Publiek. LET TOOH WEL I
All. ..rt.y.. • 10... . ..

........... rIa v ...
lie VIIII.n • C., erIll, of
_. .... EtI ...... , an. Land,............... , .., ..
opo...... d to y.. r , ....
.... • ~_ ..rltt PO.TU.' 44..........NECTAR

·T.,_ ....... mur, dat
lCIaOOU Dlet
.LoiD~A:'.. vaY
wu die 4ea 'rnUYluu.,U.,.
toejalchteu, en

'faD den heer VA .... ..,"'l...AUl.Ut.':1
dl. thau· beala i. het III .... '~
YOlk op .te HeepeD tot' lelt. 1nl "'-le Nieu w,
. . j.......' ... pubU_ ....... ti•

moord.nden .... et - . en daien. OU~· al ~.
tot maatreplen ftIl ,....". ... el •.. ~ ....... stn. Af/! I4YeIien.
diDg op baodeJ.gebie4. i ti. dleop'Jtent_ en NieaWj.....
Wat de heer JAU&B8 ; lei; II dIIC uaJrO~D, 'mn. du &ot den

bUlOnder ook van toepul~ ep den YOJctHen Di~ moeten ........
.mlen penoon Wat md$oen ook ..... Ou blácr..r eoh. op beid.

• . ~ DUI' gewoonte .....mopn zeaen of doen, o~ SUse- .Uun.
~eiD8delUk IprUen OTer trede op __ ... _
aard. of niet, laat on. ~~nemen
lIJn. een ieder in den krt~ waarin
lllJ .taat, Olll M wageD de ~pali8r
boom te zijll die het ware K"tatfEJelt..
aap door Iloh strooIDen laat, ;die den
geeet vab het Christendom laat
bloeien in sij n handel en rwandttl.
Zoo-hoe langzaam ook-ko .. t toch
de nieuwe aarde waarin liefde eu
gerechtigheid woneD.

WIJ leiden bO"8n, dat K.m.teeet
toch een "redelenden invloed op
de maatllChappij heeft ai~end.
Een leer te prijlen gebraik; i.--dat
men gedul"8Dde de feestdagen deD
armen gedenkt. Wel, onzen leMn
hehoeft niet door 0118 gelegd' te wor.
den 'W1W' hun liefdegnen te, besor-
gen. Er komt een noodgeschrei uit
vele deelen van onl land. Lut ona
Kerstfe88t vieren door onse armen
te helpen. In IOrumi~e gemeenten
der Ned. Geref • .Kerk zal ook voor
het Magdalena Huis een inzameling
gedaan worieD. Laat elk het zijne
ook in dellen doen.

••••

STADSNIEUWS.

.......L. .........
z....... ddat om half Yler al

een ah wordea aan.-bodeli aan
den edelen heer 1(. L. Neetlillnr'.
aall IIJIl wontn, te 8t.lleubolob.
De ldetIen Uil 8tellen'boeoh heoben
eeu· adnI optelteld eu pteebnd,
waarin SU Iá,n hartelIJken dank.
toebreogell aan hall TOOra:nalJpD
plJ'lementalreo "ertegen woord1ger
TOOr de trouwe dlen.ten di. JaJ
gedurende SUil '31.jarige poUti._
loopbaan heeft beweseo, aoowel aaD
de kI...tdeeJtng 8telleuboloh ..tt
al. aan geheel de Kolonie. Alle
mendell en belaagetellenden nllen
welkom SUn. VoorAl diegenen di.
het adres hebben oOderteekend,
wordeu ~enocht terenwoordli te
lIijn.

II... ,.., ••ZI nnPII•••II ..
D.II. IITrumaI.

lotul8Oaen wenachen wij onzen
Iesers een gezegenden KeJ"lttijd-
ook aan die onder hen die thalli
onder zware krui8en verkeeren.
Hun lrorJe ln bijzondere mate den
troost geschonken van Hem Die om
onzen wil is arm ge worden, daar Hij
rijk wa&.

Bericbten aU "encbillende deel.n na
de.O.R.lt. ea 'l'raua~ komeD oas nOl
lteeda"r band. De beboeft.e IIH kleereD
blijft yooridarea. Dur cleaih. OOlllllliaaie
bur OOllOllt!ie tot yrjj .. "oer der ,oede.
reD oyer de.poonrecljjneD Ileoh. to, h.t
fiad. dil jaan heeft .. rk"l"n, ...
troawt tij, <bi er IlOl een Imchu,e po-
I1;D, door al d, plaata.ljjke oommÏllliee
uI worden aaD,e.eod, ten eiDcle,,.bjj
wijn 'I'&D teil ktnlt,lloheuk, een rw..
"orsMlding 'I'&D ldeerU te doen.

M. 8JlUTIJ
J.O.L.aOUX
J. P. ". d. 8PUIJ,

!.edelI <br Uih. Oommilllie.
Indaatria, lG Dec. 1908..A.1:.LEI.RLEJ:K.

DANKBET UIGING •._"ort ••••.
Wij publiceeren heden een ver·

slag van een speciale Boudnerga.
deriug te Bdllufort Weet, op den
17den dezer gehou,len. Wij willen

,~. than!! geen opmerking maken aan-

LAN D gaande het verhandelde op deze
• vergadering. Slechts willen wij

oiooiiiliiiiliiiiiïiiiiiiiïiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiliiiiiiiïiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiilliiiiiii onzen lezers aanrad"n OlDhet rapport
van de rede van dan voorzitter, den
heer P. J. J. Pienaar, waario ds.&e
zegt wat hij nn dil kandidaats.
benoeming voor het lagerhuil denkt,
8lmen te lezen met de uitspraak
van de CommilISie van Toezicht op
Elekties.

'rHEE. DE ZUID·AFRIKAAN
DE EERSTE in alles Tllaa.B19D lilT

urink
Heerlijke

DOXDERDA~ U DECEMBE&

"VREDE OP AARDE."

THEE.

ANLlERliAAL vif'rt de besohaafde
wereld Kerstfeest. Bij de meesten
heeft het feest zijn godBdieDJtig
karakter verloren. Het is een dag
van vermaak en nietIl meer. Doch
zelfs daar, waar men den dag zij n
rechten niet toekent, is er bewijl
van den veredalenden invloed van
het lJhristendor.n. Yet is treurig
als men nagaat hoeveel er nog moet
plaats vind~n, voordat de boodschap
der Engsien letterlijk aangenomen
en toegepast zal zij n. Zij n niet de
zoogenaamde Christenvolkeren der
wereld gewapend als wellicht nooit
te voren: st.1lln zij niet tegenover
elkander, vervul<l met naijver, elk
er op uit om het van zijn buurman
ol' de een of andere wijZI:!te win.
nen t Zijn de kranten niet eiken
dag vol vsn kabelgrammen over de
"situatie", nu In Macedonië, dar.. in
het Verre Oost'ln, h~en in Thibet,
~orgen in Somaliland, of in het
Moorenrijk ?

Ea toch is hst verblijdend dat
meer dan een R'lgeering zich niet
op haar gemak gt1voelt onder dit
alles: dat er mannen zijn die hun
kracht.en wijden aan het bewerken
van betere relatiee tu~hen de volke.
ren. En bovenaan moeten hil:!rgesteld
worden de voormannen der F ranscbe
Rllpnbliek. E~n drie weken geleden
brachten eenigl:! leden van het
llritllChe PIlriement een bezoek un
Parijs en de woorden, toen gespro.
ken door den Franschen President,
den Esrsten Minister en den heer
JA URR5 zullen weerklank vinden
bij allen die den vrede b'lminnen.
De E~rllte Minis(er wilde:lat arbi-
trage de plaatll van oorlog zou inne.
IDeo. De heer JAURBS pleitte "oor
"georganiseerd vertrouwen onde ..
<le volkeren der wereld, waardoor
een reductie van oorlogauitruatl~n.
zou bewerkt worden." Hij twij.
felde echter of er een natie zou
8'evonden worden die den eerllten
IItap zou willen doen. "Er was
6808," zeide hij .. een betooverd
wond, de boomen waarvan, ouder
de aandrij ving van den winterwind,
met elkander ala met lltaal.gekletter
vochten! Met den aan vaDg \'an de
lente gevoelden de boomen het
bewegen van het.p in hun lltam.
men, doch de booze geest van het
woud Huisterde hen in: "Weeat
Toouichtig, de eeJ"lte boolD die de
lente verraadt, zal lijn ontluikende
bbdttl"OQ verwelkt zien, door het
Woelt geklotter van de takken der
ruweren. De .meebtem der lente
bleef laDB o~hoord. Doch op een
goeden dag 1II'U de boo .. betoo"-
ring rerdwenen. Een populier
waagde allee, tooide zich in liJ n
lentegroen, en gaf het teeken tot
"ernilluwinl, tot een achter, IOeter
lnen. Een warme IOnneetraal deed
het ganache woad bloeien met een
ove"loed van Tredenq,Je."

Doch welk YOlt al de boom liju
om den eenteu stap te wagen?

Bij deselfde gelegenheid Iprat
ook de welbekende LoaD A 'VBBUBY
(noepr bekend ala Sm JOB1I
LUBBOCK), Ud nu het EoplIehe
Huia der Gemeenten. ZUn woor-
den wuen 1Oboo1l: "W .. het Diet
om droefreeetla' te worden OlD

NECTAR

NECTAR
TëIEE

NECTAR
THEE.

NECTAR
THEE.

NECTiR
THEE.

NECTAR
THEE

i~ een Heerlijke Dran.l
foor alle ){easehen en

te allen tijdeJl.

Wordt verkoch t door alle
Kruideniers (grocers) en Al·
gemeene W inkeJa door ~e-
neel Zuid Afrika ''1 t's. t's,
•6D I-lh. looden pakken, en
'- l-lb. eD S-lb. praahti«
~f'tiu.

Gisteren "ond de begrafenis plaats 'l'&a
eeD 'I'&D OD" oadete OIl meeat ,_pek.
teerde ltadgenooten, wijlen d_ beer I.
de Kock, die iD lijU 82ate jaar o"erleed.
De beer De Koek W.. iD l.. en j_ laag
"erboudea &aD de Zaid •Afribaaaoh.
Hijbel"ereeDigiDf. De berrafenit werd
.eer goed oggewooad do:>rlija "eIe nieD'
dOll en beJan,.~lleDden.

GietereD lle"oeJde IciYOllaatMIlan .leh
aaDmerkelijk beter, &OOdU hUgedareDde
den dag SVDbed kOD .8I'lateo. Zijn "ele
lTÏeDdea zijn bier om letr "erbljjd eD
wenacbeD dat bO ten lpoedigste geheel
benteld ma, ZUD.

Wij bebben bartjee "U gelllk.ell8Ohing
met bet Kentf_t ea 't Nieuwjaar ont.
"angen '1'&0 den heer I. W. Luckbo., be-
eHerd.r nu de iD~tiDg Wilgenhof,
St.ellenbOlOb,dr. Viljotll, deD .dittar en
lW 'l'&n de uS. A. Reneaw", eD de Ge-
lieral Life Aalaraoce Oo."Beperlrt .. We
erkeDnen de on~vllDfli met hartelijkeD
daak, OIl .enlOben na o_a kant de toe-
_den "aD harte ,elak.

:det "oonted.ljjk waterbêatuur bieid
H.. ndag -Va rewollt "erpderiag ~
dID beer T. A. J. Loa. in dOllatoel, ID
hei bleek dat hei lijn krediet &aDd. buk
met £3,360o"tnrokkea had i dat men d.
bootdpjjp un Keurboom .e, had yo).
tooid YOOI' .£310, .£18 bot'tD de ram iDI,
docb dU kwam omdat bet geblekeD .U
dai meD tea deele ruim.,. Pijpen IDOIIt
bniten ; et! <bt een PIaa ... ,,'fOrmd
om 'Det water dar 'Irotillalltje bron door .d:.....gu., .c~rdt
tOD ond,rwaarta leideDde pjjp te YoerOD

WIar bet meer aoed lOa. doen, oDder
aadereo door deDlpoonrer bij Nieu.lud
tOD meer du thaaa toereikendea "oor-'
rud te yerechdilll. DU allel ~nd bij.
m, OIl dank.erd de~"-r ,.bl'lClat
"oor de knappe .toe.pruJr ~ede bti
V~ U. de aak 'I'&Il la. rtIIerYOir b.a
toerrelioJat. Au dit __ "oir ... Inen,
bljji_ bet rappon .... d~ iapDiear,
thána '76 maa; 'WUr'I'&Il 65 bJaDbn, ea
• erd YOOral me' het co6oree .... rk 'f'Hl
yoortpnr ,.....ui.---

Een depa.Ue ... praktUjju, oader
aua"oeriug 'I'&Il _ beiIr W. B. Bb•• ell

ytqel8ld door ....... R.,.,•• ,
heeft DinacIag.. bIJ dM llliaiater 'I'&D
opeab.,. werken",toetd om te klareD
o"er de plekkea waar iba. reoh& word'
gedaaa, en yooral 0"' die iD ~
ala te kleia, de beftlÏltpl der jnkti_
SitDIbe_II ..... .oadR 1_..... M
YOOI'8I in tOD"" mei 100 .... lawui dit
bet cHkwjjla onlJlCll'eliJ'k ia om te ho)()hll
wat iD de nab.saaJ ruead wordt. Wu
dd laatate pant bt',rof bad _, ~.
den ~_ tot dell ltacIRucI
met hei .... end,OGl tD4- alt-
tin het door r.__t te ftI'.b:t:, docb ·t .. ~. Op ...~ ...._~.t ..._
betere plek .en ua l'!Ja- ..aoemcl. de heer 8ba. '{lIeliropolitu
~aU," er bIJ ........ ,~e1e plek ...
Z ~nle. de~ .....
.... l1li4 .... - ..a.tumroorcl...... . ,..... t ...

dit bud - C1irJ.!1iIb bei ...wallicld bn ii' _ pboa.
IW W -.. ....
,_ tlir10t d• ..,

=-f!':;~.:..\'=......, -..
ea 0IIIbni0eIE r ...

Kon yoor oas "ertrek nit de TruI'
nal bebben wjj nog oatY&DgeDYOft de
armen en noodJjjdendea in de gemeeDte
llarteb_tf.mtein, d. yolgeada goede.
ren:-
3 Kisten ait Kaapstad door Menoa.

J. Booe.
I) KiateD uit Barkly OOIt door den

heer J. H. Botha.
liet barteJijkeD daDk &aDde mende·

lijkege"en.
P. A. WINTER, V.D.M.

Middolburg, K.K..,
18 Deoember, 1903.

D.•.... I. .... ft .ordw ••••••
Het eeme rapport over den t0e-

stand in het Nocrd westen van den
heer A. B. Hofmeyr, den Ipicialep
commi883ri8, die door de ~"geering
afgevaardigd is om naar den toestand

ond6rroek te doeIl, Vtlrllcllijnt
in deze uitgave. De heer Hofmtlyr
verliet MurnYliburg op den 10 len
dezer en reisde OTer Victoria West
naar Carnarvon, waar bij op den
13den aankwam. Het rapport werd,
Daar het IIChijnt, eenige daeen gele·
den gt:achr~veu en van Carnarvou
gezonden, Ichoon dil niet duidelijk
wordt gellegd. Wij nemen aar. dat
alinea 3 van het rapport alleen over
Victorfa Weet sp~k1, en de relt
over Carnarvon. Wat de heer Hof.
meyr bezocht heeft, il nog maar een
gedeelte van tw~ districten; hij iii
nog niet geweest in de uitgestrekte
gewesten ten noorden en noord-
W~8ten van Carnarvon en Vic.
toria Weat tot aan de oeverll
vaD de Oranjerivier - dit moet
men niet vergeten. Wel zRilt
het rapport dat er op mellige
plaats in goen drie jaar Mn droppe!
regen is gevallen en dat de bo"lren
die niet met hun vee bijtijds naar
dtt Oranjari vitlr Kolonie konden
trekken, uitermate z waar hebben
geleden eD nu niets hoegenaamd,
of liechts een zeer klein deel van
hun vee hebben overgehouden,
welke dieren thans iu zoodanige
conditie lijn, dat zij niet g881acnt
kunnen worden; maar dan weer
dat geen gevallen van feitelijke el.
lende (aotulll distreu) onder de
aandacht Van den Commisaaris zij n
gekomen, daar deze m88!lt dat ln
alle gevallen waar er dringende be-
hoefte bestond, reedl door de regea-
ring voornen la geweeet.
o ver één deel vooral van het rap-

port staan wij verbaasd: "Water blijkt
onder den grond overvloedig te zijn.
Een paar boeren zijn, met het oog
op de vt'rwoeatingen door de droog-
te, begonnen putten te maken, hib.
ben aer-motors opgerioht en landen
en tuinen gemaakt met groot laocee
en voordeel van henzelf. Veel had
ook door anderen in die riohting
Gnnen gedaan ziJn, maar blijkbaar
schijnt er geen lust te beataan om
verder te gaan (lan de scbaapkraal."
WIJ Itemmen gaarne toe dat er wel
yeel water onder elm 9rond la, maar
het komt 0111 voor alaof hier de
meeDing wordt' uitgedrukt, dat men
oyera! water kan kriJgen eenvoa<lia
door een put te grnen. Voor jaren
ja 't de groote kweetie geweest, hoe
het onderaardllohe water op de
oppenlalrte te kriJgen. Het koet
geen geringe lOm om een rat te
laten boren, want hit water dat in
tIJden "an droogte stand houdt,
wordt toch niet gevonden anden
dan onder een !!tratum ftD h$rd.e
rot.. De regeering hoadt diamant
boren er op ua om lulte pten foe
boren, en de boeren maken er ~Ink
gebruik van. Br lijn altiJd hon~
den aanaoebn die Diet uitpYQerd
tunneu wordeu.

BU een boor moet ook een 1It~-
machine &Un om den boor te ",er.
ken, en wa. II daanoor noodlg,
wat dan ook het beren naar water
in dom diatric$en nog moellUker,
indien niet·aeheel ollJl1OpUJk
maakt. De m.e.te ltandhoadende
fonteinen heb'" door de laPs-
durip drootrte. opgeleTeu. Om
het m1Mte ... nil te ~,
UJkt het wat ~ den UJdeDdea •
miamoedigeu bóer hei Ter",t naar
het hoofd te~, da& hJJ lUn
lUden had kaDnQ YOOrbmen CJC,Or

Naar wjj "eraemen .al er noeg in
JaaDm (w&arlCbjjoltik iD de eente .&ek)
eeD p"blielle "ergadVine iDde ltad wor-
deD ,eboaden in r,rbaad met de Wit~n
zaait. De beleuw der "ergadenDf
meeoeD te kanDeiEi?-~.ikeDen op den lteu.n
der HoUandacb·. ,; ~Dde kolonitten.

~~-";-,

Dat "Ieesch eD Yf;Jere "oedinglllJlidde.
len hier IOhsal'lCijha dikwjjla 'I'&D min.
dere loort lijn ÏI ~. Banl ut mur al te
bekend eD m:>eil~,m",rbeJpen ia i elt
Da komt de Goue ... eDts Gantte nog
met eeD berichi dat .de Knp~ta<f en de
nabarige a1.l~eling "arkeaskoorta iluit.
gebroken eo """oer en "erkoop 'I'&D "ar.
kena Diet sonde~ gehriglClarift 'I'&D eeD
"eearta, Yradere.:bter of "eldkorllet mag
plaats bebb~D.

- .en ander olel
i Melkvee.-"~phoaden=.-.ca!t- .oor licht~ ~.•. CWerhet hoofd __

..,., II YOGI' P&II'dea en Vee "_

......... aalt. De iaad~ ~ ....

..,..._.. aleCIlt rielr.eJlde ...
·heeft op beidesa een &eer QIlJrnD~~~ ~~~

1W ..... b.V. een ol! in een '1liIe
. wordt .en tent.omd 1IIdat-.t
. p1IOmen li, g8llacht Il'ordt, ~

DIG :wauuemea, dat ziJl! ti......;
.. Yet, DQIl ol meer \'&11 de ~
Itallucht ~ is, -._...
W~ aJSOO het vla6ich en het

beele lichaam ni een ctier &all d :rt
delijb uitdamPÏDpIl V&II een ~ bie.I
~ is, claa bil het geell TIft~
fUll wekIl.en, dat een begIlI "&II
~ ell dientelJgevQlge n.e:
Ye"lill bij het dier intreedt ~DteD ...
te Bch ~n yoorbe&chiktbe.tdtot __
tormt{ 18, .lIelfa eea Qf lUIdere li4iI.
. reed. lult dier &llllget&6t heeft.

Docb het ~jkst.. i! dt
werking VUl een OIlZUl\'el'eLU:n04leert4
de tt&1 op JDelkyee, dwu-, door het :
ad-.a. ft.Il d_h'e door het tee .q.
1IlelJr, .. eell ~ OJlaa.ngcll&IIIe ~
verkrijgt, q dientengevolge 0Dg~
II om -daanaa goede boter of tau ~
maken.

ZijD eakeIe YOedersoonéll (rapen b '
oorsaak ft.Il een !IllJI&IIge1llDle ~
d. op .tel pmolkell melk, de _
OOna.It van hare alechte &maal II di
ouuiyere .taUucht door de meIUOe it.
padtlllld, .ea 'II'U.rVaII h&&r geheele.
cli&am ~ ~t W1Ite doortrokUc • j ..
.. kwalijk nakende lucht, die in ~b.
chaam dU koe er niet beter op ~
deelt 8ch MD de "loeibare ,~ il
haar lichaam made en ten .!ott;, III •
bijaonder UIl de melk.

Ee.a dar hoofdoorzaken. "1Jl de ~
-- der melJr, afkomstIg VIUl .-.
die iD het open weideveld g~ I

-- zeker te lOeken in de "Iuduip,
welriekende oliën, welke de gr&uerj •
bloeDlell. bevatten, waarmede dit "-
.zich voedt, doch ook da reine, m...
lucht, door het melkvee 111 het veld •
ademd, apeelt iD deze een zeer gtOatI
rol
Voor iemand die b.v. gewend il ..

de melk Y&Dbee5ten, die op het 7I'I1II-
vaalach ol TraaaoraÁje Hoogeteld Jot.
pen. i8 ~ nagenoeg onmogelijk lIIIIl
te genietal nn ~ten die op de LIt.
n.ieecbe Kazoo loopeD, &00 ltere il ill
geur, die het KarOObOS je UIl de DIll
geeft.
Toch sijla pvalkm Ilie~ zeldaam, dat

weideveldaauilk plot.eling 1!811 ~

name amaalt verkrijgt, en kllllMA b.I.
beetuurden van bas. eo roomboteM.
brieke. uit huu veeljarige onder-riDdiJc
gtrnillq voorbrengen, W&aI' b.". NI It'
heel kUlmubel door de melkYI.ll ..
!domp Iroeien van een bepaalde PIUQ
op ~ bedorvOIl werd. Dea -=-
oilverklaarbare raden werd apoedia Gp-
gelfIat, tOeR bet bIee.k, dat bedoeld ......
'yet de UIlwui:gbeid ''nul een rOtt.M
dierliik lichaam in bet weideYeId_
dekt bad en de yerpesteDde geur811 dur.
van bed opg_eD I

De gevolgen der inademing VIUl n.
lijmeltende stallucbt sijn derbaJye _
bijzonders en .zijD de ~volgen niet "Jl'
sohiUead van die, ODtstaan door de il.
ademing vq eenige BOOrt ODwelri_
de lucht, hoe ook veroor&a&kt.Doca dt
VoonorgeD tegen bet kwaad k.mmea
met op1etteadlleid en glade ril in dt
stal beter p_en worden, door grOOII
.zinë1elijkbeid, waartoe iD de .m.
plaats prebDd kan word8ll, het II.
boorlijk .enrijderen der .. ste en YJOei.
bare ui:twerp.elen yan het "&e. Bof1!D'
ctieD .zijn doeJmaQae en min kOItWt
ontsmf't~ddefea om een zWyn
atmosfeer lil de etal te "erkrijgen, ~
genwoordig GIlder ieders bereik.

.l!iOlgelllCbeleger eo retiteld :
~1C_h:ledE,nia YU - soldaat". Hij

o. a. <bt het EDrelache
waard i.; <bt bd drie·
"In de cJicieren uiet yoor
berekend i dat de IOldaten

baia.ld eDdat Groo\
is eD nooH al gereed aUD

I wijl de actie 'I'&D deo opper·
lI>eY'elbebb,ermacbtelooe wordt gemaalri

politieke drijbeereD. Lord Wol.
'fierklurt1 <bt mo' de ministen, die

""' .."", .. in <leKrim en in Zuid Afrib
Iron recbt mout ge.

hDD''korUic'btigb6ia; iie
.18 nn bet Ilechts oog heb.

eigeD "oordeel, I.UDzit "erut·
.OC)1'I1E,lulr "oor de dllizeDden meDIOhen.

millloeloeD poDdeDlier ling; die
hl'bben "enpild. !a het Da

Jjeplllblj!l:llrde boek loopeD de gedeDk-
Lord Wolaeley i!lecbtl iot

de iJCbrjj "er kondi,t aan, <bt
UI "oortzetteD tot bij bet opper-

oyer het EDfelscb~ leger neerleide,
bem, Daar hij nrcllti.seh Yerl..

eeo geDOl,en .n.
VERKIEZINGEN.-O"er de Yerkie

-~g iD .ijn di8trikt IObrjjft een oorrea.
ppndent ait bet d lItrikt 8irjj,hnbarg, <bt
!QeD EIeDijp.ina teleDrgesteld ill, dat de
h"r Sillberhagen niet 'Det den beer
TlIeron te StrijdenbDrg .18 "erecbeaen,
d~cb dat men ".. tbesloteD ia me' de ge.
DOemdekandidateD te ,taan en te "aUen.
Vlm1er wenecbt hij btt distrikt Griqaa
I~d We.' gelak met de kandidatunr 'I'&D
d~D beer P. J. BadeDhom 'I'&D Hope
T9trn, eea waardig Afrikaaader, die Daar
hil "ernomeD heeft nur Griq !lUtad il
'''trokken, ~D einde "oor dat diatrikt te
8ta.n.
IDE .KANDIDATEN VOOR BABKI.Y

w,JlsT. Reuter berichtte patelen dat
dé heer Badeabont, anders dan een oor-
re!.pondeDt oDilChreef, siob voor Baldy
Weat ala kandidaat beeft terugetrok-
k~ ten guD.8te van cie tw.. independen-
te, kandidateD, de heeren Donovan en
R~ket!-t. die DUbet "eld IOhooo hebben
telen de pletakandidatell. Abe Bailey lID
~. Harria. De heer Donovan wordt be-
lO~oowd,aJa de .terDte ft.Il de twM,

bij ae m..te Afrikaander ateaunen
zal "ereenigen.
BLIKSEM GETRoFFBN. _
avond werd een Noonch .. il-
de ba'l'\lll te Durball door den
get:roflren. De lIWt werd bescha-

l"el~)Db.Jke ongelulrkell Inramen

Veel uitla.udsch vee wordt thalli ja.
gevoerd en bet ill mogehjk, dat v.
ODIeI' meDlChen spoedig ruilen overgw
tot het op stal houden van hUIl koei&,
daarom IRlllen eenige wenkeD, die dur·
OP. betrekking bebben, niet o~
ZIJ"
!adien het melkvee in <ko .. inter 111

goede wanne stalleD S'Ilplaatst i~, die
aan de hierboven beschreven ge!Olld-
beidsvoorwaarden "oor het vee voldoen,
y.aJhet niet moeietijk vallell ..-an hetie!-
T(> even &Uivere melk te verkrijgen ..
van het weidevee in deD zomer, doch
zal het veelal voorkomen, dat dit st»
vee meer melk eli. boter ui geveilalt
aet melkvee <bt in bet ",-eideveld loopt,
Wa&r de ruivei60pbrengst (melk, bot.r,
enz..) van laa~Doemd vee, llOO aihIII-
kelijk is Vlul drOogte, Tegens en plou.
Iinge .fwisselingen in temperatuur. op
de stal daarentegen kan de roederi1lg
van het melkvee ~ngeld plaats vinds
en sijn de na.deeJjge plotae1ingt' V1!I'III-
deringen in ween- en temperatnn~
!lteldhedeD daar OIleindig minder nadet-
lig 't'OOrbetzelt·e . .De algemeene DPP»-
sing 't'IlD bet stalvee is beter ah die _
het weidevee ea bet te verstrekken 'fO!'d.
sel kan, al naar de beboefteo der nr·
achillende koeien, beter &amp.ng88teld
en aan de beesten toegediend ....orden el!
Eijn tea slotte de hoogere prijoen nil
melk en hoter in den winter VIllI t.et!I
gJ'OOten iuvloed, waarom de melkerij il
aen wintertijd niet zelden betere uit·
komsteD geeft claa iD deo IOlDfil'.

Heden had eeD luncheon plaat. op de
nieuwe stoomboot de "Armadale Cutl ..".
Slecbte een tout werd gebouden en wel
op den kapitein van genoemde atoom-
boot, door den heer GlaDville, die lt-
__ den kapitein, den heer RobiD80n,
prees als zeeman en als gentlem&ll. De
kapiteia beantwoordde d_ toespraak.
De "Armadale" il een 1IOhi1' ..... H

Union Castle Co.; de belD&lllllDgis 250
lIllUl sterk, en er ia plaata voor s48 pu-
ugien lste klas, 186 tweede klu en 260
derde klu. Bet schip is volgeas de
eiacbea des tijd. ~richt eD eel~ der
melst looJl8nde booiia.

WORIJESTE'R.
(VU oann oorreepoodeai.)

De on'egB opgerich" Wornester en
Paarlscbe RijiDIg Fabriek heeft bet
eigendom van Jaifr. Clement. op den
bo,k na Tulbagb ea Bariuc etra_,
t<!gen de lom Yen '£3,SJOgekocht, ID il
"oora6meu aldaar, &aDde reedl beetaaa-
de baizeD, groote geboa_n .oor machi.
lIieriëD toe te YOegtD. .

L.I. VriJdag wu de bitte 11:('0111 meo
die lang niet onde"oDden had. Ket de
... natemeter op ill' gradeD iD de echa
duw waarciClD .eini,en &iofl del middap
·bniteaabDie, en tegen den aYODdItondeD
en nten tal 'I'&D mODlCbenin de buiten
Itraten sich te Yerkoelen. alaoolr hei
blikaem.nllr in de nabijheid te bewonde.
reD. Olllt~b elf aar puaeerde tOD
droee doDderttona ~.r beJ dorp.

P'OPOnea1 Potgieter b~ft bet beroep
ala halp-predibat iD :le Woroe.feracbe
l'1li--' UDII'IIIOIIl8ll. ZUD Eerwaarde
al meer beDUId te De DOOnia at beiden,
alwur Irar'di_tee d. zondap door
hem _allen wonlta W'UI'IfeIIOmeD.

Bij drachtige vaarzen in bet bl)ZOO'
der komt het er zeer op aan, <ht bUllllfl
eente Yêrloeaina: 100 ~emakke!jjk !Drr
gelijk sij. Velt de kalfti~d in den rome
alii W8Ilneer gru volop 18, dan ~."tdr
geboorte van bet jonge blf als rest'!
met weinig moeite .gepaard. Ander.<"
dit het gevel wanneer bij de jon~e k.,.
.Itue géwichtigll gebeurtenis ill den 'Irm"
ter JIlaata beeft, vooral W1lDnf'erUluIUi'
_d droot: voer haar voedsel uitm.a.a.kt.
alIIdan ilbet Beer UIl. te raden, hur
een gemimen tijd vóór bet kalven, ~
regt>ld lijuaa.dkoelr:, lijnzaadmeel. ~e'
plet lijuaad of pkookt lijor.aa<l te vOl'"
NIl. De drie IaatatgeDoemde voeder!!()()"
tea kan men het doelmatigste vermeD~d
met &Dder kortvoeder toedieDtln. Reeft
mea hoYeDdiengroeDe gerst, groetJ.~ rog.
ge of voedenvortela omtreDt dien tijd,
daA sal aoodaaig "oer de aanstaande
jolige melkkoe zeer dieutig zijD, doch
1ijnUad, in eeD der ner bo"engenoem-
de .ormea, vergete men niet. .
De. dingeD IIWgeDYreemd klinkeD

in de ooren Y'&D 0IlJIe AfrikaaDJIche......
hoac1en, doch in udere landen heeft de
~ geleerd, welke prLktl8Che
YOaIl'deeIen. er UIl "erboDden ZIJn h..t
... lDinder a&II. zijD lot _81' te latell,
daA wij pwend .zijD het te doen.

WAIUleer de jonge koe of vaan bur
eent.e blf gebracht heeft, __ hur
~ eli o~ssing met Yeel op-
WteDAeicf a-hiedeD. Geeft de jOll'~P
)lae ..... JlU7\:, dan tut dit hur g~J',1
lea 8MI'Ite •• u en heeft &ij d,' ... :•.. I...·
hrtfte UIl' blUJtig voe':.II,:' "jp~ ~Ilro n
l'0IIl' de ~, doc~ b~\"~n"l rM'
de:'f'erdere apbomr n.a baar longe }J.
eb8aá, L dit liehaam &w&k eli in LiJD
~ teD aehter, dan i> bN 'I"PD

het ~ belang, dat ,je .t." ...'rlf'
dmcIa_tj&fieid een ~ jtt'ruimeJl tll~ t It·

pat.eld worde ID de ~ koe ~JIO"dJ~
i1reocgemukt worde, ~t hit dirr <lp
100 1lOOdi. 'p roet n!l"krij~ £In ID .uot
gateId wOl'de lIiCh 'YODedig te ontink·
bie.. Zoader d_ "oo~'!II ral pen
~ ftaI'II Dimmer eeD flink "".
g4lgl'08lde melkkoe .. orden, "&arar
een 'hoop melJwpbreap mlt go",I,"
grond verwacbt ba trOI'tIan.

DB lKer P . .A. Brand, abl.,er, aal tt
OIaawiUiam op 9 .J.naari, Ill'). een PIJ
blieb 1'f'I'koopiDS boa_ nn le"eade
...... ID -. 1Q8CIereD. Zie Id".
WU YW'Wii- belanghebbenden naar

eta ad...n.atie .... deo Cinelell Com
....... 'I'&D OlunriJti.IIl, beirdeude het
9VOIIIeIIleG eier ,.,..nDr om iUere Ruk..-= iD die afAl.Jinr te ...nJarea... k.'11I liE
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(Voor rechter Sir J. Baohanan.)

Belangrijke Kennisgeving

AA~ de InteekeD.&l'en van
O~S LAND, WEEKBLAD,
KERKBODE en DE GOEDE
HOOP wordt hiermede
"L'nlll::- gegeven, dat in-
,lll':l hun 8ubsc1'1ptie
\ lie'!' dit jaar niet betaa141s
voor den 31sten dezer,
hun courant van af 1 Jan.
1 \.)Q-! NIET meer toege zon-
I.~L'n zal worden.

C P SCHULTZ,
SEC&J.T.UHS.

Kimbetle1, 22 Deo-(Rellter) -Hf'deD
ochtend oYerleed d. ecbtger.o·)te tall cl\lD
beer Danie Baarhoil albier au gllAlaocht.
Do beer H.ubi,,Jf kwam hier iu 1874 yu
OiteDhaae. De o,efledeDe Wil plaa.. eliik
&Iaem- geacht, 1111 yele ylagaeza waaie.a
lWfatok.

TOEGELA.TEN
a'a prooarear fill aotaria (... at Bg·
c:h1DIlJI) werd WID. K. Bn;;., die cbo
eed all'!ade.

Z 'KEB IN .LPPBL.
Vu de beHe nha oacler dU hoofd"

wu die ftD Btx n. N8W1IlU (ad.,onat
Berljoaio "OOI' app41llaDi, lId.oba. Joa·
bert YOGI' de Irrooa) eeD wnrio ftIl tjaD

Ad ..okaa' l'IIroordee1m, in MA élnabaak, doll'
a~h(lbat Helial deo r.1D ftD lIat.H~le ..... eld, ... ~
deut leerd werd. '

Hilt aau_1r OlD relpoudellt, ala NewlDu, beeluul"ier na eeD
door Mn ftD bet roDdscaaod ...... eroordeeld tot £ 1'10 boete of
hof te wetJ8II1 diefalar met mUDdeo Wtpoa be' YVkoopeD .aa MIl
£50 beboet, "''0 Ijjat der p,ocllreur. bottel brandewuo a\D _ Baaoto db
~ IOhrappen. Voorde .,erde'hgiDg werd door eeD draDk'_"'b&e .u den a...
Ingebra"b, dat bet hof ""gillII de jeugd YUI F ...rn~ter plOod.n Wil OlD bem ..
no dell ..eroordeelde en den booaeD I .,enlCllllla'lI1I • Voor d. -..rdedigiDg wen!
inloed door aijn "enooot op be.... .anlel'oerd dAt de lOOri braodewDo di,
oef.od, re4en bad om hem IBeht te be. b641Uol..erkocM te lijn,pr' hn, la
blnd,len, soo al, bet ia 'rfOt'!r'r, ge ..aUen bet hotel Iliet lDeer iD 1'IJ!)rralld wae, en
y~O dien u.rd gedun had met den IOhul. de bu1fot4Wl 100 wel alii hree UIIwe.i-
di&e .leohte l'OQI' ean tij t te IQbrappeo g..n op dOlOtijd dat de 'ftkoop ,eecbied
met ... rlof OlD' aiob op nieu" un t~ soa Ino, ontkendeo daf~r brandewou
_Id.,o, of wel bvm louter ..oor eell tijd .,erkocht WUi ma!lr d.1iD had nrko-
te IOhor .. n, • Ilea deD Baloto te ~>eIQïl'relL Bij dil

A4 ..okutGlrdioer &8ide dat die jou~d &llee k.am zaog de yraag ol eeza procla.
aVMD "oer den IObuldi~ koo pleite"n, matie .,.n deu goon. wllllbjj de straf
lII8U dat bet misdriJf, als door een .mao in Illlke ukeo ... n tliQ tot £500 ,er·
no op.,oediD, gepleegd eo moeilok te boogd WBl, YOO1'wettig kon gelden YOOr De h~ W. G. lIJl T.
oatd"kk3fl, .,o)r "rn81ig moellt gelden licentie boodeN wier ltoeutiea l'&Urroe- Thtroll, ~ genomioeerdr bo.odl,bodi~-

De oil6praak fan deu boofdrecbit'r Wil Ier dagt.ltlkende, d.. r lolk eezayerboo· ten:.,oolt ile ki ... fdeelin, ~an HioIuDOI~.
dat reapoodeot met lItl11 maanden lObor· giDf dEO booler "in een geheel andere IQl(ea. D.V. pobl'eke "elpderillpla
aiDg eo t,.tahn: "an de koeteu der po!ltie .telde. Be' bleo.k iroi08lGhen dat .IDMteD ... toeápreblla" ..olgt: \
laak njj ktn:n, tlO wel VQOral om deo bst h'lf no oord.,1 .U dat d •• erh~ Ifope ,TOWD, op ZaUnhpt'Ood, as
yerkeerde3 irlfl.ted op h~lD, toen pas ging op siob .ehe niot me' de wet .trMcl- D~ _i. . i
II!lIefde, j ..ri!J, door ZUil TenLoot. bljjkSDI en de bouder "r kenni. l'aD had IDO~ .~ Bm Towo, op deu Zaterdep ..o+cl
di'lul eigen l'ItwoordeD teD b >Ye, ge. dragon, en ~ bet ... iJÏ(er_ WH dflll r.lD. .. ~I ala de C()I,.oJent De. Loow1 !le
oefend. dien de SMk "IlO! sich had ,eb~d iD cle' ee~ .... 1 weer hier predi.keD I&I;P

l.euordeeJing der feUeu te ..olpD, dau deo .r..oo6r. I

a"n eh ..erklarillgeo der ptuigeD te Te Bicihmc>nd op Haandag ....oH, d~
beehten die met bet ..onnis outenedeu lldjlla JIDUUi, 1904, jm dell &YoDd
waren; 011 het ap"el werd dol ,.wueu wvor de IIQIIIioati. datr· i
~an de band. BV ieder ftD due yerpderinpD .....

De andere lUk, die V,II Rr x n. Tut, pu wa' toch iedel'lll1 ki_ om op l'e
Wl!.ar advokaat Gardiner yoar appellUIt koaaeD lIJl d. kandidateo te ontmoet.,.
optrad, "'lH een appel ..lUl een ulupruk De ~ijdlll1 aUD ematig! eo de 'tid .oo._IIta
nn den r.m. der KUYIOt, w... rbij Ptter kor'- De Yel'laderilII bij De Aar aullfD
Tait 'leroordeeld wu tot een maand de pDdidatflll door ooderliDp~-
tronllotraf wegons bet atelen un eeza clflll,tie bepalen. I
goodeu ril)! .aD S. Sabir, een It .. ptchen
smoo", WitlDl.riDgen bij bad bek ..ken en,
"olgeDI S.bir, er eeD laa-i opgeatoken
mur dit unlkeod eo bem met een pu-
IIlag bb.rijd had. Er "aren getoiacIlIl dIe
verklurdeo d.t lij T ...it dieD rio, later
badden ai.'11 drlllleu, maar andere ,etui·
gen, daaronder Tllit'l broeder, ~weer'
den dat dele deo rin~ te 8tern'room
g"koobt 110 reedt YfGeger io beiH bad
phei. No h)({ de b:Oeddf Ye~rd
-.1&tde ring lOO WH dat bij hem OlDIon
middeu.inger kllu dragen, ietl wat ·r·
blekea 11ml, "al 00 waar te lOU, ,oodat
..ol"ens recbter Kot" aijn get~geDi.
(Ii", .erd~r lIeldf-n kon i en ook de
hoo(drecbter deed lIiupraak tillen het
Ip~1 op d,eo grond en op de rud_-
held 0111 deo r m. UI Tolgen wat de ,e
loof .... rdiJh"id der gutuigen betrof, nn
wie s eUig S.btll', op wieu bet ..oor&l
"DKwam. een .eer in bUlon1erheden
tred"n gI,JtuigeoÏl h~i gegeYilu.

Hof .erJaagd tIlt lNalloari.

NATAL.

ErUII .... ,,_ ... H.... •......

Uce .... uIl....

. Durban, 21 Deo - (Bljuter) - Vroeg~r
18 ge~eld dat, toen liter op 16 dea ... bet
IIcI,Jntlebof aat, di beer Liriog.toDe
a¥ent ~oor een der applic &D .... n, siob ..er~
IIlaudtl tejJea het aitunll booden YUI deo
beer Cbampion &Id.. " op gNnd da' bij
ala lid .,1Uldeo kerkeraad. gt·boDden w~
tegeo alle .a"aoeken te .temlDea. Zater·
dag beeU de I'adarud de "In-telliug .an
deo heer Cbampiou ala lid beknc':lti~d,
~aar toen -bed,n een verd:Ulgde l'erpde·
rlug .an het hof werd ,ehond.,a, ... iger
den de procareali der aFplicaoteli om
met bon werk voort te gaID alII de heer
Cbampion ..iUing bleef houden, VerJa·
ging "olgdil,

Telegramm en,
av ERZ ~~ESOH

Austr." ••

I., .•dco, :H Dec - (Beuter) - Wilt
: .u.'cC' der arbeidspartjj bjj de nrkic'

'.1 ,.:," ,vvr het l!emeeo~6lIt aangaat aii'
.""Hlll~t !.IleuWllbladeo yaB oordeel dat
:0, IJ .,)lJr hBt oogooblik de Ihk&ltl kwestie
z ou Kuuoen daarlateo, tea eiode te uen
f Ul,·U de gem_tigde parlementdeden
:.ld k.u .ereen~en telfeD de IIOci:distillcbe
.' f< 'klOgen der arb~ldspartij. Voor ge
b. <I Australié blUkt d e "<>qllt grooter te
t: • ,e..-etlSt dan ooit, DI. 76 milhoen IICbe·
~,:'. Kuren. Vroeger WU het boogetil
, t c r 4~ milhoen.

1 .

Pietermuitaburg, 21 DEc -(Reok>r)-
Ex ,uperiotendeot Stewart 'aD de sted ..·
III ke politie beeft beden furmeel de ale.
tela en docomeuteo .,an .ijo kantoor UIl
den Staateprucorear o ..erhIUldÏld, doch
hli zal .ermoedellik _ aot.ie iDIlte!leu
tegen den Bud wegeDl 'iio on"'lai·

HO WELlJltSZAK EN

-..rflll die Tall BD~.~II '8 RosseU (ad YO'
k.. t Ro"an), _ar de 'lTonw 'I'trlof
kreeg hur man, die baar in 1898 yerlBtlln
bad, bjj edicte te daguardeo tJt htnlt.1
Yin hDweliib!'ec~ten; eo dio YIn Mu:
yl Mu (ad"t)k~at Aleuoddr), waar
dit.elfde nrlangd werd, maar mst bet
doel om I'cbtacheidmli( lwegeus O'Ierspel
nu den mlUl te .,ordaren. Beide aan-
_ken werden goedj;!okeard. lo d" &aak
... u Haymau ya. Bay<oan ( ..d,okaat P.
Jan .. ) gold bet aanzoek slecbt. de plek
waar de dag., .. rding bli edicte moellt
plaata vioden.

PETITIES

waren er .,eIEl. Die vaD P. J. Badevh'Jrst
(adT. C.-W. de Villiers) om oota1"llen te
worden nn de coratele nn siio broeier,
vra ger te V&lkenberg, tbana hers~ld,
bereikte hur doel i ook die .,1UlJ. W.
WeiSela (ad". Gardinar) O<D als Toogd
nn een mioderjuige haar eigeodom onder
yoordealige ..oorwaardeo te mogeu ver·
kOOpeD, eu die nn Catbarina I\latthee
(IUh. Buc~uan) tot bekracbtigtnl( Tan
eeo nrkool'.' IJie TaO C. B. Itui~i'lt
(ad ... SchreIner), die in EOI!e.laud maar
oaar hJ yernlittlDin gelDeenscbap ..all goe
dereu g~h Ilwd wu, OlD -rerlof tot bet
regietreeren van een ha "elijkiclIe ..oor·
waarde, werd in 100 'Ier toogset.ao ala de
gemeenllCbap TaU goederen werd opge-
henn. Die ..u Lucil C, Heyburgh
(Idy. Gardiner) om verlof ~oor een min·
derjarige OlD seller eigeDdom ouder een
legaat bekomen UIl een mede-lellatariB te
~erkoopen, en di. TaU Job~noa Nel (adv.
BÏI!lIet) ..oor de aaoshlling nil e,'n cara
tor ad litan! in een Ood:.sh')(Hlft!c:be z.. k
van IICheiderecbteliike bemiddeling. wer·
den toeg .. taan I UIl die nn O. H.
Sm ob (ad •. Bil!lle') OlD v,rlof .oor een
minderjarige tot bet leilgen ~a '1 eon ver·
band no £300, en die nn Hililje Z. E.
Groll5o (adY. p, Jonei). waar om het leg·
gco Ya:! luik een ..erbsnd uO ,£BOO werJ
I(evr:lagd, werd bet yerlof ge~e;ven on Ier
de VOOl'waarden valJ hQt rllpport nu den
meeater, Die Yoln :le "African J.ler~aD·
tile Co.", bpkt., ( ..du Scbreher en
Alennder), die in I:quidatie wilde
gUll tour wat de .Ilnstellipg ..ao
een bquidateur io moeilijkb.id WIA
wegens bet on tbinder der lDet de zaak
belaste fi·m., hield het venoek iD OlD
den heer C108f', lid dew ontbo!lti~ firma,
&BO te atellen, wat werd toegOl'Wll; g
lijk o~k die nn den li'llidateor der Wor·
e st_TIIche .lacbter8wllat~ohappil (adv.
Bocbacan) om bf'krlUlhtigiug vali diena
rapport, w.. rhij 5. ijl. per £ "'\lrd lIit-
Ilekeerdj eD, onder voorwa.a'rde nn voor-
afga:1u le pablic'atie iu een pur bl.den,
die VIlUde Griqo~lsnd Wf'st cx ~coteurs-
kambr om zek~re verbHlddD te mogeB
8chrappell.

ANDERF. ZAKEN

Eg~pt••

\"'ud,,u. :.lI 0..0 - (Reuter) - op
,I .. 1::.:) ptls"be begrootlog Toor 1904 il eeo
>" .... t vovr hd bttglD Tan deo Berbttr Sua.
",:n 'foorweg.

TRANS VAAL
.IIAUFORT W•• T.W.'g••• ad. R•• d. !

Prina Alberi, 2' 1H0.-(8peciaal)~
Hedeamorleo il een-depata&e, beltaan~e
oit de beereD Th"onisaeD, De Kock en
MoOermid 9ertrokken ['.. r Beaafórt
weil" om den heer CrOllwl'Ïllbt.Sobr~er
te óoblooteo, oit hoildlUkbeld en om eeu
eo and~ orer de uaderende ..eldtoebt ..
bellprebn. '

He' .err. Oo.ten,
Pretori~ 21 Deo - (Ruoter)-Heden

Damiddag werd in den wetge.eDdeu ru.cl
een ptttitie ... n be' JOblUlueeburgscbil
s~8belltOllr ter t"f.,l gelegd, WAarin op
.,erc!ere macht werd aan!{edrongflll om lee·
DIDgen te slaiteD, en gaf dr. Raitb keoni.
YIn een 900",tel de regeering Yerzoekende
een wet op de ."rphchtingen "1Ul werk·
gevers io le di.,nen,

In eeo lot"oord op een YTa&g omtrent
betgeen de boofdrecbter over onbekwame
magiBtraten onlangs gezegd had, ..aide de
proC. geol. dat ,he woordtln deo iodroK
hadden gem!L!lkt als hadd'lIl EU een alge·
m8tlne b~ueling, terwijl zij eenv Judig
uge~ op enkele :&J'8. lIUlgia rateo in tijden
un drang langeateld om bnlp te gnen,
ter"ijl de ma ..i.eU-atea lelve mot werk in
vel bud milt d;ln terugkeer der balliulj'en
en aDder admioiatrltJtf b;ldriji bazig wm-
Mln. Hli aarzelde Diet te seiJgeD, en hierin
roo de boofdrccbter be' met h m eell8
EUD, dat de meerderheid der magistraten
en us. lDagi.traten IDil0nen waren in wier
banden hilt beheer ."lkvmeD vvilii!' wu,
la de magi!traatshov811 wlU'on 29,466
taken bebllOdeld, waarvan 17.573 ia die
aaD \VI~watelaran.i. Ouder r"vl8ie waren
1,394 .&k~u geweest, in 33 waarvan het
vODni8 1'6rni ..tigd eo 29 bet veraod.rd
W:lll, ten dude, wat lull.t,zenoemde betrof,
op looter techniscbe gronden. Wu m' D
klaar meL bat buiten~ewon. adOlini.tratie
werk, dan ZOU IwC II.3olal aal! magi.trateu
verwindtrd wordeD. Il"t wu niél weu-
8ChdlJk of III bet openbaar belanll OlDde
beoo;!d" wijz'giogen beKen.! te ltellen,
lDaar de kwestie vaD b"~ lD~gistrateDwerk
Wal! in o.erwegiol, eo eeo ordonaaotie
er voor zou blltIida worden ingediend.
LUn begeerte was om de rech t.!bt!deeliog
;0 dIt laDd wo te maken, dat bet -rerlrou
wen der bJTolklDg voor de magistra~ts·
bu ..eo werd gewonneu
o ,k over het voorstel van den kol s~-

creta.ris om d"ialon, die ,o\)r den oorlog
hadden ho,Ddei Iledreveo, niet binnen de
bauaTII te b"perken, h.d oou lange b ,.
rudalagiog plaata, strekkende bet vco-al
te... bebo.,." van did IDl1liirs, die ZODddI
licenh.s hadden bond,,1 ge<lreren, tHwDI
onderh'lndelingen pluu hadden over hun
pO!lltio tu,@cb"n da relleering vaD Grout
tlntta[lju en d" Z. A. Rolpubhek ; en ten
slotte nam men een a-rendeme ~ van sir
George F",rrllr un, wur de regeering bU
verzocht werd een cvmmiSl<ie over de zaall
.,.n dezulken aan te stellen ter fiDe yan
rapport over de 'fTI~!, bunner.recbten, en
intu.'chén voorlooptgtl hcentlee te geven
aao hen die .oor deo oorlog werkelijk
b~ud"la&Ts waren, lUlletende tevens wet·
geVlng word ..n iDgediend in den &In ~~r
~ar8cb3 wel van 19-)2 o.er de p08ltle
der A£~ten io de lIolonie.

O)K werd 6Qn ~oorAtd aangenomen om
de apoor .veg-regul.tlel zoo te ..eranderen
dat eerste en \weede klas rtitoigea voor
UltoIloi'end gebruik "'a 1U"Q.1liogeo gebe-
7.lgd. worden. .

Na v~u "JlDité generaal, wllno Yer-
!!Cbeideoe wetteu Gen st,p verder kw l-
altn, verJaagde uet bliii wt 22 Jaunarl.

H .......... V ............
.......... ., ZOO --, ..........-. ..
........... u.tl

lo ,udeu, 21 Dec - (Reoter) -BuoD
K_"ll ga, J &pao.eb miniarer nn bniten-
!''''-:,c'b" Laken, beeft met baroo VODBo-
,eo RUSSIsch minister te Tokio, IIn de
RU"I""be legahe !lOOget!prek ge.oerd om
tem te ver_keo in een paar belalli1'ijke
:," ...tea vao het RWlBiscbe antwoord "ijl.i
~.ug te b~werkeD . ALBANY.

De beeren Grobbelaar eo Lombal!d,
bndida'ea "oor de"Wetge ..eode Verra·
dering h boYengeDGelDd district, Iprak'u
gedpreode bet 'ijdperk 18 No~.-12 ot.c
bOQne ki811er. op ..enobillende plaataieza
~; I

Mo'jee nil Yertrolilfen en ondenWn-
Dm, werdóu gepueeerd te A.I~ed.le
(gemeogde TergaderiD,.,.n iD.,loedrgk.)
SI.n~lhts (idem), Wit.hoogte (idem),
Ale~aadria (bl.nken eo gekleardell),
Plafrllg (kleiD. opkomlt, l'ItrmoedeJljk
tellgeyolge don regeo) eu BowIDood ("t-
_eode .,,,r!ladering.) , '

1r'(otiea -raD dank werden .. ogenom~n
te Port Alfred (blukeu eo ,ekleurdeII),
Blitbofllt en Committeee. :

'1;,8 Grahallllllltad werden twee .. rpie·
ringeo gebood"", eeo op 8 Dec. "Oor
geklenrdeD (geen kie .. ra no Albany) ~n
641n op 9 UIIG. "oor blal1ken. Laata~1-
ooetQde Yer,aderiog " .. zeer iD"lo~r'ëk
00 w~rd gopruldeerd door den borge-
mllfll~er, den be.r J. W.bbel. Daar gllen
Iwmg.,recbtigdon IIDwesig w&reo, .erd
ook: bier Z .lOala op eerlt.genoom ie, aMeen
iIilO motle no dank algemeen aaD,e·

Louden, :.!2 IJee: - (Reuter) - Te
i '.mB .. ordt verhuld dal Groot Brittanje
en Frsnkr\)k samenwerken tot bet bijleg·
~eD d"r I(eechillen lO!l5cbeo Rll8laad en
J "pall De oorrellpondeot no de "Daily
: dJ~graph" te Nagasaki t"legrafeert dat
le J&palll!Che ~ri.g keonis beeft ge
,"V611 dat Iii alle drooge dokken nU bet
,,,nj voor de oorlogsmarine noodig beefr,
'" d..t de JapanllCbe oorlogsschepen be-
gOllocn 5!JD naar de dokken te g.1Ul om
~It ~1te !ateD ICbooDma~eD . STRAFZITTI.G •.

PAA RL.Later. _ Beden avond beeTIICht ebn
b.:>op'oller stemmin~ omu-ent betgeen in
bet Verre (los',eo ge!!C'lledt ; mu.r schoon
men allO b~t onderhandelen l!! verwacht
weo in de &eIste d.gen geen Uitkomst.

DINSDAG, lIil DE l,

De 8trd,it~ing Kwam beden ten einde
mot de laall nn Abr.b~ms aHLII George,
die den .orij{60 d ..g nRg<ldoeg wu afp-
hwdeld, maar waar thana uog eao paar
getnigen In optrad~n wier verklariugen
deels a~rektcn OlD te be"ijz '0 dat een
geyondea kleedlDg tok aan CI.rke be
hoo de. de-el~ daL deze door eeu ",I JOII
zija OlD8llkcJlDen, IJe rechter IDlikte
un de gebroken lever gebrnik om ilO te
to >Den dat do dood ~&II Clerk wellioht
niet bet gevolg der misbll.odeling wu, eu
de jury, achoon zich overluigd nrkllNnde
dit de lI"<ana"ne IICbaldig wa" kou bet
niet eeoS word"u o.er de oit_praak, lot
zij eindeltik, na eeD getlprek met den
recbter, zl~h op DIeu" nrwiiierde en
~erugkWlm met de verklarIDg dat III ge
nngeoe !!CbuIdig keode aan Itrafbaren
manslag, Ilr bii .oe~ende dat ru bet ~-
b:u,de IriO opVlt~e da\ lij de strentlete
Itraf Doodig oordeelde. Do hem opge·
legde atraf w&ll lO jaren en 25 met de
ka"'.

De ..erdere nken moe8ten, dau get:n
der gevaOgenuD echllidig plehte, tot de
volg~nde littiog o.erbllJven, eD de siUing
werd gei o.en m~t een dankbetoiging
van den reahter aan Q" jury, w.. rin bij
er op w~ hoe all~s, tot he' "ed~r toe .
g .trekt bad om b ,ar werk &00 Iangdo-
rIs eo moelluk lDogdUk te miken.

Il..........."aor .......... -
LGndou, 23 Dec: - (R"nter) - Vor

,",ue~8n berichten .ijo heden ingekomen
met betreKklDg tot het feit dat J .pan
8chepan beeft nngekocht, lDet he~ oog
op eeD mogej'lken oorlog mei RIl.la!),'.

De cOrTe~~odent na de "D"I)Y Mall"
te .8haDgai bericb\, dat de J apauneesche
regeert;' glO schepdo wet een gezl!.men·
'OKe inhoud nn 3 ),00 I ton, daar ter stede
beeft getlbarterd. ter"ul de o-.rrespon-
deot vaD bebelide bl.d Le Kabl b.=bt,
dat het Gouvernement 7 atoombJoten als
tran.portschepen, eli dne anderen .oor
bilt veryoer Ya!] b~uoooI ..dheden beeft
gecbarterd.

De Pek.iogscbe bh.den beru:uteo, dat
de CbIDeetlche vloot vsn 25 8Chepeo, ge-
bouwd door da bee~eo Batterneld eli
8wlre, voor oorlogadoeklDdeD "ao Japan
,un oV6rgedragen.

nomen.

Lord Milner over den
toestanel.

("S. Á. NEWS.")

Met deo briff nn dR beer Tarbutt eft
dea~ oitlatiq -.oót 00SIIIl komeD WD tla.
(oi ,tell lodere ge ..olgt;kkilll daD dele,

CbiaeueD moeteu iorvoerd wordeD:
t. sorglIJl le. dat de blailke .erkmu

... Die\te crooteD •• tkvudileu iD"loed
krus' eo 2e. dat k.ft'er~ !lOl YeI"
Iaagd kllnnllJl worcltn 1111 cbi D&tureU ...
0_ Uom .. 1 iD b~t jaar Ilaar de kraal
pao mel het onnohot ftD buo loou.

GellIklDt ~t er ook ~ meoaohen iD •
BaplaDd ~, die Terataodi ,J"edeoeereo.
oe b__ C. E. A.l.kioaoll beáfl, bij afwe·
aaheid ftD den beer Julius Wtraher, de
j.. l'ftnraderiD, nD de Jil.r eo Chal·
ID.... d. M. C.• 001'lt8ll8$e1l de .......
en beeft aDders o~er deo iD_ no Chi·11..,_ geoordeeld. Bii "OOr UCII , ..loofde
dai ala de killen bet aeld iloor ben ge-
d.rende deu oorlog .eraie~ opgemaakt
badden, lij _I weer aaal de IBjjDflll
lOadp.ll tez'orkeerell, walIneer Ijj ,eeD ..
lage lOOI1eDODtrio"eu.

Lord M.iluer is naar de Transvaal te-
ruggulteerd, en wij bopeD 8~ te
b~_rken dat luj enkele der ~
lell die hij een tijd geleden beeft _r-
gelegd, iD praktijk zal gaan breag8n.
Hij beeft woveel over die ,begine4en
getcl)reven dat gemakkelijk 'f'el'geten
klm rajn wat zij elgenlijk behelzen,' en
bet _ ons daarom rajn toegesta.aG 'OlD

een paar aa.nhalingen te doen uit ~jn
dep00008.op 4 Mei eoboof hij 8_ den KoJo..
nialen Secretan~:

"Een IDijrere industneela sameu·
leving ...... beeft vele grieven, maar
de mea.sabeID geiooven dat d_ al·
len gemakkeliJk .kooden 1I'OIideU
vennJderd, als ZIj e1echta een. be-
hoorlijk deel in de politieke ~t
lulddOll ... , .. Voor het mee~eel
llijtl zij Britsohe O<DJdIerdlllDen,· ~
woon IUIn een vrij atelsel eD, ~
lijke rechten; zij gevoel81l !liep
-.reik een beleediging er voor
beo iD gelegeo is dat zij bij
,"oortduring onderworpen zijn: &all
een regoorende .k1asse, die haar
;wcoJ.le en macht aa.D hon ljver
heeft be danken. De pditiek& on·
rust in TransvaaL .... zal nooit! op-
houden totdat de permaneote uit-
la.nder .bevod!ring een billijk B_
deel in bet Bet;tullr heeft gekrf!geD,
en zoolang die oorust voortd1ltJrt,
zal er geen rost en beboolllijb
voornitJga.ng zijn m H.M.'s Zuid-

-' Afrikaansche landen." :
3Al wat W'Ïi ZeggEID is dit: Ge-Jleer,
~, u ze veu, Het w'38 1!.'6ma.kkeIi~k
<1IIl het bovenstaande te 8chrij'l'tlll In
fiae.pstad «>en Transvaal nog &ea re-
jltbliek a-atI, maar de verklaring WU
war VOOl' altijd. WBmleel' zat Lord
1lWner de onrust doen eindigeo op de
~er die bij terecht -heeft aaDgO-
~ ala de eenig mogelijke P
~ Zij die Chiooezen iD Transvaal 1r'6D-
~ben ingevoerd ,te zien, 1riUea, met
.bben dat dil mensoheD in deze kolonie
Elf ~ets teg1lIll BOggI!Il, omdat raj geen
~t hebben om aicb te meogea. iD de
.. wn eeD naburige kolonie. Mau
{.ord Mliloer denkt er andere over. Bij
ajlbrHf o.iIa volgt:

"De betrekkingen tuuchea de
Britacbe kokDes eD de twee repu-
bliekeo zijn zoo aauw, dat a11eeIl
menecbtm die in Zuid-Afrilq. w0-
nen die II1I&I' wurde lrunoeo lIOhat-
tea. Maataoba~lijk, eooDCPD4",b
eo etlmographiscb zijn zij Il·
km eeD 1.&nd...... Het ~
0Dl duir;enden van Britacbe .der-
dpoen voortdureN in _ toNtand
Tm heloten te houden, l'OOl'tdU-
rend wh verbijtend 4lbd« ozatwij-
felba.re g1'ienm, eD te "ergeefa
zich berOePeOd op H.M.'s rlll{~riIII
om hersteL OIIdermijtut ge.ta4ig het
Briteobe ,beetuur in de J:a,odft van

de konilDgin."
De eemge ~en die er heb-

: ben pInta gevoadeo sëdert dit 1Ohrij-
V'NI, ,ziin, datt f!/t nu een. ~ i.
iD plaat! van eeD koni.ugill, en dat de
m'Elll.&ClhE!ll eie Lord Milaer belllchreef
als ''MIoten'', tm1 die positie iJlnemeD
~'lW de miJlionain. ell eel) pao-
~ W~eodeu Raad. '

De volgede ziDsaede mt eeo 't'Ul

Lord lfilMr'. dePeOIIea bD, metlld
wij,. een belbooriijk uot maks UA de_ aaoteebuillK: .

"Ik bo Diete IllIdera
stellen om _ eiDde te
::. ~ JlIIOPIgIIJIj~,

be Kt.chlne" g•• chl.clenl••

Louden 22 Dec - (Renter) - De
terechtateiIinll der !teden in de aot ·S,,·
ml~tl8Cbe onlu8t"u te Ki~cbiD~tI betrek-
~eo IS ten eiude 1'weu d"r be!cbuldlgdeo
•~bben troDkstra.f ..oor laogereo tU:i, 7
,jn .') JIlren, 2'2 ..oor 2 of 1 jur bekomen,
an 12 r[io onllCbuldig geluwd. Dilll b~t
nO{ geea getoigenls wiLle booren die
....;n-k'.e om te tO'Jneu dat de overbei.d ..oor
net geb'll!'de aan5prakeliik Wal, troklr.ó3n
...,0 aantal a,houten IICb VlD de .. ak
krog

waren die VIlO den be>e:lel van Seott "'.
Sydserff (adv. G ..rdio'.r), waar relpoe-
dent, wat deze lelf wilde, onthoysn werd
van zijn plicbten als executeur van den
bo.xlel: dIe ... 0 Weintrob TS. Banda."
die vol ,an! adv. Aleunder wegeos een
scbikkiDg was ingetrok"~n; die nn Gu·
ham YS. Firth Cad~. Schreiner), waar de
dagvaarding WIUl ingetrok"~n maar
ei!!Ch'!r tot betaling der kosten werd .er-
oordeeld; en die nn Potgieter V8. B~t·
teson (ado. Bacban8n ..oar rll8~ollJoot),
"a,r al'plle.ot uiet optrad IICboon :.:.ii J

pis!) was QUI revpoudeot ",eieos minach
tiug dtlD hove hetooQ i te vervolgeo als
gee~ overdracbt vap een eigendolD ge
i;e~eu bebbeode, bol d;e to~ deu ..01gsn·
den recbt,termUn werd Ilitgesttlld. ~in·
delijl.: warCil er Vier .;kel1 io ..pp!ll-R:~
VI. To.)(lb en VI. neaning (ad v. Sahrei
npr), Yl. Newm~n (adY. BeujamiD) en
fII. Tait (a,jy. G!l.rdlD"r) die tot Maaodsg
lDot>aten b:ijYllo, omlat de kroon het
cJnooodig had g.. cbt zicb ten bove te
lilen vertegenwoordigen.

.Rug heeft gepijnigd
voor jaren lang.

........ tO ....
l\I.ETS KO:S DE PIJN VERWIJDE-

REN DÁ;.... Dr, WDJJAM:.i'
PL''K PILUI.

Beo groote mooat«"ergaderi.q aal bier
op ZaterdegaYODd. 26 Deeem~r, op bet
MarktpleiD g~boudeD worden OlD tereD
ieu 900rgIll10_ iD.,ner nu A.liat.en te
ptotuteeren.

Pana .....

I,., ..'den, 2-.! Dec - (Reuter) -.Tal.
nl te b4t.·icbten blii-en aankomen te N leo ..
York o.e' militalTf'l maatreg~kn no
CvlalDbl&. eli ,Amenka neemt rIlstig "UO
ma..tregelen b__ t ..gen . ter1O'1I1 de vllr-
tel(onwoordJgert _ill v,erscbt1(I~D moge~d.
beden te Bogata ~II 4,;Jlumb,a bel beglu'
Ilen van ~liandellJkhe<len ,;;>ntra·:len.

STRAFZITTING.

U:SE REDELIJKE GEl....EZINQ
VOOR ",lERKW AAL.

"Ik Wl""ond d-a.t niets anders <wn
Dr, W ilJ.ia,ms' Pink PilIa mijn nier-
kwaal

l
die mijn leven, voor jaren Iaog,

t,ll~dli wnakte, kon ganezen." D~
~IJO de woordeo n.n deu beer William
}letcalf, een Wt'lbekeode Commissie
~ent, van Foxstra.M. 281, JohaDD-
burg.

"Soms WlUI de rllgpijn zoo erg," zoi-
de hl), "dat ik met kon bukken. Het
wal pijn, pijn en pijn 'VOOI" jaren ~ .
Ik bad ook de andere o~
.ymptomen, die blijkbaar zijn 41 lYer'
kwalen, ea ik bad ZWIliN hoofdf.ijn. On-
der mijDe oogun was bet. dikwijla zwut
en opgeblazen; BlJJn eetlus.t was 80Ul8
1lOO .Iecht dat ik voedael lOauwelijJu
a.a.nraakt~ voor dagen !.ani; dell mor·
gens WBIl mijn tong e.a.ngeslapn, en
dikwijl5 bracht ik rusoolooze uchten
door, mij gedurig omkeereode. Ret
WIUI door het verooachtzamen TIIA een
kou die ik gernt had, dat bet oogemak:
begon. Ik had deortijd8 ~ bcKirderij
in I'ieuw Zuid Wallis, en deze miaera-
bl)le toestand dll uNe V'OOl't YOOI' jareu.
lang, Ik raad!eegOO vele ftokten, "lt
gebruikte de _te T'IlO de ~'
<O&&IDde nit'or en mg genezingen. doch
eeuige verliohtling rue ik kreeg was
slechte temperair, ell de kwaal keerde
terug, P-ersoonlijk wist ik 't'lIlIl een
merkwaardtge seoezing door Dr. WilIi·
alDil' Pi.nk Pilla. Eene dame~ _r
"eel ~eden had ~_ werd
door 'hen op wond Ige wij. ~
stE'ld, 1111 derbatl'e beaMlat ik lie te po
bruikeu. Na til-eohta twee bottels ..
bebben gebruikt, gevoe...e ik baat, ik
sliep deo JlBCbte beter; mijo appeteit
uam toe, eD ik ontwaarde d.t miÏDe
"Dieren bon -.rerIr: ''I'Olltomen deel_, ea
s~-rt dien tijd ia er terUPeer
van de k ..... ~· 'fkbn de pil-
1811Bl:erk aanbe""'- voor ~
ken lIJl rugpijll."

Het geva.l van den heer MeUalf
wi .~ k'liiarlijk op Dr, William" PiDk
~8, als de eetrigstle redelijb ge-
De~ VNI 'Dierk.alen. Hij be'l'OOO,
tot raJn oadeel, dat het l'el'keerd ja 0lIl1
de nieren a&D te ..,.tt_ met berige
prikketeode ~de ~.
Toen de mt1rerkiog no bet PrikbleD-
de middel ten' einde Wil, berde de
~19 rugpijn terug ... w.. erpr
<\ut ooit. •
Dr, wi11iam8 pink pi11a ~

vench bloed, dat de be.l____ Bie-
rea cmntroourt, lateDd'e heB ~
en sberk 0lIl1 lnm ~ utndjk 1IÏtte _. zij oat .pue.pg.

• lIiekte ~ ait; anDOediS'= UI eeD ftII'Z1Nktea t.OeItAIDd van'
ete .---. .Ja ~ Iflea..'
matbiek, beapjicht ~,~. I

miDg, St. Vita.' Dance .. de ".ICJhei.;
d .. eGflIIIia die dik,,",!'11 Mt t... ..
vrooftll. ~ -.ka. Va &JID"i
theken .. bopIiMIa, a.. Itd • .,. bot-;
tel.. MI bOtWI 17., ~ CIr*t ". Dr-l
~ JhcIcii- a-~Illi
'-. .... UIa S· IhII.

E.n •• rutaklng •••••
d.coratt •.

Pretoria, 22 Dec - (Reuter) - De
loodgieters I(&an Toort met. buo werklta·
I;lnl(, en Kb'lOn",r spruk.l~ .an !~hed8-
rwbterluke bl l1liddeh~1! ~ Dog DIe'" af-
doend Il ill de zaak ..errICht.

SU ol. La.ley.h1ef\aan N. V. Town-
I"y, nn de ....UlitrallSOhe ~erk_e'lnel'l, de
ord'e yall verdieD8Wln o:rerb&ild~.

_.
Fl.kal. k••• ".·

Londen, 2:1 Dec - (Realer) :- D.
, óer Chamberillin heeft h·,t b:.>ooralr pre-
~ldent8dap der commissie voor de tarief·
ber .ormin!! aaoqenolDCn, en ui de verga·.
JeTlng op Iii JInnul bijwonen, waar 'II
m.,~Opelilt. In negotie-kringen ,tOO::ltmeo
de lDeaet lIl'lllellJke belangstelhng In het-
"eeG gedaan Wllnlt, en Tele maDnen 'fan
a&ouen in die kringen hebben B'lllgeboden
<) 111 aan I"t "erk der oom'D18~16 deel te
nemen terwiil hODd"roeD zich gereed
~<lrld~n OlD ge: uigenill te ge.ee.

" -
K~RKNIEUWS, (Voor rechter Iir J. bacblUlan.)

PR£EItBEURTEIi.
MAANDAG, 2) D~C , 1903-KERSTJJ.Il, 25 DEC, 1903.

DE MOORD IN ROEuA.NDSTRAA T,

John Abrab'1D8, "lias George, geklenr·
de arbeider, itood terecbt wegens bet
Yermoordeo vau eeD klerk, S, M. Clark
glO ... m4, die iu den nacht ... u 30 Joni
U. me~ een mend bad ~itleo drioken
acbter den tlook io Boelandstr .. ', en
daar, iD bU.ija YIn een troep geklearde
nouwen cie met ben I(ezel~ten, was "D-
gerau:l door ~buldlgde, die hem mei
een steen wierp en belli IICboppen toe-
bracbt, terwijl de Tfoaw wegli~p. Wat
er _~erder gebeard WLII, daar bad de
Irroon geen ,etnigeu voor, beh&lye dat
Clark den yolpDden 1D0rgeD sterv",nd
"e"oDden eo voor dat mlll1 beID onder
dak kon breogen onrledeo was.

Voor de l'6rvolgiDg trad ad voblt
Howel JODeS, yoor de yerdt.difing ad.,o-
kaat Pyemout op.

Voor de Teuolging trad de moeder
l'aD deo l'IIfIIIoordo met een uder 1r6'
tniIe op 01111bewijl te leYef1ln dat mell
Geb iD aua persoon nie' .,ergute; en
daalDa k-..QJeu je TronWell die .. n de
driDlrpartU ,an dieD aTOnd baddeo deel-
geoOUlllD, ell de "~!rklaring nn l'TGeger
berhaalden dat .j; "dien Il!lhelDlnu -
George" hadden aieu komeu, eo bee
de.. Clark bad UIIgerand eu durDI
ge[)!underd.

Vit bear en andere YerklariDgen, ook
die yan eeu diender, bbtOlI het dat f"-
n.ogeDe niete deed om 4. kOlt te Wul'
nlll1 en iD' eell .lecht IlIda IOU "erbl~ f
hield. Voorta had _0 de "tnigeDÏI ... 11
den doctor,....."m het ~der anderen
bleek d,t cle ol'6rledeae lieD gebroken
leyer had, en ad'l'Okaat P,emont h .. lde
.. .,.UeD UIl "aB lieden die door eeu .,al
!lGheOllll te' sijn Omgekoaaeo, docb waar·
Jijk daardoOr dat reeda l'rGIIpr blUl I&yer
,ebroken wae.

De ....,fedigiog kw .. daarilP Dder
dat b8lObu~dicde me' bulp l'aD ailn be-
wMrcle 'rl'OUW,die iD baar Yel'boor erken·
de lid bnil waardig te ajjll waar lij iD
woonde, MIl alibi aocb' te bewjlllll.

Na h....... bOOl', teD effekte da, Abra-
...... ID all in baar bgil .. lar- bIIJCleD,__ bet hof -..dUtId-

Colz.-z.ad. -Groo'e Kerk.-·! Mor[lens lO.3(_) ure,
(BoUaDdacb) da. A, 8teiJtl~r; (a"ond.
lDaal),

ZeepDnt.-'. Morg8u3 te 10.30 lire
(Bollandacb ), dl. F. X. BoolDe'( nood·
maai). IPapendorp,-'II Horge':ls, .e 10.3) ore
ds. Z. J. de Beer (l1~ondmaal),

IJzerplaat.-'a MorgeDlI 10 ure, de.
Haarbotl CITODdllUld).

Haao'l7erAtrut Kapel-'s M?rgenllO.30
eerw. A. DreJ41r: en 'a 1Y0nda 7 are,
Kiuderfeeat.. BogJleballi. _ 'I MorgeD~, te 10 ore,
eerw, J. KDobel (aTondmaal). ,

De Nieuwe Kerk, Brelllltraat.- I Mor-
0:11 10.30 ore, nondmlll, dl. D. J. le
Il. lhrchllld. ,_.1

purow.-Hoogendoorn zaal. • .Ayo.....
7 ore gewooe dieIIIIten.

Ned. Ger. Kerk, Bniknkan.traat Zaal.
Engelache dieDIt, 'I IDOrgeDl, 10.30 nre,
da. A. 11. M,cGregor.-ZONDAG, n DEOEMBER, 1903.-Nieaw. Kerk, Breeat.riat.-'. MO~DII
10.30 eo 'I a.ouds 7 ore, dl. D. J. le B,

Marchand. I ' A odpurow._Hoogeodooro ... , i "0 I
7 ure, gewoae dieDlUID.

Londen 23 Dec - CBeu~er) - ~ot
het O~ op bet g~zegd~, on!aDg. door den
heer Delcaaaé, ..leo Fran!!Chf'n .11U~I.ter
van Baitenlandl!Ch~ laken, lIeolt, dat de
beJa.sttntl, wellle dOM ho~ FraollCbeiIn·
voerrecbteo Comité gelegd wu op eolg·
<ud, Olel gunetig in Eogeland wo wor·
den ontvangen en bet een loder _peD
wn leYeren In h'anden Tan 'I heeren Cham-
berlaio'a parliigan"ertl, beeft bet Oomlté
.ao die bel&8ting afgezien.

KAA.PKOLONIE
•• d.III•• voor ••• root.

MafekIng 21 Dec - (Beoter)-Zater·
.l'g werden' ID de bohaaI door den &.11,
mel&lllse uitgereIkt alii de ~pache
klenrllDllen eo Fingo' ... oor hun dleoeten
'qden.s het beleg; 8n bierbij "aren.de
burgomeeeter en Tele Toorname stedelin·
gsn &anwe:tig. In de gebood eu toespraken
werjen de Itaapsche klenrlingen lI...r ge-
rrell6n, eo de Fingo', ge~d om een
veeroof, waardoor lij bet garouGen kOlt
hadden ver!!Chaft.

E.n •••et.OOI' d. p'g.
DE afdeelingeraad ~ Bober\aOD

..-raagt applic:itiea TOOr II881IIteot "egnp-
zichter eo wegop.ichSer. Te"ena wordeD
door deuaelfden raad teoden .. ~srd
Toor de .,.rrichting ftD "enChilllll1de
werll:eo.-Zie ad."

OMTRENT een bnVn ruiopurd ko-
men .. nloop8u op de pl~~ K~ana
Kloof. Botselarij, Kni1eril'lllf, Re del-
betre!eDde ad... .

HOLLAND~HE kleeriaa~nklUlf1f111
dadelijk werd bekomlll1 bU da Mr.
~leerinaker J. J. l'aD Bay.tern te
Paarl. zia lid".

OP eeD ni,«",lrekte plaatll, iD bet die-
t.rikt WOfOIIler w.ord' eeD bijwour se-
fnaId.-Zie ....

Cllaf~lriog, 22 Dec-(Rell;ter)-GistereD
llamlddag ..enrok VIn bl6l' eeu welbe·
keode Jooge dame oit LicbteDburg naar
baar plek Ildau in een br met eeo Kaap-
",heo Jongeu ala .oerman. Zoo wat .. .,en
lliilleo 'fan Hafeking .. id. de yoerm.~
dat hIJ een nader pad wist, en reed .bU
"po emd .er door bet ... 1d, la~ bij eeD1f.8
~"""hJtlII stil boudend. Toen de dame Ol"
<tapte randde de jongea ~ 1II!l' ~
luond toedrokkende, maar ltJ wist lIl~b
hem te ontwol'lltelen eo naar de boeoh,H
te ontkolDen, Waal "ii later door 8811boer
i8 .ondeu en nau de ltad werd terugge·
hracht, ludende door deo llOhok fill ~t
knellzi0!llll1 eD IICbrammeza. De poliue
trekt bet Iud door om dell YOeftUD te
tUaden.
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o \ 1; t:L HAASB~OBK •

. v d Mil 0anwp0nMat.)
.~.

• I waarOm lUlt •. ~' lr_ na
'..J..:-.r "1 - g =.'-W "" atUlU' een til
middel aan de bud
wor uw herstel:

, '. :' 1..1>'0 dolle' "ond de weder-
, .,:•.•,. "0 wijlen KOIIllDAlldnt

,,, .., :[ ".;br.",k. ge8Deo ....1d op -
~~; ..n ,I.,' mbe r ;~)D3, "DIDga&I!adatr·"
I \1.', ,:""Hntr'l der regeeriDc werd
. :.{l UOi( in lloedea 'II'OrJa ....

."."c' " l' peen pLoate nabij 8eDe1ral,
" cI,(eDe plula wederbegn?U

l{' - .-""i( ID Qen mor(!en 'f'I,D desen
",,Iq'c, d3g begonnen karren,
... "', ens. nn all. oorden de

" " \!!HOIl" Haaebroek, Groot-
'.e ,t'oomen, zood.' er in den
"cddd~c belangbe~nd.n

:o~.c." "I:, w,uen. De ,laate Groot-
;'0'. . r:" vee-r een «n een kwart our
nC >' : 'rp WiDborg gelegen, en daar
!".: :i_ !,,,,rd~regt'ering \o~publMkeD
;" .•:.L .H' verklurd, w.ren de m__
. , ..• n " aldaar.
"' ""', _ ..'al half twee drong de groote
,,~i'" :"1 -a meu onder de boomeD nabjj

I:.' r Hl·l~ W00nblli., wur ee dra-
_",ule uit officieren, bet lijk

j .•-: . ,<'_' t' I', n, !l.st .... pracbiig, om-
ee ; ;c,: :,·n \'rust.atscbeu 1'lag.

, ':~~;R-U.L DE WET
:"'1 I,O€! en sprak een troc.t·
, clo ".da"e eo kinderea. Hij

/.;ot r. kiudereu ~ weent me~
'.,., ,h'n ontslapene! lbar ,jj

,:: .e li u met (eo troiacb lIew_.
.: Ye,,,.)I~de· Wat ru een maa.

:u .,' .' l..D Komdt, IlaMbroek hooft
;.,Ja"· IIil 'UI getroD w, jil, I.ÓÓ ge-
;I."j ~ ., t h II tU n leven (pi "oor ..ijn IaDd
;:.:' ti J Wall gelloor I&AIII, en altOOI
.-, :e~ strjj d.
:. ' " Dcrul 1'er"olgde ...erder, sicb

."-" ,.~.:C te geyoeleu ook te spreken
,__: > "',Ivooding en bet ooderwjje ocur

~ ...••.• 1 aJ0eriigde alleu aan om de
Dj:' li'. ~ell ploeg te Ilun om de inse'-

_, g,!"r vaderen en onse 1'olklbe-
~·.::u" te be e arec, en dat door de:0, _. :."~ r an het opkomeed !je&lAebt,
,;._: p de wij&e &Angeweud door de
,. , ,i.ie I.:ommisaie, die bealotll1l beeft
b.",,, li llell op te riChteD, omdai e.n
CeOl,,1 r an 23,000 n.... D door de nIi"-
:" I: '-'~ de band w.. iewesen.

EI:, prees lae. belhit lI.no_D door'éU .e j,. commiasie, en hoopte dat alle
,ai-.O bUdragen yoor dese saak.

OYOr !S:OOO
De geheeie ' .aa,UD

, 10,000 n'Ouwm l"QeDl8nftIldaag
. DB. SAlfDo's Bleo~80he
'. Heroolea en .eggeD, dat het

het Leven wUrd maakt te
leven;,

. .. :" 1lif:.. . :

........,._.VPPrraad :,.IDOBli

DEBB~t verstA"ikt de zwakke orga-
lleI4 herate1t gesonde eDnor-
male werking, eD verdrijft
alle pijo •.

..~,;

·UW KAts.i

HANDELARfN, WINK~ ":EN HUIS HS,: HJEB

J

Kom en onderzoek mijne wijle
van behandeling. Bet.koet u
niets. Alle coDsult ja vrij.
Als ~j niet komen kunt,
schrijft voor mijn laatste
boek .e Geaondheid in de
Natnur," het wordt u koste-
loos toegeZ01ldeD.

12.30 ~,en
28 en DIISDA.G,

.... '!,-.~

~ " '.

De verkoop' vindt plaats o~ WO_liSDAG, 23 dezer, te beginnen .te 10
. .verder van 2 n.m, t4t ~.=.en ZaJ worden v~~zet op

,29 dezer, beginnende ie4eren dag te 10 v.m.
'\ I {' IIII .

TE 101, IBR~ESTRAAT, RIEBEEK
::' I' '

Sanden, De OD~ ~ii ~ UI. op bo.......... daIUmS publiel:
No. 4 Pleinstraat KAAPSTAD. kOO~e:llOl BRK '8~~T, d~~ Ul~hten voo~aanpkooht door ~ .OOl~.' . ' beya e: Dam8ll, Keiajes en B... lOeec1eren, als Qoetumes m groote', en pranhtïr ver80heidt.$~d,

Hoek President- en Eloffstraal, Johannesburg. JapODD4'n; ~ grooten en splOÏaal -mtgephf,m voorraad (over 2(0) prachtige Zom~r- m Wint«elke eohakea1"JDg en StD£. ~ ,~, ,eps., ens , eDS,. bene1'en1 LeaneD, Schoenen Pazrloffela
O1Ilce-ureD. '9 tot 6 • Z ._...... paar) MaDa·Laarsen. BohoeJlen en P&ll!¥fe~; Pakken K)eederen, Hoeden (Vilt en Btl'oo):_ van v.m. n.m., &lfV,I'\&ap vu diTerae Zomerpakken eD .. Baok6ab t' D,..., van prachM. patl'oon en TUl de beste atof, om

, 9 V.JD tot 10 n.m. ' breed Tweed; 260 p~ Bruin ~ ,I Ka~n. Ben \ ~ BrandkaIt,·. 60 x 88 duim.
JD~kk.. , Gouden en Zll~ ~ ell H~rloges, ~e~m aoed loopende 0TCle; ~ groote

S Il
- D· tB' Tummeubel:en, beataande uit Tafehl,:O. eDTierkante ~tOeleDen Aanken;; twee. seer fraaieU Ivan laman oren dook.~-- .... 0ra.....meeJe ~""'!"& Bta_.ODdor OIl bo_; NIIa)mOOh.... ; s_. ' versohillende merkm; p~; i\6 ty~wntBs, Typhdona; S-Voor P~. Bgpn; 600

VOOR lUNERALEN, WA.TEREN ALLE SOORTENBORINGEN 2 Vierplaata Amerikaaneoh "Kaap8C~ ~; Bm .&me;ikaanaohe .. Bu~k Board" Motorkar; dubl81ld4m
n-e .,.... ID. •• 1IIl'........ Papier; Biscuits; Suiker; ~ en ~den artikelen meer, te nel om teoDUlOhrijven.Alle boveD~oemde goederen lijn ~ ~ toestand en vops de laatate smaak 14._ 'fraagt lJ ...

Voor Oatalogus 811 Bijzonderh.d8D weodo .... aioh lol; omOu_ Voorraod le koopoD. _:dOD!~ .... iOId of door B.l'IUld~ dooh ..u.. ia iD TolI ..... ttgoed- toeehmd.p.cl.afgewerkt, en ftIl de beate materiaal en kwaliteit. Een kaIlI als dele ~oit &iohsel~n voor. ' Alle sijn .. beIiÓh~
vanaf heden tot op den dag eIer Verkoop. ~ goederen sullen uit de ~ worden Terkooht. ftJl beliohtigiDI "faY'

9 ;J'.m. tot :; D.m. 81k.en dag. ::' .

Per lb.
i I. d. I. I. 6.

t"rima, g...... t Inp tt 0 0 - 18 0 0
EeT'l!te witte 8 0 0 - 10 10 ti
Tweede " i 15 0 - 7 10 0
DeNe" 3 10 0 - & 10 0
Wjjfjee, glllp 1"0', 6 10 0 - '18 0

" tweed. SI 16 0 - • 10 0
"derd. 1 i 0 - 2 10 I)

P'&DC1 '10 0 - 7 0 0
~taartyoeren, wi"- 1 SI I - 1 16 G

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

dooker ••• ••• 0 , 0 - 0 12 II
twvte !uti '0 0 - 6 10 0

" middelm. 1 1& 0 - 3 6 0
"kort 0' 0 - 1 0 0
" .. braai 0 0 & - 0 1 0
,,1'IQR 0 i 0 - 1 0 0

Vll19, lug II 6 0 - S 5 (\
" middelma'ic 0 16 0 - 1 10 (I
"kori 020-060
"lObraal 003-001
" .Iot 0 & 0 - 1 0 0

8padoDal, licht 1 I 0 - SI10 0
" dOliker 0 12 I - 1 10 0

~aikeDtj.Y8erell 0 0 I - 0 1 6
Wol.-Markt bl(jft .,.ut, met .ooral

YrMC ~ IaDg, peel kuiptel. (Wii .. e-
kocbteD de.. ",ek ea bijsond.r 'jD
knipte! wol 'f'I,D 1.... DCd "Jd, welke dill
boopl prija 'f'I,D 8td per lb. beUaJde.)
V (ii wd !JlIndel werd iD dl:;0 n lIlarlrt,edaan teeeD d. YOn. loo prij.. ;
011" .. rkoot. :na 850 ba 1111 ... d. be-
lu~. PriSUD, yerpl.!keD met die
der .0fir w-ko bl.. e. lTÏ wel on.er-
••dri

We uotetreD de 1'olJende alt loopend.
prO- 'II'OOr :-

Dr.
KOM OF ADBBSSBER:

Theodore

DB. J. MABQUARD,

.,: \V Inl" ... ". tlpr&k naar I&I1leiding 'f'I,D

,::.,; "De God on .. r ndereu." Hij
dr ,;u er op dat hei AtrikealllCbe 1'olk
.i«'J·.' deo ~ell. d .. lieeren k&Dafwach-
lee. .cdien het He. geVouw SOil !lienen,
'1)".1, OD,e "o .... aderen dedea. DaA
~.or;en wii op Ilitkocut hopeD. Hjj w_
., 0r boe d.t Sarel Oillien YU den
'ac'"'~ het lII_t boyen alle dageR den·
<tcje. O()(} IMI~fde Hem, op de o ..er-
"'I""lrJ Ziia.er Yjjuden, dien dal alt een
~aob .. lb t. ta.!iaen tot in be' nap-
!iacb t-

De h~er L"(DIUEa ORONJE, onu
nO€,.;~re Vecht-Genenal, lad ook een
~0fl~ a.a..'l8pr.UJ toen

D~. c. BNlJHAN eeu stoel butee,.
8,1 'PM o~er G6II"w 12 n. II: "W_
""~ ~!rla" eJl 1 JCronieke:l 21 ft 20 :
, Eo J oram !pal be~V JOGder begeerd te
ttjo.·
'Ouma sloot D~. Marqllard door 41

drage~ op te roepen bet lOk IIrdw~
te drageo. De drapra beItoudeD Uit:
(Jea!. C. R. d... Wes. Genl. C. O. Prone-
mao, Genl. Joba. Hasung, K_man-Un.
teD De Vaa, Therou, Crooj6 en uderen.

Bij bet graf sp·.k
GENL. FRONE~U.N

een kort woerd en aloot Oe. Marquard
JIlet gebed, .... op Advocaat D. de Vil-
Iiera de m_heu be4wkte ait Dum nn
de weduwe III IWlCierell.

Er .. area ougener 6 a 700 ~I)heu
tegeowoordig. 1'oor lait meereDdeel boar-
iers die ond.r 4eu o1'8rledellen Komdt.
hebben 16I\redeu ea andere belaDgBtel-
i.odeo.
Lang blij" lIe2le pllchtige gebellr~iI

'0 bet geheugeo 1'&0 .lkeen -iie aldaar
tegenwoordig 11'.... ZOO ,,~l werd 1'&0
d.n overledene gedacbt d.t mea op nietl
.. de" dan .. n groote opkolllst kou
b0pe~

Er werd ooit een kabelgram .ao Pr6li-
deot Steyn 1'oo1'gelezea.. Halde ter C·
da.cbtenil 'f'I,D den 'l1Yergeteliiken Komdt.
H'&lIbroek.
lloge Afrika 1'el8 zonen 1'oonmagen

.00 .. 18 Komdl H....broek WY.

GOVEY & 00..,
NOG EE~S, LAAT

12 St. Georgesatraat, KaapttaL

DEZE KANSPer lb.
d. d.

iueeu .. witte, edra Inper. 17 - 18
" I.periear lbt - 16t
" llOed so.luper." - 16
, fuf. ell tlecb. l3t - 14

Vetwol, I~, laDle loede
ooodib ...... Yela... 7t - 8

Dito, Karoo ... ... lil- - 7t
l>i\o, ~engd .. Id ••• 6t - 1
Vonrol, liohi, IOnder 101lt,

middelIPtli VU·eld... H - 7
Dito, J[uoo .tI .,.... :_6.t
Dito, korL.. .,. .,. t
fenol, kon. {oauef ell
Mecht ... ,.. ••• ••• 4. - 4t

Vetwol, grol. en CekJeurd 3-t - lI1
Ge'ftIIIIChen, lrof .a wUI. 6; - 8
VrgltMi ~ .... eld ..et",,,I,
lanl en UI lfOClde oond! tie

Dito, m.idd.!&Ac, lWb& ma'
.. ei~ fonteD ••• ,••

Di\o, middelm. lI:orUollud
en alecht ••• ••• ... sf - 4: r

Di$O, 1IIÏddell1l. Karoo, IanC
eo gGCdt oondiue ...

Dito, middelm. ~II, lich\
eu me' min fOUteD ...

Dito, middelm. son, foo-
iiet liD ,leeM 3t - 't
ADlorallaar. - Er il pen Dieuwlom-

trent dese markt ta 1'6rmeldeu Ide 'I'1'UI
i. &eel' beperkt. De eeDige .,..rkoop nn
beteekenis gedurende de w.. k werd se-
_kt door OUI lelf, nl. 2& balen Zomer-
bokj .. tegeD 17d, .n 30 balen Winter-
bokjee tee611 Hd per lb. Vermoedeliik
_I dit ju.r weinig bandel m.... wordeD
"dUD. op de publieb aarkt 'f'I,D Dins- "
dal w.. weÏDil animo, dooh ptijun bl.
1'60 nii .11 oa .. randenl Lolldeuehe
_kelaan berichtte. dd. 26 Nol': "Ango-
rahaar m.rkt blijft .til, en de tranuc.1
gedurende de lu.te w.. k waren weder
_r cering. Er is ecbter lJeeD baut
OlD ~ 1'erkoopen, 1111IJ88n .eranderiDg iD
prii."n."

Wij noteerel) "" ,01(on4e alt loopende
priisen yoor 1-

VINOLIA ZEEP
is volmaaktheid ~~~~~~;·,,·i_.

BUSH ... 1 r.ijn, om de yolgende .' .
·Plaa.t&en te T8rbul'8ll t.w., Zeekoe s; , I & 0 ·ff
~at~kTu.~i~"~:'~iD~: amues rUI,
diltrikt nn 8utherllWld .

GEORGE TUBEK.
Pw!, H, Dee., 1fK)3.

VILLA CURl
(tegeDoYef den Booden Vuurtoren)

J(o~e Punt. Kaapstad.
voor de gelaatskleur.

KAAPSCHE GOUVERNEMENTS
SPOORWEGEN.GOED:ALS DE BANK..__

845. P!:_K 42s.
St - 6t
6 - 61

C)PFIatENB-
DB .U:aLINGTO:M, ...........

•K,r.Jtsfrqal;4. "J(aQ,sfQd. Nacht"
likdoormiddel

Bu1f&loRivitr Brug Werken,
flnz., 008\ Louen. Fa -H. THOMAS,

Cargadoor.
(VerlOheeplDgS-APnt).

it - 6f

'i - 6t - ,,111'. I' III IIUII
~~ik ~ Ge;ltbt

DE TENDERS onmngeD. inutwoord
op de ad .. rten\Ïe d.d. U Bel!t., Il., Die'
benedigend lijude worden Dleowe Ten-
dera pynagd .oor at:kere werken in
.erbud me' Spoorwe, en Wq toe-
gangeD uaar bo....DllDO· mele brulJ op de
oostelijke buk der Buifelo Ririer, OOIt
Lon.tIl1l, OIDnUeude bei naYol&eade:-
Ooultrucne nn een apoonrllJliin op een
3 n. 6 ria. wijdte '11'0 r 1 1I101'H cbain.,
na welke lerp. omtnDt 68 chain&, eeD
dubbele liin Dl Iiln, a1JOOk nu een tram-
.. eg llpoor 'lUl Pontoon Boed naar dll1l
OoeteliikeD tOePDg 4er nieuwe brug,
.. kere weg en Itroom 'aIeidiqeD, kruia-
pldeu (lenl crOIIinp)i~, etc.

BjjlOnderhedeD aijn._"'iilbaar op
.(1). Het Kantoor ~;: du boofdinp-

D1(2)'~::t:~r4\euplu_IjkeD
ÏDpDieur, Polrt Eliu~,
(3). Het kantoor .,..t c1~nplaataelii-

in8enieor, Ba1!elo Bitlier, 9ralJwerkeD,
OOl~ LoDdell, op ea nJ! deD l' Dec.,
1903, alt ""anneer een aflebrift ftIl bet
oatwarp oou~ lp.-ciAca\ie, IOhednle
na boeYeelbeden eo 'II'Ona 'f'I,D teDder
1'8rlDijgbur loa teaen betaliq 'lUl ...

plnea.
Tenden moekn lijn uitll'_ktoP den

'I'OOI'It'ecbre.eD yorm, en moetll1l ftl'P-
.. Id lijn door een depOIiw in contanten
'lUl £260 welke lOm in genl ftD niel
l&DD.eGliDl 'f'I,D deu teDder, al wordea
tenllJJUOI1den.

De tender UI Diet iD UDlI'erkiq wor·
d_ pDOIIl8D, tensij UIl dele 'fOOniurde
wordt 'II'Ol 1&11. De ~ "'Plich'
sich uiMdeD !up_ of eeJlII8D _der
1&11 te ne.a.. .

Teuden, ,..m.-erd r.an' c1ea CoD-
torolelJr en aaditear generaal, ~
lulleD wordea oai...,pn in hM u "_toor (lbe Audit OffiCI), Pvti.-,
Street, bpetad. niel later daD 12 aar
del middap 'f'I,D clen 11 Juaari, 19Ot.

JOHN BROWN,
Boofd-iDpuiear.

Kaapacb. G~UY.namen. 8PaOnIIePa.
K,['kor lUl den Hocfd-m,.teur,

KaaPItad, 22 Sept .. ~1108.

Goederen ingeklaard en ver- 'et'fDDPIl word. 0DClen001a.
scheept naai' _alle dealen van Vb. TT V.AN 'V'08TEN.
Zuid.Afrika. ~ A

TDWIJL GIJ
SLAAPT.

~~wor.
Go~deren veraoheept Daar dri~. '-~ nb

alle deelen der wereld. .u.lër lODl'l
VALUE· SUPPLY Co.,"

IMPERIALE KLEERMAKER"
BUR •• TIIAAT 3 •• ,

KAAPtTAD.

Jongens Hooger School,
PA.ARL.

bipoO"Y~
.atip prij&871,

ian der Hol & Pllcher, : .:: ·
v...... ",,,.,,, ., Attentie

die nooit faalt.Auurantiew"rk, iQ al sijn
Tertakkinge11, ondernomen.

ADua:
P. K. Ba. 818, KAAPSTAD.

-FRANSOH HOEK.

0......... '·84/-,est Einde Pakkan.42/-
.u. _ Editeur.
~[tloheer,-Ik 1'ertrouw dat II mil een

pl... t,je in uw alom IIieielleD blad IIlllt
... beuken om bet publiek mei de ware
felt.D beltend te .tellen omtreni een
,~ker .talt grond clQOrde mllD.ici_pYiteit
geweigerd aall de aeboolcomml.!lSle af te
it~an.

1~ ton niet door raid"'el .-an koer.nten
,u\~' geda&n hebbeo lIUfoal', daar er reeds
b!J d... Initing der ICbool ",oordeu "erd.an
~"\lll die meer dan eeo gek!etst b~bbeD,
êO ~U weer in bet rapport In de Ul.1'e
nn a" blad nn Uden deser meldiuj
.. erd gemaalrl1'&O 1I"0Dd, geweigerd Yeor
dCboolgebrnik. .

De faiten .. ordon zeer alteenloopend
v,>orgelt.eld, doob .. ij IIlIl611 niet in bp'
toodarbedeu op 't oogeablilJ: Inpan; 0018'

,ebien later.
Elk weldenkend leaer al lDeC aD In.

.t•.cmen dat wij kOlRmiaeari-n kieaen
"UI Tnor de belugeu nu ou dorp te
wrgen, 1111 no dat drie Ilit de...nl l"~n
J. wen.ch1lD .. an blln kie .."ra bebben 111'-
~e~oerd, wordea .ij beacbo"wd ala de
dne "rootste tondaara alhier. Het IClbjjnt
bl'na ala of lij eeD 4aad bebben bePaA,
..~berroepbaar, waar li) .Ieekte de belan·
g ... bliDner kiezen bebben ,elaandhaafd,

HO' .tak grond in kw.ue werd le,
'1re,~erd o.dat het een dennllDbosoh "oor
~ebT1l11t YU 11." dorp il, waar de tohool-
cJlllmiMie .hoengroDd kon krijgen, enn
~oed geleaen alt bei Do.ch. 0.1& werd
berbulde malen Ipeeliroo1 aaqeboden,
,oei bster gelegen alt bet boech. .
i i< beo .eker dat er hier Diet één i.! die

-1" ...,boo6 ~egenwerkt; in tegendeel bebben
.i, commia'l&riIIeen .,..1, _r 1'661 gedaan
to: voorliitgaRI en ,.rief der aehool,
d ",b bet .. il ui_ ar~end "orden. ,ED
'JUr de belangea na. bet publiek, dat al
~e t,elólStingen dragen meet, lT.oet ook
"el)r~d wordeD.

Per lb.
I. d. I. d.

Bokjes, IMlperftjla ... l' 6 - 1 6
Sllperieure !SCbeene!! 0 Il - 0 11t
Ordiuaire IOhelll'llela 0 10 l - 0 10
L.Dg bl. Vriin. haar 0 11 - 0 lU
GeJIl. Vr\jliaa' haar 0 9f"";' 0 1
Twee4e &Il IrijJ 0 7 - 0 8
Derde ... If' 0 '. - 0 (I
Winter ... 0 lot - 0 lot
Winter &kj.. 1 1 - 1 SI
VlllleD,Wii .. rkochteu deu week ICbape
.... llen tepn ltd per lb. in bUDdela; pet.,
std; ][aapeche 1. 'id; betchadilde,
6td elk; uloru GdI. pecboreu '-id;
beecbadiP lid; bokYeuea 10ld; heao.-
diJde ~ per Ib; tpriqbokYellell Id elk.

Huiden.-Wjj .,.erlroabtea .... --
IOn pdroocd- buiden Mpa 7i~; betaba·

t,i..6fd., drool,..,. ... 6\4, 'IIeIoha-
e *'..derde IOOn StL
OOrD'- - Wij yerkooh .. n PereeeIeD

0"" 't alcem6el1 __ 4CI .111 •
Wij weDIChll1l a de oomplim~nt611 nu

het leilO8D·

WYlBIRG HOOGI SCHOOL
VOOR JOKGINS,

81111111r

- Wedervertoop.

ONS, Bpkt.
DOOBLOOPENDE CUl'8U8 voor

Katricqlatie. pUloneel vt.n ti.1l
onderwij~. Goed uitgernlite af-
deel~g voor iDwonÏng. Sobeikamer,
Werkplaats. Degelijk onderwijs iD
bet HollaDdach.

vclor bijlODderheden zich te ver-
voeiell ~ij bet Hoofd ftIl de School,
E. T. LltileWfOd, :M.A., B-Sc.'

D. J. PIEN.A..A.B,
Hon. 8eoretaril.

eto.
Vrijba." (.aa ea).

K.IL
j

) ..,~

VAlf DD KOlT,
VJUJ'B'UBG.

B:aT
frtje QJ1Il1l&sium.

aandel en Nijverheid.-8POOBWKaoNTV ANGSre,-8~at1'&OgsteII 'fOOI de week se
.illdigd so 1)eoemD.r le03:-

i j IJ~ i
S:elIel.! ~ ~_á lj 'I ~
! i !i I" ! !, , , , , ,

w.t. Ulil UIT UU 1371511" 6fH'
1I1dd. 1692 711 ua ."U 156' "OH
OOtteL .598 180 ... 218171 III 111U

TE KOOP.
.

ZAAI AARD~PPElEN.
PraDtaM lIadJ ~ ia .......
llOIIdiiie 'fUOI' plaat&--

al I...... oe.,
INWONER.

De Steken en Beten
van Insekten ·

_-- --_.-

-De bewonera 'rUI onae Boer.DplutaeD
ec eenige anderen, dle bIooi ~teld .gn
... " bat geyaar, om te "orden ,_tollen
.,f ""heten door willlp41D,boruis, tlaDleD.
.< '",oDeD, IDIlen llit~eD, ~ een toe-
?a.-,n~ der groote krwd ... balaem:. I~'
B l~. niel alleen eeD welkome "erlicbuq
,,; .anbrengell, doch tenDi bet gi~l al
'l:tr~kkEn. het opsweneD al nrmmde·
ren PO bet aaageasoken ledeel'-' b_n,
"mat meo geen complieatiee of o&w_.n
n! b~boeyen te "r""&eD. ZIIII-Bnlt 18
". 1 uitstekend 1'oor Ilet wegnemen ftII
de )e'lleode prikkeling, die '?JIlDaakie~n
ne:"o .olgt De prijl Y&D ~It 100 bruik· • ua_..'·
lJ:!.arplanta&rdia preparaat 18 slech~ ~n
'hill.ng eo &e8pellee per pot, en indie
Old •• r"rUgbaar b\i IlW Daute apotlae-
le ..... I hel fnoco, ua ontnDIIR ftII den
,r~s wordeD ~ndea deor de ei..-
DU"", de Zam-Bnk lbDufactnriDg"~~
31. Kortemr.rkt.atnat, Jtaapatad. lAU""
eeo penny poltzegel fOOr ",tU !DOnater
to .ermeld ilaarbU dit blad.-(Ad1').

-1~S. 11Ot. 1101.
HG' 161 U

~.- -... -
'fOtMl _ 1111 lP It

SCHUTBERICBT.--AANGEHOUDEN in het scbut te
BnJfellko, over deJl geoorloofden tijd
eJl te "ordeJl Yet kocht indien aiM r·
lost op deJl 30ateJl JUI~ 1904:

Bell Wi.t Blauw Merrie Esel. Linbr
kut Y&Il Bek C. No. 617 alaook No.
90 en lt. P. aan de rechterzijde n.D

ein uek. ' .
Eeu Wit Blauw :Merrie:£.1. Rech-

ter oog uit, omtraDt 8 jaar oud..
I.J. V.AN ZIJL,

8chu~.
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.W.illl~ de .,keJt:~ beeOeD.': 'v

InUeD~"oeer I. oopu ."aar mi
qpgê.wollea.jD--AII giJ alapelooe
zijt-aJa, gij Hoht PnIakt. .. uw.
~tig. i~ "~YOel~
giJ geea eetlaat· Mb f)f,._ bm_-
genD. dom--.lt Iii 1lOGfdpijD hebt
-al. er in uw waterorgaDen oop.
repldh_ Jij~ uw hart vreemd .
asmgedaau wordt.

Dese lijn teekeD.n dat de nieren
z.ru of bUak.; .aija~.i1rMm .~
piauUJ' ea udere siftaoorien' uit het ,/
bloed te YerWijdero die .Donaak .jD
YaD RIke kwalea ale Water, Bright'.

. ziekte, RhenmMiame, ~tee, Lum-
bago, Sciatica, BlaaabaIen, Ouuinr
Bloed, Graveel ea Steen.
Doan'8 Rugpijn Ni ..ren PiUen

genesen die kwaleD door .de oorsaak
te gPDeSeIl; mj pVeIl hulp en nieu.
leven aan de lijd8llde meJ'8D, ell

Itellen M m staat 't bloed te suj VereD
en't 8~m geregeld en degelijk
te rNoigeD van alle vloeibare oQ".
luiverheden. Dese nÏ8reD medioijn
doet ook Yel'BteeDde pmor lmelteD
-de oonaak YaD scherpe pijn in dltn
~. rheu~wm~ ~

De echte DaaD8Pillen .werken niet
op de mgewanden; zij wordPn ge-
maakt van wortels en kruiden die
alleen op de nieren werken.

Bn Doan's Rugpijn Nieren Pillen
heelen voor goed omdat zij de OOl'lUk
van de It.aal genesen •

"ONS; NO."

UU'a&.l .•. Rugpijn ~ieren Pil.
v_krijg~ bij a.Ue

.AIlIOUlQen:, 811.Winliels in ge.
direct van

FOSTER·Kc.
v.&.&I:&Io4:I"j ....... 00", 91 Itoopstraat

,'Xaa~ tegen
doosjfs, of 3/3,

"

Het was niet waard te Leven.
Mevr. WAB.O van 97 Loadel'lltraat, Kaapstad zegt: Ik: ben twee en

vijh'g jaar oud en w88 lijdende aan Nierenkw&a1voor meer dan tien jaar •
DA pun in den rug en over mijn geheels lichaam w86 zoo erg dat ik: gevoelde
dat 't niet de moeite waard W88 te leven. Omt~t een maand ~eleden
werd mij geraden Deans Rugpijn Nit:trenPillen te gebruiken. Ik R'logdus
Daar Lenr ODS Apotheek in Adderlpy 2traat en kreea- een doosje. Nadat ik
het 8el'8te doosje gf'blUikt had, voelde ik mij sooveelbeter dat ik besloot ze
een billijke kans te geven. Ik hield er mede &Jin en heb het genoegen te
leggen dat ik geheel hersteld ben. De pijn in den ~ en m de .ui"ren is
zaescb verdwenen. en ik .. I Dnabs Rugpijn Nieren Pillen een ieder aan-
hevelen die lijdt zooals ik:geleden heb".

Jlerea.1U1 nor UeaJ"'I ~én Man is.zooi Sterk als zi" . Rug.AAMBEIEN en ECZEMA.
D08n'. Z.H len ••• t
VOOR GOED •

DE HEBR s. S. BASSON van 6 Junotion Bd., Zout .irier ÏI een
deftig IUni met de houdinK YaD een soldaat. IIij di8llde bij Kitcheners
Scout. en .wee andere krijpbendeD YOOI' meer daD twee juu. ..Bi~-,t :_
c, Ik had N'l8renkwaa}voor meer dan tien jaar. Jie leed swa .... piJn in het
o~derste ~~le van ~pa rug. .Ik k"on-bulckeD noch', ~ 110Deler ,;
PIJn. Ik W88 lil vele Qlilitaire boeplt.&lea maar.~ 81' D_' Ijl ergeDI fJIIl
geneel-middel te vind.n. VaDdat ik Doana Rumo Nieren:pm. gebruik
kan ik IOnder moeite bukken, ieu. dat ik tevOftJlfnaMt kOD do~D. De pijn
in mijn rug is l~ngsamerhand verdwenen _ ik Jaeb a" .. ?moeite ••
wateren. Ik 80hrijf mijne ~liDg toe &lID l'oau Rugpijn ,Ni8l'8ll
Pillen, die ik bij Lennon in Adderleyatraat ~; ik: ben YaD Ifan .. mede
voort t4 pan PU ik hersteld ben, dat ik gesond lan blijv8ll." ;

DOAN'S ZALF .
Doa.';s Zalf koet 3/3 per pot of 17;' Toor see

potten. Verkrijgbaar bij alle Apotheken en Wink.
liers of direct V&Il de Eigen&&rll, FOSTER M4
CLELLAN ce. 91 Loopatra&t (po.tbus 1297),
Kaap.ta I.

Eeu MONSTER wordt GRA.TIS verzonden aan
eeD ied r riie O'U; Lalld Doemt en Jd. liegeJ
randt voor d .. poKt.

KWELLENDE ECZEMA.
,

fea 111.stad.e Letterzelt.ri
'SPNIkt.

DIIIS ·II~~·· ;
zijn verkrijg~ bij alle :AP9M en
Winkels door geh~- ~uid·Atrtta of4iréêt van
de Eigenaars FO.,~-.cOX.lx.J.AN, CO~91
Lóopstraat (Post ~U8 l297). lta&pstad tegen
17s,v~or zes doosj~ o~3s. 3d. per .dOO8je.

i I . ~ ". I------------------U----4 _

.De lieer GHOliGE h1l880UW van 30 DeYODStraa.t,
Wood!tock, zegt:

"Ik leed aan Eczema. voor jaren, en YaD tijd tot
tijd verloor ik twee tot drie weken VUl werk daar mijn
gezicht door deze zieku, zoo seer mismaakt wae. Ik was
onder behandeling van twee verschillende doktoren, lij
be handelden mii op Tel'BChillendemanieren. Ik: leed zoo
zwaar aan de jeuking dat het mij slapelooM nachten
kostte, en het was soms zoo erg dat ik er bijna dol van
werd, Ik gevoplde mij ellendig en vermeed zooveel
mogelijk om men8chen te men. In een courant las ik op
een dag een advertentie van Doan'. Zalf en probeerde
het Yóór ik de pot opgebruikt had, was mVP gesioht
geheel beter geworden. De Dokter was verbaasd en zei
de genezing is te echielijk. IK dacht er anders ove-r,en
kan Dlet waarheid ~gen dat ik nooit weer met Besema
gtlplaagd werd. Ik hoop dat wat ik zeg, een middel JDatr
-tn om dergelijke genllen bij anderen te genezen".

De Hear J. ¥LINE, verster~, ·Neleoni
Straat, Kaapstad, egt: II ){ijne . • ala lettat-;
zetter vere1echt eeae zeer 8terke rug ik gedqi
moet bukken, d"l'Iaah'8 w86 mijn nÏ8NDk:wal mij een1
groot nadeel. MeD moat met dea tijd meePIIl ea ~
gevolge van de gedurige kwelling van mijne nierea kOll j
ik niet soo vlug werken als anderen die gemak'IleJ~ l
konden bukken. Ik gebruikte vele ~DUlDa~ ;
middelen. sonder eueeea, In eeu nieoWiblad k..... ik ;
op een advertentie YaD :oo.na Ru,pjn NiereD Pill. en ;
bealoOt M te probeeren. Ik kooht .. d~ en Da ~
gebruik erYaD, volgeDavoorschrift, beD ik ph8el geJoud.' ;
noohthau. houd ik niet op no..., Rugpijn Nieren PiOen '
te gebruiken, daar ik geJoof, dat, om pcmd te bltiTen, '.
men 18 ~aeld moet nemen. BelUg ielUlld heeft :,
volkomen vrijheid mij te besoeken m Tarband met mij~, '
genesiD~ sal met groot ~ met eipo mond.
JIe Vdl'l VaD het voordeel door mij behaald bij hd
gebruik van Doans Rugpijn Nieren PilI81J."

SCHRIJ T!OMRAAD.
f

Als gij siek qt, . o~s! eone ,.oBedip beeob.;jving
I I

nn uw ge'al bébbeoj • geVen u grMie den beIt4a rud

in ODe T·~'mogen Gij i op rekenen dat uw brief
ten ItPeDI..te geheiut ,.1 word n ,

OANS,.l EN :iM'",,"C: .
. - :;, --~;j., '.., ..,

•• fil

BfKfN~ ALS
DOAN'S BAC:KACHE KIDNEY

~ ~_" :.~; " .. ' ;~ . . I

:ILLS.
I
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