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LIKDOORNS SOMERSET
I -

GENEZEN. PUmd:u:m VJlBROQPlltG ...... PRl
-," -

tie! StIrbt.
II hate.

- VAN - !

~,~~ N E'S 9 Prachtige Bomfpletken,
GELBGBN TUsscHilN.:

[ksteen's HQtBl en "Het Witte~-Huis.

-Klein.:
'.. -: ' '

ten dorpe STANFORD., Afdeeli ... ' Caledon,
o.p

Maandag,: 4 J 1904,
TEN 11URE, 'S KORGENS.JJ .

"Een :Nacht"
Likdoormiddel

De ondergeteek6llden, behoorlijk: ~ti«d door Dr
Viljóen en den heer H. J. Dempers, .ulle~ per }lub1iek:eveiling
op de. plaats lelve aanbieden: : . .- '

op Zaterdal, 18Ja~ari. 1904.
• - i
Correa~ndentle

in :,het
HoUandaeh verzocht. pil.......

I' abrieklmerk . ,

DE Onde~keu.deD. bieh~.1ijk daartoe gelaat, mlltD
PUBLIBK OP~ILBN de ~ "

VASTB BIG&NOOMMBN!
.. OM 3.30 N.K. :-: . I. Voor rebDiDg ftIl' deul]beer )(. HOFI'l'U"

9 ERVBN, ZlJnde Nos. 9. 10. 26. i7 (810E A) eD Nos. 214- Z"Eere twee prachtir WA,.a B:aVBN .plegen
218 (Blok N). : dorpe Standfuré!. ~ elk. 188 no, roedeD eD 121\n.-voet., Wij ~ .

De linen i.Blok A haI>bea hu. f<oD' ...... hot a_II, n. V~ dODbj!er lI.U!! J. VltiOU """';'i -
zoowel ala op den _we harden _I die oahtor B_'I Zekere t....proohtlgO BII.VElf... jado Lolo • eD

3
..,. Lolo. ! . !

Hotolloopt,. ~il .. Br_ ~ Blok II' lallen .op dieD _ uit- ~~.::..~ 8 pIeplala iIO:'" f* 186 lor.·· rcJOC\01l 2}.S ::.ot.~.
ZIenen ODDllddellilk gelegeD IllD achter ~et elgendom VaD dell I'll .V d hee' W:u F K . . I ._'" .,.,
hMr J. A.. Smute.! • aD en r .~. • LUll. t.eliohWIl'

& Brven ZijD f(8legen in het ~ ged.eelte van het Zeker'praoh~ BRF. Jlijndet,Lot No. 6 Blok:Gf gelegeD' i

Strand en daar grond op d.- _p.1aatI feitelijk: Di.t meer te als boven, groot 1 Jnr. roeden I~ kw. voeten. - .
krijgen is, ia hier een geloseDheld die niet m••d:a.lerul!· A:LIIi()qK: '. -- .
koeren. . Voor "'koDiDg .... ~. h.... Bn ..... D. F""':. i . '18 • .

K.r .. !t~.:!~...L~ARKOl'TI'11J1 -"fslagers. 800 uit do~:-dendoM"::'~~~K~ SEq. FINDLAY" Co.,: ' c;:_
U.lINB . I ", i

200 Berate kl..,88 Ooien'2 tot'6 tanden. I

20 Kel'lte k18188Au.tralï,sohe ;;Rammen. -l R. M. ROSSKOn ALLEN EN KOOPT. Hebbelt een groote loorftllwl ,fta ... .c:.... 1I4 .....

GENEBST TBRWIJL GIJ
sLAAPT.

Maakt, dat ge blijde voelt.
D"3 BOOrt. die nooit faalt. ." P.--"",':' Pijpen

','olderd .. le. ya. elke (8IcoI1CJ).

Onfeilbaar .
Wonderbaarlij k.

Pijnloos.
Verwijdert den Wortel.

soort.

, i

.ille Apothekers Wedarverioop.

LENNON8, Bpkt.
SOMERSET STRAND.

Kaapstad, ~6 Sept., 1908.

P V
ODthoudt de Plaats: STANFOBD,

UBLIEKE ERI<OOPING den dag: ........ J.."uari,
VAN ' .- DSN TIJD: 11 lO" '8 KOB.GJ:.,

. GUTBBIB.&U.ON, Afslagers.
2 Eerste Klas Woonhuizen, Calod.... 28_borl903., i . ...

OP DE PLE~ Z.L"F. DI BUn IPI.SI\Id.nll· 111.1.,
OP .. • ••• &.:.. '1'. .

DINSDAG, 29 DEOElIBER,-l903, Applicatie voor Amendempt van Licentie onder
r de Wet op OntplQfbare Stoffen (Explosives OOK

. . te 10.30 v.~. Act) van 1887.' :

D ondergeteekeodfl behoorH-k gelast door de heeren KITS ~D. wordt. bui, regtmm... iD overee1lftem'IDiDge PW' __1"" IJUBLlBII"1l'VEIL' ING met. de VOO'Sl8Dlrgen m de W;ét- op Ontplofbare Stoffen
A.. AB.MDSB en • ILLIA1lS, _ per ,..~.IlI ~· ..1· Act) _ 1887 dat cl De Beer G' 'iel_
_koopen hun kootbarv WooDhW-. gelagell ill eoholtlll'()ll4, .~- ......' ,• • -. ' •Somera,.t 8trall4. OIl beVattODde elk: Eetkamer Voorkamor '10011.Bpb.. "l'1'- ~ .rm'!"ltl :'""'. lICIÓ lamg ...

dri 8
1 Il K k D' ' Badka t alD8Ddmnent 'tall hun tegeJl'tt'OOtdir boen_ ouder geZegde

eD e aap amera, eu en, 18ptma eD mer. 1f8~ dat h,n zal worden veroorJ.o,ln om in de A'dee1iog van
De huileD zijn onlangs eerBt _~o1tooid, J~n uit.tek:end St.e1lenboaoh acht meerdt~ ~jnen, met een inhr,uds·

gebollwd. uiter.t ~k OIl op een ,.... lipIDg. nrmOgeD .... UlO loll elk, Of. '" ri.hlaD en to I!"brui..... op
• •_i. 1.. • _~. hun t(iODd TOOr ope1ag·m~lne1l. ODder hnn tpgenwoordige

Zulk een ~egenheld herhaalt m~ ... er DIet 8IJU""'l~. liC8lltie ziju hun twee opllal"'J#aPUjnen ftIl 100 toll elk
J. P. CELLIERS Afslager. ~an. Door het aQM!Dd~eDt wordt venooht acht

: ' mag&IDJDeD daar &all toe te wegell ....... soo het totaal brer pnde
SO.D8BT WEST. op tien. .

__ ---------------------------- ~K

VAN DER B
"L" ._ CO dat de !{tleeliD~ van 8WWnbosob, ... wi.. deuak

_ .: .. . ., Y8rweseD, W()8JlIdag. 10 FebrUari. 1904. 10 uur T.m. iD
i het Hof to Stellenboaol:1, h.ft D8~d als den tijcl eD. de

lo. 4. 8, 8 • _10, ~ ~ KAAPSTAD. _ ~laart~neer eD. waar ~d ~ ~siJ:.rOlDde~.:=_DBII,_.bol, lo _ _ .. ~=.J:;o'P.::::t." r lo OIl • top _ " CO.,
_---!'~~"'!1!!.:.. le Voor doDe ...... ~ :MijnoD, BePerkI. STRAN)) .STRAAT.

)[OIi-,BP" 8aibr~ Wol eD Grua -'r"" .......1'" ......... D, eu eeD "" .'. '. W R QUIN.& V . }laoenelheid ...... nobhl!lllll. 8:»eer...... . ; ..' AIo.,.' " '
OecDeDt Zolder- 811..!'!~::.~::::.;._PlateD., eD alle IIOOrieAXaa__ patad__ • 24_Deo_.•_1_90_8.!_., ..,...IIlI'WI!I!I! ...... ~ ...... ..,. Bil i.tlll ,.t SPECIALE LUNEN

... ._;-- .~_ ........... .....,-.1-..... 110.1' J •• .J -~==~~~.= K· . oe' ,H. ·:&.D· I' X"IE,· Ill.':."" :::=e::~:::'=........ ".........."'-8 ~ .. _..._.T ......-. \.. . )1.011_Lat&fel-"'_' :I!tt:::! II!,' .=.::
r« P'-;;_A __ ............ ~.~~' __ • __.,. ..A..&.: .... A.U. VOOII -.. 708. ' :-m.._I)ate.,..,...I1 ...... 1Ift.l_____----- - ......- .....---.m--, , ,; -~~. -- ~ - ~__•._ _---la - -- ,.......-

Dr. GROSZ PIPO'I m de .. rabrlekn, (la J_.;eaD1III)a8a\). WATER I i .' WATER I 18U'I 18 10 6'ft., •• B~, .. 10no, /!:I. ~ .:-r..., -Ildl'ai Bad BenarU _<,.lIapI ..IIplI!'lnik). ... ::: :-- 0" b_.-·_.·......_....._,.LI .•. VAJfcm e en r
v

W" balldeloU aneoa In JO.eI _. OIO.haDdOl •• alla'umet :,.' o. a lo. 8 ..... ,18.- Od. 10 WIQlSWW,L (J. -_. -... V I< _.u.w-- . , -_W" , .: u. ' P." .........
Weder. er oope~ ..__._ ~,"... DI Pomp hiern, debeMlD lJ I 1. 0 8~ ~. :. 0. .~ __ -_ ..... <Iau aI .. lIJIlIoIe: . . ~W-._' - .' P.JI _.-·

'fT.A:K ulIiNi BYL ... 00. ver..OOpe.. - v_ """". - . - - - ' ~.. ~ ,,- m-- - ....- - ---==~. ..WiP! w:. DR. i s--. £16.."'I'II'II!II!'" Kl~:'- 5OteDbOd 9011
....... G&rGÓkt __ kouten B1IJIa"-

:~~ lIL beeptin ... "

DOOFHEID

119~'~ ,i!a'O"'.' QOCNII. DRAAJ.)
IITAIJD... .".I -

TioD DB" WGm PBUZBlI.

VILLA CMRl

._
LlJdLK01l8.

'l JtAKJ'ft'l'Ba ft
ooanUlf •• ·



A.-LEVENDE __:RA'V~ : . 'Victoria College, 00 ~ __ --"' _. - --"
BET ia heden juis, een jaar dat bet 8telJeDbOllCb. . ~ ~~l'8tie K.la.sse Jonge Hamels,

den AlmacbtigeD He<1lelnader kb.lilde _./. 100" "V olbek Hamels,Tan mijne zijde weg te rukkeD mijne ~.

dierbare en o:l1'~rg"telijke nonw Hollandsche_, n....··erwl·J'zer 12" "Slacht Ossen, groot en vet.
SU8A.NNA GERTRl"fDA. SMAL, ~E 12 JJ JJ Jonge B8oIt~r Oasen, geleerd,

mij acbt"rJatende met e,Il,~~Dig kindje __'~e'noodl·gd. 12 JJ ,t Baster Zwart Ouen, makende een span .olteno
om haar b:;':::- __. r.~-~---'lSenl goed geleerd. 11\
C~J~dd:~Il ~ _.' ~ ,'I ARDS. - óO JJ JJ Ayrshire .Alderney Koeien van " tot 6

~eml Het Gymnasium, Stellenbosch. jaren oud, alle op talf staande,
ber,1903. 31) JJ ,. Friesland Vaarzen aangeteeld in ditdiatrikt

vu 2 tot 3 jaren,
JJ Baster Vaarzen van 2 tot 8 jaren,
JJ Trek en Slaoht Oss8n,
n Jonge Ossen, geleerd,

" "van 3 jaren oud waaronder
een 'pan rooi zijn,

JJ Jonge 0888n van 3 jaren, Bester eD
Afrikeanden,

1 paar Berste Kl888e Jonge Paarden, goed geleerd,
8 Eerste Klasse Merries.

WAGENS.

. Een nieuwe .. nmn, Tan due beroemd. WUlf POllPEN ï. illilt _
geland. Wonderhaar gemakkelijk te benrka lID .... lioh' te beh __

Ben kind bn van 10 tot 15 Jeaen pil' UIU' pOmJl'lll.
Pu c h t iIJ, Ster k en Go ed k oop.

KO" .. JIIDI.
Schrijf 'fOOl' prijllijlta.

G. TOUCHBR,
88, Breéltraat, KA~PSTAJ).

8OBOLTZ. - op dM. 2,,* CleAr
TDTIOI iD dea O8CJerdOaa ftlL9 IIIIID•.... .

"Veilia iD .l..... A.nDea."
De bêdroefd. ouden, .

P. E. SCROLT;
E. 11. 8OHOLTz,

(,eb. DV PLZIIIII).
Bom.... W.t,

24 Dec., I~.

OVERLEDEN. Te Oaledoa, op 18
De.mber 1905. onse pliefde moed... ,

. GERnUIDA BENDRIEL\ 8TEI.lN,
,eb. DE KOCK.,

iD den onderdom Yen 56 jur fIl IS _-
den, Ba een .wur lijden nn OYer de rier
jaren.

P. E. C. DELPORT,
pb. 8TEIJN.

A. O. STEUN.
8. M. STEUN.
C. W. 8TEIJN.

DE dood is andermaal mijne ",onin,
binnen rekomen en 1'1ul mjj "'.,,enomen
miine kleine lieTeling, ANN&, in den
oudernom 1'1ul Il maanden.
nben 1'enlomd; i1raal mijnen !Doud

niet open doea, wani de Heere beeft het
plUu.

De diep bedroefde
Wed. J. O. DB VILLE,

(neê Beur).

GO UVERN ANTE van lUi ver
EuropeMche afkomat voor 7 kinderen.

Veteiachten: degelijk Hol1aDdach,
Engellch, Mulek en hanchnork.
LoJries vrij. Salaris £4.0 p.s,
Applicati811 worden ontvangen tot

20 Januari. Zend Certificaten en
getuigschriften naar

J. v. BCHALKWIJK.

Purl, 23 Dee., 1903.

AAN familie en Trienden wordt be
kend gem~t, dat bet deo Heer bebaagd
heeft door den dood nn 01lA wev te De-
men, op Zaierdag-noDd den 8sten Anaul!-
tDi 1903, one teeder geliefd lOODtje
ALEWIJN BERNARDUS JA.COBU~,
in den ouderdom nO :'I jur, 8 mUDden
eo 23 dagen, Da een ImarteliJk lijden .an
81ecbtll 24 uur aan de Wurjlziekte. Hoe
zwaar bet "oor OOI ouderbart ook Ijj
nochtans willen wij ,wiigeD eo de band
d811Beeren kUS88D,wani!Iii tocb il de
Beere, Hij doel wat goecfis in Zrine OOien.
"Gelijk het g..... '"" sijn kon..t<-ndilfleven,
Gelijk eeu blosta op het veld ,.erhe,.eD,
Wel .ierlijl pronkt maar krachtloo. isen leer
..Waoneer do .. ind aiel!over het land laaI

(hoeren,
"DaDkualt hur _teel. haa- scboouhcidgaal

(verloren,
"MeD kent en vindt baar ~tll1dplaaL.Jelh

(niet meer.
'I'eveaa brengen wu onzen bartel[jken

daDk toe aan alle f.milie eo vrienden,
""Ir aan Dr, H. V, STEIS.

De bedroefde Ouders,

ARE!'iI)SIlI')S V. n MERWE
JOHA'iSASUI'IIIJ.MA0DALESA

V. IJ. M[HWE,

geb. Drl'PE:-o.u.R.
Kliphoek, Mooreesburg,

20 NUT.1\103.

Lsngfoatein,
P.K.lrUddelpost,
dist Calvinia, K.K.

EEN Onderwijzer voor een Boeren-
school op de plaats Langbusn,
Fr_rhurg. Salaris £60 en indien
gecertificeerd £80 per jaar, met kOlt
en in",o[lin~. Applicant moet een
Afrik:aander sijn. Werk te beginnen
lOOi Applicaties te richten aan

G. D VAN SCHALKWIJK,
Lengbaken, FI'M8rburg .

BIJWONER, om te boeren op aandeel
in de WinB!in bet distrikt Woroeeter.
De plaat. beeft een groote uil,_trekt

beid grond. gescbikt Toor Zaaidoeleinden,
WijD- en Tuinbouw met goede ",ater.
voorziening. Wend U Toor 1'6rden bij-
sonderbeden bt II 0,&18," adres deze
courant,

GEVRAAGD, na Nieuwjur, "oor een
private school op een plaats 31 uur Tan
Ricbmond, K,K., met ger.,eld poeher
keer, een onderwijzeree om 1811te genn
&aD :2 of 3 kinderen iu Bollandacb, Eli.
gelscb, Muziek en Naaiwerk,
Salaria £40 per annum, aUu vrij.
Men doe dadelijk UDwek bij

Dr. W. J. VILJOEN.
IN MEMORIAM.

BENOODIGD BENOODIGD: Een Ondenri~ler
voor het Hollandsch tot bij MatrlCU-
latie, en voor de gewone onderwer-
pen in Standard B. (VII),

SALARIS esse per jan.
Werkzaamhedell te beginnen in

April.
Men doe aanzoek, met ret,uig-

schriften enz., tot op 11 lanaari,
bij

ONDER WIJZERES te KollreDburi[,
een UDrvan Britatown (waar o~k binnen
kort bet Station &al we.en). ODderwiis
te geven in EDl{el~cb,Hollandsch, Muziek
ia een pri1'ate Plaat8l!ChooJ. Salaris £5,),
met Trii logies. .

App!lcatltl met getulgwcbriften "an
goed gedrag ook van lidmaatschap van
een Proteetanucbe Kerk, lollen ingewacbt
-woré en door deo ondergeteekende op of
Toor den 18dell Jaouui, Ig04.
Scbool r.e beginneo Da December

DEN RECTOR.

1'&Cantie.

KENNISGEVINGEN.Z. B. GROVE,
Kolken burg,

Bri.t.ttown.

DE ondergeteekendewenacht
ter alg~meene keDDis te bren.
gen dat hij zioh geveeti~ heeft
als .Af~lagert houdende Ver.
koopingen op Woensdag en
Zaterdag op de Groote Parade
van Wagens, Levende Have,
ens, en bereid is Ver.
koopingen te houden van land.
eigendommen, huisraad, cnz.,
in eenig gedeelte van de Kaap
Kolonie.

Directe .Afhandeling op den
dag van Verk:ooping.

Darling Straat 36,
tegenove.r Groote Parade,

P. J. VISSER.

TEGEN het. Januari kwartaal,
GE 0 ERT IF 1 C EER D ON UER-
WIJZER, !rolteno dis!r., 18 loor-
lingeo, tot Sta.rodaard V1.-£70 en
vrij logitlfl.-Boll&Ddscb.

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

ONDERWIJZERES. - Op een
plaat!! nabij 't dorp Rohert80D, 10
minuten van 't Station. Onderwijs
t. wOrdf n gegeven in E ngelsch,
JIollandsch, Muziek en Naaldwerk.
Sal&r1J!£60 per jaar, met nil lo~ies.
Applicaties met getuigschriften, ook
nn lidmaat90hap van een Pro 'es·
t&ntaohe Kerk, worden verwacht op
10 Januari. Werkzaamheden met
Januari te beginnen.

J. H. CONRADIE,
Vink Rivier, RobertBon.

HONDENBELASTING.GECF,RTIFICEEHDE ONDER-
WIJZERES om ooderwijs te geven
in Hollaodsch, Engell!Ch en MllSiei:,
op de Plaats Leeuwkop nabij Na.anw-
poort. Salliris £:>0 per jaar Post
ellren dag.

Doe aanzoek: bij

A. VAN DER MERWE,
, Leeuwk:op,

PO. Naauwpoort.

JJdeelingsr&&d Stellenbosch.

KENNIS geeohiedt hiermede door
den Afdeelingaraad van Stellenbosch,
da.t de HondenbelB8ting die V&8tge-
.teld ill tegen 4/. PT hond voor het
ju.r 1904, alsmede alle a.ohterstallige
belastingen, geregistreerd en betaald
moeten worden bij de volgende
plaatsen.

~;,'!.I· rb.at..~'"Il ti Deta'ling_
Nru.('t~.:hap Rt.'gi4tr.lh'. ~ro.ler.

ED.ir 'a. Middl81'lei F. Lambrecbtl!,
Il<> tel~ry do. do.
Klapmukl do. do.
Eerste Rlvdf do, do.
Helderberg Ruit in Vrede J. D. &OOI.
Hottentot. Holland do. do.

AIJltn ver&ntwoorJelijk voor ge_
zegde belasting, moet~n dezelve be-
talen aan den belastinggaarder hun-
ner respectieve veJdcornetechappen
vóór den 3isten JallU&rÏ 1004, in
gebreke waarvan gerechtelijke stap-
pen Ir:nllen worden genomen tegen
di'Jgeun die verzuimen luIke te doen.

Op lut van den Afd. Raad,
PAUL D. CLUVER,

Secretaru.

EEN GECERTIFICEERDE ON-
DERWIJZER Voor de Armen8chool
te L" itk:omst, diBt. Jau~ ·nviJle Ken-
nis 'an het Holle.ndel·h en h.t
En,l!elsch is een vertlischte. Salaris
£60 per jaar met 'ooruitzicht op
vermeerdering. Applicaties met
g.tu.igschriften worden ingewacht
door den ondergeteekende tot 9
Je.nuari, 1904, B~geert8 om ook
Zondag school werk: te doen, i. eeD
aanbeveling

J. P. BURGER, V.D.M,
Hon. Secretaris.

Jansenville,
17 Dec , 1,)0:3,

ONDERWIJZERES~_Een gecer.
tifiooerde ODderwiJzeres om ondpr.
wijs te geven op een toeren plaats
aan [> kinderea in HOllandsch
Engelsch en Muziek.

Salaris £t..'i per jaar en vri e iD
woning. Copieën van CertificaUtn
IInllen ingewllcht worden tot den
hten Januari.

Weriaaamheden te beginnen aan.
staande kwartaal 19Oi.! ;;.;:__

Applicatie!! moeten ingelonden
wonien aan

SC&UTBERIC&T,
KOMEN aanloopen op de plaats

De LaaI, een zwartwitpeD8 bles
BUL, ongemerkt, drie jaar oud. De
eigenaar kan hem terug krijgen bin-
nen verloop van ua weken en koeten.

A.. L. BCHLElIUSOH.
Adres ;

C. J. STEENKAMP
ElaDdtf'ontem,

Oalrinia.

A. L. SCHLlHtSCB.
De Kraal,

D•. Lady Grey,
Ali wal Noord.

I :.DlsWCt, ~~;
, .... .;. '~.'",,"'" .': .,.,

I.MIDDLECO(JRT," , ,
' arroot 1871 mo.......... 6 ~ ftIl Bal... Spoor." I~. ..
la aijlea na DOrdieObt. ' ".. " '_ i "

' BIJZONBERBEDEN·: i [,
G~ .. geriefehjlt '.wooq., B~ ... ·Sola.. " i1w,1

1
tu;

z.u..d ,oor 1001D1IIlden. 1'fIID. T. Data_, ~ a,,' CJeOr
~e foIltehtea ... , .. ~ , PIaat., ~ ...... _~ ...
ftldeeJd III 6 bmpen. Ooit tw. B~ GebOrieJa, ! -,

PoU.burD' ID Po.tbato. op de"PJMt.. i';
Koopen dje de ilutl WiUa Ii_ ... da ....... ~ q.uu.

rmm",die hen dan bl~ Station DI GIltlD,__ , • ! ,I

.ue J?laats in bezit genomen wo~ ,on.middellijk na koop.. :, L
:0.A&T.po verwacht T.l. iD.lObrijrinpD ,. V., te wo"- mk~t

op d81Ulelt_ datum en pluta. . : ":
Verdere bijzaaderh8clm lij~ yerltriJrbur bij cia .,.-,=

Middleoourt, Ha1I8toa' Statio., WodehOUle) ol I., P. ~1II'r. . , '
Dordrecht. . , co

J. P. a"IT, Jl~.l..,••,.
Dordrecht,.12 Deoembcr, IgOa.

..Wilf~i ~~J 'I.~~='!t=-~:-_:, : -Lee. , 'ClaD' Dr.
Cf~ ti..• ,'boek voor~man.
D8n~ .Het lal ~.• ~. hoe ~
~~te uwor jOragO dllgeD:te!'agJ.e

".,'krijgen • .Ala gij .,~b&lug iD stelt,
kom daU8D ~k.si~ wije

, ~ behandeling, hêt kolt u~ta.
Ala' gij niet kunt kome~ &ohrijf
daD, OlD _mt boek " Kraoht;.P. Bei

.'. wordt u voor Diet. geaoaden. .:

, ,

KOLONIALE
Beesten, Schap.n,

Paarden an Ez81s.

KOK

Dr~ ThaulJlu
No. 4;

Hoek President· en Johannesburg.

Groote Publieke Yerkooping
, VAN KOSTBARE

O1Ilce·ureJl vau 9 y.m.
9 v.m

Zaterdags VaD

KOLONIALE LEVENDE HAVE.
DE Ondergeteekenden, daartoe behoorlijk plutjcloor de

heeren B. J. LI Roux en A. A. TJlIBON, IUUeD publiek ver.
koopen ter plaatse I

"T":E: OA AC _,tt
AfdeeliIig CALEDON,

OpWoensdag, den 20sten Januari, 1904,
a. '0 ... '•• 0,..... 19 DECEMBER.

BYPOTBEKL\.

LaDloan.
-B: AdaID&-M. L. Smnh-Paarl

H. J. ~-J. a .
baich.

J. J. Kelly-T. SkilUJ~r-Glen
E. B. So&midt-M. tiWU1.>---JI...II_

Afd.
Horwood .t Gripper, Bppkt_! N.
nu. J. E. en C. E. M. u.. ,_.,.._

, town.
Borwood &: Gripper, Bpkt-J E.
-Queen.town.

Jol. Pletcher-Equit8bl~ BrlUld
ell Trust Mij.-Kaapl><.Le Afd.

S. Barnadaki-Dempers ell rail
ve1d-Kupeche Afd

J. 8. WindEott-C. J. S UPIIIPeni--U.
Md.

P.lIIilb, M. H. D. llill,-W. F.de
. Cathcart.
A. Maatha--A. J. vso der Bljl--Qai.
cart.

A. J. van WiJK(J. A. "an \rljkeaS.L
Y1Ul Wijk, borgen}-~l J. Ma.-
lla}mea{mry.
.S.H·~~PH K~
Md.

Il, Ohiftrton-T. J. O·R~ll,_r,-
ltad. .~

:J. T~_y. Weber-Ql1t>e-nJton.
;Z. Á. H. Morkel-A. C. Deecbamps-
, HUDUUlsdorp.
!)I. W: E. Armatro~-Queen,ton ~
!~ d~ Bouw MiJ.--Qu~,
:G. Chatwind-Z. Afr. ODderiuJgI'"
!' veIlSVenek. )(ij._ WillotnJJore.
1>. J. BIom-M. á. CampbeU~
l'. J. Prick-H. A. LemFmg-Rj~
IJ. c. van Wijk--G. E. ,"an der W.....

~.~~w. Jappie-Oudtahocn.t. c. 8oIe-1ln. A, J. Paddon's hl
i -Gralwnstown.
l. A. Wateon-F. S, Lt:~i_KAapdt

AId.
~. Bertholomew-Kaap~wd PU 0mIIr.
,; Oadertillge Land en BouwMij.--",", AId.
Á. H. Beraett, T. WïUor'e--:\. BamI
. -Kaapeche Afd.
J. A. le lloux-A. Z Auret-1WptciI

.Afd.
8. O. de Rock-A. P. Kriel-Ro~
W. I'orbe.-R. Brook_Kaapsche jj.
deeliDg.

W. Porbe&-H. Beard-K.up6Cbe Afd.
Ji A. Jooet&-B. L. Venter- PhiliPIO
1Wwu.

~ O~A. E. Thorup<on-Paari.T1~ J. J_ Bofm{>~r en Zool!-
,. Md.
! KUSTINGS.Af K. Paraon.-M. Kenny-JUapedIt
~d.

.lLW. Bm.:Iberger J.B.zoon-G. lUitI
i!G·&Il.-RJversda!e.

1C~E. 8maIberger J.B.zOoo-G. Reit.!
~-Riveradale.

J.~,. H. S~r J.B.zoon-G. a.itI
r·&Il-Rivendale.
if OONTRACTE.\

C OoedhaJa.-M. E. LouIl"-Gruff·
et

J;fipG,ina S: Louw-A. E. no drr Mer...
, rik1raIand West.

J ..fF. J. Olivier-Mo E. Jouhert-Mur·.!b~_E.K. Moll-Joh.a.nnc.

P.~liartley-J. M. R. Wa]sh-KrooD-
JI!Lad, O.R.K.
il KINDERBEWIJS.

a.-f~llinderjarige k.lIl,ierct -

I,

NEEM OEEN PLAATSV~RVANGENDE DRANKEN AAN
waardelooze namaaksel81 8emaakt van goedkoop. '-'mo.n-
eapof Ch.mloall.n,-maar drtrhr er op aan :a.0 •••• te krijgen
In d. welbekende bottels, me~de firma naam er In 888oten.

30
14
14
30

~~JDalWI.! ZUI!~~ !LOED •
- pede PZondheld.

»~ buich~ baiteD het Oow~: A 'S 'H::.~-~~O=~yer s arsapan· 81

"'1!OINtIl :.n. .Bëet.ar II de ~ o. XNOTBB,. ~ cuJ"er bloed, lterkt de zennu,
B..A., i......s bek_d all uitent be- :.../1'8rhoort de etenalUl.t, doet dat "....
bUm ,.,. dit n.k. ' m08id ge+oel ophouden, en maakt het
Bet :a.tu1ll' lleataat ait t led-. t.w., leven der moeite waard. Dulzendell

de :aB.: Da..A. J. Pepier, Dr. Boa- •.'1 DMrUChenhebbenptulgdoverdegeu.
tr, O• .1. Bat~ Sr., J. J. d~ Wn. , 1I8Dde eigenschappen 1'IUl Ayer'. Bw-
o. z. ,. Pret.arii., J. P. 1'aD zijl, H. i .. ~ llmme brieven komen met
0: BlIlII'IIWl, .A. P .• luk, ea .6.. I. , elke post. Er la geene poging tot OT....

~ il· redini. Zij konstateeren allen het
(.). Ilea. ~2.:..~ der jeu".. ~:::~:;Ayer'a BaraaparilJa heeft

DUI' dell ROd t, Honua.
•• teAl, • ution,l. beIIOIfte. Zwa. kke,(b). De yvorbereidiq nor de Uam,..

~ .lbam
iD

, W IUTRlOUL.~ Yermoeide Vrouwen
(0). De "orllliq BIl ONDERWU. •elle beiflererig geweest cijn, met huid-

ZEBS nor bet platte laaCI la Mt :Uitl~ geteist.erd, ol uitgeteerd of
....~ ltOP8Ild -- R08T .V. f béhe~ mvt ziekten &aD- hun palacht
.... -~- MI ........ ~'i eipn, jlChrfJvenmet darlltbaRheld o"er

BIOIITINO ea ~ :een. iolkonienG genezing. Wilt «ij
Bafm.der, Mpn lIeOhte ao ,. jMIr. \ 1'IUl hmme ondervinding voordeel trek-
Voor Ioti* ao. 1Il_ dadelijk...... !bn, ~ gezond en JaoaGhtig worden,

bij r &00 nelemt het groote vel'llUtrkenda CIQ
Voara. _ ~. ,,~ ib~J.n.IrlngamiddeJ

Windmolens. ' ,Ayer' s .
DB ~. WIND~OLB~S i~.rsapardla

OOit mgvoerd In ZUid. r'~",". j.v ~._.

Afrika lijn te koop bij ~C.:C~~-:.:.!:!!
W. BURGER, :AJI(Iplea, lit lIIIr ......, II'
Marktplein, \ ... ta -.

Viotoria Weet

'11_'lllltrl. BU8. f

tt

"
"
" JJ

41)
JJ

1Eerate Klasse geheel nieuw Bokw&gen,
1" "Oss~n Wagen,
1" "Molen WageD,
1" "Open Kar.

200 Zakken Haver.
De 'YOOrmelds LeTende Have is allerpraohtigst. De

Sohapen zijn vet en goed voor den Slachter. De Koeien Vaar-
Ztln en Osaen zijn alle van de beste en sijn in .Al ooDditie,
zoodat het voor een ieder wel waard .!jn UI 100 een prachtige
hoop vee te komen zien, en alle Koloniale•.

LAATSTELIJK
. Voor rekening vrn den heer J. G. FABBIOlU8, 30 Tip Top

Ezeu. van 3 tot 5 jaren oud.
Deze Biels lijn door den heer Fabrioiua speciaal uitge-

zocht; lij lijn jong, sterk: en in goede oonditie, en bekwaam
voor dadeliJk gebruik.

Eoeren I Komt Koop wat gij noodig hebt.
SpeculateW'8 I Zulk vee .kunt gij overal verkoopen.

Onthoudt de plaats: THE OAKS.
Den dag: WOENSDAG 20sten JANAUARI, 1904.
Den tijd: 10 URE'S MORGENS. r-.. I>EKEND ala de gezondste in de

..If) Lap Kolonie, en t. wille VUl
<Ltn grooten ~ 'geeft de onder.
~ keuïa, dM bi' teedtA. T. RUTTER. aejt«t eenip ~ eeIl wintel hD
~ BadpJaat. geopend 'heeft, ell iD

MtDB ... ;-;; de LIceI... ~t il~ bezoeken .VUIhet noodige.. INNJI:8. _ ..OBIGBTON· ..... w\ YOOlZJ6D.=c;~.ro::;:=: I B&NST G. VlL.TO.lN •a,. ..'it al ..nu ·ah 't'GL

PM ,.__ .. . ,~I.BOI( 100_Dl~.,___.
TUIG••

liet de .... 8OBtID8'1'JtDo, _
21 DECEMBER.

Voor bijzonderheden doet aanzoek bij de Alalafren.
Dagelijke treinen loopen naar Caledon.

B. J. LI ROU~
.A. .A. THERON.

GUTHRIE & THERON, Afslagers.
Caledon, 11 Dec., 1903.

... .
v _ Pri;Ifj I...

WllIftILUT" I[.U...U».

WAARDEERING
Van all. belastb&re Eigendommen

In de Afdeellng Piquetberg.

JrENNISGlIVING geschiedt mit.
deaen in term.n Tan 81lbaectie B.
TaU Sectie 251 vaD Wet 40 van
1889, dat de Waardeeriag TaD alle
beJutbare Eigelldommen in des.
Afdeeling nil voltouid lijnde, er'n lijst
ter Paepectie al liggeu in dit Kantoor
op alle wettelijke dllen en geBCllikte
UND. Ben Hof sal ook gehouden
worden om 10 uu T.m. op den 3den
dae Y&Il Februari 1904, in d. Hohaal
alhier, 'YOOr he' hooren en beBliueD
0Ter objecties tegen sesesde liJIi.

NICO J. VLOK,
8eent&ria.

AfdeeImP &.de Kutoor,
~, il Dec., li03.



· . C. F. J.
-KaaPlclle
.s.
-Ka.aPsche
Friedla.nder _

.' en J. Dean-
Uritstown
. Fri~_

m. Friedlan.

Uander-Brït.

riedla.der _

TEN.
.t.-F.~

L.
v Export Mij.,
xport.Mij D.1. #.,-
&'i.
, tthewlI--~

Combrink _

·l-Paacl.
'.lJ'lW-S~

-Glen Gre,.
llt.&-KaapiQ.

,kt.-A. N. C.
R~88111-

t.-J. E. Bae

Brand
'le Afd.
n \'a.n

[)empe~Kp.

W. F. daWit

'r Bijl-Cath-

Wijk en 8. A.
J. Maree-

n;:arsU!~p'.

!(.eilly-~

"lOOnstowu .
Ueeclwnps -

"enstown OIl-
eenstowD.
,derlinge r..
.. nore.
~Il-Oadoct.
,,-Richmoad
!l der Walt-

1 en Omstr.
· lIij.-Kp6.

J..-Ka.apsche

-Roberucn
: aapsche !.t.

,psche Afd.
r- Philips-

u-Paarl.
, ell Zoon-

-G. Heit3

-G. Hi'llt

-G. Heiu

~-araalf·

JohAllne6-

Cl-KrOOD'

:.Ideren -

· (H. Br<>-
- Kaap-

van-J.L·

·roub -

illien -

, A.P.w·

burg -

hauSI'n-

· n Bisset

K:a.apsche

pSpaAl'

.-K.up-

·-B. J.

.lid. Bo-

. DOODBERICHTEN.

,I I' HU E j) f:" op 24 ,I"s~r IDjjo
. ,,+flr (Cbtlldoot .. HELE!!A. A.

:t{.J r. . 'I \ert t-F }{,)..:!!, r ~e'"1... S na~ eeD aID" •
Tol;,.1" v.cu NC' 5 ~aan . D, da, 'ii
.• ".' \'p,dr"ejl. 'llnde In deD nOll

m" >: .~~ ,.".j, -dorn vvu t~1 jaren eD 6
>tll~' J ~,

:nVf,L i'

II,' " i ppfdf' fcbt-1l8nrot
".1 I II) F;L\\CIS BOSUOF.

,,\lf.I(\\'.\I'IITS Irad de Dood ...
" >A. 'lt:..! IlIteD"'U Dam Dit,O~·:. i',c • I· e,'erg .. liefd jOllll8te.

9r~ :1,,'.1' ~ \ 1'1 i lï·ï~ in ~dt'fI ouëerd ID

pc·1 ,"Iu'dell en It>d.gtlD.
n:J Lr ....

: ',' :rn"."dA onden!
I' J. ACKERMA.N,
F ~I ACKERMAN,

f; b, Roux.

I'.' k .'J'
e Il .csc h

"I't. i: '. f : )j'." I' den 1\lde.n de ... r
.u.; ;,.. '.,. " r.!o £cl,t~e",>ot :SICOLAÁ@
. .J ,jl \,~~> :- 'tIT lu dtJl.' "0'

i 'Iv" «n 4 da';~h Diep

';, '\.'id~ t.ch\Jlc- oote,
Wed. H. A. Sm;t.
.do IH. SI,ABlIt:k.

,l";i
~'''i . ,

BENOODIGD.

ii>;r,f::nn.JZb:H.ES op de Plaats
"Ek,~':'" . orn onderwijs le geven
;ur; \.", >Ioderen in Ellg.·Isch.
H."La" .. ". :\luziek en Handwerk.
s.:.: . liD pd jaar en vrije kost en
In .... ' .\pplicanteu moeten Cer·
'I .".,... r,·,lf:.l'bren van bekwaa .
ne , t ". ·cd ze' lelijk gedrsg , en
tIl ,','I. "lrn"u.1 zijn eener Protes.
tACIS' :;e I'-cl'k. Post één maal
per w, 0!"

L. J. DE JAGER .

li ~t' T')\\o't1,

, II"C., 1:JOO.

TE Garies, Namaqualand, ja eell ~a-
tJge up~rung "oor MIl SMIDS- a WA-
GE\ .\L\KERS-BEZlOHEID, waaraan
g-oote behoefte geTOeld ...-ordt.
Een OOA:W&&IIl en prakti8ch ambu:ht.

man rou ruime ondenteuning erlang8ll,
on ee ne winstgeftDde saak ~n drij-
Tin.

Er is een goed gebouwd woonhuia,
liet zeven kamen, kOJllbuia, pug, ~
ruJah, en BOlder, alsmede eeD ruimte
... r ..... inkel, wagetlhuia en pakkamfH
• 1Ul.X, allee oDder ijzel'8ll dak; ook e-
,tal voor ruim acht paarde.
Dit gebouw W te huur 'fOOI' _ W·

mijn "an jaren, of te k~_ 9'111'-
bezing. ,
Voor verdere bijzonderheden riobtt.

men zich per brief tot da eipDur,
GERA an 9JCN18.

L;ariea,
~o"ember, 1908.

nderwijzeres Benoodigd.
l ie beer J. v. o. MERWE, .. n Lang

"l~. di_triln Muna)'1lbor~, .~t eene
'Joderwijleru op lijn. plaats om 5
under.n te onderrichten in .ie Hol
land,oche eo Eugel8che taal, de andere g~'
• ')nfl .Ilkken Tan ondenril', er. ook In
~loT.l,I<. De applicant mret Ill.
Te"b. rs Uerl. bebben. De plaats ligt
OOi('Vfer 4t uDr van het Dorp .n even
WOlVer omtrent .an Ne'.p()()rl St~tie.
"liaris .£~.oper jur met nij logies.
W.rh.amh.den te beginDen met Ja".

l'.. rtaal. indien mogelijk, aod"n me'
.len I 1~1()4.

I)oe aansoek bij
(Ds.) S. J PEROLD,

Mor ray. bDrg.
~urny'~ orV, 1ti Dec., )()3.

Fraserburg Publieke School.

l{1)IIFUONDEBWIJZER ge·
'flI;gd ':,)(1r b".enlieDoemde Derde Klas
~b()01. :.\alari. .£ 192, boU!bour inga-
Il<Mn. We,kt.amherle'l b~gi[Jnen na de
K.mtvacao tie. A pplicaties te worde!l
.n~e,onden ,.jór den 13d-o Janusn.
:.")1. r L. CONRADIE,

ROD, &cretarlA.

24 0 eee ID ber, 190:1

ORGELIST.

BJo:\IJIJU!(,D y or de N G. Ge·
,..enl" le M"LTENIl. Salaris: £:l4 p.a.
RUI',,~ kao! voor pri., te muuek

.\. J. PEPL~R, Y.D lf,
Voon. di.t. Klrker&ad~.

OOLlEG
SOMMERSET OOST.

3E'" II)IJ[GD EE:-'- O'l'DERWIJZER
1\ WI.~ EN NATl:L'RKl'NDE.

1\1 )udf'r"i'lifll t.e gf>!vl-'n in :\latricnlat ip
,,: r ,.,when KI&I'een. ('lalari. 05<1.
W"k"'\mhcden le bl'giLroOJ 12 April,
" I
\: ,: '!l('. DId II' tUIl~8cbllltlln in to'

.... s' Pruf I,all op of ",,',r 1
· ...,.. ,Ir

.\ . '.< ee" 1/ .. lId "J.<che O",vrln'.I,er
'0-" I., ., {<le kI",,·n om lu "".iAtw reD
n J" .1'.'lell:" Taleo en EOllel.ch.
'lh,,- C~.'>O. Werkzaamheden te he·
,I"" Il .,p 'l F. bruari. .
A?(i"01l"" ruet ii' Iulgacb riHI'o' 'u le

~"c'J 'ol' Prof. Gall op of .6ór IR
J.o·",. 1'.1,)4

WOERMANN -LINIE.

V, rp' Port Nolloth, Angra
Poc'luena, Walvisch Baai,
S\I;akopmund en Mossa-
medes.

;~ j 1:1~T Eerste kIR~. S 8.
. ._ Eduard Bahlen (2,300

tonnen iDboudsmaa'), Kapi·
. leln Pnrow, zal vertrekken

"Ur Gn •. r.~eoo.mie [lan,na op
Lhc....lJt.j; " JaOd..iHI aa!l~taaDde.
U·. ft pr'.cht1Ile llCC tDlDodatie vonT

~'''-......,\. Ir r~ lO alle K Iu..~eo.
\ .. , r vn' h' • f pa&!8!!e, wende rn' n

':'~ .

pom:. SCHUMHOPF " CUTTERY,
\ •. I t"'!tap 'oor Kaapstad)

K.< .. i, r~.L :!6

" i{.... \ II.. Ixo.d". n m.,et.ln DIIIW·
',eu,", <"0,,,.11( An "enumll.'erd Iliv, .Is-
.~ A ,Von '.n he"témmini, anden lul·
itO ilJ r.161 aan boord aanl!lIOomen
wordee .

(1.) lle K08tl>aN Plaats T.A.A.IB08cBrONTJIlN. groot .!'.ST .A.BSOJtTIJI£KT DAAI'"

~4IOOmorgen en 870 vkt. roeden, gelegen aan den Boofaweg T~"'Ha d • _L· •
Vd Dong] .. nar lKimber!ey, ODgeveer 16 mijl~n ftJl Douglu. ~ R. .",.ln8neen
Deze p.f. heeft een ~root WOOD huis en Stat. wrd..r 3 II i .

Kl.iuereyl~gell eDKraltn. Zij ita· aan drie bntAt., omheiDd .... VOIGT, Pr. d. "' __ ~" -.
en ~ vier,ie •. oe~Dad door de R~et .Rim .. Ook reeD' .. • ...j. i).: '. . é • .... .'.

fo'&tein en ver oheidf!lll8 .cres land In beboUWlDg eD een fraaie : .

booTe:1;ld it ~ geeobikt voor pmkavogela en alle lIOOri& r- '. NAU0 E & BbTHA
Levende H,ave. Ongeveer 40 wilde Struis~la loopeD op ...... , a... ._ 11iud... ._~_.. .,1 I .J
de plaat .. ' . ur" eD wD -eva.... II rift.... JeW........

(2.) A1lOOk de volgende Levet:de Ha~e: 400 geJD8Dgde . i ,I ' . •
Scha»'n, 'lOO ~engde Bokken, 10 Merries en Paarden, . PRETORIA EM JOHA~NE88URG.
7 stuD V.. , I Wagen en 14 DonlLf'ya met Tuigen compleet, ! .
3 Buay',,- 1 8eotch Cart en 2 gedressuU'Cle miDI. ICOO... - VDCOOfI Lew .....

.ll·de Htlishoud BenoodJ.vdheden en een lot Plaats Werk- Ha~ ,,- _ -
tuigen en Gereedaohapprn. . .. , 0 .

Ook sal verkocht worden een lot Winkel Goederen,
Paarden .en andere Levende Have, behoorende aan de
][iuderen ,van de overledenen.

ll"~
" ,

lOT

II' LISSI' IIIUnI
DB oD~l'geteel_.iiaen. beht'OOrlij1tge1ast dOOI'den Bxeou

teur Datief in de BoedeJe van wijlen D. J. en J. 8. BmnoD.
vau 'T'aaiboechfoDtem, diatriot Herbert, mllm per publieke
Veiling V.koopeD te . \

TIA.BOSCHFONTEIN,
Vriïdag, 15 Janua.ri,
'OIt.l0 UUR V.K. HET VOLGEND.:

BASIL JONES,
Sec'4ICSI'I"

AfJeelioga·Buda Ksntoor
Bob~riaon, 24 !Jee., 190;'

1904,Ifdeellngs I&&d l&lDtesbury. () p
o~owm 1888.

KJi)NNISGEVING geschiedt hierme-
de m teMDell Y'IID Wet 30 TlA 1883 dat
op de volgeDde TMgadaring na' d_
AfOOel.i.ngs Raad, te worden gehouden
op V'ftjdag, 8 Jcmaari IBM, om 10 UI'
v.m. e8Il ~utie al gemaakt wvrd ..
<JIll. Z. E. eien Go_ te _
ken ~~""etie mt te nardigea,
keJmia dat deel I, na bcnft-
~ Wet vaa kracht lal sijn iD
bet Vel&or'lI8tacbap nn Middel Zwart.-
land,. in.de A,fdeeling Tall Mam-burr.

Ob]OOtI'eS bllmgen (indiea ee~
te zeoden aan den aoderstet
Iliet later dut. Donderdag. 'f Ju-ri
1904, tot 3 OUT n.m.' ,

op last,
A. L. BRODZlAX,

8ec:l'etaris.
Af~ &ads Kantoor.

Ma.lDE&hDl')', 5 Dec., 1903.

Afdoelings Raad Sutherland.

KIEZI.NG VAN AUDITEURS. Vil .lfIEXIRK & ROOS, Afslagers.
Douglas, 94 Dt>C. 1~08.KENNISGEVING gescbiedt mits

dese in tennen van Sectie 107 van
Wet 40 van 1889, dat eAn Publieke
Vergaderi.g gehouden fal worde in
de Hofzaal ~utherland, op WOODS-
daIl, 13 .Januari, 1904, le 10 uur v.m ,
ten einde twpe A editenren voor den
AfdeeliDIJB Baa I te kiezen.

SIp.cbt8 gert'gi8freer<~e kiezere
kunnen op die V ~rgaderiDg stem men.

G. v. R. PH1LPOfT,
Civiele Commiseee's

AAN CONTRACTEURS.
TKN:DKR:~ worti~n gevrafl.gd voor VHl\n~erinJl'en en

Ultbreidi,g,: n aan het The:'\loglsch Sen+ arium, BtellenbotJOh,

Phmpen en Specificaties zijn te zien en beDoodj~6 hneveel •
heden kuilnen verkregen worden op en na" ,lanuan, 1904, teil
kali tore V~ den ondergeteekende. .

Gezegplde tenders te worden ing"oiend ten ~ van
den Archlteet op of .,661"ZateM8jiC, 16 Jaouari, 190fiMemerkt
"Tender voor Veratlderingen en Uitbreidiegen ~f11an bet
Theologisch Semiuarium." ~r

DoOJaap,ste of eenige tender T iet noodzakelijk ,t!f. worden
aang~nol,eD. ,'{

R. M. ROBERT· O~, Architect,
St-llar Kamera,

St. Georgc's Straat,
.. Jtaapsted.

Sutherland,
21 Dec , 1903.

.aD den
nialen Secret.rw,
p de Goede Hoop,
2.1 De1lf!lDL~r, 1903.
rlh ter algemeene
, da t ie tel'1D"n nD
o. 45 .aD 1882, bet
ligt .aD lijn FI'

Dear, bPn proelam1ltie
er de voor';8IIiDg~n

MITS dezen
informatie gt'bra
Secti .. 13 yall We
in liet voorn.m
~neotie den Gou'
nit te ""Ilrdillf'n
1'&0 ge:&1gde Wet:.

(I) Een MODi
De Aafl_ onder
guerde we, oud
11IlDiei..,.liteiC ".u
(2) De grenlen

al. volgt:- Van b
baken .oor de pla
I'~ Sircl ·lf'. Dam •
PiaD 2254n, rig.ba
va.n deo Landm.te
I.na' de grer.l8n
dl mmf>n, leD tir.de
p.l(tcit uil te .Iuit
onrblijyend g,i! ... lt
Da Ple.eia (laDl, g
De Aar, o,er!jttdrat(eD
H.. iacb op • Yasrl
Plaat ~D Z.ar\ KOJ
genoemde bakeD. He
sis bet Spoorweg K
geooemde a.ea "",rden
(3) Ze, BaadeleJ"1l

zende.
Bezwafen kUDlleu

KoloDialeD Secretaris
biDnen den tijd, .oorg
13 der Wet.

Iiteit ft!tigerd *-
1'ooraienm,en .atl
den num nil " de
Aar."
descln b~palend
meeDfcbappelijk

D Zwart Koppe ..
. !I aaDge@l!Vea (p

Id in bet Kantoor
ene.al; nn daar
"ol~ende (;,geD
"D deze Munici·
Sinclair', Dam,
an Paarde Viel,
te ..an de plads
n C. A. Haopt·
81, Hartebeest
, DUf bet et rat·
.geudolD bekeDd
moet uH bo..en·
~etllo"n.
. ..rvoor aanwii'

Wátermolen en Pompen.
G. TOUCHER',

Waterwerken Kontrateur en Boren Ingenieur
n- 86, BREESJRAAT, Kaapstad,

Takken tI-' :Malmesbury pn P1qnetb~r~.
Houdt in .oorrud een groote nneheidenheid ft,n:
WINDMOLENS ft,Jl 6 tot 16 Toet dOOfmede met

TOkENS 't'Ul 20 tot 60 voet hoog.
ZWART~ STOOM, eo OALV. PIJPEN van t tot 6 duim.
ELBOWS, TEES, BENDS, en algem ...ne behoorwelen, dezelfdt! grootte.
POKPEN. Kontrakteurs, Tank, x'olonir.le, en alldere pompen .. SyphOD,

Muu, Lóodgieten, ell ander. per.pompeo. Scheep., Micl",elpant
chuwende, pen, en andere sware pompen. ".Allwei1er Quadruple
Action Semi-roa.ry" Pompeo, met klepJe of ballen klep.
Besproeinp pompen, innemens pijpen VUl 40 tot ,8 duim,
"RMIh" Kontmktears Slijk Pompen voor modderig water
(Kunnen nu:t opgeropt rakeD met papie' en of .troo).

WUN POMPEN: II Semi-rotary," alle grootten op ,Itoot wageDI of voet.

SLANGEN: Gomelastiek en Zeil, VUl t tot 4 duim.
KLEPPEN: Voet, Peet, en hooge drukking tot 6 duim. Lucht en

Ballen Kleppen tot 3 duim.
CILINDERS: Geelkopers en IJzer van li tot 6 duim. Ook Windmolen

Standaard .. Hoofd, Range, en "(toom Ketel Kranen, Manhole
~k~, VV~b~n, enz. .

GegrJvanï.eerd vierkante en ronde Genmpelde WatA:lr Tanks.

j den ODder
deD ingediecd
re.eD in Sectie

ISCHi
e Secretaria.

DE ondergE teekeodo. geeft .bier.
meJe keWlill, dat hiJ een leder
(,onder onderscheid del! persoontl),
zal doen vervolgen volgens wet, die
~evonden zal worden ov~ding
doende op zijn plaat~en, A.ri.ca.ch'lp,
Steenk:l,mps PulS en I:U~anwbo'c~!
Afd.eling V1In GordonlIlo, hetzl]
jllcbtnnde met geweer af b?nd, of
gebruik: maktude va.n eemg pari
and!!n! da.n dat aangewezen in de
Schetsen. aa geZf'gde plaatsen

·~CHROEDrR Il in COPPEIH~G~I,
Procnreur voor den

h:igenaar G. F. J. LIEBENBER';

Upington,
21 Doo, 1903.

---------- .._--
G. TOUCHER hI.-cft de grootste ondervinding in Zuid-Afrika in het

oprichten van WindmoleDi Steen PompeI..ta. .
Reparatie wordt ~laan. Alleeo WONen ervlU"lHlDlIIDD8U gebnukt.KBNNISGEVING.

MALlIE8BURY AFDEELINGS
RAAD

ELECTIE VAN ACDITEUB8. PAARL

lUI EI BIAID£WI~IIUTSCUnu,·
BEPERKT-,

Hoofd:strrJ.llt, CENTRAAL PAARL,
Groothandel iu h oloni&1en Wijn t~n l>rande.

wij n en Dist iUeerdsrs.

KenoU! g_oLiedt biermlde, "olllena
..\.rllkd 107' Wet No. 4D 980 1889, da~
eell" publieke Verpde.iD(! vu pel'floneu,
~erecbtigd om 1'OOrRaad,leden .. stem·
meD .. Ilebouden wordeD op WoeDJdag,
deo' 13den JanDari 1904, OlD lO Dur v.m.
lD de Hofsaal, Malme8bury, om twee
Auditeareu nn de 1\ keDlngen des Raads
te kiesen

E. SCHIERBOuT,
ag. Ci~ICle Commiaaaria.

KaDtoor "D den
Ci delen CommiMBoli.,

Malm'bbury,
19 DEcember, 1903.

OPGsa:EORT 1858.

De Oudste, Grootste, en .. nipte MutscMppij van den nUIR la
de Westelijke Provincie.publieke

H bben altooa voorhtonden MD kenrtrn 1litlraoohten v~ Y&D te
e bo~Dgaa.n de 50 IOOrten ~uden Kolo~&ieu. Wij~, !1,~ .. ijn ~

L~areo, die lij hunne ~eDten aanbieden lD KiatJel1&1l 1 b.
Botteho.. of in vaten van esuge grootte. . }

Go.den en ZilTeren Medailles ~.etmgen OJI .eracheiUne 1t-ntooutel.linrn. waaronder ~~n, Pan", en ~ TOOr d~ ...........
lij~heid van buUDe WIJDen, eus.

, PIijalij.ten f'p aannaag bij den 8eo&'8iaria:
J. DE WIT OKVILLI.DB.

&OBIRT BUNTK.8,
TetepllUD8D :-" otrX." Purl.

~ .. No.e.

..

,
ALLE ORDERS WORDEN MET SPOED UITGEVOERD.

TeIcRa A4nI : ..~tI pmorta.

ITtltpua "'" : .. 10''''' lo1t1.ua1hrr.
POSTBUS 816. PQSTBUS 481&.

BETERE WWlDE -OIMOGï'LI1c. -i'
,. ~ I : .~

GEUJKE WllRDE ONWIARSCBlJNUJlC. .
VERSCHEIDENHEID,SNIT EI .1l1SIL Ol·

OVaTROFFlft.

EERSTE KLAS ltLBEREN.
Praohtige Borteeting VOOl' Heeren, Jbngelied.en en JODg8ll

voor ~t tegeDwoordige Seisoen. (". ,- .~

'.t~\Ieder Kleedingatuk gemukt in onze :f..t ::Illhbriebn in Jm

West- of England.
1
;

LET OP 01(B KBNIG ADRB~:

J. LAWLEY ~ Co.
La.ugemarkt-atraat tot Kerkp).iD. Kaapata4.

i

'WEN:Y-ZEL .. SCHLESWIG,........r .. O....... ,
KOR ....-S MJl..RKTSTRAAT a.

Groothandel Magazijnen, Kantoren :an Uitstalkamers
LKEUWJ:NSTRA.A T, 4.

In onse Apothook worden Dokten en Familie .Reoepten bereid 0"'-
eeDkom.tig de BritllChe ot eeDige BnitenJandllChe 'Pbarrucopoer., met
Stand,r.rd Me«Fcijnen eD CUmicaliëa:

Een groote T8I'IIOheidenheid \0 Ragelrlelle, Dniteche en Fr.ucbe

Odenn en Toilet Zeepen.
~lIe Hollaod.che Medicijnen.

PUBLIEKE VERKOOPING.

TEN gevolge van het ui~nllUn vaa Vennoot80har, uI de
ondergeteebnde, beboorJij~ gt-laat door den heer W. 8.

T.l.UT.B, op

ZA.TERDAG, 16 JANUARI, 1904,
}>frPUBLlIKE VEILING .erkOOp8n te

C' .A.. :L. "" I :J!IiI" I .A.. ,
de volgende

Llnl IRVaste Ellltd.IIID,
lintetstlek, PrDdact8D, 80Z.

Een ui~telumd goed pIegea heaigheida "ST AND"
in een van de bette ~8it,iea 10 Cal v.inia met Front aan de
Mijn 8traat. Groote W'w\rel en wOOnhll18 met 8 kamera, kt>ukeD,
dispeDa, stal en btritenrbou wen , a~ tuia en aterken
voorrud van water. 00 aanliggend kfttooJ", nu in gebruik
der ...u;uansohe Bank.

Ken praohtig gelegen II STAND," in het dorp Calvinia,
met ~bouw. bevllttend~ 14 kaoier~, ooi: amidswinkeI, stallen
en winkel gebouw.

SO Pracbtigp Koloniale M!lilen,
SOBente klaI Donkeys.
6 TraDaport Wagens,
S Tent Veeren Wagen ..
12~D, .
6 B~ TuigeD,

ZwiJi&els, Ketting-Trekken, W8~nmaken.Hout en IJrer,
A.en, eJU.

Ben hoeveelheid Meel, KoreD, Roemen, gedroogde Vrucht-
teD; eDL

Alle aoorten Verf.
Glas- ell IIDamelwaren.
Alle lIOOl"eD Winke}voonienwgtlJl, geeohat op £5000.

W. B. TRUT.Il.
Oalvinia, 2~ NOftIDber, 1903.

E. Y.&TBS, Alllager.

T. HIli' of te K....._

IIEUWJAARS • WEN$CH.

J ;1001DQOOUi'~bute ... seUl,
A U U aDel Tri ... of Ilalt
COllp"'" ,.r let Jt.IIjU",
D.d a', Itftlllrd,
8 n1dJJa,. ,. rol udenl
D us cuta.. eli.ulen,d
IInwjlpu.. lIdl...... It,
• l.rI~,'liJtIUf Uw' aut.
b feral.ld tt u hlltU
• ..tg erder &rH' el lleta,
E I ~I elt Is steeds t.. rede.,
R ttd MOrtaD ~ulPau.

M008 DRO_' IL
Dre88maker en •
Compleete Damt"8-Uitrnster.

Dwars iD den Weg,
PAA- ....

Afdeelings Raad Caledon.

WAUDBBB.INGS LIJST.

DNNIS ge.chiedt mit. cleze dat
eeD Hof Yoor 'het hoo'ft VUl eD_liIaen OYer objeetiea tAIPa eie
Niea .. e w.. rdeeriDp Lijlt Dl (le-
~udft wOrden in eie Hofsaal, Cal ..
'OD, op Zwrdag, 6 Febnari, 1904,
beginD~ndl! om 11 uur Y.m., ~n dat
~ Waard~ Lijst teil
kantore van dell AfJeelinaw 1IMd
Caledon ter illtrp8'-tie zal liga
vanaf Mandag, 4 Jan-n, 190,"

JOHN J IMooRE,
SecretarD.

Afdeeling. Bud. Kau~r,
Caledon, 18 Dec, 1903.

Ilul.rI"I Ila_
'Ben Di""w8 besendinl' VU rm.

lIerOemde :omt.obe ~ ju,.
OD~ per 8.8. <nnnAc8,
dUeOt Tall Duitlch Iud.
K,..u mIJIr!?, U~ Ra.a..,

~ Action, VolU ~tU,
PrtJClatigtm 20ma eD If"6r EJ,.,
gant. Arb,iders Gevraagd.,
Prij.. (1INIII'OYel' gij a nit Yer-

woad_) op _nnutr·
Bo~ Kla.ïeren ~en

.I".!D88D8 ~Dlt
L.,. OP ADUf:

D. I. de Villi .... ,
ORGEU8T.
WELLI'·OT·ON.

w. a.. COMBRlaK,
D1: 0t1D8TB KOLOli1ALE

HorlogeeD ,Ju.eHers Ilnbl
(GWQftIOD 1836).

28, 10000.AIICI1TWT
TepDoye" JL 8TVU a:00.,

UAlIrI!O.



De NIOI'D TRU JlursoSAP-
PU, hur ComplimenteD en de
Groelao ftD het 8eiJOeD breD·
pnde aan het Thee-DriDkend
Publiek ftD dese Kolonie, be-
treurt bet seer te moeten aan·
kondigen dat zij het onJD088lijk
bnindt om haar oorspronkelijk
plan te volvoeren om voor
Kerstmis de

NECTAR
THEE'
SERVIEZEN
uit te deelen, in Kaapstad zoo-
wel als in de Buiten-Distriou-n
van de Kolonie, daar het reus-
aohtig aantal, dat benoodigd is,
de fabrikanten verhinderd heeft
de order bijtijds voor Kerstmis

1.'.,=~:'1=~'":~niiri,,>.&r.CIe.•.. tl........ _
I P. A. BB.llfD, AI'BL.&.&BB. .wnt door h" !tor._
7 .Ju.-DrWaoeIr, ftIt ea" PeCI. .:*-QOrd _·'·de koiililI,' . "'11•. YA.TB8, Al'_8LAGD. ..,
~ .J.. ;...;..()eJ .... .,..,peet itDOlUD, doolL ct_ ou. n, __ ItwfI'Atrl: CMIfeDIIII

I. P. O&.LLID8, .t.J'8L&GD. la&er eo 1OOh$ftI1lahek1 bU laIlCt ~ I'J'&Ilkrtk h1Ulmvlloed
19Dec 8alllenei8bud, 1.00Db__ 14aH.. eent;eooemd. op Jqua
, .J:a~:.'~ T= ~... Van due pbearteD1a dtc&eebll& pnoeq:ade op Baalau
ba.... ~ ,an het JapaDlChl 0.,." 'ftedebreall: te "erlalndlND.,

, 6 Jan.-BInDUIII, .,..i '_ID ~. III 1:0l'I8; en wie aoa ont· kabelpaJilmln ft1l de. ~
ba.,. "l._, __ .•_ dat de Japaneesen self, tot dagen blOkt dat Japan leD

16 J&II.-H-aririer, OaledoD,.,.... _ere hoogte althan., yerant- woord heeft paooden op de .... te
goed..... di '

20J&II.-" Tb. Dabt afd. OaJedoD,Je. woordelJJk .ijn yoor de ramp e RlI8IlIche nota en te kennen ' ....
.. Dd.baYe .. 1_ goedereo. hen trof? Hun coup (j' ~tat waa YID dat het 14 dagen op ,een _t-
DEHP~MOORE a: KRIGE, ala de JAK.SON IDval m1a- woord .. 1 wachten. Intu.c1i~

9 JIUL~':'~!.~~ en met een derreJijk ,"olg. pat men soel TOOn met oorlop.
li'AlJRE VAN EYK a CO., AFSL. In Februari, 1896, begon 'le Ru- Toorbereldaelen. '

28 Dec.-Oader Paarl, lOIN .0 YU" ai8che overmacht, hield de Japan.
goedereo. IChe regeering op en werd

M. L, KBIGE, AP8LAGER. apan zelf yoor het tegenwoordi.e1. Jaa.-WeIpYOOdeD (afd. UiteDb.,.), voorgoed afgezet vaD de poaltle,
I~ eo 'fa!te goedereo eo IneDd. bue.

die ze voorbeen had bekleed. AlJ. S. MARAIS a: CO., AFSL.
301>ee.-Lady Greybrug atatioD, Ienode wat kon gedaan worden wae te
bu. eo loen goederea. trachteD door diplomatische onder-

S. PAPENFUS, AFSLAGER. handelingen met Rusland zoo.
28 eo 2~ [)~c.-lOl, B,_traat, Kaapstad, veel mog!!liJk invloed te herwÏJlnen.
loa" goederea.

De situatie wordt thaIIJI door drieJ. r. SMIT, AFSLAGU. 'd
20 Jan.-Middlecourt, di~tr. Wodebonae, oonventiel beheerscht: e eerste,
plaatI" Middlecourt." bekend ala het Waeber·Komura
VA ~ NIEKEBK '" BOOS, AFSL. Memorandum, gaf aan Japau het

15IJaa.-Tulbo.chfollteio, DODjlu, "'18· recht om Japausobe waoht.D iD
te eo losee ioedereu ea le...ende baye.

Jspansehe nedersettmgen en ill
de hoofdstad te houden, terwijl
den Russen ook vergund Wbrd een
garnisoen aan te houden dat het
aantal Japaneezen niet mocht te
bovengaan, ter bescherming nn
hun lllg'ltie. In Juni, 1896, wed
een formeel yerdrag gesloten tas·
schen Markiee YAll AGATA en
Prins LOBANOW. Door dit ver-
drag werd het recht van Japan
goedgekeurd om telegraatlllnen in
Korea te administreeren, maar
'RlllIland bi:lhield het recht een
telegraatl UIl te maken van de
hoofdstad naar de grens.

De laatste oonventi.e tUIschen de
twee statSll werd te Tokio getee·
kend op 25 April, 1898, tusschell
Baron ROSEN en Baroll NISSEN.
III deze conventie erkenden
mogendhedeD de I!ouvereiniteit• ~n
algeheeie onafhankelijkb~~d van
Korea, eD kwamen' onderling
overeen zich te o~:.ho'den 1'an aUe
binnenlalldsche bemoeiing met de
zaken van 'het lafld. Ten eiDde
alle ml~'(erstaud te voorkomelI,
kWámen zij verjer overeen, geen
iltappen ta zullen nemen, zooals de
aaustelling vall milit3ire lnatruc-
teurs of tinancieele raadge~d%.!OOr
Korea, al vorenIl tot een 0,'. za,pkge
over~nkolD8t over de 'i,,,'.k te
zijn geraakt. Einde~, met
het oog op de groote ontwikhling
vall J apansche commercieel·in-
dustrieele ondernemingen In Korea,
en de vele Japaneezen in het land
verbond de Ra88i8Cbe l'l'geerlng
dch de industrieeie relaties tus·
achen Japan en Korea niet in
gevaaar te brengen. Daar Japan
dus aet recht gewaarborgd werd
het land financieel en indultrieel
te exploiteeren, heeft Japan het
met banken bezaaid, het heeft spoor·
wegen gebouwd, beheerscht d.
6.nancien en is eigen av van 80
pCt. van de sohepen die de Kore·
&anache havens binnenloopen. De
JapaneezeD hebb,n een garnizoen
van 400 man in de Koreaansche
hoofdstad, welk getal de Rll8I6n
ook mo!,eD aanhouden, alII het hun
belieft. De heer McLEA vy BROWN,
de gekoreaniseerde Brit, lltaat aan
het hoofd van de Koreaansche
douane, en Groot Brittanje is door
een bondgeDootachap aan J apaD
1'erbonden, dat het recht yan eent.
geDoemde erkent om zulke maat-
regelen te nemen ala noodzakelijk
mochten blijk:en ter waarborging
van hun belangen ill het land,
indien bedreigd door een aanval
van een andere mogelldheid.

De tegeDwoordige moeilijkheid
tulMChen Rusland en Japan, schijnt
haar ontstaan te hebben gehad ult
sell timmerhout·ooncell8ie door Rall'
land aan een RU88isch onderdaall in
1896 gegeven, twee jaren dUI yoor
de slniting van de Ni88en·Rosen
Conventie. De concd88le gaf aaD
den Rl188ischen koopmaIl in Vla·
divostook het recht hout te hakken
en boomen te plalltell op de Kore·
aanacb.e oevers van de Yalu en
Tiamen rivieren. Ook konden, vol.
gens de oonc9l1sie, werkplaatsen op-
gericht word6n in de buurt vaD de
bOl!schell. Zeven jaar na de oor·
spronkelijke conceesie kwam'm 60
RU88ische IOldatell in burger
kJeeding over de Y"lu en kochten
1~ acres grond ill Yong ,ampho
namena hnn Koreaansche werkge.
l'ers. De regeerillg van Korea
maakte bezwaar tegen deze Ra88i.
ache nedilrzetting, doch de RusIBn
giugen steeds voort: zij blowdeD
eeD Iteenen !Buur van :.H mijllangl
de Yalu en richtten eell steenen
fabriek en alldere Iteell~n geboowen
op, die naar het heet ook: een wel.
illgericht fort onder zich tellen. De
RUll8ische cOnC9118iOllarislen gi llgen
met hun operaties Voort buiten de
grenzen van de conceelie, en de
Rassiache regearillg drollg er op aan
dat de ci)Qceasie uitgebreid zou
worden. Op 25 Augoltll8 zond de
Japaneohe regeering een ultima-
tnm aan den koning van Ko)rea,
waarill verklaard wed dat, lila
Korea aan de ei,ch"ll va'l Rllslalld
1'0ldeed, Japall zulka zou b88Chou.
wan als een stakiug van diploma.
tllche relatiee, en zich nij zou hou.
den te handelen alsof geheel
Korea geop!lnd wal voor de
wereld. De Kor~nache regeeriDg
h1ald zich gretig schuil achter eeD
Europeeeche mogendheid, en ant-
woordde dat het gaarne aan het
yerzoek van Japan zou yoldoen,
doch Rll8land objecteerde. Dit
wordt belChouwd ala een verbreking

koning en koningin van Korea in 'Van het N_u-Roeen '1'8rdrag. Er
bezit te k:rijgen en ze 166 nilig te I ~I! echter nitlta om aau te too.en dat

14A.RKTPRIJZEN.
KAAPSTAD.

MIliUWJl • .lUT
28 December. 19U5.

£.d £ad
030 068
004 03.
009 013
o 15 6 0 18 6
o 5 I 0 6 9
034 0.0
o I 4 0 3 6
040 088

... 0 0 3 0 7 10
040 060

uit te voeren. AardappeleD ...
Abrikozell

Evenwel verwacht de Maat- Boter

schappij verdere Thee Servie-
zen in het begin van het Nieuwe
Jaar te ontvangen, als wanneer
deze zullen worden uitgedeeld
als

Nieuwjaar' s
Geschenken

an die Huishouders in Kaap-
tad en Distri k t, zoowel als die
op bet Platteland, die nog nie
een van deze praoht_'~IA"_";-
sohenken ont

Drink
Heerlijke

NECTAR
THEE

Vraag voor, en dring er
op aan SLECHTS

NEGTAR
.:~

te krijgen en wees daar.
door verzekerd

De Beste Thee
In de Markt te drinken.

NECTAR
THEE

is een Heerlijke DranJl
foor allen en te &l1en

tijde.

Wordt verkocht door alle
Kruideniers (grocers) en Al-
gemeene Winkels doer lie-
heel Zuid Afrika "1 t's, i's,
.en I.lb. looden pakken en
ID l-lb. en 3-1b. Fralli
lx>8childerde Tins.

","..

r.iel'fa
HaDzeD
Hoenders
Peeren
PersikeD
Pruimen
(Jie'C ...

LET TOCH WEL!
All. brl.v.. ..rloll' •••

d tarla, V•• d .
... VIII"r•• Co, •• p.rllt, ol••• d•• E""•• r, om Land,.oat.. tooit o.
opo.uaoud ,. voor .0 , op
........ lIrlft PO.TU." 44..........

ZUID·AFRIKAANDE
VUlIlIflGD .Ir

ONS LAND.
DIX~DAG, 22 D,F;-':,~.:MBER.

"..

RUSLANfi> EN JAPAN.
.f'" ---".~()i~..n8 de jongste kabelgrammen

oit Europa 8chijut er alle kans tI:!
zijn, dat het nieuw" jaar begroet zal
worden met een oorlogsverklaring
tU88Chen Rusland en Japan, m~t be-
trekking tot Korea. Men hoopt
echter dat het nog tot een yriend·
schappl!lij ke opl08iin!, zal komen.
Intull8chen stellen wij oos voor
onze lezers een duidelijk overzicbt
tf'! gnen van de vraaglItukken di~
op het IIpel zijn, hoofJukelijk aan
de hand V811 den heer ALFRED
STEAD, die ill de Fortnightlv Re
view van November, een belangrijk
artikel aan deze zaak wijdt.

De feitell zijn zeer eenvoudig.
Yolgens eell beroemden .Japanschen
.taatsman, door den heer STBA.D
aangehaald, is "Korea (dat tosschen
Mausjoerije en Japan ligt) als een
pijl, waarvall de punt op onw
harten gericht iii." Om de onafhan-
kelijkheid van Korea te handhaven,
of all dit [liet gelukt, om Korea
VOJr Japan t., venElkeren, wordt
verk laard het voorgenomen doel en
het vorige verlangen te zijn van bet
volk; een J apanlch Korea wordt
beschouwd als een waarborg voor
de veiligheid van het J apansche
volk. Aan den anderen kant be·
schouwt Ralland het van het aller·
grootste gewicht dat Korea vrij zal
zijn van de invloeden van Japan.
.. Met Korea in de handen der
Japaneezen," zegt de heer L'3vitoff,
editeur vall de Novi K rai, het offi·
cieel!! nieowsblad van Port Arthur,
zal Vladivostock ophouden een ban.
!ll'llshaven van belallg te zijn, terwijl
het, al8 Rusland de Straat vaD
Korea in bezit had, de leidende
zeemacht va'!"!het Verre OG8ten zou
worclen." WaalllChijnlijk: hechten
zij, beiden te groote waarde aan
Korea. Als de .. Gele B')8ph,.,rus"
-zooals mflll Je Straat van Korea
pillegt til noernen-ill handen der Ja·
panee~en wae, zou Vla1iv08tock alii
belangrijke haudelshave'l niet lijden,
en toch zoo het ongetwijfeld als basis
voor de vloot vall heel weinig be-
teekeoia zijn. Zelf~ volgens dit
arti keI zou de Japaneez:ell het aan
zichzelf mr)~ten danken alii hun
positie in Korea thans in gevaar
komt. Na den Chinesfchen oorlog
waren de Ja.paneezen oppermachtig
in Korea, ell twee jaar lang was hat
la::ld feitelijk hun eigen, doch hUD
regeering was Diet tegen die ge.
lt'genbeiJ opgewas8<:ln. Zij zonden
om -'Je vier maanden eeu nieuwen
gezant naar de Legatie te SeoIl,
hoofdstad van Korea: zij onder.
.cbatten hun impopulariteit bij hE't
volk: van Korea en overechatten
bun vermogen om hervormingen in
te voeren. H'lt verlangen van Japall
om alle kansen om geld te maken
in Korea te monopol ill86rell, gaf
aanilliding aan de aniere m:>gend-
heden om de Koreaansche regeering
tegen Japanseh overwicht te
steonen. De Japaneezen begon.
nen hun gedold te verliezen en
ateIden eell krijgsman aan die hoe.
genaamd geen diplomatiache onder.
vinding of ervarenheid bezat. Deze
dacht een 100rt van JAMESO:'i
Illval of NAPOLEONTHICHBN coup
r/' et/li uit, het doel waarvall W1U

lUk bteI· .... ré1ldla'·
datitleql'" Wat·"u. (CJ)...~:..~,-~~
n....... kitIIf ,..pop
yertepDwoordJgd. (IJ) de ,tem-
1D1n. kreeg de het-r Wo, ala
Yel'tepn.woorctt,elide meer tpeoIaal
Robert8oa en Koutap. de ~Ue
oDd.rMeaniDI 'VlD de pheele yer·
pelering, terRQI' de heer Baden.
horst de Oftfgroote meerderheld op
l.1oh yereenlfrde al. de tweede Iran-
didaat, ftrteienwoordipnde lOei r
speciaal d. Swellendam JUde der
Ideafdeellog. (c) Daarna weid een
1'OOntel ge91aakt, dat de.benoemlDg
der Tergaderin, Diet all finaal zou
tfOrdeD belchouwd. Dit yoorstel
kwam echter nist tot litammlng.

Nu wUIen wij yragf'n : waarom
werd dit laaUu voor,tel (jl;,nookt ,
Natuurlijk omdat de b ...noeming
finaal wae. Het IIpref'kt toch van
Hlf, dat als de yoorateller Diet zelf
onrtuigd. wu, dat de benoeming
finaal waa, hU geen zoodaolg voor-
atel zou hebben gUllaakt. De be
doeling der 1'8rgaderir.g was om .ie
twee kandidaten der Z. A. Partij
finaal te benoemec. Wa. dit niet
het genl, dan wu het immfon over.
bodljr ,eweeat VOO1' te lltellen" dat
de benoeming _la Iliet finaal zou
worden beachou .d. Daar dit voor-
lItel Diet tot stemming werd Ril-
bracht, blUft de benoeming finaal,
Maar wIJ gaan Yerdf'r en meeUSD
dat dit voorstel geheel ~t ~ orde
was, In Diet voor de YE!tgadering
kon worden gebraclrt. Die nr.
gadering had geeQ Noht om te be.
alnlten, dat de benOl'lming Diet
finaal I(IU zijn, daar dit tegen de
opdl?ciht der afgey .. rdigden der
aftelegen dealen dsr kleaafdeeling
zou zUn geweeat. Msn kon die be-
noeming wel hebben uitge$uld,
maar dit werd niet gedaan.

ODder deaft olD8tawdigheden kun.
nen wij du. tot geell ander besluit
komeD dan dat de benoeming van
de yergadering Yen den 8stsn Au·
go.tol fioaal wa" en dat de heeren
Wolfavdt en B.ldenlaor.i de twee
kandidaten der Zuid·Afrikaanache
partij IUn. Wij nrtrouweD dat al
de onder.teuners dezer partij in de
kiesafd86lini' hartelijk zullen 1&
meDwerken om deze twee kandida·
ten gekozen te lrrijgf'D, en dat de
twee aDdere kaDdidaten, wilr namen
genoemd zijn, ter wille van de alge-
meeDe belangen van oos lan1 en
yolk, zullen ~ragtredeo. Kiezers
nn Swellendam, ondersteunt de
heeren Wolfaardt eD BadenhJrst !

De Beaufortwestsche
verkiezing.

ALL_aLa!:.

a ".,.klu.... '
In een andere kGI.m publioee~

wU eeD oDderhoud met den ed.
heer J. H. Hofmeyr, voorzitter aer
Commiute 'VanToesicht op l!lleltUt'1,
waarin hij antwoord geeft op eenlge
yragen In yerband met de uitap~
der Oommlaail in de Beaufcm W.t-
IChe yerlrleziDguaak. Het 11~te
hopen, dat de publikatie 'faD flit
onderhoud de gewenlOhte i.it.".
king aal hebben. Het la wurlP
.een bemoediglDg, om ,an erbol.-
IlJkheid Diet eens te aprekMl, TQ!I>r
de mannen, die 100 nel no hlln
tijd en kraohteD opofferen yoor liet
welzijn vall hun land ea yolk, cun
,eduria te wordeD aangennen o""r
wat liJ naar het beate nu hun y"-
mogen hebben gedaan. De led~
nn de Oommilll1e hebben een m«*·
lijke en dikwlJla ooaangename •
te yervullen, en all die taak nOg
moeilijker en nog onaange~r.
gemaakt wordt door het iD tw.t~l
trekken van hun opreohthflid. iiD on-
partijdU(heid, dan wordt. het onmo-
gelijk lie b~ man%D te krijgeD,
die gewillig ZijD ~it werk te ver.
richten.

Men yerUf>le niet uit het OO!!"dat
de tU880b,'Unkomst van de Oomml1l81e
slecbt:1I wordt ingeroepen ID gevallen
yl\"o disputen omtrent de beuoemió-
gen ...an kandidaten. Het la dUI
uit den aanl der zaak bijna GDDlO-
gelijk voor de Commi .. te om alle
partijeD teyreden te steilen. De eene
of andere partij moet iD 't ongelijk
geeteli wordeD. Maar ls het dan te
veel om te v~achten van de 'Va-
derlandsliefde en de getrou ",heid
aan ODZ~ partij van de klagers, dat
zij zich zullen onderwerpen aan de
uitlpraak der Comminie? Wát
baat het Daar de Commi8llte te
appelleeren, al.' men lioh toch niet
aan de uitspraak der Commil8ie wH
onderwerpIIn ? Zal het niet Doodig
en wenlohelijk ZijD, dat de Commll'
lie ill 't vervolg meer nadruk aal
leggen op d" nakoming door klagen
van artikel XXIV (c), 4, der Bonds,
cODstitutlf', dat luidt :-" De klagen
zullen de Commiaaie vaD Toezicht
daielijk voonien 'Van een akte van
oDderwHping tPD genoe,e 'l8D de
OommI8llie." Wat baat het naar het
hOOffgerechtshof te gaan met een
uak, all de partijen sich niet aaD
d. 1litspraak van het hof ond~er.
pen. of moeten oDderwerpeD ?

Wij maken dele aaomerkln,en
meer in 't algemeen en niet .peoJaal
met betrekking tot de Beaufortache
1'erkiftzing. Wij houden onl er van
overtuigd dat de heer' P. J. J. Pie-
naar, trouwe Bondsman als hij is,
hartelijk ml amenwerken om de
1'erkiezing nn de heeren Weebsr
ell Cronwright.Schreiner te be1'or·
deren, en dat hij duriD een gewaar.
deerd voorbeeld zal letten aan an·
dere minder ernren Bondamannen.

...... b.... m ..I••n In dr'.
....... -8•••• 'ac... 80nd.-

.. 1111•••
Wij vestigen de aaDdacht onZfor

lezers, vooral van hen die fir dire.kt
belang bij hebben, bij de lIankondi.
ging van de Commi88ie van Tuezicbt
op Elekt.iE'S mEt betrekking tot de
nieuwe nominatie vergaderingen
voor Camdeboo No. I, Winterberg
eu Vrielpoort, Het blijkt dat er
klachten zijn ingekomell omtrent de
benoeming, en dat de Commi88ie
onder de omstand!eheden besloten
heeft voor die takken een nieuwe
benoemiDg te· beleggen, BD wel op
Dinldag, den 5den Januari. Deze
datum werd gekozen met het oog
op deD nomlnatie·dag, den 12 Jen
Januari, en deD tijd die er noodig is
om d. kennlageviog zoo algemeen
mogelijk te verspreiden. De Com.
milBle moet tijd hebben om haar
finale uitspraak op te waken eenige
dagen vóór den nominatie d8g. Ook
had men rekening te hooden met
d. mo~elijkheid, dat er op Zondag,
2deu Jannari, op lommige dorpan
Dachtmaal kon well8n, ell daarom
moest men een dag in de week
kiezen, waarop de kerkgangers terug
konden zijn, om ;de yergadering bij
te wonen.

Er is geen tijd te verliezen, en
meD moet geen tijd verzuimen om
aan do op1raoht der C.:>mmil8ie ten
spoediglte oitvOE'rlfli te geven.

o. v........... , •• Port ....
vin ••

LJ. Zaterdag werd de aangekon.
digde vergadering te Porterville ge·
houden. De opkoms, WIS zeer groot
en de yerriohtingen waren, over 't
algemeen genomen, ordelijk eD zoo-
all het behoort, niettegeDstaande de
pogingen nn eeD handjevol aan·
wezigen om stoornis te verwekken.
ID aDze volgende uitgave hopen wij
een yollt3dlg 'Venlag nn de nrrich·
tingeD to+ geve11. Een aantal Dieuwe
leden teekende in als Boodamannen,
en op de publieke nrgaderiq werd
88D motie Yen volle oDder,teuning
yan de tWee Bondabndidaten, de
heeren Chiappinl eD Marais, aange-
Domen met eeD meerderheid nn
twee tegeD één. Dr. Hotfman en de
heer Dirk van Zijl, nn Olanwilliam,
waren ook: tegenwoordi&,. Eerlltg'.!.
noemde hield een indrukwekkende
toel!praak, die hij als volgt eindigde:
"Ten II otte, Iaat mij u waarschu-
wen. Er zijn er onder ons, die
omdat zij hUD zin Diet kriJeen kuo.
nen, omdat zij hun eigeD ge~oelen
moeten prijsge1'en voor dat der
meerderheid, allee willen .. noheu·
reD wat zij vroeger hebben g8llteund,
allel omver werpeD wat zij vroeger
hebben opgebou wd, allel verniet~en
wat zij vrof'ger hielpen in het wezen
roepen. Dat i. een keoma van
eeD onedel karakter. De ware pa-
triot otfert zich up voor zijn volk.
Het la beter dat een man stervfo,
dan dat het ganache yolk yerloren
gaat. Zoo spreekt .n handelt hij."

Terecht werd op de yergadt'ring,
evenals in yel'llCheidene brineD in
df'ze uitgaY8, er op gewezen dat al
vier kaDdidateD publiek op een yer·
gadering te Porternlle pltochtlg
hebbeD beloofd, dat zij zich zullen
onderwerpeD aan de nitspraak der
meerderheid. WIJ wlllen nog aan·
nemen, dat de heeren Stiglingh en
De Beer vóór den nomioatledag, op
deD 12den Januari, .ullen inden,
dat het beter ill om bij hnn belofte
te blij ven. Doen IU dit niet, dan
luUen de lrle2:en nn Piketberg
weten hoeveel waarde aan hun be-
loften te hechten.

o.PrI.aIuIv.rll"zl ...
Naar wU vernemen il eeu yan de

lU'gumenten, door de tegenpartij in
,ael(! kieeafdeeling gebruikt tegen
den Bondskandidaat, den heer F. A.
de Meillon, dat hij omtrent 38 jaar
gele4en inaol VAnt i. geweest eo
!,looit is Ijerehabiliteerd, en daarom
Diet de noodige kwalifikatie beait.
J)it la geheel en al onwaar. De heer
De Melllon is gerehabiliteerd en
bezit de volle kwalifikatie om geko.
ten te worden als parlem"ntslid. De
tiezel'll nn Prieaka behooreD dUI
geeD gehoor te geven aan deze elek.
tle-etr8f'k der tegenpartij. De man
~e zegt d3t de heer Oe ?deillon niet
de noodige kwalifikatie bezit ver.
~lt een leagen en niets millder.

Q.NDERlHOUD lll.-vr DEN VOORZIT-
. TER DEU C0MMIBSIE.

.(OmA! lezers zullen zioh herinneren,
d.t er eenige dagen geled6Il een verga-
d$-ing te Beaufort West werd gehou-
d~, waarop de her P. J. J. Pienaar
~ aa.omerkingen maakte tegen de
uitBpr-.lak der Oommissie l'aJl Toezicht
op Elektiiea. Saar aanleiding 'v8.1l deze
toespraak had een vertegeDwoordiger
-raD "Ons Laud" het volgeDde ouder-
boud m ..t d!('D ed. heer J. H. Hofmeyr,
den voomtter van die Commissie:-
Vraag: -l1ijnheer Hofmeoyr,gij hebt

zeker de alUUlpraak gelezen door den
he&r P. J. J. PieDaar gehoudeo ter
lloDds?ergadering te Beaufort West op
17 00Zer P ZoOOt gij ieta wi.llell a&IUR«'-
bn in verband met de reflecties daar-
in 9p de Oommiss.ie nn ToeziohtP
De heer H. : -F..r wordt bij elk. al-

g_ne el~'<)tie zoo1"ele r«leJtties ~
maakt op OIl1Al Oommissie door t.1eur-
gestelde ka.odidaten en htl1llH)vrieJ1den.,
dat de leden dag en nacht zouden moe-
ten dOOt'1Verken.ja een ondragelijk I&-
ven JIOUdenhebben, maakten zij het
zich tot taak daarop te antwoorden.
Voor hen die de BeaufCJr'Uohe reliek-
ties willen lezen lamen met onze gemo-
tiV"Gerde uitsprakeo in di~ z.a.ak, is een
lIdlwoord zoo goed als <mlrbodig.
Vraag :-Ja, maar de measchell zijn

nu eenmaal BOO samengesteld, dat zij
zelden do moeite .nemen documenten
die eeu paal' weken oud zijn op te zoe.
keD en te vergelijken met bnvel'lOht!
~lin)ten daan-an. Zoudt gij
hen Diet willen bel~ met enble
inliohtiDgen P

De beer H. :-Wel, wat v~
gijl'
V'l'IIAg: -Kiik, de b~r Pieuar klaagt

dat de OoDIIII.ÏSsie den heer 8ahrei_
~ onwettige Bandssteamum Iaeeft po
.... en hem lIIet beIraJP dunu ......

o 01 .
d or•• ".or ••• 11 .
Eenige wekeD geleden hebben wij

geJ8?d, dat iDjieD de partijen in de
kiuafdeeling Bwellendam Die* tot
een oyereenkomst kunDeD geraken,
om de beaU.ing 'Van de nag, of de
'Vergadering VIlD deD Baten AlIBustu
finaal wu of Diet, 'VOOreen confe-
rentie te leggen, wIJ on. dan yer.
plioht aullen achten 008 eigen op·
yattln, van die nrpdering te geyen.
De redeD waarom wIJ Olll Diet lan-
ger onpartiJdi~ kunnen honden, la
8eDYOUdit, omdat wiJ' V'J"eesen, dat
door Yerdeeldheid de tepnpartij eeD
bna aal krUIen en niet zal aarsel.n
om dunln IJ'8ti1 ,.bruik te maken.

.-IUIM" 'Ill dit .t.~._..u.iliPle. ~ 'IIOOftittM ~

~iIl!8e- !:-~~"d;
t-J-u. der afge~ 'YVLreua
ppd~!1t Diet baiteD de'OIde _.'1':0.

c. BOIaaan ~ wel
_~... maar' uit de DOtaleD blijkt'
oiet 9I!D ~ ~ .. erd ge-
~ ol' dB.t de ~ ala _
~ de rePliDg de. ~ttera .....
." .De kJriOhten ..... :KCieCJee.r ...;:t! lAter oudAinooht door de com--
~sie T&D Toesiclrt.. Zï, daarotw het
toIgeBdé ,in oaze uitapraak van 26 No-
'f\mlber:-
i Nu. reetea O.DI q Aleobta de be-
i ZWU'IlD. (#Ver

, 'DEN KOEDO!BFONTEIN TAK
ala 1"erv&t in kIaohtlohrift B. Be-
boelde tak heelt, D8&l' betreerd
1FO~ eD werblijk 't avnl _jat:
te zijn, geen abcmdeilijke maa:r
_1 eeD gecombineerde lJelWe.
ming8vergaderi~_ gehouden, ml1i
twee andere ~ _~~_ ,ae
heeren WEEBER en ~
werden genomineerd .' kandida.-
ten. De OommÏS6itj'"besobotl1R dit
als eeD bedA!~Jk precedent eD
zo~ ~~UJIc om een ai_ ..
ml~ door bedoelden tat Y_
~. hebben, badde mj eenig be-
'!'I'1js oD'tYangen, dat, _gena Mt
Di..t houden eeuw afzonderlijke
\1ergadering, er ontevredeoheid iD
den: Tak iA ~ of dat de
uitalag a.tIderS sou zija ge-.t, m
dien ~ntk een vergadering wel "..-e
I§6bouden. Zij drOllIg daarom em-
&lig bij den klager aan, r.oodaaig
l!ewijs·te J.enJren, maar tot op de-
~n datum te T'8r~. Niet één
lid VMl dEll Tat il hetzit aJa kla-
ger ol getuige opgetredea tegeD be~'
deeloemen van Koedoeefo12teiu 8&D

de geoombi.oeerde ~, lIiet-
tegoenstaande de ft1"8iagen in d.
DÏeu_blad>en verschenen. DslU't!ll-
tegeo heeft de oommi.ssie heel wat
getu~enia -voor .eh ten elfeote, dat
men Hl 'KoedGelfontein ga.nsah te-
~ is met den uitaIag en een
nieuwe vergadering wel ongerief
zou ""eroorzaken aan de ledEn, SOIl-
daT tot een anderen dau den reeds
verkregen uit.tlag te leiden. Daar-
om is het. dat Ale Commia.sie. hoe-'
wel zeJ1"e afkeerig van het boudea
-van zu:lke gecombineerde YWgac»-
ringen eD het- a.fradende, metmt
OV'{"reenkomst~ de in art. XXV
voorgeaobreveJI.begtUeien vu re4rt
eD billijkheid' te handelen me\. te
v-erklanm, dat zij, tot dlln'efte,
geen vrijb~id beeft, de Koedoee-
fonteiJlllobe benoemiJlg tel' zijd. te
7..etten.

, Vraa.g: -EI' werd op de Bea.ufortaohe
t(\rgaOOring verder ge~, dat de
Conun.isllie zo<Wee1mogelijk trsehtte
~out ta viuden met de ldachtbneven en
T"rklaringen 'Van de Le Ro1u: partij eD
4e roork~ te g~~n aa.o de SohreUleJ'
~rtiiP ,:'.: .,
, De ~ H. :-:-'Het spijt mij dat tlez~
~wering mij dwingt iets te ze1J58nwa~
Ik liefst bad willen verzwijgen. Het ó.l
dit-dla.t i!ldien ik zelf eD. de meeste 1.
den der OoDllDis&ieeeD penooolijke
voorliefde jeg911S een der ka.n(J.Jaten
badden, die was teD glm6te van den !mer
Le Roux,. eo wel omdat, oordeelende
naar zekere door 0115 bekomsn Wf)rilla-
tUe. deze eenig voot;uiVzicht bad op heel
'h.t spoorweg ondersteuning en a!zoo
1len betero kains om gelwzen ta wordf'D.
Wij bielpen zijn partij me~r CUUl de
lUldere. Bi)voorbeelï:l, sommige der kJ&..
gen aan ujn mt on(hrt~ebnden aau-
vankelijk tleeD act<! nIl ouderwl'1'lliog
QjlIU ana.e mtspraak. Natuurlijk lIlOe81lIm
wij daarmede "fout vinden", maar wij
gl\ven hun tijduitbreiding "OlD bet se-
breit aan te vullen. De andere partij
had baar aete in volkomen orde iage
?bnden ; dus konden wij met bMr 9p
~it punt g!l&nfout vindeo. - JJ.
i Vraag: -Men klaagt venier dat" de

Oommissie van Toesiobt bijzónder strwg
was nis zij een klaeht of verklaring YAIl
dil Le Roux partij ontving om Daar een
duplicaat te Tl'ageB P

De beer H:-Deed de CommisaM! dat
d,m handelde zij enkel volgeos dui~
J;;ik T'OO1'!ICbri ft der oonstitutie en
sehoor zij beide parllijen (#Veréén bm.
De ~reiner partij bad ev~ ab
dj.. Le Roux partij duplikaten in te
ZéDdea, en deed da.t ook geregeld.
,V l'8ap; : -Doch de heer Pienau zeltt :

"Maar toen er een ldadhte achter mijll
rug. d~ de Sohráner partij tegen mij
lIIl3rd JBgediend, toen kou dia kIaChte
~l behandeld' W'OI'de:O ZOJader dat ik
O<)it tot l'800aag toe een duplikaat oat,..
vangen hebP

De beer H. :-Bet !!pijtmij d.t mijn
&aufort~ ~d met dnicWijbr
1I"I1a op dit punt. J(m1t gij mij zeggen
wat hij preoiea bedoeItP
Vrug:-Nee.n. ik weet Ideehte ftt

er daar in het r!;? staat.
:De beer H. : - e}i~t de beer

~ bet oog op . er kJadlt
rue in onze uitspraak T&D 26 Novem-
ber als 'VOlgt omsohreftll wordt:-

E. Klachte van de heeren J. R.
McDERlMID en B. DE KOOK be-
treffende informaliteiten iD dea
loofsbrief ÏDgediend ter ~
Benoe~ op 22 0c-
tober, onderteêeDd dóor deo heer
C. }'. SNI.JMAN~la_ !oorzitter, en
den heer M. F. J!1H..UIMU8al.·_
cretaris, van een "Specide Bond.
vergadering gehondeD te Eland.-
fontein op 12 OctAlber 1903", _
op do bearen LE ROUX en WEE-
BER wea-den ge.nomineerd ala bn-
d,da~, terwijl er geen Talc Elude-
fODtem !bekend staat in de sta.-
tistieke ~ven l"OOr Beaufort
West; en (2) in een geloofsbrief
ter r.eUde aIgmO_ w~

, ingediend ondertJeekend P. J. PIE-
NAAR als voorzitter, ell J. H. E.
VIVIER, aJS aecret&rill met 0p-
dracht om te stemmen voor de
heeren \VEEBER _ LE ROUX
doch zoud'l'l" v~ va.o ~

, 'fuk van waar de geloofsbrief >komt.
Vraag:-Was die klachte door de

~I'ein"r partij ill duplikaat ingel&-
'VerdP

De heer H.: -Ja, _I zeker--evtlll
al! ,al hare klachten.
Vraag: -Waarom zond de <Jommia..

sie 'den beer Pieoear daarvan ......n af-sohriftP .,,-
I)e heer H.: -Omdat 't document

0DZ!Bs inziens, niet van belang WM. Het
bad. wei1lÏp;om 't lijf. Het ~ de
metloeteo der aak niet. Het was daar-
om ,niet de moeite wurd afschrift'¥! te
zenjjen aan de v ier daarin geDoemde
pe~nen. Wij ~rwet'pen het kort en
bom:hg! .zooa:1a gij vindt in de volgende
aanhaling mt OD2Ie uitspraak:_

om de1;gelijke redenen kulUl'l'12
de '-aren ouder het stuk E wor-
den afgeh8ndeld ala ZOnder invloed
op de ~Ïllatie. Ter A~een(,
BenOOOll.DSrt!rgaderiag schijnt nie-
mand tegen de in het stuk genoem..
•de BeaofOll'tsobe geloofsbrieven te
hebben geobjecteerd, omdat het
dui.d!l!lijk was 'VOOr de vergadering,
~1s 't ook voor uwe OOIIImiuie
18, dat de beer C. F. S1'IlJ'MA.."I
,?ptnd (~adres ''EIaocWonOOin''
l~. al~ voorzitter en de beer M F
ERASMUS &Ja ~retaria van .~
:Tat GOU}1!HNo. 5"; terwijl de
~r P. J. J. ~AAR de ~
lzitter is en de beer J. B. E. VI-
'VIER. de ~ van den Tak
No. 1, BBAUFORT WJilBT. N'l&-
lUamJ beeft geleden door de iDf~
~- in deze gelooflbri~
Er t-taat daarom Yolstrekt I.reda, 'W'aN'OIIl a. __

.uet tweede oorJOjPChip Dupliu, met
dID Idminaal aan boord, il Za&erdatr mor-
pa iDde baai ,.kollleD, W&U' iiir (fordoa
~prljlg·. pri ...ate .(cr.t.ril .r tentou ree
baoek UD bracht. Vu reperiDpwep
il 'eeD bericht nn deD beer Fal!el\ l!P0t·
,,8Deraal der koloaie, mecieaeaee&G OYer
bet be_k der Eopllcb. psrlemcWrd8D
aU Pujj?, _t Diet yeelaoden lMnickn
nt men ait telegrammeo nedl ... " "GE.EvGD NIEUWs.brilai ....dat de Engeilcben verbaud.aren ..,
0Ye!' d. ootftJlpt eD 'tWltlaard.n Iicb i
ni.t m .. ~ te lehteD iete .. doea ,;at"'D mIDIait.

STADSNIEUWS.

De beer Bunmu, H,A., iDlpekMar
nil !10bolea,b.. illdt ZlCb1'OOrSUD... bn
ti. iD Kupst.d. Het ja Dor lIiet bekend
wHile io'peC'tie·cirkel ia 'l tieaw. jaar
aan belli &&lword.D toevertrouwd:

Mei l.adwueD b~bben .jj "emom~D
dat d. beer Waleraaejjer, Iandlll•• r,
krank ligt lAD de koorts.

Wo w.reD dl' ge1okkillelooh •• eI'I ftD
eeD unt.1 ,oede ~eD,eben en heilhd.D
bij gelegen beid "aD de halite '-td.,....
De "F&r1De1'IIObroDiale" leodt rijo belt.
greetell, wenllCbt ...oo",poed ftD d. z.m-
becie tot d. !tup, .0 drnld op 't banje
de gedenburlhge woordea: "KUt Diet
morrelld iD 't ....rledeo, .ut dit Iromt
DoPit terug I" De "Victoria W.. i lit•.
l8oger" buh&&lt het wnj.: "Lui ait
een J.Dgl8lm .te"ende _I, ID ODd•
yoriDen ....n partiJItriJd ; lui iD de .teler
lueDlwjjaen, mei achter lllaDierea ID
lIuherder wetten." Ook de "&ebaaDa·
IaDd N.w," en de "Kidlaacl Ne .... beb-
beDOD.'Diet ...erlle~ en ook d. beer G.
J. Krige; ex-L.W. v., eD ecbtpoooh
lODdeD Ol" bUD belte .eD!IOben. De iliade·
rekeDklerlr eD ajjn etat, .D de heer A.. B.
du Toit no b.t depart.meDt ~ publieke
werkeD holden OD. iu bODpdacllte. Wij
d:aDbo linD alleD recht barteJjjk .oor bUD
nilllUMljjke .lIIIlCbeo .n .,teo aiet.
beten te doea du ben te belDiwoord4lll
DIet de erDlI\ige ",eabede dat 1904 veel
Illiader leed, ell .... 1meer liet. ea lloed1
Dl brellgeD "'001' beo en baa laIId dan de
laat .. drom,. j&reD. , '

Wet,eraakt op Tafelberg bleek Zond.,
eeD be.r Ooriae lIIet drie d... te aUD,
met, .ie bii Zaterdq IIIOrgeD bem be.
klommeo bad; eD lOOWel de polm. all
de .... taril der berscIob bebben zoadar
.. vérgeeh llUJ' ben gezocbt.

Voor eeD atampyone ... 1 .erd z.~r-
dag •aYOnd door de "Ko)'al Aaatraliaa
Oomic Opera Oolllpall)'" iD bel ''Good
H~ theater 0PII....oerd de operette
"DJiD Djin". Wij bebbeo met rlll108g1111
de uitatekeD de opYOering Y4IIl befrÏIl tot
'eiad gevolgdt eo .eteD aiet .at .......
be.ooderea, Det prachtige .... Dlpel YU
TOlD Wallah)' (4e beer W. S. Pete)') ID
Dade (miM J.. sie Ram .. !), of V&II
Okiaaaa, de oudste- ongehuwde mller V&II
Dailllio, of d. keurige duo'. YaD ~
Eucal1~u(miM NeJ:ie WillOn)eapn_
lri, (Qllll Alioe Pollard). Zaiver all , ...
"(lrd bet auo door de beide lsatatcenoem-
deD iD bei "1'1II'CI'OII" lied J"OIla8D. ID
Rer lo~de bandeD, iD die V&II deo beer
R&J.tOIl, .M de rol ftD "Dju. Djm".
Prachtig k_1II bet lware btag.luid ail iD
het lied "Tbia ilQl1atroDabold". Wij
kunen OD' 'fOOrateUea,•• Ik een ge.eld
d~ MDger, die eeniailiDI YerkoadeD wa,
.Iidt beeft ~oeteD aandoeD, 0lIl dit soo-
...eel lIIoseljjk YOOr het publiek te Yerber-
l§eD. Alle actcon eo adrioea at..oacs.r.
lOk .. '8I'IIIelden, lut tot OD' Ieedftl8D
00.. plaat.lruimte niet toe. zil verdieUD
bet o"'órigeoa teD volle. Niet oaveraaeld
mag echter d. Daam blijY8D ftD "titu.
Rai Zeplin" alii Oheekee, Jbailie docbt.er
V&II deD I_>ailllio. Baar aaam mopD .ii
daarolll niet oD"erm.ld late ... omdat wij
llledeljjden eo bewouderiDi terelijk ...
~elden m.t bet hoopteQl RY_Pril
kind, dat op dieD leeft.Od reeda IIIOet deeI-
~ea .... "the atraale for lite" (dea
a"lJd om bet beataanf1lewoaderiDi OID-
da' bur .pel keurig .a HaD ~ beIana
atellen ia klurige aang, aitatUeDCl.peI,
goede balleta eD lCbqooe too_lea. koa.
Deo wO~ seen.to UDrad ... "Djin Djia"
te pan 11811. .

, ~ -.. Malazi, editeur na dit blad,
18 ua zoo 'Ve1'N bersteld, dat bij giRer..
morgeD. ZlJO w«baamheden kon Il.-
YatItaa. -Gis~ werd de aaUgekODdigd.e
l'crgadering.van atedeli.ogEOl gehoudéa,
ooder "'OOII'ZI~ VIUl den burg.
meester, om bet .,.eiaabdfen VUl WWIt
aa.n de werkeloom!l iD Kaapstad te
overwegen. op YOOhtel ftIl Eerw. J.
J. McClure, ~ dOOI!' den heer
Stepbeae, 1r'e!I'd _ COInmiUie be~
om oDderzoek te doen DI3&r de lllate
- - lard der be:boefte eer een lJÓb..seriptielijat 1reI'd geopead om in de
geva&n van ~ nood dadelijk
va-Iicbting te V"encbaff.eq. Een 1UI11!D-
dement 1I'eTd gemaakt OlD eerst bet
rapport der COIIIlrliaie .f te wachtea,
d~b dit "'~ 1'ond aiet genoegzaam
hijval. ouder de aa.nWezigell zag men
eok Sir L. Micbell, den ed. heer J. A.
C. Graaff, Drs. J8Dre8IlIl en Smartt
adYooatoo Searie, Burton en Malan de~
beer C. Ohiappini, Dr. Jane Wa~
den~ I4ebermann. enz. De ~
ontnng rohaeobt naar beTind l'Hll _-
ken te haudelea, en indien ooodig eeD
deputatie Daar de ~ te zendEm.

Henry Bp&l'rOwen Thomas YCCO.W-
my badGen zich gisteren in het Politie-
'bureau te 'Velalltwooord.,n voor eeD

m.oo~ door met eeD J'e\'OJver
den politie SeltJi;eaJlt Smith te sehi&-
De 'beer A. F. du Toit verdedigde

ben. op Kesatvond wu de aergMat
met een pear OODsta.bebom ~eveer
~ OV~ ~ op deo. Ma.itlamf W'I!g.
ZIJ -rea DIet m tmUorm. Zoader
eenige prowoca.tie ~ op hem g6!!ChO-
ten dOOr sparrow, dooh bet schot nlli-
te en de ~~ti~lMDllen aloegen de
twee ~ " 8n daarop tegeD de
werekl. Sparrow VGl'aGtwoordde siob
door te' zeggen dat hij an- Ill.a8r
wilde bug malcen en lfcConomy vol-
stond met een "Ik seg n.ieta." Zij had-
den ft ~ maar..._ tuoh
oog Diet droubn. Zij bm- in hechte-•

K"p'tad,
Oalllpatrut 9,

26 Dec'} 1904.
P.8. EID d.'1elOk. kenniagtTUlI 'er

tabti.t u. 0ItU CouI"a1Jt.

WB8TELUKE PROVINCIE LARD
BOUW VEBEENIGING.-Volgenl JM!.
!riel 1'811 den KolonilieD v~! lJeefI
bet beltur na d. Wtllf.lijke Pro1'illeie
Landboa. Veft8niaÏDf beaJoteo om, lllII
bet OOI op de yeeJ1'1IIdiabeid Vlll tv.
lreaakoorta, de Ifdeeling 900r 'fV1eut op
bUD _tuade _tooDlteiling ~ 11111.
t ...
i OHRlSTELlJKE JONGEUI!:DD
~EU:ENlGING, FR~8}:;RBl1W.-
[B.t .erk, aitg8ff6"'.D Yoor de yo_
.erpderiDa der ho ...ellgellOemdeyereaj.
M aitaelateD bij de publicstie der
' .. t.te ootaleD, ÏI als "ol~t:-l. IAImC,
&!oor ~ju1f. Tberog: 2. BecllaUt,_
paaejd. ~. ~~~n8: 3. O~,lel, doer
il... beer (J. Nllnnl; 4. Debat, Mac ..
JJbrilfea oorl08 YOeren?" OpeoUT, dia
li.. G. Olivier, zegt. ja. Teg~llaia.,
~ea beer J. EIIIit, DeeD, B~ deu ...
lIDheid .. look de .. rkiNing YIDIlieaft
Jlqltuanlecl.n plaat. hebbeD.
, VJlUBUBG.-Dl.P.J. Perold erkeN
la puk de oamapt nn 2 ki'~D klee-

~

andere goedereD ..oor de lit- '
. in Trjjburg, 1'&11 Mi'llDetlbarJ.

j OllADOOK word t I&U bet "8. A.
lV ... " ,...&cl dat eeD OOlDit<l beetaude
ei, .. h_o H. J. Coliett, 1 B. ...
aeenleo 811 P. J. Ooet&ee iA al.llfllWd
... Soa V&II ouder_k eD rapport II1II
bet OOId\I t." b«proeiiDgsplekkea,die
.... Paa}miYier en die I&U 8Vjjdoa1'.
I.raaI. VilGbriri81'. De kamer 'rU koop-
baodel bemoeit aieh ook DIe' wat.erJaka,
dur Iii b.t .aterplan Y&lI ieg.iear
Genard ...eel te grootacb eDYID diet!
lard lOb' dit de beluWlgbetalen er lliII
lAD nlleD trilleD, eo dac bet ~ Iq al
4vea om er profijt V&II te mak.. bJ
plaata • ftIl beIIOCK :men den at ....
te 'IftgeIl 0111eeD _tarboor MDte ioo-
pea eo eeD dam tot yersterking der faD.
tei.aea te lea.D .aar de .t&d thalll_
_ter an bekomt
Dil beer A. T. SteyD, na ~

fonleiD, Aliwal Noord, bufi deo L.r c.
Barteu, een der %::teUI'l met de lOl'
yerDeID_ta.... D, op Ejjn PIUD
Idea boren, aaet bet pncbllgllJ"oIg de&
een boorpt U,400 pJ}ona, ea eeum.Ir
boorp* 20,160 pilOu .. !.er per dri.
ople1'eri, .elk _ter nij werloeil.
......... eeu _lOerkeiijk stuk Jud iIIII
WOrdeD beaproeid.

DBOOGTE.-VoIgen& bericht in teil

tijdpaoot is de droogte oog VI'I!8S!Ii~
iD deeIea 1'_ de dïatrikten 1l&Donlr.
Riob~. In aoaunige deelen il ..
VWd bezaaid met geraamtea. Bet 'III
il &00 mager dat 't omDGgelijk ÏI bet per
trEin of te voet te 'NITOereIl. Ttnif.
der tijd il heb ~jk hoe _
~~,-WW.
dertteGvel, en LDipunlt-
oriei bebbeD 'Ir8ben te 'n!rbeters, iD
...,... TUl OarIOg eD droogte.

XDTJmJGEVINGEN.-ED hoofdODderwii.. r wordt ge~
Yoor d. Be kIM Iebool te FraaerbaJ&
alIOOIr eeD orpliai YOOI' de N, N,ot-
_lite .. KoltelJo. Zie det!betre1feodl
IdYWteDiif ••
OMTRENT bet kiaao ftIl AndireRII

ftIl d. A.tdeeliDpradeD nil SutberlaDd
ea IIaImelbary, lie aoiItentaude adter·_..

OMTRBNT V'8J'bodJIbepalingen op dl
Plut.D ArielChap, 8teenhmJlll Pal. fill
Blau.boIcb; &td. GOrdoDÏa,zie bet.nffell
d.lIly.
DE beer J. P. Smit, afslager te Oord,

recht, ..E&I op 20 J&IlWIri .8. pubher oer-
koo.- ter pl_tae de plllRu "Middle-
ooan," dilt. Wodebooae. ZIe ad., roor
bijlOlMlerhedeo.
OJITBENT de beWiDg der bonden-

beJ.atioa' op d.... nchillende plaat8eD III
de ~ V&II 8kll811bo8ch. aie d.,.1Je.
treffend. adY. ....n deo hee. Paul n,
Cluver, Itcreiaria na een Baad nll r-
Doelllde ddeeliag.
DE Secretaris nn dtD Af.letltngmaQ

...u KoberteoD ~ft kenDis. dal de ...w·
deerilljll lijat ....D Yalte C1geudommd
preed il, t·er inspectie hgt tO dat OeII
hof yoor objectie!! u.lgebonden worden
Zie ad... YOOr yerdere lijst.
EEN j~ Hollander, P l;. oogo-

hawd, drie Jlrel! iu de Truer"l ....rk·"III pweest, biedt lieb ..oor Wtoor,
IIlIIUiiD of WiDktl, bit:r of elder.> zit
ad ....

OHTRENT &eD .. ~ggeraart .ujtjt
nD d. flattl ZilverfonUID, l\Rm";1JI-
laDd, lie desbetreffenie &dy.

DE heeten Gnlhrie ell Tbpror .f!ia-
pre, Inllen te "Tbe Oaks.' afct. c.J«ion.
publiek 1"erkoopeu op 2U JaoOlTi l' eil1I

groote panjj leyeDde bave en l05Sf ,'.*
reo. Zie ad..... oor bijL.

DE beereD Van Niekt:rk tf; !l.c1O'
alal.Ren te Dooglas, lulleD op ij
.Juaari UI. publiek ...erkvopen ter plaat..
d. plaat!! Taaibo8cbfon teiD, en eeDpartl'
Ie....nde baTe en 101188 goeder~D, Z,e adT
'fOOrbUI:
AAN het Gill College I.C Nimt~t

Ooat. wordt renaagd een onder...,·:er ID )

d. wie· ea DalnmuDde tin ""D U "luuxJ-
!!cbe onderwijzer all! .""i.te81 10 de
kl_ieke Wtftl eD l;cgelach. ZIO .erder
ady.
TENDEBB worden geYT"~d door Lt;

De~meDt "'aD Publieke W, ,ken .wr
de I.YeriD, ftJI alle benoodigdne<lec TW'
bet nieuwe Postmwor te Ilea u j or'
West. Zi. ach ....oor bijl-.'
BEZWAREN bel pfO<;Bmt<;re.

der ART. rnf't l"a~t.';...e!·
Iirg eD toekennlng Hr. Ltl

.ental kUDDen ....or&'" :Lgt"
diend ooder.lroloai&len It'(;reWIb
(Zie
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Aan QeD Editwr.
~jllh.eer,-Wil G aoo COeCI lijD mij

~. af te.at.o iD u.. ",eel p-

JlijDheer! _ ~U U ioo goed .. ellen mij -,n ~:~ ~t pa~ hit.
_. pl.. taJe IU u.. blJld \e Yel'leenen OIR b da __ nde deotie. ~ JD ....
"DI~ _en iD het licht te et.UeD met ~, tot d_ hê ik
hec OOI op 00 .. elekU", roor d. ~ta.. Mld iDaal" 1&" ~ W.I te -.~
".Dde 't'VpderiD" dur er nbche ~_ _tl'elltt.. r-- _.-
rachten "repre\d .. orden ala IOU lk Diet' . ~ die er '- -_ 'aa_ L kieeafdeeIiDg beet.at met ~-. e_ eo 00. niei kunDeD .~ ala de b~ __ Mt T_=~
~t 't'oor de "IICRe1'eade ... rpde_ ft om ct. .....J~A........ __ MUIl ell
rmll. dat ik .".._ l'IIIIIMa: (1 0111-

Kiezart 1'&11 QueeoaioWll di' u een door' O:~ - bill DOl .... -ins
ODwaarheid. Ik heb een-i beaIoten te ~apohem ~de
staan eo aal1'eohten toc bet einde, "MIl (2) Omdat ik .. WIL olaa laad.
of nIlelI. dat :ez. _ be . oog "'--.00 heb
•" Broed_er. en Ludgeoooten, tut deD verdeeldblid kOmeD GPIOElag der
1'jjaDd IUet toe in OD' b.p \e komen om _ '-'-_Io..Ió.~ _ ~t· _en bui~~
o te ootmoedijjen door oa:nraarhed.n - - --~-
~.ken III1D guoetig eD boop'OI. Late~ . QUI huieboudelijke ~n
"II IIOhoQ1•.r .. u .ohouder 1-.0. ~D. te ateUen 'I1'BDDeel' nib ge-
dracht. maakt mloht." WO"hop .. 'd..r"de!!'llilia de vier ~ der
o ..er"UlDIDJ te bebaleD. _ . ..ont- oaderdrakt

Met de ..el'llllhuiditlj. ge"DeleDll, 1aa~pII_ad.d'uidelijk gewwdea ja .i
U .. kandidalt n_ totaal oumogelijk ge·

jA U eD el de 1ezeta vau

H. J. G BEEYF. ft 1 -nagen mij 'voo!' eera~-de __ ~eD, ~n ... Diet
PbéeI "JP UI. de politieke onderriDdin-
pa bill..D" geheole toedracht der aak is
alechte dit: op 26 Juli. 1903 b.d de
8-Uen~ Bcmdatalt haM 'algemeene
~nng. Na bet .Boodewerk afge-

Mijnbeer,-Ofschoon ik DOS Dooi' iD ~d ~ bebbell, doch amn.a. _
n.. bl" IIObred, moet ik nu tocb u .er. ~t elbar giDgen etoud er - heer
~oeken het ..ol,end., op te nemen, dIar ik (l!d v~ dea Bond) op en 1'l'IMlg ol het
In II~ bl,~ eea bri6f ug, ge\eekeDd "Por- wel! tiJd IIOUsiju, de l!IIkaO iD ord. be
temUllr , tepa bet IIChrjj... n uit Robert. .teijeu voor de aaust&aade electie. Er
800. Had die beer "Porterrill.r" Diet knm toen dadelijk een 't'OClTItel op 8
lleeprokeD o ..er dil lriesen te Piketberg.a ~uptU8 1903, eene publieke vargade-
Porter1'!l1e

l
aleof lijO .tem an .. besliet nag_ ~ bele~en iD bet bela.ng der Z.

dan bad ik me niei MIl bei IIOhr1j"ea le~ A. P., toa emde te Jrunn8l1 zien wie of
w.. g~, ma~r er ajj!l plllkkir IDeer nr- de gawen.eoh~ kandidaat sal roijG. om
staDdlge klez~ra, eG Iii &ullea me' mii SweUenda.m ~ 1'ertegeD'IfOOrdigen iJl bet
UD8too' n'lmen lan, .. ur "Portenillerl\ Lagerhms I nde belangen van de Z. A.
legt: ..u dur niet inloed nn K .. petad P., daar bet reeds bekeod wu dat de
e~ elden !1!bruikt, daa ..ude h.. r Maraill Meli'. Joubert, oud-jid, zich niet meer
niet genomineerd. verkiesbaar zou 8~len.

Neen. "0. d. root. meerderbeii .....n Ik maakte toen een voorstel. dat zoo.
d?n Bond, .. U bebben informatie gellOCht danige 'f'Srga.dering lie1'er op 29 Augaa-
bil ouse tro1l". Bon<llnden in de Kup tw! 1903 zal worden gebotaden ell_I
en O!.ral, .. &ii brbben OOI deu beer omdat ik bevreesd was dat g_ ge-
ManIa ~bll1'OleD .. No zien Iii neer op aoegzame kenni.s :IIOU kunnen "IfOrdan
ODil Afnhander lelden, eD ziin ol! ona ~nomen in zoo korten tijd door bet
k .. aad, omdat ee blln lin uiet gekreg.n Ul~trek~ di.9trikt.
hebbea. Ik werd echter overstemd en men b&-
.Ik ~n tocb nieu'IfSQieriz om te .. eteu sloo"t OP, 8 Augustus 1903 geuoemde

~e die :'PorterYiUer" il. Zeker een "aD voergadenng te boude
di. opdnn1(en VRn det;t beer StigliDgh, die In zwke bet Hoogernuis kon men tOeZJ
o~ ~eh~e1 onbekend IS. fl<.hi..lijk kwam nog niets besliasan en wel omdat het
billl!c ~Imbdrl ..y of Johaon ..s'arg, DUde onz.elwr ...as of dat lichaam ontbondea
..erkiellog op bauder. ÏI. N n reeds u b" oou worden al da.o niet.
breker ."a" zu" woord, wazr hii sr... egS op 8 ~ugustWi vergaderde men da
beeft .:. Ik ata en Tal met ueD Bood I Hoe morgeIlll ID het stadshuis van SweIleo-
nl hO dan doen als bU gekoeen .. ordt? dam. We baddl"n een buiteug_ewoDe
Dau. ui bij ook tegen de AlrikuDde~ ~e opkomst, waaruit bleek dat de-
dralUen, ZJOala bij IIcdraaid beeft met den geliJk zorg werd gedrag8111 dBt a.lle -.rij-
Bond. k~o van de afdeeling degelijk i.n keD-

Neen, lie"e BoncUbroed,n, laten wij D18 werden gest~ul. Als men aanneemt
Illen te Z1m~n stemmen ,.oor da twee dat ~ fiskale afdooling Tan Swellen-
Bond.1caud.l(ia~n Minis en Cbiappini. dam iets ~r dan 1,400 lriezen telt,

Ik ben. n.lei Iemand dill l'II'ijgen moet en en volgens aabatting er een opkomst 'If1U!
g~en opwlell ge,.en mag, maar .. el eeD vau ongeveer 500 of 600 kiezen iD het
die goed weet. ' belang d ..r Z. A. P. alleen, daD "IfU de

ING EZET ENE VAN belangstelli.ng prijzeuswa&rdig .
PORTERVILLE. Onder 00 a&n...ezi~en dieDen geaoemd

[
W' h b te wurden een twmtigtal heeren v-
I: e ben een paar .inuen 1'&n per· Robert8on en Montagu, waaronder men

L:,ti)kel' .. rd weggelaten - RSD. On. 1,ook~;l,'lQW~oolde~dill'Ed!Uebeer .Wolfaardt, den te-kandidaat -roor Robert·
BOD e~ . die mtuurlijk kwa-
meu Illen 'II"le de geweDllChte kandi-

te <la.at 'Voor Swellendam wu zijn.
Hier dient 't'ermeid te worden dat er

-tert jaren lang een verat&ndhoOOing
beetaat, dat de fiakale a.fdeeliDg 't'M
s.rellruuJam insluitende Heid&lbe.-g 8&
Berrydale é'n lid, eU RobertBOD inslui-
~ Montagu, ,én lid roor bet La.-
~ moet be~. Dna is de ver-
~eid uitalnitelijk bepM'kt tot d.
fiskale afdceling van S'If'6!lend&m-
. Er werd beuoorlijk op die 't'~
nog voorgesteld en geseoondeerd, dat
bet geen finale vergadering wezen zal,
doqh slecbts een benOe1lliAg9't'ergaderiDg.

Voorgesteld ea geeeoondeerd ala kan-
didaten werden de DeereD F. Baden-
horst. J. V. Eeden, J. T. Zijl, G .... d.
Wftthuijzen en de beer W. P. 8ohrei-
DI1I", gmr82l8ll premier. In den namiddag
k..,..m men bijoon om de politieke ge-
voelens d ..r kandidaten te hooren en te
booordeeleu ten erooe te zien wie of
de ge~JIS(_'bte kandidaat zou zij.n.

>De Vlor eerstgenoemde kandidat-
verschmlen op bet platfonn.

De heer J. v. Eeden die goed Ve'l'-

staat. waarin de 6terkW eener pactij
ligt en die dll9 niet ....enscht te -ver-
kracbten, trok zijn kandida.tuur terug
ten guDJSte van den beer }!'. Baden-
borat. Bran> mijnboor Van Eeden.

Daar de beer 8chJ'einer niet tegen-
woordig W'Il8 ... erd hij ook niet i.n aan-
m~rking genomen.

De 'beerm t'. Badenhorst, J. V8.Jl Zijl
en G. ":'. d. Westbuijr.en legden toea
bQll politieke gevoeleru; bloot die min
of meer reeds aan allen bekeud -waren.
TQen men tot .temming overging "If8.tI

de uitslag als volgt:
J. ven Zijl angeyoor 9 of 10, G. 't'.

d: Weetbuijreu ongeveer 40 of 50. De
overigen .rtemden e6Dparill: voor den
be<.>r F. Badenhorst.

De heer Wolfaardt, kandidaat TOOI'
Ro~rt&au en Mmtagu, kreeg toen een-
pang al de stemmen ter ondersteuning
:cljner kandidatuur.
. Let tocb wel, Montagn en Robe<rteou
L'. bet DIet uw plicht onzen kandidaat,
eien beer F. Badenhorst, te ateuD8Il P

:!IIu zon men terecht venracht heb-
ben dat de beéren J. v. Zijl en G. '1'.

d, Westhuijzen rouden terugtrekken
ten gunste van den ,beer Badenhorst;
maai' w-at deden ze P ze gingen een-
V(JIldig voort hun eigeo kaD<lidatuur
te verst.erken en alwo onze krachtea'
té verWel en.
op 12 J&IllDlri 1904 i. de nominati&-

dag en wat zal er van onze partij wor-
denP. Uit goode bron is het mij ter
kennIS gekomen dat onze plaatselijke
dokt~, Dr. Wbyte, zich vero.,.ba,a.r
heeft gesteld. .~lle vier staan zij nu
Toor de Z. Á. P. Dr. Wblte ...as ech-
ter d.J voorsteller van deu beer Schrei-
ner op de benoemingsvergadering n.D
8 Angnstu.. Doch gesteld, alle -rier
kandidat.en ~nen bet wel met de Z.
A. P. zal de P. P. zoo dom dan roi}n
om stil te blijven "itten? 0 noonl ze
\rOnDen niet eu zulle.u niet. W1UIt hnn
kaDI! is te schoon, ja, mij n:beer , beter
dan de ooze·

Door uw jl;eoëerd blad .....5 aanbe-rolsl.
mn oon cooIe~tie te belegll:en ten
ellme te beslio;scn of de verp;adering
van 8 AUjl:ustu. finaAl was al dan niet.
. Ik he-b hieromtrent oon J'leCbtsgeleer-
de geraadpJ.eegd en bij is bet met mij
oom dat het II; een finale vergadering_.

Wij hebben toen get.neht den ge-
wenscbten kandldaat te krijgen door
zoodanige oonfPl"eDtie te be~en.

De beoeren. F. Badenbarzt en G. "'.
d. Weflt.lmijzen hebben beáde in miin
t-egenwoordigbeid beloofd zich aan de
uit.spr:aak van zulke oonfel"E'Gtie te on-
denrerpeu. doch de beer J. van Zijl
weigerde zulks te doen. En wat -,
Robertaon eD llaDtagn weigerden be-
slist en te recht z:d met de zaak in
t.. laten. daar de verdeeldbsid zich uit-
sluitelijk tot de fiable efdee!.ing '1'8A

Swelle-ndam beperkt.
De beer WoHaardt sUu.t 't"OOI' Ho-

beman en Mmt1lIgU en ook i.n s-DeD-
dam behoeft hij aan omen SteaD niet
te twijfelen indien ueabt. Robert8aD
en Mozltagn 0Il8 Wi1ltD ~.----

Belangrijke Kennisgeving

AAN de Inteekenaren van
ONS LAND, WEEKBLAD
KERKBODE en IlEGOEDE
HOOP wordt hiermede
k.ennis gegeven, dat in-
dien hun 8ubsc1'1ptfe
voor dit jaar niet betaald is
voor den 31sten dezer
hun courant van af 1 Jan:
1904 NIET meer toegezona
den zal worden.

C· p, SCHULTZ,
SECUTilIS.

QUEEN8TOWN.

Po~'. 'Kraal.
22/12/1903.

:'> December, 1903.

De Kupatadaohe progrcui."n beb
Den de beeren GArJiet (laec 1,143 Rem-
men), Thom. (8i1), Andenon (809)
Oartwrig~, (777) en Jagger (693) tot
han bnditlMeD '1'OOf eie .. e- ...ude 1'er·
~eriDg~ ,.v
De ....roa.erokMD lij1l eie heeren Po .. an,

LibermID, ~. ~

Telegrammen
oVERZEESCH. Jobsn~eeburg,~ - (Beater)-

Lord MIlner beeft een t!Ohrjj ..en 1'&n
~ankzesrgiDg gericht MIl den .... ru_n·
eD. BDrgem_ter. .. .. rin MIl de nr·

schillende municipaliteiten dank .. ordt
geb.~bt ..oor de barteioke on''''''pt,
erbIJ T~ode, dat bij lijn ... are tuk Tt:e heereu W. G. 8ieberl.n..,u en T P
wed ..r . met moed op ... t ..aar hij een eroo, de s·nomineerdr bondalrá did •
aoodan~ puhlieke lIitit'g ..&Jl 1'eriroa- !:i.:uooi) ct.; kieabl'~tr Bn Riob~ou~
.... n &let. Zon Lord8cbap legde ..ooral . . pu te ..e ...elpdering~n oot
kl~m op de. ~~nwerkine der pu ge- ._ten lI1l toespreken Ala ..olgt:
stiehte mUDIClpahteiten. welke bp he. 'D Hope TOIVD, op Zat.rdap'tOn(! 211
8cb?Dwde ale eeu begin eeDer w8awe' ecembe_r _l '
penode "as publiek lenD. ;te Te Bntll 'rOWll, op deu Zatel'daguond

i 1'ona, ar, d. ooDl1Ilent DIl. Louw de
:deentZo.IDdul weer bier prediken ~ op
: en n q.
llJ:n ~:::d op M~~q ... ond, den
' ..oor de DO . 't·19d04, lOlat den nood
. B'" mina le 19.

g I.eder ~ deae ... rgederingen Yrl-·e wil tocb ledllren kie.er om op te
ome~ .n ~~ undid.teu te ontmoeien.

~n 'ottn Ion ~Itig, eu de tijd ..oorta
~. . 1'8rgadenng bii Dol Aar zlIlIen
..1_ katiudbeldatendoor oaderlicge eorreepoa-
_n e palen.

18 Decemiler, 1903.
Aaa _ 1IIditeur.

JUJ!.8AFDEELING IUOHHOND.

'Ó' KENNISGEVING.He' verre OO.t.D.

L'JodeD, 26 Dec-(Reoter)-De Ja -
Je~cbe r~geenn" beef, beeloteu geldel!ke
bUI? te .encllaffl!D tot den .. nl 't'&J}

j.eo 'poorw", un seoul Dur Fa"!u in
0:0;0&. ten einde de ..oltooiin! er 1'&Ute
.er "h<ten. Men "enracbt tbu. binDen
":"'~Issr er mtê. gereed te mllen z"n.-
r.cO tele~ lilt Tokio m.. Lt 17 li.... ewagvan
-e n bezoek .1'&Il de JapaOfchea een~n
en U<lrlcg!IIDmlllter aan Marl&ies Ito
rnur,cbalk Zam~.ue "raen8 en, _" MIl lee
ge~r.cht, w&arm e belangrijke ontwik-
ke'IB'("n "an den ioeetand in het "erre
oosren la "erband beeten \e I~. De
"'00o, kwamen de miniaten in de Ja~
pao. ebt>hoofdstad terug,

R:aODESIA. POBTKBVILLE.

Twe. ac"'VUIl.D.

Salisbury, 27 Dec-(ReQter)-Op 10
Sept. bad een BtaDdje o,.er een spel
plaats un. bet Aberooon Hotel te BIlIa·
wayo, wurlD eeu ADlflfikaan ..an den
a ....m 'an JackIOn zekere Nicboleon "ier
schoten toeb. ecbt, en sich aii de "oeten
makende een man uit Bula"lyO dien hii
opwecbtte ... u al lijn !load heroofd~ VUGADERING TE BRITSTO",",T.
J acklOll .. erd ni"t lIepaln en kwam ~ " ..,
Sahabllry met eeu anderen ..ent nn den 0Daam van Oarlyon; en &aDleo wilten II" ber p Za\erdq noniI, den 19den Deoem·
&lcb t-.ree gt'weren eD 200 patronen doo~ S' ~~3, .pnkeD d. heereD Th.ron eD
bedr~g aan te schaffeo, waarmEde lij .d~e0 rJ aVo de ~i~.era "'n Brit.town in
weggangell. Een be"el.chrilt 1'oor bou' ~ b ereeDllZlng &&Illidaar toe.
IDlllcbtenumemlDi{ wed grgeveD d&t k eer Z. B. Grove tot ,.ooni ier
door serjant Baxter eu die ..der Home ~:, 0;'0, maakte met. een pear woorden
&011 w~rdeD ten Ilihoer gelegd &ide h t oe~ der "ergaden~g b~kend, eD gaf
.. areD III bemcUmou ...en en h.ddeD "ilten . eD woo aan de kandidaten.
boeden op, eD negen mijleu ... n de stad' e heer Thero~ ~prak kortelijke eo
scbeldde zii om naar boerenplaatsen te d' deo beer Sleberba~.n .. o de ver·
ga.aD HQ mijl van alkander. Dit Will op ,~:nng Toor all den nieuwen ka.ndi·

KerstaTond, en toeu het donker was I .
oLtmoette Horne de twee IIchelmen toen 'S' b ~n nette uDspreak WI'tl8 de heer
bnden boek 1'8n een boereDbllia omging. ,~.: :r ~gen op de noodzakelijkbeid ...an
HU deed ala Wall bii de !x'er en alee aI I oellng.wf'~keD, ging toen o,.er op oe
maar men b ..d zlin diendertlaedd berk~nd' on erdwu~we8he en ... ",olgone epnk bU

d
. b ' over eo ID,.oer van Chl'D

en e twee Joegen el paard op den loop b'" . b . ee.aen. wurtegell
dat tevens Horo,,'s revolver droeg. Jack- d~t zh~' ~~~~. ulidrllkte. Spreker lei toen
80U plu' ste ziill gewerr tellen Horne'e woe ~ g I 1.11 w~ om nagen ttl beaDt-
hoofd, CHJyon "ing bet paard ledigde Dr en eo ~1D1.Iltten.
dt: revoher, het scbiurgoed wegW>oieede, en '::i~J. ï:r':oo e be~r T~eron bet .. oord
pn J acksoo drel~de Borne te pcbieten ale U"k l~ <lTDerl

g
uil o,.er de oDd.,·

h bId D d' .. • .. ve le eu eo io ..oer ,.an Ohi
lJ en TO g e. e lender reed d .. rop welke Iaatllte h" -,

terllg naar btlt. pohtle k~toor, en ineptc· aller nadeel' t!lv sterk ..
eroord

eel4!e, a.1a
te ur Warr gmg 16 miJlen Ter aonder de ZIII'd Af 'k 19& oor de aameole1'lng m
b I '4' 0 L " • n a.~c e men ... zien. OA lllln andere dleo- Nadat de b The .,

ders aaar Goromonli en Maroe g..gaaD, s reken 'floe eer, rOD ~ had te
die met dpze .\aod den driebeek ,.",rmen b~er Bi~berb! ~~ heer :~. 8tty1Ï &aD deu
waar blDnen m<,n mllent dat de twee te len b" d Alk ~ bg .. I.~r,an of val-
vind"e £!jn. J.cklOn is tItln wanhopige Int_ooUrdea . ~J- lt

er
,,?utO, waarop bij

t I d' . I' b - e . a le erKere, len men Dl"t IC t leyend &al van· Hierop· delde de h
gen. D~ twee bebben geen kOl!t, dien gll88COudeerd d oer C. J. Gro"e,
EUaae boerenwoeinger. ej~cbeD, De .. ak een moei oor deu beer Job. Lootl,
heeft bier heel wat 8en&lUe gcm.aakl oodente e ~n ..ertrOU'll'8n bn hartellik~..,_ ~umg aan beide kalldidaten "oor,

.... ananlem .. D!lenOmen .. erd.
0& b~er A. B'AYD geaecon<ieerd door

den heer R. nn H~erden, steldIl vel',.ol·
!ten. een r£lIOlulie "oor vaD dealelfdeD
mhoud lIe de reeolati4IIJ die reech op
andere nrgaderingen in due kolonie
:werden gesteld, proteateerende tegeu
Invoer nn ChineeIeu, .. elke relOlntie
met algemeene ,temmeD wed MIlge-
Domen.

De beer Sieber hageD bedankte de ..er-
"adenng toen ten behoe,.e nn dllD beer
rberon en beml8lf, en ua eeD motie '1'&lI
dank. aan ~en "oof7jUer, 'll'erd .de ..er·
gadermg, die goed nriegenwoordigelld

HANDELS OPGAVEN ... u, get!loteo.

,\ ell. den Edilllur.
Mpnhtlf'r, - Gelieve onderstaande

pubhoeeren :
~k . ban eeD '1'&n de haudaoppere '1'&lI

St"hngh. Ik beb innig apijt da' ik onder
de ID..loeden 1'&n de betren Bhglingb en
De Beer geraakt ben, d .. r ik mElcdie
beeren onbekend 'If&(!. Door ophemelen
Bn de hlMren Rououw, Toeri.n en
I~deren heb ik mij 14ten omptaten ..oor
d!~ beeren in te gaan, niet wetende en
niet denktl1:dll dat g..noemde 2 kandi
daten 10uden doen looal. ik thaDl lie
~et de Domiostill nrgaderinl te Porter:
1'11111 1'erklurden_ alle 'uodidateD, n.l.
de heereo Mar&l8, Cbiappini, 8tiglingb
en De Beer, te Illllen .tuD en 1'IUeO mlt
deD Bond eo, indien zij mochten Ditni-
len, te'tl'ed"u te ..z?lIen -:ezen en terug te
trekken. Na zO ID de minderbeid ..ie1en
wat de4en _ij? ze hedankten ala Bonda~
manDen en gaan nil tegen de Boodaparlg
ewn, en hard tegen deo Bood werken.
Toen de beer.n Stigliugh en De Beer in
de minderheid kwaDJen, ""rgateD of "er-
hrallen _ij hun beloften.

Monbeer, d.., ie miaaobi.n door een of
t ..ee ~ndamannen eeu foot begaan, en
ergernlll lJekomen. Nil gaaD wij 3 i be-
danken ale Bondamannen, en hlameeren
den g&Il8Chen Bond ala onrein, en dat t..r
.. ille . 1'~ die"JIIA' pe.noDen. Ik leg, ik
beb mUil 'PII' dat Ik oader die partii
!er,.~len beo, .. ant eind.1 ik OD.e misalap
ln_rmeD heb. komt die 'tl'aq bij mii :
ZIJn dat hr~ mannen die wij nur 't
parlement WIllen stnren? die one bier
reeds met .alk gedrag 'tOOr komeo?
Neen, dan lie"er MD D. Marais of
Obiappini ala 10 luike mannen.

Mijubeer, miju maten D. BoelOUW,
Loa .. , ToerieD en de anderen tracbten
steeDen op deo haer D . .MaraiJ te .. erpen
omdat bij .~er de krij~_t mugetrapt
heeft. Zo lien den splinter iD sijn oog
ID&Ir de balk iD ei~n oo~ niet. Hoa
hebben lij gehlndeld onder de krijpwet ?
Neen, mijn mede ge .. eseD BoDcUmanu8n
laten wij tera.g keeren. Ik ..oor mij h~b
geheel afgeSlen 1'&0 mijD 'tOOl'genomeo
plannen met de beereo Btiglingb en De
&.er, gesieD be.bbeDde .dat .. jj misleid
ann, .. ant &00 '111'0dat niet doen, sijn wij
enD onTertroowt-r bij onle Afrikaan·
der Partij.

Ik ben
GB:WEZENE BO~DSKAN.

. Londen, 27 Dec-{Reuter)-Er .. ordt
~."'Iebt dat de Vereeuigde Staten bij
Kure", er op aandrin.gen OBI de ba ..en
van \\!la ts openea "oór de zaken in
het v;J'Te Oosteu al te "er gaan, en ook
an CbIDa ,.erlangen dat de ha,..,n. "an
~Ioekden en AntIlog geopend .all
worden. en

, wnden, 28 Dec. (Reuter). Een. be-
.'llI':TlJke 'l"ereenigde zlttmg van den
\Il!lhter- ~n van den Geheimen Raad is
,n [akw gehollden ten einde te beraad-
",,,,"en over de middelen en de methode
,'an handelen met het oog op de ernat
'.D den toestand.

lDvloednjke ambt.enaren te Pelcing
.' 'JD, volgens berichten, besloten om
l t,IDa neutl'1l&l te houdeu, indien mage-
IlJk., 10 geval van bet uitbreken van rij-
d.ndeliJkheden m het verre oosten.

lJe UorlGgllpartij 10 J apa U groeit in
kr."bt, en ook, zegt men, ill invloed bij
bl't Gouvernement.

::,terke sympathie met Japan wordt
';Hoeld ID Canada en AustralIë en gTO<r
te getallen van mannen, die in dell Zuid
;,\fnkaanschen oorlog bebben gevolgd,
Il>den ZIch aan voor dienst in Japan .

De regeerlDg in Jaflan echter vlOdt het
beel lief, maar wellllcht er geen gebruik
'an te maken..

D. 0 ... ,... ••• acbl.d.DIs.

,~ndeD, 26 Dec-(Rputer)-De com·
lO_UI ungesteld om de Dreyfus zaak iD
rIlnIlle te nemen wegens de nntdekkinl{
door deo. min~ter van oorlog gemaakt
'1'&D ertlllhge vernlscbingen en bet well-
_eo nn belangrijke slukkeD heeft
eeoatemlllÏ( beeloteD de zaak ~ bet
bof 1'&11 caaaaile te ",rwljllen. Zuid-West Afrika,.T... p.rle .. eDtaled.D dood .

M.. r op ........Londen, 26 Dec - (Rellter)-Onr.
leden IS de beer C. J. Urr-~wing, M.e.
,.oor Ayr Burgbs. BwakopmoDd, 27 Dec- (Reoter)-

De Ilgemeens opstand der Bondelawarts
die. zich in bilt Karl&~ gebH~te Ter·
teDlgd bebben, beeft zicb meêgedeeld
"0 andere distncten.

Loadea. 27 Dec - (Reuter)-8ir H.
Billiard, M.r ... oor Norwicb, is 0<I1t dood.

s'oo .. laoot....

Londen, 'J:1 Dec - (&elIter) - De
"KIIdonan Castle" ia gistereo morien te
9 nre te Southamptou aaogekomen . l_Tittrei:llPI der H.ndels ont1'&ngaten

voor de Maand, Vijf Maallden en ElI
MaaDden, geelndigd den :lOsteD No,.em·
ber, 1903. Tergeleken met de o ..ereeD·
komende tijdperken geëindigd 31 Novem-
ber, 1902.

MA! ND.-INVOER.
1902.
£

Goederen 3332105
(Junvern. artlkeltlD... 214121

NIECWEBUST (NAXAKWALAND.)

FreD.eb. " •• IUneD.
Pllblieke ..ergaderinl albier gehoadeu

op deo 19den December, alwaar de twee
kandida.ten, de heer Vollmer ellld ..ou.t
,.an Zgl de "erJ&dering toegesproken
bebben.

De oDde Bonds- ..oorsitter, de beer L.
E. Schrend .•r, ~erd all ..oonitter Keko~en
en H. J. VJa&gle als secretaria.

De ...oorzitter opende de "ergaderin!
door oe twee kandidaten ..oor te .telleD

3546226 236'234 en leide dat dit de t'll'ee onb~keDde per-
50171 10000 aQuen .ija die hij den Inderen dag bij de

~nd ... ergaderiD~ ~abe1'olea bad. Zii
237tl3~ zgn tegeDw~rdlg bl) deee nrgadering:

de 'tergadering kan ben nU zien, hooreD
en al&oo oordeelen.

De beer Vollmer nam toen het woord,
b~nkte deu ..oorsitter .n de 1'6rpcle-
nug ..oor het .... nrouwen dIt zii in heal
gea\eld hadd.o ~oor bem, een geheelon.
bekende, te nommeerea. Hij eprak ..erder

___ _ o ..er onder .. ijs, bel~roeiingnrerkeD,
llpoorwegen en de UrlUldalektewet en ein·
d.i_gde m.t d~ kiesen er op te wij~eD, dat
II) eeodrecbtll moeten wesen, en bO de
BiembUlI moeten komen, wedat geen stem
"rioren p. Hil ill ook gereed ..ragen te
besntwoorden.

AdTolrut nn Ziil nam toeD bf't woord
__ .__ _ dankte berlelUk de kiesen 1'oor bet 1'8r~

Groot totaal 2063711 21' 4710 trouwen tot biertoe in bem gesteld, daar
Io\'oerbelasting 340012 248682 bij hepaald oDbekend '111'18met de lrie&er..

Hij is JODg. mlu zoo hij mocbt ..erkolen
VIJ F MAANDEN.-L."iVOER. worden, aal hij .al lijn kracht iDllp&nneD

l1oe:leren 13582212 12312811 om met de AfrllruDder Partij Illmen te
GOufern. urtikeleu... 935878 9()187i4 werkeD t.ot wel,.urt en ,.ooruiipDg "In__ - _ ZlIid Alnk •. Bij beaamde wat de heer

14S18090 13214685 Vollmer gezegd had omtrent bet nrbe
11861}46 191139 teren ... n onderwijs, de Ilitbreiding 1'&n
_ ~poorwegeu ea ~proeiings .. erkeu. Hij

Groot tolaal 15704136 134058:14 la eterk tegen dea ID't08I' nn Aziaten dietot nadeel ..an alle standen Bullen we~eu
en raadt de kielen MIl pentiee te teeke~
nen, . &00 spoedig mogelijk. Hij is blijde
te luen dIt de ..oomtter reech besig is
peuties te lakn teekeneo. Ten aloUe
raadt ook hjj de kiesen .. n eenparig naar
de stembD8 op te komen.

___ _ De Toorzitter .. ide toen, dat bi) gurne
7444426 9711405 onr eeD p'" o.n~erwerpen wilde spr~ke'l

en al&oo de opmlee 1'&nde twee kandida-
ten wilde booren. Hii leide d..t bat

242538 25202' onderwijs een der bel.~griiksl~ .. keD jp,
_ __ __ maar ..oigeul de regnlahee tbans in z .. allj{
7686964 9953429 il de toeItand. leer ongun.tig ..oor d~
:!72040 1354168 arme i»lren m de blliten·districien.

T-nalf kinderen moeten eedorig iD acbooi

Oroot lotaal 7959004 11318197 .. eun, aoden geeft hef Gonnrn.ment
Invoerbelasting 1606197 1393735 jleen oDderatenDing. Dii getal der kin-deren !Doet la&er worden gesteld, eD

ELF MA.,L"iDEN.-INVOER. oodenruaen 1'&11 lagere exameDl! hiertoe
Goederen 2659~010 2906'964 worden toegelaten. Men moe~ 1'&11 !pon
Gou,.ern. artikelen .. , 2369258 2173182 tot .pori hooger kbmmen. De Bnodziekte____ __ wet moet permiallief .. orien am bet ge

28965268 31228a6 beele lend te be'tl'editlea.
2110636 923089 De beer JlOoball 1'&11 Zijl .pnk ook

omtrent bet oadenrjja en weDaClate dat
ouderwijlen, door pTeilikaot en kerke-
raadaleden gaedpkeurd, ftIl Goa'tet'lle'
meDwwege moeten onderateord worden.

De t .. ee budidaten beloofden bnD
beet te doeu om in die behoeftea 1'oor·
lieDiug te makeD, indien eeniplÏna mo--
p1iik.~

Keu moii ...... n dank en "ertroll .. en en
TOUe ondenteDuing werd door dell heer

_ - OoeD de Beer 't'oorpeteld eD euaparigJ
13758213 1988!l471 ewnde aangenomen, .. aarop \e twee

WaArde nO inge- kandidaten de -..ergadering hartel\Jk dank·
..oerde goederen ten. De beer VoUUleI' dankte dan 'tOOI'-

. weer ni tgeToerd .. , 511903 5 J 3~37 zitter -roOr z~in gedane moeite.
14270116 ~ De 1'8rpd.nJll ging uiten _t hei

3121'0 2992108 :-!:r:': OlD pea ... bij de stembaa

Looden, 'J:1 Dec - (Reuter) - De
• !'&nscbe lIeuaai beeft d. begrootiog nn
marlDe aanfeoomen. met ber8tel vaD
beljeeD er il 1'8rminderd wat door de be-
grooti~gtlCollUllÏBaliol ...at de YUl'lIt.tIrll:lug
....0 DiegO Saue:a in M.adagaacar en Ton·
kiB In Acbter·lJuii'; betreft.

1903.
.£

2'223566
140ti68

Totaal

KAAPKOLONIE. Specie

G root totaal 35963~7

UITVOER.
Kolomale "ro<iukten

(bniten diamInten,
goud eD epecie) .. ,

Diamaoten
Good: Baar

MIJDberIcht.

. CaroalYOO, 28 Dec - (Reuted-De
laberl Dlamillt ~{iio registreerde Zater·
dsg lG nraat. v

531785 485476
'67072 490641
757852 1095193

N .A. TAL. Totaal 1756709 'm23 lO
Waarde ..an inge·

yoerde goed er eo
weer uitgeToerd .. , 360ul 3UOG._--

Totaal 1792711 2104710

Spe Cle 271000

K .... t .. I•.

Uorban, 27 Dec - (Reuter) - Op
e"rHt8n Kerstdag WAAbIer mooi weder,
laterd", Wall de luoht bewolkt. :Men
deed DIet &00 Teel aaD piCDlel! eDZ als
i"wooolUk, maar bet eenige ongenl 11'&8

een yerdnnku.ak le Amazintell. (Ook
Uit Pretofla en lilt 8ah~bllry zijn bericb·
ten o,.er eeD rushge Kerstmi. •• waar Diets
-:obenrde dan een natllrelltlnsttl8k op
eerstg"Doemde, bet bouden van IIChool·
toespraken en ....elnig bezochte wedrun-
Den op laatstgenoemde plek.

Totaal
Specie

OraDjerivi~r Kolonie t.;1TVOER.
BTELLESBOSOH.

NIET AL TE MOOI.
D. moord 'e a.thulle.

Koloniale prodllkten
(boiteo diamaDten,
gOlld en specie)

Diamanten .. ,
Guud: Bau ... (Ingeson:len.)

~PUOR EN RTADSZAKEN.

1787 J~2 1759820
2172785 24~6543
34843)9 ~~25042

Bloemfontelo, "1.7Dcc - (Realer) -
fnn ..... n Niekerk, onlanlt! te KenbardL
Ir: becbteDI8 genomen wegens b~t ver
Ol00rden van Maria Pre.toflW! iD bet
vlucbtelmgenkamp \e Kran.draal bli Be·
thulle. i~ in laatsgenoemd dorp naar de
,:raf uttillg verwezen. Be"da op weg
naar Btltbulie bad biJ ziJn scbnld beledeD.
11li bari Daar baar band gp"taao, m.ar dit
laten Yaren op raad nn zijn ",ienden.
1.\1 bad bem rcbter gevrugd ual met
'laar "en wandelIng te dOOD,eo op die
.... ndellDg bekend dat ziJ met een aDder
man ,,,d I(~zondig 1, f'n b~m ,.,,,Iocbt
hur te bu .. en om baar de ocbande te
\""spareo. Op ziln weigering bad tij bem
~edre4!d bem ,.oor den magislraat te
breDgen, en dit bad hem vaD woede zoo
verblIDd dat bil eeD scheermes uit zuo
<&kbuide en baar de keel afsneed. Toon
h!1 baar dood zag liep bU oaar ZijD tant,
waschte bel !~b .."rm'8, gooide bet weg
':0 ootBnapte. Git cell papier ID zgn
h"lIt blaek bei dat liin plan ...Il' Daar
lJumcb Z. W. Afrika te ontkomen.

Tegeo de epoorwegvvrbindiog aan
~1()()lmeI8Je8ruat en ten behoeve van 000
. ['o<Jrweg o ..er Betbleh em, LiDdleyen
II edbroo is een ""rzoelnchrift ait acbt
Doordellike diltrlcten aao deo w.arn. IDil.
gfJu.erneur gewnden, dat geTolgd zal
wp!<den door l'en deplltatie. Te WiD-
IJOr.( Z!Jn Dr. Gillepie, bllrgemee8ter, eD
r.,a,hlld Swan6!lpoel af!!,euedcn wegen.
'""0 .. otnm ,.aD wI"trOU'll'en, eD i, ady.
I) _) de Villlen tot bllrg\lme6llt.r geko.
""II. Te Bnodfort it! eea umer Y&D

koophandel oPtlericbt.

Totaal
24 Deumber, 1903.

Het wordt ,.erteld dat de progreuie
..eD deo baar JIC~. Faore, Jan ZOOD 1'&0
Eenteririer, JevJ'U8d hebben 0';' te
.taao aie kandld .. t .. n hall kant dat hij
MIlhoodend Ile ... iprd heeft doch'op "D,
draDg eindeijj k er in to8lr6lltemd heeft.
Doc~ .... t la bet ge,.olg? De heer~n
Upplngtoa en Walton zijn g.uo'1li.eerd?
litt:dena het i... en BCb.ode om den beer
Faure 166 te bebaDdelen, al 'If&(! bet maar
OlD lija onrleden .....der die lOO trouw
~jj heo ~aefi geawn. KUDD.n ID bier
m bet dIatrikt dan geen progreeeie,.eD
lrrjjgen die Ijj knnnen TerVouwellP De
heeren Bhepperd .n RatanD hebben zii
ook laten I.teu .tMll. Men Terbeeldt sicb
dat seker. meneer 100 Mn grooten iD-
1'loed onder de .~ruineu bi,lef~ en .... t h;i
&egt plOt>'teD ZU. Wu bet ntet door lijn
bemoeimch' dan .. JIll de beer Faun bon
kandidaat.

Waarde ,.an inge-
voerde goederen
weer uitge ..oerd .. ,

Totaal
Specie

Totaal
Bpecie

Groot totaal JI0ï590' 32151235

UITVOER.

Koloniale prodDkten
(bd\e I diamanten,
goud eD specie) ."

Diamanten .. ,
Goud: Baar

3859809 4018544
47598'2 513Z 36
513S572 10738891

INWONER.

KAAPSTAD.

Totul

Totaal
Specie

Groot totaal l.a421óó 23396416
lD1'oerbelaatiDi ••• 308i593 a:H9105

It .. d..
»&c: deil Gou1'enuiw: . 6 0 0

Opbreag.t Tall Ooácert te"·
~pUDt, pet J. ECbI'd 66 15 0

Opbrenget 1'aJl Honden T~
A too~ ~. Zeep_t. ••• 31} 0 0

F:~dge ~~.& ~ ~ g g
H. M. Ardern., J. Garliolt

Ohluona BrouwerijlIIl, W:
ADdenoD ot Co., E.K...Grec
'" 00., J. W. Jegger ot 00.,
B. J. KuriIon, Gebn.8oott
Bepkt., W. eli G. Scott, Im-
perial Cold Storage and
Suppl,. 00. lAd. £5.5 elk 61 10 0

Boedel ...-ijleIl den eel O. J.:0081, LloLdt '" Co., H.

Arel
• ~ elk...... 15 0 0
erne" 00., R. O. Oolliaoa

Ltd., J. G. St8JtIer ot CO
~ijden Hulp Oom., £3.3 eik lt lJ 0

UD10n cutle 1bil 00., B. :a.
Syfret, D. Iaaoe '" 0.., Be-
perkt, J. Boberteon'" Co.,
P. J. Peten. '" Co., O.
Landaberg '" 00.,8. A. JIil..
ling '" Co. Ltd., Woodhead
Pl:au.t .. Co. R. M. ~
" 00., ;w;;:cl Welle " Ab-
bott, Maxwell. '" &rp, Ar-
gus 00., D. Ililla eli sou, G.
J'iDd}a,. '" ~~ ~~ord"
00. Ltd., ~ ot ~
ria, W. Thorne, J. Lawley
ell 00. Ltd., W. J. Spnclt-
~n, S. HeJU'1, W. I. Bui ...
1IIllJle, J. D. Cartwright ..
~., Van B.)'D WijD eJl Spi-
nt:.ue 00., Ltd., W. SpiUlaue
" Co., J. Woodhead '" SoIlB,cape Tim .. , White, Ryan '"
00., J. Sedpick "'00., Ed.
Sir Gordon 'Sprig, Ed. John
Froet, Ed. T. L. Graham,
Sir Pieter :Faure, A. DOD-
glas, Mi6a ADdenon, Mem-
tague Strikei' '" Co., E. H.
Jon.., Ed. W. Rou, Hebr.
Jongena en Meisjea Gilde,
£2.2 elk .... ... ... 79 16 0

A. K. Kingswill. Pretoria 1 1 •
Ea.ton Robina &; Co., Zeeder-

berg '" DuDcaD, Smith
Webe~r '" Co., R. Wileen
Son eli Co., Gordon .Mitchell
'" Co., BeIIar Brothen,.J>v-
ter '" Sons, W. J>uncia '"00:, J. Twen~ ot Co.,
Koch '" DWe, MGSaOP &;
Garland'; H6JD8I Mathew'"
Co., Wilson Killer '" Gil·
morl1, W. Jardine, LenDoo
Ltd., Henn&IlD '" Canacd,
I. J. O'Reilly, African TooI
Co., H. W. bix, Fletcber '"
Co., Van der Bijl'" Co., H.
Jonee '" ~.I Philip Brol.,
H. W. MarILblDL, W. Jrlar...
qUII'd, J. D. JOIl8l '" Co.
J, O. Juta '" Co., Boll8eUar
'" M.cIatpe Ltd., T~
bend Taylor '" SnubaU,
Hep'lf'ortha Ltd., :a. D. lr-
win, Ro.-land Hili '" Co.,
Polhemu. Lyon &: Bn. J.
Searight &: .Co., Pureell
Yallop '" Everett, Ltd.,
Fraser '" Bon' Ltd., :Major
J. Deane, Noel JaaiBch, F.
J. KeWlIl&ll, cha&. Martin,
A. H. Reid, M. Roseu, G.
G. Br~rth, J. ~~,
£1.1 elk, ... .., ... ... ~ , 0

Streven VereeDigiog _ Twee-
fontein, per J. J. )(imJaar,
H. W. B. Robioacm, Wel-
Eerw. J. Leonard, WelEerw.
J. Rooney, Eerw. W. J.
r-son, C. A. M.cleod,:Mn.
J. H. Langford, £1 elk .. , 7 0 0

Twee menden ~ Kenilworth,
H. JOD8II '" Kin JOIl6I, 151.
elk ...... ... ... ... ... 1 10 0

.Mrs. North, J. Harriacm, Dr.
L. Weich, Philadelphia,
W. A. Collard, Wed. Kin-
naar ,Paarl, lOs. ~... ... 2 10 0

C. J. A. Bugbes .. , .. , .. , 0:; 0
Pater, Eileeu, Violet &: Floreooe0-11 II
Mn. Verhalteu ...... 0 t II
Vriend te Wellington .. , 0 t II

ST'""DSRA.AD.
De Kaaproba I~ bi.ld Donder·

dtg ~iin R8woae .... rpdering ouder barge.
me8l'ter Thorne, die de handelinpn be(on
met I~ ~n dat bij eell OpeDbare 1'ef-
~etiDI m I&ke de werklieden lOuder
werk dachi \e belegpn. Eeu nppori o ..er
de ~.mIerinlen 1'&11 he' lIieu .. e ltadbul!
gaf ,tot geen beraadalaginJ aanlei.iÏD¥·
eeD :MIlmerlring 1'&Il d .. heer O'lIeill,
o~rl den !ut di.n bet maken 1'&11 Reigen
bIJ be' optrekkeo nn nienwe pbou .. en
gaf,: werd door dt!D barplllulter beaat-
wool'd me' te beriohteu da, bij de aan·
dacht van d.. atade·inpuieur bierop
gt'rillhi had. Een klacht nn den beer
Mdtheu •. dat .. inkelien han Tuil op
!traat gooideo al. de niln ubr 'tOOrbp
_/ bleek 1'oor 't heden aiet Yel'holpen
te launen worden. Dezelfde heer bleek
er ook tepn te sjjn dat men. 100 ale de
eltctriciteite- en brand .. eeroomit ... il-
deu, 10 II. lOU rekenen voor het bentel
der .... tergemeeoachap ..oor h.n wien bet
water .. u afgeanech,n omdat &ij ., uiet
...or betaald .. , WUIt hij "ood dit te .... 1·
maar lp"u p ..oelen ..ood peD biinI. Op
..ooRte d.r bh. O'BeilIy .. dr. Fuller
aal men bet nieu .. e l8Ienoir _ den
tepnwoordigen goo ... rneur noemeo, en
m~n besloot om -ro!gen. eeu nppon der
zoó eTen genoemde comiiee eeu ijHreD
gel?onw ten tijd.IUke ~ bGDner 1{tI•
reedlchappen bij de IChipekuii aan dell
top '1'&lI Strandetraat op t. richteD.
Een Ienll rapport .. erd YOOrgelegd door

be* !peeiale comité 'tOOr h.... naaluD
deele O1'er den dokwer, .. ur men ee~
,.oetpad langl de zee bij wil hebben, en
,.opr welker "erclere 1'lP'beterlng pld
nopdi" '111'''; de.l. o ..er poden bij F
Wijngard, waar bet de 'I'ra&g I(old of bet
~Hek al un niet kan e~eo dat hei
er~1'rjj.D toegang toe behield, en waar01'8r
de ha,..,nOOlDmÏ!sie bew .. de eekere rech-
t~ bekomen \e hebben die dien toepag
kquden btleiten. .Het .. erd troedgekenrd
zouder beraadalasiDl· Voor ae _noti.
dv .tadagoedereu waren twee teoden

:sokomen, waarnn finaaeien de .. nne-
'tan de 0 .. trale Maatacbappij MIl'

b4! ; maar daar de hbo Boellllll en 8t.
~er bier beclenlriugeD tegeu hadden die
IliCh uiei iD he' publlek Hete» bespreken,
bcialooé men de aaak na d. IliCting iD
cdIIliU-pu. \e behandelen. Wedel' eeD
_bod n.D .. n heer uit EDReland om
eeD gra1'Ul'e _ eeu.lICbiIderij te &enden
dat \e Lpaden iD he' .tadhnia bUr, ier
~.,heerlijking 1'&11 de rjjbnjjwilligen
~ d. Z. A. OOrIOC, kwam op de begroo.
ti", 1'oor, die mea beIJoot &entond \e
b+handelen, ea waar 1'VIIootriDlen '1'&lI
~teD op nu groot. lICbaal .. er·_ YOCIfI8Iield die-aur _ "f'PJ'IDOe-

deo bn OIR eie gulden 'ijdea die _n
bl*eft - er ..-eada'" dOOrgiJaPD,
",ordende, iD eDkele •• ...0.:. de aaak
~tJIldeld tot ~ .... , .. -
... eie bipootillc op IDA_ UI ier bud....

£M5 18 0

E. Cutbbert Cambridge. 1 ~ IIDIII!I-
geed; W. ~le ot Son, 1 lciat plam-
puddi~; Junior Chriatelijb Btrenn
Vereemging., NewlancU, per A. StAl-

l )rist preeenten.

WORIJESTE~-STAD.RAAD.

op de laatstgeboodeD gewone "erp-
~ ..,.ren <tegenwoordig; De burge-
_ter (die beer J. P .Mil_u) en de
beeren G. de Vos, F. Taylor, eli G. H.
Qoenet.

De blJl'!!:emeester beette bet nieuw-
gekozen lid, den beer Quenet, -....1k:am,
waarop laab5tgenoemde beer een ...oord
>an dank uitte.

Brief geleun van het "Cottage no...
pitaa.l" oomité, ~ dOODde om -
..tuk grond, groot tTee marg-, g-
gen t6n noorden nm bet dorp, ondar-
kant den dAm, -roor bet doel daarop
een.hospitaal te bouwen, daar bet groo-
"te gedeelte -van deu grand. vroeger
door den raad afgestaa1l, door bet Qoo-
vernement af~bouden 'Iferd Toor p0-
litie gebouwe.n.

Het _rd '-loten dat de geheele
raad een oomité uitmake om gemel-
de groudt'n te inapek~ en bet aan.
wek te ov ..rw~~n.

Besloten een twee duim,...pijp van el
bet waterbuis naar den hoek van Tul-
bagh en R-iebee\straten te leggen. vvor
bet versobaffen. van water aan pri ....te
eigeDdOmmen lang~ eerstgenoemde
straat..

'Rrief gelezen van den aJgemeeIlo!tJ,
belitierder 1'oor spoorwegen met betrek-
~ tot bet. bmp te Sand Hills en den
~voer van water naar Woroester, m.J-
deode dat onderzoek dOOI' den Dis-
t.rikte-ingeDieur (T0IJ"If' Rmer) ged ... ~
..-&8, en bet bl.eek dat bet t-oIedelsl.
nD bet .... ter lang niet zoo erg ....
Ida voorg.VeD .....-nl. Ver_, dat de
owntrakteur beloofd had zijn best be
zu-ueo 00- ZUlltB ~ beletten. De lIOISrii-
'NI' rit'd deo nad uu v~ alle
klaclrtea dD-eet UIl dal ocmt.ractarr te
lichten en beloofde dat het de-put,a
meIIC .ne. SOlI doen _ dea raad te
'IIe}PlRI.
BaItDt- "- ~ bUti«Cler



-&1
~ iii ::.cl' '-"_·,- ..... '~i~;:..t~
-- .. het all ut ......'ba be- t J>. -- 'fWi- ~l5~~"-1 ,.,~_--.h.....AJa~dit ....... ~, .a~, ....,aaeohteJi. _~-:!,:\~_~, -.~ .
--...... - ~ jU t.IO.... den om iD het JiIa4 iD te "OW8ll, dUr ....... ..: tm;,p..
1f'8der uit het ~ te mj ,AI. SÏJ hijDa Dieta iD het Iud uiig ..... zij I • De ...-mpa ..... ~ CI~
Ian atemdeu iD dát de CJtiBe. - lIOUdeIa hu akt. nllera _ du W I .vr._.... ,...t."'._~~"._ beerea ~ lIK DM __ WarC!'SI.:
onwtllllCheli~k ~raut 111''' "GOr ~ laud ver.teIl _ all i1..~ Iud .,..1 die er, die MD God .eeaip 'holl'lell .... WMIiIi, lit __
lewd. De mlJneJgtlD&ren erbadea dit; I vea, dail IIOUdealij IIOO1rIl als l8Il ~ --..... den _~ .Pit«.
maar toch "erdeD de hoopte ~ gekleurden ujt het laad drijY8I1. v__ j • ........._ ..... ; er De bOeNIl ~ ...
V&l1ZUid Afrika gebeel verouachtAuad IIder .. - de beer CluYer op de ~- ook, die, -- ftIl doodea viedL 'a A Ja.ai de t
door die lw. EIJ dach_ &!leen &&11 boo- rIjkheid na sulk. pablialte nIpCI«iD- ~ t::..~ ~.:::,:...te ~ .. _ agt:
ge diVidendt!lll. en gaYell geeD steek om gen. Hij meeDde dat het ~jk - aDeIl ftNJl de _bOe e .... 'W.... 8eiiiijaaowitct, de I.........
wat het;!uevolg voor het IUd .ou lIijD. de Obin_ te Yerbiude .... sich 0". uit de Iijfc- ...,. YOCJI't.. ter _eelt I IIIDIPD pat Iii de M-
Ven' i

eDde
&81 de heer K., dat men het land te "erIJII'!lÏd& ala .. eeJlIDUl la .het mjk pbona. ~ ver'reldel1 ...... "

hier veel moeite gedaan had om &&11 de hier waren. Traëhtte melJ dit te d08II, \._"-"- __ ,,"~--'_I Jwat efese De ~ ~JUt de IIOIailvet'11
gekleurden rechten ea rnjheclea te... dan beteek8l1CIe aet een _rt na ala- ~ .......... "'-"'!l'" __ :. 1l
ven; en die rechten IIOtIden zh Yel'li_ vernij in een Briteohe Kolonie ill te "* lie groote ~ YOGI' de bet ~ dorp .... ...,di de "- rd '1 __ .J ao.bikk:iagea,: de eeD6 JiIII'tij .. UIlIn en euea. tte en 1Dp1'''_''. ren. Waar mea mje rag~ had, _ ~ ha! lIiCh lIijIW VaD de riYÏII''-'" CM
Waarom moest Zuid:4frib CJOOr da..Jt daar moeat ~ géWicht gehecht IVOr- tp)8de POGtie .,.._ te _ alide au.deIl poot.ea .... De b0e-
Ien o"etstroomd IVOrdeal' De Zuid . den a&D publieke opmie. oeen ~ De ._ Ctiea.SteJl nlll meordllll, JUU'~.. . ea;
bander kon dit onmogelijk toelaten.. zou de openbare meeJIiDg IU8t ID acht --- r- ~ &ii ...
Wat had men IJl Australil! gedunP Sir Demen. Als men alpmeen ~n den ill- "...",""0l>1Il .... nIOl' ~ waamJOJ' dell ~..._ ,:J. he:.
Henry P&rb had het recht ill eigeD han- voer VIUlChin__ 11'88 eli dit duidelijk W ~ beteald; eereadiea- ~_ ~t.~ bII...~ YOOl' de
dell genomen en een IChip "ol ChiDee- te kennen gaf dan souden de Chin&e_ ~t.eo! V4el ~ W88 .. -.haDdiea. -- _... ~_.... ... f~..&..b
zen bel'l>t om aan wal te komen, IChoon Diet komen. Ook 11'_ hij .. op, hoe CIat goed land ell wWter en ~ en boe- dieoat, 0YWlll vindt men ~ __

er geen wet bestond, die hem het recht een Invloedrijk deel "an de opellbare scbeil, bee ~ voor allen ~ de.u~~ p1~ .teIa 'QIltwa.ute, het
hiertoe gaf. HIJ rekeade er op, dat hij pers den Inroer ,,&11 Aaiat.en in de baad gewge8t mjo, voor den Heer en V'OOI' _,,_ SiIajCmOWi d.l8d'
vel antwoording zou RIlDen doen bij 't werkte. Men had vele geY&r811 te voor- de bOenm.. .. _8 Giet heel noeg _, eD.. 1.1JD
p"rlement. En zoo ook In CanaCJa-..CIAa, komeD. De "OOI'm&l1J1llll nil een der 2 }faar de .lb!er stelde een van zijn ~Dg. ZiJD. _ .. lI!~n eeDl'
wilde men dea Chm_ ook lUet hebhen. <gTOOte pollQeke partiJen ~n Jliet5 lijfeigenen ala reotJllll!est« a-.. dochter, die wwu_ W~~_~IIlJ wa ti!r
De Zwd Afnkaanden zouden slechta 't floege1l8&D1d om den Invoer van AZIaten oe r"ntmeester trok alle macht bO gelegen'heid 'VaD den f_'uJiIg op bMOek
morbeeld van de andere Bnt.sche kolo- t<>g;ente .. erken. En d&l1oefenden de ka- ZJch en ~tte de boarea de voet ap dell genoodigd) kJeedIdléJl 'Zus, ZettleJl nt"b
ruen volgen, en het \\ .. hun dure ~t pitahaten een grooten IDvloed uit. ZiJ n"k HIJ zeub~""..._g_e.!!.~ haend~ TIn~~ "~J'~:!r8llw=, :~~!;
OlD~ Ilor~n, dat de Obmeea niet In het deden hUD best om zulke publieke nr- van tlVee ge ....... """"""'"', &~, _~...._ -::~OD •..L.d ~''''' __ I ~m-
land kum. pderiDgen qnmogelijk te maken. Zij Ikon ahoo leven SOlIder 1IOGde; maar - .... _.- :i" - .... ~ bn

DE CHINEES VEROVERT EEN t.tachtten ~ publieke QpiDle tAtYerkrach- hij 'Ift\8 &ea booa m&l1 _ ~8nIOIIlt in JOIMnntda kwam bUmen _ SlJ dND
LAND ZONDER TE V]!lCHTlI:N. ten. Wat hij wilde lVas "f.Ir ptay." Ea ~~D ~_~__,~ ...,. ~~~ L-~ 'tbee

Na
·de .,.... ...._ bij siJIl JII'J'p endail .. - hij DOg op het IVantrouwen tuil- ....got!. ....uw_, wn. JUJ __ .....- __ £UVA ....

Op Ja ... hebben de Chln_n de blau- schen de twee blanke ra_n, Wa&r'Y&l1 de k>n deo bePaIJCfan >tijd ~ het tien BtBIwt komeD.
ken letterlijk ultge .. oond. zij hehoeJd8l1 pro-Cbmt-.en gebruIk trachtten te ma- liet vfTl'icbt.m. BJj boIIlwde eeD pu- "Hebt je de boeren .an het p~n
niet te vechten om een land iD heelt te kim om hUD dool te bereIken. Elkeen, naobokkerij, l'!'OCnreII eD IDoIIUltIIl liet gezet pil
nemon. AI wat zi~ noodig hadden te ~ die Zuid Afrika tot ZIjn tehu .. hael ge- fllJ ê't werke~n de PaIIlbt ftl'Iaoc;ht "Ik heb ze heeng_ID_ .MIChael
\\'BII .Iechts om ZIch iD eeD land - tAt maakt, behoorde tegen den um>er V&l1 hIJ. om hem bij den landbeer &&11 te Semjon.owitdJ.a •
zetten, daar te bliJ"811 11'0_ en de Chineeun te ZIjn. Ket waagatuk betrof klagen, ~eQ de ,bOerIaa Daar Hoabu, "ZiJn .. aBe op 'het 1"eldP"
oude oovolkIng wt tAt penen. De,_ nog meer de tookomRtige gllll1achten dan mllar DIen liet ben. lUet bij deo l&Dd- "Ze ZIJn alle op <bet. ftld, 1& beo hUil
Clnneezen gaven voor dat SlJ de Chi__ het tegenwoordiJre. Allen, emdigde lIf"'&' heer toe. De NIItm~ td!ter kwam zelf bllll .--- aange-.. '
zen UIt de Kupkolorue WIldea houden. kar, beboorden hun vnenden te béwe- er achter, '«fat mea hem bad willea lAD- "Je helbt hUD haR pla&taen ~ __
Onmogelijk I zei spreker, en toonde aan g"n voor de zaak te stnJdpn klagen en wiJde 1..JM wreken. Van DIll zen maar ploegen se welP RlJd er
h()(. onmogehJk dIt was. zij souden of Prof. MACKENZIE secondeerde dat ai aan kregen de bOeJ,en het. nog lIeCh- hee~ ga b«>t w'erk ua 811 lieg hlJn, dIIt
lIrlU!ehe onderdanen l':1~ of DIet. Ala zij vooN!tel en 11'_ er op dat men 'u zaak ter. Onder de boenm _ aOdIde- Ik n:n midCIatI: zeil kom. Een dN"Ï1Im.e
BrltSl:he onderdanen ,zIJU, WIe kan het v ..n twee kanten behoorde te heechou- 1<107JOIII,<Jf'D; ZIJ SPedIea den 'I'eI'klik- moet afgewerkt worden_ j!:oeoi rl!"-
heletten zeUs op, de klezen;liJ&t te ko- wen HIJ geloofde d.t men Z Afrika mj kt>T, waardoor ZIJ zidhzelf en hDDoon plDeRd. AiB ik 1ll00bt werk Vind, cl.aIl
met! ~ Tt> Port Ehzabeth w&ren er reeda van Ohineezen ~ houd"n H811 zou u,laste scóaadden za! bet g_ '-tCIag voor han liJn,
40 ChlDeewn dIe stemgerechtigq waren ru. reeds moeihjke naagstukkea Yan Z I..angumerband.r-m bet WO""" zeg hw da$,»
(G .. roep van sterke afkeurlDg). De mIJD- Afrika des te moeIlijker maken, door >dat de rentmeMter door de boereD ~. "Tot n.. diNat."
eigenaren ".ren het met allen eens, dat "en nieuwelement ID tAt "oeren. In de 8Chuwd _rd, • een wild dier. ~~! De St:an.t ...... boeeag.-, mnr
de ChlOees ,'oor nwmand goed 11'''. Bij bUltendistricten was men a!g_ te- hIJ dOOr het ct..p. dan ~811 llicha.el SemJ~tch roept hem terug
\\ R8 nadoohg "oor den uaturel, den .. erk- gen deu in"Ger "&11 AZIaten ea IlJlreker zich""oor hem, onV"eJWdbillig 'IrUl', om hij ri iata uggen, maar .. eet n:'!t- g.;;t
IDlln en eIken man, vrouweakind. Doch meende, dat men door het houden na hem m&a.r uáet onId&r eie oogen ~ Jm- hOe hiJ bat midi UkkMi 1lII1, bij <i!Utt
de mIJneigenaren wilden toch de Chmee- publieke vergaderingen uitdrukking 1DlIlr1 HiJ beIIIIedtt bet 1n!( en .. ordt op .zijn .stoel ._ en W'eer, ..... pt
zen ZIJ wilden gauw nlk wordea en Y81'- moest geven aan de algemeene opinie. nog OOc.aardiger. Slagen, laogd!JrigB zldh de keel en begint:
trekken. Over wat nn Afrika IIOU"or- Hll dankte de aanwezigen dat &ij met ge- arbeid'"-de boerea kOJdm het _W. "Luister -..daag _ 8

oed
, wat de

den, hekommerden ZIJ ZIch In het ge- du d hadden komen luiatM'eD. naar de hJU meer n:it'houdc. schurk_ 'Van mij zeggen, wl8 er ICheIdt
heel DIet "WIJ bli~vea bier en moeten toespraken, dur men zijn tijd wellicht Het 111''' reOOe voorgekomen, dat ('n _t bij ~, en kom het mij dia
'OOI d.. toekomst Eien." all.llgenamer had kunnen doorbrengen op IDi'n OlUlke ~WJdhten had OIlIIpbraclJt. ~lltm. Ik' hn die ,;olllu'k __

Ml'n zag den n.turel Ia.ng.zaam. doch zulk een praohtl~en IDlddag-en dan nog De 002l"l'll da.obten er oftr na en ver. ken WJlle.n ZIJ Diet; op bUD nig ~ll,
z,·ker langs de trap der he6chavmg op- ppn vakantiedag ~adenJen In bet geheim De brvta_ zieb un..ek.kea, VreIleO en .fiee.t bCJ,n:.
klImmen, en geen vreemd el'OOlent mocht De de:rde r680lutie w.:rd ook met al- oudPr hen zelden bet rond Ult· ZuUen oon, d&t WIllen ZIj wel Dat me PIOe-
ID h ..t land gehracht worden om het ~emeene stemmen aangenomen WIJ zulk eeDen 'booswICht nog langer gen moet om 'Yoonllt te komen, daar-
\I erk, met zooveel moeIte en toegewIJd- N a een motIe van dani< aan den "0Gr- du«l'en? ZOO ieJnam:l dood te alaaa u &an deuken zij met. ~ diu gued,
heId vPrrlCht, te vernIetigen Spreker "tter gmg de "ergadering uiteen 1:'- zonde breng me allee over, ik moet het _
'\lId, Z AfrIka een land van blanken Eens. kort "oor Pa..o_, kwamen IIlj ten. (}a nu been ~r j&--allee
houdeu 10 den ZlU, dat het geregeerd 10 hl't bosch bijeen De rentm_ber mOfet ik weteo_ Verzwijg mij ,I1Jet• ."
"ordt door de \letten vnn deu blanke en Vd' C had bevolen, bet bosch tAt lichten door De 8t&ro8t gmg ~,sprqlg tAt
dIem beschaVIng, en DIet door dIe van erga ermg te alvinia. d~ boomen, dil' er te veel StOndeD eD paard en !'eed near de .boerea.
den gelen lDall De naturellen werden audli.'TeJl 't groeien beletten, om te De vrouw mn den nmm-ter h.d
meer en meer be.chaafd eu droegen bij Notuleo eener "erpaering, gehouden kappen. Het".,.. tege. de. m:ïdd.g, g9boord, wat baar llJfYJ den StanJst
tot den voor8poed vau het land. De ID- lf! de Zaal te Oa.l'lnla, op Woellldlfl', 23 toen ziJ vergaderden en de Mak ~t b.>roloen had, ¥j k1l"tim bij hem en be-
'oer vau Chmeezen zou een elUde ma- December,I903. elkamler bespraken gon m-m te III11eeken Zij wae eeD .tiDe
k~n aan hun pogmgen 001 !<lch op te hef- Ala 'l'ool'litter .. e:rd gekozen Da. De "Hoe zun£'n wij dIt wthouden P Bij vrouwen had een goed hart. W.... Bj
r"n Wilt Jl;llven de magnaten daaromP Vllhers ~n tot lItIOI'et&l1llde hEer P ". d. roeIt OM ~eheel wt. Dag noc'h nacbt kon, kalm_rde ZIJ baar man 41D tnk
'\1'" Olll p..n oorlog? Nleta Om den Mer .. e. hebben wij nI8t, wij niet en on...e vrou- ramJ voor die boeren
,I( ht,'rll.t~an~ van beschaVIug? NIeta. Ala doel der "ergaderinjl w~rd bekend Wen met Als ~ hem Diet nnar dea "MIJD vrientt ~el,", zei .. llD,
\Il<·..n I!:olld gUild, goud was het 1I'8&r- gem.akt te proteeteeren tegen bet op- ?1n IS, druJ.el1j.k bindt hij 0D8 en ran- "op een boo,I;en dug, een F_tdag des
naar ZIJ haakten Men IIl000stollze natu- f'ch'en eeuer Mnnlcipalitelt alhier. _lt OWl <if. Ondler ZIJn liiIaaen 18 8em- Heeren te nroold.,n, 1& ZIOIfIde. om
N"U..n h"schermen lfaar wyerdan D~ Dallesi 1I€Ide o. a, dat hEIt dorp Jon ge~torven, 60 _t beelt .Am'SÏme OhrlStus wil, geef de boeren Yrij."
(>( "'g" r.d,·u 1\ aa. 01<1 de Chmeezen m~ ~oor den Kerkeraad IJl alnllelrocht, en dat III dl.. tronk m()(>ten UlU<taanl Waarom :lllah ..",1 SlemJOflOW1tdh lette na_
t, n 101<"0",,1 \\ordpn~ Zeker perIIOOn hn beechoull't, dat, daar het do,p nog zulk'n MJ nog ia.nger 'lIVlWhten1 Van IIJb op haal' woorden, lachte bur uit
I"",ft oulall!!' d .. k Jt 'lit den zak gela- niet rup !lenoA,: 18 "oor tim muniCipah- "vond k>01llthij hier, Als hij ZIch weer en hooude
t, n Hy .t hrl't'f e' u hnef waann hl] tOlt, dit zoor Jjad,,. IIp ulhl'Erkm!l'en geven wo g€IfDeen aanstelt, trekken WIJ beom 'Je hebt wker IQ Jan,;t de lIJaIDbok
WI, dat de mlJllmagnaten geen blanke ~ao. ZEerw. We<'8 er op. dit .. U een 'an ht-t paal"d---.?en slag met de DiJI n..,t g_ld, dAt Je .?lOObrut.uLl g_or-
arh"loers WIlden hehhen omdat deze hun dorpebe~tuur hbbben eu dat zoo dat en hl"!, IS UIt Aj" ~n hond wordt hlJ den bent om je neus ID za.keo te s~
rl'!'hten hadden Ma;l,r ODZe naturellen I ob•• m sIJn werk oohoorluk deed, er Ileen ()nd~ dm grond g..stopt-weg IS bij ken, die Je nIets aa.ngaanP"
h ..dden toch ook hun rechten, en daar- k'acbten korden gevouden ...orden. Waar· '\faa.r laat OM go<'rl afspreken, WIJ laten "Michael, maJn vnead, ik t..eb Y1lD je
om Vlt len ZIJ den DlIJnIJl.agnaten ooit ruet Oln kon dat lIchaam dan Ili~t blU <en be- ctkll1\r met m den steek, wemlU!d (l:edroamd-een boozen droom. Geef
In d ..n smaak ZIJ wIlden rnenschen heb- ~t.an? HU 1.8 ook "oor de maebten eD 'pe.:>lt den ~" da ~ vnJ!1
beu, die ZIJ wa&Dden geheel ontbloot te recht ..n nn een mODlOlpahteit Alm.s "Prat Was_'lli MmaJew, die ''Ik zeg Je toM, Je bent te "et ge-
>:IJn vau alle rechten Een kielDe oligar- De heer Yates zeide, d.t eeu I'ftlh. op- "as h"t ~t op den rentm888ter gebe. worden eo nu deak je, dat de ajambok
duI' van nJke memchen "ilde alle.... getrokkeu 18 en ondl'rteekend door het teu Elke week l'lIJIMe)de deze h€m af, Je geen pIJn ml doen pas op'"
ken 10 Z Afnka regelen. 'erel~chte getal B emgerecbhgdeD, "er II1J had ZIJU 'Yrotnr tot ontrou,.. verleid ~ _ 8emJOnowi'tcil ~s.;:

DE POLITIEKE ZIJDE _kende om een moniclp~ht ..JI, 1'0 dal en haar bl) Zleb .. Is keukellleld geoo- ..-orden, hij stiet haar de

*
'ood.Di .... rctihe opger.oLden EBIwordeu ml'l1 PI p In \.~ mw, ht ;"_,...L. \.__ ___.Preker elDdlgde ziJ'n toespraa.k door ,,- 'A kJ."". ",_C , J...,.,~ uaar Tv"n
na.r :len ouverneur. Meu beta.lt op • ~ w,.m de I"I!Iltmee6t<"l' alUl.- 1.--1 d taf 1 ._ ..1_LLe tlUU<Aae voor te lezen UIt een En- en .... .,., e e <oe ...... _

-- bet oogenbllk 2d In 't pond belllltmg "oor geredpn Dadelijk raude hij, dat men Hi t la • ..: L I~_ ..." C dagblad. Daa.rult blijkt, dat de d boom j a v , pas""", .. 00~""I' ...... YlIl'-
... het dorj:lbeatuur, ..u de munlclp.liteli e ..ollaar de verkee:rde kant liot k I h b--L- .......v "ende redenen worden AAn.._, TI T alli d h .OL. eDSl" eeso, ge.--.om .peernv....,..,

'" --e-",_. - b6eft geen recht hoogere behltIn,ll'flD op ,." en ocv g YQD IJ onder ~ ..... 11..... tt "'"--L '--_-' t __.._\\ aa.rom de Chlnee8('he arh61ders moeten "_~I..1_ l_ _ een LI-"-e linde ~t"'p, IJ u"'u .. "~IJn, II: .........,
to legreu. LeeulDgeD kunneu -sloteu ,.,"'"~ ,..,. ooom~ ..... w k-'-- en r~p d k-L-ft_-'..1 tworden mgevoerd; Men Wil ID ZUId Afri- ~ .,- Ik h~'- .,.,...... .v e " .... .,~.,IU. ...
worden ~"en 10 pct ' ..., met ~-~ dat men hnd"ll h t h zelf dks geen aanvoerdel'll der werklIeden heb- 1" I"~ voor em ., cmgo.n, IJ nam e

D~ heer MnAlmsu noemde oeyallen op rou ",,,I EI!l, sohroemrde bij "Wie _ft .__ beg 1 dde '-__ben ZUId Afflka moet DIet ontWl'kkeld "T,. d gUl ......r en e "1 uaar
.... n dorpeu ...aar munlClpalilklten waren deze hn e geveldP 7".... op, gauw I Of U':-L __ I sem t h"orden "elIJk Nieuw Zeeland on Auatra... Ik ran-I Je a.Ile _~.,;-'" aUCll.ll"" JOUOW!.C 18 ID een go&-

.., opgerscht, en IVBarmen Yt'rblUd IIOUru"u ,~~ iU de luun' ~~:.:-"" kl'-'__' _ ...~~II'; Als vl'rantwoordeliJk bestuur toege- H , lU"<Wni, IlIA" en _...
al8 men er weer "ar. vOrlOllt was IJ V1"IIagde ben mt, op 1I'leus &tuk t .1.. L_ eid TL 8.--~ 'L. t,kond wordt, mag de werkman het 0'1'81'- d li me ......... . '-'"' ~ ...om

Nadat 'VIlle allo",e spnker" o.er d" " OOe gel;taau bad. M6Il _s hem m beri~Lt ._ '-':' .....\\ leht hebben eu lfIlS8cblen nllO' de #:---- d 0 UIl..., geven, mj U"'_. een
-'" '","," uak bet woord badden ge"oerd, werd 81 er &all De rentmeester greep hem b~("1',..le hUlz~ controleeren. HIer, ,,&11 d. '-Id d' t I I'n SI,,_,. hem '-et ---'_ .... aan b'-..1-.

Z(, kwest ...., loopen de weaen UIteen. De ..oorgee... en ge8f'con fer" ~II me a ge -W-... ... I'\~'"""". ....,..., 'Ioegen ~ PIl roept Miahael Bern-
e meene ltemm. n op é4la Da aanaenomen. Ook nhlll ranselde hij, omdat hiJ' ",-:"...L '-_ t _......_... K--. ..1_"&aU' Is of de geldmalUleu met de Chi- -.. d h IL'-" r----.~ .""""..."'~. ......,_,... -lat d" tIJd uog ni"t dasr la om t!tln maul lens oop te ..._n 'YUIld T.-. reed deoiat af p>'

neezen zullen regeeren dllll wel of het clp.lltelt op C"I"lma op te nchten. hIJ naar hill., "Zi ~""'-.._
f'<'ll land van hlanken zal bliJven. zul- J ..... "".n .reeda _r dan de belft

HIJ de&<.lfdagelegeoheld werd de groote 's hond" ~enfen de boeren op- geploegd"len de mannen met huu geldzakken re- DatioD.le k"'ClItle: bet In~oeren nu Obl- 1I1t'IIWen W888i1i begon tAt ~I,.en rn'I"

"""ren of zal het land door Z1J'neIgen be- 'Ei L -' ~... -' "ank I'r met slo~-mtr"
... oeeEeu, beRprokeu. Nadat eeDlGe heeren ',~--Dlet 11IB1Il1eIl, lII&ar UN PI .volkm" (blank en .....klellrd) gerd" een, ZIJ oegen J ZIJn

.,. "'- dU'over bet hunne hadden guegd, we:rd spreeuwen NIet in dlea steek laten 1..' __ "worden ~ ZlIld .Hrika moet ontw! Id d d 'te d t I z'III~ WIj ~1L..ft_ -1- I.~ er _._._ op ~.
oor eu VOOr&h repe IIJe "ooIbe e- - "U CUUI_,___" ._, "'''H'",," "Wordt de ~ oed 1 maakt","orden op denzelfden basis ala Austral:iI D ....l te k ddt ~ "au komt, .l>...-'~ -J af. P __ IlOO 1""_ g oege

zen. ese .. e"" ge , en , na a ...e vcr unn..~ .~._ "De groftd I. ebt bi br-LLeit _,.-w ....ZIJU slotwOOl'd. I.~ ~ ~ za , J ....... lUB

gadl'nng b, sloten bad tegeu den lD"oer ~I~....." toen e spreeuwen .mob tegwn koek"De voorzitter bracht de eerste rellOlu- Oh de harvik l!'eI'boDIIe.n hadden. Niet "er-
tI" t"t stemming met het "evolg dat &iJ' "an IDeecen te proleel.eereu. ..1._ Ne een kort stilzwijgen begOII de

" P J MERWE ra""". VoPraJ DIet TE'lTadeo. WIJ Btaaa tmeestermet groote geestdrift werd aangeDODl8JI . A. . ~. D. 'elkll.l1~r IbIJ Maar daar komt de ba- ren
Van all('n stemden slechts 2 er +-n Secreta", ik 1 _ .. "Nu! _t zeggen siJ ..... mir-«:hel-

""I!!V V aa.np;ev og ............... l.J alle onder 00 deu ZIJP"
DE HEER J. v D. BUL. bl'llndJnet6l,; De hank pakt er een De Btarost tftottarde. Michael Sem-

De t\\ eede resolutie werd voorgesteld Nood m' het Noord. _ar hij ZIn liII !beeft 'ab sleept hem jonowit.ch eobtAtr g8bood hem, de "oUe
door deu heer ,J van df'l' Bijl ala 1'Olgt. ~ De spreeu_ komen te voor- waarheid te zeggen.

IXlze vergaderIng dnn~ eerbiedIg West~n, ::.hi~ tsjW'IWlt, t~~ ~~~ _:_'Kom.aan~6t ziJn toch hUD woor-
aan hl) de Imp"nale en Koloniale R&- Je on 'U.-- ..." nanJ&a ont,. de ,IOUe niet- A~ Je de waarheid
i p, nngen om alle mogehJke maatregelen Aan den Editeur breekt 0, net. _t ZIj Y'el"Ctient. Zoo, zegt,.zal ik Je wat bel_ Ah Jl' ze
te nemen ten emde dpn invoer van Chi- b~rs, gaat het m«>t u ooit. Ala je eobter ~Jgt, Jl~ DI1J niet
Il..esche arhelders ID Z AfrJlra te voor- Muobeer,-HlerbIJ wenach Ik te erken <6u.r nIet verraden Wilt,' houdt dlWL Inralilk, daa l'8IISel ik je af He, Kat-
komen." nen de ont".ngB! "an Of'[1 ebtque n, tocb de Ill!ODd. zoodra ruj Bidor onder jnaoha, geef hem eens een glu bran-

De voorsteller van de r8llOIutie zei, £10 "an d~o beer P G. KabII, WOI'Oe@ handen TMlm, hadden wij '9'oor lIem in dewÏJn, dan bijjr;t hij 1DOied"
oat hIJ zoor kort zou ZIjn daar er reeds tor, teu beho;, ..e "'U de ooodiudendon den breo; 1Il0E'ten SPriDgen en den boos- De kmritenmm bracht den 8te.rof.t
dne hekwame lIJlrekers voor hem MD het door de droogte ti· Fraaerbarg. wUilt van kant maken Niet ~ <een gL'l6 b~Jn
woord "aren geweest SteUenbo&ch, Bei N. mgn teru~kowll nu de Syuode 'Vooral I1JEot 'Verraden! Elbar bijstaan! De Starost ~9tihte een geluklrigen
hIJ, \\as het oudste dorp ID Zuid Afrika ,un wu ~lI'ounen iJehoefll{!'eu ID htt dU. lfaa.r als hij ..... omt.-horesJ alle 011_ f~. dronk, v~e zich de mand
PO hlJna een .t.ad Het werd IIOma ge- trikt eo op het dorp In bun Dood bil te der de bnndnetels· ai en begon te vertellen Wat kan bet
nuemd "het Athene "sU ZUId Atrika." ,taan, met de BOmgeidIl ou~ ter haod ge Zij kwamen meer bij elkaaler, voort.- 1OIJ!iDh-elen. denkt mj--bD ik bet hel-
HIJ Wll.'l er verblijd over dat de VOGr- .teld door mIddel no deu heer 0 P durend moor en lIplI'IIken ten slobte af pen. dat _ 8MII1 goed Y'III1 hem
!\lannen van het Athene hun stem tegen Schnltz. Mter dan luO pel80nen bebben den!'9UtJu,eester te vermoonJen spreekt' ft: fllIl hem de waa.dleid zeg_
hpt lIlV04'ren van dit groot.. kwaad h.d- hIer uit lets gek:re~n. Bet gouvernf In dP ...eek 'rOOI' PllSOhen Irondigde gen. al.. bij met llIIIderW wil.
den v~rhevA11 F-en halve 0l'1IW geleden mfut geeft meel doch tot Ilog toe in den de rent:meelJter af, dat mj tn de PlI88CiI- ''ZIJ DIDlTeIl, MioDaeI BemJOII01I'ltdJ,
"as het volk als een man opgestaan te- regel liIet lets all den. Wil geven Iblehfb \Vook heerendienaten tIOIIdeIl' moeten Jil, ZIJ IIlG!T8n"
gen bet mbrengeu van bandieten In ZUId vara.et (lard), booot)"", r11bt, krffio, enl ~ohten. de balVEIM'elden om~ "Wat l!eIIgen IllJ, _t ~ ZIj!'"
\inka en dl' ovennnning "'as glonsrijk C8IIImei !!CbOt'n~n en kIeOOer~u te he' Ih.t vondJlm de boeren IIChaDde zij "Wat ZIJ ~gJJ ~ !liet .....
DI' nameu der voormannen, 1JOO818Sir pen, w&araan In lommlge gevalleu ook 'Vergaderd'el:! bij Wassili, op de plaats God"
Chn,toffel Brand, werden ID eere ge- groote bel;.()('fte ~8t .. t, E'ln WU"oor h, t aohter ,njn bUla en _I' begon men te De rentmeester lachte
houd ..n BIJ vertronwde dat de namen oog<nblik uog met bil machte. redeneeft'lll "Wie '-lit dat ~I'''
',.n de voormauneu ID dl I' strijd OOIt Een wedn ...e achrijft Ik beb "oor mq "Z ... ,. hij geeft met ~r om God en "Allen spreken.?lOO hij h ....ft ZIch
,.:eeerd zouden worden Il" l.~n "U mune klad.ren meta anders In bUll! ZIJU Jl9'bod, laat 0tIIS hem dan dooden, aan deon Boorr.e V'eI'Itocht."
dIe uaar ZUId Afrika komen, :11181 lIJlr. d.n het aoboone meel eu het la maar hard O'OokWJj1t381l aUe te gronde." Weer lacht.e de ~
ker, hieven ID den regel Iller, en de daarop te baetaan. mjjn kInderen zu Peter MicbeJew voegde 1:100 bij ''Goed,'' zeide hij ".Maar V'eI1lel mij
('hmoozen zouden ook niet wiHen ~- Lakend ben ~ s een stil DIaJJ,_g~ "81'- _t leder afzoricl!rlijk mgt. Wat liegt"R&I1 Een deel YlU1 de tegenwoordige ,Een man, mIJ bd:.nd, met 9 kmderen schiBend' de andereo. Hij lniat-er- Waasili P.
he,olking, zou voor ben ,1-11 moeten in bet beElt .. u nog .0 kleillYee, alaah de wat er ge.proken werd en uide· De 8ta.rost had met Yeel _, YaIl

plaab! maken De arbeIders en band&- .Ileeo wat sterveode Ill,immera wat D(!~ ''Et-u ItI'OOtAtzonde hebt gIJ In den mn, ZIjl) eIgel1 dorplgllnoot.c kwaad te
laars zouden het eerst ultgep"nt WOl'- 100pt,18 even m.ger al8 w.t be~WIJ&t broeden. F_ ,menaoh ~ RPNkeO., maar met Waesili !IbODd hij
d811 Bet WBé dan de phcht van a.Ilelief- BIJ had eeD Jakhals gevang~n ID een sig soblJtl't u ZOO gemQ:b1ijk. Maar als reeds Iaug Diet meer op gOEde TOet
hebbers yan Zuid Afrika om den Invoer u·er. Daar de Jnli:bal~ vet "&li, bes'oot lIIl"t ~ is, boe -.l het u dan te "Die," IUl.twOO!'4tie bij "lIO~t bet
ran '\2aat_~ ... te werken. d~ hUIsmoeder b~t vet UIt te koken voor moede IIllJD P W'1e al9cbt doet, dIeD zal ~"

De LOOTMICItLEM _d deze re- zeep. De kindertjes door da R't<urnn b· t het sleeht ~n. Mea moet • Jn Jot ''Wat zegt hij, spr.ek dan tGch"
solutie en zeI, dat hij Chineesen net BOO "otte ..I_h (oDlIekeDde benlijkheidl) met gelate:bbftd ~E1Il, broedei.... "Dr: durlhet biJDa met herlJa.len Gij
mm In de 'hansvul zou 'lnllen ZIen ala u.ngetrokken, lIDOepten UIt den pot • .1 Wuaili IE'!l'lr8l'de Bioh """ ~ .,,or- 01Itbnnt niet UIl een plot.se.ll1llge dood
ID de Xolonie Er waren weliswaar 12:_ ...erden daarY&D recht mek. Toen III deon. ~ WU!lIli."
,oldoende werkkrachten op den Rand, boter we:rd.D, "enelden ·u geb ... l. ".t1tijij hetzelfde '" nep bij "JUt "Ah, dat III een kerel! Wat aanelt
doch aiB men op de rechte WJjJle te werk Een Jaar geledeD ieelleDde dese g~- .s zonoo, een metl80b te doodiPn Na- bIJ, w8U'Olll. .-at bij IDij Diet na I "~~~ ....J'i1IJenn.< m..t ~! pUbll~tk~
~g, kon men -1lOOj( arbeIden meente "oor ik: meen £11,400 IU ten be tuurlijk IS bet ZIIlIlde Maar _t is dat but" Zijn al'lDMl 3ijD .zeker met l&D,r l)O ..........d "~n den bt:t'r Prt!orJ~"- en

roor de miJnea beko~ Bij sprak Yer- hone nn de DoodlvdeDden oYer Grou' dan 'VOOr een man.oh" ~ is het, ~ Heel goed W-ail WIJ ,"Un'I ~Illl e;n ZIJU ~lJek met btt, .. ,kIL~
der over hetgeen hij ID CalifOl'1li8 laad n"ier. Nu heeft I:u 1181"e hulp noodl. 00ll goed lIIII'IUCh te dOOCIaD. :vaar eunen a.frelr-. Nu en Ti8chb .. " e toe VlWi' ge r,j btbb-lJd -'r ,_.
(!~erkt en zei dat men daar - wet EeUI~ bll'irage ui .. elkom .un en IU 7.oo'U a.moh uit d8n Tag te l"IIÏ:mal J.oad, spreekt 6 ook moP" ' bur har "Iii""" d.":,, eD \(,Ik ,'. ,_
had gepuaee:rd, dat geen mu- ill het aw blad .. ordeD "eraDtwoord I~ Gade ~geovallig -"erk Eeu "Alla ~ kwaad " trou .. en ID bp-m UIL
land mocht komen tenaij een ander. aá- Ik beb d. eer te a[lu, nolle band UIIet ~ 1r'OI'deJa uit "Ja ....... wat dan", ftll u Dil .. e:rd ge.oondeerd dto, JtD b.,.,-
nees wt het land wegging. (Gelach) liefde voor dIe meaeoDeo. u- te la- .. iII te OabIig om het t.... heria-- A. Coetne 811lltuode "lgo:no;e,J aaDg'!no

Een chine. werd -ent - loyaal Uw dw. dllr, ten koven, IS een gftIOtere 1'lOIIde. Wij Mn. mtu
onderdaan van het land.....na- hij F. SYPKENS, mogen ~ ~ gelaten ~,dat "Acb _t Ketig W_ niet bIoo, De beer PretOrIu. dankIe d" ""rpi_H

· ..... ,-- Pre(hkant der Nei. Oer. Kerk. hIJ een meDBOb ten bloEide toe 1IJel'telt. ftri>eI " ' l'lDI hart"lPIr en mel een motIe vaD dark
gaat IJ hunbrde altijd. naer VIlUIA. I US lIt.raft lij ,cn._~ og~.._,._L- L-_L .. no den YOOrztUer Ulna IDeo naar bulOAla hij genoeg geld bad gemukt da F b 24 De her 1903 . men er TOOr ,zoo'_ wiJ ..,_ ,_,..." ~ aJ, "_".
r;p,ng hIJ terug nur Chinll om aldaar 'II. ruer ul1, cem I' voor de ~ 'Iln de 1DeDJDh'!D «lat de ft' wt bJmetl.. T C \A' !JER Rrl VER
graven toeW'OI'den G~ hij niet self te. - 7lUQen 0lI1'l dank 1retieo. Haar ala wij Dat ~ 1Gohae1 8emJODOWÏtcIIl Secreta!.-
rn~ dan tocb maakte hl) genoeg geld om OARNARVON. " '-n. laten =: zal hij _ aDe Y'P.I'- ~ eD hij bn zicb '1'&11 bet
,ijn beenderen naar zijn nderlaad t.q =::t:n __ .,:; ~~. ~~ laobea met boadeïa..
te zenden GEEN GELD VOOR BELIEF I ,.,""'~. - 1nJ op ..._ "Wij ZaDen lIlÏIlIl, 1nJ nIleD sien
0- r8llOIutie we:rd door de YOIle 'Ve!'- I tUB' "-t~ tot deo arbeid gedreyen 1I'UIIII i.ng-udeD ~ het ..-st n:i~

gadenug met applaus MIIg8DOmeJL WEBKDi. wordea' Jel dt aM OD Puo_ ook ~ ....; W'1e beeft dat paeg!f' TMokb,
- niet :IllUr bet. 'VIIIi_~." ... ~.DE BEER P. D CLUVJm De o~ ,.....u.n regen iw _ ..... I Daarop aJtiwOOidllt! !!IWae;_. 'I'U--- .

.lI__ .lI_ ~ "---- ,--..... H.....I~" ''W !IL • ~ __~_ ~_.~ PJda. .2-De heer P. D Ctnver ateIde de ....... n op ~W_ p_...... ~ en I aarOID mu .... IbetSAIa _n --. ...... ..... dNiPa Tt--r-~
reeolutle '1'001', the ala YOIat Iált. OUIpJeaknaI, IGOda, de droogte lIOi het mij beYéeJt, zal ik Ik doe .. l'.t.er ~, -.t .... dier

"Dat. een a.fIeIIrilt na ete ..... eie e.. muria ja ala ooit. , lNIt inDen lUet 'fIOOl' tnij , 'Ooct _I die ........... aea. die hODtfP"
r_lUti. s--word. au lIjM 1'4- ~De IDaDicipUit.ii b..ti de ooderatea· weten, .... .-le lilt wij B_ '~,~ ~tcih Pe-
eellenti. dE ~ om w.... DiDP"" patopt .. enL..... gebrek maar ~ _~. 1k llit .. ~ ..,. ,
gMODden DUI' de Im:pedale ...... au aeld.-(Beater.) , 1IIg_ W'lJIIM'd......... E...... <lW..... 1Iij .. ,..

GELE PL' AG.

"1Ilne{\r Ik zeg cl lt onzf' rnouuen ~B~lo-
t. n ,>n onle hand~n gpbond~n "IJn, "n
cl lt "'J dit nipt langpr kunnen verduren
\\ .- t rt n "ordE'n g'p.pa"~f- erd zonder de
tew.t! mTlllng des volk. \\ IJ worden ge-
re!o(p,rd doo! nonllnep, van de hUlteru-
land, "onenrle mIJneigenaren, wIen ODS
.mf land "eonlg kan sch ..len
WIJ zIJn nop: met zoo gelukkIg <>ea

",,,kozen wet~e, eDd bestuur te heboon
I n Tramvaal wordt

flFSLIST GEK..'1 REKE.'iI.NG GE-
HOlDKN

YOOr ia
~-~ OPeG 1oIiIIJ8elrrijlQl.... F!M-
- De eibn; dUI J eeUlnNl PIedeD
paar OII1D"_ door dal atichter fta het ''OadIf.e dorp
kwud k1umen doe, iJl :Z1Dd ~It dat ... ill .. lIMIIl
eenmaal de mcht "'-r da een.. ea heeD hulde ~ft IIto.
hiiP, du aal brengea, .. erde. geplaat. Meer"'""& "(00
wea: "ehin_n, Ohin .... WilIaa ptqoD.811 haddea SiCh geachaard l'ODdOm
hebben." eeD W'lllea, w&&rop _ tafel~je ., t...

Voor - kort poos~e IIOUall. lItoelea geplaatat waren, toen de edele
floreer8ll, dooh de dag de. oor~ heer lt.. L. .Neeth.lÏlli h8lll beklom ea

deel. sou onverwacht Irom.en, ... ~ na af dien w.. n ZIJD. audac.b.tig ~
muden we ons .. Jf vinden omringd hoor toeepra.k, zoo.la de oude lVaanUp
Chi.nMBen, en yoor blu.ken _el Charl Cilliers W~ de vOOl'trekbi'a
voor ge&leUJ'den. en naturellenIloIlOIDlnlWl.. ' I placht toe te 'Preken.
geen lVark lijD, en 11011 alechta RUUOVUTG v •• PSTAD.nood hUll t.e wachten lI1JIL llr. ... £dW .DO.4A

er thans een depr8Slle ID Zwd De heer Neet.hIing opende de "erp-
Doch gebrek aan arheul.krachten dermg met te -aen, dat de "e~
nOOIt oorzaak eener depressie ZIJn, ge- rlDg geen politieke "ergaderIDg WIIII, eD
breit aan Iata verhoogt de prIJMn, terwIjl deze zaak w&:reu de twee politieke par-
arbeid ID Zwd Afrika thans goedkooper tijen één. Het doel wa&l1l1ede lDe.D bij-
",, daar er duisenden blankeD, gekleur- een WII8gekomen, IVM om te protea~
den en naturellen loopen te bedelen om reil tegen den mvoer van duu.eaden lI1l

....erk. honderddwzenden Chineezen ID de
De h aal zit DIet ID gebrek aan ar- fransvaal niet Alleen maar In gebeel Z.

beiders, doch het IS een font van 0111 Mrika. Verder w&li de vergad6I'UII Diet
zelf, dat er 'boom .. ", depressies en sleeh- een vergadenng VlW ltemgerechtlgden
te tijden zIJn allet.'(l, maar 'lUl het publiek . .Ala "OOI'-

Dit, het rIjkste land ter wereld, wordt zItter van de mllD1CJpaiitelt had bij UIP-
nIet geregeerd zooals het behoort, doch .temd de publieke vergaderIDg te 1ai-
.lochts voor eenIge" clDlgen cu DIet voor den, wetende dat het publiek '1'&11 Stel-
de veleu leubosch ZIch WIlt te gedragen, en lUet

Er ZIJn er, dle beweren, dat w!~ geeu Let voorbeeld V&ll Kaapstad en Johan-
..rgumeuten blJhrengen, tegen IDvoer n6llburg zou volgen. HIJ was er J&IDlII8r
van Chlfleezen 10 Zllld AfrIka. Welnu, OVtl1' dat men te Kaapstad aan .oDUD.Jge
als er nog argumenten noodig ZiPt, al bprek81'll het gehoor had ontzegd. Wat
Ik ze geven. ,,, .... VlU! het ,t,;ngelache "F&lI' 1:'':(' ge-

Hl:-; O:\D}TGDF:N ZIJN V"ELE, \lorden~ vroeg spreker en apr met
"t,.'rk,e allwurlDg over het wangedraghun deugdeu welDIge HUD onzedeliJk. ,an de Ia.. aaimakel'll tAtKaapiltad.

g~woonten zIJn \\ ereldookend In Ame- StellenBosch, meende bij, zou een be-
nka heeft men reed. meer dan eens r. ter voorheeld geY'en Daar er heel lVat
d~n gehad, om ze lilt te slDlJten. De andere .prekers waren, lIOU hij de "er-
hUtnk .. hPvollung daar IS bItter tegen hen gaderlllg ruet verdel ophouden en der-
,n ,edur gelooft, dat ZIJ ID den regel halve deu voorsteller van de eerste rllllO-
'ruu wen rUllle<'ren. ZIJ komen zonder lutle vragen op den wagen te klilWDlI1l-
iJun gezwnen, ZIJ nemen anderen op, Prof. MOH.RIflON stelde voor:
doch 8.'<slmlleeren zelf met, hun levetlli- Deze vergadermg prottl8teere sterk
.;..woonten ZIJIl zoodallIg, dat een blanke tegen den mvoer V&l1ChlDeeschen aroold
nlE't met Ilf'n k" n '~nP.llleveu hun speel- ln ZUld Afrika, ala Z1Jnde nadeelig voor
lucht werkt aa.ustekeliJk, evenar. hnn de beate helangen V&llde blanke, wowel
zucht naar opIUm a.IS de gekleurrle bevOiltlDg van dit land."

Fmantleel, zIJn ZIJ ongewenscht, "ant De professor zei dat het hem speet,
ZIJ brengen DIets met ZIch ala dat er geen genoegzame kenrusgeVID&

BrBONISCHE PLAAG was geacbied, vooral onder de boeren
En al. dIt door de pr~ChlDeezen ala I an het dl.trlCt Men WBB samen gek()-

ef n der baten wordt beschouwd, mogen bl"n om een bepaalde
ZIJ h"t hebben ZU ID AFRIK.AAN!:-lCHE KWESTIE

IIun arbeld,loollen gaan UIt het 1and tt' overwegen E<mig man van vel'lltand
:'1i Iemand kan met hen competeeren IIOUIlliitemmen d...t het mhrengen III dat

ZIJ besteden DIets. ZIJ zIJn aiB apnnkh.&- [aud van 100,000 Chmeezen DIets 1Ul-

neD, dIe eten "st ZIJ kunnen VIIIden, ders was dan eeu ZUId AfnkaallllChe
hun eIeren l"AAen en wegvlIegen, om kwestie, eu dat zulk eeu daad de gehee-
daarna ,IoderelI vau hun soort weer te H Bk _,_

le hevolklDg zou raken et spr .....~aten pten en \\ egvllegen van zelf, dat het onmogelijk was
"aar ZIJ hIJ )Jorrlen komen kompn 100,000 ruen,ehen tusschen ons te plaat-

ook Jemorilllsat.e, 51 hnnd .. en verned, !len zonder een sterken IDvloed te heb-
IlUg; (ol) kunt [!:<'I'nCum"", lb .....n land " n op de oud" bevolkiug Van het landr cl n"eu en ht'm zeggen dIt of dat "
loen HIJ" pet, wanneer hIJ sterk IS eli (, ~ J<;;'I; TRAc"\SL\ALSCH , R_\AG-
lal Il • en I,,';e /Zeveu 111 plaats vau gIJ STU1r
helll Hlln ImtlOct om ZIch te verdedIgen \1, Il hoord .. de plo-ChlOe<:zen aam oe-
I~ "el bekend r_ dat d,t een zaak" as, waarover de

(..... n miSdaad door epn C'hlOeeR ge- rran.va ...1 alleen had te beshssen Neen,
pll'e"d kan OOIt "orden "ntdekt, want dat" J<S ruet zoo :\ let do Transvaal,
hlln broederscbap laat DIet toe, f'eIJ IlIaar \\el de Impena.le regeenng moest
hlanken dUivel te laten weten, wat een In de-J'.eu beslissen, en delhalv" behoor-
.>!'Iend heeft gedaan Hun geheune orgll.- de men Z1ch naar laatstgenoemd .. te \\en-
l11",tl(, '" volmaakt ZIJ lijken zoo op el· den om dIt euvel te trachten af te WeIl-
kasr dat gtJ DIet kunt zeggen Ww u den De Impenale regeenng zon wel
''-1<' lIaar de stem des volks lUIsteren Het

De ar~m{'nten Voor InVoer van Chl- was de phcht '1111 de bevolkmg om biJ
neezen zIJn valsch WIjze van publieke vergaderlllgen als an-

I)., mlJn"n kunnen volop arhelder, der'zIns haar stt>m te laten opgaan t.e-
krIjgen, doch ZIJ WIllen ze met ZIJ ,,11- geu de ge" et< ulooze maat Ie~"len der
l'en ~U1d AfrIka overstroornen met goed- Ilujnmagnaten (J"dllrende I,et afgeloo
koope arbeIders, om dan de blanke, ge- pen Jur hadden dezen de zaak van hun
klt... rde en arme naturellen arbeiders den kant zeer :;terk "oorgesteld Het meer-
hOllgPI dood te laten st"rven, en wat kan derheldsrapport had aangegeven dat eI

rlat dp onpatrlottlschl' f'n hllltenslanda op den Rand een tekort was van 173,000
"on,md", m IJnelgenaars schelen? !';eklenrrle arhelders Olll de .tam""rs aan

Ik als Transvaler hen er Dlet.op ge- den gang te houden. Dit beteekende dat
-t .. ld het goud met zulk een haast ID pr voor elken stamper 24 arbeldel'll noo-
p~n paar Jaar UIt dpn bodem te haleD dl~ "aren De Johanoesburgsche men-
Laat hp! da .•r hlIJven opdat onze kiuds '«'hen behoorden te \\eten hoeveel waar-
klndpren. ril.. 111 (lIt land zullen moet.a held pr ID de1.{\ bewering was. In 1891
"ODf'D Pr nOl( voordeel 1"1!.ll zullen kun- Il il' pr een voldoende voorraad gelcleur-
nl'n trekken de arl>elden DIt "erd door hun eIgen

"-IJ m04'ten aItes lang~ consbtnbonee- IOnIlIlIS81eHrkJaarcl 4,200 stampera wa.-
len WPt; aanwpnc!pn, om den ChlDees 1llt ren toen Ran het ",erk en er waren 70,000
flrlt« h Zllld \frlka te wereu Het 18 BU ILrheldl'rs op rle Wlhatersrand, waarvan
n.et langer tIJd om tI' spreken, doch om !O,t,lJ(J Zll'k ut zonrler "erk waren. Dus
tp handel.. \Varen 15 arbeld"rs noodig voor lederen

On7.0 kInderen zondf'n sl~chts mlllacb- st.llnpf'r en nIet ~4 Het jl;ewone getal
tinI( 'oor on.~ kunnen h~hben, als we 'rkenrl" men 15 tot 17 te zIJn Volgens
',,~IIpten dat ChlDeezen ons dIerbaar dell<' r,dellt'<'nn" wu men ulet 173,000,
lanrl oH'r,troomdf'n IlIaar \lpl 10i (J()(J arhl'lders noodig heb-

....OTllmlgpn !,.,wPrpn dat we ons nIPt ben om het n()(hge werk te doen voor de
Ill"t Tran" aal hphben t .. bemoelln Th. mlJBI'lI Dus, meende IllJ, dat er werke-
~l, Tran-vnl", ,Pg dat thans de tIJd lIJk een tekort van slecht« 30,000 of
'oor l "volk 1- langpbroken om ons te 40 (I(JO man \\as Was hpt dan eerlIjk
I lpen Ik hf'n er Van ov~rtul!';d, dat Ik l'llk ('{'n aantal aan te geven? De ar-
I, , ·p,.... If'n lllk'pN'ek van neldscOlumlSSle beweerde, dat er een te-
III Ml tHDF:RHF:ID \'A'\ ONS VOLK kort "8<\ v,m (jO proe, Su' Perey Fitz..

patnck stelde het op 33 proc. Het feIt,
dat er een tekort was, meende hij eeD
pmstige kwf't;tll' te zIJn Een tiJd gele-
dpn \\ erd aan Lord MIlner een aanbod
J.\pdaau UIt Centraal Afnka van 20,000
natur"l1en arbeIders, dIe men daar niet
noodl~ meer bad De "Cape TImes" had
dIt een druppel lOden emmer p:enoemd
Waarlijk een groote druppel, dIe meer
dan de helft vau den emmer vulde I Maa.r

WAAROM EEN TEKORTP

JlJDDRLBURG, K.K -Alhier heb-
• de daar __ tige oad parl_ta-
W.D~" IIHAn Pr.tOrJlII 'I"0OI' het
hoeser-Da PI~ en De Wui "oor
het Jagerhail-_ talrtJke nrpderlng
'lUI bin~n eo baitea OYV de ObiD8elCbe
knaii. beJeid, _ de betlr Do PleMis
yooruUer en de beer De W•• l d. hoofd-
.."..ker ..... Die kWtllue, lelde dese,
.... , .. n JIU'tii·kwfltItie, wat men onlan~
IIIr cle Kaap geclen bad toonde d.t
JII'OIHaIe ... n ala de beer J.ggt'r en eell
olldhanhJjjke .Ia .,jyok .. ~ ~hrelO"r
met dell beer Memm.o III dit opsioht
4áe lijn trokkelI . .&Iet protestee ..en ~"geD
be, makeD nn 4 .. Kaap lot een strafko
1001. bad m..n l'en lCr'oote h.lve ~nw
,eleden bet land 'ran dIt kwaad li:ered, 'u
het ge ... r was tLa~s gJooter. H~t ~IUII
al~ Y&D dil kaprtall.t"" dIe ~eld DIt dIt
mgllen 'W'i.Ideu makea .,u 41llll bIOI IJlel
ICheJeD kan of bet I,ud v, rder te I rOl de
IlDg, ilO Ell "onden stf!UO bU dd elli:euaar.
"an aandeeleu, die Ilcb ..erbeeldeo dat
na de. oorlog s!lee 0 aoo mooI I zoo
IIMD, maar DD vernameo dat men Diet
.. I.t ... t te doen als mea geen lloedkol1
per arbeId kreeg Maar het laud Iln ,,011;,
!10aden bg Anatlecheo Ir~ld ludeu, en
had men die lUIeI).,. d." bIer, bo~ rou
UleD 18 .... "krugen? Door 'll'elsbep.hn
,en, sel IDen, lOur W1e .' Ide dat wet he
paliJIgen "Stl I !l03 III 1908 Dlat veranderd
.oaden worden' De Tr3n ... aal, Idi men,
m~~ self wetc'1 .... t h"t loet, maar d"
Tranav .. 1 beeft Heen BeJfb.;.tu Il r ~n hel
"ol. wordt er nl~t gerudplecgd D"
Cbla80HU waren III Ooba ln~e ..a.,rd
oDder &eer .tre~ge b"pallO!(en blur Zll
wareu er thanto, acbv(,n III op !aoJ te
ge" .. rIUk BCh ,nen om le er le la t"D, In

de lteueu !nou, eu In stedeo als Purl
Ehubetb IllCk bet II. of m~n hl"r den
.. lfdeu weg loa opg8&O. !Je natn'ell~n
!lOnden door hen IUJeu zO<'Wtl nl8 de ~ u

_ ,eJaebe werkh~"n, dIe olet lOO goedltoop
}onden lefen en de Holl Afrlk •• nden

f e".nzeer Ila IU Illet GblOet:J!Ch"n lalld
bouw mOeiten wed, dlllgUO , eu reed. LU
ui men dIt g""ur I~ N~tal eo d" TnDI
"aal eD overal ,.,....r m.o In ZUid Afril<a
~l.~n bad ~feo zuu L., kanDen belet
an blbr !e I.ud ..· m.ar vet! bder eo
"eillier wu bt:t Zlcb '""rUlt lot de riJk.
regl!t'nng te lYe de~ om te makL I~dat 'O
Ulel bIer i ..am"o eu blertoe w.~ ftlJ

petitie opg""leld T "en J~I lY,. ""or
gelesen .. erdflll de r""d~ vroe~er v"rme!.J,
bealwtea lO de ......11: gaaomen

( Ook Tra".valer" van Brotocben b "ej
trekken ID Kurecbe DI'den te veld.
tegen btt IUV!J<lI~., VaD l ~Ine"&en lYI'H
werIusumbeId en r.nlu4!n Id ben hel
o ..enl doen Wluntn "'aar 'V Komen, maal
'W'ler Inyloe<i op all .. c waar "II m.ê l[

UDl'alnog kom~n Ill('n-ch rerldgtnd I" tL
ta_ blUkt t.ét dJlt do verëaJenDg t.
.Johuneebnrg onlangs aall dOl"Wauller
en" ,.oouden van b". hPljlU tot hel elDdh
sich _tl ge.l'nmf'rkt a.IlI DIet de stem
de. '1010 maar die der m'Ju el!jenU·1 en
bpnalU'en lW het .. n htD afbaDlI:eluk
"'PUIS wtêl1e"ende, zoooai YlU aJ e
bliteo, b..-halv" natuurlIJk van dIeD nn 't
"PUUl &elf, • eb erg." nlll loonde. D:
&JJ.,. lneooe III bet "e,m.kkeluk td ver
lIemen dd dr Ban'. bU ZJn vp• kleung
&e lJalwlCb hu .ttlllgst.. 'Yelklaar<1t

"_--c~..m ... H'." vau GalDe< .an 'ID 'I ran"ul
a.gD.

Louden, 26 D,C-( Heut", )-E.n tel ...
gram "an blog8p~rd b ncht dat de heer
.!!inn., CbllJ""z,lJbuebermd la .\I.lac".
pteren naar lA uden 1<vertrokkeu o:n
"andaar nur de Kaap tt gaaD, tO W. I om
de re~ul.htl oa I~ gun vuo. dt'u 101'0.'
"all Oblne, ~cbe art eder. r aH Traonaal
ala hiertoe uI b....luklu "'ON,n.

DE AANVAL.

\ olgen~ oon Pretoria telegraJll l"<iU
Reuter heeft lUlder, dau Hrwa,ht \\erd,
"'Ir (jordan E'al ra.r '0' h 1.IJn IUOtle 0' er
bet ult"'prek~n 'all de \\e!lii(iJplIJkheld
om Chlneown 10 tt' \ ot:ren, g~teren-
mIddag verded.gd H"uttr tpl, gl alterrle
tennJI 81r GPOrgu Fan "r nu!'; aan Iwt
.pr ..k..n "a. \ ol"r'n, de ,,,lIue allwrl-
t.,lt gai hIJ eeU 1Ile.",tt.IIJkL ultl'ell
lIettl11g' 'an de redenen, "aarnm ChJ
n" ..zeg noodlg" ar, u, ter" Ijl bIJ de
Kleurling-arbeId \"-"X'lat le ('[I de CIJfer.
TaD bet meerdl rhelds-rapport ,erdedli-
de De publa'ke gallenjen zIJn 0' en ol
De bel.a.ngstelllDl!: IS groot, "at de UIt-
slag zal zIJn lIJnde, algen' Je zeer
wonderuJke 1I00ruen, waarmee Reuter
het telegram hPewdJ~ de eeruge on
~"rhOld, dat aan de ot!it ...ele leden IS
gevraagd om te st el II Ill' n zOO6I, hun ge-
"eten bét hun mgeclt

VENTERSTAD.
POLlTIElrE VEBGADEIpN(,

Z.lJ lLUall~rt"8t'eu LIOOltmet bUll genn,
~u d,,",orali, ... rpo en rJll100ren d.llI'door
h~ land

Bnn l"~rmosen (Jm t~ de.unlle. ren U
,,"elheJtend t"'-"-lJI ~IJ zelf nooIt k_anen
OPlilenom~n ..-ordp"D daar mj la 8&Dtal
elke natIe d..r wereld overtreffen
In de geschiNoUllS van ChlD& VIndt

!1Ie.n hoe mj overwonnan I';I}O t!1l toch
.t.....de bleven en boe de OYeI'\I'lnna&n
tea slotte met ben a~1IfIIleerden en "oor
MUWlg .... rioren Gedurende den JOog
sten EupropPf\S('h-Chinoo-cben oorlog
..,.~ Ik a&n een hooggeplaatst ChlJ1eell
Boe ~a.at het met dpn oorlog?" ZIJD

antwoord '11'.... "Chllla Is all ngbt I" Ik
rnerktc aan, dat "eie Clun ....zen .neu-
.oldro waarop bl] re.de, dat dit nIet.
was want als 10 • 2() ChlDeezen r.neu-
,...ldlIII tegen een blanke monden er ten
~tte geel blankeD meer l:Ijll, doob DOR
Jllen~ Chi.uezan.

Ret IS dll5 dUldel..iJk, Ell ~ ono"v.
l>'UIlIehJk. en daal-om moet men PAl laten
". ._~-<..", opdat ze geen blanke natie

~letJ8alq,

'\\
\

Z.lkrdag &Yond 1.1. ... erd een pnLlIe ••
"C!I'lla~erU), ~ebouden In 't 8choo!lok ... 1
,en ellld" de heer M J Pretons, LVI' R
f,le"eIJbeld t4llle.en zIJIle kle:ter. lot ~

·prekel. I,,, C\pknmst ..... £ll't bpzonder
gront maar d" vcormant en VILlI de ZUId
Afnl<aUlICbe PaitIJ war8D allen tegen
"oordi.!l. Tot voorziller werd gekor.ec
deo beél' P. J. "an dfn Heever, Sr, un
lJoornklCtof, en tot 8Cctetarlll dt bee, I
C. vau dAl B.e" ..r De "oorZItter fer
"'"elkomde den beer Pretorltl~ eG rna.akt~
h t doel der ""rgadenng bekend.

De heer Pretonus (dIe _r tot-g Jnlchl
werd) Lt,de dat bet bublle 5 Ja.'CD wo>
da, hn bet laatst het genGegt-1l eo d. gel.
lIeDdbt'td had sOu kiesera te Venterst...d
le oo~oe""'n. Oe n_lgke oorlOlj eL
de ge.-reeaQe krIJg8wet ..._ grooteI.J&'
dl! redeneD .. aarom hn zoo !aug vali vu'
weg bloof Bil sp'ak Wen op gevoe!
..olie Wijze Q"er w!Jlen lIjJo coUeg. del
edelen beer D. P. "all den BE",,, ..r en
zelde onder a' dere dat het gaDsche Afr,
kaaLlChe "olk "OD "er II"" doo, l JC II
al.en"u bad ,eleden .

Daarna Iprak bU Il:ortel!)k o ..er de IX
IItlelre k"<Btiea van deD dag Hl b" av, r
tllJgde tc)en wk zun toehoordel'b dat h,
nog 1It.eeda de w"l"urt "au Z!JDkieEel'll er
va" zIJn YOlk op het hart draagt CDd. t
hu "eu .Afrikaa"der 18 op ....Ieo OD'

pa.rtg kon staat malum.
HIJ Eelde teD alo te dal bil be"-U"l .....

d.t de Vellt£r8t.adten-op pohtleh Ilt
bu,d-alloos op hoogte 'ID ukeo 'llfarec
eo bU .lOU ze due LIet af! r'Jllte~reD me
heD te .. e , .... t In de laat.lt< seMII' haQ
plaata Ije~ndr n. Hp .. as !l'pkom~o
te hooren wat zu VaD t ,,:] \VlldeD h~b",
In je toek~)[L8t

Daarn ....... r.l.Hl dao ook .,.,nlg" dal DPI
vnge" II1II1ODSgc-ch ,t lId ""I leLt 0",-
.Ie heeren dr C IJ Stulhng .. VII"",
Jsn YaD der Merwe, P J ,,~~ den H ..... "
ar, P. J. van detl Hee.~r, Jr :S K, \jg"
tn Andf!l'lllDD-m zake de k"e-tlp, •
ODd '''!JIl, co~peuH~he "') wat dJ~- mr' I

.tU
Oe he< r P'f't.onc> Ix.u tw"ordd· ,I,.

'AgeR op een be ... e<lI(5"r;dc W)'Zt

Da.rl a d~ed (le bter P J vau
I1oe'er, Il P Z0on, b.t .. ,I~eode 'OU
~tel -

WAo\ROM CHL\bEZL"\ :\II>:T L"
ZT'ID \FRIKA M.()ETF~'" WORDEN

IN GEVOEllD.

rn 1895 en weer IJl 1897 vernunderde
meu het loon van de kaffers op denWIt-

lll"t de \\ enseben des volks, en Ik tart watersrand, en In 1900 "orden de loo-
Hl<lpr miJ te bewIJzen, dat dIt DIet zoo lieu zoodamg vpnrundercl dat aan Kaffer

arbeId op den Rand een nekslag werd
toegehracht En dIt werd gedaan of door
onkunde of met voorbedachten rade, en
het tekort zou bhjven voort bestaan, zoo
lang aan de naturelleu ge ..n voldoende
loonen werden gegeven en ZIJ behoorliJk
werdeu behandeld. Op deu Rand was
het sterftecijfer onder de naturellen &r-
l)(J}ders RO tot 90 per dUIzend De "Cape
TImes" had onlangs Stellenbosch aange-
vallen weg.ms de dronkenschap, die er
h"erschte Bet sterftecIjfer Van Stellen-
ho."h wa,. ecbter maar 31 per dlllzeud,
kmderen sarungerekend, en mon WISt
.[o<'d d~t meer kInderen 'tIerven dan 1'01-
\I "sspnen, zoodat blJ tot de Ilot80m
moe~t komeu, dat de sterfte te Johan-
'I",bllr~ 3 of 4 maal hooger WM dIU! te
",tollenbosch ~preker "'e. dat de natn-
r~lIen wei(ens dIt feIt bang zIJn naar de
mlJn('n te gaan Khalll,. zelf had gezegd
dat hiJ g<>eu arbeIders naar d" nllJnen
Wil 7-pnden Met behoorlijke behaude-
ling meende spreker a~ de zaak ol. vau
zolf ZOII r~ht komen De ChIneezen,
7.00 ver,.olgde bIl, werkten hard tegen
lall:o loonen en hadden ~u !.agpn leyens-
standaard Als men ze In ZUId Afrika
hracht dan lOll het gevolg ZIJn, dat d.
100neD III dIt Illlld algemE'1etl vermlOderd
lOU deu "ordeu en zoo ook de levena-
.tanda.ard De ChIn_n konden and&-
rA lVenscben UI1lYoeren. "ZIJ werken
lanj(, eten welDlg en wonen 10 JU een
'ertrek te ramen" ,De Illvoer van Chl-

~ e' leze, Illt C.lflDla :!JI..Tnft "., r h~t n_n zou ten gevolge hehben dat de
'1llsbrc k d"t door mens. Ih"" !lAmsakt standaard van Ix>schavmg lager zou wor-
.. ordt .10<)", of!ICuoon DIet ~ ..ho.ftIg, nIt den" De k"Ieurliugen 15 het ons doel te
p ~ '"0 (ill voor llcu.e'f ....'" e~ ,'~Id hj verboogen Cln met te verlag<'n "
Ilc<'~eren De 8<bru«·r reul: v()(rheel lIen meende dat de Chineezen ultshll-

jp" BaD lan Ill~08 h~o du· UAr ~'.m.q',a tend ,,"oor ruw werk: zoudeu gebruIkt
!.n-l l n !l' ~R.n, 'u, llfscuoon ('Iet "orden Ott zou onmogelijk hlijken,
b. b )dt;.; 1[, :!', dagen t!Jd 35 of 3IJ ,t~h want de Chineezan waren UItstekende
V~" er. no" l:!! geld bjJe ..n maakten .• werklUI van allerlei slag. De mIJneJg8llJl-
';;cbr Ivor ", aallt I I \IileM Daam dat lJe ren Muden spoedig de Chineezen ,;;ebrw-
beurde ell meeot, dat dl. daden woroen keu van allerhande s.oort vau werk en de
Ilevolgd door anderen B.,t achrIlven kan blumn ook zouden 'I'Oór hen plaats
ecbter o'et III mee:rdere bl)l'oud.",beden moewu ruunen
...orden g~pubhceerd, t ..nsU de achrll"er DE BEER MEBRIMAN
verluf "eeft Eli" n..~m te .oem ..n en dll8
"oor de daarl(enoemde fe!tell de "t rant
woord"llllrbeld Wil d'agen

nl' IUIJn~."pnaar wil e<hter CbIDeezen
In"p'ucrd hebb..n voordat aan het volk
zf'lfbe.tllur \\ ordt gl'gev"o

" a&l'01ll IS LIJ zoo haash~, ala hij tGch
d!'nkt dat het volk voor IUVoer ,an Chi-De heer Jacob Berman ochnjft aI..

antwoord op laaht ~onoemdl' rraag het
vo~ende

"Cbineezen UJOl.'t..n ZUId .\fnka ten
alotte rulDeer~n Is het mogehjk, dat
~O,OOO ChIDet'zen zullen komen wnder
"rouwen, eu nIet onze I(..kleurde en na-
turellen bevolk.ng zulf"n demora.IJ5<'8-
reuP

Zallen ZIJ alle<>n na..r J uLaDo""burg
komen •

Neen_ Als er ')''i/),O(X) naar de mijnen
komen zuUfln er 1-lfh mil 10000"n o~er
ZUId .-\lnka v.>r'preld, n ,n n ('t, z,oI ze
k'lnnell .t"ppen

WIl I!'m.od miJ d ....n I(ploo.-en, dat
men door "etge~ln!< [Jr-tandl"" Chi
11..... ~n zal kunnen In toom bouden 0

Er wordt tegen arbe"l 'an blaDken
gesi$ef'rd Ik dJl&g I",J<'rl"~ lJ.I t om t ..
bewljZ4'1n, of bIJ oort geo<4r SpanJaar-
d.n, Ita.ll&Dell Gneken, .Joden, Fran-
ach.n of andfll'8 bl.n ke sr heal.r' zal hn-
n .. knJgeu om dit land mede t~ O1'.r-
stroom.I1 M.o zal ~r hoog.tens eenlg.n
icunn.n krIJgan, dIe ZUid \inka taJ gO&-
d. lOud.D komen

!.mem. milt Llpl Dla.&&a'S blanken,
wil ~r aog meer en er zIJn daar &lacht.
""Il pur Ch.oeeMn dJe ZIJ gaarne kos-
t-Iooo &AIl I zouden wijlen afst ....n In
C'aa&d.a en Austraiie betzelfde

w \ ~RO:!.I Cm'EEZE~ O'\GE
\nl"~HT ZIJ'

Ih.·~ U'n IS?

Welk recht hehben de genomIneerde
lVetgevers, aangesteld door ruemaud.
werh·nd voor Illemand, om zuIl( een
haa..t te mak"l\ pn "etten t,p passeeren
t or "<"had.. "an het, alk en "annef'r de
t IJrl van ll'lflw ,tuur komt, _I Transl aal
1'{'11 ~('rlllnp(,1 ti land ZIJD I'D alle rIjkdom
zal t prd\'t tlnf n ZIJn

Tut -lot wpn" II Ik pr ,),t- aan tO(' t",
I ""j,(! Il Bpkrnmpen lieden ".Illeu d"
..('hr J'V('fl ht'<;_( hOlJw. 11 als tf' kompn \,HI

i \ Il \ t:rr~d('r Pil nipt ale; van lf mand rIali
,I" Bntsche dag hoog handt Df' tIJd zal
f ( tJt~ r kOIJ\!'n (lat dh hf·kronlpen hu van
(Jh f:'llln~ zullen " ralldf->Ten, MIDZIen,
ol", m)n WOl)ruln "aarheld h,,\ att~n

BRIEVE.BUI.

Debe·rJ f] VIlj'ln dl8trictTIn gs
cbr. ft on. om wei" te def.ltn, d~t bIl
I~r i"~ r 0 Je le3r dackbaar .. voor h ,t
lltAprt ktm rler waanch[]"lD~" teuen t Dll

~'.th usar vreemde landen, &. dlo 'lf8Sr-
..chawJDg hodt doen cIrculeeren ondt;r
"eI'llvL,O dl6 .. Vu. LaDr! ' p og Ul~t lezen.

-ecoodeerde deze 8f'rste r980lube en zei
o a dat hij ettelijke "~rgadenngen to
Stellenbosch had to ..ge$proken, doch

1 nooit o...er een meer beJaugnj1r onder-
P ,\,ZO ZALF wordt geprlYldeerd om : werp dail tban. voor de vergadenn~

f' 1I1j,( !o(t'va! vau Jeukeod&-, bliDd&-, "'Ill! Immer. dew zaak betrof geheel Z.
h~)('<l of lllt,t~kende aamhewn te ge- Hnkl< Mlllf'Cblen "an'n de ooDlgen
np'''n, onverschIllig boe lang men ze <tie t.n ~unste van den in"OeT van Chi-
hlM'ft, IndIen DIet, wordt geld terug- nee_" aren ZIJ dIe nadat ZIJ het "et;..
betaald GeutlZUJg"n van ge'lfon~ ge- te d.., land, hadden '{It!lezogen, met: n-
l allen In ze"., dagen Dit IS een lUeuwe I tip, lIJ de hand ZUId Afrika voor altijd
ontJaklu!lg, ..n het I' het eemge genees- vQ&J'Wel t<Jenepen 81r Lewis MichelI
nuJdal tegen hrnbei8JI, d.t mat poel- I had III een brief aan de pen g--.d, dat
ti'" P garantlE' wordt T"erkocht 2s Bd IhiJ den In"OOI' YaD Clhinee.IeD met een
hIJ Apotheken ot de Pal'lJll Med ViJ. kwestte besohouwde die m bet JIIl-
~~, ~Lane, London, Eng I bliek behoorde b~ te ftI'd.ea.

V~"t.er.tad, :lI December, 1!I03
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Duitsch Zuid West
Afrika.

Marien thai, di8triki GibeoD,
2 NO"ember. U'08.

,,,,ter hadden "ii kerk te Znrimod-
:' "P ,1. pluts "an den ouderlu.,
! '- ::Jrlk ~rnlt, vroeger "an PiqaetboR.
". ~.,.~ bier boen bolOCbtaD wil Riet-
· ':,: ,IdI zetel en bet boof·Jk.artkr
,:', 1\."."t~IO Hendrik Witbooi. Wil
'" ,.". h..m gratl. dan om eeD plut. ~
r : kerk vrag'm, doeh bij wu ne'

· ·,.,·.1 .im me t ~lill kommalldo uWit...:':1.' our den oorlog in bet zuiden t.
",·,,·kkeO, lOO hadden wij de kana niet
.... ,,"m 0'''' du nak lelpnken_ Bier

. " "tt.n wti de zend.hoft-n "an b••
I; . -,"'" leoding Genoolsehap, die

,.,." .-vof~r.ntie of RiDlI b~jeen geko-
w H. Il. I k was .,,, bljjd om mijD onde

" . .: I,,, té aren. Onder hem.:..Wlren de
C~ jH cr en Fencbet, "lUI .Ii.eet n: an.-
, ""I(eo,'r. van Berseba: Judd, "an

It ~~-u.a" ~p~dmey~r, •• 00ibeoDi'Ber.
~. C vau K'*i§"": en Holtzafe], yan Riet-
." ,I

'~ COnfdrJnti~ "erd besloten om
""~ sta tre vaD den eerw. Pab.t, te

.,,:,·In, m.. t de kerk UIl onze kerk
~ :l' ruiken.
, . Icu :!:!6ton No"elDber .. 1 te Gibeou

. , ":ua.1i eo gecombineerde kerke-
Cl.' " I'I·ro(lld..riog gehouden wor-

C-;" dat da oorlog tlluchen
'. Ji ,,,ddlz .. arta en de Duitechen

· : .• ro keu I! verwachten wij Diet
'I·.~ I., gerneeoten UD he' ZUIdeU eD
'.I',':n· ••J eull en 0P'{OIDOD. Wij hOJ."fn
:' I I :Ja Nie h tlDul (indien de oorlog
c' tcl b mdert ) naar W'armbed 8n Bie'-
: ::OI:U voort te gaan. De 'YOrige week
b·; :e Warmbad een ge...,ht plut.,
HJ'." e~O luitenant, 2 onderoffici,rea en
,,:. "Jaat gedood en een luial gewood
"':C ',." ilet bleek dat "Bnapa" (bra~de-
.. .Je oortaak van deo opnaDd UI. De
; '_'.! " in het Korrwgebergte en het .. I
t ee. ,,)<teo DID de Hotnote daaruit te
tJ,d' [Je B?er-80ldatfln, die oolaoKa
c,e:-,,~eO LUn, zijo ,veder opgeroepen.

JL: ,,,Id U. droog, doch het "ee ï. bijna
c'" '.:'.ar vet. Het gerucht "an runder-

.....-' :_, JDjU1!tt.

r f:,aD' LilO wU hier a&II hui. Yin den
·!,.,,,"~ Fraol Smeer, "roeger "aD

I".e·k. deze broeder ison.totjlfOOtfl
" :, eD )Iven met de m_te opofferioJ
:' : .-elvaart van deze gemeeote. Dnitec:h
::: ,-: ,J. hoofd tul op de seholen bier ge-
:-..,! ..-orden, derhal"e gaat het aeer

~ om gei!Chikte onderwijaen ~
.. : .: '" ~l

" .' alre. bluft "Gibeon". Men "ergete
>C (I,ct om 2~d poehegela op de brie
Ve[J té piutIlen, aDden moeten "ii hier
~;)I.,_:e b~talen.

M. B. LE R.

Paardellberg Debat
Vereeniging.

I' '!Ids,!. I B dezer, "erJ een concert ill
_,' Weltevredeo Publieke Scbool, Pur-
.icr.b~rg, door bovenieooemde Vereeni-
~;ri~ ~e~even. De opkomet '11'18 tam~Jiik,
1 ". h olet IC'O groo, als lDen .er"lcht
L.J T.eeerJei redeoen kunnen echter
h:ervoor b"IIta&lJ: "'0 eerBte "U het een
ba iteoge"ooa "Irme dag, en ten andere
vr~....d" lDon 1'oor de poolken, daar ge-
r"chton verspreid "tlrdeu door de "Times"
eD aod~r~ bladen, dat de plaats nn den
heer Il. L. de Wui onder (Iu.rantaine
,""teJd WII8 ""genl dele ~metle!ijke
l Ic [{te, Deze gernchteo bleken erger ge-
we68t te ~lin dan wurllik hat geval WU,
tO bet i.t! pheel oowaar dat de pl .. t~
oeder qaarant.line "... Op "enoek van
eenige bUlteoJied"n ui bet concert op eeo
latare datnm herhaald "orden.

Bet c,Jccert liep lIl"t _ goed gevolg
af, en de leden der Vereeniging verdie·
Den &Jle lof "oor de bekwame wu'. waar·
op het programma uitgevoerd werd. Het
eerate gedeelte ....n hat programml, dat
m_tal lIit recitatie1l, vocale muzlelutok
ken en grappige liederen beltond, had
een &eer beTl'6<iigende nit-werking, en .. lJ
IUlloen niet nilaten den n&lm van deu
beer A ttai de VIlliers (Rocoo zoon) te
ooemen ooder de lust der tooneelspeler',
die de lachspieren Tan de toescbouwerM
deed "erken, door de beil"ame woz.,
-waarop hjj zjja twee grlppige li~deren
voordroeg.

Xa een tUlI!Cheopo<ll! nn onge ..eer een
kwartier glog lDen over tot h"t tweede
gude6Jte nn h~t programma, dat oit et'n
klucbtspel bestond, onder den naam
"Brown met een R". Ve Purdenbergen
kunoeo lIich trolach ge roeleo, dur de
'p"len .UeD amateurs waren, zoo eeo
drarnati!ch s~l op luik een kaDlltlge
"uze op te Yoeren.

De hoogste Spoorweg
der Wereld.

lie lang..te kabelspoorweg ~n WHn,
,;': boog.t gelegene maclune-lll.'!taUatle
JH wereld ,,"ordt op het oogenbhk in
,\rgentiwe .... ngelegd. Deze .poorwog
dle'nt om het transport van ert.-en Uit
} ,.t mlddenw.trict .\lexl('ana in de Cor-
rl;!lera_.; naar bet spoor,tation Chilcclto
I..n d" .-\r"entljn-'lche ;\oorJprliJo te be-
'.'rk,u,ll1gen, waar hiJ lllj ""n daling
, '11 [lI~t mIDder dan 4r,(~J yard; bl} een
'"r.I.· I..ngte van 4-1,(JU() yards beeft te
I " lor'" lnnC'u. Van do ~t(J1ltheid der on-
,:. rll.'millg, dlO drJOr d" Duit.",·he fi;ma
., ]"Ii Hl"'l'h.'rt & Co. te Lelpz'l~·Gob-
I., wordt ultl\c.oerd, kan men zich eeo
..>rlklwcld vorlIlPII, wanneer men na-
;.l.Jlt dat het CIDdpuut .an den spoor-
., .,.; op GiOO yards ho.en du oppervlak-
· . lh'r MO ligt, c1us nog COO yard .• boo-
· .r dan de top van de J un",,frau. waar-

'.11 waals bekPud, een tunul'lspoor 10
, '" \'~\l W i,. Daar ook het. lager gelegen
.·a·i"" nOli: altIjd op 104'-1 meter hoog-
'" l.~', H het natllllrhjk, dut de gebeeIe

. (' e,.;;aanleg met .aUe moeielijkhedeo
kanlpon heeft, die. e"n wo('st hoog-

,\,,·r;:' é het doordnngen VAD den
'l,r'h lO flen w('~ II~
I "' " het op enkele plut;;en noodlg,
. kabel Wl'llrlan~s de tramport..- ...
" loo~, t<:Jt 1100 yard • .rij nan-

;. Dd,_, te .panneu. waarbij zich Zl]Tl
, 'Cl'; tf' punt onge...-eer 2.50 yards bm-en
.n d ..lborl. m bevindt; op andere
I,}t ~I'n 1.1in W"cer ijzpren torens van
.arrl, hoogte noodlg om de kabela

,:,fo.'nc!e bOl'g to ond"r~ti'un~o .. Alle
.CC" f1j(·tif,<:l<>elf'n: de ij:r.eren plJler~,
.. rPllsachtlizo kabels, de ,toommachl-
.q kortom 'de h<lstanddeelen van den

.. ,.I,'Tl "poor,..~aanlell: kunnen slechts
" ::I'"l[]lN"n naar de bonwplaat. ~(!Y'-

. ,,1 "nrdf'n. waardoor het noodUlke-
, ." werd alle deelen tot een bep~d

,',mum ~",,,.icbt te beperken. ZOOZ1Jn
'.,' ook d" >mandere machinedeelelI,
", <lcrl!1l11rhll1e~.kabe~hijven, pIJlen,
• . IQ klf'lOere Btukken ~erdeeld, van
. ;'" ,,~..n enkele de draagkracht Tan
" ;l.'tlL~r overschrijdt, om dan sent

". :e plaats ~an bestemming in elkaar
l. t te worden. AI bet mat ..riaal is In

" . ',chdlaod "ema.akt. Het ze"trans-
c'. "r "an ~ordert natuurlijk hlJzon-
- 'litll:3Vl"n. !\iet minder dan 16,000
..,:, col], •. ki!rteo eD balen. met een
. ,\ :;<p",cht va.o ongev. npr en een
,- fT' i;lio ..n Iba. w('rdeo over Antwerpen

<IC rI., haven TlUl &sario TertICheept.
le t,·· "eheel WON('D 175000 yud8 ka-
, ", rbrqikt Do '~nlejl v:t.U den apoor-

: i- np bet oogenhlik reoed. zoo ver
• i"r,l dat lH't in werkin" tredes.
':,:.( eerste Il:~d""lte op h"nden UI.

, , ,,'l'\)()iins< ?al de _poorwl'lI; in staat
e r,'r I1l1f onlZ~v"",r OO.()()() Ib~. crU
. ef'Il,' 'nelheid 'I'a.o 3 ynrd~ per s&-
~., tI' .. rplaatsen. waar hij ,OlD de .45
, " i.'r ."'11 wagen m~t 1100 pond In-
i a:1" het ein(btation wordt ontla-

V'f8C'8BOJUCaJl ~
. ___.__
~ EAJ,n...,~~-

De VOOPátter' OPeOCIe met
....... de JIOtUMD p'-o
kevel .. PtJeekeáIt ~ .
De a-r E. Gerrijtt ~ Y-OOr ft

de t-r G. 8taPUtD NClIIIIIdeenle ..
dell heer J. R. eie de ViBien .. li4
op te -'3-' tumgeDOmeq.

V~ deToorzitlt« ea
~ de ~ b, de.e har,.
tt:~jk d&Dkeude voor de _en~
bij de .1aat8~ electie eB aprakea IH>
hooR Uit dat. het op een "alpade m.aal,
indien ~Jk, DOg beter zal gaaa. .
.V.OOI'I>tel H. F. ~I_ C. B_ dt

V llOOrs, om J,et a&Il8t6aDde jaar om d~
andere maal te ViIIeohboek eD ~ NOOJ'I}~
hoek ~ vergadereo tea einde de lei-
den beter ill .tut te ttre1len de 'VWp".
dcringen bij te 'If'OIl8Il, daar in _
laat.t~n tijd een ac~ ia ct.
<>pkom.t te bespeoren ja_ }iet 6l~te IlteUD8n. Aauge___ '
Oen eecTetan. -ro ook ~ea

de leden die nog met hun subecript.ie.
gelde ten achter zijn, aa.n te _ •
Voorstel H. F. Boema.n--E. Ger.

Mjte:. Alle ~100fde DJ.idOOlen t~
gebruiken om de Chin:eezen mt Znid-i
Afrika te houden. Met acclamo.tie aan-
gcrnneDI. .

L~ Eloot.<'.-Voontel J. 8.
00 Vllliers-E. Gerr:ijt8: AAogezieD wij
nog mets met zekerheid weten omtnm1i
kandiJaat of kandidaten voor deze af~
dooliog. zullen wij vooreerst de ZUJC
maM daarl.-ten. ~eord.

Voorstel I. C. B. de Villiers-J. 8.
de Villiers: Gee.o relcwi5itie roor eeni~
g..n kandidaAt te teekenen voor en al
eer wij weder verj!lllderrd hebben. Wan-
ne .. r wij te zamen lnmeo besluiten wien
~ steunen. AangenomE'n.

l>aa.r.Da I~ de ~retan, de ciron"
la.ire m-er dE'n nood tB het Noord-W~
I"n ter tar..L •
De bEer I. S. B. de Villien stelde 'rOOt

I'·n de heer G. van der POll 8ooondeer-
de. om de hooren G. 8t~1I:D H.
Roux, ~. J. de Villien, J. R. Mnller
en G. v. d. Pnll al8 collectanten aan ~
.I"ll"n io de Ter'liCbiUende wijktm, ont
~lfte-n in ~ ZlIUJICIen en aan den ~
UiMS te overhandigen. die ze Terrol-
g"ns aa.n het oomité in de stad zal zen-
den. Goedgekeurd.

,. oorsteL J. S. de Vill'en-I. C. B .
die Vi1lie'l'8. om abt beechrijringspn:nt
.oor het coogree te doon opoemen: '.
.o,..1.e Bonmtak ge!let hebbende op ere
groote venmestinll; dool- ".aaiZaDd v!"r-
oonaakt in de afdeel ing Simonastad;
....elk zand meestal afkomstig is va~
Kro0l11an<l bij de zoo. meent dat de
rpgeeri~ h,.~ar aandacht ('f' aan beho)oot
t,· wijden

i
icn einde dm grond te be-

planten Il" anderszin~.
J. S, DE YILLIERS,

8ecret.\l'is,

8 l'THERL.A;\D.

ni.<t-riktsbestuun ver~ering, gehou-
d,," te Sutherland, 10 Dec., 1903.

Li·den alll'tl t~o'IVOOI'd1g.
Do ,oorzitter opende met geOOd.
Xa I"...inl-' dO'r notuleo der vorige

n-r;;:ukring die g-o~"keurd werden.
i,...lankte de "",oretari.. ('u warel
P .. J. Theron a Is ",'crotan. gekozen DIet
m....·rd ..rhe-id van srtemm ..n.

'-oo-rst"l J. lIeiring-N. Vlok om
lW't in handl-n V!t[) den ~oorrittA>r En
,e('r~tari" te lat-Ml om tt: onderhaondel ..n
nIPt d"n hoofd ......oorzi t ter va,-D het Dis"
t n.kt,,0o5f illiT (1'W1 de ki_fdaeling):
',"aar en wann ......r d" cirk,,~adering
te hepalMl

,- oor<Ip-1 N. E.t.'rhnv"<,-". 'lok om
dell ... cr~·tari" te geI3.rt~D den ma-
j;,riitraat te .,.,..,.W(>ken: :\,,~ez:ien het
moeilijk i. h..ide mor boerl'tl en roor
di .. met hon han.d"len, <]·e uitbetaling
,-an o""edi~rt<,-sl<larten ~lijk8 re
.-I,);'n plant. Tiud,'ll t ussche-n de llreno
dat het kantoor open is.
\"oorstd .1. Meiring-N. Eswrhuij-

<.,. om ,I" ~ol"endp vNgadeTing te
honden op d"n tweeden DondM-dag in
F.·hm" ri, 1004.

De v.>r)l:/Idt>riDl!sloot fIl>('t gebed van
dim hc.....r J. :\{E"iring.

P. J. THERON,
Secrewrs.

nl ,!K}'O",--rEDl- TA.K
BARKLY WRST,

BonJ..'f'rgaderinl; gehouden op den
IOd"n Dec .. 1903. bij doo heer M. H.
Span::::enharg te IJ.oo,.mansfontein.

T.~e nwoordig wnren de heteren: J,
8 .• an Zijl . .-\. li. van Zijl, J. P. van
Ni<,kt-rk. C. G. ~an "iekerk 8r., W . .J.
W\'lIh'TI1~1l. P. \Vr'id..man. J. L. Wei-
,j.'m:tn, .J . .\. C. W"ideman . .I. Scholtz,
R L"ll"'l>hf'1"~, E. J. Lack, P. J. Laok.
:\r_ .T (ha«'. W lt. CL"laae en J. J,
('h;, lOl'

D.l .oorzitter verkla&l'de de Terga-
!.krin~ voor gOOp',nd.

:->ot"I,'n <lPr "orIge vergaJering gllle-
zen ell g"w<>kewL

D,'rl nonn-&m<lGmann"ll w"rd kans g<>-
.;:t...... n om te S1""ken. maar moas-
I•.n buiten stl'mmini: hlij,-"n.

Vf'n h.... r :\1. J. Cbas" werd gevraagd
vf'T"lall; u, geven ,-an het commissie-
",prk 'aa.n oom oPll:oora gen. De .ht'8r
( 'ba <;(1 VT~a gt ~M'schoon ing, ,lat hIJ er
ni~t .. aan had k:unll£'1l doelt, wegens
ZicH". "d
In voorzitter 7.cide dat het nu tJJ

geworden "ae om beschrijnnlOlpunten
op le maken voor bet &anstan-nde con·
gr'('S.

D,] beN J. C1Aase ..telde 4 ptlnU!n
voor do ,"l)ZlldlPrring, teT ovenvf'ging.

I. &-le-M.oomité. in zake comp0DSa.
ti". dnor b<'t parlStn-ent Mn te stellen.

Z T,.gf'll invoer VJldl AZiAten. .
3. YerLicbtillllZ: ~Ml ", .. t op "Prmg·

m,1t.'n~al. 7.000.1. dynami<>t. enz.
.1. ritkoo-ping Tan d~ groot .. I!:l'on.-l-

maat"-,,happij.-m door de lWgeeflng.; eD
dan zulke gr()l)l(]en ouOOr applicatie
Op"" te zet-t<"ll- "."-I> OVf'TW£'gll1g....eNen punt: _ en il
oan""oomon en <len 8('()reta·n8 lI;elast
;1",,,;1,,,,. 10 'behOOTlijken vonn op ut'
.tl'l!f'n ..n aan den secretaris .an het
!.'On.,..,,,,, t0 zend<'!ll.

D-;' ~r E. I .. v. d. Rij,t gPeft aan
[I" hand om aaD den R. .:\f. van
Barkly We!'tt te ,,<,brijvl'n omtrent
Brok wand. die op de locat.e .grondm
'l'on den de Locatie :\Ielkfly IS. ~r
nu "'''~eM ,le on~taa.1),b8re r('glllatJen
r..eN moritijlr: i. te- bekomen Deon ~
"r~tari. WOTdt gelast eoen bnl'f te schnl-

""n. t IRi.crna be-loot men op ~oors e VQn
d.. Mere.n J. P. van Nie.ker~-J. Scboltz
d,' oorstlromeoOO vt'lf~enng te hou:
c1 .. n op den 18den F"brunri. 1904. bIJ
.1,," heer E. J. Lock te WeU....dacht.

I)\, 9'oorzitt<'l' bedankte UIt. naam der
....L.".;.A" Jen beer en m"..,. SpaD-~£'rgiMU'-"_ "l'd n d,;.;..nberg voor hun gastH1J lel aa ,'.

Ilond~ leden verle-end eD sloot de ver-
""Jering met gebed.

JOHA_,_~~ J. CLAABE,.
Secretar 8.

TAK DO. 3. GOUGH.

~()tulf'lD, eene~eene vergadering
op- llrakwat"r op 10 Ot>c .. 1903'bedDo V'~rgadering W<'.rd met gE-> ge-
U(X'IlJ. be ..- 1.1

rIrt.eeke~den 1'ï~ t!la1<l·
1).1 h.'9'l' E. C. Bosman werd Bange-

.rteld om onderzoek «- doen ~f daar g<'-
twor ~''l2:even is aan de petItlt' om l'l'T'-
L-t' van de u.t,jesbo<ch-sbJtle.
u.: enng ---1 het voor-

Algemeen WeIU a~~lrt baar
t I' "DMJe vel'!l:"dering &1"- .d:nk nit aan <k>n heer E. C. BoeUlan
voor de diE'!l8t~ be~z.en als afgeYll:"r-
dil!do p.aar de beoo<'mings vergaderlOg
'Prin Albert."

tie Er ;;"em bes lot en 00fIj pond _I {; 1) te
~_ -__.,,~ ll1 'betgeV'l'lD voor uv II<JUUUI""--

Noord-WeetaL pie-- op roontel TI.D de beer_ J. F ..
o.aa.r eD B. ~ ward ~;:-
gvoo.IIII8JI bet ~: Delle ., ..

De .... O.................
Itrut, W~, ja... .toa. ua
ctiaat _ Wk .... .waar. ~
::,:~ c;;:.~-nc- ' --hij ...._ weftl. Wij W nrhMl na
cia beer B.auell bl .
Bij ..p:-"lk ... " ~Gad, eli na1Ie!OeP Itobr bij c1e Delbm« ......
ICbappij. waar ik da aucb_ CIa&
YO« - fIéite T1IAIl Ita. 'VOID' c1e lut.ti
wulf m....... ba ik JijdeDc1e ~ ..
UIl m.náekte, CUe mij tutt. bij tri}
ze nIi PiP._.~ ..daaIte ft',
mijD nil- 'JIijD water b"~dea_r
Ileoht, __ tiJdI ~met""'.
Ik koa mij heeI.miál Diet bakba, tD
. &18 it Ma IUPD tijd had . leut.,Iuees ik _.-pe p!iaea ala ik tnobt&e
".r op te attwa. Ik Jeecl ook bij djd_
hnip pijnela ala ik 0IIIJt0Dd.. om CJ.
morpu uit mijD bed te"bm .... la Dlijll
vak ... Itobr, moet ik mij'bukk_ .-..
ik kola ba het T1I1II' ~ werpea, _
d. piju in mijn nil la bij tijdeIa aGO ...
rig~pweMt, CW ik l'erp1ioJit. wu ill 'a
,ebOgea hou~ 1'1111 T1I1Il' tot TUlJr t.
pa. Ik wt Diet hoe ik- .... deR pij-
_, di. al erpr en .. ~!erden, moet
afkomen. Ik heb "~cI • .aUddelern
beproefd-brtom, bijna elke aoort nJl
pateat meclicijD-waanaD PtlJl .....
mij eeDige l'erJicIat!D& Kaf. Ik Ag _
ad .. rtenti. in de ''Oape'''I'UllW' met be-
trekking tot Doan'I :&!!hob• ltidD:9
Pilla, .. PlooYeade, dat'lIij TOCI( nu;.
genl goed .ouden ajD, beeIOOt Ilr .. te
proheera. Ik aoud DUr de ApJUtM
Tan LeJlJlOJl, knies een dOM, en begOII
ze l'olg_ de .,oor.:hrifta iD. t. 1If!-
men, _ bij ....... de eenW M' et,
voelde ik nrlichting. Ik gUIg fil' meeM
door, met het reealtaat, clat.1k nu go-
heel ~__ ben. Alle pijnen 111 dm
rug &tJD .,erdwenen, en ik bA mij,D .,0-
bnw-erk met s-ak doa. terwijl ~
"ater nu "eder~.ïn -.pro_eli)"
ken toeetand la ml. Ik eehrijt
mijne genesing oprec t toe UIl »oaD •
Bacbohe 1UduJ PiUa, dear ik hoep-
uaamd geen but YO!ld, totdat ik Ioego..
neD beD di. in te nemen. Ik bell een
werkman, en kan hutaan _ d. "aar·
beid mijner YftkJarins wpnover .«»r.
Ik heb de pill .. MIl MIl aantal mijner
menden aanbet'OleIl, en ook ua mijDl!
mater, die YO« pruimen tijcl Jijftende
la lew. eMt UIl pijueD. bl w...n. S.
d8eIte .... hur nII(- l8CMn _ dOGe
vol heeh P.bruikt, il Idj mjweJ nrbt
"an all. pt jD, en Idj benelt ... ,,_
&&Il. "

Dom'. Backaeh. 1Ud11e7 PiJl., Tall
weDre c1e ~ :au.n met SDOftel lal
lIJIreeltt, lijn verkrijgbaar bij alle .fO-
theken en wiDkelil!J'll 01'''' pbHl Zuid
Afrika, of direct Tall de eipNIUI"1.For-
liter KcCleDan Co., PClltbua lonT. Aaap'
atad, tepu MTeJltiea ~ voor n.
doo_, of een doos TOOr drie abiUiup l-l1rJler~OIz.II~~lIl'lIAI
rt drie pe...,..-{AdY,}

&elWeUDlt 'van
.mQ- van "de.koel·'
kamer maatschappij •

4--
BQSCBNJ:l[.

Een kw~~ w_
gehoudeD op deu 9den December 1908
te Boschnek ~, met 11 ~ t..:
genkoordig. De: ToorJlitrter Terldaanle
de vergedering geopend. NotuleD gele-
zen en geteekend.

Voor~ dOor den heer G. de
Beer, geeeccmdeerd door den heer A.
Coetzee: oe aecretarla "enler te beJ.U.
ten de achterstallige leden kellJli. te
geven bUil .ubacriptie geldeu af ~ "-
taleu, daar het t'OOr OIlS moeielijk il
onze werkzaamheden voort ~ zettea,
zonder geldelijke bijdragen en heil ook
opmerkzaam te maken omtrent artikel
2 der Honds Conlititutie. Algemeen aan-
genomen.

Voorgeeteld door deu heer G. de
Beer, geaecondellJ'd door den heer N.
van HuyllSteen: Het Bapport .. n den
secretaris goed til keuren omtrent eeD
brief, dien hij ge~hr8U1I heeft aan dea
EdeLen Beer M. ;J. Pretorius re Bosch-
~d. A12emeen aangenomen.
Toen 'Werd ~tt:n dat de heeren J_

C. Engelbrecht eD A. Coetzee verder
:r;tJHen aanblijven als Comité omtrent
Locatie te Watetkloof.

Voorgesteld dool' den beer A. c0et-
zee, gesecondeerd door den heer N. B0-
tha: De bolangen van de afgevaardig-
den naar de Belloemings Vergadel'ins
(die zij Diet yertlegenwoordigd bebben)
gehoord hebbende, spreken hen geheel
vrij vaD eenigen blaam. Algemeen aan-
genomen.

Voorgesteld door den heer G. de
Beer, gesecondeerd door den heer N.
Botba: Den heer' A. Dreyer af tt: vaar-
digen nBAl' Cradock, naar een vergad&-
ring, die daar staat gehouden ~ wordeD
met betrekking tot nitbetaling der
compensatie-claims.

Ameodement N. van Huysateen-F.
Nel: deD heer G. de Beer af te vaardi-
gen. Amendement aa.ngenomen met
meerderheid van stemmen.

Voorgesteld door den beer N. va.o
ltuyssteen, gesecondeerd door deu heer
C. EngeLbrecht: EeD petitie op ~ trek-
ken cn te laten teekenen aan den distr.
raad "oor een dam boveD op Boachnek.
Algomeen aangeDOlDen.

Yoorgl!6teld door den aecr" geeecoo-
deerd door den heer A_ Coetzee: deD
hael' N. van H1J1B&t.een te benoemen
om de petitie ~ laten uit5chrijven en
~ teekenen. A1g.:~meen aangenomen!

Toen ging me~ ov ... tot het opstel-
len der Bea.cbri~aptlDteo. No. 1,
voorgesteld door ,den heer A. Dreyer,
ge8econ~,d ~ den br. A. Coetzee:
De macht TaD Hoofd A.iiAtent, Impec-
teDn voor Locatiee, of Contracten door
M:agi8t._~ ..: ...;~, (llD'endommen
op te heffen en te plaatsen onder goed-
keurinr; van den distr. Raad, met toe-
stemmlDg van de aangreozende plaat&-
bewonePII.

No. 2. Voorgesteld door den heer G.
de Beer, gosecoodeerd door den heerW'- Engelbrecht: Ten sterkste prate&-
teerende tegen in"oer van Aziaten, na-
melijk Chineezen, Japaneezen en In-
dianen, al!! onp;..wenscht tegenovl'r oo-
ze naturellen. Algemeen aangenomen,

Vootgestel.d door den heer .J. Engel-
brceht, ge.econdeerd door deo heer C.
Engelbrecbt: Het geheele C{)mité te
benoemen om het jaarv('n;lag op te ma-
keo. Algemeen &aligenornen,

Yoorgesteid door den heer H. Coat-
ZM, gesecondeerd door d ..n heer W.
Enp;elbrecht: De uitnoodij1;ing van den
heer T. C. Botha, LangMaai, om de
eerstvolgende vergadering bij hem te
houden, met dank aan tt: nemen. Alge-
mE'en aangenomen.

L. A. BOTHA, Beer.

iwbor, Tu JU Eerlijkheid.

Afdeelings -RaadSutherland.

Verlegging van pad.
HIEB.ME OE geschiedt kennisge·

ving, dat de Raad van l'oornllmen is
iD termm van Sectie 152 yan Wet 40
van 1889 het groote pad Daar Calvinia
te verleggen op de phatl Welgevon·
den, n.l. als gellloten te terkla.ren dat
deel waar het Rhen( Bterrivier pad Uil-
draait, vandaar voorbij het huie van
den beer N. P. CL' ETE tot zoowat 2()0
tl'eden onderkant dit buie tot bij den
draai vau het pad naar des h1l'en
DRINK'S bu;e; en in plaits daarvaa
alII een pu.bJieken weg open te Ter·
klaren (komende va.n des heeren
DhINK8 huis) van af genoemde draai
recht nit door het land en de kleine
drift tot in Rhenostem vier pad.

Allen die tegen de voorgestelde
verand-ring objectie. willen maken
moeten zulke Ichriftelijk inleveren bij
deD ond€'rgeteekende vóÓr den 20sten
Maart 1904.

DE BIJBEL.
(" Vereeniging.")

DOOR EEN BIJBEL IN GEVAAR.
Ou Heodrik, de "jODg" nn "ijlen

GeIleraal Gravelt, nakte eens iD greote
ongel"'!l'enheid toen hij met den 'Gene·
raai, die het F.ngelache kamp te Ballfoo-
tein wilde spionneuen, ging. Ou Ben-
drik "ilde ook !!Urne een Bijbel hebben,
en giog daarom io een reeds gepluDdeerd
huw ,,&&1 bjj de Generall afklom en hem
met 'de paarden Iiet_ Hij riapte de huia
binDen, ~ hoe Illee oyerhoop op de
..loeren lag toen hij in een !tamer onder
deo hoop ~onffelde en &ich. omkeerde,
ug hij een ge"apende bhk! Ichter ~~
deur staan. Bii .prong tarug, looala hIJ
£Bi OlD door bet "enater te oDtkomen,
IDI~r er Wla geen en zoo moest hij mur
de deur uitetormen. Bet aug.tig roepeD
YID den ou deed de loderen het huw be-
stormen. Zii handaopten durin meer dan
één kakhi.

Zoo werd het zoeken nur den BijbrII
het middel om d~ "ijaDden te ont"apenen
en hen te "erbinderélD. een of meer der
burgen te dooden.

A. J . .MARAIS,
Secretarie.

Sutherland,
16 Dec. 1903.

KEATING'S
POEDER

Is onschadelijk yoor het dierlIJk lenn

DOODT
Luizen,
Vlooien
Kotten,
Kevers,
J(uskieten.

DOOR DEN BIJBEL BEWAARD.
GeneIlal Beijen wu ge"oon lijn

Bjjbeltje in den binnenzak "an zIJn
"manel" te dngen. Tegen het einde "an
September 1900, yiel bli een Engelacben
kamp te pienaanririer un, In het se-
Yecbt "an deD eeDen naar den IndereD
klnt ;iideode, werd zijD paard onder bem
met een bem doodgl!6Choten en troft'en
r.elf. twee kartetskogela den GeneT~1.
Zo werden ecbter ~oor lijn bij.bel "erhID-
derd zbn borst blnnflD ta dnogen. Da
eeue kOiel droni door het oude Teatl
lDent tot bU Jerom. 6: 27, "Ik beb 11

ondtr m~jn "olk geeteld tot een ncht-
toren tot eeDe "esting," en de. and~re
door ~iiu dagboekje, dat hij ook In dIeD
aak had

OOOOT~
Hot ""hie poeder draagt de )wwtecklln1q ..an

THOIill.AS KlIATING. Wordt .neen In tln nrkocb\.

Keating's Worm Tabletten.
Keating's Worm Tabletten.
BEN ZUIVER PLANTA.ARDIG LEKKERS

levcre1ll.lc een lt'Cf &1\ngeno.me methode tot het toe--
dieneD VIUl be, eeo~ r.ckere mlddal ~ LNGB--
WA.liD'8 ol DR.U.D-II'ORllJUl. Het I. .01komen
ycili&, eo lacht, eD l"ooraal !"Chin ..oor Kinderen.

OP EEN TEKST BESLOTEN.
la Juni, 1901, stond Generaal Kemp

Aln Mooiri ..ier. De kommandos had-
den verlof "oor 14 dagen. De Kragen-
derpen en Pretorianen zouden trachteo
een UIl,,&J ergenl op dao Band, tuuchen
Krulleradarp en JohlnnC!burg te makeo.
De Generaal "erkeerde in t"ijfel of hij
&In de Mooiri"ier IjjDe paarden zou laten
rusten, dan of hij met de burgen zou
gaan om een UIly&J op den aaod te
makeo. Bij stond toeD bO een afge-
brande woning. Een gedeelteLijk ".tT·
brand Bijbelblad werd door den wlDd
tegen onze AdeiB gewaaid.-Het 11'118

Kron.28: het ~Oate "el'8. Wl8 nog Ieee·
bur "Weel aterk, en heb goede~ moed,
en d;'" het, n_ oiet en 11'_ ~~et "er·
alagen: "ant de Beere God mIJD~,
.. I met u "jjn." Na den lYond d!enlt
beeloot hij met de burgen te gaaD, en
leidde r.elt den UDm op Roodepoort,

JOZ. F. NAUDE.

Wordt .erkocht In tlno on bott.elJ, door tJIe
A.po!.bcken.

KOLONIALE
WEESKAMER EN TRUST

MAATSCHAPPIJ •

lo. 'I IEUPLKII, WPSTlD",

K.p .....
R• ....". Fo.... •

£2.,0,000.
£11",772.

Stellenbo!ch .

I...'.

EN

ZENUIBt.
lIlid4el bl lie 1'_ 1'&11 .... au.el,
netl!J.II., II DO' 111_. het la onm' ......

.voor aJleB die "enaen liet
gewoel ell eie atr;iI 1'U W
In.. te ,_oet t. ~
lIlet 'P< OteP. mcht ea ...
meer moed e.. "' te 1a0llda.

la te kCCl' Iii alle ,,111 .. 11.,. en apotheUcn or ua liet '-'- .......... a .

E X EC S AME R kOOLNIALB:
: UT E UR K ·WeeSkamer en Trust

I:&atschappij .

lup~ko Conen'.lIts Spotll"S•.
Wij hebben altijd en grootell yooraad van IIIEl.IE Tendfn yoor Hardhout Leu ....

A.FMlKERS van all~ gI"?,O~ll en kunnen van groote .toom ,
toestéllell, indien uoodig bl1zonderheden geven. TEN DER wordt gevraagd ...... de

. 'e RElIABLE yereeDigde Incubator l..,eriitg van de l'olgeude harclhoot.
u WA leg.ft (81eepen) benoodiRd .,oor

Broeiër. ..._ den :dien.et VUl het Spoorweg-
en De wereldspn]8 . ~oubator. Ben De~ent:

___ \rt. tm net Instrument van •WesteliJk Systeem.

O
gn~ ..1eKrol_~bare·juistheid en erkende 10,ooQ Hardhont 7 bij 10 bij, 5 ri.

"<qU - Xlddqllandeoh 8r-teem.
voortreftijkheid. 20,000 Jarrah (E. Marginata)· .

20 00() IJcerbont (G. Panicula~ ~
• of B. Siderophloia of B. ~
• Orebnt.) . ;s

20,ooP Bmeerhont(E.llicroooryi S
20,000 Ge"lekt [jomhatrt (.~1ara ....:a: l",ta).
20,000 Djatti (Tectona Grandu.) "

• Ooate11jkSys'eem.
42,000 Ha.rdboot 'l bij 10 bij 6 n.

Eel,. evenredige hoeveelheid DW&rI!
Legf9!rs worden ook benoodigd vo?r
elk Syl!lteem.

Vormen van Tender, Voorwaarden
Tan _Contra.ct, eo 0.1141&.ndere bijaon-
derh8ien knnnen verkre1en worden
van de Spoonv~ M..ga.lijnell, Ka...p-
et&d. Port Elir.abetlt en Ooet Londen.

Gezegelde Tenders, g~adl'888eerd
a.t.n 'den Controleur.n Auditeur Ge-
TIe aal, Ka.&psta.d, en aan d~n buitPl1-
"aot gemerkt "Tct!der voor Legger,'"
,uilen ontY8.ngen worden tot VriJdAg-
mid4ag 22 Ja.nua.ri, 1904.

De la&gste of eenige tender niet
ooochakelijk ~ worden aange·

NIEUW SNKLSC&an'T,
en TYPKWlITING,

Warden oud.rw_ op ON8 STUDIO,
eD "ooral per p* over geheel zuid-
Afrika. Diuclag- _ Vrijdag .vou klu

I na 1.10-1.. _ De Itudie il _ genot, gemakkeli~
BoTenstunde A.oeiatie geeft VoorBCbotten voor bet Koopen van .. goalkoop ea Duttig. onr 600 !PjD

Bw..Bige~ Zij ~t iedere;en in ataat ~B BW. te Koopen tegen , «aan .~_ .. .
eeD JDMIldelilbche afbetaling VU miDder du IOJD buar. Vencbaft vrije I Ichrijf om i.Jilichtingn aan
w"_ op l"'"'akbJijke t..meu MD PenODeIl met weinigmiddelen. ' Searet&ry, I 8YShonh&nd~

PrcMIpeotua Op au vra&1' Bol. l~O, Ca.pe TO'I'll.
OIS STUDIO ls In Langstraat, 26

B. v. DA~ ~
Beetienmde ~

Voor de Administratie van Boedels en Nalatenschap-
pen van overledene Personen, Afwezigen, en
anderen, ala Executeuren. Apnten. Curatoren
en Admlnlatra teuren. De bellegtJlng yan Kap-
Itaal onder verzekering van Vaata'080. enz.

OPa.RICHT 1888.

De Directenren "erpdereD _Iken

K L do Dinadag, '. "OOTmiddaf", in deu ZomerEigenaar, Thomas eating on n e 9 uur, in den Wmter ta 10 nDr.

rJ8I1YOOIJU&1 Uti TU OP1IOI'fII8 T.lS'l'Dl8mD DOOI UTI
T.lI p"J~I'f, lo 17, lU.,
Hoek Aéld•• l.;r- .D
1IIl'.1 .

URG.I..G W.l.LBSTll.AAT),
KAA.PSTAD.

•••
.£21.000 ij
U~tJ74. 10

DIREKTEUREN :
De W&led heer W. E. MOORE (De &, Weled heer HKNRY H.

heereD :Moore 811 ZooD), Voor- JOnQ. ,-
attar. De WeW beer T. A.. J. LOUW:

De Weled h .. A. Fr. PETEB8BN, De WelfId. heer W. T. BUI88INE.
M.D. (D. b.cwen Van ZGIeD BI!I_aD')

.. PerIIOJWl elle begeeren de Bxecute1l1'llbmer toi h1lDU Eseoa.-
teu.reu, Kede Executeuren of &DderaiDll MIlte.tellen, kannen baar 11&11-
.tellen en Domineeren een?oudia' onder den titel nu .. hecuteu.n·
kamer" in Kaaptfad,

Aanzoeken voor Leeninren, onder Seourltelt van Vaat-
goed, tegen de loopende rato van rente, zull.n d.,.UJkl
gedurendede bezlrh.ldluren In behandel1n, word.n
r·nomeD.

BBANDKAST BEWABING.-Jaarlijbohe huur nm
bussen loopende van áén tot vijf gnineu.
De K&JlHn'!dminis~rt Insolvente Boedels door lharen

Secretaris.
J. H•. N. BOOS, 8eoretarie,

MALMESBURY
~xecuteurskamer en VoogdiJ- en
Brand-Assurantiemaatschappij.

.r

OPGERICHT IN 18840.

£UIO 0 0
£18.60300

De Klmer ondemeemt do Admioia-
tratie .. n Boedels ala Executeuren,
Voogden, TrlIIteee in Insol ....nta Boedels,
ena, Optrekken .. n ScbapenkennÏ81en,
TraDlporten, Hu"elijb Oonnacten, fn
AlgemeeDe Ageut.chappeD in en hniwD
de Kolollie.

Verassureert Los- en Vastgoed
tegen billlj~e termen. De beroemde nree-YOOI'

FLYING DUTCH.AN
wiel in de voorloopende ploeg,
28 duim wiide loop, met draai-
kouters, patente dOO4ljeeen al
de jongste verbeteringen. Sedert
sijn inyoer door ons eenige
jaren geleden. heeft de "Flying
Dutchman lt een onafgebroken
sukses gehad. en wordt te recht

'..~ .. . de " Koning van Gang Ploegen"
genoemd. Wil hebben m voorraad drie maaksels van SohareD
en alle extras. Wij lmn.nen Ook de áén. en drie-VOO1' " Flying
Dutch~ II aanbieden. en hebben een zeer uitgebreide keus
van ontwikkeld Landbouwgereedschap en Idaohinerie.

MA.LeOMEBB & Co.,

DmECTEUREN :
De WelEd. Beer G. W. D. RUIT,

Voomtter.
De WelEd. Heeren

N. J. H, CaolllJUl_ IDr. A. J. T. Roux.
H_ J. M, nil GallEPP. A_ J. BUIOK.
W. D. MJ.LllJ!aBl. A. W. Lotrw.

AUDITEUREN :
De WeLEd_ Beeren J. JJ. VJ.lf A.AJWI

en P. G. NELSON.

Boedal81 laeskillr ~
}Iaart, 1856, ingelIjfd bij Act.. na Mt

adem_, N.. 31 Tall 1861.

Kapitaal - -
Reserve Fonds

£21),000.
£34,000. THB

U.lte_P,.II_III l.uellUl. Illt_ Ifrlcl, Lt_.
(DeYeremijdeSpunUllheldllasoc1ltte Zot-Ma, Bepvkt).

KAPITAAL £80,000.
HOOFDKANTOREN :

Cape Tlaa_ G.boawr.:a, KAA.P8TAD•
DIRECTEUREN:

WelEd. Hear ALBnT GLIDDOlJ(de Heer81l GUDDOlJ& MclllDOI)
Dr. A.. H. PIITIUD' (DireGteur Executeurab.mer).
Lt, KoL DatIlCOLL, D,B.O. .
WelEct Heer lbaBEBT LBrolJ,
Ka~~ r. Furcuu-V.un (Underwriter at Lloyds).
W Hear B. V. D.lTI&••

JUNTOBU:

lo. 4, 111U'" WPSTP.
p4 ... -;-~~'hl. F , _ K.w ....,

a J'ID-LlTr ••

oo

~ .........al""",-........
I.....".F...

(

~IJ

"

\
I

DODlJn.
CBAS, COCK,

Wurn Hoofd Spoonveg
Magazijn Meeater.

Kall·toor vaD d.n
VV8&nl. Hoofd Spoorweg

Maga.zijn Meester_
KJI.'!p8tad,4 Vecember, 1903.
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.f,U)oe/'l1'erdVUil ~lIil6pl/rUgereetl~Attp til ~([t'AIMnt.j

ALS CAD.AtT.

.leD kans '9001" iedue.'D

'OOI UI 10RH! TIJD.

DB TDDIB8OD&,,....op"~.
be"~lIjjade
...... ftUId 'I'OOr bl""-id met 8poonrea _. toe-
........ DUr bcw .... .iDO. __ , op eie
oodaJjjk. buk '* Bd.1o ai.. , OOIt
LoadeD, oaa ...."-d. bet .. ~:_
Ooaatractie 't'&II MD 1pOOI'~' n Q_P ~
Sn.6 yt.. .jjdte ..0 rim .7'.CIbeÏDI,
't'&II ..nre I.r gte omtrea' ehaiBa, _n
dubbele IUDDI -Ua, aIeOOk .... eeD tram·
"et.poor 't'&II PontoOll Hoed _ du
Ooetelijken tOePDJ der nieQ.. brq,
........ eD .iroom .Seidinpn, krwi-
pad.n (In Im.i~I) e\c., .to.
Bjj.,nderbeden tiJD .. r~rOlbaar op
( I). Bet Kantoor 't'&D den booIdinae.

Dieor, K••pa&ad.
(2) Het lwltoor 't'&D den p",~e)J"ken

illl8D~Qr, P.·n Eli_beUl
(3). Be' kantoor ..an dea plaatleljjbo

iDpuieur, Bdelo BiYier, BI'1I,werteD,
0011 Londen, op en n. deD 14 Dee.,
1903, aJ. wanneer een ahcbrilt ..au bet
outw ..rp contract, 'JM'cifi.. tie, IICbedule
....n boe'l'6ylbed".. en "OnD 't'&D tender
..erlrriJgbau zij-. tegen betaling 't'&II een
guinea. "

Tenders moeten lijn uitgemaakt op den
"oo'1fucbre ..en " ..rm, en moeten .. rge·
seld lijn door een deposito in contAnt:en
nn £250 welke HOm io ge.,..) "an niet
lIDneming YIn den tender, uI worden
Wlrullgtl&Onden. ,

De tender &Ill Diet in un r e~ wor·
den genomen, teniii un d~ "oorw~e
wordt "ol aan. De regee~: ..erpbnbt
sich Die, den lugsten of eenlgen tender
un te nemen,

Tenders, geadreMeE'rd aan dell Con-
troleur eo auditeur genereaJ, Kul"'ted,
lullen "oro.,n ontYaEgen in bet aadlteurs
kantoor (tbe Audit Office), Parliament
Strept, X:Up8tad, Diet later dán 12 uur
des m ddag. nn den 11 Jannari, 1904.

JOBN BROWN,
Hoofd.inpnieur.

H ....... of den Tutn,
HII 0_ .. ¥III Vee,

or""'_'pdoeIeInden

.OR·RIS.,', a.
BiedenYcorJDef'rdan aOOO waarde nieuw sdmeJi.,ertp Q!II. Der
goederen aa.n, tegeD 0Dg8'l8Pr de helft 'faD den ~ .

Dit is een hU om meuwe g.lederen te k~pen
lage prijzen. . .

De artikelen, die gedul'eDde de ~rabolA'ende 9 ~
Bollen worden uiberboht, sijD: Dames Lit neD eD' Qraah
ooetumea, Ooatuum Bokken. Voil BokkeD en ~
Neteldoek JappODDen. FiJUe Zijden OoatuuiDI en Ta~rda.
TheejapoDDen. Opgemaakte l{odenren~ Damea BIODIeI
Kinder BloU8e8. KiDder WuehhoedeD en .Muteen. t

'UoyÏls'
Windmolen

HUN, dif ftIl ODII koope1l UN
faD de welbelt.Dde vermaarde

. ... lDlIllAKSCHI
IIUhlD( Lever~orloges,

Schroefwinding, Uitatekende Tijd.
houder, Stof· en Vochtvrij, ~tie
1'OOrtieD jaren, tegen dea PM]Bvan

aa Io..,
Ieder wordt' uitgenoodigd onze magazijnen ~u-

rende de eerstvolgende 9 dagen te bezoek~ .
zullen wij geven,

"Aermotor"len Gebeeie Nieuwe
NAAI MACHINE, .... C»lPlP•• C»lt1

- PLEINSTRAAT.
CO.I

tein einde .Ie reclame voor 01lH
8.nna te dienen :

De Amerlkaansche
Zwltaersche Horloge Maat-
schappij, EenIge Importeurs
28a, CaJedonstraat,

P.~. BUI, 64.9 (Telegrafisch adr-s :
"Watch,") Kaapstad, Telefoon 639.

Vooruitbetaling is noodz.kelijk
en indien iemand wil probeeren of
dit all,," Daar waarheid ie, zoo zen-
de hij II l Us., en de balana (Il)
88D1ge weken na de ontvangst vab
het horloge en de naaimachine (..er-
zending vnj.)

Eveneens zijn .. ij het goedkoopste
wholesale huis in ZUId Afrika voor
alle soorten van horlog~lI, klokken,
juw\'8Jen, en luxe artikelen van elke
deecriptie. Probeert, zendt uw
orden i.~en gij zult <_i:urvan over.
tuigd sijn. GemakkeliJke termen,

Goëaroop.te _ ..... t Boo.
DOIIlÏ8obe K.ra£ht TOOr '"'.

. ~1Cben ... Groote ol

RATTRAY & MARAI$, _. .._.._
HBNRY JOHN BATTlU.T. i. WATl!R
ANTHONY BDUARD MARAIS... jlJ

Produoten Bandelaars in 't Groot en Klein.
Alle BOOrten VaD Producten verkocht op OommiMié

of oprzl'pn.
K....k"_ a.. ao.., PR.STORIL

BUB ill.

K....poob. G- uYor~"mea" Spoorwegea,
Kart,or van den lloofd.inllenieur.

KUp"ta1, 22 Sept., 1903

Rrmm, PU'rl'KJof
BOOR&!m.

'..

VICTORIA COLLEGE, ARDERNE & CO.,
HANDELAARS,HOUTSTELLE.aO.CH. . LloydJ' zendeD nun

eigen ervaren Opzetten
naar alle dealen der
Kolollie om "Aermotor
Windmolenll op te rieh-
ten.

Da Amerikaansch-Zwitsersche

Horloge Maatschappij,
KAAPSTAD.

DE CURSUS BEGINT

WOEISDAB, 17 FEB. 1804.

Hebben te koop tegen de laagste Jlarktprijl8ll
Z weedsche en Oregon Deelen en Battens, .
Kajatenhout en Amerikaansche Plank~n,
Vloer, Zoldf:'r An Pll\~O~ PJs1)ken.

, r r· - -.". - - . -. .• ....__ ~ _. _. _

uegai~a~i~aerdIJzer en Guiten on Pijpen,
Cement en algemeene Bouw IJzerwaren.

Lloyds'
i

"Aermotor~'
:[

Wjndmolen~ j

,
i

De licbtIt IoopeRde en!
krUbtIPIe

III110LEI!
IN DB lURKT.

EENVOUDIG,
STERK,

VERTROUWBAAR~

-
u VALUE SUPPLY ce

IMPERIAL( Kl[ER~ 'I .
aUlla.TRAAT 3h

KAAP8TAD. '

-Df. 8}i'~OKMDE t

,SPlS BONA-It
IIDYedp&,e I Cl4 h&nd~'_'

, "- l-Gult". -..

PriJ-: IC." 26/',86/., '2". 110/',61;,
s.j. elk.

HQ........... & Ce.,
APOTHEKERS,

Addwtey Straat, KAAPSTAD.

J

KAAPSOHE Stude-rt-n worden voo~~eTllX; "oor
Gradeu ,i~,d: LE'tt.,~~,_ sbegeerteGOUVERNFIUIS,JPQQBWrr.EN ~~~ -Natuurkunde. almo~. TO'r bet

_';~" .1"' •• - '. ~lm t Landmeteo, MljnwezeD en M",:l!auDen.
~~_l'" 'd 11_ •• -'_

Bjjzonderbeden "an en oecre ...,... YIU

Opening van de Lijn naar Groot den &IOUt.

Drakens1ein voor Goederen

"O!!~!êr"~ióegen UPlanet JR" Cultivators. Eggen. :
"Deering" Binders, Snijmachines, Maaiers ~n Hark.en. .
Lloyds' houden in voorraad alle soorten van GereedsChappe~

benoodigd voor de Boerderij. .

J. Levenberg '" Co~

M£UBEL

CALEDON PLEIN, KAAPSTAD.

Vervoer. MACHINE KOOL. MACHINE KOOL. A. & J. MAIN & Co., Bplrt.
Fabrika.n ten van

Omheinings. Materialen.
K....p••acI Tak, :a..... t.......t 70.

(Hoek van Bree- en KaeteeltltPa\PD).

KENNIS "ordt hiermede jlrgpyeU,
dat, totdat de Ijjn ran Paarl Statiun uur
Groot (), .k"~.I~in (orm",,1 oYerge~ev"D
i..aa" h~,Go>J~r"n r"'puiemeot, Goeds
ren V ervoerd .uHeu .. orden door het
Con"t(u~ti. D, par temeut over die Rectie

w"-"'-~ I"a 1rfuuda~, den 14den December,
hl~j.l, 'oor MAICU Y&lI den eigenaar, de
"'"~enteri.ven tUlll'cben genoemde flnn.
ten t.I J!in "d. per 100 lbs. ge"lcht.
Minimum y ....~Ltprii. Een 8hilling.

Wagen .ooruit te betaJe~.
Mijlat.tandeD 'UD de volgends _

Cillie ... ... 3 mijlen 21 chains.
S,mondium ... . .. " " 71 "
G root Drak6~etein '" ï •. 4 I "

(AfBtand in miilen ran Pur!8tatioD.)

J()R~ BROW~.
Hoo{d.lugenieur.

Kantoor nn don Hoofd Inll~ni~ur.
K upota<l. I 1 r )"" . 19f13

VOOR alle soorten van .MAN·
DEN WERKSTOELEN,
Luierstoelen, Manden en Man-
dewerx, ga naar de "Z.A.
Manden Werken," Leliestraat
6, bij Parlemen-straat, KAAP.
ST .vD, Gereg. Telegram Adri 8:
I Basket, Cape Town.'

Beste qualitc it in 200 Ibs graanzalr ken bij de

Pi.ODUCTENWINKELS;van

THOMSON WATSON & CO.,
Hoot'd"".-eg. Maitland.

De hoogste Prijs wordt gegeven voor HUIDEN, WOL, enz.
PRIJSOPG&. VE OP AANVRA.A.GTE KOOP Draad, Standaards en Oogjesdraad.

ZAAI AARDAPPELEN. "DE GOEDE HOOP."
CATA.LOGUS EN PRIJZEN VAN

Fr_Il. ....,.11&c.e, ia ai1aantaM
OOJlditi. 'I'OOr pIaa*-.

ATTWELL • CO.,
I...- ....a-p'. lttrMi, U.

IV'URRAY WALKER,
(Vroeger D ~..WA \.1. & 00.), ...... 1,..at 70.

PcMtbu.. 97, KAAPSTAD.

ZAAD AAROAPP£lEN. MARTIN'S

AP'OL & STEEL
\ voor dam"" I PILLS.

De ........ bad... enoekt m..delijk, dM de Acm_ ..0. de
II ZUID AJPllIKA.AN verw. metONS LAND " ook suli .. apera IJl
Apnte ... .ar II DB GOEDB HOOP," "D GeillUlkMrd lla.ublad "Óor
J'~liMan, ut af ei. 1 Juli, 1103,Vu d. 8aa~ d. Villi.,.. ..
Co.• ",.,h. UJ. Ii.. ai ",.n se. per jaar veonai~ba&t.

C. P. ICIlULTZ,

Seeret&ria.
Van li. Sandt d. Villien ea 00., Beper"

. ... -
JUWELIERS,

Samuels & Druiff,
OPTIOIENS

DB BVlILJNGTO.,
Kuksfraof.t4. ~KQQPslld.

-
Iriiii. II III Ill.·

AIIIII.trttQllt'· •• II,:1 ......... ppelijk 'Nl'Btnkt. Gericht

'*"*'IeWD wordt ~til het Gra.nd Hotel-gebouw, tftll"l!D0171r'J

het Spoonveg-StatioD..

GIVEN hun bezigheid op en zul.
len hun grooten en goedgetlOrtMrden
voorraad vaD juwehalll werk, zilver
waren, eleotro·plate, m8IIHII .. aren,
eba, ens., VIUl da hand doen tegen
fabrieksprijzen. De. goederen zijD
eerst onlangs in bet bUItenland ge_
kocht eD zijn geheel in QV8reeD8tem-
milJ~ met d. mode en V1Pdl d. beat.
quahteit.. Onze Afrikaander vrian.
den snllen Iloed doen ala aij onse·
prij.en v~)ijken, ..oorda' zij .Iders
pan koopeu.

J. H. STEMMET,
BN'OJ;p EN TABAK. PABRJ;ElK..

ZIEKJi!STRAA.T 18,
Oaledon Pl.la. KAA.P.T..&D.

,
lO

Bpl'ciaal uitgezochte Franscbe
cl Early Hose" Zaadaard.
appelen, tegen de laagste
marktprijzen. Gro te voor-
raad j llliIt ~eland.

Termen 3(1-120 dag,m.

Gebroeders Weintraub,
92, Sir Lowowry Road,

KAAPSTAD Hulp voor Almen.

Ben 1'!&ooch Middel YOO1' &lIe Ongeregeldheden Dais
enoe ~ bouden een dooe van )(art.1o'. PUlen ill
:Jou., loo:U.t bij bet &erRe teeke.n Y&L eenige Onge..
NpIdbeld ..., dooi. t.ijdigkaD ...orden toeplJend.
Allen die Je gebruiken ~eleD ze I.&n. Y&od&ar bun
.lDrm debiet... VaD alle Apotheken eD M.aga.sijn.an.. of
trance pel" P~'1.

MARTIN 4"".~,m.Roa.bul.ton. 1....I&n~•

BOCKNALL STOOlVAART DE BEER 8TEMMBT aal gaarne de Orden van Hollandaohe TEN L.UTI"l'B OVDWONNt.'f lOT
lf oloD1sten V1Pdl b.t PlattelaDd ontvangeIl, hatsij D1reot of per BD:1JLP VAND.

Poet. EUChel BIHJ.NDWNG IBEPERKT, OIlD.... PEil JIG'" OII1ECT umaO.ERD.LIJNEN,
T e)efoon 961.
Tdegram Adrco' ,. WelUtfaube."
l'oetbua 1004,

Alcohol, Tablt en
Drank·les."""'LlGoedOC..,..,.,ereDiogeklaard en ,er·

~ •.. naar alle deeleDVIII
Zuid-Afrika.
; Go deren verscheept lllW'

ialle deelen der wereld.
A.esurantiewt'rk, in &1 ~

Tertakklngen, ondernomen.

ADus:
: P. k. BUI 816, KAAPSTAD.

1111,. Pur loal1o:
J UW GMODdheid ie ht'(
[mol'naamatP. diDg in d81€ oodf I
~ ereid, el') om di., t€ bebon·'
,_, moot. gij tiP besw midd ...
leD pbruik6ll en "r f ijn g~D
~ daD die door

'Dr. C. f. JURITZ 1 Co.
..... ..... sijn.
, EENla AGENT I

•• Y-. MATHEWlea.
87, Adderley Straat. [Mp.wt.

VARENDE VAN kAAPSTAD NAARIENGEUND.wrLT J(ij koopen een Htukjc
vruchtbaren grond, geheel of gedeel.
telijk onder water, nahij trein en
markt. en met weide reoht, deor Jaar.
10k8 niet minder dau £6 48. OJ
v00rnit. af te bet&len, !loDder renten.
totdat allel! betaald is, maa.r wilt
dadAliik tra.ll1Iport hebben P Zendt
mij dan uw naam met 2d. (zegel!)
voor antwoord: ik heb honderdllD
!luike stukjes grolll~. Vertel uwe
vrienden ook.

KERSTMIS 1903.Wagen booms Rivier A3
Publieke SchOOI, Bothas Halt,

Worcester,
VermindeMe;Eerste Klu Prijs, £26 5s., &Ile Bllitenk&nt Hutten.

DEZE achool il _ ~d plegen,
- minDt.a -ran lJot.ha. Halt BidiJlg;
Nl~ twee uur -ran w.~.

. ronien opgeleid tet Staa·
daard ,de Roogere Scbool Taal-
bond .a Intermediate, ('holo SoHs).
T__ ..oor Ka.tJeerlingen _r ~

lijk.
Bobool«e1den ingealotea Lo!tiea, _.
W... 1r 'boarde" £4.11.6 per hart.aJ.
l["artaaJ Boarder. £1.17.6 p. kwart.
Musi.1t l1i•. per tnrart-J.
Goed. behandeling, Chrutelijk. eD

flCbt AIrik&allllOh. op'l'OediJlg "ordeo
gewurborgd. Voor Terder... ~d8r.
b...t.n, doe ....-k bij

J'lUN8 )[, BIKBRITS,
""-i.,..:.

VaAOHT nl.lIST.

i.~. "BueRANlA" van Londen, nu tel' IOllliing te Mos •• lb&ai.
S.S. "GRIQUA" verliet Londen op 2' November, direot vOOr Oost JJOnden
SS. "BUCENTAUR" van Londen naar Kaapstad en Algoabaai, 22 der;er tG

Kaap8tad aangekomen, liggl·nde in dok, No 3, Znidelijke 1U'lIl.

S.S. "ZULU", verliet Londen op 29 November Voor AJgoa Baai en oost
Londen.

S.S. "AMATONGA" vertrok 13 Deoember van Louden voor Algoaba...i en
OOllt Londen.

Voor verdere bijaonderheden "aL betnh lading, 8toombooten, ~
.. "Dde men sich k)t

H. VAN WIJK.
Bn8 19, Par~lI. 0 R.K. P1'8Ohtige titstalling van Nuttige en voor den tijd geschikte

goedereD, geëigend voor geschenkeD.

Ziarke Dogen r !J I

MAGAZIJN.

Tot bezichtiging wordt uitgenoodigd
ROSEMONTS' BRILLEN.

Jongens Hooger School,
PAARL.

DE ondergtoteekende wenMut. hi.n.
mede bekend te malrAD dat er. ten
b~'ll"" vlln <le tOfinemende "cb,,",
JODj<lthngen di" "an 8ld ..ra hierh''''D
komen vonr hUI'ue opvoe<iiu!l. eeu
''''ef>de Irost.lm;chtir'll ,"olt()oicl ió, dill.
p'"8ualil da eerste, ,'iO :ODgSDJI sal
hn;sVeo.t8n. en hij het heropen!'D der
SI'hool op '.!F' Jauoan IX4 zal injfe
"'IJd wordelI

De logi8llKBld!'n li 'II slE><.:hta £a2
p.r Jaar en de schooli(elden, naar
eV8llredigheld

BeDIHn VaD £1;, en £10 elk lullen
~gekend worden aan bet ..inde dea
J&&rII aan Jongen8 die sich in hun
,",rlr en gOOI'&g onder,cbeid ..n beb
ben, ouderdum maak t geen verwchiL
Ook worden mooi., prijum voor Hol.
landëch en (Te'ch"l(i!'nl~ UItgeloofd
&an de vllnchd!e' de kl&88!'u

Venobeiden plaatRen sijn r!'ed, be-
sproken. Niemand worde l'C'htE'r
teleurgeateld, :dooh: hl!.JVlte zich om
aanwek: t. doen bij den Hoofd.onder.
wIjzel ,den beer P .T. l'e PRti L~

....-~B.Á..
-·'?()~RELS, V D.~,
. \\ VoorZltUir.

Versterken zw&k.ke Oogen.
ONDBRLIMGB

[Je Pers en de Mediache Fauculteit
Bf>gFl'r, " MR. ROSEMONT'S ~yf!Wm
VlIon oDder_k naar het !fIISÏoht8ver'
m<JR8n, i8 het m_i 'YOlmaakte, wat
~taa.t"

Paardan an Vee Verzakering Maatschappij
-TJ!:GM_

OlfGELUKKEN, ZIElTEN Elf 'HI_ELYUUR.
Goederen wordeD, nau .. lettend verpakt verzonden per trein of per &chip.

CATALOGI VRIJ OP AANVRAGI.Br1l1...0, 0otUl1uen en KDUtoog6D tag""
d. billijk.te PTglen.

KoetelOO8 oDderzoek VaD het
gez10h t8 venn<>gen,

door d.n heer

P. M. R08lCMONT, A.A R.O.O

ROSE_ONT,
. . OOOHULKUJDIG OrI'ICIIN, ..
• )(8Ul0D BoWle" Kamen,

('lVi VDDl.&PIBO)

A.dderleYltraat, Kaapstad,

DIRBOTIK I

Gevestigd No. 35, Wandelstraat,

- - - KAAPSTAD.
Noord •Amerikaansche Muilen

QEWOONTE.

D.e .akte riotk ... ........"Iid j .."... 'ItWIIta
....... ill .&ka boelt de .. .IINLl.
De vurip bePIrt.e .... ....
CIriakj. ea t.eIJM, ba •• __
....... w~ ...
, • .., tiJia .
ludi bat __ ...
bJieitlit ol ~ ..... .....
- ...... , Dit lIiIeC1iaija ba la 't ~
................ ia ......
dae de petiat _ ........... ...._ .....
...... dur. Voor ...,.. _

~ aR Zaid Afrika .... jf........
neWOJU..OT IIA.A.T8OHA.P.
PU PoHbua 8184, Da"7'l
J[lUIlen R1ealk straat, Job'
bur«.

KENNiSGEVING.

-
Veld en Opera Glaren,

iD POO" ftnOheidenheii.

Matitre pri'HJl.

F. H. THOMAS,
Cargadoor.

(Ver80heepln.gs.Ag-ent).

....att ...
- k.I••,.

J.He Oommissies wordPD ~a'

TB betalen Rekeningen aan delijk uit«e.,oerd.

DE WAAL'" CO.,
DieeteD nu vereffend worden.

Na 81 December zullel') de
rekenÏDfreD iD handen gestel,!
worden van de procureurs der
firma.
Adras:

MURRAY WALKER,
Poetbus 97,

Breeatraat, 70,
KAAPSTAD.

KAPITAAL •• ••

BARNETTJS

Gratis Kerst·gesohen \-en gedureDde de geheeIe
maand aUl rJle bezoekers.

B. BARNETT,
Algemeene Woning- Meubileerder en

Meubelinvoerder.
KOLONIALB KASTEN-MAKERS.

I.anlt.i;1"aa. 14$1 (vrGelte.. 1(4),
• • • KAAPSTAD ••

KoERNZIE. 00., Beperkt.
, I

W..... ka.a.ii B...... ~, K.A.AP8TAD,SCHIELAAR, DE BOK & CO.,

IN VOORRAAD.

~10,OOO. otae VrieDdeD sullen er we} aan doen de.e te komen
besiohtigen. We garandeereo dat dese mooie dieren zijn. De
jui8te maat en alle 'gereed voor werk. Prijaeo fOOr dese lIOCri
bILLIJK.

Gnnd House Private Hotel,
F............. T......-SoIlri1telijk. on! ... worden per keerende

poet II'U... Oii1l.
- ._. _. - -_---.-~-

Inliohtingen worden op aanvraa.g gratia "8I'Itrekt.

,....---.~.
~ .,.!! ,'. ;. ~ •

....-r:~;-:~;:~~,~~i(~~L:{::t~'
.,.~-r' :.._-.ni,. ........~ '"'!'"

/ , .-. ~:

Een~ en TweepenooDi BeddeD,
~ TI&I,lIjndelilkhácl en Comfort

~yj u'. .I.urMIn,
28. IuteelatrlLAL,

~. POItbnJ 111i

Wonderbare Koopjes
~rden aan~boden de'N ~!111
POllREST in de elt, !\aLDetS.

Parl8lDellketraat, lUapitad.
TmaMeaUIl tegen wo"cier ... '

lage prijzen. ZiJ.~'ondf u.bbertJ
'tall de voorna.anute Londl'c" ne
FiJ!JDa '. van af £.:j Ss. 1Jci.

Schrijf aan PostbUll J 1\ ; I , .

meerdere bijl.Onderh..Jen.

~U
' doordn~~~ en 1 ,
: 'j VaD Q'

ltaDdt de Villitn I Co. S.perll
... W kaat.oer boek "lUl 'Burr
.. W~ I.M" {
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