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DB heer J. G. DU TOIT, beeloteD ~de mjne PLAAT.
SBN en LOSSB GOEDEREN te _koope. _ft den
ODd~keDde gelast te T81'k~ bij PUBLIBD

l. Voor rekening van den beer M. HOPsuDI, . y~T{,l~G de prachtige pJu,t,a RXBHOBK
Zekere twee prachtige WA.TBR, ERVBN Jr8}egen ten gt'OC)t b~.q :Morgen en de ~ &ti HA.R.T.~

dorpe Stand ford, groot elk. 188 kw. roeden en 12q kw. voet. BBB,.~KLOOF, groot 87S orpn. .
IL Van den heer HANI J. V IBAom • De Plaa~i.&' ~;n beplaat met. ~ B eboomen ooder welke

Zekere twee prachtige ERVEN, sijnde Lots 2 en 3 van LotiIJ sijn 'faD 1oo·voet "~.''''' en ~O TOet di~ 400 Vruahtboolllell,
2 oot 6 Blok S gf'legen ala boven, groot)86 kw. roeden 2 \-2 PenikkeD, Appelen, Pe~ .. v , "...Dt\eren •• ele en ?el'lOheiclene
kw. voeten. 1JOt'rten. De 'YruohteD sijn de be t. Ïlll de, ~eele O.DAR-

III. Van den heer W. H. P. KLIYN. BERGIN. Ook een praohtig Populier 'IIQ1Oh.
Zeker prachtig ERF, zijnde 'Lot No. 6 Blok G, gelegen De Plaateen sijn seer ps nd voor; m~en en dierea,

als boven, groot 138 kw. roejen 128 kw. voeten. volop water. I ' .Tuingrond te veel om te bewerken. IOmheind -... hakki.
ALSOO K : draad en CR DAR hoot palen soa dat*"* en klein ". 'fI'Ïj

Voor rekt' ning van den heer Snv AAS D. Frex : kan loopen TABA K grond TOOr meer clan 1.000 &lleIl.~ J)e >

~OOprachtige Lammeren, aijnde door den heer FlOX speciaal TabU: ftQ dese Plaateen ilbekend ala tJe beate lOOIt VUl ~
uitgezC'cht uit de aante -l van den heeren L. H. 'Wil: en beroemde CBDARBBRGBN TABAg~ • ,<-,
HUNI:I MITCALr. ' Met den TRBINSPOOR naar our" WIL,~I UI komende ,\,.

200 Eerate klaFae Ooien 2 tot 6 tanden. is daar een bDB wor den kooper Tall di eipDt!om.
20 Berate klasse .AustraliBche Rammen. Verder die prachtige pt... K1~ Boeie,...

KOMT ALLEN EN,' -:KOOPT. groot 1837 Morgen en 197 nerkante Jtbeden, bekend ala de ;
beste winter weiding en ook alt een ~ klu Zaai PlMU. 'I'

Onthoudt de Plaats t STANFORD, .N ¥DD" I':

den dag: Kaandag, 4 Januari, 200 Bokken, 20 Aanteelbeesten. in ~e conditie, aI800k ;
DEN TIJD: 11 URE 'S .ORGENS, Huisraad .00 als ~toelen, Ledikanten! en een Hamaoninm. ~

GUTHRIE & THERON, Afslagers. Boer W.rk-gereedaohap, Ploegen, ligen, ens. te yeel om te ~
melden. ' r

Caledon, 23 December 1903. E -~ rd 1 rel ; b h ,In ..,_ nog v6 er za wo en voqrge 1'80 t op deo dag 'I
der verkooping. . 1

FICK & lOUW,
OIRECT£IIYOOIOI ·YU

Drapery, Millinery,
oz., allL,

K.ElR.~;PLJI!IX_ •
Saut de Ned. Oer. Kerk.,

KAAPSTAD.

KAAPSTA.D, DONDERDA.G. SIDRilL 78.-No. 7,4.05

STRUCVERBOUWING RECOEN
BetPnnende ZATERDAG, 81 OOTOBBR. AAJD[ORDIGIlrG.

SCOTT BRO!I- LTD. riohleD nu eon Nieu.. Gebouw op onmiddellijk ..- hUDD8 Plein.. - _ - .... front iD -- Het -, pIooIto ....... ....,_ pad 001_ 1(OIIeolto.. ~ - Mt
KEREN, .uiTlICHtBN DllPAlI,!:HHBNT, ~I he, oohtorgedeolto .... den boganen grond de' DAllB8 A",TI~ UITll'l'ALKAlOIlI sijn oal, - iDPDg - het DBAPBBY DBPABT.IIIDT ' Do

G to u.:: en ...,..,...,.ulk _n m' Ameubisms, en UiJtntzal Kamera w.lk. ... _ P!Ma Inn. - m - ... ftIIIIl'iibo soU. •
~ ugoo Goedeeen hebbeu wij g<dq"",de de __ paar W.ken ~n....... gen, en -'- lftIOIe ~:tm: " _blik ~, &Il - OIIIDCJIIOIijk be"- blii- ... de ........ .--.i- lIOIHIkkW ....

..."art"."r bilgevoeg een illTVBRROOP gehouden aal worden BBGINNBNDB OP Z.\TERDAG, SI oo'rOBB&, om " de dnDenden pooden waar4e, ftD Goederen ftD. W laatste • .oen YaIl' de band t.ë ...... beetMDcle mt:

Dam en H ArtiliIIIen, __ en ..ong.nsk' , '"A~,. ~ en UI .........,.. ~ en .....,.. ...

SC'OTT IIROt).. I I1YII'.rED~ Plein- en Mostert-straten, KAAP'TAD.

C A LED ON. PUBLIEKE VERKOOPING PUBLIBD VEBltOOPING PUBLIE1UJ. VE~OTIE
V~ ,

O~~S;B~;l~!!o!:!~:~~DTAAisOSCHFÓNTEIN, 1..- PRACH!IGE ERVEN. Kostbaar ~;i fEigendom
Het thans Populaire Zee- en Landelijk Verblijf, HET Klein Vee, en Losse Goe~eren,

PUBLIEKE VERKOOPING VAN Levelde Have el LOsse Goeden. ten dorpe STANFORD. Afdeeling Caledon. ,TI ROUDDOPDULUTS

400 Lots aan de Zeezijde OP , :0 :R. I lEC... ct» - ~ ,
DB ond~rgetet>genden, behoorlijk gelast door den Knou- Maandag, 4 Ja'nt....,"...11·, 1904, g".... In de CEDARBERGEN dIL ~LANW'LLIAII,

teur Datief in de Boedels van wijlen D. J. en J. B. R.m.lOJ[l,

VI'el~WOOnhUI'Zen. van Taaiboschfonwin, district Herbert., lullen per pnblieke -OP-Veiling Verkoopen t" TEN 11 URE '8 .ORGEN~. DONDERDAG, den 7den J4NUARI, 1904.
DR Ondergeteekenden, behoorlijk daartoe ~aat, sullen

PUB L1EKO PVEILKN de volgende '.

VASTE EIGENDOMMEN: '>

EN

TAAIBOSCHFONTEIN,
Op Vr iidag, 15 JanuaTi, '1904,Op Zaterdag, 9 Januari, 1904,

lul leo publiek op de plek selve worden ~rkocht, 400 prachtige boawplek.
ken en vier huizen, gedeelte van dit aig.meene bekende en zeer gesochte
leeTerblijf, gelegen nliobijhs t strand, met prachtige puItachtige boomen en
nat.aur lijke il'&l,?&Ilen tot aan het strand. .' (1.) De Koetbare Plaats TAAIBOSCH'ONTBIN, groot

[)aze Iota zIJn groot, liggen 40 voet aan de straat, met prachtIg, frisch .4.400 370 Lt rood 1 den Hoofdw-
"ater, &&ngelelld in pijpen dor r eenijle der voornum.>te straten j aan de.... morgen en . VII.. en, ge egen ~ -e
eeu zijde worden &.ij bejl1"8Ud door een prachtige, versoh wat"r lIgane. van Douglas naar KUDberley, ongeveer 16 Dll]len van Douglas.
~•• oed d<>?rde Onrustlivier, die et-n berl1stn;><>mis; op ~eclte~ van h~t Deze plaats heeft een groot Woonhuis en Stal, verder. 3
landgoed 18 de bodem. ~chtdrajlt!nd, ~chl~t voor tuine", ~r'rd8 e~ Klr inere Woningen en Kralen. Zij is aan drie kante' omheind
boomgaarden; rle f6ClhtflteB Toor roeien, V18scben en baden !lJn een lW;' d ierde i be d ddR' t 0:' 0 k n sterke
[le weg naar Hermanus V&IlBot Ri ...ier loopt door het eigendom, en wordt en e,VIe e 18 ~eD8 oor e J.e I.Wner,. 0 ee .
door deo afdeeliogsraad in goeden toestand iehoudell geschiltt zoowel voor fontein en verzcheidene acres land 10 bebouwIng en een fraAle
tijtuillen !us voor motorkarren. boomgaard.

Niemand kan een 8choon~r plek wensehen. om te wonen. ," Het veld is goed geschikt voor Ftrnisvogela en alle soorten
Personen, die vervoenmdd~ltm verel8ehen om de verkooping bIJ te Le d H 0 .41\ ild B~,;a I 10 en op

voneu , worden verzocht z ich d"aromtrent in verbindi ng te steljen vool' dan ven e ave. ngeveer"1lV wl e tlHuo7oge S op
-en a.&n8t.aande, met een der ondel"'~eteekenden. de plaat s.(2.) Alsook de volgende Levende Have: 400 gemengde

Scha~n, 101) gtmeJl8de Bokken, 10 Kerries en Paarden,
7 stuks V6f', I Wagen en 14 Donlfys met Tuigen compleet,
3 Bnggy'8, 1 Scotch Cart en 2 ~dre88cArde ruine.

Al de Huishoud BCTloodH'dheden en een lot Plaata Werk-
Li t lio plannen zijn verknjgb&ar bij de ondergeteelrenden. tnigen en Gereedschappen.

DEMPERS, MOORE & KRIGE, Ook zal verrocht worden een lot Winbl Goedert"n,
AfSlagers, Caledon. Paarden en andere Levende Have, behoorende san de

Kinderen van de overledentn.

OM 10 UUR V.M. HET VOLGENDE:

Calvinia, 2' November, 1903.

Verkoop op de plek te 11 v.m.

TERMEN LIBERAAL.

(I r~BROEDERS CilIA {'PlN I, Agenten,
Kaapstad VAN NIEKERK & ROOS, Afslagers.

KERSTMIS 1903. Douglas, 24 Dec, 1903.

B. YATE&, Afalager.

AAN CONTRACTEURS. EEN WONDER VAN SLECHTS 9 DAGEN,BARNETT'S
MAGAZIJN.

KOM BN ZIE 'zaLF,

• Op Donderdag, den 7den: Januari, 1903.Groote Verkooping van
. Vertoonkamer Goederen.

MEUBEL TKNDBRS worden gevraagd voor Veranderingen en

r itBtalling van Nuttige en voor den tijd geachikte Uitbreidingen aan het Theologisch Seminarium, Stellenboaloh.
goederen, geëigend voor geeohenken. Plaanen en Speci1ioaties zijn te zien en benoodigde h'leveel. •

heden kunJlen verkregen worden op en na 4 Januari, 1904, ten
kaDtore van den ondergeteekende.

Gezegelde tenden te worden ingediend ten kant4re van
den Architect op of v66r Zaterdag, 16 Januari, 1904, ~kt

gehee~e lt Tender voor Veranderingen en Uitbreidingen 'VaD het
Theologiaoh Seminarium."

De IU8ste of eenige tender niet noodzakelijk te worden

•
P. A. BRAN 0, Afslager,

Olanwilliam, 26 November,1903.Prschtige

MORRISON & CO., PUBLIEKE VERKOOPING.Tot bezichtiging wordt uitgenoodigd
Bieden voorme£r dan £2000 waarde nieuwaeilOen yerto nkamer
goederen aan, teKen ongevepr de helft Tan den geregelden prijs.

Dit is een ws om nieuwe goederen te koepen tegen
lage prijzen .

De artikelen, die gedurende de eerstvolgende 9 dagen
•.tIen worden uitverkocht, sijn: Dames Linnen en Craah
Costumes, Ooatuum Rokken, Voil Rokken en CostuUlD8.
Neteldoek Japponnen. Fijne Zijde. Coatuuma en Tabberda.
Theejaponnen. Opgemaakte :Modewaren~ Dames Bloll8e8
KiDder Blouaee. KiDder Waschhoeden en lluteen.

per PUBLIEKB VEILING 'nrkeopen te

~~~,,"I"'I~,'

TEN gevolge Tall het uiteen~ YBO VennootMlaap, sal d.
ondergeteekende, behoorlijk gelMt door den h... vr. 8.

TaUTu, op .

..... Gratis Kerst-gesohenken gedurende de
....... maand aan rule bezoekers.

B. BARNEn,
Algemeene Woning- Meubileerder en

Meube Iinvoerder.
KOLONIALE KASTEN-MAKERS.

I.an.t.-traa't 1.4S1 (vroe.ter 1.(4), -------------------
• _ • KAAPSTAD.· - -

aangenomen.
ZATERDAG, 16 JA.NUA.RI, 1004,R. M. ROBBRTSON, Arohitect,

Sellar Kamera,
St. George's Straat,

Kaapstad

de -rolgende 'Ieder wordt uitgenoodigd onze magazijnen gedu.
, rende de eerstvolgende 9 dagen te bezoeken.Pompen.Watermolen en

Goederea worden, llAuwlettend ,-erpakt verzonden per trein of per schip.
CA.TALOGI VRIJ OP AANVRAGE. G. TOUCH ER,

VAN DER BYL & CO·'!Waterwerken Kontrateur en Boren Ingenieur
No. 4, 6, 8 en 10, Riebeek Strut, KAAPSTAD. " 86, BREESTRAAT, Kaapstad,

DE ONDEBGETEEnNDEN bieden bet Tolgende te !loop 1&11 tegen de
i.. ".. t.e ~{afld ~ : Takken te lI.&lmesbury en PJqu.etber~.

K._UJ:D._J:.--~ AR..,". dt i __ .l t h id h id
Kollie, Blilt, Baiker, OW!, Wol ea Graan Zakken, Zeep, Kaal'1l8n, en eea groote Hou t IJl VOO~ een groo II ,-el1lC el en ei ftIl:

I',".-~Ifteid VAn yerschillende 831eenrr.ren. WINDMOLENS ftIl 6 tot 16 ,-oat dooreede met
J:J~~A---'

I "meot, Zolder. eo andeR Plan!lea, GaI....m.chelJl8ren Pl&tea., en alle lOOns:
"L Botlwmaterialen, lIOO&la :-Del1reo, Ven_ten. Olle, Vert, Venul', e1I.,-:-~100
fltaaf lJl8f AMea Wliea· en Kallp&!len, NaTeD, Pompen, GT&veaz H~gï"kD
""",~dnad.' .eu ~ten ToorTYd nD IJsereD Ledi!lanten, eD audere UI8 ou e IJ f

IJ.. rwareD.

LOSSBBR lutl EiI81~lllln,
WInkelstick, prldlctl~, BlZ......o..... _C»~ &tt ~C»:

_ PLEINSTRAAT. -

RATTRAY & MARAIS,
HBDT JOHN R.ATTR.A T.
A.NTHONY BDUARD MARAIS.

Produo~n Ha.ndelaars in 't Groot en Klein

Ben uitetekend goed gelegen ~esigheids "STAND"
in een van de beet. ~sit.ies IQ Caltinia met Front aan de
Mijn StTaat. Groote wmlrel en woonh1iia met 8 kamen, keuken,
dispens, stal en buitengebouW'en, alsmede tuia en sterken
voorraad van water. Ook aanliggend kantoor, 011 in gebruik
der Afribansohe Rank.

Een prachtig gelegen cc STAMP," iD het dorp CalriDia,
met ~bonw, bevattende 14 kamerll, ook smidswinkel, .tallen
en W'Ulkelgebouw.

50 Prachtige Koloniale Mnilf'tl,
SO Berate klM Donkeys.
6 Transport Wagens.
2 Tent \Teeren Wagena,
12 Karren,
6 Span Tuigen,

Zwingels, Kett'ng-Trekken, W.genmaken-Houten UIer,
..bren, etU.

Ben hoeveelheid Mee~ Koren, Boonen, g~e VruGht-
ta, enS.

Alle lIOO1'ten Verf.
'l]aa- en Bnamelwaren.
Alle aoort.en WinkelyoonieniDgen, geacshat op £5000.

W. S. TRUT.tl

Alle IOOrten van Procluot.en verkOtlht op CommiMie
of o~n.

K.rk...... Ooe" PRBTORIA_.
BUS sn.l.

TORENS Y1III 20 tot 60 voet hoog,
ZWART, STOOM, en GALV. PIJPEN van t tot 6 duim.
ELBOWS, TEES, BENDS, en algeme03nebehoorMIen, dezelfde groot~,
POMPEN. KontrUteul'll, Tank, Koloniale, en andere pompen. SyphOll,

:r:lJxm -vv .AB_X. Muu, Loodgie~rI, en andere perepompen, Scneeptl,Mid~elpuDt
Gemwte KleederlD Kleeding Btot'len Schoenen, Btenla, Hoeden, GerIlil, chuwende, pert, en andere sware pompen. "AlIweiler Quadruple

r :0 .. .,.,1, Ongebleekt Linn~n, Horrocka, OR"~' 8a ander LinDeD, Tabbert Stoftea. Aotion Semi-rotary" Pomfen, met klepje of ballen klep.
aemden, Komba&rsen, " 1 .. eldea Belproeinr pompen, inn.men. pijpen ftIl 4 tot, $ daim,

F'J ~eD voeteD TOOrTYd ftD aUf' andere Fijne ~~, __.. YM om m, " &asah" Kontraktean Slijk Pompen voor modderig water
Piun fln de beN J'Lbrieken, -(~ loten. en Ibbenhout), (Kunnen Biet opgeropt raken met .. pi~lTeDof ttroo).

Geftrell, (TOOr lIagtl ell logel ge'brU1k), WIlN POMPEN: r< Semi-rotary," alle groot~n op .toot waren- of ...oet.

Wij hand.elen alleen in het Groot en haDd.elen allet>n met SLANGEN: Gomelastiek en Zeil, van t tot 4 duim.
Weder-Verkoo-pe18, en koopen ~lei eoort.en Prod1lkten KLBPPEN: Voet, Peet, en hooge drukking tot 8 duiIII. Ludlt eD

tegen hoogsM pnlzeD. Ballen Kleppen tot 3 duim.
V A_ DBK BVL & 00. CILINDERS: GeelkopeJ"l en IJler van l' tot 8duim. OokWindmolen

_________ ----------::--:-:- Standaard-. Hoofd, Bange, en ~toom Ketel Kr&nen, Manhole

Equitable Bra.nd Assura.ntie ell Voogdij M&8.tscha.ppij DeDels, Wegb1l8ll8D, ens.Gegalvanieeerd nerkante en ronde Gerimpelde W loter Tanb.
De oudate %ulc1_A.Irt~he verselurlDl YUUCbaPplJ·

HOOP'DK.AlfTOOR, ST. GlWRGBS STttAAT loe, K.AAPSTAD.

BnodA_ranu. nD iedere IOOn yordea daplijla af(reeJoteD tepa tIe ....
'"",\&&Ode Me".'l. ~nilCbap~D ta alle tRedeO ell dorpeu bl de Kaal' 811

OGlJigende K.obU. lf.~ ~OM,S .....

ARDERNE & CO.,
!.£~

HOUT HAN OELAARS,
Hebben te roop tegen de laagste Karktprijll8ll

Z "eed8che en Oregon Oeelen eD Ba tteu,
Kajatenhout au Amerik&anache Plauken,
Vloer, Zolder en Pla ton Planken,
Gegalvam-rcl IJler _ Guiten BIl Pijpen,

G. TOUCB" heeft de groot.Y ondeninding in Zuid-Afrika in het Oe1Ilat en alg ..... - Bouw IJ~rea.

oprich':':',:!;c.:.:~ee:::~~ enanD lIIaDMD ,..nikt._ IOAL.DON PLBIH, KA APST AD,

,

• 1. '~;.k<~._. )~~~,'_,'.,'i!III .. ,êl::':"<1I>',~iJ_".,.."" .... ....._' , .. c'''.,''''_~!/;\.''p .. _"-,.,.'''', ...~''''''''" ....<'''" I. >i+·~$'V~ """r:c:':';," . ,,,,<,t,,,,,,,_,,,,,,,"O
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FAMILIEBEBICHTEN.· TE -HuUR
. "¥----na ~ geeft hi...

mede bmria, dat· hij op deD 12den
Juuari I9(K, op de Plaat. NEW
BUSH' &al sijD, om de volgade
Plaatien te ..... lalU'eD t.w., Zeekoe
G~~~Thnnm~nW.
eJl New auah~alle gelegen in het
distrikt "'" Sutherland.

GEORGE TUREK.
Paarl, 14, Dec., 1908.

J ICOB BlOeIII', belt, ..8•• ,
AU tt au,. Vril.d.r Ilut
C ,.pU!lw .. 'eer ket IJ'njur,
Old.· lOO.el all ",wud.
a nJdljapu.tI e. fOkudenl
o us eostl" .r.utuud
R ol.JapOIl81 fIdlo lOodI"
o Dberlsp'UJk lW U.' maaL
o leral leid tt DI benel
M .. tg order groot el Ueil,
E D ~el elt is steeds temdel,
R ekeD lOOrtw das op mU.

.&00. DIIOO.III.
Dressmaker en •
Compleete Dames-Uitmster,

Dwars in den Weg,
P.A..A.BL.

GEBOORTEBERIOHT.

DE Heere acbou 0111 een m.ch eo
lief Dochtenje, ala eert*-liq op 26 Dec.,
1903.

Loof dtn Heere, 01118 meI !
J. BA880N,
C. BASSON,

!lêe NORTlE ..
Pub. Scbool, Roode Heu ..el,

OudtahoorD.

G Pepper SI.,
Kaapetad.

Z. B. GlWVE,
Kolkenbu"l,

BrimtoWD.
TE HUUR

DOODBERICHTEN.
SOHO OL te Blauwv.llei, nabij

Wellington.
Vlak bij dele achnol is een woning

te huur, bevatttnde eetkamer, 28laap-
kamers, keuken en dilpen., tegen £2
per maand. Te bevI'llllan bij

M.•T. STUOK!.
Bluuwvallei, Wellington.

. OVERLEDE:S op deu 19de.u deser
mij.n teedtlrgelielde oobtgenoot :S I(,;OLA.-U
-J:lUiIClCt:s J()lIA~SES 8!11T ill den ou.
derdom van 6:J j ven en "dar en. Diep
betreurd,

De bedroefde echt&eaoote,

Wed. H. A. Smit,
geboren !SLABBER.

ONDERWIJZERES. - Op eeu
plaata nabij :t do~ Roberteou, .1.0
minuten VIUI t Station. OnderwiJl
t. worden gapven in Engelech,
Hollandseh, MUliek: en Naald_rk:.
Salaris £6() per jaar, met nij l~ ...
Applicaties met getuigschriften, ook:
van lidmaat80hap VIUI een Pm' ...
tantscha Kerk, worden verwacht op
10 Jan nari, Werluaamhedea met
J&D1l8.li te beginnen.

J. H. CONRADIE,
Vmk Rivier, Robertson. ZAAI AARDAPPELEN.

J'rlUl8OU IMly Bc.e, ja uitauteMe
OOIlditi. YOGI' plaa_.

&nw.LL • 00.,

P. J. LOU'W,
IUlHBDEWB.

55, Buitenkant Straat.

TE KOOP
OVERLEDEN te Riehlei, op den

16den deser, na een ziekbed nn elf
munde", mijn geliefde dochter,
DIRKIE SUSANNA ELlZABETH

ELLIS, geboren JOl BERT.
Tevens wenscb Ik mijn innigen dink te

betnigen aan Dr. Castlee en Dr. W8I!8els
voor hnnne bel[1rame diensten; &ls ook
aan de familie bet.rekkinllen en vrienden,
'foonl den Heer G. J. P. Joubert, voor
hUllne belangstelling en deel cerning in
haar bitter lot.

ORGELIST.

BE:SOODIGD ",or de N. G. 041-
m.'<!nte te MnLTENo. Salari. : £24 p.a.

1:uiru, kan. voor privde mUIiek
lessen.

I..- "'t. o-.'a ...... lJ. De BMtA IoloDiale ea Geimpor.

te6l'de Wijnea, BrandewijIl
Whisky, Bier, ea., Steede
Voorndig.

PRIJ~LIJSTEN OP AANVRUU

A. J. PEPLER, V.D M.,
Yoors. dist. Kerkeraads. MARTIN'S

AP10L & STEEL
voor d&mee I PlLLS.

Beo Jl'ramcb loIiddel 'oor all. Ongoregeldbedm>Dull
ende D&meI bondeD een doe.. Tall Martia', Pillen ill
'ab, lood&t blj be, .. m.. teelten vow oonJ,. OoI!"-
""Iroldbeid een dooil tIldiS...... worden toogtldlODd.
Allen die le gebrtliken bevelen ae aa.o, vaUtiaar ban
aorm debiet, V lUl Alle Apotheken on lo!&paJ)neo, ol

Izsnoo per Po.' lo.

MA~T1N "",,"'oker. SoUtUOlP""11. 11""'.0·1.

B. B. JUL'BERT.
Montagu, :?~l Dcc . 19' ':lo

OPZICHTER.
•1 MEMORIAM

EEN volbloed Afrikaander, boeren.
loon, gehuwd, oud 25 jaar, die prae-
tische kennis besit van vrucht- en
graa.nboorderij en 't aa.nkweeken
'Van Amerikaa.nsche wingerdstok.ken,
zoekt een betrekking als opziohter
(manager) op een plaats '. De8 ver-
kiezend, is hij ook gewllhg om de
plaats of gedeelte ervan te haren op
bdlijke voorwaarden.

Doe schriftelijk aaw:o~k bij den
ondergeteekende.

J. E. SCHOEVERS.

Ea OEVA.A.& IN B:IT HooJ'D _
&ved door .JlL&()J'RIChur.
~ oor _ tijd clao'i me. cia. Mt
OIUDOplijk om oJaroauca. Ua". ..
.... te pa_, maar m.t dea _
uitcaq .... :m.otric:itflt, i, het ....
mKkeIJjk MYoadtl\ met d. IU.KO-
TRON all. Doofheid .. .Ils... IJl de
oor_ heelmaal .,.eg te .. m...

Boek mei bijsoaderhed_, mj "..-mn_ door L. &. VR.lI>iON .. 00.,
Pu.tb .. 10, JoIaaaaall1ll'1.

/

/

TER ged.cbteni8 Ban he t onvergete-
liik~ overl!Jden fan On ze dier baren zoon
en brooder
ALBi':RTUl JUHA~~Eti J.[EBE~-

BEliG.
die .alig in den Ileere ontslapen is op
den ""teil J an uar i I:'vO, te Elandslaagte
(Nat,).

Un:oe .A1_BrRT is 111'.1 gtstorven maar
·un gedacbt.!nls leeft nog In en bU ons;
Tot wederLien. totdat de dag aanbreekt
ende 5cbadu"en 'iioden.

~ ag steeds treurende.

Ouders: D. G LIEBE~BERG
Il. M. LIEBENBJ-.:Rli.

Zu~ter BETTIE PIE:"iA.A.R.
Broeder!. Dll\,( La~BENBERG

en BE~~IE LIEBENBERG.

DOOFHEID
Kel'k:straa.t,

Wellington.

Malmesbury Niet-Sectarische
Publieke School.

ALLES van California Vijgen-
.troop is prettig: .maak, voorko~~n
werking, en resultaten. Het .Dl~dt
niet, is niet prikkelend of op eeruge
manier ltorend, daarentegen uar
eenvoudig en het helpt de organen
om hanne werkZlamheden met ge-
zonde en natunrlijke regelmatigheid
te vervullen. Het gebroik kan na-
iel aten worden zoodra het li~h~
voldoende is verlost en gereinigd.
Raadgeviag. - Vraag CJ.LIPOUU
\'IJOEN8TROOP e~ let er ~cpdat het
pakket den ",elbekendea Dáam en bet
l:a.ndelsmerlt van da California Vijge-
8troop Co. draagt, de vervaardigers
vu het eenige ecbte en origineeIe.
Daar 'er vele verval8Chingen bestaan
wonit gij, indien gij uw gezondheid
!iefhebt, gewaancbuwd u voor na.-
maak te wachten.

Bij alle ApoUleken, ill twee nrpakkiDaen
en grootten.

California Vijgen Stroop Co., 32,

Snow Hill, London, E.C.

IN MEMORIAM.

MEISJES AFDEELING.HET [~ booen Ju,"t een jur dat het
den .Almachtigeu ilemel.vader bebi~,de
Vin IDIJoe zijde weg te rU~ken mijne
dIerbare en ouv<fgeteltJke vro"",
Sl·:'á.~~.-\ GEUTE(-IDA :-i.\IA.L.

mij acbt,rlatenJe met een eeoig kindje
om baar heengaan te betreu ren.

W. n. EDWARDS.

Jo: EN Priucipale benoodigd 'Voor
boven,ta&nde School. Wetkzn,am.
heden aa.n te jvangen na de April
(1~04) vacantie.

Salaris £:300 pCI' jaa.r (ingeabten
toelage v~ ...,. HUI~hullr).
,. Arr1.ic'aties. met afschriften alleen
vauIg.elulg~chriftelJ, enz., in te lenden
aan den oudcl'getcekende, tot op den
l&len Ja.'Juari, 1~IW.

FRED. WERDMULL.F:R,
Eere Seer. Schoolcommis.ie.

Malmesbury,
21 Dec, 19U3.

Baedel en Weeskamer.
'''art 185(J, ingclljfd bij .Acta ftD het

~dement, 'se. 31 ..an 1861.

CMledon,
~:!4 December, 19u3.

.,.~-p-
Kapitaal - -
Reserve Fonds

£.21),000.
£.34,01)0.

.IT

BENO~DIGD
~~---_ ·"tc

vOOI' het Admi..niatreeren n.n .lCigea-
dommen en Boedels, ala Ezecateu.
1'IlIl, Admi.nUtrateuren, Voogdea, (Jo.

ratore.n, ~ m Agente ••
DIB..Ji.lC'.I'EU :

De WelEdele Heer J. Reid, Voorwitter.
De WelEdeIG Heena

P. F. Li.ndeaberg.
J. F. Wicht.
H. O. ". Breda.
J. L. M. B;;;.':i L.W.V.r. F .Ruth .
r. J. B. L&agerman.

AUDITEUREN :
De WelEdele Heeren

E. A.. Buyakee. M. A. Bergh.
Zij die nrrla.ngen de .Kamer I&D te

.tellea, wordea mellde1ijk Yenocht
baar te tituleerell:

De Dtreoteuren der JJgem __
Boedel _Il WeeHamer.

De Tak Ia.ol ...eutie.al door dan S.
aret&ril W'nrdea 'II'Ul'genomen, "oor
wieJll he.ndeliD&- de maateoha.ppij
Tera.ntW'oordelijk ....

W. A. OURREY,
Secretari,.

Boedel lUl W-umer,
Addmiey Strut, Kup.t&t1

Ceres.

ee' :a.~Afrikaan.cbe Dame
" .il'Ji~ed.l"I Hulp, :-i.,cretan.,
'_. on.' Kenni~ van huu.boudlDg,

en ziekenvtrp:egiog.
BoerWl plaats biJ voorkeur. .'tIAn aoe

un zoek un .. M, ' Bu • .)~, Uudt.hooro.

ER BIEDT ZICH AAN.

EEN jonge Hollander, P. G. voge-
buwd, gO<!d ontwikkeld, dne Jur In de
TraIl.vaal werkzatm geweest biedt ZIch
"an voor l<antour of magazijn, in een
wlnkt! of ander8zin~ : zij hier of eldel'!l
110011 ~alar: .• geen ..ere1scbte.

Brie'en onder Alpha Bareau v.d. blad

EE:S gouvernante ,oor fen pril'!\le
Boel'enplaat~scll.)ol te tiood !.op .., .Lau\,
MaraisLurg' K. K., om onU81'wIJ" tu
ge,ell ;.&n ti tot ,~Ieetilogon ...

Salan .. £5(1 fX'r i"!>r met "TIJe ""H'
en inwcnlll:! ~rlnie" eeD aanue"dlnl

\Verlcz .. amh~den l<l I,tionnt'u zo.,
spoedig mogellj< na .Ie "1', antis. .

A.rpLcatle' vcr,fezell van af'.·hrrf.
ten van certlticat~[] en g'1'111'IiSl'LI'lftsn
lullen d"or d~fl ',uder~eleekende
worden itlg'cwacbl tot Jen :.!.j5ten J".
nuari I ~IOL

Afdeelings Raad

ELEC -- CITEIT' r Brief'uit XederlaacL
~. 11 n._. 1Il0l.

V(h~BUWW EN DJ:8OCIALI.8'1'.8i
IN DEN oormaa:EN JLIJUDAG.NA.TUUR'S EIG GlJNEESMIDDEL. ID de peohiecleail ,,~ het l>UitadJe
..... a4i_ sal de ~ YaIl ~
.Ilijbdac op dea 10!1eD ~ J_.
"OODebr :aM ala _ blijde pbftr·
tenia wordea te boek ~ .Dat ~~~op~.--
~ «'oD1iuak8 .... lf ID ~
heruateJl een dWaAl figuur te makeo
~r de kritiek 1"aIl deo Ri~
!leW op de _wig kriti&eerende ~,
yak Diet iD de laatete plaat. te wil t",a
a&.D de gehe~ YUl den. Dn.
de.nacbela peiUj d:aJ. At spoedig ~
- de ~ 1'_te .. n,~
gers YUl bet soojN~ op ge,:oelige
wijze mooteD ODderriadell boe die ge-
heurteaiueD. de ~door de nie
gebrU.ea die JIIIaI' eD ea waar-
onder verdeeldheid eD. ~~
niet de miut leelijke aija, IlOO duide--
lijk __ het licht te tmengea YOOral v~
andersdealtetnden hebbea ~. Uit
de boudiag der .aoc:iae1~
welke sich keumerkte door eeD. met
met de gelnlOIIte 5tZOOkeD.de ordeilJk-
beid. eD Iwt bedaarde ~ YaJl
Bebel )0 den Rijksdag bleek: dat ook de
beeren VaG den totW:OIIIJltataat ..wh nog
den onrustigen partijdag berianerden.
Toch oatbra.k het liebe! niet &all over-
vloed van grieTen. Hij begon met de
kritiek 'I"8ll bet een tnmilid ScDaedeler
op het firumcieele be~r eD de misstan-
deo in het leger voort te zet~. Na
ge~rd te hebben tegen. de __
reldpoIitiek VIUl het Keizerrijk en d.~
uitbmiding ...._ de doot, ~ hij
op dat de beldagel1B1nl&rWge financieele
toestand .waarin de regeeri.ng ftdteert
baar met' BCheen te belet4lten weder eeD
aantal k6Btba.re ~ voor te be-
reiden. Onder het volk zou ...et gel'1lCht
loopeD, dat zekere zelfs tot de noogwte
kr~ -behGorende PerSOIlftl gelde1iJk
bij deze pla.noen g~rd .waren.
Men verwachtte nieuW'e geldmiddelen
van bet toltarief en de ·ha.ndel81"el'dr ...
gen, maar deze rennaah,ti.ngea 1rU'EID
ijdel want er ~ud ~ eakele Dna
om bancJelsverdregen op a&Dllemelijbll.
grondslag tot stand te doen . komen.
Wat de verboudiag van Duiteohlaod
tot RwUnd betrof, ook hierover WH
&bel sleobt te sprek_. Hij meende
dat Duitsohland zioll niet slecht. tot
~r va n Rualaad ill 00,rt..A.z1ë
bad gemaakt, maar dat het 00II; de .~
van dienaar VlIG de RWiIIiache polin.e
vervuld<>. hl denzelfden tOaD -ro
oDuit8ohlands bilmemlandtdle politiek
gehekeld. 'sa het rijk vlm tegemroor-
dig vergeleken te OObben met l.et ~
aardende Rome in den KeJ.Zer5bjd
sprak de socialistische le~ r:i~n ver-
ont.,.· .... rrli,l;iUjl; uit Ol"'r lret v1.l"ndig _tel_
linK ll><"Dlt'll "an de overheid en boar-
jl;t'osie ~n Je Ilrbei~rs b,j ..de.n ~
ten strijd rin h~t text~lbedrlJf te Kri-
mit,.;eolan. Iliennede eindigde r.ijn be-
t<qz dat over het gebeel "Mij kracht&-
,10001 '_8 EIU weinig HUcoea bad. .

l)e Rijkllkans€'lier Von Biilow 1IUt
iIJ ..ijn antwoord ziob deze omstandig-
heK! lt.'11 nutt .. te m.a.ken. In dEon &an-
"anll: zijn .. r rede ,prak hij in erostigen
bijna pl,'('htil(l>fJ toon. Hij v.!n..ek .. rd ..
da t de bl..'Ohte btohandoeling der 8OWia-
t"ll h<>t "oonr<>rp '.-as van ~emeene
afk,·uriog. Er bestond echter t1roeërlel
soort nut kritiek; d.. eene die geuJ.
.'pireerd wordt d>or vaderlandsliefde
d', and ..r.. die er sk.'Ohts op toelegt gtof
tet '4(itati .. t,· "ind,'f!; tot d., l..atsro
,oort behoorde d .. kriti('k d .. r !<OOl...as..
t t'll. Ond .. r I..,t 'prM<l'n ¥'!'r:lDd~e
graaf llulow van tOOQ en ~
begon hij B..b..1 de ooren te wassohen,
7.oowd C'vl'r dien_. btOilW'nlandsche als
huiteniandsche politiek. Scberp legde
hij den nadTuk op Duitacb:land>. mend.
sohappehjke verboudilljl; met Rusland.
Ala wij 011$, uide 'hij, ·buiten de Mant-
'joereische kwestie hebben gehonden,
dan komt dat omdat wij er Diets mede
te maken. hphben. Ten diepstt- b..t.rpur
ik dP toolJl<>lOO?.ewijze ..an kritis<>er,on,
w ..!.ke d.. b('pr &'bel zich hi ..r o\"..r de
binn ..nlandsche aangek>geuh~ Ta.n
et'I!l bevn..nd n8bu~ rijk lb.>eft 'Ver.
oorloofd (Bebel had Rusland een hall
wrbaarsch land gBlloomd). I}eze uitla.-
ting van dEon Riibk.an~lier 'Verwekte
cen h ..vig protest \"an de zijde der 80-
cialistische afgevaardigden. Maar mc(
vt'rb.-ff~ VaJ) stf"ll1 ging BiiloW' voort,
.1..wel, ik lu-r'haal het, de toomeloow
wijze \"an kriti.seeN'n tegen een nabu.
rill rijk, waarm-ed .. d .. o ......rgmote m,'.le.
d(['hl"jd \"BU bet Duitsche volk in
vriendschap levPh ....i1. TO€'n het I!eli"r
in dl"n socialistenhoei: steed. tO'lIBlD
riep Von Bulow: "Ik bel. den beer Be-
bel aangeboord zonder hem in d ~ rE'cre
te vall"n, doe wo nret mij als !lij tpn
minste bet plan heht fab'oon-hijk: te de-
hattepren." Gaan partij is zoo b,.1I;r3m.
Jl"ll, Keen onderdrukt de vrijbeid van
ml'(>nilljl; zoo kll'ingeestig als gij. Denkt.
maar aan d'l'n Dresdensch_ partijdag.
l)a onverdrlUlp.aambedEon van de sooia-
lislsll over.chrijdt die VItO de concilies,
voor hen is d... vrijheid de willdmW'.
Hun teus kan sallmge¥a.t worden in
d('ze woorden "Als gij niet mijn broo-
dt>r wilt zij n, sla ik u de Qe.NelJS in."
Oedurende eenige <>ogenblikken .,toel.

dm de 5OCialist<'tl zioh als haU krank-
zinnig 81ln, doch 'l'r lI'e-rd zoo 'I"Iln a~1e
zijde ..an 'be-t Ruis en \"an de tribnn ..,
gt>l:\chen, dat zij lJt>t ten slotte raad.
'.aDler ..ondI.·n zich beJaard te houden..
Bulo ... 'l'Cbter 11'88nog niet besloten den
rooden ne-ereu zijn bijtend_ spot "»1'.
der te besparen. Hij "-'hte dan ten
rumste bet pl'Og1'amma van den toe-
komst&ta.at "ens Is zien te krijgen. En
7.ich tot &bel wendende, zeide hij,
"Heer toon ons JM.t paradijs WlUlrbeeo
gij ons wilt I..lden." Toen hij hierop
[ut den o;ocialistenhoek lw_.t antwoord
kreeg; 'T DeJD«n wij nie-t ~," ant.
wooI<),]" .de Rijk,w,,1l8eber zeer gevat
t('rwl!1 hiJ een brochure van Kautsky
(e ..n bekend revolu ti-e-pred.iker) in de
'hoogte hield; "Jammer dat !rij mij
hier wilt l",tcn. Ik hob nu toch uw !P'Oe-
nrn &edelrer voor 'het land etopa al
aangosahaft .."

Zenuwzwakten
dergelijke Ziekten,

~ vraag is, hoe het te vet'foha1fen
om de beste resultaten te ver.
krijgen. Laat ik: het u vertel.
len.

kan u den uitalag van mijn
:JO Jarige praktijk en onder-
vinding geven. Mijne wijse
van behandeling heeft ge-
zondheid en sterkte terug
gegeveo aan duisenden, nadat
alle andere middelen mis-
lukten.

Ik
Financi~n der Kc.

lome.-
De volgende uitga."en lolJn gell4\kt

g!.voIge de ~t.mg "an hst hnu~
cnëele Jaar l~, \"1 "oor de 1Il~

~ovemlm- 1900 00 \bl 'OOr de Gill .....
dEon g~ 30 l'iOI'PUloor, 1~'.ÁJ.• !
worden ter algeme..'Ile k" Jnu g..
bracGt:-

A. Oppaf ran ni!'t lI;f>all<iIt.....'1J~ IIJI.
gaveoo, S"'maakt U1g~TOIg8 de Loegr.o.
tang l"II.D ~ fi~l .. Jaa.r I!)(,.>-i
voor de mund XoveJOO..r bOO.

EeI'St>a Minis ter £ lJ,~
W~evende RaaJ .... flIi
W~de Vergadenng 701
Kolouiale Tro..pen ~l,H(,'
Koloniale Secretari, .. OO,l~
DflJIIrtemeDt van Ond~nriJ' 1I.&I!o
De Thesaurier ....... !.'9 ..'ió{
odatroleur 'I"8D Douane 13,317
P<Ii~rGe.aera8l ~.6~
Pzrocureur-Goaeraal " 89,916
secretaris 'I"8.D PuIblieke W{"!' .
keil .. ... '" ... ... '.
HOof<Jo.I.mpecteur ran Pubh»,
~e Werken

Spoorw""'lPel'ken
Seqretw'is van Landbouw
Landmeter-Generact

Kom eo ondenoe~ zeU. Het
kost u niets, Alle eonsult is
vrij. A.ls giJ Diet kunt komeD,
I!chriJf voor mijn boekjee zij
worden u franco toege&OndeIl.

KOM OF ADRESSEER:

Theodo..e Sanden,
No. 4, Pleinstraat, KAAPSTAD.

Hoek President- en EloffStraat, Johannesburg.

Dr.

O1Ilce-uren van 9 v.m. tot 6 n.m.; Zaterdags vaD
9 v.m tot 10 D.m. -Totaal ... i.:i18,73IJ

B. opg.ai 1"& niet-g""ti<hl.eero. lilt.
ga'l'OO, gema.a.kt ingeTOlge de ~
t.ing 'I"8.D het. financieele ja&!' 1lKX>-.t,
rolgeDli de J~ opga~6D 'lUl oe.
comptabelen ambtenaar over de nft
maaudoo geëindigd 30 :'<ioV'l'mber, l~.

Eerwte Ministe-r £(j),918
Wetgevende Raad... ó,OO'.!
W ..~\"eucJ., V ergad."I'ing 1~.4i(j
Kolonwc' TrO('pen ~.I~

KoIo.aal .. &e ....tan. ~;~.(61
Departement Van Ondcn 'J" l~'Q.5:!4
De Thesallrl~r li8r',J..'lO
Controhour "Il Anwt'-ur-(,;,,_

nera.aI
Con*,roleur "all Douau"
Postmee,,-t.-r·G""I'l' ra al
Procl1l"eur-G"lleraal
Secr ..t,,·ri_.; ":on Puhli.·kcJ W"r-

ken .
Hoofd-Inspdrt"'llr "~II PIthl" ..
k.. "'"rlten

SpoOlWf'~'W<'rl:,,,)
S'-'CT'(>tarj,.Vol n Landbou w
La ndlIlRt ..r-Gell"l".ilI I

Verkooping uit de Hand
TE

MALMESBURY,
Op DINSDAG 5 JA.NUARI 1904,

VAN

30 Zware IR Vetta. SLACHT OSSEI,
1300 Vette SLACHT SCHIPEI,
300 Vette BOIIEl.

Totaal L 1.40>.,j();

Df; I'\KO.\ISTE\'
On{Jer,tauud., ?.J)ll d.· r"r;':c'iIJk'll<ie

o~cn ""n nlct-geaudtt('(,Ne mk_
~ten gedurende (a) Jc maan,bn \ ...
vamber, 190'2 <'D 1900, <'0 (hl d. njf
maandt."1l Juli t.ot :\ov"mber, 190'1 ~D
19a'1, ('n worckn tt'r ,..il'"in .... ue kenn:,
gebracht; _

A. "erg.-IiJJr..nd,. opgaaf "an nlet-~....
auditt>erde illkonJ,t,'LI I'",iurende d.
maaDdcu :'ioTt'wl,,·r. Wer] en 1900.

lW:! U-IJ
Doua.ne UI:J,ll,j3 .!.t?()j,iiW
Po.tlc:antoor on t",,,I !;.

steu 4i',-k!<j 4~.6115
Telegra.af lIlkom,t"n :J",:!] 1 :!1.614
Spoono-"g iakom,t,·u 54.j,41G ·377.:>4:
lnkom''t<!D ""'Il grun.

dt>ll
MijnelI
A.llerl<J1

BOVENGEM}i~LD getal Ossen, Sohapen en Bokken ID
uitmuntende CODditie, zal UIT DE HAND verkocht worden,
en daar e~ niet spoedig Weder .zuUr eene gelegenheid komt,
wordt het geëerd pub'iek verzocht deze niet te laten voor-
bij~aan.

JAMES KE""NEDY, SR.

KENNISGEVINGEN.
Mal[.('esbury, 28 Dt'c., 1903.HEFFING VAN EEN WEGBE.

LASTING VOOR 1904.

DEZE inrichting, buiten het Goue ....
....meat .taude, ia den 24.tea Anguat.,
o.nder eea degelijkeo lItaf YaD Ond4inrij.
lere @opBnd.

De Rector ia de beer O. KNOTHE,
B.A.., iemand bekead ala uitent be.
Inrum voor dit vak.

Het Be.tuur beet .. t uit g 1edm t.W'.
de H.H.: De.. .A. J. PepIer, Dr. Hon.
tr, O. J. Batti.ngh Sr., J. J. de Wet.
O. z. i'. Pretoriua, J. P. YUl Zijl, H.
O. B1I1mDaI1, A.. P. Erla.nk, ea A. J.
Pienaar.
Het doel il:

(a). Ilea. gesonde ~"'oedi.na: der !eulf.1
llU.I' d.n godadiemt, de Hou.ad-
IIlhe taal, en _tioaale behoeft •.

(b). De "oorbereidi.ng 1"001' de UD.int-
1lÏten. Examina tot IU.TlLIOUL.~.
Tm, eo

(0). De vonniag YaD ONDERWU-
ZER8 1"OOr het platte laad i.n bet
bijsonder.

Er i, tenIlI geopead eeae KOST-iN.
RIOHTINO 0Dder eeJl 1"OOrbeeldipa
HuiaYacJer, tegen alechta £30 pw ;.ar.

Voor lotP- aoe 18_ dadelijk aaUOrNt
bij

DI. A.. J. PKPLEJl,
I V--. _ 8eeretaria ". 'i Ovatartua.

VOOR alle soorteD van )lAN.
DENWERKSTOBLKN,
Luierstoelen, Manden eo Man-
deWflrk, ga naar de lf Z.A.
Manden Werken," Leliestraat
6, bij ParlementBtraat, KAAP.
ST ID, Gereg. Telegram Adn.:
• Basket, Oape Tolrn.,'

KENN[SGE VING ge8chiedt hier.
bij in termeu van Wet OW van 1889,
dat op een nrga1ering, heden ge.
houden, een weg helasting geheven
werd van een p nny in het £ op alle
Land Eiger:.dommen inditdi~trict(voor
den dieust van het jaar 19(4) onder.
hevig van loodanige hfoffing, id. voor,
Hoofd·lOn }d. voor Zij wegen do 'lein.
clen.

Gezegde belasting wordt ver.
schuldigd en betaalbaar ten kantore
van den ondergeteekende op I
Februari, 1904..

Op last,

HENRY CARSON,
S, cretaria.

Gestoler. of Verdwaald
.J I_ PRt:TI)IUL'S. Of':!5 December. een Wit Merrie

Paard (triPpelaar). balve manen.
J. ~. p li lk~rbout, al.mede kalc
i'·' ' .88 op lICh J;. en rug.

Bli" " ZIJ mu ,e a.ankomen gelieye
tla ~ kannis te geven un

o .1 J. DREIJi:R,
~ (Jorder Paarl. MALMESBURY

~xecuteurskamer en Voogdij. en
Brand-Assurantiemaatschappij.

lioodhr,pe,

~far 'liSblll'!\" K K.

1100 FOO;'; D ER 'vVI JZJ.;R.ES
VOui' een In ,ate Boerell plaat~~d:.ool,
nabij Kaapstad, VO,lf U~ kiDdefe~.
S&lo.r;s:'£:," PIl e\ tra g-elden, met vl'lJe
kost en inwonin;;. Moet j;{ematI'lt:u.
leerd en volledig hcvoegd zijn, om
leerlingen op te leiden VO<1rbet School
Hoover. Muziek en 1l,,:landsch on.
misbaar.

Werkzaa!LlleJen te bef;innen na
de Ktr"tmisvacantle.

Applicaties 1Ilet certificaten te
zenden, aan

Str Jjdetll'llr~,
VI" Kr ..uJr·,ti.

HIERMEDE geschiedt kennisge.
ving, dat de Raad van Voornpmen is
i n termen van Sectie I ;)2 van Wet 40
van 1889 het groote pad naar Calvinia
te verleggrn op de pl~at8 Welgevon•
den, n.1. als geeloten te verklaren dat
deel waar het Rhaursterrivierpad nit .
draait, vandaar voorbij het huis van
den heer N. P. CL~ETE tot zoowat 200
treden onderk:ant dit huis tot bij den
draai VflO het pad naar deR hoeren
BRI!iK's huis; en in pla.ats daarvan
ale een publieken weg open te ver.
klaren (komende van des heeren
BBISIi~ hui!) van af genoemde draai
recht uit door het land en de kleine
drift tot in Rhen08terrivier pad.

Allen die tegen de voorge8'telde
verand"l'i!'g objecties willen maken
moeten znlke schriftelijk inlevereu bij
den ondergeteekende vóór den 208ten
Maart 1904.

Murraysburg Handels
schappij, Bep

Maat·

OPGERICHT IN 1864.
KE:SNIS(;EVI~G ge<!cLiedt biermede

Jat du Jaarlllk""be Algemeene Ver
gadenng ~an ·Aandeelhouder. ia boven-
gemelde MaatNcbapPU, in termen ..an
.ectie 74 Yan de artIkelen van a88OCI-
&lIe, te ~Iurray.burg In bet Stadbuie .. 1
worden gebouj"D "p VR/JDAUAVO:SD
den bleD JA:"1{;ARI, 1~I04, om 8 uur
precitl8. wanneer een nieuwe Directie ui
wordeD gekozen in plaatR van de oude,
d. leden waarvan aftreden doeb berkies.
baar "Un. Een liiet van namen un &an-
deelbouders die ferltlesbaar 'I/Il voor het
amot Vall Directeur hgt ter IOzage bil de
l1andels MaatIlCLapP!I, en op bet lr&nl.Oor
van deu ondergeteekende. Alle aandeel.
houder. ~I)rden dn~gen.j ter howoning
ul:genood'ij1d.

Or.betaald Kapitaal
Rssens Fonds •..

18,22000
£28150) 0 0

Afdeeliogs Raads Kantoor,
Ceres, 28 Dac , 1903.

De Kamer onderneemt do AdminÏ!-
tl<&tie .... '1 Boede!~ al~ EXclcutecren,
Voogden, Trustees in I080henle B~deI8,
enz. Optrekken ..an Scbepenk"nnI8een,
Transporten, HuW'elijks Contracten, fn
Algemeene Agentscbap;en in en buiten
de Kolonia.

KENNISGEVING geschiedt mits
deze in termen van !:lectie 107 van
Wet 40 vltn 1889, dat ePn Pnblieke
Vergaderi.g gehonden zal worde') in
de Hofzaal Sut.herland, op Woens.
da~, l:l Januari, 1904, te la uur v.m ,
teu eindc twee .Aud iteuren voor den
Afdeelings Ra" I te kiezen.

SIflcht8 goregistreerde kiezeN
knnnen op die Vergadering st.emmen.

G. f. R. PHILPOfT,

Civiele Commissaris.

Afdeelings Raad Sutherland,R. STARKE,
Oatlands,

1'.1\.. Durbauville KIEZING VAN AGDIl'EURS.

ONIJU{WI.JZI-:R '-oor ue Nfd
Geref. Kerk ~l'hl)ol to Slrijdcnburg.
Vereiachten Holland."'!1 en Engel eh
8HI;1I-ia t.:G') r·pr jaar. hui,hlilll' inge-
Hloten. Api'll'car cs le worJ~n ge-
ZI)Od"Il a" li dell unJL'r,::Pleckenue vóor
of op deu :n:!ll'tl .la,;<"lI i 1.'0 L

,; ,I. ~L\.LIIERBE, \ .D.M.

Verassureert Los- en Vastgoed
tegen billijke termen.

. np last,

A .. J. DE nLLIERS,
Hecrelari~ ~I urra}'8Lurl( l1andels

Maatschappij, Reperkt.

DIRECTEUREN:
De WelEd. Heer O. W. D. RCST,

Voorzitter.
De WelEd Heeren

N. J. II. C llOiL'l KB. I Dr. A. J. T. Ron.
H. J. M. DB GRUFF. A. J. lIHHO!<.
W. D. MALHXIIBa. A. W. Lo("w.

AUDITE'CREN:
De W.1Ed. H"eren r. J J. VAN AARD.

en P. O. NELgo~.
De Directenren vergaderen eiken

Dinsdag, '... oormiddag~, in den Zom.,
9 uur, in den WlDter te lO our. Jongens Hooger School,

PAARL.

VICTORIA COLLEGE, Sutherland,
21 Det;, Ifl03.

1;()'CVr:Jt.'i A:STr: uptlnoUI"u vo".
!'elI f'n\'al.e ~. i ,),)1 elp de hlllknplaat,
SIIlUll.,d!irll. 7 m ,le" "Ei'! 1/"110 Town.
Sala!'l.< l ',I) per .'ailr en alle~ vrIJ,
(lok tr@lnk'i"tcn flll'l fleer] Ven:'l~:hwn
zIJn, I:el !·eZI[ Vil.n I'. T. (· ...rtllicalen
voor le, 2" eo :\e .~aar. Oull'l "'1J~ le
.-:e,eu I[J oollaIlJ,,,·1:. E!lk"rl'ch,
Ha.nd "'Hrken et! .\1ullek, ,I"J.; Toni"
bulr". r:"11 Ildm'lar cl"r :'<it'd. Ger.
Kerk zal ,IC' ,o"rkeur bebueJ\

\\·erkza"nlhed.,u le bt.':..'lnnen Z.)
J '<0 , I {l L

.-\[IJ': ,c .. lie~ "elreve ml'[] t.tl zendeli
&an

STELLENBOSCH.

DE CURSUS BEGINT Afdeelings Raad Sutherland,

WOElSIAI, 17 FEB. 1104. Verlegging van pad. DE ondergeteekende wenaoht hier-
medII bekend te maken dat er, ten
behoev van de toenemende achare
jongelingen die van eldArs hierheen
komen voor hunne opvoeding, een
tweede kOlt-inrichtiDg voltooid iB, die,
evenal. de eerste, 50 jongens aal
hui8v .. teD, eu bij het heropenen der
School op 28 J&DuarÏ 1904 zal inge
wijd wordeu.

De logi .. gelden Eijn slechts £32
per jaar en de schoolgelden, naar
evenredigheId.

Beunen van £15 en £10 elk lull.n
tofogeke:.d worden u:n h~t ei~de des
j&a.l'll aan jongens dIe Ilch III hun
werk en gedrag onderscheiden he!>"
ben' onderdom maakt geen val'llChil.
Ook' worden mooie prij Een 1"OOr Hol.
landBch en GeschiedeniB uitgeloofd
aan de verschilleode klaeeen

Verscheiden plaatsen lijn ~8 be-
sproken. Niemand worde echter
teleo.rgeeteld, doch huete aich om
aansoek te doen bij den Hoofd-onder-
wijzer, den heer P. J. DU PBé U
RotTI., B.A.

A. MOORREES, V.D.ll.,
Voorlit_.

Studenten worden voorbereid "oor
Graden ID de Letteren, WiJsbegeerte.
Wl.'-<Jn Natuurkunde, &l800k "o,.r bet
LandmeteD, :lltjnwezen en l-ledic!Jnen.

Illlwnderbedco ..an den Secretaris ..an
den Senaat.

J (i ilL TUIT.

Butharland,
16 Dec. 1803.

:"r.10.liI:rlam,
. ' 11.'1' i.'ljj

Sillousuaru.

11\ III:RW IJ!. J-:n E."i Een Il€Certl.
,'I.'t' I !t' ():I.iL·rwIJl.en'", ()m unJerwiJ~

t@ gw\"('!! I P "·'li H()en.lupla.a~ H.,an f:)
klr:.Jelf·n I:: r:"l:'el:'cl" 1I,,Jlandscb.
'" I "',·dw,'r k.

~rl.i.II I:": l' :,; pt'f' i \lr vr: vr:; h~ie~.
l' Pi t"t-' Il Lt:: I'·'rt '::':lte~j en goc I
!.,"t='dr-:l.g", ('1\ !jl:'!ldl;1;"': I':q) eerIer

I';": ..,ta:,,,·/re KCI k'ull.." lIl1tLI0'ien
WOI".~'" tilt ;) J1lliOl\l'l. I"\H.

Wt'rkza ..."nl~('dt'n te !)l'!<ini.l'tl na
Kel·'tmi" V'l<.'antl". -

[ioe daJellJk aanzu ~ hIJ

J. N. HC:\fA\".
P.O. Lower Kromrue Poort,

via (J len Con nor,
dist. Citeuhage.

Hulp voor Armen.

WILT .-:ij koopen een stukje
vruchtbaren grond, geheel of gedeel.
tel d Ir onder water, nabij trein en
lnfU'kt. en met weide recht. door jaar.
IVk8 niet minder dan £6 ~. Ol.
voorn i t af te betalen, &onder ren ten,
totdat a.lles betaald iB, maar wilt
dadelijlr transport hebben P Zendt
mij dan uw naam met 2d. (zegels)
voor a.ntwoord. ik heb honderden
zulke stukjes gron~. Vertel uwe
Trienden ook. A. J. MARAIS,

Secr.tarie.H. VA...~ WIJK.
BUB 19, PlU'ij8, O.R.K.

pn Sp"'·ia.lt •
ont V'<Ulg'<t~1I

Hut bela ..ting
Huur (va'll' grond uit.
geslot,'n)

Li~nt.i:t'" Wd z('.
gel,

Rla·ll('o zegel,
RoPtt'u', l't'rbcurt "('C.
klaring"n. "nz. .

Kantoorgeld.m
Int~l"I.-"t ..
\' "~oop \'a,n H'·g ..c~
ri~, EiKendom

T,'rugbetalmgen
Tr-dn'P'"t R"'-ht<'u
SUQCCl';sie U..,cbt",n

:!}~l......;;
~1.(j7:;

Zaterdag,

Pro{i'Ssor van der \'j~t, tJ"'85 lId
\"an de 'l'w-eede KlU1Ier. heeft in onze
land" vergadering d,_·ze ........k OOk de
Engelsche handehnjze iu Z. A. ter
spake 1I'I'ten te brt'o,z:en en wel bij de
behandeling d"r bew-ooting van buite.
la~he zUe-n. In een uit'~rig;e 9D.
w!'r grondige rede over het beleid on.
zer r''!looring in 'bet buitenJand, maakt
nij pr <Tc'nDl!ini.~r "am buitoenlandsche
'...][..n l'en ernstig \'erwijt, dt.t hij niet
beter was ~pgetredell tegen de Engel.
sch., l"egeprlng 'to€rn ~ onder bewe-
tea dat de Z. A. S. M. de onzijdigbeid
had Io:"scbonden gedur.:nde den oorlog .
zich m~'est~r trachtte te maken V&ll de
eill:~omml'll der lDaatsohappij en hil'r.
door de bela.ngt.'n d.-r 8a-ndwlhouders
benad~lde. D« b<>name spreker l)o..w-
de dit optreden ran Engeland gewoon.
w..g onl'<'Cbt .. D;J Hollandseh .. r~er~
had de zaak voor hl't Hof vall Arbri.
t..ge mOden yP~iJzl'u t'n kan ziab
Olet v"ront-chuJdigetJ lJI'Ct, de gewone
Ult\"I1j0bt dat ....ij slechts een kllllll<',
zwakke natie zijn, want met "oon-I-
den toondeo hij aan dat ook andere
kl€in-e, IPiwakke naties recht badd"n ver.
kreg.,., <h>r flánJr op te treden ook al
"lIS dit dan tegeuover een vl'el groo-
t~r riJk.

~.I is deze ~I,' .. raar af!(e\"aar.li1!'
eie ru",t de f'erste de bt>3tR, hij i, if'maD<!
I'au Europe-e.;che bek<'ndbeJct, een in.
tl'r,nationale I't'Oht'gt'I ....rde non naam
die h..t woord onrecht nu ni~t lidht-
vaardig zal g,·bruiken. Gedurende den
oorlog ·heeft hij op, '-,'rschillende ....iJze
ill buitenlandsche toijd..ohrift"ll voor d"
Bo..re.nrz.aaJi: geijverd. ZIJn Dk-e'1 bekend
'-lugschrift over d"n Z .. \. oorlog IS !Z,""
tIteId : "L:·~ nai .., coupabl<"e." ID"
ware sohuldigen.)

HlLP "ooR DE BOEREX.
In Zwit.<oerland begint men w!"der mpt

geld in t,.., zamelen voor de bU}Pbeboevea.
den ill de beidA! geW'eZ<en repllblieken,
knrijl te Bru.! it aupkomea de f&-

CLANWILLIAM,
OP

Als ge hieraan tW'ijfelt, _n bewija wilt
bebben, behoeft gij niet naar een of an.
der ver land te gl&D, ea &eUa niat Daar
een &J1dere stad. Het is niet een lange
ieschiedenia van iemand, die in een don-
ker hookje Tan het Vereeniid Konink_
rijk, Amerika of Aaatralië, woont.

Het.is een heldere en eerlijke Terk1&-
ring v~ eell Kaapache dame, ten .nut-
Is VIUl. het Kaapsëhe publiek, en gepu_
bliceerd iD Ma Kaapsohen courant.
.Mn;, Olive Pitt, Viotoria Baildi~

7, NeuoDltraat, K.apetad, vertelt een
belangwekkende _ gl*hiedenia ; "Twee
jaar lang," aegt Mrs. Pitt, ''werd ik ge.
plaagd door een he~ pijn i.n dan rug,
zóó erg, dat ik dikwijla mijn werk on-
gedaaD moeet laten, en moeet gaan lig_
gen, 01Jl. te I11Iten totdat ik mij beter
gno.lde. Na een tijdje moest ik den
dokter roepen, ID&&!' of&ehoon ik de me.
dicijnen, die hij mij gaf, ~bruikte, be-
..ond ik daar geen baat bij, en de pijn
in den rug hield I&D, zoo erg ala OOit.
Ik hoorde ...a.n Doan's pillen, en liet in
Lennon'8 apotheek een dOOI halen. Ik
had zoo. aeer moetea lijden, dat ik
meende eell8 te moeten zien wat die
voor mij konden doen. Sedert ik d_
beb illg8l10men, gevoel ik hij zeer 1'er-
licht en. o..er het algemeen hebben zij
mij oneilldig veel goed gedaan. Ik beu
zoo ingenomen met mijn verbeterde ge.
zondheid.toestand, dat ik nooit r:onder
Doan'. Backacbe Kidney Pills wil mjn."

Zorg er voor dat ~j de echte Doan'a
Backache Kidney Pills krijgt, d_lf-
de .lIs door Mr •. Pitt werden gebruikt.
Zij ziju verkrijgbaar hij alle apothekers
en ....inkele over f!:eheel Zuid .Afrika, of
direct 'Vali de !'Igeoaal'l!, Forlkr-Mc
C1el!an ('0., P.O. Box 1297, Kaapstad,
tegen 17 shillings de 6 dooZtltJ, of een
doos 'VOOrdrie shillings et! drie pence.-
(Ad".)

'3 ..j"'l·
l'V'

5 [loo

9 Januari, 1904, l.:l:!7
1~.I45
~] /IJ~
I .~,1'1

om 9 uur in den voormiddag,
hot volgend'!;

16 groote tranport Donkeys.
Tnigen, ZwingsIs, Kettings. eu •.
compleet voor 16 DookeY8,

I Donk,y Veulen (6 maanden on,I).
1 Wagen met een kap, l4: voet lang,

10 Nieu we Zwingd8,
4 Zadels,
1 Goede Melkkoe m~t jaar oud kalf.
2 Nieawe VoortuigeJ"l.
2 Dozijn Nieuwe Ba.ltel'!!;

enz, enl.,

.t I ,00 l..j:l~'.L; 4' '. 'Ill
:\,·tto vt'rmiud"rLllK .t:?94,:;''31 ;'. II"

Dit is Je nettQ inkom,t lU a[!J\"
\'wn ht·t hPdrag hij beuad,'rlll~ r.n
Joua.n(! t'r\ spoorll"8f.Z: ont r;Ul~.,'It.'ii
r."pt>kti~n""Jk, betaalbaar "an avdl're
Ildmm i.'tra ties.

l'iota -"-&" groot bedra,: aall ,poor·
weg inkoJDl.l1<'n 'I'('l'l<d!llkbgd Juor Jl>-

dt'l'(l ad~istrati('s tot op ,'jil .\orf'lD-

ber. 1903, zal op de r..kenln" Uil /),,_

oemb>er, 1900 ui4Zetroldr~n ..-ord"r,
n. , ..r-gelijkendl' ~Ia .. t '\'BU ill'~-~"-

auditeerde lllkomst"ll. OD·t\'an~••n •
durendo de 5 maa.n<i"n, JuL t,~ \,"
\'c!Dbc'r, 1902 t'll 1903.

en wat DOgverder zal worden
voorgebracht.

l EaT HET VOORT.

P. A. BRAND, Afslager
Douauo
Postkantoor

. .. .L:l,4bb,.j,j,: ·.Ll_:....._\'l>J:y~
ont-

Voor Port NOlloth, .Angra
Pequena, Wa1V180h Baai,
Swakopmund en Mossa.
medes.

'"ng..teo
Tel''gl''.taf LIkom.

~tt'Il

6poorweg 1nkom.
6t~n :2 ):.!~:.) .':J 1J

B~last.ing op bauk.
llotf>"D

lnkom ...t"'Q Van
grood. ....

.\Iijn~n
Alkorl"1 (>IJ Sp'~
ciah. ont \'<I'U",,,, teil

Hut btolastmg
Huur I.'·an gron-

elen llitgf' .•lokn I
Lic'('lItJj"" m.et ze-

gel.
'Bla.noo ' ....geb ...
Boeten v..rh.-lln.

.... "'j~rin~, ('lJz
Kantoorgolden ..
Int"reo.t
, •..,koop \"aJl R.,-
I\....rings ~l'u.
doommen ...

T ..rugbetal~{'n
1'r1Ul.""JlOrt r.,<,ht •.u
Succ"",",ie N.'ehtQu

: I - ~ )7
J:! -'

.1·',

19fjJ~~4._jClanwilliam.
19 December, 1:103.

~olteno
HET

Vrije Gymnasium.
l~ ',i I
11 'l"'lj

• ; 1

Ij."11
Ij ....:·l ~...

~ I.jl

WOERMANN -LINIE. ~'~ ..:..._)
lIl.!: I-

- ':' ,:):1' i
~'J./~ .-

lll.j,[t'~J
I i,.j I,;

..

HET Eent. klu B.S
" Eduard Bohlea" (2,300
tonnen inhoudemaa,), Kapi.
tein ParoW', aal 'fertreklren

naar bo"~Dgenoemde H.vens op
Dinedag, 5 Januri &aD8taaade.

Heeft pncht~la:::;)mmodatie "oor
pauagien ia alle n.

Voor l'IIcbt of )lUIIge, wende mEn
zich tot

L(I;:-II ~I.~.j·L~ "l.l' '"

\',._t'to n-.rm.ind,·rIlJ:..': L1.-)'-'.:J~~"I ]'. ~~,

Dit i...dP Df'tto lnkom~t 1\.1 ,Ir. rl,k "-1:,

h ..: ,\·o4!end\.~, bt~fa.H.l~r a ... r, _lil.!, /, 1'~-

nllllbt-T1Itjp.. , t lt· S?)()r~":"11 ""'~"l.-

IlJkp "oor .Jull tol !"'pt"ru1, r. I"
OJj ~i-td(-r111~ \'uof t~·foh. r Jl \"\ ~n-
ht'r, 19t);J. DOII"ll" .,;.:('ni'Jh ,-"'-: .rilL
tvt g.'pt('1nbc'r. 190J. 1..1 l,."", ..,,:<
voor October: ('U \Oon~lDf",r, J';..'._;;

~ota·-Eeo ..,'TOot 1,,·,Jr,.,: "rl'! 'f' ..,r-
\rPI-!; lnkorn~4.·U r't'f'-{'h IJJdJ";' J 'J'.'- ,l

d.'no adrnini...,trat Jl .... TOIt up Jl' \"',

!"'r 1lW, zal op J,. r, k,'nul" ,', II, -
cl·mb. r, 1903, uil¥' t rolk"lJ .. Ijc,j ..,

POPPE, SCHUIHOFF ct GUTfEif,
(.A.genteehap ..oor .Kaap&tad)

Xaateelstraat 26.
N.B.-Alle Goederen lDoetea aau.,..

keurie gemerkt en geDummerd lijn, ale.
ook Hnen Yan beatemmiD" anders Eul.
len &ij niet &aD boord IUIg.nomeo
.,.ordea.

Grand House Private Hotel,
F........... T......

Een· en TW8eIMll'Mnn. Bedden,
goed. T&fel,lindeli[ki;td-; Oomfm

1,141

38,78e
358,ZI4
~,9aS
l,~

1,98?
ti;,~I:
3J,P;1
-1.:,9.;81;
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I,,; 519
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r de 1Jl41lld
de 5 lIl&aG-
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~');jUlS ge-
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00,180
1l,&t9
29,564
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T v•• _ .
Dil. L. P. VOl'llter, YltIU Burgers·

dorp. is deze we"k teruggektlerd nn
Argentinii!. en dadelijk naar huls
vertrokken. Hij sal eeD venlag 'An
lijn bevindingen eu. ,gevolgtrekkio-
gtln in de Stem pubhceereD. Gedu-
read., een kort onderhoud ml.t eeu
krclnten·man, de61Je hij dAzen
mede dat hg goedOl iodrukken van
Argentiniê heeft ootvlUlgt1D, maar
dat hij toch tot het besluit i. geko-
reen. lLAt het niet een laud la voor
den Afrikaander all! koionillt. Zijn
raad aan zijn land ~enootOln z.al·dos
zijn, niet IIIwr A "[JfflJinie te trek
km. Wij zien hl:lt vttnlar van d ...
Vomer met belaQilJtelling t!-gwD~.

Ala bit PlbUll. VERKOOPINGEN "' .... 'ww·Io,.rII~_OIP aIeJa. h"__-'__
ftIl een pe~U- te ....
leD. EeD u1U'tje .. n- 't 4et
j..... UIl 1OOdaul, aett-obdenoek
f8'W1d lal niet· mlChteJoot afJ.. I
lD&ermIl.1 ral h. ,..oed daar.
door pnrinlgd eD het •• ratand ......
lioht worden, lOOdat men b..ter ib.
ataat aal &ijn l1e pliohtdn en verant.
woordellJkheden "all 't 'foJgtH"le
jaar DUr behooren te drapD, beter
i.netaat om aan zijn roeplng te be-
antwoorden.

Waar staan wij heden op maat.
lIChappelijk gebied - het gebied
waarmede de kranten-achrijver lieh
yoorai heeft baaie te houdeD-yer.
gel"ken met 12 mund.n pleden ?
Het gevoel-van recht, van bloe-l-
verwantlOhap-dat g"dnrenie d"n
oorlog zoo lJterk eo zoo spontaan-en
tt! recht ook_prak, liet zich op <feil
3laten December. 1902, bij velen
nog niet zoo gemakkelijk beperken
tot zijn "hooggeëerd", zorgvuldig
bewaakte plaats, waatop het recht
heeft." Ventaod en kalm, be-Iaard
overleg, wart>n nog niet overal en
bij allen op den voorgrond getreden,
10081. het betaamt ill vrede3tijd. Het
doet ons geuoegen het feit te kun-
nen constateeran, dat dit thana, bij
velen althans. ja, bij de meerder-
heid, wel het gdVal I.. Het II steed.
Olll streven gewepst, sedert de vrede-
sluiting om het gevoel vao het volk
terug tI" leiden tot zijn zetel in het
hart, van waar het de plannen en de
daden van het veratand moet luspi-
reeren, terwijl het geloof het bawijl
moet lsvflren van de onzienlijke
dingen. Slechts lange dien weg,
meenden wij, konden de ware be-
langen van one land en volk thans
worden beyorderd. En dit al ook
in de toekomst 008 .treven zijn,
hoewel wij mlsschlen van 80mmigen
moeten rerschtlleu, die van oordeel
zU-. dat we niet scherp geno.g naar
de ingeving van het hart hebben
g88ChreTen.

Waar wij van de genezendfl in-
yloeden Tan den tijd spreken, daar
kunnen wij niet nalaten er op te
wijzen, dat die in vloeden groeten,
deels worden tegengewer.kt door de
oateYredenheid die in 't laven worJt
gehouden, door de niet uitbetaling
van aUe commandeerbriefjel, t>n de
in v~le gevalle~ ~rJr(lde19"e terag-
houdlDg van billijke compeusatie
voor !lObde in den oorlog geleden;
all ook door de weigering om een
politiek van algemeene aIDnestie
voor aUe mladaden In nrband met
den oorlog .it te voeren. De wondeD

die wlj~ open geh.uden.

De NJOrA& TRu M..u.rsoHAP-
PU, h1&r Complimenten en de
Groeten van het Seizoen bren-
gende aan het Thee- Driakend
Publiek van deze Kolonie, be-
treurt h('t zeer te moeten aan-
kondigen dat zij het onmogelijk
bevindt om haar oorspronkelijk
plan te volvoeren om voor
Kerstmis de

I"" tom.An, .u'8LA&BM.
.&ra.M Verkoopliamen, Pleiultraat,

......... <m.
P. A. BRAND, AFSLAGU.

7 J&IL-Driehoek, ....., en lol ped.
E. YATE8, AJ'SLAGBB.

16 1an.-OaJriDia, .....l goed.
GOTHBIE 4: THEBON AJ'SL.

4 I an.-8iuford, 't"Ut g-;;;J en levende
hAY •.

5 Jan.-Hermana!. vast goed en levende
have.
Jan.-MOMelrivier, Caledon. nste

goederen.
20 J.n.-" The Oaks," afd. Caledoa. ~
nnde h.ve en loue goederen.
DEMPER~l. MOOBE cl KBIGE,

A!'·SLAGKRS.
9 Jan.-Caledon. n,_'oed.

H. L. KRIGE, AFSLAGER.
lf Jan_-Wt!lg6vondell (aid. Uitenhage),

lQMe M .... te goederen en le...ende ha..e.
J. P. SMIT, AF8~GEB.

20 Jan.-Hiddleooart. distr. WodenoUIIe,
plu*- "Middleco.rt."
VA "l NfEKEBK & BOOS, A..F8L.

15 Jan.-Taaiboeel1foDiein, Dougl .. , ......
te en Ioese iQederen en le..ende ba"e.

NECTAR
THEE JAMES KENNEDY BB., A..FIiL.

5 Jan.-Malme8buty, le ..ende nue.

JlA..RXTPRIJZEN.

SERVIEZEN KAAPSTAO.

!flllt:lW1l "":1'
30 December. 19'13.
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nit te deeien, in Kaapstad zoo.
wel als in de Buiten.Districten
van de Koloni .....<laar hst reus.
aohti~ Elant al, dat benoodigd is,
d. fabrik anter, v=rhinderd heeft
de order bijtiJdB Voor Kerstmis
uit te voeren.

lIvenwel verwacht de Maat.
aohappij v..r,lere 'l'he l Servie-
zen in het begin van het Nieuwe
Jaar te o.Btvl&ngen,als wanneer
deze zullen worden uitgedeeld
als

Aardapp ..l." ...
AbrilrozeD
Boter
!lenden
Eieren
(:hnzen
Boellden
Kalkoen""
LI...eren
" .. rea
P.nikeD
Pruimen
lJi(D .••
Zuurlimoellen

OiO
o 0 4
o 0 9
o 2 li
I) 14 6
I) 3 10
o 1 10
I) 4 II
I 7 0
o I I)
(\ 2 (;
o () 2
o 2 6
() .1 I)

LET TOOH WEL I

Nieuwjaar's
All. Iart.v... ,.,.101a. • ••

'- '1. V.........
.. Vl r. .. a••• ...-IIt, of
_. • ... ; ON LaM,................ ,., ..
.............t. voorko••• ,.,".t .... atwlft ..onu.... ............
DE ZULO-AFRIKAAN

Geschenken ONS LAND.
DON DERDAG. 31 DECEMBER.

31 DECEMBER, 1903.

an rlie Huishouders in Kaap-
t..aden Distrik t, z.oowel als die

op het P!att.e'and, diA nog niet
een van deze prachtige ge.
sobeDken oDtvaogen neeft.

.!nd:~_ ;:::-
gespoed. "._pu-
vinger waanieh u
wijl Hij 008 to~roept: m~n8chen·
kind, sta ~til en bedenk owe wegenl

Met den Tijd komt vernietiging
zoowel als opbouwing. Het is een
natnurwet. dat allee wat tot het
doodenrgk btlhoort, noodzakelijker-
wijs in den loop des TiJds moet
_r..u-. tUWUl· duw: ,akgoa de
Tijd in 't gebied van 't leven slechts
opbou wing en V'OO"uitg'8ng te be-
speuren geeft. Het hooglt gebergt' De
stort in, hoe vaat het ook thallS
schijnbaar staat; de prachtigi!te
monumenten van 'II menachen ver-
uuIt en handenarbeid verkeeron tot
itof en vuin. Het kleine. halpal~re
wichtje van een jaar geleden ziet
men thani! echter met roosjel! op de
wangen ow de tafel ronddrentelen,
en als het iu leven en gezondheid
geepaard blijft, dan gaat het in 't
volgeolIe jaar een even merkbaren
Tooruitgang in zijo ontwikkiling
ttlgemoet.

De Tijd heeft gtmezing onder zijn
vleugelen. Dit volgt als vanzelf uit
de natuurwet zooeven door ons
aangehaald. Doode lichamen, die
een jaar geleden de lucht verpelt·
ten, zijn thans verrot en door den
Tijd vernietigd en hebben alzoo
uuo achadelijken invloe'l verloren.
Ook de doorle gedeelten van levende
licllamen :r;ijn verdwenen en hebben
plaatS gewaakt voor nieu we, levende
organen. Met andere woorden ou.~"
wOl'lden zijn geheel of gedeeltelijk
genezen -wonden niet alleen in 't
vleeachelijk, maar ook in't maat-
aohappelijk en geestelijk lichaam ..

De Tijd geeft nieuwe ondefVm-
dingen, venpreiJt meer licht over
uaistere laken. En zoo komeo
meDllChen, die een jaar geleden
heel ver n it elkaar stoDden In hnn
inzichten over zaken vau tijdelijk
belaol>(, als van zelf elkaar bOlter
te ve~taau en meer met ver1raa~-
1:a8Illheid te oordeelen. De gezichts·
einder vao elk denkend WHOln
wordt ve rruimd hoe langer hij letlft.
en zij die oog in een hiernamaals
~elooven, hebbin de verzekering.
dat zij oa dezen zullen verltaau wat
:lij nu niet kunnen begrijpen.

De Tijd doet nieuwe belaugen
ontstaan, in de bevorderiog waar- zieu.
van de meDach ala van z.elf wordt
afgetrokklln van dil oade geschil-
punt.110 .lie hem vau zgn werlem~o-
lIChen ilcheiddeo. Op deze wijze
komen peraoooOu tin partijtoo, ditl 12
maau1h.n geledIm lijnre~ht tegen-
over elkaar Btouden vao lieverlede
eder in aanraking met elkaar.w .

waardoor nien we groepeerlUgen
plaat8 vinden. Men ver wondere
lich er dUI Diet om, dllt er ID de
politiek b.V. -loolang er lev~n is-
geen abaoluut vaate lijnen zijn. .

Wij sluiten heden het boek 1903.
De tijd ill echter één en onver~e-el~.
Volge08 meWIChelijke berekenIDg II
de tij J verdeeU in verechillende
IJ8rioden, dooh d" natuur w~t daar
nillUi van, het eene jaar vloeit onaf-
gebroken in het."nd~re, de gevolgen
van oorllakeu lO ,lit Jaar olltlltaan
komen in het volgende ev~n on~er-
biddelijk alsof er geen Nieuw J~
ill geWee8t. Het is dus. alleD1nl!

llJ"k en uuttig om iltll te staan,
pail88 .' h . d
!lO het afgelt'gde )a.ar Zie ""ll~ g~e
voor ;l~o gf\&Jt te ro"pe~ ..n Zich

Il t" ilt··lIen rii .. bt lel{qnder·vrage
roek zullen leiden.

1~ .lult
Tot de ldten behoort nog
sing van de g"vreeede AzIaten-
inloer kw .. tie. Late!l wij onl echter
ni ..t i'l de achaduw zijde alleen Yer-
diepen. maar ook op de licht ziJ~e
zieD, terwijl wij heden afllCheld
nemen van't lief en l~ un 1903.

ALLElR.LB:E.

Drin !-< ...... •• 1•• , 0"'" -iii! ·Ia-
v.. r v•• Az..... ~

Dinild8jlavond wed een vergade-
riD~ td Wood.tock gehouden, waar·
op de heer A. Bailtly en dr. Hewat
gekozen werden al8 de twee phlts-
kandidaten. terwijl de heer Wm.
Hare verworpen werd. In zijn toe-
spraak verklaarde de heer Bailey
zich tegen den in voer van AziateD,
maar de halfheid van zijn tegen·
stand kwam duidelijk uit in wat hij
zei omtrent efln verandering in 1902
gemaakt in de ongeweDllChte immi-
gratie bill. In de eerste plaats moe-
ten wij aanmet ken, dat het amen-
dement niet door deu h~er Siuer,
maar wel door een van de vertegen-
WOOl'digen no Malmesbury werd
voorgeIteld. Dit ÏI echter maar een
klei nil heid in 't oog van pletska~.
didaten die niet al te DaUwkeung
zijn in" 't geven Ya:l feiten. Maar
wat- w88 de inh9ud van dit amen-
dement,? In de bill werd bepaald,
dat alle personen "woonachtig (~e,;
ilomicilieerd) in de Kaapkolon1e
niet zouden vallen onder de beper-
kingen van die wet. Toen werd.ue een amendement voorgesteld
en aangenomen "Zuid Afrika" te
stellen in d6 plaats van "Kaap~lo.
nie" in den bovenungehaaaldeB 'liD.
Met andere woorden, de beperkin-
gen van de wet zijn than. niet ~n
toepassing op lieden woonachtig l~
Zuid- Ab-ika. Dit amendement 18
volkomen io den geelt van hen die
meenen dat de invoer van onge-
wenlChte Immigranten een Zuid-
AIrikaaDache, QO niet slechts een
Kaapkoloniale kwelltie is, en dat de
eenige mani!lr dien invoer met ,oe<!
gevolg te bd8trijJen il!, OlD den
stroom bij Uti ~f'eha veos t~ k ..eren.
De b..er BaiIH schuilt zich echter
ook achtt-r het bekende progretlllieve
acherm: de Kaapkolonie moet de
Aziaten uithouden, maar niets tegen
deo invoer door de mijnen zeggen.
Dit scherm ie echter reeds zoo door-
8tokeD, dai dl' pro-Aziaat in al zijn
naaktheid or door kali wordt:lI g~.

Heerlijke

NECTAR
HEE

Vraag voor, en d~ing er
op aan SLECHTS

NECTAR
te krijgeR en wees daar-

door verzekerd

De Beste Thee
In de Markt te drinken.

NECTARi
;

•• I... ltar,.
In ~n andere kolow vf'rachijnt

een aankondiging omtrent de ver-
Jaa",de \'ergaJeriugen in verband
ruet dE' a8L8taande ~f'rki'3zing in
deze kiIl8llfdet>ling. Daarin Ml men
zien dat dill vergaderiogeu gehou.
deu zalltln wordeo all vol lit : Ria-
bt>f"k K..stet' I en Riebeek West op
den -ideo .J iit,uari; MoorreE'l!bnrg.
den :iden, ...n Mamré, deo 6deu. Alle
kierera wvrJen vriendelijk uitge-
dlgd tegenwoordig te zijn ..

! THEE
\1 een Heerlij ke

voor tillen en tt· '\Uen
tijd~.

Wordt verl:ooht riOOl' .ille
Krui~nitlrs (,It{rooors) en Al
gemeene Winkels docl' ..:e-
tlgel Zuid .Afrika ''1 t's, rit
en I·lh. lood~n pakk:~n ..~
in l·lb. "n a-lb. Fraal
beso.hilderde TW.

DAJrKBETUlGDtG._o. beer B II.
P. &ai~ VUl vri"" ....-.ocht on. ~n
da.1i:$e meldea TOOrdeo a$eDDdi. hij ODt-
'I'8DJeD heeft voor _ , .... ecla ... , en
.elllCllat daarvoor lijn clank DH$e bren-
nD YOOraIIIO de h.b. O. 8.110 ...... en P.
P.rold, YOOr de on~t vaa £8 $eD
Iaaren beboe", dil I:ajj eipabudlr aan
haar beeft o...erbancUrd. Zij wva voor

De pleobticu opeDÏlIf Y&D bit con,,,"; due 0Gde"t.etunq. ala de ....... die lij
werd klaD Iii '. .VOIldI .. !aUf Defea onhill8ea, ... r daUbur. De Ia_ a.i.
pla.t. bad, door .. a aantal toe.bou.er. ÏI nor .k!eda , ...... ".,.0 iDon.........
VUl beid. Mbaa ea onder aaclerea cIaor .. D.... DeD over .. breDpD.
Z. E. dea fOIIvera•• r bOp.oond di. VBBBBTBBING._De lid. beer P. B.
door den p~t •• ver"elkomd ea vaa &Jail. ~brjjtl Oot: In IDOn-rif.,.D
daaru HIf eie eiteaJjjke opooaar;'.. OPIID_ea ID u. blad ..... Ud_r, la.bt
.aarbij hO .- op .ai er a! aedert e •.; lil bot.oord "fINt" ai •• la.... Ik b.b
vroepr ooOP" \'oor eie opeabare auoDcl- .-u.VID d., he.... • b....
beid •• daaD ...... t _Cer .i.t belette lIaraiI lfIHid eD 'NUa lOtI Iaebbea
dat lIIeD-~ die verflllcnd. bail.mpeat t.o bDiteDbet ParI'IDdDt, _ kJt DrocleelVUl
bmpen hid plied. 0. ..... bad iDt..... laad eD 't"OIk, h.. .aJb te .,.,...,. .. _
lObeD deo 0- der malIDenvaDbet ftk Iii h.b O~D: Ala bij HIJg pcbuaDO' v_bupt, en de .en-nnde bad heeft toi nadeel, bem IDlb $e v~'l'8"
aroote vooncbreden .-aaki, .. lIIen llel 'POi mil du dat Iii dai "oonlj • ...,

Doktore. HIt. ~aak ea 8..... "0Ie nn baker heht ui$(eIa$eD.
Het Zuiu-.frilraantohe lledilobe bad ontdekt. TOGa _rn. Z. A. het PHIL£.DELPHlA._ Op da .YOIId

C h d con.,.. fIeOpeDd h\d verkhard naaa de van g....M._, 25 daer. _ .. er -D L.-i_ongree ou ttbanI ,\tUnlr in K....... -id8nt het woord .. ......J --_ _ _ uu
r r- -- 0. Iga OpeDlDp......e $engewoon groote brand $e Pbiladelphia.

etad. Het belaniViJbte onderwerp, te geven. waarin hii aleobta 1n korte be ,Hel !oonbaia, de .inkel M he' paJrbDii
dat tot nog tOé beaproken werd, Is .00rdin(ielllJ ••• e van he, -_ert :(-uaeren pbou.l VUl d. heeroa Vink
de toebt.tlnR OQ;l'b.iE'r te praktiseeren be' ...orige coDfnll g8lClhiedna UDvaa '" C ..... - -a. al H

de nrtieaen ledert laeD door den dood' o•• e.-..- .- .. en "rai.ld. et:::a gdorakjteenn..!!'!.rtanl·~oaeretedann.u}<;e'Dln~;van mlDnen van hei vak pleden eD 'eif-=aao==PPtI'UlU~!,bij de ~~~~;
_"",.u ......... duro. ove'lrÏag to5 Iaei hllpreken''''1D n : A.LrIC&n _a .....

lich herinoeretj, dat de medilche h"t doel .aar coaa'_n mei IJehoadeD ( Dr7). N." Zealand ea
raad bet op .lelt heeft ~nomeD luIk werdea. II!. om gedacb$eD eo aiUroaa.teD
een regulatie in te "oeren. De taak Vla ondernadiq $e w_eleD, ieta •• i

dezen en .techt. meel' clan eld." een b~boef$e wu in eell
l{4~tgê81~~ilana;d~.~aaJr&00 veel ....ncbil ....n klim'Ulttrouwd aan dr. - "la I"IMen beitoud ..la in

te 'Yerwaehten '!J8Il van penonen, kuode ."n.1:tii een .ij,igi4~ "'V-'
die direkt b6lalllt bIJ de zaak heb; k.alen "'ID in", io nat vak".\JOral het
ben werd de himJel wijle .,.n deQ \'OOrkom"nen beb.I.A het.• u ...olksaiek·raad bekrachti~d met meekts d~ $en op deo voo~ wordt .(iea~d
S"-m vall dr. J. H. M. Beck in d~ b.ierbij weel bij op IleUeD die mell
"" "'roerer .111 ongen_ljjk beecbouwde•
minderheid. Dr .. 8"ck verdient d·)n _ar die meD thllDl deela ~_. deel.
dank no het plibliek ~r de hoa- ",ooBw.m, .00 ala mobbeltering. die
diog di", hij hl: d9:1eu heeft aange- tbaDSdoor toedt>8nVIn den aeo_modi-
DomIIn. . gen raad tot een aan.$ekeIOke aiek$e w.a

Het il! niet ons doel hier al d. verklaard. Ond.r_k 100 .le dat bi.,-
argament8n uiteen te zetten, di, omtrent lloowel ala omtren' kanker ...

d t d iageeteld, wu ...an bet boog.te ge>riebt.
kunnen worden aangevoer egen • en bet wu gelukki'J dat, ja"t nn liakien
zelfzuchtige regulatie der dokten, ....n de DatDur ...an boker "won.r be
Het spijt ow.maar dat het pu bliek ROanen til worden clan ooit te ..orea, IDtln
in 't algem~n er ooder zal moete~ d. mogelijkbeid had :>ntdekt om er p~rk
lijden daar bekwame dokten z'Illleq aaa te itellen. Wat men ecbter ook aan
word~n geweerd, eo dat jo~ Mrt. de oudbeid ontleende en bet'Dieuwd. of
kaanden niet 1~>nder opoffering hi nien' uitvond of olltdekte. tot een J'II1lI-

. , taat dat ...erdere .iudie uonoodig aaaakte
andere dan Eng.lache uni"ersitelteq lOa meu llooit genkelI. en het ",u jail'
all dokters zullen kanneD gaao stu. luerill d.t h~l nredel.nde in be' Ifen_.
deeren. kunditr ....k bntond dat het .teeda ~trek,
II het billljk;en recht om aan d. om lae. nien"e t. vinden, het nuUige te

betrokken prof.-ie de macht ~ 1IobariipD. eD liefd. tot d.a medemen.ch
&,even zulk ~It;'beperkende regu~t in praktiik $e brengen.-N.d.t de burge-
tie te maken? Wij zeggen bepaal4 m_tar nameDl hel publiek .. n .el·

1 . t dat hA. kometgroet aan bei congree aebracht eo
neen, en wij ge ooven rue ~ hel tot .. n maaltijd iD h.t Mounl NelaoD
ooit de bedoeling van het parlemen~ bot.1 uitgeaoodigd b.d, eo &00 11'.1 hem
w88 zulk een macht un den medi, ab Z. ~. de dank .....n hei congrea be~aifd
.. hen raad te ge,"". Onaea inzien" 11''' werd Oleu op ma.i.k onthaald .n
zou het goed wezen indien de we'- trok men da.rna lijn pad.
tiglleid van de regulatie TOOr het
hooggereoht.h'Of wordt gebrach.,
door een of ander dokter, aan wle~
eRn certitilaaat door d.n mediaohep
raad Is gewei&,erd, op grond dat hV
geen Engelech certlti kut kan voor-
leg&,.n.

, GnIote
~Ia) Iierlr.'l1Pl_II.11I.
~Le,ál-'. .. ... -'!..I... i--- -,. :=\~~.~~-". ..., _~
j UaerpIIU.-'.ol ...... '.I, ill.
lIaartaOL .
j n-..........KaPeI._ ·14 .... 11,re Esr •. Drwyer. . . ,· ...... Bul-·.4~ 11 ... ~. .~. 1Uie.,. . . . ..,_.._~
·.8' 8Mpbeee._·,._,. Il 15 .N'".C.......· ; . .
~De !fiea_ Jt~r!l.........._ .. A..
8!IN (BoIL) dl. A. .......... 1•..
· Ptrrow. -Boor-!1aon ..t; ..A.....
71lre.CO_".cI - .
, Nui (ler. Kerk BDi ba ....

..... lacbe diel.lten, , tU' ...
elia- A. Jf Ilo Gra!p.
.,8oacIeI.ob -lf. 6. Kerk. '.......

1i3O (Bolla ..... ). . .
· "Hn_,_·. AVOIldI 7.80 ....t L.E. Bruel'-

, VaIJDA~. 18OC.
, (Sieawjaandaf.) •
iGroo.. Lrk.-'.Ko,.... .. 10.10 :-.. .',

(~llaDdlOla) de. A. fllo.iil".
~Z-epaa$.-·. H""'ftn. lO.!O II1'II (Bol-

I+deuh) r. X Boomt. .
,Papendorp.-·.II01pD1 $e 10.Jf) .re

d, Z J. cle a.er.
LIlUUaocI.- 'I lIOrr- 10.- ..... dr.

R~.
.De Nilew. K.rk. ...... t.-'. Mor.

111'01 lUO are. cia. D. ~. lfI JL lLreInad.
uB.mdeho!lcb -lf.G.lCm ... Moet-

IQ are (IloU~.)
;WÓaber,.-·. Ko~,_.10.30 an ...

D. J. Pieaaar.

, EEN STAJII-BOEK.
VOOB ZUID AFBIU.

'.n ooafereoM, ........ Od.¥1
~.rdicdell ftO pik VUl «. Bri ~
nit. in ZGid A.frib, ........... •

&c BIOO'mfOllUo-in~.~ll .om. een iI!l "Oo'~ .
.utib~"...oId . .. "
~wh bu-at(D, ID eJb kolollie i.
...oqrnu_" QD,foIdren .....
.. " de bud~' I!C'bapoo. bokIreDt ea&.,

bet DI older bare ledeD
-J".:...._ Beehl.r $e _ea .....

ni~ _r daD D8f'.D ledea., aan 1rie an.
appbC&~... voor ..... tntie 1"00llen ~~ .
leD' wordODvoor b.n aanllam". proV1l10-

DMi, ot. weigerina·
0. nmiere rf'llolnti.. wareD ..la YOJct:

ode yvee"icinl "ID fokken. i'l elk.
koteoie. aal '.ee lede. kielBn n d.
fellf,eriDIl4'D...an ,.Ik .....n de "'iif ko'oaioI
~ullien elk een li1 k.aea, dUll makllld.
drill leden ..oor elke kolooie om lIa_
CeIItr.. 1 Beatuar $e I"'I'R. Dit (Jea-
ttul Reatuar .. I eeD ortam-bt'okope_
\'oor gebeel Znid Afrika. eo .lIe ..pplica·
tiee voor re~iat""tiea aan(ieaomell dvor
bet:.Regilltratie B... tlJllr ... n .11i. koloaw
IUlleUleIODdea word"n aan bei Ceotnal
Ik.tnur .oor ban I&llDam. of IDderuina.
en Ille Ipp_tiN \'OOr..... tratie unCG-
nuIDen door bet Genl.rUl 8eltaor, nIlea
lfebOf-ki wordM iD bDn boetea ea _
C6riiS,..t ... n recHiratie psondeD IM
b"t' R~(ii.tl'aLie Bt:8tuar om oYerlauaclird
te WordM UIl da .... aar .... bM ....
&00 geregiatreerd, bot OeDtrul Beltaor
maaneMóa .~rif~ .....Il alle ... ~
kIDingen ...... regutratl .. ,__kt iD .ga
b>Eik"r, te tenden naar bei al(ÏlirUie
.Beatanr ...... elke lroIoDi.. Di' al eeu.
folllkflrin ""Dig" lrolooie, weDlICbeadete
w.jpn ",dir I~teti"treenl 't"8e er in elke
ko'ooie wa., in alaat .tellen om die iDlor
mali. Le: kri}gen ~n .11e biilOlJderhecl..
lID~aaude 8O!tlige11.lDlijnen of ~ of
.di_n ..an eig_" ftn sor:or-v-d
vee, dwr ~ ,. dot1l bij het Becia·
kdu, Beltunr VUl d.ve JtoloGi•.
Er •• td beeluten dat aJle iD,e_'"

..... "e1l11ltamljiet be't"tedipad voor laeieea:tr ... 1 Beatnar ja, ~ lO1l
"drden. maar ..Ile .nder "'''0 ~ __ -
_bt worden en 0"" gerapporteetd, ea
ioclaeD_ he't"fe'ligend r.ppon verkrw(flIl
.eird Dik .... d.n iD be' IlaIDboek ...
""re ...en UI word•.

beeto'_ dat een 8IItrue fooi betUW
"cJrdd "IUI lo.. ...oor purd.u, 51. voor
bobrn ..... "U 211 61.. voor eoIl.poD, bokkOlll
en' .arken ... Verder dal elte,......
bUd...ge lut b"i opric.btea en oachrlloa-
doh vaD HID ~.... -boek .b "olrt:-IUap
Kolonie, fl,OW; TraD...... ~ £800; Traoe·
Qr'lJje en Natal, £ÓOO .Ik; Bbodeala,
£2f.U. De... bjjd,.,. cal een ~ kon
b..bocD ... n .£8O(J in d .. beraalDdo a1..... e.
.ollk bt-drag- betl!:lr"od werd. dat gedeks
&oil w')rden door O!OWee-fooIOlBeA nb-
.dipti".. Men b ·I""f,je dat Il. bet sente
j-at b..t .taruo.,_ k!(t ..otere .okomaten sou
onhaDI.o eu dDt m.d..t tegeerillge bolp
beboe"'lID.
. t eD comil~ w.rd a&nllC!llteldom r.... lA
eo t~gnl.' ita op tOI\tOlkk,·n..oor bweC ·n·
'raai Belli.tral'e BP8tGnr en "'OOt h"t
Regietnt.ie BeatuOt iD .Ib Kola ..",. dIt
C",,'''I", op lO'''' lat.-r datum te rapport ... -
rUl s.".·"YO Bell Hulp S·.mboelr te
"[J"a:.eo door het Ceo\rul Bo.tuDt,.n
.da YBe grllClbre..en kill word"o. dat
~"'II bevteclijfe,.d" tt.mijjal h.. n ....0
"nig et bed 8tambot>lr, Inlk "" oplr"
DOmeDte .ordtn ill bet Hulp S\uabo' k ,!
vc>or 1811 j 'l&f P ol f hdit:D ~ b .. , i
.inde ft'} d, &-11 pt ..,f ~ea be't"t".dljend (
rapport 00 ...a.og~u "",d\ \ID luIk d~"" "'~"l
"'0 dOl ID.p< 1rt.-'UPIl "lUI b -I s-tnnr, .n
wvrdeo &ij ..... cbr. v~n IJl bet al~em.. " e
Shmb~k. mur de ddt.mmelingeD tal
leu ""II. lJr><!er.orpen worden u<l e~n
otldrr_k .00r.1i iD bet Shmboe', Irun·
!.>l"} lI~bre ...·o wordell. , .•

~ yolgpnde beeron w"rd .." fl+.koteD
• J .. hniaholldo:lilk. reg"te te h~zaen eD
.. ", de ...ereclrill.ode r~eenDlen lO! ~
4de' bandeM.u :-De beer C. G I.e, .
~ .. p KoIoDir; de beer Tbomn 8aaitll.
T,., toraoj~. Or. GUDDtDl.Trau .... a!; de
~....r Aln.neter. N.ta!; eD de beer J A.
4dmoud .. Rbocle.ia. oe b_ NlCb'.!lIon
.jb oproepocr tOI "'1'I'1l. dxh rc.nder
~

door de
.tood te wacbta..
et" wel een &00 vrieadelijk om SUil

lakken t. roll.D OD b_ £l armer te
...keo. De editear IObr"" ala DOO~:
Ab .ii onzen niei-reacbt.on OO~D-
dent geloo...... b.taat er niei meer teer
onder die....n" daD onder hen die 18 ge
bruiken.

HET huilgeain n de~ b.er Di ~.
)(araia Pnrl. be iDdt Ilch tb.n. ID
8ome~t W8It Strand. De drie &OOD••
procurears te Calvinia, Sutberland en
Qeree reepektie"liik, Iija ook dur toor
."a welverdiende ....randering.

VOLGIlNS de "GrahaIll'1 Town Jour-
oal," ill een petitï. _e* 500 naamteeke·
Dingen er op aan deD Goaverneur geloa-
den 't"t'&Ifendeom pnade voor Cbarlee
Pet;"'s du PIIIIiI, dM vero"rdeelde iD
de Middelburg mOQrd_k.

DE PEST.-Verleden .eek werd er.
naar bet beei. _ rat die aan d. pi...
leed in den omtrek ...... bel Lady Grey
Brng .ation ge...ond.n.
EEN FEE8TM.\A.L.-Op het eente

jaarliikache di~ der N.aJeobe nreebi-
PI VIn bandel ..... icigers, Dinlld"g ie
Darban gebonden. '!ril Sir David Hnnter
de voorDUllla\e gui. M.n droog erop
lID, om aan handelareUige" op dUD
apoonreg eente Id_ accommodatie te
rnn $egeDtweede kluse tuiet.-(R).

DE JAABLIJKSCHE VEBGADI-
RING der Dnrban Brouwerijen Maai·
IeblPPD .erd l>inIdaa t.oDarbaa IfAbou:
den. De netto 1rinat an .£2.063 w<rJ bij
het reMrve bl:itaal ge oegd.

PHYLLOXEBA..-Volgeot een lIe:_-
nillio...in!f io de "GuettIJ" il bel veldli;or·
'neYchap vrol'Olll$erm.l uiUoDderilll ....n
ner plaateen: Glell H_ille •. e".ndam
....n de beeren O. eo N. He..~be; ll.ll!Cb

eifendom ...... de bee....n G. G. nil
; Betrea" eigeadJm ."t1. dell

D. M.iriIIg ; en Tweefontein •• Igeo-
't"ID de beuen J. T. de Wet "U J.

du T. de Wet-beamet ...erklurd ...all
de Pbylloxera.

Een zaak kw.m Diotdl(i ...oor het EEN PBACHTIG K.IES8TELS~~
politiebof alnier waar oorapronllel~k is het drie-kta.en ,$elnl dal bij de er-
twee blanken. F. A. MeUÏlb en ~. .e kiezingen in Pruiaen nOllbeetaa' en d .,
StadIer en t"ee nlturell_. alle 't"terIn maand .eder in tot-puaing ÏI gebracht
dienal d., ba't"8DcommialÏe.b8ICbaldigden ,voor de ...erki8lÏng der Tweed. K.met.
in waren, .n .&ar b.l een dief,ta1 pd .Het etel.el is dat d. be...olking. daartoe
....n .. n kilt aan hel Wel der 6rllla G. \'o!g_ baa ...erm~~ in 3 ~~Il Yq.

FindIayen 00. Mellueh were ~hter deeld "kiesera" aanwolt en eli. dr,A groe-
uiei .la beecbnldigde voor net hof ge peil '...an kieHra IltellllDeD daa 900r detl
brecht, daar hii aiob er toe urstaan b.d ai ..... aardigde. Dil bo ten ge...olge heb-
om .ala krooQ8tuig. op te. tredell. De ben dai een enkel persoon ~n kluee
eenie getaigen .aron m dienat ftD de ...or:Ut. Daartoe ill bet 't'Oldoendedat bU
h.....encommilsie of "el de douane. en hnn net derd.. deel t.obetaIGDbeeft 't"IO deu
..erldariageo leidden er toe om $e oDtdek· g&heel.n bel&lltinr-aanalac ill sijn wo<.n-
ken •• i ..... de kiIIi ledert Ijj un 11'.1 pluts. Deae mQlle)ijkheid heeft »aal.l-
Wil If9bracht, Ifeworden 11'&11. Door een diq gege...en tot ae ...o!geode aardl(ibod
...an h.n •• rd d.. nail ....n A .1l.M. Lot· Men moet daarbg weien. d.~ de .. aan-
$er of men .. n ltelael bad om te ontdak- wjjsing VIn "kieMra" mondeling Ile-
nn of de lI'oeclerendie in de bergplaataen acb.iedt.-Voor het "'IIIOOr... u te X.
.jjn m08l&eD.D .erkeliJk .aren, oa~n- ....nchiiDi de -ife. "oer-.~i..~" ~D
nend beentwootd; Mn &ader goia.g I. kbas, I.-De \'OOra~ter: -Wien ~Int

dat De StadIer, die onder "nderen ook geP"-De kiezer: "MU ... lf."-De ..oor-
voor de kilt _, wrgen. Ir8meld had zitter: "Neemt n de beaoeming.u.? '_
da~ SUv_ilt werd; on w.t de ~ DI! kie...r: "NeeD."-Er moet du OYer
be....tten m_t W,.rd door eeD mUI m geko."1l wordeD. De... lfd. negeB en
diemt dor firma Ieme Id w.. r ..jj 'I"OOrde.eUde lotWOOrdeil. soodal ...oor rie BREDA8DOR.P.-V_ b.ier .ordtL_._" --.- Daarop kwam Melli.b _......... te .._- 0 Ir
-- -- derde m ...... n ... oa18 D. 0 OD QDS geaohN-.ea:-Dinsdag 1.1. wau
voor, yolgeas wien De Stadl.r heD de "Uit de uenige kieaer IÁeh lf aan, lDIat net OD& eell blijde deg tom de JOngSte
~~ddieon -lD' ..mo-r'O' :U"Il~be:~.dbad,en gh.eiiop de ......1$: "N_t u aan?" .ntwoordt z.oon 't"lU1 oDZOlngeaabteo niead en .t.ed-
....... -V- .. -- bu: "Nu Ik na tweemaal tebebben gc- genoot de beer J. Taillard, m koet
&00 .. 1 ale do beide Dlta en die de mi wei&.rd. de derde maal toch ben " .. Ir." o. bUwelijk tf'8d met JongeJ~uw 0.
_$en w8(ibrtlllJon badden "iaehm_n en daanbi bljjld boaeer Ik op b..,t ver· J ._. docht~r 't"Ill den beer hak de_ft do. "orkea \'OOrbun di_ten of Itil- . _ _.I_I. "'- ~_. zee _,_
- de k troa "eD IIlUner'_"""'orgera.~ UUJJ"U, J eger, TIn Citkijk, Riversdal. t v.....wij,en bekomen. Hij .... DUI" troD aoht ilr.jj ...erphchi over mgn be, wareD 'I'rieDdtam aamen deel ull deze pleoh.
gebracht •• aar eea i"C:~b_, een beeo t.. e~ppeD en met iD~~'u ,h ,li; tigbItid en de gel~ waren
.peurder bem er lae ge ree l bad om miiDbenoelDlDgte aaa9aarden. harte1il·k. hl den namiddAg ZI.]1l de Joa.g-IUocmgetuip te WOI'deu. De A..BM. broed
o~ hem o ...er atin betreillring tot ZOO ~OHB;UF1' Di: JINGO GE- getrou ...don met _ ~r ftl er
De Stadier en zeiJe dat het jam_r WaB SOHIEDENIS.-BOIi .,.kriaclte briefj. 'YID de bro&d, .,.ertroIt:bIl!l8a.r loet

, .0. ~ 0IlS8D meod Owen Le1ria aao Il" 8traBd..nr-r aj bua ~dat <eD mID ale 1lU, .D... - h"__'_ K ~feeatlIODd _at dk1n • pe Time." aur aanJeidiq V&ll tt gal ~D.. OOUII met Pr,... .
plegende. er er ID.. ...... dat .. doop VUl de Anti.Aciatell .. ars zij bier op bet dorp, eD beeft die..... ord. Ward, die daar .. ale : ~.... den dOe
t"ptrad. eD die de 'f"iar ~ verpderiDg te KaapMad, de llio t Metr;. ~ broeder 't"'OOI" _ lISt W'Ur-
bnil_....ftft bg" beD c:: bad, bad he- maD _ige .oorden aprak 't"'III af de gellODleD tot Jlti~ '"lUl ve'- E>D

.""11 _I. a'-p _ft Oo.trold Ita...... .erd nu' bliJ' A • ..l.....:" £ija&r oode'1'8 Wij' _1II'IOhnvOndUDdat de auto D_en er W'&reD. "'" .- -., """-t" b 0IIIIan
die de _ ,uni Mid. ftD De 8WIer de OOIt Loud_be "Deily Dt.pateb·' bet joag-getrouwde pooar en un
de ander Melliab .... ODha.D(en aueiad 811 de wakkere redaelear, \f~I- <all harte geluk _ hOfN!D eli ft!I'tTea-
L._L.'--. Ieta '!rU ltIelliab v66r dieDi oade ..:.n edele jiaIO-~CII'OII~rdiglng, wen dat báde j~n mogoa _
-- L.'" bad b lae I'laatet er de 't"Oigeude op«hrifkn hoYeD: ~ aanwiDst 1R"l,eQ 'POOI" de
arnel hen gtIMId .,_ em er BUIT~NGEWOON TOONEJ.)L OP plaats Melkhoutiontem, m bet diatJikt
gebrach' om de_ te 't"I"IP8 II~ OOTSWOLD J[AMB1l8 Jh. ME."- Riversdal, alwaar die jOGge ~
wip te wordeD. Wal Ia_ doorWWUOllU_·.,_.~ G' AT .LUI 'T HOOFD Vd KE. BENDE .tbaua BOlD liObOal GIld.... acb. beeft, eDSUdIOr il') sUn ....-boor 't'OOI' de _. ~, _,.,. l.iatie -'" __
gingg....D de. llJ'8nrdar ~ trerd-dr.t UW,UIJl.lU:U, En ~"!It op let bai'-a, ook gel8gellde »range .
due OGk bem had aupbodea om all Toneerc«rl'1ffZ« -- ~reu ~ \-erder bij .. .ua..oL 11 ...
~iIliCe op te Veel.., 1nl door hem H. tIlIJrIJ <'Jl htt a..ure NrIlof~D Il0l

1
mooi. Vee Yet, doch "'--la .....

bij _rbMi in c:oat,...verboor ontkend. leeft de redactear 't"III ODU lITOeIM tUcIIe· Brood.,..",. op bet OOPIIWIl .~
zaak ~ aoot. . z;le&te. . _ ~ ~

Dinsdag werd be\ grooter duel van d.n
dag door bet gen_kuodil( congres be·
s$eed aan een beaoek aan B"bbell·eil ..nd.
waar Ijj door den mlgiatr •• t en b.t
len-mndig peraDneel ontBnllen wer·
den. en .... r n.tuDrliik de meluteohe ..
lOboonwaarlijk geen aangenaam .cboaw-
.pel leverenJ. het meeat de aandaebt der
led.n irokk"n. Bii bet bnn geboden
onthaal werden a.tuurliik eeo paar toe-
spraklD lI.hondeo. doch net maar voor d.
plegenheid. DdI!... olld. 11'&11bei 111080-
heb ,.nootechap bijeen om bei conp'
$e ontmoeien.

bewijaon .n
wureoh •• iar Y&D den ........ ,........
beuat.oorddiIm.l: "lbtr
WtIi bebbeD ?"
BEN LEV.B!ft)E GASFABRIEK.-

Naar aaea iD ... Kederlandach dqblad
aaeldt .erd in bet AMe_h Ztebohuie
t.oLeiden eea Plti6nt "rpleafd. bii "i.n
sioh brandl-aar , •• ill de mug ootwik-
k.lde. Hii kwam toe'f"lllia lot de . nt·
dekking daar't"ID. toen er bil be' opstek8ll
VIl1 eeD aigaac eeD vlam ont.wud 11.

ajjn baard achrooide. BeD " ....1 .Ia dli
il zeld .... m. De Pltiën~ leeJ o....ri!::en.
aaDeen 1I""on8, .eel ...oorkomende maar-
aandoening.
TOT NAVOLGING.-ABdrn Ulrolt-

gie die alleen lo ChiOl~ .0Dg"v... r 10
millioeD do11ars .ID beutuDleD ho"fl.
11'118dunoor in de belaatin, aaDt{ul"llell
voor een lOm 't"IO IU,1I67 doll.u. .l:lii
liet dit IIOmmetje ineeoa DlV den on'
VlDlI"'r b....Df8a. C.rnegie Illaak", -Uil
rid io Amerin, en A'-'lOInIr. 11<11 er ~r.
Wi,,~l., .ut vau ~~rlljl. Wocdt net D1et
tijd dat onse wll!1onlÏra oolr eeDl gedwOD'
i~u ",or,l J.. vlll lUIa oeU IICb.$kiatte
dUDkenI

U:\GEV ALLFl1li, MOORD EN DIIIF-
STAL.--()p K.erm ....ond '!I"eI'dea t.e Jir
haJmeaburg 5 penoDBD, ... blaake _
4 natureile. pdood, door een ODtp&ef-
f~ op de Simmer Eut mIJn, ....enaoe-
<lelijk ...erool"ll&&k ~ door eeD kiet gela.-
t.me.-Tw<i'i! IlIOtoreUea die te Geide ...
bui.. o-'er d" spoorlijn wilden gaan, Wer-
den door een treiA gegrepen en «..
dood.-ZnIl~ zeer ......"..
.tortt.. de lImW" T_ bet St_ .MarT.
CoI1eg>e in Jeppeatowa iD. De be_
kers eA miao; H.olmes orr cmtItw __
ternauwernood. Niema.ad -nt p-
kwetat. GeluklCg warea elle Iroetleer-
lingen af~ met UCIJltie,. daar ....
d6r'8 de ge...oIgea .eer _bg haddoa
kunnen zij.u..-ZcmdaprODd .. enlea
t'11'"e8 bifen gearreeteerd, op ftnDoe-
dI3n "a een blank kind ..an 6 Jaar de
k"el te hebben afgesaeden. .~tal
IDO(>t &&II)edug dezer ftnIClhrikk.aJu
milódaad ge_t zijn.-In 8tuderto&
-.erd op Kerwtdag een OILbekende kaf-
fer in levenagevaarlijken toeat&nd ~
't"ODden, Iwaar gewoad ap veracbillea-
de plaatsen aan bet boofd.-Ook werd
daar op dien dag zeUrt> Priny gee"...
t.eerd op .....f'lUDaden na ctief.tal. Em
JDaaM gt'6toleG goederen worden 1D IlIJ.
woning ge't"CJDd..-.

EEN JONGE KAFFER.:MEID, dio
zelfmoord tnobtte te peg-, door z.ioh
te ..erilangea ...erd door beD polit;"
ageat Itmge.-ten. Voor dem Macia-
tru t te Pietermaritzburg gebraëlt ••
verklurde zij geen mend of !DU« te
~. lrOaIede zij uit ~;
zij li..t ook w~_ dat ZIJ het Itaftn
,,-el .. eer zou )ri"ZO!n al. _ kaflerpo-
lttioeman dit met haar wilde d......
Deze .. erd geroepen en ftI'klaarde Eiob
ber&id; daa-rop gal de Maptrut laat
de jonge bruid 'Yoorlooptg!laar bur
aanstaal'lde 9Obooaooden te brengerl.

••Ilo............ av_.
Elders neme~ wij uit de Gazet4e

over de ofliclAele opgaaf van de iu-
kotDfien en uitgayen van '. lan4a
kBa geduren.Je ,de 68rMe vijf maa~-
den van 't loopeode llnaocrtê8le jaar.
Volgens die eUfen i. het daidelljk
dat men aan 't lIinde van 't jaar eél
te kort moet verwachten. Sir Gordon
berekende d. inkomaten van dit jafJ'
op £11.724,000. 'Aannemende dat ~e
volgende 7 maanden naar eVflorediJ-
heid denlfde som zullen opbrengén
!Il. da afgeloopen Yijf, dan zal cie
totale inkomlt lIijn £ 1O,3á7.oq),
llttende een tekort vlln £1,367.()(Ï).
Maar dan moet wen niet verget1',
dat de b..,grootiog vao dit jaar DOg
niet door het parlement il bekrach-
tigd f'n dat het laud laarom geadmi.
nistreerd wordt op djj basis yan Ife
begrootiog van 1902-1900. ~t
bezuiDlging ÏI het du. te hopen 4at
het te kort vtltil minder zal zijn. dán
het gew_t zou zijn, indien de be·
~rooting van dit jnr was bekneb·
Hgd. De uitgaaf ,,"oor de afploo~D
:) maand'3o wall wowat £lS81,7Q1
ver ma~nd, of £10,580,412 per jaar.
All de uitgaaf nur evenrediah.ld
dezelfde blIJft, dan zal het te Iq)rt
aan 't eind6 del jaart! dus omtrent
'n kwart millioeo pond sterling zijn.

(
),

STADBNIEUWS.
0.. H. D.... an BroekhuiMn .• roeger

van Pretori.. eD 1111 t.o KUI!arinar, sal
biDllen kort bIer in laat ha.eljjk tronleu
yerbondea met Xej. EIIeD Eloff. klein·
docbt.or ....n es·prtltli lillt Kruger. die
8enill8 maanden lalll bg haar aroobacler
in Mentooe ".ooDd boeft. zb' is
bier m~t de WaI_ Cutle IIUp'
komen.

Eeu rudelid VIn Woodlltoolt (Eli J~
lrUJaou)k... eerpne~a ...oor ....... t
lJ. W. Broe", belClbuldiad ftD eeD ~.
nn 10 jaar te bebben lADiJUSDd op 4éa
treill tu_ban Zoatriner .. E~r
statie. }!Anigegetuigen ...oor de ~D
.. rden Ifeboord. _ d. --.u-"i
den bt..chnldiade kir .trahilliaf "'11''''
~loaht "ID .£100 werd 60efr0daan. ,

_-'" _i!: _'- .
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Zuid-West .!frika ...

S.CUT.It. .....
Kbqberle,.. 210..;- (Beater) - ~

"D. F. Álher_r"; ........ t ~ l1li8
CO~, te Upinp.o CIM III ....
Dui •.,\ pbit!Cl eeu .-'ft) nil ~
b'lell'Obt w.~a de' clniaende boadib.
der HOUeotob nietll;aleolnl teteDe.,er ae
DuiUobe mihiUna m.... ook .. eao ••
blADkeD iD bei .1pmeea. Benden Boi·
_*""a 'RD 16 tot 60 II1II11 groot .,erwoee·
&en bet laDd eD plnderell de baYe der
blank~Di f:eD DniUehe bDit;eD~ ~
o.g;.. tD"lObeD Warmbad ~ Viacfldrift ta
o.,er"llkligd eD met mef.llt dat aJlep ".-
dood .UO op de gllUIlD8D "D drie Hol.
land!cbe Afrikaanderl oa 41e _ d.n
poet bjj den kommaDdaDt wareD_ Dh DE VERDAAGDB VERGADEBUI-
berlcbt wordt be.,eetil!d door "II ~- OEll .
f.milie t. HolpSD. Bendrik Apn'. doo.r
de ODill!chera ge_peDd OlD te bplpeD bit
bet bed".ug nD den opa~ ~ft De ODde~eteeIreDd8D snllen de "'la-
.,olaeDII den COrNapoodeD' lIICb bó ~ demgen, die ODlallg. ft.rdu(d .ereLlD,

.. 10·-- b de hem m op dOlbier geDoemde d.tnma en pi ......
rebe llen .. ng.... - eo lUl . boadtlll. Alle kieul'll nD de Irktdder.b.lld.D Il'eateld. ge"e~n eD IICbiet- lE •
goed ovel'!!i!IIenn. MeD ...erwllCh', liDr )t..lml!llbuT)' "ordeD ,riendaJij alt·
kID "er anel maatragelu"D ~:.a.:t pnooditd•
", ~en geDomen, - .I~em~ne.o L___ Bi"beek Kaateel, ••• Huadae,
.Mr ook Hendrik Wlt~l, dae.. t_ te 10 uar ".m •
met de Daitl!cb.n JI1lIDen ". de sode d.r Biebeek Weet
rebellen kUIMn _I. . te li DUf n ....
ln .....band hiermede Ia .. n bericht ...~

inlpec&ellr Wren,"" de ~ache polt Moor..-burg
lie, ui& Barteb84!.'ririer, 15 ~mber, te 10 aar ....m.
door de re!!eeriog onh.ng.n_ BO "aa. er H&IIlI'4
in den .. ood .. n 11 U. yan Ra';'1.nedrifc, te 10 all'r V.ID.
uIlgekomen, bad er o. m. ID'pecieur
AdaDU mei 14 mao ge.,onden. Vlak
tAlge over w.. bet !apr der Hotteotota.
Mn den (MI.,er der ririer en dOlI op de
vlakte mei lteile benY.J n alle DateD.
la dea .,roegeJl .. orgen 0 12 d_r. &e
, nre "erd lDen g•• ekt door ,"aar le
"eer~aur op den nooderoever, en I)ad de
inspecteur .lIe m1lJlIICMPP"D d~r de
nfler, die gebeel droog "lUI, la ~
breede rij doen marcb<M!ren, mn le beun·
den dat ht. lOlt Bekhn bst Bo"ento&-
!<Cbelager bad aangev.llen en hD~ten eD
~<M!nro.,erd. Toen bii al sijn .,olk ...Iak
bij de r:;oorderoeYer b.~ doen oprukken.
"n de DoitllCber. besl~ ".ren het ne
oijeen te umelbn, :"erde~ delen door d.
de n.tarelleD, die blllkbaar. "bnter·
lringen bekomen b.dden. nil: due kanten
aaDgevallen wlarbij de offiCIer een ecbot
in "lD "een', een d.r IDBnecbappen etn
.",ar .. wond .. in ziin OOl'llt kr ....!I. D. r~~
der DUlt8ebeu, 22 JII.n, Eocbt, n IICbull II!!
i., hdL rlv~rbed, waar d" lI.specleur ae
. tw Ipeude ow beu n~ar "(lu kamp te
l.c' "U. De Hotlonlo'~ ho'~onoen tbaLA
t., \ ,ren ~tI voort t, tr~kkt-o tot w.aar
'tDlg" UuitllChers hu!! gewonden lrut,,-
nant "tl!!droc~t,"; m~ar k"rporul AWltJn
!Iep mo<><lilJ.oorw ....rt. me' etln Brl*"che
d&,\\, wllarop bet 'uren ~Iudl~.en en hu'
le ..en nu den luiten.nt eu Blln.dr_ag: I'll
g~red wdd. Het opperb .ofd Cbrtltlan
,ood I~ter efn bode om &Ich te .,e~oDt-
pchDldigen oYer 'Iln ..uren op Bntee.b
~ebltd. en vernam In antwoord daL als dit

Hurismltb. 30 Dec- (R~·nter)-E·· ...edor g..b<.urdu mHn op bem &"0 vn.rl'n.
vcmi ..I.."de hagel.lerm woel ~~re~..t Het .,ur"n "PI ecberl' eli wd ger.c~t,)
de fct .tda!(pn o.,..r h~t Eland.n<ter CI-- eD "" men niet in d6;_iv!!1,r !.',!de,r.jj(wa.
trikt. I!lr ·,..eleD zeer b1lIfel.~ael ..IW'_".'" dln!~ VIII tern~ te !CbI"die bitor In

"'~Dd.• is,
bobt IiiNm,. booder-

_ dito pta! rond-
dm~"".jli.kwiJ

_d~cf
Wel _ h_ Op de "ee-

~lIIderlill.: hier ~'bet een'FOll-
Het ~ellich~ op

plull dat BaoylUl &{JD
nil de .lM d.r (Jdf>IMid
HIC' lnIat .ii koop" al

...... eD OIMi~ de aarde be
ziet IU ._mkt. 1D&Il1Oe1l,

-atil ..."'.r8ll, "eIPkleede manJlIIl.
fChooDe nou "en, darteI~

·uo.. :!",j.. ja, eor. Dl8LpimOIIII van
?'pncb beid" 'en "OOR"" ch~libeid."

Na de groeateD eD .,leeecbmarit.
Oeh, watitelt"edru 'linger ... I ':froenteD
VUl alle~Jej IOOn. Het duart hter van 6
i I du $orgeD tot 10 Dar iD deo avond.
W.... Wall" poeit, il 1I1~ een rudll8l,
. n JJOI daeer teD raadIel, boe de plsDtsn
·.r _ ~nloDell oiUlomel.1•. £r ..... of
ofOIdL nrteld dat bet Je.·eD hter doo' II .
':al ia nit4 lOO. F'61i arm IDeD~cbkan hU'r
[.. ter Ie.en daD op e6llig andere plel ID
J. KolodJ.. Voor .. hal.,. krooD koort
'0 een beele madak groeDten, aoo al.kool, po!u~ .~nljea. ja "ID allu.
Vrncbten bal .. bijna pen prU' . AbT'l-
kosen I*' kin ftD 60! la tol la 6d ,
ancI.n IQOnen llaar gel{j. Viec:b (y"ncb)
l3d. per Wad. Vleacb all~n II daord~,
- w le .d 1.. lid. Pluim ...ea eD tame
;'j';'D q]a beIt.md yoor de rjj ~eD alleen.
K&lko~Den .... Ik &d. tot 0&04., puen
lOa. il-1... 6d. houden lie. il lie. Gd. elk
Bloemen wordu t:&lfI door 'Y8l'ltaodit:ell
,ekocbt .,oor Mo ~r ruikertje. Wat dan
te .... D nD de JOllkertjes, tlit' UIl M~
LekbrJacb ........ oDd 0011 eeJl boa'JoetJe
"illen , .. en? 78.. 6a.Toor 12'..tirtbul
scbe l'OIIeD met Franlebe slurteo eJl lDeu
"eet wat aoori 1'&11. onuitapreekbar. nalDen
eD &oe_en, wordt dan ala goedkoop gt·
roemcL KolE.l• tbee met beechDltleli.
limolUlde en aue IOlrten on,fegtlk dran
Iru _I all. ....ncbeid.nb ~id nn rook
rnateriMl, 'yind\ Iii bier.

Gij kaat bier .,ail aankollleD ~D erochJo:!':' r. "tUlt .,an Mn echoetJrlCOI
tot "fOOr baard eli baar bekomt
MO Iii er aleahta "oor betalen lur. t En
"Ut ge .. a ICbnapaie tD&keD, dan 1001 JV
met _ r,."Ih. !lUI' de "Bar", .1. gVDIet
0." d•• trut "iJt Nppen. Wilt iV DIL
g""loekt word.., bap dan maar delltJ"
op Tommie'l teen.n. of wilt ,ii lie.,.r een
,.ODiglOet rlimlacbje. dllw dan maar 100
LaU hardjel aan eeD eDgeltje met blauwe
1'0gIIII of ook ".1 braine, en "T'U& om
daiHDd pardoDI YOOr a" 10lllpbeid. Will
Gg aw pJd of horlo,e beboDdeD, leu dan
op h.t ailhaqbord, "aar met rroote let"1'1 p8Cb""a llaaC I "Put op veor
ultllenrollen" (PickpooketJ), eD wtlt g!l
vu moo yorial" rn latere reizen lDeer
weten, terkoa du in voo!"OD! Land',
•• Dt ik beb plan een lange reil te do.n.
indien ik Diet 'f8rbiDderd "ord. Ik "eDech
II allen eeD an"r pl.ir:ierigd en .eer voor
.poed.ig en gelukkir NieuwjlllU'.

PAUL C R.

OVERZEESOH.

De PI~t 'HS b.ltbert op hnrt verlZ~erin~
'Van Do, de,Q'g nond .1. hun kandlda"'n
gtJk",.ou de heeren Amoe Bail ..y met 274
en Dr. Hewat met 183 Rtemmtln. De bP"·'1

' Ti~1 uit mt't 104 .lt'mme~
.... -.AD.
'., 0 .... .....:

POLI'l'IEl.: _~BEIDS LIG.A..

Oranjerivier :K 0100 te,
.~alegrammtin, ........ II•• _z .........

Bloemf(lutein,~-<Reuter)-De
Kenidagen siiD bedaard .fgeloopeJl. maar
aan b.' m.,utrut.bof "&reD beli •• te
danilf vpel zaken. Ko~porul R~yllold.
8D man~cbap Jobnslon lllll bfld."n y<>I'we-
zen Daar de Kalil'llCh .. o.,.,beid "PIreOlI
b"t 8telen ".0 twee koffen .... Il IL"I.JD"I
Cambritl te MiddAlhorg: el1 &elrere
SI.te·, YTOf'lI'er... n Kllcbeot r'1 "Hlbten(le
.erlrpnneno, -be, fl h-den mOl'l!en met eel)
Icheerm8ll 'Iln kAd .f~ an..den dur ~11
zonder "erk wu. fijj k"am UI. Zald

JULKEI'1BUB,Y.

....v.,. ......n,
~

28 Dee - (Reuter)-frerach-
te Poramootb in omloop dat
...Ioot ia bet •• rre Oosten

YWSterkt te word.lI, m.. r de oyer-
er ai'" •• ', te "eten. De

ld .. inJit..i, beef~ ino88cbeD .1
d. lllarilte naarn 0Pl"roepen
te ' ..... n !_n Je adr_eo waar

• per teleJraa1' lrao bereikea.
Alen'li-b6 tIorlop:h, pea Moreno

Bi~, ... ~. Genoa g"boa .d, lun
~ .£1,bO ,()()(l.- .,erkocbt en J.p.tI bee'
.. Doper '" (,\;a.

~ 2'.l Dee - (Beater) - In
~ --...... met. he' bJo~~ao)t.cb.p _toa.
...... ~Iand en J.paD 1f(lrd' ,..r-
. ~ dat.1s Kor.a meI Rall.nd III den
": -IDGI'~ ill bet "'M'e O·.. ren gemeen. _k
'-.~, dl' ieb !lOU tun w... r Briteebe
-. ~at JOU moeten pl.ats heb-

'Te P.rlia "ordt nrkondi¥d dat cl.
l'IuecIae rtl(8enog ToldosDde vene le-
.... ftD die te Pekin bt>ef~ ont.,.u~en
dat liet Diet baD pl.a II OI'D ",hiD. ru deo
_!?g betrokkIIn tAl I.ten "ordeD ; en er
liar ~n t"iJfel i"lt:oe!Iterd worden d~t
.Jr ..hijk 100 .el al. Groot BntteDJe
~ bulten .,erwilkehngrn ID het (\o"tt'n
tnaht &ehoadeo. Yuan ~bl KiD, die bee
.. el fnert 0' et de CblDee!IChe land- en

. . ,.mlcbt, oDderh&Ddelt mtt aandrang
~ ...... , JapaD o"pr bilt leyerel!l van wa.~neD

_ Icbietloed &erwaarde Vin een olllltoeD.....
Een baiter:;ge'1fonE' vergadl!rlDg VIln J~

pue lebeimea raad b"" ft goedl(ekeurd het
ainurdigen ....0 een b~lult om door
baiieDgewone maabf>lfel~n h >t werk ... n
den IJl?Onreg !<cool-Tutan le v~n!D"llon
.n lDiJilalre uittila'eu ~~d ,t) ma. en tot
beecberminil' van den ""oorwe!! on andpre
doeleioden beDoodixd,,,," te Tvi.IO lo
dau ook een ordoor.anlle b kend Ilesteld
die de JlpaIJaohe regeeTlllg eeo fdleluk
onbeperin krediet 'oor ('orlo.;s1oelelntlen
toek'lIt ADd6re ordoDnant Ieo dIe BIdur
.,.ncheDeD llin bouden eet: rflOrganJ.S&lle
YU bet militaire boofllk'nrller ID ·)or·
loptjid de oprichtiDI >an een oorl0IlS
audln. d

Wal Jlulaod betrt'ft wordt bericht si
• de beer Lewar, Ru...r..$Cb. ~io\.!..\>,r te'. pr 'D, bet ObiDeeecb .. mIDIstene no
, • 'ff 1I1ud1che r&kea beric.b& bedt dat
... - .dare .tappen ten ootrlUmWl .,..

DOOBe kDDDIID .. nOlDell .-wden.'
__ ~,~ m,akte be¥oomoielo"l
- I ~~tr- __ ...~. dat mea
o 'Y&D .8Gal&Dd ~aud .... to 'YeJ'-

...,. .. IIÏD, Ier band!;:j b.t de balaD-
nderbaodeJiog.JI " lOll diu .,.r
e J."_r;eD gel ...

~ .eD om .. I"e lfantajoerjje:.tliiliiili1
arekbll. .

De ObiD.-:h. n>geeriDg heet trou "ent
100 baDILte &.jjDom iD den oorlolJ te g._
rateD, dat z~ lie.,er de Ru_n ill ManIs-
joerij. sou a.n blij veil.

altr. ie,

STADSRAAD.

OIll..... ln•.
ONGELUK.

" " PU."IIEKIE VERaADIE"'•••Bloemfontein, ~ - (Reater) -
W"g.n. ,je .,erbOOjling der Rpoorwcg-
"aehten yoor omb- iniJlRl mll!.t:rtalen op
de ooordelgke 'poor ...e!jeo bt!dt de re-
geariog beslo,," 0 de boer. n ~e~ toelag'
'an ~. per m: I or IU" O!Dhelola~'ltlferk
t'>t! tp zeg~.n C:.t in de n••• te &el! mll~
dan .,err·oht wordt. Die m.. trpl!~1 IM
UD dA b~od geda.n door "~rechetdt'!I
h<>eren.,ereeDL ing"n en &ill Itelhg &0 I

worden op PTV' if-lteld.
EeD 101<I .. t. Tin den nas m 'an Lee I"

heden In b~t bOllpit_1 oyerle.tllrt II'" een
schedelbreuk. lDur hoe b,; de se bekom' n
heeft ja onbekend, en een , ndeno<·k zo: r
er naar g~n "orden,

DiDldatr. DE BEJijRENlUlUI8l!lN CJIILU>-
PINL

J. Á. 8HUTS,
F. K. KALAN_

7M1.t.,."lag aYOIld werd ... afloop ru:
da jaarTerpd~ nil dell. Porteni
tak ....0. den .8GDd, eeD pabIjeb:B:t:
dt>ring gehoudeD "ur de ~.. .
kandidalen, de beeren.M.ani& eD chiap-
pioi, een toeapruk hieideD _ oap-
YetW' 200 kieurs.

Voonl.itter ..... ·Dr_ 8Dlfman.
De eente aprelt .. , de heer D. J.

Marais eprak OY'eJ' dell ""_n po-
Iitieb~, tONtaDd VIID ~t laad, en te-
geo den in-voet 'VaD ~'du P
Dawu Deeg de heer C. .

<JIUaPPUU het "oord.ne lMer cbiappi.ni .. ide. dat het .,_
aangeoMm WU, ~ - ~7-
digfiDde yerPderiDg te ':*I' .J

u 1f_1Ite 1'&11. de ie~ gebruik
te maken om de liémG8mannen t. be-

b.n hiertegeD protest alWl~ dlw!keD ~ de groote eer, ~ be" ..
Immen een gevoel n.n. _lf· zen, door hem 1IDaiIli~ te ~.
il een der be. wen,'die - Hij 'In6 er vu 0'Yertu:igd, dat~, die

aa,ua;.oeeIt811 mag. Alt ik geen ~eapetkt bem &ijD Item bad geg.TeIl biJ de DO-
mij "TeIl hoe bn ik da.a mi.aatie '!reder voor hem _ ..__

'''I!l':*,~n, dat anderen mij zull_'_' op den' Yerkiie~. Hij had pea
Ala ik geen reapekt bab redteo, om sijD. Mrilriander ~

1a.od, voor mijn 'YOlk, hoe te waatrouweD en .,ade .wka DOOit
dat vreem<I- DllJ'D doen. Hij had de belofte ~plegd. om,

.alk.MIeo ~eIJ:~P WMln... : hij niet genOllU_rd ~,
wordt het ons ten kwade ge- wrog til t rtlklr.en, en wan_ hiJ "el
wij aelfra.peirt, :..e:.t:.kt voor gsllDllWtet>-d wt>rd, bP BUIen met ~!
Toor ons YOlk eeken P dien de bond d.aanoor uit&ool. Hil
in den ~lacbm&n, in den Za.I zijn belofte letterlijk houden, ~

II'I'lut!!oIIIDlWl. den Duitaober aangemerkt hij vertrouwde, da.t geeD oprl'Obte Afrj..
.Je _ eervol iets, dat ~o- ka.andar of <>erlijke kier.er, !>0M
dat tlDd«en tot de nobl!bt.e stem ~ ol'tr~,.,.l,· inA'I'd -u t L...

off .~. '~~ fd~. ..a u8""
_"lOlt. tot. h«. ereu 'nUl ·:~;;~oZIJn politieIJ:, "teuni hij doo Bond
....tr~ "" .....~..~.i.., Ja' en de Afl'lkauaodeor partij, welh partij

~JIllldeqil. een geest VIln opstand steeds be-! helang VB!U di'iD hoer .. de
bewl.&alllde t~t&Ddenl En WUI'- landelijken bewouer heeft be.mermd.

tllld81'11 dan omdat men Hij is t.egllU .-ige rediatributie Va.D
geroei. Yan zelf1'68pekt zetêb. welke lIleo~s aobadelijk _

maken DI, en ona aan- kWlllCD r.ijp. Toor Je vmegeDwoordi.
dan a.ndel'9D lief ia. ging d<>r landelijke <Iistrikt.o>n. Hij _

nSIDeD in der YOlke- een voor<ta.nder '"an betere. "etgeYing.
P 8'Il IW.oerdere uitjlllVl'.ll .oor OIlS ___
d_ 7.egt ons program verder wijs.telsel. B,j WH aterk tegen in.

. de Bond zioh beij:t_eren zal voer vaD ChinOO7...n, daac 2IIdb lleeht..
kie&&teleel toegejliit t'! mj· all(lnutJ(_'('li~,-t ?A)U ziln, en voor o.,n

niet ueabte de l'I!ObtAiO 1'aDW boer '''11 \"oor den geklE"Urt:h>lI arbe,-
gete maar ook die 'RIl bet eigendom der, zoowel al" voor den Ia:od.>lij.ken
en VIHI de verateAda ootwikkeling er· wiDkelier. Hij _lit, d,a.t het GOUT~
keut, en dat oaiJkooperij eo dwang bij nement ~ of niets I....eft gedaan
de JJte~uH IlOO coo Teel m~Jk weert. voor het Piqnet.berg distrikt. M~el' geld
Wat kan UUijker &ijDP Een ieder ge- dient te wordcm '-t"'Bd aan harde we-
vnelt dat ~ .U_ den bo- geD voor het zoutdn.!d <'n 8Ml de dia-
ventoon DRt be-hoort te hebben, maar trilttaaobolen. De}106t.. en tek!gra.al-
dat. 1rij1 ... pteleterkte aiel. lUI. bet faciliteiten r.ija zeer CJDtoeNikend, ter--
oog ....,lieat men te'r_ eeD reOhtJnaUg M;jl ook gl"OOtere IIpDOrweg faliciteital
ptrioht aan beslttiag, en &&Il ...... dieuden te wordea gegeVeJt_ Ala _hij
Bte.Dd.ont.~ dat _tal po verko2JeD werd, r.ou hij g_ middel
paard pat lIMIt bNittiag, Diet behoort onbeproefd laten, om dit all" te Itrij-
uit W oog te vwlier:en, indien men gen.
OOI l'IIderWad nijwum wil 'YOOr - HiJ 1fenschte tbaM eenige op-
lager aldalen op elk gebied. en dat land belde~n te ge ....11 iD _ ...t, die
iategeIldeel tot hoogere ontwikkeling bem pelIOOBl.ijlr trof, eo leide, z;ioh
wenaClht op te ...oeden., dat d'iep ~iefd te voeleon mer bet feit.

Vorder verklaart ona program dat Zlj.n eigen AlrikaaalScbe broeden
01Wll I"OIldginpn 0Dder de min of meer GIl.
LANlDBOUW, ~ HANDEL ...et~Dde 'boeren, 0lIl dll8l' opzettelijk

EN NU V.-a..J!iUJ leagel1S uit t~ strooien, omtrE'lllt hem.
TOl'n hij begmo, met aioh te intereeaee-
ren voor de ontwikkeling: no het sal-
dlllD~ :Baai. Sohema. dacht bij, dat bij
nu III eeD politie IIOQ komen, om _
zijn 'Iandg1!DOOten iet. goeds te dooD.
Hij ondl&rvOlld .StJerke tegenkanu.ag bij
d(' be"ODeI"ll der andere tle8baTS plaat,.
..en, docb hij kOD Bulb 'begrijpen, daar
7..ij "wohten, dat aal bet geld der be-
lasti.agbeteJera rou 'WOI'den be8teed aan
hWlne hneD8. Aa den andenm bnt
",Dd bij steun bij de meerderheid der
distrU1ten eD ~ dier
boereD. doch thaD. riadt bij tot aifo
groote verbazing u ergernis dat door
middei van leagetse en V'erk~rde TOOI'-
.t~D.iJta-, dealfde 1IJIt!aIICiten, die er
zeer dóor bJuden wordeo 'beyoordeeid.
eie GIltwU;tlloQ: der Baai tegenll'erkten.
Hij :rJeide, áCh er tegen te 'renettleD,
dat eenige ~ rou W'Onfen __
leead aan een maat8Dhappij of eeaig
privaat persooD; hij zon ecbter. nadat
een r.orgvuldig 0IlderZ0ek bad plaat.
gehad door ~enUi deskundigen
eD ala de finamciën des Iand~ b.. t tOP-
lieten, eeD GouvET'llemllllrta ont"erp
mor die oDt'lfildteling der Baai onde ...
-bennen. Hij deelde mede dut toen
hij getuigauiia gBl voor bet' lelect c0-
mité V311 het Huis, bij als een dt>r
,I,r&ct.euren "I"&D de ma&teehappi[ltad
I·erklaard. dat de ntaalt.8chappij .tlOO 0(l0
ann de IOOi!N>ring ol et"nig allder per-
'oon rou ge"'en, me bet epoor_g_ E>D
havenaohema rou uitvoerea. Dit il
een bewi~, dat de Maatsohapeij geen
,l!rede WIJl·t wensehte te mabcl uit
d_ ,poo~e~ ~ de doIEIr ..n eo dat zij
DOOit de Dedoe1ing hebbeD 'gebad deze
werken te monopoli">eleD. Hij 11'111 pr
7.eker ...an dat deze werken WlUlJleer
zil eenmaal voltooid l<Oude~ r.ijn, de
waarde der plaatsen &&Il beide zijde.n
dtlr Bergrivier, zoo-' als iD lUIdere
fie<>len van bet distrikt zeer zonden
,joon wijz.en, daar ct.> boeren aladan
e<&Il ge!lehikt. markt PlOuden bebbeo
voor bun melk, boiler, eieren vruchten
:!'l'OtInten. en.z., welke zij thans aMlt
h,mben, terwijl zij bebal.... dit alJe.s
'" auat 7J01IdeU zij~ hllDDe benoodigd.
h~D R'D'!!dkooper m t(' VDeren Hij
ooide. Jat bpt sobandelijk "'5, dat bet
rtoul'ememeat in ~ nil tijd milIi-
'lellfIID 'V&D bet ~ der belast.ingbet.eler!!
'l3d '-beed .. de ba'f'901 ....:n Lap-
,Iad. tot Oost.-Londen. terwijl ua
it> N. W. 'Kast, die "'U de8l!lfde lengte
".:nog nooit ea.~ penny ~ '-teed.
HIJ dr~ ('r bil alle &aD'RZi68D em-
,tIg op aan dt> leug.a., die Ollltnmt
'- ..-erodeo verteld, Biet te gelOO'rfllD.J1lCb tot 111_ 'Yne!Dden te P&Jt _
hu~ de WUl"beid dt'l' zaak uit te leggen.
BIJ ~ aBc au~ VOOT de
'J::arstige t!'II zorgvuldige .HeIltie .aau
'IIn rt>de lI;8SChonkell, fIID bemam zIJn
;>laat.; onder luidp tcH>juiohing.

WEEST Em!'I,])R.~<J8TIG!
Of' h...er Dirk ..an Zijl, 'Van Ol_ ...ill.i.

1nl. hield daarna eel] t'mlJtige tot"-
-pntak, "'aariD hij r.ijn b~~ op h<'t
',,,rt drukte om UJCh niet verdl'f'ld w
'Ijn fIID niet de Bond te vprla.e.n, ~
'l" Bondskaodidaten tegeon te "'...rhl!.
RIj Y'l!tlti,dt' nOj[1llaala ~ aarul""'lt .op
b..t ~ dat ~e beer.Mani.s geftreLt}e
beel 'de ~ altijd met el. Zaid-

E~N m:Z.\.MENLUK UOO:rO-
AGENT.

28/12/1903.
A.aD deD~.

Mijobter,-D .... er geracbtE:n ...erlpreid
lijn ge"orden d.c proenrear P.D. Ol.n-
...er alleeo voor on beer J. B_ M.rata.
ea 'Diet .,oor mjj ala hoofd-ag~at nl op-
Ireden bjj de _ltaaDde elt'ctae, .. eDlOb
ik bierbó bek.nd te maken, dat <fe hee!
OIDYer lIB OilS., guamertlij1le hoofdagent
&al bandt' I· D. hebbende durtoe OD.... ebte
vertroawtln ...er"onen door 'Yroegere
"erkzaunheden.

Op (·en v"rgarleTicg nn afge.,.ardigd"n
der liga werrt DIDadag &Tond beelot"n d.
afveJredl'n leien un te be .... leD .,O?r k.D-
didaku der W~tiie"tlDde Verg.werlnl!', nl.
Rir Henry JUl. Iln de heeren_WalCon,
Wynue en 8eIIrie (R.)

... uto .I.u ••.
•• 28 D('c-1R<tlter)-GilteT'Po,ulUIe'U, \ I

hart men een bU'ltk Tin d~n .wa-r.n. t
gouvr. der Orat'jArivier KoiooIe, t!rl~1 ~
wil'f s rois tu..aoh ..n l.adybra'ld .en biN
liin kar aan df!n Plltherg 0~'V1~1, mal..
gelDkkig zood" iem~od ernlltlg le bezee G. J. KBIOE.
re';)llcer de bO"ren aAn de gr(lDZ, I'
h",nocbt zehre or·root wegen8 gerucbt<- ,
iD d~ Kohnle dat de Bn !~.he rt'l(eell
de Basuto·. bun lIeweren WIlde ..fneme
eD dat duiro, d.n troePlln Daar de gre!
.ell k,,,,men wa'lr mel un P1I~ber.
forten b0utlfde. DIt "lIt·s I. uatnarl,,',
v"rzlDs,'1. I

De hoeree in het dlstrut LIUlybran.
"ll" r.eer Ir.g! nomfIn m"L de "erl1oeJI'~
dIe 'U outvangen b, \'-"0.

PORT ELIZABETH.

WOOD8TOOK.

a!!Wl ren ea bet scbietgoed
bid de inlptct8ar geboud.D. lour de
DuillCbera &."e a.. r Ramanadrift ge_
sond.n, daar hij bUD op d. pJ ..1I "aar bij
"., ,"D .,oedl,,1!rOil t'encbt.lfeD; maat
de luitt:Dan& en de .nder. "~!r,,.1Bt1lll
wareD oog dalf u meq lOrtde lOG CO«I
.,oor hen ale mea lion. 0.,., de ri .ier
wlren de Botteoto&e Iterk pP<'at ... rd,
"Iel. ter' de op een D ·i&eoh corpa da, beD
loa le liif pan. Vader Bollei ...... Il P.IIa,
"III aan"ti.iaI om de ge.onde Duililcber.
te nrplerD.

!!I!!!!!!~!!!!!!!!!!!,!!!!!!!!!

L I. M.. ndlll!, ""ond werd te Simo.~
atld ~D .... rpd.rini ....n de .rbeidlpartu
Ilehollden. Drie at,enarditrdeo YlIJ
g..patad. de bCltlreD A. Oorl4'y (u beida
lIandid.at .,oor WoocWockl, U. J. Onig
(arbeidekaDdidaat your Kaapat.d) ea H .
1'. Gordon, "aren naar 8imoa.l.d p_
pu teD eiDde de ,,~rldieden aJcIaar toe
te Ipreken om .. te be" ..... bet 'YOOr.
'-Id "an K.oI&p.iad te ...olrea _& aan-
_, bet ,"orme. ".D arbeiclen 0'1ui.
tleo .
De beet B. P. Gordon bekleedde deD

yoor.itterutoet ea lP' eea .ohet. nil
het OOf.t!lSD "U de arbtidlpartij t'n de
"Political L.boar Leape," er op wUaJl-
de da' de arbeid.partiJ_ ph.. l ~ Dcb
IIlf ltood, u De' 100 oD.fbankeliJk ...u
eo aadv. partij .1. de Bood of d.
PIe&eel'l. Verder ,,_ bij er op boe dae
eie "oor_anen ... n de Pr:orreMie.,...
met minllChtin, op de .r~ijj ltefr-
I&gen. Spreker m~nde d"t HU friacb.
democratische II-t ia de _t••riD, ....
het land behoorde ioreroent .. wonlen,
en d.t rr ""D IgkOlDltea be_tm, be-
hoorde o"elrjd te "Gldu. Ook w.
."D niel .... n bpitaJiatea maar w,t er
teeeIJ dat een oabe ..... ODdememini
lijn t'8r'teeen "oordigen in bet parle_t
lOa btbbeD die probeerden de rolitlek
YaD be, liDi op d. 1_* nu ban _a'lje
toe IICboeit'U

De heer Oraig crilil!eerde de "00fIIWI.
Dea der progr ... ,a eu aomlllÏge Yla
bDD kaodidaiIID .,oor Kupatad, waant.
bij de Cbinenche ne'fie belprak ea se
een nati"nale k" .. tie ooemde. Vtlrd.r
ried bjj de werklieden .,au 8imonuild
.. n om .,oor du beer RaJ!ciman t•• tem
men, ala deze de Political Labour League
onjenteDDde, docb iDdi, ft hii -iit niet
deed, OlDdan eeu "er~maull llaadiclaat te
Itellen.
N.d.t selrere Dr. Clark gel racbt bad

een motie .,an vertroUWOD in doo bt er
uunciman "oor te 11ellen maar de ' ...
M.dartnlJ er nid flU wilde boorea op
"rond dat &ij j!eeu poliweke ...ergaderillg
"II, "erd bellotllu eell politieke arbeidI-
liga te EiimoWi8tad le 6ticbten. Voor
laablflenoemde resolutie l&emd. de o ...er-
groote meerder beid.

8 el_I. f

1

TRilSVA.AL

H......... n......

lo •• t•• gep.lIt.

Lhpa'_lle.

Job.annbarg. n Dec-{Beuter)-Op
eeD nrdaagde buite"g"woDe .lgem ....o.
.... lJ{aderiog nn d• .Rand ceotrale reduc-
tie maatscbappii "erd hedfn ."nAt8lllmig
bealoten to* rjj"mige liqnidalie "E-
goDS dEn 6oanc:i toestand der maat
!ch·ppiJ·

IN MEMORIAM.

'-LoDden. 30 Dec - (&cDt.r) - Onder
de 1I1.. ,,..len yoor gebeurliii:beden te
Tokio iD .,erband lDet den t,,"t.nd io
b.t Ver" Oosten is er een tot bet -an.
pan n~ een tudeliJke leen ing, ell~sbaar
m ,w('e ~aren.

Ook 18 de regeeriLg gt>mlcbligd, om
ui' bet Cbin8t'scbll oorlo .• lodoml iteit.
fonde gelden te trtkken tot "'D muimulD
nD .,tihig milh~n yen.

In Pelenbur-g .... t het gerncht. dat
Ro.alaad geaa du'm breed ral inge.,eD,
doch 1181 ~nt1foord~n mat een In .ri"'I,d-
IIChappeliilre term~n geettld "Don poNU
mlU," b(MI"el bet ~reid ia Mn Di&dagIO'
to, den oorlog aan te Demen.

Een RlUIIllcb .. kader. bestaande Dit
een oorloga!chip, 'w .. kmlsers cn YUf
torped<.b lO' ""rnlelen hedl lut ootrln-
pu met de Diterste 1I1I,lheld "an Bo,. rto.
DUI' deo GrooieD O~e.. n t8 .,mrekkea.

Vice-Admiraal Noel, iD be.,pl o'er het
Es::gollIChElkader in de Britl!ch~ watereD,
die &leh in de troebele u te lJr"t. onder-
I<'heiddll, nl binn. nlrort bel beyel onr
h.t Cbioa .!ali'·n un Vice-.1dmiraal
Bridge OTemt_n.

Klein-Dfjlkenstein.
"ENTERTAINMBS'T" DER K.LBIN

DRAKES81'~INSCHE D!o.:BATB-
VI:: lU':J.t.:NIGING.

Spoor••• vr.e ......
JobaDne5borg, 29 Oec-{R~ater)_ Tt'r

verg' dering der Kamer .,an K:>opbendrl
I~icle de hur Geo. Mitcbell.ll ",n<')l.it~r
o""r de k"f'IItie der eenyormir heid taa
'poorwl'g"racbten d.t "-II &i~n lOU dat
w~nR het .,e.s"hil 'Rn belang der on·
derscheiden butureD zalll een e n'or
migbeid OIet licbt til be" ..mr.n .... Wat
bet .,enoer op de Dell1go.baai Ijjn betrol
lOU men ,o<,rdeolen kunDen bekolDeD.
daar er schlklriD~e1 !lrm .. lt:1"areD om
200 truck. pt'r dOl! in pl~&t8 <raD 150 lan
te weDden. "n de ..ere'lOi"de spoor1fe-
gen "Iren belig Ir eC ladingen lpoor"eg-
m.ten •• 1 yan Lournqo M"'lDfI D.ar
andere huenl le "erzeDden. 0,"" de
X at.u.cbe l't'~eriog spoor1fPlleD hadden
beloofd bulp &e .,erleenPD, mllll beigeen
~r Ilewjjli:d .erd ID het .,er ..oer <rall
macbine' ie 0011 op baDd~l,goederen zou
worden tOl'gt'put.

De KUp!l('h~ 'poor"agetl hadden de
'yra&g omtrent ...enoer fRn m.chiDerie
op dergeliike manier. "ooralsuo& lIiege-
.teld.

(IngesoDd.n ).
B~,

21~. 1908.
op ZaW!rrlaa den. 19den dezer, ~

leed lIa eeD __ bed ...an omtftlllt 2
1DaaIIden, de oade broeder Duie! Jo-
'-ea BICllll, iD d_ ouderdom VUl as
jaall, 7 -MtdIttD ea 19 daaea. Die
oude broeder "erd gebor.n op de plaat4
Reo.o.terfocteiJl, omtrent 6 mijlea al.
atend Tall helt dwp, en. hij heeft er
I!IIt,ijd g_nd tot aF dood.
lRij waa eeD lIIIlID die __ gezegend

"... naar de "ereld. Bij leidde eeD goed
zedelijk umm. Hij beeft Troeger dt'
K&rk laag ~ ala d:iakeo en 0uder-
ling; "118 altijd _ gewillig voor Kerk.
t'O Bchoo~ te P_j bad oeen ~ baud
voor de ~ .n de God.dienat, eo
ofachooo hij pen Clpalbare t'OO~er
in bet gebed '1rJI&, kOD toch lIlO8Il.Ig een
belijd« &an ;hem een Toorbeeld _en.
Hij was - getrouw ~ 't'IIA G«ls
buie. Hij..... tile mane mend, ea
WAl ~ P1I"illia te helpeD waar mlb
noodig..... Hij Teed SWa&r in de laat..
ste paar .. eken van sijn levu door kort
sdem.igheid fIID benauwdheid. ZiJD uit-
ga&D was vrede. Hij beeft zijn aObUJd
beleden en getuigde 'YILD te geloo-rell
dat zijn zonden vergeveu sijn, eJl be-
geerde dan ook .terk om GIltbonden te
7.ijn en met Ohriatus te 'W_ ZijD
plaats in dil Koerk il ledig . .<LJ zal Diet
mMr te Reno.terfontein op den atOE'p
!!eZlen wordea.
Ik za.! berD ~. Bij wu mij eeD

getrouw vriend en broeder. Ik ben
ook al hoog in jaren. doch zoo Iaq de
Htlere mij spaart, zal ik Hem Dog blij-
ven danken 'YOOJ' dien getrouwen mEal
die Hij mij hipr op aa.r-de '"'fglUld beeft
zoo vele jaren .....n dan hoop cm V9f'tr0u"
ik hem daAI' U. OIltmoeten waar _
HeiJaad ODa plaate bereid heeft OlD
oimmeer :neer te scheiden. Een V'&II

~ijne laatste W'OOf'd.eIt a&1I mij "118 dit:
"A.18 de Heere mij, ~ neem>t. hoeveel
r.a.! daar dan oog Ot'Vblij'ren." Hij
meende ~ hOeT.l trouwe menden
zult ~j _ oog ofer b8bben. Ik ...
hij Zl~lde op t"ee ODd.e broeden
die vele Jaren ~ dikw-ijla '5 Zon~,
~Z&Dlen met o.m, bij mij diD@eJden.
BlDnfIID de laat.;te vier j_ zijD ~J
mij a.Ile drie door tieD dood ontnomen.
Ik mEI8JI, ...olgens de wCJOrti.P-n oozes
HeilaDd>. "die tol mij komt zal a
geenni.na aiflwerp.m", -. aIle drie iD
de geweaten Y'IIOD TUIt en -.rede te oot-
m()('~n. Bier sijn bunne llUDeu: Dirk
C<Jl'Df'lU8 UYl, gestorven J111111ri, 1899 ,
onderdolII 81 jareD, Loiea OornellJli
BIODI, gest.orv-eon oot.ober 1902 ODd 87
jaren; Daniel Jobaant!ll Blom'!._SesbJ!
'Ven ~~ 19oo, ouderdom &'Jl jau.

Zalsg BlJa de dOOCIaea die iD dPO Bf>er ..
st~eon.

KENNISGEVINGEN

Woeradag ....ood.IS D!'O.jl, "erd albier
door d·, leden nn bo""Druoemde Ver-
eenigiDg een ..oontelling iD bet aebool
geboaw Ne"eD. De opkomat 11'&1 uor
talriilr•

He~ program be.tond nit eea ,,, .. Iftal
numIOen van ...eJ1lChillerde loort, "eilIll
.1Ie uitmuutend "erden uitlfe.,oerd.

Vooral de tabll'ln'l: (a) Eiod goed, al
lood, (b) Cri-ieke oogeDblikken, (c) 'a
Grap eD 'n b.lf. trokken bDltengewooD
de aaodach, der toe'cbJtn"en,

Vin groot belaDg •• rell de t"ee op
.eer koappe "Uie lIi~gefOerde tooDeel-
'Iukkeo : ( I) E.;u 1,.11 our bil deD kappe'
eD (2) Belp geen nif'nd bii Nooiera.

Ue .,o~ende beeren gedroegec .,ch uit-
.tellend In eentaenoemd 'ptl: B. &>1-
SOU" (Fofnicbon, kapp"r). A de WiU
(Jacob. bediende), J. Roa!ou" en B.
Malberbe (Ju bil eo Cbarle •• 28IudenteD),
N. ~etid (Bon de Sac. politie-ageet), S
Retief (Meyer)

Ook de 'rol;;ende dames en b(·eren iu
bet laat.tgeooemdc I~I: de d.mrt S,
Betiel (Mrs D. Vera'cr), J. Relid (Min-
ni~ Betlt f), lJ. 'V. d. ~Ier"e (8u,tje

jmeid), fin de heeren .1. B08man (Danie
V"rat.r), D. Theron (Fanie. verloofd .. n
MinDie.)
, ~ .•. baddeD wiJ ook .. ngen_me mDziek:
pen PIlIIoforte Duet d· or dIl damps Joa-
bert en v d. ~Ierw"i Viool Solo door de"
heer J. Tribdborn eu e~1l Pumolorte Solo
tloor deo heer W. Malsh. Oao ean Voc8l!.1
Duet door d~ dames On Toit en Jouberl,
d,.; door allen ze~!gen·)t!·~ .,,,rd. Il. t
.erd alles lUIalenol oltgevo< rd, "oor,,1
GnderscnelJJtl zlcb Antj~ S"mel~, die ten
slotte op het plalform fer-cneen.

V001 genoegen ga.eo ooit: de t"ee ret i
tatics nu d" heeren N. Hatid en ti
HUllO, getIteld' EoSlangenbeet eD Van
kwaad komt goed. Beideo werden m t
8UCCQl! gele., rd en bnch 'en de lachspltrt.u
heel wat In be"egtnoj.

De scbare gedroAg I'ch leer beHcd.-
geud; er h.ersclJte over h"t "Illewe. IJ

iiroote Rt:lte gedurende de btikaD8 d'!t
orea van vHmaak. Een kl ..ar bewue v"o
boe ..lien dit!n tuj genoten ht!bbtlll

Uaar htt .. er W4rm In het g.bJtlW w••
wegens de groote menig le, werden ~r diell
avood gedurende de tnlllCb,,". ti j UP ze)
wat tWintig minut~n, lim0Dsie ~D .1, rge.
l!)kA TefftrscblO~l!n ~I •• rko.lin.: ~'.
verl(wlkking verkocbt.

IV!) wenscben de I, d~n v~o genoemd"
Vere<tDlglDg V"IJ harte te fdlicitefrtlD meI
den oitenL ~ucoenlllrn nitl!ll", <aIJ bu"
oLderDt miDg eo bopeo d•• bet DIet I&ui!
dDren ui of WUsuJleu "eder too ."tI! in
het'leltde g~bouw kaur'fo bU"'ol;ttl.

op ~e geoorloofde wijze worde ,..
stetmd, zoals o .•. door uudtWl _
-. doeJtreflieode wet op Ol_te", u
ru.a.tbodeu, en ook ft.Jl een om.r.icJrtág
en oordealJrundiit toegeput stelsel 'rBn
proteotie. Mij_I" de ...oorzitterl Ik
DIECD. dAli hiertegen .ni~ bn "orden
ingebl'llCht. Ilt redeJlt'er vaJl af bet in-
dividu en den famili~ tot op dien
grooteren familiekrin.g. dien JDeIl eeD
volk ooemt. Ilt riDd dat de lriDdenn
deij huizee "4rden 'be!ldhermd ell , ..
koeBtI.'!rd 'lUl voort geho)pen, toWat Till
de ttJere wezens Imwhtige mannen ge-
vormd zijD, en zoo m_ ik dat mea
ook lIlet llijn volk doen moet . .Men moet
dat v~1k kOE8teren, stJeunen, outwikke-
!lID 6D hulp biedea totdat bet opgewu-
~ is, am te ...&jl-eren met andere,
oudere, sterkere ...olken. Op elk ge-
bi..od, en IIlIijna imri_ kali men dat bet
best doen door e&D oordeeJ~e
mate _ protectie te g_ ._ ruj_
'reri!ejd van ...er,obilleDdo 8OOrt, iD _.
dere woorden door _ oordeelkundig
ate1sei nn prot.eotie.

Verder zegt ons Program. dat
INMENGING VAN BUITEN

T t.. 82648 2821 IIU 67H~ 2~i>; :'~2'2,
I JOl 3-000 ~12 J88l 689j8 h7~2 J bPI
l'~l J'Olli 1I1881867 645!O 22j4 ~ :(15

Deae c1jf8l'l I jn de :ot.aJen v: n de
t.>dÓDpn 't'1Ul de venchllJend" 8u110n,
I 'der <rerdcelliul 10000ben de ",~lytJ. CD

worden yeranderd &'1 lulke vcrJt>cIlDi' p .... "
o~ft. Zij liJD 00 'cnror;"'Jl A'D v' "Dd r ,>
bj V rdeelio;: Y&D de ophrcn •• ' I CIifC/,.n
·1 KobDla'e eu v"""md. gocvernl'lIwt'en
.,., -l«:b'j·pJjell.

OONSTBU<YrIK TARI.B:F INHKuhKf'r..'
ALS BO'Ii.N.

Handel en Nijverheid.
LoDdt'o, 30 U.c - (RE'uter) _ De

laata&e bericbten uit bet V~rre Ooslen
&Goau .... dat de RIUI!"n bard aan het
werlr &iiD in MODgolia, en Bieb gestadig
tnaidwaarie bewegtr'.n.

VolpJJ. geruebt bebben Zli DUfeD ge.
bled blDD.n 100 mUien ....n Psking on1rr
jariedic*ie.

SPOOR WBGONTV ..UW ti n.N.

Job,,~neabnr!l, \!li lJoc-(Reuter)-De
Tr.D8V:nl ..LeadM" ,Pgt heden dat bpt
plltl Van h-t Tran~v .. feebe teobn;ach
Irelitnut i8 &angeDomeo, maar In dier
VOPllbdat men dt'D cnraDd "oor bet derde
en ..... rde jaar te J oh8nDPsborg ui door-
maken, en dIen V>Jorbet pelstA en tWe<'de
all thaes ID de Kaa,sh j t'en geboDw
IS !ie.ondtD en het perw1ef>1 "oor bet
vak aaugeRleld, en avo, ·[·p<.en zullen
zoowel I., PreloTia ,,', te Jl b&Dut,.burg
.' h >1I:!en 1II'"de~. I. dA ."no. I te J,
banr:e.bu,g III or~e, dan wordt da Z. A..
mlln·chool"pllebe'en. [le raad Vin het
l"ohnll!Ch lOstltuut hedt b ~lot· n dat
H "~r profe,wJren zullen zun. w.uvao
I "'eE', de h. ofd prof· ~.or "le levens in
electrlcl tell pn mechaDlCll onder"'!I' ""I
geveD, eo de US1.tel ..t profe~lIOr reeds
L!in aaul(€steld In de per.oneo van de
beer< 0 II. J n.1e Sh 111' en J. Orr, v.D
KlmberlfY· Men boopt de achool over res
welren te openen. en er aal 30 goinjt's
1'O'Jr den vodeo CUrsU8 'ID een jaar ge-
foe~d wordeD. De cursus aal be. taan in
I" lIl.cballl.cb,·, elOClrlCltlllt eD !.E>pkenec,
:.I mun 'Nelen ~n b~1 meten der mIJne",
Det al. te Klmberl,'y. In bet Vierde JOar
zal mell mUl bUI.h. II 'lOll, mljom"I.O,
btL.crj"lto, VaD d"lf,toffen, e..... y'ereo,
AD bt,t werktu tnt:'t rnf'~h,nl')\ ~'J f'1f-':mri
("UIt bc:'aLJd~D.

Sloolllboolen.
Loaden, 29 D~c - (Reuler) _ Ve

Saxou lO beden, DID!ld3~, m')·g_D, tJ 6
Dr. le Mad.lt·u oaPI(~komeD. de Doune
CUI·.Ono·jerdag te 2 n.w. eD de Pem.
broke Oiilltle Zon.h" lA " '.m te L,s
'Pillllát; de ..\run·Jel Ca8l ie Z rol&1irunr
gen te I utlr ~ Tpoenlf- n "'au de
GDelpb te I n m '<r~rok"er. "'a.' ()"
Goorkha 18 Z.. terdag ~~n 2 r .Ul. t~ ~ootb
ampton Il&ngekomeo.

PORTERVILLE. ----- ----met de lmi8bondelijke aangele~e.'l
vall Zuid-Afriltll ..al worden geweerd.
Ik Za.J hier duidelijk sprek8lll. Ik meen
dat lwt mijn eerste plicht is om loyaal
te ~Ijn j8gell>s mijn eigen land, mijn
eigen volk, en mij met alle kl'llobt. op
COlJ':o.t,tutioulOOle wiJze te ve~ t&-
gon alle inmenging va.n buiDen af, aJ :8
het dan ook Va.Q uit ~ng 8tl'llat.
:"I'ÏOOlaDd kent de behoeften .-an Zuid-
.-\.frika hf>ter dan de Afrikaander, u
niAmand meer gtI60bikt om dpgelijke
"'elt_ tie maken 'll"elke in de behoef-
t,·.1 moetea ..oorzien dan de AfrikaaD-
o..r! derlta1-". betwist ik bet recbt 'VIlD
{,"rug iemand, di. buitea af .taat om
wetten voor ooe te maken, of zicb op
te -rpen .... zljnde beter ut staat om
o~ u.kea te 1'9g&len dan WIJ zei ven.

En dan, mi~ de Y'OOrzitter, legt
000 program neer dat oaae ~ri.ng
rekening moet boudl!n mot
HET CBlUBTELIJK KARAKTER

R.d. v.n Dr_ ttoHmar:.

UlWOTl: l'OE\'LOED VA:-> LEnn.

HOL DISU Dlili At'UI*iUHtAj)}';..
~ E.'i AFG EKl!,"UR D.Ilo...... r led.n.

HtPlRL\.-\L HOF V.\:-! _-\PPI:.:J. I>" JaarhJk'-Che I, rgaderlUg hl! deu
Porterville tak "811 den Afrika" adpr
Boud _d den 21j,t.-o dezer plaat'.
Bwt"ngewOQn vee] penonpn. t uSdOhen
de 200 en 300, wAaroader rl.. bt>eren
Dr Hoffman, Dirk vali ZIJl, OallW1l.
ham, en de tWAe door dt>n Ha'lel geDO-
mineerde katldidaten voor !'lqUl't.be:g,
de beereD Chlapplll4 en ~fara,<. warell
aaowe~

Da8r de voorzltn:.t;r, de h9t>r D.. 1.
Rossouw. 7.',In ODt.Jag genomen had,
Dam de "IN!'-V~orzltt(>r, de heer .-\. 8rt'8-
It'!' het '-ooruttersc.hap wanr, t"rwlJI
Adv P .. 1. <111 TOlt al~ StC'l't!'tans "get'r-
de.

DH I"oonltter opende de ....rnobtJll.
ilsn met eeutg& toepas!l6l.iJke woorden,
"Il verl!lOOht d.-o ,ecrtarj$ de lIeruuagt'-
V'lIlg voor te lezen ... arbil de vergad<>-
ring wflI'd Injee~erot>pelJ, ht'~een ge-
.obleJd;e nadat een ge~d was ultg('-
5prokcn

Duarop ....el'd Dr. Hofflaan verzocht
d" T'ergadel'lDg toe te Fpl'9ken. De rede
\"an Dr. Hoffman 'ba<! grootelI in ...1oed
en vJ'r0tn7..aalrte een stprk"", indnlk op
de talri,ke rergaaenng.

Jtj.pr kau IJ<)~ worJplI m~eg..dl'eld
dut ek> "l'lga<lenag <ioor !lOOveel ledpa
..-a8 biJgell'COnd, d.lt tIt' hof7.8al, W'1Iar-
III de ,-prgadermg w.... bij_geroepen,
nlJ't allen kan !Je\-at tt'n en ....n n,",uwe,
onlangs gebouwd .. winkel ...an d"" beer
.1 Rl'P!IJ..·r mO~5t wordl'fl It&bruilrt.

Dr R offtnann werd ".eer t08(l8jnicrht
nanal hij :mjn rt'd .. had g~inwgd.

RJIlDE V,L'I," Dr. HOF'FV.-L'I,".
Dr. Hofhnaa, de iIDt ~e,

sprak ons-eer lOla volst'-
lrijnh.r de -.ltltler, mJjIle he.

LondeD, 30 0,,0 - (Rpoter) - :'inIl
... n lust 'Del nam-c "" led"" der Tand
HerTormiDif" CommÏM,e is g' pobhceerd.
HIerop komt 'oor de num un SIT
Robert Herbtrt, die vrorZilter en VPr

\eieDwoord'g.r ui 'Uil VaD Je reetje,,!.
katoen'pwne'lI eo vP',rhlllende aa,le-e
l"d u.t n~eD.
Er werd! g .. p.d dat de COlllmI8"e

Ileec rP!l~"Dll.n tnl va~t,'ellen voor d~n
KO!')!II.. leu handel, D' CL. In r.e7.e laak
'oorotrllen &;tn de Kolooie1 ui dO('n

De H Fd R. B. !]aldanB. I). raai liJ
v'o het pari. mer.t 'Oor fJaddlrgtoc_b re.
dronl! er 10 deo 'onp o~~er red., gl.!t r
a'ood d00r hem ~ohoadeo tt' Tr,ctnt "'?
un,,.,rn IQ het m Dlatene 'ert. g-nl<oor-
dill"" op te n lope 0 It a!!~ de<.I•.o ,l~
'uh, ..anDeer lOl; e"ale , .. ken werden
&ea;;roken

De beer B "Idloe be ... I ley~n8 &an de
opnchttng 'an een Irnpenuf be f van
.pp~l.

le ~
1

11102 ]!f{lj

WeIteliJk
'" uldellaadlOch
o ..'.Ujk

T_I_ 1101 JO,

V3Il oua TOlk. Tr~ zal de dag voor
on~ ajn, ~r ons \"olk ajD Lur;"
telijk kara.kt.er Yaarwel n&gt, treurig
de lijd .... nneer ete Zuid-M!*aaD zijn
CJhristoI.ijk lrar&ktn verlieat. En ons
Program spoort 00. &lIG een wa1sod
oog te houdea op de verri~t.ingoD OD-
zer RAtgeering, zoodat wets door OlUle
.etgevUtg wOTde gedaan wa.ardoor die
kara.lrt~eit: ..~ oue volk gelr:wetet,
oab:iel4 "ordt. <11

HeDcJba.ving va.n vri~d, 'VlIn god&-
tUeru;t, nltell tegen publieke eerbaar-
heid ('II t~t>Il vt'n-atlaching van ("\"en.-
middeleD-het ....,roDtrooiDlgen _ wa.
ter Nl luont.-ook nM" IFOrdén iD Olll!
Program opg~ ft duiden 3an &:i!' uit!t'!st1'ekthf'id YlID 01l2J8 b&giD.

En au mijnheer de voorzitter, ik
Morde wo _ iamand &ebteT mij zeg-
1l'MI. ik ~. met de BoDdbegiueUi _
maar ik wil v r ij Zlju. Ik wil mij niet.
aanafuiten. Wae 't"lm aDs is vrii-obeel
vrij P Zebr niet de vad('r in r.ijD bnil"-
de moeder in baAI' o~ kin-
dene eter fadII...-de iDdi'Yidu III eie

OMTRENT de bdfhg <!lU nl w~~
L~lnting ...oor 1904 in de .Af,jedlu~ l·.··~
& f' ad ..._ D den beer HeGry ( ar'uL
S cretvia n deo Raad "'0 geD~mdt
.Hd .. m.,.
lIUOFOONDERWIJZEJH> g.n&a.&d

R.larie .£60 eo extra emolum, lJ'en ~p
plka_ IU deo beer .Ii :-:ar kc "ut
Ianda, P K_ DarbanTille (Zie ad.)
ONDItRWIJZE.Rp"I'1I'4!<l it' ~lrlJder-

burg. Balana .£60 per JI&I AprIlcalI·'
aan df!n WdEerw. beer G J. M.lb.r!Jf>
aldaar. (Zie ad ....)

J ,.banonburll. t8 LI. c- (Renter ) -Ben
'PllClI\'" a'~em"ene ".r~adeT1ng Yon de
und· ~ ~onder. ID ge Impe·tAle ko.,lka.
m r m""t ,·hsj.Jpl', hcd"o gehcatlen, msco-
tIgden dr d".ct~ur (,bhga!le' ~II le geveQ
'oor £75'\1)1)1), te!!,,,,, 58, 10 "t'rblnd m~t
de ov~rHnk·)m.t and d" ZOld Afnkun-
""he eo AtlstrsltllChe Voorn.d en KOtII.
kam: r lIaal~cb.PPU en rte ZlIld .\tri
kaaoscbe Voorraad en Kod~amer Maat.
schapPIl·

NAT A L.

EEN ONnIJ.B A4 R _Gm. EJ!:8lUD.
DEL VOOR liMBaE~.

AAMBEIEN. OogeDblikk.lij_ r-
licIr1ttng. Eenmaal gehruikt ia de er-
ds_te be""Jl 'RIl Ze_4 Kuue',
"EeD Naeht" Aambeien middt.!. Het
wordt ~bruikt .... bet ltantlaaru aam-
hei.nm.iddel in '2 der ...o')t DeamJJt.o
A.meribanacb. Hospital.n ~n "ordt
aanbe ...elen door aambei ap.nahtei:.f'ft
in alle deele. der "ereld. ze _ II I.
&Iiat een middel tegen aambeioD «.'Il .f:1I
geaenr 1'&11. _, bra1ldplek:boll,
kaeu%ingeD, 1111haiduite1.,. sta er <ry

~.,:,~btll,. 2'l [)ec-(R~oter)- C;"'tereD Z_mo Keene'l "l:'n Nacbt" aamh&-
wer~ feD 8p"onve~bPdiende le Moren- eDlDiddel te krijgaa. Verlaijr-r hij
rl~!Ial uOllpvalleo ~D bijna dood~~8tolt:en alle Apotheken tegen 1•. PI" d", •.
door Mn bllluKen keref, dien bp eehler Agaaten 'YOOr wed"-'I'rkoopen Letmoll
bu. werJ~" die. toetl de poli:le IIwam'l Bpkt. Man .-.cbtt. lliolt ~ "&ont

, ~oor dete b€!lQboawd ....erd ala een der NlCbt" ••••• beI_-(..l,,_)

(o.-t.) EE~ BROEDER OI-DER-
LINO.

GOUVERNANTE "'r1'UfM te Good-
~.,,~, nabij .Marailba"" K.K. Applica.tiea
. p ~den Mn den beer J. L. Pretorioa
"fi .. r (Zie Id....)

EEN jou,. AfrilruDlCbe riame biedt
'icb au a!r1Jt_ne IDll4Iderabalp, (re-
..elacb of II.cretaria. Zie ad ....

GERTOLEN of -..erdwaaJd "e" "itte
m.'·rrie (trippel.",) .. n Koord ..r P...arl.Z,e ad.. .

Tl': Ma.llIIEibury lUllen op 5 JIDuari
'9()4 doo? _ .fal&jlt'r J. KnD'dy Sr.
P" I.1Wr "OMen ...erlrocht llachtovell
IIcb.... pea en bOIa:bO (Zie .d ....) ••

RHODE~IA.Eea ••• g.tull om •• a .ed-
. dln•• eh.p.-Durban, ~8 D"o-(ReuLer)-_('~d. r de

Ml~eFen die b...i,D morgen hIer uniwi
lDeD ....u de ,eboeDer Tihkum 'so 2.
tol', waar lEapilea V,·. tetl rel8 "m de
wereld IDdeotd '811 i8"olge VIII ~eo "'td
J1Ct;fcbap lIIel "D Cara.dacb kr&:J'('u

-'
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In ~deo W..tgevendeo llai.d te Pretos ra,
.prak ~Ir George Farrar VI .. r uur nil
.~'D ,1uk t er n'rdedlgll1g "Jn ...r motie,
betrt.ffpOlk m vo..r van Chme,,""u HIJ
)QII" de ~etul~f'n" af)l;<'lf'gd voor de ar-
b.>ld,ronlln,,~'" "U het bevinden dier
corn nn -,~l{" na, en 'Ket·~ op het onom",too-
t"llJk feIt, dal er IU ZllId .'fnk" Kebn,I<
..-as aan arheld,kr.ehtl·n HIJ Hnk<lq;-
de de Wltv.atH,rand :".tureU,·o .\rhel(L-
, prp"ruglO':, kg"" de he.('h\lldlglng, dat
LIJ de aan w ernu~ \ an nat ure lleu had In
den .. eg ge,tuu III plaat' "au bt-"or-
der d .

Het. genoar \).·'Wllll III de n,rI"I1I,~lDg
\"I\D de hnaotlt"('lt:> l'n"'l~, r-n Oleo ken
UIPt lan~ e r ...ac-h t en . de mlJn<'o Olel, de
bandel p\"pumm, het gou.-ern.>meut WU
ml..,cblt'n ltllno~n .. acht ..n ..I, hpl l'pn
nlOr&tonllffi ~IJ1I'" ,chllld"n proclam ..er-
d ... ~e t~ ..n ...oordlll;e ,r .. " zou kunnen
leldeo wt eeu bankro<.·t.

"preker ......~ m"t lI.drul< op hd "rn-
_I Ige noo den hnantu,el ..n tOt'<land Rpt
~nd, r...,dp hiJ, kon nI"t ,til _taan. 0..
"P1o",,'ng dt'r mOf'llilkheld 1"4Z: In II...... n·
n.'mll1l1; der .u.:gp"tle. lI;emllakt op d.'
Hloemfoot"l0 l'onf"rL'utl(", "aamll'd .. d ..
Prt'OII"'" d..r zelfbe-t urende K OIOOlPI1
vaD d" Kaap ('u :"'.tal hadd(·n 1I111; .. ,t"lIId.
"pn d,rnd .. d" h.,'taand" arl)f·"I, "oor-
~wnlll!2:~n t.- \"~rmeerdt>Te-n. 111~t oml"'~
t .. 1\ "'1"'n. H IJ we'" d.· opm ....kln.: .,..rfn
van zl< h "Is wud"n d,' IOllbonalf' Ch,-
nt.,'1.en Wlilen tDVoert"ll omdat ze- g;O(-d·
.. nop" aren In a.anmerklnll; m·m ..od,· d"
k",lpU ....oor ,ovot>r en repatn.tH' 1.0Ud"
(.hm ....' op t'o, yr maand kompu, du.
op m""r dan Il" Kaffer nu km-tt ..

IJ.. f'Uloclpr' ...tsten, dat Chme"",h ..
arheld te nrknJ!l:en "a.', doch 1.IJ we-
t"n olet of dl" arheld W'" hikt I' Meu
,..'" bes<'huldlll;d van ..,,0 bt-1I;.... rle, om
30(l,DOO (1lln",,"'''0 111 I .. ",,..rplI "-as h .. t
)I< .,a.Nl·h IJ" IIIk. da t 7.IJ al, bezllI;h .."b-
n1('n~b('n zoo lets zoudrll dOt'n ';. M~D
",ido f"T

U:HST Bt:T1n~KKU.JJ b: WEl:" H_;£..'
In,"o{'rt>n, bIJ WIJ'" van pro.-f. en lOl, lUt'n
ua ..rrnede .ucces had, ~o!ld"n

~H:I-:R b:r:,,'E..'" "OLGE\.
De re<l('u, ... aMom hiJ \'oor hpt t<>;::rn·
'" oordl~e "po..,chtt> de 1n~t.vOt'rJE- a.r-
beld"r> te he,tt'mmen, AUeeD nx" "',t·
..... ter.rand, .... " dat cl.· pr""f be' h.·,t
binnen een heperltte area, pn ondN h"t
dl.r.octe op7.1C'bt ,""aU het \.ollvprupment

10LIknon"" lI:enomt>n ,,'ord"11 H..t hoofn
kenm.'rk ekr ,.-..1, dlt' hl; ""'u,chl", dat
\ ,.t kablnt",t LOll tn\Ot'rt>u. tn()f·",t zIJn.
t\)Olr1.1Pnln~ voor lnvO(~r ,au arOt-\(It'f'
ilnd.'r f(''St nl t lP!'. Klomplt· ... \"(\11 ntt·t, mlil-
,1"1 dAO :.!.j() mop!<'11 t.·gehJk "ornen '"-
~ehrllCbt .• ·n alk ....n ab hpt h..hoorhJk
;1')1 t'ut ltoflrde pt'r-.onpn ZIJn lw t,pf'mlJll
Cill 111boeking 1.011"Bn 3 tot 4 Ja.ar mo<-
"'n 1:1Jo. De mll;enl<'rdp arbeld.'r, zou-
d,'TI pa8s.en mop.ten ultnf'tnpn. ~e(·n h,,-n-
,kl mog"11 drll"en, Io"'po II:rond mog"D
1""2:tl"n of .."nJIl; amb ..,_.ht 'lltOt'fcnt"ll.
Zil 7O'ld£'Tl rn()('t~'n bliFeoill""" DE GRE:"Z£..'-' DEH

TEnREL'E~

....- ~-!.- ...
. .' .«,11. 'Ól}, redenen voor

mIJD I'I1ttlchteo tnO<"S't Ik 7-00 kort mo-
lol:"hJk uitspreken, nn-t a.ll..en al. h,l'
der ....ge'.rUlII;. maar ook omdat ik gedu-
....nd •• ht',,1 mrjn polit ieke n loopbaan in
.\fnka oe n hondlll~ I..genover de nat.u-
rdkn heb "all;l:enoDtt'll dil' nOOIt po-
pulair iia~ en waarvoor st.-ed -, -Ir-cht
van nu] " enl f.!"sprokpn, maar dit maakt
n",t dood. In d"7'" '.Iak is vt-rschi] van
apInI"'. Th prk .." hij nujn t"g('llstall-
,!<-;,; dl' .-del-t-e bew'·"h'T..den.:n , zooals
Ik hoop dat ZIJ bij nuj zullen dO('I1: dar
ik dl' kv.......t," heb b..",houwd van UIL

h•.t oo~wnt. \'''-1) L,"d,belanf!Po. Ik
",'n ....h dat d1t l.m.l 900l"po,.Jtg zij eu
voor urt 7••1 gaan ... Il zajn pla a ts mnv-
m~'l1 onder d" grooh' koloni ..s van h"t
R!Jk. Ik ...",nl'ch ('en groote lIl>1roo-
mlD;! Yall blank .. arht·lde". Ilat de be-
,-olklllll: loyaal 7.IJ, ...11 t<'H",I ..n ...u ge-
Illkklj!, ..n al mIJn hoop op ZUid-Afrika
n.'ru,t of! d" olltwikkPli~ vall Zijn mi-
ll('ra},'l1 nJkdom. \a J" ernstlg,tt> o.-..r-
dl.nklll~ hen Ik tat het heslmt. gek~
m('" dat het tcllOrt aan arbeider.. .,)Or
dl' llllJtlf'l'llI nH-t. k.Ul worden aang:evulft
lilt d" be,('wkban' hromH'o III ZUld-
Ainka. Ik 'be-I> tot .IP "l','o~trt·kkin!!.
g,'kO?l"n ,td I,,·t 1n hd fw,t .. bel,.ug
y,ln ZlUd-Afnka 1-. d,.1 d .. ""ne groote
hlllphror., dlf' hl't h"7.lt. met kr,.cht
wordt ullhnkk.·ld, pn t,'r oorzake .ao
dill o\·!'nn'fl;J.ng(,1l l...tl Ik :_.tf'nlnrl'l1 l"ÓOr

.I" motlP .

Be t Pb
' . (W)

r ram !lip Dcckrstl (g)
JObD Harold Dnminy
Oliver EladnD (g)
Edwin Frarlcis OlarelJctl l"armer
Edward Fitt
Charl .. William Hart (g)
Frederick Hector Klctte
Lorendo J .me! Lake

I Colin Hunter Luodie
Jamea MeCaboD (g)
AleuDder MartiD ilcGluhaD
Dominica McNamee (g)
FnnIr Miles
Joba Boger.Morienrood (g)
Douglu Olairmont Murr.y
William Maurice Woodoock Pepper (I)
Peter 19uatiu! Pb~1an (g)
JobulU Jacob PieDu~
Georg" Elliott RalliDg (Il)
Oecil HeDry Wooloott Roberta (g)
John Augustine Bo.l.y (g)
Arthur Bobmidt
GerriU van Niekerk &b9nkeD (g)
Alfred Bobert Mn: Scwabe-Lloyd
Tbomaa Tbompson BellaDI (g)
Edward Kelw.y Taaner
Monbgue Alfred Vine (g)
B.rnard David Waters (g)
Lawrence Wtbb.
SPECIALE ONDEBWEBPEN.

FBANSOH.

Lionel Stanley Kidney
BOEKHOUDEN.

1 HaDry P:ing
2 Lion.l Stanley Kidney
3 1JhlllI.. Bowland Bowbotbam (g)
• MaDrice William Hili
li Hendrik Budolpb Cbristian Barrisb.

TYPEWBITING
1 Bertram Pbilip DocknU (g)
2 Emilie Eliae Scbultl.

[antoor van de Oommiesie nn den
OivieleD DieDst, 28 Dec., 1903.

~tadsvaderen deo 'bonU.....eDM.I1 den 1IIIImiilltttl~____ tans en opz.iDbter),
daan, Ze..r gnlbartlg. niet
18 bet niet miuchien publiek .
~aarv-an .riElDUlD g~eD woMen, At. ik ~ naar eeD der ODten'~
e~t*le vnelldsobáp;banden lIIIoUwer m ~ '~ld sou gun 0 ft
b.mdeD PIOOielS ..}!r.oo, ml ik als ~ . miJn mood staa toch _Jl'
tmgbetal« '-msen, of dat geld niet. - hij zat wt mij Mj!;-
be5te:ed kon zij.u s---t om de eer sUm wor do Beer en
monage en atiDkende wat~looban Imp hem sal oiemaDd ta' wflfe'd
de strateD (moa!. TOOr mijn wOJlÏDg) ~__._-=". ol o~rtuiJP.Dg !.-
on orde ~ IbrengeA. ~un.ocI'VUl~ ook ala ik naar

U dankeru\> TOOI' .........un .. darJee ~~ .. ; en krijg teoBen ik -r- , ~U "--rr- - 8ti:1;li~
8. i.DE VU,IJJllBB. OPiJIIieS ell ~eu pliobt dl'

Paarl, 28 Dec 1""" )Dmers te 8etbiedijpl. A'n-., """'. Nu, Bet lIDO is het .

de ~:d~=::;t~=~:::t.::Wden of omp~liedeB of , die si.uohieo .
gaan 0lIl draag uit te oefeDeD of
uken ..... 1'oor te 1telJ,m. Ik ~
-111hi1er, da groote meen)erbAilt nn
waal"4lt;e ~ eB waardige .uri-
baaden Ge bun StemJDII!II uit«&hl'3el>t
hebben _ de Merên CIUPPiDi EIIl Ma-
rais, hebben ZiDb niet w.en leidea dOllt'
.~ ..zlj ~ bOD eiflI!Bge'Voeieas
en opames, -eD die ~ wij te cer-
biedjp; iUdieD IIDO,...-eik ODI"eC'Gt
is ~ d,*:. dell Baad gedaaa P

'N~, _jnbeer, boe .... ik in de
aak mga~ __ ~_rik qij ell. oat&-
-rredeoeD _, dat aj lIIlIt -
pel'lIOOIIlijke lnrestie ~ doen hebben •
De dmlbno tOeIIUmat nrdt niet in het
oog gebpocleo.. OU dies'boar. 0 zee
dierb.-- laad ell 'POiIk worden
prijsgeget'eD 'VII01' de beIa.IlgeD 1'&11 el'n
paar per--.
Bij de on.tenedeoeD' in bet z&ll ivald

E'I1 welbcht ook bij eeDigen ~ Porter-
nile, i. de "zondebok", die zij roorg~
ven. do beeI' :Mania. Hij beeft, ZOO
luidt de oude ,geeobiedenis, r.iob ~~D-
rende. _b..t reoet., of ~nde de k.rijp-
... t>t bij oen zekere ~riDg ~ Kaap-
stad gevoegd. -Het is ...aar hij 1FU t6-
genwoordig hiJ die velWlderin;[, tE'Z.JI-
ID"'" met andere ..-elmeenend<> AIr,-
knander.!. maar wet om het k ...ad"
maar ..-,4 om ,hM: II;o<'<iem !Oljn ""ak-
be"l "oor ~IJn dt~trikt te zoek ..n Ell te
..."rlc"]g<'n. tAk ..en van onb ...<>et ,..~t
d.. knlg .... et YOor on.' bet""k ..nd<-. WIl
hand-..n moeten bUljZen voor .1" dl,·p:rt ..
vp~l(}pnnsc(_~n: en hoe't4·1A waN" (\ft

o-p1'<'<.ht.,Afr.kaandPr- hebhf'n o,("t on-
d<>rd .. knlll-'''-..t d~('n m()('tf'n do<'n t ...-
l1:"n hun j!:","l()('(\ t ..n ",oop Khak"-
...-r....de hAWl I .. onU<omf'n ('n ,j,,"rha.;.r
tt ....' "" haar,1 te v,·rd,,,hlZ:,·n

')nz.e V"t"'ri t'lz:("n" oortlL;z.t.r klE"4~{t TooT

Ol1(1.i1 hE-L.lll4!t'n in b.pl parl~rrwnt ~f'--

,,",lAkt. ruJ ~t"mdt' alt lId 1111 t 01\/
1
'

I",ru] cD«'r d t",m Idol< Itll~d(' rn
,\.t lI fl <lp h r Da.nwl '1.".1' ~r·
("la4111 ~(l(J1t, 11'('('-f1 nooit oudt-·r d,
~r()ot ..t .. dr.Lnll.. "t('mri ... hl} l.",,~, li 7.1)0

parH). gf>.truU'K aan 7..iJn h.i,·7.A~r.. 11f,~:\k-

t.,) hJJ 't"()Or ~ t)'f ..l;tn~4>u ".In 7.JJf1 kif'!>-

7,A,r; tot \W1 ('1I1dt" t.)oI' ;tltoo'" ~ond
mó"ll DHllll'l \-Lu .tl" olxl.·r (lt' ,z:t,~-'Jpf'f"n
,',.11 <l;·n Boo,l In h.·t HilI-

}\ ..11'V-'r., '-an PltJu ...th.rr: t(JO)lt II ....
.l"md'Ul-Th ••,.1 m";',P (:hn,tJ>hlk .. pitcht
...-tGC'ht ,-,~n on.' dank haarbPld t~enot'"f-"r
lwru dl" 7,1)0 ~,·r rHlI~ and"f Óf!' m<f~ ..t
<OUlI•. r .. ('n kn".-ke OOjZenbl.ikken .an
{lt.ft kant 7,1Jn'" r partij ...tond en ~t.~lll-
d. 7.lU W'I .dnt.tw>""'OO "oorr--kI nIl

lIe kH'7Á·r'" ~an Oan..-ilham. 'tflr~,('UO\' '

hUil oHdf' ,-~.-,;c.f'Il1roordi.ger.
\\ II 1.!Jn dankbaar VOOI den Tr,' .,-

,1•.11 1< .. 11 raad, l....t woord T.... lYm' .....
,j ';:UIO: 0118 Jl:ege-n'D door PR<! ,,,,k ..r
r'''P''"dent '-an Rofw,rtl'On lJl li" 'Il'

:;:a"e '-aIl "..nod:", .........
Ktt'!7Rf"" ..-an Piqllctt....'r.:. é: J /,1111 • r

nooit SPlJt van ~~n. Il,t·.. mi '()IJ! 1) 1

.,10' ~la.rai. All OtnrUe dn Pi -' , (""ol \.

plfll ()nze dj,()rbare Jlond. 007,,' 7__)(1 ';'. f

hP'1"l"n or,zan..t ........ ~r f";_:. \ ... 0.-, ti' I,

b.>n ond~ood AI, "., rr 1.-\.': ,k
7.e$t dat hebaam ~l~41t "an on .. d.,' ....'j
m~~n lrtetnlD~ 111 al on7_'" qn·d. r."II-

ntllJl: ~<'T'Pll aan D .1 'L.r"'-' Il ( ,I,
P. Chiappini ."'u. IDlJnh.-rr }O/ht 'lIf Ik v ' 11 m'"
hlJwrui<-rbP<ltm gp' .... l"n r.IJIl "",ar h, :,
J'~..,d. te v....l lIlhrPllk op U" ~"""r'l"
kolomIDPn l1'<"tIIaakt.

8waa
arbeid, docb hij gEl voelde,

nF. Ku:nU.l'G E:" DE BL.\:-IKb
1100It ZIJ aan zij zoudeu kunm'n samen
wer ken HIJ Wil dl' Illat.lf' ZIJII, om zrch
voor invoer van arbt-";dt>rs te \ erklarpu,
indien dit e...nlg" schat! e zou do ..n a&11 don
I"ealen "oorrlllld, die ('eh t er nu niet toe-
rplkl'ud wus 0111 tt' voldoen aan de "ra~.

Rprt'hr Wl'''' er op. dal men gefaald
had III de prOt·, ..n voor ••auwerviug iJl
(\'ntra ..1 .\frlka, eli "prkl.arde dat hij
stond aan de 7.lJde vali lu-u , die hun leed-
\\ eU'n Uitdrukten, dat men AZlati5L'he
arlwl(hkracht"[l moest Ill"Q{'ren. Het
st uit te hem te~en de borst , doch in het
t -kort moe ...t op (·t·nl~p munter worut.,n
"oorzil'n, en .III, Iwt volk d"" lands be-
,Iot"n Wil' 0111d., arlwlIlskraeht ..n te ver-
ml>t>rd"n'n, blppf pr nl<>t, anti ..rs over dRft
dat b"sl,"t. HIJ wa' er vall o\"t'rtulII;d,
dat 11.. olll,tRndighpdplI ('II toestanden de.
land, SIr GI'O' g.. FallIlf. 1I10tie re ...ht.-
,'a,ar<llgden, ..n zou IIlJ er dil. bij ge,-olg
zIJn ~tpm "oor g'" PU.

\' "rvolg"ns stond
DE HEEU HO:,KE:"

op ('11 ,pr ..k lwt HulS t()<'. Hij stQud stIl
biJ 1,M:. dnngel1l1e van de zallk ~n ver-
klaarti,> nat hpt rapport ,-an de "rb",d,
ComlJll ......ll. ('pn nWlllllHt'iltaa.l UO(:lIlOeut
\\ .. q "'pr ..kt'r had 30 J"ar lang In ZIIIII
.\frika " ..\\oolld ,'11 !l:pdllr..nde ald\"11 tiJd
1\ a,.; er e('u t.·kort aun arh",d,k",~hk'l.
HIJ \\.,.., H op dat de lIltroduclll' pm <lpn
kot'lll' ID 'atal gevol~d w .. s doqr "oor-
d""h~ .. rpsllltat ..R. Hij erkende 'hel "all
dl' al held, COlllnllSS'" tp zijn sewee't,
uang ..,tcld door 'w ~"Jnkall ... r Hltj dacht
dat h.,t rapport "an de commi<isie OIet
n.r " ..no ..g )!;IOg De notul ..n \'an' den J
h&lllu.,bllrg,("hl'n Stad'raad too
hoo g!'oot Ill' \'raag om arht'
kant('11 \\ a.' pu ho .. Ilood
d.. zaak dadt'bJk aall t,·
~aRnd~ de gtltul~pnl~ nin
,"all arl>t'ldskra('ht.·u lilt
bronnpl1 11lN·nd" hl] dat ll\f>n 'daar
l\Jt~t ... Kon ,-pr" achten. M..n,('he' llit

t ropheh kbmaat "l'rktPII IlU't '
Hij d~('ht. dat de Illljlwli;Pllaar' ,Tl'r:'
hand"ld"n r\oM de looll ..n It' \').·rl1l1
n.n .. \lIPIl f'! kP1HlpIl t11l~\l\H~ll1 dat
Hllll arhf'td",kr,H'htPIl "arpIl, ('n df' '-1

wa"s of dit' kru.{ litt H \"t'rkn'gPIL l.oun
\,ordl'lI 111 ZIIIIId'Jk Europa of in .\ 7.
(:" ..,Ikoop" .Europ"'·, ..h .. IIrb""I ...'"
dl' koloUH' l'f'\'ollltlOol:'('rpu, l,~
\ all hlankl' a rhf'lIkt, alu;pll1Plellldo(l'u
l111n(lprf'n .'tl hlln ...t .a.ndaar(l \'"drl~{'

Mt\ll had rl'Nl ..Ondt~T\ I1ldlnl!.
"Tn'" hIllllkl'n \l1 ZIIIII \fnk:! ... n
llIo •.,.t trachtpl1 .lew mOi!"hJklwid te
d,,1"-"II. 1'11 tI ..rhah·,' ZIl h. hoc
,I.m Dok, naar hd (ln,I"1I wcnr\(,11
.k ('hmeezen 'I'H'rd gpzq!:,l, dill zij"
,amt' f'n ht'k\\ nllll' ar\H'l(kr~ z~Jn .'11

,'r JIII,t III hlill ,"".·d .. h'H.dalUghNl,,"
"':_I'\'anr la1Z \1" ,~ptl fllHlt'r ~el\"aar \'
,..:.' nOt'IIH_l, dnt liJ ""lilie. gP\,Pll Olll ht\t
\'f'n "an p('1l mf'n~l b. dOl h iUt't lwhoor
kp Wt'1 )!e\ lllj2; \\ .to.; dl' Chlllf"e:-o Ut'
1Il.lll om In d](,tl~t t f' nf'tnpn ~fcn kon
Innl! 111''1 Iut"n a...h I..rll II ",aan ..n
_..hath'n kOIl,kll lll~I Itl dril gronn ""
t"ll word"11 Dl'rl!ahl' hall Jo,)motlC
olldl''''\ "lIlllng

Je d1~lfde geAl-but ~_ d.. lfIrtur<,uen
ra.pporteerdeD. dat !Olj~dwollgen w ..rden
om te w_"rk~n ID zekere mijnen, tegen
welk,' ZIJ "oorlDgenolllell ware n , en d ..t
1.IJ Iluarue z..kere kc uze \\·"o'cht<'1l met
hetfl'kklD" tot de nujuen , III welk" zij
rnoe-t en wr-r ke n : de natureUl'1l 1.O>Idell
verd er , dat "aUIIN'r ZIJ door ef'll onll;'~
I"l< "oor hun leven wer-den vr-r-mmkt ,
!Z:Cf>ft compt'n~8tll.' aan hen "erd uit b=-
Ia ald , r erwijl ee n and er lw'Lv.aar wa-, de
8.l!lpnH~ne on~l'wnde t oest and. dw on-
d er de na r.urvll ..n ID de mIJn"1l he--j-sch-
tt' Doze k\\ {',ti'" w erd ..n door den cbef
ze lf op~N}()U1"n, riie "ers('hdlend" malen
pr or ..r klaalo'dc' bij de n He"d eut Corn-
uus-aru-. d..t ZIJn

"OLK I~ DF: ~lI.J\E.\ STI.EI~F,
pn ,la t I11JZIJ" mannen OIPt \\ PlIscht {' t p
18t.'0 gaan, "" ZP hUil lev"n mo....u·n "er-
1"'1Á'n. Et'1l a.nd.-re ..ru,ti~ ilrwf vun d..
nat urt'llt'n !;\ as, dat ZIJ Dwt bun llH!.t·U

\\ ('rkg;t'\""('r~ mochten kl(~z('n .._
Et:\ \:"'DERE GETnG~:,

cl .. b., ..r 8<>1It1pr (e"n 1.eudehng ,'au ~I
Luna, III h~t Zululaud d"tnct), door d ..
Conllll''''( ~pvraagd, of 11IJbad ""hoonl
.... 11. .;oort 'an rapportt'u III :"atal ,,('r-
dell gl'brac ~ door Illt de 1lIIJIH'Ut ..rll'"
" ..kN'rd,. m ,rell"l1 omtn>nt hllnnl' bt'-
hand ..hug. li It.., dat ZIJ pr Illpt 7....'1' gUIl-
otl~ on'r 'pn • ,. D.. hoofdgnef "",. d..t
dl' ,Iaapk"at . Áf'n sl.·cht war('l1. In ant-
...oord op f'('n vraag slU! dien lI:etmg .. , of
hIJ h<>kt'nd "'8.' mpt ,""I.. compound, .... n
d .. nllJnpn. ",.. ,de 11IJ"r p,'11 aantal te heb-
Ix-n gez ...n, en met'lIde hIJ, d.t d" ('Olll-
p.JlIlld, """,1 1lI0",t.,n "orden yt·rbt-·tt'fd
Getlllll;e geloofd". dat

:"' \ n:UBEn:RI:"'C; OEH cml-
POC\DS

Bedrag tot op dato ODt-
't'1llgen ... .£1053 \l 7

Openhartigheid van een
Postmeester I

Een nrbaal met betrekking tot eeJI
poltmeeeter, doet de rondte in de Natal-
ICbe pere, en is wel waard om berhaald
te wordeD. De beer F. J. Blaekmore,
de postm_ter te Grey town, il welbe-
kend, 't'UI eeD iLult 7U1 Natal DUI' deD
aDd~n e~ hij il uiteret opeDhar\ic.
Eenlgen tIJd geleden werd bij geDeam
'1'&8 cbroDiacbe indige.tie. eD met prij-
II_8Dllwurdige consideratie 't'OOr aDdere
lIJden, 't'erklaarde bij aan eeD rapporteur
dat bij &ijoe g~DestDR geheel te dankeD
bad aaD Ur. William' pink pille for pale
people.
. ".Voor. ~e jaTe. laDg leed ik 't'eel &UI
ludlgee\ie, nrtelde de beer Blackmore
&UI deD rapport~ur. "Dilnrjjla, na bet
eteD, begoll eeD ltikxend ge't'oel in mp
~eel, ~~ dan moeet ik 't'omeereD. Hoewel
Ik mIJ 't'oor deD maaltijd bongerig ;e.
voelde. eo begeerig ".. DUI' 't'oedHl,
~DD~r J.k aaD tafel ging IHtea. kOD ik
bIJna DlcU eteD, en roelf dan ge't'oelde ik
opp.et eD oDcoDforbbel. De gedurige
UDnUeD 'faD 't'omeereD detden mij.wak
eD kappot ge"oelen. Soma kwelde
hoof~pjjD mij ook.. Medmcbe bulp ICheeD
~n mIJD genl nD geen nut te ltijn. want
lk 't'erkreeg . al.ecb~ ~r t4Jdeljjke hnlp
nD de medlClp'D dle lit gebruikte. Bet
waa door wat lit m de DieuwsbladeD ge·
leien bad .,,!on de .geDwngen bewerkt
door Dr. Williams plDk pilll dat ik tot
ee':le proefnemiDg beeloot. 'ue eerate
drte bottels 'fol die ik nam, dedeD mij
beter ge'foele~, derbahe ging ik 'roort
met bet gebruik, en de iDdigetltie werd
aIleDgs mlDder, totdat eindelijk de ltiekte
gebeel week. Dit gebeurde iete meer daD
'flif jare~ geled~D: ~ert dieo tijd beb
Ik Dr. WIlliams I_Imkpills anderen lijders
laD~'t'oleD, eD "II bebbeD mij 'roor mijo
adn .. bedankt, omdat rU ook but beb·
ben ge't'oDdeD. Wat mu betreft ala ill
ooit het millllte teekeD vaD terugk~r van
~e oa~e oude kwaal ontwaar, dan DetCm
llt eentge 't'&Il ds pillen, eD de lIiekt.e .et
het op eeD loopen."

Dr. Willut.ma' pink pil" woden aauge-
merkt ab ~e .eenigate permanente gene·
IImg VaD mdipue. ZIi 'fenierken de
fijne voering nD de maag, 811 stelleD baar
ID etaat om baar voedsel natuurlok en
g.makkelÓk te verteren. Uu znlt over
gebeel ZDid Afrika verDelDen vao ber
siellin~en bewerkt door Dr. Williams
plDk pllb, in genneD .... n bloedarmoede
lndigeetie, rbeumatiek, verlamming, leve;
en DI.r kwul, en de moeiltike eD1'8leD
VUl nOUWBD. Zo kunnen vaD de meeste
apotbekers en koophedeD verkregeD wor-
den, of znlleD postrrii gezonden worden
door Dr. WillWJlll's Mediclinen Maat·
IICbappu, P08tbWl 604, Kaapstad. Dne
en dne per bottel, zee bohela &eTeDtteD
!blllings.-( Ad'ft.)

OA.LEDON.

nE HEl':n n.urr
....pl.ik ,n,tar kort, U1t wr'ldl"lndI! o~f'r hot
T<'{'ht .\t·r I1ahllfl~" ,t.,I<'O om zICh tt'
hcOl()(_~l,Jn mt-t w.\t !1lt't a.l:h~ln c"_"'n 1_'.-
tlOll"I(', malir .,,'11 Imp.·Tl,,jp kw·".nll'
,,:a~. HIJ 'prak LIII d" bt-,ll,Ie OppoSl-
tw d ..r Bot'l'f>U, 7.oouL' U1tgf>"prokl'n
door 1I;<"lIernaI BOlh.I,- ... rre \·"n te
"lil d" rood mg. mil irA ll1'\"oeren .-un
(.hlllt'i' .....n dl' rWIIe ..nnll: .-au I...t 1.1ll.!
zqIl De "pr,·kpr b"piellt .. goedkoop"u
hl.tUk,'n arht'ld .tI, ,,",.oplo,siu<, LW ,I,·
,trbe id-;k;W'<'s u.. .

DE HEER W.E.LDO~.
w.l.aruem<,IlJ oUJ"-oommi"ang t:af ",-,u
Ltllll:" ,'Il wer tp"bn!'ch,' T\"t.', met
htlt dOt~l om ,ta.n h~ toonen dat ~pen 50
'!'Ct T.In cl" "'ellood Igdp "r bt-H:l--kru('ht<'n
TUOl' dt> IlllJlu'n a.a.llWl'ZI~ WU"'l maa.r da.t
m,.t \-uldoeru.if' arht'\ld~·r ..... nlen In ~taat
7.011zl)n om \mult'I1 ,j par 1.i.OOO stanl
p.'r. \l' do;·n ,,·,·rkrn. r h''er ,,"pldoll
,prak m•.t nadruk uv"r at wJ 1I000moo
d~ . l",langn Jkb('ld Lln d ..n LIet or va.l
d,'11 t'ld." m..t bMr.·kklll~ tot de ~Il"

'nkkehl1l!: d"r m.'Jnf'll, ,'ll het ~"\',Ulr
V.IIl ult,.~(YI door gToot<" ,omIDt.."Itl ~,·I,,,,
ol1.;...Ilfuikt te !,Lh'n hlZ:)o!l·U. waardool
g.-ldlwlf¥!!""" kop-,chuw 1.oud..n word.,o
UUl hUil kal"ta,.\ III ,ht land te ,tekeIl

Om li UUI 10 oil''' a'und .-erd.a"il,le
du R.aM tot 10 lIur ,',10 Jen .-UI,! ,.
,kn mOTl,!;en.

J-{flt dt ..b;lt W"l·nl ~l ...tt'rt'n mor~ 'Il h, r-
op •.ud door ,l"n Iw(.·r ,",Ill H.'n,hllr", ol, ..
1"ld,', dat d"ze """k \',IU groat l",\.ln,.;

Da municipalItett 6obij.nt 1'1W!. ~ 't
"'anue 'OI'eer aa.D bet .lapen te Z1J1l ge-
gaan. :S11 cle b..>er Biebert Tan ca-
ledou Lo vertrokk.en, hoort meD ni-et.e
m.....r .-an wat.>r praten. Natuurlijk ltijn
er 1O<mSC h"n die OODeven grooten h€"-
kei lJ<>hheu I.D dat w.t saboon DlIU.kt

.. is li" Hoodbmdeo T8Jl :Soord Amerika
<'n ook ZIJIl el me1l5ChMl die geen lor
om d" armen ~n,n De plokkeu waar
het wiC'ht eo and"r nil I 1I"Ordt ge<k'PO'
'X'eN, zIJn \"oldoende <ko eellVoudlgJiW
0l17...,r "",menk"mg W oV"rtn4o(en dat er
,lon1o;l'ff>dl4(en om OilS ID Iwt ""rsewet
hggeo. ~I(>n scruJ.nt ~eell bes..-f te kun'
IWIl vorm.'u d"t het "'JD plicht is zot'g
t ~ <b-at::.·n ,'oor do·n al)!;M1Ieen..n ,reI-
,taIId ,all de sam('ulo·nn". WIJ riJlf-n
",'''''''acht;-n dat l!lPIl ""I ophouJ.,n te
dralen ...n hand ..n nit de mou ..."u
ml stek"n {'n ,-oorwaart .. gaao. Cale-
don ~('nJ( ...t a.lle kan~Il op ..pile T()(l'm-
rIjke t()f·kom.....t (>11 l""anD("("r the kan.........n
III h.IIIJ..,O korn,'ll __an h," dlf! zondPr
nanz)o('I1 ..... cl.·.., p('r~on ..., "'·..·rkell 'l.ul)en
,Iall I....kl .."d.'n '" IJ w,·ldr,. "'n .......'pla .. t-
Hl de TIJ '\ an munK"lpallti·lt4._·tl

lIl"er nat U rt·l\l' U rolld~n le hewp~eu 7.IJII
0111 III d.. lIlIJn"" u:o gaan w"rkf'n Het
"a' "aar. dat somnuge compound, 1RH

gopd \113f.'n, doch andere weer llll't (;l"-
t 1I1f,!:~had I.I"ke JOll;.!:"ru;r.H'1) )'ggen, wn-
d ..r dat l"t'ruge .tt,·utle aan hen \\NU ge-

"'Jd.\. oortll;a.and .. zeld.· tI .. hp"r H "Il door
g"IH'raaI Botha t" Zilll f,!:l'madltlgd OOI
[p 7.l'~"l'I1. dat il",,,, pil

\LLE .\FHIK.\ \\J)EH~ TE'
...TERKSTt: PROn>TF.ERDr::"

OUDEJ AARSLIED.
W Or.e: Psalm 90.

valt iD eo 't oude jaar vliedt
[benen,

~let al zun vreui!d, IoUn&mart, ~elacb eD
[w .. ~en;

: Vlucht al8 een oe"el, ~tren pu ver-
[lICbenen,

IIaast lJ 't met al znn goed eD kwud
(verdwrnen;

De t\irll;troom sleurt het weg met aDelle
[vaart,

Gel\ik OODstorm. die alln vaagt nn de
[aard.

tq.~p.n llt~n 111\""{)('rvan AZiaten.
!-'pn'ker Pllld,!!d .. Ill'" 'n pl"ldool ,()<)l

hlankl'n pil natllr .. II,·11 Rrbeld. Dl' arheld,
1ll000IhJkhl~I,'n. 7.t'ld.. hiJ, ZO\l 1I1pn \\ aar-
""hIJnIIJk ,n ,ht ullld "I(,t h,·hhe", d"'Lr-
voor heh""fd .. n"'n ~""n \'r{,'" lp h,·b\).·lI
H.lJ 'If"t, dat ZIJll \\ OO'fd ..n llnpopulalr
7.ol1dpo Z,lJll ond"r h ..l1. dIP t"t'1l hoom"
"t'n"'l ht .."n. doch l~'n boom' \\(i'" 1l1('l

lPt .. goed ...
Hoe meenge bloem. dIe I!Cbitterend keu·lrig bloeide,
Waarom de dartle vIlDder r.orglOOfl

[etoeide;
Roe menige eik en deD, die welig

[groeide
Werd deor de or kun geveld, die plote

[ling loeide;
De dood maaide in dit jaar vetOlleuDI af,
Zood ODd eo joog naar 't kil en !!Omber

Lgraf,

~{j'U .••('tllJnt 1· "dh'o pocl"wn nw1

dp vru"htoo..ru ..."l ,"ao ziln ,i1,tt-ikt
W,lOll'l:'4_'r UN'n on.., komt '\("Ttellf"n l"an
ilroot~ h'mO'C"nt._·u ,"'nz nail If'lA'n WIJ

\'"<in roen lf'm()('n 1~ dUIm 1n om\an.;_,
(bn l'I("('T '-<lll t,3~~n n.a.artJt· 7):XJ ;!J"O(jt al ..
f'en pompoen dan \\ ('(_'r l"an {'o(~ll pom-
poen \\ a.anll t_"'U 7.A'll4l. Jll ••t h.arc kl.·lo,,:·n
""")('IT 7K..... maa.nd(·u b.u-l ~;bull :.z.eh()ud~>n
Eu dan \\ i"f'r ¥an ](>t ... anJ~·T~ ()u.l~"r-
\mp: Gat.r~,1 I.· ROIl1< 'Ill on7" \I.,.-.J('[·
k.'rk "Ihj, r, nTI.-!(j.· nliJ h-~,l,·o dat IUJ
J111 ....! f,-n hUll.." \.lTl lIl"J P,·tTlIo.; If' Huux
p':'l1 'ij\.:. h.-l,l ,!('l.lf lJ rt!,· }q (l1l1nl Hl nm-
\'.II1\! '",1.... n!t 1,'\, rt dill l.·l!Jk \JI"'\lI)"-

d.;1t \\ .\t \-rtwht ha..'fr.,,,d a.un:aRt ('~l,·
dOll 'Ioor 1..:"('Jl ,\B'j. r (h ....t net \,.·hopft
.~(·ht;'r l(_' st.\ ...11

D~: PHOCliU.1 H G"'EH.\_.\L
,'N' ol)!;rle ht't uebat op d .. IIIot W, Pil Z('I-
dl' d"t I".t OIllno!/,,,IIJk '1\ a, om d,· belang-
rIJkheid .. n d,· k"p,t,,·, d,P tbll!L' ,oor
h..t hUI' W"-.', t .. a' ..rdnJ n HIJ 'l<N" ~r
op. dat, of...c-hoo!1 wa ... \x''' ·nl dat t'r ('t_~

...t.t.rk IZ:p,()l~1 \\8'" 111 lit't balld tPgt~n d .. n
lU\-oer \ all ti.... .\zlah·Il. t'T ~I·t'n pe'tltl~

wa...In het hUI~ tIaar ti'gell.
Dc g.. t UlgPlII-.-eU behand ..leudt' "a~r-

op h•.t mIl1J,·rheld. rapport vau do wl'rk·
,-Dik "omllll,Sle " ..' lI:e"",,'erd. b('w, ...rdo
~Ir Richard, dat zelf, de h ...>r Grant h.d
t",.~ ..geHu. oud,'r kflllsvl'rhoor. dat de
plaal".IIJkp ,"oorraad ....an arbeld,krach-
t.'n Ol!'t .oldoeudp )\.", D"·",,lf,!P ~('tlll-
Il" nroor<l .... Id.. het 1O\'O<'rl"1I.-an arbei-
d ... , lilt (\'ntraal .\fnk ... Uit ""Ike bron
Iwt 1111(1I1"rhpld. rapport ('{'u w,"pn of
&cht dlllzend bon n·ru-achtt». M,·I ..I d"
" ..tlllg('01&>"n voor hem, z..,d" hij lIi..t ID

tf" ~tenlmen met df' t:H:'wenn~ vau dt' IUIJ-
nen. tla t de n.t lIT el nwt zou kOl1ll'n wer-
ken tcn1.lJ ~IJO !l.eh....I.. natullr n'rauderd
1\ Nd. Het meerdprhelds rapport bracht
h ..n naar :"'atal. Zo<'lo('land. Zwazleland.
H""Of't<>f'land, Rhode"a pn Ka.apkolonie.
en o\'l'r81 werden 1.iJonthaald op dezelfd-
d .. 1<~.('h,,4>nl'. dat diP laoden al hlln
u.. ttH.'Ilell ,"oor h('n ~..tf lloodlJl: had(j,·n

:\Ipt hetrl'kkln!l: tot ti.. lep;en'lfoordill;e
bOlldlo~ '!'au d .. KaapkolDuIe waren pu-
k •.I" d.'r rt..,.oIlItlt', dil' iu het Kaapscbe
Parlellll.nt Wllrl'U f,!:epas,.... rd, wd w..t
Iach ...ekkend In 18;4 w('rd 'n motip g<'-
p"sSt'O'rd op .-oorstel ,"all den b",'r .\yliff.
t.'1l effekt" dat het Gou.-ernem"ot rou
...orden opgedrageD om '*u onderroek ID
t~ -tellen naar het practibcbe en de kos-

:"IET ALLEE:"' \'I)OR THA:"S\'.\.\L,
DOCH \'OOlt GFlilliEL ZeID-

,\FRIK-\
..Il f"'t<:bJk ,'uor d,· )!.'h," Il' h,·-dw.lfd,·
" .... ,Id Er wa' C:"'''~lL ,l,lt dl' kw.·.-
tH- Wil .•• oor"ebradrt door de mlln-
1II••ats('hapP

'
.l"n .•. n nll·t door h0. ,'olk

V.111h ..t !Jn'!. IIIJ wdde t()(',temmcn.
d"t d,. kl.l('ht on'r gehN'k ".LI> arh"I-
J•.", Nl het "oorst,.) tot lIlvoer .aU Ch,-
nN'TR1I oorsprOlIk"lqk V,lIl dl' nuJnell
alkom""" -.nll'·ll. do"h <k m('(',to mell-
-e1l<'D m ho·t land "I k.·ml<"" ,lat .l...
voorraad "all ,lrIJeId.--r, ol1,'oldoeude
vra.;

'W,lt h"m ",If betfflf kOll luj .I('{'ht.
<1" mN'rderh"Jd vali d,' k.J.'n der ar-
bt-ld:-<X>Olmu-,'" j...... luk w"mchen md
hun w..rk "IJ h 1U) T><opport.

])p klrl('ht O\'('r ,g"brek aan arht,,,t,,
kr:"-.!Iten kWRm oor.-pronkehJk .an .lP
Iand'boll"'f'ude heyo\ki.nll;. err 'o<11"n ,lit
;.!:"hr"k hl ....f ,oortbe,taan wilden d,'
hO<'rpn po hUl""" vroU""Pll en kmderen
op Ilet 1.lod l11i)o'I"n w.-r!r"ll, woaI, som-
nugl'n than.' .I....kn. ZOll dit bilhJk za}"
t('~eno.-er d"lI bu€r . .1", ",en._ehte il.•t
Dln km<koren opge"Ol'<! .......r.x.n-' Te-
g"IYWOOrdl(ó( ... "rdCln er duizenden van
ponden illt bet land gerondl'n, om
groent.en ill blik on ;md€re voedingsstcf -

\;,,: buu "erkg~>er, ..ll d., >trt'n)!;,t.
.' r.ff,.o zouJpn moeten worden Op~l~
I".:" ....0 arbeln.>r 7,00.,.- .. 1 al, aa.n ......rk-
~P\t"r lDdll'l1 df' arbt·td(·r' olet onnud-
,1"U1Jk na beêlDdlgrng van h.. t d,ellstver·
han,l ,",,,,d ..n I ..rllAAt'zooden !:Rnlge an·
den' o"ert rOOlng d..r .....t ",ollde ..v,>n-
'''t'n", m~tf"n kunnen word,~n ~e..t raft
.lllpt onmldd ..lhJke r~p.ltrlatl" ,"1L1l d"n
"nrI r..J ..r op ko,t('n .an d~n ..."rk!<e,,'"
liET \'OORBEfLD \'.\, A rSTR.\LlE
"'a< .:e<'o 1I:0Pcl '·"or\). ...ld. ZI] ",,,,rue1l
naat t'f'r",t Chtnt't"z(l'1l ln. f'n maaktf'u
tlaarn:t de "I't trn Tran,,·.,.1 da.areute-
~..n ....,jd" .... r;t d., ",,'1 t"n mokeo co ze
.1.... rn .. invoeren.

DE HEEn nrLL
1•."I"r ,l"r oppo-Jtlt', hu·ld ,..'n Llnll;" t;'t'-
d" !Ill "",de. dat d .. \)."", ..rde bellt)(·ften
d"r 1fI1JII"11"rooteohJk. warpo on·rdrt'-
'.11 ZO" o"k "Ik g,·tal omtrpnt I... t aantal
",heid ... , hf'n()O(l'o;d ,'oor tiP Kolomal,'
J.an'n' HIJ "I)rdedl~de de naturellen te~
~"tl d" bI- ...·huldlgln!' ...an IUlh"ld D..
\"ffpr .,....rktl' >!O<'den ...a' nndln~~k,
dit haddeo de laatste 40 lal'f'D hem ge-
I~rd_

D.. oorzaken van bpt t...kort aall arbei-
,l~r. in de nllJ1lefl naJl:a,md ...... eldde spr
wt over de d ...ue pouuek die ectl

neb dank, 0 God van IUd en eeuwigbeden.
GO bebt mun leveD8drud niet afgesDeden,
Genade komt mu voor, 'k beu Dog iD '\

[bedeu.
Dwk, daDk, 0 Hetlr, verboorder der

~~ebedeo .
Ik dobber nog. stier GU door U.e haud,
Muu ~wakke bulk, de branding door, UD[land.

Kl':.R."nlI~ 'ECHTP.\lnI.r. -u.
tat'D<'llilJkc koopman an <,eli ""hcwnllla.-
ker te J uhallnesburg h.adden op Kent-
avoud eenl"e '-T1l'uden biJ zIch geuO<r
dlgd T l'fW 1)1 ZIJ gpz.·lb" bl] dka..r w....
reD. dronll"n OI",Cllo()dl~d dne spoor-
'H•.:lx-al11bt(,lI blonen PU ,loegf'n .,..n der
ga.,teo tegen den grond. H,er<,p oot-stond
een ~e.-echt, waarbij de koopman-;,ehoen-
III akc ",partij 7....\::I·vl(rde en d" mdnn-
:.:e.. bllltcn dp dpllf werden gesrhopt.
Dl'z" ecbt ..r tr_pten daarop de deur ID,
"II .tonnd ..n opnieuw blUllt'n De koop- ,
mali .....'rl n ('('md,'hn~. trok daarop Zijn
,ues ter "erdedi,6nll, eu stak tWIl<' ner H,'! 1- loeh ma'" .•1 I..... ,.•r: ·1...der
mdringer<, die DIet ge\"a.arlijk g.".-ond .. odt Ill.... om ,..'r.,nd,,,,,n,, . Eell ...... le
werden. 1",,·1 faIDl:I'~ op hd dorp ....ounachtll!:

O.-engf'ns gio!!eo de Kerstda,1l'n in ZIJII Il""r ,!.- (ai .. !"" -' ra.od<>n voor hun
.Johannesbllrg zondPr de gebruikelijk~ I ;!pmn,lz,.,ld .-\lld.·r.·" ,,'eer ze~en dat
.-e.:-htpartlJen voorbiJ. \ 7-IJ "prph<:ht Z11" I.' ""an. ....ant dao

Zatcroajl en Zondag r~.jI;ende het ,I.,,,,,,u 7.1) tod, er m bun kmclero>n van
"""aar Een welD~ vlld ...aarts hadden ,I" on TI 'I"" H"chten ....811: te bonden
dne of n~r we~hI4Zen plAau, U:o:r-I BIjna al\.· hllueD aan het strand z.tjo
""JI eeo gedeelte roodaOl1l: o,""ntroomde ' 'I'<>l .. Il hIj bet Samltorinm vao de Ge--
dat meer dan 100 springhazen verdron- I hrO<"If'Ts Hoffma.n IS er ~een pi ... m_r
keD. (Reut.) , te bekomen- ~U8 ...ordt n~ een

MA
UIT lE COUlEIlElElTS

T>. Olldt' {' G f()t~nf>~ .dd l ~ ~ cl" i

1\ ... ..: \,tTl .dk d, .....,-h ..:.·..!.t.-UI .·n zon flf,k
7,('\1"'r.' Jun~,·h.',·r S\\-an hl! (_h"'Tlh(~'r Ba-
r1"'nJ 1-:ni....mu ... Op dl> pi, ..'" Kllp\)' IIn~1

:-lta&g nlt er eeD \ an mIJne reiagezellen,
t la of elk J.ar de jareo Aoeller snellen,
Leer mó,o Hoor, mUDdaien wiJs te teU"D,
:liun ~tille hoop op UW belofte stellen,
W.t ook Terr.lDk', de Obrietul bluftL~tllun,
En wIe in Hem gelooft. ral nitt 'fergaao.

(Ingezonden door C. M.)

1 Walter Hopkine, 1'oor de
lende dismcteD .... n de .
bij LaDdmeter en Diamcts 'D.' ....•..n,.,
bet Poet- en Telegraaf Dep. der N,
mateD is.
t J obn Sb.Dd. 't'oor bet dilmet Pi'JUet

berK·
ALS VELDCOB~T :

1 J, J. BoDwer Jr., 't'~r Wlik !fo, 2,
BanaaD'S Bin ..r, ill le Af4. Bedford.

2 J. J. Sebeepera. 'roor Wiik No. I.
JaneeD't'ille, in de Afd. J&JI!lI8II't'ille,

JOHN J. GRAHAM,
~. 't'. h. WeUd~

.\R:\(OE.llE E\ SPEELZ('CHT.
r:t Joh.lllO ... burg ...-ordt aan een tlJd-
ilenoot )I;tlrueld dat ID ....ee!TiJ van de
,Ioobt ... tilden £25,650 UJU nrwed bIJ
de wedrennen. van i L Woensdag·

en7

./'
lit -

:~ ; . ,:,,-f'
".- ;--'(t/ ';.,.b,"jo i
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_""'~~I "-_ ~..-..J...Ls----" ,;;;



LU.PSOm:
lJOrden l&IIgt'boden door Hin
FORREST in de City Kam ..", GOUVERNEIUTS SPOORWEGEN.
ParIam_wtnat, Ka.petad.

Trotu .. u te~ wonderlijk Opening van de LIJn naar Groot
lage prijzen. Zij-gevoerde tabbert. Drakenstein voor. Goederen
ftI1 de voornalm.te Londensche Vervoer.

I
t,

I
I

i
t
~.

j
I

i

\
I

l

1
f
t

g na tooid eijnde, II' n lijd
r inspectie zal Iigg.n in dit Kantoor
palle ".tt-lijkt! d.~en en geec:tikte

• -Ïlntn. Een Hof 11&1o')lt geboude"
'fonl~n om 10 uur v m, op den 3den
dag van Febrnari 1904, iu de Ho{z
allaier, voor b -t hocren en bes .
ever object it's tegen gezegde ,"

~'ICO J;%et&ris.

~~.
Aldeelinga Raads ~ 190;>

PlqUetherg, ~ _

HUl.R8KI,
..... te.

-:::_ .. Il.....

/

/. Alle Commissies worden ds-
delijk uitp..-oerd.

Wonderbare Koopjes

Firma 's VIUl af t3 38 Od.
Schrijf aan Postbus 16401

IDI!eTdere bijzonderboden.

Raad voor Allen.
WEL E[). HEEIi,-Ik h=b uwe

sdvertentie in II Ons Land ,.
gelez,"n f'n heb onmiddelijk:
tlrt\" poetsegels aan U r?e-
sonden voor de belangrijke
boeken I'D circulaires over U vi

wonderl~k:e medicijnen en ren
monster VRn Dr. Rosa' Lever.s
Pillen.

D"7" hebben mij bereikt
Ik: lijd altoos vr"f'8{'lijk aan
IDwl'ndlg'f' pijrtl'n en zwa.kke
maag maar aleebt I ri.' drie
monster pillen hebb-n mijn ge-
zondheid grootdijkB hersteld
en blijf ik U ank d sn lt baar 1';
\"OOr. Nu zend Ik l a, êd. voor

, een bottel van TIw pillen (post.
geld ingeeloten), en blijf me t
dans baarheid, de Uwe,

Mevrouw CA.RL MEIRING,
Warm Water,

Jan Fonrie's Kraal.
.Aan Dr. ROSS,

Ámeri"Mnsch ~ Medioiin
\._'ompalZ''1ieBept • .

BU8 72.5, 01 tb Illint
~tT aat, K' aapstad.

P.K.

"".

in het
Ootrhl'fllk undijlt! voor-.c hrifter. ",

Hollandsch verzocht. den oprnol,n - Hllr"lrt4l1inR'fJ!' v
.u.r!.; lIOOrt
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lenGeheel. I_

NAAl MACHINE,
teiD eiDde all reOJa.e
&nu. te dieDell :
De Amerlkaáneohe
ZwltMraohe Horlop '--_ .
eohapplJ. Een", 11III1ICII~1 r·
28a. caledonetraat,

P.~. BUI, 64.9, (TeJepW'>- .....
"W·....1. 11\ lf'-~- Te1efoota ut.
V::'~-;.noocl=h.lij.k· il -

.. iDdia -...a ,nl of i LArd
dit .. _ ... ....wa 1r-lil. 8n
d. lUI &1 Ik, eD de· (Jl)
.......... da.ODt ..
het la""" de am*_ (Yft.
zeadiBr mj.)

B\'eIICIIDI sijn tri' het iIedbCm.t.
_oa..Je hail iD ~ lfrib;oo..
alle IOOrteD 'nil horMg"" klokken,
juweeleD, en luxe artikelen na elke
deeoriptie. Probeert, zendt uw
orden iD en gij zult daarvan o... r-
tuigd zijn. Gemakkelijk. termen.

HOOP."f~ri!1ea. OOVll'-a ea K'la.tooco .....,
d. billijbte FUaeu.

l{oatelooe ouderzoek van het
gez1chta vermogen,

tioor den heer
P.ll. BOSlQfONT, A.A.8.0.0.

ROtiSKONT,
• ·OO&IDLOJDI& OPTmID, ••
• ... atOJl B01I.I8" Jramen,

(In ftDIUDIG)

A44ulaJauaa&, KaapeU4.

..
.......... fti...... dU .. ..,_... voor .._:pJJ,....,. 0lC8 LAlO)" ook aan.. ala

_ ROOP," _ GtiD .. ...t blad "OOI'

.;-- .,.. w.Zd. 11OS,V_ eie Vïru.n •
.......... ,......... ,.jMr~.

a. P. IOII'O'LTZ,
, s....-u.

V... Sadt de VillHn .. 00., Bepuki.

E£N PROEF NEMEN?

. igij uwe handen Ibijna bedorven
:met zoo-genaamde toilet zeepen ?

Beproef. nu Vinolia.

Correspondentie

IJ._ml

CoIDmniai straat
WPITAD.

SCHIELAAR, 0 BOK & CO.,
Gevestigd No. 3l?, Wandelstraat,

- - KAAPSTAD. Findlay's IDecorah_ Windmolensvoor KENNIR wordt hiermede gege"eD,
dat, totdat de Inn vaD Paarl Statiou DUI'
Groot Drakeostein formeel oV"'l'g'Il(e,.eD
Il! un het Goederen Departement. (1oede-
re a "':Lr:-.)- r ...! r.Ut!':IQ -.. orden door hel
Coo.l-netie Depertement over di~ &oene
op en ra Maandag, den H~eu December
1903. "<><_>rrisico V1&n den ergenaar. d~
wa~entenrven to".cb~n ~eDOf'mde pon-
ten . te eiin 4d. per 100 Ibs I(ewlcbt,
MWlmnm VrachtpqjK ~;en ~bil:ing.

WIlj!8D "ooruil te betalen,
MiJlalatanden .iJD de volgeode :-

Cillie ... . .. 3 mijlen 21 .haios.
iólimondinm... .. 4 " 71 "
Groot Drakenstein '" 7 .. 41 "

(Afotand in mijlen "an Purl Station.)

JOHN BROWN,
Hoofd-Ingenieur.

Kantoor "an den Hoofd rDg~ni.nr,
K ."lJ'Itad. II D~~. 1903

nieuwe Prijslijst

Oe Amerikaansch-Zwitsersche
Horloge Maatschappij,

KAPITAAL

Inlichtingen woroen op aanvraa~ gratia V81'8trekt.

ladl..ll·Wlj~ 11'1.... ·-~-__ b1'_,

- .....-'"1
.. ~ 811 ... nl-
lea. ,...u. __
~ ........-
.- -- """
'lVIDdaoaI<m." Pomp

.1 0 NIEUW0, 00. :-MODEL.
Zijn de Sterkste

en beste.KAAPSTAD.
_..... ......... _. _.-...

F. H. THOMAS,
Cargadoor"

(VertJoheep1np-Agent).

LtANuBOUV. ERS

MACHINE KOOL.MACHINE KOOL.

Beate qusliteit in 200 Ibs graanzakken bij de

PRODUCTENWINKELS Tan

Schrijf omGoederen ingeklaard en ver·
scheept Daar alle deelen van
Zuid-A frika,

Go deren versch-ept near
alle deelen der wereld.

Al!surantie wt'rk, in al 'vn
vertakkingen, ondernomen.

Anus:
P. K. Bus 818, KAAPSTAD.

101 811Pur WDlrt.l: )lOKE." & Co., Beperkt.
uw n ..lIl-·· W.... k·n• ",raa't. KAAPliTAD,

~1lWl8Ut 111 het '
voorn8aDl8te din~ in dMA oude 111". ------

::'re~:ngi~6di~ !:::: Noord. Amerikaansche Muilen
len gebruiken en tttr rijn ~ nl.. \ ')()R'b &AD.
~ d'U1 die door .&.0\11 a..A

Dr. C. F. JURITZ .. co.
~min.

onze
THOMSON WATSON & c«,

Hoo~d:-relt"Maltiland.KENNISG EVING. vaftDe hoopte Prijs ~ordt gegeven voor HUIDEN. WOL, eDI.

PlUJSOpp&.VE OP AANVRAAG. Windmolens.TE het alen R"kr ningen aan

DE WAAL & CO.,
moeten nu venffend worden.

Na. 31 December zullen de
rekeningen in banden gesteld
worden van de procureurs der
firma.

Adres :

MURRAY WALKER.

nieun, om 01lJI4I Pompen, Pijpen
onderdeeien van

soort.

Veld AD Op~ra (j lw I
elke in ,...,a .. 't'l!MI('b.;d~

Hatigt' pnjS8J1.

w. laebben _ arOOteD YOOrrUd Y&II Laadboawlrulldiee WIIJ'Irt.igen ro

JkkkielpOaspon.er wel aan doen dese te komenOnse Vrienden
besiahtijl8D. We PI.lilee:ND dat dMe mooie difll"ell lijn. De
juiste IDMt AD ,,116 YOOr werk. PrijllAlI voor tiMe lIOOI't
BILLIJK. GEO. FINDLA Y & Co., 18,

Poetbus 97 , EENIO AGENT I

.Hroo'3tra.a.t.70, HEY.", •• TH•• ac..
KAAPSTAD. I 37. Uderlsy 8tru.t. IaapNAl.

, .'

-;,. ..

...

" VALUE SUPPLY Co
IMP£R1AU KLEERMAJC£R8.

BUR •• TRAAT 3 ••
KAAPSTAD.

Ou. Sero.. •

84/.lem Einde PUk•. 4~

~.I.t.. 't;Z %
HAND CAMERAS .

DE B.Ji'1l0EMDE

ISPES BONA."
..TOdp&e 'd Iwldigll.e B~

-Camm..

PriJ-: Ir ~ 25/-,36/-. 6.2/-, 6Ol_, 63!~
MI- elk.

HQ..... ~th •• a ct!
APOTHEKER8.

Add....ey Straat. KAAPSTA

Samuels & Druif
OPTIOIENS-

DB BURLINO'rOI'
~e,ksf'QQ/~. :Kaapstod.

-
.. et4oeoUppelijlt ..entrekt. ~i(

"-0Ir''' ~t nlJdenoo"t

VRJJ VAN

Gedruh eli Ui...... c&.or '"
Drukkena: .......... i Vali '

&Dd, de Vuh.. • Co, Beperl
1&11 hel k ... to.r \toek "'aD Ja.'
_W~~, L
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