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MIIIschappIt, Beont.
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DEEL 77.-No. 7t~9 .

SCOTT BROS, LTD. ri.ht... DU - Ni..... Gebou" op .... iddellijk hu PIeiO._ ~ __ ,_. iii ~ Het """, god.Ilo nu ............ ~ sal _ OedeeIte en_g aitmak...... hei
HK"H c.". ARTIKELEN DgPAR!RI(IINT. Wwijl het ~Io ... den ~ de XI.1UItI A!lTIll.BLl!N UlTaTALUlCIa sijn sal, _ in_, doo!' hot DIlAPBBY 11Io;PARUlllfIiT in PI.it.s'root. Debo .. " vvrdiepinzen '!Oil.. .oon UJkheetoan UIt Am.w-t OD U_I Kamo.... ".Ik. _ _ pa.to .an.. _ ID "- "'-f!riJb _.

G~t. ladinll"n Goed hebben lrij ~ de laotote poor W.~......... _. ea andeN -'" ~ ~'t OOJIOtiI;&.:oadtuwqg c.u.- __ ij\ bo_ blij!"" Id de nieu". fIebOU- ......._.,,;;.,
..... door b'Jg .. "". een mTVBRItOOp ph...... sal - B1I6U1N.lNDB OP Z~TIIBDAG. SI OOTOBlIII, - • • 4aisoudan paadeo ... 0<J0d0r0a _ bot ~ __ de hond lo -. beoIooado •• t :

Damozs.e~ H.................. , M_ ........... 1"......... ....... _ DnP!ll7._ ........ ~.~ ........... u..... en 8ardt.......

SeO'IT BRoS.. X~IïiïtI'I;HII:)~.·Plet:o•. en MO~Etrt«rat;en. KAAPSTAD.

Besinusnde ZATEBJ)AG. 81 OOTOBBB.
, ..

Ill!: "nuerg.:leekendt·n, daart.Je gelast, zulleD PUILI.I[ VBJl..
l\OOPEN tt'

EEN NIEUW ZEEVERBLIJF. I KOLONIALE P A A R L. Somerset West Strand.
ERVEN!' ERVEN I B_ten, .chapan, PtI.... r Platsla f PlUbu J PUBLI~XÊ VERKOOPING

Paarden en Ezels.. PUBUEKE VERKOOPING

Groote Publieke Verkooping. VAN ~7Prachtige BonwpJellen
ZEEBADS-ERVEN. KOLONIAL;AN ~~~~m;EHAVE. 3 PRACHT'~~PLAATSEN, l'i.n!;":~:Er~=::~~=!S~RW.

waDf8DA8, 20 "ANUARI, a.ll,

VAN VAN

GROOTE VE.RKOOPING

MOUELRIVIER, Afd. C........
Op VRIJDAG, den 15den JANUARI 190 '

OM 10.30 URE '8 .ORGENS.

Omtrent 300 Zeebads. Erven.

DB OD 'erpteekenden, daartoe behoorlijk gelaat door de
heerea B. J. LI Roux eli A. A. Tal KOlf, lullen publiek var-
bopeo t.>r pJaat.ee

'-'%' &: lEe
De ol')der~etoekenden, behoorlijk gei'bltru8l'rd door d811

heer 8. P. DIlffIlUN, van "The Lodge". SolDenet. Stiaq4,DB oodergetee1rende aal publiek doen verkoopeD wegeD' zullen publiek op de plek .eIye doeu 't"PrkoopeD,op
li!] Yertl'ttC Daar Europa: D d d 21 J · 1904

J. De 010.. en .... Ibok•• de Plaals GRO~NrONTllIN. on er ag, anuan, ,
fI'8le~n te KJapmnts f'D gl"êmaende aan het StatiOD, mf't dllarop ~ ,.. II Uil. v.•• :
It:aand net, gerie1ffJ'lt eo IIliffi!laotWoonhuis, Kelder. ~tal]eD, D bo bed Jd 0... htig 1 • t-....,.
ur hni 1 . . Buite bo L_ I t t e Yfln 0 e Ol prac ge ageD S -...en
n... ~ tt.., •• • • l1000'''' W nl!" u...n. uep., m. """'Dd id ! Id 60 "" 00 • Ik'._ .aDerlel '~Il "&Il ba ige VruobtboolDeD,' alsmede. een groot Ct .. v ,.gem~ e II'root .,t....... .,. t' , U1Jar ~
.'IZltal Dellbeu, BibD, BJnf'gulD en andere Boomeu, 11 bepaald ~811 10 ~f t •eate IftIdeeJta y~n het S~~&I1d,.erf ~.... «"ODd DI
MD der beste Zaai-, WVn- en Vee-Plaatten iD dit Diatriot OD -. olDge'lrA' r.oo tr~ sJ. nlet.te ~~n .. ~bledt d.Me tW.
lnWeD' hare gelOnde en aangename ligging uiterst geeohikt te, !ooPJDg een gelegenh~. ~. die nie\ Il'f'm'st lD8tf ,!ordaa.
het daarstelleD v&oeen Sat atorinm. ' Denk. &aD de enorme. 'lIIDg JD waarde 't'aIl gt'ODcI, ~ .....

. a1lDltlg gelegen zee. badplaau, B"dW"ftnde de Jaat.ne,.... r'. U De welbekl1nde Plaats WKLTBVRftDBN. ~lepn GroJld ItiJgt DOP.lteeda iD ""arde!
als bo.... !net da.rop ........ d .. '_ kl .. net, pi'lIVk en Op _ dool ... het ~ .. sijn? le. deol, -....
luffisant Woonhuis, alSIOt'de een WooDhuis yoor een Bestierder, hechte huia} ..,., die .ltijd goed worden verhuurd.
~"Id .... ~t:a\W"tI!"!~ui. en .U.and ..... ood~B~ilen~_; LlNraJa ...... zuUett ........ ...-.
W.t.'!e'd"'g .... f~p" ..... ng.b.....,],' to& ,n de Bw sen. De.. Lithographische teekeniDgen .. !.kt
Pl .... ;" oo~ b-pl .. , DI t een men;g'" ..Oena.., ~ïk.n. Bt""f!U" alle tIpoorweg S"t",,, OIl .' •• 1,,;1..... n"!Iï. bij~rh~
~~k ·~v eDhAtboo.... nk.aaneahe WVn~ardOI_~~~~~:i.~ hDDen word. "f't'r"kregeaYaU dfln eigenaar ,,1 d~ ODderpt.ee. \~VVV eurlp 1'110 1O"n en mll~ aanuv? 1tHI ..... I.ICIII kenden.

-- .... m Builen_lijf. .. .vIOBAU & DB VILLIIII8,
Ill. DOPlaots TI'rus KLOOr.gel ...... 1o KI.... Dr..... 1'Ivcwoun ..... Verl-oo

atoUt, "!"tmtt 20 mionlen .. n Pawl Station met d.. ..., 11_1" 1[0_ Kupotod. per,
Woonh111l,Ook bepJant mt\t D~DDetJ. Blhn, Vmoht- eD andere .
H...... e', ,,;IeI>, r-tt,kt .oor S'miovagel·BooNl'rij. J. P. CELLIERS, Afslager,

EINO,LIJIl LOBSBGOEDBRB.,

OX 11 UUR v.x.

Deze EneD lija omtrent 2 Illijlen na Hermaa ... ea ,,_... ....
het dorpje Poeles Baai; Caledon ui alreed. J-. bebad yoor b.., tz.ie
uekWJt en haar eenigste aeeverblijf, DaDlelijk HlIAIlANUS, ÏII ..... rOeCI
bekend voor haar prachtig tooneel .. haar gezoDde lucht

MAAR:

Afdeeling CALEDON,

Op Woenadag, den 20sten Januari, 1904,
..10 .. •.........

De a.lIerprachtige~ plaatR MIl de knat en zeker Ja Je ~ W..teJijk
Promcie I' het M088ELRIVIER LANDGOED, het eigeadom Yall de
"-M08IeI Ri vier Landgoed MaatBchappij".beperH,die eea Itreek na ! .ijlea
zeekUIt heeft ea een pna van 8 mijl_ .... d. Klein RiYier Kood, eD
reeds bekend aU. ds Winden iere van Zuid-Afriu.

• Het uitzicht op BelY, Woud, zee en Vlei vaa deze {ruie plaats i.
ultlJteA:and pl'llChtig. De plaatll heeft all. om haL ( YOlmakt te ~ ~~ w
een nneaDtieplaat. ea il zeker een van de geZo, , let. p__ • die 001* IQ
Zllld Afrika bekend IIRleD. Sf)

De KIlSt il! prachtig revormd eG heeft ,<' !reale rotMD, die !n de
zee uit8cbieten en verder is er een fraai straad doet ~ lltaat met MUlZeIl- 80
berg Strud. 14

Br il! een groote hoeveelheid friseh Water dat op al de erveD die 14
a.all~en woeden, gebracht ua worden ~er veelilloeite of koeten. 30
Verder is er een Minerale fontein op de piaats WIer w~ter door Dr. Marloth
ge&llalyseerd werd en dus voor zichzelvt ~reekt :

.XTlUOT.
Bicarbonas van ijzer protoxide '" 3.166 grs. per gallon.
BicarboDas van mao gaan 0.081 " " "
Bicarbollal! van lithion ... 0.018 " " "
Ricarbonu n.a ealcium '" 3.328 " " "
Suiphaat van calcium . ,. 0.462 " " "

SuJpbaat n.D magnesium 0.842 " "" 1 lente Kla88e g"heel nieuw Bokwagen,
Chloride van llOdium 3.6~ " "" 1"" OSS"D Wagen,
Chloride n.n potassium . ' O.li4 " "" 1"" MoleD Wagen,
A1umina ... 0.914 JJ " " open yl"

o á74 I"" aar.Silica .. ' '" '" "" 200 Zakken HB'Vfr.
• Totaal van nate inOTedienten 14.378""" . Il hf:i..... D

--- De "f'oormelde Le~tmde Have 18 a erprac v~ .. t. e0- """,.......,.dat <lit"" "" opm,,"Jijk. miD.....! ;., Schapen liju ... OIl JIOOd r do. SJoohter•..De K...... Y~
hoft''''''' .. "",hei" .. i"",",,~n"" ... boop ......!- V.. _ en 0000n liju .n de beote ....... IIIAI ~
bij........ how."0",", """ .ij, .... Ji<bi•• ~ ~.. 'l- .n ~ ~ ."""'" h ieder wel ........t liJD sal 100_ Pt'IIObiiP
&aIlwe&ig is ill deD. vorm no. IJz~rbo~d bl(srboDM, .btlWllBt het~: hoop te komen zien. en alle Koloniale.deu een ztriverecha1ybeatische fODte~n II na MIUIlerbliJk grootere " .....
dan til: ander water dat in ZUld-Afrika wordt gevo~ LAATSTELlJX

De Maatschappij heeft jaebtveld dat &all de Vlei grenst, van ~trent
3600 morgeD, ID opgemaakt wo~t door eente kl.. Boech- _ DaUtYeld,
wv.rop allerlei soorten n.n wild pvondaa.~: ~ ~b
Bokken, Ihriken Grij .. en Steen-Bokken, ~atriJZ8. en P~tea, de
l.atstgenoemden wordeD iD groote aaotalI.. gevondeD. H!i w ook 11ft
plan nil de MMtecha.ppij Olll TanlIItalen MIl te Inreebn di. goed Kt de
plaat. be.ntwoor.um. Verder is er eeD ~oot .... tal .Reebokken ea ~
springers op de andere plaateen. De Vlei it vol VaD ''Coote'' -eedee fil
u.dere 800rten watervOfPI ••

De zeekut is bekend als een VUl de bette voor ut ~ VUl
viaclJ en allerlei IOOrtea worden gevange, zooals St~DINau, ~~W,
Rood eD Wit Stompneus, Roema.o, HoUentot en G1I.JOOD.De vlei 11 901
"Mallet" Wit Steenbl'Uli 00 andere soorten van vUllcheD, en d. Maat-
IlChappij it VUl plan ook forellen aUl te kweek_

De Klein Rivier Vlei is gedurig vol wate! eo ~S.Ollltnmt it mï~
, b~ en VUl 6 tot 7 mijleD lang, terwijl de Klem Ri~r be~ 18

voor nog Qmtnmt 4 of 5 mijlen, eo. wel IOOve~ ala het dorpje 8tanlord i .dae
i, er omtrent 10 of II mijlen wa.rop meD rOeJeID of ~ w. HeCberga-icJat
rop de Vlei i. ai~ekead prachtig; MIl de f'~De Zijde loopt een. . ftIl
"mtrent 8000 voet hoog en ill gebroken door diepe boech-kloven dil Uit de
V)~l stijgen' aan de andere zijde groeien melkbo.cheD tot aan het W.ter,
dl~ dU8 eell pra.chtige plaats voor "picnics" aanbieden.

~ " Kooptlh worden dus vrien?elijk uitgenoodigd om de plaats te be-
r z'leken en voor zich zelf te komen ZieD.

Terznen zee.. bilUJk.
• Contant, i over 8 maaDden, tover 6 maanden en de b.Jana over

~ rnaa.nde.n.
BijzonderlIeden kunnen verkreget:l WO~eB van de Aslagen en ftIl

de beereza V.ur ZuL &: Bumnrn, Probreurt te Jtaap.W.
un-ell loopeo dagelijka van Botrivier Statie.

GUTH1UB" THBBOJf, AfslageN

A.~LEVENDE HA VE :
600 Kente Kluee Jonge Hamels,
100.. "Vol~k Hamels,
12 tt 'f Slacht Ossen, groot en vet
12" "Jonge BRIt r Uqt'D, geleerd,
12" "Baster Zwart l 'ssen, makonde een span

goed geleerd,
" Aynbire .Alderney Koeiell 9&n 4 tot li

jaren oud, alle op uJf 8taaDd~! • . .
,. FrieJlaDd Vaanen aangeteeld IQ dIt distrikt

vu 2 tot 3 ja-en, ,
,. Baster Vaarseu van 2 tot 8 jaren,

Trek: en Slacht 0888n,,.
,. Jonge Ossen, gt'leer:f,
" u "van 3 Jaren ou i waarQnder

ePD Ipan rooi zijn
" Jon~e OSSfD van 3 jart>o, Dsster eD

Afrikaande!'8,
1 paar Ber8te Klaese Jonge Paarden, goed geleerd,
8 Eente KJaeSe MerriEs.

WAGENS.

t,

"

'f

"

Voor rekening vrn dea heer J. G. F.uaIOIus, 30 Tip Top
Bsela van 8 tot 5 jaren oud. . . . .

Dese I...]s sijn door deD heer FabncU1~ .BpeOJaal wtge.
mcht; lij lijn jong, sterk eD in goede oondih~, en bekwaam
voor dadelijk: bruik.

roeren I~OlDt Koop wat gij noodig hebt.
Speoulatenn r Zulk vee kunt gij overal verkoopen.

Onthoudt de plaats: THE OAKS.
Den dag: WOENSDAG 20sten JANAUARI, 1904.
DeD tijd: 10 URE'S MORGENS.

ne'''de uit; HUISRAAD.

40 P"den eo Jzeb "Amerikaanrche en Koloniale", 1 'Df'UJHUr DSJ jrlf·I-. LfllE9Preoht gt"~lde EJen~flt "St. lrLlrcu,", 16 Koeien if! melII.OD '."", • rl II •
dloo.t en e;ntg8 0886D,bO Bokken, omtrent 4(;0 atuQ Pluun-
vee, ·sW.DI inet Tuigen compleet, 2 B"lgies, 1 j_ ot PloegeD, WE8TELIJKB ROUTB.
~I "Z~.Binders, 2000 Jakken Haver. 100 .. \:ken KoorD, Ya. KtUlp8tad naar Europa, Q4f1leg,tmd8 ~ Lu Pol.fM4" Liual:xJra
I groote hooI-'heid lW, lOO .raoh .... B ... _..... Ju.n_ ~ .. H"'""-g.i : ....,

Bn lIog vele lIldere nuttige artikelen te veel om te om. op of 'niev.,. .
IOhrijY8D 19 Jan. -8.8. "KURFUERST," Kapt. War.

16 Feb. -S 8... FELDHAB80IULL," .Kapl. Vowlul'lli'oou.N.B. Indien de Plaatáen Diet verkocht worde~ zal 7 litt. -s.S. "KOENIG", Kapt. KLIT.

de huUr er van 0Prevei1d worden. 4. ApriJ-B s. ··BUER.GKRMEI81'BR", Kapt. Z£l(!'I~,

Pau.giers voor Groot Brit.t&nje. .tappen &e Vl~ OYer ...... Yrij.Ren i~r kc'mt en overtuigt zichzelven biJjetta ui~reikt WordeD ...... I.aidaa.

" on J · 1904 ooSTELIJKB ROUT8-Op WOen8dag, .u anuan. · VanR.. _ ..... _, _both. ooot LottdOll e.......... ,
" SI""B" nSV'T "f'&ndaar lanca de Ooetk1l8t Haveu en het Suez JCaaaal.

... OD Af' A4. aaLleggende te ot ID verblJlcl1ag ~.4e met ~ But.
FAURE VAN EYK , Co., Afslagers. =;";te~:'D~a:l!~btfiJt, zautbat, .0...... Adea;

Paarl, 81 D80ember l~. VERTREK VAN KAAPSTAD.
op ol ODgtIveer

27 Jan.. -8.~. ti KRONPRINZ," Ka~ SU)u.
23 Febr. -8.S .• , HERZOO", Kapt. WIIUlWr.

22 lIrt. ~.8 ... KlTRFUERST" Kapt. WnT.
19April-8.S. HFELDMAJSCHALL", Lpt. VOl\' ISI;£JIooKrr.

• - DB RAND - • Interm.liate en lD~ di ... dOOr 4. aijUJD_ ct. M',fllobappij
via 1Wra .. zanwiber bMI' &.baf, OoJombo ft Rangoon.Prod ukten-, Zaad - en Commissie Agan ten. . Ledin. YOUr haV8111 op bet YUf_DIl __ O.,u!adiDg.

Voor Vl'IIt'Ibi ol ~ .. nade .... aWa tot

POSTBUS 11120. PIffI, sa~_fEI.'JT£IJ,
ApDtechap ... ,._~. ~ .'MI 36.

MELLET, OCHSE & Co.,

THB

1.- Pn"_1Il Allllldn Silt) Africa,I.M.
' (DI 'en •..,. 8,urn ... eta AaUC{att.JIH.1I'rtb. a.p.). ...... Pi'llJlcI.'. LIldbUI·' ·

VftllttlDI.

Groote Verkooptag van, •
-, · Vertoonkamer Goederen.

• • •

Voor bijlOnderhedeD doet aanzoek bij de Afslagers.
Dagelijke treineD loopeD naar Caledon.

,_ • B. J. LR ROUX.
A._ A. ·THBRON.

GUTHRIB &THERON, Afslagers.

De oud~ en w' lbebnde Firma op deD Rand it nog gereed,
be_lldiatpD: ftD alle IIOOrten vau Produkten te oDbaogen op
collllllilme.

EEN WONUiR VAN SLECKT8 9 DAGEN.Csledon, 11 Dec., 1903. DI.ds.lJjke AtNkeniug neohiedt op den dag van verkoopiDg
. lnet Xarktbr1eveD.

T............ I ... DLETOOHK."

•

Caledon, 16 Dec..bet, 1903. KAPITAAL £50,000.

>..'........
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FAMILIEBERICHTEN. BENOODIGD:

DOODBERICHT.

AAK familie bet.. kkiDaeD en bloed-
....nnuteD ..ordt belteJId gemaakt, dat
b., eien HMI' bebaaird beef, door deu
dood ... te D.meD miju t*e1'g8liefd.u
ZooD:

DmK JOHA..."'NES BRINK,
iD d.D ouderdom nu 32 jaren en UI
muad.1l, ua een l{ideD"'&O13 dagen aan
"Typhoid" Koorta, ie Job&oneaburll,
Trao • ...J, op du 28sten December, 1903.
Ik berust mii in den wil des Heeren.

De bedroefde Moeder,
.wsa.. D. BRINK.

S&eeDbokfoDteiD,
m.t. Hopefield,
4 J ... uari, 1904.

BENOODIGD
--------~

ONDERWIJZER voor de Npd
Geref. Kerk School te Strijdenburg.
Ver-.ischten Hollandllch en Engel-eh.
salaria £60 per jaar, huishuur inge.
&loten.. Applicat·es te worden ~~.
soaden aan den ondergeteekende voor
of op den 31sten Januari 1904.

G. J. MALHERBE, V.D.M.
Btrijd.nburg,
via Kraaiuil.

ONDERWlJ ZERES
VOOR de 3de Klu Publieke School te

Drieboea.fl>nteio, 4 uren ....n Bi... j,'I-
poort Statie. Applicante .moet degelIJk
onderwija knnnen ge.en ID Hollendsen
•n Engeltcb. Ook onderwijs in Mu.iek en
Handwerk en 1110et 3de 'I'eachers'
Certific.. t' hebbeu. Salari. £60 per jaar
met 15 p. e, to~Jaag nn 'I Gouvernement
Werkuamheden te beginnen, indien
IIIOtrNiik lIleL begin nn Januari·Murl
kwvtaal: Inders April-Jum kwart&&1'(4.
Doe .. nsoek niet later dan einde Tan

J&Ouari, indien mogelijk v00r 16 Januari,
bij

R. V.L~ HEERDEN,
Dri.bof k.afontein.

MurraY8borg.

APPLlKA.TIES voor de betrek-
king van Oudl'Iwijzer of Onderwij.
lI81'88 worden hierdoor gevraagd vuor
de derde klu Publieke School te
Groot Rivier in het Distrikt van Ladi-
IImith. •

Salaris £70 per jaar ru alles vrij.
App1ikatiee te word-m gez~uden

_n ({en ondergeteekeIlde voor of op
den 20&~n Januari, 1904.

P. J. DE WIT,
Voonitter.

Gr"ot Rivier,
Dist. Ladismith,

30 Dec, 1903.

EEN gou vernante voor een pri vate
Boerenplaat.aechool te Goodh 'pe, .tJabij
M&r&isbDI'!<'K. K., oru onderw\js t.tl
geven aan 6 tot 8 lee.lingen.

Salaris £&0 per ja"r met vrije 1t000t
.n inwcning. Af nuelt een aanbeveling

Werbaamh"den te beginn"n zoo
spoedig mogelij" na de Vil' antie.

Applicaties ver;rMeld van afschrif-
ten 9an certificat.en en getuIgschriften
mllen door den ondergeteekende
worden ingewacht tot den 258ten Ja..
nuari 1904.

J. L. PRETORIUS.
Goodhope,

Maraisburg, K.K.

EEN geeerti1iceerde Onderwoaerfll! op
eeu Boeren Plaat.a, een uur van Vil ie"·
dorp, om onderwoa te geven aan 6 of 8
kinderen in Eogel8cb, HolhodllCh ell
Mu&iek. Copitoiin van Certific&ten ..an
goed gedrag en li:lmaat.llCbapun een
Proieatanlllcbe KOlk ,erei..,bt. Werk·
..... beden te begionen na April v~nli •.
B&laria .£.0 per jaar en mj lugi....

Adree : W. A. PRETORfUS.
Zeekoe Kraal,

Villiendorp.

_-

TWEEDE ASSISTENT of A8m!-
tmt.. !)enooji~d voor Publif'1re Se' 001
te P . .A.. Hamlet (Tweede Klas).
Applicaties te worden ingezonden
voor of op den l;jden JanllB.ri, 1904.
Werkzaamheden te beginnen op 25
Januw. Sala.ris £60 per j r.

J. D. GOOSE:'i,
Voorzitter. 4

P. A. Hamlet,
[I Jann&ri, 1004.

HOOFDONDERWIJZER, l:uhoo-
rende tot een Protestantllche Kerk,
voor de Derde KIM P!lbl. School te
De Dam.
Salaris £130 per jaar, met gemeu.

bileerde kamer aan 8choolgebo!l w_
WerlulaamhedeD te beginnen met

A pril kwartaa I.
Applicatiee te worden iDgezollden

aan den onderg"teekende niet late.r
dan 28 Februari 1~04..

H. J. REDELINGHUIS,
p.O. De Dam,

Oudshoorn.

EENE Onderwuzeres "oor Spite Kop,
IMIDeVrachtenpJaats 3 uur nn bet dorp.
3de Klu &bool Salaris.£tj() p.a. eo
vrij lo~es. Muzi, k en Handwerk
gereiacbt. BeiekU8ten .. orden nrgoed.
Get&! kinderen omtrent 15. Standaard
VI i.!I door één leerling bereikt. Appil
cab. o"t ..angen lot 211 Jan .. 1~'I4.
Werk&&&IDhedenbeginnen na XIIl&8.
....cautie,

M. S. DANEEL, V.D M,
Ualvinia.

aal ..inia, 29 Dec., 19')3.

ZEVEN ONDERWIJZERS of
ONDERWIJZERE.':dEN ,oor Gou-
vernemenu onde' stannde Armen-
Scholen in de gemeente \" rij burg.

Twee, een Hoofdouderw ijzer tegen
£90 met .rij logies en een A-,~ist<lnte
teien £09 met vrij logies, ,oor de
Armen·School Of het dorp.

Applicant'ln, II klas onderwijzers,
certificaten hebbende, moeten be-
kwaam wezengra.mmaticaal ouderwijs
in HoUand!ch IIn in EngelM:h te geven
en getuigschriften vaD gol'd ze lelijk
gedrag inle<eren. Salaris ,oor de
blliteul!Cholen £69 p.a. m, t vrij logie,.

Applicatiell moe~n niet latcr dan
18 Jan. ingeleverd worden bij onder-
getMkende.

Werlrzaamheden te beginnen Ol'
2s Januari.

Ds. P. J. PEROLD.
Vrijburg,

2 Jan., 1904.

ORGELIST.
BENOODIGD ..oor de N. G. Ge·

lIleeate ie MOLTENO. 8aJarie: .£24 p.L
.&.im. hna ..oor pri ....te mnDek

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

Voon.itt.r del Kerkeruda

VOOR alle soorten van 1U.N.
DEN w'BRKSTOELEN,
Luierstoelen, .Manden en Man·
dewerk, ga naar de "Z.A. Kantoor ~ den
.Manden Werk:en," Leliestraat .Hoold.Ingeniélll'
6, bij Parlamentstraat, KAAP. Kaapeehe Gou.emem8llta
STAD,Gereg. Telegram Adres: . Spoor .....
• Basket. Cape Towu.' lraaPItad, 31. December 1900.

GECF:RTlFICEER.DE ONDER-
WIJZERES om onder-trija te geyen
in Hollaodseh, EngelIOh en :Muaiek,
op d. Piaata Leeuwkop nabij Naauw·
poort. Salaria.£W per jaar, POIIt
alken dag.

Doe a&n.II08k bij
A: V AN DER MERWE,

Leeuwkop,
P.O. Naanwpoort.

HOOFDONDERWIJZERES
voor een private Boerenplaatsechool,
nahij K.aap.tad, voor za kmde~.
S&lari. t50 en extra gelden, met vnle
kost en inwoning. Moet Ilem.tricu.
leerd en volledig bevoegd zijn, om
leerlingen op te leiden voor het School
Hooger, Muziek en Hollandech on-
misbaar.

Werlrzaamheden te beginnen na
de K.trstmisvacr.ntie.

Applicaties met certificaten te
zenden, aan

R. STABKE,
Oatlands,

P.K. Durbanville

Fraserburg Publieke School,

HOOFDONDERWIJZER ge
vrug.! voor boveDjleaoemde.Derde .![lal
School. Salaria .£192, bm..haur mge-
aloten. Werk.zaambeden beginnen Da de
Ke"tYDCaDtie. Applicatiea te worde!!
inllesoDden 96ór den 13dt'n Juuan,
190~.

P. L. CONRADIE,
. Hall. Secretana.

Frsserburg, 24 December, 1903.

TE Garies, Namaqualand, il eea praeb-
tige opening ..oor een SMIDS- an WA-
GENMAKERS-BEZIGHEID, waaraan
groote beboefte gevoeld wordt.
Een bekwaam en praktiach ambacbt.-

man IIOU ruime onde~uning erlan~,
en een. winatgennd. ua.k kumuUl drij--
..en.
Er ÏI1 eeu goed gebouwd woonbuia,

met zeven kamen, kombuia, gang, "..
rand&h, eli 1I01der,alamed. eeD ruimte
werkwinkel, wagenhuis en pakk.amel
annex, all. onder ijzerelI dak; ook e,
Ita! voor ruim acht paarden.
Dit gebonw il te buur ...oor een ter-

mijn nn jaren, of te koop---DAU'..er-
lriezing.
Voor ...erd.re bijJlGnderbedeu riobtte

men aich per brief tot den eigenaar,

GERARD GENIS.
G.riee,
No..emher, 1903.

A III. Publieke ~chool
Grp)ton (Caledon).

AgSISTENTE gevrlagd ..oor bogen-
genot-mde School. .
Applicaties ..ergezeld van getuIg-

schriften van btok.... mbeid en gedra!(
lull.n d')C)rdeo ondergeteekende worden
iugewacbt tot 15 Februari.
Kennie .-an Tonic-Solfa en Nniwerk

eene verei!ICbto.
Salari. £110 per jur. Wcrkuambc-:len

te beginnen in April.

A. J. P. DE VILLIERS,
8ecret&rill.

Grey ton, Caledon-,
4 J&o., 1~.

Hollandsche Onderwijzer
Benoodigd.

Het Gymnasium, Stellenbosch.

BRNOODIGD: Een Onderwijzer
voor het HoliAndsch tot bij Matricu·
latie, en voor de Ir8wone onderwer-
pen in Standard B. (VII).

SALARIS £250 per jaar.
Weruaamheden te beginnen ln

April.
Men doe aanzoek, met getuig-

schriften enz., tot op 11 Januari,
bij

DEN RECTOR.

Gill OOLLEGE,
SOMMERSET OOST.

BENOODIGD EEN ONDERWIJZER
I~ WIS- EN NATLl"RKL~DE.

OM onderwU8 te ge...lIn iDMatriculatie
en Tuaacb€'o KI.l!lIen. Salaris .£35u.
Werkualllh·!den te beginDen 12 APIil,
1%4.
Applicdiu lIlet ~Qtuig8Cbriften in te

dienelI bij Prof. Gallop of vó"r 1
februari.
Aleook 8ttn lIoliandAche O,uler,gij1et'

voor delelfde IdUllen om te l8aiateeren
in de 1r1"'8iek~ Talen en EDgelscb.
Salui'l .£250. Werkzaambeden te be-
gi1.nen op 2 F. bruw.
Applicatie! lIlet getuigscbriften iD te

dienen bij Prof. Gall op of 9óór 18
Januari, 1904.

KENNISGEVINGEN.
Afdeelings Raad Tulbagh.

ELECTIE VAN AC'DITEl"REN.

KF.....'i'NIS gescbiedt biermede in termen
v&oSectie 107 ..an Wet 40 van 1889, d.t
celle Vergadering nu personen, ge·
rechtigd om voor Leden nn deD
Atdeeliog& Raad te stemmen, geboudea
nl worden iD de Hofual albier op
WOENSDAG den 13d~n deller, te 10
Dur '. 900rmiddags ten einde t.. ee
Audihmren 900r den Rud te kiezen.

W. HALL. e.c.,
Voorzitter AfdeeliJ1i. Raad.

Z.A.AD .A.ARD.A.PPELS.
WIJ ontva.ngen nu onze laats~

verscheping Toor dit jaa.rgetijde van
IN J<:NUELAND GEGROEIDE:

" Earll hu" •• IIU,.1t Dat•• ,"" 1,.,.1. " .1 II EarliIIIII."
IN FRANKRIJK GEGROEIDE:

" Ear!1 lo... tt
Ook nieuwe Coloniale Gedroogde

ABRIKOZEN en MEBOS van
uitstekende qnallteit.

LIBERIAN & BUIRSII,
Burgstraa t 28,

KAAPSTAD.
POIItbua157. Telegnm-adres

" LIBElUlAN.JO

DE ~kende beeft de eer
aan de i.,wonenl van .o.terlon en om-
trek te ~rich~1l dat dUj lIich tt'
Caledon "geTeatigd heW£"al:l Kwdl'r·
Dla'.er. Zijn besigbeide plek il IIChn'D
tegenov. het Postkantoor am de
Donm .Straat. Hij sal steede
trachteJl' door nette duit, degelijk
werk en ~te bedieaing het ver-
trouw.· en de gunst van de Afri·
k&UllCbe ,rienden waardig te maken.

K. REBEL,
Hollandsohe Kleedermaker.

KENN ISGEVING.

VOOR £500 waarde aan Juweeien
worJt verkocht tegen minder dan
den koetenden prijs. Nil ontvangst
van ptAtwi88tl1 van 98. 6d. send ik
franco naar eenig a,jre8 in Znid.
Afrika eeu DOO8,inhoudende de Tol·
gende Juweelen· Artikelen:-
1. Ch&rni, 5. Een Stel Hemd..
2. len Broche knoolljes.
3. Halsketting met 6. Een HorlogeKat-

Slot. ,i1I.g ,
4. Eea Club Ket· 7· Een Broche.

Ung Bramlet. 8 Een MI.1fI.etting
9. Een Dasspeld.

Ik bidd geen goederen aan als
Zuiver Goud, als zij het niet lIijn,
doch ik garandeer d..t elk artikel met
llUi-.:erGoud ÏA opgelegd en is gega.
randeerd in het dragen.

Het geheel wordt aangeboden
voor 9s. 6d.

Mocht soms op een ingekomen
bestelling een door worden gezonden
waarbij eeI: der geadverteerde
artikelen door een ander wordt ver·
vangen, gelieve het gpoorde .publiak
daaraan geen aanstoot te nemen, daar
wij toch .de volle waarde garandeeren

Zendt aan

F. O. TUOKER,
Langstraat 81,

Kaapatad..

:f':ENNI8GEVING.

PERSONEN in de Buiten·
distrikten, die Ingevoerde

Paarden, Ezels, Slaoht- en
Aanteelbeesten, en Slacht·
I!Ohapen noodig hebben, ge-
lieven aanzoek te doen bij den
ondergeteekende, die aan alle
orders hunne dadelijke en
beste attentie geven.

W. H. F. Kleyn & Co.,
Afslagers, em.

37 St. George's HotelkaIll8l'll,
Telegrammen" Auction,"

Kaap8'.ad.

SCHUTBERICHTEN.
WEGGELOOPEN ... n Vale Monte.

yideo Merrie EZEL Verzoeke kennÏl1
hl ge..eu un ondergeteekende. Billijke
kOllten&!111engergoeclwerden.

P. H. J. MARAIS.
Zanddrift, Noorder Purl.

GESTOLEN O.F VERDWAALD,

EEN licht bruine Merrie Ezel met
oDg,·knipt maanhaar en witten ring
om oor.

.F.I.eeren·Schut'Dee8ters en anderen
bij wie zij moge aankomm, gelieven
kennie te ge' en aan den ondergetee-
kt<nds door wien alle billijlre koaten
zullen betaald worden.

p, R. ROUX.
Do()rnbOtlQh,

Stellen hollch,
[I Jan!larÏ, 1904.

Gestolen of Verdwaald
OP 25 ~cember, een Wit Merrie

Paard (trippel&ar); halgel manen,
J.d. op linIerbollt, alamede kale
plekje1 op IICbo'ten rug.
Bij wieD. z j moge aankomeD gelien

dadelijk kelinlBte geven aan

O. J. T. DREIJER,
Noorder Paarl.

TE KOOP
EEN Plaats, WELTEVREDEN,

bij Stellenbosch, groot 210 morgen,
met pracht;g Wooohuia, ruime bui·
tengebouwen, 2 Huisjes, Boomgaard
van ongeveer 1000 uitgezochte vruoht
boomen, B' uw· en Weiland en goede
water"ooll'aad van Footeinen spruit.

Recht van toegang naar de Spoor-
weg.Halte onmiddellijk: nr.a.st dit
eigendom. :Gemakke!ijke termen.

Voor verdere bijsonderheden, doe
aanzoek bij

CLIFF,
Kantoor }lo 4, Centr&l Cha.mbers,

Langstraat M, KAAPSTAD.

Te Huur of te Koop,

EEN Ilt'riefelijk Woonhuis iD de Kerk·
Itraat a'bier b '....tte!1de " 8'upkamera,
Eetkamer, VoorbDis en VJBitebmer
al8mede Ski 900r 10 Purden, Wagen-
bnill 900r 3 Karren eD een Bakkerij ea
8!achtbuÏl1lIle' baken, Scbaal eli ,.wicb-
ten Kapblok en al wat l()t een SlacbUluil
beboort. Voor bjj&Onderbeden, doe
aansoek bij ,den ondereIeteekend. Eige--
naar.

JACOBUS H. SLABBER.
Malmesbury,
Kerbtnat,
26 December, 1903.

TE HUUR
SCHOOL te Blanwvallei, nabij

Wellington.

Vlak bij dese school is een woning
te huur, beTattende eetkamer, 2 slaap-
kamers, keuken en dispens, tegen £2
per maand; Te bevragen bij

M. J. STUCKI,
BJauWTallei, Wellington.

Kaapséhe
Spoorw_ ••

i

KrNa WILLIAMRTOWN...... '
I'VIrr BEAUFORT SPOORWEG.

'''.'11 tu .. Smit .1....
tit AIIII , ............... ;

HIBRlllIDB wordt k:8DDiS
gegeftJl dat, totdat' de -lijn nu
lliddeldrift tot Alice, formeel
wordt ,0vergegeveD aan het
Departement van Verv~r,
Goederen door het Aaiileg
Departement over die sectie
zullen worden vervoerd, op en
na Máa~dag. 18 Janu ....i, 1904,
op risico van den eigenaar, het
tarief voor vervoer tnaschen de
genoemde pon.ten te &ijo. 6d. ~r
100 Ibs. gewicht, m(t een JIll.

nimum van een shilling. Vracht
Tooruit betaalbaar.

JOHN BROWN,
Hoofd-Ingenieur,

Kantoor van den
Hoofd-Ingenieur.

Kaap8~ad, 7 J 1904.

geeohiedt mits
: " Lease

CampI!
eener

Kiosk.
ing "),

door den
CommiMie,

COlltroléur en
Pad.iaD::.eot

12 uur des
20 Ja.nuari,

gednrende eeD
bellÏnnende

van

Kaapsche Gouvernements
Spoorwegen.

Tenders voor Koloniaal Voer.

TEN OERS worden gevraagd TOor
het ver8chaffen van Voer, enll, be·
Doodigd. voor den dien8t van 't Spoor.
weg Departement, Welltelijk en Mid-
dellandHch Systeem, gedurende het
jaar J904, t.w.:

5,000 lb. Gerit, ZUOI ingosI.
11,800 " Z9molen,,, "

17i),000 " Hnerhoo1 1n'lla181lge-
pel'llt n.nongeveu
300 Ibs elk.

25,000
16,000 "

" Haverhooi iD Genen.
Voer • baver, Zakken

ingaaloten,
TendervorDlen, condities van over-

enkOQl8~; en alle andere bijlonder.
heden kunni!n verkreg~n wordeJl bij
de Spoorweg.Maguijnen te K.aapst.d
en Port Elizabeth.

Ges"gelde Tendenl, geadresseerd
aan den Controleor en Auditeur·
GenHaai, gemerkt: "Tenders voor
Voer", Eullen tot op Maandag, 11 Ja.-
naari 19O-i, 12 unr, word.n ontvangtD.

Men ia niet gehonden den laagsten
of eenigen tender aan te nemeD.

CHASCOCK,
Waarn. Hoofd.Spoorweg

MaguijnmetllJter.

Kantoor van den
Hoofd Spoorweg

Maguijnmeeeter.
Kaapstad, 22 December 1903.

KAAPSOHE

Gonvernements Spoorwegen.
Werkverschaffing' tusschen Paarl•en Klapmuts.

RANT.OBJlfBN.

TENDE &B worden ge.~ ..oor
de leTering van de onder~Jde
artikelen in lIlulke hoeveelhedên ala
van tijd to~ tijd noodilJ mochten be-
vonden worden voor de beambten en
mannen, bij bonmstaande "erken iD
di81lllt, t.w. "-

Brood, Meel, Flour, Rijet, Thee,
Koffie, cOcoa, Suiker, Zeep, Kaars.n,
Petroleum, Vuorhoutj... T.bak,
Zout, Peper, Moeterd, GeoondeDMerde
Melk, Spek. Boter, K.... .Aard.ppela,
soda, Rnnd- en Sch,aap-Tl8eech.

De succeerolle Tenderaar zal een
tiJielijken WiDkel op Bpoorweggrond
moeten oprichten, op de teITeinen
•• n het welk, voor de distributie Tall
de bovenstaande artikelen alleen,
en zal ...erlof hebben om beetellmgeu
op te nemell van de lIIannen TOOl'

andere dan de hierboven genoemdé
artikelen.

Handel ill Sterke Drankeu sal
onder geen ODlIfandigheden worden
toegesta3ll.

Tenders te worden gericht aan d.
Controleur • Auditen.r-Generaal, _
te worden af8!levmI aan dit kantoor,
Graveatraat, Kaapstad. niet later daa
la UlII', van Woenadag, 3.1ulJa:ri ....

JOHNBBOWN,
Hoold·lDgonieur

la elO artibI eier Loadell "Timea" van
l11uJi wot4t eie ~aglege en van
nt .. .,hl~ perIODea .o r bel
....... CIIl ekte .. aal, radiom.

OJMler meer áut in dat artikel bet
"oJcaI!de:- '
..... _ kWa ........ ftIl een ons

riIdiUa, .uti op de.jDiIte wiJ.. gebr!likt.
il 9oldoeade OlD lO8d lield te ...encbaf
feD 'fOOI' onnebeid_ yertrekkeo, bet-
welk 800 Jaar .. klHWlll daren, dat bet
ill elk geTal ia de eente booderd ja",n
Diet lOll be""_ te worden nrnienwd."
Bet ill uaana aIPm_ bek.ad, welk

.... jfrOO&aI tRaP de wetenacbap en

..oon] de ~ .. eieu-
eOII&P iD "oorwaartlCbe richting
beeft pdaan door d. uimodiDg
der X atnJen. De IicbtBtnlen door
radium verkree .. -Vn ecIIter IlOO sterk
en doordriDgeD.d, dal _ met bebnlp
dUl'ftII eea Y'OOrwerpkan pbo~fee-
rea dat in een dicbte uk 1& gewikkeld.
Radium ill een lIletuI, da, echter nog
ai.t in g.iIIoleerdea tontand ...oorkomt.
Tol noc toe k_t bel ..oor ill &Oden
bekand. met&lell. JIn aiel _ pur
.. itte kriaAllea, plijkeade op ,ewooD
keakeI1lOll" en MIliP bnlÏnacba, ge-
klearde krieAllen. Dae wordelI ge-
_md radium chlorid. 811 radia.m bro-
mide. Uit -80 )OIl (160,000 lba) erts,
gerkregen de eente oatdekken OIIItreat
eeu nertipte ledeelta 't'UI eea 8l1li
ra:iillJD cbloriG.. De Jlfii! van
radium ill dan ook eDonD. boor. Bet
eerwte' moaater radiam, dat iD EqelaDd
Yerkoch& werd, _tte ~ .£30,&00
per 0_. Oalup beeft Sir W. ~1
een kleiDe boe....theid nm- .be__ -
tied tegen deu prijs 't'UI £ 18,000,. ona.
Ifet ill dUI duideliIk, dat d. Pr1JS reeda
9eel ill ... rmiDderd. J..aatatceooemde
beer beeft ontdekt dat radium ook_
lIDOrl na pa geeft, dat bebelfde door-
stralend ....rmogen belit ala radium Mlf.
Dit gu komt _.,..1 o._ mel eeD
&oder bekend gu, 0IlIan.P oatdekt, laD
hetwelk men deu ...... Helium beeft
rese-. De 0IIlAttintr 't'UI radium iD
beliom geschiedt _r Ianpaam. Heil
b..tt berekend dat bet 8pOO jaar 110\1
dienen, om uit eeD Ib. radUlID,eeD bel-
letje gu te nrluijpn, ter IJ'OOtte nil
_ apeldekDop.
op geneskuDdig gebied beeft _D

door ....... i"l nn radiam reeh boi~·
g... one re.1I1tateD .era.-a. .&.4iUIII
beelt door ..erai.tigiDf, _.lijk, door
..ernidigiq der . t, die de ~
der liebe-iL ~".nrnietipDde
tracbt ftIl radiom ÏI1 proportioneel gelqll:
ua de andere krachten, di. bet bezli.
Toen men den heer U!lri., de eerste ont·
dekker van radialll, 'fI'OII, of bij weleens

KA" -ST" - een lrilocnm (raim 2 IbL) radiuDI bad
--....r' .-.."" gesien, anhroordd. bij:. "NeelI, ~ ik

lOll aÏ6i Pal'II8 lIl.t ee. lI:iJOtrUn radiDm
iD dueJfde kamer .ga, omdat bet m(jn
psiablanrmOlBll 11011 "nrielen, de buid
nn mijn lichaam _ ....rbranden, ea lIlij
wuncbjjaljjk ~u dooden."
Proeyell siill genomen, door muÏAa op

te .Jaiwa iD een kooi, .. aarover men eeD
lMr kleine boeveelb.id radillm bad ....
.trooid. Na _ pur daren wven de
mailea geheel kla~ .p...erdeu later ook
blind eD .tierven eindelijk. Er .. reedlJ
aeDi,e genllen van lupna en bl:r door
radium geneMn. ID de bo... n ungeluaJde
Loaden ''Times'' wordt eeDge ..... ~
b.aaldnn aekeren beer MIICKe~aieDavid·
.ou, iD bel ''Cbarina CtoIfI" Hoepitul,
bij wien kaalter a&Il deo neDll,die ber-
buldeijjk Will geopereerd en telkenaDDV BODI YOOD DIDS. terugkwam, en .... 'bu X .tralen .-flfd' fI '\ AII\.II re.ultaat baddeo gebad, door radium Will
poueu, iD _ wellen tjjdll.
Het bonD8taande doet 081 aien, welk.

...orderingen in den laalaten tijd de ge.
D-nnde beeft gemeaki, en ,_ft 0D8
le... een idH ...an de nie reb--. die
DO' "OOr deze .. etenaebsp moeten ..er.
borgen Iiigen.

. ~ÊImBB.8 word. pmagd
W 1IA,01&-.de,. 81:1 .~ .:
oD.tvu~n op dit bDtoot"tot
~ midclap~ vu. Vrt" den Ud..
.1Umari 1906.
: ,VOER EN G&AA.N•.'<
~o~ de ~~ ~WNIlde h_

j.... 19040, van but h.Yerhooi
~ of ingevoerd) in ~tfllJl"Be_ll
• op de lltatiou als hi.-oDdër ftI'O
meld, ell voor Gebroken Raver en
ll.ielies, gem~~ in de verhollding
T.n 90 Ibs. mteti .. tegen 60 lbs, hItver,
tQit een totaal gewicht van 243,010
Ibs.; ook voor Kaf, _eien en
AJLetralisch g'l!p."..t voeder.

HAVERHOOI.
Ibs.

Boe'~1l sijn gelijk kleine leea..,.,
zwak: en revaarlooa als lie jong .tja
doch dagelijkaeb aterker wordeIide •
meer ge'fll&rlijk.
In1Iuenu, oougeetie ftD de Ion.-,.n pleuria worden .spoedig hem.1It

lOOdra de boelt vel'lchijnt.
Broncb1tia, lon.gont.a.tekiDg en alf

tering worden spoedig o,",~
&00 zij vroegtijdig ter bud cuo-
WOZdeD. ~Ay."'.
K",,-'n
Bo,.Blmlddel

VUJ'Iche DriU
:Rcmdeboach ..
'ClarelllODi •••
'Wijnberg ••.
;Diep Ri...ier ...
'Zand Vlei ...
Elsjel Baai ... ... ._.
,Hottentot. Huisjc (Vietc;ria
: Weg) ... .... ..,
:4ie MiJlsteen, Haitlandweg.
8 te do ..
12de do.
Dw:banville '"
KLeberg ... .
Dniker Vlei Btatie .
.K~pfoakl~ ..•
Pbiladelj;bia ...

... 142,350
38 325
49,275
21.900
43,800
87,600
43,800

87,61)()
34,615
10950
27,375
21,900
43,800
1I2,8áO
21,900
21,900

. nO,)()()

Monsten te worden ingeiOnden,
~et specifiek merk, soosle vermeld
in den tender.
: Personen, die tenderen voor de

lQverinlJ van haverhooi, kunnen oit
doen voor een of meer titatioD8, voor
"n gedeelte der hoeveelhllid te
,rorden geleverd op eenig station, of
veor de geheeie hoenelheid als boven
vermeld.
.De Raad behoudt sich bet recht

Tbor, den tender aan te nemen vo"·r
d, levering aan een of meer, of alle
BfAltion8,waarvoor getenderd ia.
;Perl()Den die tender611 voor de

l~....ring van gebroken miclif!s en
haver, kunnen dit doen voor de ge.
~Ie hoeveelheid, ala vermeld, of
vQOreenig gedeelte daarvan.
:Tender&.'il1l .moe~n opgeven de

~veelheid kaf eli I18DJelen, wl'llce
lij bereid &ija te leveren, en of het.
selve kan worden geleverd in
aoodAnige hoeveelheden als door den Wa6e-k--i;"'Sit ... ",
~d van tijd tot tijd, gedurende het .. -- -- '_,
j~ 1901 kan worden ve.eisoht.
?rendere moeten gemerkt ..ijn

"'fenders for Forage."
~ftllvering te OOgmnen, onmiddel.

lijlt na aanneming van tender of
teOders, en aflevering van ha,erhooi
,m4e~ voltooid rijn voor of op den
~ten April, 1904, en moet wordt<n
geleverd in lIOOdanige hoeveelheden
en'op die plaatsen als vereischt.

8écDriteit moet worden gesteld, en
de;laagstA! of eenige ~nder lal niet
noOdzakelijk worden aangenomen.

GRUIS.'
Voor dIl levering van best Cla'e·

.mqnt gru'"s (gellift of ongezift), p'r
lt.nbi..ke yard, opgest.apeld in de
g,~isgaten, of geleverd langs deu
weg, in de voorsteden, :I!edurende
1904. Best Tijgerberg (gezift of
onf8~ift) per kubieke yard, in dil
gr"i.sga~n. of geleverd ILaI} den 8en,
llen en 12en mijl8teen, Maitland
W,g en VI\n Wyka Hoek, gednrende •
.blit' jaar 1904.

'l'enderaara motten 0Plleven de
hofTé~lheid, die zij bereid Eijn ~
le-(eren, dav de Raai lIich het recht
vOQrbehoodt, _an t.ijd tot tij l' &00·
daisige hoeveelhrden t":J nemen als
I1Il1en benoodigd Eijn.

Seouriteit vereiscb t, en de laagste
of Sevige tender behooft niel Dood·
zaielijk te \{ordea aangenomen.

Tenders moeten gemerkt ziju:
" 'llender for Gravel"

:HONDEN-BELASTING.
Voor de inniDg "an "Honden.Be-

luting V()o'Jl' het j&ar 1904, in de vol·
gende diatrikten :
btatl'kt No. 4, bevattende de

Ve1dkornetaoha.ppen Constantia, Diep
Ri!ier, Down8 I, en de plaatsen bni"
~n het Municipale Di6trikt Mowbray,
Rondeboech, CJaremont en Wijnberg.
Distrikt }fo. 6. bevattende de

VeJdkornetschappen Palen en Riet.
Vléi, Tijge'berg, KuilB. Rivier en
DOwnIl No. 2.
l>istr1kt No. 6, bevattende de

Veldkomet8cbappen.Koeberg 1 eu 2,
BIMuwberg, en de buitenlimieten der
Durbanville Municipaliteit.
l>18tr1kten .No. 7 en 8, be·

vattende . de Veldkurnetichappen
NoPrd Hoek, Elsjell Rivier en Wild·
IIchutebrand.

Securiteit vereliCht, terwijl de
IaaS8te of eenige tender niet nood·
zu.lijk behoeft te word. aange-

DOAN'S . Backache
Kidney Pills.

MoKENZIE & Co., Beperkt.

Noord· Amerjkaansche Muilen
IN VOORRAAD.

Onze Vrienden sullen er wel aan doen deze te komcm
bezichtigen. We garandee1'eu dat deze mooie dieren sijn. De
juiste maat en alle gereed voor werk:. Prijzen voor deu IIOOrt
BILLIJK.

J. levenberg &Co.
DE ..eteuchap ia dii boek ........ il
ftIl ONSOIIA. 'l'BABE W A.AB.DB ,,_
IEDERE GEHUWDE DAlrIlC, _ Mt
al de ollptl'oawde ook pea .......
doen, OIIlW te .__ lW ia het lIiddeI
gew..t Toor ~, om haa __-me t• ...a.. Bet·..,.. ..
ma.. tro.tbere Dd.. d .. _
:' .':1111de,=:-~0IlIr __

t:':.~ =-=~ ..
~ TOOl' twee pub ,..
A.drw: OAlLDUl D&Pl'. 0.. Bn 711,

KAAPSTAD.
Een ... drijft _: "Ik laeIt ."

boek ,..__ :s.t il ..-roadie __.....
deer .... ell. PI mij iDliCJa=' _ik· reede jana Jua ..... 1IaCL"

Amerikaansche Mediciin
MaatschappiJ Beperkt,
Houtslraal 42, Kaapstaad.
(Boofdbatoor ftIOr ZaicI-..lfrib..)
.. duae,. CIMr _ ..... _ ..

PII08PII alle .iaIOnU.tiee..... _
trc\ "<alLDUI" ft _ bahN!delf.ac.
OTenl te koop ol __ ........ dIPM
_k ...,....... »

JUWELIERS,
-Add.,1·7straat,

1a het Grand HoiAll-gebouw, tl>genover
het Spoorweg-Station.

GEVEN hun bezigheidlop en liul.
len hun groeten en goedgesorteerden
voorraad nn juwehels werk, silver
WIlren, electra.plate, m_nwa.ren,
enl, enll., van de hand doen tegen
fa.brieksprijzen. Delie goederen zijn
eerst onlangv in het biliten1a.nd ge-
kocht en sijn geh~ in GTere8Pstein-
mir.g met de mode en van de belJte
quali~it. Onze Alrika&nder TrieD·
den zullen goed doen als 'sij onse
prijzen vergelijken, Toordat Jij elders
pan koopen.

F.· H. THOMAS,
Cargadoore -

(Veraoheep1.D.gs-Agent). Grand House Privale Holel,
F........... ,..._~. -

Goederen ingeklaard en ver·
all d 1 Een· en T-tr88p8l'JlC)OI18 Bedden,Z!d:~£ri:: e ee en van goede Tafel,Zindelijkheid en Oomlort

nomt'n.

Goederen vel'8Cheept naar
alle deelen der wereld.

.A.esurantiewerk, in al lijD
vertakkingen, ondernomen.

Anus:
P. K. Bus 816, KAAPSTAD.

Op last,
H. r. D. WESTHUTZBN,

Secretaris .
Ka.ntoor van den

~pechen AfdeeliJ1gl1Raad,
:10 Groente Plein, Kaapstad. Kaapsche Gouvemements Spoor·

wegen.

TENDERS
voor OLIE 1.904.

D- beer R. Mtlller ftII Kaapbl
: praDdeert OlDbetere PIANO'S

Kerk. en HnilOrgel., Harmoniums
ea .11e andere IOOrtea DD mnDek.
~eden te Jeyeren dan eenige
andere ftrma ter wereld eD. tegeD
Jagfn prijaen.

De heer R. Man. heeft eentt'
kW desknndigen 1'OOf 1filmm8ll eD
voor bet helBtelJeD ftIl aBe 1OOrl.eD
~ muaiekiDatrumeten.

De heer B.. MUller yoert ook
lIAuwlettend .ne olclera nit 1'00'

~elDuie\.

TEND~RS worden gevraagd voor
de levering van

147,000 Gallons Castor OUe
benoodigd voor den dienSt van be'
Spoorwett Deparlemeat, gedurende
bet jaK 1904.

Varmen van Tender, VoorwMrden
van Contract, en.ue .nd .... bijsora.
derbedeD kunnen verkregen wordes
aan de Spoorweg Maga'7.ijnen, ~_
stad. Port Elizabeth en oost LoJlf.fén

Gesegel~ Tenders, padtu-.rd
aan den Controleur en Auditeur Ge-
neraal, Kaapstad en Ma dan batf.eIl-,
kant gemerkt "Tender voor: cutor
Olie" sullen ontvangen worden tot
'I middags 12 UDl' op Maandag 8 Fe-
bruari 1904.

De laagate of eenige tender niet
noochalmlijk te worden ~n.

CHAS OOCK, _<'

W&Ql'Il.HoofdJuga.ïjnm_ter
van Spoorwegen.

Kutoor Tall den
Boofdmaguijnmll88ter
ftn Spoorwegen.

TE HUUR'

bedwinat IpoedJg de eerste bosten ...
._ ..ieCten. Wazmeermen bet sJlO8dJl
_mt, gelIeest het spoedig.
WllDDeerde siekU! geheeloatwikb14

la, uU dan ge_t het x:- Born-
Jnlddel de koert.,
1Ied...-tllgt de pijll,
mMkt laet ademha-
len gemabelijker,
en hentelt spoedJg
de RMOndheid.

Voor &!.lekeel-en
Jongaando.Dingell,
IIOOwel ala
chronlaehe,
Arer's Keillell.
middel een lIakere
811 aJpbeele genuine, &00 .....
mogelijk iL
Doch oatboadt dat een klaiDe Ieeaw

gemakkelijker te overmeeateren il daD
- volW'UlChenleeaw.

Behoedt u "OOr-_be.... Ziet toe
dat de num "AJV" cherry Pect.oaltt
la bet gJU elken fleacb pb .......

~ '..... c. c:e.&..INiI. --.;. "".to .

•• G. COMBRIN.,
DB OtmBTII )[OLOI.II.ALII

Horloge en JnwellelS lintel
(G.-nftIGD 1886).

23, KORTEIARKTSTRAAT
Tegenover B. ST"OU &: Co.,

KAA.P8IAD.

DE ondergeteekende peft. hiar.
mede kennis, dat hij of.!': 19d.
Januari, 1904" op eI. P NEW
RUSH zal' sijn, om de voi2eDde
Plaataen te verh1U'8ll t.w., ~koé
Gat,DikkoplI Kraal,Dware in den Weg
en New RllIh-:-al1e gelegen in het
distrikt TIUl Sutherland.

GEORGE TURIK.
PurJ.. ur Deo., 1908.

D. GDlIII8KlTl'DlGB UACHTE...~
VAl( BADIUJL

HUTVn&sCHEUBBNDE tooneelan
TODÏien te UiteDhage pi.... bn d. be-
,..atenil der Redho)Ql8 Ilaabto1fera, wier
ijjken than. alle .. -.ondea .ga. De drie.
,oadip betrraf_ pleebtirheid bad
J.llaat& iD de Bt. .Katharin. EpUoopal.
Kerk. De _.a der alaehto1fen &tin:
M8n'Onw Ward, s5 jaar, 8al)1 Larie)",
14 jaar, en GIaCIn Dobeou, 14 jur.
H.nonw Turner, cf. DOlf kort pbuwde
docbier "'aD me...roa.. Ward, 'klampte
baar moedera doodkiet iDhaar armen, op
b.talfde oopDblik dat d. dooden maraob
iD sul van bel .orgelJdonk, an SU .. ei·
gerde ,edurende "9f mina.ten cL.aebe
door iemand te "tan 1&IIraken. Haar
rilleo Will hartbrekend, eD kIOUJr oo...na. ofla!toneD ai,. NI IlOl "encmn..le
droeYJge tooaeleen, werden d. lilua der
drie alaeblolhn op bet EareJ-cM brk.
bof in __ lfde graf UIl den lCbooi der
aarde toeTenroU"d. Eerwurd • .A.. S.
W. Jloon bield den plecbtipn If'kdient.
-{Il.)
EEN 8EDANKING lIET JlEDE.-

De heer P. ToWlllbend, 88fl de "Beobn.
analander", beeft badanitt ala eecretaria
nn de Z. .A.. ~" AMOCriUieen
sijIl redenen 1'OOrdien .Iap ~UideJijk ai,-
- pset. Hil _t dd de orpDiatie
der JIIriij _ ariIIakkio, ÏI..--. De
beer ~J. W. Ja,rer, _ lieU.. uit-.oe.
rende 00IIIIIli8aie, meeul bjj beeft darep" 't'UI de a-u.ije l'1IrbIobn, door
JIiab te YOeffeD h@ de beWtlÏRl "'en
Obineeeehea arbeid 't'OOl' eie TraDlvubcbe
miiaeu, daar er op bel 08Jl1re1 duideliik
werd beeloten dal _ I"n la.' bad Ci.
TranIYuJ wetten 1'OOrte acbriiY8ll. Zijn
tweede rede il de wjj .. waarop de Vrij.
burpcbe tU de Item nn bei yolk op.
....... door atempapiertj_ te abOdenua
ben die pen lede -VIInn de JII'OI"II'ai.... orpaiatie. Maar et -Un IlOO ...ele
kandidaien, en als men in 't _a .. ÏI doet
lDen.()JIlI rare cfutrea.

Zwerende Wonden
Genezen.-
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OOODBElUCHT. AfrikaanDe On_np 'ootlj

en Vafzekeri... lubllllpp')
Beperkt, laJmesbury:

Crediteuren In Debiteuren.

"Jk_ _ ...j ..... _-
_.......w. "w_~..-.~ ....__-all~i""" . (, '.,,~ . .~:--.=ift!::
v lIG dit ..... ~Rt ..... 1IIiiIr z:::p.;''W_ aiet. _ 41-. r-.~
v_ ... lLIOg ill _ ""'" ordttijW
_. dan jij. _~ Rij Ita.u b.t

.jD .diIMen 5trikk~."11'._..-.
"]k ... wti _ 1I'il1ea :'

• .... ijk eiadel~ , ''01
_ VaD cftr Hoog goed I!flI Y1IHI.

lIIIDd ba~'
''0, _ FI'IWIb, ..... t pna.t je lMl

"".... VlUI d.... Bcog ~t aiM _
naar bt>t. _d. fli) i. '""'" "'''"'-am.r..n bij is heel ._., en ~ __
lDl"t ""nigsn. ba...,.....,dt> Item-bi)
t-ft het DU ...eeI te druk. om ~e
tA!! o...m<>n."

"I.ou," ..,.; ik p!ot...ting. ........ ~
"'il jn t'ill.enlijk m..t m........ r "au der
Houg i"A"n troa.....'tl?"

"Wat ....eo d__ '·n"lg! Wel omdat
ik .. il." •
"J. _ .... ..,.rom wil je, Lou?"
"Om 'f'\lI"IKlbilk-nde red"_' ala .

bt>t weta!. rilt." ,~ LOll nH!It'har ,J:
in de lucht. "
"0, _, I" &ei ik iroDiscb.
"En"-' .."'acbt.elijk.-"ah ".. é>Pn van

cite ~_ ... EJiOeD wili~m.dat ik mij
nubt..ig wrt tnakeon in de ........,Id. Tot
beden beb ik mijn le....... v..rxpild. I.k
~ ....ltijd wjn tijd m<"l de één ol
.adere d...-..beid zoek g<maakt .... de
1IIL'llst.. ctor-..boo... IM>b ik samen _.t
jou ~ehtwold,-zoo, nu .....t ja 't." .

"Zou je 'lliilt-n zegen," riep ik. """"",
·'dat _ 0IIIgIUIg chn,aa.lll'lid ..... 1'''

"I.k Ili.. niet iD. wat het anders _
Fram." aN .. 1JIl>t. ~SMie bppao.· •
. Zoo. ClWW Jf' ,lau tH.et, dat a-"

PIolst>ling "'-g ik ...... -..I. "1Mlk
jp. dat ik ooit ""n IIlI'Iisj.- ten buwelijk
roti \'I"nflt-n. voordat j\: IIUT all.._~ kou
(1:""00. ,.,,! 7~ UI Iwt ot,,!.·r:ijlr. buisoe-. genoot r"".'·A IllDet _I __ beel ..u- opiDie
ran een mei.jto Iu-bboo om te deakeD
dat t.flt daar iets om ~t'Sll lIOU!" ant:
..oord<.! ..... ~.

'Wil je daarmee ~-r" v~l ik
in..

"Ik wil tlt>elemaal olel" r.eggru."
")faar, lieveti;Qg ... ,._"
"li'nlll'. wil j8 wo (I:()('d ,.iJ1I. J~ t ..

lIerinnenm. uat ik v('rloofd ...." >" 011
lIlPt bWteng .... <JIl~ "· ...... ,J~d.
"Ik heb H nistl4 ~pn," ZRi ik.
"0. beOPl vriendelijk ......, J •• .'. _r

tftIteeh.
H.>t. ....nig........ r ik op tegen b.-b. i.

d•• P<'l'IIDOIl m.-t .nen j.. jUlat tl'Ou.... n."
p".oor·_t"l "nplt>t.t-.de ..pot.
""atuurlijlr.." 1"'j!0Il ik. ned.Tig, '_

ann .. drolDlDel t'S" ....., It«el, ab ik.,
die tot met.. in .taat iii of -"
"S.,.,n. Fraua, ..._ 'DU Il-n _.

W.......ll'Iijk. je hebt h, ...l ~....l ~, a1-
'-n---alleen b.-t m""'- a&n dSI dag 'ge-
bracht ....m-."
..IM is bM, " riep il< driftig. "Ht't

lIlOt't aau den dag gebracht 1lI'OI'IifOa.
maor ...ie zal het <hPn~"
"Ja. ik-ik ........t het ni,·t" zucbtt ..

Lou.
".-\Is we de ,.....Ir. van ...·u OIlpectijd~

.tandpum. "'-<~., lOei ik J.ug-
_. "dan komt bet DIe YQOr. dAt een
man. alA 1Ihm..... V ... Ik'r 1I.oarK-Weu
.. .. .tt"" maar een. sb voorilteeld __
-dl.. zoo degebjk i'n ...;, ik. _t nipt
wa.t. ..iens toekomst ...ersekerd is .,n
di.. wo door' ,~jn ll'erk in beSI~ ge __
men wordt" (ik ...i.1 daar t"lgt'nlijk
niots Villi, lOaar ik vonu dat. goede bt--
..-ij~"11). nu. Ilt't. komt me voor,
dut aoo'a lIIaIl de helpeude band ftJI
een vrou ... oneindig ,.~t milldff DOOCJig
b,'("{t.. u..n een anne keN'1 a<IS ik, die
W3l1rsobijohjk: rechtuit n....t' IMI ckvm-
m'1 "aat. ob hij niet trouwt ea eeD
"eregeld bui.elijk: k....en Icri jgt." ..... -
clot ik <ie>7.., "·el",,n>kf'Dd.:> ~
tA-n eindo g.-bracht bad. WtlCbth~ ik.

een. e Verlo. ~'., 'af--_ ...._. -........"'.. 'lt..c--..~ ell ¥IoYI6fUU
door een nieuwe ge-
volpl werd.

. Veilic ja J .... arm .. ," OD8 lenig .1.
teed er .('tli~ tde Zoon tje :

DA :'\IEL PET1i.U8 PIENAAR,
OD' .locbta 10 maaudau ea 14 daae"
g.l...,nd ... n dell Bur. Voor !roost
,,-n.1l op to* HeID, die seo ft aD ook
D""ru', .ondt _r ook beelt.

.. H~t i. de Heer. Hij doet wat J04Id
" I" Zijna oor .... "
Bij ons droeric ....rliu hetuiga. wij

hl.rmed.ou_ opNehten dank un D .
H 0" I I..r yoor Iuoa Jr' ote beJantptelllilg
.0 opolf.rloIC. alamede aan Dr. Pechell.

De bed~fde eeders,
A .. T PIES.\AR,
KC. PIENAAR,

ehb. HOTlI •.

OPGB&20a-r' 1858.

KENNISGEVING
liN

In den Boedel .van WiJlen
MARTHA JACOBA OHRIS-
TINA SHIT (geb. Jtellennan). M"ALMESBURY,,

I 'D ....... ebt, Molt"f\o
6 J &DUln. 1904. op de plek 'en wel op

den 27sten Jll!nIT~I
ALLE ~non8.D die i..t. te .ord.....D

bel ben van deo bo•• ngam ..ldeD bo.deJ
W:0rdeu aut. deLeD oPt(eroepen 01Jl b'J~
eiechen la te Haden bij de .AFRI.
KAANSCHE I.NDEBLINGE VOOG.
DU EN ASSURANTIE JUAT
SCHAPPIJ. BEPEBKT , t~ M' LMJr,~
BURY, bmneu 6 welleD ••• at d ... ,
datum .&0 publicatie "0 d"a eDOlll-
ge.iOIl, eu aij die ier. n, IICbu'diÏrtl I'ju
u" cl .. n boedel, zij.. !;eb" deo b"t
..~nchuldi>!de b..drag hinDt·u !ho, ... If le
''.1dp''rlr t .. 'oldoen, aallf'od .., i" lit br. ke
bl..r .... , .. ~tt6Iijk" "Rppell .0rJ"D "e
DombO om bet te .erkrij .en.
Gedagtee <po,t te Malmeal u, y desea

ideo d~ .an JaDuari, 1904.

(Ger.) P. W. SMIT,
Ex. cutear T.,tameDtair. .... b11Y'Y, 'I JUluari, 1904•

J. W. 1:0011118; Jr. tt 00., Aisla.ges;

WOIISDl.&, e.k.,pfuo'l na da .... lUrtekD, (tl 1I0tft- ell Ibkllloat),
9nlreu. (nor JIarel ft IocIl 1Hnit.·

Wij handelen aJleen tn het Groot en h&Ddelen"':t. n 1D~
Weder-VerkoopeN, ..., koopn .'lerlei lIOCII'1Am l'rodaktMI

"'po hOopte prijlIeD.

'VA1.Wnak. BYL _,00.'

SCHUTBERICHTEN.
Te 11 ure 's vooJ'JDiddalB, de vOlg8D4e:

I. Zekere 3 Woonh~ ft8}egen ten dorpe VabneaburJ
Janga CIeta PavlBo_, Weg; ,onder Zinken Dal[ en beYaU.énêle
elk· 8 K'alUl'It < Voorh1lis, Bedamer. KeukeD, en Di8pen&
Kr qu:ook>t-. On4erla1"d,6be"l'anka.

lI. lien H09thuie ~h.ikt \Ja Woonhuil. .
III. DrieBrien pl....__ bo~de eigeDdommen.
IV. 24 A....deeleD·in de 1fabDeabUrY Jheout.eunkamel'.

G. W. KOTZ1S, Seoretaris.

W!WGELOOPES "en Rlauw
v ~jl' Koe. omatree 'R 6 uf 7 j ...ren
.ud Bericht h ier .ver tol senden
I:lO il GEHES. Ou it' Tuioen, Pa ..rl.

WE(i(;fo:LUOPES mijn "i~n
r1.rlj -2 Koluniale . Lul•. eeu rood»,
rn,.' (lOll vsrnem- ot.. merk. eo "en
vale van f'i'ltletb.·rg Dorp, op
I""t ten Z.ter~ag, 2 Januari. l!KH

l,I O,j·ie-rlom 8 Jaren en t, j-u en r-spec-
!i~<t'lljk ScblltmeefJters en anderen
kenlll('l~e .. f'n<le aan mi, Wa&l' <1eEUlI~
re • In,j li Z J n. '0 llen dour nii ~'Ot' .

i.aloo.: o tit n

DE 'folgeDde VEE VBRI.~OPISG Tan den nntIM'lll ... ·t
teekende, zal gehouden worden aan sijn Vlu.a ....ct.uD.L.,
.Abe1'defJt, op

Donderdag,' 21 en Vrijdag, 22 Januari 1904,KOLONIALE
Weeskamer en Trust

Iaa tBchappij PUBLIElE VERKOOPlNG
DAv [[) ABa" HAM~.
c,.n, .\ltfuli en KaIN,

H '''''f'l:-l't"o.
l)i'l"t:t1>e'')(·

en behoolt eerr ... Jf8 groo~r 8"ooee te zijn dan
vroegt're verkoopiDgen.

lBlIOIBIJVIliG TuT OP DAte:

16,000 Stuks Klein Vee, 100 Stuka Vee,
v~rdeeld ala volgt :

Angora Bokkea.

VAlI'JU.NTOBEN:

h. 4, UUPLKU, IllPSTlD. 160 Struisvogels,
Kaapsche en Butaard Schapen. iBENOODIGD VASTGOED,

Te RIEBEEKS
A I'PLr~'ATIES v~r de betrekkinr;:

... n H",.,(,J Onden ..ijaer aan de
RI .. ."I~1 Eerste k.las Jongenb
l'llb',.i<. ::School. ",richt a,u d.n
~eére[.j" I~, tn Ileo .. orden ingewa.cht
t0t den ].'>en 'ebruaM. I~

S ,lari. £;~ (boven ien Gou .... rue-
m•• " toela.i'e) en ,",ij .. w .•nlng .

I,IaaliticR ie Applica tea moeten in
.t&&t Ilje lee, li gen o~. te I..id~u ...oor
h.t Watrieulatie Examen Afschril.
!Aln 'a. CertIficaten en getuig.
.dlrl(teo moeten ne al'plic.tie
ver~!lrn Kpnni~ van HollaDdsch
een unbenlioll Wtl'kzaambed ••
l~ be!\inDeT' Jl 1 Arril or 1 Jtlli.

A pplkanteu moeteu opgeven, wau-
n .. r lf: hier kUDllen ZIJD.

G y ~ REITZ,
Hon Secretaris.

P.K. Du. 162, TeW-. Hl.
Tt>I~ .... LINW ..ua.:

.. FID LlTY.·

bSO Hame18 (vot) ~ Bokken (gemengd)
2SO " (jolig) ~51) Kapaten (vet)
670 .. (meest iD goede oooditifl) 530 " (2 tande)
82. L&III meren (gem8llgd) 1928"
9!iO O"ien en Lammeren i 775 Ooien (2 tan~.)
34.1 Ooien (vet). 1204,67 ooien (pede conditie)
1000 Afrikaander A.Dteel (loteD 1

lIjjC) " Sohapan (geuulJIgd) ,

Merino Schapen.

KASTEEL,
Oppriobt ... ... .. .tU Waart, 1866. Afdee1ing ·ltAI,MESBURY,

Op·.DEUD", 20 ".MUARI, 1804,Kap..... - £20,000.
R.....". FOIl. - £110,772. 'S KORGENS OK 10 UUR.Boer Bokken.

520 Herino Ham.la
956 " Oolen
600 "
900 Hame"
200 "

26 Kapaten (vet)
9() B erhokken (I(emen(ld)
100 Ooien.

DI Reer D. ,.. lJOIILJWI, die YOOI'Demens ia Tan WoniDg
te veranderen, heeft de ondergeteekenden gelut pel" Pnbl1eb
Veiling te Verkoopen op de plaats lelve, sijn 'ftl'kieetijk
VASTGOBD gelegen te BIBBB.EKS JUijTBBL. beetaancle
uit:-

6 ER~ "aarop staan een ~tIJie1lijk WOONHUIS met
8'l'.AL en KBLbKR, alaook een GKBOUW gelegen la!!ga den
Boofd Weg uar Benoon Statit', waarin aedert laDg een
NEGOTII WINKEL "erd gedre'fen •

Het BIG.NDO» is goed ~plU1t met 4,500 WijDgaard
Stokken en eeD hoe'feelheid VR"OHTBS BOO.MBN, en ..
.. el 'fOOrmen VaD LOOP.BND WATla.

VOOI' l'el'dere. bijlODderheden doe aauoek bij

I.H1ifL.AN & Co., Afslagers

(vet).

VEE enz.
7 Jon~. BuIl81l
1 Span .... n 1400- l ni)

35 Stuir. Vee (gt!m8llRd)
8 088eD
1 paar)(u ilen
1 paar een'a klae }Jl uilen met Kar.

10 Koeien en Kal'Veren
9 Koeien
Il Vaanea
7 JOD~ Ollll8n
2 ~Iacht Otl8en
10 Paarden

Rlv'·ld ..l.
. .I~n • 190~

n.:~ (}O\'ER-S'ASTE ten hui,e
un .1en h~ GI"f NIL, Uit ...lucht,
dL8t. Redfurd. telieo f'en 8ah ..ri" Vln
..l40 p •. m ..t mj 10giea ApplicatieA
rnet ~tDJll'Bcbl-iften 'ull",n tot op den
:2:,.'en .Januari ont ...an~en wor len
dov! VeDdu Tran toor,

Kahn.btiry ,

STRUISVOGELS.
40 Struisvogels (voUe dracht). 20 Struisvog.li! (9 maudeD) voUe drach~
o "(jong). 50 StrnllvoRVI.

Verdere iuchrijrinseu wordeD verWIICht.
ALSOOK ZAL

Op VRIJDAG,22 JANUARI, 1904,
de .Afslager a.&Ilbied81l Toor ptlblieke competiti. vóór IIJII kantoor,
Zekere 1 (vijf aohtllte) gedeelte of &aDdeei vaD de welbekend. plaatl

lOKARl!fEMELKS KmI., lY iD bet Diatdct vaD Willo trDlON, Mn d.
Aberdeen vreDII, metende iD 't g heel 4,329 morgen, 100 vkt roeden. De
Kareip Kivier loopt recht door di~. kOlibt.re .~ir~om,. ono~fteD
facilitkiton .4nhiedende voo!' bMproeuDf. Kr qn ultpetrekl. TleieD op
dese plaate, ea het veld il bij&Ollder geschiU voor elke foort V&Il lnende
have, lft'OOi 811 kleio.

Kr ill een I(oed Woonhllill, met SchureD, DammeII, pns., ens.
Vergeet niet Donderdag, 21 en Vrijdag, 22 Januari, 1904.

R. ~. MOHR, Jl..&l• ., ••

Tl ," PLF:SRIS llTEYS.
Be,Hord

EXECUTEURSKAMER.EES O'iUERWIJZE~ of OX[)ER·
WlJZERER voor de III Ida.· Po·
bheli:e Scbool te C&l!leron's Glen, dist.
Bedfol'<l. Salaria £f)IJ p.:1 en ,.rij"
Ito.t eD in· OUIl,g KennIs 'liD

mDzielt ~n sterke aaohe ...eliujl.
Werlr.zaAmbedeD te bt-ginn. U met het
ber,n van 't a.a· sla.ande. le ",,,~.1.
Applicatl' met. getullrschnft.en
talleo Ol.! ..a~~en worden tot op den
l~den Ja.nuari, e ' .. Joor

..ft1I.
Er k""'fll ~ antwoord.
"Lou?1I
"Ja. Frna.-" Iwt.l z1VB.k.je-.

. ..Lou, ik ~1CX>i dat le built."
"",--.dut is niet ...... rl" Iclonk een

. tr..n.m Vf·r...tilrtAo "'em tUt dt>n
hot>k...;. .... r Lou zat. "Het V. WTeed' (!Il
~ hJ van ~:v:r;oo tegpa lIle tt>
"PT...... n. ter...i jl j3 ...eet, dat ik WlI'-
loold beo.'

ot- .econd....-ijllll!r .,... ct.. dfltip ~.
.die aan deoo mnDJ' 'IUng wrplaattte sieb
....0 tamelijk ..ind ..oordAt ik laagzaMD
opmt.>rirt.. ;

"Lou. ik ben 7.00 gau ... ai, ik kon t.-
rugg..loomen ell ik o..b de gebee£e rei~
aan uiets anders gedacht dllll-4l&ll
"'AA P Lou, ik .....cbt >er on" aa. ol n
m"i ..j... dat v""loofd .......... ontd..kt ,
tlat táj, ftII iemand 8llders bie!d- u

"hMlsyli
''Ik sprePk maar 10 b..t ..lg.._l. MI:

cL.cb t >N' O1'E'I'Dft. ol het niet d.. plicht
""'0 dat mei..je "". hnar verloring af
t p brelt ..n. ZOOi'II't>Iuit ocht. ng roor .....,.
,.prloofde, al. omdat 7.,e _n dat UUMr
..... bet skchte pad ,-ou tonm.. efhou-
dPf,."

Ileae Iaa.t.te reden wu ~
lIiet MO heel zui......., ma..,. de ... rbeid
j,. <lat ik. gewooo WBlIbopig _.

Lou &toad _n het vl!OJlter eG keek
naar buiten. Er ....... eenige oogeaWik-
k"" stilt<e. Tom Dam ik mijn ~ eo
mijn hand.so~ ..... ![ing naar ~
deur.
"0, ga je .1 ~. F.*n~P" kkmk

bpt van bet ~.
"J8~. dali ha.! ik bijna vergebcn;

do~ d.. ·oompbml'llJWu ..., _eer V&Il

&r Boog. Vurw'" I"
Ik ...achtte evPD om mijn dop-bot-d

mt"t mijn mou ... op te "mjkea.
"W_eer zal ik-w&n_ ziPD "e

..Iwr w""r Fr_ P"
.'Dat .. ';t ik. ni...t"-beeI grimmig.

"Ik ga naar Rbod~, of D&&r CIIinae-
of "111;-" and ..,.,. l.....o, f'Il wan_ ik
t~ui2:kom weet ik ~. ik ooit te-
n1Id<om."
Jh ik ging Ianp.aam naar de 'POOt'-

d..ur en ~oIde la.ng aan de dt>Uri<uop
Ik hoorde dat iflD8lld mij uli<'p ea
tGaa ik OiIII&eK %Ali; ik Lou m..t hleek.
IlIlgStig ge&a..t. d.. kl ..in .. haudj .... '-.-
-~ in....~latten.

"Frans. ~s ,.. ..r.."'n" tnaaJ' I.,..
wilt. ..aarom kom ,.. dan dr ~n.t'
..... k met aan Il<'t ,"rand. D3t ,. ...... 1
bet« ...oor je, Oan-Rbo..Jft'ia.'·

li< k_k p..;nzend voor mij. aI-of ik
ca ,.aak bij mij.....lf O1'f'If'h:de TO.'n k.-..k
ik haar a..... .

Aberde Il, 28 Dec., 1903. OPO-ERICHT ~aaa.-PLE,~nS RTF.YN'.
Be ford. K.K. SOMERSET .WEST STRAND. [KGBWooRDI& •. U:TK TU UPlUCJITI'G V18T&BSTILD DOOi UTI

Vui p.&.&LlUn, Ife 17, 188".

H~ van A.dd•• l.N- eD
W' ............ &.

osnr:RWlJZERES voor Boeren·
plut8 omt~nt 4{) mijlen ...Al:
Jobanneeburg ll"18{"@!l. I'lpoorweg
Station .. "nit ·tban. op de pi_ta
&&ngebracbt. I<:nlZ'l'I01Oh.HoIlaDdacb
en Wuziek "".entiee!. Sal ..ris 1£80
per jaar met vri; eten eo 1()~i88.

Applicatie. met a.f~chnften VaD

certdicaten I., worden gesonden a.aIl

PUBLIEKE VEBR.OOPING
- VAN-

(IKGAHG .WALJ:STll.A..A.T),

KAAPS"'AD.
MALMESBURY

~xecuteunkamer en Voogdlj- en
Brand-Assurantiemaatschappij.

AaBdeelhoaderI8 op betu.ld Ka.pitaal
~serT8 Fondfl8n i::&1,OUII "

1~674. 1119 Prachtige Bonwplekkell,
GELBG.IIN TUS8CHRN

l'f. VILLI"RS
K. Nooitgedacht,

via Springs.
Transzul

DIREKTEU REN:
D. W.led heer W. K. MOORE {De IDe Weled· beer HENR.Y B.
h8fl1'81l Moon 811 Zoon~, Voor- JOBa.
siUer. De Weled beer T. A.. J. LOUW.

0. W~ bfl8" .\. ff. PETERRKN, I ot> Welt><t.beftr W. T. BUl8SINB.
M.D. (D.u-.n VanZijJ enBaI..tnDé)

Il A
P

OPGERICHT IN 1864.

Hat Witts Huis.

"Lou." sei ik. ,·.....t zal Dh~r '· ....11
der Boog er YIUI zeggen P ,

Loa ZIlII: mij lII<'t ...1Ut.lPn>ndt> O<JjI; .. n
UIl 611 fluisterde: "Ik 7....1 hPm n.n
.. \'ODd aohrijftn 'E'Il dal~o dan ~t
!tet _ Vn der Hoop: niet. """,r...."

Ekstean' s Hotel£8,2JO 00
.£S8,• 0 0

... P..,un die beperen de .I.uoatennbmer toi hDlUle EX80a-
teaIw, Med. Bxeoateuoen of anderutll8 aant8lltellen, kannen haar .ao-
It.u. en GOlDlneeren eeoToadic oueler deD titel V1Ul lO hecateun-
lraaW' in KaapeW ••

Or betu14 lipttul
PUBLIEKE VERKOOPING RUlnl PoadJi .. t

an

en Pompen.

De onderget.eekenden, behoorlijk gemaoh~ door.~.
Viljoen en den heer H. J. Dempen, .ullen per publieke 'YeiliDl
op de plaats zelve aanbieden:

Op Zaterdag, 18 Januari, 1904,
0)( 8.30N.K.:-

9 ERVBN, sijnde Nos. 9, lO, i6, i7 (Blok.6.) ea NOL 21'-
, 218 (Blok N).

De Bl'veD in Blok A hebben hun front DUI' W St.rud,
zoenre} ala op den nieuwe barden "ttg die achter 1I~'.
HoW loopt, tenri~l de BI'"n in Blo\ N allen op dien "eg UIt-
zien en onmiddelliJk plegen lijn achter het eigmdom 'faD den
he'3f J. A.. Smuts. .

De Erven zijn gelefleD in h ...t beet.8 J[edeeltle nil be~
Strand eD daar !(rond op dese pJaata· feitelijk niet 1D8f'I'·te
krijgen il, il hier een gelegenheid die niet meer kan teruc·
keeND.

KRIGE. & MA RKOTTER, Afsiegersl
Kerkstraat., 8tellenboaoh.

-TE-

RHEEBOKSDAM,
Malmesbury Ardeeling,

- OP-

Din&d&g, 9 Febru&ri, 1904.

L>e 'tlUller onderot'tlmt cl" .-\dmilli&-
t .• tie ... " 80edeh .. Ex~cQteoreu,
~·vutrd..", l'rUJt'- l"l...oJ .. o"" Boedels,
eolS Opt","kflD nn Bdlepeok"nD_n.
T"o.Wlporku, HO.tohjt.. Cootnet-. tD
Ali!i •.m.,.."" AjeOUK:b ..ppu in ell baiSolD
de I[olo .. i".

Aanz.ekeD voor Le.ruocen, ond.r Securiteit van Vut·
rCNd, WC" d. Ioopande rato van Nnte, zullen dagelUlu
' ...... nde.. bezll'h.ldsul'>eD In behand.llne worden"_lIIeD.

BBAlfDUST RKWARING.-Jaarlijbohe huur VUl
b1I8I8D loopende nil ~n tot rijf guineaa.
De KaJP-r Administ8ert I0801fente Boedels doorlhareD

Secretaris.
J. H. N. ROOS, 8eOl"etariI.

I
f Verassureer! los- In VIJtiotd

tegen billijke termen.DE olJcierlleteek.enden, 'lelMt
door dA" beer H. R LOU.SK&.
di,. ~n Bo.-rderij jl8At op~ven,
lullen als boven per t'ubliek:e
Vailing v6rko"Pf'n op de plaat I
Rh~boksd.m.'lplegen tUMchen
De Gr",,,del en Tweeknil langs
den harJen weg nllar d·, Pa.arl,
de ToJ~de Lo8!IA G ederen :
1.LEVENDE HAVE:-

1 Jong Paard (88Dgst) 2
jaren ood, 2 Jouge PAArden
(Hengsten) 1 jaar oud, donk~r
bruin en go d geteeld, 1 Mf'me
Paard. 4. Ko~o; iale Ezels in
good~ COUtltt.,

2. BOERDERIJGEREED-
SCHAP:

lOpen KR!' op Vf't'reTl, 3
Span Zwingela, 2 l:'lpan.WagflD
Tuigen. 1 Bplin PIOtlg 1 Ulgen,
~ Ran8'lrn Du\..~lvoor P1oee:en,
1 Drievoor PIOf'g, I HrM.klanda
El{ge, 1 La'ld~ t\l{gf>, I Lot
Pilrlren, GMlVtlD, VOlk'JU I:IUZ,

\ D 'lIluwkr.tcH. '2 Z· iJ-
'rnt)~n, 1B aaeb&lg, I Na ibank
1 Kajaté'nhoUl Ca:id,:~ Half-
t.IT\c·n, 1 IJ 'er~n ~)!!cb'bankt
h Zen8en (riin. ni~ll""~ 1
Voerma.c.bn·(i·l tl·eie orde).
1 CbampJotl Z('lfbinder, I

Jobn~toDf'l ~per, 1 Graan
8el ..i \1 met j,{ewioh ten, 1 lot
Pehart!D. I lut Zink: Plat.t>n, 1
lot Draad met S~aa:.d('rs

En wa.t nog verdér aange-.
boden zal worden.

viwDor, Tak n. 68t1ijkh81~.

DIRECTEUREN:
0. Wellid. HfOtIrG. W. D. BOlT.

V oouiner.
oe Wel Kd Heeren

r-;. J. H. CIIO.IIl. I Dr. A. J. T. il.oox.
H. J. M. DI GUDJ'. A. J. B.LIIIOII'.
W. D. M: .. LIDII.... A. W. Lol11f.

..iL' JIT~UREN :
Ue WelLJ. H .... reo '. JJ. V.I.!lI.&A&D.

ell P. U. NELION.

Du Di. eo:teuzeo ...erlaJeren e.lua
D alldtli, 'a ."'."middai', i.:J deo Zo_,
9 lIur. ill d··" lV.(ler te 10 , ur.

·Watermolen
TOUCH,ER,G.

WaterwerkeD Kontrat8ur en Boren Ingenieur
". 86, BREESTRAAT, Kaapstad,

PAARL

IIJI EIBIIIDI.II'IDlSCDPPIJ,
BEPERKT.,

Boo6lttraat, OERTBA laJ. PA ARL,
Groothanul tn KoltJlta.len WiJR en Hrande-

wijn en DtsttllMrder8.

TUk_ te .... ....,uey PU PJqlletberg.
Ho" iD v~ _ pook Y~beid ftIl :

\'JDTD)(OL&NB .... tot. 16 net Moraede met
TOaJINW ..... 'tO W tO voet ltoag.IW_ 8'lOOK, _ GALV. PUPBN Tall I tDt 6 daia.

KOLONIALE
v\ £ESI\.AME.R Er-. I RUST

MAATSCHAPPIJ.
la. '" lKU?L£IJ, IUPSTAD.

...

bp....

R...,.". Fo'" -

£20,000.
£110,772.

H. B. LOUB8ER

•. tt. lIWI'fL.,....,
.. , I

,.. .... awm .. : -" Dt'X;" PI.ar1.
p.- Bu· No. Bo
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Drinkt Heerlijke

*NECTAR
Drinkt-Heerlij ka

NEGTAR
... ?il

Drinkt Heerlijke

~rNECTAR
Drinkt Heerlijke

j INECTAR
Drinkt Heerlijke

NECTAR

I

ZATEIWAG, ~l JAX1' \RI.

VERKOOPINGEN.
I A J 1ID1lABlI, A.F8L1.GEBI\
Arcade VerkooplwDen, PleiDltna\,

_blero8llt ·B.
P A. BRAND, AJ'8LAGER.

28 Ja.o.-JlI£khaJa.,aIl.i, leYeDde haTe eD
loe loed.

E. YATES, ll'SLA.GEB.
18 Ja.o -CalriDia, nat lood.

GUTHRIE ot TBEBON, AFSL.
15 J.n -M~IYior, CaledoB, 'fI.te
loedereD.

20 Jln.-" The Oalu," dd. Caledon, le-
orende hne en lou. goedoreD.
DEMPEBS, MOOB~ ot KRIGE,

AFSLAGERS.
9 Jao.-CaledoB, ult.goed.

Ho L KRIGE, AFSLAGER.
a JIlD -Welg ....onden (afd Uitenhage),
lODe en ya,1o goedereu en levende hne.

J. P SMlT, AFSLAGER.
20 Jan.-Mlddlreonrt dI8t.r. Wodehoaae,

plaats ~ MiddJoeoart."
VA"i Nl.,KERK.I: ROOS, AFSL.

15 JOLD.-Tsaibo ebfoe t~I", Dooilu, nl!.
te eo l088e ioeduren eo le ..ende ba.,e.

JaS. P SlUT, AFSLAGER.
21 J an.-8terlutroo!D, le ..ende have.

FAC'BE VA1'~ EYK & CO., AFSL.
:lO J an -Paarl, 3 plaateen met toebe-

hooren.
A. BESTER, AFSLAGER.

:lO J&II - Vredeohur~, lo~.. en nste goe·
dereo, leveDde bave.

R W. MOHR, AFSLAGER.
21 eo 2:.: Jao.-Aberdeen. loveode h....e.

P J B')RlIL"i & ZOON, AF8L.
:l1 Jan.-titelleDbc><cb. le ..~ode hue en

loye goedereo.
J. P Cl<:LLIERf'., AFSLAGER.

21 J.n.-80me~et Weat Mtrend, .... t
goed.
DIMELYAS &: CO., AFSLAGER.

9 Ftbr -RheeboW.rn, M .. lmesbury,
Icvllude hove en lo",," goed~ren.

2·) Jan.-Rleb=eks Kasteel, Malme3bury,
yt!t go~.
J F PESTZ &: CO., AF-\LAGEKS.

1j J .n.- Welhngtoo stalie, levende bue,
eDS
J W llOORRlêE8 & CO, AF:5L

~7 Jau -Malroesbury, nat goed en aan
d'el~n.

MARKTPRIJZEN.
Drinkt Heerlijke KAAPSTAll.

NIEr:Wa MARKT

NECTAR ~ hnuarl, 1904.
.t: , d .t: a d

AArd"ppeleD .. , 0 5 0 0 9 0
\bnkozeo 0 0 4 0 0 9
rioter 'J I i) lj I .1
Jo:.n-len 0 2 6 IJ 3 9
f!:leren 0 8 0 I 0 0
~"'.D t~O 0 '1 (J 0 5 0
Iln"ud"rB 0 2 6 0 3 8
i.jko"o~u IJ [, 0 IJ 9 ti
",.jJ ... J 0 21 0 0 2;
Peeren 0 I 9 o II 3
P ,rilken

"
0 4 0 2 I,

PrOlwea ,) ,) 9 I) 3 4
CJ LeD •• , 0 :3 0 IJ Il) IJ

Drinkt H.3erlijke

NECTAB
LET TOCR WEL I

An. brl.v.. ,.rlcbt •• r.
ti•••• cr ••• rl., V .... d. " ..tit
ti. VIIII.n • Co, a.p.rlll, ol
•• n dea Edlt.ur, Om Land,
• o.t.n toelt 1I1aJl:tbll.tt,••
.jtoatbo.d 'e v.orio •• n, OF
.... opac"rltt PO.TU'U 44..........

Drinkt Heerlijke

NECTA,R
DE ZUID-AFRIKAAN

VEREE~Ir;D .MET

KOOP'rj!
~-_.. .. _.

~'NECTAR,~
~

ONS I_;AND,-
De Kaapkoloniale

Vruchtenbouw.
ZE IS DE £ESrr.

De westQll)ke provincie heeft In
gf'en laren zu ik een prachtigsn
vrucht. COO;;!!t g~had als dit Jaar htit
geval IB. Alle Brorten van vrochtf'n
zIJn volop en goeJ. Dtl eenige Uit
wml, rJl.!l( op uezl·n regel ia mld
schl~n de app~l oogst van enkele
~tr"keD. De markt In lUlapBt3u,
J'Jbann~burg en anu"r13 c"ntruIll~
van bevo' kll1g ia d;1n ook go€Od
voorZIen, terwiJl ,le ja::nfabrtekE'n
m .. t alle macbt hebben gewerkt PU

nog werken.
~Iet alleen ZlJll U·) boompn dit

Jaar blJzond'3r vol, maar dUlirenden
van Jong'3 boom"n, aaug,p!all! ge-
durende de afo<,.loopeu zes of ócht
laren, hebben dIt Jaar meer gegf'v"'n
Jau OOit te voren. Dd verwoEstin.
gen IU Je WIJngaaruAn, aaugtmchr
Joor Je phyllox':!ra, h ...bben 1lldlrekt
t"n ge~olge geha,j hht aanplanten
\ an honderddnizenden nieo we
en nitgezochte vruchtboomen, uie
"Ik laar meer opbrengen en de
Kaapkolome III de totlkomst in ~taat
zullen stellen haar plaats 1U te nemen
op do; Huchtenmarkt der w~reld.

H"t behandelen van vrochten
voor ('xportatle en ook voor de
plaal.8ellJke markt, indleu men ze in
een t'Itlrste kla!! komblla aau uen
~crbrt1lktr Wil b!elJg'n, tliBcht ka·
JJ' taal, h~nlieu, zor~ ell olll.'TVI uUIlJg.
lId aprli!ekt van z"lf dat elke
vruchtenkweeker ni ..t I a staat zal
ztJn om zllu proJnkt naar Europa
of Amenka le verschepen, al bezit
hIj ook het r~chtd arttKsl om te
verzenden. Het plakk!:m, " ..rpakken
en ypnenden. '\ 1 vrDcht':ln voor
den nllv' r I 'r~'d, eiachen mder
tijd en h3 ('r_, '~., ter bel!CWkking
iltaau van 'r • landbouwer, dl8 LOg

ulet genoeg arbeIders heeft om de
vrucht, n all. dagen p ..r wagen naar
't 8tation t'3 zenden.

Langzamerhand krÏJgen wij fch·
t~r !.'en Ir 1a888 van kweekf'rs die
ZIch er lpecaal op toel<lggen vrtlch
t ..n Uit te voer<.ln, dt! plaatlelIJke
markt latende aan a~deren die niet
In staat zUn voord.el tt. trekken
liIt lie hooge prij ten, die de markt
lO de!] vreemde biedt voor vruch·
t~n van de beste I!oortan. De
vrochtenkweekers vac COlJstantia,
Drake1l8tHio, enz., zenden elk Jaar
een toenemende honeelheid vrach·
ten naar Lonueo, en met de v€lrmet!r'
denng van den handel komt als
van zelf verht-terlng in de maat·
rl'gelen die aangewend worden de
gee le \ erzeOll!n~ te verzekeren.
Een ~toombootmaatl1Chapp!j al zich
eerder laten Vinden om onkosten
te maken in verband met het ver.
schaffen van verkoel-kamers op de

, .~.'

Beveelt

NECTAR
aan

want ze is de Thee

voor

De Rijken,

De Annl'll,

l'e'" terken,

De Zwakkt.'n,

De HerstellenJen,

De Zieken.

NECTAR
THEE~._j

is een "Heerlijke .unD.l
foor allf'n en tt' lillen

tiide.

Wordt verkocht door alle
Kruideniers (grocers) en Al·
gemeene Winkels docf' 1(6-
neel Zuid Afrika ''l.t's, fa,
en l·lb.. looden ps.h:en, en
ID l-Ib. en 3-10. Fraai
be80hilderde Tins,

... ;,......... '.r.... .a~den heer MlUdorp, lndien ut
lo een aDdtre kolom p.. a_IDJ~Da Toit) blijkt., dat dese

wij een .enlar 'nil een 'n1ft(jlMtln.. orp) Mn betere kana hoeft
die de beefeD' 8tlJllqh en BeN: YO tAl aIaPD bO de ltamba
te Zuurfontein, Aohter·Pilretb.rg Wat ook al ,.beurt .óór den
gehad hebben. Het la d1lidelljk DODIwatiedar, wij 'ftrtrouwen, da~
dat dit v.rJlaI bl gelOllre._ door er op dien dag ceen Yel'de6ldheid
Mn -.oontaader .. Il de bDdida- al zIJD ln onze ,elederen.
tuur •• D den hM\' De Beer, eD mt..
ICWen ook van den heer Stfrlingh,
vandaar d. eelSJUdige ieaardh.id
van het rapport. WV plaat.en het
echter ZOOd inpzondMD, wetenll.
dat onze lezen ill .taat zIJn OlD h1ln
eigen oordeel o'Yer d. laak te 'Yor.
men.
Volgena dit Tenlag waren er

53 stemgel'6Chtlgden v.gt'tnwoordlg.
.Maar het ia opmerkelijk dat de ...
cretarls h"t niet gewaagd heeft om
tt! zeggen hoe velen bebben getltemd
voor de motie van vertrouwtIn iD
de heeren De Beer en Stlglingh.
Hij 8lt,lt zich tevreden door de alge.
meeue verldaring, dat de over-
groote meerderheid er voor WlUl.
Onl komt het voor dat men be-
vreesd i, om de WDre getallen te
publiceeren, en dllt velen .an de
aanwtlzigen buiten .temming zijn
gebleven.

De heer Jan Kotze heeft zich
knllp.gedrag.:>n en de "independflnte"
kandidaten herhaaldelijk mooi in
den hoek gedreven, Ongelnkldg is
het rapport op deze pnl)tlln niet Z(,O
vollecHI! alii meo wel zou gewe[JlICht
of Yetwacht heLbeD, en de s€creta-
rUt, die vele. woorden aan and,,1'fl
en onbelangrijke pant'.ln wijdt,
maakt z~oh hillr af met de aanJll6r-
king: eeu discussie vond pLuts. De
lezer kan zich z<'lf voontellen van
welktJn urd d~ze woorden wlll86ling
moe:.t gew"l'st zijn.

De verga'lering was scbijnbaar
verbaasl ov ..r de bekrompellh,id
vau dell heer Stiglingb, Ille Zich
tegen ,le 0 l'wlkkeliog un de S.li·
danh.dHai·ha\en verklaarde, zelfs
al zou dIt dl}or on8 gouvernement
uTwerlwml'll wurden.

De heer Kutze vroag den A'ler
3tigLin;>h of bij dan zoo ~oeri be
kend wa. te PIketberg, dat hij zich
daar verki"sbaar kwam stAllen. De
heer Stighngn z,;i llat bij door tHm

depatatie vall uen Portervilleschen
Bonds'"k gevraagd wa... Dit w~rd
toen b,·vl't'lÏgi door dfln li"er Toe·
rlen, van Port. rvilit', die achtjnbaar
op de verga lering was om een
motie van nrtron wen in de hetlfH,
Dol B"M (ln 8tigllngh te secondpe.
reD. (Wa~ er dan geen kiez'>r van
Aeht 'I·Piketber~ die dit kon d
wille "ioeI. f)-Ja, maar lie vla.g Ïll:
wamwr wer 1 die '.1eputatie gl'zon·
dl1n en uo"r wie w(·rd ze gekozen?
~QfI dillg w~t"n wij, eu do Ilee'
Toerien weet dit OOK, hoewel er
Diets van in het rapport staat, dat
g~e'l zood .ui'(e deputati" na UI'
AI,;'·m· ..nr; Beno· m1llg~ V t'rga le
rin>1 bij den hetJr Sttglingh is g3·
weest.

Volgens het rapport zoo de voor
zitter der vergadering ook gezkgd
h~bben, dat hij zelfs van predikant. n
brieven outV3ugen h"eft d"n heer
Stigliugh aaobevlllenrie. Het ill
echter opmerkelijk dat geen enkele
naam wor.!t lIenoemd. Maar aan·
ntlw"nde dat zulke brieven gellChre
ven w~r I '1', uau zondtln wIJ nog
d.·n datum \'au die bri,wen williIn
zien. WaarllchIjnlijk werden ze dan
geschreven ':voór dt! Algemeene Be-
noe:ninlla Verh"llderlug.

C lt h..tQ:een wij reedoJ ge:tdgd
hebb ...n bliJkt genoegzaam hoe on·
voIl~di~ h ..t rapport van lien s'cre-
tlri~ 18. Walfllcllij,dijk wera de
vraag ook ",,.,d,,an: Waarom blijven
de LIt'en n D" B'~er en BugllOgh lll~t
getrouw Ha[) hnn woord, g"gPtven
aan ue kl~z"r8 op eel' groote pnblie
ke v~r~a 1 'rin~ t<J P"rterville, om
niet te staa'l fil~ zIJ !.I .. t door d'lll

li,md gonomin"erll worden? Wat
moet men dank'm van kandidaten
die LU reeus hau b>lloften Ter-
breken?

ltoombooten, indien &ij Teneterd
liJn 'VUl een Tracht per jaar Tan
eeDige honderdduizenden tounen,
dan van .iecht. .. nip dubeodeo.
Neen, wij gaan verder en mee-
nen dat de maatllChappijen zelf
.poe(ll~ zullen 1Iitvinden (mU. er
geen monopolie bi), wat zij moeteD
doen om het voord .. l van een
aitgeflreiden vruchten·handel te
verzekeren, te meer daar 4e ache-
pen die van Zuld-~rika naar
Enropa terugkeeren in den regel
geen genoegzame vracht kunnen
krijgen.

Benige jaren geleden werd een
vereeniging van vrtlchter.kweeken
gevormd, onder leiding van den
heer PICK8TONB, met het doel
llamenwerklng te verzpkeren tus·
schen de verschillende exporteer-
d~rs nn vruchten. Men gevoelde
dat het beter zou zijn één agent voor
Kaapsche vrachten in Lor.den tf'
hebben, en dat men gezamenlijk
meer had in te brengen bij lie mail·
stoombootmaatschappij dan als lndi-
viduen. Dtl heer PICKSTO~E bp>
pleitte deze vereeniging !.fln sterkste
op de maandelijksch'1 verga1ering
van C"nlltantia vruchtenkweekers
laatstleden WDens :la~ gehou ien.
Het is echter opmerkelijk dat de
h~er MsnRIMAl'I, die er in goslaagll
IS ~ijn Hachtton in Jeu bellen toe.
stan 1 op de Londt·nsche markt te
brengen, volgen8 hnt getuig'lnis van
den heer PICKSTONE zelf, h'lt ge-
raden heeft geaoht zich va'l deze
vereeniging te ontlrekk"n. Dit
b"teek€lnt : óf dat de vt:!reemgi'Jg
onnoodlg i8, cH dat ze nog 1l11.ltvol
Immen aan haar dO'l1 b"ant woodt.
Daar WIJ niet in de gelegen hei I zijo
de zaak ver,ler te ond"rzoekeD,
Bl'reken w~ thans ges:n oodedl Uit
ovar de vraag welke oplolising al ...
de jntstl moet worden a:\ogen01nt!n.

Edn belaugnjke cnrrespJ'lu,.nth'
wed op de genoem le vergaJerÏog
voorgeleze1!l mat betrekkIng tot h"t
aanbrengen van waaiers in de v ..r
koel·kamers op do schep'Jn, om de
circnlati" van de koalie Incht te
regelen. Het resn ltnt van de on'1er-
hlludelin1 is, dat ue kamdrs, zOJa11i
thans ingericht, geen waaiers nl)odig
hebben, doch daarRntegen wordt ten
dterkllte aaogedrongen op ue nOJu
l"kelij kh"i I van de vrnchten af te
klleleD, voor lat Z'i in <Jd v'lrk,) .. lk ..•
m'rs der scb.epen wor lell g"pakt.
Dat €'en vf'randerÏllg uoodl~ is, blijkt
0.1. Utt df! verklariLg van den hflbr
I'[CK9TO~K, dat de druiven, lii"
;til Jnrende 't vorige aeiw'In door dd
ASSOCiatie wflrden versch'l!:'pt in
Londen me88tll in een onbavredi
genden toestand 8'lnkwam~n, d.w.z.
lie korrels waren gezond, doch "1"
IRn van uen stAng .. l, zJ01ra [!len dj
trozlijf'n optilue. Mtln hoopt uat het
dIt J lar bAter zal I(aan.

De beste verwachtingen wor JAn
nog door df'ekandlgfln gekoeBterd
omtr3nt dfl tl)ekom.t van onZl t'xport
vrtlchten hanuel. GatJn ste'.ln I) l·

boort onad']gero~r!l g..,laten te wor-
,len om UI) ver wachtingen te ver
wdzenlijken, want Ilr haagt vllel van
af voor de gsuAole Koloni~ - IHn
kolonie die tot hi"f[o~ veel me"r
goeueren in- darJ nitvoert - het
goud en ue ulailllllten ni"t Lljg!l'
r.,kend. ------AL-LEKLEI.

GOllv.rnemeat. ..tarbor.n.
Vormen van applikatie voor goa-

vernemen..t8 wathrborên kounen
van L&t departement van publieke
\H'rken vorkr€Ogfln wor<i,'n. Naar
w~ vernemen zijn er op lilt CJogAn·
hltk OD;;ev€O~r 1000 appltkatl"" di"
lI.fgeband..,l,J moeten worden, en het
lal e ..nige Jar"R nemen ow uit te
,l')·lo. Als eeu aantal gronli .. igenarQo
n.n een <lIstlikt zou samenspaonen,
"Uil petttle opmaken en naar den
Wloist"r van Lmdb,JO W zAuJon, dan
zal er waar&chtJnlg k beter kans
\\ ezen om te slagen in 't verkrijgen
'an een boor.

B.rrydale.
Het do~t onll genoego'iu in het

vei~lag der vtlrgaderiug te Barry.
dal" gllh',ulf'n op te merke[l, dat
mElll de b 'uoemlllg dpr AU~'IStOB
verg<lrh.ring te Swellt!u,hm heeft
bekriwlttl~'1 en de h'JtlTtlll Wolfurdt
ell Ba ['jL hout onuerstf'unt als de
kanl!i(ll'An .I,'r Z A. part~. Waar
!lr m..- r ka lrlllattlll dan vakatuml1
in een I,; i 'B'lf h'~lillg Z~ll, spreekt
11et va'l zelf, dat ni"t allen gekozen
kunnen wor len. Het voorstIll dat
op de v{'r;radering te Swellendam
werd gA'Tlaakt, dat de bt!DOf'ming
llIet alt! firmal ZlIU b"lIChonwd wor-
den, ho~w;l met ter lte::nming
,<"ebracht, is een genoegzaam bewijs,
dat de beaot'ming finaal waa. Anders
loa h lt tlun·)odig gtlwe<'st zij n zulk
efln voorstel in te dienen. Da heeren
Wolfaarut Hn Ba l ..nhorst zijn dns
de geko:l"n ka'luiJaten der Znid·
,\fnkaansche Partij, eu wij vertrou-
wen dilt zij wnJer IJppoaitie of met
een overw'jldlgendd me'lrierhei1
zallen g lkoz~n worden.

V.a.rt.an.
Eé\n corrt'spondent wil wflten

welke stappt!n Ilien moet nt!men om
een gon vernementi veearts t~ h.,ko
!.!len om on1.;rzo"k te komen do'm
t;aar een of anutre veezl ..kt<l rliil
baar verscblJlliDg maikt. Hd ant
woord IM, dat de tigenaar van h t
7Ï'Jktl dier kennis mrn;t gElveli aan
len magistra<lt van ho-)t dIstrikt, of
lirllkt aan het veearts.departeme'It
te Kaapstad. E,u of an1ere be·
schikbare veeart~ ':'., r:t " n uoor
h, t gonvernement gratis gezondAn
om het noodige wllrk t~ lioeu. (1..,
sommige dorpen het'ft de reg.;ering
v"earts~n gf'plaatst, zooalB bv. tI.
Malm~sbory.

D. 8ra.ff-Ralnatach. uil-
apraall.

Wij publiceeren hefll'n de vol·
leJig .. uitspraak van de CJmmls8Ïe
van TO~lloht op EIAkti ..s over de
Graaff, Reineu<cl:te klachtllchriften.
Men zal zich hel'lnner.m dat op
de Algemeene B~noemlngsvefga-
dering de hearen DaTel en Maas·
dorp als de gekozen kandidaten
verklaard werden, doch dat ver·
lIChillende klaohtechriften omtrent
die benoeming werden inge:1:On·
den, en liat daar er geen tijd was
om al die klachten grondig te
onderzo"kpn, dti Commi88ie besloot
in drie wijlrBtakken, namelijk:
CamdAboo No. I, Vrlespoort en Wm·
terbere(', nieuwe benoemingsverga·
deringen te bo:lleggen. Er waa ook
epn klacht van Murraysburg, die
echter door de Commissie onder·
zocht en gegrond bevondo;n werd.

De eind-aitslag van de ,,,,h.eele
affaire is, dat., de heer.JD Davel en
Du Toit doo\- de Commi88ie van
Toezicht aangekondigd worden als
de wettiglijk gekozen Bondskan·
didaten Toor Graaff·Reinet. Het is
opmerkelijk dat de heer. Du Toit
Blechta één stem meer heeft gekre.
gen dan de heer Maasdorp, even
als het geval i. geweest met ae
heeren Cronwright. SchreIner e'l
Le Roux te Beaufort Weet.

In overweging D8IDt'nde de late
t€rugtrekking van dr. Te Water ala
kandidaat, en het feit dat de hNr
Maasdorp Aarst na de hoogerhuie
verkiezing 1n het "eld kwam als
kandidaat voor h'Jt rágerhuÏl, en
nadat rle meeste Wijksbenoem!ngs
ve~aderingen reeds waren gehou·
den, geeft de Commilli. den heer
Du Toit in ernstÏf!. OTft'wegiDg of
hij ni., &al terugaiMa ten faT,are

Rusl.nd an ".p.n.
Het antwoord van Roslanu op de

Jongste Jepéche van Ja.psn werd
deze wl'f'k te TokIO overhandigd,
doch de inhoad wordt nog geheim
gehouden.

Terpcht vraagt de Cape Argus
waarom het dispnut niet naar arbi·
trage kan worden verwez"'n. Dd.llr
hl't geschil over grondgElbilld loopt,
is het mogt'lijk, dat Zll niet valt
onJer de bepaling"n van de Haag·
s ~h" arbitrage overl'8nkomst. Hoe
het zij, onzes inziens is arbitrage in
alle gevall,Hl e ...n verkieslijker manier
om tot €Oen opl088in~ t03komen dan
den beroep op geweld. Het ver·
wondert Ol s daarom, dat er nitt
sterker op wordt aangedrongen om
het gelChil tuaechen Rush.nd en
Japan naar arbiters te verwijzen,

Men schijnt de hoop op een
vreedzame oplosling nog niet gt'h~l
te hebben laten varen,

D•• ldd.,bu .... ch. ..oord·
z•• Il.

De South Afrtcan News berioht,
dat de aitvoerende raad besloten
hEleft het doodvonnis, aitgflsproken
op Da Plel!8Ïs, te bekrachtigen en
dat de ve.roordeeJde op Zaterdag,
den 16Jen Januari, te Grahamaetad
gehan~en zal wOTden. De wet moet
gehandhaafd worden, Mogen de
weinig~ dagen, liil! de veroordeelde
nog te beieTen heeft, hem tot
eea wig welzijn Itrekken. Wie denkt
niet mbt eell beklemd en geToeltr
hart aan de drie weezen die ouder-
1008 lallen achtelbUJ"en?

EL'\'1GÊEN, die ooit _ proef ge-
Domen heeft met Chambet-laiu Koliek.
Cholera. en Diurhee G~ ui
u zeggen, dat. bet. EijDa gelijken ruet
lu>eft yoor alle maag- eli IlÏerkwaJen. Bet
faalt. DOOlt eo laa& lIÏCh augeuam iIIJI60
mell. <>Tera! nrbijpur. (..... )

Donderdag nond IS in do Metropol,tao
Hall Klhi., .,.,n .ergadew'll gelJOaden tot
ppncbtIng van ""n ni"nwe bouwmaat·
schapPIt. Voorzitter 'Was de beFr G. Jo'
Hprh·rt, dl" aaD de hand g.f om 1. vol
Ilenl derl(ellJke regeleo tel:rf)nd~n aiR dil"
der re~ds b~staande maal.cbapPIJen, b.v
de Papendorp!lche. Nadat de beer C Jl
.. ck de oprichting had voorlleateld, ~n ele
h er M.J Da~ia ~ oolj'd b,d dat men het
b .to zoo doon met het stel@el te volgen
..aD om den anderen d ..or vo-Iotlng of
..erkoopl~g de gebonwl'n no de haD. te
&.. ttton, besloot men dl~n raad te .,ol,!en,
en nam meo ook eeo yoorltel Andel'1leu
aan om eeo comité Vin 8 leden tot bet
opmaken van eeo re~h.meol te ItieleD, en
om dil r ..glemcot voor de yollfeode ver
lIadering mode te deeleu aan WI6 ltd Wilde
worden.

Ten g~T1~ve vav dit comité kon men
"Hd ..re yoorslellen d.,~n, tO de hOOf
A<l.ma h ..d er een dat 10teekHnurB tot
twee groepen aaodeel ..n, elk YOnvllf, 100
den mogen nl men, do beer Croxfvrd dd
men voor £600 of mlllder In "Ike {lroep
zon mog<ln h..Lbev, en de beer Joeo·
mon~, r w,lle dr!o aoort ~ro'pen .... an
£400, £ 00 I n £~I)O; ri, cb 'hl w~rd Dl~t

g·...ec .nd~erd, ~n het yoorHt·1 Crn brd
w"ld DI"t groot" !lI6{'rd..,beld nng~no.
unn. llQven lIJn voor8,t!,cht..r OlDLet
mnximum gAlaI .and~"len op 2,01)0 te
steIlelI .. ' rll<>08meu eeu ameodemeDt B.
COD dat I 500 als bet CiJfer aanWtes. A Is
werkl<nr.g der nlaatschappu nBm men ..ol·
lIeDa eeo yool8tel Clarlu de Kaapscbe
afJeehDg.

keteaeIl VaD OYenn.nJI.lDg, on JIl8t III
1IIMa -na' Jotalitelt. De KoreaIloo
~ ~ dl het domste, en LO

~ tijd &II bet gelDkicipte yolk
ill eie 1I'eI'eId:-
Bet bnkter 'JU eH KoreaJl8D II

_ rUGel. zij 1Chi.i- Mil ru dat
_ ~.... miu.obtmg koeatert
'f'OCII' • ~ eo de ka.oaen

x-dell, 6 J._ - (Reuter) - De nil dit aardSOM Ieorea. ZIJ Staa.D te-
oorlogl8ohepeD, oDlar>p dooc JapllI ....D J8.D0"er: dood en leftIl JD&t dezelfde
ArputDaif gekOebt, bebbeA lu,d en UOD I i~ geWeDlteid. Het lot drijft
plottelilll beMI bekoubD om 100 IDel beo 'fOOI't, enwl:.t gua ruatag_ aJ. -ree
IJIOIOliik ..,. • luelen, en meD laadt er i dat ....,. de tPiaatI wordt geleid.
iD Iroort.ir baat ,::hietgoed eD !eYeIll : Gee 1I'OI1dar dat de I1&tiea YAII bet
behoeften, \en cill~ op 8 dozer te hD 'OCNteII hm &lti~ hebben beha.odeld &Is
nen -rertrekkclI. t YM. Ge1egeDhaid dept tynmue

JJe pel1l te St Peter.horg .Iaat tha, 8, DE KOB.E.UN.
- bnIid oor~zllChtl~t'D toor. .al . '-_, ~-L.. de 1.. __ ' tI. eeJl ''_'., .......uw ..an:<, me

heel .. at kracht, genoegea. achept
Dip........ .0, ... 't werk. 'JD ~ enbrutale su.ell-gttvech!en,

I en tooh ia biJ OOIt een duldede. "llrI)-
I l(I!IDde aukPl, die zich, al III hl J sterk.
lláat aI&a.a. _ W&ppeD _ vree. &allJa-

gNi door eeD J apaDMl', 100 kl8ID, dat
Londen, 8 Jan - (R. ater) - ~raaf deu bijna een stoel DODdig heeft om de

KUllOOI1l,J..~anaeh ml""t.er .,," Butt~D. ooron van IEiJn IIlachtoUe.r te lru.nnen
lancUche ukon eD Bsro , du lw-en .blt,l. bereiken. De Koreaa.a III door liefde
den ~a eonfereot,~ li'; t ..t '. II8IIS<bo DOCh haat ill boweg1llg te bnwgen. ZIJn
Leglltle CObouw ~ r ,bn op \\ IJeE8lHg levtm.ageDOt ÏII om met eeu PiJP lIaAI'

ntlDlidd~, dur Bam' CIc .. , '1110 !>og do top Yen dell h8ll"" te gaaD, en
lteN!. met .... 118 . daar te &Itten, diID gaDIi<IheO ~, aan.

net RUSIII"che aDtwoC'rd Wl' .It gehtUI dt;r een ldaDk te uiten. ZiJoll gelleogen
gehoadell. 1.5 laDg en knahtig, mllM brengt DJet

)!;eo bel~ke m\r.istarra.d .. ~rd Ill.· tot danIIII. Als bij op het oogenbli.k
leroo iu Tokio gehou'I~1I 1>. l'r"I1I1"', eeDig ~ &ou bezitten, &ou hl't
de mlIll:Uen. vao bn,Le Illu~1!<b ....ko'l, ,.,.ok ZIJn o'rer ~ dood8l1 van SIJn ko-
oorlog eD marrne, 811 de bod",_" van de nmgen nu tiM }IIM geleden.
militaire eD de marwe-!~f wuen t"geD I DE KEIZ EB VAN KOREA.
WOOrdlg.

WUl1ICbliallik aal er Il ·den e~n cod,· heeft E.lJ'll nal.ichap aan chin.a. vef'&ll-
rentie .UD nn de ond r" btaalo.,b"daD. 'd..ni III een aameuguteld lOOl"t Yan

AandeeleD giDpD W,,~nl,i&tf wetor ... t s1avtlftllJ onder bet !'leerendeel der bo:
voorIlIt, Ul&&J' gisteren d hl jl'Q "" ... ~"r. telboude3 lil het 'ern! Oosten. Hij

ID TokiO lS bet publiek "I [erll~t. llmrdt belegerd door eeu. menigtlll va.a
"raad&lied_ voor de kroon," benoemd

D. .ar.i. ,r.ot. troep•• - I door bl.)JIA eli: der EaropetiCbe boYen,
I 'O.D gerecruteerd mt &I1e !ltalldeD derb.w., ng. slIlDeruevmg. HIJ bn yarder op een

mJoro wijze geDleten .,_ de W..ter·
Bot dopartement uo oorlog no de ..cbe zegeDJDgeG door de godsdielUl~

Vereenigde Stateo te W •• hln"tou ver- slach~eJl die Y"oL1I tr.~d tot ti~d: ~J1l
[leemt dat J&pan spoedig 3J,000 Lrotl en veJli~heid n!rlItoren bij _ bloedig.
ill KoreA aan land ui autteD. bo~ tuacben protestantAlOhe 811

Men gelooft dat dele of re~d8 onder katholieko belreerliDgen met hwl I.
.. eg Ilin, of het .ulleo IUD binDen 24 Dur. den. Zulk e811 OIIger9ldbeid wordt

I op dit oogenblik in de binneulands
Londen, 7 Jan - (Rtuter) - To 8,. 1hool'eYeD met een IJ..er. die elk oogan'

P.tel"!lborg wordt vorklaard d.t a~booo 'blik ill een revolutie bn ovena-.
meo DOg~weert _r .yoor vrf..-de te zIJn, I ZUIVER DESPOTIBlIE.
de BllUl8Cbe regeenDg n, ..t VHd r Wil Het Gou t, WC..Ia het thuu
too&e ..eo, eD dat, als J al aD y,,1hardt 10 YerIIaIIH!Zl

een hoading die nn Sclllkkillg aflt:eertg.·~ ~ e: :er
te
d86po~e, '=

ia, er geYUl' ie "'D een veranOe"t II 'an I tig lil arm ~
den toeata.od di" oorloa oDVlrllluJ lUk " den IiCbrhiachJIltvan d.. erbliJ~ftW ".5>Zi

I k overge ID e opra__ na !Jil
n m•.~n. MaJeste1t8 woatarsche raadsledea.. up

OIiCliel wordt ... n St. Peteraborg he· b t bied fin.aDCiëII heoncht er
den avolld hier Oolicht dat de llu..ll,ch, j e go VIlA eG

geADt te Tokio bot Bn8Si~e aot"oord I~';:n7~oo~ ~jbt.
~n het Japanaebe m1DlI!teno o,erban aard bebeencht dOll .._.. ___
dij{d heeft. ua d-"'---ten

De .. acht yoor de RU8!Ï8cha I('galte 111pa baukr- ~ . altr. d
dlO de Ja~che spoorwel(heden D1"t '~ch. UteratunrR':, ~ ~_
naar Soool ...iJde "ouooIen, IS daar "no nen DIet gezegd wordén OO1t in oen
g"kolIIeo na een laDdmal8ch. outwikkelden vonn te hebben be8taan

-kflsiJ .nJ een uitzondenog m.aken
t."" gunste van bet liJDe, toere ~
1..10, dat soms opgegruen wordt wt de

TeD ge ..olge nn d.D warhoelln den grafkelders VlUI de nrgeten korungen.
toeatand te Meonl, w~rJ, 100&:6 hsl beet, I Het 'rol.li. leeft voort BOO&la ~ 2000
eeo Ra8~ÏB<.·he .. ach' v~n d" I"liatie, 30 Jaren geleden leefde ~ IaJn yet'llah~
mao at rk, le Ch~llinlpho uu lalld guel. liJke onverschillighad ..oor l"'eD, .. el-

De JepaD8che 8[0 Irweg ~ehter, die ...aart eD ai de broJ1lleD ftJl yoonpoed.
van Obemnlpho DIl"r de boofdalai loop', I DE KRACHT VA• .lAPA'"
o ..er een af,tanl n" 30 ml:L:!D, wotglNe •
de m&n!!Cb.ppeD nur Meeul te yer1'OOleD. Dr. DilJaa III ziJD artikel crrer BW-

--- ; tenl.a.lldsche zaken ill de Decemhllr-.l-
GEVAAR VOOR DE PJ.PIERTJES. levermg n.n hl't ''Q),ntaDporr''-m.ap-

Eme gelooft DIet ..eel :m de .kracht ....11
----- ij

De Londer sc"e ()1I) IS bal t, n,?e .. ooo apan. Rij ID<!ent dat ID een mog9'
krue"r ge rulr:t t"ngc\ol,;c van hel verre ~n d "jlog Japan .r.eker het onderaplt
OoateD I • .....

Cons Is 1'\t!en eJD ba f pUut. J 4p&WlCIe Maar W'tIt ook ~ .emde zal ZIJn..
een pULt RUNen "eo balt - uut. oorlog of vrede. Dr Di11ce la er lIOker

Sedert' de:J 4.1,,0 LOOde ITrat 8...aaJ.che van dat Rwoland !liJn doel ui bereiken.
ont"lkkcI.ng8 letlUlOt lWodc-e UIl nr, !J6, : Toch

d
acht m

R
JlanJapand ee~_~

tot 9!)1o I' np,u van ua ,en......._. een
I b~·a lOt • I paar Jaar tiJd zou het 'I"CJ'SChil. ala het

Hede bleef. goheel zijD yardwmEm,KOR E A, , Dr Dillon heeft gesproken met eeJtigo
der IMeat promineote ataat&lieden YUl

GES("'HIEDh.lJ~DlGE ~ OEOONQ.· Japu, - hUIl illmcht ie dat ct. aak •
MlSOIlE BUZO!'<lDERHEDEN - la ~ middelen en nil t.aktaek:

do geOIIt 1.8 ~willia:, IIIUI het vlaach
K~, de twistappel lO den oorlog zwak. ZOO 1& de Japa.nsohe liIIIdmacht

tusscbt'n Japan en China (1894-'95), w!steirend geoefeDci, ROUiIDOedig tot
en tham weder tUS6chen RWilaod ell o...~ toe, eo buneodien YDCIJ'.
Japan, ta een AZIatisch Koo.inkrilk III zien YUl wondellJlt:e ge.tknoht, maar
hoofdz.a&k bestaande wt een .chier- bun aantal is beperkt, en de aantal-
eiland ten !\oordoosten van chini g.. 1leD "VaD Rn.sI.and .mlle.n aII_ ftJen
legen VIW het Noorden naar bet ....amaeer lwt tnm.port fult Tot lI.edeJl
Zruden la de leDgU! 000 lIIlJlen van IS de Jap.'UlSChe natie nog maar eeD
het Oosten naar het Westen lM mlJ- RIJk in het kle&n. Kreeg het nog _
len. Het gel>eel beslaat omtroot eeD 50 Jaar lang de Vrije lwld in ChiJza,
oppervl.a..kt. Va.B 80,000 Yierkani<e UIIJ- dan zou ze bet kUDDeD opnemen tegel.
len met eon bevolklDg van. J'UUIl de__geheeIe wereld
10,500,000 Inwoners. Het heeft .Iecbte I Hro6D staat zelfs haar besta.ato ala
drle naburen eo wel CbJ.lla JlipaIl en groote mogendheId ol' bet ~1.
RU&Iand.. !H.~t beul vele 'natllurlijke j Ooder do beschouw~n die ill .mjd
ha ...en8. ZIJn met een oorlogSV'El%1dariog UItgaan-

Aan de ~Illdlrust benndt ~Ich hl't de van Japall, III heit gebrek aan geld,
eiland Port Hamilton, hetwel.li. III 1885 de bopeJeosheld YIWI_ a.Ueen-ttaaade
door Groot Britan.lue werd geoccupeerd. &a.nnl .op RusIImd, eD. de a1gebeeJe
doch later ....ed1!r ontruimd, op verzek.. rull~ die op eon ndedaag moet nU-
nog, dat het ruet weder ~ eeDJgO .....
alldere moge.udheld zou. worden geoo- Dr Dillon geeft een i zwartg&-
cupcerd, en na toezeggmg van Rna- ldeur<1 verhaal vam de _alle econo-
Ialld, om onder geen omsta.ndigheid he- mtache positie van de Japannft'a. en
Zit te nemen van KOrea&ll8Oh gnmdg.. verklaart dat, tennJI oorlog yoor Rna-
bl(-d, land elechte flOU ZIJn het duurder beta-

De naam Korea 18 door het Portu- lien VlUl weelde artikelen, Japan geva.ar
geosoh afgeleid van Ko-n (Chineeach I loopt ~aardoor Eijn utian.aal ~
Kao-It), den naam roner dynastie, die te TeJ'li_.
T2geerde van het Jaar 920-1392 Voor ~~~~~~~~~
de lOwanera ze.lve heette het land tot
1897 "Cb<>.sen.". In den herfst n..
dat Jaar werd de naam bij keaerlJilt
edikt vel'lll1derd lD Daihan. De bewonen
deo Boedhisti.sohoo god.dl~ belij.
deod, ZIJn groot, .terk en hebben een
kracbti~ urterlijk. I Aan dell .Editeur.

ZIJ ZIJn Tan 'uongooacheo nam hUD
taal lS Toeramch, vermengd met ..eie Mjjnheer,-AI lang he~ ik ge"lld om
Chincesche .. oordeA ZIJ Eiju lui en u eeu paar I'8Il"Is te IchruyelL VaD dat
tI.let voor VQOrUlt.gang, de hanGe! il dlWl,' vred~ yvklaard ie, he~ ik alks nauw.
ook 'roor het meer~deel ill handen Yan k~or .. gadegeeJageD OD Ik ..erbeul!' DID te
Japatnnilezen en CI:aneeaen. De bodem raan 10 11'11' v.elgelewn blad al de lIIilde
18 zeer vraobtbaar, dooh slechte ge-' RueD, .ni1gereikt aan de verarmde ex
deeltelijk gecultiveerd· n)llt. bocmeo' RepllblikelDen die het zeer yan noode
en allerlei .aorten yan' graDeIl wordeD I h~bben. Ja'.'m"r d.t de ...ereni!.ilr: be.
verbouwd, ook tabak, hennep, katoen: ho,.ftigen niet de petaone.o Ion dIe. gebaat
ell%., een zekero med.ioinalo wortel, I sorden, mur daar kan II.: en a DIOta aan
gln!Jel1g genaamd dio biJ de Chin_ df'eu.
hoog swt aange.chreven wordt _r 1 Ik beh ge'l'IIcht om t~ r;ien of ..oor d~
..eel ..erboo ...d, en rormt' ~ helaug. I geruïoeerde nbelleo (IJk .d gekoUek.
nJke broD .._ i:n.komsten onder Gou- teerd .. ord~n en of I-U ceda&o wordt
..enaem.enta monopoLio Goud koper aan de Kolooieten die lloed eD blOfd op-
steenkool, en lJZ&r ZIJ~ er ~Ioedig~ IZflOlI"rd bebben "oor hUil broeden.
.Amerikaansche Bntache en Dllit:aeIY :Maar h@I.... ! te vergeeft< Het schPDt
SyndIcaten be' ...erken de gondmiJil'8a. IDi) of d~ eI rebel het nltn"2llel U ..an
Bij het ..erdrag ... n ShiJl1.OlaOolltla de wereld, zoo ...el bij den AffJwoder

.. erd bet land onaihaokelijk l'UI ohina at~ LU dtn E"g"Jschmao.
'l"el'ldaard. Ik",o8 8l'cretanll van den BoDd, Bert.

D" futanciën des lan.Ja Rja zeer ill tak No. 1 H, heb mUti w&pen opgtilcmen
de war. j teJ8& de Bril.sche R"geerin8,. twee jaar co

H"t leger 18 or onlang. gereorgaru., ze ·"n 1Dtl.&IIden. lit: ~eb ~!I88 1'{,rloren
_ru eD bestaa.t tbus uit 25 000 mu wat Ik heM t, 0< k drie kinden in ael
'Waarvan er 7.500 te Seoel iII'~ cunOt'ntralie.bmpi eD voor dit &Ilea heb
ziJG. Tengevolge oog DJet lanJt· ge510ten Ik n~ mete tot d.Dk Ophangen.
bandel~verdragen mJu de hOOfdstad 1 MUDbeer, wo wend Ik Dip tot n om te
seoel en de yoorna&rnat.e ha ..8111 voor ",,,gen of er niet eeD mogelókheld tbalJ~
vreemden bude! geopend. De over- bo- 8taat. ~m den Dood der beboeftige
zeescb.e handel ...ordt hiina uit.luitend op.taadehnpD te yerzaeMeD. Voorwur,
lI:OOreven door Jap:mBChe naruIIgen. bet Iev~n II bitter eD hud. Bt't yall my
VSD de ',409 lIChepell met een mond yr~ plt:.~.. aar om.te Yod k llUD wur
van 843,377 ton, die ill 1900 de haveDa li: .. 11 'IlD. KllfI ik maar eeli ru.iel
binn~n%6ilden, wa.zoeo er 2,879 Jqwm- ~chijg ....ol'l'en, dan zal het ook Wil heel
acbe, met een inhoud van 694,246 Ilon~ eind b..ter gaaD. Het III hard, daar Ik
De handel. met Chemulpbo do YOOl" mIJn gea:>Ddbeld 1'erloroo beb, dat Ik het
naamste hsvenplaaie, beliep 'lU 1900 de Di"t eeDI b..kodigeD kan om e"D paar
lOIn van 4,906,775 ~~1 aiet bg.. dCORD DoUR rog. ~D Dltren·pillen LEO
81o~n de waarde van goua, dat uitg. lt:oOpeD of ~nill ""der I!OOrt pitlen of
voe.rd werd. mEoau:llnen dIe mua g"aonaheid kuoneo
In 1900 .. erd eon spoorweg geopeDd bevorderen

va n ChE'Dlulpho naar Seoel. eG een JIV
panache maatschappij begqn in 1901
met dcn aanleg _ lpoorli~ na
Sooel naar FoesaD. Voor rekerung YUl
hM; Gou'I"\'l'IJement werd.. DOg door
Franscbe ingenieurs de opmetiDg YOl-
toold Tan Seoel naar WiJn.

De Gouvemements telegruf1ilD ja
lO totaal 1696 mijlen lang, terwijl MIl
,Jap:lllsche telegraaflijn seoel vedbindt
met 1'Ge!mi. Te C1aem.ulpho .udt mei!
ner bankiDsteIliagen.

LAN0 E. VOLK.
De heer R J. Fa.rreT pt!blioeert \Il

de "Nillete~lb ~Dtury' een korte
maar schildPnchtige bellCbrij.,.ing Y&rI
elD ''lndruk.k1'1l l"llD Korea.' BI) legt
den tl8dru.k op de baat, die de Korea-
Dien k<Je!lteren TOOr de Japanaen. Bn
verklaart, dat, aJ. de.laatllten ooit dit
laad ill bezit krijgn, al bet sijn ill eie

Ret Vt'UI Oosten.
,

"OE ~ TEGEN VYImBt eeD .lai·
teeaot d_ia, ja d. ltolom. .... IlIloeÏIIrO
lIIet JfOI,!: lA't'erI»od m" de _IlY be-
lIIhuldijd, _ .... lud .... kell, doel:
door den Jlllliltnat. LoIIda, ..., hfj
1'GOr kWUI Daal 1.•.A.trib terug nrw ..
1<011 .... OIIder ct. wt$ op ...oorulachtige
llliadadi(ttn, .... later __ reoh'"
le ...eat die .. ru" nisip1 ten behae ..
....0 sOa blii"~11 i. El!plall1i. Die me
kwam dunta ter bekJoaebtiailll YOGI' dell
bootdf«lbter 811 een lUIder rechW, wier
Ult.pnak .... da* bg naar de Kaap krog
!DOelt, daar milD 'ijo Luk ald.ar bster
kOD uitmakeD don iD EngdaDd, doch dat
~r ..oor 1I'elér~d Dlont worden om hcal
Iin.r iD de KuplJ:ad du op een plek te
laten terecbt ItllaD .... I' pJ.. tuljjk ..oor-
oordeel te,4l1n hem Iioenclieu kou.

VAN ALEX ~NDEBSKLOOF werd
OD. op 28 Dec. jl. geacbreuD : - WD h.d·
deo Ilhiet gist:«en ooae lIIUIldelóluche
..."gaderinll' der D€bata ..ere.olglng. Ge·
opend door den vOQrzitter, d..a beer A
ViljoeD, lJlet gebed 811 IÏDgflD no auillg
112. ~der ...erpeD ala yollft: 1. Debat,
'Wat il beter ..oor een Jongen heer, \ti
treo weD óf niet te treu weo" i opMIur d ..
jonge h~er Pbllip Fou iA,Diet te tron Wl'lli
tegenltan40r de heer Hendrik Groene-
wald, om te troaw, n. TiliFliltand ..r wor.
met 36 tHen 13 .temweo. 2 Bocit.otie
door _jo Kitty du Toit, (Gedicht op
Boeren·G4!Dera>tls). 3. }il citatie door IDf'J
LeDle Vlljoen (Kerstm's 1feD~ch). 4. Op·
,tel: "o,er de ...6rklDI der K"II~W31"
door deu J0tJg"'O hoor U. Groeoewald. 5.
VoorleElull door mej. Beafie Groeoewald
6. SUIlenIpruk duor m~ K"lf_dt. Vil
hera en den Jongen b~r Jur9Humaa.
AllIIII liep _r !Joed ..a.o .tapel en deo
beer D. do TOit en men. eli mE'j. Maggie
en K.ilty dn TOIt komt alle lof toe voor
boo Yrlelldelljku ",,&,t..rllhel.J. Na afloop
w~rd eell C)JJltc~e ..oor OD&e DoodJj)d"odeD
In bet. NIJOrdt'D geboo:l~n, die een a.o.
tieduk Rommetj'l opbracht.

ALICE - MIDDELORIFr. - De
spoorweg nn Kingwiliialll8towD Ilaar
Fon Beaufort nadert tas ~Ua .0ltooilDg
De seclle Ml.1deldnft tot Alio l is reeds
..oo'looplj! ..oor goederen ..enoer ge-
opend Zit) 'l'oor bvzondorhodeo de ad.,er.
teube.

ONRUST OOST EN w ssr.

Japan en
v .......

De Nood in het Noord-
.Westen.

JLU.P8T.1.DBCHE ONDERSTKU
NiNGS-PONDS.

De PeDninglDoeater (de hoor J. G.... n
der Bors') e,kent in dank de ODhanpt
..aD de ... 1~Dde nl!dero budragen sot
hedeD:-

! I. d.
Becfrq alreedl ..eranhroord . 1207 19 7
WelEer .. A J. van WUk

(Hoidelberg, CC) ... 0 2 ti
GeDlMnte Biebeek Welt (do

J D, M"I.D) ... 31 0 0
GOlldioi eolleete (de heer I B.

B Dee'le~ ... •.. 11 11 4
De heer P. A. a ti, J!h (Rhe-

Doe~..rbo.k), Tar:'lIoJSlad.oo 8 0 0
Do beer R. G N icholscn (PlO'

tenbu{#>oo. ... oo. t 10 0
GemeeDte elliJlgtoli (de he..r

P. J. Cilhe) .... •.. 42 0 0

B,drag tot beden ."
Qae"D VICWN. Str .. t, 62,

8 lannari, 19 4.

... £I~03 3 5

STADSNIEUWS.
De yoorst.IUke .....tercommii8le hield

Woecadag ""rgadering oo<ler voorIltIer·
scbap van den heer T. A J Louw, ..-aor
het bleek dat sedert dil ..ori ... de ir,kom
Rten £6,538, de nitg .. e £21201 beioopen
bad I~n, W.lnan £1,135 voor h~t menWIl
r ·lIenOlr. H"t I1Ipport omtrent dit re
,,,fVvlr hielt! io dat er 36!) arh"ldera aan
~bbt'"igd waren, wury,n 35 billoken, d,t
men met h~t leggen nn ool.creet etn
eind er ge ..orderd '11'08, z >Odd m~n ef
ten deel" .ualt op kao smerBD, eD dat
men bet IUlg om met b"t water te wer
ktn epoodlg .,erlYarhtt~. Dat vaD
den hootdln'p..cteor toond~ dat mon
oienwe hoofdpllppn le Ilondebosch had
gelel(d. iD het aal ,ch-ff.[I yoo water bil
ern brand iD de bnurt y.n Mo wbroy wa"
geeh8lj'd, OD dd [Den aan den al'oorweg
niet meer daD 161.000 gallorl per dail
behoefde te yertlch.ft{'n. Beide rapp,Jr·
teB werdeo aangeDomen, en daarmede
Will hel ...erk mét OpeD den ren klaar.

WoeJllldag, 2') Januari as., d~! nam id·
dacs te 2,30, zal in de Groot" Kerk ID
Adderl~y"'rMt alhier, het hllwollik wor·
den voltrokken tn'8chen deo W~lEer
waarden heer H 0 YeDBro"khQil~n en
m~j Elsie FI'8DZlDa Eloff, kleindocbter
van preludent Kru!!er.

HET CI.JFER 9 E~ DE PAUS-
Kort voor' lun verkleriDg tot pans 'Il6ide
o... e: Mdn Inen ta op noemde ...uae
..erbond~n roet het geW negen Negen
laar laog was Ik eeo schooljougen te
!tIese, negeu Jaar atudf'ot ta Padua, negen
~.ar k'p'lIa.n te Tombolo, en 'DegeD
JBI\!' pnes~"r te Sall.DO, oegeD J-r ka·
onnolek ta TreVlw, en Degln JAar bl'
!!Chop te I1lantua. Nu b n ik al Degen
Ja~r Cardlnul PatrIarch te Vene ti", en
ala Ik pall~ wordt, zoolang ab God wiJ,
ml8l1Chion1'oor cog cenl nege" jaar.

ALICE·mDDI~[,DRIF'l'.-De ~poor·
weg van Kmgwilliam.toW'll Daar Fort
B6 .."f >rt ma lert r&!I "un voltOOIIng. De
"",clie Mlddoldr'ft tot Abee .s reeds voor-
I OO!JIS voor gooderenvenoer geop~nd.
Zie 1'oor bbz:lDdt'rbedeD de adYertenlio.

DE "I))UITSCH OOST AFRIKA
LIJN" bodt eeo rClfehng getro1f~1I met
de B, lru ell Ma.houaland spoorw'g mut.
scbapp,jen voor eeo dlrp~t.en trewdleDlt,
to ,sch. n B tra en Sdll!bMY, in aan.lul
tIOg !Tet <ie KezerllJke Po!Stboot~n. De
r,i. zal IU 13 uren worden Yolbracht.

DE heor Henry B..r'Jamio Sb.we is
uDguwld ala ooder·kolomale secMtaria
tIJdens de af "'~"~held op ..enlof van den
beer Noel iTanu.ch

DE AAa-KeDnl~ wordt 10 d, "Guet
te" gegdv"", van bet Yl)ornemen .an den
gooverneut om eon mlJOle,p.lttelt te De
Aar te atlcbkn met 6 rud1oleden .

HONG~~ROOOD. -Hel isonget"lJfeld
een b droeYend feit, dat III het afgeloo·
pen J"'" W Looden, de r!llute .Iad der
wereld,34 me! achen--- atKr"bn van
Donger of t,wg" ..olge ot.t!'t"ing. Dit
wordt verDl~ll op eeD ataat, die pllll'door
het d, par "'ment nn blDoenlandBcbe
Zolken IS D1G~evco In d .. Illeeste geraBen
wiet !le pllad,el!!"e b!iólancU oommi8l!ie
faO de o,~rl. dellen nl"h. Etn ..ao de
ou~elnkk'gtlD was eea gA£ltel(jke, en
v.rder watl'n daarbli onder me ..r eeo
boek~erl.oope., de klerk van eeD s' heeptl-
bevracht<or. een kle<rmak. r, een p'>8t.
b"ambt~ en---'eD geweleD soldaat
van bet Yroeger 79ste Hooglauden regt
ment.

LEGER !ADMINISTRATIE IN EN·
&ELa..~D. - E~o m~rkwaardig ,,'YAI
d",;d ZIch onlacgs Yoor ID het Wlga'l
Pohtl. hof )iVur een man bIJ d:n naam
V.ID -Tra V1~ .. eroordeeld werd tot em,
maanet ~e ... ngeQ188 rRf, wegeDs bet I I
u..,'c"pn ,ti~ eeD p08tlri88el ond., val
ache v"orweDrle~18 In .Ua Yerderl,gioll
..erklaardo hn, dst hU -_ "offiCl".1
do ti wa~" HU bchLle dit all yolgt hlf

In den joqst"o ocrlog in Zaid AfrIk.,
was rU g,·de'fltteerd eo Wiit "j "P[.

mo'll t ID kl~Aron, die hU vao kaffers h.d
~ k eg"n d~ klist te bereiken en • III d....r
rl scllip w41o( t" kom~D naar E~.elaLJ.
L.ter <{Jud bn Uit, dat hU ab 0'6' le lell
gorapporleetd was, en toen hU '!cb dallr·
np a,allmelcHe lis deONrteur, ver."kerJe
h.t oorl<>!Mdep IrtBmevt hem <offi"iesl,
d.t hiJ "aan h"t front gestorveo .. aa," en
wtIde het delrbalva meLs yorder m~t bem
te doon hebl>eo.

INDIANEN OPSTAND.-V&Cjui Ic.
dilnen no Sc)Dora, MeXICO,heLb.n een
Dlenwe rebellie begoonen. Th'n8 ziJn
tudr..ngeu ya" een der bloedi~8te Ilac lllB-
gen.o It' <fopr hen beir"yel, or,Lvangen.
De Iodlanen, dedeu ee'1 naohtelukeD aan.
.,.1 te &p~iro, nab U8aq ni GraDJe Zij
overvlel.'n Al!n 81~reudo lt:omp'iJ!"ole nn
het Vnfde' regiment MexlcaaollChe
I rnraLs," 60 10'0 sterk. ooder kolonel
FrancL8CO Ple.rardo en ..el1lloegeD na e~n
heYlg gevecbt de i~beele kompagnIe. Op
het terrein .,an dl'n aanval werden 81c01ts
- lijken ge ..onden, naardien de !lOUa.
ten ID h t ktcop"lhont gcldre 'eD en !le.
dood wede!), de Iuk~n van IIOmm~en
IUn af·cbuw~IUIr: "Ilrmtnkt en lag,n "cr.
strooid over een dtotnct V'n ..eie Illijlen
Algomeeoe l!!Cbnlr: heer!ocht iu de ge"es.
teD rood Cu~urtpa eo de dorpea wordeu
dag en Dach~ Dau. k""ni ""aakt. De
miJDwerkers habh3n allpd h~t ~eweer bO
de h"nd eo patroDeD In hunae ordel.
Velen worden Uit hlDderlagen doodge-
Icboten.

CONSTAtEERING VAN DEN
DOOD -Ch.rpeolter 00 BloDllelot beb
ban IIln del Frln8che .Akademie laten
meedoeIen d

wt
naar zl: be .. .>nden hebbeD,

bet m30scbe 'Il: Iichllllm stralen altzendt,
die sterk6l" ordun bIJ s'o kore spier· en
bel1lenwerk.mb~.d; DIl8!chi..a &ou daar.
in een middlei hggen om met beslÏlthc:id
het tjjdstip I nn den dood te bepaleo .
Men zal Zicb Iherillneren dat noeger reed.
berhaaldelukl beweerd is dat bet Iiehaam
van deo m~n'eh 'wakke iebtatralon nil.
zendt. voo~ looveel snik eeD werkln~
!!Ch!int vast te staan, d.w z. op een foto.
grsti,wbe platt is un te toooeD, ka'! au
welhcht vuk aard :wordeD door chemirche
eD Ibermoch~!Dl8che invloedlJIl . h~t ui
!Doeten bljjkto of do ..eldere o~denoe.
king6n Yin deze t .. eo Fraa.eben Il!ota
belangrlikera i ople't'6leU da.o dergelUke
yen een jaarlof tieD geleden. Mogelllk
II 'l nltDir jjk dat dieruike lieb.amen
lItraUngeD ni eodeo, maar dat dit yoor 't
oog _VIl bare liebWral<JD zonden
lijn, ia wel ui em on .... l1ICbgruiJk. Ook
ie 't altijd DOf de ..raag of het ophoudeu
no ltuh: _Iltraling precriea lOU Illmen.
..aJ.I611met he. tjjd~tip 'rau den dood nn
het orgaviAmlj-1ang niet 't selfde ab bet
opbouden derl le~elLdunctiëu 10 alle ..er.
aohillellde ce~n "Ill bet licbaam.

PJUNTS.:+Na b,,' lIIet de katnentJOI
no LancuD¥e Diot ~ beIot gaat-ill
1I~neb8lter ~ o_trekeD werkt !Don iu
we.eruen m hal ..e kracht, indien de
.pillen er D' t heel ltiIBta&n-gun eie
croote Engele+be fabnbr ten Zuid·A1rika
aanpakkeD, ~iJ maken "Deblten '()m er
reizigers hoell!te "nden eD beIO"8D &lcb,
DIar hei heet,i~ bergen. lIi88chien
zullen die '11a,en te K .. pstad wel
Daitsche eli Ajaaeribaruicbe oollega'l ont-
moeten, d18 den aak al ..ol boatellingt II
b.bbea I

EEN KLEiN CONn ,WT.

Bet blIJkt ,la.t ID der rla30d dr uit'08'
reDd~ raad b',slotun bedt om rt , ,lood·
straf 1L~11 den veroordeelde do PIesBIll t~
dr.ren volt rekkeD, en dat de dag hiervan
waar8chUIJIUk 16 du~r ui &!io.

Tw"e bndrog.aken kwamen W oonsd '-'
voor bet pultLl" hof. De eene was die VaD
Mark Sto y, e 0 bionicA, I~ En,~elaDd op·
g~pl,kt WtoKeusbet teekenen ell ZICh laten
uitbe!al"D '''n Hn yal.che cb''1ue. De
zaak had dit bezwaar dat de eb. que was
uIlgemaakt door (eD 8'acbter te W""be'g
~b t n behOt"e van H. C. Ahel, maar
everhandl,d &an S,ory, die zoo ..18 bU hem
mei Abel lag samenwerken, door hem als
dlODS..eDDoot werd beechouwd De &Mk
w<rd olt~esteld "0 Story onder borgtocht
nn £I.OJO vrijgelaten. De aaak vau Wm.
Slowman wa" oeo1'ondiger, In een rbstau·
ratle had bIJ nla ID lilenat der hperen ~.
J. H~rmau "n Co, een onderkomen ge·
lOCh', en toell meo bom zelde dat hU .eo
hmfj . van do firma toonen moeIt, dat zIJ
voor bem instond, Wal hIj w"g gegaan eD
met bet brlcfl'l terug lekeerd, dat ecbter
blsek va.Iech le ZUD. Dit WILtl eeo r"den
O!Dhem nur de strafcitling te verw!iten,
maar R.M. BadneIl had bericht ..an den
proe ·genl. dat hIJ zalf de "Ak ken afdoaD,
en d. man kreeg drie maasden.-Twee moordt.akeD Irn!Den Donierdag
..oor het po]Jtl~bof. De eene was de
oude nn Me Vioor, ..... r ditmaal nit de
getoi,;jenlll van G. :Morria, ..ier jaren iD
dienlt bg bel!Chuldlgdo, bl,.,k dat bU
dezen .Iechts eenmaal met PhlBa Pr:ce
ia tWl8t had gezte.o, nl. toen zu bem bur
deur Diet Wilde binnenlateD en daarop
haar .."rblnf eld')n geoomen had. Toen
hU later, op den dag nn het lebaarde,
maar eer die plaats h.d, een ge.prek m"!
beachuldigde hield, had dezea heID Il~'
,e"d dat hU hem Dlet weAr zon zien,
m•• r wnder de reden te no,rnen.-De
andere .nk .... , die vaa H Wlehahn,;o
dleost der tram"egma&&acbappij, die eeD
modeb ~iendo aldl!\r, T. Grnndy, heette
.. rmoord te bebben. Grondy wu op
eea dag dat hU met beschuldigde twi.t
h.d gehad naar hot bospitaal gebracht,
met zware wODden un h ,t boofd waar h li
.. eldra aan overleden was, en _ar de
docter Viln r;eld~ dat ru pen bloooatortinil
io de hllrll60en ten g8~0lge hadden gElhad
,fIe d~ ool.aak Yin de doo:! '11'118. Of.U
door eoa alag of door een ... 1 Y8roouukt
wareo dat WIlS t"ufelachtig. Een ander
getolg'e, P. Boyle, iogeljjlu io dienat dor
m.. tscbapP!i, lYM met de twee-de _
!!Childer, de ander tlmmermaD~p de·
.elfde plek Ian het werk gew_t, on had
lem~rlrt dat er ieb tlllllChan h~D do
W'U. W.t da, werd niet g_e maar
wel dat Wiehahn, met d.. woor en "wat
&eg p daar?" op don aDdereII toeaeloopon
was en hem had ndrge ..eld, eD dat hÓ, io
weerwi]: ..an letl1lge'l .... l'I!ebuwing 0111
geen meD die op deo grond lag te liaan
en ..oor,lcbtig te z!io met eeD pnt WUI'
aiJ ,lalt bn 'Waren. Graody Will bliJVeD
llaan tot de&e in de put nel, 'W.. r ge
tuigo ~e!D later had uitgeh .. ld. Derge-
Jijke ae&uigeD_D g ... en ook eeD pur
andere .. erklied ,n die rich in de baDrl
be1'OUcHD,en de zaak .. erd nitgesteld.

EX-REBELLEN.
Vao W,ikavle1.

PK. Belmonl,
28 D£e 1903.

J. G. BOSHOFF
[F.x·rebE,llo" ZIJl; ook B:olnoia"teo 811 LU

dit d" ()(~rlo,;: v...ort.U Ill, WOldt er geeD
oudencb"ld g<ma.kt Iwuchoo hen ~n
andere KO'O:ll"tell-~oorai r let op h~t
jlebled 'fID litfdadigheid en hnlpbetoon
Bet hu'p fi).n<l. ...erd reads gedureDde
deD oorlog 0Pierieht om door deo oorlog
nrarmde laDdg8ll00.n te helpen en dit
f ,ode bef'lad~. Da. O. S. M.orgav,
Rogelem, Faurutraat, Kuptad, II de
aecrehrm.-B.ed. "Ou LaDd:"]

Do _tro.en aan boord yan het )'J:an-
Bche oorlogachip Dapleix .. ordeD geaegc!
bet lIlUI' balf prettig $8 rin4en dat er
hier op ZODdag geen "'Uo .. ordt ge~t.
Mnr .. u er dan geeD modelijdeade 1I1t11
0111 bllll de lloodige inlichtÏlli oYer eie
Bofllleyr Wtt te ..... en?..
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VERGEET DEN
DINSDAG,

aar.'z.ll.a.
Telegrammen NAT A L.

Durban, 6 Jan - (R~ater)-Tnrnfr
en Macdonald, de hr~e hede" bescbul
dl,d .all dl' fatal ..an £1 220 In kODlan
ten Uit de kantoren der Tongaat Salker
maatachapPll III Sept ll., aun heden
namidda .. Ilau de ·traf'lthog .o;rw" •• ft

lOO ook Vier nsturellen wegens moord op
cl n j Jan - (R ..uter ) - Op 93U 8t.arrgeuvotop6 NO, ... n de renbaaa
duktenmarkt nu gist 'ren w6d~n, gepleegd.
en ,0<>1 genaa,d Verg,deken I Tw"" Italianen die ZIch op de Wolsh

'e ru een va" kracht bil d" .0r4(e Prince "er.""keu badden, en YOO'klU
,~< lIJn de pq l'n ~dUk gebie Imen Wl'g' r a "~Iilerlng Yan 1<' h~orzllam

r met et n bal ..e pe ny gedaald held aa1 deu kapi tcin .erklurdeu ze t:
moord boven werk ta .erklezen, en kl e
gen elk nertlen dll.j(ell harde pad

DVERZEE~OH,
Produkl.nm.rkl.

Ov.rdrewen
o. Gouvera.ur.

lj Jan - (Heuter ) - ID
, ru t le k.tel on rp offi I~ aau
I vi' LI \1 .' Wallarou rs ált OJr

c ~y in V aailgt'kotthHl, en
r t ,I ,hr> 4 rnvn g.dood eli drie

DE KOELKAMERZAAK

Pre tcrma r ira! urg 7 Jan-(Reut ..r)-
ZEde (,pavemenr l8 huden mrrO!~D
van hier p-r "P cialen trem DM.r Du,bao
yertrokk:en OlD vard.JL!lr IU :id HWalmar
Castle Daa' Jo:ugpland te Ilaan, leto ",at
wegens krsl,kh'ld .ao Lady McCaU11il
Doorlig IS. M~o wen!ICbte htm een goe~"
rt'IO to .., eu Sir U Bale, die In 'Ua afwe
Zlgheld zUn plaala b"kleedt, geleidde
h..m "nu Durban. (Een telt'gram van
daar meldt lUO &l\Dkomst tegtlu dt n mui
da~ en ZUDa>n b ,.>rd ~aan )

In d" zaal: nu May t"'llen de f~d"ral"
Ko+-Ikamerm..atschnppll beeft de Jury
hpdeo namiddag ult.prsak jied.an teu
b.bo, ..c Vlll eliCher, d.e da 20,000 aan
deeleo uf ,1" w.arde wur zu op .taan eo
ba,t"ruhen 6<'0 .cha ..ergoedlDg .an
,t;2,b00 on'vaug~n .. I

.lp Jr dAt 43 mln w.ri'a gedooJ,
"ua!J Uit bet 'tlr"~erd lt ZtD van

BUlg.rIJe,

- J'D - (Reuter)-Bulg.rue
t- n [j0t& aan de Purk gezo~dt'n
ere kl3cbtea over bet Diet ver

J, r '(edaDe bd, ft..,n omlr~ot de be
, D~ 'w BaL,arel eDaan~.drongen
, ?er~ ,t~lIea aan zulk een loop der

uk tJ d".r dIe taal< thar. Did door de
tDWrc',llc!(.bewegIDg ui verhwderd

'Il r l~rJ

Sloomboot.a. Oranj rri vi Of Kolonie
J.a - (Rentu) - De
'" WoeD.dag oamldd.g,

Uo.t Land n bestemd 'l'&n
),,1 v rtrokken de Uan8brl'ok
kr'elrler ttd telareuDMa

Eea Burg.m •• s.er .n •••
moordg •• chl.deal ••

BloemfonteIn, 7 Jan -(Renter) - De
st&d .. u,j heeft hed~n naml 'dag de hea-
ren Reld pa Ehrhch reepllClle.eluk to
burgemA.ftter ea "Ice bnrgemeMter ge
kozen G"nl J. reeu! 20 Jaren hd .an den
raad ge" ..... ! De waal n Inlt gou"er
rear W88aaawezig en wenscht .. den ra;ei
1l~luk m"t de allkom81en van 'U~ babet'r.
Hct .. nillg van den borgl mee8ter toonde
dat de waard~enng der tllendommen
.od. rtl 190) .an £5&4 9uO lot £1 841 16'\
geste!!Cn 11"', bU dat een .tad.leenl~i
Ion word UI uitgegeven .oor £95 me~
" p c ID tereH'

Naar de .tr.bIUlt!! 18epn natnrel yan
den D&am nu Pbttt1l verwezeD. 81. b~
ecbaldlgd .an moord g.plee,!d t<l bebbeu
op maLocbap Lee .. n bet GIr,ac ..ster
reglmeut IJe IIelnlgenIl!8en toonden dat
Lee en nog andere soldaltn naar bl'8Chnl
dlilde. hut k",amPD en om water rroe
!!en Petn. gaf Lee et'D .Iag op ~Un
boofj m"t d, a st< k vnu eea bou weel,
wa" door hIJ u.,wustelOO'l n...,rvlel, en
... de aan eel aDder nat orel dat het Jam
mer wa' d~t L.e gE'6UZWRrte wa. aDdNa
LOUhl, hem d odeo en bet 'Uir verbtrgen,
~co als tJ!) lOO dlkw!J18 te Klmbtrlpy ge.
dun had Lee bie< f deu b.. ,len nacbt
m~t een gebroken IICb~del op het ..eld
liggen en krOl p S morgens naar bet hos
pHaal, .. aar hU den yolgenden d&jl o.er
leed rWaar warEa die andtre IlOIdaten
LOen L"e op bet .eld lag' IJ 0 J

S.en Pauper.

Jau - (R ute') - De
,tla' t te W •• blll t~1 h.n:]e

p r ..,t~ It'tl"~ .'0 llill ngeeTlU~
1 -,mcnwerkmg van de Vtr""a4(dtl

l cb r IU bot t~~eD~""U .an de
'ill Ol bemllcl~lde personen

Engeland'. h.nd.'.

Dd n j .Jan - (ReDter) - De
" C'" ~ t Vereelllgd K)olukruk

, he ,fgelooDea Jaa..,.. tooDI een
rr eer lcrJug van £1451505r .ergel€

IT t'~ IkO TB 1 1 ti ~ en een vermeer
CJ r u~ c.. jee Uitvoer ..ao £7400315

KAAP KOLO Hl E,
V.rdulslerlag.

I" r oo<len 7 JaD - lReuter)
J J J Pbdltr' e"l) .. elbekeGd ......Dran
c WtDt '0 dtpn8t der :Se ... Yorkl!Cbe

f ~t r J nl5e levell~TtHZekerlDg maat-
'" rap, "loe1eo mor~en bU den magi
< ," t ,n voor loopig ver b ,or geweeAt
'" ol" , v ,d ,,~terlDg .'D OVfr de.Lt 00
\j n n t ~blJ ier moatoch.PPI] De eeDlge
l u',:e w •• ~hrks Abr.bams agent .oor
'" ("otel, kc Pro'locle vol"eno wien bn
, 1 baj mt vaogen aAn preml> a In de

... doll eo ~ )vt"rn~r er.: O~c"'mber, eo
~eld n' t Ir ,d over ema_llt toen men
• Ide Zo.all: ul!~~8Idd

G.rnlzoeas- veraadering.

llarnsm,tu,7 Jan - (R~Dter)-Bnlten
het \id. dra~Lld" .. warde Lal, Il.sr tbana
berlcnt wordt bdt 41e kon scbdrpscbut
ters .au hit"'" eg tO bet Jur naaf En
geland v"rvOt rd worden eu [) Older
"fficleren, I, J man kOD .cberp!lChott.en
anllun omstreeks 20 d.zer naar Indie
vertrekk"n om .1Ch bIJ bet 2de relllD:tut
te Bn .. el hodl te YO<'gen Zu lullen
.~heepgaan In het t""nsp Ht.5chlp Uh re,
wa&r1!<:bUD1Ukte Durban

Stad.z.ll.n.

.. I
\ wal -; Kmi 7 J an-( ReDter )-(JU!

,r n .. ,n I [>':.Ioot de .ud .... d een
v ' a1trttJ~ Jer bela.tlOgbetalen te be
I rlli., 0 t ( bet yerf; I tlgen van een vroe
tier ;et'! tJlt teo Qt:hoeve van eell pnvilte
, • j,,, ct en bet do€n goedl<euren ."n
~I': I( ....WII!:H{de

reu <,erkste wecr.preekt mea bet ge
~~ [l 1l1~ WIHtD er hIt:'r UIE't mInder dan
2) ~"<allta ~aa typhtDZe l<oort8 Ah
"at , gezon:l bed.toe"taIlJ .reekt vol.ens
jen gene huuJI,!en gewaubeld. !fieler
.JJ<t,,, .t bO dien VaD eenlg~ .tad der
! ~t~IIlk:t: ProvIncie
~ "d r .. eiDlg r~'(ea IS hier ge valleo

'0 b"t II,ttlct IUdt oog aan droogte
\fut het r",,,,,nolr door den brer Gerrard
'''urpea to men aan bet "erk

Fretona, 7 Jan - (Renter) - De
gistereu bekend g~maal<te bepahngen der
concept ordoDI;antle he bben bt:~rekkiIJg
op arbdlde's Uit ellt d~1 der wereld bnl
w,n dat gtdeelte vaD Z Afrika dat be
ZUiden graad 12 w,n noorden 'l'&n de
evenDachtllJnu h~t Arbeiders be'Ulden
dien graad .a .lfnk .. In dl~n.t genomcll
'Ua HIJ vau beperklOg

TRANS VAAL
Arb.ld.Il .......

a.n •• Sllundlg.
Umblonhlo.

K W lowa 7Jan-(ReDter)-Het
v "rlvop.g ondtrllU6k Daar het aandeel
nc [rnhloablo In den moord lU 18St! op

e kulon,a e beambten gepleelld IS he
den namldd&1l afgeloopen nadat t .. ee
,erulgen .erklaard badden dat zonder

o oedoea d,a moord Illet In 'Ua tegen
" )~ "eld kon "\Ju gepleegd

Il werd ter .trablttlnl( verwezen en
""hield lIlD verdediging ZIch "oor

J ob.nac"t-ur~, 7 J. n - (Reu ter)- Er
II bit r eeu bow, gtug aa', d,,~ ",ang OIO
een maat cbapPIl t{,11 b.boeve vaD alle
.rouw' li III lag'lf en booger werk op te
nchr", <oornameluk om de ledeD ge
DeeBkuLd'ge bolp te Ter!!CbatIen

E r p aat.dul< Il eutreblad b.ncbt op
gelag van teo eefBte klu apoth, k, r dat
""n allcrOt!l('p"ch oederz ek der gom
eW'leke tlugea door sommige 6rma 8
aan spu,twateriJvtteI. gebelll!(d, get.oond
heeft ddt lU b omet 'IlO met typb. aze
Inemeu eu dlt k ...am omdat n"UI) het
".t. r 0' zu ver wa. of de bvtlelA nll,t
goed .c1l)ong( m," k t ware. De apot be
ker bad soctaw. er moet' n aualy.t.'iIren
dat hU even on~ .. rne lan drinken ala
.. ater Uit een me"lvaalt

I
(

Sed.nllteekeas, armo.d.,
eaz

K rnhcrley 7 Jan - (Reuter)-lIeel
" bebodte, ~taat bier tbaDo o"der
"ul<en daar ~eleo te voet of per .oor
Q helaaldeu trelD ua BoJa",a)o we E.n w.rkt.zIR,spl.n ea •••

en. gebrek aan .. erk naar bnU! zun ge- I I lal
• m"n en "O ..erdrw~eD ZIch om wer kil.. •
" il"t kaDtoor vaa den burgem~et!ter
!ar nu er geen werk 'slkan hIJ bet hun

gevea Bluft het tOO gaan daD
t mea de "aal< voor een opeu oare
, ..denng oreDgen
I" lIec:1tckteel<en .oor de geon "vpl
a den oor log word t snel voltooid en

r .. ti bd ,'an oatbullen op b Feb
'e' )o.ardag ....a Kimberley sontzet

, 'lIlill'~. b..trekklogea der geoueu ... lden
1 er voor and~l en fr tegen om de
'tC n....r de pltk te voeren Ook bet
" .u~'uken delr Kaap8Che poll he, reed.

K.apsud aangekomeo, ",I hier .\IOe
, '" r Jco op. "richt Het '" .an rood,rt. gran •• t eD bee:aat Uit Kolommen
t bet .taDdbceld .t.lI een Kaa~bell
, nder '" br&,!en terwpl op bet .oet8tuk
) namen p't)ken De Kosten ..-orden
, " )ffiCI~reD el! mao1!Ch'ppt'n v~" bet
J ~ rJI t gear~€'n d II

J "ee welb..kende dr.Dl<verkoopen It.a .chlp_r .a •• a •• ,
4 er j n hooen beb,.>et al. gem berbrande la _.da.'.a.
4 n verkocbt bebbende die OIet .ter"
, u Jel( .. aa H an ~erdedltll"g w..
• ZlI dleozelfden brande .. ;]n 15 J"f'tl

! L'ereen VdL een ""0 de gro()t8te fl rma 8

cr ,""'xb' badden zondH dat
rulDd Idaa,de. Arp I IS aangetee"end

Het Opt ,Itn la de Klmherl ..y mIJn
~ ordt .. n beden a.ond tot Maand&,! mor
n.e hu"'t .. eg'n" Dood ge ver!Y.ltenn
'" n de <chacbt

remmermao die !peteren avond op
I.k van ""0 magazIJn aan bel werk

"" h&d eeD 1....luke onder"lodrolf Om
bet neerkltrDmen steou te 'lOden,

rak te " ronder er &an te den ken pen
IJen elelltrtelren Irabel oo..t en kreeg hIJ
en ''''aren !!Cbolr waardoor bU naat
• b ltreD 'lel en met II n uek op eea
, deren kaool terecht k .. am Hli bied
r aan bangen tot hU bDlp kro;eg nn
Ier eo bleek I&D bals en nfjk IMluke

f!nd "'oudItU te hebben ml&!' bIJ pat
~ced 'oorlIlt

Johannesbnrg, 7 Jail - (Reater)-
De Handel. eD ambachtekamer drlUgt
bq de regeenng er op aan om hetgeen
y.n deo voorraad ..an hel departement
voor deu terugkeer n<'g oyer U!In TraW!
vaal tegen kostpruA te yerkoopen, In
plaats vae Da bet zooder In.oerrechten
t n tegen verminderde pru&en Ulge.oerd
le bebbeD bU ."Iling aan koophedeD te
gEven

Twee hedeo bebben elk dne maudeu
b.komen omdat .u weddUlg.kaartJet! had
den "eggegrepen die een be~r aan ..boek
makel'!!' o.ergaf om el kontanten YOOr
te krugen

RHODEBIA.

Bn1a1l'&Yo. 7 Jan - (Reater) - Mrs
M lIard, bMchnldIgd YOlDop haar echt!!e-
DOO'gucboien te hebben, die ook "erke·
lUll een beelen tijd In bet hoe PItaal heeft
doorgebracht, U! nil vervoljlDg .rllge·
steld daar haar man teu bove .el'llOhenen
waa 'om te .erklaren dat haar 8Chot ne~
maar dienen m06l!t om bem bang te
muen De maptraat .erklaarde de
heele zaak een Jammerluke geecbled&n18
le .Ulden

Heel wat anpt II bier onlataan door
het bencht nit Loudeo, dat Pen wonder
bi&l'lUlIe dahn,! In aand"eleD beef& plaatft
Ilebad, en.1 de IDid1 s hier staan op d!ID
loer 010 alt te vinden boe het met de
mark~ awl

VAN den beer S. Gellen, Oude Pal
neo, Paarl, IS eeD koe weggeJoopen. Zie
Id!.

NtHHNATIE DAGgN 'lEPAAI,D.
la de DU!8dag ultg'lYe ..an de G()U'I)tJf'

""mMI. Ga...tte verschenen twee prooi.
m..n s .. aarm de nounuane dazen voor
je la.gerbu~ ..erkl"~lDg bepaald worden
De nomtrlabe·d~ voor al de klelafdte
longen behal ee Kaapatad en Grab"lDsstad
18 DIN~DAG, DE rWAALFDE JAN
UARI, 1~\)" De u, wlUabb-dag voor
KaApt! ad en Graham stad 18 MAAN
DAG, DE ELFDE J \NUARI, 1904
De normuaf ie zal ileBcblooeD 's moriens
om 10 DUI, te Kaapt!tad In de Melropo
litan 1-1&11,te Woodatoc~ In de Manicl
pal Hall, te WlJnberg en Simonestad m
de hofu.lolU yan de rt'8pektle.e rtI.deat.
m..!!rS'l'IIltJD, te Tecabulaed en Griqua
land Oost 10 de hofuien van d. respvk
tleve &S81.t hoofd rnag"trat~n, te Gra.
barms ad en alle andere kle.afJeelingeD
IU de bofuaJ van den OIvwlen DQmmlS
IIS.rUIlnhet hoofddorp .an de kle8afd"e.
IUlg

STEllDAG

MAMRE

Woenad..g morgen vond aihler een goed
bugewoonde .efl(lIdettng plaat!, waar
de beer F S Malau gele~eDh"ld kr""g
een aantal gekleDrde kl~zel'll toe te epre
k~n De bt'cr J Smuts kon DIet tegen
woordig ZI)", daar hU door dl3 Iiekte van
lUO broeder, den b.er L Smuts, "erhlU
derd wae ~n Diet mee VAnMoorreesbarg
kon komen Daarom wu de heer
~lalan alleen hier gekomen, reeds ddn
".ond te .oreo, eli vfJIld hU bU den Eerw
Scbreve, den aeadehng) een gaat. tjJ
onderdak

De • .,gadf'rIcg W\ft talrtlk b!)i(ew Jo~d
On~eve(f !( 0 der zeudlUgSlat16 be .. oners
waren tegenwoordig

Eerw Scbreve W3S IU den etoel, eo
steli& den beer Mahn &aDde vergaderIOl!
voor Deze n.m toeu het woord, eo,
nadat hU bet doel dor vergadenn~ b9keDd
b.d g61lt, IJ, wee. hU er ol', dat M.mre, al
was het wat afgel"gea, toch .eel panten
nn aaDralrlU~ baj met b~t o.enge ded
van de Kolon'e en dlls bela"g had mot
oliet! wat er 10 Zuil Afnkil voornel, daar
dit all S O<ll<lovloed moest Uitoefenen op
Mamre Spreker belderde dit op door le
"'ll~elJ op den lal(en fitaod van d" markt
~oor laDdboa "produpton Dat laDdbouw
producten ~oo "tlnlg opbrachten, was
Ulet da scbald un dd bewoners "au
Mamre, mur lag a.m aan de bepaimgen
un bet Tolverbond lIet bfslmt hiertoe
was gf'~omen op een cunf, rentie te
BloemfonteIn, vo;>rlll op allldr.ng
vau de nabuni,(e KoioOIeS Daardoor
waren de la voerreobteu vermlDderd en
werd_n bUltenlandlil'ha producttlD mtt
veel grooter gem.k op de KolonlJ'<lbe
m" I<t geot'llcht Dó sleebte gevol,!eu
hiervan werdeo 0Qk te Mamre ge.oeld

Eeu aDdere oorzaak vau de .Iapheld
van de lUlrWt WIUl gl!lt'g€u IU bet felt, dllt,
810ds du oorlog over W&8,de mllltaJr<m
groote boeveelbedeo r:o~jeren te~en lagu
pru.~n .an de baDd zetten, loowel te
Kaap.tad als tIJer., ell ook te Mamre
werd bl·r loor 8C~ndd geleden

Hetzelf:le W&9 het geval op ander
gebICd Zoo W88 de srbeld8mBrirt tt'
Ka tps .. d nlet zoo goed meer als ""OlgA
m... nddn geledeo, met bct gevolg dat
aroold~'8 van Mamre, die te Kuplt.d
werkte", nu terag moesteu komeu DIt
wae alweer een hewlJa boe, w.t eldet1l
gebenrde, lDyloed .ad op l\lamre

't Zelfde lOU gebeD ren al8 er bonderd
dUizenden .an Uhlnee~eu uaar da munen
van JohanDtsbnrg glDgen AfgeZien ~an
alle kwesties vau boo'!'e pollIlek, wee8
.prek r er op dat zelf, In h"t ge.al dat
de mua elgeuaar. 10 staat zoaden lIlJn om
de voor~estelde bep~rl<ende yoorwaardeu
Uil te .0ereD, er DOg de volgende groote
bezwarea saD de zIlak verb(}ndeu waren,
zooals li) d.t vrUe arbeIden KedwoDgen
~Dllen wordeu om order de!elfJ .. voor
wurdeu ID da mUDen te werkeu als de
Ing".oerde arbeidert! (2) dllt bet grootste
deel .au bet .erdl.mde loou o ..er zee
wordt gebracht en (3) dat de ChIneelen
gedurende bun oontracttud gelegenheid
~ullen hebben Hollaod!!Ch en Engalacb tt>
leeren zoodat, wanneer han tUd om 18,
en ZIJworden terngge.05rd, IZUtoch weer
karmen w,rng komeu en hen memaad daa
nl konDen tegenhondel'l en eindeluk .. I
de arbed·m nkt worden gedrakt omdat de
eigen arbeiden Inllen worden .er.angen
door de IDgevoerd~ Dit zal ook te
Mamre z"aar worden ge ..oeld Dauom
moedlgde spreker IUD boorden aan om
n 'et nil te laten d .. petitie!! te teek enen en
al. een man ~amen te werken om .an
ZUid Afnka een gelukkig land te makeu
voor allen

Nacat eeDIge vragen ID yneDdllChappe
lIJken geest waren gesteld en tot tene
denbeid yan allen waren b. aDtwoord,
glDg de vergad~nng, na een b..daaklng
vaIl den beer Malan, ook aan den géeerdto
.oorzltter, uiteen. zlcbtbaar yold lan.

De .eri(lderlllg gedroeg Zlcb zeer orde
lUk en legde de groot...te belangtltellmg
aan den dag

DE VERDEDIGIS'G VAS DEN
HEER RO :>80UW

Hon tcoa81an t
Porternlle,
30 Dcc., 19)3

.bn deo Edite1ir
MIJnbeer '-Daar Ik g6'iarlf bne ..~n

ontvang van mIJn verlIChIlIende 'f'Tlend n
alt anriere dl8lnclen, !!OOIlsWel'mlltoD
VaB RbYDi!dorp ana, waarvan de IOh~ II
U! W"t miukeert er met Je' Hoe
moeten wu a .enwn '-Waarom heeft
a voor den Bond bedankt' -en dur Ik
Uil die ynenden een dUIdoiIJken oltleg
wODsch te ge.en, hoop Ik dat UE.] mIJ
een plaata In ow b'ad nl .erllanDen ow
deze _k daIdeiuIr mteen te letten, na
meluk de Plketberg8Cb, elektie, op<J.t
nIet alleen mIJD 'f'Tlendea, maar ook de
wereld DD lien wllarom de tWeelpal!
thana heetaa t.

MIJDheer, al. 1'oorntter "aD den Por·
ter.ilIe Bondstik eD ala getroaw Bonds·
man heeft het mu goed gedacbt IIIgn
m_t sprekeDde 'I'OOnD"nnen Uit te DOD-
dtgen op ..,n gebelme verpdenDg om
nil hen le hooren wat han opinie "U
omtrent de twee oad leden 1'OOrPiket·
berg, de heeren 0 C de Waal en D. J
Maral8. 0 p dIe .ergaderIng "erdeu 7
mannen altgenoodIgd, n I. de beeren G
PIenaar, IJ Ro..oaw, G. Bouoo .. , Loaw
ToeneD F Laurenc", G Immelroan
en H Bresler, doch G. &OSIIOO"11'&8 to~
onlen SPIJt niet terenwoo'dlg, (Ha
menluk hesloot men ulet weer voor de
twee oad.leden In te gaan De heer
Bre~ler wu nOi al bet Iterk.t Cegen de
twee ond-Ied"CJ Toen werd ua de bUld
gedaan da~ elie tegenwoordige .ilo oplDle
wa lateD booreo met betrekkiDg to~ 2
~blkte kandidateo. Ik Hl totn dat
Ik ner DUIleo wo noemen, tn ail pen
nil die naar bOD lIl8 ...... sÓ aUt die mr
kozada IChnppea. Ik DGemCIe tOeD eie

den 12den JANDAR!, ·1904.

.Maandag J I werd alhier _ pu~
ke vergadenng gehouden, ... ar de h_
ren J. A Sjnuts 811 F S MAlan ha
kiezera koneren ontmoet>eo

Tot vDOrZltter werd gekozeo de heer
o KriJU&uw Deze opende de vergad&-
nog en gat UI ZlJn opemngawoordM.
zIJn Spijt tA! kennen dat de keDll1q8-
VUIg zoo kOrt t.l voren geoohied w...
Daarna verleende hij hot word MU
den beer J Smut.

Deze hrinnerde aan de Id.!tne m_.-
derheid die de Zwd-Afrikaan.scbe Partij
ID het v~e parlement bad be&eteD.
en boe met die kleme meerderheid al-
lerleI moeiliJkbeden 11aren t.l doorw .....
stelen TQeIl het Tolverbond werd
voorgebracbt werd omtrent de t.o.
k:om&bge 1I"6I'lrinS wet veel meegedeeld
De Z A. PartIj had hier .n ZWMU

BLIKFOYTEIS (BARKLY WEST.) en govaarli,lken strijd te .oeren Het
beslwt was dat de halldela.an wOQD62l

Aalt Gea Edit.ur en nn alletVn produkten veel g~
MlILh<er,-Wu "Jn un In een meuw per _Ideu 1I1~evoerd op 1I01DlIllg. ar-

Jur, eD ook Ipn wu un den voor a.ond tikeleD WIUI het lIlyoertanef m~ &Jet
van den ~If'klle strIJd, M a rud wa&nn mio.der daf1 50 pct verlaajr;d, hetgeen
..eel afh~llgt voor ons to~komstJg beltaau. 0 m tot ~volg had dat tIe IOhatkWi
Nel J .mmer dat wu bier te Barkly Wet!t eEID 1'erh611 Iee<l van een ha.If millioeD.
te zwak 'Uu om HondskandldateD ID bet Aan de andere ZlJde werd koiOlileche
.eld te brengen M 'ar wat za lieD wl) brandeWIjn UI Transvaal _r 511'&&1'
doeu 0 ZoiieD wu maar Btil .Itt~n eu de (lIUlt 155 WIl FD) belast, waardoor
progrell&leveo zoo naar het P.rlement de 1I'lJ'Dboe1!denJ en de ha.o.d.eI Ja dot
zien gaan P Kaapkolowe ze& bJdt.

Neen, daartoe bebben wIJ hl sr ook nog Spreker ~delde ".ni« de mot; ..
te .eel g.~t 10 on8 Zoo bebbAn wu nu Burton, Over het hof vu appel ID eke
maar heeluten om de t .. ee pla&ts~IIlke ID de VOIlJll.tl884 onder de krIJgswet, op
d~p(lndente k n11dat ..n te ondentea[leD, welke roobe bet hwa strandde Spreker
wint zu bóool(en mm ol met r d"lel!du gmg de ~esqhiedelll8 van de laatste da-
panteD, die WIJala Z. A... Partg beoogen, gen van t ~t Da het ~
dat la van sir Gotdon Spngg, toen hij voor

de .ruheld 1'&nCoa.tiiuhe allee de ~genmgrs-bill wilde door-
tegen den 10"oer .aD Chinee&en , driJv" Tluim wordt bet land geadmi-
tegeD Becb.tnba!te, enz. rwrtreerd sonder parleroeut. DIl ~
En daar hier geen kan. b6lltaat om een kar wektA! qp rot -.menW'elkiDg met

Bondsaun DUI' bet Parlemen~ te senden, andere distrik~ en dat het onTera.nt-
ZOO Ik elk oprecht gell1Ddeo AfrikalInder woordelijk was .:oor de ?eIen die hij
aaonden, om 1'oor de t"M IDdependeDte de laatete ~ DIet ZIJn ~
kandidateO, tw: de beereo Dono.ID en mR. Daa.na;. gmg hij Zitten.
Rleke"" te werken en te at.-mlllen, WIDt VBYolgeu 1'oerde de heer F. S Ha-
sU lijn _vlgk twee lD"ooeD die een Ian hst woord. Hij tIltte &lJn groote
unwlDli .oor bet Parlement .ullea we belallgateJ.I..iDg ID deze lItreek en .seide
&eo, eo elie ook .,oor de Z. A. P. _r fIOed zeer 'reZ'beqgd te aullen ZIJD om te
sollen doen. hooreu VIoDwat hij ID het be~ "'"

De beer DoaO ....D la eeu Inwoner".n het publiek IDU kunnen 40011. HIJ gaf
dit dl.trikt, mert 1873, dUI kant @u wel mOeg ~ deze nriladeriog had
begrgpen dat bIJ mei de geaard beid der moeten wwdeo mtgesteltI, omdat hij
_hu eD "aD diu "ereld lIflfJrgoed door sekte Terbioderd wu ge..--t
-* bekend 11'_0. De beer RlCke ta 18 meb UIl dt$ eem; IIepaaldeR datum te
ook al laJII eeD IllWOuer nil elit IllStnkt, houd.n.
_r ik WMi Diet mMr Iliade wanneer Spreker meeDde dat de lJUIDICbeD III
Du lul In daar Diet '"ee betere mUlnen dit distrikt ~edacht haddea dat de
YOUrOOI naar bet ParlemeDi kannen gaan O~ bij de ronge electie te p

.lie' daok .oor opname, makkelijk IP)II lI'OI'den ~d ea fit
De Uwe • du 'n'eN ~ dat mj O.J' detl DO-

.JOIIAND8 .J,OLllSE, mmttt¥ ..... 'ftIÏPi& ~ ~ ...

o J ROSSOUW
lDe heer RoM lOW acbt &lch abaoloat

gebouden door het ..oorlooPlg Il.slalt nn
d~ g' belme bueenkomlt, wat betref, den
reor 8tJghugh Waarom doet hU dit dan
ook al ,t met !Y.ltrekkmg tot deu heer
Chlapplnl? 1)e kaodltJaton, In bet yoor
lUOpI, be.lult gen'lllmd, wa.ren de heeren
Chiappilli en "'ughaub No houdt de
beer R088on .. md han1 on t&lld YMt aau
den heer ::;t4(hvih, torwGI hU deo heec
Chlappml legen iferkt En dit moet door
gaan ..oor beglUs el vaatheld of wat ook I

Re •

BEAUFOBT Wl8T.

TIDI"TOONSTELLINO

~~- =-=-=-==~~~====~==~~======~--==~====~====~==~~~~~-=~--~.==~~--~~~--~~~----~~~~~==~~====~~~Iheeren Jac. O,ld', Tielman Hofm~,EL EKTI ES. J :lde ~:6~::'te~r!'DI?r, ~t'!::~'ighn;b
bk-ef Itaao. De beer A Brealer stelJe GEESTDIUFrlGE VERGADERING

~ de ~r Chlapplnl met een goed .. aarlbe·
,WETGEVENOE VER8AOE- "elio, 1'oor Allen keardan den heer

Rilla. Cblapplnl goed. De ho>'r Larueootl ~.f
den beer PleJIa&I' aan de hand Ila ... n
kandliaat, en dese kr""i? de voorkeur al.
een plaataeluk hcht AI. een der t-eRan
woord!lell ww aan den h..er Pienaar
en maand tUd ie~e,(ln om o.er .. ken
te denken.

[WaM""" werd due .ergadeflng ({e·
hcudea ? Waals hunlok toen het parle
ment oog IU S~ISI'WLJ. Wat toen werd
bellproken en besloeen kon natuotlUk DIet
a"ders daD "I. voorloop.!! bellC!h')awd wor
deo, le m ..er daar de .euadenn!! gehelm
wu, en d~ kleure In .~ algemeen er nlels
na WI.te:. Een .oorlol)plg b6lllUIt Tan
dezen .. rd ie toch DIet een wet der Mejen ONOEWES-"CI1 rJo: STll.IJO:MID
en Persen -Bed 1 Dh:LEN I

Toon de beer I'lenaar ten IaatAte terug Een R"alllr bericht vali 7 dAzer le1<t
trok WlUI de .ra&lI' wie waren de kand; d,t de beer Dooovan, d» l',dqpcndeDt'
daten ' Allen sullen moeten "ntwoordeu ksadid ... , "l.I<'rBarkly W~.t, d 'I)IRmo~d
8tl~hngh 0'1 0 I'PP'nl. Neen vrienden, Fhl~8 A Ivettl.,>r' beeft aar.~M,.lIe' ID
ID plaat... hler.an,lprongen 4 un de lI61I eeu bill ~o~ wo>n 81rIJdl, stl!(cn hn f
om - zU die het b"rdat tegea den heer I wdat ~ t t>1,.d hew MJO lbugwump'
Mtlr&L~ geecbr6<lawd badden-enllren gno.mlh~f, Dekooant aO'w>urdt
Louw Toenen bleven alleen staan bU bet b m d.or ""Il b.laniwel<kotJd hoofde'uk
beslUit door on" genomen Na, mIJnbeer, IUit Z!I" hopbaao te ""bhoe~ffm, getiteld
zun WIJ u u de zood, buklren, die moet n 'Do~".an a." bet hof .ln Manl<orane,"
boeten vOnr .lIu .".ot ova naflegeven wear b,) "en ~08ltie .aa yerlrouwen en
wordt? Nog m On. LanJ no 211 DIlC aUl IOvlood bckfl'edde, mav alloea voor run

De otemdag voor 'II~ kl~.fJeellaaen Ik s ukk'<o tel(en ODI met de "raag wie el eD hdall"'l '0 habbeo getOr~d.
• ~ v co ... waren R,,,,a')uw en Toenen gedurendJl'" =

In de KoloDle (beh ..lve Kupstad en den oorlog' I"Jlen W!] dan lets gedaan
Grahamlstad) waar een stembus geël!ctJt b..bbeo, I-g b"t dnldellJk Opdlt de wereld
wordt, 111 bet kaa weten, dan b~ho yen de Wire
WOENSDAG, 10 FEBRU A.RI, I~04 AfnkundHJ'. ZIch DIet I.nlfe" te laten

De stemdag .oor Kaapstad en GrahaID! m, esLlp~u door OOZ8g..dllchMn en Opl
stad ISuog Dle~ bepaald. nies Uok IS het ounoodli(.w uaam te

teekenen Ills een gewuen Bond8mlln, die
wu hebb'n omgepraat. T.,.ken ow num
ond'!r ow BchrIJ.6fl Ills een man, en Ik
wed Je, Je zult ona dan meer t~t nadeel
w~zeu, WRut a's J~ weet hoe.eel notitJe
.an een n~n !DIOOZ8Ub'l&t wordt l{enOmeD,
dan ben Ik er nn vercekerd dat ge aw
naam zu lt to< k, nen
Men vrac'it, hoe de heer MaraU! dan de

meerderh~ld op de Bonds.ergadorlng
b~.,ft gekregen, en waarom wo hadauld
b bben Het an Iwoord U! Omdet alt
Kupshd 8peclaal ""n man op Zonrlag
geetuDrrl werd Dit Om !.alfd kantoor om
de kandldalnur nn doo beer StlghDgh
I<Zt'n te Wd ker.

[DIl beer C. P SChultl, secrelarl8 nil
Van de San:lt de Villi" .. "n 00, waa W
Portornlle, wa.rbeen hn wae gegaan op
tilgen gele!(enheld -Red )

Maar nl-t alleen dIt, er werden bne
..~n g6>ohreyeu en telo!!rammeu gezon
deu alt Kaapstad, dill gro!cn IUvlood
Uitoefenden op ODze men6chen, die met
den heer 8hghngh onbekend warOlO, en
daanau werd v"el gllbrulk gemaakt door
de maunen dIe omgedr&ald wareD en
Mar&ltl manuen werden op den dag van
de DomIDatie te PortervIlle

[Tel"grammeo t"" !lun.tt nn d.n beer
t-ltl!lhugh, nu t:StellenboNb, 6n Van
RbUllsdorp werden op die VfrgaderlOg
yoor«elllztJn uf ontvangen Dur zwu~t
de beer R,'8S'UW vau. Waarom llI')l{eu
andnren DIet hetzelfde I'IlCbt hebbeu'-
Bed 1

Hier kwamen "U eerst deu tweeden da~
achw,r, en duro<ll IS het dat wu prOw,8
ten bU do 0 >mm1SA16van Toellcbt heb·
ben In,!,eleverd, vllrsotJkendo de nomlllatle
vr.n Port enllie terol; te wu.en. Ook
dauRlID werd geen gehoor g(geven

[F..en prote8t beteekent meta wnder de
beu Ijze" Waarom heeft de beer ROIl
souw .. Iet lIJn klachtsohrift met bewu.en
getltaafd I-Red.]

En t.nen b,-bb_n wIJ beslolen om te be
dlUlken, omJat Ia~t voor ona onmogeluk
was lanS8 dllm weg deo heer MaraiS naar
het Parldment te zl~n gaan en mannen
als de heer"n dil Beer eo StIglmgh, die
wu meenea d~t als rolaeD YOOron8 Illnd
"Il .olk zullen sta"D, op dIe wIJle moetao
bUiten geboudeu wordeu

0118 mlJoe vflendeo, laten zu .an Otll,
die bedRnkt hbbbeD, &ellgeDwat ZIJ Willen
\Vu hehben b-daukt omdat wu te ve,,1
opreeote Afrikaanders ZIlO OlD ana lilt
ODS slaadpuot te laten hchten en .oor
maDnen te 8temmen, die WU beslotea
hebben DIet te .tennen.

DaD, !DUne landgenooten, daar word t
gezegd dill mur 36 man bedllnkt hehben
W"I, dat lO tot zooO'er relbt. maar na
dien tud h.b~en u,I onaoll tak omtrent
100 man bod .., kt. Te Achter PIketberg
'ua tallkeo 01'!llOaw or~enoht, en d\n te
z"men mot de erkeDde takkeo bebbell,
nm.treeks 30 I, ailon bedankt Van de
V, rlor~a'l'&lIfl tak, tellende 60 leJen,
bebben alIelI op een na bedankt Dit
toont aan dat de 8Chuld DIet ma.r net op
2 of 3 menl!Ohen moet gel "gd wordeu
Neeu I WIJ zlln allen ~e .nmeD onte.reden
on boe kleiG wu ook aimageIl gemukt
worden door onle nlODden Vlln den
anderen kaDt, één dmg II leker al. onze
kruisJ"" eerlt gemaakt znn en anen ge
teld, dsn spreken Wil elkander nader Om
groot te praten nO deD and.ren kant en
prachtige ..enlallen la de kranten te let
ten eD wat dIes meer tU, zal ana geen
@cJnk op bet IUf Jogen

Munheer, ill "teS dat miln b'lef reed8
te laag IS, maar geh~ve dieD op te D~meu
tn Ik ui a over deze &&akniet meer wilg
.. nen.

~ blijkflil. w_ ..me.-. miIIdIr
EW ge.--t. du bad_ F."t!'.k.u.jk
al de drie bDdidaien der • A. prij
bij de yorJge eleotit lr:aJJra4IIl &IlO PII:O-
118ll. Ril waa.noImwde er tegea tooh
met te a1apc maar fIiO& te &lJIl ea
.cich te roeren.. W. dit met DOOdi&
YOOI' het etgan diatrikt, du w. er ".
.aoeg "erk UI de uabqe dia~
Waal' hulp l100dig ...... EiAdelijk .,rak
spreker de TerricbtiDg tilt dat eli. ala
de DOlDID&tiedag daar wa&, da.u tegea-
woordig wa ZIJn. om daardoor ook _
deren een 1'()(N'beeld te ,",vea.
la u.ke de brug, gaf hij &l~ a-.

de raad 0111 ID deze _ peube op ..
trekkeD en te zenden Daal' deu oom-
mLSaal'lll 1'&Jl puhlie.ka werkea eo aHIt
ai te laten voor bet doel bereikt ....
Ook meende spreker dat er een pbbliek
geboaw te MOCIll"eNblllg dieDd. te &IJS
en hil boopte dat ala hij _ eaoa
hier kwam. hiJ &lJD toehoorden IJl _

flink gehoow lIOU klllUlBll ou.tmoetat.
Spreu,. -rerrolgde met lilt te lNidea

oret de moeiliJkhwd om arbeiden te
krijgau. HiJ sympatru-rde 1'1lIl harte
met de boeren be.olking «0 .zou doea
wat hiJ kon om het k.".&ad te 1'erhel-
peu. Gt.brek aan arbeltiskraohtren 11
een ongeneeslijke laOdakW'aaL Metl Jm.
er aan dokteren doch Ilfl met ~
wegrtwoeD Klag8ll kon OOIt: eeu gewooa-
te W'OI'deo Pra.IrtiaObe middeleli _
ten ter ba.ud genom_ warden. De
gru.rtoogst 11'118 dit JUr hiJr.ouder groot,
en boewel er nel geaokkelt wen[, 1rU
men toc.b kla.,. l[8k:omen Dat de h0e-
ren meer arbeufera -.wlangd8ll, ...
lieD hell'lJl dat .. mog m_ wilden
doen dan reeds g~ wordt, t!Il dat
er le""a eD "ooruttgaDg te bespE'QJ'8D.
1I'U. :Mrumen die de but ~
GIll te be"t1,e~1 _bbs 1IWl_
DlO6Ite met aroeioers da.u alj die dit
J»et kunnen

De heer Malaa aprak: nog 'tIitTomg
O1"er ondennJs eD m~ ieder &&Il
a.I wat hiJ kon IJl d_ ricihtiug te dto.a.
Er werden vragen geeteld door den

heer S Loclmer over het ftntreIr:ba.
V8Q .oosobot &aD lmurliogeD, door dm
heer KrlJII&DW boe met ~ ~
beiden IJl zake drauk-briefjee "...
phandeld.
op V'OO1'Iitel 1'1IIl de b__ D. Krlrnauw etl D V'Bl1 Talbagh woerd toeu _

mow! T&D volle l'ert:rouwen 1111 onder-
steuning IJl de b~ Smut. .. MaJ.a
met algemeene stemmen u.ngen.oma.

De heer Ma.Ia.n dankte daarop, ook
ooamellll ZIJn oollega, deo "f'OOJ'Zltter
roor ZlJ'D leiding en de ~
l"OOr' haar attentie en aanweaig.baitcl.
traanI& de ~ QI~.

PAA RL.
LtUIlg8barl(,8 Jan - (S~claal) - GI8

teren nand werd hl8r een pracbUge .er
gadering gr-houdeo_ Dol beereo Weeber
"n 8chreln'lr outvlOgen eeD motie van bet
.ol.te .ertrouwen, op .0011ltel Ya. de
beeren Hool .. en Bronkhor.t

Eeu am'1l1e nen~ nn de beeren n
Fnl er en O. Faller .. n (l'l)ell y"rtroawen
In deu heer Schrmu"r w~rd verworpen
daar alleen de yoorullliers er roor Item
den.

De ..erg~erlD~ sloot m t drie hoera's
voor den beer &hrelD"r, Ing steld door
den heer DQ Wet.

aTADaIlAAV.

GewoDe 1'erg&denng ~boaden op
Oinldag, /) Januan, I~
Tegea .. oordl4l: oe hufit'llI_ter m de

ladeD H. J Yin der Spuy, M 11000, H.
Zaidmeer, G P. Swya, J. 8.. rie Vill,ers,
J. F. Steyn, J D. Belief, O. .Iil da Ple"Ie,
bn Oorne!. Moll

Notulen der 'I'Ortge nrradenDIr lIele
&en eo goed,ekeard, alaook notaleo der
.traa·cOIllIIU8i:lfl, gt>boadell 17 December,
1905.

De tIeoretarii wordt "enocht den ge
sondheida lAapeeteur er op te wuaeD dat
het "an bem 1'8rwacht wordt, overeen·
komatIg bealUl~ 1'&11 den nad, alle elJen
dommea eella per drie lIl..anden te In.poe
teeren eD een drie maand ..llJkacb rapport
er o.u bg deo raad In ce drecea,

Een teDder nil lOs•• oor D1(>Rl rapen
np Van der Poel's Plein over 11104,lig.
diead door den beer 0 J, TOrt yer,
wonit door den r&ad aangenomen.
Aangel:Jen fl geen tEnder 18 ontvllDflt'n

roor meet aan de Dlunlclpale ltaUeD,
word~ deH zaak ielaten m handen der
.traatooaUDtule.

De ... k rt opmeting nil .Ioot taa
lICben b* flll"ndom 1'&n den bMr J C
Tl:.olll ea men ~ wed A J. d. Vllhe ..
bluft lItet-d. ondar de aandacbt dar Itr .. t·
cc.mÏlsle

&OD ICbrlJ1'en,ont...angen 'O&nmeJ R.
Myburgb, B. Solom90 ea ud.reD, wordt
Ier tafel 1161., Idageode oYer eeD aelu,r
gal. aDlach U.-Il geboaw IKobooreade
UD den beer O. J. T. Dreyer en waaun
Ira«, n 1lU1l, pbalftat die bier tot .tooml8
.lIJ"

De lecretaria word~ 1'8rllOChl dtn le·
&oodlullda IDlpecteor daar laeen te aen-
dGD, tea einde te &leo of tr brhGOrljjke
uDltaire achlkklllaen Ign iemaakt.

Daar er lleen npport nil deo ho8cb
"a(ibter 18 oDt.angen wordt den Hare-
tuil nnocht ftlI bem le 1'ememen of
hij ook er .an bewuat 11 dat er onlaap
hrand III deo Paarlberg 18 cUtaao, eo
1I'&tdoor belli in deze 11 pdaa'li.""

EtoD aanbod door de beeren Tboma.
Diak eD Co, nn 7. per 100 Iba .oor
oude lood pIJpen blgft "oor sfbandellDg
O1'entaan &ot de 1'olgeode .ef(!adermg.

De firma C. A. Harns en Co. 'f'Taagt
toeltemmlDg tot 'I plaateen nu f'eJl V.al
l&op dt atraat tegeno.er bun beu~II.ld
aao de Hoofdstraat voor bet .... t makiln
"'.n beapanDen rutatgen, paarden, enl.

Verwe&eD naar algemeene beug~elds
Oomlll1Nlle.

Een ec.'V.en ontvangen ..an deo Re-
sideni Magurraat, Paarl, d ct. 30 Decem
ber Jl., lnlllnlteode eea ech'1)?6n y&ll deo
aecretaria 1'&11 deo afdeehnpraad, re
Illtbreuting der maDICIpale limieten &ot
UD Lady GreyiBrllj( Station eD de plaat.
&en Orl_n .. Fau Vie" ea ParIJl, big ft
.oor afhandellog overstaan &o~de .olgen
de 1'6rpderiog.

De beer J. S Bnok doe~ aan wek OD!
een gehoaw le mogen o~ttea aan BOH
SRUt, "oIgeDa "oorgelegd plan

Verwezeo naar "Iiemetoe bezighoida
COromJ8lll ••

Rapport ".n den gellOndheida IOlp!'Cl
tear eo atrut opZIChter gelezen eu 'ter
"eseo DI&!'.tra&tcomtnl8l!e, dat nil den
water·superlntendent Yerwezen naar
"ateroollltl1llllle.

Ter tafel wordt gelegj bet .erdere
gedeelte 1'an bet rapport oYer de yaJaatJa
oyer 1904l...ingedlood door den valueerder
den beer u. G F Enalln, Yerwelleu naar
de ledeD 1'&11 het bof nil obJectie, &ot h<t
aem"n der DoodIge mutrei"len.

De burgem_ter rapporteer1 dat bet
dt oomml .. le, benoemd III nke 'Verzoek
door deo Bea. Mag~trut voor het laten
bllJ.en der Iware kaDwormeubelen III de
stad_I, leed duet ElIIk. bjj deo ralid Diet
ce kanDeo aanbe ..el<n, aanl(ezlra de .. al
reDtelOOII .wt, eD de aanw~alilheld dier
lDenbelen een Itralkelblolt ZIJn .. I ID
geyal nil .erbareD enz. der &aal De
Rud kear1 dit good en gelut den lIOOI'e
tarUJ den Ree .!l a!(lIltraa~ te ."r&oekert
de &aal te laten achoon maken, en h. ~
meubtlau te .erwuderen, bg g. breke
"aar"an een maand buor .. I word"n ge
cbargeerd

Lid Coraell8 H dn PlesaU! rapporteert
dat bg de trap lu de achterpl&ats un het
atadhuil .01ge1l8 opdrocbt h -eh laten ID
or de brengen 1'oor de !lOm • an .£ I 18"
aterling, de r.~d keurt deze haudt:l .. U'"
pd.

Lid J D. Betlel brengt onder de aaD·
dacbt 1'&ndeo TUd dat he t water bU de
Nl8a .. e Kerk ..an den &:rrw. Bamsge,
PUI'l StalIon, opgedamd 18, waardoor eeD
onaaogename reak onataat, ielaten m
handen 1'&n lid .Retief voor afhaildehng.

Op eene wenk 1'&11 lid G P Steun he-
llion de rud de .traatcommtlale te wu,en
op de weD8Chelgkheld .an hot repanoeren
der atrut, leldeode 1'an alt de Hoofd
• trut &ot aan PI&!'I Slatlan.

KENNISGEVINGEN ..

Klmhrrley, 7 Jan-(R.nkr) - De heer
Abe H'llpy ,)11kolonel HSrn~ bob eu op
een verg~d,t1DQ I~ Smith ij WUD,B~rkly
West, "tlD ..otam van yen on .. en
url .., gd.

GRAHAM8STAD

Gr~ham'stad, 6 Jan- (Reuter)-Dr
Jamtson U!ln gezel", hop nu dr. Smartt
bu" g'.tereJl a"oDd IU be. stadhalft
practJhg ouhaol{en, eD b'lden spr. keu de
.,".ere ten beb~vtl dur prn"reSOleV.,
partiJ toe
N, elO !rort woord VBn den beer H

W od bleU dr Jameson, ond.r lUid
geJuich 0p~'1Jla&", eel, br'ge r"de, wa rin
!.tU b"gO!J m.ft bet I.,etnlgeu ran sympathie
Voor ue klezr ra vsu Albany \Vegen8 hUD
.erlI B .an dd I heer Cro8ble en wegen.
de k"ulc .ill d"m, opvolg"r , en pr""g
riallru. ,'c m!!.Dlttn dl~ tll..r I'U elJ IS Ilch
'l'rlllVll'lg va I d~, <erkl .11 ga_ rlJl beb-
b,n t lu.!g~trokken Den nt si H( der
.erkl ZIIl\tU <oor d, w I;:e.o dru raad
Bcbtle hU ~e" afd 'c tiJ b" Il IJs (lat du
tDe~rderh .. d d~r be~ol~ln~ VON de pro
gress.ere p ,hl I k WM. Wa de Chin""
~cbu kw~"u" b Irof woos dr Jam 's"n
op deu .,I<>cb" .00l'lltelhngsD door
de Bond tf'n uad~elo der progre8Sle"e
partU g.ma,.kt, die de C~lll""zen gaarD'"
nl.t II~chts Uit de Kaapkolonie mur ook
DI\ ZUid AfrIa Wilde h ladeu De
procareur·gqneraal had geluk wet te zeg·
gea dat de tegeawoordlge wet dIt met
belette, en -d, ar bet na, dit ID bet oog
hondende, zeer mogeJuk waB dat de Chi
nee.en In l'raDs a.,,1zoadon aun eer hat
parlémllDt bUeell w.. , bad hU met goer!
kenoog van zuo partIJ een bnd aan Z E
den gon verneur gellCbreY8n om hem te
vrageu ~ulke. sh PP_tl te [Jewen al. Doodlg
koad ..n alJn om te w ..arborgen dat, al
wuen ZIJ In Transvaal, hot oamogellJk
voor A.la~(1 zou till) bUil weg casr de
KoloDls te nelDeu Op zun .erzoek om
blermeê DIet te talmeu b.d de gouvernear
toegut<,mcl ID bót zcud"u v~n ""n over
zeescb telegram aau dOlu mlnU!ter nn
koloUlcu

Wat de a.rb€ldakweshe betrof gaf hO
zIJn boop te keoneu deo tud te lullen zieD
w&unlltr arbt!ldskanJldateu .utele ~udeu
h<bben .n het lagerhuIs Omtrent de
fiuancl.,ële klfeatIs verkilIarde hU d.t wie
ook het oostp Ir In bandeu kr"eg een te
kort van and"rha'f mllhoeu zou Vinden)
en wat moe8~ man z"g~en van ean tbMan
fI"r ~en,eraal file een beirooIIDi IDdlende
geifoud op bet mkomen 'l'&nbAt .01Jge
jur, dat bUIQmgewoon ga[lfjtl~ Wal!?

Wae b,) 's beeren Dougl.a8i g' n_kun
dig uadsmaD, dau aoa hO hem raden 0.0
lIeb 'Uf J "en bullen Il11t8 te boud<n eu
dien t,Jd aan eeD m.pactlo nn 'Un elgeD
uel te besteden, wllat kwam bU na dien
tud lerag dill! II0U IUn geeltkracbt en
bekwaambeid voor de KoloDle nuttl4l
kanuen zuu

Oudolr IotlJDIChlllg zat dr. JamcllOD
aeder, en heID wer:lln ook later, toen dr.
StDnrtt eD QU81ater toeaprMkeu baddeo
afgóat.okeu, Jil CJ kreteD to~gebracbt.

----ASSI8TENTE Ige'f1'a&lld te Greyton,
Caledoo. Apphcatl_ aan den haer A. J
P de Villien alduir. Zie ad.

PE firma KeUet, Ochse eo 00., poetbaa
1520, Jobanneebnrg, bluft &lcbaanbe"eJen
voor ontyal'!llt op COlDml@81e.U allerlei
prodakten. Z.e &Il.

TENDERS worden genaagd door den
C. C. der KaI.~bé Aldeehns "oor pacht
""ner pl .. ta .oor een Vervel'llCbmgen
kiosk te Oamps Baal Zie adv. 1'OOr1'olle·
diie buwndel bedelI.

ONDERWIJZmES ge ..rugd op een
boerenplaats Apphcatlu aan den heer
W A. PretorIUs, Zeekoe kraal, VilIi<sr.
dorp. Zie adv

DE afalagera P, J. Boeman en Zoon
zallen, cnertl4lllkom.tlg laatgenng .an den
hber J. P Preton I., op 21) JanuarI, te 10
uur •. 00, pnohek le Slellenho8ch nr
koopen hUl8raad, le.wde bave, enr. Zie
ad.

OP Woenadag, 18 deter, le 10 Dar. m.,
nl eell vergadanng nrt atemgerecb tIgdell
~"houden worden le Tulbaah om twJ
andlteareD .oor deo AldeeIingeraad te
klezeu. Zie ad,..

DE afalag"r J P. Oelhe" aa~ op I.. ~
der heeren MlChau en de VillIera, proco-
r"ore van den bellr S P Oeny_n, te
t'\omeraet Straod, pnbliek aldaar .erkoo
peD op 21 JanuJLrI as, te 11 nllr •• m, 87
prachtig gelegea boawplelr.ken Zie ad •.
voor bUlIonder bedell.

GOUVERNANTE ie"raagd door deo
heer Gert Nel, Uttylaoht, disk. Bedford.
Zie adv.

BELANGHEDBENDEN In deo boe-
del van wuien Mevr. M J 0 Smlt-Ke!·
Jerman worden door de Halmeebury Alr
Ond. Tr. ea Aaa. MU. opgeroepen, "olgen.
..d 0' , hu a zakeD te "Vereffeoen.

DE aanwht onllflr 1_ wordt ge1'ea
ttgd op de Publieke Verkooplog nil nsle
goederen eo aandeelen, die geboaden
.. I worden te MaIm.bury, op 27 Jan.
e k.

DE pillta WeUevreden, bU Stellen
ho8cb, met woonhlll8 en I. daarop 18 te
koop Zitl ah .• oor buaonderbedeu.

ONDERWIJZERES gJlyraasd voor
boerenplaaY, .0 mlllen 1'an J ohaDn_barg
Applicatie. aaa deu heer D. A de Villlen,
P K. Nooltgedacbt. ~e adv;

OP last no deo het!r H. B. Loob,er,
mlldn de afslagen lmmelmao &: Co • op
9 Febraan ce Bbeebokadam, afde ..hDg
MaJmeehary, verkuopeD een belangruke
boe ..""lbeHl lOMe goedereo en Inend.
baYe, en ep laat .~ den heer 0 F Jm
rnelmao, op 2) "annan, 6 enen m"t
.. ooohall, 8LaI, enl" op de plaats zelve
YIUI laateigenoemdBn heer le Bleblleu,
kutee!. Zie adv.

VAN deu heer' Dand Abrabama te
Plquetherg IUn o~ 2 Janoarl",,"eloo-
pen 2 .KolonUtJe e .. la. Zie Id•.

HOOFDONDEBWIJZEB glnaagd te
RI"eradal. SaI&nII £300 me' 'f'TlJ6 wo-
nmg, IInz. Applulllht~ IIn deo heer 0ys.
Reitz, aid...,. ZIe adv.

TE Wellington Stalle InlieD op 1b
JanuarI aanat, d.:k>r de afslagen J F
Penta en Co, een belangrijk aantal "ee
worden verkocht. ZIO ld •.

Naar """J 1'&Jl alle mjden T_'
11 .. red_ te gelOU1'611dat de tentooD-
a~ elie allUer op dell 2laten Ja&.
..... MI phoudao worden. elle a.nderen,
tOS dunerre gehouden, III de eob&duw.. u.n aaL

De enerpeke ea wakkere ~etaria.
de heer 0 O. A... de VillienJ_ met ILIJD
fl.itokeD ._.tent, deo heer u. H_,
Zl}D reeds druk bezig. de noodige m.&&t.-
regelen 10 ~ te nemen Over de
£700 ID pnJ&en Zlj'l DI~eloold ,

Wat het pronandeeran aaagaat,
daaZVTer hebben ~era nO hier
eD .d... gah Dlet te hekr8ImeD,
doordat bet _té er u1 ge&laagd 11, 't
ocmtraot toe te nrtrouweo 111 h.utdm
VlIJ een plaataelilke firma, die thwa
11 III eoortgelijke u.k.eo eD 11 at.at
&&.lI _ eiaoh '1'_ duizeod.el1 ledige
magen eD dontige keelen naar g__
gen te 'YClidto.a.

Speciale IOblklriogf'D I:I]D getroffeo
.oor de ont.....apt R het aothaal TIIoII
Z. Ex.. dm Gou1'emear 4111 ge.olg

!>ea .TOI1da aa.l er teve1J4 een PI'Om.
~~ wordelI, eI1 &UI-
leD ct. DNt ta.! VaD baUooa.
_ 11' yeriicht. •

Het oor .u.l g.. treeld wordeu door
lieflijke mO&lek, waart'oor bet ,,_
de blaaaiDatrumen~ ontbOOeG 11,
t. Y. de "C&pe Ganiaon Artillery."

Door d. 1ll8ChikkelijkhtUd n.a d.
Trafiek B.tuurder, aullen er ple1Zler-
tremen hierbeen loopen tegen d. belli
YaJl deo enkelen Yl'aohtpnJl 1'001' Q
dubbele rell, geldig "oor acht dag_.
D_ 00II0eISIe .Ia 1'&Jl ~ voor

C&1edoG Eendekuil, Woroe.ter, -X-po
Irta<i en' alle ttIIM:heB liggende 6tat.11JM.
Toega.ngair.aat.en (2.) &lln te bek_
aaD de 1'oorua&IlISte .t.tiOGL

Wat hC.Irte <verT~ h.trelt,
kamteu 1I'l1 melden dat J'UJJDe m luch-
tige tenten zullea opgealagm WardeD.
alwaar DIeD aU.ee teg811 gewone prlJZ61l
k:aa verkriJgetl, zelfa 1'oor de MOdaJm,
.Ia 1'ergtmlllDg toeguteall buo tent "P
te HttA!n. Taln}lte UAZOelr.I YOOr ter-
n!1Il ZlJll mgeko_ 'I'IID finDa'a, plaat.-
I18lijke eo elders, om iDduatne-1'oor-
werpen en lmd.botnr~lChappea te
v~, terwijl de Laadbouncbool
n-burg Jách ook IJl p-eedheid baadt.

.OORREEIBURB.

VolgenB d, 'Cape Tlmo," zal de Item
bus te Kaap>!tad op dell 210...,0 dezer
plaala Yluden, cu te Gr.hams.tad op den
19J"n Fdh'n.rl Op all~ andere plaatMn
g~.cblt.dt de Itemmmg op den lOden
t"braarl.

PUBLIEKE VERGADERINQ

"Kuuer" .an 8wellendam beelt .er
lItllJI1don8 zUn Dauo &0 adree ala bewus
"an goede troaw te &endca, en daarom
nemen .U Zllll brief nld op.

"Schlldwacbter" ltemt 10 met bei
bn"fJ~ 'an den beer 8. J. de Villieri .Ul
e Paarl, omtrent bet ge.eD ... n gescben-

ken aan ambtenaren. HU meent ook dat
de wurdeenDg no eigendommen te on
regelmatt, w_mmIgen le boog en
anderen te Iaaa V.n daar al dt obJtdl' I.-He~ gedicbt 1'&0"Takhaar" W~ Joban
oeshorg hebbes WiJ oohangen, doch het
18 Diet .oor publik.ue geechiltt.

De wenk nO V. ~tren' de Goetk Hoop
aal In gedacbteD sehoodan worden UI
1OO1'6e1mogelUk aRgnoerd.

De bmf 1'an G. D. B., 'la CpmgtnD.
11 fIOed ge_d, doch Wegt!1U ~ebrek
11<& plaatanumte kaDDetl Wil bem D1e~op
lhlDeu.

Het bed u..dat h.t Il et een DaIl", Il
lIIMl .,.,0 ....nMI(Ier liulbn l""b lICbooll!~
~" il waar de DllJlltrlattboYen eeD
onderkamer IIllIBll TiDdeu, eo we! eell d.t
lP ÏDPD& heeft JD KMrOIIIIVaat.

IET.

De Anti-Aziaten
Beweging.

KIMBERLEY Vs "V !.BK
STAARTEN."

De beer Jobn Tobm la ~kevd
..a!! een tJer.tlaa.g8Che rt II Daar Kimber-
ley en de RI'lerdt·lver uen. HIJ deel'
noede, dat ,bot ~e~OdtD l.ejten OlolAt"eftli
dUI' nel Blert:H lA,diU D:lt de It><aIe 0.
Beera pen ken,.ord D opg_maakt, ea da&
op .....11 proteat ..er~ad.rtn, 1'&n1"Ji:leurde
U!yonen Y&ll KImberley, gt'preaideerc1
door den heer l.e, d,rt!, de m. uie ......
beradooheld m dezen w"rd getoond.

Wild m Zambezia.
EEN PARADIJS VOOR JAGERS.

De hf'pr VIII,r ... n DI1.baD die 011.
langs een jaebtrr isje rl., noordelijk
Rbode@'a gem\"k' beeft, ~chlnft dat claer
OOI!' ... Iep wild ~ev( n Ien wordt Water-
bokken, eebrs .., wJldebef",ten, hutebeee-
"'n gr .... o dur lt gloole kndden, it-r..gl
ID den [acht leeowen, ttlifn "n .trandW'Ol-
Yen rondom bet J"IIera lump gelacord wer-
den Het land daar 18 een groote "lakte
lDót lien d~g m~cr dat door dicbt bOMb
omnogd "ordl Water wordt op Kroot.
&fstanden geYOndert, maar de weuuc-
spralte. Egn 1'01 krokodlll;m, die _a op
de oe ... n In de &ODkan &len koesteren,
wanour IDeo Yoorr.lcbtlg CJabl} kom'-
Maar ze Terdwlln3n op bei mloHe ge-
dralacb l'n het 111 nooetlnk OlDze ondar
srhot te kIngeD. &n wnfje werd re
IIChoten .onrdat bet In bet w..ter acbui-
hall' koe -loden, en buntte 73 ~Ien die
alle door de klffen gegttfn werden, wo.
dpr .. lfs de moelw t-e Lemen ... n le bak·
ken.

Het m_te Wild wordt gfvordPD III de
open ,laJrten tll.l<;h. n h.t bo cb Ht.
80bUnt twuf8lachbg dat b~t "lId hier DlS'
jleroeid aal wordeD ID duett te m"te ...
beneden de Limpopo het ge... I la geweeet..
Het land 1& &eer moelljjk om le doorrei-
eeD, eD het klimaat 111 .1'6.. "lgII: oor--
&Ond. Deze oa:.tandlgh<t<ien sullen_1
1'oldoeode beecb.rmlnl! aaD be' wild &aD-
Iliaden, totdat de condltl~a van be~ land
K'Jbeel 'I'OOr blank~D wordItU Doclt eli.
lIloet cog 13nlf"n tijd duren HO't Wild Irau
DIet achtenoJid eo op Kroote teh' &I 'I'V'
Lleld worden, &00&1.10de vroel(c dage
In den Oranje VrllAtaat "n de Tr .u •• aal
bet ge ..al W!IA. Het boecb 18 l., dICbt en
biedt eoede a.hulll1lj1, aoodat uilt laad DIll
lang den naam ?aD een Jaren; paradOtllal
blU.en verdienen. De boome, SUD-'-
al kidin,. en de m_t Toorkom, Dde 11 de
baobab, of apen broodboom, ook wel
mem of tart boom ieDoellld Del kleiM
Yl'Dehtea '1'&. dezell boom sUo _r gelief-
k~ door apen fn kalf, rt, wtlke laatat·
glllloemden eeD .erfnl!llCbeDden drank'llIt
d. 'I'l'ocbten ool-eideo.

Kalen wordea alleen nabIJ de nner.n
80 pa.tteD ge.onden eu l1U1en alleen kaf·
f.rkoom ID If"Ulr:lDg nil dil III_te
Znld Afrikaaulltbe oatureUeli hoodeD &{J
.eel "an .lICb, die yolop III de n.ïereu
ie.ondea wordt, ..ooral bubere zij.,.
geD IlCb ook .eel tue op de blJbn teelt en
verkrggeD durdoor .eel WIl, 1I'UI'lD lil
groolea hand,,1 drU'OIl Zu hebben li&-
~DDrluk geen bUeDk, rvea, lDaar gebnIlkelI
boUe boomen 10 de plaal8, W.U'YIII zu de
opeclIllI met W1<atoem.kun Hnn huisdie·
ren aIJn aJleea katteD, hond~D en bokkes,
welke IUI.tgeooemde gezouteo aIJn tepa
d. iseh .... hel1,',die .eel bIJ bet wUd .oar,
komt. De bouden zIJn klelD eu heeleaaal
Onlleilll: aan k.tIcrhoDdell 1'an de a"dere
KoloCle& Voor d. J~cht gebruiken H
geen aMeg.alen, Dlaar PUl eB boog, daar
he~ gebrtllk vlln .Un 'wapena hon D"tunr-
lIJk .. rboaen 18 O•• r het algemll<"ll wor
den zIJ jlood aoor de ~nrOrJl.etteD IJl be-
d .. ang ~(h( uien, eD se1BQ'lIn &ich du
ook behoorlIJk

Afrikaander Bond.
BgA l FORT WEU

V&rgad,,-mg 1:' ~ouden te BoutoallBkop,
op d"n 23,ten lJ,cember, 1913

De Yoor&ltter eo 1b l~deD w"reu aan·
WUl~

D~ vergadt'rmg l(oopend m..t gebeei. De
Vooralttér bt'et all'D welkom.

Notulen der laallte twee vergadenngeD
werden geler.en, goedgek~nrd .D getee-
kendo

Daam" werd er m~eredeeld dat er
g""lI aDtwoord .an d"o ~crelan8 oot"an-
gOlD II op den bnef, die aan hem ge_-
den 18

Toen atel de d. heer L Jac.>ha ..oor,
dat den aecretarl8 tal plaat worden deo
bnef aan de ., rtjtaderIng te beeDt .. oordea.
De hAt:r S Vnler lIeCOorleert. AJaem_.
aangenomeo .

De heer J VI.'fr .teld" .oor, dat IJl
plaata nD den hLC~rI; VlO'ter, aecreta: )
een Illder alA &OOJIIOIg.. I gekoMn WOf
den daar de ~eDO mde g<>dnrIg afweng
1l< GuekoDdeerd door den btoer 0 Moke.
Algemeen aang""( men.

Hlerua word t m~t gf'tlloteD briefJ6I ge
kOEen de hrer J Moke alB eomJlt hd. De
heer J J VIVier wordt gekoun ala eecre-
tarn en 001< .. I. peuclDgmft'>ater, en de
h eer J Moke al •• ICCIVcrett.rll. AneD IlItot
mcerderh.nd .LIl a ~mlDen

Daarna begonlloo d~ Jt>denbanDe Ilameu
te te kenen eu hno eu~ptte , ..lien t.
betalen Geteakend werd door 19 Iedeu
H larna ,.erd g8le~nbeld g6lf""en tot be~

.00000telien.aD '-c~rll.mg,pODCen, w.. r·
op do b....r LJ Moke, g._"oDd~d door
deo heer 0 SIJlJmlLn,de .olg' ndt: 3 pllntell
1'oontekle, welke algemeen IIngcuolllOD
"erdfD

1 Om de Regef:rI!lg te ~eo niet toe
te laten het Invoeren YID ChmeelMl of
eemge andere 'I'l'eemde nabe, all arbei'
den I

2 De B~6<'nDI te .ragen de Brand
ZIektil wet te herroepen, en bet Ifeld aan
lelft andltrB te bestedeo

3. Om de B~g6£nDg ~ yragt'n ten .0Ue
compeu.aue Uil te bett.len, "oor wapeoa,
a'1llllaDlhe t-n .. elt I g.,kommandeerde
goederen alaook .oor IU bew.nDg gellO-
IDeO go;;Jeren, dit! n1rt terug gegeyen 'Uil

lJaarna Wfrd gblezen un echrllu,n a ..r
beeren H F. 8cll.nan t:P J Il HUI,tDan
rile wel{ens ven rak Olt bel dll!lnkt .oor
bun lidmaatEc~,p we.....:bLen te b.odlLLken
D~ vergaderuIg keurt Lalka 1081leed .. el"D
goed

B..paald _rd de .olger.de yeráadf'rlDg
te Ilo uden \en bu r.e nn den bi,-er L Jacot.l
le Leen wrl vll:raroor~, op ~ oenadtL6 2
Maart, 19~

De beer H SnlJroan Aloot d....rop met
gebed

J J. YIVILR,
&crt:larll!.

AM
UIT DE tBUVUIEIEITS SAZErTE.

A.L"iSTELLI.NG EN

ALS VREuERt;C8TERS
F Da!lh B .. I",1', AH;a y
o W M.u~l"g, KaAp"" e afl
Dr J J IlHdl, FrI •• lu
E )( \Ii afle~, S'n'" rb Uil

ALS YE[.DKOR:SET
J J A W""..,Je "U" '\0 2 ~~)l6

afd Breiatdorp IU piu', nO J W
W.-ela

1
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3
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I~ ~ .....'-. detail, - - ~.Diet iIIP del,~f~~~~~~~~I~~~den !HIla Decunber, door den ~ boogt.e _ lIijD ftA. ~ .-t .............
ter _ (bmJDJ- na T~ op 21 UU1 xxt. Ja bul ~ ...
December outvangtHl na drea ._... sij in dit ~'>CIetd, . .r _... ter
ris d"",, ~,,_ Da tie pulli IJ~ beIIiaDIt t aitdrak-
met den voonJtt« _...t als CleD - Ju.jk ,,~. ZaIk een ftr'bOCII.

I OretanlI van dM. lichaam, » de OOmD&' lI01'tIi.IrM ~ .. t.eNrpefl iD ...
I de o1geode kItteOmmeD ('OIIIItitll_ I •

Ul'lSPILUK Y.L~ DE COIDUBSIE ~~ _ v a p" I 2deDa. ArIibl XXIV ge,,~ .leohte 1-- cLt - .
V.L~ TOEZKHT I bMls. Dat ter A.lgemeene ~ van bel!1J_ ~ de ~ tHm ....,1JIr ...mwrver~ .~ één geloof&- van eeD Oir keI OOlDrt' of _ .... ~ .a., d ft114

op deu Degeooea December ..-...-cl bn .. van dell rak Mlm'ayaburg 1rerd Aigem.eae Benoemiag".,er. de kucb ...... ~ .. a.
_ ~ue HPno.:o1D.lllg8vergaJerl'4! 1l'f(t'leverd eD ...-cl die "elke cite m- gad e riD g. De t>sj~ .... _ ter, --- d~ ~ eier eo.II.IW"
gehoud8l1 te Grnail RND~t om tw ee -IrIIctI" van de "IJlun'el"gaderiDg van ","I) dageo liet enkel ~ ~areJL tegec ~.~~!IlleGlad........ k ..... ~" ... ~ ...
HoadskaDd1<i .. t.en te nommeer ..u tor I s..ptemj,.,r mmeld om te .temmen áJ balldetiDgaI vm die licbanIeI1. Bet --~ 00'. a aaen .lt'lI"-. boe·
vertk~'IfUOI"~ van de "",,,,,,fdoo- voer den !..'er ALBERTUS DU TOIT ..-. "el ~eD mo, nm BeD A.Ige_ IJ.I ook lj illuUle. deak"',"''' - le
ling ID de Wetgtw •.ndt. Vt'rgad"nng "11 Dr n: WATER, ....ordende de ge- IJen~ dat de klapr ~ laebbea. 8!* la YOOraI I heana 0.

})om avcui Ya .. U<>fi/..,lfd.. 11 d.tg ODt.- kol.brief van de WIJk5ver~enng ge- obJ~rdë. Máar bet-bleek der (lom.. ~od. _rde-beid .a1l Uecb~.w .....
~ de voonatter d ..r O>mmUISII' ..an houden op I D,.....·mber ..... Dr. TI' Wa.- (lUJlgle spoadig dat bedoelde ~ dl. d~ 1I"·",d"'ea la b:tw,£n, br .
Toezicht op E1eoti ... eon t<>I..w"m "lUl t. no nltrodmg ala kltllldiUaa..t, ~.,t op- nDg Diet te ~OD 'II"a.II iD deze "aut dié ~.._.~~- ~t lad elle op be,
"Mohr. Vool"llltter B.<noemlDg!'verg..d&- dracht om te stemmen voor DU TOIT b.,.,ft <le stem van Marraysbarg ....... ~, ... __ ".a ell!*" DU
ring" -"MaaAdorp en Dav...1 genoml. ,'1\ D.-\VEL. terug gehouueIl. Igete...keod ZOOaIS die ui~.6rlcht..-.d. TOI.T te 180(1" MaeII, eA lwjtehlliet
neerd." I 2den8. Dat de 37 stemreeu van den Tak I lt de na,,, baal" ~e'feJ-rde ~- of hiJ Itl ~~ea leD If~ 9aD IIiIII

Een paar d'W-"" lat er maakt., de v in :Murra,...burg ter AlgemeeDe Benoe- de ..erklaringBn. hie<rbovea aang • leGIIadua, ladiu b. h_ blUIrt lIai ~
Edele b...... J F du TOIt (broeder van nUDgh"Ttll"ga.d,,"Dgdoor den 8fgevaa~. bleek bet der Commissie, dat mJ .U _'-r. ~ Iaeeft om til .... bil ~
den heer C .-\ du Tort i XIJD op" ach- d.. van <hen Tak ten gunste TaD ire elgenhjk niet te doen bad !Dl·t eeDI daad __ bill. Zil beetl reCd.I te~._ la
ling bij dien ..oorvut ...r der Commrs-ae l.."ren Dl" TOIT en \f.\,\~DORP ....er- V,HU die ....ergadering, maar _I nn deu delen. .... ~o... 0Da 00II.
om moadebnt( te kla~n tt1("n de ou- ol. 1\ mtg ..br .. ·ht m pl .... t. van voor DU ~IUiJT&y.burgaoben WljkYlge'VU1'dig. ~.. s" ea .. a du .lIeer D. ~oi'_"' ....
minatee VIID d..n heer ~~dorp b.·1>- flllT on DA V EL ab ~"Iot ..n door d.. Zoodanige duidt_,jjjke doentDeDtal .Da' de be~D, 9aD a_IJ. a-
bende mj redenen om t.. g"loo""I, dar d.· WIJk",,'ergadt-r11lf1: ,.," den eers tvn al. !..doelde beëedigde ve,kl"ria~ ~Iapnrpd"';, ..... door dd. t.kkea
de stemmen van zek~l" T..kk('n urot !),."mber k"nd.-n naar Mar geref_rd :tIJD ouder Iaie, "a dur oa'er1ft lIOIl Y.roo~en
vulgens opdraclrt .. arvu utt~,.hra( lit J<f,rus Dat daarum 7""en-Nl-dt'rtlg a.rtikE'i XXll(d) zeik met al ~ 1JU IJ.el. I. nrIJlOhteD. Dat "PUt der
wnge ..olge 'Iuarvao l.1)U """,,,I"r .,l.s ,I rumen dw,,,,u t.. "ord~n ufgetrok- voorbij Z'''~l van artikel xxrv 00m1D!U1e, "oon! lu .. ~.rbtnd qa'" d~
kandidaat ...-as u.ti(H .•[len Do· voor- k ••" vun he-t tol aal van 'lil door de ...... de (·ODmlI•• le gehouden artikel .. k W~DterhelJ. du bya!Jo vo'q<l Irudl
zrt.ter bepaalde ZEd., .•andacht luj ar u- .\.~ ..lllt"·II" I>ono'·mJl'Ij.('\l·rg.l<lenng toe- XXV bIJ de behandeling iD het oog te datea II "blevea ",
kei XXIV van d .. Bondsconst i t ut se "" I!. k""d aau ,,,'tl heer ~IAA8DORP t'IIl houden Kaar alech'l ad C.radeboo DOID" r
verzocht. hKm 0 a om , JI.-1l0'. rec ukom ~,''''-gd bij de l~ 1 vali den beer DA· DF: A:'oiDEIU~ KUCHTE..... EeD heet, lij eea ICherpe .".r~d""h,,1C
,;tl~ gex-bn·wn "u dUlck·liJk... kl.,<:h!,,,) '~:I., w,,arna ti.· Ult.lag J .... tesnop- I li rho d roods d OII'qopo IJ.... de vergad"ID(-bel"".
JD te zendon De ho .... r Ou Tou KI."r..!' Ilonuug op 1..-d<,...ld•• ""q~'dderJll;l;, aldus ro nm noe-m en WIJ, e riog. De "ot)l'Ii ter .,ea dien T.k ""U"~
ol". (bt bet moeilijk wnv dad •.I'Jk ut ~ n-videerd l'.J..)ud..... ls vol~t !lOll zIJn _ klaebt '·.lD den hoor De \ Illle,.,. be- eeD pro.' bij " .... rd.rbeld.&I1 l!tm
<11"01 op te tr.,j,'n, d..ar ol.... I,:•.m ....u" LJ ,\'t.l 411, Du TOIt, Jat). :MaBMiorp, tr.·ff ..ode de ~tem van drea Tllk ""'" Wm- men' hiJ d. aiea .. e ~,,.mlag un .... -
R_.OOt>ID.lDI("V"l",ler,"Il "a., ~ehOlul. n.l.: I. (' H () 'lar,II'. 3G terberg. nom.a :-"o.e v.1'i,d.·lo, oDtlleDt d~t. • . TOIT I Op de<n l!3t<ten December wnd de . t oOt lach . beid f dAl d _#
"",t I;\"'8lot..., .. lIr..u,. J.. ""mge da.arop: [),. fw..ren D.H ~L .m Dl' eli Ed..! .. bee J F DU TOrI' ... ~~ _'.0 • ... 0 'II 00,&-

toegela.t<"Il out.-hi ..r' ,,,'n ~Iaa,dorp- 1I1"t d" het'r" .. DAVEI, ('n ~LL\8DORP r . . ou - .. -Cliid. D.. r d. Beaoemilllaverp.t.
ondt>noh-tlD"r .. a., JU. m,,"l ID d, n ,oor- . ",,,jen .d1.00 de Bon<lskandlda! .." ZlJIl k~,cht av .... de swm ....n deo Tak cam- rin, .... a dea .. _ .. ".u d.... rg.....e·
ZltlPl's..wA lerd ~"Pla.'I't <'li d•. notu- '<I,>r tit., kltOSl,fd:...bll'l-(Ul'lIuff Rem ..t ,boo IlrOmmer eeD, get<teu.ud doo, - rilll pIlllld.1d heef, en verkeert 1'1 liet
len wet w."",n ~"publr"",rd Dl .. t opg .•- I Omtr,·nt th.oze (~Jf,'!', .clu}nt !tt',,·n ~::rklddng ~&D ~ Iz;_J. tz,._PIe. dlUa~ VlD ....... de ,~ad butu' CH. d•
...." hoe elk deor .,I';'·'lWrd1IldlttJ had ge-.' ,It-puut tt' I,..,taan tu.",cIltm d.., tWl.., 'da boelll"ei de Tak deJ~ 0' Oomm_. "ID Toe_hl ... toe breD"
stemd. I f'" rtljen Utaar V1In dell kant der amb- I ~.,<D.Tt. - de IJ... k_bed •• 9aD - afI7e_-

7..... dag.", ua d.. -I.1,.,,,.m....u" II..no.- "'!l3reU', an d" .\.JioI"m....ue l~n".,IDKlg5- I U TO:;I ~ r:;~~j a: cliade la t"ijtel te v.kk.a, keut tNl
ImDg>lver~"'-II1!(,d I op 15 Del t.... ,.' ~."It nno: 'I"""Td i/;I'II:OIIlWltle 'd "~iileena ~ __ Irate at !le boadia, 9aD de Oom .....
legraieerde de h,,,,r , .J DE \ iL- ", " _.,. SWIllllllD~ op e emeena lip- ".n Toeaiah' iD d_ auk, dur hel_
LIERS h 1

•. IHZ\\ \.Ut TEGE:\ ~,LKF. DLH_-\:\- I verga~ <lien r geen "tem Iwl C.v&arIO··1rb.'---· iD_rt Ollll·a ~- ._
, ZlC nOt'1llt..·Ul ~·(:rel,.dn.... vali -, I D"'I L' I (1IITE'· I .aa.a ua IIUV'"

het Murraysoorg,.dw D"I nkbu.",t uur I DF,LI'U c. { no._\ '.' ge!4L·voo. ~m" .... k op .. a Mrlijke IJjjae ea vol·
':s..z.r-.,. t<'gen n..'1IOt'nLlll>: \LU"- g. :naakt I 0., be.-r De \' l]l~ had ue Wmter. "Il'! oo_Uta~ ,edaaa, op IdaaIIc ..all
DORP (,oor) Gm.oif H"ul"1 IlIJwn.: t)p ~l IJ.. untvlI:ló( d.· ,'OOr7.ltt,·r dt>r Ij....,-g,':i:' ~ht klater mgetroJdr;en, o. ~JLiC p'nooa op .ii<le k a.."ea." Vvd,r
<k....".,_j{.n \'Olg..n " ( , rlInl' _, lt. 'an TOt'""h t ,',1n den roor- ;';' t" tiJ te ort 'IfIl8 om de n_~e _obt de voorsitter, d", di, proteat lendt.

I)", Oil',ou.t..rI~,I." ~\\"III'" I" r """r d"r .\lg I~ .nOPnun~>v"rgadN"og F;;l88tukkea :: h.md_ te kri~a." dat a!ln ltem'l.ia, op de AIg'm ...." .. !Je.
kL..chthnel (Ill dupllk.,,'I' 'If' d. 'L/A.lf· ••. , "lrnJV'.·n d ol A""'n~",n IR 1)0,'(- • :::: &ngeneigd de eht aO_Ul"",,a' .nag nl bt>kracb'llId
dt-D da.tum onllt~rT ~,hl....,d dl)or d...·n \\..JI Ul h.~t vol~t'udf voorkwam ~ ~vf'r md oode te verwerpen, wurdt D.

'-r DE ViLLlFlR" l'n Im·ld'll k"rt.~ 'Op d,.n 1;:,01,," Jeu>r "Ilt\'llll( ik ;ten~d 0 kat tueD oog retSteeren- Bi.ropdiene:
Itik>- """non j:(e"'1 J•. ,t.>I":"Il.J. p"""'" I •.•.n telt'Jo;ra.m ,an 'Ot' \·tI!tPN", '1' tiJk te ort..-~ die grondig te OD- lot n8, datd ..zelfdd .er"ad.rIDIf die dit10 _ I I~_·_·. 1 I' .·rzoe en, en, :?u'>"-" omdat die, na r.0 "6t .. nn.m. op de"a~lld~n d"l( d.D

~lurrlLysbllrg, UI,'utru<" lat er .... h~t ufn.emeu v..... de Mu.". ....b..........1H. .. er" a 'SDORP 19, den h-- DU
A D,lt voJ."p'l'- rt'~lutlf' .. IVt1r Ilt'lt t I h _ .,- ""er-- M5.A ~"" '.'I\ ..r.·U .. ar ..... ·~.·11lO' "I1O<UJ:lU;': I, ;;temmen. nn het lL.a.sdo ..... tota.al, TuIT 11 eli doa L~, DAV'" -Itch'-

Tak j!:eDQm<'n cit· ;>7 ,tt·IlIUI.'" \ Lf' \.11 dell b,..,r ~lru1-,d.trp als Bond.... d d I..~ tooh 'r-k .. V~ ro"," ..
.MXRRA YHBr-RIof "ro, ,t ..." '"Jrr UJt..;'- kan,hJ .....t H ..t tdegra.m zei ".r. pn em mU!-& wet zou unnen 7 a:emmen ,af, terIJli1 baar .oouhlet op
bracht op de h""r ..n Dl Tol'l ,." il' I JIl. I ..J I' Hff.'(·t'''' ....D. M r op :?4 December!lOll.d de Alg.m.eae Beal>elllhC ·rg.<iering
VEL. "n nl.. t op d •. h"oor"1l DI f\ lIT "~; h•.,~;i,~~;~..,~e~u.:o,~";;g,'~.\':~ die voorzltt~'1' d Algemeene Bê'DOe- bal e-kmd .oor d"n h r DA 1~;L
en ~L\A:.mORP I ,l.. B•.IX)~l1j,J.nio(,V'<.~"J"rUl~,' ZIJn ~::!".:..~.wleonng OIlS bet roljlende t&- ~mea m.' deo heer HAASDORP. ea

B Dat d.· 21 .tt'IllIlHrl "Ul \\,nt.-r· I,. punt, Il van bpz..-allr" I ."..- ~'.oordenheerDUTOITI
Miol mOl..rt."Tl ~1J1l ult.(~I"".,,ht up !Jl '0\. r"."llom ..t art :!~ der .\11>( Dc ",·cr..tarls ,'n Ik honden 2deDI, Da*..,u de t.t~ofelacbti"heH"
rolT <'Il D.\ \ ~:L ..rl u,,·t "P \1 \ \1;- ("lbtJtlltW\ Il~ n, ..t tt"!' hand U.' ,t.Ulud" dat, volge.ns artapl XXIV. ..ug .. ~ die der Oommwle V~DToe .. eht
D<~RP en D_\ \'1':L '''' 'md Rrtlkt>1 "IS( ht d,.t zulk. hm- I ''<\Il \'aD ou... .ohrlfWllJk k_ ....an ... nle dlOi g..r to' d. helef!'~ln" van eea

Ter stann,.: ''''I kl.1(Irt , ':Il'~ il I rl. U .... Il \\ ,. " k ILL d" lkono. mll~ I kla.ch1punWn moe.t hebben geJue-. Dil u.e beDoemiDg doo, C6IIId..boo Nom·
d,'O!. hno! ....." door t\\". ~..tu,",,·rr ". "r,!,.d,.rtll~ 1.t1 I>"sohil..-len ,slet j.(pu hmnell zeH'n da.g- m plaate .~r Eeo de .,olllende a'.klron yolawn:-
(.•.rtJflC<l<'rJ do('um"ILt '.111 d,u '1""1"'''''' 1 I c_ I "" tWll <Logen. Vorst ..... af"enar- a. Gloofsbrl·.f door .laD heer"l.tl·r1~l'Jn<tt( pUllt"'lI\iUlVt~1 I ~ ~'f:

t •.,- ..n ",,,·ro·t;<n_, V"'I d,'u \lurr.~,h"r~ I\"rar" lI]", "".t ik du, ook ," ••t ,,~,k! vlln \n~t Tuk j..raf ken- C. G. JOUBEltlT 1IIIIf!te."lr,li,·
-ebt'n H<JII,L .. lak "·rkl,r,·,, I.· ," I " •.Ik•. ,nlll'llI'"g<'u d,. (Olllnll,"". Jl,'opd.., ..··fJ.. r.d.."I'JlI~.dlt &,,~ de~.o()llDdebooNolDmerEen
tw.er"n V Il Il \ \ ~.I "n ( I II , If' IIIIJ ,tl, ,oor"tt ..r ",at ('"ei",,, loofsbn.-f v..rkoorddiJk ...'rk:IruuoOO. ter A Ig. B" u 0 .. m ing •• tt r g .. d,·
TOIT d.. kan.l"bl.n "Jil d" l,,,,., 11,·1 Ik n"."11 dat ". (·oll,tr!OlIlt> ,!til- ,lot DU TOIT .... lLL-\SOORP do flng .. oorgelegd ._
w+:.rdt," d'(}'t.Jr ,I. ti \llJrr.., ...l,lIr..:~dlt'lt ,I, lIJk 1-0 np (ht punt Hl't I....upt )cllvt-idaien Will"n, daar dt- Tik bnnJ Khpdrift 6 Dec 19)3.
Ta«. \an d.. \ Jl til Il lf \ '·rl ...·111 r ,...1.lk)')!: ,!.d Itlt.'ll dl Il \()I.TZ1Ltt)1 ot II Il ~eu~l vnj(· nant! luut ~t~lfttrut hu deu YoorZlttt'r flD ledeu '
~~ \ oor dt ,I tll~t ! lndl al..!.'·lIl1't Il k f t J ),t! Illchen hl] kon IIiJ l.oU .kln- d B
....rklt"n.' , .. ,r h,t 1. 111", ,'11 Il I ""'r>'lar" "n't- ~..e t ,.," "., I ""'" 'oor nav ..l ~Ul ~L\_\SDOIUJ ·V

IO
de enlo'G,mlo~,:'_ \ oorn.'fB. n 0111 llCh up J,.,_, lomIDh- ' erg_ ent I' e ruu-

,"OOT ,~. k~-.dd,"t'ljll~ hln tir l tt ltd, "'It' \ Lil Toe7 .•.wht t<, be-rrw'pt n maar j l.lJll gunstt.\li.D~ell (he dt4 m~'C.rder- RelDet
Ih-t. 'ill ,J.,t d.· .. pdr,d,t •., I J.II ..1..:,'" ,)1' uw·t t.'1 -chnft ..ItJk enIb\ Dll"t, ~h:~ ~~~~:u.:!t!!.:; ob'II'llac~tl,nzf:l" Oe.cbteb.Ar ..n,-OD~i~opg-edng.D a
vaanh~dt-' \·lI! ,!f"lIlt·ld" n t \ Il~l.\r d.· Opl.!;l\l' d ....r bpz.waarpuntcll, en all".....1 L 14ll • ...n,_ ...... \JU"" bt.-kt'Dd te lDalreD, da' op eeD .Ji(em"D.
,..-\lgf"Dlt"€'lll.\ li.t.lO .. rnln.~ ...\" r"':'IJ.'rlll.! tt' 1I,n'l"n "e II .. <> a k """olu-~~n 1 Jk t~ obJec~rt1D \\·wt h ZIJn, " , , ,,_.~ ",", t? •. t _.1 d " k l'Olld•• .,-, .de-ralo( van T.k DO 1 ge'IOD'
Graaff Rem"! op den 'Id 'n .J.·,..r "II· \.111,,~'>Tlenkel der "lSch ..n ".ln art I 6'1lt' ·n.u .'UI "OOcu vrm "nJ dru I.. T", ... f~otein. Camdeboo: op deD
drukk ..IiJk \l':\,. ... urn \()t)r ":t'mt~ldt." t\\··· li I' In L·.t I)()............!"n()(.nld "" ....1 ,I Jlen de toegestane tiJd. ~peIto('11. 1_ Ir<'· u,", "'- - 1 I k rl ~ d Ultn J:o\; f·t. moer, 1903. de volgeode bee-
kallluJ(.l.I! Il t.· ..t. Uil" Il "n \ (lor I!'l~n \ ol,' 'on .:(.,.-ord-II Ik hpb r, ·.Jo op I ( E:\erc an wor Pl'flr IIJ~l. une ageu L.. led

cl
.. ~.. n _1., t I'~ Jk r-n w ..Id. D u ... o..." ala ..a ·ll()l' b.t

on ..r ' ri. n l,d"11 '" ,Io'nz.o;lfden l.ID aall ' zie HJ nk" m, \\ ..,.rom ,,"u S llM't r."1l"bUI8·- eDr. TE WATER "n !le
In,.·rf,,,".1 ,n..1 kl"Jr, Il. rl ~.,," Ilr Hoffm.," ,.:",.-h"'\I"Tl" m..><t dert,,>n k.lIl ioI..,.ch~edtn'· h..erALB~aI.TUilUUTOI,[· AI~"coli.

."Dl' 'P'·r I.tt,·rpn p... t 1....1,,"rd I I I d cl 1 li k HIerop bad D.tllurllJk lre.llt"oord knD du, ... rJ ~..lrnzt·n ri· bIN" F. UA VEL
f),. (·olUm,--.· hq",.dt neh ".,rl",)· ),. " •• rl.lt1.·r t.· ,')(ra 'ot'r" .t({. J rpn "ordf<o, dat de MOrT'}',bn"ll!ICbe ""'r Dr ·r~.. w '1'".'1', "D de b-r C G

I kl 1 \ 1 l' I 1.'1 I, kll.lrt ,L,anll I.....tolld. dat d" •. ~ a ,., -
19 'I I' " pil lit 1011""" rr .". r k .I&cb'en un de Comml·Mli lll"d. '"ee JOUB"' u I vo"r d-" b~r DlJ TOIT., \I lIT 1) ...h·ur).!;...(.hl' ~t...·mlllt'U "J'r eenlt..... d I:4D ..... uv
Pil I \1 I Ailen vóór het bedoelde terdlija ..an .ev.n I)·· b~er " I ~ Jou~Mrt -erd geL)teD~J" ';\.lrl"n ~t'gen'n .1eUt Jla.~ orp, t"n d ... ... \J __. 'J....... ....

\11 Hit \ \ ..·.jll IH.I-o( llJ<:' T \ f,; ,),,, ". lO...... l1)('('io(",I.",ld aan cl m ~ecre-- '!ren 10 g•• "hTlfte ".re',';,o"lltlllOr>den. al- .l.,evaar<tl"de "aIlT de BeDDemInI"
1.1J Ilot"lu)'tt fll't 'Jl kil Ult' hll/.on,) r Lil .. I" .\l._r J~n()("mlll~sH.'r!l.lIl(nulot. hoewel de kl.~er DletopdeAlg.Ben. V~'gllrit!r1fJg,nltttg\!bUtHteD.

h.-d. n t ..~ tr ... lt'tl ()'r' r ti ~ tf ..h_',rrlnl- ))1 Tl L, k SCI Ver".derlng tegen.oord1" wae geweetlt, U G JOUI1L'RT~ , p - '" ""rPI " .• "', ....Il IftJ' ter"ljl nn det! beer VORSTER, dl~ "el .• "'.
J110n f'1l nr t, ,.:....1) (lit-" Illt·t I,. Ill· lJ.lr1IJ(·Jl n.'1t rt d H"rbuuw P () Kt. udn""" 20 d V V1ce yooraitter.,Ia...,,,,, r ., r I." ":""1""! J \1 ,.Ir d~ Il. (" "II!! ,kl! "'...·".t.ort, d.r \1;.: ReD Op e erg&rlerlD" ,,!lS, ..n die daarom C G. JOUBEKT, JR.
vol",:"ndl' "'r'",lann_r(>ql ,wht r.lJ ;\).... "II \,r.!',ldf"nnrr waa.r..lan \-\lJ het v·"1.,t"t'J ... It •• ade dti ,ergaJerlDIl of OD '0' Secre·-rll·. _ ~ ~ ._, m Id d Il I Iii k durna IlCbrifleluk "I1n" be. 0." _.
te ;;r"ot I"·IIII~ Olll 111<1h,"r ,. " .. r li. "ntl ....n"" - " .. arpanteD bad moelen Iolevereo, vnl b. Verkl.rlDg .an deD beer
000 ~~n()m.·n &.rr.!;L..t<.r, I" .1, '....r outnl'" iJ[ tie n d.gell dAlarna DOgniets ID ~... ebrtfte I. J. du Pie 8 si. '-

I Il.·.·, J _ . \ r J,. I , r , I lI~.",lott·" hn,>f ".on ol,." heer De \'il· was <,ntnnQeD. Er ",. t,id «"noer om Ik, d. oDd~r~teek.:,de, eertiliceer
v II Il Il.' il il" r Il ( T " " r ," I".r', "a", ~ ttrrd~ ,I",r", bevatt~ d" Marr8yabtirgaobe kl.cbt nog vóór hiermede, dat Ik 111 ben vaa deD CIUIIde·

Ik Il ,nd ein I r",., un, "III \1 ur. I ,J" zIjne glOnd"n \oUI I_,-waar t.~ deD llomlt1Alti...taJ groDfhli te ond.r boo DO. 1 T.k v~n den Afr Bond.D
rav,hur" ,,'rkl.«,. h.. , m",k ""n ti,· heno;'Inlll(! ""n ri, lt l)("('r I zoekeD. Er "ae ,,,lltr-kt gum !ljd om Boer,n·VtrteDigiulI; cU\ ik te,tD"oor-

1 D.II op ,'~n.' \t'r~ ... lo rlll~ ',n lt Il \I.,a......torp Ten eerst., ,,'.·n:.ob Ik dat ID het Vflupoort8ct",ge.al t... dO'D dl~ ...as op d.. v~rg.dering ..aD ~lI8f!d.D
}lurra",bllr~ TJk \0111 I,. \ Il 'u [l I,' "bJ,.._,t,,·rf'n. dat d~ (·omm, .. ,,· Mur t,~. ernstill brgeerh? Illode 0:0 Tate. toen de h..er"D O. A DU TOIT I'D
B \ "I ,"'UI.rtn" ~••It(}u,)"" op ,I, " ,h· Mak ID ,~rhoor w I U"menl, dallr te ba"del.,n voleena de h<>vips"l..a 1'&11 Dr. TE WATER g..k ,&eD "prdea II.
I. t ,." ...,l pt,.", 1, •• r I It, I J !lr n, d... kl"~"1 lllt"t ,olda.&11 bee£t aan rellllt en lJll~Jkheld .>11 elke ml)!lelllke un Ir."dld.'o') v()Or d. \Vetievead. Vergl-
W.\TBR ,'Tl J,. h•., r ( , Dl TOI r ,rt 2~(bl .-an dc' ('o1101ItUtl<'. d~.. r tijg'Dg "an pAlrtu~'gbpld te voorkomea. dering. en d.t toeD lit: een .,oor.celwilde
beno .•md "pr,). Il ti. bndld.lt. n ,·.. 'r lI., ~rolld{"n 'an ""'l".lar. hoew ..1 en sleDde da' er nil vaD belde kanteD m'lken, dit r.e uge ... rdigd" Daar de
de k"", .. fd.'t.ltn~ t,r ,.,It H. 'n," lol] d. 'P dt·" IIid ..n ~eolall.,r.J ....r't op .. erd g"kJaagd 0'" ri" 8t~m van (un deo BJDoemings V"rg~eriag veP.llicbt aal
aanst&tnd., "lllprn",'''f' ,. rkl. "'IL~ .all I..u I ï d...n du, ,'er, d_.,,; t,· laat. t.. t"""a kIlIIl ~IW é/!o. aan deo .ndereD van .U!I ".,oor" de t".. geno 'Iiaeerde ku·
b..t La~"ri>ll' \1urr-rly,burg ~t'p'",t werd . I"ee) takken, b 8100t ZIJ, tJie'I"e Benoe dldateD le .teIllIB·n. .ntwoordde de
:! Daar Dr 1'.. \\ .11,'r t.-ru~trlJk "1_ Il, ( ..mllll~."e '!lU T'r"·1.loI,t hedt .~.. mlDg' Yerg:&d..rl1l~cn do,)r al dIe takkeD voorsitt4-r. de beer Cn. JOUBERT, dAl,

k.a.,1..5d ..at ,.....rd op ''''D~ 'i""'" ,d,'rlll~ IH,,.-arpu 'Illl b,."Je h r..n trI ov ..r...-.... terio~n bouden. AI, de ....II1j(pen kortet DlO b~t "ersta.n IJordt, d., dil afg8vl&l'dillle
'V.ln I("m ·Id~n T.,k ~"IL(' .d..n op d.·" "lIlJ.: genom ..I1 "U ,.:'·m' nd dat LIJ f11f'! IelUk .. UIL"'"!; Dit d~ mo Itll)kb",d lJI v, or de genomioeerde k.Ddid.tea zal
1. t t' Il D.. e.' nr b,. r I" II) ,j, h"'r ,r ,,'u I>(e\"oljl;]chn io(..vt'n vllrjladennlen lrondeD blIsneu tten dagen • ...,mmen, .roolauil .ti Diet van de Ijjst
F H [) -\\ f~[' 1"II()O'md fI' "JIL pilat, 'rIk..! XXl\ ",hrlJft voor ti " .1ft "o,den g~bODd"n Voor flen grooditr ge8temd &IlU; eD op di .. "rerelin!("

\ Dill Ik ";1."11.1 r,h~d.· "ol, 1111 ;z.... kl \,,:pl~ te i(" n d., Ir .. n dell D gen onder_k der klacbteD !IODdD " ..ken un deD ..o·.rutter, "aarmeda de .",.._.
m.. ld..o Tak Il.,ar d. 1\"IlO<'IIOIII-", "r"," \ I Il ,>e fI .\ 1g l' m .' •• Il ,. Il .. U IJ.- vcrdscbt IJOrdeD. Oord ... lende na.,·D d.r Dg 10Htem:te. "erd toeD besloM11, dat
d.. rm" te fr, .~Iff H.·lIt. I. op d Il 9d,·u m'" Jl: " ver..: ad l' rin ~ '.'" hunne treDrl~e ondenindinll, IOWmeD, !Deen ik. de u,e ... ,rdigde nli gelatea .. IIJord.D.
n",'O'mb,>r I I "u d.,t ml]" "pdr" ht P".llt ..11 nu lJ..z"uar blll.... 'U ~.·n ...... k :mJ- W.Du,er <t. Goo.ernemalJt. nomll1lltitdag llAItelfonteiD

l
I J. DU PLESSI8.

...a • .-oor Dl' TOIT ,>n D \ \ Er. I" ,t"HI 1,'11 k'~lu"Io':"" Il .mlL d,·n \ oor7.ltt.·r of aaDbrak I:og UJl d"n g.ng IUn ge.eeAt ,22 Dec. 03.
men. SO(ro-tart' .'ll dat d..,\ OOfl.ltt..r ol se- met b~t oyer"egeo ".D getulgeDiueD en --_NII_---

4 Dat ~t:.·llhId ... tak j~ ll.jt n tl"lt I ft'tans va Il hl' t ~ f> 1mer l m l'll t' l' r- tegell ..getQJgf'DlIMO.
"",Ik ",.. tal "'.'nrm"" ppr 011111' op 'oor ,I., II ch"., tIL wnd,'!' v..rW'l~1de COm- De CemmiMie v• .,dig'~" d .. rom op 26
nwldo U~"Ul.Jng ...\t'I ~ad ....rlll.l.!:. oLt'tlt·\ .'1\ nl .......te ~ 111 TOf""';-lcht Zoal \ oorZWll vnn ,lf- Dfcember bare keDDlsgenoR uH, be pa-
""'rd' ..n .om cl.. h,,'r~n nl I ,II ...n ",11T'ft"1l vIn de ontvaI1!(t'l1 punt~.n 'a'" leDdlO,dit op 5 JanD,n "wegens disputeR
lL\ \SI)OHP on pl,WI, \01111.'oor d. 1."W1a.r eD t"'llfelaebtlj(biKI"D", aieo"o B,·noe·
I......r ..n Dl' TOIT ,'rl P \ \'~Jl. 't'01(!"'L' \1.,,,r _ IDlDf8' VergaderiDlfen nn VRIES·
opdr.'Icht 1,lt.n .. ,t ....1 ,.r !loch '" h•.t u..J""lde POORT. CAMDEBOO NOliMER Efl,N

1",'11 Il I TIIEHII' ,.tik ••1 no,·h .>r,;"ns elcklN IJl dt.'(·OIl. eD\\INTEBBERG(dezelaat.teino-rer·
~odl"d to \It,rrl),IHlr.! "P <IIrut, ... dar lIldwon o£ .t., A •• ~ .. r. of d., leg m.t d,,1" MDrray.bnrg3cbeo kJ.aer) MAN T.; GRAHAJ!88TA.D KREU·
h•.J. Jl d"11 ::1,t"11 D. ,_ ml"r "'cr ..tans of de \"oof;t;ltt..r del' AI"emce- l'lQd"n "orden Ifeboud ..n. M, t ..ri~nde- PEL GEMAAKT.
W\).j Il.' Hf'I1oemUljl;l'V'''1I.ad'<·nng, .r! T.IJ he-!: lliie hulp nn "ODze C or30t" "prd de
-ST~;PH E' I I' tiLl \ !Jo.H ",.k III Iwt DUIL«\e' zondi.p;t t{~en de keoDisg~viDg 8n.l Wild tD IUd .el'8preld.

\ I{' .,.trF,.:••fwalde ""orschrifteo ((door, blJ- De 01t.1~ dier ."rgad~rtngen is thAa! •
IJ •.•. "d I jl; ,I, r kl .IC rr, jl; , 'll \ oort,._,,·lol. ...,0 of nm<i.·r punt van be- .00' de tDml8lJle Vriespoort T.k DR. WI !'.LIA)tS' PINK PILJ.,I\ GE·

d,' I" .'r"n I (;""dh.I .... n 1.""'''. u.• ,,,rIoop Yrul dcht ID plaat.! .temdean."em ..oorDAVET,enMAAS NAZEil Hill TOEN ALLES
-\ I ,I,. \ I II I r _ ,." t., v" nolagen, op Jen post te DORP, terIJgl 'lin 29 stemmen op de FAALDE.

do.'n I d... CODlIDlSbIOvan Toezlcht:llOl)oo Alllemeene VergadpfÏlIll vaD 9 Dec. op
cb Illj.( punt darn .olstrekt nie t m a g KAASDORP eD DU TOIT IJaroD Ultge· De heer Patr,ck, eeD .. lbebOde
or ".l I lil ovt't'W"·p.ng nemen Doo, zulk braebt Gamcieboo Nommer Io;~n.die bn Grab._tadscbe MIlD_U, ",rklaar' 111-
,... n nl"t bestaand " ....hocl m b..t artl- d~ Aigem-ene BoDoealloll b,d I{etltemd draldlw,jk d., Dr. Williama' Pink pml
k•.l op o4;en gezag In t" Il0"D. doo' voor DAVEL eo HAASDORP, "eriD· h m pernuae.at pDesen hebben YU felle
lo, to "'t"Ig"retl een punt van bez ....aar derde lbllDl in wovene. dit hO 1II0t lD..,r· Rheamatiek, IJUl'UD hii YOor een 1aapD
I.. "" .......egen. mdlen de sl'Cret.ans of tI",heid nD .temmet1 MAASDORP ea tijd lIe1edea had, en die hem. voo, t"ee
"~,rlJH",, .... IH.r Alg"IOOene Benoo- DU TOIT DomIneerde Winkrbel'Jl DOml- m.. !Idea laag verllillderde om te a.rbei-
mIl101;sVI..')I:a<k'nnghaar nlt't zonder ..er. neerde MAASUOBP (n DAVEL op 11811
"IJl \'Oonag .-a.o ""Il af!4(;hrift daarvaD, aleo", ditIlIaai tleDpAlMg "Ik deed Rheumauek op. ~D ik_
1011 dl' (·omml.''''.' "el oons het groot- Met de r~ bo'~a uDgekondi:fde ver· .. 1Ita! jlrea geled n alt "DoeIOer te
,r. onr,.._,ht of het ).,"Tofsw I-Irog idi de and"f1ng ID de at8a1ultbr"Dging ... n Hn. JOblDD&Mbari ar.b<tidie De piJoea tut·
In d.. hand KUlUwn of moeteIl ......rk911 ray!borg 18 de fio.le aitalsq .,oor de le tea miJ aan in bet geIJric:ht. leden e" ook
,." £leh daardoor, "rgrlJpell .,an het b.. l. kl~.. ldeeltug .Ia ..olgt in de knieën eD beellton. Dik.VIt war.D
~I..,o!l' b..'gt.l»;l'l u.....r~('lrogd ID .. rtikel DA V)!;L b.d op de AIII"m. B~n. Ver lti _ he ..ill daL il!: voor eea,p d.""n
xxv d..t IJl "·d,,nd m.t't lknoelJ11ng.... radenng 3H stemmen; UiJl(t DU29 At"m lang bultea .ltat IJ.. om ael1Ïi werk te
, ..r .;a<I .. rt~"n ,o"r \\ lJbdistTlktm, .... n bIJ n Vriespoort eD 37 "an Murray. doel&. Nadat Ik .,oor eeDiIe lDt&IIdu
~I~' ,£a.'Oltlljl;"u of klc'>Clrh-l, tt.:. ,,11«'- bDrg, m r "erhellt ~ v.n C.llldeboo lanq geled.u bad verkl"8ef ik IDtldiMob
mo...n" h<-,;ul-'Ielon "1'1 """h.t eU billiJk· No. I, eo b boud~ eea groot tot .. I ... D ad.,lea, eD ,ebralkte uam8rbl"Jjk ._1
h"d In het oog zullt'l'l ""Urd",,, ge hou- 412. m.diqjD, doch lOad"r varliob~ k
d~" DU TOrT htLd336 ~temmen, 1ujjgt au 28 ondeuiDden. Toen keerole ill naar m,ijlle

D.• (oml1lJ8Stt' ft_ft, t<>rlOJI ZlJ. aan atemmeD bij VQnC.mdeboo Nommer No wo 'ling iD York StraaI, Grabamutad,
IJ.,.n ~"neD kam, ter tlJdbe6p&nng,st<>ed. 1; maar ~"rl"'8t 29 ..an Vn_po", t, be to>r<1iteD IJeN door eeD doIt.ter ~rpl",d,
aHrt l~ op een nakomoo van b·l"t ar. h"adt 11<00 SM doch Ik leed maar aOjllteod" eO ...'. voor
tlk.'1 aan den a,nolf'f'8n kant d.. elSOhen MAASDOBP bad .371 .tem-nAo; Vhf t .... _deD IaDi builen .t.. t om te
'JL) r~·ht en blUIJkbl'ld altO<>!! voor li'at do Murray,bnrl!"Lb8 37, en bebou-:I~ arb idea. Geluldric. loea ik er aaD .....
o..:t"I'n gehoudeo Hot IS ha.ar praktijk 334 hoopte OlD ooit gltllOad te -orden, ried
g~ • .-t. om doorgaaDs mf't de aa.nkon- MARAIS h'd en l;ehoudt 3'> e'D vriQDd mij OlD Dr. Williaml Pink
,jw~ van Bon~ten een mile Gevol"elllkzun d, b""r.D F & DAVEL PII1.3for Pale People te probeere::t.~a.1a
••.. h 'A wacbtRn tot np>den afloop OOr en U A !JU TOIT de "ettIg hAno_mde ik 1JU ODrploo"lj, eD bl.. t lil
\ I~, m""ne Be~lDflIg5V9I'g&docriat;.. BoDdakandldat.D voor de lri.....af tee it, g Eobkr beeloo. Ik "Iodelijk e8l1 praat le
\1 'Hr knJ~t "" ,ntU8&Chen, vóor de ",eek Gr .. lf·ReiD"t en neem~ d, b.,." G H ne-, en ik oa'waarde dat le eerate
<.-11 .. lOde I' PUD Il&nd~ of keDDis- ~[AAtWORP de p, ..... 10 ".n d.·u b,er botl.4rllDjj goed d~.. 1. De pJaen ...ardeD
~. \ rn" dat ..,. be""",,l't"" of Irlacbt_ Jro.- DU TOIT al" I' cllndu, AI•• o.ldllDI" minder h.vit. eo dur ik voort &iDg .G
"'_",il, "'J" dan 'II\"8.('at, lJJ _r......n. OM IJordAn En bp de,~ 0 ... ret'"k')m8tl~ .rti· he~ rbruik totela' ik drie boUelil.ol
'"'~'rd"r <yf WJDd.., getal "nlO d:tgt'lll, "I keI XXU(I) JUlDgekoadigd. gel.odijrd Dad, ont'lnlUde ii dal i1r p'b·el
Itn.or mate d.. tlJd 10t op den Gou~ Namen d" COlllmiuie ran toellcbt op g£_A IJU; al de 1ratiiIá1~ ea PUDIID
m,·nt.. nOnHIl"t~ ~r of korter 110 electlell, ".rea daar heen., eD ik koa.ti !IOO.cw

!., Ir·t not be~proken !;9.-.1 kraeg de 1aSaS ~I.HOFF ·IU..N. mo~eJtill. be1npa. SedRl"t.tian ~ il er
t .,nml ...... Hn t "' .." !'"'nva_ 811 de Hon. Óe"relar1l. gt!eG apoor ._t..o Jlbe .. ,MM. 100-
'V'I '.ltk-.,- ,J.t.r Alg Benveming.nM·g.... 7 Jan. 190', dat moue bantellin, buiteD hrif&l hlo'
J. I.~_~_"n é é Il PeT8OOII, ,.ó6r de ze.. P.S -Reed. voord.t de CO.:Dmlflie d.o """ud Ia.~
v, IL ·"", ... n vel"9trekan W&reD kenWII He' Idee i. verJorea aat -m..a lI,b-.
.L be allt'_~ barer berud-I-,"ftgen aao lem.od -". - ..
U<04 o>r 7.WlIreu aan bet komen ~ - _- 1Il"t.iek al ......e ... D. Wrilf.aa lDOOlal.d.

J c_ b.d medepdeeld. bill'rt men dieo, D.ar .. ..- II"'n .m <J~ ,,,,,.;wal'lllll ..,I""n %Jj .. Vt'l'· plJ"lll'eraachleD. dochB1l·IUD.· ...... o..cU
t h CO lUid, van hedeu oD'.an;,eu 'el .... rammtlo. -

, • 10 n .... l'<Il LtID ODze nunu'lIIe b..... -.. I'"roo~ door laar_id ia het bl.-.l
J d • - __..1 _ te hebben .oorDi·nezl UI. eD "drden he· .......,., t,,,,r op ....... 7",""",-"U eD III eeu aan d_ ... "D kID .leo.&la dovr hel hl~.-aa
.." r..taM>; d.". .-\l;I; BSOoeD1Jl2W"Vergtde-- eD veroordeel.iDgen nOl bur It.ndel·ii_ worden. Dr. WiJrllms' PiJLJr-p:n~ i._
r ··.L----d d ait........,rekeD. Men ellCbte 0 •• vaa de .....
tn~ 11:................. op en Zl'veoden dag "-I" Iroote bloed".,..ter.l..r, hel Hk..,..bé-
IU' .noop "&Il d" \"l'l"gadariDg Wel Ïfi COmmtaa' •• det IIIJ Dle\ tot eeDe kaadi· 8l14e ---id4er .,oor B.....:.:·_a''--L
... L. .J_. daatabeaoemia .. 1100 oy"rg •• o, rDateLd" .--- _ ..........,.r. v0'f!o_ uom ~ werd de" Door lIalUle aihJerki"" opW bloed eD
bn ..t ... nrt. d lIoOhtsteo da op eeD meerder beid .an één delD: d.t Iii -.

op en ~ gepoBt. du liever de ot.arlDeD der Bondam.una tIeIlawea h.b_ lij ook ~ ~oed·
maar daa.r de inhoud t.fln!llS direot UIl i moede, iDdia-t.i\--1.OM-:1' D4iaral-
d.. C'onunissie ....." TO<¥a('!rt "'I'rd m_,,-&- Jr"heelllOn nli laten :eo ~oorts "erdeo haar I . --I > L:.!.:.'_'_
'_.Id. ,..""d b<-t oa.J--k d .....--=... mededeEoliDgeD gedaaD betNIl"ude de pa. eYer .D D~ w. ea, 0 e ........

..... 7JU<' aal'UUU'~ ID lar 'kil li . lraadida.... die 100 ....1. Ie~e.ae 8111YTOIl'llell" JaM
I
~-;~ 1~IIIJeIl:SWaa.brdigen

he
~d g"st~rnd. J popa I er .... pee I". . mikea. Vla de 8Ulet\II lpotbekirt lIe

. . urm ... II'I'PO 1UB",'lt" een kooplieilea. of I1Jrekt v a Dr Will" .
,1l.>rb..,Ia~Jht.., \' "r'lF1E'rp 00 o.m- ·1 H..ot on eele Eugelseb w.l&nut Kdoiia llu&IiiiIháDIJii: Poatbiia UI;:,
ml ....l" dit' PTtk..l '>Illd..t een brief een "'J dezeD vo~ vort:.1en j,; niet _ 1:"":" voor Se..1c[ per lto"_l &el

:"a ra ... i'pJ..,b,n~ ''TWl Jt' ll<Jlu,l'·1J ,ler lJVO'tworl. drovg "'III eua dag "'ter daD dllltkliJk • ' w~ n.. ._

Afrikaander Bond.

Buiten staat voor
maanden lang om te

loopen.

DOOR RHEUlIATIEK.

\\ lj d •• (J11tlot."q.l:.·tt'.. kelld.·n Jf )~~~PH
Jo'R~:D~~nI<'K (;uEI11L\L:- "11 IIIlU·
AA:" .J \(lWI ...: j)~~ \ ILLH:.R" 'mr·
z;::rtt ... r t"n ~I ,·t.an~ n ....pt'(·ue\ t liJk va.n
doen \lurrH,hur,.: rak 'an ,~n \ Il
UIl B li \ t r''''''WL::lll!.!; .... rkl.IT,·n hll'r-

med<· 1'1."htl';
] D.lt op t:"1'U \ f~r~,Id,t"nu~ \ .. J t,.()-

vf"ngt4Illt4l~n Tik _,·t,rrud.·11 tI' \lur-
ray.hl1r:;, up I II I,t- rt "'~pt,·ml ...r 1"'1.1.
1>r TE \\ \ rnt .~I I, I>.... r ( \ Pl'
'}'"1.L1' t:w--ooPIIlI "trtj'''l1 I kHldldltt"n
Yonr dEl k1."'ftfc"""..jI·'~ l.rtilff n. Ill' t l'IJ
no ,••IU .. t:lJlJldeo .d,:plIl' i'rw' ~l rklt i',JIJ,.!

"oor 1,..1 !.aiol.-rlrll"
'! !la' d...ar nr TF 1\ \ I r.H , rIl'

trok HI~ k~lndlit,ul hPr j "p ."t Il" 'oOu

~d .. r IU~ \ a:D gt m, Jen r Ik .:ehoud't~l
op d...ll l,t .. n D....eIDM I /Ill ~•• lJ...,r
F n IH \ EI. I"" lOt'lllrl '" '.tu pi ,at,
i f)a'f: dnldf:"llJkoA opdr~,·hT .:~t!~\.>n

,....rd ....u d'n h',,<,r Il ( THVRO" ,n
als uf..rt'\ aar h~dfll Tli.;JJ d.· \ l";'::E"rneelJt"
1Jen.o.~ml.n':'\I·rlZtd ...). lO":: ',p Gr<ilrt R~·I-
IWt vp J.:.u 'ld.·" I),,~·m b,'r 1'>11,1d·
st€'mmf'n \"afl dt>;"n T::ik j; in oZ:f't Il uH

tJ br"n""u t.." ~1I11' " • In DI Tt lIT
..... DA ,'El,

" D~t voorm ...ld.. opdr", h' ",·lrrlne-
!rJk on.rhand:i:.;d ", rt ... ·1,,11 IJ.... • I
Theron hiJ Wl}7.t~ .... I 'I r ~ .. ' dl.ond ....rllJ
kA hrltn"on. 000 lA 11l1~ln h..·r t""",lwt
\ ,w rip \ orcadf"tnnl2' \ III rt 4{l ...... r ...tpn

~vt ...m'- m~"i .. '.r.:1 cl.· .>11·

Oor9 lut.>e-IlZf"ttp b.-' ~ ....I!1 t C:t'nnm~n
np d,_'n ~r~tt.·1\ I).""i"mh.:-r l' tln dat
M DU hhJI<t cl., d.. of~.·. ,arn""I.
;.lt\Cht, ,j1:'rl P6r"t~f'\\l(,,"rnJ. Il hn1!.'t bil
o-t, 8E\n'~mJ~st"M'l.tl(ll3nn4l: 0\ f"rl'audl ....

rl". t~r""JI hiJ d..n .nd"re t..-ruiol I""I.!
.' Ddt het nu hll;k· ti., d.,/(. j~

foitemm~D pt4r ~h1Jt..... ~t\'IZ.U'Al] "t·rd.'n voor
Dr TOIT tm M..\\SDORP ID plJal<
....n T'()(JI' DC TOIT en DA \ t:L r...
gerolge wa"",,"n <l.. I>-r ''--I..-\SDORP
3ó stpmm.en mper k:rt"t::"'\! cf iD d.· hN'-r
or TOIT !PrW1JI IUJ • r , «"" mlll,j"T
mo~,t ,Il:l>ba.Jht>blx·n ...

1 .(t OOEDH.U.s,

J
'oorz;ftt. r

DJ-; \J.LlJER..".
SeorPt.aTl!>o

&-h;;d l" )(urra~ ....hun: op
Wen deu ::'1'ten D.'C"n,I.'r
F~l:i

",our nHt
~n;PH~:' I 'J tILI\ !Jo:H

Politieke Vergadering.
TE BAUYD.A.LE.

(V._~)

.. 1_ voor 'l a~IJ .............. ko.eD,
aOOalII :
1. Feclera_-DaarvOOl' IJ" hO,-

eie 'ilcl lt 001 aie' du,..oor.._.... De
aieaIJe koloaiia _tell __, 'IVtIII •.

IJoordeijjk bee&1Iu bebbu.
2. B.edist.ribtatie.- Hij meend. de, IJl)

,e"a uden redinri1nltie 9aD kieanell
b_ hebben of toela&ea daa vo ....

BoekbeoordeeliDga.

zen. Jl

Een teeken van leven. I. Van mevr. s. M. Smith, d.d.
8 Dec. 1908, klaII:8ade over een voor

Q:et __ te DalDlDe, il te Pretoria "er. cl.. ~ eoLedelijke nol8(tnD~
IOb_ TUI 'horreapoadealirblacl ".a de mOOJ ~ gebou- op bet lao<lgON
Yet. na ond"'''iJ,.ra .. oDd.r.I1E"'_. ··Evergreeo."
iD Zaid-Alrib. VaD ~f Juai 1899 IJ.I Et>npu!Jg ~1otea. om men SUli.th
d... ._i'ln. door l.ndeOlllltudill- t.. aut"lniorden, dat de ~d'.d hiervoor
bedell &0, ... rkelooaheid gedoemd. Ea ruet kan: "ordeou 'ftInIotIt".,..' d"lijk ge·
bonel door d.a oorlog .. " ... kt ea in honden. daar de voorges"ielde "!'gell
ledeatal 1I_loult:eo. saf !Ijj door h"ar OOi( alet dool' den raad 7.iJD ov"rgmo-
JOD.... nrp·leria, op 31 Deoember l~l()a men. ~meu de etgenaar dez.eive
het beIJg., dat ha,,, lI!venlkrachtfln 0011 DOg nie~ bebooriiJk heeft gerepareerd
llie. .iIII aitgedoofd. De "'lOlechelijkheld IDf't goed aange~ bruggen ellS. hu
IJ.ra alqetprokea o. &03 BpCI"dilf mage- m.'Vl'. Siaith vera.,.. m overw~ te
llik IJ~er De' Ohriat.lIjJ: ScAoolbltulllit ge¥'8ll zl~h te "''',Iden tot dell ettgena.a,
,. " ver, tot IJelk doel. hel.n. d, geld van gt!rn>emd landgoed die de .. egen
IIIlddelea op dit ootIeDblik nog niet 108' had ll&1l$eiClód.
r.' hDd -ii... Het hoofdbtl8toar IJelr\ De heer J .•J . Cruy~ verscheen
d.. rom op lid of doll(J~ der ....reeuÏiiD, ter ~Iag met bet verzoek de
'" IJordeu. 11.,.. die roepstem Diet te hoofdwatérpiJ1l"11 te verlangen. op de
.ergtM!fIoh aDa. la he, oorreapoodeuti.· "'cgen VIln h"t lmdgoed "Evergreen".
blad it Gpl8DOIlMll het 91'1'111_11 ..... n de tt'll emdt' 00" ooen aldaar ID .t_t te
nl'Ml>iaiD' ower de jU'llD Jalt 18911 tot stellen 'Wat..r te''f''E'1'kri)geo VOOl'buis&-
Oteember 11011. Uit d.a ... rd der I&IoIr lijk gebtuit. EenP"Rg besIotoo, cw
kan di' yerlIar Liet .r::den d.a onyolledi" d.- ~J')S waders zal vragen van de
.jjD. Ket eeD eakelIJoord wordt !le .... plaat8l'liJJu, loodgiet ......, OID <lit _rk
geJJiUkt van de herd.Dkiag ... n bet 'ii' te doeD. Teodeno ID te rlIJn voor 5 J8ID.
j&l'i~ beat.lID der Yeree.ai~laa la Joh 1904, OOI te .. ohien bebondf"id op de
l8W. In .. relaltiag daarmede "ordt 0 m. vergadeoriag nu a.a.tS'tfIj8D<k"illdoa eta...
b,,\ '1OlgNlde ge.egd : otum.

"Veel Is er •• diea 'gd Yoori'enUen ll. G<jJ..,.,.,n _. <ehriJven van Pro-
d" ou met IJ_ood 1'8l'.ah. ' ",ureun Walker eo JoooblJnbn. d.d. 10

ZOO meJlIgeea., die m.l oal ia de Jani. Dec. 1lJó3, OIlt""rtgI<t erlvnntmd '1'110
d~ na'!lf "I'jJtderde, ilDiet meer. do ~ ID duplo. get<'ekead door

We srecleakea ODStU .. akkeren Idu dEoll Burgt'1Ilrget!tI2r, - deD raad,
aecretarr.· .....0 h· t Depart_ea' ".n IeD te ".,reIen geOOekeod door de bee-
UDdenrija, del'l haer De Jo..... Ket hoe r",n P..~ &: ('0. .
ve,1 o.ertllt,iDr .prak hil op deo .. oad m. GPlez_ .een 8CbriJ.:: dE.,- be&-
".n li.. Hea JUDide IJoo,",,'n: "Op d.n . reil P. J. ~ lt . d.d 10
YOOFlffOad tredea Blibel Vllderlaad8e\e I Dec. 1908. kemrisgevende, dat. de 1II1b-
G.echltdflOaÏl ea d. m~ertell, IJ&arbji ! diVls.ian$le ~ "'&Il mWllci-
.. e.tun of ... lIeD." Hoe ern.ati. klonk 1"'11' ""M'en. aaia.ags l"?rkodbt. g(,I'Oe.d
bet ...oorlf: "Oe g.d •• eeft .ich niet I mJn, en ver~keade, dat e&D reso!at'e
o~ ..~; de g.rde kan stene,,!" I worde ~..passeerd, den Buge~

We denkeD ua die TrIJlI".lete UD machtlgJllrg ....erteenendJ om lIlamel1ll eko
lI.boork. de b.. reD Tb. 811lc:holl e, li. tnumcipliliteit de volmaobtea <.'1>11. te
01$0; tIJee .alke veel heloveade oDder- twke-u6nl. teaemde transport der nr·
wjj .. n; JODge mlaDen, nr harteD 100 'schil'lendb stSk:en voor de OWO~B I"
IJ.rOl tloptea voor haa laad, .,olk ea krijgen.
moedertaal I EenpeN be!.ioten die -rolma.:ht aall
W. pdok.m ua oallll lDede oad-rwit I d<-n Burgemeester te gte'\'9Il 'voo!' de mo-

a~n : Gurlreakea, K007Iter. V In Ni... DlcipeJ.e frv'ea, PObIieIr ..-erkO"IIrt op deo
brit, Bohail. 81eboe, Valarmeyer. W .. ter. I ~lorten ~11gI1st1m 1908 door 00 nfsla;ers
hol Jo.bert. LatepD ea meer ucl.rea ,p J. Bosman &: Zoon.
die kt leveD Ilel.8a voor hUD a.Dg. lom .,; 1\' Gel_n een I!ChriJ'I"8D VAIDd<>n
YadérlUlcl. onder 8éCJI"etAIriB V&ll .iaDdbou .... d.d. 8
We heria.aerea ... d. oollep'l Lilt- 'Ot>c. 19<)3. ~ het bericht Ofot

beb ea te Wolde, ea .Ddereo. die ODll hE-t etgendomsbe,,?,JB VlIlI ~d\ u-
n.Heu door deD dool onhiel.n gt'kead ... bet 'Queen Vi.ot~h Me-

We lea .... een kraal VlD booPcbtlDg morial Hospital" <:Jommitt-, tjhMte ge-
op de Jrl'lvea d.IIe, m'DDeD ledelJ der reed is. De ~ deelde mede. dat
VerMllÏlm,." ' hl) <lit flericbt had doorgte8lJ!lden. aan
ILl' hooldbea'VIIr der yereeDtgiag, Iden secret&na TIlD genoemd 00IDIDlU-,

wlhl'ftD de !leerea J. van Br.,geo. N. d_<'Dheer J. J. van Wijk. en dat bet.
Tl'D8lp, H. H_. K. Bl'ftler eD W de mgeodiomsbe'll'1Js aan desen "as over-
We\ ,edurende deD oorilll iD Zuid. Ahi. h~digd. . .
k. fil.",.,. is opDifalJ _eaceeteld eD \ Ge~ een ~J ....OO ..... II deo ~
beelUl tbeu aU de heerea IL D. Oolliaa. g~- Jt. o. Cliff, 'Ifa&nJl ~ mJD
W. &looater. F. W. Wagaer, N. Tromp, di_beD aanbiOOt. BeSIOtten hierop te
M. " ... d,.,., ea H. H. ".n 8001110. ant_den; ..dat de read dlllllUl1 op

.Ape aorreapoadeaUe, de vereeaiaia, bet ~ÓII: g_' ~ heett.
~e!ld .. moet IJordea ,eriGbt ... dea VI.~...m eeD ImbriJVt'D YUl deu
beu N. Tromp DaailhallMl' N.hl $er- ~. G. "l're'f'Eltt, d.d. a_ Dec.
IJijl: uitaluiteDd' g..JdeJiilre .. ~ ~ 1903, ·~eade de DeOtriaab-liOII
heIludeld door deD heer B. H. 9aD CoDCleIIaHI.~ te aat~, dIIt
Boorea, Balmonl TraDl9Ul. de &ad op .aJU ~ .,_ li Ja.

Wjj 1J8I1IObeD de YereeaÏi~ .11a IOC 1904 mJ.A "oontel ~ de MJdere VOOtr
eee in .... r .trena DSar berelkia, 'RD steleto UJ. behaDdreIiDf: ~ _.
..'" road. doel, door ...... l.lI beoo,.t vn. ~ - flCibriJft'D '9u1 Ia!ad-meter W. H. Bud1er. III 'f"eI'bUId met

de Wke'"DgeD ... ~ graad,

.A. A VDEEL'I:t"U' te 1VOI'ch verbwrd - dit b..ereD
~.. J:I.&. ... J[ARXT. Roux, Du Tcát en De Waal. De ..

cretan. 'tlI!tI'IrlMrt de teeke1W1g8D ea de
rek~ TaJl £60 te hebben ~
gen. Bealotea, _t de ~ 't"&1l

8 .JU.lri 1904 de be~ partijal de bedregea door. I hen v~digd al __ • _ da.-
.LL~DK)';LEN. 1.1P~e aal ~ biJ de regElIIIIing

Koop. VerlL voor do to.temmiag om het laad iD
AI"nD~ra Eatate.. 0 II 9 0 9 3 k ...0IJti" te ~.
Be..oois... ... ... 0 11 9 0 19 61 VIII. 8ehriJ ....ea VIID den heer J. P.
Ospe T C. Tr . ..I:L. Co. 0 15 6 0 19 0 r",uw ea de ~ Krip .a Markot-
Coo~hri.ted Kaia Reet 1 8 9 1 0 e I ter, Idaaende over de __ • wu.rop
Eet. FiD.DOe and Mi_ 0 9 3 0 0 0 naclrtvuil wordt aeerp1rOl'pt'!D JLa.bij de
Fed. S . .t: Co Stor. CO 0 la 4 0 III II Veidt.W.elrten nvier.
r_IJpnon... ... ... 0 11 0 0 li 0 I Eeapatig be.loten te ut"nonJeo.
Lyd .. blUl!. Gold Farau 1 a 0 1 a 9 dat de Raad den OODtl'AlOtMur,den __
Middelvlei EeUte _. 0 1t 9 0 12 0 WorlIey stricte iJ:aatnIetiell bt>eft g.-
N.tal <>.eaD Oollien Q I) 1 0 6 2 g.....,., ~ eDIIIIerI ill de rivier 'be _
New' J[]eiafoDkin I 12 6 I 13 9 gebeD. dvob om bet deano« lteDOOCIie-
Oranie DiamODda 0 li 7 0 12 9 I de ...ater met acbooae ...... uit eie
PboeDix... ... 0 4 3 0 li 0 ,riv_' te oc~. gedUNlld den t~
llAIocl OoilIerlft 1 2 3 1 2 6 dat de l1lIÏtaaW'e ~ iD reparatie ..
Sax"", ... 0 II 9 () a 0 IX 8cDrij1'8D van d_ (J C. _ R.K.
Siaua.,..I: JlOk OOIt 2 4 0 2 6 0 d.d. 21 Dec. 1900. iu.bl-dende m-.
S. A; Sappi, &: Oold 8'- 0 16 9 0 17 0 de.liDg, dat 'VaD al 1 JUL. 1110£ drie
8par~ aad Yoang ... 0 0 0 1 0 ij I"ep.lmgen per week de -n.ire
8tn~qrd.t: 00. Ord ..• 1 133 0 II 0 8IIt1II8ra!t.ïhet r:.:' 4s __
Tra .. .,.OOa.Laad.l: Ex. 0 0 0 3 17 6 .1_ .... '_L. __ u __ ~ _.
VopJeku. 000. D~ 0143 0 14 'I~n~1"- _.. toren..._.......__
W~\'a BIDCl E. (Pull) 1 16 8 I 16 9 X. 80brijvea ..,. deu ~ A J. Boem
Wlt ... tenraDd Deep 0 0 0 II 11 0 d.d. 22 Deo. 1900. .. "" le ___
WOr4oD .. P.",... 1 I 0 0 0 0 WM:Oer te JDDtgeD ll4IDBl uit 0.. ~

Istroom 'fOOI" irripti dOeieiadeIl _ _!Fate~iD~
CIU.MBERLAlNS KOLIEJ[, CHO- : . heIIlObIIID te U1~, dat.

LERA EN DURBHJtJl GENEII'BMID .. de u.n liet ~ C1ID.......
DEL lIEEFT ZUN8 GJ:LI.J'D NIET. :wt den u...._ te _ OMIt ba

W, H. Cormelly. Alg-m_ Baad&- voldoe. doob dat, 'NOI''''' beInftI
laar. T~ Baai. N. Z., ... gt: "Heb het t ~, iDatrUCtMS mu-
Cb&mberlaiaa huilmiddelea. altijd iD ...-nrdeA..,., om eeD laDtuna iD eh
voorraad, 811het is mij lIIIIIg8DUD1 hl1ll Ist,.... t4I flaat-.
Koliek-, CItole,... eD Di.rrbee· Oen __ I XI. &IJrijTea gelMM 'VI01l deu beer
nllddel met ....ertrouweD te kUl1Jl8a UIl-I P. F. ~, betnfieDde - rekeaiDg
beveleD. Het," c.ageeveuaard." der mIIIIiaiPaJ:irt t.eseo w. ~-

Dit 18 het algem_ oordeel over d" steedt. &all ."..~de ovel'J!lll8"
gnnsclte wereld, 'I'&Il meucheD, die ~ IVtODter mc.1IIIsBriag
kond eija gewordeD met de ~ boe- De nad ovenrvag lIDI'gVUldig de voor-
~ .... di' ge.a_dcW. Bet ieteIlren na dIeD heer Haapt en -loot
IS h.t meest Ill_Volle pr~ W te ~ dat hij lUll ~ ...
nog toe verv_,ijgd. 't'OOr Dleniebea,' ~ iu SE brief 'f"aD 22 ...... -
_el voor vlll ..._nea ala voor kiDdeoJ Ycnier ..-d de .IS\U5 __..., ........
reD Prot.. het ala gij nlk .. -.w. tlgd de ~ te ~-
noodi, MM, ...... ,r' met de rWaIt., dell Reed. OlD dtIn beer W. ~
ten niet ._ I'UIle VOlCLUUa Bijt .... de 'ialien ~ to. ~ .
beadelaar, ~ !pi .. kucht u UIJ pld' De a... L. ~ ... de firma .......
..". ..,_. tmn.l1"ldaijpaar.(ar.) _ ........ Nldww" ........
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R. M.'.ROSS "
H. bbID eeD poo&e ,oon at··UIlAAMBEIEN.

O,ogenblikkelijke
Verlichting

. t
\,

!j
~i,

Wordt ge ~~::.;~t als hel :)tar-
daard Aambeienmiddel in 42

oer voornaamste A meri-
hnnsche

HOSPITALEN.

ZEEEMO
1881e's "Een lacbt"

Aambeiaomlddal.

HEELER ,'Hf! :1I:e 1.1 eren,
brand wonden knt u tingen

~O b1ii.Juitillag.

Vraag UW Apotheker nog vandaag.

IN HET (iHOOT BIJ

LE~NON, Bpkt.
EBJ...~.z%%

HAND CAMERAS.

'SPES BONA."
De een voodig~ta ~.Q hr.ndi~t.e HII.nd

Olmen.

811 'Sleebt8 Toor April en Mei. Terminderde.!mu Klu Prijs, £2861., alle Bui~ id •• ::'':..~ ...:...:.'' :.:~ !}SCHwr 0)( BXEllPLJJtll Of KO. ZEL' J.uA .._ _

R. M'U'LLER,45 en 47, Strandstraat, Kaapstad. HIII.et lIll.lrs ti .alBlet ae.atlJleeJ'de Noten·
houten Latafel met WiUlO1lt

11II1II11'11 VOOR afpset, '70a.
Gl'OOte :I1keDhouten Bettafela

6 ~t.,£6. 8 Tt., £6. JO~, £'7.
In Hardhout Gevlekt Notenhout 6 Tt.

£8 88. 8 vt, £3 128. 8cl. 10
ri., £4.

Slaapkamer J(eubUeeringen.
In Gee&tioeerd Notllnhoui met
Kaptafel Wucht"'tll, KIemeD·
kut, 2 Stoelen, £U~.

1t180Nnkast.
ID GeeatiDiI8rd Notenhout, 90s

Gerookt Eikenhouten Bu1fttt-
ten, . £18 12s. Exoeptioce.i.
w~e.

Sullivan Diamant Boren,
VI)OR MINERALEN, WATIJl EN ALLE SOOBTIM BORlNGIN

.0-. bad .

Voor Catalogus en Bijlonderheden wende men ,ioh tot

GOVEY & CO.,
Lae- at UAPIITAD •

RIRD'I' OR HnB .

SPECIALE LIJNEN

••
ft. Muller,

46,en 47, SnllDSnll'f, OOK
KAAPSTAD.

Drqlvea.-Dl.ol.a. eD WIJ--
pozaJMt- ftIl h. luidt jlUU'.

WNt' U Koop aR" :

~"t ~nlk811ed vaD de
~f"~.' WI' 'l·llcl AfJ'jka8Jl8Ch6

R~publlPk, prij. SlA;
r:fet '-,")lks1Ied van den ~f'wezon Or mje Vrijstaat. 2/6; Drie

ltM. ren voor bet Zul<1 Atrtkaansobo Volk :-1) Mijn Land,
Mij.. Volk A" TIIo'\I, ('l) Z'Jid·Afnk'\, eu (a) Afrika voor d.
Afrikaand"rI'-t-.men 3/;

Het Lied van Ohr1stiaan de Wet, prij. 21 ;
"Never Give Up" Lied, prijs 2/; Zuid Afrikaansche

Volksl1!'d (Een ieder Natie beeft sljn land), 1 6.
oe Droom van den Boer, Klavier Stuk, 2;-

.. Scbeid van Sannie," vu een uittrekk::enden Boer. Gedicht
lI'"nomen uit d-· " Expl'888 ,. te Pn.toria, Geoompoueerd door A. 8pO.L,
P"l js i.e.:

The Boer Prteoner's Prayer (Bede VBn deo KrijgageYaDgen Boer)
door J. H. L. ~hDmaDn, 88.

Vaarwel! Lied tar gt>dachtenis B&Il den Oorlog teKen Transvaal eo
VI"Ïjstalll, 189Q-lm, door J. H. L. Scbomano, 28.

Koorboek door W. van Oost -n, gebonden, prijll 3/- j Versameling
vnn vier stemmige Liederen ten gebruike van gemeDgde Zangkoren eo
Zaugvereeoigingen.

Goo~tel1jkA Koorstullen en Zangaol08 dool' DB. J. A.
lfalherbe, zebor den. prijs 3/· j ien gebruike voor Kerkkoren en
CbriRtel ijke Za.Dgvereeoil! io~n

ao.....»•• TO..... a OQGJ •• DRAAD
~T&IID&ARD.'

TJlGBN nB LA.A.G8TB PRIJZEN......... _«»__ '" ~C»·9
STRAND STRAAT.

" GERMANIA," &117 13 1.0&,_ 0 ...

011'&0..- klu
_ko

~ll1te 1(1"-

talc _<1.....

s.""l.-'1Le"er-,.
Pr1,.lijo&e

.ralJo.
An. betJeerJ
_b ...

IDCX'QIOIJID teerd,

PrijJeD : , U.I-, 361-, ~l_, 110,'-, '\.1 '.
"...,- ell.

Ha'yn,,,, M_Jth~1N & CO.,

APOTHEKEr:?S,
Ac1d6riav Sf r aa t . K ,\J\i'STAO

Samuels & Druiff,
orTTOIE :--'-::'8

D'R BU:Fl LJNG'TON,

ï erkstroot 4 fcof>s.'a.j

BrlllU,8R 081 811l8P
wlteDaOhappe~ij< VP",II"kf. O.zi,ht

YlWm~ .. ('rdt oN!""n<lbt

~1::f\~lkllr.di~~ vOOl"8Obri(ten wor·
den opgevnl~. - Henltel::nV8n VlUl

allerI.; IIOOI"t

Veld en Opera Glazen,
in groene ~enoheidenheid.

Mati,,~ rriirpn

Uit de Hand te Koop!
EPl"8tA-'dss Wijn, ï,'ai I'D

Vea Plaat." ,.t>l":":":1 ornr rent

5 mij' ...n van Tu1hHgh We~
Statie, !(r ot ï~l:jmor geil

'ferme:) \'an K(','P bdllj {.

Bijwnderhed,)n t· ~1t1\.:o;nel1

bij den onder~ett..'e~ end0,

P. J. p, MARAIS,
Afslager, Til Cr<ifh.

DOOFHEID
.- - - _. ------_-- -_ -_.--- -

GENEZEN ...
AJ.1rij UD Doofheid of ~U'LI gen In

bet Hoofd lijdt, _aobt d3U "jel., mur
IClb'lifdad.l!lll""Dd~ L R V[H,Su:O-;
CO. Poetbu. IG',~. J ·han"""lo,,~ PO "I
&81 FRANCO tOq·, rt.n P"D b) .• , dat
b&r.d~h 0'''' DflUFHllfJ. tn h"" ",:1..
p~rlD&nelll lO tt' ¥,·n~l .• " ol or E LEe
TBICITt:rr. d" cl,' ,r {' ut"" bn
worden to+o.ep'.'. I' l'" t''!n bUI'.
,..,·,d,., mOf ih: of lij Iv,~rIJ"'!iI f)el..t' fn-

L~O-jtl!D~ lj OVt:r JO::! K""v~che '&'ert!d
,e''')f)d, en word~ ~p-"'tt-uf,d du r tI., "oor·
lJk • .n~le f Jokt 'ft 0 on noofaU--'lDrDt'O

lD.1H'~P, wow.1 •.• d'.-r d.. Pc',

l~.\.~f' Hr·ln~KI •.
Pr ~I ••

•• & k.I•• r.

.Alle Commiasies wnrdAn !ia-
delijk ui~ev()p.rd

L<!YiIl" I.u:ái;t

EN KOPB:R.WERKEN,
L " D Y aRE Y B RUG. o

MA KEX van allerlel soorten Koperworken.
SPEC' ALITElT Brancownaketels "nor Boeren

en Btokors
naar nieuwe eigen eonstruene.

Referenties op aanvraag van de hoeren :
G. Retief, Onder Paarl; Brink, Rieb. West; K. le Bona, Boven

Pnd; T. :\I>u'ias, Hetterberg ; S. Bossman, Boven Paarl j L. d« Wet,
Goud iui ; S Le Ronx, Kl. Dr ..kenstein, Paris j W. Krige, Stellenbosch j

Fr. Jouber t, KL Urakenstein, Parix ; enz, enz., enz.

Pompen voor Wijn en Tater. Traltes voor veranda's
. u iz cn ta gravAn Wind, Wat~r, Stoom- Mol, 8, Maohi·
nl:T1(~n voor alte bezighed:JD worden ingevoel' 1 en opzezet.

R"paratitin VHD liUe Mllchineri ën btit t €ID spoedig,

WAG:-,:\ li/'M, ...igeu patent, goed en zeker.

Paarl- Tm toon ...tel.ing 18~9 le Prijs, Leedbouwmachinerie.
" tt 1\:108 I lj,. ot tt

BEST A.SSORTIMENT 8R,ANDEWIJNKErELS.

Tweede-Hand Machinerieen Altijd in Voorraad.

LINOLEUMS,
KARPETTE .'1 (ID

OORDIJNIIN

WOOOHEAO, PLANT & CO., , .
.............. '1.

ST GEORGES EN STRAND STRATEN.

KOCH & DIXI~~,
~ A. A.:pt £5 T A. D.

W'. V'OIGT,Prao.. Bn"iDeer.
WATER' WATER!

BETERE WAARDE ONMOGEUJK.
<=tGEUJKE WAARDE ONWAARSCHIJNUJK.

VERSCHEIDENHEID, SNIT .EN MAAKSEL ON-
OVERTROFFEN.

--------
DK Pomp ala hier gewezen is de hert.e in de markt.. Wij

verkoopen meer ran dCH;J soort dan van al de andere
soorten IifJzamen.

Als U een pomp wil hebben
krijg d9ze en geel'l andere.

Wij verkoopen ook ..Str&waonite·'
bet beroemde middel tegen Ho_ST io A.uD-
UPaLB, en de no'Jdig , .preipompen
om het te gebruiken.

Bijen. \Carre!'! en alle toebehoor-
seleu daal'bij.

Bedden eD K~lk:en Stoven.

EUlGJI: A9~NTIIN voor de

EERSTE KLAS KL~EREN·.

,
(Vroeger DE WAA.L & OO.)~...... ,..t 70.

.....b .. er, KA.-...rAD•

Prachtige ~or-t~ring voor Heeren, JI)!]gelt~ ID 'Hl 10-1pa
vJor but Lt>,s.'[\ woordi je Seizoen.

Ieder Kleedingstuk :g2mukt in onze E TGEN Fa.brieken in het

West of England.
Norrn.hA'f'nwn .... Zw•• d.ob. 1tkMd·

Lsr OP ONS l'~ENIG .!DRE~: J. H.· STEMME'-r,
I!I_U~P fEiN T.A..AB. "A..:a.~1EIK.

Zl&ItBSTRAAT u,,
Cal"OD PlelD, KA APSTA.D.

J. LAWLEY & Co.
Lang !markt·str3.at tot KerkpJeiD. Kaapstad.

ALLWEILLER WIJN POMPE ••
DE HnR 8TJlM:MBT sal gaarDe de Orders \'an Holl&nclaohe

Kolon18tan van het PJattelaD4 OIltftagen; heUij Direct of per
Poel

0110_ PU PO.•T DlMCT UIT•• waaD.

A. & J. MAIN ,', Co., Bpkt.
Fabrikanten van

Omheinings-:-Ma~rialen.
K__ ~'*-d Tall. .... 111....... .,0.

(Hoek van Bref· en Euteelatrawu).

r;~o niedwe zeoding van dez:e b!!t"08mde WIJN }iOMPEN i. juist aao
gel.wd. Wooderbaar gemakkelijlt te be'lVer:':eDeo zeer }j,ht te b.b.od.leD

Een Iriod ho VIlO 10 tot 15 Jegg8t'8 per uur pompe".

P r ach tig, :; t 81 II; e'l 0 0 e d Ir: oop.

Draad, Standaards en 9ogjeadraad.
OATALOGUS EN PRUZEN VAlf

MURRAY WALKER,
Schrijf voor prijslijsten.

G. TOUCHBR,
86, Breestraat,.K AA PSTAD.

L- ~.--~! ------------~

Equitable Brand Assurantie en Voogdij ll&atMehappij. " DE GOEDE ;HOOP."
~ oudste Zutd_AIr111Mn~ V_Jr.erklJ Maa&acMpplJ.

HOOFDKANTOOR, ST. Gl!COllGU STRAAT Joe, KAAPSTAD.

Brand A... o"oti8l' ....n iedllre lIt'Ori wordeD daire',ik~ ~ tepa de ....
b,"lJlonde .. ri....... A...-u~n ID .11", .tenD en &,rpa 10) cl. ~ ea
oe"-",ode J{nlooi.,.

l' •• wt. ~DUJ Ill2. : W ! Y.!RJU!f~'!'ON, 8ecretaria.

D""_'_I
A. 0. ~<::;""1It!. 1..&.. ~G. J. V. I. ..-:r..., 1...

..... L.W.V., .L I. ~ D. J.
8.8. "A1UTONGA" vertrok 13 o-mber ~an Londen ~or Alpbu.i ID :;::. :;'~V.,,!v.~.r!'."!'::

008t Londen. W_ ~ I'.-t· , A'& .L 1.
8.S. "PONDO" verliet Londen op 22 O-mber ~oor Na.tal, De"- ChM~ L 'J. J. na .......... a.

Baai en BeU., via Vlissingen, Kaapetad aandoeD 'e om .. te eie Au:IN.
landea. '1' •

8.8. "SWAZ.I," ~eriiet. N." York op 1 JaDWU'i 1'oor Algoa Bu.i - DeJaS- ~r.::::lf ;. ~ ~
BUl. . w:? ~ 'I t ........

S.8. "STANHOPE" verliet Londen op 1 JaDuari roor Algoabu.i en ooet :J.BF ..t. lW ....
Londen. Piq1IIt._ N .... ) i Jr ..

VOOt nrd_ bijllODd.rh..d ..u ".,.1 befftft. larlw!r, 8aoambooMo, en. '-1," 1k:, ••dei, P. 1 ~
..end .. men .i"h tcot Emrrt' T'. S'''' ~ .. ...,._. B, dir," 1.will*-

~.......... .,.., ..........
• dil ... rt .. lRtiIIIi&
VRIRPI!!fGD_'''''''''_
.... 'd... _:J.w~oi·.":..v::s-t.~='-_...... PI_._ wa.

VOOQDU DJIP'''-'Mi.
D. ............ ~O'"

.::::
vi ,. * , .

.. J 4_AI&1i_ ,_ 1:Itm1, ....
~ .......... _Mrt t •.... _ ''-» 'l'rIIrt _ .......
Wa ...

w~5=~~~ _ ' f--;-t.!.~
......._., W o.t.__ ... ~ I "1'1(,"........- ' ...........
v- ft mw _ Mmt • '«::
~t:1'C::.. ..ra-_ .......x. .,

L •• M ..
• I I ja

bezich'" 'wordt uitgenoedigd.

i eene, Woning.. Meubileerder en
Meubelinvoerder.

K!OLONIALE KASTEN-MAKERS.
La~tf.C;:raa" '14S1 (v.::o-tter 1(4),

• ;. • KAAPSTAD. - • •

Goedere,. "orden, Daa.tet.t.d ,..".ut 1'8rZOIlCLm per trelll of per .hip
OATALOGI VRIJ OP AANV&AGII.

BUCKNALL STOOMVAART

BEPERKT,IJJNEN,
VARE.DE VAl WPSTlD lAAI EISE' po.

VaAOHT DIUST.

OEB'R. BUOJtNALL. Rtranclatn.at. K&&_tacL

WENTZEL SCHLESWIG,a...... __ ........ ,
KORT. _ &RK';t".TRAAT .,

Groothand.1 Magazijnen, Kantoren en Uitstlllkam....
~BUWJ;lf81'JtAA T 4.

In onse .A polheek w.·nieu Dokte,. en Familie BeCePteD bereid 0,..,.
fl8llkomltig de Britsche ot eeDige Buiren1aadsobe PharmacoJlOe", met
Stand.Md Medioijnea ea Chemioaliën.

~. groote ~ iJl EagUohe, Duit.che en FraaIOhe
odeun III Toilet zeepm.

All. Holludeabe Medicijnen.

NAUDE &~BOTHA,
larkt ID Colllllillle "'Dien ... ProdU&eI laadeI&arL

PRETORIA EN JOHANNESBURG.
Il00PEII _ VERKOO'" ,,. _ Ln__..." -"III". c••• '·....

ALLE ORD~R8 WORDEN liET SPOED UITGEVOERD.

POSTBUS eie. POSTBUS 4eI8O

GEBROEDERS OUVIIB,

MARKT AGENTEN.

Eenige Vruchten oC Produkten un ons toevertrouwd
, lullen onze besie attentie ontvanoen.

DADELIJKE AFREKEN ING.

RATTRAY & MARAIS,
H.ny .JOfllf B.ATTB.A.Y.
ANTHOBY IDUARD MARAIS.

Prod.oten Handelalvs tn 't·Groot en KlelDJ

Alle. lIOOI'teD ftD PrOClUAm 'f8l'kOaht op COamUnIie
ol 0111 nhr,

a.Jfk8W ••• · GIDst, pa.TORIL
, BUS till.

Beate qualiteit in 200 lbe pan_ken bij de
PBODUOTBNWINDLS Tan

THOM8OM W'ATSON '" CO.,
. BooN- ••, -.t.land.

De ~ Pr:ijI wurdi~ "9'001' RUIDO, WOL. IDS.
PJUJBOPG6.VJ: Ol' rva6.d. ~

PriJ- ("'0" Iii ... lt nr·
..,... __ ) op _D .Bo,_~ Da lf"8IlaIp--......

UIr or.bul:

D. L de VII .... ,
ORGEU8T.

WKLLIf'lGTOJr.

AF••u..........,_.1fIjdU aAaIlIItila.,.."
... ..mr z.id.JMz .. ......
......-1..0.. d·.... ' •

N...... ...,.._, u' .~ a..1., t._ u... ....
....'~ "I-JIIOI u. ... _. ...... lO,-

Waaerfal " Hardiek,
lI&B.UII1B8II BIIOI&D8.•

P7, DOIPITRAAT, KAAPSTAD.
o.tn.l Kaatoor: Jh7..... J'ftUI.T.

a.re:~or=.:z:..-=• __ de ......_._
:DIn DIDIIkiaIn 11* "'" a4...

H A
Jacq Duseal 'Ca.,

P ..........
KAAPSTAD.

ONTVAllGD :
.. JI'II*I OOlIeaIiI BOI.r.tJrDeCU"nU_ IJl lift!Jaant.u.ne1

~llII" CL
8oheur~ ner llCM_ af la. JiOIWIij.

Zon~~_., ...

VlU.AG

IBLT BJUlfE'S
&r&JPip 8torie11Jl .u4en ma
DeIHD 1.. Ii, .. dell Jft paftvrij.

VEB8CBDD:
WebteDulwl .

,_ '-Gak _ 2 ..... Pl'eKtII
daar !'Nf. Honmu ...,....iD~,

III
n.__ ëak ... IIl ...........

~u M

""""""-§.-...~ dAd' ""': *'~ .......,W"" ....
.Weelh04K " ...
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P.K. 40 BURGSTRAAT, 1LUPSl'AD.
r

.fnvoe},/eJf4 Uall ~(/ntf6ó.ID§ereet!4M(lptil fII(/~Ailltl'li. -

De twee Independente
Kandidaten. ~~~IHEUI),J;H}H'T.

trikten waar ouder. 0Im!rIDIlPIIIl, sija
hUD ~ DUr ~ te ~ ._.... . . I

Dit _.leD .aj &0 oader ~ -----'-JJR H E·-U-M"':rA-"'T·I-E Kr~~l !,nbh«e ~ werd go- onderwijs moeten ctoeu, ol boete bet. -

:'~~"':'I't'\V~ ~~ ~ Il-Dan, ten tweede, ill bet rJJerVOOr.. .. •
.' h'Jgewoond door dri •..._-VlJftig ,ll8&ID8OO, ~ spreker de ~ '!E~---"'"'.,..._~.

" ,",·er>'(,ht~t>Il. nog 1nJ- wil: bet ....Sa....M""~..... __
"'1'- voorstel van de bee ren Abnan Schema. DaarvllD is hij ook _ groot>e

IIr-uk ,'u Tor ien , .....rd de beer Dirk tegenstander, els zou 'het ook door OIlS

llce'"k "I. voorzat.ter en 0.' beer An-, Gou'n!l"lll'Olent ~ w~a. en bij
".' BnnIt als secretaris gl'kozen, -noelftoo het OIIIlOOdig, daar 1nJ toch de
, I),. ,oonJt ter dank te toen de ver·, Docks aan de Kaapstad hebbeo ; hij
,I,'r~ voor de oor })Pm aangedn&n, 'meende dat indien bet aou"enIement
" h"d I...... '" geZl"Il, dat de keuze op k?"-ten wil maken, het"daD be~r 1FU

,.u .m,.I.'r meer bekwam ..r man zou, die gelden a.&D goe:Oe 'll"egBB te t-t.&-
n 1(,.,'aUeu. Hij zou f'Cbt.'r trachten ,~. Zoo. ver 3'la ZIJn .verstand. strekt,
: ,wl(ad.-nlljl; wo oNelIJk als mogelijk gelooft bij. dat tot hiertoe ~ ~l
, r,,,~l ..u,. ! door de Pn.rle~ntaire ledeu die ~_
1,.,rq::a1l11d e reido-- 5prak ..r, dat het ket~g aUe)&l'en Ye~\,\d
: I vnn barw' speot , da.t blJ nk.t meer hebben, gedaan is. 1II"8JIt hij kent bl~

.".: d,." Bond kan ~ gaao. daar kans alle diatrikten in de Kolonie,
. ,,,'u ~..boren Hond ...man ...as. dodi, maar b..eft :oumr min ~eohoo~ wegell
'.'Tl ,I.. han,k-lwiJZe VlUl de Coea- g.._n cl.... In het clist:rikt Piketberg.
, " v.in Toezicbt , omtrent de klach- , En daarom raadt Illj alle AfrikaaQdeft
'.' -en de ~h(Jlld.." v..rgaderi~n aan ten steri.ate teg_ het schema te

b:" - f~''''ONl''''fl van kalldidaJten jo..: ,....rk.m, &li hij eindigde met te zeggen,
,.,.;.! >.:Ho.-k1e hij .ach gedroog .... det hij zicb IIW"t ziju colJ«>g-a , den heer

',III dom Bond r e onttrd[ken. en De Beer 'Vereenigde, dat b<!'t SaJda.nha..
: ,,11,'<'11 'p",·k ..r maa r ook een groot, baai Schema nieU &llders is dan _
" .,~., ,I.'r h..J.-n va n 'IJO tak. en an- zalmumopoha.

"" /",,,j,,,ld takkeIl. _. I. De voorzitter .wide toan: als er
....pr'·!it.r W:I' in ._1t:Wil naar Kaa~-tnd )e'~~d 18die f"E'Iwge \~ aan den beer

,,~.;.," om tt' rnad'Ph~6n omtrent bo..t, 8~''''I(b ,.-jJ. 8tefien" hl) zulks GU kan
...ndd!] ....U \'''0 kandidaten en lS toeo, doen
",' '\"\1 voor-na arrts t en Bondsman tot I .D.' heer .Jan Kotze ~ toa.. boe
'~,I'"t ,;,'komen dat PiketbPrg ~ eIl ,n:~ d ..n beer Stiglingh ~ vera\a4n:
1','r·.'f\,I.I.· één k.an<liJaat zal bP...,.,.., hij IS _n Afnkaander en wd aH.... "oor
", r:lI wat j!;ebeurt nn? De- Bond de :\frikaanru.n. doen en is tegen het
:' ': :, II h- ... r ~I"rai. al, een Boads- Saldanbabaai Sche-ma. Hij meende dat
-" u 'ut \~n die t.ich direct, t.... l...t .,.... jtOOl'd ..... k is, daar wij tocb',:;, d,'u Bond ~ft VETklaard j?;edn, '!(6<'ll havens hehb..n. ..
~,. :" ,l.> Krijgswet, en daar ."oht ...r, De heer Stigl~ meende dat "'1
I'., ' .'r~ ~ ooit de eer gehad hooft: h.avens ~ .. hebben langs de Weet
· : I. n.h.Iaat iD het ~1 ....... ld t.. bren, : KWit, maar WIJ bebbeuo maal' ééo dok
" .. ,' .,', het. ,"0 daar, dat hij nu gl>d ,,,n dat is genoe,z:.
~""" "ec-rd is , tot. het einde too t 'I De heer ~tu:: Wnar?

,,',.,1 orn d.. '-"ruf'Zlng ....n de twee, De heer ShgLihgh: Aan de Kaap-
:' :" )t·nd, ...nr» kandidaten tot een sue- stad. Dr'
, ',' ~" rn.vken De twee kandidMen rul-, Hier volgde mj 1VJIt ~ie til.... •
.' 0 <1.. - " -rgadt>rin,I!: toespt"""ken doch seben de beeren Kotze eo Sti~
" n , "'1"J.> hlJ i..ts omt.ront b..n OV1'1' AfriklUWder MI niet-Afrikaand'er.

- »r- Il I De .......r Kotz.e l'l"Oeg of de beer 8~-'~ï::'::~U h,-er De Beer OOtr2ft, k"",I.' Iin;;h dmelfde ~ zou. z.egp:"n ~n
"" ... r rwm .... u zijn j<'t1l'; dat biJ b"t Saldanhabaai .Schema op den 12e.n

':'1\ W.,re Af rikaander 15 en oolr. een I .Ianuari, den ~tnUI.8tt~.
· \ . Bv n ds man die eiJ n taal ... J),. Iw-er Stild iDi!ih zeide. dat op dIeD
-'.,~,r ..:110", il r-u d~t h<>eft bij ook door norninatif'(~.de Ir:andidia.ten niet veel
"~":' I~,"·p,.;,o. gele-genlwid zulben hebben om te spr'"
w.;: I-n h,..,r Stlghn2;b ~t, ken, maar hij za.!. op den 11U00 Ja-
,;' p;'.kt'r nog goon persoonlijken nuan eeo 'Vorgaderilng te Piketberg heb-

• ,-: ~< met hem g':"had doch mannen ben. en dan l'lILi hij gereed zijn zijn opi_". ~'C: ,,' spr-eker v...,j respect hooft. nie, DIoot te leggen t.-gen het Saldanha-
· ",,'1) ,j,m ht,,<"r Sll~i.n:;z.h aan b€m, bo .. , Schema.
. ,,"; >i •.• ; al, ''eO waren Mrikaander., De. ~r Kotze vroeg af de heer
'i,",i' IIiJ ru"t ali""n van die man.n-en. Stlghngh Pik6tber:g 7..00 goOO keaclz. dat

"" Oo,k ,.dh bn"v~n van predika.nten bij ",cb hier VET!ci .... baar kwam sten-?
"t·e,r. ','n h.·m aanben·lenole. De h .... r StigJmgh ant"'oor:dde: Ik

~ , u J DE BEER bell K"'vra~d om llIlJ ""rIDeabaar t..Dr: Hl-:ER .... , . . st..lletL
I'., n,.,.r ~1. J tie &- nam nu bet np bt'er Kotze: Door wit>nP

, ",r.l tm 'prak ollgov •..,r als .olgt: - De beer Stigliogh: Door een depn.
I· 'Ieh d,," Bond v..rlat .. n doch t.-gen tatie mn den Porterville. Tak.
, ~ ~,-m"..J w"nt t.k bPo oon geboren I De h...,.. Torien, Porlerville, die ~
J'",".L,Ulan Ik !:reb ook ""n.nuwl ou]lt' g..n'W'OOl'digWIlS. bevestigde het met 1<'
I"", nwo.. -1<,ll ,.".lat ..n nit hefde voor I' ""ggen. dat bij E<e!l. van de dep. utatie
"l' 'ui k \' erdlPr g~ spr ..ker voort w-a.". die naar den beer Stiglingh ge-
,': ,"I\J~ Uit d" vekeerde stappen <lie pan wa~ om hem te vragen I!l1c.- ve!"
:.' llond gaooml"D lJe.eit ~~ kit'8ba.ar te 8tle!"len.

'lO 'l')t,'rllLOtl; Lln ,h...' twoo ~a.: M<YrIES.
· "u het afwiJl.én van d._. klachten ~a nog ""UI!Z" discu.'ISie tWJ>ch"n den

,I" r [1.'01 z<,I.-."11en anderen iDgel..~erd oo..r J,.", Kotw. "" beid .. kandidat"n
" .\.- ('olJUlll.-S'" van ToezicIlt. 'an- llrord voorgeeteld door d..'1l bo'er Abram
: :"r L,t hiJ .tem B<md hooft moete: Brink, gesooonJoe.erd door d2'll boor
'r ,',,, ;h' la-.·r :\laral1l beeft mc Ton6n: een motie van v!'rtrouwen en
-,. t "'",ell J.'n Bood v..rkLlard gedu· volie ondol,rsteuning lUIIDt beide kandi.

", ,I" ~nJ,,-w.'t toen luj op de.~ J"t_. on, .oorJl;E'Sreld door d"n beer
"I.,tl "er·.;ad,·nng te Kaap"tad zro. ' Jan Kotze, g.,,,,'<.'Ond"'erd door d"n breI'

I,' "," 1,1mnwr lS dut dien dajl; met Ja,,", Kot"", vertrouWt-n en ond"nteu,
..' r I~'r,on"n te~..."woordig WllJ'en om lltWg aan 1,..lde btonoemJle BonJskandi.
" I~Jnd :e ,)\'t'rtul~pn wat luJ jl;edaAn tkt<"ll.

" . i: Pil DU wordt bij als een Bond.... Tot. .•t,,'mmmg g"'Dracht kr....g de mo-
,.,,' h,I.,"t benOf'rud. tit, .an dt'l8 h,>er Brink de meerderheiu
jl" h,~r .Jacs. Kotze wllJe ,preker en die vun ,jen I....'r KotI.e. drie stem.

," >Il cl.- r"ae ,allen om bern E'l\Il paar men.
r, . ,'li I,' dven. DI' voorat t ..r zetdp, De voor:z;itter verkl.1llJ·de iOt'ri dd
:.".' ...." ,,,Jer ""n " ..legenJl<,id zal krlJ- motie van d"", lK-er Brink Bangenomen.
.." om ,~('n te ~ aan den heer :s..ide kandidaren bedankten toea de

11" H,..,.r ah' biJ klaar IS met ~ ...ken: ·vl'rg.dering.
1,"'rtl(a.w.J,·, relde .preker, uat bJJ Da bt...,r Stiglingh badaukt .. to<>n ook

.' ·.'dn wa, om ren scfukkiog te makpn '!..Il ht,_ J"n Kotze voor rip}, m".nn'~
,~,,~! ' 1I,'n oi t>en .aD h ..n rut'! kon ,tR' uJk !I:"drog om t.,,_;en b.,.m tP, st ....'lII,
, , . r"",,'n doch zaJ uJn OIObe ... .,z:ehJk. doch b'J hoopte dat de tijd z;al leereII.
.',-','I~!" 'de twee l~k.ndidB.t.en J",t m" .. r.al ,u6D "n ondervinden wie
., ~- h"Doemd, ~n iZ;lJ mo<'t ~n<kr den ..a.n de .prl;;eerde 7.ijde ~9t is.
H.. n,! .taalll "aodaar, dat biJ .a.nd~ op vOOI"Std van den heer Tonen, ge-
. " "n cl.. n Bond als .... n indep"lld<!llt 8eCOndeerd door den b.-er ~L J. de Beer
, ~1,i,d.l"t ,t",lt, "n aJ, hij mocht gelro- .. erd J., vool'7.iUer tuU1!PI1S de ver;;:t-
" .• "rd"11 ,ho 1.•lI hij ",ijn ki..,...r' zoo. <lering "0 kandidat.-n voor r.ij<K' dien-
." ,ei. <ljn t'·I("n._tand ..rs toonMl dat sten '-i<nmkt b~lk door d"", voor-

,..,0 ·el.,n'n .\friknaod ... IS, zitt..r m ..t ':"n paar "epaste woorden
1< acht het onnoodig, wide !!pre- beantwoord werd.
: "m v..nd&ag mij u politi ..k bloot te A\'DR8. C, BH.I~K,
. '''Tl ,har Ik t<l V!'Il! .lombekan<l ben B..cret&ris.

',:~r I~,t :::..r.-Ie di!rlrikt van Pik ..t-
. ,. .'n niet al1.... o dit, maar dat ....n
",!,'r ....,'<'t 'Ofa! ik !(P<l:lAn en geled.m
'," mor mlJU [.u>d "n ~olk. Dear "
1 I.. ",i,;k ""n voornaam cti.ng dat ik de
". r :od,:nnll: onder h .. t oog ...tI bren,
''''1 ,laar' Ik ti'Tl sterk..te ~"n ben
,~-.' ,j"t l- b.-t S,ddanhabaJM &",ma,
"," ik c...s..'hou'Of h .. t als e.-o zakmo- EEN JOHANNESBURGER EN BILE
",,!.,I,·' BEANS,

DIBCC'l3SIE.
nieun, om 0I1JI8

Windmolen.

t.iohten.

Uoyds'
Wind~olen

i·

"Aer~otor"

[\(0; HEERlDN DE BE!lR EN
8TlGLINOiH.

" Weillnllbe."

Een van de meeat koppige zleHen
om met succes te tehandelen door
mlddêl van het oude Medicijn· en

Pleister Stelsel,
Kan jl'enellOn worden door Dr.

8ANDFN'S hedendaag8che
Blectri80he behandeling.

T,E KO.OP
; ----,. ..

ZAAIl,AAIl""PELEN.
J'raUOIIe ..,., ,-;, la ~
~. ~ ,iiiIiji..

i >t>'
41'11rKLL • 0..,'4.' ....'........11.

Door middel 1'&11 zijn Eleotritche
Herculex heeft bij duizende genJJen
geDeZeD, nadat all. udere middelen
mialukt waren.

Die gevallen .,nek.n yoor sich_lf.
Wat yoor anderen gedaan ie, ba ook

900r u gedaan worden. I.om en oDd.-
zoek zij n manier 1'&11 behandeliug, het
koet 11 nieta.

WlIAl'Om te lijden, ala een geneel-
middel in uw bereik: is ?

lndiMi 11 niet zeJf kunt komen, IOhrijf
Toor mijn boek "Gezondheid iD da N ..
tuur J, het wprdt 11 ko.telOOl ~
zonden.

---

ra,.
Goedkoop.te .. meelt Boo-

DODliache ~t YOOr bet
OpIaijacba laD <hoot. of
k18ia8~

WATERKOM OF ADBESSEER:

Sanden,
No. 4, PIei nstraat, KAAPSTAD.

Hoek President- en Eloffstraat, Johannesburg.

Theodore
Huishouding ~ den Tuin,

HII Oren. vanVee,
Of .............. nden,

,

Officeuren van 9 v.m. tot 6 n.m.; Zaterdags van
9 v.m tot 10 n.m.

1111'

RIVInD, PUTTD of
BOORG4m.,

Windmolens . STELLENBOSCH.
LloydJ' Ie~den hun

ervaren Opzet~rs
alle deelen del'

Kolonie om "Aermotol'
Windmoleu op ~ rieh-
~D..

Publieke Verkooping
VAN KOSTBAREOE beste WINDMOLENS

ooit ingvoerd in Zuid-
Afrika zijn te koop bij

w. BURG~R,
&uiiDtenbelen, Paarden,

Wagens, larren,
!ENZ., ENZ. PrIi_ "'~'" Po .... ; _ Appl~

"Olivier" Ploegen. "Planet JR" Cultivators. Eggen.
"Deering" Binders. SnijmachInes. Maaiers en Harken.
Lloyds' houden In voorraad alle soorten van Gereedschappen

benoodigd voor de Boerderij. .

Marktplein,
Viotoria West

, I"

Begrafenis van Gesneuvelden
te Richmond.

DB onderget<ekendeo, be-
hoorlijk gelast door den Heer
J. P. PBETOB'US,die Stellen.
bosch gaat verlaten, zullen
publi.'k vl"rkoopen aan zijn
wonir g in de Dorpstraat, (reeht
)ver den Heer Van Blomme·
stein), op

WOENSDAG, 20 dezer
(JAN. 1904).

1. Al zijn kostbaar Hnisraad,
bestaande in Vfl'8Cheidene
Voor. en Slaapkamer Betten,
Tafels, Stoelen, Ledikanten,
Kisten, Stretche!'lll, Tapijten,
Glas·, en Aardewerk, Keuken-
gereedschap, ena., enz.
2. Een paar prachtige Kar·

paarden (merries), Een Bij--en
1'l't'kpaard, 1 Kap (F.H.) Kar,
zoo goed als nieuw, 1 Mol.
wagen, do. do., 2 pare:J. Tuigen,
1 paar Leaders.

Eindelijk een lot Pluimvee,
en wat verder ter verkoop zal
worden aangeboden.

Verkooping te beginnen om
10 uur v.ID.

N.B.-Pe goederen zijn alle
nieuw.

" Aermotor "
Windmolens

De lichtst loopellde en

krachtigste

WIIDMOLEI
IN DB MARKT.

EENVOUDIG,
STERK,

VERTROUWBAAR.

Findlafs Deoorab WindmolensRHEUMATWURO.
Waarom zoudt gij Hoesten 7
Waarom zoudt gij Hoesten 7
Waarom zoudt gij Hoesten 7
Er is bepaald geen geDeMDliddel wo
apoedig eD doeltrelfeDd. Biecht. een
to.eng& geeft Yerliohting. EenTOndi~
maar seker in werking, kunneD &lJ
door de swakste PenOIU!I1 geDOlDen
~en. .

VOORNAMEN en Ouderdommen
worden Ilenaagd nn :-

HAGEN, BLIGNAUT, ROUX, DE
WET, BEYERS en VAN ROOUEN die
tijden. den Oorlog in di. di.triki ¥&-
men.,eld ZijD, ten einde de noochge
opt!Cbriften op een Grafsttoen te maken
dat men beegerig is in het plaataelijke
Kerkhof ter .ere ..an bo.,engevoemden
op te richtec. Inlichting worde &00
.poodig mogelijk den ondergeteekcnde
gesonden. '

DE CURSUS BEGINT

btIioallll_W_--.-_, - IIIj1ador,

- "'-'iJll
~ .. _n1-".P-at;IO--
II1II .... OUMa..... --WIadmaIa_~

NIEUW
MODB~

Zij~,
i en

de Sterkste
~este.KEATING'S LOZENGES.

KEATING'S LOZENGES.
KEATING'S LOZENGES.
KEATINGS LOZENGES. 1.ANl>BOUYtSRSLOUIS D. PIENAAR.

Richmond, K.K.,
30 December, I:1C,3.

zoo gij m.t eIaPen kunt ...- Mt
hoesten Al un K.4T1l.9'. I..ozD-g.
u reobt setten. Zij stoppen dadelijk
den hoost en "enrijderen de oonaalr:.
Enorme "I"Orkoop <mil' de pbee4e
wereld gedurea.de de laatate 80 jaren
bewijst bnn groote waarde.

Geven Onmiddellijk Verlichting.
Geven Onmiddellijk Verlichting.
Geyen Onmiddellijk Verlichting.

Schrijf om
VICTORIA COllEGE, onze

STELLENBOSCH.
nieuwe PrIjslijst

vu

Windmolens. Correspondentie
in het

Hollandsch verzocht.

lOEISU8,it7 FEB. '104.

POMPEN.Aambeien Volkomen
, Genezen. Stndent. n wordeD Toorbereid Toor

Grad.n· in de Letteren, Wijsbegeerte·
Wil-en Natuurknnde, wook Tour het
Landmeten, Mijnwezen en Medicgoen.

Bijzonderheden .,.n den !Secretarie ....n
den oonaat.

Wij gebruiken
'\Vindpompen, HI\ndpompen, Stoom·
pomper, Olie engin" Pompen, Pompen
voor wijn en a.lle doeleinden.

Gegalvaniseerde en andere Pijpen
worden opgezd onder garantie.

bekwame
Pompen, Pijpen
onderdeeien van elke

soort.
De beer W. J, Beddorp, Booyseo.,

JobaoJ:e8burg, lIChrijft in een brief aan d"
Bile Bean Mannfacturilll Co., Kaapstad :

WHpt get'ft m~i ~.el gf'noege_n 0 mijn
gene.i"l! door Cb ... Forde'. ~le B_
te bench:en, ODg~"e"r t.(e laren gele
den kr"~11 ik voor 't e .. rst peo aan.,.) "an
de~p ve!.rbrikk"'idle kwaal. Ik ben een
pntguv, r, en heh dikwiils te wedren
ond"r de 1".,ar8Ie om~tatciighedeo, .elke

I)" ...-l)(lrzlT H~r zeido toen dat lfi(ht-'Il

:- .'·Ukln.l ~ uie eeruge vragen aan d.·u
·..·.'r I)" &-"r ...-il .tellen h.iJ [)u :ruIk'
, ,11 ,1<X'D, waa.rop de heer J a~, Kot 7.e
'I: :: ~r De s.~r 'I'l"Oeg of hij bcl voor

~ ... :1'_ ht_. ...cbouwde om. Pen man 7..00

.',UT. te 'iChilderen ~ biJ den h<'6T
\L.r;u, ..:",laan beeft en dat /}p ,"118
pil \'[x'ke ~~"l";[aderinrg,

r ht ()[ltk~nn" de beer De Bo>er ""~-
: .. ",1", dat 'liJ alleenhJk. van den l ...",r
11.",,; ..;e7Á.'tldhad W>LtblJ gE'daan b""ft,
" ...." d...n Bond. .
i{kT wl",de wat di;,c u.""-ffi QV.. r, 'I\' ,-I.

, .. "Inihl!:,j,. ,Ist d..n !J<.er Kotze be ... e-
·..n w·.. d clat dij b""r "arai~ d n beer
I'.. Ik...r In de ....... tgemelde r\l'llu",
.-"é r.'j,.....b>(d oo.,ft.

~)., h, .....r Jan KO'tz.e wil<le wete,n" t,('r-
, ,jo. " •• ,r n,· &-er 7Rgt. dat hiJ ""n
" ,"', .\ink.lanuer 1<. wa·t dan "1~..."hJk

.\ fnlutander i.?
r '" h~ D" B<>er anLw'(JOrdd,,:

r .. "nd (he zijn 1,,00, l..IJn volk AA "'Jn
, ,.d ,)1' l.lJu hart draagt en de bPLan~en
• " 1.1 lO, land waardeert.
p.. ';""'r Jan Kotze meen<l'e dat eAn

\;r..iwilmoder moet zijn een mao .1",
:lH de Alrikaande-r l'artl J O:>e<J&.
_ It, Ml ook onder de ""11:"1. V&D den
]\.. nd .taat.

I)" beer De Beer V'l"O<"g ", .. lke macht
,'I ,j" Bond heeft om p"rk eo pa~~
'", r H'maIld te 5tRIlMl , .ooroo IDf'UJ
, ,. I.. Bond verkeerde stap!,,'" n...,mt,
" .1~.' htJ nu 1!:000a" n-rt md d" b,-
'" :11,11" nn kandidateIn ... mf'8nu...
, :tr.'Tl ....n ware ArTtkaando..- kon ziJn,
• '.'Il dpn Bom;l.
Il.. ~()()r-ritter V1"Of'~ toen om d.-n

""e Jao Kotze een paar vr-agen tedOl'n
',. '.l .. :k h..m geweigerd ...erd. Toch

:,1.. ,'r llrdt d:iscnsMe tuallCben d"n
, ,... K,,' "" d"n voorzitter en d_ h.",r
! 1, I;....r o~ de handelwijae 1"101) t!,'1l
" ,·r :\[aI'llU! gedUTendf'l de KriJgBWet.
, ,,' r"p d .. h.... r J!Ul Kotz.. den voor,
".'r V1'O<1l: of luj het kan beWlJ7"""
. :'",,,,, hjJ van d_ heo!r Marais !(ev'~

:j""r"
p" "",,,,nIttf'T ... ide· Ja. ik kan.

DE HEER 8TlGLINGH.
1"" h'<er ~ nam no bet woord
, ,prak /}n~veer ala volgt: -Ik heb
_ ·jnr.'nd,' mijn IQOj>baan al vele .....r-
~:,l~nngao tDegI''Proken, docb bet lS

i,· ~ewOOQ,t., niet om &ell aprel<er lil
L./" r..d" te vallen, maar ll4."m eer>rt
" I,r.,n . lln.'pr"l<en, .oon.lat., 1I1.-n aan
,"ru ..,nl~e n"3Q:eD ><telt; mj "._ d....
l"p.'n da, hwr he-m ook de gelegenheid
. ,I I.,....g",,·o worden. V'OOl'dat men h<ml
''''''':8 v~n r.a.l doen, w~l:ke bij dao
:' r""d zal "}Il op gepaste wijze te be-
• 11' \.\"()oT'l"ieo.

I',~)r' loan.!., "';di! spreker: Ik !>en
':. ~.. l.. ,,'1l Afrikaander pn Bondsman,
I.. 1 I~n ót"voll!:e van de haadelwijze
.. Uil d.. ('<)mmlSSie van ~ht l'IIlI .... t
''',0<'/11°0 V'1Il kandi~, stil ik vn·n-
.! 'I>.: t.'i<~" u..n Bond ale een iDdep.m-
:·.lt I<a.nd tdaat.
\' eel ..-an politltlk. _de spreker, zal

, v~ niet bloot IPgg~: daar i.
t .. ! genoeg ?ocw, lfaar daar sijn _
i"",r VOOrMme diupn WUI' •. par..~de~_ ........opwil

P. J. BOSMAN & ZOON,
Bllllj k. - Afslagers.- Prijzen.

Stellenoo.oh,
6 Januari, 1904. NIEUW SNELSCij~IFT,

en TYPEWRITING,
Worden ond.nr_ op ONS STUDIO,
.n vooral per poet OYel' geheel Zuid-
Alrik.. DinadaK- en Vrijdag a'f'Olld klu
na 7.á0--8.

De Rudi. is _ genot, gemakblipr,
_ goedkoop _ nuttig. OYer 600 mja
.. &aD besig.

Schrijf Olll iDlichtingen lAD

Secretary, New Shorthand
Box 1,290, Cape Town.

ONS STUDIO is in Langstraat, 28

VOIGT, We bebbea .. jpooleD YOOrrUd nn Landbou.kODdige W.rktaigen en

Bakldt:apolllpon.
A_

60, DARLINGSTRAAT. 116EVOERD VEE. GEO. FINDLA Y & Co., 18, Commercial Strut,
KAAPSTAD. De

M:JSBRUIK
VAN EEN lUS UIT DUIZENDII.STERKENDRANK

Taat •• Drll'rU ra .
Gewoonte en Gevolgelijke lenuwlchtige

, liekten.
GEHEEL TerO.,erd, gecoutroleerd

en KenMen door het gebrnik no
EUCRASY. Deze ziekte il eeD vloek
voor be~ menscbdom : waarom aanhouden
met deze .,enloekte gewoonte, wanneer
o kan worden genesen ? Encruy Inn in
de kOtlt VaD den patieot worden gfOPlaat.at
annder dat hij er ietl! no weet, en "oor
dat bij ietl! opmerkt i.M hij geheel gene~~o
Voor Toiler bii&Ond~rbeden en COPl1eo
nn meer dan 2000 f' tuiglcbrifren brenll
een beloek of schrij aan DE FUCRASY
CO Da"}", Cbamben, Ri!tlik Straat,
Johannesburg, (If P88tbu. 616~. AUt'
con.ultatiel en ~"rp opondenhe .tnct
nb. im.

DOORLOOPENDE CtlJ'IIU8 "oor
Matricnlatie. Persone~l van tien
onderwijEers. Goed uitgernste af·
deeling voor rnwoning, ScheilOlmer,
Werlrplaats. Degelijk onderwijs in
het Hollandsoh.

Voor bijzonderheden Eich te ver-
voegen bij het ,Hoofd van de School,
E. T. Littlewood, M A" B.Sc.

D. J, PIENAAR,
Hon. Secretaris.

Daal'toe behoorlijk gelut door den eigenaar, den heer
ANDRIES RHOODII, mllen d~ ondergeteek6nden op boTeDgc.
noemden dag en d.tum, te WELLINGTON STATIE, ver·
..oopen, het navolgende, t.w.:

30 SlachtoSsen, Jonge Ossen, Koeien en Kalveren·
8 Muilen, i Twee Paarden, Twee Karren, Een

Spide~, en Drie stellen Tuigen.
J~ F. PENTZ & CO, Afslagers.

Wellington. 8 Jan" 1904.

DE heer MANNIE MARITZ VEBVERKOOPINGwenscht mits deze. ter algemeet!e
kennis te brengen dat hij 13 Jannari
a.8. uit Holland te Kaapstad lal
am veeren met -TI-

75 Stuks Vee Wij doeD Type.werk TOOI' Firma' •.
Prij. _ billijk. WELLINGTON-STATIE, ~:~Fonds

£2 ),000.
£34,OJO •

,

1 d~ a.ol~L.; il t,.t,_·r'{.·,th·n, I II l!i we.d BOO
.:echl, dli.L wlln gesondbeid ten .terkste
geecbokl werd. Natnurlijk nam ik mijD
toe.,lucht tot verachillende IOOrten medi,
cijnen, doch Terlueeg geen "erHahtinl, en
mjin undoeuing werd hoe langer 100
erier toi ik met Kentmis 19~2, een
proefdooe Bile Bean. thuia "ood, en d~
de getuigen_n Terltlaarden, dat gelIJke
genUen &la he4 mijne gllH~n waren,
bealoot ik le te probeereo, e. Ik lra1l me'
het m_te genOfllen .eggeD, dl.t de uii-
.1'1 mijn 't'8",lIChtingen o.,ertroffen
heeft. Ik kocbt een done, en gebruikte
de Beans .,olgeue aanwijzingen. N. ruim
een _k w"rd de pijn tra~se min
der en ik begon mijD guoodheld teru,
te krijll8D, en daar ik doorging met de
Beana, ~gon ik mijn vroegere knchten
terug te krijgen, en .,erdwe~~ de ~m-
beien geheel, en bebbeD mo lIDda dl~
tijd niet meer ge,laa!!d, betgeen Ik
alleen lijk toeIchriif aan de Bile Beana, en
ik bn 18 dan ook me~ een genat p .. eten
aanbeTeien laC allen, die lijden, .lt ik
d.MI."

W at beter bewije kan worden voorge-
!:nabt dat Bile Bean. ongetwijf ..1d aam-
~ien genesen ? Zii liio ook bet bede
specDale mi~ der wereld TOOl' boofd·
pun, TentoppIDIJ! leTer:kwaaJ, .• lt;ehten
adem .Ieohte spgIYer1erinjl, oprllplngen,
dnuellrheid nakte, onlDl.,erbeid in bet
hloed buidJtIaIaa, Terliea van gee.tkncht,
a1apekx.hlid, Tlékul'l voor de OOP",
gegolll in het hoofd, nou WeDkwalen III
olllereceldbedlll, en eeD l4cer nn aad~
Innlan die hun oonprong hehben ID
.lubte pi-vloeiing, opoam. en .,ertee·
riq.

"

wUBOliDEH:

8 Eerste Klas Jonge B~en.
6 Goede Melkkoeien,

t>t> Vaarzen, allen te kalven op
of omtrent lt> Februari,

6 Jonge Reunpaarden van 4
tot (> jaar.

Alle vee ia van de beste kwaliteit
en in de beste conditie, en zal op een
na(!t'r te bepalen datum ter verkoop
worden aangeboden.

mBERG HOOGE SCHOOL
VOOR JONGENS,

-- OP --

Vrijdag, 16 Januari, 1901.

MARTIN"S

APIOL & STEEL
I .,oor dam-/P.LLB. MOUJJTO~'S

PIJNPAINT
Geneest alle Pijn.

ZAL GENEZEN: '

Murraysburg Handels Mut·
schappij, Beperkt

TlIDPUI-
OORPUI
IiURlLGU
ZnIIEKL-
UBSTUIIIIG
lOL lEI Pili
lBAIP
DOBP
PUI II ROG- "
PIB II III -
BmILOOP
CBOLDI
InuUTlIl- t, i tot adlga.
la. 6<1. per Bo"-l, poatcalcl "'. uln.

iD. t miDDat.
i mlnDt.

tO mllutla.
10 miDit ...
2) IlII.t~L
5 mllte•.
ft .1I1to.
11 nru.
iO II1lltu.
tO II1l1ta .

J. C. SMITH & CO.
B08~looIen Tlimerllont lagliiJDBD.

Kolonlaal- enllerikaanach I_ou~
Stoom ZaagnIaI ....

88,Breestraat en Riebaeks Plein,

KENNIBGEVlNG pecbiedt biermede
dat de Jaarlijbcbe Algemeene Ver
gaderilll na ~odeelhouden in bo.en·
gemeld. Kaallohappji, in termen.,~
sectie 7f van ae artikel811 van 1IIIOCl-
atM, te llorrayaburg in het Stadhoi. UI
worden phoudeli op VBUDAGAVOND
den 15den JANO'ARI, 1904, om 8 Darpm., wanneer iIen nitoD.. e Directie UI
wordeD gekosen i in plaats van de oode,
de leden waar ....... afireden doch berlDe.·
bur Ijjn. Een Iii" Tan namen "an aan,
deelhouden die ftrltieat.ar zUn Toor het
ambt na Directeur Iifi ter ÏDAle bij de
Handela Kufillchappjj, en op bet kan~r
van dan ouderpteekeDde. Alle aandeel·
houden wordea dri.ogend ter bij .. oning
uilploocUcd.

ZAAD AARDAPPELEN. "
"
"Speciaal uitgezochte FraD8Che

" Karly Rose " Zaadaard·
appelen, tegen de laagste
marktprijzen_ GroJte voor-
raad joist ~land.

Termen 80-120 dagen.

Gebroeders Weintraub,
92, siJ' CLowowry Road,

, KAAPSTAD

"
"
"

Gp rut een
I(r&tia proefdooe
krjjgen door dese
coupon met een
penny PONIPI
voor pori te .. n-
den aan het
boofddepot 9001'

zie "ODe Lad," f:RilLL, Korte-
9 Jan, '04. Jlarktlnna*, a,

'-- ........... (AcJ'f)

"
" t IU•

i dag. O~ Jut,
A. 1.DE VILLIEBS,

8ecret.ria Murraywburg HandeJa
. Mu-b.ppij, Beperki.

,.
TelefooD 961.
T...... Adreei.:
POnrIU lOM.

KAAPSTA.D.

Mislukt noolt om Jicht, Rbeum.-
Uek. Rbeumatiek-licht, l.enden-
pijn. Heupjicht, en Zenuwpijn te
genezen.
De "olgmtk .ij" _ige uiu..u-u. uit Md-

"""11"" brieeex, lDQa"""" tU crigi-u op
aatUOek CllftllelllDOrae.. g~ :-

"De pijn Yerdwooo (na maandon laag
lijden) binnen vi.. Un!ll na bet gebruiken
.....n de eerwt.e d08iA, en ik I!.noot oen go'!de
naabtnut., aooe.u. ik .edsrt weken ruo\ geb.4
heb. Ik ben no geheel gMOnd".
"Ho\ beeft mij we2eolijk _r wooderbur-

lijk gtm8UO. ~urende de lutÁe ... maao-
d.n .... ik lijdende lI&Il eeo Yel'llClarikkelijko
pijn iD den rug, 100 erg dit ik, wanneer ik
IRt, bijna Die~ wed .... kOD op_taan; bukken,
wu miJ geheel ~nmogelijl dAU' ik 8Ml.,oudijr
nio\ weder recb' kon kOmell. Eeu bottel ,_
mij geheel .n al.

Alleen nrnardigd door de eemB'
eigen&ren :

Rheumaticuro Maatschappij,
K..AAPIITAD.

Baedal el Weeskaler!
Haart, 1856, ingebjfd bij A.et.e .... W

lIl"Iem..t., No. SI Tall l88L

v_ het AdmiJaiatrMna -.- ......
clammeD _ BOedeIa, .. ~
,_, ~ Voap-, 0.-
--. ~-A&-t-

DIB.l!'CrBUBI:N :
De WelEdele H.r J. Raid, Voonittc'.

De WelEdele H.,.
P. r. I.jndea ....
J. r. WiGa\.
H. a. ". Bnda.
J. 1.. Jl. Browa. L.•. V.r.r.~r. 1. B. Je,. W.

....UDll'JCUREN :
De WeIEcleIeH..,.

&. A. .,._ IL. .... .BerP-
zij CIie ftl'1aapa d. Lmer _ ..

...... wardea 'f'riMdaIijk " .........,.~:
De ~ der.lle m.Boedel _ Weeabiur.

De TM z-ko... .aI __ ....
___ 'W'CII'd.. "..._.., .,._
wiaa bUldeJiapa de 'M' alwppij
~ ...

W. A. OOllREY,
&crdaru.

Boedel _ W...... ,
......., hut, 1:........

P. J. LOUW,
IUIHlIDKLUi .

55. Buitenkant Straat.

De B8IIte ~olonWe

t.erde Wijnen.
Whisky, Bier,

Voorndig.

IWlffilJSTEN OP llNV1UA.1J

en Oeimpor-
Brandewijn.

elll., 8tAled.

------------_ ....-


	gray00189.pdf
	gray00188.pdf
	gray00187.pdf
	gray00186.pdf
	gray00185.pdf
	gray00184.pdf
	gray00182.pdf
	gray00183.pdf

