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,GEVESTIGD 6& JARBN,
ClftODometer-,'Horologe2 '(lD Ilomabra,

y~U,", r ~ &lMJ.Dn', (hbouw,n ~.
UgIn()Wr "Tlw Wl4I. H_".4G" tU ' .

-lLangertraaf.AjtU .

Gopderi en .Zilveren Horlo es in

vcorraáE..Eehouden. ~ate:rk&ntB~raat, K__r..,JroiI''''''''''_''_'
. • ,H ..+.;~· IWI ..~ li' .v.. WEN80HEN aan hun vele vrienden en.' _ .........¥
AI:fl BuitenWlUIA~en w.e e,.1,DUI. : ~'~nde de ~~d 6ctober.~ uitge~~~ .

d ·---k d h de k8aD80he Mmlen-JIll88Cbien· de praohttgate OOit10 dit
DE on ergetee en en wen80 en ·u· land . .

aandao-ht V8n bovengenoemden zu eDe :r_n..}.. 14 ha d 3 tot 16 handbn "".,...~ ..
te bepalen bij bet feit dat zij de I' . I18h 11~.en SIJn vanS : ó·~ !n I d
'. . '.. de H I ee ID et tmg, en 7aI1 tot )&I!'enpu . . '.I eenige e~naren mln v~. e 0 - . Personen die voomemene zijn te koopen l7A1'If'VliIII "' ............1-,
laadsobe en Patente. .MediC1~Den~ll bijeend rheden aaD,'ODB te Schrijven. I ,.
Dr. C. F. JUJU'1'Z k Oo., de boedanig- . I
h~den waarvat:l v~l hooger staaD McKENZIE & CO",

, ::':~~jn~,#~~~en .' _~ .. WA:rE~KAN'rSTR~
.. ~
I' HEINES MAlrK£W 4: CO.,
Hoek ,~ Lange~" 8lI' Adderley Strate~

KAA.P~TAD.
. 9 October, 1902.

DE un» AFRIKAAN80HE
a en Fab lek, , deel van dit prachtig do;p zal ter

UWTUli lijstfUt lID P lemelstraa1, . worden aan~eboden, 1 ~ I,
! ' . Op DON'DERDAG, 30 OCTOBER, op de e~,VooBALLB 8OORT:IN - •

~dwerk,. en Madeira Stoelen, ga, OM 11 UUR,. V..M. . j ~~_ I: .

. II 4lnkt lUl de Yen iI'digen. :;t
: . :SPECIAL~ VRIJE :T~f:N,
Die van Kaapstad vertrekt om 9 v.lit. en bij alle t~en!rita.lil.es ,laatJl<1OE~'-------r-----. ~.-

Bijzonder liente be~gs ~vo~,,:aarden.:. eli;.vij~de
koopprijs terstond, en derest ID 8 halfjange ter~l .n, met 1" .......-T.l".......'n

... -( I -r , 1". I6 percent. .;-.~ i

- '. d! i

Speciale gemakken '\Vatweg ~n spoor aangiat .'
. Prachtige gesichten op land en zee. Jr! 'ff'
Gezonde' zee koelten en zuivere lucht.' :;1:., ,
. ._.;:: .. '

W lU'ID in den Winter~ aangenaam in den Zó)n•.
Baksteen, Klippen en Kalk bi.j der hand. i,I t ~,

1!;enideaal tan een dorp, uit~~nre.nd aan~ 6frd.
Ruime Waterv~rraad. • i " . I· .

Groote .Erven, Breeds wegen.
De baste belegging' nog aan te.t Kaa~80lle ~

, ,

_BAP. Verdere
. Estates" ~..'''''''''...

DE Ondergeteekenden zijn' over: Spaarbank
eeogekomen in vennootschap GEO.

te treden van af den lsten O~tober, .
1902, als AFSLAGERS, en sullen
als zoodanig bezigheid doen ondef
den stijl van J. J. DB Koos & Co.,
in de distrikten van RoBUT ON en

. MONTAGU,alsook in de aangrenze~·
de distl'ik;ten. .' : :

De firma zal haar H~fdkantOOr
hebben te Roberleo'nt (alwaar de
ondergeteekende J. 1.. DI KOOK,
vroeger t'aIl ~lmon~ ZIch metter-
wOOnsal vestIgen), en een takkan-
toor te ¥ont.aga.
TeL Ad.res:

DB KOCK,

A. W, HOFMEYR •
.Robert80n •

W. A. HOFMEYR, ,
Montagu.

-,J. J. DE' KOCK, I

. " RobetUoh,'

J.l..J. iDE: ~OCK Ik 00., '

./

I·
ale ,

[3.

.1
1 .

·'McK·e.nziei & .~CO.~

I. BENOODIGD~.
-;-:r:- E.1.iE Gonvernante "foor' eenre.. plaaf.8 in dit distrikt ,,!ordt

'door den pndergeteekende;. ka-
naagd. Kennis van Engelseh,
Hollandsoh, :Mu~iek (Pisnoforte)
'en Zingen, een vereis?h~. ' .. '

salaris £36 per Jd&r met VrIJ~
. kost en inwoning.

G. S~.·CLOETEI
-Procureur, ens., Lady Grey,., disrat Aliwal ~oord.

Stoelen van 9&. toé sOa •
.Luier Stoelen van 258. tot 60s. .
Slaapkamer Manden van lOa. 6d. tot 3(\s.

Hand .Manden van lso •
Invalid .. en Bad! Stoelen, aJle grootten te
koop en oo~ V~D8 bestelling gemaakt.

William Miller en Co.--------------~.-~
Kex10aans0h L1lcdoorÏlmiddel,

Ge~l'd.·. ,

.'

Somerset west, 13 Uel, 1887
D4!nWeJ·Edelen Heer B. DESVAG E8,

Kuplltad.
Mijnbeer,-.Dit dient. om te ~oeere~.

dat uw MexicUn8Ch Likdoorn mtddel ~
volkomen benijd heeft van een seer pIJn·
ntS Likdoren. Ik hn bet aanbevelenal een boogst ciimuntund en wonderbaar

geneesmiddel-. J. F. REITZ,

Prerukantder N. G. Kerk, sOme:nMItWest

befjru.~Iatij~ _ i~i~ "D den 1heont.eur
__....., lal. . ~

~sten Oot.,~902'-

\

'fi

•• t .

S8f'8D &.ndarda Palen ;
""""'IDII A" '_A-'AlI&"oI 6 Tt! ladl{ geeohikt Voor

B.aanren, 30 Tt.
00 Rollen D...-d i
kranen; ·en een lot

een groot deel geeohik.t., yoor den
.' I
Á..' ~. KARAIS. A.fal~. I

AT:TE TIE

De aloude firma. NAUDE
.~ - , • t. " .

,.' Eenige MARKT· AGENTEN te "'"P'iI ... f'I'I.....'G
, . '. . t '

H3BBE~ de eer het Publiek in het .
thans tten TAK-BEZIGHEII? te

In verband met hun saak treden zij nu ook op als rroa.Q.I:1i8n.D.DU~lI'~~an,
van el en aard. t •.,

• ·1

Zooáls tot hiertoe zullen zij trachten door :
goede behandeling het vertrouwen, dat . zij onatQ'elft'olil~:n
jaren genoten, te blijven erlangen. I _

Telegrafisch jdres: " Alpha,;' P.O. Bus No~i616,P
• . t .

i . I
I

I~~'---~-r~~------------~-----~~~~ ~~. ~._. . J ~za]~~~~.
_".iWPft.~_1"t .aan 'de - ....._-~.,g.·ran Bar~ly . . '

-West. ' 'I , .'. Kaapstadi Raar

I: . I VIiSS. inF8R. •
I , 8.8 ••KA.n~R ti •op ol ~tftejD

'I , • '. , 8.8. "Jt'OlUP,U.EBBT," op' of. cq.tnekl
te beëianken voor, én te 8.B." KAlBBB," op of OJIUI.trMI~

UD\,YIU]IIr'IUI heb vao alle ka-ntetl 8.8. II KBONPBINZ;' op of oIa.I~b

~~. JSeteI in d. kieeafcleefm~ .;__-:_ ~ ~ n.......,..
en Hay. . .. ~,--.-. I .

.1lJ'(]18TI', ra ~del'Yinding, hoe . :
fpjll'AIUIlrlAI'II' en ·indien mijne ..' .

l"ar'lAmlMlit dieost zoQd~n.kuo!,!eo an ~~ta4 naar POPt Oosi Londen ell Durban, ZOlfD ...
VOIi_n ..1 ~~bben, maar In ·lDlJne ovmmoJiSPI1fO i via Oostkust Havana en Sues Ita.

tod d&U"'VOO1"'. . .I.._~ f • De,.__ .1 Dal_ O'''''_~
bl"OedAlI'll hebben nog mijne ~ ra cl 0 lme.. ~---..~ .. ~"t.
-al was daar do ·ba~eert+, .,...bt, 'DVJa~)[om .... Acl~, Kgijpte 8Jl

mï~ gecn tijd o~ mij ~D ~n lfapet· . VE LA4i-: I<AAP8TAU,
vennoot in mijn Wt'ta- B_B." BU~ERDIBTZR,"
100 te kunnen regelen B.B." KOENlG," op of OJIUI·t.nie~

jbij de aJgdmeene electie .V+' 'f'OOl"hanu op
~iesafdeehng -dat ik' dan Voor Yl'IIOh' eD,..' Iglê,i

Vl'JJIDlOec11JrIwJ<1 .zal Imnnen optreden om
in iJiijn vermogen is. .

bekê.nd te maken.' dat de
oDs.par~j opgeofferd beeft,

Yn4~~n om wo'ier te staaD en ik
daar ik: moendet hjj op de

'CHO

BUDT 'DB Rna
, 1" .

Iïnnderdag; den: 30st,en..

. ~ 1I.~P ~:I :
,,",_ww_u van eIeIl.iew,_~Zl11d-

AU'l.IIjA&IIIIruJ&U R8PUbltelt,.~~jf. 1/6;
Qpa,n1e Vpffatli.&t.. 2/0; (1).1 MIJII LaD~

..oor de A.it'itaan. .,..da Drie

VOOR

RIEBEEK KA
• _l .

Oi,kostYl88Me BalI,: Ibs-
, bra en ~1egsala,
Bij M, 8T1WIDS~, .

; Julius Horn'~ Co..
. ~~~P8'1'~.

. I .
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KLEINllOOP,
t UUIl V.l!I . " .~ ~ lOOr H_~ IOII~~III

1WL&L'M'BS8~BV" YIIP.,... r-..N S_JiD.I
• OP

Dinsdag, 21. October, 190~ er Kleed.iJi~tuk ~uk

..Westof, M. EVlJ.. de. Wed.}{. B ,~,
, , die zich van hare Jom-

roerin en' wen ht te ontdoe , 1ieeft.
de Besren truuw. &'Co gelast,
op. bov6ogemel4en datum, pnbliek
te .erkoopen d dervo1gende;- '

L LEVENDl; RA.VE.
2bO Aanteel rino SchaPen .
.50 Aantal Bokken
2 Kar paarden, Merries
2 Jo~ paarden, Merrie & -..,...; .....-.,:..___.;_----:-;rl
1 Rijpáard 1 Jonge OS Alle Kleede:ren en een la&!' lang L#"'·""~lPiIIl"

· 3 Mel k~ên, v~ melk gevend een waarborg van Werk?Jaambeid en GOM . 1-
, ._

.'

:raa
7 Varkens m~t jongens.

Ïr. BOERDElUJ-GEaEEDSCRAP.
1 Bak kar, bijna Di uW'
1 Water kar do.
I Zelf-bind r Machine, McCo1'IDaC:k

in goede orde
I Dubbel-voor Ploeg
1Enkel-voor do,
2 pan Voorluigen
I'Lot Zwingal& en Kettings
1.GraaOschaal reet Gewichten
1 Kerf M chine .
2 Ladd ra (kort en lang)
1Graan hv\:
1 Lot Wijn Vaten
I IJzer Slacht.-t>ank
1 Lot Bouw Hout Publiek laien' verkoopf>n L te Za"t......_.....
1 Land-krib '" Distrikt Sutherland. gelogen aan den .
1 Lot. Zeil Kribben ' 14atjesfonteill, Statie. ,' .' !:1
ZeD!~en,Graven, Vorken, ens., ' I. V"tttoed. 'I '

eDZ., 1 lot Keukengereedschap, eB ' , I 'I
wa· verder op den dag der verkoo- De Plaats" DA.MSLA.AGTE," 3?O mor~ groo~.
ping zal wordep aangeboden. Handelsplaata, gelegen aan den Publtek~n Weg, h~

De Wed. M.. M. BASSON. Stapdbondend water en Vruohtbf,u-e Zaailan11en. l.l-
llUIÉ1,lIAN I Oo., Afslager8. garieven va~ een P;08t 4D1 Telegraaf Kantoof' I ..,.;.

· Vendu-Kantoor, Malmesr.nry. ',: II. Lo."~ ,
360 tema OOien met: 'Lammeren, 485 ~~J.he O.m.eWltnetGE T EESKU DIG. 600 Gll8·0oien (Menn08}, 412 Gus.Ooler;n (

, (Merinos e~ KuIFhe). 34 Rammei! (Men: ~n ~~Rlfclle).'BE OODIGD een &rvaren ge- Ooien en Lammerm, 100 Kapater Bokke t lO
neesheer voor het dorp Hei- Kooi D,,'12,Koeien met Kat/veren, 2 Bullen en,~ Iln ...'Jr. ...'rR

delberg, Kaap Kolonie. , 'Een waar- 1 Kap Kar, 4 Ploegen, 1 ggge.
borg ~ in schrift. gegeven wo~.en 1 Schaal, 1 Lot ~n, 1 ..
indien -rereischt, Goede. p:rak.tl]k, ~easters en Galvanisch IJzer
treed in onderhandeling met. "Dok-' Hdlliraad :-Het; CHlf"",·nn":'As.IlOneJIlj&Or..

ter H." Pos bus' 686, Kaapstad.
De voorkeur zal aan iemand die .J. THERON
de noodige bekwaamheden b_ezit P. J. T.
tezáme~ metrdkennis van Hellandsch J. J. THE

· gegeve~ wo n.
W~l'cester. 2 October, 1902 •.

PUBLIEKE VER
, ~ -t'VA~-

Vastgoed,' .Levende <

, : '. ,.', gereedschap,
In den ~ervan wijlen ~nl Heer

.,

ALF. U.LLA 'fEL,
. , 8eoa etaril, .

ne. heenm GarIiOb Electie COmiU.

DOODBEJUOJm'EN.

,
IJ L ,E

--,'
HooioUllTOOR 'OOit ZlaD-An~:

Y.M.C.JLGEBOU'WEN,
Houtstraa" KAAPSTAD,

P. K. Bus 215.
Eerw.' L. NUTT.ALL,

Secretaria.
1-- ,

Hollandsehe, Eng elsche, -
,J!~

Naturellen Bijbels én Tes-
tamenten. .

~ Gl00ilijb l'mn nderde Prijzen.
: .'

CATALOGUS OP ÁÁ1I"fa.uG.

AS'HTON.B rdon~erlijl(res B ,n Ojigd •
Derde Klae Publiese ehool

Vlaggebtlrg.

. ' '-. t.
DE Ondergeteek~nden, daarwil

gelast sijnde, ~n' Publiek doon eur4en.<1oml
VerkoopeD, op, bfmerJ[;t!

ZlTIRDA&, 18. OGTOBD; 19Ot.
TI 19toi (tisscbil Robi.rtsol ea IOlugl),

om 10 u'tlr,v.m.,

70 Pas Ing8voe~e ,~ UitgeWchte
EZELS, in Ee.rsth:-Klas Conditie -~~~--'--!~~-':__-,:-'---"IIIU"'I\4aI'

van 3 tot 5jaren oud, uitnemend
gescbiit voor Transport- en
Boerenwerk.

, N.B.....:....Deie Muilen zijn niet in '
aanraking geweest met Militaire
Kampen of Trekdieren. '

" VAA-, R-:.L;E~N-.J.J. de KOOK, & 00., .AfiUagers.L Bobertsen en .Montagu.

" ADVE.RTENTIE~

· r '
APPLICATIES m~t. kopien van

getnigschriften voor genoemde
betreUiog rollen ontvengeu wor-
den t_t op ~20November aanetaan-
deo, door den ondergeteeke Dde.

laris £80 per jaar ; huisvestiag
verkrijgbaar Toor £30. . Werk-
zaamheden te beginnen JanU&J;Ï,
1903. Kenni van Latijn, Algebra
en Tonic Solfa is weosc.belijk. .

D. H.,CARLNU ,
Lyndoek tatie.

'" IWaarsohuW'ing.

"

60 EER TE KLAS Ingevoerde
, KOEl~N en VAA.RZEN
met Kalf worden dagelijks ver-
. wach~ aan te' komen, .ook 400
Eel'5te Klas MUILKN. '
· ~ij hebben ook 2 paar prachtige,

· goed gad roe K.!R-PAAR-
DEN.

"BENOODlGD
Assistent voor de Loxton Publieke 20

School om inMuziek, Hollandach
Engelsch en Kindergaten onder- 2

, wijs te gevén. Sa'aria £90 per
jaar, musiek niet ingeeloten.

Logies kan verb-egen worden tegen De. ,0'1l<J81!1lelt4JQllt~b(len. nenltlOrl

£45 tot £50 pér jaar. gelast".
Werk.:r.aamhadente beginnen methet wel~e ..
J~uari kw&!'~ 1903.. Appli- t~Jad-
cab met', certificaten wet later ven e
dan 15 November, 1902.

Adres ~ .Secretaris, Loxr N,'

Viewria West.

C. S'1;'ARKE at oe,
.MO BRAY.

---,-------
BE.ZOE~

SAMUEL ZACKON'S
BEZIGHEID

to ,8 S D!RLlIG~T UT, lllPSTlD,

v,'7,60 R rule soorten van Mans en
Kinder, Kleed ren : Hemden,

Hoeden, levels en Schoenen, ena,
.A.llt>8 van de beste kwalikit en voor
d , goedkoopete prijl6n.

:--CHUT: BERICHT.
AA..'GEH UDEN iD. het Scht te Buf-
fe kop over den geoorlooiden tij<! te' :
worden verkocht op ~en 2Ó1ten ICaledon.
Oot.1902,indien niet eerder gelost: - _. ---;---lf---+--,,!lf-,-~-'----Ilil
4 lkrino ' of) rammen merk van wee '
i .linker oor rWaluw- taart, rec.htér 001' ,

'Ilrlukclhaa.k. Tan 'VOOl',en merk. van ander 9MdmiUSiBird
hret' is linker oor zwaluw- taarl en
rechter oor gat. '

(Get.) I. J. VAN ZIJL,
Schutmeester.

MONTAGU. \- .
G~P. VAN ZIJL,
V.. cbl-~, AlPIUeA &lJ".....'-':~, _....__

. V SB(U1BT N lIT·

'SAMUEL ZACKON,
"~ '20' '2 DarU_t Strut, .
. 'lUSt, To OVlJl. D.I Pbiu~ Bui[~op,

8 Ocl. 1902.
, ,
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:NEGTAR

"•._;~:.rrven te D'ur-
, 'mijn teeder
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rdom van drie
efde Wedllwé,'
LLIERS,
!;"b. Heijns,

en kinderen.
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_ ....... r· ...f .' .• tI ....

Heerlijke.

am, E.
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)
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aten worden
ven door zijp
~ lijn op het
naar Mijn-
-n schieten,
J of anders-
'treding van'
- worden op
:'8 zullen ten
Jell, zonder

KOOP

NECTAR. ,

ZIJ IS :DE:,BEST7:.' .

BEVEEL

NEGTAHBEE.R ..
'imond,

ISGBVIl6~ ut ziJ11__ THEE ,_.r
RIJKFN' ... . , ,
.P.a.~MEN, ,
STE:a,~EN,
·ZW.A:KKEN,

HERSTEL'L'ENDEN

Id boeren en
t:rvinden om'
'1; maakt de
.. het nood-
Kolonie de

le en samen- 1·
be loten een
..; te houden'
'dag, 1 No-
l~r 's voor-
bespreken,

se stappen
rden. .Alle
.ben in deze
,reen men-
woord.ig te '
oornameIijk
'1'8 in 't
aties van
" .Montagu, .
trikten uit. I.~
;ER,
'HOYZEN, .

i IS.

IJl

ZIEKEN.
. . .

NECTAR
..; I ~;

THEE,
I

tober, 1902.

~u.
ZIJLJ

Jmeen en

r 1876.

,~O~N

Verkqoht bij alle Xniiclenten en
Algemeeu WiUela, cl~ phee1
Z'aicl-Ab1ka, ill I, 1, ell l..Ib. Lood
PIlr.i - iD 1·1b. ell 8-1)). Praah~
V JPQaJre:Ll

.. '!' ~.... , ..

J.

ALLE Verzellldin_g1~n

ten, Pluimvee, ens.,
Ileeste ftOrgVuldigheid IWnl'11An

~ooht. ~ke~
der verzenders -.
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LEGRAMMEN~ ..--...,

,OVERZEE.eH;·_'

I,
-rt'

... .......ueu....
~eat 16 Oot-{Beater)-Heo ,,~t dat

~

.. w_k .... die in N. Amerika haa werk
hebben eie "oorg.telde .ebeidarecMer·=milaieniet lallea,aaooema~1 daar de

er Diet .erte(eu.oordi,CI it. De
.~ eier werltatabn _lJitcheJl, it naar

W~lo,k»n reijld, OlDm.t preBideat Booenelt
0"'1'" deo klMtaDd te raadpleg.n. : - .

~.n, li OcIt~~De' werntalting
~leI:mjjQwerIten in d. Vereenigde Statel!

il eeln.. ' ,

ea'-16 Oot-(Beoter)-P~dent Booee-
bee1' ... 1 ~Ii~iek kredie} ""WOODeDdoor
eJplll.lrt. 'tM·cbeo.lromal in de Ameri·

1tUbecb4I Ito tDmUnwerkaiwag. H.t," merk·
~ dai belde partijen bet .. nl warea omwaa cr. k ur I«lea n.a liet acbeidJrerecM
~,w.ct.r.pn. .- '.........

i .

I·j
'l~
I,,

"

! £LoDd.O,15 Oct-(Beater)-Do oe.rowitacll
t, heden d.... idlom_a gel8t'e~: 1-. Ba-

, ell" Black Sand I; H LiaderlDue'. Coo
paalaUOD 2; T. Co",I" Bightfa15.t. t

0WI0ea0 ...... •.... •
Londen, 15, Oot-(Beater)-De commi.,ie
er !Mt _ "la deu oorlog h.,.tt bedea

_ ."eD onbedaidend beriohc-ala giaterea ,e-,.'ep 'raD h &geen Ijj hHf' uitgerioht.

. LoII<I a, ,17 Oet-(Reater)-De' commillie
4D oodenóelr doel Daar ~ leidiolf taa den
oorq, heeft . t.ren ,.tu~enu iLge"oaaen
OYer láOeduipeid ea ui1gebteidbeid der kaartea
in den oorlotr , be'"igd. ea o"er het, mobili .. tie
,piu.. '. '

,

f

II

Elin v'erIN., .. n v~.".r, •• 1184••.........-,....
Dar ban, 16 Oe"-{Beu'ter) -Het ... ,non"r ••

aobip "Syria" iJ heden na.ar Indie "er1ro,ldt4~a
met .1,200 maD mill.rie .aa boord.

AIa.oII ••• P.troC'ua, D.vW lemeotlli:l Cbarle3. Smitb, twoor het Ill'aalllebila
. .. a'J. '10 •• "".. Durbsa, h ... ft eD er ui dnl

kiezinl1 "oor het
hebb-n, dat op 1~ Noyetr;lber
petrekkiag tot bet pI 'a
ala, .. tlurs zich te 'ateai
jaar Ilea wet door bet """,emlen. "lIlgel~Mlen
dit. de regeeriog '. pri ... te I',.,' ......,~.-
&leb tea behoere er na toe te eigenen,
wet la tbaas afgek.ondigd. I, '

TRANSVAAL. !
,~. t

........... U ·I1 .
Pietersburg, 16 iOes ~ (Beater)- BLcbop

GaugbJ'ea beefl Pieterabqrg beaocbt, et .£100
bugedragen "oor het fonda tot bet bOawea
eeaer Boomsehe Kerk, .. aar reed. een llroot. '
10111 "oor bueen it, la de "orig. w.. lun
pl'Oll~teerlieentiea nur ~ond en naar Fdere
metalen ten getale nn 682 en 932 I.~ti,ue,
lijk a!gegeyen. Heel wat beawaar ia la ¥t Iqe
land ootltaan wegens bét afpeónea "&D,delf·
plekkeD daar .. aar ruen teeds "roeger jU' het 1'",~'8DS
afpenaea wu geweeat, ea irelm~reod .. l.door
dat Oleo geen uadlcbt geaoeg IObonk~ de
,.oorwaarde om goed. bakens \e lteUed; want

Londen, 16 Oot-{Rea1e1 )-Ret ill onmoge- In .. le gen!lea waren pe. beken,' "ap. boet,
lijk om Qyerde ukeo":a Macadonië hilt reob~ z~at de mieren &e ytlrDleldeu, ea qp .ele
te wetea te komen, m,ar meo geloofd dIt bet . peklren waar, men land, ba~ toegede6~ .001'
Macedoniache "mikS te li, al wat er gebeurt delfplekkea die .• enalJO_ÏI ,un of yoor 1&ndere
'YelfJ'OO' en r "flia!~Js bU'oel{i, te" eiade ciao delyeredoelelDdeo,' "IDdt men Dog 'bakeo~.
iamenrior der. Europeelche mogendheden te H~' wordt onmogeltik ~.. cht om' nog 10 dit
bewerklIII. ' IleIlDen telegraafgemeeaaqbap met LeyIJsdorp

_ te bekomen. I
...... 10' .... 1 --'-

Oorlog •• '.t... i

.LoadeD, ]5 Oct...l..(Reater}-Da "Gailta" w
Diudac te a a.m. te lAe PaIm&Il aaniellomea.

I
Load !L 15 Oot- (Reuter) .....De" Briton" i.

hede~ (Woaoed.,) te 1~ nar 'I namiddags .~
Kadeua "erlrokkea. " , ' . .

---'
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t
t
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Griliallllltad, 1'1

groo~ "erpdering wetd in de
.. oad~geboud.a, om 48 -rudaaimbeid
we,iag te Ii.mea 'nn bet &erUgUell;keD·'
mooicipale wei'onhr'erp no, ".oor liet DU·leiiteal.
EeD motie om bet we~on'.erp terug
ken werd aa"i no_a: Een'" poll "
ge,raagd. ' De bUl'1(em_ter heeft
maak t da' de "poU" .utgetltel!l il .oor
dag aaaat. __:...._L

NATAL.·

De Victorie I'p.--- . ,

; Loodea, 15 OeHBecter)-De Victoria liga
heeft £1,000 aaI! lord Mila,er gesondeo, 'eu
bah_- der Brit.eb. "lucbtelin,,,n die Daar
h.u woo tedea terqgaan.· ,

-...-..ot ••.

--'-

'Loaden, 16 Oei-{Beuter),-'Oti beer A. J.
:pattour werd gi t a arond door dea lord
mayor in dieDl pal~ onthaald ter eere QJI ajjD

. ...,h.ftia, tot eentea mioitter .: en aanweaia
,..,.. .. 0 antel bbinetaledea en andere maD·
Dell 'raD uo.dea. Van de ~apnkea stolid
hoYUUll "D .... prekende lofredp nn den
heer Ohamber'taia op -den heer Ballour, aao
wie .. aaa"oerdenchap bij ,iob on.oorwaardeliik
oadertrierp.· De eente miauter, dae toen bli
bii, hei _rd alm pracbtig werd toegejuicb&,
herhealde dal kO' teli sCeIlÏf'te ".n .oornemen
.... om cl. ood.rwifaerawet in ,de nauholg.ade
parlemelltaaittiag door te driina. '

, Load~L 16 Oct-(Reuter)-In Sofia wordt
&aDf8koo.aiad dat 600 "rouwen, kinderen en
oad. liedeu aii Hacedonië te Ou buil'" de Bul-
...,_. lPea.,a .ya oY8r",u-a om de Turk·
_. troepen te oatfa&ll\ die .Ier christendorpen
't'Vbrau.d .al in een "ulde buitendien al de
~wonera .. rtnoord heblSea.

\

JObll~!l8Nburg, 16 Oct. • 1- (Reuter), + Een
debat had beden in de DUjnluuner t>la4t!ls over
don brief aan lord Milnér .. Do hr. L~ waa'
"an oordeel dat bet uitvc:lorend comité iVer4er
had moeten gaan, en wilde dat men iJn. bij- ,
drag" tot de oorlos"loo@ble zou geveil., ÁIa ;Vl>n,rst.~lfulg
amendemen t stelde ruj '/voor de be1aJtiaga- ((\llIjle<~Dte,
kWet;tje tOt etn latere ve&adering uit ~ stel-
~cn. De b~. Geo. Fatrl'r zeide' dat hij erg , .
jammer WU ZIJD ...Is de inzichten van dEfI;l hoor
Laco Ills di" der kamer zicb souden YOd'.rdoen.
Man WaB verplicht om te betalen l'_Q\)r ~
voorrecht van Brit..oh oa&rdaan te zi~. Zij,
die wilden d",t men niets !WUbij~.n n achtte
bij de erl9lto vijanden der mijnT--!king. !I:"-,!"""'U&OLl,
;',ulk ~n bouding zou bWI 8Chlmpnam", doen
t~; ma ...r 8t~d men op om te ~
dat men ab maanen g~oohten had,en als'
~.:rou betalen wa.t ,bet land r~·lter.
,W1JZ8 d.ragen koo, ~ ZO\l men door '
van Engeland beter 'behahdeld worden. De
heer Lace zeide"<lat hetl uitvoerend Gewind
eenstemmig VlID oordeel waa dat er gtMin
log;; bijdrage zijn moest, ea dat .mén'l

,genoeg 0lO!'t zijn om dit·~~. Di~
': echter ronduit ontkend door den, p¥.deat.
on ~ leden no bnt "JiIYOI)rendoollliM. ëu'
het. eind 'IV&a dat bot u.meudament ~ g-.
oondoord ell do brief JDêt ICen daannedë over.
eeJlBtemmead rapport 8&l)gooomen _td .__ I !.

,RitOD~SIA. '1... v,.... . i E ;
LOadeD, l' Oct-(Beoter)-GeDeraal Ben Bn?:!o •. rs OOIi-(R~ater);_Har~' a.,

Vilj_ beeft 'bedea oallliddae .. n leaiog ge· Euro ,111 gearreeteerd w"'l11 een hol.
boud ... ,ematilrd ... n· tooa, aan een druk geboor .,. d... rtie yan betloorlopchip ,
in·cl. Queea'.IhlI. ' ,coate in ;raaolri 1901 ait I:)lnJon,.. '1~.

, -;--, "erdedigde sich ni.~, ea lija lUk "
.......... .teld to, 21 deler. •--Loaclea,_ 17 Oct-(Benter)-De bennamiDieo

bij 'eie maria. ajja langekoadigd: admiraal air
a. B. ~ r wordt hoofd L cl C. n.a marine
ftZI I. m. dea koning; ecboat bii naoh~ lord
Ohar_ Beaelford Yioe.admirUJ; kapt de ed.
a.dwwth Lam acbout·bji Dlcbt. '
. t __.....,_.

, Looden, 17 Oé't-(Beuter)-:-De "eldalaa:' die
.... cta,eD ach ereeD te La VICtoria, te Veoe-
aoela, tu.chen pntident Custro met "100
rtIeeriaptroepea,ea g.oerall) Mane mét 6,000
N"oloUoaan-a .. woed bee~ ia niet bealit.
..ct p .... " maar de 09naak n.a'groote "er.
lieaea &aD beid. bntea.. ' ,

Loaden, Iii Oet-(ReuteT)-Op eea .. rgade·
rina 'raD den te Newcutle g_eYea~iidea tak der
Z. A.: Veree!JÏfiog besloot men un de heeren
Billo r eD Chamberlain e n re8Qlatie te leaden
OlD lIlÏI40egea te tooneo .oor het geul dat de
lo;ralen UD ~' Kaap en Natel minder guo,tig
behaodelcl ~lIeD worden a~n Bri~taAjJl" una:
,.. 1'jjaoden, ea .-erIrouwea dIt in het "euólg
aUe aandacb' aal geenhook.eo wordeu aao de be-
!allieD d.r lo,.alen in beide Koloaiea.

1 ,

I
I
I

"
I

.......... 1.

Loaden, 16 Ooi-{Beattr)-Het I.gerbuis
"«pderde p'tlreD namiddag "oor bet eer.t aa
..-. .0 er. HO groote ppkomst en heel wat
Ie"adlah id. De beer lt., J. Balfour atelde
'rOOr OlD fOOl.ltenr te genn aan het werk der
~rÏDf, cid het toekenn.en ".au een "entrek·kiiII inhoudt fOOr bet .. nnllea der ned."oor·
'W1IIIrdea. Hiertegea opeabaar!le zich, "ooral
.ft.J leden der I~be partij, eea IOherpc weer·
.tud.

l.rIa

I
I'

'l
J
t

7

LoDclea, IS 'Oci>-(Beutdr)-De lleer' P. B.
KcBqa. heS aa&iooalisliacb. parlemenlalid
fOOl Nctord Leitrim, u tol tw,. maandeD tronk·
• &rat terOOrdeeld -rena' ~palterij ~a II,
:::t:ai",. V.r1eden: ~aar kreeg bij &61...,80. een oproe",~rift

,
'1
I

\\ '

--'-.... I..... t...... I........ _...... ,

LoDdea, I!Octo-(~oter)-T~D giaterea in
h.t ~rblJll de,heer A . .J. Baltour de alnitill'
n.a, he' debat "oo('telde o.er aga Yoontel dat
~apwerk deo 'I'OOrkeur lOU hebben be.
daUte de beer J. O'DOIlDeH, na Z. Ha~ die
&aD h.i .. woord wu, O~ t. a.Uiea, .n Dur ci.
aad«"e lijde D h i hUil ltel?~e acbre u;,de
bO d. rw ,"o.yn red. in a heeren Salf ur's
oor, m.t IMf tige ,et.r.m. HO werd gesebont
ea. .. Het bedaard he' buie, en het .oonttil der
rec-iq werd daarna '\&DgeaCID m ~ 262
~ UJ eo. Daarop hegOD bei deb.t0" eie olJ~ii .. rawet, 'ea toea de beer O.
W,YDdhaa, miDiat r n.a Ienobe lik n b ·t buis
biDneaVld, "erd bil door eeu aan~1 leracbe
led a der Ivtclle ,partij met geei5 o~\ .. nglla.

........

j

I
1

j.
KAAP~OLONIE•

. Uiiella.... 1~ pet.-{1leater)-Een poq.ftl
II ~ ..~ &aD Zoa quin r ·ont.CIekt.

'JDa Jijde- • eeD DII'orel die naar P. Eliabedl
~ ill, ea d. cloeter is naar ajjn loeatie''IUD OlD elea hW) boel in te eaten. "
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AFDEELINGSRAAD. ,I
, PRINS ALBERT. ' ,

Gewooe maandeJukaobe "ergn.derinl( nn ~eo
raad, geboudeo op deo 12den'Septembu 19,02-

T6feowoord~: 'de ed. heer .James Ford Q.e.
eo R M., voorsiUer, eo de leden F. Ooltbui.en,
J, le Grtroge eo W. nn der We«tD!lizeo.

Notnleo, der _"orige vergauleriog ,geJe~n eo
goedgekeord.' ',', '

Z"a,iberg Pu.-De ..oorzitter~rapporte4Jrlle
dat' hU deo, pu oog ni!lt geiospekteerd bad,
maar ow me~ bem "8J'teld had wu de pa' bog
in goede orde. 1

Milmngs Poort.-De •...oorzitter rapporteerde
dat bij onlaogs met het rondllaande. hof te
KJaaratroom "i, eo d.t raadslid Bernhardt
hem aldaar berichtte dat dele .. "g nog'in tlfue-
lijk g')ec)e orde, wu, met oihond.eri'lll :....0 eene
verapoejin hier eo' da&r, ~eroorz\&kt door de,
laatste regeo... I '

Klaaralroom W g.~De "oonitter rallpor.
teerdft dllt deze' weg ook n02 io goede ~rd'e "III.

R ad lid le Gl'3llge m.erkte op da~ aandacht,
gege .. n moe t worden aan de IONe klippen
bier eo dur op dezen "~g,\'oomameliik' op de
deel n J... tat g,egrui8d door Ian Del, alwaar de
klippen niet behOOFliik nrgrui.d 'w reo.

Raaddid OOltllnlJlen ui dab oo,ichl,,' Rot-
~n" m«?t zijo' padwerkera on op' dien w~g
waren om er 'oaar te U n.
Rud.tid le Orapge weutlChte den naad mede

te deelen dat hij onlangs '(lv r een deel ".0 deo
DaJajaloo w«li k.alO; waarop op.iebte; Rououw
deu gebeeien ..origen dag me, se'fen man werkte.
Het "erk aldaar gedaan kon ia ren halven dag,
met 'feel minder werkliedso gedaao zgo. 'Er
moest our geiien wordeo dat 'RollllOuw lijO
wllrk beter nitvoerde, 'fooroamoluk wanneer bij
sulk een getal "orkaloi onder bew had. Hij.soD
blijde' zijn ala d. 'foorziUer zelf het werk dieo
dill.:- gedun, 'zou ,wiJleo inspckteeren, zoodat bij
zien kon wat er werk"eljjk u.itgo.o~rd werd.

De 'foonitter aotwoordde dat bij Zlllks doeo
son.. ' .
'.Droogekloof Weg. -:- Raadslid) Oosthuisee
rapporteerde, dd het hoog, Ilopdig .. sj dat deae
weg gerepareerd lOU worden. '.

Besloten dat Manllel met een p~tii 'fao onr-
trent drie over dien weg zoo gaao om het noo-
dige te doeo. .' ." l

V.ntare 'fau zetel-lid J. A.. O. KOWta. '
Do "oorzitter rapporteerde d.t hii 'oog geen

ant"oord 'ooha06en had met bet1'8k1ting tot
deze ... katllre. '

Aanstelling nn' de, heeron Groenewald .en
Le Boex als 'fel.tkoroet en 818isteot "eldkor
net.-De 'foorr.it~er rapporteerde dat bovenge-
noemde heeren' beboorlijk IUIOesteld wareo Ills
veldkornet en " at .• eldkoroet reapektio'felijk.

J]oofaweg Prins Albflrt naar Prins Albert
,Weg, I:!poorweg 8tatie.-Raadslid Vao der
'Weslhoi~eo raPl!Jrteerde dat due weg nog in
t weljjk goede -orde was, met aihooderi'ng vao
de stofgateo' bi~ eo daar.

De "oon:itter wae un hetzolfde ge9oalen.
Besloten dat opr;iehter, ROISOI1'11'met zUn

pal-tij o.er deun weg zou galll 0[11de stlilfiatcn
te .erbelpeo. , '

M"irings Poort' Tol.-lland.lid Le Gr&lIge
wilde vao den' voonitter ....eten of er ioone'
get'echtelijke' stappeo :door den r&:ld tegeo d~n
tollooaar "'0- bove~geooemdeo tol gl!'oomen
kMdeu worden alogezillo bij de rC;Jigelll te
venl tol "Id liet betal'!n. \' ,
, De voorzitter zei dat indien de zaak aan hem
behoorlijk gerapporteerd' werd, zoud'en gbrtcb,
tel like stappeo ing~8teld wordeo.

De aecn.t&ria werd gelut den tollenaar een
brief te Bchrjjveo, hem waaftcbu eode ,teKeo
bet eisehen •• n onwettige geld~. '

Heffiog 'faO WegbellLSling v r de dieo.ton
nn bet jaar 1902-1903.- 'a!oteo dat eeD
w.egbelasting op de 'folgeode e'l!(aderinlf van

DI ludlal III Jlbaalll.ur. nar bat den ra:ld 'foor de diensteo 'f 'Let jaar 1002-
Itl . ti . IdL 1903 opgelegd zou worden.U II II , Blllao.eo aao kon&ant.~

JOllANNESBURG, 16 Oet .. (Ren ter.) InlrolDlten...... .£16 10 4
Dt! Kamer "0 Mgnen beeft 8lm brief aao Ui~a'f'en , ... ... 135 1 6

Lord Miloer gelOndeo met betrekkiog tpt bet Bitljo' saldo io de BaoL. 52, 15 8
beluten 'fan de Tranavaal nit boofde Ta.. de Een resolutie geameodterci.-"8e!!lotell dat de
oerlogacbald. . '.,,' reaolut! .. door da 'raadsleden QP don Bden JUni

Op de aaohe'felingeo tan iT Duid Barbour lllAtst I(epuaeerd" met betrekking' to~ de kro.
."ii&eoo.e, 'fer:tlaart de bHef, dal; 'be.t oomogvlijk oioga f~telljkbedeo, al, 'folgt g~mendtlt'rd
III eeolge UJ'lIIeerd ringen '"an !>eluting te son "orden :-" Da, bet bedr.g van £15
overwegeo eu da,' eenigo 'bel&!l~g hier op- ~~zen. raad biil(~~ngoo .tot ~e krooings f"011 e-
geleg~ soo gebrwkt wordeo om de imperiale lukhedeo. van ZIJDe Maleetelt, kooing Eduard
acbattiat nll eeD ,deel bare luten te nrlichteo vn, ~!ecbta bes~m~ WILS "QÓr de krooings
terwiie de· Kol nie. er geeD 'foordeel bij aaJ fef8~llJkheden- en niet 'foor bet permaoente
bebben. gedeokteeken.

Volgeo. de meo 'fan deo 'fTCde werden de 'Hiermede' waren de werkzaamheden 'fan den
eigeodomwen der bur en ..tij no belaatiog ten dill alg nil. 1 '

Oplloble \'&n de oorlogs Ditgueo 'ferklaard eo . Voordat de raad verdasgdt> ~prak de beer'S
, bet o.ermaken ~ ee,n groote .troek laDds 'aan De Kock de raa.d~;ed"n toe, meldende dat bil
Natallbe lt I&Ualenll)k' het helaatbaar bestek ,~n de beer ('.ombrtnk ala een de.pu~atie va.o de
verkl IOd. .. ' • mllnieipaliteit ieso!lde,n_-MI"eo om den rud

De br~f "ua', ~rop, daL de d81'enlOnkosten toe te sprekeo met b'~nmtog ,tot bet O'feroe-
hOOjer ZIJO~an 'U OOtt te voreo wareo ,eo dat 0'IeIl nn 'be~ dorp_acbu~ door de municipaliteit,
de eLI" ngb81d der belutlDg waartegen <je Di~- dat o~ 'f?I"e.ol leCtie 16', "an de mnnicip&)e
laod. n .oer den oorlog schreeD,Jl'deo, niet ia a~te .olt_.alulterok ondpr bet beheer nn de mUDi-
.er~~M., ' CJp6htelt nit. '

Hll pat voor. o~ ete u~daebt: te bepalen bij De 'foorsittér &ei datlindleo de aad bet
d,e & r .I!.ware "erh aeo, die, de 'twee Koloniea echnt. aan de ,muoicipalil it o.erhandigde w..
t~ena Qeo oorlog. bebbeu moetlen lijden, ende bet DJ .. t m r dao bIllijk 'dat de mnoicip;iitef~
lIl\gaaf 'fao v"el 1IIi1110e0eogeld. aan uitkooping de boof~tJ ut ook Ion o'ern men.
nD recbten, b t aanlea80 'f'Ili "pOOr"e 0, Be.loten dat de d.epotatie eeni de &uk 'fOOr'
open~r~ wer~e ,eo ~e~ beeproeiïng scbewL ' de .olgende 'feJ'gaderipg de-\, lIIuDici~t iou'

.De .bn~~ ellldlg~ door aan te werkeo, dat leggen, en ,te kennen ge.en da~ de J'~eid
eell~!ge LIJ nr...tot de .?O~logs ,oolul!Jten, aL! lê ~ •. be~ ~ot te o'erbandi«en indieo tie muDi-
nabv ,till a~ge v. n Uf ra uI komen oood- Clpalite)t de boofdstráat tegelijk,ertijd onrnalu.
lotllg aal allO voer de toekOQl t nn de koloniea . , '
.• Ilidieo n soo • t d~ ~f 'foort, "bet hei HET TH EOL,OGI CH
~In'it IS 'fan P1- msJuklt r rinl{ dm e 0
u;buld op d kolonies te legg 0, beboor~ de
reg fUlg IOnder 'f~'DJW een. dnidelijke 'fer-
llari0l' van baar voorne'llen' ie doen - een
b~liike ~m 100 'moe~en, gehe.tn worden,' u ala
sir .na",d Barbourl rapport. gcYQ! d wordt,
moet bet.,..t teld bec1Bg d, eer te I 'sijn
op sekere .tut.abaten, meer bepliald lijk op die
mUD ~ n, dl tot bi rtoel niet bOODIl.- taail
an "aarvan de .taa~ de ~cbt beelt Iflltand t.
doen. - .. '

G D beca'liof uit hoofde' ván de' oorlogs-
acbuld bebooUrun ~ jaren g .bt te worden.

Z. A. Bijbel~.
De jaarlijUobe ....... m-, derbo ... ~

, de "eretmg"in1 werd'" Woeadar aftDd, l6dell
d r, in de Groote Ierk zul (ellondeD. :,

Onder de aan ... si~ ~_. Di, D~ J. le R-
l Marchand, P. B. ~ A. I.
I A.. D. Lncltbo1f, J.' R. Neet~liDr, '
Malberbe F. X. BoorM, Z. J. d.: n.er,.J. .
"an Heerden, d. boer~Q C. O. 'de' Villi"; T.
Hofllleyr, J. '.J.llJe an, de heer J. 'A. Smnt.
(Voors. 'nD " Beatunr) ále'f., A. L
(Preilid ote van d Z teratak).H eeo groo~
aaota.lled n nn ODde tUba der Venenigiog.
, DI. .:T. il. 'NeelhlÏJ14 beltJeed~e den Too~i~
te toel. '

De 'ferrirhtin~e.n • men een .ao .. og met bet
,inll 0 'fao Pa, 146 1, 8. Da. :Marchaod, 'faD de
Nieuwe Kerklo.lfing Toer ,io be~ gebed, wWua
de .oor~itter ..... 19 118. ' ,

De aeeretaria (Eerw: B. Pi!lllur) Ju looD bet'
.orelag "oor, waarin, o.a. meldina gemlakt
"ordt un d' .erapreidiog van·b.t.W~rd
de'arijrgeyan euen o"eral wur ,~jj&leb hadden
he'foodeD-, en 'fan de beerliJke 'rucbleo, die
afgewo~pen word _ Er wordt ge~" gemaakl
'fIO de toorl>eeldige onderstenniog no som-

. uri Il gem eoten. wlaronder St enboach,
Worceekr, VillÏ41Ado~p, oorreeeburg ..~'InOn-

. yille en D'UrbanwWe: ~ behoefte n een
meer Cflotral\l gel;ogen eo ruimer .nrtre "ordt
genoemd. De belan~llmg in bet, "erk
ICbuot aeat.adig loo te u~~eo. De;.wenaob~iik-
beid "an een eilttn colporteur "oor r~re
gem~t. WO~1 oit . proken, en op 'het ''foer-
beeld no Bntsto'W'n 10 dueo ,ge"ezen." '

G,durende bet afgeloopeo iaar siin yenpreid
8,O'..!8 BOlleI., 230 Teehmenteo, eo 13,'fl9 P~. en
Gu. BoekftD-t zamé!l 21,723, _arvao de
m_te OUl' de "eraobiUeojje kampeo werdeo
jte200den tezamen met eenige d'ui.eodeo Andere
b'>4!ken. D lralltaats.'fenp1'eiding Ïft ooit
geoomen. Het wter'fen no 'de. broeders
C. J. F. Theron eo of. H. Hofme,.", ,'fOl. jareo
lanl{ troowe oodoraté!loe,nl, wordt o~ beweend.

Da J. H. Neethliog zeide, dat b trapport
hem seer gunatig I 'foork"Bal. H t meeat
na uurll'jk teeda er guo, eo bet ~oit nuk., nu
de oor 01C' 'en all4 IlrelDliling uil den 'weg-
gero'md sijn. VOcOrtaWetll 'de Iprek'er OP' de
beerliikbeid van Soda Woord-de beerlijke
beloftendasrin 'feT'fai. Met Goda Woord iD
'bet baut " •• al!ea reebt, Als men mlar in alle
moei]ijkb~id zich DUr dd Woord .eoa weoden,
zou meo geoezing rindeo 'foor zijDe woodeo.
Het wu een wan> Bal em io GaJeid. Laten
"U d.t Woord les ala God. kioderen-Gods
kleine kinderen. Tegenap~ en m.-.eilijkbeden
mOelteo ons nul' dat Woord drii.eo. De
preker meende, dat bet werk der Verelmigioc

seer gezegeod "U geweest. len moett oiet
oot.moedigd:zgo. Oet Woord no God "aa eeo
~Iein ding, m ar b t bliift eeuwig. loe~t OOI

, Hlta !.li goed liip om YQOr do ';el'1lpreidin~ ,... n
, God. ",oord t. ge.,.n? Neen, wli moelrteo' het
,beate gnB". He' "" lIewooote ~ewordeo
gesehen keo 'te gnell bij 'b uwelijk~o., Het bette
I(eache?k, da~ meo een jO'lge,piaar !f&hn kan ia
een BObel. Ook ~ga dezeo weg 'kan 'men dUI
belpeo be~ Woor.:! fe ..erspreiden. God aegeoe
de Bij bel'fereeDliiog .

Na bet liogen "0 P •. 25, nam op' ''fenoe,
nn den Voorzitter. ' ..

Da. S. P. ldallI"rbe bet "oord. Spr ..~er
!Dee,nde"~'" he.t 'f... laa 'f&Il deo ~taris tin
ieder OpZICht Dltmvntend .W&8. Wa, liem 'f J'-
bliidde w te 'f8rnemen ....n het werk, dat er
gedaan werd ooder de krifgwgevaogetien' io deo
neemde. :Waaraan wa de 'fooruit anq der
VereenÏljioa toe te achrijyeo, ot.odanira' de ... Ie
moelljjkhedeo ... 0 het afgeloopeo jaar? Spreker
meeode uo de "enpreiding ....0 bet \Voord
ooder de Gnaogenen. ID bet rspport werd
ge"nel! op de "enllCbeljjkbeid om eeo m-r
oen~ eu be.ter el gen dep6t te ..erkrUgéo.
T .fO lareo geleden werd op dele raak gewe:&e,D
maar tot nog toe w,. llr oiets in dezen g~a~
Tbam "JIll bet d p6t nrstoke'o eo koo meo be~
Danwelijkl rioden!- Ala er millionllÏrs ia .le
'f~fIlIC)ering .. aren, bier WU een kans om geld
goe~ te b teden. ,

Ds, NeeJbliog : De zuk ia lfemailrelUk ge-
"oodeo. Ala iemand bet geld geeft .. I de
Groote Kerk wel een hoek~,' "'0 blar grood
afataao voor bet boowen uo een Bijbel Kioek.

-Voor19 ~e gewaagde DL Malberbe nn de
op.eke-log van lendingij.er onder de kriigsg.e-
vao~eoeo_n YaD de legeoiogen 'fan Qen
oorlog. Voorta lDeeode .preker, dat iedere
gemee!lte 'ijn e~ colporteur moes\ bebben,
,.0001.t de gemeeo';e Britatown. De belaoptel-

, hog ID de ..er p.eidiog ... n Gods. "oord hing af
nn de mail! 'tan ense liefde ..oor dat Woord.
,. Hd ,ia OOI eeoe 'ferpliehtinll bekeod te 'zij.n
met Gods Woord .. In dat Woord hebben wii
de .,olle openbaring 'fU Gods wil. Laat oos'
gebr~k ~aien yan dat Woerd-bet d !Ielot eo
grondlIJ olldersoekeo, dan aal bet OOI een renke
des Inenl ',teo le".n zijo. De Heer w:ekke OOI
op tot hárteltik medewerkers dab ooit le
'YOl"8.D ru

Ooder het siogeo nn Ges. 65: v•. 1 werd de
coI1eote-.gebonden. i" ' I

Ds. P. B. Marchaod nam bet "oord en aeide
dat bet groot te ooderwerp waarO'f8r eeo ar~
:I'lndaar apreken koo ,,_oaut den Heilaod
Jelyen-bet Woord Gods. Meo bad vele jareo
la~g gemeend, dat meo .n wereldorede kon
itlcbleo} maar dat was niet gelukt. Het Woord
'fan S!l<1 was ecbter maebtig nede io bet b~rt
to Itlcbten. Beeebs ..ioq zon niet de z,keo
recbt breogen .. He' Woord des Heereo was
eeu m~lt teo goed~. On '0111; w.. een Bjjbel-
'folk, en zouden wli getronw blijnn aan ~e
.adereo, dan moe:ateo "ii getrou w ZijD aao dat
Woord en getron" aao ,de 'ferspreidiog erTan.
De behoefte uo God. Woord "d oog :leer
groo&, ook 'onder hoo"eplllAtsteo. Ala' dat
Woord moer ingang bad Z9n oorlog oomogfll!ik
word eo. Laat. 00' trouw plii ..en.aan de erfenia
Oo."r yadereo. Vflrder 'ried apreker aan tot
mJ6.r~ere o.ldent,olJiog tan de Z. A. 'Bijbelver-
eeDlgtng. . :,

De secretaris koudigde a,all, dat ala ledeo nn
bet B~.tuur zijo gekoaeo de aftredende Brae.
der a, Os. Z. J., de Jleer, 08. J. P. 'fan
Heerdeo, J. A- KnUs, e. J. MuIl r, en e; H.
Braod, da twee I tat('euoemdeu oicu we ledeo.

, Na1at . de lle.cretans eeo kort woord' had
lIaprok.n d nkre de beer J. A. SmutM de
Leerareu,. die zoo goed.' wareo geweei~ de
VergaderlDl!, 'toe te 'preken.

De "oor:ntter ~dankk Ae aanwe,igon 'foor
bnooe balao steUiua, en .Ioot met. gebed en het
oitapreken ~ao 'den zegeo: .
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De De

TENDERS -.romen hiermede 'gevraagd
voor de, betrekkiJig nn In~ !all
W~n voor de AfdeeliDc VUl P~
town. Tenden 'moeten lijn, voor de p-
heele AfdeeIm,,' ADder. Allea lie niet, ua
aa.nmerking genomen wordlm. Ieder-ua;.
IQek moet. verg_d lijll VUl twee coede-
,en voldoende bOI-gen eD het. KOiltrikt te
1fPrdeJl ~p&u. voor _ al meer janD

MUlTa)'lburg, naar goed vindeIl na deD BudVUl al deu
l3den Oct.ober, 1902.' liten N~~r 1902. lk.~ aDder

_:_._.. " ADderen, v~ dell ~ ,.enr.cht dM
, ~ niet a#1~ een IChriAeIijk _ rappcrl

, VÓOrie aal <ook 1fordea: opge}'ield de ieCiere maud MD den Bud ..,.. al,
huUr .~oo_r t.w~ jaren, VaD' de, plAat. II De uiur .ook een venlag ua ~ ieden

,Dam, HebelgeD:l.ipm VUl den heer W. J. m.&Uld &aD de ~ nil de ""'1ft
, Sr., ~ 2,aOO ili(oqen.;~u gel8'- dÓ« hem ge~rd. op ~ Coat-ett

iU een half uur, VUl Itet dorp VUl ieder Teader, moet pmerkt lijn
!4urra)'.~. ~e ~1?ou,1nIIl ~, b. I ~' ~eD.der VOOl' I.upectev 'QIl w."." ea
ataa.nde.uit WooDhulJ, Schuur, e~ Kralen ~ inpleverd lijn MD' den ~
lijn 4t goede orde. : Verjler 'lijD er twee teelteade voor ol op dea 3i ... dA.er.
groote dammen op fie ~te mtft' atuad- I op Lut" -.
houdend w&ter; eD een 1011t.ein. Het'· J

1feiv.eld la uitate'kend geti:hlkt. vÓ« klein '1 JACOB DU P~'
j!n~~êe . .' I I ., i' ~

,DE VILLIERS E}J :MA.R1Is" Afdeelingaraad KantOor, ., '; /' I AMag.;n. ' IPhilipetown, 13 Oe,t., 1902.

Murr"ysburg." , I, ',I: : A'P.PLICA.TIES'
BELLE' OE. ~~BD~ ~~agd n-t de bek~" . ~" . I gen OJD' gec4rlificeerd Hoald 0Ddenrijr.er

EEN•__! v.a-ndom·' gele'g'en, te vdor de se Klu Publieke School te
UlIIU ~Q Mftjee Bi~. fCaDgo, ~ Oud ...

Swellendam, vráegel' de~. hOOl11. S&lW, £120 per ja.a.r; ,
dentie van nu '1jlen den. ,!,-:lEd. vrije 1fÓnipg.• ,~ee ~ht;
heer Boreherda'j destijds ClYl81en t.ót. 15 JUluari, 1903 ..
00p'mi88arl4 a1~r iI'te'~ Huur ' ApPlibnt ~ 004enriil gevea in
voor I) jaren of langer. . -Bjoll&ndech en: Engela;h, .Mu&iek. en

De 'lae .' 7h ' . fuit.' zp-n, u.n.beTeliug. ~oet·~ eeuep.181 ta 18 ~ ,morgetl ,lU, e Kerk _beboor:en. '
géatrekthei~ hooft 'l'olop wa~rt Een ge~uri PeI'IOC!Il ul de vOot~ur
uit~re~te gropden voor C14ti. h "'" •
nti~ en UI beplQt met eeD groot ,W~edltD I,te beginnen Da de
8&Iltal en ver80heic1eDbei~ 1'Jln!Cent V~¥'-. -
Vl'W)btboomen, dok Plantages 'Inn ~ ,J. H. SPlE6~
BikeD, ,:Populierim, ~Bluegum eJ1 v.~_B' t-
edere bOOmen:. De Gebouwen -".... mer.
zjjn: RuiuiWoo~hoia~ Sta1,_P*PD~
}J.w., en -:e~ ~-~et feRi•
gendom Ja, te bélie'n, op ~k
bij ¥ra. P. B: BÓl'Oh.uod_a, "swenen-

, ' Voor . veldere bijlOn8er-
hedeil, doé aanzo'e~ l?~j.den Ionder:.
getAlpkpde. . '" .', . ' J.,'J. THBRON, I

' 'Postbus 34,'
, W~.

BEE$TP I ..!
BBESTEN I;, ~ND.ERs wordeIl biJ. dezen ~d

: . ',BEE' 8'.'1'-'."1 voor de Bepara.titvpdunmde deo tijd van'én of meer jareu, naar goe4vinden vu
den. Baad, V&ll de volgende '"'Pil:-

Belangrijk~ Ve~koo~iug '~~ut.~~aa~ ~ ~, " ' va'" .,' 'Van KaBendam:' eo l~ ewer clé
j : ,I ,plaateeD Ooet'hhlafOlltel.n, Pieaunklool,,en Klein ree. De Kolk, Tafelkop, PJ-Mam., Paarden-
I ,vallei en Blauw Krank., '

" . ,~ .u :: ,,2 De weg van "'&IJ' clseJve ui~
De ~wgetAleltenw,n. behoorlij da8r-, uit den ~li~ Hout Kraal weg en

toe ,elaat d~ den h~' W. J. ~.~er Sr., leidend4 óver \i8 ptu.t.eo Xan-eekl00l,
zullen p'ili.liek .vs:koopen op XllDj plu.t., ,Drie 'kuilen ~ bij het.-, hek t.u.:hen.
Roodepoort di.trict, 'J ,!4urra.ysbqrg, de Driefontein en KuhDlpOCri. -
vol~eDdé ~r~ht.. g~~lde . ~~. en, 3 De weg VUl waar dt!lelve ujt draait
koeien, .allen In 1UDt.e~Q.e'k",ditle 'uit d~ _~iplfD1rn_ Hout. Kraal weg

I , .0" ". ~n l~l~eDde ~er de ~ .olieYell-

W" '" fOl1tem,' KoppIe '.AlleeD, ~ bij Tafelkop.oen8~, 19 ~ovember, 1902! : V~. verder Di.jsoodethed8ll clpe aq-
j om ~0.30 voormiddag: -,- J , we~ bil den ond~1teade.

, " : L. .' I: . Tilpderw m!)8teo ~ ell iDg&-
10 ~ Koelen, fO M~lk KoOien met; ~den 1fonlen. &&Il den oaderget;eebode

Kalven 20. Vaaaen 2, laren Óud, 10 VOOl' ol, op den 3buD'deser en gemerkt
,Vaarzen 1 laar oud, /2 Opeechte Bullen, buiten op het COIlvwt "'Tea.cien' VOOl'

~ waarvan iDgevoercl la, 6 Jong o.e~ Wegea,i '
2 ja.z:en- owl, ~~ voor den ~er, 16, De. Baad verbinAifi sich niet .enigen al
Jouge o.p, 1 )a&l' oud j' " .den lugaten Tender aan. te nemen.

EN Vl!R.DER I : op lut;
200 oprecht geteelcle arigpral h:ok OOien, JACOB DU PLESSIS,

70 jonge Merino Scha.pen., EeD: UoD~ Bolt l3eCret.UU.
Rammen Klu), io EerSte Kl ..-. ,

. ~ 1 Drie-v1r-PI~,
Span t.uirn, eu., ~, "
De :heer Burger la beroemd e~ welbe- '

;kend voor het aanhouden van alleen op- TEWDE~ ,I
recht 'geteelde en eentG 1tla.a ~ en -l
klein vee. I, " ~

Niemand 'late dele kau voorbljga.an.
Eonig penoon' die vee na.ar de! Ven4u-

tie weucht. te brengen sal well(om lijn,
doCh het ·ia rlNJzMm d.a.arv·an bij tijdl
keunil te pven &aD 'de on!ierge~keDden,
ZOOd&I; het kan 'l'adverteerd worjlen.:

DE VILLIERS )l:N' .MARAIS,
Afalagen. '

TENDERS I
1

..De

ti
Istën' November

van de hanct ~ezetJ zal het
Eigendom ~'p,ubliek ver-

wordeI!-op ; I:~t '

, tG ',NOVEDER,
" ~ r

'8 m.o~eÏis ten_' \0 ure,
, H. J.!Dj fWAAL.

SMITH & ~6.JAI'SJ lairell'8.
16 Octot;f, 1902.

" tj

tt'ULBA.G B. IDEAl

11' .t:Jr
I •Have eD I

1.0188 Goederen
t -

. . TI

I I

I,
Afdeelingsrud Kantoor,
, Philipat.own, li oei; '1902.

, 1

ti,

Schrijf om 1

Beschtij V~I

\
\

'. i

"

"O~fo;
schappe

"
I, lLL(

• , I

J
I

•

I
,U""

D,V. ~0r?-\ be~ jaarl.ijkSch Examen van
de K\veckelmgen dezer Inrigting gehou-
den op Woensdag, 29 October &anat., van
9 tot 12 's morg~ns, en op dén volgenden
d~ ~en 11 ure, m de Kerk, de plégtige
slwting. ~n ~ werkzaamheden des jaara.

Ter ~llwomng van be~ ~~en worden
genocdigd alle Evangelied.ieDiLren en tot
de sluiti,ng aUe belangstel,lenden.

De BB. Leden van b~i H.· E. Collegie
Curatoren' vergaderen, óp Woensdag
October ~9, ten 1taIf drie ure aan de Paa~
torie te teUeDboech. '

TJ

1902. R.;. o.N~ LAID I., AGENT.

P
DE aao.dacM ouaer leMra lIepaltn 1!.O op h~"
roepeotDa 'f1lD "0. a_on Boeren Hanciéla-

~taohappii, B perkt," nnchgnend. iD dele'
11.1.. "'" ' '

~,
'I

1 r.
" -



MI.lukt nooit om Jlc.bt. R"e..,m.tlêli
: R~u~~lek-Jlcht. Lendenpijn,

HeUpJIcht. en Zenuwpijn te
pn~n. .

. De .olSf'nde lijn- eenige u:iUreU.JI uit
. m.iYiU),..n bMevBD, W aM"8n de .origineél.
OP ulOe.k.kanDeo worden aien:--'
... De pijo .mttteeu(oa lIl.. nd r. lao, 'jdeo),

biDDlá "id IIftD Da laei ~.n Y1UId .ente
~....; ik IDoot eta lIOeC» Dachtrvai. SOOaI.
ill iederl w.ulo Diei If~ heb. "Ii ·beo D\l
"'a-ond." t
"Hft heeft alij wuenl\ik tee! wOllderllurliik

peuea. Gedurnlde de laatne _ maanden
... iIIlijc1.Dde un een YenehnkbJii)le pijn ID
a.a rq .oei 'e" dal Ik,. .anneer ill aai, bi}DI
aiM.;:.l .. Coo o(liuo j bakken -.ru Ill' geheel
ouaoceJijk daar ik eeDYoadigDi.i weder real
ba ko_.. Een bottel m" miJ geheel eo
al '
Aneell ve"a8rdigd d09r de •eenige

eigflll~re~ :

.Rleamatl.tIt :laatsc~sppU,
~.A.A.~STAD.

,Kap'lii.ie] •. ,~ ~

. b tO,OOO~~18ll "u de'L=-~' t ·~n~ '£1 ~:'.iai'"
.AandeeleJl' nu UIl het. Pa~ek To«11iuchri' iDi ~ "'~_Ir
'J/6 bij applicatie 216 bij t'.oekeDDiar ea,het ~ iii-drie ptijb ~ii"Jea·&eD, .... t

elk Drie, ZN en NegeD m.ude.D na t.Oêk~. , '.;_. De overi~ 15,000 aaudeeleD "CII'dea, ~ '.'"l' ..--..__ '..... ~I:!dtta

. . ..PROVISIONEErkDIB~iwmJBn: :...:..'
, ·1 .. ,'

J. J .. Therou, (Bw-ger.meeltef)"-J. . 1lala.D, (J., P.
Rabie) M.L.A:, P. W. Voigt, :(ge_a W.~er), 1'.;...u:ule!.tlMa;
P.:Kuhn, M.L.A., P. a&bie, (Jie.r.. P..et P.l~ie),. J. J>de~.A d.P.-..(Kpo..... ):D.IDUdr"'" '_'~I. I.. .

I· '0' I .

. i' ." 1 • '

BANKIERS:-AFRICAf BANKING l'r'J~"l·~'!!fft·
." I' :0:-4111--

.! \ ,I .
N.B.-APP~CATIE~ ZULLEN, TO;' ~:: <>f0~EB

\.' . DOEL.V 4N DE KA4TSCHA._PPlJ.
t Deze Maateehappij wordt ()}li!IDchll met het doel, ,

eene! Ma.chinaJe Wagen ea Rijtuig F.,briek, eD hK ver~'.nll.~>f~11A
R~tuigen van alle IIOOI1ensooveel "uoplijk door de iDtrodw:t.ie
ap&r1!ndeen .Zelfbewegende WerktuigeD eD KachiDerie, ~
_spcedigende eD goedkooP,Re wij.. te. werk te gaan ~ W~ eG J1ij~PD
getallen te .kuuneD prQdw:eerea,: waardoOr ODget.WlJfeldua eeD "'"""''!i!I> ...... -
geweJlllChte behoefde voonien dl :wOl"dep'- .

De opricpteia van de Mut .. bappij hebben niet. de 1I'I11..... ·.. 0'I'S1••

eeu z4&k va.n di~n aard, op IOlide buie opgericht; goed beil~w~ Ïll-~IICfriIl'feU
lij hooswte g~we~hte reaul~ten zal' opleveren en
richting r.al zijn, om tra.psgewijse rekening te ll~eJi en

<voorapelden vooruitgang welke Zuid 4frikr.- in dé :tOElkOl~[ie
De woeding van de oorlog in OIlZ& ~burige Zuster .D.OI0-!l-"'''-

duisenden wagens vernield en v8rbra~d' zijn.. geworden, volgt!Jir..lnfonn, ..tie
de oprichten ÏDgewoJlJlen, zijn zij overt.uigd, dat door-de hel-boliLriiUr'lilll1
van de plaateen in de Transvaal ~n O.R.K.--groote ...........~"J.l
· tuigen benoodigd rollen zijn om de boeren: &ldaar in 114at
boerderijen te' kunnen voortgun, behalVe 'de Rijtuigen die bel100ct~~~ullen
de Kolonie zelve'; dus, om de Maatechappij dadelijk óp te
stap in de rechte richting weZen maar ook een reehte,
met het oog op de veeminderiag van prijs, waarvoor de. m.a.a.UKi1U!Ii!P1J
rijn om soodanige Rijtuigen M)chi.na.al' to. vervaardigen
de oprichters dan ook nn opinie dat.de z.aak eene goede Dei'BKJ{lllg
zijn en góed betalen sal.' ' . . I.
• De oprichters wenSchen het PuJ:jliek o,p het Ieit.te ...ujzen
,all.een uit en voor publiek belung opgericht 'wordt; buiteJ en
·ootkp. ten voor het tot stand brengen ~ registca.t;i~ van de! zelve, I

"uitgá.ven. Daar .zijn geene belemmeringen b.v. oude geJ;louw8n
verbruikte WerkWigtin over te. ileme-n of aan :te koopen~·1Met ee~~UIJt
£25;000 zal de Fa.briek tot, stand ~brlclit. worden, en met goed
dige behahdêling van zaken kan en moet de fabriek de ~te rea1Q!i1un
.en een WJ~.ltgevende oudernemll,tg w~en. I . . '.I

Met'het ~ om het bestuur van de werkWUlkel.lIlIl de' . .00 Praetiech
lIloge~ijk. te krijge~, ill het de bedoeling va.n de ~prichters ~ voone:r&.. iDdieu noodig,
pra<:tlJlChemannen van elders te kriJgen om 'de behiuldelin-g llachiDerie in
handen te nemen en te laten drijven door jOng~ieden uit bna I

. De oprichters ZIjDvan opinie, dat wann r de uak':op
1VOrd~er géen twijfel bestaat wat b:e~ft de "twerking é.r van
nerie gedreven onder t~cht V&Jl pn.ctillChe. ~teD met
tige werklieden, lAl de za&k goed gedreven ~i1.Jbest.~~. ,
ook niet lang duren a.lvonina wij zelf ~en ~er ztJllel!-
Machinerie sullen lijn om onse zaken verder '~eigen

, Het algemeen. bestuur van de Maatscha ~j blijft ~'uw'mli"","l]Q
van cenen r-aad van Directeuren; gekOJen uii n door de ,AIIIl4~~-f!!OIlLC1el".

, de ?b&tec~ppij geSticht is, i! het de bedoeling dat'
wordt om de .Machinbrie, Werktuigen,lem., te
employeeren en uit te brengen om de maClllJneljle

om de gebouwen vu de pm.otJlC~hW.<JK"UJ& !bbtlki",ht
beschouwen de oprichters het.
ktijgeD" nadat de vertegenl,oordil~r
Fabrie\:en aldaar bezocht en op de wijze

, . -De aankoop van grond meenen de opriditen vb<,n",nt;
. dat. d&.M~tacba.ppij in &taat is en beter op de hoogte kan; rijn
-Van deFabr.iek. .' , "

Het is echter de bedoeling om de Fakil,c_ zoo lI~g
krijgen. '.' . . . ti.

-_..J..':·o: j I

VORM VAN APPLICATIE,
i

" 'o'! ,.. . . I
Aan den Secretaris (pro. tem.) :van de" WbBjCESTERI...._.,Lv~~2!!~U'O
: • .EN RIJTUIG .FABRIEK, mperkt," w",,,,,,,ht'~'•

.B b('l8l'R.liiiller Van Kaapstad Mijnheer,- , .

garandeen O~ betere- PUIOS .'. li: maak mite deze Applikatie voor ., v .
:Kerk ell ~oisorgel_8:,Harmoniums cest.er MachinaJe Wagen en Rijtuig Fabriek, , perkt,"

eJl alle uidere soorten' van mllllieJ;~ men van de Pl'OSpectus van.de K._..tacha-ppij e, duit hl.me~lta
~ghe4eD te; 1 ven·á dan •............ d : lijnde 2/6 pér Aandeel te
NIlÏffe andere firlna .toI'Il' we Jd: en Ik neem verder aan, dat indien het volle

1"--re . gegeven, omsoe veel minder te .nemen ala
·tegen ......,., ,pnjl;8c. I ;' don toegekend, en verbind mij ook ..erder a.lle'de

1)e &eer 1;&. MUlleI' hooft "eerste- mijn aandeeien behoorlijk op te beeslea, en d. Sta.1tuUln
klaa deek-undigen Toor. 8te~exi en eeue vergadering van en door de -meerderheid va.n A+Dde~Qu9!~ pNig1~keurd. ,-oor ·het berstel] iD van alle aoori.en . ell gepasseerd te teekenen, "":aJlJ1eer'zulka van ~ij,ven,iaI:Ilt
ftll musiek instrumenten.

De heer R.. iller TOOn .ook
anuW-lette.cd· álle orders ui -.oor
gedJ'1J1rte m' . ,"li.

-

. ..-
1t.~!D':
" t - j -.

~'''_ ......... Of' ...... ~.
... pr 9 .,. T.. ~I....el";' fW. _

...... _ .. ,. t '

Woa. V•• k Vellen,
A.aprabMr. _ produbm.

I)UBLIEK,
,'.))EPA

.,
:.l'

..--P. ,. A.,:.DI

. l·
I

T.~r:'
. iD de
noemd

sneUe .~ _ prompte
,pa. .

NAVOL<r·v -lutilr :DI .. ",..,.1IIt na 11i41frita
, - .

~ UN: "OUOII,- ~
PLBOX ...

. ,
17, J)()BP8'1'B.AAT, XAAPBTAD,

o.w..t~:~.
--.., _ ..... --'= ol-=--- ..~ ..... - ~,............. ','

···:·· " 1902.

PUBLIl!.~EAlweer de Wet.. - ~:

-:.-----. -"De Ondtorgeteekende maakt aan
zijne vele menden en bet geëerd
.p1Jbliek ~kend. dat hij de ,beer
J~ S. DI VILLtBB8 BoA.• LL.B.,

• noeger van Somerset Oost, t0ege-
laten beeft als vennoot iD zijne be-
sigheid, en dat dezelv-e van af- 1

1 Ootober, ,1902; gedreven zal wordell
ollder den naam van .

. ltiohau. en de Villiers,
Proctwcun, Notariuen, 7'rof1~t Jh.~tJr, In Guw<weru ~l4IMIn.

. .J. J. MICHAU.
",ofme1l' Kameis,

Kaap.tacl. '

·V.AST'
. i" .

.In den boedel van wijl~ Jan Hendrik HOfmlbT
. I·' I

f • I.DE oD.O$rgetéekmde. bt3boorl~k. gblast door d~
taU' zal per . publieke veijirg verkoopon, -.Jo

beeren Van Niekerk & Roos te JJonglas, (listrik-t .u.... '.L!'I'1~i!i!

ZATE.RO~GJ :pEN 15nEN iNo~
. . Te 11 tire vóormiddag •.het ;~olgeJde

~ I I·

1. De Plaat-s,45 lt; genaamd "Hofmerr's· ru<l1;l'AllI"

Stal, en .Kraal d~~p gelegen in de,afdeeli p.g
aan d~ Campbell dorps-g.TOnden. Dé paats,
S20 .VIerkante ....roedén,· .ia boechi-ijk, gesohikt
Btruizen, en een van de b-este in dit distri~"TOO~ p...~:enl~er(leriii.

I ' -
.2.' ~eEieelte van .ae.; .plaats annex .

deehng VIJl Hay, omtrent vier (4) Ólijlen -yan C~p

. . , . It~' Ti.AN NlEKEl.m., I V·
Douglas, 9 Oet.; 1902.'" . .' , . ~ f

I

O•• icldeJ" Da if.....bqat_ r

.. hoolJobit
" wC>T40, Il- oe. lie 80huld ..

,__ dM 'op de
........ bA t... --_I tie-
.-.Ir.; d,_,.~_ w D.

-- -- pdar.......... n1tb
... . Jia_,~.-. .

lIO.pll
.!IDI:aD ....O

LIliER,IEHIEIE
. Bua'3'l1,"Jo~eabUJ'g

,
MIU'Jn. .A1f.nt D.

Je.ig8, YlUdttq of IProdul:tan aan
OU toevlrtmnrd zullen_OD! be8te
aUtlltie ont~n. '-.
DADElUKE AFRËKE "Nel.

-
..... '-~ ....h..

....... 'Wfetht.

.w. LINTOTT '
A.lgem~ bekeudala .. OOM WILLEM.")

Jbohtlt«eleente, ~tteer<le :
Wete .Agent, Boede1be-

re4clenu, ·Vendu-~a,ep,. enz.,
DOONSTAD, O:R.K.•.

:,
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