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D. ............. ~ .. iW7I....ra;w:,:.~""--u...jr,.. l

~ J... ~ =,J...::-o.'!:'
.'Wijk A. 8~ DUW lfaIaa, ~ O. le
BOU. J"'Il!'. DarUeok. ,

~ I ft,. ~ te c.t..n-. n.-riiI
_ ,..., T_t~ w~ te Clu1rilliea -3.. _

Eeu ...erpderiDc ftIl !ed.. bebOOreOCJt tot .. te. <Y.okiep, It.-:Iea tenÓIIit. ·eIe
moeder .... eeD.. _nt LL Muaclec -Wdilt ~tea JUl ~eIhrUk ... 'YeCltrD8I"
i.hoal!eo in ct. Ned... G.nf. 'erk Ga de -.k.. 'Ol te tle1eG .. CIWataJ door
t;eaprU . 'faD ,,~, er door bMr aal WOl' dell ~ A1ipstua. l8O!I, te
deo m nrb.od mM de~' 0lIl _ tud k~ 1'.1lD J__ A1l4,a Kuller .Ïlljpb~_:
dJ. andeniaa-te ...erleeuea de 176 broeden, lIieb _wettig to.geiigead te • kom-
..1:- sie un eOO4ea hebbea OlD. ale arbeide .. ~.II broelual, 4 ..... ,_. 1 ~je~ 12 paar
we . • ----,:l lIOed; 1 lÓIt" lu kiIIt·
9_ h,,' z"adiopnJd" ~D'GpleIoJd.1iII YlMereh. 8 W--' _ L. Jel..~. -J - t. -;~.-Pl-
later áit,..t.oo D. . .' '. -,- ..... ..... -

D •. A.. MoorreM, poatotolDci; ~lleedcle ct. :hid 1.lIIl'iIen;t.abak ell belchDit. 10 1~ bOtJer.
9ooraiilersto.l. Zijo_l .. nr .optt8de de ....... ' 1 Q 1· ketel. . JOOSter. altook "at
richtioi~D door: te la n ai IlGallig UI : S .AIlan U':.Uer. ~~,~ede,' 1'&Dop ~OIIl'--~-d::
eo dortt.e daarna IUD lIari ai. ia lIet,.bed. lD-'-- ......... -

Voortglaude 181.p.o.k r, clat .met de.jQDgttte ' .,...,.. A~ 1902. t Groot DralIea.tt.in
. g.boaden .lI09mbi~. brlr ..rudiTelkieaiolt van deo • Ralp.h Jo Bu~, ~ ~
. de auk UI berd. "etcl I brach' .. :eea beelah .tda.ar "oDende; ·Vler.bo en te ihebben oa!'"
rnomeD OIO ~et. u de C' _wuie 'f00f' .. ~ "z.t;odj. ,
II"D "eo dalrom .Iiin .ru Win .. idd., .hMI b(jeeu". IJ P .etttfll !!Qhilldig
Zoo al, .jj "e"'a, • rd de _k breed.oeriJi ~ daal' ~j oude trou' oge18 sijn, werden
be.prok"D op de "Dilio • eo fer: oli .. oul'''a- IUJ gl!'t'OlUU$t ala ;rpljrt: . ~jj Itrees drie
t~ Sldl"nb< b lleb'l1ld~ . en w~rd er Mlle eom- . tl!a t'Jl &ell mUluJeo. ~lJI TOOOtJ88 éu
mi...i..b.llloem 0 ti lt. I>lOIl;f'D.. n de"" 0' d..r an elk twee jll'ell. e1I 'II!S maanden onmn.
....minlf le b b Iti,,~n·, t". DlJ. R. Alherlij, g.ThOlDall Raym' arid,·' &.lee, _ haudel;;'rei,
..lIbeu, t. F. d Vlm .. , .. O. J. Hiil!0 4>0 J ...... .
da PI~•. ia (oe re. ri.) . %!gU, 9 George Alfred Mose, een. pronana,-

1>" .... hr....d.. no a "'." n un d ..... ro dot m·e<lStv. beiden .c:ioDllchtjg te Kaapstad, .ton·
e •• den beschuldigd .... n unraadin,ct met ...oorne-,

riD, 91>0'11"''').1: . . men om ernstige liohaamlijlle Teed t-e berok- . !l1~:thillNJtr;:t:;~be1ree~I~.é.Ia~
ti) Of de l!"roPO"te berei "a".' II •• nbi«- lreueJl op áen persbon nn ·.Robert Lo.ndes G

diue te doen om IIOodlltliv eeD ;mrieb"Jn_4 JIlbier B.rand.oD Kirby, .apne"'e. r eo boo~rkeU,
te ..tlc'\tel1 ? liiks Ka .....,
(t) Inwenlmen .... rtoe Illei bpr"id •• ". ~onr e!J te ' II-'p tad wooDaohtig, door hemop den 3den Mm, 1902. te Bom_t St.raad

bel ..ode. boud en oPl<oi-ijrll, 'fOo.r boe 901.. jO'1 lil hebben aangevallen en .eenige 1"1liIUibtgea
¥elied~D d.. a m.,DI&' sich 4..9 geflntwoorde, . op he~ rl)chter oog .te hebben toeRedi nd en
It;lrlOoateU 7 . : opdeágro.ad tehebbeu gesmeten. tij pleittea

(3) Wie be,...id ".len n jo ..,..lieden liail' ~u1d·. I

9eetini te 9«rl"'1(n \0\ tat e lancbuOf 'foor .Ad,l"Ow WilkjlllJDD: trad op ten beho .....
ban 0"' hill" I r.ea wa-? v1ftl v e, tennJ1 MQ6S 'fertegetiwoordigd

Omtr~Dt het hle pont wenl beoolowm,dal werd door advokaten Sebreiae'r. Ki.C., ea Bu-
indien de e<lmm' ie mocb1 bo-.lart~n bd oor- obllnan. .. •
Ipr!)nIrelii" plan te nde eu de jorg .. lied u it de verkluringen die afgeuomen werdea
op .e.-.cbllieode p u.a t '!Iled.n de k.erlto ble k .het, da.t kapitein Kirby opden avond
read geQlacbligd ""rd io!fiou bii.~aln nihoer .....n den 3den Mei jL, zich' in do. biljartzaal
bur acbtte "'D unbo-i te li nom 25' 'Ian ben V~~ d. ,Cl Wh!té House Hotel" bevond, ea ter-
in eeo'beboorlijke iDricbtina t>P te neai,o. . I<lJI biJ rustig g~ten was en ~uriea met zij:n

St"Dde do ....'1 derioi oden .....mlh.ide:ne ....-ipnd L:lw60!\ het spelea aansChouwde oover-
pe ...on en sicb &aIl óm «eb I of gedebhellik in heeds door ~ngeklaagdqu. die onderwijl lnge-
bet oederboud ....n e"a k.ndid.at r.end,lliog elk slopen waren, werd aangevallen en eenige ge-
WI900"ieo. ' '~duchtige vuist lagen op 'trecbw oog bem wer

VOOrll '" rd bPBlofen een eommil8Ïe uo té dentoege(Jjend. Deaanleiding-totdezenla$611
.ielleo om in de ltelO lite rond t.. g.aa eo to6 annval WlL'!, dall!ij gêboord hadden, dat Kirb,.
seg~ln~ <BB erd-re bijdra!!en til ontnnll"n ou' in den namiddag. Z&IlreU heer Holland. een
oil te .ioden b gel.I\ ge.,l[Hg "MOO baiuea-. regiment. kommanda.nt, wnarschijulijk een
tin~ te 90..ebal!~o die dea tijd, "aarop de' kennis van aangeklaagden, ook had aaDgerlUld.
inrichtiulr daar"e.t Id uI .ija.· . De a&?_val~p lIolland door. Kirb,. ontstond 010-

De ge", der ing werd ilokeomerU door groote' dat hIJ (Kirby) reden ba dto ...ennoedeu, dat
8~oalemmigbeid en "arme ba ns-telling in dOle er W. 'feel familiariteit bestend ttillllChen Kir-
lOO ,..er ,e.ealCbte '!ÁAk.eo kOtatereo wji bet by' gade en .Holland.
9drtron.au. dat e.r 900r de opleiding ....n mie- . Voor de verdediging wp-d opgeroepen dr.
steGs uriJliig .Ibi Yoorslening uI .WOrduD Dlmd J lI.lne Wood;. pogart8 te Kaapstad.
gem.akt. • Robert L. B. Kirby, Charles Crnnko, Darid

D ... errichtingeo wprde:n gealoten m~t dtuk C Theron. Wm. ¥. Mf)lImsbridge. Alfred Law-
aebe<i door deo 900nhler en p. bet .iogen 9ao 1\, C. S. Hnyle.tt, dr. At.Irio.8o!l en Stephen
Pe,lm 7Z: Il w~rd de Ile n uiIg sproken en Osberg, . _
ailla mea m blijde It"Qlmiug ~uis" ..artl, Yoor .de verdedigiug.,It>gOOn J. Ahe!atlen M.

Holl~nd ..Thoma JL Sav"f!;e en Gilorge-X. MOll!!
NAVOLGtN WllRDIQ. g urgems nl. . .

, ! ;Het zij hier 8ang~erlct, dat de ondervra-
_,:Een buaar .al (IJ. V.) g ~aden 'worden op ging door beschuldigers vertegenwoordigers
WOtIDI<lag dca 29ale deser onder de Blarige e.. zeer scherp en doortastend waren en de her-
lommerrijke eikeo un de wo' inlC ~.n e rw .•_rde baling V1Ill het geheele gedrag "'11 de jury
D. J. d. Y'llii~n le Nuolder P •• rl. Oe op-br.-oK t met vel omzichtigheid werd voorgesteld. D0!I
aal heeteed wordeD OlDde .. Ic iu ...erbaud meI rechte Ban praale tot· d~ jury daarentegen
bet opleid n un do zending klnoidat8n le ....a: belder eaonpartijoig, zoodat de j~ k~
.taanllll. Wij 901~ron.&o, d.' d e Il rten uo daarna een Ul~~ deed nt.n schuldig aan
geleu mogen bewollen ",ordea om ruimach '1OLt! gewone aanra.odilig en w~ zij gevonDilt
bij k dr •• en en hartelIJk m 6 te "erkeo oP.<lat tot n boete van £40 sterfing elk of vier
de uitelag lDet .aee ... 1D0!!ebellJuond wordeD. maanden tronk3tnf., . I,Il~!ml~nté

._. • Klaas .Ká.y, een arbeidl!r;'wonende te Kruis-
pad. in bet distrikt BtelJenboscb, tond t.
rec.ht op d ernstige n.a.nklacht van moord,
doordat hij op den. 19don Juli jl. zekeren Adam
.Adams te Kruisp d had vermoord, DOI!Chul-
digde pleitte schuldig, doeh- iei, ·dnt.hij Diet
gemeend had zijn s!acht.óf£er dood 'te .IaaD.

Advokaat R11lIiI91.die voor-hen optrad noeg.
de kroot! om hem schuldig aan 8trafharen DUIn-
slag toe .... klaren; dit ....erd door de Itroon
a.an~omen. :
. VóhnÏl : vijf jaron dwangllrbeid~·
:ErtlJIS,t Houikon, een arbeider woonachtig te
tellenbosch. werd beschuldigd op de u.nIrJach-

t~1.! v u huisbraak met voornemen te ~n,
dief .t"-llen aanrsading, Ilall eene of meet' -rau
g~ZOKde misdaden, doordat hij op of om~r t
den 9doen ept. jl. het Bui ,-an zekeren nz
HehnaJl!<. eeu metselaar, alsmede daar w .,
ac"ti , zou ·bebben opengebroken en ingega ,
en .g tolen 12 borologics, 13 ringen. 2 scw.rtlD •
12 kettin~, eeu beurs met geld. bedragepde
£3 128. 6d,. 2 borstspelden, 1 m • 2 troff~Is,
~U kistje. bevattende geld ter waarde VB.
twee biUings. 2 msig.oes, 2 borologie sleut~:
2 l)orversiersela, 1 sleutclriug, en dat bij ft&-
vOOs gezegden Herman bij de keel gegrepen
·ea ~a17.oo u ·lUUU'U.Ddingop %Ï~ persoon b"d
geJfli!egd. Hij pleitte onsohuldig, '

be volgende pel'8Ol1ell legden ,;etaigenis ar
voor de vervolging; nl.: Franz :s:&rman, Ca.re>-.
liua Ht'Tma.n, Jobann.1. Adam en Ds uie I Ge .....
ber.

Beschuldigde ri"P eenige gefuigen op teu
,zijnen behoeve, doch ~j ..-iprpen get'n licht.
'over de uak:

Hij werd door de jury ""huldig berouden op
al .de MJiltlachteu. ,

,- onDÏ.5: drie jaren dwangarbeid ..
De vorige jury werd thall5 ou~lagen eu e~

andere ingezwor en, t....: de h~>retl Gu.iIlia.m.
J. Berohardi, FranyOis J.' A.utrais. John Marais.
Daniel J. :\farni , LoWs J. Quinot. Martha S.
Uuw, Jac", C. van der Spuy, R-&lph J. 8\11-
.mu en FranQOis J. Malan .
. !Mao Adams, eeu arbeider, won.ende to Wel.·
lingtou, distrikt Paarl. !ftond terecht' op een
.ankJacbt .von dief tal te bebben gepleegd op
Jeu 23gten Aug. jl., "-n wel doOr ,'an Heury
Charl .B iley. ook daa.r WOODltchtig, te heb-
00n oatvreemd een horologie. eeu ketting, een
perdant, een lucifer doos, eeu beurs, en een
som geleI bedragenáe £8 ..t-er,ling, het eigen-
dom -...angealgden Bailoy. Hij' pleitte onaehul-

.' .. b t' verhooT~n vtn Uaria. DanieIs, Jan
D8lJ-inh co Canteru, ...--.ird bij schuldig be't'On-
d.'m. .van. het steléa va.n horologie en k~t-
t!Jli-, en kreeg negen ·maandea dwangarbeid.

Hot ho~ verdaagd'o thaM tot den volgen-
deu deg. 4 . . .

., ..... UIT DIl .... IIL.'_GEMBJUC'l'BVUQ~DIlIG.·
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HUGENOTEN SEMINARUi.

De QpeJing ....n het Diea.~ '::bonllokaal in
wvbaud met bo.ongelDeld institaat ...ood II
WOdLedag morllen 'pi .. ,.. De dig 'brak ·... 0
met eeo onbd",olkten bem I ·ea het .choen of
dil ,.,beele uataor io b,armonie g atelDd wu om
IDiawD $0\ d.o feestdag bii to d"'geD. He'
WInein .... rop bet aebou" werd opl(.trokkea
ill golegen 1i0.I ....n F ureelrast ea 91&1!:~~..u.
oweI' bet Jubilee P"rk. Alle eer, rii de ont-
"erper 9all bet pl.o eo d bouwmeeetMra
loegenraaici . 900r het dur.~lIea ....n &O.Jlt een
m... if gebQa" h~t".IIt een _r lIoDSlig ver-
tooD ma.~'· b t II ooder h,.., 9~rdi.piDgea en
be9a' 10 k":. kam~, en i.~e lncbtil!e en raime

, IICbooI k.men, la.t.geooem<ie·'iiu op deD beDe·.
d .. 9Ordeel'iag eD lrao elI!: I/i() kind ..ren draIIeIl,
_ .~1dier en 900r de kiDdergarteu afdeelin~,
de t"d~r" 900r de j o~te acboliereó. Hel
optukken ....0 b· t gab"o" b.,.,h al. ebta l!i
m.. nd ..n 1(' doaerd eo .oot loowat £><(l()l),' DOl
bowen. te ...~rdi-..pln!!, ""o,dt béreikt do" een
.T'lOle ea lIem..II1<t1l1k telb. klimrneu tr." iu bel
pol ""I J}e optoch' ~....cbl ...lde ....n af h.t
oad .. W' boo", eo .... leer i'"lrulllreod bt-..... nd ..
alt .2)() l.-.:.rltog-n ·io .i, _'ume 1!e~I--I.
Voor an li p..n de tru til • WIUIdOl!!Cbool t. •. Di
W .&.,J.>ub.ort, J R A.~h''''ii". d"-b en:ri! S· ith,
MaI.D, Hurny en J, 0 ·flr .., r ( .creud.), a'a
ook Dr Mair en mej Mu", dn principale •• u
de achool, daaroa de acboli"re!l m-t buo'.11
m..,,"'" eu be' publi. k .. .A nl(t'kom.ln Iii, d ..
bli h.' DieuWO geh-'ow,: " ..rd,.de IleuWlI ... "
Mrj "~rrOIlOD o.elh&(!d,l~d dIt! ~.. d-o~n Ol,t
.Ioo!., waarop de (lroo~ ..8Cbl'e bU,llMOl1alroO''Dóe.
De' nrriebl iogan "drd.n • 'n>(" .... n"~n dOo'r het
•i"lr~n ....0 eea lIed. "M;rn d~ W A Joabert
~. ll!i I.. en deed da JR AIh!Jl'tun het "iidlDgl
iebed.. ' .,
op het platform. "tren gel;8~n ds W A

Joob ·rt. did pr"!lId ... le, dr Mnir, dl J R
Alt>.rlya. ioepe<"'0". Orai eo Lu.ie, ook
merk.eo "ii op deo ed h... r Er P H de VilIie",
(bur,,-m_t ..r) en ed b~r 8!1aw·NlcboI!OD. CO
eo RM. ,

Uit bet rapport, dd gell'un wera door den
I8I=18IaI is, ble"k bet, d.~ het iOliitnut sedert
Jlá ad l!lUIJ d. num' un HageDo$on Seme·
Duie dr.lgi, bOlt getal acb liereo \edert die
dagen il IUlIIm rl!:elnk uogegroeid eD hedt
...el. nocbteD teed ..... sich ge.orpeD. D. W
A Joubort uit ,dat allen - #"erb u'Jd •• reo dr
Majr 'iD ban mld-leo te bebbun m·t deze beuge
lijke g ..beartl'oll, en dit bet apre er gr~i go
nC>e>(eodeed bem un de 9 IItVJeri.og Yoor i'e
et.U"D.
Of. Mnir hi"ld een. hraachtige eo pittige

toelpraal!: •• ",rin bii grootoo lol tltlU b.-atlerdel'
~n bet penon~l raa d, inricblloll toe ... uide.
900r dun .. nmerkeliike yoorliilaa'1g dien .ii
r;ero.. kt hadden om b.ei kor'e 'ii .beatek ~r ..r
beataan.,docb .&tJi, dal dDll tanig i"'1 itunl hier
ter a~e Ileb ook Diet" IChamen hoeft eo dit
bare 900ruitalng nn enD geliiken uad "".
'Bii me-lite 0.&1. ook,llao. da\ het beter "ar.:
g.w_I iadi"a bier lI1ocb~ eeD 6i,.k~ eo deaf'·
lol!:e iD,;cbting b.rt b t.aall, io werle'ijkHeid
lOO.el ala in '"um .,.n een Dames Hoog.m·
Bcb, ol, 111I'&If Idan al de krachten eo aleD'-"u
kondeo ....roer.igd ge,,_, I"hi bij penoooliik.
.Y ...oor aDilicaue eo hoopte • .Jal IDOO in de
toel!:omat indi il het mo e!.yk '",... d D "eg
daarloe IOn bereiden ea' bew'erkatelliiflD.

De 900nitWlr Da. W.'A..loabett bedaakte iD
eeDige oetWl. korte "oordea de moeite, die dr.
Mnlr .Ich .etroOltte 0111 o.er te komen eli 900t
.u bg ben bid ~Yoorgedrag !L .. Ree"as aoed
WI yunemen wat .nderen t"a ben dachten
Dr. Mair bad I.II~n '.0 ben 'yoorgeeteld 100 ala
die .erkelijk 'WIreD, Hii, apreker noeg ecbter
y~l'ICbooniog door te li gep, dtt de ~r. heu
Diet. Ilieu". bad 't'OOfll~eD. lIjj Iwld. a .1
paodo owen,oleo om miidelell te beramea de
.. keD te werend n. Hij germt-snde, Jht "an-
oOO\r beide iu I.Ïtat.eD m... r ,00l"i8ug h.dden
,emuk\, de tiiJ 9an ooificttie daD lOa UIl!e-
broken 'iio., .
De ICbolieren longea toen'op aeboooen tooo

een koor~z.a.ng getiteJJ "Merry J'oDe". Dl! yer
ncbtiDge,. wcirdea g 10kD door bot riaaen ....D
den lofzang en het 90lkllied.

God dea 'rOOIt Jlal iliad.'·
Are~·l1I'erueln bedieaJ door iii. u;.,..iI

fnll-oot..l!Clf.Iltlnl[lllQle,nniro~ geleid doo~ d•.
7. I .:
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IRHOQESIA.

,'1UJDAG, 17 ()(ï-OBl~R. 1902.

Het hor \eropeud ten-;- Ul't'. -

De volgellde heeren- 1O\!I'deo ÏllgOZ'IVoren als
juryleden:. Lou' J. Qulnot, Ralp'h J. Bnl-
ml!l'. Fr~ J. P. Retief, LodeWljk, A. S~f-
berg, GniUiruoo J. Bernhardi. Jan H. Louw,
G.J.iu., 'Albertu Malherbe. John Marai!. en
Petro. A.. LnttA?r.

Daniel Hou, een ~lateur van beroep.
Stond aangeklaagd op de ~e. bel.cbuldi-
ging van m meed te bebbea ~ doo1'-
dat bij op deu 24.sten Juli j1., te P""rl. toen
hij getuigenis voor den ed. beer W. van Reede
va.ri Olld boem, additioneel asoistent resi·
dent .magi haat, JLfIegde in Zekere zaak, waar·
in hij (BotJI) ~ werd doól' lsaac
Snpiro· ooi beWing van £5(J BIl., zijnde bedrug
Yet buldigd VPQJ' Ii9t 16~eten VIUl 42 bokken
en gevTM~d werd of hij (Hotz) niet< in de
Dlaaod liet een fOnDeel kontr&kt ru ii gozog-
. den Sapiro ,loot om zcl>.el' gotal bokkf'a . te
"oopen. aJstoen meineed pleegde door te !lEg-
gen: "Ik .(Daniel Hotz) heb geen 135t aan
eiacber (lo!aao Sapiro) geg_ in d maand
Mei; 'foor hokken.' ;nr.. heb eiAC~r nooit eenig
I t.g6{!;e-v_:en.sederl, ~ dat,um van het k~
trU:t (bedoel8ll~e z.ilker verkoop-kontrakt, g..
da.teer<!.5 JUDl, '1900. gezegd 8aug1aan te
sijn op den datnOJ,. tnsscben Daniêl otz en
PHilip Hotz, dat; toen ve_!toond werd met h9t

_ ver.hoor.) Ik heb e:Ï$lber niet ~ aan Philip
BAZAAR; .'- Hotz e4'!U spoonvagtln vee te :aenden. en dat

Oomiddeljik na a600p'~&J1 de o~niDgt.pleéh., ik doarvooT vetant.;oordelijlc zou zijn.' Ter·
11gheld begal8l'a groo meDi~te &leb our het . "'ijl daar ~n waarbeid en' werke!jjkheid
oude saboollakul .I r ee ba~rlltoDd ge- hil •. ~e ' I'H~tz, toen' hij ~~ ver· .
hoodea t.e worde dë opbru L wunan dieneJl kJarin ('I!(I, en ~ wel degol'l~ ~t. ...oc,ntéll.m
'DU OlD de ICbota;_nn ~elita . Dil(e hOD~ .rde dat bIj d.e ,ani T .VOOTde bokken aau !sane
pood"o die op de' aioawe.1 ~l ra t, te yer Sapiro in de .maand iMMi g;d,. en d.t bij _I
IDIodereD. kan bet aiiD. gebeel te dekken., ~ zak deed met.~ S&pi,ro Sede~ 5 Juai,
ual .... boel n tjee 0 . en d "ar.., m...1 1900, en dil hij aan' ~ ~piro ge&ogd

I lIDaak oitgeeWd. ",•• noor lij, dio hie.rmet. rt all £hili~.iIotz':';; J>'?Or....genl vee te
~ bebolpu.m "area. aliI! lof ep ee.re toekomt, zendPJl eJl d&t hil d.aarvOljt ZlC verantwooni&-
Er ,.... eeo gedorige .tro"m n.n koope'1 d:n lijk IWU • Hfu" pltt-i.,ttoe o.o8ch 'ldig.
ll~~D dag, eD uIt II \~n aiM te 9er.o:nd reo, . Ad9okaa. J. E. ..' de,Villiel!l trad. lOP asl
dat de oitslag d.o ook lOet aitera I!.O~ be Itroonv TVOIger, tenn aiIvoba: Wilkinson too

lroood werd. daar lie ophreopt ;.£1(l)' beliep. .:behoeve van baIcb~e ftI'IiOheeD. De heêr t~~~~~~~~=Watetmoy.er agee~e als t-olk. ,I I

Voor ct. -vervolging went de 1I.9bug~· ~
RO.08U.D HOF. hoac pll'O. J09tlph Sapiro ea lIymanlBailey

DO!to'DERDAG,18.·ocroBD, 1902. ~r~':J~~~~ verd~g werlan-
- . De .. Non de Jury voorgelegd

0. &_. ~ bof wd elhi.er .a.r~n ui voldoende .om ge"fNl e I!:huldig
I!1iteren (Don~~= l48 9 i!J:: .te verk.1aren aM de grove misdaad vau mein-=t~t J. 1_ &.~!:n~':'~~: ~ en hij w..nl door den acht en rechtr

_ • _.. Oil 1 1'11. . . I
r. " I't apt'hld Nl d. be« W tem 1«- Il our .dit de 1aa :z:ult ~_ dt..:!:n: WIlg I
tolk. ." . zoc:i '!'"erd de juryl.edea barteliJk door
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EB •taande ~it zijn welbelcend .
mfeliJ.· 'cochuis, met b~
..bouwen Stallen n enhnis,

all in' ' de' ord ~ Water is volop
nit n tar-ken put. en e tiringro ...
i& beplant ~ YrnCb.tboomeD~ die I I .' ..

. opl vmm voor ebrnik, Ht. De On~kendé.n bieden
i ndom is zoo g~ bek. n~ dat .marktprij ~ KOFF~ {Bio en
.,~rdere aanbeveling onnoodig 1& WOr...., N GB ANZAKKEN~

2: VERDER. WA.&EN Tal1i alle' 1OOrten.

(tJlT LA~£a ST..

...
, .

ALGE ENE HA.ND~
Goed. Linnen, Hem$tofs
Hoedén. ena,

STEEN-. EIOUT-". en IJZERWAAR.
nisch I1~erp e'l\ alle soorteDi&llllW1Dateri1aal.,IOC:~ Deii!&lD:J
oli , V:~rl.Vemis, eDL .

'rEVENS Uze~ tave:q,..A..s8en,W
pen, Gr.n:en, Oogjes 'Dráai', .Unln~·n·m

GROOTE VER C~~~~~
Huisraad IJ

e soorten prod ct
·gekocht..

00 RE Jr.,
V n Il .KantOor. Malm
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n:.
, ~Ll:PV.ALLB.r"

I
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~Vrijdaq, Z lJcto .r .. f9,. 2, e.

of en geregist,eerd
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;'W'IfID'" ,

.GUolaJectWrr&:e«
. iCUBYQ .... "

"'.

LJ. A.. TAll ·B..nDu J "
J. C; <>oe:fi£UliZD Eën jaai. "
P. 1. D.W-n. '

D. J: DJ! Wn

~auiium=' ,
Th! SuBD..t:iD B,ux vu Zum A.nx:u.

. P. W. A. 11.1 KLmm - I

J;
Ye u &antooY'.m.alDl4~

9 Octobel'. 1902.

. 8atlltJf .a~g~tj;·
. Dese- maat....bappij ~ .opgerichi mej h~tldoel een ~&JIi~~ hUideJli-

~:' heid In al ~. ~ te drijven te Ste~ , ~u nIll:Á!lf.1idere pl......
~n mogen ~mdeu, De w:ft:baam1~e1L~

z~eu < lttiteu nrnardigm en v.edoopeii .van ' . '
koopen... prod ''VaD aIlerlei eoorl. ten e.i.wa ,dezel~ weer' .
ste wipe Tan d .had te lettert-; &hook: al1e",-laa~mede mJd ~;jIl4DUt,
ba.. e u.k.en en ~, z-ooalII del Di:n:Cteurm ~

lifll!ea ~ h t blrl de-maataeh~pij zal be:rl'a-~drdri"i;v"1 ilYI
Ha.ndel¥n m alle- soorten vlm goederen,. materi&l:m en 1)1'04d'lik_
dee1en Tet' nd ,aan' SUIl: es '~peid nIfeZi a&lI;:nMl~

~win.rten: ~ ter beeehi''kkiu.g· ..... de ~eel1wuden
nemens, %00 'f'éll' JD.OIclii~ .ne handelnrv:m dUekt v801l. de. aoéd.IGoJre1te Illadelii-
huii fa~ien in·E~ Amerib'te ib-
Kapiiaal. la~ zal ~ beeloten.. Dl 1JOl'den> belegd: in
optnllen van de WJOdige handelagebou-tren te Sterb~,
plaataeu waar men beshiiten zal tak-bezlgheden! op te ric:h,tea

I

.A..ANlJ.DJ..EN.
.1anzoeken voor aandeeIm nIlen'1t'Ol"den inge'llf'ldlt~t op

her de, en moeten op den, Tona aml~ dit proeiec"tua ftlluaJn WllrD.f!JL
en mn1 éheque TOOr het bedrag betaa1bau op aan-v.raag ltt!IIioJiil~t'lflKdeD.

, den Heaetaria, den her 11. W.·.A.. de Klerk ta· .
bt>houu~' het recht Aandee.Jen té wei~ of ten,
. volle. Ala het geW toegekend minder á dan het
~ zal de balans. Tall. het deposito gelmtiiit ,.-orden vroi ~.!~~L«

_ bedrag beiaaIbaaZ bij toekeJ:l.Jriiig. W. geene ~def1eD: toe'i~hd _,.., .._
wo~ het 1 d poeito terugbétaald_ ·Venuiln. in. thet
pa&lement eer beiaa.lbur .telt de TOrige pulemen . blO1:n,*IIAi,"'erI)ev:illm.

l ormen van nag ~en .., 'relen biiidm ~"-.tJ1l..T..
. I

VOD VAN AANVRAAG.' t

·w~,,;, T'"
~ I '

• •

Kapiiaal - -' - - £20 000r ,

Reserve Fonds - - I .£21,500~=....~~~===-
D~: .. :
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. ' . De lJ.1idMlt :a--
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EEN eent.e
KJ.U Publi te
. sal.ari.a £200..
> lteIUUa Tall Holl
itoodukelijk.
. W.IIóA.AAAAl!1D

~ .N'EN' EBRSTE K'
, . Applikat.i ve!"g'

... de.kopieëu v~ getl
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WAL
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ol v66r dell BOsten

WAl.• <,

.~

KENNIS wordt.
er CI!fICCIIl zijn I
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hal" rhu.a vu a
mer" UA CL Il nek
'IT. 1 Z,..aJ wit I

~ Indiend
~~n dope den
"VOOK' of op dé:a. 14dt
1902, mll~! desel
lleeIter: in dé Bch ut
verkocli 'WOIdei:l ol
cbe na NovbmOOr.
10 WU'.

Lut
17.IB.'Bl

~~KrMJ
· ~11tlC

~Drie .A.uiaten
• Bello!

. . t -
'.A:pp1ikW-. met K!
trijliDp.. ~l&n do
d.~· WOl
MMM"" ~ een
TOOK' de .
(heer) voor d
te Will~
ell wee AIIi;t..a.teJ:
deIelfde sbh
olk, ~ MIl bDa \'
_ meenden o'

Appli.ka.zlJAjll moe
'~si

"~OW
te ,..,... zal •
J.iDCea bi' DlAIO

School.wk . ot.
. Werbai.m.heden

iD Jalluri, 1:903 .
. TH.Jd

on.
W~ .
· , I" Ootobc, 1902.

I

VREEA
KBNNI.;

Koot.agu. l.
17 Oct., 1902,

KENNIE
DE ondergetqekel

loopen , dOOI! .zijn
lIÓadeq, ~ oi
plaataeD "Klein Bl
CII1 "Trijntj RI t
Albert. Alle (1'1

aullen met uite
·vervol«d ,..orden

i •
I JOHA..'"

\..

pro. Albert,
.. 1G October, 1902

Jl&lmesbury El
Voo~~t en
Il&a~ppij:

Publieke
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RENOO )IOD
, . ,

EEN' eente .A.iatetat 'fOOI' eie Bent:
Klas Pubiieb Schoól te Ad~aide.
calaris £200 per ju.c.'
Kennis van HolJand8ch ell 'l'Oilic 80lfá :, NDERIU,AL word, .

noodll~c1ijk . n,. ~kt'D!N:.< maa\ t
WERKZAAMREDEN· TE BEGIN- .

~E~ EERSTE KWARTAAL 1903: e.:!~wac:bt l!I .~Q wo...l.~·
Applika.tiOl vergeaéld 'fan "WC_"!'~lafdeelinpraaii Kantoo,. tut

do kopieën van getuigach:riltmuuJlMi ~agtdeo 7den Novembe.l, lt

den ondergeteekeJide ~t;'fanpn W'Orden pp ~ddaga ~n " uur,
of v ór 'lien 3o.ten Novem,!*" 1901 lnltandhoodell' eil

WALTER PluNGLE,' d~ volgende: publieke wegen;
ieéretaria, ,1; Van Sutherland tot

A.dobide Publieke School. Oalv~ia grens. .
I 2. Van Sutherland
"ruerbnrlt gren&.
. 8~Van JiaokalafoDteln 'tot
CeI'8l gtensi~!ll'OQ pad). .
, 4. Van, Suthf'rJ,,1ld naar ~ ..""<,, ..-
fontein Statte tot aan de Wnrl'l_~.1n"
gran,s. . r '.

li. Van. SutherllUld' over de
leD, TW:f-efO[ltein,HOI teil to,t,a1torj:tein
Knolfon~in en- Honden
!I~enelver grens (Visohrivicr
;,'TeDdera.'U'8kunóen Vo')r
meer wegen tenderen en
hun werk aanvaarden op 15
vt')tloor, 1902, 13n. zullen een
tr:a~t voor. (Ii) een en. " .:

(dat,i8 tot 15 AugustUs.
moet en teeken n te
twee gotdgelceurê:le borgen
namen in het tender te
noemd.) .

De Baad verbindt, zich
laagste of eenige tender
nemen. ,

" ___

Schut K.ra&l,
Laingsburg, 17f.lO~:1902.

•

. ,

BENOODIGD,
EEN Hoold-Ondenrijzer.Oor de Eent.e

Klas Publieke School' t.e Adelaide. .
SaJa.rÏB £300 per jaar, en .£1)0 huil t0e-

lage. . ~

\\'.ERKZAAMRE~EN- TE 'BEGIN.
~EN EERSTE K.WART.AAL 1903.
Kennis van Bollandach ,ne .UDbe'f6-

ling. ,
Applikati~ verge&eld 'fan gecerti1iceer-

de kopieën van ,ptuiga:hriften (alecht.
eerste klu) mllen' OJitvangen :worden op
of vóór den BOsten Novtpber,: 1902 dOOl'

WALTER PlUNGLE,
SeC::retaN,

Adelaide Publieke School.

KENNISGEVING .. . ,, .

Heerlijke:
i· I . l

T~R!
. 1'1 .' .. ,

t :1
I,,

I . .i:", 1

Heêr ijkit .'

TWR:'
I ~~ .....__ '",

KENNIS word~ hienned gegeven dat
er opge loten sijn in de Schut Kra.aJ te
Laingsburg, t..tvee Donkeys ruin en mel'-
rie gemerkt. &la volj't.:- '
i. 1 Vaal Donkey merrie gemerkt t.wee

halve mUD 'fan achteren,. en gebrand-
merkt. aan den nek D.T.a
n. 1 Zwart Wit. pens ruin Donkey onij

gemerkt. Lndien de bovengenoom.de niet
Jfgeloet zijn, door den eigeiaa.ar of eigenaaI'l,
voor of op den 14den dag van November,
1902. zullen dezelve door den, Schut
Meester m u& Schut Kraal Laingsburg,
verkocht wordenl op Zaterdag den, 15den
d"ir van ~ov mber, 1902 des morgen om
10 uur.

A(deelings ~ Kantoor,
, Sutherland,) 5 October, 1902.
\

~OTHBBLlID IFDBBLIIGSWD.
I

VAN WEOB.KLA8TING VOOR

1902.op !.ut,
R. BUTLER NORTll,

-Sc!lutmeeeter,
Laingsburg.

-

HIERMEDE gt'8Cbieclt kJnnis-
, geving dat op eene Tl rga~

dering van den Afde~linge IRaad
van Butberlaad gehouden o~ den
9den October, 1902, een. be~'rtin~
van een half penny (-ld_) 10 nt?t £
gelegd werd op alle. vaste eigen-
dommen in dese afdeeline d~ra:an

Applik~ties, met getuigachri,ften. en Ver- onderhevig vo')" den d!eD8 van
wij~en. zullen door den OIldergeteeken-
de ontvangen worden niet later dan het loopend jaar, f'en derde raar-.
Maandag. den eerwten December, 1902, van besteed zal worden aan ~oofd-
voor de ?etrekking van eersten Assistent. 'wegen en ~weederden Mn audere
(heer) voor de t.weede !du 'Publieke School ,wegen en an~ere, ?ooleindeo. J.
te Willowmore, sálaria £140 per jaar i De ~lastu~g 18 betealbas aan
en twee !Aasi.tenten (heer of damo) veer hat kantoor van -den Seer taris
deselfde ,School, Salaris £100 per jaar t f 2 N be 190 '
elk, met.'een k&n!l v~,vermeerderiDg na voor 0 op 0 ovem r, .
lie!! ma.ari.den. ".. 'A.'·J. MARAIS~ .

Applilanten moeten melden tot. welk ., 8('c~t.aris.
Kerkgenootechap zij behooren, . J

Een bekwaa.m om ut 'Mltliek. onderJijs Afdepli~gs Raad Kantoor, -
te geven zal -waanchijnlijk private leer- Sutherland, 15 Ootober, 19 2.
lingen krijgen, maar dit. UJ niet. m zijn i
Schoolwerk ingesloten zijn. GEVB' AAG -,-

Werk:u.amheden te wor1ien ~onneli' a..
m Januari. 1903. I '

T. H. M. MATHEW • EEiNE gecertifioeerde Gqnver-
, • Bon. Sec., School Comité, I Dante om onderwijs te geven

Willowmore, "aan·acht kinderen op eEm~N:n
a October, 1902. plaa~ nabij Clanwilliam. li~kë,

kennis van Hollandsch,. usiek
(Klavier en Harmonium) edDel ver-
eischte. Salaris £45 per artnut:D,
en alles mj. I .

Werkzaamheden te begiDD~n Da
de Kerstmis vacantie. D1°O aan-
izoek bij ondergeteekende.

C. J. VISSE ,
, . Hex Rhjer,

dist, Clanlliam.

Drie AssisteD,t' Onderwnsers
Benóodigd. .

", , r
..~~. ..., ,

~Drirlk, He~r ijke~'

NÉST~H·
-'.', I,

-, " If .,'~-;-~:t.._.' I:' ..,
I' 'l .<1'
If' 1 ~! ! ,f I 1 ,It t ~ p •
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.. J' c- • e, ,'"

- ; 'I lo.'>~~:Heerlijke
Ir~_ _ • I, '
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• ~/I(. ~. ,
-c, "','" • • -, i i. I.', ~f'' .: ', ...ifL._ I;'. _.1
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Wij beriDDeren er laD da,
IWldiddea, Toor deu
koloDiaiea 'lIeCI'tItaN ïn",IIIle.,erd
T6ór of op dell iOIteO

De 1IODlÏII&lieda& YU
...atDm' 'iD,lie ,weitae"eDCte
Toor KaaJMtad
ln .OC!'OllSll,. en 'foor
Co~rg, Vici<nia 00111,
op ,1J11DIIWAO, 23 ·Ocro.Ea.

I:Ir, Pne:... wordt,
N.ï.a'.lbode," DaMt ,011_
iaet JpatielIIeul ook de beer
8teUeabc.eh, ·genoemd.

IK geel hiermede kennis dat een
vreemde rood bonte 0., gemerkt twee
winkelhaken van voor en twee sneedjes
V&Il achter, beide ooren, op mijne plaats
Anyaberg, m het distrikt Worce&ter 'loopt,
en d~t zoo de wettige eigenaar ervan hem
niet of vóór den 12den November aan-
staande komt halen, UJ ik hem als mijn
eigendom eisehen.

"'-~.,.~ ...
, iIet huis der gealea1teu iii Jionden ï.
drUk ,bezig met de &h"odeling van de
onde",ij~bill der ~ring Bij 't begi~

,Set.i.e w~n er met minder dan 750
amendementen op het- pap_l.er._ De voort-
ga.ag tot· nog: toe was seer lanpa..un, en
de heer Balfo,UI' hée.tt hllrhA&ldelijk 'mjn
toevlucht geliomen tot het voontel om
het debat', te ~uiten. Bij eon gelegen-
heid werd de 'heer BaJlour door een del;
Ienche ledeflo die aan··t·woord w.. toen

. dit v~tel 'gemaakt wer1i. bedre~d
~ genoemd lid hem dr vuist onder den
DeU8 ataJt. I

Een "Reuter" kabelgram uit Londen,
ged.,teerd 18 'deser, mel~ .. ~t do heer
'BaJfour den dag te voJl:r een belangrijk
amendement had, UDgenben" gevende aan
plaatleli]ke. ondenrij .. ~uthoriteiten - het
gel!bele- beheer over het. geld te worden

La~tIItJeclen Zaterdag bracht een rJ.niaJ belegd voor onderwijl. Hierdoor is ket
V&Il beide w~t.geV:eDde beheer van 't. publiek v~ 't. wereldlijk

een besoek aan .. Qroot onderwije venekerd::. Dan voegt het
gouvernement. wijnplaats, teJegram erbij, dat. deze aanname van het
van den. minister. van am~ndement. do oppoaitie in verwarring

, den ed. heer FroIt. ~ten heelt. geworpen. . .
en Dougl .. 'w~ ook onder lie' Wij hier m Zuid-A.frik& hebben onze

bezoeJten, die vaD. Wi~n~rgat.&tion ~oor eigene moeilijkheden op het gebied van
rijt'Ili~~n 'de regeehng veuchaft paar onderwijl, en wij worden niet Ilirekt ge-

beroemde plaate van Va.q. der. Stel, ver- atfekteerd door den u:it.lag v~ den .triM,
.' . die' thans in ' Engelaad gevoerd wordl
deel 'fan den wij~a.ard' werd be- Maar het i. toch van groot bela.ng te' Let!.
waar' men de g&lIfg~ef had de ten op 't- beg{n_, 1iát in ditja.mendeDl~'t
nieuwe maniet van bew~kiDg der ligt opge8loten, D&lDelijk dat de pl~

WlJDJt09IJlTenmet elkaar te, vergeli~ken. lijke onderwijs li~ het .woh~te :be-
manier, die n., 'met de' her- h6!lll" verkrijgen over' het ~d, dat voor

mAn.... "" der wij!1la.arden door de phyl~ onderwijB doelemden be.ohi~bu.c geate*
verwoeet, &!gemeen' op ~ Con- wOrqt. Onze wetgevent sullen wel doen
wordt illiO'foer1:l, iI.OJJl de 'rijn- d\t begillllel niet uit' het ook te verli6l'eh
veel verder 'f~ elk"l'1 te panten en het. al meer en, meer toe te ~.n.

&a.Q. tw .. dradmi, OYer de rijen Een 'wunchuwing van des&Jl aard aclJ.
geI... ~ID. te leiden. Het voordeel ten wij des te noodsablijk.er, ~dat wtj

methode ia, dat de fïjnsto~e~ meenen opgemerkt te hebben. dat er
i)ndu.,_....... dat het gem.aH:elijker 0II8 1a.nd een atrekkiDg' in. ae ,tegenover-

met machinllJie tit tie ... ken, geetelde richting ~ . I

dat de -drni.,. lIJeer lucht. en -
" en. daardoor eel geaonder U..v- ' ~

goed rijpen.: De ,oDkOlten &fil Verltden Vrijeag A'food, werd in , het
~~JUln d~r draden verboriden i. OD.~ parle~eDt een vraag g~n &an den Ko-

betrekkelijk hoog, Imaar men loniaJen Secretaris met beu-ékking tot het
dese onkoaten ~iI meec te worden opgerichte univereiteits-gebouw
worden door de v~eeroel'd. 'in de Queen Victoriutn.at. De Koloniale
en. de betere kwaJiteitJ der 8ecretari. loei, dU er dit. jaar, looaJa" -, . .. 'I i/., leden ju.c het genl .... en,ook a.&JlSiaalt

.erwachi dit Jaar .eeu! 0QSIt 1vap de jaar sal gelChiedea, de IDOl VBl1£5,0Q0
omltml1t 130 leggen,' ineeatal lyán' rrnt.e' op de begtootlng gepl&atet werd un1 ~e
II...........'" en het ~a.ar daarop 16q leggen. dé noodige fondllen bij éen te krijpn 'f~r

, heeft tell' ge'foIge g$ad, dat men met .• bouwen. ervan lOU 'be-
ni~we manier; van . ..ht~·pen. ..• . ,I

i.ngo'foeni, waardoor men de Eenige jaren pleelen kreeg de Kaap..
opl:ll'&1I1Pt van den'. wijDpford )l.oop+' te sche U niveniteit 'folge_ .hot teat.mer-t

, . . 11 I '., VAn wijlen adv. Hiddingh·eb stuk grond
.heeft op dit oopshIiJt -ii' I. ui de Queen Vic~ teumen met

, .£18,000 in der,bl .., de lOOl van £25,000 om' een uniV'erli~t.-
Ge'lrcxmli 'wórq.t. ~ ~ drie jaar rbouw er op te richtea.. ne ja.arlijUcbe

daA per tender: &an «le bijdrage 'lI'aD. ,£5,000 docx-' 't parlem.eut.
'Vt!I~koccbt: of ge~teld _:~ 'fOOl" 3 jarQU, Z.M de lOm.' op £iO,OOO

, "~, . I
De,~ur der. Univeniteit hoeit

QDJ welwillelDd _a PAm.aet toegewnd .,
'waarin. v~ word. __ reeb vu in..
IlkucWin &an bouwm..t.en, die weuChen
deel te nemen ~ de meéledingmg Ivoor
het OIltWeryeo 'faD pla.nDeD. en ach *-
'fOOr' die ceb9uw__ D.e bouwm~ met
bet..beIM PUa 0DWaDP. .... ~ " ..
UOO~ de ........ -'200 _ diJ derde .£100.
planua .__ et.. --.' mo8t.ea .w. ~.
w. ~ SI Jaaaari, 1901, ~ De.~ ....,-....~'-~='"~ ll.1Iiftni_.,. ol, r K • .,....... w 9.1....
~ uiLad- f De aaJnwt-t
'AA Ja4ip1ic*_ na w ~W"'.-....a
...... ~ .1.10.000 "'., .. n.........................~f!!.-- ....

.... Mt "',1Ii66 cab .. Fa............. "!IP... _ .._-: .............. I~.-iIIII(

VREEMDE O~~
KENNISGEVING.

---L..'

21, 'OCTO BER, 1902.
I

D. J. BURGER.
Montagu,
, 11 Oet., 1902.

_KENNISGEVING.~:
DE on.dergeteekende belet hiermede het.

loopen door zijn veld. en j"iren met
Honden, geweer of anderasins,' op ~jne
plaatsen" Klein Bulletje," ti Zandvb.kte :.
en "Trijnt.jes Rivier" aideeling Prins
Albert. Alle overtreden na datum deees
lullen met uiterste strengheid 'der wet.
vervolgd worden

JOHANNES P. DE WIT.
Pr ins Albert,

16 October, 1902.

Malmesbury hecuteurUamer en
Voogdij en Bnnd. .Assurantie
M.aatscnappij. .

Publieke Verkooping
, --- VERGADERING v:A:N

. BENTIE GEHOUDD
DORP, 16 OOT., 19)2..

Da lf J Sojjaaao wordt ......"-'"
rut... dá L P Voni«
Dt

De heer JaM:ES BOOOES w publiek
. doen verltooping op. '
WOENSDAG, DEN 2s.t.n OCTOBER,

1902, • .
aan zijne woning op-den hoek VBnKERK
en RAlN~ STRATEN, TE MAliMES-
BURY ten 10 ure voormiddaga, de vqlgen-
dë 101186 goederen:::_ ,

1 Eerate klu' Phaeton i 2 pa.3.r ~arte
tuigen met zilvereJli be&lag.. 1 lot. tuigen i
I naaimachine (voor kleeder en achoen-
maken) ; Zwiilgels en ke:ttingll i Draag~
houtjee ; Kisten i Bottel mandjes i Goot-
pijpen; Lot Ijler i Ploep:haren, ens. j

,Timmermr.nagereed.chap, ens. i 2 B.Ooi~ •
~~chines i 4 Deuren m kocijnen j 1
Dubbele voor plOeg, 9 Venster kozijnen
com ploot i 1 Toonbank" 2 Pompen i 1
Timmerm&n!lban.k ; 1 Lot riet'; 1 lot
Bottels. 2 Ijler led.ehnten, ~ Buahel.,
Potten, Pikken, Gn.ven, Vorken, Zi.nk-
platen. en wat nog venler a.angebod8ll ur
worden, te veel om te m den.

- . '- G. W. KOTZE,
Secret...n..

J. W. MOORREE Jr. Afslager.

,
Afdeelingsmad 'Kantoor,

Prins' Albert, ,
18 October, 1902.

Malmeebury,
17 October 1902.



.K.r.tjee Rivier,
Oudt.h~
10October, lm.

J. J. THERON,
Postbus 34,
, Worcester.

Lloyds" : ',' ;..r
, "Aermotor ,~

, I

Windinol~nr
g »1 I

Goedkoopste en meest Econo~~~, "
f8('he Kracht voor het OP~IJ·i .

. Isoben Y8n 0 roote of &1~lDe '
ho veelheden, ' .

WA,TERi
, I

, YOO" DI

, ,

BELLEVU;m.,-
E'EN fraai Eigendom gelegen f:e

Swellendam, vroeger de Reel-
dentie van nu wijlen :~e~ ,!~IEd.
heer -BorcheT'd~ destIJds' CITle\~n
Comttli88liris aldaar-s- 1S to Huur
-vo r ()jaren of langer.
, Do, plSltts is 76 morgen in uit-
~trektbeid. b",eft. volop watt'"
uitt( t c> ... ~ , ~ron ten voor Cult;
vat,,,, en iJJ b -pl.mt mot ee-n g' oot
aaIItal en verscheidtHtheid van
VroobtbOomen, ook Plents res vso
,Eiken, Populieren, Bluegnm eo
andere boomen. De Gebouwen
, ziln: Rnim Woonbuie, Stal, Wage~-'
huil, en eenige Cot~es.- Het ~l-
gendom ,is te besien, op áaDzoek

, bij Mn. P'. H. Borcherds, .~wellen-
dam. Voor vet.dere, bijsonder-
heden doe aanzoe b:ij den onder-, ,
get;eek~nde.

Hulshoadlng of den ,.1n,
Bet DteDlID nl Yei,

of BlProi-IDgsdoeIil4~ ,
U1~'

RIVIEREN, PUTTEN or •
, BOORGATEU.

Llo~' ,zenden bun eigen erv~-
en Opzetters nw' alle d~len d~
Kolonie om ".lermotor '" Wind-
molens op te richten.

Tanden TOO!' Jarra en a.ndere
._ ',harde hout Dwarsliggers. I, iD
h.rr::::n::.ro::.~::fn:= .De Deerlng "IDE8.~&
~r:~~S~:~~VOODe:=~~:::Lo' opt ~het':lichtst~-Lo

, ,gedurende bet laar '-, - 'I .
• " ; I ti· ...

, 60,000 D.. araliggen 7 li: 10 x 5, ".' " ..~:S~=~O~~6,240 II & x JO li: 51 .!

2,170 " ~ li: 10 li: 6 All; D .
i,74O ti' II) li: 10 li: b ~ 'id' e ;:k',~__

2,.30 ..' 1) li: J'J li: 5, te ..wl.
3,110 12 li: 10 li: II ,
1610 13 li: 'I , li: 5J' .
'soo a li: 10 li: 5 . '.
Vonnen voor Tenders,' voor. D,eerlng

W~8rden van' kont.rakt au alle
andere bijzonderheden kunnen ver-}. 1DE A'LE
kregen worden a~n de ~poor~eg
Pakhuizen, Kaaps~, Port .&hu-

, . beth !:ln Oost Lorden. ,
. Verzegelde 'fenders (originee'e Binder,

-: alecht8) geadresseerd aan den COD"
: troleur en Auditenr-Generaal,
.Kaapstad, en v~ buiten gemerkt
" Tenders voor Dwarsliggers"
mllep. ingewacht worden tot d n
middag van Dinsdag, 23 December,
190~ : "
, W. SINCLAIR,

Hoofd Spoorweg Paihui&houder.
Kantoor "au den . I

Hoofd Spoorweg PakbuÏlihoudel',_
Ka.petad, la OC~, i~. r ,

il
DUlte8~

~ ~ - Wllliam Miller eD 'Co.l_oIil~ lA, . "

~eiveld .~ ......... ,Ltk~l

-lIiDt&1re8 ' t ~....'
U. "er: r..a.

(

a_~ • .,·18 lIei.
.oe.a ". .. -...... a..B. DBVAGa.

wát de kOop-
'~ ,

HONKB~.
8te1leobcJeoh'

t Tbe Ollrlll "IQE_L~' ... "U•
. , 4ivt.;" 'Sn it,

r' . :. " ...I.

:átt~II'!' ":I~E "C: '
, , ,Bvt. ·Snede.

Een Hoofd Onderwijzer W'1)l'dt
~evraagd voor de !Jerde Klas
Ebenezer School .c. De Doorns," af· "
deeling Worcester. "Salaris' £100 I ','

~!' jaar. Werkzaamheden te .e- Schrijf om Ge-illustreerde en
gtJlDelJ na de December y.aca:Tltle . , . . , :
Getuigsoh.rifte'n van bekw~wheld en Beschrij venda, Prija LIJsten. .
sedelijk gedrag moeten ingeleverd '; . .
worden aan den ondergeteekeode ' . .
niet later dan 30sToen November.
Applioanten kri~~ éen asistent?.n
moet ond.ervinding van -onderWIJs
geven hebben. ronio-80lfa woJ'dt
veremcht. '

A. P. BURGER,
Secretaris.

en·Hark !
" "'1" .:, , '

- I ~

',I" WOOD
. toor te KOnUfra.

. ,,' Adres: I

'DI KOOI, I,

. A- W. HOFDYR,
I BoIMriIoia.

, W. A.HODlI-Tt
, li ' ." Kon.tap.·

J~J..,DB KOOK,' .
BObertIiOD. '

'J. J. ·DI KOOK & 00_•. '
I,

,
n.riD8" ,.-clUDe' O~ r

I , 17.....1__ a.n..1.eleD.
~....,... g&a.&

. '

PUBLIEKE' VERKOOPING

BBZOB:B:,
lMUEt, ZACKON'S
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