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. DONALDOUUIl .~ (h,
, . &.tuu lderJ

DOODBERICHTEN.
;

J

ÁÁN Bloedr'""..atell en Vriende~ wo?dt.
bekend gemUkt clt.t bet. den Hna .....,-;;::;_
heeft dOOl'den dood nD mij weg te nemen,
op den 9den October, 19<m, WjD te.der.
~efde ech lIOOM KRJi JOllU1U
l .t:'l.".. T _..... l ." ~.,J.~~~.;--3""~~
en 23 dagen.

Zij laa~ mij n m t. .. n &ngenomen .kind
om ODS onhentelbltar TerH in atille ob.der· ,
werping te betreurelI. - .

De laat8te jaren 'fan haar Jeven wu eau
tijd no l1lIari;elijk lijdelI, dooh .ij dJ:Oeg het
met. ~uld en in kinderlijke onderw~ng
aan aeD wil des Hemelachen Vaden.' .
De versekering hebben wij .Idgl clt.t aij

veilig i. bij ~ Rua 8J) HUUNll, dien sli
niet alleen gekend maar gedi~d 'beeft. .
Verder wil ·ik mijn harte ijken dank t0e-

brengen a&%l hare susten en broedeJ'll,aan Da.
AtnJrTTll, aan Or. 1U.t.4. u Dr. Loon, eJl
aan .lIe andere menden Toor dl! lilda. hu.r
be" .. n in a.n tijd Tan haar liJden. '

De bedroefde ICht~lIoot •
. .B. G.DlJ PL&SSIB.

McKenzi
Waterkan

Kerk Straat,
Wellington; t8 Oeë., 1902.

.:

" .

, ',.W .
Kantoren:

, 3 & 7, St. Georges
Kupatad.

VERLOREN'. J
nMOBJlIDBNB Zuid -Amen"
I bauche lIailea in' de oabij-
heid l'U Breede RiM, ook. eeD-

. jge Iaop deIa .. tUIOheD. een.
ell de udeN aijde ·ftIl Karoo'
Poort.

Benige informatie al m.t dank
OOtftQg8D en behoói-lijk be100Dd
worden.

.A.dreI : ILD.
0/0 A. Ll.T&GA.N,

Breede Ririer •

ten 10 ur-e '8

Oak Lodge,
Ie4... n

lUIIEl,
--...n A4 .........-

Iaip 'nah_ ot' PlI4ilia ua
. ou _,wbftri nlla ... _iI
auaUl ontnapa.



:ers",
\

agd
iten
ge-
zien
het
ode, •toor
m

het
lk:en
tu-
op

au
,ieke
.ker-
den
ont-
d~
van

\Dg~-

-eur,

. w.
N

'5 ,

PHILIPSToWN~

II

UIIG'" ••• UIlT.

POaT Il-dUllMTK.
. -

(v......... J... ZM-ï..c...)

aten,
8a_".it,-, ~ ea.,.....,

JJ .. ~ ...
tt __ 104 .. j*Mar_.

• Uaferieur .. .a.cb.,v.woe np oede ooadib4.
~ - ...

Dito, 1tarno ••• ••• •••Oi" l...arI ••Id;'~ •••
Vel_I, Dell" -a., foat, .idelel·_"-ar-.elcl .
DUo,:I_ u. .Oito.~... '" .
V..... OI, Irof't. foal:let .. dêoiIt

.. J'0f ft ,1!kIeud
Oft_'_' pof nl reS
' ...... pu .... "'wol, la
pede ÓÓIIdiu. ... •••

Dito, aWG. lae, IioIat __ w""
foa_ •.• ....1' ...,_

Dito, .w.ta. kort '"tiel ft

.... * ... ... '.-flito,·UlcWa. Karoo ,_s.
eoadi'- •., ..• ..• i-

Dikt, iU:I, 1Wl... -*
ut.o.t ·.. .... 0.- 0

Dito, aicld.l.. aort,' toa'" ...
..... ... ,.... M' 'I - .0'
Aqonbur.-Br .. _ ~ .. ._.

..- wiattrllur .... ti tot •• eI, ft lit lOt
lSd _ boki.., ..• ........w ... ~
yordeo ,pIa.u ' die prij..... TUOf __

__ tea' ea bOkjeI -YrnI, ea ~
... kOOPaa- PIUD .....,... ..
nek.
"'Ii 110...... eie, .olfeod- prjj_ .,. leo-

PMICl~

lf OIl. ItoI.BVa.,,__ -De _!'kt _ ~
.. lId __' ._._ ", .....
4lnPIC " ._.I np ~ ....
PlIf". "' ""*""..op~.iefta __
n~ •• 0. .
........ t np «I. publï.b ..nt de .. .-It
bOMI.~ t7,7N U. U. ea WOOI",IO.~ tt
~. -.
, Wil DO....... II YOJaer> •• Ioo,...... prIJ~t-

~ , P.r Ib.
.., I. 4... , ·1. <t.

l'rf-., peel tot nper. It 0 0'- II 0 •
...... .ille ... 0 0 - JO lO 0
r" .... tt 6 16 0 - 1 18 ~
~" I 10 0 - 6 10 ,0
"iifJ-, •..,.Dl iI.. 6 10 0 - ''lil 6

n tw....... ... t 16 0 ~ '10 0
" tierde ••• ••• I 6 0 - t 10 0

lI'aoGJ -...... '10 0 - 1 0 0
&Mri,, __ , witl.. - It' - r 10 0

lt Iioh .. , 0 16 0 - 1 0 0
" ,.. I, ea Il0l> 0 , 0 - 0 It •".ut. ....... • 10 0 - I 0 ')

tt aicICJeI_ti,.. I 6 0 - t 10 0
.. kort M" 0 6 () - 0 16. 0
.. QeJ 00"-010
.. Y10e 0 6 0 _. I 1 •'u.. laD« I 0 0 - a 6 0

w' .MId.I_Lie 0 16 0 - I 16 0
.. kIri 0 I • -. 0 • 0
nW'Ïrl1 001-010
" .101 0 • O' - I 1 •-4.-s-, !Wa1 ' ..., • 0 - I 10 0
. I' doDkw ••• 011 1,- 'IlO 0

mil." .•. ,•.O·0 1- 0 1 •
'Wol-o. _I'kl blijft .... , •• red liib __
• rCIea ....... I!eduead. «le _11: ' .... ..u.
p'iI.ua. 0" .. ·~IOO~iopD ..bn 161 ....
• ~r "jj b...redipDck lWil- .,...... op
de piabl_. mam li....... ·braetlt pal*fiN .._.,
'woede Ir"'j..itam\ • .ededir~ ~..,.doeII
Irone, tI<.... .. OIlMIIAeDlilk. wol •• CI ....
MIlt .. bebMJde .... prjj,..,

Wij aoteIw .. eie yo1leoM loo,... prj_~-
. ~ ... lt. ' .

li. ....

.1 _·lit'16 ..:..." - I' I

tt•.-

:t= :
lt - li

~= glI.-
.•" 't-

tt - •
'i - e
st - ".

)

DB DGBOOTINQ. .
~Het-J" &iDI " ... la:'~ op tW ....
AIIC·, . ' . ,

eo 'rU
,dl.
<le In

t ......

•traat,
.ai,

•

, ..an dei

J,

,
·TAD.

:.,M' -'.
.!lila _ '
Gek .... ,.

·DINBD.lG; 21
-..--.

P.,.Ib .
•. d. .. ...
1'1--1t
o lOi'" ') 11
o 't ....0 10o JO .11
o 0 tt

... 0 6 O.
... 0' 0 't
.. ,.. 0 t 0 ttIf__ WjeI 0 IJ 0 11

"~'"'t.-.:L~,;~; :~
......li "i; 'oI•• II'tifde, .6t't ellr; ~ .....

L .... 'W' ~'*; .........
~~ t d..... 6tcl,. Ib;~

a.w-.-"'i ..,.,..... a.. ... la·de
_ edrootd<e lnaidn en 1i1;1111 L ''c.6.~..drocIa~kll &1. ea -...; 6Il. .
Iloor-.-W· .~.periÏM'_

- .... 41.... '

'.

. Mu-
lto ,
-.. I
'llT~

; 00..



------ ;O.ERZÉESC'L

DOODDE

I
I

kil: SVut. '
W.lliqtoD. 18 O(

Z.OST in den }
l~ clner. on (
lU~.Rtruouw (gel
,wii- dell heer, S,
oa4erdom,.an 63 j
I' ~ aan ersw
lIita dnen b ngen
duk' aan Ds. }loo",
.,.1. niendell dill (
iv. .. ~ der bepro

'~..u iroo:
... ·..;tli.jb ~de

• t j

BEN OLD;
j

PLAATf
aan den PI

Il 1
lang

o"j-- ..........
mIlD. hE
~ia.,Voo
keD !~.Tl'U~tn
nncheidenlieid.
perkie grona VOl
fttlahten boomen
DUr de,Olifa

fIÏ&'8DdODl loopt
rMd onbeperkt.
jj bekend ala een
.....,laat.een in }

H.KT
. Mc

P."J~.ARAI~~,

,_
r-~ ti ~- (ll O~)-~ "Kiobll '

0....." il te 9 •.• ,. J(tdt"JTa d '1}aib",te-
• ,.a. .. Sou'baap,oa hdeo lDorJU l1&li,......

BIetsuIk_.

•• M_ .
1ADc!eo, ti o.t -(,Be.t..,.)-Kol'. Janko1l,de

_~ "'11 d 0 opeta.ad in Jl,oeedod., eD
_ bet hoofdl.1aa.od .. ..u. lI .. atallHl~
_ l,~~ lIIWl, ja jo h $ dJ' r. MODMW
.. ~ poom II door BuJptÏIC ~rpe.liD-
..... &.Ipa de,!_op-otárd ,,~iu.

-'U jonge
. :noodigd ir

... bndergeteek<
RoUandac1i no
uitmoht op ve
ouderdom en ~
~; dadelijk 8.&Jl

L.H.
Proonr,

-

aal
V



.~

,~d:.Te
1902, voo» de
pekteur onder . . .. I . .

an<!zl€.«111 Wetten, voor de .0E heren WALXU &: Co.,; die de Kolonie
'~n~'_ab onderstaande reserve, op' de plaati "L&.uS.lD&..", van

laten ve_rkoopen, •
CURREY,

Secretaris voor
Landbouw.

. ,
P.O. BoUIa... Balt.
V"I&~JW.

Op DINSD~G, 28. October,
2 Eerste· klas .Trek Ruins, 2 Z~8.re Tre~, M""rnIlllIllJ
Paarden, 6 Dienstbare Paarden, 2 Militaire en ,I Mol
Kar, 1 Trap, 1 Scotch Kar, ê.setten 'l'uigeD, S·~_.<>,"",

, HUISRAAD.-Den inhoud -van een Ua1~UU!'8

Ook 1 Houten Huis, 7 x 6. . ;, ; , ..
1 Houten'en IJzeren;Huis' (met hO,ut,uitillelt:HldUllbëi'at

Iramera en kejaen. ',. .'
.1 . Houten. eli ,IJzeren Stal voor ~ [paarden,

Kamer. Het huis en destaf staan op paoht
'nog twee jaar lO;Opttegen £24 Be~ jure

GE CHIEDT hiermede dat een ·Omtrent. 60 >:f~~der8 en ~eD8, ,ent .

Onderwijzert's b noodigd is '.:, !.i. J. J. H'O' FM1j1~T,R
· op de plaats M chau Bequeit ~I
in tast om ond rwij te geven n,
Holland h, En elsob en Muziek. ---;_-------~-_;.~~-----t-~rl~--,_:_..;..

.r 'slari £36 l er jaar cm mee te
bezinnen m t iowonio '00 al het P' bli'·'ke ",Wer

( J oodige vrij. .A pplicat j,. zullen . u· e . I fnY,: )
ingewacht wor leo door de ouder-
Ilf'tel-kend tot 30 November, ek
, Werkza!:tmht-odeote 'beginnen na, de
K~rstmi Vacantie, d.i, in Januari,
1903; "

G. J. SNIJ'MAN.

A[deeling.

. .,..

I
Mechau,s .Request,
, I}.K. Bulwater.
<,J'ViaFr~ u'burg RO?od.

.DI 1uar Dtuur.
_ __ u.IIc'a1

bo,rSlurellloeilde· ~ -~ , .
CALIl'ORlIIA ~P VAS VUGDr

~i ........ __ ".fa' t.dftll
~ .. '-IIi __• dOeIa ....-.l op dem.... Ln'D _ IIIQ8W" ..... ~ bet
.w _ tbïft~~- - - .O~AnIoOp·~.u "l~n" ...ure
...... & ooit~_ _._ ~ _,.~
la -tl1at Ia.... *-ri.
iIr. n.r tie Win ert...
_........._~ _,It"Wftlee......1IitIH an..
",_ ' Mt 1' _del
.... ,,_u..

, ,V,_,o. ,

l'lLIFORNIA SIROOP V.AN
-:P' VIJGEN

...... ., _ ILUJI _ ." - .... de,

0...... · ....,-............. ,..., '-.....,...., ....
•• Rj ..

W...... ,' 1_' •• p_ ....._ te..__

VAS' ZIBR ~OS1BiBg

ONBEBOUWDH ERVEN
." , . I..!, i

-. '_,.' .Aan de P.... L
!

. , . .. ;
Del ondergeteekimden begtmstigd door déa' heer

P~BLI lE .zijne Koeien Iuitde hand verkocht ~ee,fh,
. . ;'. ve~koope,n ~p;

,WOENSDAG,!dll 5_8.'1
. . ',l . ~

. . . OM t -p UUR; V.M.:
1: VÁSTE GOEDEREN'7-16 OnbelYluwCle

1·",r.r'lUU._ Vroeger behoorende aan .!den - David
gelegen in de nabi~heid,van L~y Grey
. Deze Erven ZIjn uiterst gt'r'hikt

alle beplant met .Vruehtboomenr ""''''UIro t1nlD8ltoKlCen
vex:...grond is ook bijsonder good Toor b8k:Ate.Q'nen•
. van~ in een lijn met Bredastraati' tot ~aan V der'
.Geen overgenomen dool' de Municij>aJ~teit en buurt,

~ill ...tjljI,lA aan- er goede kansen voor wiD8tgevepde bez~' heden.'.
. 2.: LOSSE .GOEDERJ!;N'TEe~. qt Gebouw

met ·k:ribbtmen stjLlls, vroeger gebruik t oor 1I161l1C11l. kleinere' do.
at VlD Publieke gebouw~n, 1 Ploeg, 1,groote V:arkeD;8-holr. ij.&er met

Werken afschortingen, 75.,galvanische ijzeren platen, 1 kaiiateilhëhiielD' kr:ib, mede "
. " eene hoeveelheid Vaikena'TrOggeD, Bali~s~ artikelenKENNISGEVING,. te veelom te melden. KOln, klj>Op'~nnv_-.nll ..

Plankaarten te zien-ten kaD.tol"8der !OD411e1'lIret.eeke.D~Ië.,;. .

DEPARTUIEhT VA
YlER

genom n te

- ..
· HIERMEDl!: g 'chiedt kennis.

gE'VÏDgaan het geëerd Pu-
bliek van :Malm sbury en c[m-
streken dat de ondergeteekenden ----- ......----:"~~----+-...;..~-~~~---
(vroeger van ue firma Lombard.
·van Aard~' & Co. alhier van den
Isten November, lias t, eeue alge-
meene Handels en leedermakers
bezigheid zullen beginnen, en ver-'
zoeken hunne vrienden en kljenten\~,;,hun dezelfde gunst te willen. be-I . .

. wijzen al vroeger ingemelde' firma. Biermede geSchiedt kennis dat een..'
NIC. A. SMIT N.ZN ,.' te Pietersburg (Tra~vw) geopan'l is

en JAMES KIFT. ~ i, I
den heer G. Turner. ' I· . ,

,H. 'sBEL':l'0I-t OOR
HECTOR .M~C

Malmt'sburY4
20 October. 1902.

Ii.... , .....
MAAT8CHAPPU.-

lutn :...." laQID. IlIpataLHnJponderJjjser Beooodig • Gezamenlijke
Kaapstad, ,

20 'October, 1902."

PoL au., la. T&Do•• lto.
Ta..rauJ8QII .. ltDa. ADOUI!

OII'IDZLlTY. "
I

OPOUlCJn. - SI LuT, 18K .:
, -
Kapitaal '~_ £80,000
~ I'oJlCll ... ' £100,4-16'.'

APPLIKATl~ , vergezeld van
getuigschriften, zullen door

den ondergeteekend ontvangen
worden, tot den êd n 'ov mber,
aan taande, voor tweed ..u A istent
\"001" de ]i; r le Klas ,: blieke
School (gemengd), Caledon. a-
laris £7iJ pel' jaar, Wer' z ái.
heden te begmnen 'na de Decem-
ber Vacantie. lloll~nd sch, cone
aenbevelmg.

JOHN J, MOOHE
Hon. S crvtaris.

Caledon, 20 October, 1902.

G. ·T.O.U
ate,r r eo . Ili~~~,~r.·81
.72, L'OOPSTRAA!T,

!/, '1

1'akken te Ma!~osburf en
Houdt in voorraad een groote verscheid~nheid

l' ~WINDMOLf:i-N~:rvan 6 tot 16 voet doorauede
'l'u-RbNS van 20 tot 60 voet hoog,·. i .

. ZWAit'l\ STOOM, en GALv1 PIJPEN van
)!;LBOWS, TEES, BENDS, en al~meeDe lAh,vr ......I.." ~'D"'CJU.'.u:, tte
PUMPEN: Kontrakteurs, 'rank, Koloniale, en ~on: . q .

Muur, Loodgieters,' en andere ' . .Middel-.
puntschuwende, pers, -en. and «A1lweiler
Q\)adruple Action Semi-rotary . of ballen
klep. Besproeinga pompen, . tot 8 duim.
.. Raseh" Kontrakteurs SliJlr ti:lód4~e'riiQ'u.:. ",__ r.
(Kunnen niet opgepropt raken met

WIJN POMPEN.: "Semi rotary," alle~kroo' op
SLA;NGEN~· Gomelastiek en z-u, van J tot 4 '.
KLEPPl!.N: Voet, Peet, en hooge dIfultking tot

, Ballen Kleppen tot 3 duim; - I
P. A. SMUTS, " CILIND~RS: Geelkopers en IJzer van

Burgemeest r;' molen Standaards, Hoofd, .Range, en
MAlmt'sbury, 20'October, 1902. ho~eDeksels, Wegbussen, ens, !
- -- '_ _ Gegalraniseerd vlerA~nte en. ronde

DE PAARLSCHE U ICIPALlTEJT. . G. TouoBi& heeft de-grootste annA''',"

G oprichten van Wiudmolena en Pomp. U"P'UftU,II.

eZ.ondheid Inspecteur Benoodigd. Reparatie wordt gedaan.' Alleen "",,,",sm
. 'i

\ PPI:-ICATIE' 'voor de b trel -
..- , kmg Tan Gceondh id ~In-
peetene zu'l n door 'en oDde~ge-
tee~eode worden' ingew8<lht .tot
VrIJd~g, .31 October, e.k. tegen
een SalarIS van £60 's jaar .

I'licht.'n te word n aanvaard JD

'h t begin ,van November, e.k,
'. Op last,
. G. J. JOUBERT,

_. I Stadsklerk.
Municipaal Kantoor, W

'Pa rl, 21 Ootober, 1902. P.K., Midd\lboichj.eid,
DiIIC. Bobert.oll.

-
J

ZIJ I d T
RIJ~'EN, .
ARMEN,
STERKl
ZWAK

HERSTELLE

• jf EN Publieke Vérgadering zal
.J gehouden worden op Dins-

dag, den 2 sten October, 1902,
ten 10 ure cie' voormidd ga in' de
Stads Zaal alhier, ten eind", .te be,
raadslagen op hoedanige wijZfl een
\ aarwel zal worden aanueboden
aan den Wel ~d. he,' Ru oUW'
vroeger c.o, & H.M. die daze plaat'
voor goed gaat verlaten.
Algemeen UitUood~ging.

iI

ZIEKEN'
·1---

'j

een Heerlijke Dr
&lIe Iensehen

alle tijden

Verloren of ·Gestolen .
-

VAN de. ondergetëekende, 2 ~~e, en
1 Rood met schilder pella, .Vaarzen vad.
1 j r oud, en &Ilc~ ongeIDer.h. ¥en ge.:
lieve aan den ejgeDMr keDDiJ' 'q, ge'l"en
door ..den alle' billijke kOllteJi zullen
betaald worden. •

JACS,T, daslE . .I
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Drink H9arlij te
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I Drink ~HeerlijKe
..

NEGTA
•, .
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..L

Drink Heerr'ke.

NEGTA
\

,t ...,,~
It r'. . I . '.
Drink lIeerlijk:'e

NEOJAm'
I..

','! ...~
t' 1.. " • ,
Drink

I.." '.

BEVEEL

NECTAR, ,

Au wa t ,ziJIs 8THEE' Dr
RIJKEN,
ARMEN,·
STERKEN,
ZWAKKEN,

HERSTELLENDEN
EN

ZIEKEN.

NE.GTAR
THEE-,

meen lIeerlijkeDra~k oor
alle Men ehen en op

I

alle tijden.

Verkocht bij'alle Kruideniers 'en
~emeene Winkels door geheel
lU1d.Atrika., in 1. I, en I-lb. LÓOd
~e8, en in I-lb. &"1 8-lb. praoh
tI'I16.l~ BllkkezaJ

---~ J BO...... '" JJOOlf. ~D8
• o.c,......lh J.~ ,t, .......b ..~I'........... '_.' ·-I~Ulh,". ·tI .. ., ... L'll1,n

. ! 2 ma DOLná. DBLI.G" ..
• OoI-T. • a...lM.".... a..u.~

Im.tbur........ .
10Ooc-T. ~ w_ 8~.a. kueibur ~oiaWlriplt.-SP~~I'.

~ .._ ....~ ~-'-',
! B' Da VILLI&88 ot co" AJ'SLAGSB&
18 Oot-or. ltlein Drab ... telo r~
27 oae - T. Plint, ·"lIÏIIiIMubelt>IÏ.
6 Oy-Aaa de Purl, koal_re OIIbebM'rie.

"'-.ao.,.~'. ': "
. IJ 8TOPBDG, Al'BLAG.&B .

6 Noy-T, il.Jk~lII, Cara;rYOl1',
.,.. eG buiarud .'. ,
'n N ..-T. 8cih~, Will too, klttio·

... eu~bap , ,
, norEL~ ot CO., AF8L:A;GEB8.
29 Od-:T" Webeek ltllUet, een .\oom mQ)eu.

en er....,.. I

DEMP.KR " 1(OOBB Eli KBIG', AfSLA'
. . GERB. '.'

23 Oct-Te ~ aid. Caled· o,een un·
tal eenteklN e... en nOD paarden. .

26 Ool.-Te dalec1oo, aaoteel .ee '.
i5 Ooi- T•. Oaledon, bebouwd ed
GEO, C. B!.HR EB 00., AFSLAGERS
1 ~oy-T~ Oroydoo, "I ~oed. . .'

J'!iV MOORREES, ~B, ot 00., A)'8LAOEB8
· 2( Oot-Te KJip..I1ef, loagoed

27 Oci-Ta Malm.bury, Ito.tb at ..... t "Il
IOI~.· - .

o G HABAIS, .u'8LAG· B
I'J No.-Te '1Joebof;naotgoed ol,. .

J ;r TBI!: N, 4F8LAG J;l
.30 00 -Te ~pl.-b, 1Klein'l&nueld,

Sathet:1aDd, .ule eo .Ioue 8Qedereo b
)I L KRIGE, AFSLAGEr' ,

29' Oct-Te &UID 'Wl, MoUD~8~w.d
Ststie, .,.t eJlloetrocld .; • I

li VAN NlE1U~BK, A..F~LAqE&.
15 No,,-'11e Doua~ ,.lItgQed: ,.

PJ P MAllAIB, AF8LAG£.R .
• 'RoY"-.TaKDoIY.aUei,· OIll't'8 w,,' tie, to.

aoedGIl)&oi'"-p;VAlt:~b, .us~U.
13Noy __T ~ ,

'~u huisraad. ,
.. PROBAaT, OLOE'll' 'DI KEJiPEB

6 Noy-Te Jaekheledau ... ..,~. Yict!oria Welt,~.;:d~:':I:~:;:~':.Ri

kere l~
2. Oo~Te OaIYinia,eula . I

A.'s HA.~AIB, A)l'SL G.EJ-
23.0oi-Te Welge.oodblt, Satherlfad, aroot

en klem Yee _ .1
.j PJ RETIEF

I
2"Oct-l'e Voae1Yal1ei, piq 'tbert, boD' eD

paetwerk !
DE VILLlEBS <l. MARAIS, AFSLAGBB8

19 No..,..,.'lJt_Roodepoort, M ,.borg, arnot
en kleio.ee. . . I' .I
·W B F KLElN'en 00., A!l'eL.A.GE1l8.
25 Oci-Parade. bouwaroud.' t,·.
28 oet-Te )(Jitlaud, lu.t .' J

PJ BOSMAN eu 'ZOOIf; AJSLA.GEllS
:8 No.-;-Te SkUeaboleh, tutfoed I

. I

J. van NI'ÊKERK
MARKT AGENT.

STALL No. 5, mEUWE MARKT..

ALLlit Verz.6ndingen aan hem
toeverlrouwd" ~ Ivmoh-

·ten. Pluimvee, ens., zullen met de
Illeeste ZorgVuldigheid wordbn, ver-
moht. Afrékmnng· volge~ keuze
del" verzeuders. . ":' I>

l l RK·rjJ.t(lJZl~~l.'I'.
. - ~{"~.~'.
KAAPwr.U)"":" . I

• tlJI!I1Wr<'liWt1tT. . I' .
. I • 22~ J902.

. .!! ., IJ r 1£ • C!i
Boter 0 I 0 f- 0 1 •
lIif!fe1t CL 0 iS" 0 '7- ,0 16 3·
Groene rwl.ou 0 II 8 rl'o IS 8
LlfuoeUtlll ... 0 6 8 .••: 0 16 0

, Rqelu, • O' 2' 10 CO, 5
A;Vdapp<)lell ... •••. 0 ,. 2 - '0 18 •
Lemmet,. 0 io 0 - 0 0 0
tenden o 3 6 -;- \0.' 11.
!lOOi .,. ••• 0 0 2' -: . 0: 0 si
Narlj~ r: ', •• 10 ·8 8· - 0 710
K.aapt'.IIe Bloemen ... . 0 0 H - .~ 0 7'
g.l • .cn~ll, ... . ••• 0 T & - O. J' 3
Ui~~ ... 0 l~ . 8 . - ~ 2 0

I ..
LET TOCH WEL~·

___;., : j •... ,,- - ....· v_ ndl y....
• co, erkt, ol ....
!tt! •• On, .Land, IOCII................ ~ "......
Il , POST
BUS 44 b .
..."...,-;- '.

.DONI'E&DAG,

DE' zum- AF~I~'~ A'M
, V!.&Ul(lGlI JUT ,i

. I ..
ONS LAND.

. De Vaka turen. .
'Naar wij v~rnemeh z.ijn· er a:J.eehL twee

rekwi .tie, van ka.ndid.r.t.en voor d~ valta.-
ture in den wc.ttelijkcn cit.k.ei bij ,dell
Kolonialen SooretariB i~IIOJlden:, \DAilDe-
lijk die van de 'heeren Buiseinné en Gal'-
lick. V'ólgcl15 cla.l1&ule32 vu· de Cona4-
ut.ie-ordolia.ntio der Ka.apl:olonie; moet
de regeenng den da.t1,llD ~an den a~mdag
bij. proklama.tie bepalen .. Er .is iechter
deze voorwaarde te teld, dat'. de ~lpdag
niet minder dan SO dagen Jl&1 'Ii ~,

" diding deur proklama.tie moet. WMeD; De
datum van den stemdag .is- nog niet be-
p&ald,-waanclUjnlijk zal m~ de prokla-
mat.ie in d "Gazette" van morgen vin-
d n-maar 'in' elk geval zal,~· verlriez.ing
niet. vóór Donderdag, 27 NoVember kun-
nen plaats. vinden; zoodat d
die gekooz.en'Wordt, geen deel zal IiWlDew,!.
nemen a&n de tegenwoordige

W ..t betreft de twee
genomineerd, z.ijJl., kuD.nen- wij
de heer Garlick de gekozen v61'te1il:en'lrooil'-
diger van de Liga is, en. d&t. hij ook tegen
de opheffing dor constitutie' ie, mur
·met voorwaarden. De heer Buissinné
staat als een cnafhankelijke Progressieve
Kandidaat., Hij heeft verklaard, da.t. hij
niot ais een ulti'a part.ij~ma.ll nMr het'
h~hlri. wellICht te gaan dak hij
meent, dat de pa:rtijpolitiek in da.t huis
niet zoo rk beIloort gevoeld;t 'W~rden,
als in de w tg&Vend vergadering. Bij
heeft sich van 't begin der agif.&tie betlist
tëgen de opheffing' d constitu.ti' ver-
kl rd,' ,
.Giaterm.OI'g'en vond de nornin ..ti~' van

kandidAten voor b t. ·lagerhuis:,ïu., Kaap-. echrater is gtnt9l',l1elll;tb:l~
stad en Gr harosata4 pu...t.. In fup- trekken
tad weroe~e kandidaten genomineerd, .. oog eerder
de heeren lagger, Michell en Sell~r en In antwoord
de stemdag bepaald op DOJlderd~) .. 6 Hofm'eyi' da.t
November. T.QGraham!llltad werd d heer jaren '01JjlreDlletj~t
Henry, W oed verkozen. verlcTha.iti, daAr hij tegen'
de eenis WD di" g nomineerd werd.. \ van 'ti jaar. '

De nomi.oa.tie van kandida.ten vOOr de Aan den ...... .,,;0'11 1l,...: ...... iInl'MlJj....

d re k.ieu.ldeelingen vindt heden .plaat.. te
_ oor Albert. wordt eeu onbet.wiate vet-
kiezing verwacht, d.a&r de ~ Hoplo,.,
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·WEL~INGTON. I BEL~GRIJK;m
-'.' ~ VAN· 1OSTBAAR· VASTGOED ;. h J

Uit eie ~and te Koop. Zeer Kostbare. . .

SC HUINSHOOGTE,
diat. WILLISTON.

. OP i'
)

WOENS~,AG, 29DE Ondergeteekende biedt bij.
dezen uit fie hand te koop

aan: sijn KOSTBAAR EIGEN-
DO~ gelegen in de .Malherbe
.trut.

De Gebouwen'. maken uit twee
seer geriefelijke en aangena~e
'WOllingeD en een buitengebouw
verdeeld in stal en huur Kam3rs,
die aUe tezamen een goede' huur
opbrengen, alle onder ijzeren
daken, en in goeden staat Van
reparatie. Zonder groeten inbreuk
te maken op den tuingrond, die
algemeen beschouwd wordt als- Mn
der besten in het dorp, 'met water
rechten l,it de Spruit Ri vier. is er
nog overvloedig grond nm verdeel-i
te worden in TWI!:I PRAf BTIGE
Bouw KIlV!N front makende in de
Malberbe Straat, _'

O~B Ondergeteekende;' behoorlijk
•daartoe gelMt aal per Publiek e

-Veiling Verkoopen. te..... UI
Di8trikt Williston.

Op DOKDBlDAG, 17 101.. t90g
0)( 10 UUll llf DD )(O&GIlf.

In den Boedel ft1l Wijlen. DAN1.BL
JOlUNlO8 TROON. en nageIatene
Echtgenoote, Belena Alberta
Theron, -.an Sohuinehoogte. ,
SW Prachtige Sohapen, Kerino.

en tluterds, .100 ~ere, 100
Eente-klaa Boer-Bokken, 1 Wagen
1 Kapkar, 4 Donk':y Tuigen. 1
Wagen.k.iat, 1 .Lot Huia~ K"Iu~
ken- en Boerderijgereecaobap, en
wat verCler door ~private personen
op' den dag der Vendutie, f:,t,rver-
kooping sal gebracht worden.

DOIDJBJlA.&. 27 JOYlJlBJR, 1902.
J. J. STOFFBERG.

Vendu-Afa~8&er.:
Carnarvon, 22 8eptem~r. 1902.

De OndergeteekondeD, me~ tnstnIotles
Wilhelm de Villiers, znllen 'publiek verkoopen
~.w.:- '

VOORKAMER.-l Suite (9 stukken) in
Okkernoot Kabioet, met rug van schuins Q'8I!lnec1eÏli
Achtkantige Tafel, 5 Fancy Tafels, Fancy eI,l occ_~OD"Jl.'~~len,

ZA.A.L.-Zaal Stand,' met rug van' scllul~ls
Máboniehout, 2 do. Zaal Stoelen en Zijtafel. o~ell~~D
Horens.

EETKAMER,-l . :~.Lilioniehout..m
Stoelen, I Diner WagoD, l Piano en Muzi~k .
Mahoniehouten Hang Boeken Rak, 12 Stoelen,

SLAAPKAMER No. 1.-1 Groote Dames )uhonisli.~~~D
ren Kast m, t Dubbel Glasendeuren, 1
Wasch Tafel, 1 Dubbele Bed en Spring Mattras, Jo, "",O,III• .'lI; I'IiHIAIPn.

et,6n6. f
RLAAPI\ AM~~ 2, 3 'An 4.~Elk I 'mf't' jMJlhOI!ilflllkmten

comr.leet, Bevattende WIIscht af..I m.·t Marmeren. DUiae:o~'ii'D."tftnA

met Spiegelen er aan en Maboni~houten, 1
DtlUr6n.. . ,

J.IW. )[OORREES Jr
l6.lmeebury, .
. il'1 oot.ober ~9O'J.

~
Overig-t'os is bet eighdom he-

plant tDt't een gro<ltt< hoevtl<~lhe,d
\ TUchtbo 'mer, van a.llt'rlei so rt,
dit" t. samen met huur -n z;: d--n
ei"t'naar j6)trlijks een i(,komt'ln vali
over de £100 -b...zor'~t, Die de
moeite wil nemen om h..tlel ve te
kom~n besiohtigen zal, Jll.06Wn er-
kennen dat hier een kans, bestaat
die selden voorkomt.

De Gewone Keukengoreedscbappen en .lJU!IU"':l1! Ml~l1bélen.
en ~Iaa Werk, Bloem Potten, enz. :~1
(Mabooieho~), 1 IJzeren Brand- Kast, 1
enz., enz.

Britaohe ell BuitanIandaohe

BI~B(ll (ltlTI CHAP.- - ,
Let; Wel!

Indien op d -n lsten November
no~ niet van de hand gezet, zal het
geheele Eigendom publiek ver-
kocbt. worden op

A. B. de VILLI

VREDEFORT,van HOCWjnnOOa Tooa ZlJID-AnIn:
y ....c.JL GEBoUWEN,

Boutatraat, XAAPSTAD.
P. Jr. BIIB 2lS.. r.

Eerw. t, NUTTALL,
8eoNt&ria.

STELLENB deZATERD~G, 16 NOYEIB' R, 19aZ.
's morgens ten ,lO ure,

,H. Jr DE·WAAL.

li. L. S~ ITH & CO., Afslagers.
.Wellington, 16 October, 1902.

PUBLIEKE' aan de EEN eCertWCeenle, ,

Ondenrijretll .ala eente .Mia.telllt
Publieke School te Kar
sal&ria .£100 pe.r ju.r. Apl]ilikutl
iD atu.t ~jn oadenrij. te l"eIl
d en HoJl....d.. b tot BtaDdurd.
Ilia V&ll La.tijn een unbeveliDg.
boten moeten ook melden MD
'geDOOt.lcb&p hij ol sij beh~
lMIIlheden te worclea. MD~ r
Deo.aber yacaatoie.

Applica.tïe. v~d dOor I
Cert.ifiCa.teIl sullen dc);)r -den oDéIeb_e-
kode OIl"tvaagen wordc ... _tot op
1902. . I

J. H. KBIGE, I
8eC:retUW V&ll het. Sc11001

-'VAN
Holland8che, .Eng elsche

ZEE'R KOSTBAAR Ilf

Naturellen Bijbels en Tes-
tamenten,

. Tégen Gl'OOuQ.u Termilldmle PrijUJl.

TI~ede KJas Publieke Scbool
Unio~dale. DE Ondergetcekende, behoorlijk gelaat door

, zal op de plek, op de plaats" RI!iTREAT.

OP
CA.T.A.LOOU8 OP AA.NV1I..lA.G.

r-

BENOODIGD:- Tweede As-
sistent (H~er of Dame) voor

. boreneenoemde \School~
Applikantf\n moeten Salaris ver- Om 10.30 v.m., i

ei,soht melden. Applicatit 8, met 1 De welbekende plaats RE'TREAT, a-el~t,n Hoofd",eg
Copiëen van Certificaten en getuig. leidende van Stellenbosch, Drakenstein •. en ......jf~~n minuten rij1en
schriften [insluiter-de Iidmsatechap van Stellenbósoh. Dit eigendom grenst aan' Ida's Valley,"
van godsdienstige denominatie) en bevat omtrent 23J morgen van zeer ructrtbaaren IIP'(JDll. uitnemend
zullen ontvangen worden door den geschikt voor W'iju, Vruohten en Graan eone Melk.
ondergeteekende niet later dan 30 boerderij behoeft deze plaats voor gden
November, e.k. Het eigendom beeft volop water en bout,

Werkzaam beden te worden .aan· scheidenheid van uitgezoobte Vrucbtboomen.
vaard na de Kerstf, est Yaoantie. . uitzicht v~ daar en de lucht' is

JACOBUS A. L. DB WAAL, eigendom heeft een zeer groeten zolder, en
Secretaris. groote Eetkamer, 5 Slaapkamers, Keukeu

buitengebouwen : Groote Kelder, Wagenhuia,
en goed gebouwd,-alzook een koehok en .
gebouwd).
. Er zijn ook op h'lt eigendom p .huurh
huur opbrengen, en een Opzichters Oottage,

2. Zeker SLUkZeer Kostbare Grond,
.. Retreat," groot omtrent 97 morgen. Op
huurhuizen, die werltefijke " Goudmijnen .'
.grolJd is uitstekend vruchtbaar, en wel
voor Zllll.ien, 'I'uinmaken, eu W,ijogaard.

liet gt'h~e eigendom is goed
binnen l.etl'tlkkt'Jijk korten afstand van

.Kenman vau geesteracht kan zijn

.
Afdeelings Raad h81llwc,r.

Butherlend, 15

MONTAGU.
G. P. VAN ZIJL,

.;.

Vendu-.AJBlacer, Al8'emeen en
Weteqent.

Dinadag, den 28sten m.eer wegen
hun'wérk ... n ....Q'·It~... '
Tambel', ).9Q2, en

.voor (lf> een
jaar (dat:is tot 15 A1ljilUB1~U8;
moeten teekenen te
twee goedgekeurde
namen in liet tender
noemd ..')

De Baad verbindt
lugste . of eenige
nemen.'

GEVESTIGD SEDERT 1876:- ,
JtAJITOOlt-B.AlQt ODOUWD

PUBLIEKE VERKOOPING..
'DI

Uniondale, 11 October, 1902 ..

BENOODIGD,
E,EN eerate Assistent voor de Eente

Kl .. Publieke School te Adelaide.
8&l&ris .£200 per ju.c.
Kenna va.n Hollaadsch en Tenic Solla

noocbaltelijk. •
WERKZAAMHEDEN TE BEGIN-

NEN EERSTE KWARTAAL 1903.
Applibt.iee verge"ld van gecertificeer-

da kopieën v.... getuigachnlten mllen door
den ondergeteekende ontvangen -worden op
of vóór den 30.ten No~ember, 1902.

WALTER PRINGLE,
. ...jecretaiia,

A.delaid. Pub~e School.

cat BUOHU..

OIDIlIUZRlBS BDOODIGD,
VOOR ëen pri..te chool op eeD boereA·
p~t1. O~derw~ t~ un 6 of 10
~. In Ho dae, Engeltch. .ah,
ne:.,(P_!l&Do)en~lwuhntt.
~ .«0 per j.ar Dl.mj
Applicatiee met getuigachri1ta nll ..

door den on~nd. ing.W'IChI
worden. WerbuIOheden te begiDn_
na de Kenfeed-Vacantie.

J. 1. DU PLESSIS.
DoDhnontleill,
-c- P.K. RietYlei,
Di . Bo.hol, O.R.C

I

Onthoud den datum 'en de plaats:
. ,~8 October,

Ht ..\:' UiJ!UU,
EEN Hoofd-Onderwijzer voot' de Eerate

Klu Pub~e.ke School te Adelaide.
Salaris £300 per jaar, en .£6() huis toe-...
WER~EDEN TE BEGIN-

NEN EERSTE KWARTAAL 1903.
K.nni. van Hollaadach eeue &anbeve-

line,
AppLlkat.iea vergezeld van gecerti1iceer-

.de kopieën van ietui~chriften (alechts
oente klas) zullen ontvangen worden op
ol vóór den 30aten NOvember, 1902 dOOT

I
WALTER PRINGL.E,

- Seaet&rit,
Adelaide' Publieke SchooL

EXECUTEURS
V-ogrde Admln1atnt1e van DU'IJUUUI

ovel"lftden~ Personen,
Exeollteuren . .Agenten,'
teuren. De belegging van
van Vaat.goed., enz.

rEeUWOO.lDIG I .!l.U yo
i •
';

K..nto ....n:

-~
n EDROOGDE Buchu Blade~n~· .:':.x eenig hoeveelheid, lf~rdt ge-
vraagd door

OOR NELIa MOLL, Paarl.

.--Aandeelhouders oj) betaald .D.QIIUIJGaiIi

Reserve Fonds -DE On~teekende maakt hIer-
mede bekend dat na stD terug·

keer uit .~ .balliflglchap te Pers
.Alfred, hij den heel' J. B. Jlllu
ala· een vennoot in zijn bezigheid
heeft ingenomen. die in Tervolg op
Murraysburg zal worden voortge-
zet onder den 8tjjl van ,De
Villiers eSt JIaraiá. Procureurs
Not.riaeen en Afslagers.

..\.J. DE \aLLIERS.
Murra,..burg, 6 October, 1902.

AmeriUanscbe Patente. Eierii&ten,
Wor.t;darmen.

Bij M, STIUNDSTRAAT,

JULIU8 .HORN &11 Co.,
A.A.A.PSTAD.

A. W. HOFMEYR,
, Robertson.

W. A,. HOFMRYR,.
I ~Xl~

J. J. D'~ KOOK,,
. Robert.on.

J. J Dg It; &. Co.,

I --:--
~zoeken voor LeenJngen, onder ...." ',...

tegen de loopend. rato van rente, ",..f1Ij'"
de bezl,helds-.uren In ~handellng ._nNt tt.bC)Dl.n.

BRANDKAST BEWARING.
bussen loopende van één tot vijf ICUlUW••

APPLICATIES Applibt.iee, vergezeld van gewiglchril.
ten vau bekwaamheid en gedrag, voor de
be-tzekking V&Il A.mnte iD de Publieke
School te Biebeek oost., diatrikt Albanie,
sullen door den ondergeteekende, worden
ingewacht.' tot op Vrijdag, 19 December,
J902. Degelijke kennis van Engellk'h,
Hollandsch en Muziek eene MDbeve1ing.
. ~. £80 per ju.r en' Musielt-g8lden
(£20 tot £26).' Werksumheden n. de
Ke'nto-Vac.antie MD te vaqen.

GEO. E. RUDKAN, ~l?K,
Ri~k ooet,
n October, 1902.

WORDEN gevraagd na.a.r de bet.relLkin-
g~n om geoortifioeerd Hoofd Onderwijzer
voor - d. 3e Kl.. Publieke School te
li&tjefl Rivier, e....go, dist.rikt Oudt.e-
hoorn. &laris .£120 per jaar,' met
vrije woning. - Applikabea ingeWacht
tot 16 Ja.nuari, 1903.

Appl.ihDt moet obderwije geven iu
Hollud8ch en Eng&lach. Muziek eli
Zingen een auboveling. Moot tot eeue
P~!Coe Lerk behooren,

.Eon gehuwd persoon zal de voerkeur
hebben.

Werbaamheden te bcgJnneo na do
\ Kent. Vac.&ntie.

J. H. SPIES,
8ecretari ..

Mat.jee ltin.,
Oudtehoorn, .
10October, IQ;

()EEL

TE K<-,pLA.ATS .over
18 'mijlen van

mijlen van Fig Tr
noegaam water
aansoek aan dit"Kar

lt PBRSONENdil>
ZI. gedurende d*0 I

hebben. 'zend env!>1
er op aan Bus 1227. stad. . - ,

(JEPESTlGD .5

CIlronom,ter., Horolo7f
Y.nrok_ _r Q 80'(,

tlJgmov,w ".~ W1it~
Langutraht

Gonden en Zilveren
.T'OOrraad gel;

---R .:>ndergeteekendt'
aandaoht VI-n he

te bepalen bij kt j

eenige eigensren zij
laDdsob9 en Patente

. Dr. C. F. JUIlITZ . (
heden waarvan veel
dan die ván eenic
~te, bestelling w~r

HEYMES MATH
lloek nil wgemarki et

KAAP T.
9 October, ]902.

--EEl'lE Gouv rna
plaats io dit

door dep ondl'rg'l'
~ Kenili v
HoUandsch} .Mu~ie~
en Zingen, een vereis

Balari& '£36 'per
k~ en inwoning.

G. S. f

Prootll'eur, enz.,
distrikt

Bus 371, .-. ".rkt;' A.i__.__
",1afg8 Vruchten of
- Olla toevertrouwd z
&t~tie ontvanger
DADELIJKE AF

, Ef
o"Bij M, STRAN

.lULIU HOI
KA.':A,ps'

,. De heer D. W. Acul
al Ap t TOOI' "On. lA

RECHTF-~.N jongé PI
I;. noodigd in h
den ondergeteekenc
HoUalldsch nood
uitsioht op venn
ouderdom en 'al
Doe dadelijk 'aanzo-

L.R; BI
Procureu

SEIZOE
EIGENDOM 'UN E

. ~Champion, Hack

DORSAR
Geteeld door Re
.W'lld Ro , 4,'
Renten Prij8 e
Besten Dekhengf
1902.

Zal staan aan
WH Zijlinie.' V0
tot ~'.

J.

KE NI~.
EBN Publiek.

gehouden
dag, den 28s '
~n,10 ure 'd .
BtAda Zaal alhierivd,Jrn op he

e., zal wr
u.n den WeiE.
YrOeger' c.o. &-
l'OOr goed gaa \
.A.lg.em.een
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