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TE- KOOP.

eUng :Malmesbury.

••PLAATS over 8000 morgeu
" 18 mijl.ell van :Bulawayo, 2i

mijlen van Fig Tree, iding. Ge
noegzame water' roerraad. Doe
aanzoek aan dit Kantoor, . '. -.,Eenige MARKT. ""'-~:=,~:-

. I,

IlEBBEN de eer het Publiek in 'het alJleml'ien
, thans een TAK·BEZIGHEID ~ 40tlAQ!"esl)Qijl~,M,bt)&D K.IM)JM~nd~

[0 verband met hnn saak t~de1t zij nu
fan elke~ aard. I ..

Zooals tot hiertoe zullen lij trachten
~0ege behandeling het vertr:"uweo, dat .
Jaren genoten, te blijven er~n.

. Telegrafi8ch Adres: cc At:Pha"~'-s:"".l~DDA

ONHUIS·., £ PERSONENdiebloedverwanten
I 'gedurende den Oorlog -.erloren

hebben, zend envelope met ~el
er op aan Bus 1227, O.P.K., Kaap-
stad. '---~.-

Kerk te Hope6ala _1 pu.bliek doen
, 4"·

I "AG, den 30sten Oot..
Kk 10 URl ' . I

~legen 'in 't dorp l,oga deo Spoorweg ,
voltooid sal zijn. Oe waard van

ODtIDlIlÁ' 1".11 den' Spoorweg dad~lijk _~érat!brd

ft ruim Woonhl1'. onlangs door I(lCl;
u.t[~ ...mIR"L g: bruiK~ ~l"gen ~n ~e Hoof 18t~t .

Plein. Uit. gebouw 11 Ult.erest geschikt

A. SPOLAN OER & CO.,
GEVESTIGD dJ! JAREN ;..•

Chronometer-, Horologe. en KlotmUera
Vorl1'Okken naar fJ 8010,1 im', (JtJOOuwen

uglflOver ..~ WAit. 110"'." tJA. dtl
La,-.gutraat .ijdé. •

Gouden en Zilveren " Horloges in
: voorraad gehonden.

SaManha Baai. BOO aJam bekend om
, ~et alle na·uurlijlc.ft vo.)rdeel~n. aal

~I.oeieo, terwijl hét ono lertreibaar .....iIal•
.I ~

i Aan Boitendlstrikten W1ntellera, EDI.
DE ondergeteekenden wensehen de

. aandacht vl'n bovengenoemden
lAl oopalen bij het feit da.t zij de
eenige eigen>lrep zijn van de Hol.
landsobe en Patente Medicijnen van
Dr. C. F. JURl1'Z &; Co., de boedanig-
heden waarvan veel hooger .staao
dan die van eeniz andere, Ke~
groote bestelling wordt geVTa~.

. '

_.~ ...__ bij ,.de óndergeteekenden.
....

STIGLING, Afslager
HOPEFIELD.

HEYNES MATHEW & CO.,
Hoek: .ran La.ngemarkt en Adderley Straten

KAAPSTAD, ·EX

Een
URSK,AMER.

lijke .Goudmijn
9 October; 1902. .

BENOOOIGD.
, Prij. Lij.teo Toor ..Ue,Ger-tachap ,vrij OpMnvn&g.

,I " '

i·a ."FIiI_~Co~EE ~E Gouveruaete voor een
plaats in dit di trikt wordt

door den' ondergeteëkende gtl-
vraagd. Kennis van Engel eh,
Hollandsoh, MUZl le (Pianoforte)
en Zingen, een veiei ohte.
, Salaris £36 per j lar met vrije
kost en i~woning. '

G. S. CLOETE,
Procureur, enz., Lady Grey,

distrikt Aliwal Noord.

'.

>f ,....._

ie.nige Vruch ten of, Produkten aan
ons toevertrouwd zullen onse beste
&ttentie entrangea,

, DADE!LIJKE AFREKENING.
-------------+---------
lo baarSaD, E lel , 2/6,

" 0 bbel , 51,
Bij 64, STR.A.NDSTBA..AT,

JULIUSHORN& Co.,
KAAPSTAD.

-EEN jonge procureur is be-
noodigd in het kantoor van

deo ondergeteek nde. Kannis van
Hollandsoh noodzakelijk.. . Voor-
uitzicht, op vennootschap. Meld
ouderdom PD .Salaris benoodigd.
Doe dadelijk aanzoek bij

L. H. BRINKMAN,
Procureur, Victor-ia West.,

SEIZOEN 1902.
I,

BellGrit_I Co.
llalnlin orli-J..·

kaapstad.,

-EEX Publieke Vergadering zal
gehouden worden. ~p Dins-

dag, den .28aten October, 1902,
ten 10 ure des voonniddags in de
~tads Zaal alhier, ten einde te be-
raadslagen op hoedanige wijze een
vaarwel zal worden· aangeboden
aan den 'Vel Ed, 'heer Ru OUW,
vroeger C.C. & £lM, 4i deze plaat
voorgoed gaat v-erlawn.
Algem.een UitnoodigiDg.

P. A. SMUTS,
Burgemeester.

WsJmel~u.ry,~OOotober.~1902.

'l-;rc-~In , ..U" I !~)C) .... ,~!). '\:_ .-ir
NJIIHUJra M~~IP&J"_ claa. cl•• 6 SOEK' rs."

beide bout en steenkool brandt, iI'seer he-
_QInIrt wor Zuid .Afribanlche behoeftell.

Plant &



"

•

BEESTEN!
BEESTEN!

B' ESTEN!

KENNISGEVING·

ROBERTSON.. !_'_

Belaugriik« Verkooping
VAN

·D1::' heer R. ¥ULLER wenscht be-
kend te maken,\dat de heet C. N.
KnlPn thans als Reizend- Ver-
tegt'nwoordiger van zijn welce\en-
.den MuZiekhandel in het bovenge-
noemde distrikt' rondgaat. Alle
orders aan hem overhandigd zullen
dadelijke uitvoering ontvangen.

Groot en lOeln Vee.

De onderget.ookenden, beboorlijk daar-
toe (el36t. door den beer W. J. Burger 7
zullen publiek verkoopen op zijn pJ.u.ts,
Roodepoort. district, .Ynrra.ysbnrg, de
volgende oprecht geteelde beesten en
koeien, allen in uitmuntende konditie

VERL.OREN, .
OP den 6deo dezer, twee licht

bruine .Muilen (Merrie en
Ruin) van de plaats Nieuwe Rust,
Hopefield, geene merken. Vinder
gefieve Mn C. LAllBRECHTSi Mal-
mesbury, te schrijven. .' BldEIT CIIIIS: " CI.,IIICOID1)leet~_.......,

t .
.' , Hon VAB~.

Water~t tt 'lan~ Strstén.
.. K4APSTf.D.,

~II sich. .oorw,aelijk toe 4p bet, OO~ftDCeD
ftior plaat.eJijke vertoopmpa of root nr-

bepiug uaar .Ellf'OP'"II'Cbe Ilbrkt.ell .aD

WOl, - Vogelstrui veê~, Venen,
Angorahaar, en andere produkten._I
Liberale Ko.nt.a.~teVool'8Cllotllen

maakt tegen J8(l]LDSl··DMieyen.

OP

.Woensdag, 26 November, 1902.
om 10.30 voormiddag:- lL·-'l.'eJ[l9l'8 Woonhnis !3b stand houdel-I jw&ter put el'

weg die 1la8r Hermon St. ,tie leidt, en
n,"'_IVAP liggin~ a~ een bt zïgheidt prek, . '

. der Eryen· opgericht, en' ~Iw de8verki~l-
zend afzo~doT!ijk

Voor: verdere: . v~rvoego. men sioh bij. de Heerên
KAHN en ~BVIN, 1UE,t)e«~ .A,altllt!Wo·of b 1 de onderge~kendHn. ' . I

" 1 ••

& oe, A~ars, Malmeetmry

10 Drooge Koeien, 10 Melk Koeien m t -
Kalvers 20 Vaa.r:r.en 2 jaren ~, 10
Vaarzen 1 jaar oud, 2 Oprechte Bullen,
een waarva.n ingevoerd is, 6 Jongel 0 ren,
2 jaren oud, geschikt voor den Slager, 6 Publi,oke Verko'oping
.Jonge Ossen, 1 jaar oud; .\.1

E~ VERDER

TULBAGH.

200 oprecht. geteelde angora..bok ooien,
iO jonge ~erino hapen, Eon aantal Bok
Ra.mmen (Eerste Kl ), 10 Eerste Klu
gedresseerde paarden, I Drie-voor-Ploeg,
2 pan tuigen, ens., ens,

De heer Burger is beroemd ell w be-:
kend voor het. aanhouden van alleen op-
recht geteelde en eerste klaa groqt.' en
klein vee.

Tiemand la.tó deze kans voorbijgaan.
Eenig persoon die vee naar de Vendu-

tie wenscht te brengen :r:al welkom :r.ijn,
doch het. ia ij.adz.a.a.m daarvan bij tijds
kennis te gevee aan de ondergeteekendcn,
zoodat het kaJli geadverteerd worden.

DE VILLIERS E~ M.ARAlS,
Afslagen.

Levende Ha ve en
Losse Goederen

lLaJmeabury,
11 OCtOber 1902.

TE GEVBA~GD,
•

ERNE' geotriifioeerde Gouver-
nante om onderw'ijs te geren

aan acht kinderen 0lll eene boeren
plaats nabij CJanwilb&n'J. Degeli~ke
kennis van Bollsadscb, Mura.-k.
(Klavier eó Harmonium) eene ver-
eischte. Salaris £45: per annum,
~n alles vrij. .

--------+-.!-----ïj WerkZaamheden tel beginnen na
de' Kerstmia vacan~ie. Doe aan-
soek bij ondergeteekende.

C. J. VISSRn,
Hex Rivier,

dist Clanwilliam.

~NOL VALLEI,
Omtrent 2 mijlen van Ceres

Weg Statie, prompte

flp D1HS1AGt 4 NOVEMBER, 1902,
om 10 uur v.m. precies .:

--De hr. T. P. Theron, zijn plá.au KNOL
YALLEl uit. de hand verkocht heb1>ênde,
heeft den ondergeteekende gelaat Publiek
te verkoepen op gemelden datum:-

300 Jonge Hamels en Aanteel Schapen,
4 0 en, 1 Half-legger Brandewijns Ketel
zoo goed als nieuw, 1 Zes Legger Kuip, 1
Twee Le~ger St.uk Vat, 3 Leggers, 1 Spam
J uHen," 1 Lot Tui~n, 1 Snij-Machine.

Als mede het gewone 4ssort.ement.
Boerderijgereed.achap zooals :-Graven,
Schoffels, Manden, Seizen, Schoppen, Pik-
ken, Forken, enz.. en:r..

Alles wat tot een Boerderij behoort zal
worden verkocht>.f: .

Te veel om in" het . bij:r.onder alles te
omschrijven.

Vorder het Gewoon Ai;sortement HUIS-
RAAD. .

P. J. P. Marais,
Afslager.

PAARL,
Telegraph1thldrea: "\lA\IIIA.o," Xaapatad

,1'.K. BOI MS. .begun tigd. door den heer; D. J. 'Schneider, die
do h~d verkocht heeft, zullen publiek doen .

verk.oopen op . , ' I

AG . _I~.5_01 ·III.I_er,l' aanst.,
, OM lt 11 'UUR V.M.: .

EDF.REN.-16 Onbebouwde Erven, vanl all .. sijden
~n' den heer David de Villiers, Zwa.rtvlei,

van La~ ~ey Straat.' . , !"

'uiterstl gE'sohili!t voor Tuin. en Boomgaard, meest
uchtboojnen, ~nte wijos.tokken en KrotlnteQ. De

•~\@teenen. Daar de straat JOUpel da
san Ván der Poel's Plein bn zal worden,

.MtlD.ll()1p.am;6tt:.en 'de buurt dik. bevolk t is, bestaan
1f)IDst~'vella . bezigheden.. . I
...,..,....,"'.u.-l-Een groot galvanisch. JJzer Gebouw
vmlf!aiI~1'gebruikt voor stallen. TwPe kleinere do.

. Varkens-hok van. gAlvaniscp ij1.er mt't
"q"_,,,,<> ijseren platen, I'kajatenhouten krib, mede

Trc)Il'IZ'eD.Balies; Emqaers en andere artikelen
en overtuig ·welven.· " .

kanto're der. endergeteek enden,

VILtJE HS & CO. Afslagers.

Murraysburg.
Uden October, 1902. ;\TeiUg en

AYDt'S·WOESS
i, \. 1

. " 1.

V 0011.& ui ook worden opgevield de
huur voor t....ee jaren, van de plaats .• De
D:JJ]J;' het eigendom van den heer W. J.
Burger, r., groot. 2,300 Morge.Ïi. en gele-
gen binnen een hall uur, van het. dorp
Murraysburg. De gebouwen daarop, be-
staande uit Woonhuis, huur, en Kralen
zijn in goede orde. Verder z:ijn er t.wee
groote dammen op de plaats met stand-
houdend water, en een· fqntein Het
weiveld 13 uitstekend geschikt voor klein
on groot. vee.

DE VILLIER::; EN MAlL\1 ,
! AI-lagers.

BBZOBK'
SAMUEL ZACKO 's

BEZlaHEID
I e. u, DOlJtG :aTU'lT.umTtD,

VOOR slle soorten van Mans en
Kinder Kleederen : Hemden,

Hoeden. Stevels en Schoenen, em.
Allee nn de beste kwalitéit en voor
de goedkoopste prijzen.

nou,.NIBT

::\1arraysburg.
Tulbagh, 14 Oct., 1902.

.SomerslIt Wast Strand. • WllDDMr er l'entopl?iDg
beid ftl'1&IIgt

~;,~•.
nroórsaltell ~ _ _.s. ~
~lngeD yer .~wa
de tqewaruten. . La:xeerertde dOleS e&e
pond ,.nomen ~ullen3:eDI'I~
blijk werken bp den.o ndeD dae- .
Zij sijn een bepaalde ~ ftZl nz-
stopping eD ~er~beid ftZl Ma
Ie;~~toppltig bp~betd-
zaken dat het,bloed vol nu: ouelDhedea
komt. Om het. bloed·te "'~ ta.
geen betér middel daD! : .

.Ayar's Sars~pariua
Bet zal alle onre~F. wepe-

Ien rijk, rood. bloed iD. plaatl atellen.
Het geeft u krscht, moed eD oad __
~~; ·1

.T ...........
... J.t.AJWlac..'&"-'1 1I.a.!-

DE OndergeteekenOOn sijn over-
eeagekomen in vennootschap

te treden nn af den lsten October,
1902, als AFSLA.GERS, en 'sullen
ala sooilanig ~heid doen 'onder
den stijl vau J. J. DW KOOI & Co.,
in de distrikten van BoB.&B'Il8O.N en
MoN'u.ou, alsook in de aangrensen-
de diatrikten. ' .

De firma u.l haar Hoofdkantoor
hebben te Robertson, (alwaar de
ondergeteekende J. 1 • .DW' KOOI,
vroeger nn Belmont, moh metter-
woon zal vestigen), en een takkan-
toor te Montaga.
Tel Adres:
DI KOOK,

s. W. HOF1lKYR,
. Roberl.eon.

W. A. HOFMEYR,
Montagu,

J. J. DB KOOK,
Bobertion,

J. J. DE KOCK & Co.,

TULBAGH.
Publieke rerk.oping Publieke Verkooping SAMU EL, ZACKO

10 II II Darlll' strut.
RIM TIGe OViPDI PllUJJL

VAN

VAST EIUEMBOKostbaar Vastgoed,
Paarden, Karren; WELLINGTO,

,_.
AFSLAGERS - YKDOOTSCBAP.or.BN ANDERE

KOSTBAAR VASTGRijtuigen, Huisraad, enz. enz ZATERDAG, 1 HOVE BER, 1902,
De ondergeteekende, begunstigd met.

instructies van den heer JOIIN LAREY,
die besloten heeft het. trand te verlaten,
ui op de plek verkoepen op

f •• derdag, dell 30stqa October, IIO~,
'l'en 10 ure des voormiddag ,

VASTGOED.
l. 13 Zeer kostbare tu~ken bouw,

grond gelegen langs den weg leidende naar
de Do Beers Ontploffing» Werken, en
grenzenc.e aan bet eigendom van de heersn
Scholtz, Roos, en Strangman.

Deze Stukken verschillen in grootte van
50 x 100 tot 50 x 200 voeten. en rijn be-
plant met eene verscheidenheid van . It-
gezochte vruchtboomen, Ameriwnsche
wijnstokken en groenten.

Water is op het eigendom aangelegd.
De weg leidende naar het, eigendom is
nieuw gegruisd. op één dezer Stuk, en
Grond, front makende op den weg, is een
nieuw gebouwd woonhuis, bevattende j

Iaapkamcrs, Zitkamer zaal, eetkamer,
keuken, dispens, dienstbodes kamer, en
badskamer.

Buitengebouwen, wagenhuis en Stal.
LO GOED.

Levende Have
1 paar egale geunporteerde V08 Paar-

den (t!n.k el en dubbel tuig.) 1 Oprecht-
geteelde roodbruine Merrie. 1 Vos polo
pony (good geleerd In enkel tuig). '1
Zwarte Koloniale hen st (ee .. to klas buW
paard). I Zwarte Koloniale Merrie (ge-
leerd In enkel en dubbel tuig). 6 Kar
paarden (ID goede conditie).

RIJTUIG E~, E~ Z.
1 Buggy, 1 Ksapsche K lp Kar. 4 open

Karren, I eerste klas veerwagen. 3 tweede
hand veerwagens, 2 ~t.eilell dubbel t.ulgen,
1 Stel Buggy tuigen, ~ uadeb, en tooms.

HUI::!RAAD E.N PlAXO.
I Eerste klas. piano (zo goed als nieuw),

Mahoniehouten kleederen kaat, groote eet-
tafel, 2 lade kasteu, 2 sideboards, :3
dubbele Iedikanten. 6 wascb tafels en

J. lleedt.&fels, 12 enkele ledikanten, sofa, 2~
.. dos, stoelen, groote stoof, 200 voet t.UID

pijp, Ijzeren bad, volle grootte, en een
grOl>te boeveelheid au.Iere koetba.re
,I.ltlkelen.

De 10Sll6goederen zullen eerst verkocht
worden, en het v goed za] om Il uur
v.m. opgevield worden.
, LAat. due kan. ni.!t voorbij gaan, en let.
op den datum :

DONDERDAG, 30 u..,'TOBER, 1902.

Paul D. Oluver,
Afslager. .;

Onmiddellijk na afloop van .de
Veeverkooping. NG geschiedt

overeenkom... DE 0 d' ..~~l.. d' bied bi290~ '~da~ . n t:rg.e~A.en e I tO' Il
899 . hrifte- dezen mt fe hand te Jioo.op
tVAnl':renscull . aan zijn KOSTBAAR EIGJ'N-

z S en DOM gelegen in de Malherbe
.nu.1UlJ!U"" ac- traat

'hAJ:III1"t1:AD'_ den s. .
.d De GebOuwen maken uit I·twee
d· e zeer geriefelijke en aangename

on er. . b . bard ,1'0bmgen en een uitenge uw
nn,i ......t......T1tiA

e verdeeld in stal en huur KeJm"r8,
die alle tezamen een goede Ihuur

, opbrengen, . alle onder ijzeren
~ daken,. en . in goeden 8tBf~ van
reparatie. Zonder groeten mbreuk
te maken op den tuingrond, die
algemoon beschouwd wordt als een
der besten in het dorp, met ~ter
rechten uit de .spruit Rivier] is er
nog overvlJedig grond rm verdeeld
te worden in TwJtB PBAqHTlGB
Bouw ERVEN. front makende In de
.Malherbe Straat.

Uit cie hand te Koop.. ,

DEOndergeteekemde gelast door
de Executrice in' den Boedel

van wijlen den he-r B. J. DE Y~AL
zal Publiek Verkoopen: Het Woon-
huis met tuin, Erf en Cottage
annex beboorende aan den Boedel.

Het eigendom beeft recht' op
water voor besproeiing uit de .ge-
zamontlijke voor.' De tuin is be-
plant met. vruchtbocmen en wijn,
stokken en is gelegen in een der
aangenaamste gedeelten vin' het
Dorp.
Hier Is .us een prachtige lans Voor

geld bel8gglng.
P. J. P. MARAIS, Afslager.
Tulbagh, 14 October, 1902.

)(exioaanlllh L1kdoornmlddel,
Geregiatreerd. .

"

Klare tïoodkiste»

H~
Y/b.~Js. DUI' ••

UAJlST..u1,
I I
f~:

ei. ~OOB
• t ~ "

... .<:L ......... -~ GEZANG-

-EENE Vergaderjng nu
teekenaren zal gehouden

den op .Ó: 1U.ANDA.G~ den:
November, te 10 UN'iJ ""·,n"',II'A1'I"
de Pavilion Hall ten ieinde VUillU:l'"
leden te kiezen en andere we,rk1~88m-

Overigen» is' het eigendom be- heden te regelen in,' verband
plant met eeu groote hoe~eelheid de TentOOnsteJli.Qg te worden
~ruchtboomen nn, allerlei <soort,. houden . tegen' hetl einde
die tezamen met huur. enz. den JannarÏ hJ03. ,
eigenaar jaarJijk's een: inkomen ~an ' CBAB.C. A. ~. V
over, 'de. £100 bezorgt. Die de I
moeite wil' nemen om hetzelve' te Paarl 18 Oct. 1902.
komen bezichtigen zal moeten er- _...:.....-'----' __ .L_ -+
kennen dat hier een kans bestaat Al d W t-
die selden v,oorkomt. '~ 'weer e.. e_

" ~t Wé~l
Indien op d-u Isten I November
nog niet "an de hand gozet, zal het
geheele .Eigendom publiek ver-
kocht worden ~p

ZATERDAG,·t~ NOYEIBER, tOOi.. . , -
,s morgéns ten 10 ure,,

H.J.DEW4L.

Somerse~ Weet, 13 llei, 1887
Den Wel-Edeien Heer B_DESVAOES

.~.
Mijnheer,-Dit dient om te oertmoeeren

<lat uw M~h Likdoorn middel mij
l'ollr:omen bevrijd heeft V&Il een seer pijn-
lijken Likdoren:. Ik bn het &&I1beTelen
:tola een hoopt citmuntend en! wonderbaar
ge~ct.l.

. J. 1'. REITZ~
Predikant der N. G. Kerk, Som_t Weet

Vdocht door aU. A~thek... OTeral
per Pori gaoDden voor JIij in ~

; TULBAGH.
Pu bliek- Verkooping

.....AN

Trek-ossen, Koeien en Jong
Aanteel Vee,

OP .

Zaterdag, 1 Nov. 1902
om 10 uur v.m, precies.

Boeken'

U:
"

Ond~jser of
AsaiateGt voor de
Mar.ubdrg, K.K.
. moet

in Engel-
Ken-

. -Appli-
&aIl welk Kerk-

behooren, Werk-
aanvaard na de

, .

Assistent Onderwijzeres
Benoodlgd •.

DE ondoraeteekende, gelast door
. den Heer Stepbanus Rede-

linghuys, zal publiek ver1wopen, uit
de Scout-kraal ol? het dorp alhier:
. ] 0 Trok-ossen, 6 Jonge Ossen, 14

Koeien, Vaarzen, enz, 1 Span Juk-
ken voor 12. '
• Met verlof .van den afslager
zal andere vee ook verkocht wor-
den eI} wel in de volgorde waarin
zij op .zijne booken zijn geboekt.

Ik boud mij overtuigd wij zullen
een prachtig. lot vee verteenen op
deze verkoopiog, daal' er versohei-
dene pt'rsonen mij reeds gevraagd
hebben vee aan te brengen ter ver-
koop. '.
liier is dUB een schoone kan-a om

k oopers en verkoopers tezamen te
breogen.
Maak uwe vrienden met het .nieu ws

bekend. .

ZaterdaQ, t Novem'ber,' 1902.
p, J. P. MARAIS, Afslager.

Vet-du Kantoor, I

Tulbagb, 9 Oct., 1902•

KRIGE, , .
~""I!.:.ri·. ran het School Co~té,

Ma,raJlburg, K.K.

I !

T·ENDI<',B~WOl ueu,doo~t~<t~ltJ
en Audit'?u'
middag-van
de Publieke
Kantoór,
te vernie

Alle biiz ,VU\Ull """-"".'"

Appucatulil VE~~Eeld door cÓpieën van
den ondarget-- 14. L..SMITH ek CO.; Afslagers;

•• tot op 29 Nov., Wel.lingtc?n, 16 October, \.902.

Applikaties, vergezeld van getuiglChriI-
ten van bekwaamheid en gedrag, voor de
betrekking van A istente in de Publieke

hool te Ricbeek Oost, di trikt Albanie,
sullcu door uen ondergeteekende wornen
in ewa.cht tot op Vrijdag, 19 December,
1 2. Degelijk" kennis van Engelseo.

. HoUandsch ell Muziek eene aan bevel ing.
!')alam £ t) per jaar en Mu.tiek-gelden

(.£20 tot £25). Werlua.amh8deu na de
t.- Yscantie aan te vangen.' I

GEO. E. RUDMAN, V.D.M.
. Doet.,

, 1902.

, De beer J. P.Bol!1lA.N is aange-
steld ~ agent voor "Ons Land,"
te KlID\.oerley.
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Drink HeerliJke

NECT
Drink Heerlijke

NECTAR
Drink Heerlijke

EGTAR
Drink. Hearlijkë

ECTA
. !

Drink H<?911ijke

EG
Drink H z er'lijke

E
, .

Drink Heerlijlre

N EGTAR
i KOOP

NECTAR
.

ZIJ IS pE:BEsrfE..
BEVF~EL

NEGTAR
Aanwant zij Is de THEE voor
~.RIJKEN,,.

ARMEN,
STERKEN,
ZWAKKEN

H~RSTE~LENDEN
Z~~KEN.

\ _--'- .

N~ECTAH
JHEE

Is ern Heerlijke Drank ,voor
alle Menschen en .op

alle tijden.

Verkooht bij aJle Kruidemel'S en
Algemeene, Wlllkels dOOl' geheei
Zuid-Afrika, in 1, i, en I-lb. Lood
PakJes,en.in l-lb. en a-lb. Praoht1g

veme.lde JWkk~J1.f

VERltOOFIMGEN
JJ BOPDYll 7Z00'N. ~8L~GDs
28,Qoi-T.~., Dabij )(m-iMprI, .....

pder.. .• I· .
P"'tIL Ï> CLUvEa, AFSLA.GBB ,

28 Oei-T ... Btv.at." dd. 8teltDbotcb
ItOttbur.9utgoed. . . . .

90 Oo~'_Te 80at ~t Wea~8tt.nd, Jroetbur
.,...te eD !oue toed reil. '. '
A. B DE' VILLIERS &:00 .•APS GERS

28 Oe~-Te Klem Urake teió, 10I8! .
27 Oet-Te Paul, bu' meubelea. '
6 N09-Aaa dEIPurl, Ito lbare o· bouwde

neo·eo lOt 6 roedere . ,
29·Oe .-Aau d Paarl, ItOttbarej hoÏlllreobe·leo. • . . I

. I
. JJ STOFBERG, ..u:sLA.GEB

6 N09-Te Melkboecbdam, Ollmar 'on. Itlein
9ee eo hnisraad . . ,

'27 N 9-Te Bchbioabex>gte,WilIia'1>D,kleiD-
9" eo boetderjjgezeedtehap ,

nmELMAN '&: 00.•APSt,.A.G~8 .
29 Od-Te Riebeelt Klatsel, eeu atoom-molea

en .rYG.

DEMPERS, MOORE EN KRIGE,r AFSLA.
. GERB.:;

23 Oc:t-Te ZootIrnil, dd. CaI~on, een UD-
iaI eera~ltIa elela en ruiD purdlln.

26 Oet-Te Oafedon, aanteel.
2S0c~'I'. Caledon, bebouwd erf,
GEO. 0, Bl.UR KN :CO., AF.S~GERS
1 No.-Te Croydon, ... ttroed

J W ){OORaEE ,JR:, &: CO.• ll'~LAGERS
27 Oci--Te ·Malmeabury. ko,tbur. v.. ~ ('D

I~oed
C G· M'A.BAlS, A.FSLA.GEr

27 N09-Te Boebof, ......tgoed
J J THERON. AFSLAGen

30 Oet-Te &aiplaata, Kleiu B.lggenld
Snlherlaod, nate ea loue goederen ,

ML UIGE, AFSLAGER
29 OClt-Te Eraamualaagte, Mount Slewart

Sbtie, 9.. t en losgoed
M VAN NIEKERK. AFdLAGER.

J6 Nov-Te DODgl...... tgoed.
. P J P MARA.IS, AFSLAGER.
• N,n-Te KDolyallei, Ceres weg statie, lee-

geei. .
GIDEON P VAN ZIJL, AFSLAGER.

13 Nov-Te Anuatuaal, -Montagu, klein "e8
eo huiaraad

PROBABT, cLoETE en KEMPEN
6 No.-Te Jackb&lad&ns,afd. Victoria Welli,

buur YIn de plu ta Jaokbllladan, eo zekere 10_
goederen

over, dese
H.j),pe;Ji~,wnb.v. hebben wij

. zekere tel~6ram.
gewisseld zijn

du Toit, L~.V ,
te Hope 'I'own.
ontevreden men

£5 voor protektie
~iï een briM van

van Hanover, waar-
dat Ul~n ~e .houding v'f den
de W':aal in deze zaait met
ij achten bet daapm noodig
een, duidelijk 'uiteen te zet-
de A(ri~nder parlements-

'best ['ti~bpen. gedaan en nog
Ihjke c~mpensatie voor de hj-

06rlo<>'''tekrijgen, beJ:iooven
, :,!De gemiddelde prijs

. van £5 IQ' :~mité van 't geheele
lager;huis .jastg~Uild Lop voorstel van de
regeer:ing, rdie ~e' b~Jdrage Inlet hooger
wilde m~ n. B!i' de derde lezl.ng ~af de
heer N. F. [de W~1 ephter keonls van een
verder' amtpdem~tit, om aan de eigll~ren
dezer paarden d/) keuze te laten £D e.tl.
voor de p{otekt~' paarden te nemen, of
indien zij 9it ni.t ~i~den doen, hun aan-
spraak op ompt!~~t;ie voor. deze paarden
voor de cdmpel1~~i~; com~I5Sle te! bewij-

Do .mart" par.lij stemde te~';l dit
sh: Gordon Sprigg zei dat

doen wat in het amen-
en daarom rn:oeg hij
amendemënb terug

A I'T"""'.I] der partij Kon
niet vereenigen,
amendement aan-

er' niet aan
onverande1 uit 't

PJ RETIEF.
2' Oot-Te Vogelnllei, Piqaetberg, boot en

jjaer"erk . .
DE VILLIERS £-MARAIB, AFSLAGERS
.19 Noy-Te Roodep<>e?rt,'Murra)'sbarg,groot

eo klein eee .
J WUF KLEYN en CO., AFSLAqERS.

26 Ooi-Parade. bouwgrond,
28 Oci-Te M&itland, "utgoed.
PJ BOSMAN en ZOON, AFSLAGERS

6 Noy- Te Stellenboscb, natgoed
~ PJ BOSMAN en ZUON, AFSLAGERS.

30 Oot,-Te Stellenboeeh, Paarden.

J.. van NIEKERK
MARKT .AGENT.

STALL No. 5, ~IEUWE MARKT.

ALLE Verzendingen aan hem
toevertrouwd, zooals vruch-

ten, Pluimvee, ens., zullen met. de
zieeste zorgvnldigheïd worden ver-
Kocht. Afrekening .volgens keuze
der versenders.

LET TOCH WEL!
All. brl.v.n u...icht .an den

Sacr.tarls, Van d. Sandt d. VII·
n.rs • Co, Beperkt, of _n den
Edlt.ur, Om Lalul,. moeten loeit
.IsJ.bllelt, 0lIl oponthou.dle voor·
kom.n, op b.t opscbrlft POST
BU. 44 b.bIa.n.---~--'-- --- -~
DE ZUID- AFRIKAAN

VERUNIGD MéT

ON S LAND
ZÁTERDAG. 25 OCTOBER, 1902.

De Verkiezingen.
Laatatleden Woensdag en Donderdag

vonden de nominaties plaata voor de ver-
schillende Kiesaldeelingen waarin vaka-
turen wa.ren ont.et.aan. De uitslag was als
volgt.:-..
Albert H. BlJI'ton, zonde! oppositie.
George H. CUITey, do
'Tembula.nd C. ilberbduer, do.
Victoria Oost ... T. B. King, do.
Wynberg H. Cloete, do.
Barkly Oost A. Bailey, do .
Graham8&tad H. Wood, do.
Kaapstad ... Jagger, M.iclleIl en Seller ge-

nomineefd, twee te worden gekozen.
tttemdag, 6 November.

Colesberg ... Cronwright-Schreiaer en Mac-
farlane genomineerd, één te worden ge-

. kozen, stemdag Di.usdag, 25 :November.
U it. deze lijst zal men zien, dat in zeven
kies..-Udeeliligen geen stembus geëischt
werd. Te George werd een twtlede kandi-
daat. genomineerd, maar' hij trok terug,
nadat de handopsteking tegen hem was uit.
gevallen. Van de zeven leden die ver·
kozen verklaard werden, behooren drie tot
de Afrikaander Partij, namelijk de heeren
Burton, Currey en ilberba~er. Wij wen·
schen hen va.n harte geluk met hlln
lIUcces De andere vier' worden "Pro-
gresaieven" genoemd, maar wij geloov.~n
niet dat zij zich aJlen onvoorwa.a.rtieliJk
onder de leiding van een dr. martt zul-
len stellen.

Wat de verkiezing van den heer Abe. v
,Bai) ey, voor Barkly West., betreft, is het u••"......um

een rechtspunt van groot belang of hij de
noodige kwalifikatie bezit om parleIn:ents-
ltd te worden. VolgeUll. onze COJllltltutle
kan niemand aJs lid van de wetgevende
"ergaaering gekozen worden, die niet ge-
rechtigd is om al8 een kiezer der Kaap-
kolonie geregistreerd te worden. De
\Taag is d\18 of de heer Abe Bailey deze
kwalifika.tie bezit. Eén der bevoegdheden
om geregistreerd te kunnen ~orden is d~t
de applikant in deKaapkolome woona.chtlg
moet zijn óf als occupee~der van oen hUlS,
óf alIIde trekker van sala.ria of loon. Is de
hr. Bailey inde Kaapkolonie woonachtig1
Er is e.en andere wet, dat dll houder va.n een
dlaiIHlIlt.-gravers licentie lang!! de Vaal-
rivier geregi~treerd kan worden als een
ki~er, maar de vraag is, zelfs indien de
heer Bailey zulk een lic&nt.ie-houder is,
of het niet noodig ia, da.t hij in de kies-
afdeeling woonachtig moet wezen om daar
geregist.ceerd te konnen worden. .

Het is niet voor oUll om te besh!!S6n of
de heer Bailey de noodige kwalifika.t.ie
be'-it of niet.. De kol. IICCretaris kondigdc
gisteren in de "Gezette" aa.n de namen van
leden die ronder oppositie $êkozen zija,
en daaronder ook den naam van den heer
Bailey. Dit noomt echter niet weg, da.t
een elektie petitie tegen de verkiezing
van eenig een der genoemde heeren Oij
het hoog_gerechtahof iDgediend kan wor-

d-.

wij hierop ~ewezen
I der regeering om

san natl;lrellen
·A:I~Q.nlete verbieden. De

KeltlllllSl!llSing komt ons'bijzon-
d.e vergadering reeds

zal worden.. Velen
stellen zullen om

mo~fiil& niet in staat' zijn cie
Dit is j~mer,

,; ... l1rJl..... 'IAn indruk kan wek-'
O'blto'tlb.st klein is. Misschien
~....h""'6~·ng a.s. Dinadag

viurda~EII1I anderen oo~ de ge-
.4'.A~,~,~rri;·a 'jte zijn.

... te~~::::~=t!..&At lt t. _ wijk

~-.'''.-''''''
- al --.... rAiF'f".. ap ltiJ: b..., .et
aU .,.a_iUi to. ~... __ "~ia_"'"
..... ~ ... :,... .. 1uId. .....D'J"8IiIi ..a . Mt. NCbt ._._
upa k""'ide'* boN". '..... t.
~ ....-..~de ~ iIetl .. ..r_.IIIId
t. .kieMa, ...:-:.. i.u. I~ -
IL__ te ywaijdM.~" ~eucht.
.~, doar OIl..... t..~ áik-
. ....., PCIAI!D, _ 'waM a1adNl ~olk .-
lmd ODd« "! ujden.. Maakt
1& du op -all. "-a .......... ~ ~
IDACbt"_ btIlUit ..u.,1_ g_ Iekwiti~
te ~ _ au.. 'deal ke""edejJ; te atea-
nea., .cti& 400r .. ~. der af&enK-
digd4a ~ .«'Clt... ~ lI4N .het
lrOGt I l..ater __ . il' .

Uw YrieDd, .broedw -1...... .."ge.. chUi-de, "· 1/ B..' BOi'MEYR.
t:' ----+- '

QOLE8BJ!:R.G.

Ene p";'lieke ft~ wwd &-ouden te
Hawn-er,.op Zaterda&..lï OctDber, 19O'J, ~.
_ kandidaat. YOCW liêt !,.n.maut. te 1lODIl-
_en in de PIaaCa nU deR heer Iguti.u
nil da' 'Walt, ~ eo&e.bjq.
. De heer J. A.' ho zij1J opende de vergaa~
qng ala voqn,itter vu. het. diBtriktaJ-tQur I
én legde de d~' "'u die vergaderiDg
voor. I I •

Ala 900nitter YOOt' die yerg!Wering werd
gék_ de hear J. A. T~ Zijl, en ala ~
taN da heer B •.J •.. ViI.1ien. •
De heir D. J. 'JOCIIÏte kte1cle ~oOÊ., g.eoon-

deerd cl-.« deJa bew WIJ. K. d!4 'foi" ~ dat.
de beer i\l. i\l. VeIltar. ~.kaDdidi.at gUlOr¥i-
ueerd wordt. ' '.

De heer W. L. H_~ ~e voor, gese-
coDodeerd door deo heer' S. J. Burger: <lat
iJ.e beer B. C. Crollwnghb-Schreiner ala kan-
didaat. gswmiDeero wordt., en zeide, dat. boet.

worden, . <la.t- bem eeo ..grQOte l!er w.. :dOll hr. CroD"Ti&hL-
aan den spe- Sohreinlll: voor .~ateUeIL Wij weteo a1Ien

wab die heer !llr 'gedlWl beEtt in' Eng&-
laad en hier over ~8nl}Ódog. bOe dat hij g~

rln,~"r""",k blijkt dat er niet ge- leden beeft. om :sijqe :opiaJe, dat hij altijd
aalnWlj::JIlt.gewijd wordr aan d.ODregel één spoor heeft gehoua-i .over die zaak, dat

tot het beschermen van hij eeu inboorlinit ja ~ de iKolonie, zijn
de signaJJn st41gehouden, oudera en.groootqud.s wk- inboorlingen, 'en

wij Ir.IlllUeD gërl1at zijn,' dat bij £ijn uiterst
het gevaJ wael bij het Boden- ~t voor OIlS' ui dOeD iD b t'parieilllent.
Daarom wordt 8a.ngeraden, !Je heer S. J. Burgér v~de eea }NW' aan-

tl.l·ruurt.A'n ••nt. den regel onder de . merkiogeo aan, en t.- 'Dam .
.alle belanghebbenden moet De heer ,D. ~. Joo.te·lIet w<lC?rd,en zeide:

met een, waarschuwing bet ja voor mij, ~ EieD,,'groat eer om de hr.
Venter voor te a~eo. \ Hij beeft drie jaren

zal zijn van dezen plicht te- vBllgrootem~ecle!l'moeten dooratoan en
WIUI een vriend m den aood, ];lij is bij zijne
vriëndea getrouw gebleven door al die moei-
Jjjkhedw en: is nog getroUw &.all zijn partij,
Ik ben misscihtlll "meer 'bekend \met den heer
Veoter dsa : veleIl, d$l. beden tegenwoordig
zijD, eo ik heb er geen twijfel aan;. dat hij
voor Old" gjn best ~. doen. Wij. weten, dat
er een groote strijd is iIi. Zuid-Afrika. tll&5eben
Afrika.andera· 'en uit.lan.d6l'i, eq wij moeten
cl'·· land ala Znid-Afr~ beheerschen. Ik
L!4 geEm aiL"ti-Afrikaaoder, en zou niemand
vr~eI) om den hGer Venter te oodersteunen,
indien ik met alle vert.z.ollwen in hem had.
Wij mOéteu ni~ tegenlatrijdig zijn. Ik ben
het eem met den heerl Cronwright.BClhreiner
over ~n gevoelens, Ue heer Venter is een.
zoon van bot. la.nd en 'tij mOéte~ hem onder-
ste~. Hij heeft 0IIII áJreedS jgediend voor
vijftiet j~. in het ~IOOlen~ .en heeft good
ged~. WlJ.erkennenl dat hij ~ ~
'fout hoeft gemaakt, ell nadat Wij hem ZlJn
str;tf II\Ibben opgeleitll, awt. hij nog. bij ons,
en indien wij bem ml !laar 't JlllIlement. zen-
den. r.a.I het bescbouwd worden als een pro-
·test tegéu de behallde&g, dié hij heeft ont-
vangen gedurende de laatate acbttien maan-
den. lndien de heer1 Cronwright-SClbreiner
de meerderheid' krijgt zei ik hem ten volle
onOOnteunen en IDljnrbest doen hem ~jn
zetel te bezorgen. .' i .

De heer M. M. :venter zeide . Vrien.den,
een nieaw~ era beeft in dit: land aangebrok.en
en wi,j l8V'en,in een trewigen toestand van
WeD. H..t. nrieden is .01 "all tronen, doch
de toekomst zei bewijaen wat wij zijll. Ik
heb veel geleden, doch hiervan wil ik niet
spreken. lndien,het Briteehe rijk: UllWllen
van beginseleD .heeft,.daA zijD zij diegenen,
die Enge1an.d hebben gered. 01lB laad moet
door onsselven "orden. geregeerd, en ni.et VU
Dowuing-stra&t. of Johannesburg.' Sir 001'-
·doo SprigS heeft dit zelf gezegd. Wij moe-
· t.eo &jlIDeIl werken en een voorbeeld nemen
van wat cnse 1;{611 IlU in het p:ar1ement
doen. 'Maakt: nede j en houdt vrede... hoe
moeilijk het JOogezijnj docb wij moeten bet
doen. De mOeilijkhe4'l1l wenlsl veroorZaakt
door specu1&teurs-.elea. zijn geQleDvel~n
"aarom_q.oor die apec;Ulat8un, die de aaUO
heblH)n voortgedreven. t Wij moetén de aan-
merlringen van ouen I hoofdrecb~ in acbt
oem~n_:'wij moeten samen werken. Er is
'geen '~itiê in den Bond. Wij hebben niet
oorlog ~cht. Wij f ~~ niet v~.r oo~-
log, Wij hebben onderscheid VaD optDl~t

· is ilatullrlijk.· Ik ben '.paar Engeland gegaan,
doch, oogeluklrig~900r mij, op ee<l -verkeer-
den tij~. Ik ben niet 'gegaan met eenige in-
tentie om l ...vaad te dOea.,Am indien ik oenig
kw~ ~edaan 'hebt, d)m W!lrd.ik .recht~-uar--
digliJk ~oor gettnit. Indien ik gllkozen
WOM iS, het slechts robr één' jaar, ~ ben
begeerig bij de Afrikaander partij te staan.
Wij zien ",at er in bet!pulemeot nu gebeurt.
Dil groote ~weati.ea ziJu IlWlpeASie,redistri-
butie, 611 er is groot. genar. Wij moeten
doen wat iD ona .el'mogen ii z~e wea. tegen
te ateaa. '. . I

Eenige .vragen werden toen BAIl den heer
Venter....... . . IJ

De iI4;e.l ::'""reiner D&II1 toen het. woord'~
zeide: Vriendenl mede-Afrikaande.ni, daar ik
niet geheel te Iloia ~ in. de HolliwldBche
taal .u.l ik u in het EDgelaeh u-preken, en
het 'laten _rtalElll .. De jingo-couraDteD rul-
len mijn speech doorweken 1)00 met mij fout
te vinden, doch ik .u.l ~"iI1 wat ik deak .
zij kunnen zeggen .. at ZiJ willIIn. Ik ben. 'Ver-
blijd ~n heer Ven.ter hier te zien. .Het. ii
goed om beide kan~n 'VOOru te 'hebben
eo gij kuot. .oor uselv~ ~.rdeeleo. Ik ben
wrblijd den heer VoW vr1J..6Il verootschul-
digd te zien-llet ii sclïaDdeliJk, d..t een 'V8lI
0118 zoo behaDdeld 'Werd ala hij. en dan boven-
a! u niet achuldig" bevonden te worden. .Ik
wil u vragen wie kan meer 'VOOru doen. hier
en in EogelJUJid..-de heer Venter of ik ?-en
wie ~ gekozen mocht wordeD;.de ander ~
£ijn belt· voor hem doeD. WlJ moeten DIet.
verdeeld zijD. lndien de heer Venter te
Col belg gekozen wordt •.£Bl ik hem tot bet
niterst ondersteunen, en ik ben er zeker nn,
dat. bij hetzelfde voor Jnij ~ doen. ~ heb
goed gedacht 'mijne aanmerking op papier te
zetten, daar de jiog~ «I. bpitalist-oouranten
mijDI! woorden draaien en leugentaal ,,~rt-
brengen bier en in ~~eland omtre.nt IDlJ,~n
zoo kall er geen twijfel bestaan ",·~tof ~
g~ bebt. Ik gevoel mij geëerd, dat. giJ
mij gevraagd hebt u toe te spreken. Dit 18
de eerate maal, dat ik mijzelven toegelaten
beb te laten nOlllineereo als een mogelijken
.budidaat voor het parlement.· Ik ~erd g&-
vraagd, ,_. tijd geleden, als kaodidut te
staan, eh ",erd eens 'VAneen zet.!1 verzekerd,
doch tot biertoe heb ik bedankt, daar ik geen

bDdidaten 'werdea .op de liefhebber boo voor bet werk: van be~ J'6l'le-
snlI~ndeD DOmioati.-dagen "~ ment. Wij bebben nu voor ona kwesties V~

._·Ii:laanl het grootste belAng; wij zijn nu op den "':i-
CMheer H. Burton. ticken tijd 1'1lIl ons leren ai;' eeI_l. vol~, en ik
de beer B. CnrreY.' gevoel dat bet niet recbt III IDlJn elgen be-

TOIai,bll1la.lld:de he.- O:'8i1berbauer. langen' voor den dag te houden, en dat bet
: de heer T. B. King. mijD plicht. . , mijae diello8ooDaan u te ge-
'- H. CIoet. ven, daar gij er "oor hebt ge~d, en:.voor

, de ~:A. Bailey. . die beginseleo van .zeIf-regee~g. te atnlden,
G~~tmIwtd: de);_, B. Wood. die 0D8 leven is, oue oou.s:t;itntiewordt be-

dreigd en onze ooafhankelijkheid.~ een ~lf-
regeereode kolonie'wordt ondemulnd. lndien
ik naar het pa.rlement ge&Onden0.. ord, UI
het mij niet alleen een plicht wez.e maar ook
een _ mijn '4!oomte laten hooren teo ~
hoeveD' van ona zeIf-regeeren.de rechteD, die
ons toebehOOr6n juis zoo ala de rec:hteo ~ao
de Australiërs' Quladiscben, Engelachen en
Nieuw Zeeland~m zicbr.elven te re.geel'en
in zijD.é~ land.. Ik ben een u Bonth Afri-
caD,~J wat .gij een "A:frilra.ander" noemt.
Mijn lItJ'(lOtouders£ijo hierheen. gekomen om-
tr t' lloodeni jareo geleden. Mijn ouden
mijn g&borlll1 eo opgevoed in dit lAnd, en ik:
ben '_ zoon 1'lIÓD een boer, ben geboTen op
een ~ iD het diitJ:ilt van Bedlom, en
heb nooit· Engeland gtlZll!ll totuat ik een man
"BQ rijpe ja'J'eIl ..... : Ik heb t"ee korte b&-
;wekea iJl Engeland doorgebucht. Bet e:! t
na dea Jam_iDnJ, tOeD J.Já. trachtte de
~·litaatamannea..te bewïpeu "at bier
aan het welk 'IrIS om dit land lil oorlog
te breageo teil ~e der bpitaliaten.
Tm ~.in JUllIaJ'i, 1Il00. Toen tnchtte
.ik de In-W' te,.,......ija .. ~.-

EN
, 16pEN OCTOBER.

Teg6Dlfoordic .. aren: - Van
beeren 1). Ju AoderJlOll; (2), J.
(5), ...d. Welth~,

I.

p~le1i18nts8_ Praatjes. ;
1 _ '

I Kupa·r, 2~ October!
so in die ~nwetenlaeid het v,erakelel~ra '!iD

0.., LaM mn g~'fTI .. aarom, ek geen p~Je.·
had ill die w1prige uitgave. 0Die een lê ek .. erd-
IDi en die aljdill' .6 mun stof ia,op. -Neef lali
mdot DOU'die wlW'bE>idsê, en dit ii dat hil iD
die ~gllrooPe week !Detdiol ~orlrieliDgebé_ig
WM •. Kjj,k, lekbeet moe Jar. .fu'lle~, en ~ro~
isdit nie ~8lf u reg dat ek.nUlop ~le.no~ln"le
dag bil die stemplek laat lIIen1"0 me 10 die pu·
lement nie. ~, ....
Ek boop die nitleg eal bov diging Ilé. 'n dat

die .riende wat. 80 gOll-beskndigm"e KaDgooi,
nou be8k"'Pd aal .0eL Wel ek neeql dit o..k
nie' = ernstig op nie, tin elt sal daarom
nog kao ram é .pualaa dit noodig ii .

, * *
Va~ di" ~ebiet gep~t. Dit ia opmerkelik

.jat 10 veel nieuwe lede tender' opposisie inge-
kom hei. ill rede il wlan~unlijk. omdat die
parlement ;tOte maar oet tlén sosaie he~ 'l:nor '0
algemeene erkieuDg. Elt ia bljj dat 00' kan-
didaten 10 k. inlfekom bet. Elt kao nie ,er·
.laaD . boe~om daar de 'n teeu-kandidaat .er
BarklV OOI aa.· E~ het -geboordat daar .. lrer
cpposisie u wee8. Het e~ dit k.n dink da'
Paton en Sliglingh albei son ~erogtrek; dan het
ek 'aarom probeer OóD 'n kapqid.. t teeD Bailey
te hjj, .1.1 het ek oek mijn Deef Koot IOheen
moet atuur. Nou ja, ons lal nen'ander keer.

I • *1, .
Ek weDef die ouwe fede gelnk met hul ver

kieling. E hoop hul aal goei bloed iDbring.
Cloete 9&11 Wjjobeag bet al van middag sijn
plau ingeJ4!Om. .Ilij het di~ bilbell[e.oell dat
dit 10 kla -hij weet nie van .iDgel'1lopeteek
nie. Ma,.r nie alleeo .... hil in die bnia nie,
bij het ook adelik gepBat. 1 . 0 .:••. .
Ek ~iI ,ie ~ ieta.o~ogenaama ~o 'n

nuwe lid ~ Ole-ei( wil lierer aanmoedIg'"
kopskuw' maak-maar 0018 9~d .. 1 "el doen
om Die ,te I.oorbarig te weee nie. Dit ja al ~
goed om ~n 'n be4!tjedie kat Dit die "oom te
kjjk. Die lQ._ra yan Wjjnbérg .. l Diedadelik
te Xeul ....n bnl. lid gerwag.l!ie, eo die ltaai~ 9an
WIJDbergsal! Diewegloop-ule.· .

I • * ,
,L.. tate 'Yoenadairw~ die gr06Dlpan di~ heel

agtermidd en una in comité op die onwettige
pr.aktjjke bi ....n dr. Beelr. Dit het hard pgaan,
maar. lOgde gekom. Dia uitauf van 'n kan·
didaat vtr 'n l'lektie il DOObe~ op die vIlL·
gende: Per nlike reis nitga.e nn h&iJIen
lijn boofds en' .£150; andere nitpve .£150 ver
1Il00 kieeera. en £171> nr meel' .. 1000, en £26
daarbij gerl elke 500 ~ie&erabogen die eela~
1000. .
, • 0

Dooderdag middag ~ ... die dobbel eo Ollle·
delike bil weer 900r die IroeDipaD. Meneer
Grab.m .. ou eers nie dat die bil Daar 'n selekt
comité 1O~.gaao nie, ..ar oadat hil '0 UDreo
'0 half op die eerste lrlauaole geateelr 'het, het
bjj tot be iDUfte gekom, en toen w.. bU·mair
~ blil om' die bil naar '0 Mleki oomité te 9er-
wjj., eD dat die .peaker dUtmoaie toeD nie nit
die (lrde ~I he,t nie. 0 .

* **Daarna het 00 Mor 8prilr die tw~e le.iaa
9oorgOlt,1 9an die tota.Je gerbiediilgl draq;lrbu.
Die bil ..... Iegt.r DCCDie in Hollan. gedruk, eo
~rom .. erd di. deba~ oilfrll~1 tot MaaodaI[.
~It hoop di~ III .er a1~il1ai"ea~l word.

Dié begrJoti~ lI:o~ :mper aJdar. 'f'OOI', 4jO die
leae praat' mcol o'er die landa aalre. Ek aiet
lIie graag die duiaeode ponde 10 maaf
cleur .die moet glip sonder beeprekin".
M.. r 'a klag i.~,dat partij lede IlÓIDI
~ hard u '0 mede lid dit woord Yoer.
Dit is 'n gewOOllte.

. 0 •

nn der M~we ia naar Kimberley
te gaao gé. VaDdr. re Water
onhaog. Vel'1lkeie lede Ijj aan

"9,erkouclbei4 ten geyolge- no die nrandering
bm~r iDdie aand naar.die koue

JAN KIESER,

V.A.KA.'flIREI.
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TULBAGH
V~1'i d r.og eb .Url<1I 14 October, 1902.
Tev"nword~ : De Wdr:.tJ. heer W.HáN, C.C;

YOOrlllter en ru.l.i«leo A H K r.ej!ler, TI f
Tb ron, J J de Wet en D (} (;.,r.radie. .

Raadslid JU C Knel &1w<2:4(, met Ire nu"
geying. . .

De notulen der Yorl'" nrg..dertn worden
geleU'n eo be rrscht gd. .

BPI finsucieel n~ lag toont aan een balan8 ~
de ban" van £497 ba d : en een balal!S 10
banden nil £ 13 ï 8 I;. .

Wf:(,E:O<.-W, k .so I, IhadshJ Tberoo rap·
por eerd .. rht d« W","" 10 ZUO .Ijk .oog n'
~o.:d "1" -c-dë r t lu· ..te .~r"~,hmog I aJecill
aan de c,·,f. over .\lul e" alfi er I!f;!".• ti.:t. Ht'
ia weLscbl. lIJk. J.1t l.! '.JT ai.dermaal It"ll aan za,)
gad II wo;'" Jl. 'Uet •verd in banden ..aa
gel,ocmd it I .d L~1de !)ew",,-c!.&te ."rb-:terlll;
aan te bren ..n.

WIJ" ~d IL-Keu ande r Raad hd kon ook
feu '{U' -I!l( Iapportlg~vto. E, r,,!!e repara nes zijo
in de nf,(tluopene 4J ..and d. or hem &angeorlcbl.
De drr ft voor Dr'1'tdy beef. reoaralJe n oodrg.
&aa,lslrd Krrez ler i.! daar "',jf n-zren.

.... Wil" ~;o. 111.-&l.a,l.hd de Wel ge.eh e- n
nil g<'d'i rapport., Uet i. wCll4cbelUk d"t de
Darn- R, v,er .j ih .. 1 verbeterd worden.
t erdi r . PIlt bet b<>'ll te ru ...,t~n ,:"pport""re.u
d t do W~I( opaiehter, de II. truc 1"'" de lai'
gatcu bl) den b- Theron to! repareeren. lOf'
IaatsIe ."r15,.d."lIlg out v J1~e~, uiet l.:I U~I!~'
komen.

WJ.l1( ~'). IY.-R,.alblrd Couradie rapporteert
dat de We'< op' chter lO 'I1n wlik werkt en dlH
hU binneu k .. rl klajllr i.lO l!Jr.

Da Ru·t h slu.t] d t de w~g opaicbter p Iea
met dw.r,bout.,u I,.al (l1.tellen labu deo hl er
:Moller, 1\ aar J" !.Hg tlr, 'i we!! t ... poeleu-
Verder zal b!1 hdlaan d- 11'1"r :CUde \lp,ullen.
yaaLd.ar )llt,h~ ,9 Pa repsr "rea eu bier
heen &llr,kom"o.

H..~Il~S-Hll.~TI~'!.- Du Collectaot "er·
!'ChIl"t to r "t r ,·'u rlO~ ('U k i, '!It da' aomwlge
bewone .. n 'I' t IJ we4-er ..n hem je I{'"

· - well"ebt .. infor ni lo te vt,."ch~1r ..n. ti!) "erd
<'(I d- W· t ~c·.tie" en •• rzocht nauw""nrr~,
aanl~"t·1.il ~ tf' ,,\An fit" ~t'tulge':I:; die Vtr·

kr~ eo kao word~n tell ernde later atappen to
nemen.

NIEt:WE KUM'" -BII·f ~O. C 7:18 gelesen=-
De r",d wordt Hrwltll!(U da, de beloofde
• .mrns k rt I(ttr"kken worden .• oodr a bel rar,
l-rm-rt de H-gr'" lin,; bed: • "1 o.,aeerd. YcrJl r
'bl,jft de zaak o..e sraa .

'Uru l!Jeu tU"!'CI ë u Tu;La~b ton Drostdu.
D~ SeC-T'UH1!ol Tar I .)~ (Ctl t nat YL.)oeos iDf".,.

m.li~. de lt:~en.vvrthg d 1ft, de ~laat5 I. " or
de bru~ nl mo<.t~1l ~. 1'1".tsl "orden. De R d
bf,"UII -" U.t de R<~o~1 i· ~ behlld esreld .al
1<0 U 0 met bol b- ,lUll un de mumcn-atiteit ,
m I b trekk.n r lut d-n brug over Malk.,p
r,.it r ~" dat de RI'Ii!t'e InK ver de zal gt"vraagd
w"rd~n of l'1 b rtll i. de £;~OO voor d lw l"
b'ul!!l 0 o<';r An J .. eIJ \1,,1~0 ""I<r dre boo~
no » za'" I'k IUD eo de t.gc woord ,!;' drilL, I I
gewt- nsc .t i..Lal ~ emuren en dd Raad v rtr luwt
d. t d"" ~ak lal be.lr.t WOl dor. io tud ..oor
b", fi- ""I po,,-~ereo .on de Hcgrootiog.

VA' .\ TnU-::01 1:01 PES H \A Il.-Ont .ao~d "3D
·'kLnll's"".tn!l -&0 den lt..aa door de Begeerrug
trkl nd .

f."1l dr r au lueur. u. de heer ,'·humaon i.
... r trokken or. ~e<ol,;ellik 1< die be,,~kk lig
Y~H:·. \\.Igl r,. Wtot .... II de a! rlt"r·· audueur
bet WP " do- Il t. l rit" ~e' st vl.llli:t'ndt:: ~1t'"Cl1f.

~. UAJ) \",f't:'I,or.II!'\, JoH., JI)I ~~KT. - D~
heel Juuo rt tH:o-t.ht de A· mm ... 'ri6U t;, voor e-n
WllllCIi Wlt I orbr"K n «p 1:, .\u. 1.1 "P 1I00fd
.~izrur P"rld-Ilie Ua Haad t,.",lult Lem
..t::? IO~ .•an ti! b~e( n.

I[f.~ Ill' PI..\ \' t iln.I)(.I:\·f)~I'£:oi - D~ Seere
tan~ ZiJ a n ,,:sj 1ll<IJl'I ~cb·II.t'n e4;:J1 pa.:.l V\,,)t r
't ln.,tI'b nd D ,"an dl\,.r, n lan weer ZljJlll "Ul
bek 16 p astsen. ,

KLF.l~ BEp." Rn lEK TOL -R..a.] lid h:rte!llcr
zal YO<lI e- n dWaI.uvut ""r~tn. O,k sal lillj
'een Id'P<'clle o','~r den we~ r; .. r Vier eo
Twint.g Rlne .. 0 10< D. .

Tui.aauu • TATIOs.-I:lter cmr ent wlrd de
opmerkt g ~oUJa lit et.l daar " .., Ii behoorlIjke
waclllk.wcr '(J<.r het uitend Puhltek 1<.

U,i ~oor!. t ltor en S..-cr",tari!!l l.ull·o ruer(,fer
&au htlt VUUVf:>rr,( mtot l'.Chnl"t~n.

Un .nll(c"rlc rekpl)lI,~r 0 bekc.cbliJd -
W. A. H.char~. '" S008 té> 6 I
Capt' T ••",..... . '2 0 IJ
E. C. ,\1"010 'Ieo .. , IJ M IJ
H. F. :\loller "Jrl I)

J. D. Oe"ber :1 10 I)

P. W. S. Oli<ier I '2 U
J. U. BOf.tbu\'; IJ 4 I)
A. B. Kri,~I:r I H lJ

SliTtI~;RL!ND
Noiu! ..o v n Gewo. e v~r aderi~1! gebonden.

9 Oe ober, l~ffJl.
TonCllworclll. - de Heelen II l:1utcbio80o,

Wd.l·.C (.oor •.), PTherpo, J Goosen en J do
Pie I" ,

U" :-;"tu:eo der vorig •• ertadering worden
gelezen ~[1 IlneJ g'·keuI'1.

A, III bRHAI.LIIH: III.LA.HISr:.-O,> voort<td
Goo..en .. urd~n O~ le<i"11 du l'le I' (.n Go "cn
t n de S (.·r~ta.Ili. t'en c()mm\~i6 beI.oemi )'lJ de
B.C'btersIBlii..(...'·h~la~r.ID(:et.. 1:'1. te ~ltn f' et m ebt
OlD d" .IN·bltl .f I" echril.en ~II .. o!_eud<.< 'cr
gsdeflog te '''PI''lrt<er, n.

· TOI.I.E:o<.-Daar. de cOlllmi"ie benoemd op de
• oriK~ vergadurtllg III l. d~t.' tplll n Diel Iwwt
w.s de CtlDtT3 ttun~ In J'e zunk te llco·"ordt
baar "p <er 1.O.,k verl"f "~;:"HII bau rapport
..olgende v~r~.oerro\! in le ehene1l.

'rE~IJEK. \'1.'-'11. \\'Et.E.:'\. -1)1 i6 Teod ..rli .oor
r~parall" d~r w~'l~n ..."rden DU 1;" 'pend, Jocb
dur dl~ L'et 'ann~me"jk Z!!ll " ~lllit d" R ....d
anGPt III ui T·, d re "vi' d- wt"~afl \"\1 rI' ja.ar
te Vf..l!(en, ht:'t wt'rk 'e h· lOlJen op 15 ~\'''tJm·
her, a.s I t .. (.·J r:! t" w I( :CH! lngell'" r! vvor "
uur o.m. ('P -; ~llvr. li A. t:U In o\'crwe~lIll te
worueu gl'tl('ru ::l c.'p ('cn "'pt.(·lale 'rC, )llui. rlrJg
V!U1 d"u I{ ",1, die .,tl pla ,t. \'Injen op 8 ~,,,r.
LL, ";'~~11\'1.01( -De Se.·rctllr·s I~~t Ier lArd
eeD el!lCb v.n J J \'1ok ... or .t::, ..cha,leverlloed
iog gMI.. d.. allO "11'1 ~'" in .\UOIl'lo., l!llll,
wegeo •• l<cht" .. t le,lvli ·.• n ,Jeu :\Ialjesfontoin
well.

Op yoonncl {;()( ~·o \\ Hd~ IJ sl:>len de ,",om
ui\ te botalt ti I'a~r tot-\. (If mu ·t'l"k iS Da liK>

1aoll"0 'lid e ...'t\' Ondf'T LOt'i n tt· ...IE-Ileu.
~lrSH 11'\I.lr"~II<o, I.IH.AI.~ - ~;-.:n vt'rl,,(·k

V 0 de LLUUh;11 ahtt'lt wvnh .... l.'1 l~n om dt3 KIUU'

.. 0 £10 ,unde udlau~ op b(!n (,oeld,;e voor I'! 0
ulL t.· lJ 1..I.1("h er: vrJ~eudc f'CU vtrdcr t·(.H!Jage

T&U £:..)i) v'.·or t't'n JIlrtr.
Ali(em". Il wordl t ... slot. n ap 1,ltb!\'a.hog nn

ilO i'l baud"" nu den ,ccretan~ te lat~o en
yard.r d.. som '''" £:'!I) te I(e.en 'oor é~o i r.
de, eer Jtor'~ wIk' , ril ru Idel!!" nit te bdla
leo op .I'ue ~"edk. urim; Yan b .. t "erk voor het
bedlllfl te worden g.",I:nn.

I:o<r.sTDG.-~en talrllko petilie VBn inwo~
· ers ..."rdt • u gelelell deu Raad .enOflkende 't
gou'ft:rnt.ml,ot l~ yra::cn nat loentiug ,an pt'f'
IOnt:D .Ut'en donr ~\ 't I ditico rrle ppr~onen zal
ged .. n ., r1,n. 1)1' .. ,u,"I,1 Onc en ..-ordt loe.lo
len d...ulk tt' lolten Ovelllr'a Il lOt de volgpnde
nrga leriDg, WdDneer de R d mogeli,k vaD 't
Gou ... ro<ufer;t iDi eht 0; d3arowtrent zal b,b-
ben.
tlEHI~U ,'\'1 1IF.1.A~ll"n - Op voorstel

(}OO!!-n "''lrot een h<-:a.tinll var. td. in het £
gel~d op allo u-t" ~il!.nd"'lllflen iD bo'l ,dis
trictyo.-.rllltj ..·" I~' :l,bt'ia.>lb.arup 20 ~<1\'

IHubtr, I~II'l, ,~o dt'rde .. ..,r·au vo 'r bo f.d-e~
t"ee . d.·rde .<)Or ~fj,kr~ ... gt!'1 en uOJlell1'l n
ui "o'deo .ange .. .,nd.-----VREllE-D. J. II. t;",ltn .chrriH :-~a e"'ll
afwl.lhhtltl ..cu o1't'r de t~tt" jt\rtHl k.amtJo
wd den ~J'\If'n t!p' .. 11 ID \)lll' ~~roeell.tu
t4'ru!!,. Ach h..~ is alle •• erao,lrrd I I "'\'~ tpd.
1:1 t 18 DI I tn""r h~t I«'bcolJ" nette dorpje
Vred~. III ar bnn ~O:.. puinbo<'p. 0 ... 0 ~pbou ..
of b". drllA~t de t...e ,en ..n "Ril den gru,,~1 d .. r
Y t" ti"!I--de m'" rd rbu.1 van Je I(root~te
8Ooouweo 18 ..eo p.o i der ,.L~ntmel. te.ordeD
~e deur< n, yeu" rs en ..ural\tlab •• ao .."le
buUeo lUn verdweDen. Het Ktlrkk!"bouw shat
er wel, maar met !/'lb·r.ken· ".nlkD. loDder
bsl}kt:u, f.on.ler .prte.'('..>4'I, lODder or[(el_o
-uachtYdblt,{ y""r .. :k Il e'l an,lHe >0 el
De schad .. wordt hrel..En,1 "I' on do'eu f 1.1'H)
D hade un bd p<a..~tone·!;('hou" ... ordt U"
.teld op nng \etr t:-\o~I. HlII,raJid eu t:ibltv-
tbeek, tot hrt laal'Jt.. b<>ek, '!ln 'p>lrloo.
yerdwl 01:0. H t 18 el'o "u~"er ,1ft: bet gebou ..
ni t y rbran<! IK. ~ch. een .terl .. n eetkamer
en di.penulotr is rlU()r h!J~ ynur Vl'rDlrld.
NIemand ....,,<:1 bw ht' ~our geblu bl b ge
'Worden. Dr,e 00'''' k~l kboelr~n lijD yerloreosen kt·lidml\leo re u.lt r, DoluleD boek en
k . ah<-t!k, gelulrlttg "i...1 b .. t weiDig lZeld dal
cog lO kaa wu. De gem. ente ..erg d~rt no des
Zondags in de Co láWrle Ve groot,., moeilijk·
beid thano .. boe dil 11":0" nt~l€d6o to be- kon,
dat &00 DO q IS. IIIH zljn se 0 brulkb re
paarden. Aa" I"" den I.. lroopen .. h op bet
oogeubhl: nl t 18 der.kec. Er lliD .~k ..eie
~" . Il"Md~n m.,d t. lrampeJl. dIe naar
.,.,jj' bopeo, plldcr uode ~o met d D lijd
ftI'Iiwli. .alJeD.

I

'BIJVOEGSEL TOT D.,

DOODBERICIiTE~.

Tegenover H. S'l'UBK& Co.,
'. KAAPSTAD

ENNIS gelChiedt hiermede in
u,nnen van' Sectie 110 van .
45 van 1882, dat een stelsel

voor de Prins Albert
met betrekking tot: Ii\

I. Wate"oren en shrisen,
II. Straat Regulaties,
DI. Grasen,
IV. Het beletten van ~.

om tnssehen de nren 9 n.m,
6 V.m. op straat te sijn zonder

gezag,
Drinkwater belasting,

VI. Diversen,
ter in~ ligt, voor eenig

peI'Soo,n op billijke tiden, aan het
_ .......,.....va.n den Stadsklerk.

Op last,
J. G. GEEUCKE,

Stadsklerk.

OVERLEDEN te Sta.nfotd, op den 17
den October, 1.902, na een smartelijk lijden
van 2 maanden, hetwelk hij met het groot-
ste l(edl1id verdroeg, mijn geliefde echtge-
noot, Hr.:O<D!lIi: JA oars LOUllEN SR.,. in
den onderdom van 7~ jaren.. 3 maanden,
en ::I dagen, na eeue gelnkkige ~htver.
binten i van 50 jaren, mij nalal:enite m_et
Il kinderen en 37 klein kinderen om dit
verlie te betrenren.

Wij willen. zwijgen want de Heere heeft
bet !ledaan. Het was mij verras end en
ook eene troost om mijne zoon Ph. Lourens
die na eeue afwezi~heid van 6 laren YBn

Johanne barll kwam om nog zjjn vader
op zijn z iekbed te vinden; maar moest
:r.ijn lijk bij het hek van het- Kerkhof ont-
moeten, alwaar op zijn verzoek de Kist
gPOpend werd voordat dczelve ter aarde be-
steld werd.

Oe everledene was een van de oudste
inwoners van bet dorp Stanford, en was
van deszelfs 'lichting tot zijnen Jood
alhier' woonachtig. Hij had eene .menigte
vrienden waarvan de bijwouing zijuer be,
!l.-afeuis getuigenis gaf. De bedroefde
weduwe, fI!t

100 I!;'epste.·klas, meest alle oprechtge-
. teelde 'Paarden, va.n 2 tot 6 jareu oud.
100I~erste klas Gedresseerde Ezels,
,:Op'.Din~g, .deu 4den November, aanst ,
Hebben dei'Dadergeteekenden instructiesontvengen om publiek te ver-

koepen te Klapmuts Statie, bovengemeld getal Paarden e~ Ezels.
Deze'Troep, bestaande meestuit eerste klas Engelache en Koloniele

paarden. is verre weg de beste- nog in de markt te tien, zijnde zij uit-
gezocht van verschillende andere troepen. ook van die. niet lang geleden
gearriveerd. ' .

Onder de paarden zijn. verscheidene egale pareD, groot, sterk, mak
en geschikt onder zadel en tuig; de merries zijn van eerste klas bloede,
waarvan sommige' bezet en' andere met veulens zijn; geen kosten zijn
gespaard o~ de beste te verkrijgen; .de ezels zijn alle gedresseerd. '

ff
-.Kom, Koop,..en Overtuig' Uzeh,en.

Geen aangebrachte Artikelen zullen verkocht worden.
Ue....oon C::redi.~ VeI'leend.

A. 'B de .VILLtERS & 00,

De Volgende Heeren sijn behoor-
genomineerd, om ala Directeuren
worden gekozen bij de Tweede
. iksche- Algemeene Vergader-
van Aandeelhouders te worden

op Woeosdag, den 5den
.ovember, aanstaande;

N~melijk :-
1. H. ZUIDMEER,
2. A. B. de VILLIERS,
3. D. P. de VILLIERS,
4. s. J. van de- SPUY. Sr.,
5. G. M. J. RETIEF,
6. F. J. P. RETIEF,

J. H. HOFMEYR,
Secretaris.

Paarl, 23 October, 1902. .

. Ij'

aarden! 'Paarde
i

Paar4en!
, I -.~~~,~.----~-----

z:oNlni$::;R R.,ESE·R,VlD ..

per publieke vei1ipg vef~~pen .

Op DONjDE~pAG, 30 October; 19 2,
In de Achterplaaf.s v~ ~4~iIHeereh W. HUNT hN' ZONEN, olen-
straat, Stellenbosoh i IHl 1,

I: i qM~:30 V!.M. PRECIE~, i

25 Eerst. k(•• J Kolo,nlale enl Ing.vae
'f r, ~'f t'- .

. Par-rdfl~~(ruins ..en merrl_).
De dieren zijn in p.it~~~tende conditie, en goed geleerd in enkel en

dubbel tuig. , .: . t ;.,1" . I
De~ is ongetwijfëld'~ beste troep Paarden onlangs te Stellenbosch

ter verkoopling ~ange~od~t en wel de a.9:Ildachtvan koopers waar;.

; : Pi ~" BOSMAN EN ZO'JN, Afslag~r8.
St.elJenr~sch, 24 iOcto~ef'~ 902. . ~

, I t-' ~'. . I·

Omtrellt 16 handen; 4 jaren oud.'-
Voor Pedigree, Prijs enz., doe'aanzoek bij.

W. H. F. KLEYN & CO.,
3 & 7, St. Georges Hotel Kamers, AFSLaGERS. ens.

I Kaapstad.,

(J. E. LOURENS,
geb. Zwart.

.' tau ford, 21 October, 1902. KIJK HIER 1 Zend dadelijk
980 6d. en it zal postvrij een 258. pi g.

zenden, Tan de beste Lon~nsche
Vindt Je heI!l niet goed, dan hij

geld terug. Doe u.nsoek &&Jl "lllIBG-
" MD di\ kAn 1.OOr.

.. KNeEd.pg "1f(lft7

OVERLEDEN op deu 4den October.1902,
ons' teeder rreiiefde suster HELESA :MAKLI,

lio,:"l'lI', in den onderdom va.n 6l! jaren 11
maanden en 4 dagen.

.IOHAXNES J, RO SOUW.
GlOEO:\' D, ROSSOUW.

Hlnu w Yu lloi,
:!O OeL, 1~l()2, Paarlsche AfrikaanSche

Trust Maatschappij Beperkt.
DANKBETOIGING.

AFdLAGERd.

\VIJ we',,-ehen mit dezen onzen iunigon
dau k Il' bet a il-:~II uan de Edele laden van
0''; Ilou verru-meut. van ons Pa.rlement,
·fll~t.<)k aan Olllt· IJl ivate .. ri enden en alle
anderen, die met ons sympat hiaeereu en
Irun me- 1"C'eVOl't aan OilS hebben overge-
seind. Zij hebben (JJlR zeer verk wik t ver-
"terkt en bemoedizd. Inzonderheid ook
dank flan onze g<"wtlzen LE'era.nren Pro,
CP"",,!, LJ" '''08 eli dell eerwaardeu \V. A.
Jou hert. 0.. Heer sterke ook u allen in
'uen t1i\~ UIVer bezoeking on troost.e ook u
uit Zion. l'w ir.nig dankbare vrienden
broeders eu ti ir-nar-en,

JA",. FI:lllh. \A:\ "'IJK, D.J. ZOO:O<,

voor zelf Broeders en Zuster .

Oukdale, River. cillie,
:1OOctober, 190'2.

OI'

Paarl, 24 October, 1902.

Kómen Aanloopen.
1-

(JP mijn plaats Waaiboék, Ach-
.' ter Hantam Calvinia, zijn op MUNiCIPALITYOF HANOVER.
9, October, twee ruin Donkeys
komen aanloopen, gemerkt linker " l OTIC Il: is hereby gi ven that
oor zw:aluw staart en half maan ,,' the Municipal Council of
van voren. De één is wit vaal en Hanover has levied a rate of 2d. in
de ander ros bruin, omtrent twaalf the £ upon all n.teable property
jaren oud. De eigenaar kan de- ithi th M . 'pal' h
zelve ~rug krijgen al, hii ze af- wl lU e umci lty to m et t e

~ estimated expenditure of the Council
haalt voor 5 November; 1902, met for theensuing year. The rate will
betaliog van advertentie ~nz., zoo ba du~ and payable at the office of
niet zullen g~melde Donkeys. als the Secreta.ryon the 26th November,
mijn eigendom beschouwd worden. 1902,

W. ·D.•B. LOUW. I
KENNISGE VING. INovember, 1902.

_ ! Municipal Office,
t J' ENIG persoon die gevonden . Hanover, 22nd Oct., 1902.
CJ wqrdt overtreding doende op . ~ .
de plaats' Geeldam, nabij Moorrees- KENNISG 1J1VING
burg, Afdeeling .Malmesbury, door' h
drijven, rijdén, schieten, of anders-
zins, zal zonder aanzien des per: Mnnicipaliteit van Hanover.
800ns, v~rvo]'gd worden.

A. ·P. DIPPEN AAR,
Malmesbury, 22 October, 1902. -

Onderwijzer Benoodigd
(Ongehnwd).

NOTIOE,lELD~A~lE KANS.
PUBLIEKE VERKOOPING van
een ALLER KOSTBAAR...qTERF
aan de NOORDER PAARL.

De Eerw. Hper D. J. de Villi~rB,
op bet punt staande van woning te
veranderen, zal publiek doen ver-
koopen, op Dinsdag den 4den
November, ten lu ure 's mor-
g-ns, zijn Kostbaar Woon Erf,
gelegen aap de "Noorder Paarl,"
en .bet daar op~taand suffisant ge-
b0uwd Woonhuis, onder Galvanisch
I.Jzereo Dak, hl":attende 6 Kamers,
(:i3pens, Keuken, Badskamer, Wag-
enhuis en Stal, met ruime achter
Vlaats, alles plankvloeren, met brand
zolder; beplant met een aantal
vrucht boomen, en overvloedigen
'T'uingrond. Het eigendom heeft een
~root stuk grond grenzende aan de
boofd straat, zijnde zeer gewild voor
Bouw Perceelen, met een standhou-
dt'nril' put er op, terwijl het zicb
aan de achter zijde ver in den
Pa"lrlscben Berg uitstrekt. Dit is
gewis eenf) aangename koelBwoning
waartoe de lommerijke eiken om
bet huis, veel bijdragen.

Hier is een Zeldzame Kans voor
het verkrijgen van een Kostbaar
Eigendom, zeer angenaam gelegen
-een goede geldbelegging.
Eindelijk.-l Extra Afslaan

Kap Kar 0JI Vef'rcn, zoo goed als
nieuw, 1 Bug)!y, 1 pr. Tuigen, 1
Engele Tuig, enz.

D. F. Marais, D.zn., Afslager.

~imondinm Publieke
Groot Urakenstein (P

School,
rl),

B J_ De VILLIERS,
Secretary.

l: rincipaal ... A. E. KEft
(Vroeger Princip 1 ~ de 1st

Klas Publieke School te Riohmond).

LEERL~GEN woden voorhe-
bereid voor "Elementary"

"School Higner" en '·M.atricn]a.
. " "Examens," alsook indien
v~re~ 2°or Onderwijzers en
Clevele(r'Dienst .Examens. I

Gromlig onderwijs in Engelsoh
en Hollandsch gewaarborgd.

KpstlearJingen zullen van na de
erstfeest Vacantie ingenomen

worden.
Voor termen, enz., doe atUlZOek

bij den' Principaal.

HOLLANDSCR, EogeJscb,
Musiek (Theoretisch en Prac-

tisch). Kinderen op te leiden yoor
"School Elementary." Werbaam-
heden te beginnen na Kerst(eest
vacantie. Eigen Reiskosten naar
Lady Grey. Applicatie te riohten
aan den ondergeteekende.

G. S. CLO&rE,

E::zeI... J

·W..gen..&., '

KENNIS wordt' mits dezen
,go:lven dat de Mnn'·"'n .. IAI

Raad van Hanover een
van 2d. in het £ opgelegd heeft
alle vaste eigandommen biDnen

AANGEHOUi>~N in het Sohut Municipaliteit om dé uitgaven
te Piquetberg, over den ver. dan Raad goed te maken voor

oorloofden tijd, en te worden ver.. volgend jaar. De belasting
kocb~ voor den MaWstraats Hof vervallen en hetaalbaar wezen
Piquetberg, op dën 17den Novem- Kantore van den Secretaris op de
ber, ten 10 uur v.m., indien niet 268ten November, 1902.
tevoren gelost: 1. Merrie Paard,
bruin, ongemflrkt .omtrent 5 jaren J. B. De VILLIERS,
oud, on eon .bruin Ruin t'a.ard, met
twee wit achtervoeten, omtrent 10
of 12 jaren oud.

H. MIJBU~GH,
Schutmeester:

Afdeelings Raad Kantopr,
Piquetberg, 200ptober, 1902.

SCHUTBEBICHT. PILIV,lT F.uuLIE SCHOOL.-
i~ldan1eir Kans voor Boeren .

,

100: EZE.~S en 20 WAGENS,
:Op V~14DAG, 7 NOVEMBER,

I, ~,. Om 11 uur v.m.

De bnde~getee~end?n, da.art?e behoorlijk gelast, zullen publiek
verko~pen, op he~ ~~rkt PlelD, Paarl, voor rekeniDIt vsn het
lm porlale' Gpuverne~e~t, bov~ngemeld getal Ezels en Wagens, de
aandacht 7 wel woordig.'· ~ , .

.. . .; ,1· .

. ;FAuRE VAN EYK
Paarl, 23 Oct., 1902,J" ':, f ~

i - '

Municipaal Kantoor, -
Hanov8l', 22 Oct" 1902. Lady Grey,

16 October, 1902.

Procnreur, enz.Pa.arl, :l:I~lell Odouer. EIO~.

VISOR.Weggeloopn~ - - -
- -' - of 'Verdwaald
'{.,. A~ DE KARROO PLAATS
". . Fbizsi<raal, een roode witpens

I.ul, met bles voor dAn kop, en wit
pl,'k aan de schor. Ongemerkt, 4
jaar oud. Heerf'n Scbutmpéster en
vrieT,dl!n worden vri, ndelijk ver-
zocht om den ondergeteekende be-
kend te stellen met de aankomst
van dt-lzen,"p hunne plaatsen. Alle
onkostAn zullen met dank vergoed
worden.

W, C. THER~liOF,
Bokfon,tein, Ceres.

WIJN BOEREN I
WIJN BOEREN I

WIJN BOEREN !\

if' !SCH HANDELAREN
¥inden dat li~t h~n tot

deel zal strekken direkt met
VÏ8schers van Hermanl18 te hatldele~
die niet aan eenige maatschappij
door contrakten gebOuden zijn.

I H. ,VISAGIE,
J. LBWI8,

Eigenaren JOSIA HAMAN,
van W. BOUCHER,

schuiten L. SWART,
C. GRORNBW ALD,

enz.

BENOODIGD& CO.,
ArSLioll£s. -KENNIS wordt hiermede g~e.

.ven dat ~ne publieke -ter.
gadenng van 'fijn Boeren 19e-
houden zal worde~ in de Hof Zaal
"Paarl" Op, Dinsdag, 25sten Oc-
tober, om 10 nur v.m., ten einde
de lnv~~ belasting van 14/.. op
BrandewIjn en 4,. op Wijn door
het Tranvaalache Gouvernement
geheven te bespreken als mede! te
besluiten welke stappen genomen
zullen worden in verband met
bovenataande.

H. P. VAN EUK.
Paarl, 23 Ootober, 1902.

-(')' NDERWIJZERESSEN v?,>r
\.. de ~Ned~ Geref. Zendmg

I -Scholen, Hanover Straat en Zee-
punt. Snlarisl:len £36 en £48 'e
jaa.rs. Bijzonderheden, van den
ondergeteekende,. aan wien alle
applicaties vergezeld van. copien
van getuigschriften moeten worden
gericht.

BEJ;.A~q*JJ{E VEBKOOPI'O
. i.' . I'" ',;' VAN .

Zeer Koé~~areHuismeube~en,
I " ''I,

~ ;AA~' DE PAARL,
. , .'i" I

Up. WOE$SLJAG, ~9 OC1'UBER.
:'~

D. J. DE Vll,LIERq,
Sec. Sch. Commissie.

Bureau Straat, Kaapstad. '.
24 October, 1902. Atdeeling8 Raad,

21 Oc '., 1902.,

EEN BAZAAR BENOODIGD WllBDBIBING vu BtoDDOIODlI

• • mO&DUDIG V.AJIHOllDQ B.IUft.Il{o

EEN Onderwijzer voor de III 'Klas TENDERS 1I'O~vraagd van
Publieke School te Cathcart voegde penonen· om alle vute .

Vale, distrikt St.ockPnstrom. dommen in de A1d~
Salaris £120 per jaar. Logies zal 1I'aardeerenj alJOOk om dë UUllUelil

te verkrijgen a~ijn teg~n £25 per lasting in een of meer "'e&I~lmleUC::o&1D+
. pen in te vorderen..
Jaar. m d te rd

A li . Id .I.~n en. wo en ingezonden vóór
. pp catles, vergeze van (J~r· uur~. op DINSDAG, Uden N

tï_&Catenvan bekwaamheid en ge- ber, 1902, ten Kantore van den
~ .. lullen door den o&dergetee. taria, en vergezeld. te gaan TII:I1 een
~ende wordeQ iDg~wacht tot· 10& op schrift van twee ~nen
Woensdag,21 NovemhAr, e.Ir., den Raad te, worden ~urd,

-., zij eene wettige Secunteit. Akte
. A. ~AURE. onderteekenen ala Borgen voor

Hertzog, Stockvnstrom; ; lukkigen Tenderaar, voor de
. 18 October, 1902.' . lijk uitvoering door dezen van zijn .

• a C·0''.SR' IN Jl ~ :::m~Oa:ie!7~ 19U102~.,·''''eI12
.,. •. ft.'.een provi.sioneele lijst, en na Obllee1al$

DE OUDSTEKOLONIALE .daartegenmllen bealiat sijn,

HORWGB en' JUiELIBRS 1I1I[8L' =i~jliei.s~rg'04heM1tll :et.eUJ~
(G '1836) lijst in duplicaat moeten.

BVBBTIGD, Op ~

23, Kortamarlltstraat B. J. DE VILLIERS,
8ecretaria.

Ald.eelingaraad Kantoor,
Hanover, 13den ~et, l902.

£20,000
£21,500

ZAL gehouden worden op
Woonsdag, a.S. den 29sten

dezer onuer de groene eiken aan de
woning .,vauEerw. D. J: DE V lLLIERS,

Kool'der Pa~u'l. De geheele op-
brengst is hestemd voor het fonds
ter om.lersk uuing van de a,s. Zen-
delingen uit de krijgsgevanoenen.

,f . _~ ,~.(.l

De Ond_er~eteekenderi,:i~met 1nstruoties begnnstigd door de~. Heer
Wilhelm de Vlll1e~s, ,.ullen publiek verkoop~n als volgt:- '

VOO~KAMER~~l, Suite (9 stukken) in oM gold and plush, lo
Okkernoot' Kabinet,;'m~', gesne40n glas, 1 Aohtkantige Tafel, 5 Fancy
Tafels, F~cy en Qe<$8sional Stoelen, enz. ';. 'it

H ALL.-Hall !St~~d, met gesneden glas in Mahoniehon~ 2 do.
Stoelen en IZij tafel, pl~m Potten en Stands, 1 Collectie Horens.

EET~AMER.i..:UJrahoniehouten Tafel, 1 Sofa, 2 Leuning Stoelen,
I Dinn~r Wa~bn, 1"P~ eu Muziek Stoel, 1 Am~r Orgel, 1 Boekrak
Mahomehout)I 12 $toWen, enz.

I. I '}'

SLAAPKAME~. ~o. 1.-1 Gropte Dames Mahoniehouten Kleeder
Kast met Dubbele <1Ja~n Deuren, 1 Marmeren Kleed Tafel, 1 do. Wasch
Tafel, 1 lJtib~le .a~ ~. Spring Matras, Tafels, Stoelen, Toilet tiet, ens.~ . ',.

SLAAPKAME· SiNos. 2, 3 en 4.-Elk met Mahoniehouten Suites
kompleet, Bev~tten4e \tasohtl!>felsmet Marmeren Bladen, Kleed Tafels
met Spiegels er aan~ n.'~eederkasten met glazen deuren. J

t' ,: ,I ,.ll·' r I
De Gewone ~~bk~ngereedschap en Dispet;l8 Menbelen, Porcelein

en Glaswe~1!:,~nz. :f}..{}utlers .Boller Top D~k (Mahoniehout), ~ Brand·
Kast, 1 Voer Machi~e,~lAmerikaansche Spuier, enz., enz.

1 . ~ f;.~B+ de VILLIERS & Co.,

EEIUIE
~~-!< PJ 1.... MMn
No.il...~ na W ParM..t

Kapifaal
Reserve Fonds •

Toouee Iv:ereen igi Ilg.

DAMES en HEERE:.ti te Kaap.
'tad, di~ onder Je bekwame lei-
ding van een Hollandschen Elo-
cutionist, wen 'chen mede te werken
!mn de opvoering van tooneel-
stukken io de Hollandsche taal ,
worden verzocht met duid~lijke
opgave van naam en adres hunne
brieven in te zenden v6ór 5 NOV 1
e.k., aan het Bureau van dit blad,
onder motto,

cl Tooneelvereeniging." ," AFSLAGERS.

Betre . ng. ê'JONGE li - t

tot 20 v ~ 'ill I

.Een instaat 0 ~ UI

drijven. Doe auroe]

tt t DEK

BEWGRUIB nN~

DB moeilijkheden,
..a~deren nu 011

werksvolk te verkrij.!,
zaak ernsti r, en maa k
IfJltelijk dat de ~ehtl(.l
IfJl8.k in overw.-Igincr rt

,·rke. Het werd 'dll'
voorloopige v rgad-ri-
te Rob rtson, op Zal.
ven ber, 1902, om 10
middags, om de zaak t ,

en te besluiten Wr

moeten genomen \, ,
P rsonen dis belan~ IJ'
zo belangrijke zaak' \\
delijk versoebt teg£"
zl]n. Wij aoodio{en'
onze vertegeqwoor(11l:
parlement, en .dPJl
boeren in de Worc R',
n and re naburig,. ti
JACOBUS F. Bl"!{
'J. M.- VAN· Dl(R W b:
J ACOBU~ P. MA. H
DANIEL J. 08 "E

Robertson, 14 ( I,

B fdo dertiJleres f
Derde Klw . Publ il

VIsggeb '1'.

~APPLICA.TIE ru'
getuigschriften \'(~

betrelrking zullen or:
den t.t op 20 Nov-ml.
den, door den on-I-
S...laris £80 per jaar.:

· verkrijgbaar voor £:~
saamheden te bog n:
1903. Kennis van Lat
en Tonic Solfa.is well,

D. H. CARl
Lynd

ASSISTENT ORDE
BBNOODIGD

.4 PPLICATIES, v'
4.~ getuigschriften,
den ondergeteekend(
November, a.s. ontval
voor de betrekking \
Assistent in de Eers!
blieke School {g-emen~
don. Salaris £75 P~I'
~ worden aanvaard na
ber vacaBtie. K.ennii!
sch zal'een a.imbev'~ling

JOHN J. ~
HOI

,C8Jedon, 20 Ootober, l'

Áftlaslingsraal. ---
KENNIS geschtedt I

de Heeren F. du T
en J. C. GooSmt &anvr,
hebben bij dezen Raa
oud pad tusschen Elsr
•Ceres' te sluiten, alsm "
oud pad van Prince Al
naar een punt in bover
pad. Beide gaan 0'
van grond behoorende
.plilranteo, en de Raa
mens, volgens Akte ·1
den Gou vemeur te v
melde paden te sluitf'll

Alle' personen die I
zwaren hebben moeten
ties schriftelijk bij d
teekende indienen
maanden van dat urn d

Op la
HENRY ('

AfdeelingsraaJ Kanto
Ceres, 20 Sept.,

Ceres Di.visiona

NOTICE is herpl
Me88rs. F. Dr 'I

..and J. C# Goosen ha,
cation to the COUnt

certain, old road bet
Ririer and Ceres an,

... road from Prince.A I
to a point on first d
running oyer portio
belonging to the a I
that it is the intentio!
cil under Act 40 of 1
· the authority of th,
close said roe.d.s. .A
jecting to closing f-

~ueated to lodge t
1.D. writing with unde
S mont,ha £tom date.

By I

HENR)

Divisional Council OtE,.
Ceres, Sept.Pmher 211,

OIDIRIUZBBKS
VOOR een private ehr

pl-at.. On:derwij8 tl' ~
~n, in HollandEC
Iiek (piano) en l1and,.
saliri. .£40 per jaar

. Ápplicati.1lIImet gpt u
door den ondergett'<
1rOrden. Werkzaaw.b

de Kenfeest VacalJ'
J. J. Dr

Don
I

!hf
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·On~t ' ..

-Bpkt,'.. ' .' DóODBERICHT~
· Z40HT in deo lIeér ontslapen 'op den
16den de... , -onse dierbare. moeder AB1U
)hIlA. RU880U1f·.(geb.Wief} w~nwe n.a
wijlen den -heer B. P. 1I.ouonw, in dell
onderdom Tan -68 j~lh' 10 maanden 8'l

14,d~D, aan veIZW'a'ldring van bet hart.
),fits desen brenge.n wij onse h.&rtelijken
dank JAIl Da. }[OOIT888, Dr. Retief en de
vele menden die 008 hebben bijge taan
in de ure der beproefing. De Vader der
.. eeseu zelf verstr006t.., OU8. Uit naam der
i'lZAIlleutlijlee !rinderen,

G. P. ROSSOUW.
Da.ljoeapbat,

~8,0ctober, 1902.

Welkom, ll"ema&I welkom. hier' .
aloude Vlaainacbe ad. gij. roemrol
de dappen>t~n onder bet dapperste
aarde I 1

Welkom. driemaal welkom. Botha.
en Do la~1
Geen ldaitken zijn bij machte

gevoelens weer te geven. die
bet hart, die Itormen in bet
geven dat ieder measch duizend
willen ~~ om Incht te
bij, op dezen onv~jk
denkt u ~evoelt.

Zij zijn.:da.n in 0Il8 midden K""'UIIII4'n.
drie belden, die zoolang het v()(,rw,ern
der vereeq.ng en bewondering van
OM volk en wier namen tot door d
oneer kinderen werden gestAmeld.

'" ... ..I ... ... ... ...
Wij herinneren on d dagen r.ut

iegepra.lenl der boeren, toen de
hoop tond, toen het
verkoopers de stad in opschudding
toen men elkaar in omrer-urmoe 1J1:4JnJnUlII:
ontmoette toen men
dronk op ~ en
boeren lIl~
de 1!!I:r; te~ trok.
da ginder in bet
met ?ulk een leeuwoomoed streed
heid en >joorrecht,

H t ;;'811 onze eigen
stamgenoten; en vervulden
daden 0 met tra bun onnoembaar
deo de tampen die over hun
d;;.;Jden,Ivervulden ons mot innig, diep
edelïdAtn

m Nu il de' tijd VllJl &trijden voorbij d lijd
van lij ~ houdt langzameThand op en nu
zijn de Iberoem.develdheeren . Europa
Ji;ekomenl om voor dat volk. dat wak-
ker met.pen Mausêr reededigden tien-
dubbele [overmacht, voortaan met pen en
woord lt kampea,
. Heblxin uj, met den dood in 't
om hunne vrouwen en kinderen nn
en hu. il:!nd van totalen Otl(]terJtant:
VTijdoo,'de "apeas ne4KgEtiegd,
gisteren zegden: de
.natie nIet; de olllllfhllLDkielijlkhe,id
reo, ~r 't volk leeft nog.

De machtige, stormacbtige roejlUJI'Illllj~en,
die lbegroet heben bij hunne
lende . trede in ooz.e tad, richten
alleen t hen;' maar tot hun
voort taan tbaWI hun .mg levlltl8cioel
Dan k~men er betichrijvingen

eonea ~. gqperaals en enkelederheden waarvan wij hier slechts
aan bet a.tion meedeelen. Er
sorgd . er geeu anti-EngeI.scbe <le$non£tra·
ties zou plaats bebben, en aan

:::fen s1=. de pen wom"maar j well" zegt onu tijdgenoot
Pag was de trein in 't zicht of de

zonde rekening te bonden van rtlIZ:IjeUlenten
of 00 'gne<l, stormde over, en
stil hield stond het comiteit,
raal8 moest ontvangen, wel 50
het compartiment verwijdenI,
""ten:
En wat te verwachten wu, Het

volk verdrong zioh vOOlde portelf en. een
kTeet van: leve de boerenI ~ ~~tig,
zo:o geestdriftig als men ooit ge.hopm haa,
weergalmde onder bet ~ kOepeldak,
zelfs eer de holden gelegenheid ~ lJe~
ben. om du voet buiteD bet rijtfu;e tet-
ten. i
"Leve de boeren I hoera'''' erldinkt

het. "Leve De Wet, leve De la . leve
Botha'" .
AI de reizigers van deo trein en de

ko~ buiten; niemand sta[ft f. Zij
juichen mee, .:waa.i.enhoeden en kdoeken
en eeu gedrang om eone ribbe te plet-
teren ontstaat, terwijl, als op~een gag&-
ven teeken eeualdaps bet bOt"!' weer-
klinkt :
"Kent gij dat volk vol h ldenmqed I "
Bpoorwegbe4ienr:len.douaruel1I, officieren,

heeren en dames, werklieden en$Uderen.
nllee zingt mee. En wie niet zong,
pinkte' een traan weg, W1lut n it kreeg
men iete zoo oprecbt treffend, f: hart-
r?O.rend. zoo_echt gemeend te boo en en te
men. .
Eer6t in bet rolgend nommer vind meo een

volediger bescbrijving V1Ul de ontvangst, W'IIAl-
van de aanhef dus Inidt:

De ontvangl>tder gencrnals te Antwerpen
heeft, onder oogpunt van geestdrift, alle!

overt.roffen....at de stoutste verbediding had
kunnen verbopen.

ZOOOlB wij gisteren schreven eli beden her·
bruEl!ll,nooit i.9 te Antwerpen een Iv<mit met
zooveel jubel ontvangen. I
Wij bebben ~teren toonoolcn bfjp;ewoondzoools wij nooIt er beleefden en denlcolijk

Dooit meer zullen beleven.
Het Antwerpsche vollt beelt nan de gen&-

ruaLs betoond dat wollicbt nergeD$de liefde
en <hl sympathie voor de boeren 'W".lTIIl r il
dan bier.
Een eel'llt" ontvanw;t buiten bilt atetion

WNI do geceraalB bereid ten buir", van den
hoer Van DOO5;elaere,med&-voorzitter \'aD
het hul!;':OOrnité.waar een aanial mMneu Vltn
nllAmbljl'eIl ·....IIli. en waar !lij binnen traden
onder de klanken van. bet Transvualsche ,·olJe;..
lied, dat in Bélgië. algemeen bekeDd blijkt te
zijn. E<?nb:lIt.ilijke u-praak wn den b r
des huizell wet:d--doorgeneraal Bo~ba beant-
.. oord met korte woorden. waarvan b t lot
hier woedt overgenomen:

Bijna drie jaren van .rijd zijn o..er on8
h~D en die hebben 00ne ellende ach·
tergelaten, die men zicb niet !mn ,"oontel·
!en. Wij b.ebbén niet nlleen talrijke bro&-
de"'; in hot graf gelegd, maar ook onze
vrouwen en kind ren. onze onafbanlr~
lijkheid hebben wij helaa8 ook ~oeten 0p-
geven.
Maar wij bebben getooud een ~lk te zi~n,

God boven aUM li. fhebbende en menachelijk
tegenover zijne vijanden. Een klein volkje,
maar groot van bart.
Hoewel wij er twintig dnizencl der oozen

hebben .. ~egd, verliezen ...-ïp toch den
moed niet. Een volk dat den Heere lief
heeft en ZijDwegen bewaDdelt,kan niet .. 0r-
den uitgewischt.
Wij zuUeoonr.eu plicht niet vergeten. Er

is veel te doen in Zuid-Afrika. mBAr ..OOI

't ODgE'nblikis bet behoud der tjaa1 VlUl OD.'
geruineem volk do hoofduak. iWij bebben
hiertoe )tulp noodig. Gij zelf llebt ~d
dat wij mannen .:ijn, welnu.¥ 005 de
helpende band toe. om ons ropt. van den
ondergang te redden.
Alvorens te luiten moot ik nogmaab

mijn diepsten dnnk betuigen "opr de !rolO&-
snle ontvang. st en ik en. mijne b*oeder-geae-
mals bo , dat de vrien<b;chap die wij heden
met 't vrnlUl1llllChe,"olk hebben ~Ioten, eeu·
Ilip; ,.al r.ijn.
Eon onbeschrijfelijke ontie vo~e, hinnen

zoo ,.. I rus buiten op strna t, en cIe g neraals
m086ten r.icb op bet balkon toonen. waar de
toeju.ichingen verdubbelden. Ven-olg8M nam
de' voo.....itter VDn het comité der Z. A. IUtlbu-
lance bet woord, in >lijntoeo<pl' le wijzend
op de o..-ereénkomEtvan d n in Zuid-.-\frikagevoemen strijd met dien der vOO deren in
de Sederlanden (.) en dus eindigende:

Wij zijn u eigenlijk veel dank ,"en.chul-
digd. wnnt .gij hebt 0IllI een echittereDd
vOOlbeeidgeg"" n VBnwa een klein volk
door moed pn vaderland liefde vermag. Door
glMdbijeen te brengen voor de nwen, beta-
leo wij slocbt-s een ·klein geCleelte onzer
sob uld. (Toejniching).
Het WM genCl'hJ De W die hem beant-

woordde. Van de door hem g roken ....oor-
den waren de volgende b~ mer\:.. aardi. t:

- 6ii;;; v~ iUet dat de BO-jarUca oorlog
waMde noordelijke Nederlanden bun onalhu-
kelijk.heid aan te ~ hebtKln. van 1676
tot eenige jaren later ook doo\ d zu~jk:e
...erd medegevoerd. Zij 5tredén echter Di
voor het protestantimte maar voor hun pro-
ri.nciale vrijbeden., en hun onderwerping was
bei ~ van eie vel"l'Ulling ftIl hun.. h
dooz--den 8paaDJCbe k~Red-

. .
Volpu ik aija ...alk ... lila ik _

tuigd dat, ".._.1Mt ",,-ik 1a1l1p ba
'bë1lllMR. __ t 't ....n....~ ~ ...
iets, W1IAl'n.Il het Riet PamI! ~
_ sijD., daD ba ik Il nnaka~ Mg ik,
dat het AfribaIII!Che VÓIk al blijven wat
bet is. I

... ... ... ... ... ... ... . ..!- ...
Leidiea ba mee YOlk, JDAAr:!Sjvaa

bn m bet niet, daD ~' d
Indien m letidt - ton.. ni.t
va.n ij~ ia, da& bn pan.. ma&I' rim
o drijven, dan sal ° YOlk laten' dat
't zich niet. Iaat drijv e

ook tea Imi.ze ftIl mevrovw Osterrieth .. er-
den de ont. -.raar ihOOS9
..., reld btjeeA lrU. _ het VOCIrI'Da&mStre wat
dien dag plaat. TOIldw een 0 in
de H.arii:ouni , W'Ur d . van alle -
.den bijeen n.rea., d TOOn.itt.et ~ het
comité, d beer Vu KerrckhoTen-Donna, de
verriohtingen opend met _ redo w~ hij
r op da de DWl.D . wo laDg dool'
hon ovenrinningen bitterd badd
\"8l'ICh en om hulp t. Trap1 voor uua volk
n atam, ea vooral drukte op ~ noeger
door raal D W tover d taal w
segd ..... ant. zeide. bij met de uit .BeI.g;ii af·
k.0Dl.Itige renk:" .ve taal is ga.naob. 'lo 'VOlk."
Daarop hij het woom aan Botha,
. woorden toojui.ohingoo nitJokt t~ hij

verhaald hoe moo, toen _ g unit.ie
meer voor .Ma maa.r .. el TOOr Le&-Met-
ford bad die men aAn de hen ha.d ont.
nomen, d OOIt de g had af-
handig g t W"a&I' d ammunitie voor be:.
tema" ; ma&!' meer toejuic~ nog be-

groett<e 't volgende: .
• .. God uj dank, heelt ona rolle' alcl.jd ~
·tracht de n!g van den beschaaideu loorlog
op den vnorgrood te pIa&t;ten; self. in de
groot6te opg8't1"Ondenheidhebben wij ooit
lete gedaan, dat in strijd ....a. met d reg
van de ~having.
.. Wij bebben geen eepers la~ dood-

~~ u. 'hj nebben, d ( n dat. .. ij
wet. vochten, lil gebodec n tzanen door
bracltt."
Uaarop kW&Dl het woord aan g llIital D

la Rey, lil 'In nm, zegt bet. bJad, .oonIer
eeu koornboee uit de K.empen dan . v ó-
heer sou meenen te uen. tilJ prak kort; de
redenen gevende ...&&rommen wet. tea eind
too had g vochten. 1IlJI&r inge&len bád n.io:-t
verder te .knnnen gaan, 811 aus elndJgende :

.. Wij mochten. h f land ni t la ver-
brijzeleu W'.l&rVOOrWIJ woveeJ. gelitredt!ll en
geleaeu b bben. WiJ uJU h land God
.getrouw gebl V'tIl tot h eind

.. W lj beiitaa.n nu 00 jaar. Wij tellen &00-

.. 001 b rolking als uwe stad. WIJ !hebben
g toood da.t wij eerd zij~ ,,'eder o~eld
te 'lOom .
.. E:erlijk 011. trou.. cullen. wij btijl'en tot

bot einde. ~ IInlleu .. ij b-achteo b,et YOlk
woor onafhankelijk te nta.k:eo..
.. Wij z.ijn. hier ge&omen om beroep t .

doen op de lieidadtgbeid. oUl hulp !te soe-
ken."
Ten dotte prak generul De ~. t, wi .

optreden mot luid gejuich ...rerd ~t. 00
dle enkele g~ van den OOrtOg be-
bCh reet. oncee anceren melden &1. h t
.maruleo.tder ~ weldra vt\l'8Ohijoea.zou.
scherp liet biJ zich ni over h ,'\tie dell mood
verloren dl een volk _groot maakt· d hands-
uppers \'ILn de national 8Ql)Uts!widen d ~'
t1?uaJa zaak v onhed gedaan, lDlI&l' die nd
bleJ.dendeden I til ...aar t. 'l'olk eee .. ig op zou
mogeu roem.m. Zoo eindigde . merkwaM-
~e bijeenk.olUllt.

. (Te worden·vervolgd).

Be.lre.tldng .Vacant. " WERKT ALS EEft rOOYER MiDDEL."
JO_~S'

RHEUM ATICURO
De Groote Zuid lfrlia nsehe lIddal....~

JO~GE MAN'- ouderdom 18
, tot 20 voor melk boerderij,
fI.:,'n instaat 'om W melk-u en te-
drijven. Doe ~Dloek bij

D~DEKENAH JR.
HUd80U ,·f.

I)E moeilijkheden di~ boeren en
fl,' deren nu ondervi d-«, om

wsrksvolk t4-' verkrij~er, mankt dH
laH' crnsti', en maakt het nood-
zah·lljk dat de geheel •• Kolo ie cl .
za:!" in o verw ...gi lig r erne en samen-
w rk e. Het w ....rd dus' besloten e=n
vn irloop ige vergad .. ring t.~ hondi-n
tp Rob. rtson, op Za~rdai!, 1 N,)·
\'t' , ber, 1902, om 10 uur 's voor-
:uidda,g-s, om de zaak te be preken,'
I'll te besluiten welke sta pp!;'!)
ruo» en genomen wordeu. AIIH
p"rs0nen die belang hebben in d,'l."
zo ' belang-rijke zaak worden vrieri-
d ...lijk verzocht tegenwoordig te
zl;n. Wij -lloodi~en voornamelijk
o-ive vertegenwoordigel's in 't
parlement, en deputat iA. van
hoeren in de 'Vo!'c 'ster. Moutagu,
1;'11 ander .... naburig,. drst rikren uit

.fACOBUS F. BITHGER,
.J. ~L VAS rn:R WE'4THIJYZr~~,
.J .-\Cl)BU~ P.;MARAIS.
u ,,-Nlt<.;L J. DE WET.

Robertson, 14 October, 1!:I02.

Misjukt nooit om Jicht, RheumatIek
Rheumatiek-Jlcht,. L~ndenpljn,
Heupjicht. en Zenuwpijn te
genezen.

De vol.ir nds zijn eeu ...e u itrreks ·18 nil
ont anI( u b' iev eu, W~al'van de origi neêle
, p aauzoek k uunen w rden gezien ;-

,. D.. pijn verdw~eD(0" maandec lang lij<lI'D),
hinne n vi-r uren 0.' bet gebr::tik~n ... u do ,·trate

·".jO!li~. en ik 1l1,"0<1~ €ID goede nachtrust, r.ootl~.
ik sedert weken niet g.had heb. Ik ben Oil

gdteal gezond."
" Het b H mij ...e'~Dliik 'Of'r ....ondcrbearljik

~en.,.eu. Gedurende de I...... te .,,,,, maandeo
Wa! ik lii<leudeGaneen ver!c!{r,kk~tiike.pilo in
den rug. &00 erg dat Ik, "kno,*,r ik &at, bjjna
niet weeer kon ot staau ; bukken "'&8 mij gebeel
onmogeljjk daar ik eenvou lig niet weder regt
kon komen. Eeu bottel gtMS mij '-;tbe~1eo
.1. ..

Alleen vervaardigd door de eenige
elgt'nllren:

WI: Rhenmati' nrl~Maatcb'~ppij,
~A.A.PST.AD.

HoofdonderwiJzeres .Benoodigd. - ---- ---- ,~--_._--

WaarschuWing~
Uerde ~chool

VERNOMffiN hebbende dat v..r-
scheidene personen slechte

Pianos en Orgels in onzen naam
aan den man zoeken te brengen en
ir.szelijks onder 9n14'n naam aan-
nemen om ZA te sternuu-n, waar-
schuwen wij hier'lij het publiek dat
wij geen lieden in dienat hebben
di« kllln!;co VOlt' ons·zoeken.!

DARTER BN ZONEN.
K AA pstad.

YIIIg'~éb'')'g.
iA PPLICá.TIES rn : kopieu van

getnigschriftRn voor gt'n(){' mde
h..trekking zullen ontvallgtl~i wor-
den t top 20 November aanstnau-
den, door den ond,'rvI'Lt'-3kt.II.d'j.
8;daris £80 per jaar; huisvcstinz
'7"l'krij~haár voor £30. Wer x-
zaainheden te bl'g;nr,e1J .Ia nu.u-i,
1\10:3. Kennis van Latijn, t\lg('hrn
en Tonic ~oHa is wenscholijk.

D. H. CA.RI~U~,
Lyndoek z-tatie.

I

ASSISTENT ON,DKRWUZER
BEHOODIGD.

... PPLIC.l TIES, vt'r~(lzeld va.n
,,-"1 gpllllgschriften, zullen door
den ondergeteekende U>t op 5
November, as. ollt,Uf'gpu worden
,oor de bf-trekking 'an tweeden
Assistent in d~ Eerste Klas Pu-
blieke School (g-el!lengd) te Cale·
don. Salaris £75 pJI' jaar. Werk
te worJen aanvaard na de Decem-
ber ·vacantie.· Kennis van Holla.nd-
seh zal een aanbeveling zijn:

.JOR~ J. MOC>RE,
Hon. ~ecretari s

Caledon, 20 October, 1902.

DE hoor R. Muller vaa Kaapstad
garandeert om bettJre PUNOS

Kerk en Huisorgels, RarmcmiuUJs
f'n alle anderl:l800rton van muziolC-
ben oodigh ed on te. leveron . dan
t'enige andere firma !.pr wereJd en
tegen lage:-u prijzer.: ..

De heer R. MUller hooft eerste
klas deR kundigen voor stemmen eo
voor het herstellen van alle 300rten
van muziek instrumer.tea.

De hoor R, Mti.ll€'r voort ook
anuwluttend ajl~ orders uil, v')Ur
g.,d~llkte mUZ;fll:. enz.

AJl1eelingsiaad~ Ceres
KES~IS geschiedt hiermede dat

de Reeren F. du Toit, G.' Friok
'311 J. C. Goosen aanvraag gemaakt
hebben bij dezen Raad om zeker
oud pad tusschen Elandrl Ri vier en
Ceres. te sluiten, aJsmnde een ander
'oud pad van Prince Alfreds Hamlet
naar een punt in boven omschreven
pad. Beide gaan over gedeelten
van grond behoorende aan de ap-
plikanten, en de Raad is voorne-
mens, volgens .Akte -tO van 1889,
den Gouverneur te verweken ge-
melde paden te sluitpn.

Alle personen die hiertegen ba-
zwaren hebben moeten hunne objec-
tie>! schriftelijk bij den Onderge-
teekende indien('n binnen drie
maanden van datum dezes.

Op last,
H~NRY CAIISON,

Secl·etaris.
AfdcclingsraaJ Kantoor,

Ceres, 20 Sept., 1902.

. Ceres Di visional Counci1. HOO'DKA~TOOrt VOOR ZUID-ÁfRIKA:

V.M.e.A. GEBOU"W' EN,
Houtatraai;, KAAPSTAD.

P. K. Bus 215. I

Eerw. L..NUTT.ALL,
Secretaria .

w. L1NTOTT
Algemocn bekendals lO OOM WILLEM.'

Reoh tsgeleerde, Geadmitteerde
Wets Agent, Boedelbe-

redderaar, Vendu-Afslager, enz.,

KROO!'\STAD, O.R.K.

Britsche en Buitenla.ndsche

BIJBELS ENOOT SCHA P.

NOTIC~ is he-ueby given that
Messrs. F. DU Toit, G. Frick,

aud .f. C. Goosen have made appli
cation to the Council to close a
certain old road betwoon Elands
Rivier and Cdres and another old
road from Prince Aifroo's Hamlet
to a point on first described, both
running over portions of ground
belonglOg to the applicants, and
that it is the intention of the Coun-
cil under Act 40 of 1889 to request
the authority of the Governor to
~los~ said roads. All persoQ ob-
jt'CllUg to clo::.ing suoh roads are
n'fjuestHd to. lodge their objections
III wntJn~ wIth undersigned within
3 mont h from dat!.'. '

.. Byorder,
. HENRY CAR:;ON,

~ecret.ary •

Hollandsche, Eng elsche
EN

Naturellen BijbelS' en Tes-
tamenten,

Tegen elootlJj-ks Verminderde Prijzen.

CATA.LOGUS OP .LUl'VRAAG.

B I··~I IU;)(] U,
, "

EEN Hoold-Onderwijzer.'voor de Eerste
Klas Publieko School te Adelaide.

Solaris £300 per jaar, I:n £60 buis toe-
Il1€e.

\VERKZAAMHEDEN TE BEGIN-
NEN EERSTE KWARTAAL 1903.

Kennis va.n Hollandsch eene &anbeve-
Iing.

Applikaties vergC'Leld van gocertificeer_
de kopieën van e-etuigschriften (slecbte
eCl'8te klas) zullen ontvangen worden op
of vóór den 30sten November, 1902 door

WALTER PRINGLE,
Secret.a.rill,

Adelaid, Publieke School.

Divisional Council Office,
, Ceres. SéplRruLer 2U. 19U~.

OJDBRIUZRRBS BEKOODIGD,
- ,-rOOR ~n private chool op Mn boeren-

plaste. Onderwijs te g "!I-D 6 of 10
kinderen, in Hollandsch, Engelsch, u{u·
zillk (piano) en Handwerk.
SalmI! £~O per jaar met vrij logieo.
A.pplicatiee met getuig chriften zullen

door den ondergeteekende ingewacht
worden. Werkzaalllheden te beginnen
ua J(' KI'"feest Vacantie. !

J. J. DU PLESSIS,
Donk.r .LuntJein,

P.K., RieiTlei,
Diai. Boehof, 0.11..0.

Ameriiaanscbe Patente Eiertisten,
!LLE 8OOR!KN VAN

WOI'lItda.rD1 en.
Bij 64, ST}U$OSTRAAT,

·JULIU HORN" Co.,
KAAPsTAD.

~,43!!I~~.M·r:v·~·~;,..
GEWONE &ANDEJLEN ill boyen.llenpnmde., maat·

e ni I g:.!~evHn dat zij nu hunne cp~iftba.ten kunnen
we oerl ificaten van £~£50, of e I00.. nominale
Q?r .b,~t Administratie Kan~-r van Mijn-wa·\rden •
certificaten ,,!a.arop de . notie van 25, per oent. D~g
moeten naar onderstaand adres gesonden worden,

o certificaten, wo als hierboven, vel1eisoht worden
Me aandeelen, I . Ir.

.. 'I'ranavalia " Land Onderaoekings en Mijn Ont-
.anhQT,~ beperkt. I

BAERVELDT & HEy.-.", .....·• Bpkt.

BENOODIGD,
EEN eem. A.iltent voor de Eente

Kl.. Publieke ~OGI te Adelaide.
Salaris £200 per jur.
Kenna van Hollandecb en Tonic Solfa

n~elijk. .
WERKZ",AMHEDEN TE t BEGIN-

NEN EERSTE K,WARTAAL 1903.
· Applika.tiee ve~ld v&ll gecertiliceer-
de kopiean van getuigechriften zullen door
den ondergeteekende ontvangen worden op
of vóór den SOsten Nov.ember, 1902.

WALTER PRINGLE,
s.cr.taria,

Adela.ide Publieke School

. 'I ;

KE VEiKOOI,
lnALMESBURY~-----.--,_. - ., ;

" , ,
Aan Geld UClJl"" ..... ers, Speculate rs, rrod'lkten.~aDdelaars,

en anderen"

verkodpinJ Kostbare Vil lal Woonstede, Produk-
ten Pakhulz~ll, Koren Molen, en andere bouw-erven.

Yerei_scht de Eigenaar, of
BlUt ~tun~e:

EEN ~t. folio' Bijbel, ~et J" alen al.ot.
en hoek beslag wordt vertoonu in 1e j .,()O

theek. van Trinity College, Dublin, ala ni~
Pretoria ·meegenomen. Hij behoorde aan
Joba.nn86· Jacobus Pienaar en oovat vele
familie berichten, daar 'hij meer dan een e81lJ.
geleden uit Holland werd lUeegeJ.tacht. De
heer H. 80menet MacKenJlievan Penwe.ru"k,
Falmouth, Engeland, sal gaarne r .awerken
tot . de terUggave van dit schatbaar familie-
.tuk aan den rechten ,eigeIlUT.

i f ~):~, t 1
I ~ I ~'h . .. .. DE hcerr n d".gebroedel'8 Kmg van Durbanville vinden dat door de &edungll

uirbreiding vaq. hu~e bezigheid aan hunne werken te Durbanville zij niet gonoelt·
zanten tljd kWlll~n;~tedell aan hun Malmesbury tak bezigheid, en hebben dus. de
oudergeteekendan '*~tinstructies begunstigd om pe~ publieke veiling aan te bi~D
op de 1'.IClk,da&lij~)~ aankomst van den ochtend trein, de volgende eigendommen,
gelegen te. Piql!etP~ Weg, Malmesbury: - .
. .1 LdI.s 4 ~n5~root 100 x 120 vt. waarop opgericht zijn:-{l) Een greot, ge-

r ieflijk woonhuis ~ta.an.de uit Zeven Kamers. Keuken, Dispens en Bad-Kamer,
l-H'lt huid is ,g~e; ge:'*>~v.:don heeft een grooten zolder, en is bovenditn gepla.ifon~erd.
De grond voor ~ot f:?IS 18 prachtig uitgelegden beplant met vruchtDoome~, struiken
c n ande~e plan~en'.~~fIet is geheelenal een der gerieflijkste en gewellBChtJ V(oningen
III Malmesburll I." • I .' .'

(2.) Wage, I ui~'ell stal met accommodatie voor 12 paa.rden. , '._:__ .
(3) Twee 8t~~ goed. gebouwde p~huizen; ~oot elk 100 x 38 vt., gebouwd

\ an 'bakstccner .Jn ..lJ~er, en speciaal opgencht voor het doel van eenJ produkten had-
del aar. Anlletret.r~eue pakhuis is een groote verandah, die in een ander geschikt.
,pakh.ilis kan N -andord worden met min onkosten. Op deze stande u is een groote
nnderaardsche. ll~iue de bewoners van drinkwater voorziet. .B~it van woonhuis
kan ep 1·Decelfb!ef.'1!lnome~. worden, en van pakhuizen op den d~ der verkooping.

I LEen. »tU~ !grond zijndc lot 6, annex bovengenoemd eigendom en front
uiakende op Pihu.eWêrg Weg. . ,

III. Lo~ ~'!,,~)Piquetberg W:eg. front makende op de Uitspahniug, groot 100
x 144 voet wa<fC0r:~t een koren molen. Het gebouw iS,6l x 41 voet groot.

. tt"ACHI·N~RIE •.
. De Machi~eriet~esta.at uit 2 paar vier voet molens met Fransche Burl' Steenen.
" CC'uittorshaft( fd.t~1l en meel .oplichters (Elevators). ar--ing m~hinett enz. De
i\Jachiuorie is !len,~erten tijd gêleden opgezet e1',l wordt gedreven door een ze!ltier.
paarden kracht ~~gye' olie engiDe met pomp en koelvaten. Het geheel is in eerstp
klas ord~, en de ~~per kan op den dl1€ der verkooping bezit erva.n nemen.

Naast aan do:.'1.l:ngine Kamer is een Sterke fontein waAruit water getrokken
wordt o~ <feEngiii&' koud t.e houden. ' .

IV. L04 lc(:&n'll aangrenzende Lat 9. groot 100 x 144 voet. Deze Lata
maken front ?p dfJlitspanning. en zijn koatb8.&l' a.la bezigbeida plaataen.

V ergeet nie~ ~t de vel'kooping pl&ats vindt' .t. . .
: . 0P.HVRIJPAG, 7 NOVEMBER,

na aanlComat van4!fn morgen trein.
Billijke te,rnit· van betaling zullen aAngeboden worden.

~:
,~,J.
\ ~."':.

.... ~.
.,

·VENNOOTSOHAP.
-,

DEK)nder:~eteek.ende maakt ~hier-
mede bekend dat ua zijn terug-

keef'-uit de ballingschap te Port
Al£~d, hij den }leer~. S. ~ABA~8
als een vennoot i ID ZIJD beziebeid
heeft ingenomen, die in vervolg np
Murr.aysburg ZRl worden voortge-
zet onder den stijl van' De
Villiers & Marais. Procureurs
Notarissen en Afslagers

A. J. DE VILLIERS.
Murraysburg, 6 October, 1902.

·W. MOORREES Jr. & Co., -
Afsl~rs.

SUIlden

Colesberg,
15 Oct. HW2.

Den,W~led.;-~eár, _,.. r
8.'C. C.iOrobwright-Sch;einer,

"Wel ed. lIeert ;

. ;W~ ó~dergeteeke~den kiezers iQ het distrikt Colesberg hebben
hiermede deJ Eer U ed. te verzoeken u verkiesbaar te stellen tot lid der
WetgevendefV ergadering voor de kiesafdeeling Colesberg in de pla.a.ts
van den Wel éd, heer 1. J. van der Walt. .

W:ij zij~ óvertuigd dat gij niet alleen ten nutte van ons Land en
Volk ri,la.ar ook .van ons distrikt zult arbeiden, en vooral pal )zlllt staan
voor de vriJ}ieid ons geschonken ondel1 de Constitutie.!

Wij hebben de eer te zijn,

noodwendig aange-

. U ed. dw. dienaren,
;. :

.' 0:. A .S;cl~o1.t.z,v.d m. <af~evaardigde van Colesberg), W. L. Menne
(afgev~rdlgd6' van Hanover), .N. ,I. Lubbe (afgevaardigde,· van
Petru~ville),~J. ,A. van Zijl (afgeva.a.rdigde van Hanover), A; P. van der
Me~~e (afge,:,a.8tdigde v~n. CoJesb~rg), .T •. A. Venter (afgevaardigde van
Phlhp8tow~). ,J. V, de Villlf'rs·(afg~vaardigde van Colesberg), J. helle
(a.f~~vaardlgde van ;Petrusville). A. Con roy (afgevaardigde van
Phil~pstown~ l

ende Raad
.~. 'VERKIEZING.
, . (WESTELIJKE CLRK.EL).

Ver?aderin~ op de Kaapsche
. Vlakte. .
!Je h~r -G.ARLIC K zal een

Aan dEin WelEerw. heer G. A. Soboltz en de andere afgevaardig pnbJieke vergadering van kiezers
den der lkiêsafdeeling Colesberg, in Coi:tferentie vengaderd om een tQe8prekt'n in het Duitsche l\erk-'
kandi4aat vb?r bet PaTI.'ment te kiezenïn de plaats van het vorige lid, school gebouw, te 3 n.m. op Maan-
den hoor I. P'~van der Walt, en aan het door hen vértegenwoordigde dag. 27 October •.
volk :.:_ ! ' .

Vrienden en Mede-Afrikaanders:- , De h~r O. Nicola.y zal den voor-
I~ hoorn uw vriendelijk aanzoek aan en gevoel. ten diepste de eer mij zittersstoel bekleeden.

door ~ aang~8an. --- - - ---------
~ verJangu aUen te ontmoeten. Mijn inziohten zijn. meen ik, u BENQODIG D

allen ~el bekend; m~ar gij zult vérlangen ze uit miin' eigen mond te ver-
neme*. Ik. hoop al de distrikten der k:iesafdeeling spoedig 'te bezoeken, Onderwijzers voor de late
en tot u in persoon te spreken. . _ Klas Publieke .School te
.' ~ij hebt gdijk met ta vertrou wen 'I dat ik zal arbeiden voor het MUrraY8burg, als volgt :- ..
welzijn~an, land en volk, en dat i~ de pelangen der lriesafdeeling te'n '--
zeer8~ zal ter hand nemeD, :V~~al zalik er naar streven- om er voor Principaal-Salaris £300 per
te zOI1gen dat aan u . allen. die tiJdens den oorlog zoo zware verliezen jaar,grondige kennis van Hollandsoh
geledfn hebt~ ·volle vergoeding worde ge~ohonken. . ~n nQ9dzakeIijk vere schte.

·¥oven31 ~ul ik de Afrikaander PartIj beslisten steun geven in haar . lste Asslstente Dame, Salaris
wedet8ta1.!d~~gen hen die onze c ustitu~ie ons ontnemen' willen, en in £175. per jaar, moet intermediate
alles ~vat st~kken kan om vrijheid eft Izelfbestuur in ons land en het gep&S8eerd zijn.
woélz~n 1aTl; Qil8 volk te handhaven. ' . .~. Dienswn té beginnen na Kerst-

r ' mis vacantie. .
! . ; Ik héb de eer te zijn, .Applicaties vergezeld van copieën
; '. ~ Mede-Zuid Airikaand,.,rs, van getuigschriften zullen door

.1 : J" U w dienstwillige Dieqaar. d~n ondergeteekende ontv8ngen
r ;'.'. j;!,_ C. CRONWRIGHT-SCHREINER. worden tot December, 1902.

""1 ., Applicanten . moeten aan een
Han?ver. 1~ Ootober, 1902. r Protestantsch,e Ker~ behooren en

worqen venraeht alle bijzonder-
heden met betrekking tot ouderdom
en ondervinding in het geven van
onderwijs mede. te deelen.

lt J. HERHOLDT.
, Secretaris der SChool Com.

Murraysburg, .;
6 October, 1902 •.

t

ANTWOO'1~D
• i;:
!

KE.NNISGEVING.
t J .. •

• 1 ~o·,:.. PE hoor H. Ra.ubenheimer iJ ala Agent
DRv, unI!: Buohu Bladeren, voor" ons La.nd ,. aaugeeteld te llc.el-
eenig ~oeveelheid, 'fordt ge- baai_
d~ ~ 'I d P. BCHULTZ,

t iOO~~~S KOLL, Paari. .; 22 Oct., llm, BeCntMiI,
! ..
! ,

IOWIJE IIIf TE IIALIESIU.Y.
l>l:\tsDAG. 21 OCTOBER, 1902.

Het rondgaand lw( opend uJne ...eRmam-
heden te ~lal.mesbury beden worgen om 'ti ullr.
ltecbte.r' I" pl'eQdeerd, n adv t. WII-
lonaon, uljg >taan door adv. .ao....on.·t.nAdop
voor de .krOOD.
ve k.runmoolerol is eeD bijlIOndr lá.nge, on

het 15 opmerkxaam, ~t er onder de IIellttien
zaken, ni , minder dan ..cht berschulthgingen
VIUl aanr.utding om te verkrachten zijn, bet
K ta! uldtg.d8l1veertien bedragende. .Al-
len dcz.e.rziju gelrJenrd.en.

D,.,n ZIJn er ook '!'jer· be5chuldigingen VUil
itndbare.u m.aJlIJag. .
Toen <.lo Jurylt!<1en geroepeo werden, ant-

woordde de beec Matthy Louboer Di op lli.ju
naaw. en iemand in 't Ilof m r.kte op ~t tuj
ZIek .........

.. Waar il. het bo'lfij:.i''' vroeg de reCbter.
De heer Lou.bi.erwerd met tll bOOOet. ~r

behoord een certi.6.ka&tvan een. d ter ge-
I&'OO6t te rijn. I.'.
LroIWI, een Hotwnwt .....em' ~oiI.nÏIit tot

vijf-eo-tl"lJltigmet d ka.t.6. en ''Ïj~lllJl!ll trook-
tru, omda-l.Illj eell boervrOllW VJlrkracht..
Ulckert bad dczellde misdaad' op n ge.lrleum
dietUJtmelSjog pi d. en hem werd\ toegekend
vijftien bouweu dria Jarllll m hard <Lr.
beid. ;
Hendrik de Vuo, een jong H.ottentotje,

dat zich onder verYCbeidennaIDOObold nitg'r
geven. en da.t ook driemaal tevoren in den
Lronk gew t , erk:eude dat bij IiCbuldi~
WIW! aan huisb k n dief te.! van oen paa.rd,
eeu kombrutni, enz. Hij ..erd gevODJliattot 3i
jaar tro traf .
April Jaoob • een. ."ruuftige kalr .. "'onoo-

do te Tweeionteln, in het PIketberi distrikt,
...crd bescbuJWgdvan Ills een. modicU~t.er
gl>pl".tktiscerd te hubbw WIlder een Iioontle.
!ilj had een half dozijn .personen, meeatal
blanlron. onder beluwdelmg gebad. .Hij werd
S VOUJUbt tot eeu boete van .£10, ol _t
drlo maan.d n naar do gJlvangeni!!gaan.

LcwiJi Jacob"" Cloete, n rg t van de
,.Busbmanland Bor<ks-ora," Id u.ldi'1d
va.o ..trafba.re IlUlIWacht.Omdllt bij iOOD. mede-
IIOldaat,Al i BasIon genaamd, doodga.:bopt
had.

Advokaat C. , . d Villi verdredigd.
Het bl uit bet getuigenis, dat Uoote ......t.

te veel gedronk n bad en op n. oogeoblik
van dronkenacbap de misdaad. g plcegd bad.

Daar r v rhcbteud 0 l:an.di.gbeden",..rell,
k"'8JIl be8chu.ldigdeai met achu.ien maand.,..
g vangen' trafo
Abrwm Juli, die z.icbvool'gllf oon boer te

zijn, n in het di t.rikt van Van Rhijnsdorp
wonoode. stood ~bu.ldigd vu da miIidaad
van verkracbt.iug epleegd te. bo~ op Maria
Jacoba Latega.n. -vrou.. van H D JAtegail
een boer . '.
Uit b~t getuigenis bl k U", 4t beo!cblil.

digde op eeDalIenralgelijkste wijzel"ijll tJaebt·
ot! r bad lllIJlgeran.d. :
Advokaat C. W. d Villie verdedig
Julie werd 8Cbuldtg bevonden cil werd go-

1'onnist tot zeven jaren hardren arlIeid u 25
bouwen met de ka . '.

1 c A tin. n Eng bOl9OIdaat. tond
beschuldigd van ~tnI{bare mail! Iaclt daarin,
dat bij Florentine van Zijl. jong. docbter van
ErMlllU van Zijl door oDvenocbillij.tedny; had
doodgoichotoo. Het mcis) bad nab i) n
blokhuis ~ peeJd. en d bellChuldigd bad daar
per ongeluk (volgens ujn hew rin een schot
gel<l5t uit :tijn .ge...oer, en ~itli w rU
daardoor doodelijk ". t t. .
De jury nam vier uren om ~ ,.aak te he..

spreken, maar kon tot geenparig be!-Iuit.
komen. Een ni uw verboor ... 1 r plaats moe-
jen vinden.

Betje van der W tbuiren. Pf'n dien tmeid,
werd bnIdi d van d booTte Vall baar
kind wegg oken te h ben.
De jury sprak baar vrij.

BesmetteliJke Ziekten,

18October, 1902-
De RCNDERI'IlIT . in Bell'. locatie, Be hel,

·ni~ebroken. EeDbeHt ja liek anti r een troep
VRII 14. Sernm wordt roor iDealin« gebruikt.

De DaoES il te Ondtahooro g k'om4ID.en
beeft de twee paard van eerw Morria ala
al.~btof[-enl~t. .
QnaraDl:a1e il in beide gen.Uen op dell 17d

deur toegepa .
DxOESen PURDES DeRl"T lii~ op den 3deq

de&.el'te Qumbu dorp ontd .Irt. en de droes. t.;;
PorterYille, P;qoe~~rg. onder de paardeD r
Kaapacbe politie op J. d ser. 1 paard .. erd!
ed~ eDverbrud, D mal in ,voor in ali.D.;
gebrulkt.
De Ru DE.PUT ia uiig broUn ,ts W~~rier

(Barkly Wett). Vlak at.ei.a (\!fodeboa ) en
IIIchhADk,onder h t fte boonond. aan

da heeren A. Loo , J.ndnill. eDW Venter
rellpedie8ijk. m eD al m t glycenH
yard n rebrnikt_ '

DE' G. . KALAN,.an Greyio .. n, Natal,
yoom .... Maandag, 'rT deZjlr,m t dolWalfAU
£kt le in Ta!elbui ._acht. '
DE h_ O. F. M&r.ia, 0.111. al op den

~en No. her aan bat koItbur .. 000 erf
van den beer D. J. de Villi Nc<mler Paarl,
oodw d u h (of br ng D.
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Vastgoed, Levende Have, Boerderij-
gereedschap, enz.

In den Boedel van wijlen den Heer' FwoOl PANIBLCONRADIB, Jr.

De Ondergeteekenden zullen op

Donderdag, den 30sten ~October. 1902, Te worden
's morgen om lO uur,

Publiek laten verkoepen te Zaatpla.a-t., Klein Roggeveld,
Distrikt SUl herland, gelegen aan den Publieken W eg, ~ uur van
1tlatjesfontein Statie.,

PUBLIEKE ·VERKOOPING
.i -- VAN-

, :

I. Ya.-tgoed.
De Plaats "DAM8LAAGTE," 850 morzen groot. een zeer lle80hikte
Handp}splaats, gt"legen aan, d=n Publiek ...n Weg, heeft ruime Gebouwen,

~ Standhoudend wa~r en Vruchtbare Zaailanden. Mep heeft ook hier de
g.rieven, van een Post en T ..legraaf Kantoor.

II. Lo.goed
660 Merino Omen met Lammeren, 485 l\aap8che Ooien met Lammeren,
(00 Oua Ooien (MerioCls), 412 Gus-Uoien (Kaapsche), 475 Hamels
Mtlrinos en Kaapsobe), 34 Rammee . (Merinos en Kaapsche), 450 Bok-
ooien en Lammer JD, lOO Kapater Bokken, lfl Jonze Ossen, lO Gus-
Kooiet1; 12 Koeien met Kalveren. 2 Hnllem en 5 Donkeva.

1 ~p Kar. 4 Ploegen, 1 ~Illo!'e,Kruiwagpn8, 1Aa.~beeld, 1. Schroef,
1 Schaal, I Lot Tuizen, 1 Slijpsteen, een aantal Nieuwe Deuren en
VeD8ters en Galvanisch IJzer Platen.

Hularaad :-Het gewone A88ortement.

J. THERON, } Executeuren
. P. J. T. CONRADIE, Testamentair.

J. J. THERON, Afslager.
Worcester, 2 October, '1902. . _.

BIEDT DE RJlJIB ..

R.:· MULLER,
40, en 47, ~TRANDSTRAAT, KAAPSTAD,

WEER TE Reop liN :

Het' Volkslied van den gewezen.Z'.lid-r
, ~ ~Afr1kaansohe Republtek, prijs 2/6 ;
Het votksned van lieu gewezen Or mje Vrijstaat. 2/6.; (1) Mijn r.,I\n?

Mijn Volle eu TMl, (2) :luid.Afnlell, en (3) Afrika voor de Afnkaanders-dt'J Drie
Liederen tesamen 3/ ;

Het Lied van Christiaan de Wet. prijs 2 ;
.. Never Give Up" Lied. prijs 2'; Vaarwel. prijs 2/ ;

De" Boer Prtsoner's Prayer," prij~ 2/ ; De Droom v~n den Boer, prijs 21;
Kwast's 169 Gezelsohapsl1ederen, Praohtig Gehonden, prijs 4/6.

--------
SCHRUF OH EXEMPLilEN OF KOM ZELF HU

R. MULLER, 45, en 47, Stra~dstraat, KAAPSTAD.

THE VERSTER
Cold Storage and Supply Company,

LIMITED.

. Direkte Importeerders .
HOOFD KANTOOR, 115 LAN9STRAAT~ ~AAPSTAD

Handelaars in Gevroren Produkten,
Levende Ha ve, enz., enz.

Alle Bestellingen met Spoed Uitgevoerd.
RYNO J. VERSTER, Bestierder Direkteu

D.O.A.L.
DEUTSGHE OST-AFRIKA LINIE.

I.lDperia.le .Malldlena-t.
WESTEliI-JKE ROUTE.

Kaapstad naar Euro/Ja, aandoend te ta') Palmas. iissabo i

vtissinren. Bremerhanen Bn Hambure.
!U!. liNZL!R" op of omstreeks 28 Ootober.
8.5 KURFUERST," op of omltreek, 2~ No,"mber ..
B.S K ....ISER," op of omatreeu 23 December.
B.S KRO.NPRtNZ," op pt omstrileks 20 Januari.

Puugiel'll naar Groei Bnn..nJe wisselen te Vliasingeu, W..a.l· VriJe Kaartjes uitg.
reikt worden n&&r Londen.

i

OOSTELIJKE ROUTE':'
an Ka.apstad naar Port Elizabeth, Oost Londen en Durban, ZONDER

OVERSOHEPING; daarvandaan via Oostkust Havens en Suez Ka-
naal, aandoend of aansluitend met Delagoabaat, Beira, Ohinde,
Xozamblek, zanzibar, Bombaai, 110mbassa, Aden, .Egijpte en
Napels.

VERLA4T I<.AAPSTAD,
5.5 BURGER.~EISTER," op of omstreeks 7 Xovembar.
S.S KOENlG," op of omatreeks ;) December.

Vracht voor ha.vens op het vasteland zonder overscheplUg.
Voor vracht en pasaagie, doe men &AllSoelebij

PDPPE, SCHUIHOfF EI ,
. ,

Kaapstadach ~nt&obap U, Kasteel Straat.

DB PIARLSCBB IONICIPALI.TEIT. Publieke School Wagenboom
Rivier dist, tVOl'ce8tel'.Gezondheid Inspecteur Benoodigd ..

APPLICATIES voor de betrek-
king van Gezondheid In-

specteur sullen door den onderge.
teek ende worden' ingewacht tot
.Vrijdag, 31 October, e.k. tegen
een Salaris van £60 'B jaars.

Plichten te worden aanvaard In
het begin van November, e.k.

, Op last,
G. J. JOUBRRT,

Stadsklerk.
Municipaal Kantoor,
·P.arl, 21 October, 1902.
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aand~. ell';, vau .tI aUf, Wi'Arvan. 16,O~O in re.efve· zul~n
Vffl; bo.,.en~melde "api~r. ziin ~,~OO Aan~lan reedt

41U1 ~.OOO Aandeeien die het publiu aanpboden worden
be~~ ali volgt ;-+- + .' .
bij ~ie~ing en de balans bij oproepi n van niet meer dan
een .~aadQ vooraf kennisgeving. .
• U . . I .
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'j. . - ~irtrlt~rtn : I
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JUlu~.I. WM81ILIl; J'J. J.",PbTo¥us. Sa. Twee jaren
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Do~l.. der Maatschappij:. \
IJeze maatsdhappij ;~~rd opgericht met het doel eene' algemeeue handele-

bezigheid in al ~;e takken. te drijven te SterbtrQom enj sulke andere plaat.e~
als de Directeurtn, motr.~. . : edvind.en. De ;werkzaamh¥en der maa~happij
zullen insluiten het v('~. digen en verkoopen van alle Ihandelawaren, het op-
koopen van produkten ~., . !allerlei soort ten einde.dezelve r,eer op de voordeelig-
ste wijze van de ~and tS. z~ttrn; alsook alle daarmede d..qekt of indirekt in ver-
band staande zak~n en bezJgheden, zooals de-Directeuren 'van tijd tot tijd zullen

I '. ,
beslissen. In h~t kcrt..de niaatscheppij zall'beziglwid' drijven all AIgemeeDP
Handelaars in alle soor€en 'tan goederen, materialen en proddten. De voor-
dealen verbonden aan i)1lk '~en' besigheid zullen zeer a+nzienlijk zijn, en alle'
gewinsten zulle ter b~chittking van de Aandeelhouder8' zijn.' Men is voor-
nemens, zoo ver kogc-lijk', 'aije handelewaren direkt van ~e goedkoopste handels-
huizen en fabri~nten iii EUropa en Amerika te ontb~en. Een deel van het
Kapitaal, zooals (ster z~ ~orden besloten, zal wo~en bel~gd in het aankoepen of
optrekken van de noo·d.igë handelagebouwen te Sterkstroom, en zulke andere
plaatsen waar ~n be81~ten'zal tak-besrgneden op te richten. .

~ . ;- . .
. . t . . . i .A..ANDEELEN.' .

~anzol".ken Joor ~deeleri z~en worden 'ingewacht Lt op den. laten Decem-

ber aanstaande, ~ moe~~ o,p den vorm ann~ dit prosIfctu& ge~ worden,
en met een cheq~e voor he:t ~drag betaalbaar~op aan~ gezonden worden aan
den Secretaris, 4en b.e~r P.:W .. A. de Klerk te SterkBijroom. De Directenren
behouden het iefht 4aJldeelen te: weigeren, of ten deele toe te leennen, of ten
volle. Als het rtal ~iek,end minder is dan het getal waarvoor aanvraag is
gedaan zal de ~n.s van. het deposito gebruikt worden voor vere1fening van het
bedrag betaalb~ bij ~~~g. Waar geene AandeeIen toegekend word~n,
wordt het gehe~ deposito terugbetaald. Verzuim in het betalen van eenig
paaiement wann~r be~bait.r s,telt de vorige paaiementen bloot aan verbeuring.

l r. .

Vorme.n vJ ~vra.ag ~unnen ...erkregen worde~ bij dE'D Sl'Cretaris.
t .: Ii :

;. VORM V.AN AAN.vRliG. I
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- j Sterkstroom ..

.!.an de Directeuren Tall;
f

DE S'fER~S~R~ÓM~ HANDELS MA~TSC~PIJ, BEPERKT,
, STERKSTROE>Y. I.

Mijne Heeftll, i ~. l· I . .
Ilietmede sfuiiilt ~,,, voor £..: , zijnde een depoeit.o ·na

"/6 - _., 1 b I'" . , •~ per anuee Of ..... --:... '.8..... aandeeien valt £1 elk ul boveJl8I6D06IIlde mu.t-
Ichappjj. Ik v rsoek ,11 inij dat ~ aandeeien toe ~ennen volgeD.8 terman
'l'an het P'ro8pequS, ell;.ik 8!em hiermede toe dat getal feenig kleiner getal te
nemen, en ik m~tig <b. mijn naam op de register van I en te plaataen ten op-
xiohte van de aa;ndeel~ llli,bO mij toegeetaan. en ik n aan de verdere paaie-

menten te"'!~~~"~i."'tin ~,m,,. van het PT~"""'.. .
Gewone ha~dteek:~ : .. , , ... .,' Itt·· I

v, Il' I ' . 1 '" .:
o e naam ; : , : ..

r
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i
I
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BETER.~I W4RDE ,ONMOGELIJK./. .
GELIJKE; WAARDE ONWAARSCHIJ~LIJK.
V~'i';~~.E~~EID.. SNIT ~N QAKSEL ONOVER~

I ' ' ,.

. I .~TE ~.A.S KI,EE.¥N.
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, ','; . voor het TA!geIlwoordtge SeISOen.
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Windmolens.
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I
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· BOORGATE '.i1
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EENVOUDIG,
STERK,

VERTROUWBAAR.

Lloyds' zenden hun eigen erva-
en 'Opzetters naar alle dealen der

; Kolonie om il :A.ermotor" Wind-
molens op te nchten ., . ..
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Schrijf om Ge-Illustreerde. en
Beschrij vende Prijs Lijsten.

. .
Deering Machine Oli~
I

I Z.eisen, Sikkel en

..
"Oliver" Ploegen, h Planet JR " Oulti'
, Lloyds' houden in voorraad
schappen banoodigd Voor de Board van Gereed-
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ZWAm. 'ZW4
Alcxandra Room-Afschei
!, Uw .OOien ODd rz.ocht, ila' ~ eeu YatJ de
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I . Het Royal Hotel, Paart,
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,Verloren' of Gestolen.
VAN de oudergeteek nde, 2 Roode, eu
.Rood met IChild.er peDa, Va&ne'l1 van

1. Jaar oqd, eD allen ougemellltt. Men ge·
, h.eve aan den mrenaa.r kann.ia te g'" u
: door wien ..ne billijke kcéeD zullen
betaald worden..
I
I WNUlbe
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. den October, 190:!
v 2 maanden, J" '
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