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Ell Ee te-Klas

ODE A ~KSTERSW~RK
Tegen Zeel" Billijke Prijzen willen

hebben, behooren zich te 00-
geven naar

P. FICK,
H~T DE HOLL. 'GEREF. KERK,

Parlemenlslraal, KAAP ,sTAD,

I
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t)V~HLED~N LC • tuuford, op dell lï
dell October, l!)0'.!, na eell sma rte hjk lijJ!'n.
"",2 maanden, hetwelk bij met het l!l'uot·
"fe ~eduld verdroeg, mijn Kelit'f.lc echtge-
noot, HDl'KIi. J"")I'r..; L"t'BL~' 'H, in
den ouderdom "au; ~ ji' -en, ;; muauden,
en ;) dA.gen, na eeue gelukkige echtver-
luutenis vau 50 jareu, mij na latende met
Il kinderen on ~~7 klein kinderen om dit
ver-lie te betreuren.

Wij Willen zwijgen "ant. de Heere heeft
het ~eda8n. Het wll;~. mij verrassend en 'Zonder Reserve, op da Plek, te
ook eene troost om mlJnl zoqn Pb, Lourens
ri,e na c!·iu) ufwe~l!;bOld I a n (i IRI'en van ' OP
Johanue-burg k wam OlD nog zjjn "ROer
op z ijn ziekbed te vicdeu : maal' moest
z ijn lijk bij het hek '<'IlU het Kerkbof ont-
moeten, alwaar op zijn verzoex de Kist
gl'opend werd voordat dcselve ter aarde be-
-reld word. TERMEN BUITENGEWOON' 4
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EE~ eer.te Aaslstent voor de Eerste
K.l&a Publieke School te Adelaide. ~

8a.1a.cis .£200 per jUJ',

Kenna van lloll..a.ndsch en Tonic Solfa
noodzakelijk,

WERK.lA.AM.HEDE~ TE BEGIN-
NE~ EERSTE KWARTAAL 1903.

PUBLIEkE VERKOOPING ;,..

Applikatiee vergezeld van gocertlfi.peer.
de kopieën van getuigschnften zullen door
den onderget.cekende ontvangen worden op
of y6ór den 30sten 'overnber, 1902.

WALTER PRINGLE,

JACKHALSDANS, .
Gelegen vier ~j en rijd.D4 YA. het dorp
LOXTON, t.fdeeling Victoria W_t~ :>p

WOENSDAG, ~ NOVEMBER, 1902
'8 taRGENS all TIEN URB..

Secretarit,
A.delaide Publieke School.

Dokter Benoodigd.

E'Riseene schoone kana voor
--' een Dokter te Philadelphia,

Ksapsche .A1deeling.
Voor verdere informatie doe aan-

soek bij
J. W. LOUBSER,

Philadelphia,
via Klipheuvel Statie.

J

elen

ed-

-- •

VooK

Onmiddellijk na afloop van de
Vee verkooping.

I \',&U do

I)E Ondergeteekende gelast dool'
de Executrice in den Boedel

van wijlen den he-r B. J. DE VUL
zal Pu bliek Verkoopen: Het Woon-
huis met tnin, Erf en Cottage
annex behoorende aau den Boedel.

Het eigendom heeft, recht op
water voor be proeiiug uit de ge-
zamentlijke voor. Do tuin is be-.
plant met vr-nch thootnen en wijn.
stokken en is gelegen in een der
aangenaamste gedeelten van het
Dorp.

Hier Is

Molen,:

,. . LEEDER EN.

.EVIN'G.
...............-+ ~ __------- I

, ,ingevoerde Paarden,
~chapeD, Slacht en Aan OeEjS[;«3n.ehz., .noodig hebben,
zoek te doen 'bij de undergetee , ;die alle o~ders hunne
speciale attentie geven.

I
PLAATS over 3000 morgen, A SHO

18 mijlen van Bulaweyo, 21
mijlen van Fig Tree Siding. Ge- • , I
noégzame water yoorraad. Doe . Gtv ES
aanzoek aan dit Kanroor. I Chrl>D.oJbat&r.,

I Vortro~ .aat~ 6 &1on.Q'!', GeoolllCen
'I' PERSONEN die bloedverwanten ~mover" M WliU HOKMl" aa,. d~
ZI. gedurende den Oorlog v.erloren La eatraat nj~e,
hebben, zend envelope met zegel 1
er op ~ Bus 1227, G.P.~ ,Kaap- Gouden
~tId.

BELANGRIJKE KENNISGEVING.

D ~oeilijkheden die boeren en
a.-,deren nu onderri den om

werksvolk: to verkrijgen, maakt de
zaak ernsti " en maakt het noode •
zahlijk dat de geheeie Kolo ie de
zaak in overw ,ging neme en samen:
wfOrke. Het werd dus besloten een
voorloopige vergaderiog te houden
te Robertson, op Za.terdall', 1 No:
ven ber, 1902, om 10 uur '8 roor-
middag , om de zaak te bespreken

I en te be luit-in welke stappe~
moeten genom n worden. Alle
per onen die bt-hmg hebben in deze
zoo belangrijke Z8á1r. worden vrien-
d.~lijk ~~rocbt, tegenwoordig te
ZlJU. WIl ooodizen voornamelijk
onze vertegen zoordigers in 't
parlement, en deputaties van
boeren in de W ore: ster, Montagu.
en and re naburig distrikten uit.

JACOBUS F. BURGER,
J. M. VANDU WE THlJYZEN.
JACOBU P. MAR.A.LS.
DANIEL J. DR WET.

Robertson, 14 October, 1902.

Ingevoerde
e ).

udigeu,

lent
t

odë, eu
en van
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.BIE,

dus een prachtigs Kans VOorge'. 'alaUIIng.
, P. J. P. MARAIS, Afslager. TE KOOP.

Tulbagh, 14 October, 1902.

......Gb ostumeerde Bale, .Ma.s.
} kers en Belegsels,

Hij 64, STRANDSTRA..AT.

Julius Horn & Co.
K.A.APS T.AD,

,;

) l

; :W. H. F. KLEYN
~. .Ó, ~

Adres: 3 en ,7, St. George's Holiel Kámers,
: Kaapsted, I !I,.!
Telegrammen: "AUOTION," lKaa.pi~.

~ \!~.
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Publieke Ve~ooping
VAli Den W el ed, Heeri

j

S. C. C. Cro wright-Sohroiner,,
Wel ed. Heer,

Wij ondergeteekenden kiezers in het dll'ltrflrt L:iO[fI8DIt}ru hell>l)Eln
hiermede de Eer Ued. te verzoeken u verkiesbaar
Wetgevende Vergádering voor-de .kiesafdeeling UOiLi881101'llt!
van d n Wél *1. heer 1. J. van der Walt.·

Wij zijn o.vertuigd dat gij niet alleen ten
Volk maar ook'-~s distrikt zult arbei. fen,
voor de vrijheid ons geschonken onder de

Wij hebben de eer te

Kostbaar
- Vast ·Eigendom·

~tgoed.·,; '_' .
.Paarden, X&I'l'eJl,

.. - - •

De Ouderge teekenden met instrue-
tit'S he unstigd door Mej. A.
SCHROJI$R, zullen per publieke
veiling verkoepen

~l~i~ï~, ~ ~ ~~
iMil:ruc:till!ll heer'JOHN ~Y.

het Strand te Yel'laten.
ver~oopen' op , ,

llatal· ........ 1112;
des voon:ni:ddagg~'

VASTqOED. '.
lt_ban St.u4kell bou ...·

la.np den weg leideJtde ll&Al'

·Oittploiliap WerIten, en
het eigendom VaD de heeriD
on' StraDpl&D.

8tuilt~lln venchill~.in grootte VaD
x 200 v~teIl, en &ijli be-

plant met vencheidenheid :VaD it-, '' tD " ge&OChte' AlperikMaich.

A N T'WOO Ri' I, wijDJtokltell1en groenten. I.'

. . ~.~.I, , . ; Water i. op hét éigmdom aangele£d.. . ! ~r ~''': i: r De .Weg~ei end naar. heb .eigeDdom i.
, 'd . f ~ 'd' nieuw g . ·ed. Op één d--i 'Stuit-en

Aan den WelEerw. heer G. A. Scholtz en ~e a. are' a gevaa'r 19 Grond. Iron makende op deu wer. i. een
den der kiesafdeeling Colesberg, in Conferentie v ~!ierd ?m'. e.en nieuw gebobwd "'Oonhuia, bevattende.:;
kandidaat voor het Parlement te kiezen in, de pl~ts vdNhet vorlgo .hd, Sla.a.pk&me~ Zitbmer _., êet.kam'r,
den beer I, J. van der Walt, e~_ aan het door' MlD ~1..~'iI~egenwoordIgde keuken, diapel1.l, '~eut.bods.' kamer, 'en .

Ik . I· ba.ddamer,/ ' ' " " "vo ;-. ',' I,,': " '
V· d M d \ frik \.d ' • I"!' . Buitengeruwen ..... agenhuia en .St.l.rien en en ~ e-' ..1'1 aan ers:- : i 'h I!'" ,... SGO

door ~ka:~:ed~:n~lendehJk aanzoek aan en gevorl te~'I. ~,i~rstede eer mIJ . ~~ende ~~e' ' .
,., ,,' 1 paar egale' geimport.eerde V0. Paar-

. Ik verlang u allen te .~ntmoeten. M~jn in~icr~.tln_\~ijti, m~n ik, u den (enkel Ien d'u~bel tuig~) 1 Oprec~t-
allen wel bekend; maar ~I.1z,ult verlang~n. zo ill~!pIln ,it~~ mond te ver- ,eteelde roodbruine Herrie. 1 Voe pólo
nemen. .Ik hoop al de distrikten der kIe~fdeeh~g S~dl;g te bezoeken, pony (goed geleerd. in enkel tulg). 1
en tot u ID persoon te. spreken. '. lj'! , Zwari&Kolf'nial6 hengat (ente Itlaa huw '

Gij hebt gelijk met te vertrou wen, dat ik Izal I\rlbeiden voor bet paard). llZ-,arte Koloniale Merne (ge-
welsijn van land en volk, en dat ik do belangen] de ~\ïieaafdeeling ten Ieerd ip. enkel. en dubbel tuig), 6 Kar
zeerste zal ter hand nemeo. Vooral zal ik er naÁr s r ven, om er voor paarden (in-goede conditie). .
te zorgen dat aan u allen. die tijdens den oorlok :tI'Q' z~are verliezen pJTUIGEN. ENZ: ,
geledl'o hebt. volle vergoeding worde gesohonken.. ~)I ," ." 1 Bu~ 1 ~peche K 'lp Kar. , open

.1 ~ Karren. 1 rente Itl.. veenngen, 3 t ...eede
Bovenal zal ik de A:frï.kaander P~rt,ij: bëslis,n s ~t ~I ge~en in ,haar hand vee"fllgena. ~ Stellen dubbel tuigen.

wederstaud tegen hen die onze constitutié ons 9ntnb ~ll' WIllen, ;en in 1 Stel B~, tuigen. 2 udel.ii en toom..
alles wat strekken kan om vrijheid en z~lfbest~\l.n: ~ lons land en het ,ISRAAD EN PIANO. :
welzijn van ons volk te hand~aven. ,I.' '~' ol, -I ' I . 1Eent6 klu piano (so I ,Qed ::tuw), I

/
Mahoniehcrutenltleedeten!tut, eet-

I Ik heb de eer te Z~ ,',., . tafel, 2 lade !tuten. 2 lid ~ 3
, , dubbele [edikanten, 6 wuoh~et. ell

:l\fedo-Zaid Afl;lk', dera, k.leedtafel~,12 enkele lediltanten. 801" 21
U \v dienst, Will J Dienaar, doz. stoel n, groote .tooi. 200 voe£ tuinT 'I' .s. C. CRONWRldIi.'r~SCHREIN~R. pijp. Ijze en bad. volle grootte. e~ fleD

J 'I groote oeveelheid andere ko.tbaze '
i .' ~: . ' artikelen.I ~I! I. De,l goederen zullen eeht-verltocht----------------'---+--t-.:..~....:.....;.....-~-- w,orden, n het vaa+~ zal om 11_ uur"'1' -'1!i~

e ~tc . , v.m. opg ield worden. ' • , '
: < - 'RTH .'Laat d 10 kan. niet voorbij g~iI •.en let

I
i, :; II' .. op den d tum: , .
..! ,!;: ~ I. . ,; ~ , - DOND DAG. 30 O,,'WBER, 1002 .."'I::)IJ,TTI L;'1 i "'G" t~-n "1> '(' I I

, ' .l:V V\.,r.:., ;.~ _1-~rtri i ;: Paul Do'Oluver,
. . 1 I ~ ..;\fal:ager.

ZIJN verschaft m~~t~0g~sRhevul-
camseer-de .,CllnoheiJt 1: :banden

en onze laatste ut, Slh,'ltende ui t-
vmdtngen, Prijs .Li~s ~ji,:Vrijlop
Aanzoek. k :- .' .

RUDGE-WHITWORTH eaPERKTi 1;.,," I

.74,ADDE~LE~' aT~A.AT~
! ,; ,

. I, ~~:!: ;
I

OP

DONDER]AG 6 NOVEMBER, t902.
Zeker nieuwgebouwd huis gelgene
in de Hertestraet, juist opzij van
Dorp traat, met een fraai stuk -tuin

. grond annex ; gebouwd volgens de
nieuw te verbeteringen en seer
gerieflijk iv gericht met water aan-
gelegd , heeft em mooie verandah
aan twee sijden, en bevat 5 slaap-
kamers, voorkamer, groote eet-
kamer, keuken, dispens; badkamer-
enz. Dit biedt een pracht-ge geld-
beleggiog aan voor pE'l'SODfln die
wenschen een gezonde woning te
erlangen. .

Verkooping is op de plek en
begint om 11 uur precies,

P. J. ;BOSMA;\ en ZOON.
.AFS1.AGIlB,S EN SCHATTERS.

Stellenbosch,
20 October, 1902.

G . .A. Scholtz, v.d.m. (afgevaardigde Va.n
(afgovW\rdigde van Hanover), N .. J. Lubbe
Petrusville), J. A. van Zijl (afgevaa.rdigde van o.h,nv.IYU'

Merwe (afgevaardigdevan Colesberg) •. r. .A. Ven
Philipstown). J.: Y. de'Villiers (afgevaardigde ván
(afgevaardigdo; van 'Petrusville), A.· Con roy
Philipste WD. .

22 October. 1902.'

v~koo:plDl!op I .

uU"""',TbT'l DEN 291ten OCTdBE,.
1902. I i

woning op den hoek van KERK
STRATEN TE :MAIJMES-

, J ' .

ten 10 ure voormiddags, derr
d . 1goe Ilren:-. I
klas Phaeton; 2 paar' rwaite
zi'lveren beslag i 1 lot tuigen i,

n&ailDa.cuu·~" (voor kleeder en sj:hoe:n-
i Zwingela en ket-tingei praa:g-
i Kisten i Bottel maJ!djeail Goot-
Lot Ijzer i Ploegscharea, ens.;

2 H· I,:imJlIltlI1DIDJII{'erCE!d8c:hll.p.' enz. j .. I, <>PI-
macnmee j 4 Deuren ,roet kOZlJneni: 1

voor pLoeg, 9 Velllter ti zijrlen
j 1 Toonba.nk, 2 Pom nj! 1

unmermansoank ; 1 Lot riet i 1 :lot
2 Ijzer Icuekan:t8n, i '
Pikken, Graven, V
&nwa.t nog verder &;UIcgellooeD./
te VOO};i:D.m te

G. W. '.l\..\.IJ ..L•..:.

Eerste lias Publieke 5cb 'ol
RICHMOND: K.K.

.A pplikaties worden gevraagd
voor de betrekking van Kindergar-
tenonderwijsen-s iu bovengenoemde
school.

Applikunten moeten gecertificeerd
zijn en grondig kennis van het Kin-
dergarten 'ysto m hebben.

De geslaagde kandidaat zal ver-
wacht worden te zien en verant-
woordelijk te ziju voor de IC Physical
Exercises" van de ~,upil teachers,
en een zeker gedeelte van, hun
IC School Management." en ",Prac-
tical 'I'eachinu " te nemen.

'a1'11;s £ 120 per jaar. . Hano VOl', 18 October, 1902.
Plichten beginnon Januari Kwar-

taal, vn alle Applikaties, met copi-
tin van gttuig:;c!lriften en melding
van ouderdom en ondervinding,
moeten gezonden worden op of voor
7 November, aan den

HOOFDONDERWIJZER,
School Huis,

Richmond.

R'UDGE-'WHIT

BERTSON.'
Telegr. Adn:.

u Meiring. :\1arke~." , I'
R. MULLE~ wens~ht be-

maken, dat de h~r C. N.
thans . ala Beieend- Yer-

teD'enW()OI'(]IIQ'~lr van zijn welbeken-
... ",'..ua".l\A"" in het bovenge-

distrikt rondgaat. ,Alle
hem overhandigd sullen

~'''AV~''_'''V uitvoering ontvangen, .

F. c.
Produkten Cnmmi-.Rie,CII ~IaI·1o.L A.ge n

No. 3, Nie'.we MlU'kt Gebouwen, Vroego
Markt Sirlin!{, Kaapstad.

ALLH P..odn kten, Vruc,btell enz. ~e.
kocht of verkocht op Commi:!Sie.
N.B. Stiptheid en persoonlij ke toezicht

gewaIlrborgJ J • Agentschappen in alle dorpen. ExecuteU1skamer .en'
Brsnd A88urantie

-

Am~~ !~~I~}ierllsteD,ECHTE BOUNDER ZWEE
Worstdarrnen... E-:STOVES

i •

Verkooping
Bij 64, STRANDSTRA.AT,

JUL). US HORN &. Co.,
á.AA,PSTAD.

\_..; ".
"

I l~, i
j ~; .
I • i: I • ~

1': I
~4 :. t ',' .

. ji; !

VAN AL.LE GROOTTE, ZloIN '1Il ~O~RRAAD

Ne-cm ~~~De dan 0; Et:i~TE."
___ -_. ._ I.~ ,(' ",

D K k· ~ .1. ,er". 00. kachel, di~ beide hOIl.t. do ~_ ,qk~11.beandt, is zeer he-
zuinigend en mterst geschikt voor Zuid !.frl aaDs~~~ I?lltoeften. .

I-------r

oodhead, ~IPlarif. ;',&
KAAFST

Ko~en Aanloopen
Ter plaatse Wildepaardejacht, Klein
Drakenstein "en donker' aruiae merrie
ezel, oud vijf jaren. De eiger..a.arkan
haar terugbekomen ~jtB alle gedane
schade en onkosten vereffende, '

F. J. RETIEF.

BENOODIGD,
,

CO.,
I

Bcn gecertiiiceerdo onderwijzers op
een lxx-renpLa.nt.s. Onderwijs te worden
gE'ge\"enin 1I0lLandsch,Engclsch en Mu-
ziek, ook in Tonic Solfa.

'alari5 £43 per jaar met vrije inwoning.
\V~rkzaamhedcn te wordeu aanvaard na·

de Kerst Vacan lic.
Applicaties Zoull"ndoor den ondcrgetce-

kenne ingewacht worden tot op 3U N~
vcmber, a.s.

W. J. BU ROEIt,
BuLtfontein. dlst Hichmond,

·'GOLDfN
TOBA
fX1R~~o~~

;III • (tJ~lY

W. L'INTO.TT

Rechtsgeleerdc. Geadmitteerde
Wets Agent, Boodelbe·

redderaal', Vendu-Afslager, on?,

KROO~S'l'dD. O.R.K.

BENOOD.GD
Elt:S lloofd-Onocrwijwr voor de
J .• Arm-.'chool te K~keelrivier.

Llliondalto. W rkzaamhcdcn te
bt>giulien in Jauu:\ri 19 S.

.Apl,liea1it'.8 met f!ct.uig chriften
m~t('n aan den ondl·rf!eteekende
'wor,h'lI in,l!l'zonden niet later dan
tltln 15den Decf'mb r. e.k.

~~n gehuwd persoon zal Je VOor-
keur hebben ..",

HIlIRri!i £ Ia:! p.a" met Hije
wonIDg.

Wo hel'oby give notice that we intehd
Dccombel·. 1902, to apply t~ the Registrar
of 0'1'1'0 L.ANOSBERG & COMPANY,of Cape
Trade,Mark represented above, this day
the offi.ce of the suid .Regi trar of Deeds
accord~og ~ the- provisions of Act No. 22
the saId '1 rade Mark shall be
de 'cription of gOods, that is
unmanufactured in Class 45.

Dated at Cape Town, thi!! 18th ddoyof.

VAN
W. F. LOUW

, ,
N. G. Pastorie,

Uniondale.

.......................
DB ,~-4e •ootnngt

t.baua MOcK om pJaat&!n
al verzoekt ~ beleefde1ij~ daar
gij op goede hehandeliog kunt
reken.m, illlJieo gij een plaats wilt
v~rkoopeo. hem dáilelijk te schrij-
V8D: ,

1. Waar die. plaat. juist gelegen
is en wat IOOrt van weg er been
gaat.
- 2. Hoe groot de plaats is.
3. Hoe ver van de D&88teSpoor-

weg Statie ..
4~Voor _I w~ IOOrt van boerderij

de paats ije8t geschikt is.
5. Wat IOOrt van weiveld en

bouwgrond er is; .
. 6. Wat Ivoor plantages er reedt
JOJn,

7. Wat de 'gemiddelde jaarlijk-
sohe opbreng.ten van produkten
.. I

SIlO, <,

8. Wat' de Watuvoorraad is,
9. Of de plaata omheind is,
·'0. Wat ~rt van.gebouwell er

sijn,
Il. _En vooral. wat de lagst&

prijs iB~ 1 ._

12. En ten slotte wat de koop-
oonditiee sijn. ,

.F. SCHONKEN,
Axenqe. Stellenbosoh

. .e2~OOO.!
I

Ir-

. ,:". . ' • , . . . I
Ve~d iu' U~08Q aandeeieu ""u. tI .elk, ~a lá,OOB, in reee'1.e

. gehouden worden V~ bovenge~elde KApitaal si;' ~.OOO AAPd~len
, . I~pgenomen. latende dus 61900 Aandeelen die het publiek aange~n

-';oOr in~keniog, betaalbaar at. volgt :-.:.. ....;_ -.

't16 bij aanvraag. 7/6 bij ~ke~nlnir en de balaDJ'bij oproepingen van. nie
. bl- tejcelijk, met een .maaDdvi>Om Itennisgeving.

, ... ; ':~ii~tn :
-. Jl PUT01LIU~' .' ~ ',. "
H. C~T.t.1f Hua~u :QrieJaren
1. P. lJIlfGLB . .

luuJ 1.~_BL8 .. } '. ./ '
,1.1. PuroIJUS, Br.. ~ Twee ~n
L. J. iB<mU. . -""-'.

J. • ' I '

1.1. A. V!-MHuwn ~ I

J. C. Oo8Tiroun .. Eén jaar
, P 1. 'Da WIlT f

.-
I.
I

J
I
!

I ~

,

I
I
I

I,VISOR.

VISOH HANDELARBN zullen
vinden dat het hun tot voor-

deel zal strekken direkt met de
viasohers van HermanU8 te handelen
die llÏeti aan eenige ma&tsohappi~n
door oontrakten gebouden zijn. •,li.VISAGIE,

J. LBWIS,
Eigenaren JOSIA HAMAN, J

van W. BOUCHER,
sohuiten L. SWART, •

C,. GROENEWALD, .

'J)rocunur
, ~t<

D.J. Da Wn Sterbtroom

nftium:
D. ST~D.uw B~NK::V.uT ZUID Au.l.ICA.·l ' : I

'sttrttms:
i'
I

, I

P. W. A. DE KL!a~
I

Sterkatrobm.
I... ' ,
~oel der, Maatschappij:

.' , I.
. ] Jeze maatschappij werd opgericnt ~et het doe' eeae algemeene
bez~gbl"id. in al ·hare ~ken te ~jven ~ SterkatrD<Jf en ;zulke and8l'tl pl)at+;,n
ala de, IDll'ecte~n ~ogen goedvindoa. i De wer~eaell der ~&.1JI(lJl.lI1P1J
zullen insluiten het ver;vaardigen en vel'koopen vall.Ue n&llQe.J.lW~n,
koopen nn produkten van allerlei IOOn ten einde d~elve weer op VOOI.nn!611IIl'-

ste wij~ van de hand te zetten; alsook alle daarmede direkt of Inni",''''
band staande zaken en bezigheden, zooals de Directeuren van tijd
beslisSen. In het karl, de maatschappij za,} beziglwid drijv!en
Handelaars in alle' eoorten van goederen, ~terialen en u"' .....""1'~

.deelen ferbonden ~ zulk eeu bezigheid sullen &eel' '''''ILUJ, .. j

gewi.nsten .sullen ter beschikking. van de Aandeelhouden sijn.
neméae, zoo ~ér~ogclijkJ alle laandels"._ren direktivan de goedk:oQlJlte"1"P'.-
huizen :en fabrikanten in Europa en herik. te o,ntbieden. " Een deel
Kapitaal, sooala later zal worden besloten. lal worden belegd in "'"'~_Ll.''\lypt'''''
optrekken ~. de noo~ge handelagebou ...en t.e StKbtroom, en' zulke
plaatee.n waar men besluiten zal tak-~teden O~I te rich-. .,.

ens •

BUOHU.

(-' EDROOGDE Buchu Bladeren,
.J 'oenig boereolheid, wordt ge-

vraagd door

OORNBLIS .OLL, Paarl

BetreWng Vacant. I

JONGE l£.AN - ouderdom 18
tot 20 voor melk: boerderij.

Rt'n instaat om te melken en te
drijven. Doe aanr;Q8k bij

D. DEKEN.AH JL
~ Hudson Mt.

I
I

.I '. I
. Aanzoeién voor aandeeien zullen ...orden iii~ewacht tot op d, ~.tenl.Ue<JeJJi1-

ber aa.taande. en moeten op den vorm annex dit prospectus ~ ""nm!!....
en met een cheque v<!Orhet ~ ~~ op aanvraag gezond~
den Secretaris. ~en heet P. W. A. de Klerk te Sterkatroom. ».e Inr.., ... lln·_n

I • 'behouden het recht tAaadeelen te weigeren. of ten deele toe te .J8Imeu;;
volle. . Als het getal ,toegekend minder i. dan. het getal W1IAMl'nn~ aaJ1Tr1UIP

gedUn zal de balan..i -,ali. het de;o.Ho gebruikt 'Wordenvoor Ver'e1flmiJlg,'~
~ ~1>aár bij toekenning. Waar geene Aan,deelen toege~,en.1IlIrot(1en..
word~ het 'geheel dep08\to terugbetaald. Vel'luim in het
paaiement w~eer betaálbaar .telt de vorige Puil.'menten-bloot ~ vpr'hATIP1'1'1fr,

. AANDEELEN. lEIDEDE S ILlIlE ,
. ,

. Bus 3'11, JOhannesburg- ~Markt .A4-Dten.
- j

Eenige Vruchten of Produkten &&Jl
ons toevertrouwd lull oDaebeate
attentie ~ontvangen.-
DADELUKE AFREKENING.

1.1 UraSI, E11818, 21 ,
" 11_ III, 51,

Bij M, STRANDSTRAAT,

.lULlUS HOR & Co.,
KAAPSTAD.

Vormen van aann&ag kunnen verkregen worden bij dea 1Sf'Cll'61mAl
j'

.e:noaanaoh L1kdoornmiddel,
Geregistreerd.

VORM VAN .A..A.NVRAA:G.
, ,
I' ,

, Aan de Directeuren van

DE S'fF,:RKSTROOM HANDELS MAATSCHAPPIJ,

STERKSTIi.Óll.
Som8net West. 13 llei, 1887

Den Wel-Edelen Heer B. DESVAGES.
,Kaapet&d.

llijuheer.-Di~ diont olp te ~fioeeren
dat uw He~~h Likdoorn middel mij
1"ollromenbevl'\jd heeft va.neen seer pijn.

, lijken Liltdoren. Ik Itaa het aanbevelen
~ een hoopt citJnbulAlnd en wonderbaar
geneeemiddeL

J. F.·REITZ,
Predikant der N. G. Kerk, SolIW'llet Woat

. Verkooht door aUe A~thekera. O;er&l
~ Poe~ge:IIOIlden1"001')/8 in poet..egela.

Mijne Heeren,

Hiermede slui~ ik ill .t.,», ~ voor £ j' sijnde
2/6 per andeel op .(; aandeel en van £1 ~lkin bo"'e~tlenoeu~e
schappij .. Ik versoek. u mij dat getal aandeeien ~_je keanen'
van het Prospectus, en ik stem hiemede toe dat getal of eenig'
nemen, en ik 'maehtig u mijn n~ op de,register van leden te ;p1&aUMIl
zichte van ,de aandeeien alzoo mij toegestaan, en ik neem aan
mellten te betalaa ~ala vereiAcht in termen van het ProspPOtuA!

, ." I. , 1
Gcewonehandteekeuing : " ~ : ..

I P(JBURlB.1

'Volle Daaun : .., •..• ~.. · .. ,
",
:

. I
I

V.oI Adres· i ····..··..··· · ..
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aanloopen op
her :-Eén' Z
omtfl int Il ja:
ingoede oond
besI9El' -

De 'genael
kome mits I
be

op de pl
Be 'vier,
Bl'UlIle Merr
Do nr.ock
& Do TOIT,

Ceres, 25.

Eerste'
zeres'
blieke
vier E

APPLI
getWgscb.
ondergete
vember,
b$oekkin
la.ria £70

Ri



, R.

vangt
\ ~ll
daar

t
':$ Wilt·

'elegen
r heen

Id en

r reeds

laaflijk-
,Jdukten, .,

, I
i*"

lis,
, , ;
'UWeIl ert

le koop~

EN,
lenboseh. , ")~

r
~N zullen
tot voo~
met d~
handelen .
jh8ppij~n
zijn.~· •~

.AN,
~R,.-

W.A.LD· ),

U.

Bladeren,
wordt ge-:

t., Paarl.

acanl
ordom '18
boerderij.

ken en te
U
~AH JR.
Hudson .~!.

IVIE ,
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eie, 2/6,
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-d. '

" l:~llci, 1887
b:SVAOlES,

Kaa~.
te oerlificeeren

-orn middel mij
'1 een zeer pijn.
het ao.ribevelen
en wouderbaar

~'. REITZ,
Somerset Weet

hekers. Overal
In postegela.

PUBUBD

ontvang~n
Con troleur ~n
middag, op
902, voor
het land

Bree-

ver-

aan-

Y,

{
.ureur is be-
kantoor van
Kennis van

xelijk. V~-
.schap. Meld ~
.3 benoodigd.

• bij
'liMAN,
V ictoria West,

. ~ is. aao~teld
. te Hopefield.

r. SCHULTZ,
SecretáN.?'

APPLICATIES, vergeseld van
getuigschriften sullen dóbr' den
ondergeteekende tot op ,l4de No-
vember, a.s, voor bovengenoemde
betrekking ontvangen worden. Sa-
laris £70 per jaar. Kost en in-
woning a £3 per maand. Hol-
landsch, Naaldwerk en Tonic Solfa,
vereischt. WerkZltanlheden te, Verkooht bij alle Kruidell1ets en
beginnen na de Ke1'8tvacantie. Algémeene Willke18 door 'g8hee1

P. A. :M~BRINK, ..Zu14-AtrUta, tu i, 'i, en Lood
Voonitter Schoeloomm, Pak;1ei,.en in l-lb. en 3olb.

Ven1N4e BlArkeLI
Il, Rivier,26 October, 1902.

:BEV ALLEN de êchtgeu~te van ~dvo-
kut .A;IBU Busros van een, lri~he
dochter te "Molteoo Ro d, K p~. op
deo 26st8o dezer. 0

_ 'J!~::!~m:.iIIUE~SDI&I"B!I!!!!!!!"

_'--
v F.RHU,t: D naar het beter Lu.nd

deu 1 eo October, 19<TJ, Ill< een sie
van sleoh 6 deu, ÁLt:'M'A FRKOUI&'A
PtE' IS, geb. JIlIl8 u " U ReD ba~, in
jeugdigen ouderdom van 29 Jaren, 11
m ndeu ~ 1 dageó; mij nalatende met'
3 weeskindertje, de, jongste waarvan
slechts 6 dsgen oud. Haar ziekte,oo;-bm-
kw~l__{Jroeg ,sij steeds met voorbeeldig,
I\'edoldig lijden.

"Wat zonde Ik 0 antwoorden? Ziet, ik
ben te ~ringo ik leg mijne hand op mijne
mond," (Job 39: 37.) ,

"Ik zal u seker wedervindeu
Als ouze Jezus 't gtm ontsluit !"

, Gez. 182 : 4.
Diep, diep betreurd.

De vrienden. die onll zoo trouw hebben
bijgestaan wordeu hartelijk bedankt. De
verslagene, bedroefde echtgenoot,

J. DU PLE SIS,
Drizly Rill, Lady Grey. A..

AAS bloedverwanten en vrienden.' wordt
hiermede bekeud gemaakt dat het den
Heer van leven' eu dood behaagd .heeft
mijn tedere lleliefda!eoIl.tg,~~, A~N.\

Sl'PHIÁ LATSICY geboren Le Roex van ~lJne
zijde weg te nemen' door den onverbidde-
lijken dood, op Il October, 10 d~~ oud~r.
dom van 47 jaar ria; eene smarte.IJke "zIek
bed van 20 dagen. Zij droeg baar .I.ydeo
mot geduld, ja ha:al' leven was Chrietus,
en ~et terven haar gewin, K.alm en
zacht giog zij de eeuwige ru:t In, .d<><:h
hoe zwaa.r mijn lot ook wezen ma.g Wil Ik
"til zwijgen en me't Job zeggen. "de Hoel.~
heeflt gegeven, de Heere heeft genomen,.
de ~&am des Heereu zij geloofd."

iiermedewil ik mijn hartelijke dank
be uigen geven Mn a.1de vrienden die ons
z trouw hebben bijgestaan gedurende
h I' ziekte, uit ' naam van den bedroefden
e4htgenooL,. i JOR.!NNE MICHAI:o;L LATSKY,

Qelery Fontein, Carnarvon/
j' 20 October, 1902. ; ,

"BENOODIGD
I

EEN OndeJ."Wijze~, ongehuwd,
& voor een private boeren
school te Wonderheu vel, -district
Carnarvon.
Salaris £36 per jaar, vrije logies

on inwoning.
Kennis van Hollandsoh en En-

gelsch vere.ischt. . 1

AppJieattes zullen ingewacht
worden door den ondergeteekende
tot 30 November, ] ~02.

J. J. STOFFBE:H.G,
P.K. Carnarvon,

[omen.Aanleopen.
OP den 19den dezer op de plaats

van den ondergr teekende, 1
zwart Merrie Ezel. De eige-
naar kan zulks terug bekomen,
mits betalende alle kosten OOK van
deze advertentie. Indi n n. ,t ge-
lost binnee ZI'S weken van af dezen
dat UID zal dezelve toegeeigend
worden door den ondergeteekende
"oor de kosten .

JAGS. A. R. VAN BLERK,

Weltevred n alias Witkei,
Paardeberg, 27 October, 1902.

KENNISGEVING.- ,
Bij den ondergeteekende is ~omen

aanloepen op of omtrent 5 Septem-
ber :-Eén 7-waartfaal Ruin Muil,
.omtreut 11 jaar oud, met halter. aan,
in goede conditie en mot brandsiekte
besmet.

De eigenaar kan deselfe terug be-
komen, mits hij alle billijke onkosten
betaalt.

A. B. PRINS.
Kafferskaal,
Ceres, October, 1902,

AANGEKOMEN.
-.--

Op de plaats Klei~. Drift, ~n
Bergrivier, dist. Malmesb?ry, één

Bruine M~rrie, omtrent 10 laar oud.
Do aanzoek bij de heeren OarYlOrr
& Du 'I'orr, Kleindrift.

•

Bokken! !
DE Ondergeteekenden, behoor-

lijk gelaat, zullen Publiek Verseo-
pen ep het Markt Plein, Ceres, te
II ure v.m. op Zaterdag, 1 No-
vember:-
150 GroDte en Vette Bokken,

150 Groote en )leH.
:_frlkaander Schap.n.

WEITZ & K~lGE,: Afslagers.
Ceres, 25 October, 19<,)2.

Eerste Assistent Onderwij-
zeres voor de 2de Klas Pu-
blieke School te Kuils, Ri-
vier Benoodigd.

. (

I..

·Drink
.

'~I;n,-VU LTtTRIJ.
, --r ~D.u...'·,· ~

Iieêr I;' d "Yii- ~ riit.rea .ae
......- ....., ftII d, .... ...te" "eraideri.o« bil d,

die iD biafd .. Ji,. is'oftaiull;
'!!t&llWr~~~ YUI lij" ooilen, deo
ftII 'prold&llialiit 'oat 411••

+Uatve OP w ~ ba mea bUlllliD,!fort ill
d, ~&e" Ven.nOIl'_, De 'OUDl "aD deD
..... .J1IÓobae :s.dAIDbon', vaa Ri ..e~ word'._md ,le _ bmdidaat "oor deleD ..uI.
. ~OlUNATl&D"'"iGTiOOLESnJa. " 'I ','
Dur d. ti-eiu op d.a 231Jtea dezer~ deD DOiDi-11&*-" [I lI1U' lut I&Dk.am ,,·eo-bera,

uri~D CM beer Oron""abt 8cbreiJler eo_"0 IIUner ODd... tev.en eerai 'MWieD tod
11& d. aomiaati. afploopeo wat, , .
~O d, oOlllÏaatie ...... de benen Oron.~t

SoIIreiaer fD KacfarIáDe, een pl•.ataeliikll .inb-
~ .. ~iIl, OD bij d, opti~IriQg der h"a.;
deIi b,d d. beer 0 8oIir,iDer eeo III(erderlaeid
'~,8, doelt de ,beef'lfaofvlaIin;08tt oa:i een
ltaab.., eD went ~ ."Dlbaa~op ii li 25ateu
.. 0..... _ bepuld. ' I il .
· De beer Jibc6rIaDe.i1 .. 0 800tcbm.o en 'wu
d,1 YOOn&e 11It~~t der stad. De heu
Ob.rl .. SoQthey bad gewei&erd om l'e .~ J,
d~r bij 'bet liOPtIOOe liChtte. Op deo avQDd 'rID
deo.22ateo k'" _ Ideio kloUlpje aaepen-
.iobia&ec .., OoJeaberg biiMo, eD de beer Mac,
farlue II&Dl be' op sioh deD vakaul:'en let.el"
bellrjjdeo ea da. _id bij d.eQ ..olgendeQ .g.
T~te&d. . , '
. '~ïi lIOIIIill&tiebeef.t beef .at onteTredenheid
~.toonaUt, 181ft ook ond r plutieJjjke tegen-
.tAlld," ftII de A1ribaoder pvtjj.

Toen. de, Her Oronwriibt Sch~~uer ';nmDl
.• erd bQOpaecd dat de beer lIacfarlane 'iill
pwitlia!aeid bad te keDneD gegneo' op, een
l'.!lb~e ,!orpderillg de _1rie1l8f.S toe te 8pl1lke~.
HU .u blOnD,ede ~IVk te"redel!, eD' kennu
·"Ill de "ergadenng., werd rood geaondllD. ODl
balt drie werd de ,~rpdeliulr in .d" bofsaal p.
Ia~du, DlUl' ooch de beer 1IICfarlane DOCbde
edi~r TID' de "Ool'!lberlr Ad~rt.lller" woonde
de "erpderiDg bil. I JJe Tooraitie .... toel werd
iupoomen door deu beer A P no d~ Mllt.e;
,~It'cóndut Till det laeeren 8cbreioe.ra nomi-
natie (de \loora"lIer wae de heer Maáns "Ill
Zijl, de groote. pluteelijk.e peardeofokker. ) DI
¥oem&ll Iprlik de Tergaderiug toe- en eenmotie
~ TertroQweo en oqder."anjog, werd .Dlet
alce~" .teDlDleD gep._rd. D Il langeo
tUd voor d.en ftellldal, &lamede de af"eJ:igbeid
ftII dea beer lIacfarlaoe werden heel wat lID·
aierlrilic'o op Iremultt. I' IIInrt.11IU ~tt I&IIIIIIJI ,nneMt ru

lijf· ....... _•.,.,. ......' I UI
~ta""'L

Drink Heerlijke

D-rink Heerlijk~

0,

, ;;I,'
,-- ---

Drink~ Heerlijk"

N:[CTAR:
Drink HeerliJk,

1
0)
•

.Drink

N,EGTAR
Drink B€Gl'lijke

---I•• ri~t ~~ ....
I V•• de ...... dI. d. VU-B.~.~~pf_.ad ....n

L(ma,' mqete., toe"
opo"....... t. VOor-

oprclldf~ PO•.!

., .

NEHTAR
~,OO~

ECT R
ZIJ IS DE-BES't, '. ... '

BEVEEL
. .

~ECTAR'i NIEUWS. '.-
EEN ee,rate ulieteD" word. ge...r.agd Toor

de tWeede kW pó.blieke_lCIbool ~ KQikririer,
EE,N keuniJp ..iDc van de belling eener bawling
.iD betdorp Oalrio1& venichiinUo deze uitga ..e.

EEN uáiateDt eli Ulisteute wordeD genaagd
I'OOr dil eera,te·klu pQblieke school te Middel,
blirg,KX. .
, OP a~.plut. Kleio Drift, Malmesbur.r, it iIIID
bnrine menie, omVent lG )UI' oud, komeo UIl'
loopen. - .

EBN'D~fdondt!nrij&8l' '.0 auietente worden
ge'tTUgd io de publieke echoof te Driefon"iD,
Berily Oeet,
, EE~ onder.ijzer wordt genugd voo~ ~n
private boeren echool " Wonderbeu~el, dIStrikt
oar~o~· '
TWEE b'ulpdondenriJHreSseo worden ge.

, voor de publieke achool te Piquetberg.
Zie adTerteQtiê.
'EEN boofdQuderwii,er wordt gonugd ..oor

de derde klu publieke school te Hartebeeat.
nrier, Uniondale. • I
"TE~ERS yoor de buur ... 0 deu Cbrea
Wa&enqolen' 'wordeo genaagd. Let op de
adnrle •. - ,
CJaEQIl'lilUREN in en debiteure~ I&D den

bOedel Till. .iileo Olo1f iJacob1l8 MaraI., O108ten
le~op ~D ~t!ertentie hierover in deze oit·
, ... e,
'EEN boofdooderwijllin' worcU gel'l'aagd voor

dé te "ordeQ opeericbte joagelll echool t.. Giet
To"o Nat.1. W.balDhedeD te wordeo aan:
vaard'u de Kmt VlQllUe.
ZEJOliEN D PoRTLAND OEM.ENT_

Die 1kRoueD ... r~ wOrdeD bij de heerea
IiIoKesWe Il eo, '£»eperlrt, WaterJr.umtraat.
PrUs- op -vrug.: I .

OOI ja ter haDd gee&eld ,een kt in boelrje.
WMriD 'uiteeqe.' wordt .. eeD' neb 'vali
hiteD" I&Dtoonellde de groote .aarde van de
lA ~ Type,mter,II, op bijll& al de
~ ..apoonr_ wordt de.. lIIIChioe
bijaa oitlhaitêll)k pbn~. eD "3lÏe$.neen iD
Amerika, IIIUI' overal is,Iii' bekend.
·AOHTER-BE~IUVIElL-Eeu welg slugde

buur wfrd DY.d- ,1Meé - dew, onder deu_boomeo !!ii dea beer J Rabie, ten beJwen
van de bQeMD' .W ••• ·~ ~~I!. in de. Traas·
vul .. ,orbje'&ln. Ioloaié aeboode.o. De
~ •. _ .... ova de:W. De beer D
• ....... t~ deU baIUr áae~.. kori eD
..... WOCJfÏ)'·\~~itn 1&D1BOediIiDi, Am de
drUaeI eD.~, d» IJ.- lUk IlOO hartelijk~, •• tuo'" moei. ph'oolli-
0.d...... -- .. 1II&bR, kOIIIe1I alle
ID" kie. .

A zllts da-THEE:valf. " '. -,

RIJK·EN,
ARMEN,
STERKEN,
ZWAKKEN. ,.

HE~STELLE.ND~.N

ZIEKEN.'

Is een Heerlijke.Dl1\n~ voor.'
alle Menschen en pp

aalle tijden.
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Kenni geschiedt hieem d in term
van Secties J 4 145, 146 en 147 YaIII

Akte 45 van 1 i, dat de Mun'dpal~ ra.a.d
voornem is n leening ', aan ~ gaan
voor do som van £3,000 (Drie du:i%end
pond, sterling) om een n]gemeene Schema
uit. te voeren en te voltooien om water
pijpen 3.'\Il te legg li naar all priv~
woningeon in bet Dorp overeenko~
d plannen en berek ningCll van des raa

, ing niear, wtJlko plaan ber~ening liI met pecificat.i , voor allo belasting he-
talers ter inzage JlJn aan bet Ka.ntoor van

"
1 den raad i en dat eenig twin'ig belutiog-

betalen bet recht zullen hebben, binnen
een maand van 1 December, 1902 ge-
rekend, een schriftelijk versoek bij den
Bnrgemeester of den klerk d ra.a.da in de
dienen ten effe'kte dat de vraag ol sulke
leening uI aangegaan wo~en of niet sal
besli t worden door de kiezing van de be-
lasting betalen.' Tot naricht van de be-

. lasting betalers kan 't bekend gesteld
worden dat. bovengenoemd Ieen ing an
£3,000 benoodigd is boven de som van
'£5,500, die nu beschikbaar is voor den
raad ten einde den watervoorraad der stad
te vermeerderen.

C. JOEL KRIGE,
Burgeroeester

Municipale Kantoren,
Caledon, 22 October, 1902.

BE,NOODIGD.

siste t1
,

'oor de EERSTE KLAS

PUBLIEKE &CHO
TE MIDDELllURG, K.K.

Hiermede worden gevraagd applicaties
voor de t.wc~ bovengenoemde betrekkin-
gen. Applicantcn moeten orcccrtificeerdc
.kopién leverou van al hunne certificaten
en getuigsch.riIt.en van bijzondere be-
kwaamb<:den, van goed gedrag van lid-
maat bap eener Protestantscho kerk en
,'an ondervinding III het vak. Hollandach
.veroischt voor' heide.
, De Onderwijzeres wordt vereischt., voor
het Infant departement, Bekwaamheid'
-in Kindergarten werk I'll Tonic Sol fa
wordt du vereischt. Salaris ,£120 p<'r
jaar (ronder boarding) voor beide betrek-
kingen.

\V,·rkzn.amhc"<ien Le b..'gulU~·n na. de
zomer vacantie.

Applicat.ies U!()(tl'n ondergeteekende
bereiken vóór den 24rlen November e.k.

I
"

i
I

• . PU 'TMA, v.d.m., .
'ccretarls.

Middelburg, K.K ..
24 October, 1902.

: t

1

I r KENNISGEVING;
DE onderg teekende Waarschuwt

hiermede een ieder dat van datum
dezes niemand zal toegelaten
worden om te rijdf'o op te drijven
langs voetpaden of WE'~fl (behalve
geproc'am erde wegen) geopend
door de Militaire op de plaatsen
Da.mfóntein,Bosjesmansfon,tein, Sin-
clair, Hartbee tplaat en Zwart-

, koppies. behoorende aan .1t:n boedel
van .Wijjen rijn Broeder Oloff
Jacobus Marai., Ook zal geen
sohieten, jachten, rijden te paard of
ander zins, loopen of overtreding
van een ige soort toegelaten worden
op de plaatsen vermeld. i '1 ,

Overtreders zullen ten streng te
vervolgd worden zonder onder-
scheid des pr-rsoons,

I'. G.:M.ARA.IS,
Executeur Testamentaire in-deu boedel.

O. J . .MAR.'\I~.
NieuwjMJ fontein,

De Put. 'idi ng,
i?1October, 19(12.

TARKASTAD.
OP den 21uen dezer overleed alhier, ,in
den Heer na eeue Ian ,durigc ziukte, die
luj IIwt mannenmoed en Chri telijk ge-
duld dr.-.;.' mijn teeder geliefd echt-
vriend J oJUIn )lichicl Boileurs, in den
ouderdom van GO jareu en 5 maa!)dcn.
I k neem dew gcl('~cnlll'id Le baat om de
velt vrienden. die lu-m en mij zoo gc-
trouw hebben hij,.;, ·ta,lIl III dl' dam n onzer
bcpnx'\lIlg te bed .•nkPIL

De Hoer \ crgddu he hun ~
Hl) nu!..' ID vre.l e !
d.. w,«. :\1 E. BOLL~UK',

(Geb) Kemp ..
T.•rka,t.td,

~J October, 1:>11:::.

BENOODIGD.
Een Geeert ificeerde Onderwijzeres

om end rwijs tI' ~ \,PU aan .) kin-
deren ·in pen taatsondersteunde
hoeren plaat -chool in het Queens-
town Di strikt, omtrent lO mijlen
van den 'poorweg. .
- Kenuis van Muz.iok cn l lol-

land .ch ecno vereisouto.
Salaris t-W per jaar met vrij

logies. .
Werkzaambeden tt, beginnen na

de KeI tfeest vacantie.
Zend applicaties aan

F. A. YI:-iSb;R,
I'rocureur,

(~uee ntown.

PdtJiek .~cb~ol Pipnetb 19.

BE~OO'DIGD,-Twee hulpon-
derwijz re en, één voor' de

hoo...ere, eo één voor de lagere
klassen. l' aaiwerk, een vereisehts
childeren, pen aanbeveling. Werk~

zaamheden te beginnen met Janua-
ri 1903. ~81ari. £ 0 pt'r jaar elk.
. ppli~atie vergezeld van kopiën
van certifikaten van bekwaamheid
moeten den ecretari ben iken
niet later dan 2 December, 1902.

G. H. PARROTT,
Hon. SecretarV! .

8ITIII, IIsJr!kt Il.. 'O~ behoor-!ijf'er tDe' geJUt.. -al per pu~,e
~JiDg ~ al h. goed :be-
b~ .. BOeCW VUl wij~
B.4c1llL t'~ 'BC.JTaX.l (geboren
Vjlf ~D &n), en overledene
~~, ,An.Rn CB.ut'Qfl'IL

~

DoD~ 20 Noy." ~902,
OlD 10 UN MSIDOlpJlI.

00SCHAPENENBO I,

Omtrent 2 UUl' rijden.! van DB
Op WOEN'sÓAG en DONDÉRI)AG, ---jO-

~ovember, ,1902, reapectie1\ijk.,
op Woendag morgen. '

. {:

DE ordergeteekonde, begun.stigd door i~ e Ó

Testamentaire in den Boedel van' W1Jlen
Marais, van'Damfontein, zal per publieke veiling
FONTEIN 'OR datums voormeld. .

LEVENDE HAVE :-30 Slaoht;Ossen, 27 J
25 Vaarzen, 2~7000Merino Ooien (gus), 670 .
54t Speen Lammers, 200 Jonge Hamels, 2' Bullen,
Kalvers (speen oud), l 34 Merino Rammen, 6 '
Boerbok Rammen, 600 Kaapsche Ooien, lBO '''''T1'''''I''1l'f
Angora Bok Ooien met lammeren, 112 Angora .K..p).~~rs
5 Rnin Paarden (rij en trek). '"

De beesten zijn alle in uitmuntende. conditie.
van Afrikaander Beesten. Wat het Kleinvee ......,KI!'......,
hetzelve op te vijzelen daar het een }VeIbekendo
heer Oloft Marais het beste ras. van
aanbield. . .

Allen dus, die eerste klas aanteel vee
hooren gebruik te maken van deze schoone

BOERDERIJGEREEDSCHAP : - Het
laan de uit: Graven, Ploegen, I, Wool·schaal.2
Schrapers" 1 Culti vator, 2 Eggen, 1 lVal Blo~, enz. en~.,·, ,

ALS OOK' l [ ,F .; :
1 Eerste klas Veerwagen (King), 1 Kap-kM. 2 fBug~jfli" 2 paar

L Kar Tuigen, 2 span Wagen Tuigen, 4 Zadels, 21 :H~teI'S,:to~ OáBiemen,
. Trek-touwen, Jukken, en Stroppen. En wat er v,fJ der, :~l aangeboden

worden. ; 1 ·t,: ,.
Damfonteiu, de plaats de! v~rkooping, is gel~g' n 'O!lj~'r60t1 mijl .

Uloff Sidinc alwaar koopers, die per spoortrem. ",en~heD te komen,
k~nen afK'limm,en. De p'l8Ba~erstr6in van Johaf ~e,s?u,l"gen KÏJllberley,
arriveert daar omtrent [) uur ID den morgen en! Jd16, v~~ de Kaapstad
omtrent Il uur in den a.vond, en voorzieniug zal l' maa'ijt, worjen O~ d~
koopers af te halen bij de Siding met rijtuigéu. ;:,,' ,

N.B.-Koopers die. ~ee per spoo~trei~. willeo frv()'f~en· ~uunen het-
zelve laden te, De Put Siding omtrent :3 mijlen van lJJamfontem.. f't "r

VERDER: ! ~ 4:' ;
. ! ;.'

Te Britatown, op Zaterdag, den 29st~ NGt~mber" 19.0 2
Om 4 uur in den nl1middagj:1 '",; ~"

,(-Het Halve Water ErfNo.151 gelegen i~llhet'f#o~p Brjtsto~?·
Op dit eigendom staat een prachtig' Woo~huis ;~et ~ vertrekken, ~e~
Stal, Wagen'huis en Badkamer. Het Frf IS ver~' r b~J>Ja~tmet eelllg~
Vruchtenboomcn en is gelegen in een der aang~ aam~tie~edeelten van
het dorp ,- I !. :' , ' :

Stoel~~~~J!ka~~:~:~~s:~:~ment. HUIsraad :llifestaf!d~, Uit Tafels,

Termen van Verkooping billijk. ! ~:t~
B. J. RA ITHrAfslag~r.. ':' ;

. I !.
s : ~
-;, l', ~

;-~.~ w ON.m.'~aan~e HOOfd,~~
ZU1Cler, .Páll-rJ.; lOet ae GeboaiieilêlMrop ~cr., te,.",ete;: .

'.LITM",r ,I ~.~ Wno~~; ygeriefeJjk' en sum.nt a;=bQuW'd, .y~~1 van !zit-
Eetmmer. Bteakfaa't ~ 8 8láap-v~rek~n .. lJiSpe
buis. eO.'~uiteD (e,bOuwen ~ 8~ ,,~.enhuia.,ena1, oJ+r
d..k en .~- den beaten staat' TaD-reparatl •

IL-Twee at&qndJlrlij ke 'Geoo~we1l, 'vérdeeld in
.' .'.-'k(p:pers élk. gêl,,p,.D aan de west zijde van het

'aftt'J'IOh_,ideD,'t~D8 p4e hunr:(L60.stg. per jaar:) OPtN'8I~J~J'
,soo ~ ala nieuw, i - '. I :'

: ' Pit S~do~, ge!.,en in het ~.t.oND8'" 'en AUOIQU..ulSTB il:8Cleel(le
vanl het Dorp e!l v~I.e~ van I«!ur. G~ND thans beplapt Imet
en een ve1'8Oh~denheld v,.n keugge vruohtboomen en wtnemend ke!toIl.t
yoor Bouw lp'uoiiLU, front makei1de ~ de Hoo!d- en :t..U·~ftiI'lllI5,B~
DKO"iTBUJtAU, ~ een! woning. 'of liandelatand, dt!(" ten
bël~, .'" I . .!:-,. ~ .'. ,I
,lluim"a.ad.L...Het, gewoon. ,assorteIilen~ sooa.Js eet- I8n
, , ",BroeIen;1Jede~ntén,)k~la, ka8i6n~ wasch- en kleéd-

: mat'eo,1 1 toilette Isplegel, ,1 paraffine 'stove 'mfrli
_ t ~hotel-~, ~eukeng6reedschap, ens., ~nl. :'

De Ve~~p,ing ~t precies om half~lf U~ 'a VO<)rDlu4~1Ma.

• . I ' ,

'K~lQt, ..,. O'-'rhdIII_ u.lID' 'lID.
Wed. J. B.

, I·
J. S. ·MARAI I'· " ' •

Paarl, 25 Ooe., 1902. . , 1
; , l' I

~ ....-~D,beheerende
~,i'8IIDlDelC1e1Q en "erder

~rdcm.

~iJ III!: Ol•• ..." DOIDlWU
lt :... ,., ta

I ,

;het beste ras
. onnoodig
ovel"l~den~

tsCJ1$P,~,' en . t?okken wij eJbar-het tWaddru"~

FUD. WI qr,_
Afa1a.ser. '

"

,
, Applica..tics vergesel.d van a&chriften
van certifiCAten mllen door den OIlderge-
teeltende iDpwachb wordenj tot :20 No •.
voor de betr&kking van:-
L Hoofd-onderwijser' de Publieke

School te Driefontein. .
,aólla.ndsch bepaald vereWcht. .
salaru £120 per jaar. I
IL .A:am.t.ente ut bovengemelde School
Muziek een lltel'ke Ull'lkveling. ;
Sala.ri. £60 per j&a.l' en J llus.i.eqeld"'"
Applic&D.teu. moeten tot Ned <Hnl.

Kerlt behooren. Verdere Ibijsonde'rhedell'
té verkrijgen bij ,-'

H. J. GREIJVENSTEIN,
Ron Sec. Bch. Com,

Driefoa.tein,
Bukly 00lIO.;

Britstown, 21 October, 1902.

j , ' .: ,~, .~ -, ,i

We~ge'vende Raad .Vi. ,r~,zïn.g.
1 ' ,fi i

hZ~leE!;eJ~~f~~~nn~
DONDERDAG, 30s~eq .deeer,

, ,.. I '

IN ' I .~,:: I.
, ' I ~; I'

St. MARY'~M~~!~~."'f0T1st~.Ck,
G. BRAND VA.N ZIJL,:~~~,.:;Sec~,

Com. van debl h~~ ~BfIS~I;1NE.

De Voor do Armen School te' BOaCbI Hoek in
dit Distrikt. S&lari. £60 PéI' jUl' met;
,kost -en logies vrij. W-er.It te ~ 21'
JanuariJ ~.It, Doe u.~ m. getWg_
ac:hriften v6ór het einde yan November
bii' ., I ..t.

Ds. H. C. DE WBl',
Aleundiia.

\

KJnnisgeving aan CrttditiUreD. en ..
Debiteuten.

Qi don Boedel van wijlen, MICHIEL
.NlCO~ VOS 1>ANtEL en nago-
latene ochtgenooto 8U ARA .MARGA-
RE:rJIA DANEEL (geb. Viljoeo) ...
Britef.own.. . '
Allen, die venneeaen crediteuren te

zijn in bovengem.elden boedel. moete'
hunne vorderingen ~ den 0Il.Ciergetee.I8Il-
-de inleveren binnen lt!I weken van da"tum
clese., .en allen. die ru.araan venchnldiJd
iijn., het door hen verachuldigde aan 4-
ondergeteekende binnen dezaellden tijd
beW_.

B. J.

VEllKÓO~A,~NG
. ~ ,,- .

, '" f'VAN I i'

. !

106 ~ITGEZOCHllE BOV
; . o~eDU II

Els· ri , er. ~:a
Slechts 1,300 treden van de Spoorwa ........,'T ....'. en aan der
.. harden weg naar de KáapSChF! &""i~,,'g.

D p1 heeren W: H. F. KLEYN & ce., met' v:ánden eigenaar
begunstigd, zullen publiek verkoop en j Stand, op dr

Parade, op " .

.PUBLIEKE
, ,

RAAm,
Procureur voor de
E:tecutrice Teltamentaire.. .; ERVEN

" 1
.l

Brit.etown,
22 October, 1902.

ZATERDAG, 1
OM 11 UUR V

106 Uilgezochte Bouwerven, ~elegen in die ge'~~Ilscl~-eo soel vooruit
gaande voor tad El ies ivier Halt, op den de Kaapsch,'
Vla.kte, en annex aan de eigendommen va.n de 'C url', 0 pey,
.Mauchip eo Urqubart. Slechts negen minuten de Statie:' .

De eigenaar noodigt bezicht~ging van het nit,
Voor Litho. Plannen en bijzonderheden

\ '
W. F. KELYN & CO'1

, 3 & 7, St: lifIClr1711Ii:R Stellenbosch.
, ' ,.'25 Ocrobér, 1902.
I .

\VI LMOT & Co"
Spaarbank Gebouwen, t. Georgesssraat,

Agent voor Verkoeper.

~DEELlN(iS .KAAD, C&lvinia.
, '
eener. Belaating voor 1901-1902.Nederlandsoho Zuid~

HYPOTHEEKBANK,
'. '

HietmMe geachiedt kenn.iBgeving in
tennen van Sectie 265 van wet No. 40 Vloll

,1889, d&t dese.Raad ~ voornemelll D'
eené ~IUti.D& 'te heBen; voor den dienat
'V:ande jÁfen 1901, 1902, op alle ..ut.e
eigend0llllD:en gelegen j.n het,doJ;P én. Dis- ~?llaeq~e~lm.clB
tri.kt Calvinia,- c?p eenel.Verga4ering_ te ,.'
.orden .gehoW{~ ten Ka.nto.re 'VaD' den
Re.id'ent. ~a.af; op 1 Woénsdag, cfetr.

~clve:mD~,1~D Decerobel\ 1902, ..te19 ure des voc.;-
IDlddap. '. I ' ,

Op lut,
N. 8 ..ILOU.W,

.J~.
J Af,"eeJLlDg ..... .a ,bDteeI', .~

23~, 1902i'
-V.. an. &pa-ten,

~pot; •• SA" KUl, Londo ....K.C,

,KOMEN

KANTOOR:.

Berichten -hiermeda .dat zij hunne
bereid zijn .. ld~(I Y.~r t. ..1...."•.•

I....n~

Lage ~te en' Gemak"elijke



('0'
0'

lOr-
leke
be-

ijlen
uren
lene
rUL

902 ,

KE I
I

} rende I
t

order I
.rden, I

I

~NURS I
t~L1. I

I

Ikken.

!..\lOT,
I~er.

NB
}.

V'angen
itroleur
midd8.g1
12, VOOI1
aan dq

•,"
Q ver-
or van~
I.

)otllak:e~

{Y,
-penbsre
Wsr&ell.,
s I

ischriften
ouderge-
20 N~v.

Publieke

.de chool
nz0'
.rekgelden,
.ed Geref.
nderheden

rEIK,
Com,
-fontein,
IIkJ Y Oost;

:ooodl d,
IL Hoek in

• Jaar met
'noen 21'

,lilt getuig-
November

,I .' j
WET;
Alexandria,

reuren en

mC1pEL
L en page-
lLA!tGA.

- "jood) Vall

:tteur,n te
'1, moeten
-rgeteeken-
VaD datum
erscbuldigd
le aan den
elfden tijd

,r de
tim en taire,

A

IJ
-,

.. t ~

:er na.tuur.
~ mt lag ala
lUb
VIJGEN

'l!I6Ohend"an
rnpt op de
maak1 hot

Id. hoofdpjja
ve ... topplng.
, het senige
-aangenaam
u g,prompi
uo DJtwerk-
II. mste OIO
.nH, beTelen
.Id r aan allen (
,mle middel

I r;10( "fill de

op CO.,
',kil tcAl i.,

19,

on, E.C.

)

,-<"

, ~Wlf-~I'..,..,'
f~De.Ze.t;p. V.J..;..n. ,ftIl·~ Bu.,'

~

_ ltMpUl wwd, ...... · ill ...we .Kerk,' ~~ -Diukr ••
(bn October, ea. ~CW clap.. De
~ Voaniit-, n.. 'A. I. ~¥~ lÓJICeD. GeL·IS6 .... 1, ... MeD ~te
YaD Joh. :n.,.~~. J. H. N~,
fD laet. gebed VOOqUII.. De geloo&brienll w.erd. .
pPgee.iecht. djDde" IUek, het.· dat al de ' 'Uit. het veRlag van.de Zending Com-
~h~n ,des ~ 'allllled. alge. ,millie bleek 'het. dat. er ,eene &amienlijke
~en VaD alle de pDleenteD te(u- ... voor ~ Zending lfUgecou~ CD.
l"oordiC. waren.. N~ li. Verpdering 'dat. de Evaa.geliat Jo.Iobe D¥-'l ~lderl wu
!VOO!' wettig ~tae.ird verkJ&IiI'1Iwu, verpJut.t ,omdAt, wegena de builenpest,
uk De. Steyt;let ed. geput en erustig de KaJfen gesonden werden Jla&r cene
oom !ww' aanleidiJlg VIol1de uitdrukking locatie waar' ,ei OP', voldoende wiJzé

, den brief VaDJ;akobua : ." dieDllt knech- 'ill hunne geeetelijke beho8rt.en· "",erd
.1 ten van JezDt C'npltaa." Hij weell er op 'voorzien. ,De. Com.millie weid harte-

dat het MP groot -voorrecht, ..... eên lijk' bedankt, en beéloten' den
II dien.t.knecht v~ 1._ Christu.a" té Ring van Burgherado!-p te vragen zich
lijn j dat., echter'jSWU'e verantwoordelijk" voortaan voor, Jolóbe venntwoordelijk te
beden un IOOdAnig voorrecht nrbonden .tellen dw hij t.ooh nu binnen het res-
waren. doch da.t de belóoni:ng gem en lOrt· van den RiDg arbeid~ Vorm B
heerlijk lOU ajD en ~de met. de hoop werd' ditmaaJ. naar eene .speciale Comma..
uitt.elprelren.. ~ ;Predikanten' zoo wel ala lie ten fine VlD onde~oek en n.ppor.t ver-
Ouderlingelll zich ~ ah dienatnech- wpen. ~et ,rapport . ..,lUI niet gunstig.
teJi van Ohristua souden gedragen.' " De Commluie 'om te onderxoeken of d~,
. Ds. D, J. Marehanli werd hierop tot Ka.apetadache Gemeell.te goed.ach.i~ kon
Voonitter ge~ en unvunld. h_ wordén verdeeld, rapporteerde dat 100-
prelidium meI< een woord v.ur dank voor d&nige ~erdeeling weu' w fJ 11 • c h e Iij k
bet. vertrouwen. in bem geeUoId, . maar ni~~ mog e I ij k 11' as., De, Verg3.-
Het. venlllJ .....n den Ex-Pr_ werd deri~g.,: center, oordeelde d~ zulke én

gélezen en behaadeld, . Melding werd 11' ens c hel ij k én mogelijk: was, en
dUJin gemaAkt rAD een appel Van Mevr. droog hei an~erJ!1a&l aan de, Rinp"Com-
H. D. M. Celliera tegen de uitapra.a.k VAD'mi.ie op !lr aan ellecb' te geven. ,--
den 'Kel'kraad VaD FramcfIlioek, De ~ Leden onser Kerk te Kuilsrivier woon-
.tultken w.erdeD z«gv'uldig pverwogen en acbtig ,,:enocliten om tot eenó zelfstandige

, I i; hot appel v&n 'de ~and'~wezen. gemoonte *'" wór4en gestdqht.. Dit woerd
en popu 111rste ib .

hi. idde. 'd d .Het .venlag vah den Ben .. werd' zonder ~~ta:an" en ~ ~tvoering er van aan
e,II ml ea €s 0rps, dl!ICU8IIleunge.nqomen. I , de RIn~ Comrn.ume opgedragen. '
College en de Damea]. Nu kwam het versllff van de 'Ringa- ",De Oommi ie da.ar:t.Oevroeger benoemd,

eeuig p",rsoon, die haar ;Commiillie &aD de orde. , Uib dit. ve~ag tap~~e dat u,eene Unie tot Cbri ..
. uitziet.' r! bleek dat de klÁcht van den oud-diaken telijk Streven in verband moet 'de Ned,

H. A.. Mara.i. legen den Kerkraad van Geref, Kerk' in Zuid .A.frika,' WIl8 ge.ticht.
,Ka&pst.ad fn z&b de ki~DI en VOOf- Dit werd met blijdschap vernomen. . Ook
stelling van. De. Rooe tot Olll!lerling der "Werdmet b&rtelijke instemming en belofte
Gemeente 'IOnder ~t zijn num een jaar van medewerking 'geluiaterd naal' eene
lang op het li'dm~.en register mededeeling in zake de opleiding van Zen-
stond, door de ,qo:nunÏJ8ie van de h&Dd deling-'kandidaten uit de bannelingen
was gewezen. Dit .erd door de Verga- op de, eilanden', .
dering goodgekelu-d.. De oprichting V&ll een II Magdalena

Vaorta werd vermeld dat de stichting Huis" voor gevallene blanke vrouwen en
een er zelfstAndige gemeente onzer Kerk meisjes onzer Kerk, werd algemeen goed-
aan de Kalk: Baai mislukt, wa&, wegena gekeurd en ondersteuning teegezegd. Op
voorwaarden 11001' Simoussted ge- voorstel van Ds. ·.Neethling werd nu be-
steld die door Kalk Baai onaannemelijk, aloten ~ innig medegevoel uittapreken
werden geacht. Na breedvoerige discus- met zoo velen onzer Broeders Evangelie-
sie werd besloten -de lI\II&k: andermaal aan dienaren die gedurende den oorlog z.waar
de Oommissie optedragen in de hoop dat g, leden hebben 'Ï:D hunne goederen en in
:iij, met de medewerking van Simon.tad, hunne personen. In zake het verzoek van
doorgevoerd ZaJ' kunnen worden, De den Moderator omtrent den tijd der aan-
.Commiseie had ook' voorloopig ondersoek staande, ijnode, dacht de meerderheid de!
gedaan naar de mogelijkheid van de vergadering 'dat die op den gewonen tijd
stichting eene-r ';zelfstandige gemeent-e moest ~ijecnk:omen. Een voorstel om de

. onzer Kerk in de buurt van Ruttenveld Sijnode kort na. Pasehen te houden werd
I en Observatory weg, en was- van' oordeel .afgeatemd,-De Conferentie met de ge-
dat aulks- zeer wéneche-lijk wae. De. Ver- meente, werd Donderdag avond gehouden
gadering dit gehoord hebbende, 'beelocb en werd goed bijgewoond. Na dat be-
aan de Rings-Commiseie optedragen, -om, paald werd dat de volgonde vergadering te

J
in overleg met de l:!.etrokkene Kerkraden Philadelphia. zal worden gehouden, ;wer-

0'0 PIN 'G de noodige sta.ppen te doen, tót de vor- den: de verrichtingen gesloten met' een

,
• " ming eener zelfstandige: gemeente in de woord van bedanking aan de gemeente

voormelde buurt, In dit. verband werd voor' hare vriendelijke ontvan~t en gul
gewezen op de .noodzakelijkheid ~all IOn- onthaal, aan den Voorzi.tter voor, zijne

I der uitstel grond voor Kerkelijke' doel- bekwame leiding en un den Scriba. "en
. einden te verzekeren op plaatsen waar Hulp Scriba, Dit. de Beer dood het dank-1902 ,waarachijnJijk voorsteden zullen verrijzen, gebed en de zegen werd door den Voor-
en een opdracht in dien zin aan de Rings- zitter uitgesproken,
.Oommieeie gedaan. i " J. P. VANfuERDBJiI,

Van Da. Fraser die krank is jn het I Scriba des RiDg9.
Stadegebied, - 1 I Diakoneseen gesticllt; "Werd' door .Ds." A. Kaapstad, _ ..

d h fd
g~ ege~ D. Luckhoff de beate zeg!l'n'!VeDII()~en'aan . 20 act" 1902.

en ,. <>? weg-I.. poo_;r de Vergadering ovefiebhcht.-Hem ,,-erd --:0:'--

Sinai, tegenover ur wederkeerig hét, goede toegewenscht e DE 'RING VAN SWELLENDAM.
uitsicht hebbende ?f de bede uitgesproken dat hij spoedig doJ ' ' :

. _j' UOds ,goedheid gehoof hersteld tot de be· Vil la!!: der vergad"nng gehouden te Hei-
. ' diening van het' Evangelie .moge 'terug- tt e I boer g . op den 13, 14 en 15 Octo-

Z~_er Reserve. I k~~:'bovenge'n~d rapport bleek ver- i Do ::~l:~en bi~ om 10 uur des
•. ,I I der dat de Rings-CommiBSie de som, van voormiddage." .DaarD . J. C. Truter, do aftre-

Buitengewone gemak.kelijke . EIn :,'~Vijtde Kontant en= £893 Is, êd. had ontvaneen YQ:Ornoodlij- dende voorzitter, wet tegenwoonlig is, neemt
in aoht haltJaarlijksohe , ~e,.tic' ,ente tegen zes pe,r .ce -..=- Ds. G. F. Marais, de ,voonitt-er der voorlaatste

• r 'I' dende Predikanten wa.ai-van £809 6s. 9d, vergadering, in overeemtemming met Art, 12:
pel' annum. . '~f ,§ 'reeds was uitbetaald. ,La.n.ga -dezen weg 7, den voonlittent.oel in; Hij '--t eea briel

" CROY DON" is nu in ' mptill.·..~,',~,' Hare natuurlijke echocri- werd in de meest drinzende behoeften ¥aft Ds, J. €J. Truter, waarin deze kénnis geeft
J . I ,--" dat hij hiet! niet iaul zijn omd&t hij geroepen

heid eo bijzonder~ gerieven bieden ee~':~ns aan ,der~ geldbelegg~r ouer nrur ~. broederen eenigsins werd voor eenige' maanden in de Tr1lllsnal, te
zoowel als den speculateur, zoo, als n,~11~het publiek lS aangebodeh w.sieainc ' . gaan arbeiden. '

geworden. • \ ~': ,~, I ., ........... _ ·.k!viiritatie (Aft 52) was Na ge~ werden de gelooflibrieven gei_,
, , . ", ~, . gehouden, en an~rmaa.l met nadruk ge- waa.ruit het hlijkt dat. alle leden tegenwoordig'

T Sp ei le' V 'J' r:r l'n'en'] ..J'_ kk K id d ,_._-~_ _.....l __ ·L Iiikh id zijn. behalve de predikanten van &bertaollw-ee earl e ~re . ,,¥e':We en van aapsta wezen op e vo-.no&.., n~e IJ el en Montagu, (Zie Rings Person I):
, 9 v.m. tn 1.30 D.m. op den dag der ter~qpN.D·g. ' -van geregeld , voorschrift der wet over De. ageerende Voorzitter lieatijgt nu donLOO, PEN DE ~ !" den CatechillDl-l18fu prediken, ('t geen niit kansel en preekt eeu zeer emstig~ en gepMte" Verversoh! oaeib Vrij. 'was gCIIChied)~ 'Werden de,vers1a.gen van rede uit, walko op 'n~zoek Vllnde vergadering

OP de Plaats" Jakals Water,"· I . 'j '-" den staat.VaD God.aienat gelezen en be- in do "Kerkbode" gddrukt zal worden. Hij
voor de laatste 7 maanden :- Een ander Speciale Vrije Trein veftr~:l' ':va.-ÏlSomerset Halt en k Er~ I gltat de vergadering Ivoor in danksegging eo.... W 10 3 ' , apro en. . ~ vee dat tot dankzegging. gebed en Iiot Gezang, 52 vers 8 zing~a.

2 Donkeys, één' vaal Ruin met kol,. s~ est omtrent • 0 v.m, om pas ~iers v-rij' te t'érv(,eren stemde. De komsten w&ren goed, aet Tot VOftttittel' wordt gekozen D . G. F.
rechter oor zwaluw 8+"" .... halfmaan Croydon, in tijd voor de . ,r .; getal comm icanten geklommen, de Marais.. Het reglement van orde wordt ge--

-.., ~'k' , dheid bl" leun en de, tijd der zittingen bopaald van lJ
voor en halfmaan achter, op linker Inspecteer de plannen blieke borden of kom samenwer l~ en eenegezin ei ver lJ- tot 12 en 2,30 tot 5.

k b d P K be' d ' dend, het we k oader kinderen en jo1ljl'8- De rapporten YaJl den liftred nden Voorzit-
kant van ne ge ran .., Jaar halen aan de Kantoren d-r ' 6' Spaarbank Gebou wen, lieden blooie'fd, de zendingijver aan het; W', den Scriba en de Rings-eemmis ie wor-
en één vaal Merrie, ongebrand en aan 't Kantoor van de Afs!agers, '.' toenemen, teIiWi! 'jl de vrucht van bekeering «iCngelezen en met. dank door de vergadering
ongemerkt, omtrent ~ jaar oud. De \ GeB EBR& Co hier en daa werd ....sien en. geplukt.. aangenomen" In verband mét dew rapporten

k ' .. . 'J Th' 1"d . _rd voorgelesee een..brief VIUl Ds. A. Mo-
eigenaar kan deze te_rq,g be om~n ] 2 Burgstraat, Kaaps oe was er og vee a.t tot verootmoe- Gregor, die zijn hetreldri.ag als leeraar van
binnen zes weken van datum, mits diging en dr fheid dwong. De' behoefte' Rohert.!on, ll!4 een dienstijd van veertig jaren.
hi all k betaalt. N d' The "CROYD'ON E~sjla'1Ie~!I"Be.p·srkt, aan het gebed werd nog niet naar wenach heeft nedorgelegd, en 'op de gowon wijze
lj e on osten . a leD gevoeld, het IgeW voorbidders bleef nog demissie heeft. ontvarigcn. In zeer hartelijke

tijd zullen ze als het eigendom van klein, terwijf de beeliste &facheiding van bewoordingen neemt ,hii afscheid van den
den ondergeteekende beschouwd D. A.'-'J~Ib,D,I~'~'A dl Ring, w!Ull'VUnhij zoo-laitg lid is gewoost.

. e were d en de onverdeelde to&wijding Op last 'der vergadering aohrijven Di. J. W.
worden. . aan den dienst dae Hesren maar aJ. be ge- Louw en O. P. van- der Merwe een bricI nan

J. H. MARITZ, M U ILE N , U IL brekltig ~epe~ werden. ,Over toene- DK, McGregor "m:Il: hem te danken voor zijne
Prieska. , , ' , , .' ' '. EN I I mende verwaoa.rloozing·v&ll d,m huilelijken &8'lfaard~rde dienadten a~ngde,K~ ~"::d~;

. Godadienat en 'gebreklcige Bijbelkennia go"een en nan ~ " :In e IJ2,j Oct., 1902. IL bewer;en, eo voor ~Jne' lleilwenschen." In
____ _..:.._____ we ..0 een V&llde treurige gevolgen daar- d~ hrief rue aan de vetglldering voorgelezen Een rer'ZOEbMft.'M K' .' D .k van is, werd Ige~laagd voorál qoor de ate- werd wordt. o.a. geZesd: II Uwen ijver en uwe, wUU'S

Ma.lmesbury Executeurskamer eD C enzle.! t~p t~, ~~~jke Kerf'ad~n. Er w~rd'gevolgelijk ~~:j~~~d ~:tw:::~~~:a='::= ~~ne,n""n,~,
Voogdij' en Brand AsaurGnt1'e Ut:IIloten dC2:e.ZiI&k: met nadruk- voor de " ", ' .." ..... j" deliJke berliefde. hebben 'WIJ steeds ~ voogd ,
MGa tschapplJ". Muilen "Van Noord' aan~ht ,brengen door eell, herderliJk ,wOllc:bmi en op prij g~d'., Wij missen nwe wordt
.... schriJven 'de gemeenten te nch~nj,e~ . tegenwoordigheid en WlJzeDraad, llUIU het 1!e5000in.d9emJ

Kom en bezie ze-of s~hrijf achrijven w~ ook' &wiere punten van .is o~ tot·troost.~:"eten:; dat gij ~e wel-

Me KL' I\.r'z,1 E' il' . belang zulle~ worden opgenomen,' ve~lende ru t smaakt ~ overvloedIgen a:-
12J.L.~ eperkt I '., r( beid. Mocht de Heere die beloofd heeft Jll, , ' \ , " In verba.nd _met de verslagen van uods- den grijun ouderdom salt gij nog VTUcbtQll.

WA Jl ER KANTS TB dienat. werd ook gewezen op de onruat- dragen, gij zult .-et eli srOOn ZijD, de steUll n
barende orynbare. OJ1thei~in~ v den st:<fsuwsouderdom:ezijn 61:1, ~ocht sij altijd g~
dag dea Heeren op allerleI' W'ljZe, en be- hJken op ~? ~.~ olijfboom la het. H1lllI
I ._ IC' '.! .._ '-_ ei Heeren, . :
8 ~""n cenel ~ml8ll1~ - ""noemen ~ De Scriba betuigt zipt dank aan D . .A. J,
die za.a.k v,oor de &andacht de! regeenng vu Wijk voór de' -mendelijke en bekwame
te brengen., I i wijze waarop ,deze ah .Scriba heeft. geageerd

De zondeivaD: ontucht ~a"'e echreiend' gednrende zij-?-afwezilthtiid. , '
kwaad op' de ilti-a.ten, der stad geworden De vragen III Art. ·~Z ~omende lI'ord~

, ,'. ' nu beantwoord, en. da8ina spraken verschOl-
en de Kerf"a.d~~ diet gem~~ten hadden dooe ~eden der yergadering over ~ noodll8k~
mege eene f petItie onderteekend, d.e R~ li:jlrhet~ van ~~ oVe-l de :a:Oldelbetpoho
gearing der la.nds 'lIIDeekende om dit QL~L!mus, te prediken, V8I1 hn~oek door
II maat.ch ..ppelijk euvel" 'door, .trengere o~d~rlingen z~wel ala ~r,l~en. van gods-

." dienst onderwiJ .-oor de ki.nAlBrenvan ouder-
welis'evlDg, tegen te gaan., wijt in de KCl'klteschiedoo.i5op. de oatechjza.-

Het veralag VAD Robben Eilalld; dM tie.·en ook over eIe verhlijdende berichten· dat
V&ll een seer moeilijk en zelfopofferend, uil,' 0Il4~ d!; krijgJ,n~t,met. weinige ~twn-
doch -, vooRpoedig en gezegend 'werk de~ 111 al de gemeef1~ de godsdienst-
. d 'd la.a.tlch tuigd' erd oefelllllgeo, Avondmaals- Vlenogen en &anne-
on er ~. me en, ge '. e, w, mingen .,.n ·Iidmaten. geregeld k.oaden plaAt.
;,fzonderbJk besproken, en beeloten dit ID hebben, eli dat de ooUeoten yoor kerkelijke
7.ijn geheel in de "Kerkbode" te laten doelftJtden ruim' sijD g~~t.
publiceeren.. Ds. Hugo werd ,door de De ~en en rek~en l'JLIl den QUlIIstor,
vergad ~nJ7 -.I.nL-> en hem de vene- de rek~~ der heffingen, vonn~n A. en B". e_--.;o 6v~:..,~ l en d~ aCecbriftep. YlUlDoop- en Lidmaten Re-
kenng gegeven van voortdurende belAng- gi.$till'l."orden ot» de gebnrikelijlte wiju dOOI'
.telling en VOOl'bed.e. Die broeder &prak comm.issieanagezterl en' in 0Tde bevonden. met
den weDllCh uit dat men hem ·meer dik- uitzmulering van -uge klein onnauwkeu7ig-'
wijla ZOU ~eu, ' h~ welke gerectificeerd r;u)]en wo~~. .

D •. .." nieu ..._'t' Uit het rapport nn de Oomm e voor
e ratlODaru ,rappodee .- • Hulpheb06Yell00 JoageI.iJIgen, dat door Da. A.

Qu&elltol'll boeken voor 1899-1900 cor.rek$ B' amers, woOrdi ..-oorgel_, blijkt ~dat die
WanIID doch ~ ·voor het lUI' 19OQ-19Ol Commis'e aan colJecten heeft o-ntvangeo' in
gemelde '-kAn Diet. atge.lOtea Wa- om- .1900 - 1901 u5 ,U.. 9d., en in 1901
da.t al de -.r.::;:-_ n"'" ni t"""': ~ - ,1902. ,.£30 .78- ~Od.; dat twee Stilden-
, --,- ~ e, .. -;r . ,.ten OIIdenteaomgbebben ontvangen en dnt

~ EeD ~ GIll' hiJ h"DMI~ 'er DOB,£SI! €M; I!d'~ ua de bl '. Da. ~ge,
der ,bateba, de ribDiJIPa •• WO.on, aIuU',.ma F.*i. . . '
jur- ill ~ .. ntiourii te 1Itellui, ,
ftI'd ... .....-- ',', . TWD>J!: zmING. .
. »- ~ ~ ORder ' Dea.ïttDIg WIlIdt aa het lIingea Tall

~ ... ,.;: ....~ t""; ~.:, '"'.8 ............. dIIW Da. lJ,

HOUdUE.kECHTSHOF.
TJUFZITI'ING.

(\'oor rechter Maaadory eu jury),

RIJDAG, 24 ooronea, 1902.

DlEFSTlL.

,Iupscba
KB NISGEVlNO: .f

, WIIIIl"nIIl voarait
UIIg l10lDell door

t.teo~

, '

OP '~n:~na ZA.TER.DAG~·l
ing D in het leopen VNn

weg in wer!. ing tr-eden. V 001' hnn7.nn,I1RIl"hf.af·n'

publieke aanplekbiljetten.

Hen groote VOrBOOd·-
ijoberg 6'; ~'lrn9D8átad
. ' lt1tt.: UK!n op de

.1
'j'

TElIDBBR VAN DEN CERKll WATE&
MQLBN.

TENlJE~S zullen ontvángen
worden door de ondergetee-

kende voor de HUDr van den Mol~n
in zijn tegenwoo-dgen st.á' t voor
een tijdperk van drie (3) jaren.

De huur te begin. en op den 'lsten
Januari, 1903. De kade en de
watergang leidende van de Heser-:
voir Daar den molen, tesamen met I
de machinerie van den molen, te
worden in orde gehouden door den
huurder, en aan het éinde van h-t
tijdperk te worden afgel~ verd in
denzelfden ataat als dezel ve in aren
toen hij ze ontving.

'I'enderaars moeten de h-ndtee-
kt ningen van twee borgen geven,
die, beide door de Municipalitei~ .VRIJD A G

1
,

goedgekeurd moeten wQrden. .
Tenders te worden ingozonden

niet later dan 10 uur v.m, op
Zaterdag den 22~ten November,
1902.
De hoogste of eenige tender niet

noodzakelijkte worden aangenomen,
.Voor verdero bijzonderheden, en

vorm van huurceel doe aaozoek bij

D. F. FAURE,
voor Secretaris.

Mnnicipsal Kantoor,
Ceres, 23 October, 1902.

Kaapstad,
24 October, 1902.

1_,

KIRSTEN'S ' . !fUlS.'
den heer .J. Fred
~TRAA.Tt op J

1902';
'1

..... 1""".1..... aa~ Kerkstraat, t~en.
16 slaap' amers, g~oota
kamer, 2 dienstboden
zolder; groote 8.Q?ter-

Het welbekende Logies Huis" A
over de Bloemhof Zaal en School,
eetkamer,_9j1thijtkamf'r, voorkamer,
kamers, keuken, dispeus, stal, wag~n
plaats met eeu goed stuk tuingrond,

• Gt'meia -Logie huis is ew'loKlana
Logie8huis te Stellenbosch, en'
binnen een ,bek~,'kolijlc korten a~S~~I(l
Seminaries •. Deze is eon uit
eeneeerste klas Logies inrichting

,Afslac"er, ....

'fOctobcr_

BENOODIGD
DE STANDARD ,lUiD' AFRIKA,Een Onderwijzeres die io staat is

onderwijs te, geven in Hollandsch,
Engelsch, Mu~iek en .Ziegen. Een
Afrikaander zal de voorkeur hebben •

Salaris £40 's jaars met vrije
inwoning. Onderwijs te: worden
gegeven aan vijf kinderen,

Werkzaamheden te worden be-
gonnen in Januari, 1903.

C. J. DE BEER,
Bloemhof.

Private Post zak AUemansfonteiu,
Somerset Oost.

KENNIS geschiedt mits deson ~at

dale (Kaap Kolonie) geopend is

den heer '1'. S. THW AITS. !

r:
\'an deze Bauk te Union-

, f.~_t tijdelijk best uur van I
,

Kaapstad, 24 October, 1902.

Malmilsbury Executeursk&IIler &
VoogdiJ & Brand AsSUI&1ltie Maat-
scheppij. . CRO •

DPU~li:x~c~te:~r~e~:::~PUBLIEKE
in den Boedel van WIJleo den

heer Willem Johannes Fredrik
Baasou, sullén publiek doen ver-
koopen op

Woensdag, den 19den. Nov.,
1902, t~

RIEBEEKSlASTE&L, a!deeliI!g IALI&SBURY
Zekere twee erven met het daarop"
staande gebouw; de grond is be-
plant met vruchtboomen en wijn-
stokken;

, En wat nog verder op den dag der
verkooping zal aangebracht worden.

G.·W, KOTZE,
Secretaris,

Voor zelf en mede E.tecuteur.
J. W. MOOBREES, & Co •.

Afslagers,

Malmesbury, 25 Oct., }902.

BEN gedeelte van -deze
tusaohen Faure en HI~I(1Arl:lel·fl CI.UILUW~4i

weg en Wagen weg. op de
schilderachtige Hottenteteholland n,"r..•..n

de vruchtbare Helderberg Vallei en

Op de Plek.

weU dam. 20 Oct.., 19O';l-.

•
Publieke Verkooping

..

D~ Ondergeteekende, 'gelast door
'M:ejufv. de Weduwe Ruppsrs-

berg, zal publiek doen verkoopen

OP

WoeuS(.lag" IIi 'November, 1902,
TE

Riebeek.ka.'te,el,
Malmesbury Afdeelmg;

Zekere drie Erven met daarop-
staande gehouwe-n, bes1aánde uit
een Woonhuis met 3 kamers, Eet-
kamer en Keuken, Kelder en een
l::)ta} voor Tier Paarden. Dit eigen-
dom is gelegen in 4e' Main·straat
en goed beplant met een, Wijngaard
eo Vl'uchtenboomen; heeft praoh-
tigên- tuingrond en loopend water.

Verder, Huisraad van alle BOOr
ten, en Kelde.rgereed.schap, en wat
nog verder zal worden aangeboden.

G. W. KOTZE,
Secretaris.

J. W. MOORREES & 00,
. Afslagers.

M.almesbury, 25 O~ber, 1902.

Als u ean pomp wil
deze en geen andere.

Wij verlroopen ook cl Sf..1"Slm,.llri,'n
het beroemd~ midduI tegen """'_'w.:u.

APPILS, en de noodige
het te gebruiken. '

. BijeD Kdrven en atle
d b.. ,I
aar IJ·' I ;

, BeddeD, en Keu)c.eu Stoven.

.K-OC'H DIXI
WATER !' ,

•

DE Pomp al8 bier ~wezen

'\'erkoopen meer va~
soorten tezamen.

.
i,n de markt: Wij

.. ,..,. •• ,:toL van al de andere



, . Prilusipaal ... .A.' 8. Kor ,
(Vroeger Principaal Tan de let,

K.lu Publieke ~hool'~ Richmond).

1·BBRLINGBN woden Worb6.
~ bereid voor "Elementary"

;"School Bigot'r" en· ~Matricula-
tion" "'Examens," alsook indien
ver",isoht voor Onderwijsers en
CleveJtlIl Dienst Examens,

Grondig onderwijs in Engelsch
en Hollandsch gewaarborgd. .

K08t.leerJin~en zullen van na de ----------~~-f-___:_-1:-
Jrerstftléet Vaoa.ntie ïngenomep
worden.

Voor termen, ens., doe aanzoek
~ d"n PriDoipaal. .

Onderwijzer Benoodigd
(Ongehuwd),

B80fdondel'lijreM Belloodigd. RIVIEREN,U~UTTEN or

Derde Klas Publieke School BOORGATE ','. .~
V1~~ebt'rg.

Simondillm Publieke &hooL
tilOOt lJl'IlkelJ8~in (Paarl).

p.n-UI FUI.LUl ScaOOL.

HOLLANDSCH, Engalsch.
Muziek: ( I beorenach tin Pr 00-

tiseh). Kinder ..n op te leiden voor
"~chool Klementary." Werkzaam-
heden te beginnen na Kerstfeest
vacantie. Eigen Reiskoeten naar
Lady Grey. Applicaties te richten
aan den onderget.eekende.

G. S. CLOETE,
.Procureur, enz.

Lady Grey,
16 October, ),902.

A PPLI~A.TI~S met kopien van
, get1l1gschriften voor genoemde

betrekking zullen ontvangeu wor-
den t t cp 20 November aanstaan-
den. door den ondergeteeke flde.
Salaris £80 per jsar ; buisvosting
nrkrijghaar voor £30. Werk-
zaamheden te ~g nnen Januari,
1903. Kennis vaD,~Lstij«, Algebro
en Tonic Solfa is !wensohelijk.

.D. B. CARINUS,
Lyndoek Statie.

ASSISTBD OKDERiUZER
B&JOODIGD.-~ PPLI.O ATTES, vel'jil'ezeld van

...~ getuigschriften, zullen door
den ondergeteekende tot op 5
November, a s. ontvangen worden
voor de betrekking "an \ tweeden
At!sistent in dO! Eerste Klas Pu-
blieke School (zemenzd) te Cale-
doo. Ralaris £75 p'3t: jaar. Werk
te worden aanvaard Da de Decem-
ber vacantie; Kennis van Holland-
soh zal .eenaanbeveling zijn,

JOHN J. MOOnE,
Hon. Secretaris

Caledon, 20 October, 1902.

Pubbleke School Wagenboom
Rivier dist, tforcester. .

BENOODIGD e-ne gec ..rtificeer-
de AssisteL te voor bovengenoemde
School van af Januari Kwartaal.

Vereisohten MuliÏek, Handwerk
en Tonic Solfa, Salaris £60 per
jaar en Muziek gelden. Logies
verkrijgbaar tegen £24 per jaar
Kopiien van certificaten en getnig-
schriften aan den ondergeteekende

. te worden gezonden niet later dan
20 NovembcJr, 1902.

T. C. BOTHA,
Secretaris.

P.O. Botba's Halt,
Via Goudini Bd.

Britstown Publieke School.

Britstown.
Britstown, 6 Oct. 1902,

Tteede lila P • Scbool
Un1ondlle. '

BENOODIGD:- Tweede As-
sistent (Heer of Dame) voor

bovenzenoemde School,
Applikantf'n moeten Salaris ver-

eisoht melden, Applicatit's, met
Oopiëen van Certifi~n en getuig
sohr iften (insluite- de lidmaatschap
van godsdien tige denominatie)
zunen ontvangen ,,",orden door den
onderget.eekende niet later dan 30
November, e.k.

Wérkzasmheden te worden aan-
vaard Da de Kerstf est Vacantie.

JACOBUS A. L. DI WAAL,
Secretaris.

Uniondale, II October, 1902.

De heer' D. W. ACXlUAN is aan-
gesteld als Agent voor cc Ons Land ti

te Hope6eld.
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molens op te richten. I . I.utER nu' de beroemde Koloni. ,I
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GOEDKOOP' VOEDER VOOR .BEESTEN
Brou'lilrer.-. GraneD.

ss. per zag, geleverd ln tJtt10k te ..·HJWI.... ~"''''.

Op~edroo~d. G~aá.~
Gedroogd met .Qtto's ,Patent Droog llaohlne

geleverd ln truok te New-lands (zak 1Dgeeloten).
Machine Olie, Karren worden dagelijks bij de Brouwerij ~ ..v.wlfo'

Zeisen, Bikkelen· .. W. L.
OhlBaon's Kaap80lle Brouwerijen, 'RA1iW1pl~

Paarden li
tvt.

Schrijf om Ge-illustreerde: e,n
Beschrij venda Prijs Lijsten.

I'

Tooneelvereeniging.

Eenige MAHltT. AG'

~
. Prij. Lijlten voor alle ~bap vrij MD'n'Uff.

.La.....;': & DAMES en HBBRRN te Kaap-
-- ..8 Filndlay CO. stad, die onder de bekwaIDe lei.

ding van een Hollandsehen Elo-
cutionist, weDschen mede te. werke
aan de opvoering vaft toonéel-
stukken in de Hollandsche taal,
worden verzocht met duidelijke
opgave van naam en a.dr hunne
brieven in te ...enden v66r 5 NO.v"
e.k., aan het Bureau van dit blsd,
onder motto, .

, " Tooneelvereeniging. II
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towu Di tril
Tan den Spo
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,Salaris £
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J
8,' & 10, Riebeek ,St

~e goedkoopste prvzeD. . II V.lBGUT NIET . ,(Uir ~GER ST. GEORGEs 8T~Ai').
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i I SOti IJ DIlUig Stru.1, • IWOr, ~N GRA.A.NlA.KK;EN, ZEEP, • ens.,

·teKOOP. i R~i~o;Ii~;:L,':::~::.:::::·L8W:~~~.Kl-k~
....- ....-....j--+- ...~-- P d 6d d t r ht' Goed, Linnen, Hemdstof, Wollen Stbffen. JtevelsPRACHT E I OER'DE 0 en. en. eser, wee. IC Hoeden, enz.. ,
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'. ': _. '-------- I-W H F' .jkl"l1EYN & C' "vmm'O-4J'8~G:O~ , Alle soorten ,producten tegen de hoopte .
• • • ~~ . 0 '........... , ,If TUItIIr, gek~t. I

3 & 7, St. Gg>~~~O ..tel ~ers, .'"t ·pSLA.GERs, eu. . , ~ , ~ ~I VAN 0 E 'R BYL'
.&.MI . . 'j < ","nM"\~RT 0, .

": ij ,,~~... ,, r -' , , lJ. , , '
.1 . ; : i,

BE~LI .mBBEN de eer het. Pa;bliek: in het JUIZ,Ij,llll~D.r. thans een TA.K-BEZIGHEiID
In verband met hun saak treden zij nu
van elk.en aard.

2;ooals tot hiertoe sullen zij r.....,nhr'''' ..
zoede behandeling het vertrouwen, dat
jaren genoten, te blijven erlangen.

Telegrafisc. Adres: "Alpha,"

UIT de HAl B r_ ... ('0LJIGV,
EEN Hoold-Ondenrijler .oor de Eente

Klae Publieke 8ch0Ól te Adelaide.
s.t..n. £300 .- a...,. eD .£60 buis '(,00-~. r- r--, {

WERKZAAMHEDEN TE BEOL~·
NEN ERB8TE KWARTAAL 1903.
x.mu. YaA Holluadech eeu.e &&Jlbeff-1;__ (...... "
Applib,tiee verge&eld van ~.

d. kopieën vaa cetuip:luiften (alechi
eente 'klae) mllen OIltv~eu. wordeJl op
ot y66r den 3o.ten N~lDlber, 1902 door

WAL'l"Ell PRINGLE,

derw
hocgere,: ..ef
kl&saen. l'
Schilderen,
q.mbeden
ri 1903. ~
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