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Tegen Zeel' Bllljj1te Prij£81l wUIen
hebben, behoo~ zJoh. te OO~,
ge~ell naar

P. FIGK~
IfillT' DJ 1l0LL.GEW. Uu,"

,arl.... tairut, KA A.P TAD .. ,

, DEEL 74r.-No. 7,229.]
De SAMSON:

DOODllERlOHT. •
OP den 21ste.n dll&er overleed .alhier, in I
den Heer na eeue ~uri e ziekte, die
hij met ma.nnonmoed en oiui telijk. ge.
duld droeg, mijn teeder geliefde echt-
vriend Johan Michiel Bolleurs, in den
ouderdom van 60 jaren' en 5 maanden.
Ik neem dese geleg uheid te baat om de
vele vrienden, die h m en mij zoo ge'j .
trouw hebben bijgeet&a.n in de dagen onzer het slechts,
beproe'\"ing te boda.nken. . . daart. Schrijf om eeu speciaal Oi. "'aJ'O~I8{

De H~r vergal.de het. hun ( voorraad "van po~pen, van allerleI .
Hil rust.e m vrede ( " zullen verpliol!t Zl~ri d,O?rP~l te
de Wed. M. E. BOLLEURS, den be8oroeiïnD8-Ultrnstmg van eentg!9n

(a.b) Kemp.. , p~. : I .. .' '

Tark,ast.ad, Een geheel ~m1' instrument in ~~
21 October, 1902. ,,' deri.jgérgedsehap is 0DIe ".~ ~h 'd{___________ ..Bonde P'(,peiJ, die, wegeJ),_smln·~tg ~1

van grond te kun.nen doOrbreken die ~ h!lrd I
is voor een rij8terbOrd~ploe~\ van' on "a.w:" j
deerbare "aarde is Toor de bOel'en van dit I
land, waar droogten 100 dikwijls kQmen.;

Publieke Ver ooping VoUe bijzonderheden op applikatie.; . :

TB

sc aUINSHOOGTE,
dist. WILLISTON.

'DE Onderg,ete6kende, behoorlijk
daartoe gelast zal per Publieke

Veiling Verkoopen, te SCHUINS1001TE,
Distrikt Williston,

, Op DONDERDAG,27 MOt. t9~2
Oll 10 UUB IN DEN )tORGEN.

In den Boedel, van wijlen DANliL
JOHANNJ:STHERON,en nagela~ene
Eohtgenoote, Helena Alberta
Theron, van Schuinshoogte.
350 Prachtige Schápen, Merinos

en Basterds, 100 Lammers, 100
Eerste-klas Boer-Bokken, 1 Wagen
1 Kapkar, ~ Donkey Tuigen, 1
Wagenkist, 1 Lot Hu'israad, K~u-
ken- en Boerderijgereedschap,: en
Wat verder dool' private personen Slechts 1,300 treden
op den dag der Vendutie, ter ver- harden weg , I , •

kooping zal gebracht worden. DE heeren W. H. F. KLEY & Co.,
DONDElUl!G, 27 NOVEMBER, 1902. begunstigd, zullen pupli~ _~_I.";"n", ..

BERG Parade,op , .' \ 'J. J. BTO;FF, , . I •

" Vendu-Afslager~ . ZATERD~G, ;,1 No, .
Carnarvon, 22 September, 1902. ' .'·elf H

GERICHT. 1870.

I' "

106 UI'rG EZOC

t

,"Transvslia 'J

..... ~~ gÏJ&p'~g;,van~---
nd Ond~rzoekings en Ont-
ijnen .Maatschappij, Bpkt .

De Eerw. Heer D. J. de 'Villiers,
op het' punt staande !an woning te
verandel'en; zal publiek: doen ver-
koopen, op Dinsdag d~ '4den
November, ten 10 ure s mor-
gens, zijn Kostbaar Woon Br£,
gelegen aan de "Noorder P8N'1,"
en het daar opstaand 8Dffisant.~
bouwd Woonhuis, onder GalvanllCh
IJzeren Dak, bevattende 6'Kamers,
Dispens, K~uken, Badsk~~, Wag-
enhuis en Stal, met ruune achter
plaats, alles plankvloeren, me~brand
zolder; beplant met een aantal
vruoht boomen, en overvloedigen
Tuingrond. Het eigendom h~ft een,
groot stuk grond gretizen~;aan de
hoofd straat, zijnde zeer ge:wilp voor
Bouw Peréeelen, met een 8ta:Ddhou-
dende put er op, terwijl 'hét zich q
aan de achter zijde ver in. de~ VD1TDA
Pearlsohen Berg uit trekt. Dlt. lIS. ~ ~ ,

,gewis eene aangena~~ koel.ewonlDg " ,
waarto_e de lo~menJke el~n om Ret welbekende 'LJgies Huis "
het hnie, veel bljdrsgen, over de Bloemhof izaal en ~hool, be,:~tode

Hier 18 ~n Zeldzame Kans voor eet\tamer, ontbijtkamer, voorlameJi, ~lkarliler.
h~t erkriJgen van ~n Kostbaar;> bme keuken, dispens, 8~1,
Bigendom, 'zeer angen~ gelege~ iaate":net een goea stuk tntl"" '1'011.d.
reen goed~ geldbeleggmg. ' P , 1...1EindeliJk.-1 'Extra Afslaan ,Gemeld Logieshuia 18
Kap Kar op veeren, ZOO ~ als Logieshuis te Ste}.le~~b,' en
nieuw, 1 .Buggy, 1 pr. Tuigen, 1 binnen een betre tkeliJk: kotten afAtaud
Engele Tuig, enz. eminaries, Deze ~ ee~ u~te~kende
D. F. Marais, D.zn., Afslager. eene eerste' klas Logiee mnohting of ft'Pt:__ r._.......,,.;...-

meeat ~&n8opreohtge •.~ . .
eD, van,~ tot 6j.areu oud..

WILMOT .\ Co., ! . .!' .
Spaarbank Geboo.w.n,; St. Georpa~aat" I

.Agent voor Vlirltooper. ' I

Een Gecertifi;;;de Onderwijzeres
om onderwijs te geven aan 5 kin-
deren in een staatsondersteunde
boeren plaats school in het Queens-
town Distrikt, omtrent 10 mijlen
Tan den Spoorweg.'

Kennis van Muziek en Hol-
landsch eene vereisohte. .

Salaris £40 per jaal; met' vrij
logies. '

Werbaamheden .te beginn n na
de Kerstfeest vacantie.

Zend applieati aan
F. A. VI SER,

Procureur,
Queenstown

, Paau'), 23 ten October, 19O'.l.

,.. BENOO DIG D.

PlbllUe
BENOODIGD,-Twee hulpon- ft
hooge~~r:!jae~~~;nd;OO~ge~: De, alou~e rma N
klassen. Naaiwerk, een vereischte, Eenige' llARJtT - .....'_ .......
Schilderen, een abeveling. Werk- HEBBEN de:éer het Publiek in
zaamheden te beginnen met J anua- T'" 17 B
ri 1903. Salaris £iO per jaar elk. thans een AA- EZIGH .

.Applikatl ve gezeld van kopiën In rerband met hun saak tredeu zij "
van oertiftUten van bekwaamheid van eIken aard." . ' .;
moeten den &eNt"ris' bereiken zooala tot .¥eroo. snllen all r;ra.,llum
niet later dan 2 bel', 1'go2. . oecl. behana~ ~~ l'eri1'OUW.D~

G• .H. PARROTT; , lar • plet.., ~ blijT~ .. laapJa.
HOD. ~. Te~l AclnI:, ti Alpha,

t '
Il;

BEE fl'E • ,

r zak,
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LOrtI ~JIoII ....-l.- .
t-d.a If Oct-:(Reaterl-L.,n Kitch_

il 1tt"Cl.eut~ Je:uodri. u"pk,,_a .~ - be,
,.laU prede .. , .... r bjj aa li.. tie u4 bii ~IO
~laadj"f d.a-oa pain. bii dea t...io our l),wo.

I..o,ad •• d o.'-(.a.ieWO)-Lord \UI.~
ja ,,\drill. '" Cairo wupáOlll" eD IIarlelijk
•• 'nDlIeD. .

Ea.... 114_ T~.- .Load.lO. J8 OIl -,ReGter) - Sir lf. B
.'00001' .Briboh ... btaade.r le Ooaa~&DhOO-.
pel,!Met'''o d.e Porte pklaaad o ..er acbeJaDil
na de AdeDMh. 1"_ doer Tarblbe
Wolpe. a. la aDD medede.1iD' biero,m'r.a'.-.t
IIjj da.' ala di. ïoh nw \'OOr~.artt' lDdllCM
troepea II1]llea wordeD - opproepea 0111 d.
inall.HeD te ".ririjnln ..

01l4le...qz.a _ a.V ...........
Leu.", 18 o.,-{.a.a~r) -EeD laai debet

beft ia laet laaerhaia ,il~reo plut.,~ o ..er
i. beJ&Dal1j1r. ~ .. ha .der: a,au.M1hDlf ~
.aderwO-era. D. lIlWrakkiD,ea m de oDderwlJl'
_, rebesird bljj.ea eeh"r o ..er die auk
...... ruder4, ia ... nril ftD d.e .J'1Iatï,epro"'''. na d.D hat der oppeeitie, die "0
alotl. tot lie' a!W"1I no bet - aebat "·idd .•D.
O'.r b.t oolillac'der oDderwiiae,. Woofd. de
laeer Balf"llr dea ..orm te IDUea .napaD dl. de
"",,&reil der Oppolitie loa rhelpea. lIVa' de
•• naiaderill( na dl Ultga O aer olIicierea
ftII 1&., leeer betr.ft beeft ds mioiaw ajjD
,.edkltlriDa aeeeboueD aan bet "oorsien nO
alle oticiereD "an de b ..aUerie e. rijdeade
ar'iIIeri, mei t.ee plardeD "rii, ea ..au di.
ollcie.rea la,' .. n purd die er eeo h.bIMa
.OMMD .oDder iD "a bereden DOrp!lle dienen.

III T

"u .... ••a•• r.
x...~.a, J8 Oct-(Beater)-ID hofkringeo"

~OJ"lIh ID wordt bnitM da, de Bllll~~
~e1l8r iD d. "ol&eDde maaod Rolll8, CeUUI]e,
Aillea ... Cooataalinopel aal b._keD.

D I v.. k.
Lead.n, 18 Oet-(Beoter)-Ge .. r.. l de Wei

h.. f" g_ d da' "Oeraall Botha en De la Bey
'1'10 plall .ja "D belOek aao Alllerib "
~reog a. Ex-kol!W1llld.ant.a Krit&iDg.r, FoaclHt
.0 lo.bert bebltea rilt.rea u()Dd Le CalQ~ridJe
"0 luiaa ,ebood Jl, toea el!) "Uandja gepeupel
lieb I&oi~n de ual .e1f&derde." m~ u~aaen
wrl0l. Fouche eD Joaben ... rlie~a d, aaal ia
"a omoil·ol, ceder beRcbenDia, der poliiie;
~rihiD,er ooaw.m door o,er eeD maar te
kli ••• D.

De L V••• ·

- L.ad'D, t8 Oct-{B ... ter)-Op.Ma DOnferea·
tie nu reede.. .0 Iroopliedea, plerea in bet
paleit .aa deu lord lDayor geboa lea, .erd .. n
~mite ungeri Id om ala dep. talie bg de
feJeeri"a uo te drinKen op mutregella "oor
bet ..erbetpen d.r oOllenoq&a&lllheid ....o_j.
LolldelUCb, bnD.

•• da.kt.

Loadea, t8 00' (B ..oter)-D. beer A F
Warr, mp .oor Oost T"J:lelb, afdeeling na
U...rpoul, been 'tla m'Ddut neergelegd:

--- I

Z.•• rlluI ... et P... ' .... nL
!.nadea, t8 Oe' (R.ea~r) -De beer A J

Balfour seide bll'ieD nat1lid lag in bet la~erbuia"0 .raaa na d.ri ed CIAode a.y, lid .,.oor
BOJ:too b a.t.oordaad, da' d.. k ••• tie der
al•• cn.,ae •• tl,IiOll "a Z Afrika'l a Jren, eo
..... 1 b.' beluti,~.pl"u .Oolf de Tr.a~YUlacb
eu ur ... j~ri"".t KoloDiin, a0'l niet rijp .areo
.. OOt" eea "g 1D0d0' b·rud_.h iUl(, eo d.t het
aoo( eeo beel,ul lijd" II dureo eer die rupbeid
100 koaa6a.

De lDiwtar J Charáberlaia &eide in iI_lfde
li'tio!! ie alll.oorJ UU deo beer Gallo"ay
W..ir, d., de ooacantrati. bmpea all "roecer
.n ook ia d.eQ ndl opkoeteo "'0 legerfond .. o
ia ltand •• rdea i4!hoad.u; ea bii 1'olilde er bij
d.t ll,200,O:lO ..oor bet jnr 1901-3 hlenoor
.-tcmd •• reD. .
0. beer .!ken·DollJlu, minisler ... 0 bineea-

laadacbe .. keo, • 'de 1'au plaa te zijn om onder-
_k te doen nur den ua"a1 ~ Oambrldp op
CR boereo·kolllllWld&D~a pdlWt.

0..............

Load.n, t3 oat (Bebter)-De beer A J Bal·
Mlr b.. nbede _midda, hael wat ~"ea
i....rbaod m de !)Dder.ijewei, al da, aoe-
. aDnon.iatitobd olpon.ie .. jjzen.n kweeke-
li8jfeD ia d. njj.illi"e ••MI.u .oUen toepJaiea
worden.

"""U.nll. I
Load.al te Oet (Bellter)-In b,t Iaprbail

lleeft!ora Oranboroe, oad.r·lKretaria "Ol!'
Itgj"alaad..,h. za en, iD ani.oord op Ma na.,
'I'U d.a bMr J 8 Boben., m.p ,1'?Or Deabicb·
.tru., ael.ra dat de .... ratarlrinl(en· "an Somali·
laad al all. ,eland te 'ijn, 4,9116 man zouilla
bed",.a. ~

W.I. >

Loadea,28 Oct (Realer)-D8 "olaeade .01-
... koopiogen lullta in 190;) pláa .. lIebbeD: 20
J'paan, 10 Maart, 6 Mei, 7 Jo!i,\ lb S.p~mber,
IDU No ....mb.r. Op de t,," eente "erIIco·
pÏDiR aal de boet'eillbeid bebeperkt .ijll·; oyer
~. Ia~l. it aor Die"· bt-paaId. . '.

De ..... VDII .......... CU...........
Londea 28 Oot (Beukr)-Oflcieel wonl'

,,~~oQdÏid dat de lrooÏDi den •• alCh heelt
~ht dil de heer Chamberlain JD .. a"lID
Z,M.8 ItCb.peo all&l' Z Afrika aal •• rtrellbll
.0 dat de adwiraliteit biertoe de kruiaer G;;l
Ro,. b eft oitgelronD. I

'- &::dlI.".....

. .

,
--.- -I •

Lo,den,29 Oer (Beuler)-Ollicieel .0nH he'
b richt be.. tiad aa, air Antboa1 0 D;)anelJ
. bei ambt ... n .... ~o _relaria "oor I_be
aak D beeft "nl"D0men.-De m_le aatiooa1ia·
litche pari meataled.8lI liin plnlleliDi baar
lertaad teruRepan om deo "001'8&Df cler laad·
haft-fUll D. ~ caaa, krwtJl alec bw weiaig.a
blli-en om dell loop der &alreu ia be.t parlemea'
gade .. .Jaao.

I. ai,........
_LoodeD,t9 0<It (Be uter)-Beu"r'l &gent-

aoh.p 16X,lboaTDt "era_t dat air E Bartó.,
_I" miniajer l'&Q AaaVaIie, deu heer Cbam·
berlaio .il 'l'flg1ID om ook Aaltralie ~ be-
oaken· ~....,..
r..oadel1, ~ 00&(Bnkr)-lD eeu brief ftD 6

Octollar ,.0 d lord ~yor "'0 Loadea ~
IGrd lfil&f ti t er I ell nnett Il lilkhTd_
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DOODBEBIOBTBN.

OVERLEDEN un de Paarl op daD 2hteD,
J.lCOB1JII.BUDllJOUII 8~IGtJWQ. iD den oae
derdom nn 70 jaren, ouee duk ....
.ebeli wij te bétalgen onder aadeND ._..

..... Di. Moorreee, JOllbert en Lou" -eD Drs.
BoHm.r.n en de J~r.oor hlJ]p eD firooai
aan den o~erledene ge!iure.nde siju laD«
lijden, dat bij mri geduld heeft, geélrageD.
De bedroefde IUierll, '

D, p, DE YILLE, en
M, C. DE VILLIEBB.
, .

in ~ Boeci~ van.wijJeá Dr,,"L.B.
Loubeer, vali~~

AÁN 1&milie en belaDgBtellenden 'tt'Ordi
bekend gemaakt dat ODII !nnig geliefd
lOOntje AIUR.lll Du.I.L· DI ' V ILLl .. S ~
d~n 25.t .. October, onrleed n den ouder-
dom ftD 2 jaren ,en 3 maanden. ..

Onsen liartelÏJken dank '''eJllOhen "lJ
mits deun te betuigen aan belangdeTIende 10 ure ~des Voormiddags" h
vrienden en in het bijzonder aan den heer geode.-
Edward Vo ter TaIl Prétóri&, die tnenl- e :

lig bij bet 'afBterven van onsen lieveling VASTGOED.
tegenwoordig wu, en on zeer tot hulp en .
t1'OOlt W&l geweest.

A.. (i. 0111 V. STEYN
O. C. STEYN.

'geb. Basson.

OP

'~Dl&,del 14dID"leUr, o G JU
rt TeBo

1JTm
'--~~.?;,
~ ... ,
.lfw-T. or
.(?Alf NIJ

16 .oor-Te Do

[.JP.0 -T.XDo.....
. GmBO!iPV
, • IJ -Te HCHI
lIlf_'1'etAa.'

nbBABT, t

6Ir~TeJ
............. &1'II1u..
,Jm VlLLnBs ~
lt lfo.-Te........
WBPKLBY
1Ircn'-Op eie p
P.JB08ILlN

• ~1'.
PIJI08M4N (
-Oot-Te tel
IS,URUB

7.~d.:
PJW) WD

lOB09'-TeBi
.J RAl._i7."-~-., ........ ta.. ,

-lt cw-TeBrit

Di' Ririer,
lalabulrraal 't tiou,

MalmeBbnry.

-~
1nl.

ANNlENEL
, geb. Pieterse.

lfancul\oa, 21 October, 1902.

DE ZUIl
...1.

BENOODIGD
Gecertificeerde Onderwijzen!
de Private Boeren School. Oat-
lands (nabij Kaapstad), om aan K1'J~'KU!
zes kinderen onderwijs te geven.
Speciale. vereischten :-Hollandsoh,lenn1sgeJiog un Onmeden. Muziek"eil N~w.erk. "
. 8alari. S50 per jaar met kost n

DI JAOHT Wft No. 86 nlf 1886. 10fIÏ68 ~j. Applieaties met gfl-
tlng8chriftien. zullen ontv:mgen wor ..

D'E Onder~teekenden;' voor- den tot 31 December, ,1902. Werk-
. nemens zljnde om het W:!!d op zaamh~en ~ beginnen na de Kerst-
hun plaatsen Carbonnatjes JUUl, ~eest vaoant16. Voorkeur zal: ge-
Hartebeest Kraal (Klemstraat), geyen worden aan een bejaarde
Touw8 Rivier en V1e'tje, gelegen Pel'8OOD, instaat kinderen op te
in de VeldkornettJohap 1'&11 Aohter werken tot bij SChool/lJligher. .
Hex Rivier, distrikt Woroeeter, te R. S'l'AllKE.
beschermen. 'alsook om een einde OotlaDds, I
te maken am overschrijding ~n- ' P.K. Durbanville. I
d~ ,erlof met het doel om brand-
hout ~ venamélen of anderaina. Dokter Ban,oodi .....
geven mits dezen kennis dat alle .-
o~e.rtredel'8, hetzij op de jacht of r: R; is eene -'08 kans VOO1'
anderssins, van den datum der PJ een Dokter tel PWelpl.:ft
publikatie hiervan. t n strengste Kaapeehe Afdeeling. ,I, I ........,

volgens wet nrTolgd zullen Yor- Voor verdere infu .......tie ..3'00 aan'dén, ~~ -_ u _

G. F. HUGO,
F. D. HUGO,

orcester, ~7 October. 1902.

.Ál degenen die iete van.. elken aard
ook- te vorde hebben van den bovenge-
melden Boedel gelieven daarvan opgave
te doen ten Kantore \"1IJl' d M.:me.bury
Executeurabmer Il. Voogc1IJ -Brand

.W'&D.t.ieMaatechappij, blDJl.n ~.eken
van heden, en allen die daaraan i~ ver-
achuldigd sijn gelieven hunne lIClhulden
binnen denselfden tijd te betalen.

G, W, KOTZE,
secreteria

, j' Execu.teur Testamentair.
Malm ury, 27 oes, 1902.

, BoY8lli noemde paiehtUvndi aijn n. UIl TiNiiF::aS:
bet .MalOniC Bolel: Wellingtw, t.e.a .iDd. de _.
OClpnte ~beQ en brillen te probeeren, Allen vvn '
die ~eerig mjD ena",n ondersOek te ulacgeu T.IlU.,.uERB worden gevraagd
moeten een bezoek brengen ol hunne adreueu Toor het grnisen van zekeren
latoo, aan 't Botel. " Weg van Zanddrift nabij Neeth-

-- ------ ~ --- lings Hof naar Vlottenberg Spoor-
&lmesbury Executeurakamer en weg Statie. .. ' '
Voogdij en Bran~ Asauantie . ~et .gruis te wO~~6n gelegd 6 .PUU....LV..IJI;.'\:J'
llaatsohappiJ. duim dik, en de WIjdte v,an den . '

_ ' weg te worden gegruisd 12 voet
KJllu GIVING AAN O&&DlT!UBBN .IN De. Ieagte van, den weg is omtrent K .

DUJT$.OUN. duuena (1000) treden. Tend6r8
___ moeten bij den oilderge~kende

In den boedel vau' Wijlen BunT ingeleverd worden op ot vó6r den
L!1CA8 BBRNIiABDUs LoUB8EB, van Uden November. • I

Malmesbury: De ~te of eenige tender niet
noodzakelijk aangenomen.

. Op'last 'van den Baad,
PAUL D. CLUVER, .

Secretaris,
Stellenbosch,

29 October, 1902.

:.'. J. 'W. LgUB8ER,
.P~elphia, .

111( .. pLeoTeI Statie.
r. ' .
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DE lill!..nciëcle politiek der Trauavaal trekt
in den la.a.taten tijd algemeen de aa.ndacht -,
Dese politiek kan in twee deelen nrdeeld
~onien: namelijk, ten eente, .elk aan-
deel van de oorlOg'8On.1toetenop de nieuwe
Koloniën behoort gel gd ,te worden; en
ten twoode, de verhouding t.uMchen die
Koloniën en de an~ Zuid-Afri1taan.:he
Koloniën. Lord MiJn heeft onlanp een
belangrijke toespraak te Johannesburg Je-
houden, bij gelegenheid van eeD diné aan
aIr Arthur La.ley gegeven, WaariD. hij de
geheeIe financiëele. polit.iek der 'l'n.u.
va.a.l besprak. ' '.
Aangaande het eente punt, de oOrloP-

onkoeten, seide lord Miln.er, dat men niet
¥ ha.aatig moest zijn om·.tot een fiDaal
be.Jwt te komen.. n moeit &ent de
laak van alle' kanten bestudeereil en di
venchiJJende belangen goed iD 'lo OOI
houden. Hij erkende dat. de inkomats
in de eel'3te plu.ta gebruikt moest.eil .or-
den om de hulp-bronnen VaD het lmd te
ontwikkelen. M&aFaan den anderen bat
was het niet meer dan billijk, dat de mijll
IDduatne een deel zal ugeven van de ver-
'!llcerderde winsten, die verwacht .ordeJl
lou gevolge van de annexatie aan het
BritllCho rijk en het vertrou.en daardoor
in de ontwikkeling der mijneIl teweeg ge-
b~h~ .
Lord Milner ontk&nde d lo de ouabr-

heid aangaande het bo"·ag der OQJiop-
onka.t.en, dAt op de Tra.n.vaal gelegd ul

- ~orden, de ~ w van de algemeene
laphcid in den handel en de goudindWltrie
te Johannesburg. Bij meende dat. er
andere oorsaken voor waren, die wegge-
ruimd konden worden. En hoewel hl} er
voor was het leven te Joh.ann6llb~g lOO
goedkoop mogelijk te maken, toch .ilde
hij niet inkom ten prijsgeven,' waarop de
regcenng met recht aanspraak kon maken.

Als een voorbeetd 'an w&toredaaD kan
worden om het leven goedkooper te
maken, wide hij (en nu komen wij meer
i!peC1a.aJ tot het tweed deel van 0l1Il onder-
werp), dat de doorv~ten door de
ljItkoloniën op goederen voor de binnen-
ahscho Koloniën inge'foerd, behoorell al-
ge haiL te worden.

.. Ik boa OTVID bewult, datI ... venchil-
lende IOOrten van belastingen zijD, waar(:
V&D men bevrijd kan en behoort t.e wor-
den bij de ecnt.e redelijke gelegenh id,
omdat zij op het volk een Jut leggen ge-
hcelenaI ~ te v ijken mat het. voor-
deel, dat de .opetIl.bKe Schr.tk.Ult; ervan •• c· =, nC. ,~
trekt. Om lechte voorbeeld te Doo- Dit. l ~elijk OIlbekeDd werelddeel
men, er :Djn de doonoer bel..tingeD in ja nu hvgonneD de ~t te trekken eD'
de koloniOl MD d It-, wunait wij in 't daarom willen wij ..- pul' 1nMlI'1ij~ 81'.
geheel ~ell voord trekkea, till er zijD 0'fW 1IIPJl. T~e berichtea
de ~ op Zuiel ~ J!l'O- ...., dM eie JfalW K~ ~ ..... IJïlaI~~
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ALLE Verzendingen aan beID
'toevertrouwd, SOOaJa. 'Yl'Uch.

ten, P1uim..-ee. ens" sullen met 'de
Ileeste sorgTU;ldigheid worden ver·
Kocht. Afrekenmg volgens keuse
der Tersenders. .
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De financieele politiek .der .
Trauavaal.
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. nplooi .... , tW .. tri ..........
die behoeft ~ te WOnIea ~ de
irobaoIat.e yeucbelijkheiêl X~ ~JIIIIl .....
del \'OOI' Zuid.1friJta in 'alléa ~~ ~ .
draDk. (Hoor! hocwl) ~el, :wl.tj.. L8oI~~

J.tea beWelt., CIMd CM .n"oor-
dip ~ .. '~~ ~;'0IIl
iJl&eU ftD beide ontlllacen te woiden.
Het. .gelukte ou ni~ ~ ik ben~. het
m~ niet ontmoedicd dOo.- die mij1ak-
king. Nog- mtnder, boil ik ~nei"--.J.
zie ik, dat fir ill IIOIIpIlÏgekringen d 'Dei-
giug daartoe be8tu.t-om met eenir. te-
gen beeehuldigiugen love'reie ~ vOOI\.deJl
dag te komen. ~ ujn seer, ingewi~kel·
de vt1ulrltu,kken:.· r i. tal vf,D 'onaJbaa-
kelijke aat.oritlei I die men tot. odder-
linp _8lUtemm{~ alo:et doen ger¥.en.
Er lijn eenige ~jdig~ en inge;nk-
bIde bollDgen, di~ men in ~erkiJlg
moet nemen, en ill{ een geval van {lien
aard .100 ik m.ij uitaluiteJij. 0 pgeduld en
diplomatAe verlaten: om den. ge\lfe~tea
uitaJac te bewerkat+Uigen. . Wij 1en,
nog8eD.l~'
Wat bet.nA de d9p"oer beluting d~

de kuat.k.oloniën geheven is heo duid 'jk;
dat de binnenl&adacbe koloniën jndi~kt
gevrMgd moeteJl wordell om bij 'te- dRIen
tot dé OIIko.tea, die' gemaakt rij ... en~
mMkt W'OrdeIl om. de uveu te. OIIwikke-
len, dollen te bon'"'JD, en1 IndiQll
baadel in Koloniale produi.ten ""~~"_

gemMkti moet 'wwden v..... de
der· doorvoerboluting, dan

gelOO'fen wij ni.· dat -'t. verkrijgea. ~..., .
vrijhaDdel beachouwd,..bn worden
de praktische politiek te behoorên. .
men onder een tolbentond
Koloni.alen drank billijkerwijs ha.
"abhten ia, dat. een voordeel llAIl
draiUten gegeven. zal worden boven
~e dranken. BUineii de TraLIl8V'1Iia1
werd vroeger alcohol van 'mielies i6!ltoc•• t.
Wordt dit produkt; ook belaatt en W&t
de belaating d&a.rop' '. '1

.Al. een parlementair papier w
gieterea. het nieuwe 'tarief' der l'ranáv~
gepnbliceerd.. De aJgemeime invoerl1'-
lasting van 7i percent. op de ",aarde der
ingevoerde artikelen blijft onve~:
De lijst van vrije ,artikelen sluit. in alle
~hinerie, uden,. boeken, cement. et&
Dan is er een la.nge lijllb v~ artiielén
wa&rOp een .peciaJe beIlaating. beb.lv'e· e
7i percent. ad valorem wordt geheve .
Dynamiet komt ond... dele ariiltelel1' met;
een .peci~ boluting van 9d.. per !q.
Tabak in een toebereiden vorm be~
3•. per poad; dodi n.i-t.abek uit de na;,.
burige kolOiliëll is slechte onderhevig aa
de ad nlorem belasting .. op azijn is d
~e bolutiag 3a. per gallon, op wijfl.
'a. ell op brandewijn 14.. per gallon. Sui~'
ker betaalt 3.. 6d .. per 100 pond en thJ.
58. per 100 pond. Deze twee laatatgef
noemde artikelen zijn v.... bela.ng voet
Na.ta1. . I • I
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...... Clwl."._ ........
Gistereo ontvingen wij het

richt dat generaal ChrilltJaan
der van generaal Louis Botha, dien'
om 6 uur te Kokstad wae overleden.
heer Botha WH daarheen a-egaan om
te collecteeren vooIj, de vera.rmd'en in
Transvaal. Hij waa».omtrent 38 jaM
en gehuwd met een dochter van don

JohJujtouq van W~ G~~~~~~E~~;:;;~~~6~rende den oorlog bekl.eedde· hij vel1n1~n;t1-
lende verantwoordelijk!e betrekkingen.
waa de a.anvoerder q.cr .republikeinache
troepen bij de terugkekking uit Na.tal in
Maart, 1900. Men za:} zich de onderhan-
delingen ~et gen: BulIer op de Drakens-
bergen herinneren. ,!"ij bieden de ach-
tergel&ten fa.miliebetMkingen onze op-
rechte l)'Dlp&thie un. ..

...... HlHtC .......
~.eden VMn<!aga.vonc{ werd het

voont.ei van den heerlJj. C. de Waal ."n-
genomen in de w~ende vciT-gadering,'
om de bill door de regeering ingediend
tegen het verkoopen van drank aan ~u-
rellen, Il&al' een lIEIle.a:tcomité te venrij-
~n. Uit. de cU.cuaei bleek duidelijk.dat,
er tJree grapte beWa;ren zijn tegen wet-
gelVing Vd deZen. ~: ten eerste, da~:zll
op ge&ne ol op 'ver'Jeerde beginselen ge-
grond is, en ten tweed~ du ze in de prak.-
tijk onuitvoerbaar ~ zijn. De bill stelde
vPO!' het verkOOpoA' van drank te verbie-
den'alechte &an den ," niet-geregisVeerden
naturel" Maar hOI> Ial.men deze kl&Ee
ondencheiden van den "Cape BOY" en f'1......"··J"'Io
den geregiltreerden naturel, En waarom
moet zulk een ingrijpepd verllCHI gemaakt
words tu.chen d_1 a-enoemde klueen'
Alcoboliaehe dra.nkeo, .orden niet aJI~n
door met-~~e D&turellen. ~.
bruikt. De u.ak ja Odt,even van 100 vele
moeielijkhedeo. ·dat wij 'lo betwijfelen of 't
comité nO£ in dese ""e een geamen-
deerde bill sal kunnen' opbrengen, .

r I'

H"Z. A. .
De hoogedele Iir Henry de Villiers pu-

blieeerde d~ a1lgen een brief .in de'
Kaa~e drokpen, waarin hij aan-
kondigde dat hlj ten behoeve van het Z.
A. College eQD lOm van £lO,'OOÓ. heeft
ont.vr.ngell, een bijdnp vbor' de ontirik:
keling van genoemde. linrichting ran den
heer Fred Philipmn-Stow. De gever
w\lde ~ dat. :Djn ~niet bekend ge-
maakt I~ worden, maar op aandra.ng V~
den hoofd-rechter atémde bij toe dat lulb
lOU gedaan.orden. De heer Stow '.aa
vroeger een inwoner van Kimberley, waar
hij een belangrijk aandeel had fn ;it 0p-
richten van.de De- Been Vereenigde Dia.
mauten Ma.a.t.cha.ppij. BiJ woont th&lll
in Engeland. Dese .bijdrage aan een be-'
l~jke iopleidiagw inrichti-g vm Jong
Zuid-Afrib toont echter, d· ; hij bet tand.
waar hlj rijn fOrtuin p.eelt gemaakt, niet
~ft vergeten. Zijn voorbeeld. vinde vele
DavolgvL . I' ,

... PMI'II .... " ....... , ....
Laatstleden Di:nSCUg werd de aangekon-

digde verg~g over de ~voerbelaating
op Kolonialen wijn en brandewijlIi in de
Tran.vaal, onder ~ nieuwe tarief lW-
heven,. aan de faarl geb.ouden. Zooa!.
men verwacht kon: ~E!bben, ' .. 008 de
kOJ!te kenniageviag, \lflle de opkOlllet niet
groot, en een voontel .erd aangenomen
de vergadering v~rd+l1de tot ..... Za.ter:'
dag, 1November. '

Een COITMpOnden vra.agt of' aJldere
wijn-produceerende fuatrikten dan ni.
ev_u verpderiDg-3n sullen belegen
om de u.ak te be.pl(eIten. KM. het oog
(lp de ,toIverbond..comenmtie, WlIMV&B
er thans Iprake ~ Iál het good WtIIOIl in.
dien zij, die bel~ bij deJi wijnbouw heb-
ben,. hun Item laten hooreu. .' .
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DB moeilijkheden die boeren en
anderen nu ond~l"ri' den om

erbvolk te verl.,,;..;Q'etI,maakt de
aU eft.ta~, en ;~ het nood- ...• BEm •• EIIIJ
.. blijk dat de geh~e Kolo -ie de 10 I•.~ DOLIIG\iTW', WPSTID,
saak in OyerwegiDg Deme en ~en. .

. . werke. Bet t:d dus besloten een VOOR NIe JIOOl't.envan Maria en
-~~ ~loopige vergad ring te houden . Kinder Kleedel'\'!n : Hemden,

• te Bobertson, op Z nI&fl, 1 No· Hoeden, -ateveta en Schoenen, ens. .
11ber, 1902, om; 10 uur 's Voor- AllC8 Van de beste lrwa1iteit en voor

JDt'tlldajlts, om de nalt te bespreken, de goedkoopSte prij~n. -
en te besluiten welke stappen . I . -
moeten genomen "orden, AUe ¥UOBIT Nm
perIOn_ di~ be~aDghebben. .in ~Ue SAMU EL ZACKO~T
&00 ~tlgnjke saak worden vrien- . .1',
delijk t tegen",!oordig te SOa JJ DlI'ltag strut,
Pjn. Wij noodi~en vootumelijk QT 't'IGlIN·O"~-· D.J Pb:.uL
0018 • rtf.geo oordigers iD Jt ....::..:....-.:::-+~ _:-::--_C::ment, ~ deputaties ftD, .,

n in de WOI'OPDer, ·llontagu, . E. C. KRIEL,
en andere ~ . 'ktea uit. geadmitteerd,' en &turaal l-=at'· ''''''r'IiiM_

JACOBUS~'F. BDRGBll;. ' .oae"
J. . ...&.lf D~." THUYZ N, VDDU-A.I'Sl.AGa, j.-
JAOOBUS P. )fARAJS. .. TrII , li· ... r..... , : .
DAN1&LJ." W T. . . D1. ,. ~~

llobertaOu" 14 Ootob..r, 1902. VRBDEFORT,1>Alt.

•

.. ,

GEI.D om uit te SeS&eIl op ~.
. goed gehuM8 ae_cariteit. .

Bij10nderhedétt op aanzoek PIl het .Katoor
A.dderJey~ Kaapetad<. . ...., ;,

, .APPLICATIE , verg~se1d ftJ)1getai~ I1l1lPn dool' d

1
000~ende tot op 14de 0"'
wa:tbrr, a.a. voor boTengenoemde
Ibetrekking ontnDgen worden. &- . . ----, ----
, __ . £70 pet' jaar~ KOlt. en. in- ~,
woomg a £3 per maud. Hol- . ., . :., '..

IlaDdIoh.. Naaldwerk en Tonio So1fa Mus. HI:ntlN,-Yergunt IIUJ dat Ik d~.
. .' to. Werbaamhedtm. .. te ·mijne -.erkie~ te baat. ~~ om ~ U aU!Il.~.a ~Wiilti_
- I ~ na de K~e. tAt brengen 't'8Or de eer die ft 100 vnendelijk Iq _pd_

P. A. )(. BRINK, mij zonde~ oppo&itie ab jonpte lid voor hét Iagw
Voonitter 8chooloomm.· - Ik vertrouw ~t ik in staat g~tad ·sal· WOI~plolD ""' ....

airier,25 October; 1902. dig te betoone. eeDe plaat. iD het parlement vu
boren en groot ge.,rorden ben en dat ik lief heb.

~ elr1l11. . lit wsa nat ftIl plan om u .allen pe~lij~ .

G scmBDT biermeéle d.t een een.Stembus was OTel' dese electie, opdat "1. me$
Onderqseree benoodigd is beke~d. word~ • .

op de plaat. t'Chaus]l.eq eits Daar ik, echter, D~ son~ stembus ~koa-eli
iDatut om ondonrijs te ~ DJ than. reeds in vollen gang 11. BOO heb Ik DMlOtem 01~~"'_
Bollaod.eh; Kngel.ch en Mnsiek. leiders OD~ Af~d~r ~j, dad.f>lijk lUII8I'
s.laria £s6 per jaar om mee te aldaar nog dJ le seeBleJDJJoe~nge krachten te
beginnen met inwonmgen al het Tall bet land in het.alge~een, -en de kl_:f(fe~rf
DOOdige vrij. .AppticatiH rollen yoor ik lid beo, in hei biJzon~ .
ingewacht worden d~r den onder-.·' Ik-hoop. echter, soo s.poedig mogélijli.: na
~kende tot 30 Nov~mbEor, e.k. h t te h boon van 0 allen-te be-oesen on
Werbaamheden te beginnen Da de et genu . e , r
Lntmï. V&eantie, d.i. in J uari, Nogma Is, mijn hartelij~8teD ~ ~ de ~1eta.~lIOD_·
1908. leden der conferentie ~ anderen, die uch veel

G. J. SNlJ Al.· in belang van mijn kiezing. .

I

an de Ktt>?;el's VaD. Ueorge~·
K njjsna, en' Uóion·

~
Kalaaabury.

OP eIeR 2t.ten d,
deD lIMt Da nr
Jgj met _ .......w
dlild droet', mijn
.n.A Johaa. .
~ &Il
Ik _c-."'~diko1lw~bi'
bqlroetiug te bel
De n.et-.

Hij
de Wed.

reha Request,
P.K. Bnlwater,
m FI'U!t!J'burg Bna~

,
W.P.LOUW,
Jf. G. PIII&Grie,

U~iledele.

EKNE Vergad~ nil In- r
teekenaren sal aehonden wor- .. E~J ~ IEL

den op MAANDAG, 'den 3den __ ---------...,...-~
No..,m~. te 10 ure 's .m .DS.in ·ZIJN verschaft 'met t .
de Pavilion Hall ten einde COmlM - d .,Cli
lëdentekiez6nenanderewerlrsaam-· . cantseer e no

- heden te regalen in verband met en onze laatste ure
de. T,ntoonateJling te wo. n .ge- vrndfngen : .PriJos
houden te~en het einde' van . •
Januari, 1~3. Aanzoek"

CB.l8. C. A. DlIVILLIUS, I --.~--~-. - ...... __ ..:u

P_larl, IS_Oei., 190__:__2.St!Ch_taria. RUOGE~WHIJWOR
Onderwijzers Benoodigd.

Belangrij

APPLICATIES worden m,itl dezen r-
9'1'UId YO« dé Tweede Klaa Publieke
school te Philiptown: .
~cM)Jui~: --8&larï. .£264 per
)UZ'.

Eent.e A.Utent (Heer), .£.150 per jUl"
T1Rede A.iJt.ent (Dame), £120 per ja.a.r.
Weriaaamhedeu te befiDnen na. de De-

~ber vtcau ie, HolIaudxh een Ver"-

eiIcJrte.
. Hoofd..ODderwij2r. 1raDDeer v iBcht,

oadenrij. reven tot ricuiat.ie;
~ A.Iáien~ k' . v " Tonic
SoJJa."

Á~ met CertiJicateD. getuig-
moet. onderpteebDde be-

rei Diet laier dan den 2 Novem-
ber, .....

C. J. HUGO, M.D. h,
s.cr.taris.

'14, ADDERLEY··
. ,

. .
Agen1eobappell.1n alle dorpen.

W~MM"'lredM te .cri. .....
ftRd·_d8~ v... tie.

,,:i.OOllU8 A. L. .. W liL,.

\ BENOODIGD.
-' v~ .. de Derde KJu Publieke School te V I S C 1;1•.

~:- _. or·

I. Hoof~OIld_ijzer (HMI') ~~ {TI~')cH. HANDE LAR EN zullen ._
£200 per )&&r. zonder koat Logies. , t: Yinden dat ht!t hun tot voor:' toen
II. E ~ (Heer- of Dame). d J zal . t LL. di Lt et d - ·~e,JUljfIll"a&l1'&

&laris £12 per jUl" met KOlt en Lagie.. ~ ·8 re"'A.en r~1L m e Itp.m
lJe!landec:h Tonic solá Ilooduhlijk. vlSl!Chel'Svan Hermanus te handelen
Plich te wordeu MAn.rtl ute kw4l'- die niet aan eenige maatschappijen
t.vJ, 1903. door centrakten gebouden sij».
Ápplicat.l t.eJamen et ertifieeerd· .. ,

copië YaD ~ %I&llen v I B. VISAGlEJ
wordeo door d ODd kende tot,.l 11. LKWlS,
December! 1902. Eigenaren JOSIA H4MAN,

H. T. GREEFF. v n ~ W. BOUORER,
Hou. t..' .' L. P. Sc:hooL SChuitenJ L. SWART. .- .

. .0. GHOENRWALD,
enz.

w.&m.,
... wa IRS' .. ~ •.... H... V

KllPlft'4D .
.t .Oeteber, Hot.

BEZOEK
SAM·UEL ZACKON'S

T
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