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P. FI'€)K:,
Voor Kl n~t.offen,' Bloaaen

~n allerlei .Klaargemaakte Kleed:
mg voor dam en kio.dtlren.. .

Ook Huis e Táfel Linnen ..
H~. n worden' opg m let in .

de .. nieuwste ode ta~en' billijkste '
prIJzen. .
"l JUST DI HOLL.GE&lF• KIRK, I

ntJrut, K ï\.APST AD.·

e.,

DEBL 'l4.-No. 7,23'.}

A..A.N Fa" Hi•• , VrIenden word bf&-end '
gem".L t, d.t het deo Heer' beh all'd heeft
tot sieh te nemen op Ma.and~ .~óDd, den

teD Oeë., onl teeder bemlllde ~oede:r,
D'otmH .... '-unllJllrii M.4LUr, ill den onder-
dom vlm 62 ja' ell. 1 ml\6Dd eli 5 dagen.
De Vadwr der .eeND II lye vett c- .te· ona
in tin voor OD8 _ nDb ~baar verliee.
Uit naam der m nlijb kind8t'eD,

J Tenders faalDOOloellO. P. MALAN,' .
Boven V!!.lIei, van paketten, ~~!del~n

Wellington, .z~ven jaren van 1
_ .... N_0_v_ew_bP_T_3_. _1902~. sohe Gou vernement Sn'''''''_A'rtOATl

A liw..l Noord, ltra,DatD81'A~O
Beaconsfield, '
Burghersdorp,
Kaapstad, .,'
Oatboart, MolteD<1~I . f~;
Colesberg, Port Elizabeth, i
Cradock, Plum8tMq,;
.Dordreoht, Queensto-frn
Graaff-Reinet, Bimonestad, .

A1smed~ voor tijdperken van
Januari, 1904, te Oost Londen.

Voorwaarden van kontt-akt en vnJ'imAn
bij den ondergeteekende, of bij den
Vïotorillo8traa.t,Londen, Z.W., de
de Traffiek Bestierders, Kaapstad,
Bulawayo, en den .A8s1steot.Traffiek neMLlAr1,H.!~j~U1U'"

. Geen tender zal in aanmerking
vorm, door het departement veoreien, ,.,ArI ....

Kantoren van j]eIf AlêIit-~neraal
leur en Auditeur-Generaal, Kaapstad,
de ontvangst daarvan.
. Verzegelde tenders, gemerkt van
......... ." Kunnen gerioht wor-denóf
Kolonie, 98 Victoriastraat, Londen,
Auditeur-Generaal, Kaapstsd, en
Kantoren respektievelijk tot op den lU.l•..lUtl.!C

1903. -, I'

. Tenders moeten' ~ë"endorseerd verantw~rdeli~ke
personen, die hen daardoor verbinden Ials' t>orllten voor de behool'l~
vervulling van het Kontrakt, of op verzuiui ven verantwoorde-
lij houden in den som zemeld- in de-I Ivan aet 'Kontrak.t, II.
of anders vergezeld gaau van Kontante dat bedrag.

Het Gouverncm:!'nt verbind zioh niet of eenige tender
aan te nemen. I~

Een Onderwijzeres die i~ staat is
onderwijs te g:even in. Holland oh,
Eng 1Mb. Muslek en Zmge'n. EJ)n De Ondergeteekende, besloten , uitlJlun~nd stook
Afrikaander zal de voorkeur hebben. Melle-koeien, Vaarzen, ens., .lPdi.'I"' ..~nrr" den oorlog tijd te "tI,

Salaris £40 's jaars met vrije verminderen, zal, vah alle ka ten, publiek (Joen 'fel'- III
inwoning. Onderwijs te worden' koepen aan Kl~pD1ut., 151'.,":1.••
gegeven. aan -rijf kinderen. D n ,.~I g, ,IWerkzaamheden te worden be-
gonnen in Januari, 1903.

C. J. D BEER, opgeméld ':getal A t teel Beesten van
Bloemhof. uit :- . I .. !

Private Post. zak .AllemansfonteiD, 18 QPREtJH~E KOEIEN
Somerset Oost, herhaaldelijk eersteh prijs op tentóonatetno ....1<ii··,.. ""

twee op kalven gaad, 'aoht in voUe
21 PRACHTIGE OPRECH'rJi~ YA

aangetroffen word nl getrokken uit J~gsp;y .#V ....'"IOLLIO.V

. 1 OPREOHT~ JERS~Y BliTL,een
ras als de Beroemde IStoeterij bij deri heel'

30 UITMu~'1?ENDE JONG~ OSS
waarvan sommige ,.in ~nlke prachtige ~i'lI<§illie
geschikt voor den slaohter zouden z;ijn. .
LET WEL :-Opgemelde Drooge, Koeien
van een' oprechten Jerspy Bul. , ,

Dáar alle de Beesten OF de
den ondergeteekenden cr SIMONS :
genen die' in bezit Iwillen komen vau
nu eene gelegenheid! die zich maar heel zelltietliaveiPrcloet

D . Verkooping begint onmiddellijk,
ochtend trein van Kaapstad.

Simondium Publieke School,
Groot Drakeustein (Paarl).

Principaal ... A. E. K
(Vroeger Principaal van de Ist

Klas Publieke School te Riohmond).

LEERLINGEN wor:)en voorbe-
bereid voor "Elementary"

"School Higner" en "Matricula-
tion" uExamenB," alsook indien
vereischt· voor Onderwijzers én
. Cievelen Dienst Examens.

Grondig onderwijs in EngelSoh
en Hollandach gewaarbor~.

Kostleerlingen zullen van na de!:=:,st Vacantie ingenomen', 11 8t 118t-:
Voor termen, ens., doe aanzoek:

bij den Principaal.

pa. DOODB~RICBTEN',

AAN Bloedverwanten .en Vrienden
., • wonh hiermede bekend gemaa.kt, dat het

den God vao leven en dood behaagd heeft
tot lija H meI. wooing 0 te nemen door
den dood, nam geliefden vader DANlJIL
JOB HU Rossomr, (alom

d al. 00 Daantj vaD Houteon-
B1ant ill den gezegenden ouderdom van

juan t'a 6 m.mden. Uit naam der

J. P. ROSSOUW.

BENOODIGD.---EEtlE Gouvernante voor eeu
PI ~ dit distrikt wordt

door den ondeegeteekende gi'-
vraagd. Kennis van Engel!ch,

~ ~ HoIlandsoh, Muziek (pianoforte)
en Zingen, een verei80hte.

salaris £36 per jaar met vrije
k en inwoning,

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

distrikt Aliwal Noord.

BENOODIGD
EEN Onderwijzer, ongehuwd,

voor een private boeren
school te Wonderheuvel, distrIoto. <fn. '

&laris £36 per jaar, vrije logies
en inwoning.

Ke m ollandAeh 6ti En-
gelach vereisebt. ,

Applicatie8 zallen ingewacht
worden door den oudergeteekende
fOt 30 November, 1902.

J. J. STOFFB ERG,
P.K. Carnarvon

BENOODIGD

U LIJKT VEEL JONGER in
een .van. .JAOOB DROOlUB'

Dressen. Schrijf da ielijk om mon-
sters en prijs. opgaaf. ,Het beste
adres voor solide ',:.I billijk wer
J4.008 Daoo ga, DW,Uhl iu d n
Weg, Paarl.

OIDERWIJZERES
Wordt gevraagd om onderwijs te

geven aan 5 kinderen, op de plaat8
Kruisvanei, 10 minuten afstande
ván 't dorp Tulba h.
, Applioatios, met getuigschriften
van goed gedrag en rt.i1icaten van
bekwaamheid, moeten den enderge-

, , teeken.de bereik.en niet later dan 6
,Deeember, 1902. Kennis van mn.ziek
en handwerk wordt vereisoht.

Sal ri £36 p.e, en alles vrij.
Werbaamheden te· beginnen

Jauuari aaDI~de.
S. A. BEDEL GHl;JYS,

Kruiavallei.
Tul h.

S oTember, 1 02•.

'!'lJ .1 H un.,
.1liook lwet •• e .t hl' hl J • MOlt. .----ONTV.A\\OST u

PRODU.I:\l'
Vuen-r Nmt wp w• .u&JIYU YOOa

.....AK;in_ PO.PE(" en DJ:OOaul WUrD-
JlOLD8,

k»oas - .n.rsa

• I

Someraet 'OoIt,
,._ 'Some"et lWeet,
ri, Stelleohot!oh..'
; SterkstroOm,
" Bte)1lsb~,
-:: ' Uitellhag8,
, Vryburg,
.. WorceSter,

, '}' Wijnberg.
, "

zeven jaren van 1

HITW0R:rH

. ziju vel krijgba8.r
der Kolonie, te. '98

, K~pstad,
Landen én

aft'·met' t.roptsohe vul-
r.~L."__ .,Clincher" banden

ste ui calurtende uit-
'Prijs Lijst Vr1j op

•
OR1HBEPER~T

·····11" , 8) 6s. 8f. par zu.
D CEMENT, .~:~,,,
.&ooib. T_t;.

DE LAASSTE."UZ N.

~ .....NZIE .en Co., J3Pkt.;·~
Kantoren van den .Algemeenen Bestierder

~poorwflgen, K8Sp!'ltatj~28 Ootober, 1

70 (zeventig) 'Opre~h
Vaarzen, en Jonge .',

-Koeien"UJL~, , . ,

de tarkt, ~pllt.,·.

SMITH' & CO.,
•

_. -
Standaardsl

i.' '

·t '~eparieD1-
f .' ,,-

. I tan ,_..._-;- I - • R~I'I ~~.. TR!ifJ, wo~eD 88"1~ 'foor h~' mU8n.·- v.n n W82 en toe··. , " I

I ~ onder 8poor bij ~weg (C1'OI8iDg) NI~~60, Wijuberg. .' ....a...:._L....
'S. BAS$ON~ VoUe ·"~i<1e.I·b.ec1enkDDDe~Yerkregen worden aan ,het kantoor -.an ~
IS & C : den alwaar p~en specifikaiiee o.nderlOOnt kluméb 'I

V d
.~t, worden.. ',',.! I

. , en u AI8.I~rs. . ont,....,. worden •aan hbt le aD tool' "fan a..
-------------.....-+--~+ï>_+__.-~-....,.-- (ieID.aaI, Parlement.rtra&t, K....pstad, ~~ middag op den Isool1

I •

IIWIIitIJU'1 óf. eenige ~del' "Dietnood~kclij.k ~ worden aangenomen,

JOHN BJl()WN, .
. Hoofd Ingenieur.

, f

r.'

____Oss & Co.;
dstraat;

{--

,~.............PBTAP-
Paarl, 3 Nov., 1902.'

ECHTE -;BOLINDER Zaad. ardappelen
~-------

November

VAN AL.L&

E
" "Early Rose," "Beauty
, .,King of the Early,"
"German Blue."

gepote A Early Rose,·' en in Ouiteohl&nd~'
en andere 8OOrte~ alle de produi~n ftD. de

.repnt.atio oyer de wereld bekend is.

. I
Neem geene dan

I
, ~, " '

~ Kookk.aQP.e!, die beide Ihout 'en 'iIê!iaakool biudt," ... he-
m zuinigend en ui~ geaohikt v~ Zuid 'bUOefteO

,\ '



DOOl>BERIOBTEN~.. -
ACH wur u.1 ik woo~ bi.!'Dl ai

. familie en vrienden bekend. te mak... dat
de doedseegel al weer in OM midden ~~
Voor d.e ~rde ~l, binnen den korten tijd
Van 1101ft.! drie maanden-18l'Si een diet-
bare Zll8ter toen een di l'bRe ~, en
na de laatate moeder, Cnlll'l'fU 'UI P"
Bm., geboren Cloete, (WeeL. .A. s T.d:.Bijl),
in den ouderdom van 70 Jaren. ZIJ WU

niet alleen een dierbaN .moeder, IDU;I: .. n
troost en 8teunpilur voor' ons. ZIJ w
eenige dagen klagende, ~ ging< den een·
wigen zaligen, Hemel In op den , 28aten
October.

Het wae hard; zij is n.n. ona wegge·
cheard; doch wij sullen h.ur heengaan
niet betreuren, a18 degene die ~n. hoop
hebben, want Ged heeft. het g daan, en ~~
lieve Heer ZIU geen onrecht doen. .. W~J
troosten ons ermee, dat zij zeker Teiltg 18
aangekomen bij JezUII. '

Ach de ledi~ plaat. VIUl hur te aan·
schouwen i bitter. maar wij zullen zwij.
gen, want na deze Illl~ wij het· venst ....n.
Onsen harten zijn bloedende.

"Zalig zijn de dooden die in den Heer
stierven, want .ij lullen God lien."

De diep bedroefde kinderen,
ROBERT BLAKE,
JOHANNA BLAKE,

geb: van der Bijl.
-Jonkershoek,

Stellenboeéh.

ZACHT in den Heer oD.talapen, na een
lang en smartelijk lijden, op Vrijdag den
7den November, 1902, EI.IUBIITII HELI!:!ilA

KAcBILBonn" geboren Pents, geliefde
. echtgenoote van

J. KACHELHOF'FER,
Zending Pastorie,
Riebeok Weat.

Malmesbury hecuteurskamer en
Voogdij en Brand A.ssurantie, Mat.

Publieke Verkooping.
De ondergeteekende, bohoorlijk

gelast door de Executeuren 'l'esta-
mentair in den boedel van wijlen
den heer Casparus Andrie8 de
Greef, zal publiek doen ver oopen,
aan de woning van den overledene
in de Riebeekstraat, Malmesbtiry, op
Donderdag, den tO ren Nov~ 1902

Ten 10 ure des voormiddags,
de volgende:-

V AST G 0 ED,
1 stuk Grond bovattende 3 Erven,

omheind met draad, gelegen ten
dorpe Malmesbury, nabij de wo-

ning va.n den heer Jacobus Vercueil

LOSGOED •.
4 Kajatenhouten achuifraam kozijnen,

met buiten hort jes (nieuw).
:! Kajetenhouten voordeuren, met buiten

hort jes (nieuw).
1 Lot tweedeklas schuifraam kozijnen.

met Aortjes.
1 Lot binnen blinders.
<1 Schaaf banken.
1 Mortice lf.achine.
'I'immermans gereedschap van alle soor-

ten.
I Lot Kajatenhouten planken.
1 Lol Greinhouten planken.
IJ zer guitan, zink. platen, 1 Lot hout.

balken, palen, enz.
'teiger planken en palen.
Lot ruiten, schroeven, pijkere. Schar-

nieren. beslag en sloten.
I Ronde tafel.
10 Aandeelen in de A.frikaa.n.sohe. Mu-

tual en Trul!1;Maatschappij, Malmes-
bury.

G. W. KOT7.E.
Secretaris.

Malmesbury.
6den November. 1902.

J. W. Momes Jr. &I eo.,
Afslagers.

Beesten! Beesten!

._
OVDLIDBN t.' ~t., dia- .

trikt ...... op eLia ,-" Oet.ober,
ltM, oue -..-.a. 1aroeder'. D~
l.i."*" •• COC~la IlOl ~
oa.t.dom \'aD 10 jareD •. 5 ~en - en
eeaige CIage, Da .. blUer ~ van
drie...... ZijD ~ ... 10 vrede
met deze woordm : ~ ar. de Heer wil .
om mij te hemen. óf "eg. te nemea. Ik
heb TOl nrtroano iD Hem, en. behoor
~ Beer reed. nil mijn k:iadalaeid. al."

Hij begeerd.e vaD' sijn familie ~rek-
kingeu .&cbeid te DeIMIl, eD dat Dl me
en "YOOrhem SOUdeD biddlll. ~j.~ ~
ven wordt iJiep gevoeld. dar hij onnus-
bMr .... voor sija nder, nden en twee
jongere broed.., die iD JlIIID eeD hulp en
teederen broeder Uddee, die altijd hulp-
vaardig eD vriendelijk.... '

Wij eO ook: ajn Tel. niud.en zullen
hem.u.en. Hb J'.l vele VrieDden. dat
bew_ werd met zijD Dekte, dui.' er
nooit hulp ontbrak. Het 1f'OOt. getal
~1fOOrdig bij de ~. Ont
een· zoete 'droppel, eQ 1fll daDbn propo-
nent Weeber, die een ~ en emlti,g
wOOrd Iprak over Joh. 11 ft. ~,.~Deze
blOkheiil is ,nie.t tot den dood,..... .

Wij nemen dese gelegen~ waar om,
ook uit lnaam VaD ouea geliefd ftder,
broedera en cuaWt, ~ vele .vrieDden te
bedanken voor de liefd dieuten MD
onzen kranke bewes.en. Ook danken wij
dolctM c..tJ voor &.ijn bereidwillige hulp
en deelneming. .

. .B. B. v.ur ZIJL, ,
1. Ea v.&Jr ZIJL,'
Geb. D.I KOCL

Loarriga, 1 Not'., lOOI..

Publieke 'Verkoopmg.l
TB

Malme.b~ryt
OP ..

,',

.~~ ,E heeren lK:nuAlI '" os,
,II sullen op bovengemelden
datum publiek verkoepen uit de
Vendu Kraal, te Malmesbury ;
161Kapater Bokken (Berste,Klu), -
1 Rii en Trek Paard 2 jarelt oud,
4 A.£rik:a&DderKoeiën 'met Kalvers,
1Kerrie Koe pu io melk,_~
3 Vaarmen goede malboort.
IlIXEJ.J(AN & 00.,

~1'8.
Vendu Kantoor, lIalmeebury:

-_._---
Berichten hi~rmede, dat zij hunne :besigheid weder heb,oon

gevangen en bereid zijn •• Id•• yoar t. seil.....
yoor 1 bo•• do.I .

Britstown, 21 October, 1902.,
. ,',,--,-----

,Lage Hinfi ~n Gemakkelijke Teruqbetáli
. Pu.bUeke Vendutie

TB

•
OP. ,

ZATERDAG, 15 November, l902

28 Uitgezochte Jonge YlJILBN,
,nu twee tot drie jaren oud.
5 Rijpaarden. .

H. G. A. TKUBES, ,
Afalager.

VAN

Lakengoed en Zachte'g
DE Ondergeteekende, behoorlijk gelast, zal-verkobmm

nin, :V8D de Bezigheid van

H. A. CONRADIE, In

Woensdag en Donderdag, 12 en 13.
BEGINNENDE OM 10 UUR, V.~.

aan' zijn' vele
't a.l~meen,

l~emJJiz
boveDgl~md ~u.ia, ea::aet

Publieke" Venduqe
• 1

1902 '.MONTAGU
; ~oP

ZA.T.IRDA&, -«Qvem....-;b8i...--:-jl:;-;5:-;"de-n-,17'119~OZIl".
. E EN groot assertement Tabbertgoed, Sits, Venater '

Mousselinen, Gordijoen, Tafel Kleeden, Oretounea; ng, Darnes ,---
Rokken, Onderrokken, Onderkleederen, Kir luelrUDln«'l~ Onopge- Te.r:~~iun: ..."
m¥kte Hoeden, Matrozen Hoeden, Bloemen, Oolle-
rettes, Blousen, Voorsohoten, Gebreid Reeren ' en .F.' ,C. M E I
Jongens Pakken, Hemden, Boordjes, Sokken, .uBiS8eJl~ 1;&:.lUtlUtlIU. Mut8en;
WoUen Onderkleederen, ens, .

Rijwielen, bijna nieuw,! Toonballlkel~ji,1
en '1 KOE JD pra~hUge

J.•J. ty.A~
.:: I

-
ra
Publieke Verkooping

lvi r), Ook 3

25 'Uitgeroohte jonge MUILEN van
twee, tot drie jaren oud. '

5 Rij Paarden.
G. P. VAN ZIJL,

.Afalager.
Afdeeling Caledon, op

Zaterdag, den 15den November,.1902,
VAN

30 Eer te klas 0 sen
Van 2 .tot 4 jaar oud.

JOHN MAREE.
Dempers, Moord en K.rïge,

Caledon, Afslagers.
5 Nov., 1902.

100Aanteel Bokken
Zullen publiek worden verkocht

Aan K.1apmuts Statie,
i. p Donderdag,du t3dR lonmber (dim)

J. E. DK VILLIERH, Jr.
J,' S. Marais & 00.,

Paarl, Vendu Ahlagers,
7 Nov., 1902.

Jongens Ilooge School
Paarl . Gymn~ium,

P.A.A~L.

BENOODIG D.-
EEN ~rtiAoeerde ONDER-

WIJZER de Armen
School te BIaaUlfkran in het dis-
trict Jansen ville, ~ eeu. salaris
~ £80 PO&:met vril logi8L Ken-
0J8 nu beide 't HoIlaiuUoh en 't .
BngeJ.oh ileen T hte. Onder-
:muting in het onderuija ge~eD,
bonis ftD. Musiek en deelnam. aan
ZOD.dagachooI 'W8r'k sijn eeD aan-
beveling. Applioanten 1DOeten ook
~lden tot wdk karkPDOOt.chap "
Ell behooren. Worba&mheden te
~orden &al:'~ 11& eie brstva.oan-ti.. ApplioatJe8 met Oopieën van
~tuigschriften. ook VIlP .Ielijk:
gedrag, zullen door deu. onder-
get.eekeocle ·...«den ootnngen tot
14 Deoember, 1~_

o. I'OURIB O.z.,
B'1__ lr-_ .._' Hon. Seo,

~U lf ~ lWUOIItt J&D8enTille,
29 October. 1902. .

!

"-r

I

i Malmesbury
Vocigdij ell
Maatschappij.

I . .~'."

I,

PLAATS: groot 2000
2 uren van J:SreUasclorJ),

belewing, vele vru,chtboollDell
weiveld

kan ook

,I

GOEDKOOP VOEDER IVOOR
Brouwrer. Gralien.

~. per zag, geleverd in truok tAt,NA'UT1,l1t'illó,

Opltedrooitde Granen •.
I

Gedl'OO&'dmet Otto's Patent ~O& Kaohine.
geleverd in truok te Newland.8 (zak! ingesloten).
Kaneil worden dagelijks bij de BrodwUiJ bediend,';

Auiatent· -Oncierw;J-
zeree vO·orde 2de Klu Pu·
blieke SchOOl te X1lil8 Ri- '
vier BmaoocUgcl.

APPLlCATI&S (vergezeld van
gecertificeerde kopijen van

getuigschriften) voor de - betrek-
kik: van Awtent Onderwijzer voor
bovengenoemd School, bekwaam GESCmEDT 'hierm~e dat er
om onderwijs te geven in alle onder- te Riebeek West op Donder-
w rpen in St-andards 3 en 4, bag, 20·dezer,. '8 morgens te 9 ure, ...... ,J lIIIIItL j' ,~,:liOati81
mllen ~oor den ondergeteek.ende eene .v~denng van Aandeelhou- get.uigtóhriften' en:
wordeo Ingewacht tot op Zaterdag, dere 10'De Rerman Boeru. llandels ver~gde salaria W1IlftII]~n
den 29sten ~ovember, ) 902. ll&&t.achappij, B~rkt,. geheuden on~ergeteek:ende
salaris £~O per Jaar. Werbaam- zal worden, tot kiezmg van de go- 20s~ dNel';
heden. te beginnen na de Kerst w:~neDirecteuren dezer ~hap- beginnen op"I Deoellllbiró
ncantie. Pll· T. C. n..........lftft..,. ... ,........

S. P. H. DB VILLIERS) ·T. O. STOFFBERG,
Hon. Secretari&. Secretaris pN~ teD14

~I_.-"WAX.•• TR
I K-AAPW A.l).

..,APPLICATIB8, vergeseJd Tan

ge~ aullen door den '
~ tot op '14<10 'No- ';
Tember, LI,.' voor boYeugenoemde
1aebUk:in, ODtftDgeD .. orden. Sa,..
lW. £70 per jaar. Koet; en in-
~. £3 per mead. Hol-
1aDdIOh, NMldwerk en Tonic Bolla
Tem.aht. WerDumheden ., te
Depmen ~.~.

P. A. )(. BBINX, ;,
Voonitt.er 8ChooIoOmm.Bi.,...• ~.l~

KENNISGEVING

I
. 'G W. KOTZE

Secretaris.
..QD.;Jl!I,qo Jr. l Co.
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Drink' He r lijke

Drink Heerlijke

ECTAR
, .

[rink Heerlijke

ECTAR
~'. I'

Drlnk HeerliJlti

, ., .
! .,.
Drink Heerlijke

.NECTAH}-l-. .
l. e

I·;l·
l -. ,.

Drink Heerlijke

EGJAR•~..:
"';... ,.. '

({.

Drink Heerli] ....8

EGTA
KO·OP

NECTAR
ZIJ IS DE BES'fE.

AaBWI t zij I e THEE V or
RIJKEN,
ARMEN,.
STERKJ!1N,
ZWAKKEN

-HERSTELLENDEN

ZIEKEN.

N EGT AR
THEE,

Is een Heerlijke Drank voor
alle enschen en op .

alle tijden.

Verkocht bij alle' Kruideniers en
Algemeelle Wlllkels dool' gehee
Zuid·.A.tr1ka, iD i, t, ell 1-lb. Lood
Pakjes, ell in 1-lb. en. 8-lb. Praoht1g
Ven1e.lde B11kk 11.

• 1

V.ERKoqEl.&G~ .
~

. PA'lJL D. CLt:rVE.a,lA'SLAGEB ;
~, Nóv_Te Slelleobo il'Uen'. l...I.iea.

h-.' - '1
J8 Nov-Te Khpmut.uta· ItOOhM. '
18 NOT-Te :Klapmuts 8 I tie', Gl"QOtree. i .

JJSTOFBERG, USL.AGEB. l
2"l Nov-T Scbui~~ WiIl.iaf;oD leie-

TOe en iJoerdftU8~_. ' - I
J W MOORREEB, JR., &: OO~· A}'BLAGEBS

14 N!)v-Te' Malatellbury, eenige ené4 en
Ioue god en, .00118 huiaryd, paaiden, ea,

20 Nov-Te Ma.laiesbor)", "oe~b re~. en
rute goederen.2. Sov - T Moor':e~ebu!'g, VI en
I"ond haTe.

10 Dec-Te Darling, 89 koeibare en n' I
. IMMELMAN cl CO.,IAFSLAGERS;
22 Nov..:...Te Mahueabury, .groo~ en kleinvee.

DEMPER , MOORE E~ 10UGE, AFSLA
GERS. ,

15 Nov-Te Caledon, P~rden en Eze18
15 Nov-Te Grabouw, af,dee1ing CaledoJ), 80

eoratekla 0848D.
22 Nov-Te OaledoD, vastgoed en huisraad.

o G MARAI, A'FSLAGER
2"l Nov-Te BOlhol, Val ~oed

M VAN NIEKERK, AF LAGER.'
16 Nov-Te Douglas, valitgoed.
GIDi!:ON P VAN ZIJt, AF LAGER.

13 Nov-Te,ADU rul, Montagu, Id ill vee
en huisraad ,
DE VILLre.a & MA.R,uS, A'FSLAdER8
. 19 Noy-Te Roodepoort; Mllrraysburg, groot
en klein 'fee f '

J B MAIUIS en CO.,. AFSLAGER~.·
13 Nov-Te IrlapalUta Btaue, oprechte k!)8ie

vunen en jooge 0!IIIetI.
13 Nov-Te Klapmutsi Statie, lOO aseteel

bokIr.en.
FRED WILMOT, AF LAGER.

20 Noy-Te' Riet Poort, SutberlaDd, Iosgoed.
B J RAATH, AFSLAGER. .

26 en 2"l Noy-Te Dsuifcutein, dist, Brits
town, levende h 'fe, boerderjjgereedschap, i'eDZ.

29 No ..-Te Britstcwn, ,vl.\!tgaed en huuraad.
I "

A. J. BOTES, 4F LAGER. i.
3 en 4 Dec-Te Ayasfoptein, distrikt Fraser-

burg, ..ast eo losgoed. ;
ALBERT BRAND, AF LAGER.,

rs Nov-le Clanwilliam, Esels.
C W LOGIE, AFSLAGERS

5 Dec-Te Aberdeen, vastgoed i

JJ HOFMEYR & ZOON, AF.LAGBRS
18 Nov-Te Iaitlaod, bouwpereeelen. •
'25 Ne .. -Te Hoogenkraai, Koebcrg, losgoed.

II O' A TEUBK ,'AF LAGER. ~
'15 Nov-Te Boberteon, paarden en ezels':

GPV AN ZIJL, AFSLAGER. .
15 Noy-Te Montagu, paardeu en esels.
. J J V AN WYK" A}'SLAGER..

12 on 12 Nov-Te Stellenboscb, Iakeogoeder-
en.

M FLF.IDIING, AFSLAGER. :
19 Nov - Te SteyDllbarg, l08Se en _1'aste

goederen.
NS LOUW, AFSLAGER. ;

26 NoY-'re Boven Downes, Cal ..inia, levende
have. !

(V&Il_~t).
0. J. v UDJOU1G-.

Deze ftree ' .ng bi Id hare ~"on. ftr i ...
riIIg op Za~rdag avond ooder vooraiiYrlch 'p
,...u da Pienaar.

- ONTBOIfDT 1l1T!

De r )( J .s-Iaar rapporteerdo, dat ~
ViljoeD ing ..milJ !t..I e lui gev IQ

.. band m t cle ..or f1icini, 811 "lop d n
nond van 6 D ber .

D S'e ID ed lin "ord met.re en ont·
vang_D, n da yeri eri,. '-loot cl e_oe
"erbaambodea voor . n avond "> dlSden

vencluuyell. 0. toepopprjj .. n ,weldeD
teld op Id voor I eD 11. VOOl' nOD·1edeo.

"ICO II(QIIIl£UD."

pen. vrug 'I"ID d n heer lleirillcl .. i de
beer Bauelaar, dat dt be B Beck ia oAder-
han4 liD, ... ID d'e aillitaireD beireireode de
tel'll pr ftIl de aaat der v ree~' d.t het
pboD" aohoon" _rd" ... (~h), dOOIa
de do~r Dier iD" ê politie ".. een oertifi·
Ir.aat te v ~1[eq' _ë beirekUD, to cle
rein lI.id dm- .ul. "ii ('pre"'r) acbtte bet
derbal ..o ietnt ODVeilia aie OfW Dem_

, J uir, r Oilliera docht, da de lai daartoe un·
ra .i wmen hoe de aal te reiaipll
(a_lach), n f &&Il de hand de MAk .. Ive ia
bADden te Il en.

G D bealait " rd £Ulomeu. .
"DA 10 K.ll;.l.lIf to OE<l&lTW_W:JtaO.

Na een piaDO uJo door JuirY!' 0 Beek, .. erd
op d Il hoer SchoB r p~ om, voor de
e maal_eri b. beCta.aD der _. in(,
een literviacbe IlelchouwiDJ,...n een boe t ..
openen. .

D h r &bon-. di. JM boelQe ".o.rid
)(&Iao" aeedlrev8ll door Van Oord~ jr, -
bebanJelio ,ltO-&8.Q had, bep1I .. et het beek
a n t'S bey ; _ teveaa ... bil .. 1reJe
aifuebm eli , 'ont iuieae, footief en af te .
kearen waren. BU,oorbeeld,""'" d. J..fri-
taanache tinnen of ,.,pnkk8ll VOeriIOG_
ge wurte de ICbrjj nr TIll " nil •TOAd • i:Oat.Ie
-VaD " ftlIaIIt," II oDder tt in ~ta ftII "011·....
n 'ik" ill plula .,...n "elt." W .. bel de

bedoeliog ftIl den _rjjvw de .Uri.... n.... aal
op te b lf dail nO( ..erd te verlec-. du
deed lajj v rkeetd ID 'Uil recleeIte Iloot .. -
h Laud, re I r te ICbrijno.. ADd_ fOll'-
1nreO loó&I. "ni. _" "...,.er " to

mDellt "Ha' u' bierTelI tt voor bla"n, ol kIOIIa ..
voor klOlllpl. II beiD!," IIT__ i t.enrjjl er
_1 •&0'" YID ct.n plaat." ~
"or-dt. Dan 1 i me OOIt TIG "O~.n-vra,"
u .Abb&," ell ...
Spreke gaf een breedvoerip _MlCbocnru.,

&OO.el ten (Ilnl ala kon DICMeIe ftII -
fIcluijftnat ea eiocliade ... ~.
cri~ielr. door eenige der m ~k deeIOIl
aU be deeltje te lean.'

1) b rS-J r " .. ' aM .... iD all ..
d ea If6lM11id, eli opperde eie
vta&il: II Wa n wjj .a" men 'rOOf "f·
Wil? ~' W rop ... c1iIooAi OIDW'eII' de tul--
k" . on toad.

De la>' P Irrupr .Iptft t:tIO pllÁt ftIl OOI
.IH'"~I to~ aobrijfiMl te __ ; ~
J nlfY!' Oun.n M,Il _iver..Bo1JaDd8llbe taal

.b~ lleiriaa bedaDkt.e dell heer I!!ob.....
in au .. cler un"eaipll voor de bekwaM wij..
'tt'III'OP laatat, oemde" Datid )(tJan JJ ....._-

deld bad, .. ..,.,. MIl vlo door Jw.1h,. 0 .Beck,
TIn der }fer" eo Schmidt fMODPII werd.

rial> 1I1lD.

Lt Vriidaa "erd de droe.,. .tiiJiaI bier ...
brtch_t, dal.re ... Ibeu". <I1Irie BM lil
Breede Riri« te Vileerldrifc 9Wdr00k ...
Bij ... eli aaidda& op 1Nl DUf Goadiai bed.
_beMa bij ~ h_eer 011 jon4ejm. Bou:
(Lainpbarg) --. 0. oYenii4e dw
ri.-ier "erd biioa lMnikt toen _ der purd_
weiaMde VerCI« te pall. De beer J_ "....
aood daarop eeD tOG., m tw .. jon .._..,
di. met ,,"oote moeI.le d. beer a.u ea dooll.t.r
op ~ altkrep oe Oy ledene koa Ir
eer lijn. "etoIt, daar hij rMda II t 46 ei.
,...D ut ~ ui • baud Md. doob bi " ...

d pavdeD die 1oiJte&aed6a JJVM) Gii-
belpea ea li de 'on v lol i ..-..rop llIJ
door de ter. .troólll OIIIje..orpoa _ -I e·
voord "erd.
lUi blijk" dat cs. akkiee 10_ Ill"

da.iJel' :!Mld , ..ftl_ ......Mt ba sijnl.. cid
bjj bV.' die' pk~~d _ ao.valJaeec. ..,..

TOIJttekkiaI .. ordt' be~ clocw bn t.it,t: hij aM 0IIl bulp riep of -Ilic ....... ....tte
toeo bO" c-finlerd "ent. 0 liar Itut IlOl
iQ de nvier _ bot lioh_ vu dM _w.-
ÏI oiet pvood8a. BIIide .yn beboaJeo
ui~D. .; oe o_1edGe "erd, ... OI-aij.e beleefcIMid
en udera loerde eic-Iuf~, ~UD
gerapekteerél door blaak_ _,,, I &lil ~-
des, .a "U lid TIG de p!aMl" till Ger.
K.ert. 1r!Ï laat _. "odIU,. _t JMI8 a.-
d_ na, v~ .. ie lroo l,..pMIr· ......
.. ordt.

BEGTU1T.
;

Nóg. een besChuldiging.
,"~

6 Noy .• lOOit
£a,ooo 0

750 0
o
o

15 0
2,856 14

la bei "!orinigbUy ~~iow". ,...-:1 p ·mbt.~
11., vencblJllt er IltID ar Kei (R-bott s lord Mil
ner lDd :the Sollt.h African Land '.QD tion)
geaohrevelt door seIr rea E. B. Iwa.u Muil t
"aarin men 'het voiaende leest: "From every
pulpit ...... Duklh laodó"nen, who. put d witb
tbeu pro{*~ytt (a.meljjk .. door plu en te
Draleen.tela le verlr.oopen un Rbodel) ""ere
deBOu.eed IS recreant. ana traitors to the
aacred;canae of .Africauderdom" " .. "' ..
"If .~ .Dulohimn - eoagM maki. in froit-
faraung from' Mr. Rbodetl' Oalifornia-trained
.-:per. he "U bóyootted 'by the P"'5iib.nt .bo
!lot ollly ~eaebed at :him from tb. pulpit, or

hllllle(f of tlte uob.iliD bospitality
DutthfanDerdispla,. . minister,

1 ;:;=mi.~~:!.~~of tbe opportuoity.. by the
1- grace before meat to lliath OlI.ti"

bil o"n table before .hl. o"n wife and
',_'.:1.1 ,tt Het kOmt inti bijna <)ageloo8.ijk voor

predi"-nt der Holland!cb Gen-for·
meerd~ lterlr .sieb &IIi ,alk gedrag eeu bebben
IChaldlil r'~t. lAdlen deze
OD....,. .';n dan beecboa" ik niet da~. &00
maar 100 oyer bet .hoofd moeten 'worden g alen,
IAdien de betrokken predikant o.f predikanten
hdt n~ de moeite "aard aebton in hUDDeeigene
'ferdediaing er v-u aouut 'te nemen, dan noch-
t!wul ia het "OOI' beQ de moeite w:ur-d UD de
~ereld te tOOnen ".1Ir. ~ leugenaar de echrii·
ver 'l"1li beL be'doelde .tot is. Die heer acbrij!-t
veel o ... r Zuid .Afrika en in ED,~land "ordt er
veel waarde un IOn. .-chriinn geheeht- De
redakteur Tla 'boyeDgenoemd maandschrift sou
nau".tijb bonen "eigeren eene oDtkenning
TlD boyea ungehaalda be"eriDgen op te nem .

, De a"e .
AF,RIKAANDE·R.

Y'

WORCESTER.

..

J. van NIEKERK
MARKT AGENT.:

STALL No. S, ~IEi:JWEMARkT.
. I

ALLE Verzendinzen aan hem
L'-l... ~toevertrouwd, zooals vruoh-
ten, Pluimvee, ens., zullen met, de
!DOOSOO zorg-vuldigheid worden .~er-
Kocht. Afreke ing volgens k~uze
der verzenders.

BONDSVERGADERING ...
I
1 • FORT BEAUfORT .•

_Speciale. verpdering ,...n den ;Afriku.ud r
Bond, taIr. - no. a, .Fort Beaufort, gehonden te
Taaiboeki.fop\tlill, bjj deo h r J 0 &bgel-
brecht, o~ den 29lrea~ IJ, m t 112leden ~en,
"oordia·· ..
De voorsitter le ..erde een &epMte toespraak,

,.~uiD hii"lijD dankb..,-heid j-Jena den Aller-
boopte uiUé voor de gtntde aan de leden .ge· .
echonlr..o, om "eder te- ka rnea rergaderee •
.t~klaarde do vergadering voor bezigbeid
geopend.!. - , .

Dur de ootalen .ll;iet voorbandeu .. aren,
IteWe de heer J 0 Coebee, gee odeeed door
den heer A 0 CI.'etMe, voqr om de notnleo bii
de -volgende yerpllering te le.cn.-Aangeno-
mea. I
. De volteode 1D0n_ .. erden oolr. aangenomen ~
(1) T 0 VO~...... W EDgelbrecht, -om de heerenvr llarx'; M: MOolmu, C TIn 8trdén en J
Eage1breOb~ jr, op te D.l1D811 ala nieo"e leden
. YIn dezeD.t.k. (2) J Ooebee-D Engelbrecht,
om 'bet .voUe .ab·oriptie geld te betalen ..an
lOO1-loo3: (3) W 'Engelbrecht-L Bo~ba,
den héer A F Dtey~r te beeoemen en hem te
oode~tennen bij ~et kiMeo TlD leden vool' den
af4eelinKVQad ~D Fort 6eilu.fort. (') L
Botha-lil 'Botha, om de rolgende verg.aeriDg
bij de.o hiel' A Coetsee te beleggen. .

De voonHler da!ilr... den h r en mur En-
gelbrecht voor hun guhr{je onth.liDg der "er. ge[IQm'~D.oerQ
aaderiag, ... .-rop de' klden aUeo opstcndea te_r
tostemmlag. ."-

De eeretlromende verg..Ieriog a 1 gehooden
"ordeD op den eer1IteD Woeo'da.g in December,
te :Waterliloof, de p1aata ná deut. beer A
One_. - ' •

W P EI'IGELlIAtal!fT,
, ~ ris.

De Nieuwe Opleidi~hÓol'-voor Zen. .
ding .Kandidaten. •

Kolonie.
",

S Marais & Co. blleD op den
aanteel bokkeu] te Klapmuts

.."rlml'_Ilo, Hof~eiillr en LD sullen op

een aAntil ~uw.perceeleD

op 16 deler eeu publieke
g-~!9u'C1eD worden van l'en aaDtal

De beer G P van Zijl ill de

LET TOCH WEL t----Alle brieven gerieftt aan den
Secretarl., Van de Sandl de ~II-
Iers • Co, a.p.rkt, of aan ,..n
Editeur, ons LatW, moeten tOch
.IsJeblleH, om oponlhoud I. vdor-
ko.... n, op het opschrift PQST
aus 44 bebben. '

ON S LA N Di.

zoekt e.OD betrekking III
IHij beeft ee,neerste

c8rtlll,'"ilt r9.!.rl",ellllll ',au' '"het Landbouw
eu oDder~iDdiDIl in alle

Zie do ady~rLent,e. .
GazeU-e g~pubLic~rd de

Additi neelel Compens tie
Spoorweg AmJodement Wet,

\JOIO,"'101["6. VermoorderiD 8 W fit, en de
....omagen Dag Wet 1 •

verllCbjjnt eellP kenaÏtie"iDg
!nCIC()(QOllSIBles.voor oorloge verlieeen ~nge,

Malmesbury, TuJ·
wnp~."'A~ Bobertsoa,

SW~lle,ndllm, Ri Caledon en

,

RH

Nov - (Beater) - Het
,,, ... nhli,,, ...ri'I.. vrijwilligefll.reglemeDt

bet Oprioh"D QID ~ •
".pellen, pe toelage
d.t hoofdelijke op t6

commiaaie ia .. ns-kld
naar de mjja .. erken·

:::::::::c::: __ .

DE ZUID ...AFRIKAAN
VERilE1I1GD .!liET

lJINSDAG, 11 NOVEMBER, 19~.
------ - I

Geen Partij Zaak. !.
Laatstleden Zondag, 9 November,

vierde Koning Eduard VIl. zijn ~'-
st.en verja~dag sedert zijn trconsbeasij-
gUlg. Bij een. gelage.nheid als 4e--" ..
denkt men onwillekeurig aan de ~1'D-

tige. ziekte zijil~r ~j.eateit, die !rijn
kroning voor eemge weken vert.raaA-de.
Wij wen chen Zijn lIaje teit, s~en:
met al zijn onderdanen hartelijk ge uk .

Het is de gewoonte van gekroo de
hoofden bij speciale gelegenheden hun
genade te betoenen door de kwijtschel-
ding van de traf yan een aantal .ge-
vangenen. Indien er al ooit een gele-
genheid was waarbij zulk een gen¥e-
betooning wen chelljk wa, w<'gens: de
goede uitwerking die zij zou hebb~,
dan is t than in Zuid-Afrika. He land
korut uit een langen' en bangen trijd j,

allen rijn beg erig OO~ niellw begi* te
maken. en de po~n van dien. ttijd
ZO<;1. veel mogelijk ult te wis ehen. !Dit
kan. echter onmog~lijk ten voUe ver-
kregen worden, zod lang er een groot
&alltal politieke gev!illgenen is, zoo Ian.g
de. fami liebot.rekki Men en vrieIidén
dezer ge\'nngenen d~ ooge-ngericht hou-
den op de gevangani en, en zoo lang
een 'deel der b volking de gedachte bij
zich omdraagt, dat ze g trait wordt om
het gevoel V'lUl. eenl ander deel der Ibe-
volking te bevredis:en.. . 1
Wil men dat Z~d7Mrika tot r~ en

nede. en voo! poed zal komen, me be-
ginne· dan met de ,Ivrij telling van alle
politieke g vangenqn. Hoe kan' di~ ge"
daan worden? Wie kan. dit doen? iVol-
gen onze con ti:tutj.e is het een uitSlui-
telijk voorrecht d~r kroon om genade
te bewijzen aan geyonniste. gevange~en.
lechte de kroon kan deze genade, be-

toonen. De koning handelt echter ;op
advie. van zijn venlintwoordelijke minis-
t rs. In Engeland is het de "Home

cretBry " die dd koni~ in geviillen
VBn pardon advis I rt. Zijne Excellen-
tie do gouTerne~, vertegenwoordigt
Zijn M j teit-dd Koning in d ~aap-
kolonie, en de mini ter, die hem bi~taa.t
in 't uitoefenen Ian zijn macht· ."
schenken van genooe, is de procweur-
gen£'rlLal. Waar liet echter de vrijheid
v~' hond rden geldt,
spreekt het van .J&a}c door
het geh le A"'~UJjI" bl!8DJ:tikien
woge~ zal

WJJ v .. ,-t:N-u".mn

den .eersten
Koning niet
de vrij teIling
genen in Zuid-
regeering wacht
gevoelen van d
langrijke zaak,
sch.oliJk, dat een Il_V'u....."

.telling VaD aije pu~.IIlCl"" I'~.un

eene Ql1,en,ellr
lDet "tiik.m04l1liiltbi6d4N1
bad. Hjj-.
Oel.allilll
den ijyel' &IQ
sO.op den I~eala,.n

De lnPlifterde

DEalA.



JlalmeIbury IDcuteurWmar ct·
-.Vogdjj & Brand!BaUl&IltiellaatJ-
ohappiJ,

Publieke V rko p~n
.in den Boedel van wijlen Dr. E. L.B.
f'" Lonbser, van Malmesbury. .

D'E ondergetee.lrende, behoorlijk
. daartoe gelast door de Exe·
r outeuren Testameotair;n bov-enge-
melden boedel, sal publiek doen
verkeopen ten dorpe MAlmesbury

OP

Erven I Erven I
mt de band te koop, il . De
IQ ERV . rN.··

(OnoobQuwd), gJ oot O· 100 x
60, gt'l ..gen op rechterhan nn. pád
naar Hexhetg, greneende ~n grond
van den heer P.·R. Louw.,' .' Te. _z__ ,;

D er\" zijn te krÏJ~n arson-
derlijk, of u 't geh el. j
Prachtise tingrood, beplant met

vrocht~mpn. nabij rivitt, en aan
het dorp '!!ellioztou gele!ten. .

Voor blJzonderhe<len d"'i' aan~k·
bi .,
IJ J. E. SCHO~VERS
Kerkstraat, I

Wt"llington,3 Nov., 190f'

YRUDAG,den 1'ien HOI mber unst
10 ure des Voormidd8gs, het vol.
#Cende:-

VASTGOED.
Zeker vier erven Nos. 74, 75. 9' en
10 met daarop taande gebou wen.
bestaande uit dubbele verdieping'
woonbuis rret buiten gebonwen, en
1I'oonbnis bes ode uit vi I' kam~rs,
E-tkamer. Kombuis eo Bad kamer,
gelegen aan den Piquetber We!{,
en aan Truter Straat, Malmesbury.,

Zeker twee Erven annex hoven-
gemeld eigendom, en een zeker sLuk VAN

grond recht over het dubb le ver- E~rste klas Koloniale Vaarzen,
dieping huis. . Melk Koeien, 'I'rek en Slaoht

Ossen.'
LOSGOED.

I
I.

I,
~.

De ondergeteekende, hehoorlijk
~elast door den he ..r Mibhiel de
Koe>, zal pu-iliek verkoopen te

KLAPMUT~A",IE, .

Kinfa ~IIU,
~ 311•.JOh.D ... Inir~

. M....~ .... dtiCDl.
~ Truch~~' Ptodiliin' aU
. • OU \ofvemoU:ri Ililllll-ou& WaM ,

..t\entie ont1l'llft4M1l, ' . . ,.
. '.=!::". J

OADELUK~ AFR5KSNlNQ.

Klapmutsst.,tie.
!

PUBLIEKE YERKOQPING

~irtctmrfn :

•

• W~-.. PuroBlU8 '!, ._.
~: ~ . v -',lI H.. &DJUf. Dr!e jaren
1., BnwLB . ...\ " ...,.. . .

,I' 1. W.BU&L8 }...
• 11 t'uro1JU8,Sa..' Twee jaren
lJ ,&mu. "

~L;~;".VAN ~hB&D~ l . .
Ii !iOomIUIUN Eén jaar
:. ~ D.WH
~ j' .

. ,c,.' ~'. l'Dt'Unnr '
~ f ot :.-

D. J. D~l"BT ..
p'. "
ll>j .~ I.:
;~ ~ ~.. <5'ann ur.en : .
~Pf' STA.l!lDAlIJ) B.A.N~ :vn ~umAnI.u.
.~~. " . ._ .
n ,.,

.,;. ;-
,.~~
\: (; .lw. A:r~"alhEAX S~

r . .~ I :~';oel d~r MjL&tschappij: I:..
. 1 .J~,", .. I

_1(£'
Dez maatsc ~. j wcrd opgericht met het doel eene a1g~ee e .lWI.d8la-

óczi hci~ in al h~ I.' en te drijven te Sterbn.,x,m ell .ullt~ardfé"p-iNIl
als de Dp-eëteure*,' } .gt:n goedvinden. De werkZaamheden der ~t.ehap~~
zullen in,luiten he 'rvaardigen en verkcopen van alle hande ~ op-.

Ez~ls,koope.~ v1f prod~~ , lw allerlei BOOrt ten einde d.elve weer ~ r ..eelig-'
, ste WlJze;vande h~ t,; letten; alaook alle daarmede direkt al ,Ill ver-

band 8~e zake~ r~heden, zooala de Directeuren van tijd I -tijd lullen
V -rkoopiog Publieke Verko~1 ping besliS8en.lI~ het: ,a~de maat.chappij .al ..bes.igh.1id drijVeD .,. ~e

. 'i' Handelaars in alle ~n .van goederen, materialu en produk_j. De vo:.r-
VAN TEN DORPE . deelen vJbonden 1El~,:iulk een bezigheid zV:lien aer aauieDlij~ ~ju, ell ~e.

Onbebou!" VliJen, OALE DON, gewinate~ lullen, tet, . liikking ....n 'de ~déelhouden sijn. Ill~'a ~r •.
U (li 0 P nemens, 40 ver mb~ .k; alle handeI8w.are-ndirekt van de. ~ han~la-

i huizen enj~brikim~_n~'_n Eur~pa en .Amerika te ontbiOOen.: Een drt 'VUl .hetDonderdag, den i3den Noye~ber, i9a2 . Kapitaal, ~ooal8latet, rflworden besloten, .lal worden belegd in het pen of
V AN optrekken, van de'1Ï~go handelagebouwen ~e Stebtroom,' ell _ e andere

I i' L. •

50 8~:rsteKhs Jonge I E'zels, plaateen "jaar men'lk8~uiten zaI'tak-bemgb~enop te riohiNt.
van ~weetot tienja.r~!l 0 d, . ...!, ·1/·~, AANDEELEN. . "
en tien Paarden. I :' i;.~ ! .

, -I' . . .

A.wqeken v~x! .~~eelen zull~ wok'deningewacht tot op de'llf' Decem-
ber &.alstEl .de, eD~m,~ten op den vorm '&IlJlexdit pro.pectUI ge I t worden,
en met ee ~eque ,vYfr ~et bedrag ~Ibaar op ~nvraag gezondef· • roen aan '
den Seere 1 ,d~ I~~.P. W, A. ·de Klerk te Sterbtroom. D~ " '.
behouden het rechtl#deelen te weigeren, 01.ten. deele toe te I. Il. of-ten
volle. AlJ het geWltfêgeken!l minde-r is dan ~et getal :waarvoor *aag la.
gedaan za1lde bala~ rt het dePosito ge&ruikt ~orden voor vere1fe' • van het
bedrag be~alb~r b~j ekenning. Wur geene Aandeeien toegeje worden,
wordt het jgeheE'I,~a~, ito terugbetaald. VerzUim in bet heWen ivan een.ig

, .. I ' . . . ..
paaiement :"'aDneer bé baar 8telt de vorige paaif'nienten bloot UA vpbetJ.riDI.

. I i . . U·. '~ . ,
Vorm4n ~an ~l" kunnen verkregen worden bij den &>ere '.

; .' !~. -'
j I §. . .

_.:!. t VORM. V.AN AANVRAAG.
I ,. !! '
1 " it> f, 1

Aan de Directéuren'''F
~ ,;./ ~

DE S;r~K&T~ir H.ANDELS MAATSCHAPPIJ, BEP lIi~T,, ... ' .
j), . !foof 1 foor: Dtrlllg Strdt, ( tpstld.

OtIOt>i8"iiilI!d~,,· - £2884 864
:¥-~J .

TaarUiluclt-J ~ _ ~
[rlkomen. . ,,,_D.

BP 'OIALE KlGU OgAP~B . .
AB80LU'l't 8KCUlun1T.

V-JtIJDOX VAN ALLI B1I'PBa"-(~·OI!l". '.
I lOO'J'B BONU teN ,1&DIlBJC D'R I'! JA All.
"OIG RlITALINIl VA:l't vOBnE1UNOI1l.
JtBGlJL!TI S VOOll NUL-VEBBItUllJSG.

VJtIJ VERSLl" BN a LZES.
ilLS VOOBDBJLBB. B.UOOIlU AAB n..

L&DB
OEUTlGDB '(HTGAVll:N.

EBN UBSOONLl1K.S A.UfSPBAULUg..mnD.
TU8S0HlNTIJDS.OU BOlfUB OP VO~D"_

. . BIN.G. .
LIBEC.A.LX WAA&D'1i w_ Q~SBQAVIIN

i WILLIAll MARSHA.Lt,
Secret.riI.

PUBLIE~B W·IRK EN
DEPA.iT.KIlNT.

B taande nit een voorkamer set,
stoelen, scbryi taf ..), bedden, ka .t n,
wasch en kleed tafel , medische in-
strumenten, boe en, medicijnen f\nz.

1 vier plaats kap kar. 1 twee.
plaats kap kar, 1 spider, 3 paar Op Donderdag, 13 Novemb~r, 1902,
achter tuigen, 1 paar voor tuigen. 3 'Om 10.30 v.m., ,

zadels. 20 'fr k en Slacht Ossen, I
1 paar donker bruine beng ten. 20 Melk Koeien in m-Ik en ~et kalf,

waal"van één e-n eerste klas schiet- 50 Jo[)ge Vaarten. I tot 3 ji\sr oud.
paard is. J paar schimmel ·h uzsten Dit ve is oprecht koio1i~1 ge-
(5 jaaroud), I blauwschimmel bensst te Id en in zeer goede oondltie,
(7 jaar oud), 1 zwart ruin paard ( :-:p culateurs, Hlachters eli Boeren
jaar oud). '. moeten dose kans niet late~ voorbij

1l:oWilt nog verder zal aangeboden
worden.

ReohtlteleeJ'de. 0eILd.Dl1tté8rdé
Wets .Apn~' Boe4eJbre.

reêl~, V~.A1akge!', eu.,.
KROO~BTAJ), O.K.K.

Surdarial: SOHUTlJEItICHT.-
G. W. KOTZE,

Secretaria.
J. W. MOOaSI":E Js. k ce.,

Af la ers.
Malmesbury, 2':' Oct., 1902.

~a.a.Il. I

PAUL D. CLUVER, ~fslager III 'h t- schat alhier berindt .sich
een donker bnin ruin paard

rechtervoet gelJtandmerltt ] 87,
voet ge\>'&Ddm~kt 60, lin-

ker bout : boendervoet gemerkt.
Indien niet gelost v66r den 29sten
No·v8Ulber, 1902, .zal het&elve uit
de Scbut~'ra61 alhier ',erkooht
worden 's morgens om 100111".

J. C. DE JONGS.
BêhutUleester.

Darling.3 November, 1902,

·WELLINGTON. ze

fieD Onderwijseres
: A~iswnte

School te
De applicant moet een ur.K.1.ase

"Onderwijzers Certificaat" over-
leggen en verder in staat sijn on-
derWijs te gev-on in de Bnaelache en
Hollsadséhe Talen, ' Randwerk

and ~",ing). _ Muziek
harmomum] j en moet 001[ lidmaat

zijn eeuer hoteetan.soh~ Kerlr. .
Teek~meD en K~erceereD lPhysl!"

'cal Drill) sullen tot aanbeyeling
strekken.

Applicaties. worden inc;e*acht tot
30 Novemb r. Werkr.aamh ..den té
aanv8.ltrdeu 21 Januari .. 1903.

Salaris .£80 per annum en d.
muziek gelden.

J. H. SCHO.EMAN. '.
Sec. School Oom.,

Sehoemaosdorp.
J. P. HA.1OlA.N, I

Hon. 8eoretaris,
P.K. HamlDaD.hof..! .

Diat. wo~:
BENOODIGD- ,

ERN gecertifioeerde Ondenrij-
ser op eene boeren plaats ui

het llol~llo distrikt Toot. zeg. tot
6 kiDde~. Applioanten moeten
gecertiiioeerde Kopien ftIl al hun
Certificaten en getUigIOhriften ft.D
bijlOlldere bek1raamheid, IOOwbl
ala nn goed gedl'I!g en Llrlmaa.l:-
&Ohap toezenden. en melden of q
aan.de Ned. Geref. Kerk behooren.
Onderwijs te worden gegnen in
H~~ E~~~ en »~
8alaria £6() per jaar met vrije
inwoning. A.pplioatiee niet wer
~ den lOden December, 190~ ~
te HDden. &bool te begUm.en in
Januari, 1903, I .

8. A.. CLOETE,
Hauje.fontein,

_ ·Molteno.

Gelegen aan de VOOl'stra t, be-
hoorence aan de Ne..!. ueref. K~r.l:c,
zal plaats vinden op

Woensdag, den tzden Nov., Sde lOaa Pu"Jke
DUJIUUJIIJ.t' Doorn Riner, CH.L

Worcester, ~uwde ~-
-wij.. Werbaamheden te bMio-
nen d Jede in October of na""lde
Keritmis Vaoantie. }losiek: eeIle
aanbeveling. Salaris £, 20 per
j~ en musiek: ~den, (lori;- ftr.
krijgbaar "'0'Jr £24 per JUl") •. ,
. Applicaties met ~tde
eopijen van getuiglohriften ~
bekwaamheid ooi ond6rwije te .. en
tot bij Standaard VIt. goed &ede-
lijk. gedrag. en lidmaateohap ea:ier
Prote8taoteobe Kerk. te wo~
in~aouden bij den ondergeteek:e e
met Jatao dan den 3den Deoeta r

's morgens ten 10 ure.
Deze Erven zijn zeer geachikt voor

bouweinden ; de grond i.goed 'voor stee-
nen, en de erven ZIjn grooter d n soo-:
danige Erven gewoonlijk wer verkocbt
worden~-

Plan er van ia te zien bij de enderge-
teekenden. Tegelijker tijd zal verkocht
worden de oude" Muur" rondom de Pas-
torie, waaruit eeue groote kwantitei;
ba.kstee.nen kan verkregen worden, be·
nevens een groot lot" Bluegum Bout"
dat zonder Reserve z~ verkocht. worden.

BOVE~GEMEtDF. l~~..els zijn
alle uit~ szocht door onze vrienden,
Laing eli Hall, uit een gr'oo~u troep
en dus kunnen de V1"iend~a ver-
zeker I zij n, oat zij niet teleur g
tel-I zullen zijn den da~ m"t de
veuduti " w ant "julle Wt3t-t dt'lS dat
onze vrienden Laiu en Hall altoos
eers e kln~ (!ot'd br -n.;" ~ j :z13ggtln
',Ij b boo, met g-~oote mociite dat
,gp,tal E,e13 gekreg..ln, wa-it 4e aan-
vrnag voor Ezel is nu zo') groot
als het no' nooit t,} voren was; en
zo-ials do vrienden I I wel zeker
~ehoord heh eo, koopt het Gouver-
nement lJijkans alle op. oatt allen
en Koopt, want El.els raken bp ..

LAING EN HALL ..
nEllPI·:R.j, )ro()R~: & KRtG.E,

Afsiagera.
:

M. L. MI'L'H en Co.,
Alalag&n.

BENOODIGD ..2:
E l!.t. b.lerk uie; Hotlaudsch be·

kend, in reen Al"emeooe Handels-
bezi~beid te Malm sbury. Ha.laris
naar be wuamh-i .

; rieven te adre s -eren "Alph ,"
Postbus 4~, Kaap id

-G ti bij !'Irl_nw Wet, 1888 (9-ftIIItHi;l
li> 1846.lI d4 OIUHrU.,_ Á_,..,.fM MaJ.

,~ilJppij ea. de Xtlap' de 9otd. Hoop.)

STERKSTROOM ..STELLENBOSCH, Mex1caan~ch L!kdoornmlfldel,
Gereg' istreerd. Y" H iijne eerfn, !.; ;_'

1 . fr '~. J . ,; • ", •

Hiermre slui. ~i ~ .' voor e. : lIij~de "een d.epo4ito· .. Il
2/6 per andrel op "_~'.l,.t.,. , aandeeien van. £1 e~.ln bOvenpnoemdé maat-
schappij. fit v~rzo;k(Uimij dat getal aandeden toe te keIlDen vo~ termen
van het Pr~8peêtull~ie~ iJ ~. hiermede toe dat get&! of eenig ~e+~ getal te
nemen, en Jc macA~ ,u"bi.tn naam op de register van leden te Paaar.m'ten op":
zichte van de aand~~,tuzoo mij t.oegeetaan, en ik neem aan de vwere pui~
menten te ~tala ,sf.~~ereiJcht in te~n.van het Proa~. r·

. . ~ .!! ~. . ' I
Gewone handtefl~g. ' ;' : .

- ,L ~' .
.' !~r ~ • . •

Volle n~;' ..<;,;.t~.a , .

Vol Acti." i1;"" n. • . .. :..... ...•.. - I I
I ' I: ~:

Datum.: ~1.~ ,...................... .
• , .8 1 . L

EE~E b h,nwijke vergadering
van Wij"b'lfjl'en n underen

zaJ alhi r in de Hoftaal op V ijdaz,
den 14lfln dezer, t-n 10 ur s g't'hou-
den worden, waarl()6 all,~ baiting.
hebheode vriendl'lijk nit t~nCoodigd
wordeD om zaken te hO' preken met
betr kking tot de verhooj(de invoer
belasting op onze koloniale dran-
ken gehevt'D in do 'l'raosvaal, ten
gevolge waarvan doze handt'l g bed
peperkt of afge nt·den is.

W . .A.. KRIGE,
SteU.>nbo!lch,8 Nov., 1902.

omereet West. 13 1.tili, 1887
Den Wel·Eriolen Heer B. lJESVA(1 ~'S,

KI\~p tad.
hl ijnl:t'kr,~Dif, dient om te ()el"'~fiOpereD

<'lat ow ;\1 s:irlL&n..oh Lik loorn middel mi,;
volkomen ., vrijd heeft van een seer pijn.
ij~en LikCor1ln. [k kaB' het aaqbevelen
:~I,een booR'l't cit munten<'l Pn wonderbaar
l(en_midJ',,1. ~

J. .Ii'. HErTZ,
PI'Il<Lkantdcr N. G. Kerk, SomerSet Weet

Verkooh t door-alle Apotbekers. Overal
per PO!<t gezonden voor V, in poet.segele.

. WELLINGTON.

Kc>qj-t- &...DIXI~J
; ;,~ap. __~ •• Ii .
1 . ! '. ~. I .. " ;.

·WATER f

KBN.I8GBVING~
-"1 .UR ondérgeteekende belét bij de.ae

~et jagen mn eeoig!lOOrt ~
hetq likt geweer, houd~ of' an-
deruin , op qne. plaata "Geluks.
hoek," distrikt 8 ellelldam.· Over-
treders zullen nnolgd wordeL

j • J. p. U DD!". ~
Boberteon,

5 Nonmber. 1902.

-
LE'r WEL!
Het Erf \'1\0 den lw('r H .. J. d..

Wa I, wonl ~ellri VI rt'·,'rd oi"t uit
de hand vt·rkoch t 7 ijuc:L--, zal 1 U

Publiek Verkocht worden, op

Zaterda.g, deu 15tl II XOfPmb61'
's morgen tRu 10 ure.

HEItzeI ve zal iD drie -perel h'n
wordeo opl!eveilfl, sn termAD \""D
verkoop zulll>n z r IUlnnf'm,·lijk
gemaak t worden.

)1. L. SMrTH &, 0.,

Wellington, Af l8gers;
1 feu.' ov., 19(f2.

Donderget.' k ode maakt rulD
h tg", r(1 .p'~hliek bekend, dat bij
rOOvATJg,'noemd I.ogies Huis Iheeft
overgeoomen van af den 3den Df'-
cember, 1902.

Nieu\VEl en goede bebandelirg ge-
1\ aaroorgd. .

A. P. LQUW,
Bt'stiprder.

WATER!
.. .~: L .

D'E Potnp $l8.'~ier gewezen is de beste in de markt.
verkoopén méer >v'an deZe'80ort dan van al de ..... ","'.,,,

, ~'l. .' I

soorten tezamen. "<. '!
, 'j 1:' '. ,
0( ~'. 1; "

Kanker Genezing. j Als u ~an p~~p wil hebben krijg
_ ze en g;-cen~~ei-e. .

Wij Vtltko )~un,~. ~ cr Straw~onite,"
bet beroemqo. IIDd<fe~.gen RoD'l' ID AdD-
!.PPELt\, en. (le n~~18preipOmpen om'
het te gebro ken. ~: ,.,' . .

Bijen ·or.vën b~ ,e ~behoorael~·
d rbij. '.' t. - .

Ifedden en If&!.. 'e~ Stoven.
, .>:,._;
vóoi" Je .

iii

ii•• 019...... .,. ... 19"
'.. 'r ~ I', j I {.

-.

·BEBOODIGD
EBN _ODdenrij of Onderwij-.

aeree voor de derde klu
Publieke School te Kweek.k:raal.
8aIaria S60 per jaar. - !
Huin~ Terkrijpur voor

£U P6F jur.. .
Werkuemhedeo le beginnen me

Jumari kwvtaal. _
J..J. Vu 8CIULKlIVIJK,

P.L X.... KJ'MI,
w,CII'OII ....

MEJUFF'f.W W C. P. DE
WiT, dio yt'rpli ht is naai

L t 't r.,l rl t, glian Wf>" .. ns hare
~'f'1.on.)Ilcid, wf'nscht >:riendelijk
hi"l_"mf'd hr kc'nd t m· tIn aan baar
VI le vri nd ...rl, fllt b t h mr onmoge-
lijk we7.f>n zal p'\ti"n 'n te ont-
vanEren vóór dt'D I:ten Februari
aaoll nde.

Ra rtaon,
3d n Noy mbeI', 1902.

EINlGI AGg

E. C. KRIEL,
&eadmitteerd en Gtnmal 1. Sllt'

VENDU-A SLAGER,
T aar,

K.

Oorll

LoJlll ... , 'I No" (
door,

lMnita. 0. Lall
...,o.d.. nl
_t& tIllI!" ; d
~oer ... rmind~"

al dill £.
U9,66C),\JlO.

- '-da, 7No..-
..... md. ElIJa1
wekt .... 1wat .tru
.. Mdn edl ,""tQ 'cl beiJe
.... 'jrib id •
K.. YJ'Uii eeb I r
,na_ ilt. buit"
I.trjd . -lateu r

0. 0

Loadu, 7 Noy-
heeft bed 1l U&IDI

..." na MD r.et DOa be'

...., me

alGI-1IIRl _ 0

8aaDer'maD r'
ftII be debat 0
doead o.od~k
lie &&0

Lood ,7 Nov-
deo ~eo I boud
bak.er. &iiD in
p"k, P UiiJOll3
aka • Tell ded'.'1 eWOD8 D.

Il

Lood., li
WIII'Itl la F
hebben, ..,e·
neb: 0 le
orerlliard bab
daki.n, "oor

LoDdeo,
'''UMO ojl
Aa D k)c
Natal, eD
Bank ftIl
[!!kD M

de beet W
.....'thtál

Lond n,
·ii~ciio...td
O.K.G d.
beide "OOI')
1........ aD J
Cbarl.
nacht d. ti

1nl te
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