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P. ~iêf(,3
Voor . KleedingstoIfeo, BlOU8eD, .

~n allerlei rgemaakte Kleed •.
lOg voor dames en kind ren. .r

Ook Huis eo. Tarlel Linnen. I
H~"D worden ópg maakt 'in I

'de .. meuw.ste mode te on billijkste
prlJlI D.

RllST DB ROLL. GE.B.JF. KBBJ(,
Pari •• at trut, -KA.APSrAD.

Publieke Vendut.ie

-UnioD-Outle "'1' MGom-
aart Iaataelaappij 'Bpkt

OONALD OOBBl. ".00..
,HeM....

DUL 74.-:No. 7,~35.]

MONTAGU ~., OP'

ZAT.q.DÁ&,--...mber lóden, 1902.........
~., .

VAN OALV
I

Woensdag, den 26s
25 U ta jonke MUILEN 'flUl

twee tot drie jareD oud,
5 Rij Paarden.

G. P. VAN ZIJf;,
Afa1agar. Per publieke veiling verkoopen,___________ . van wijlen J.

BENOODIGD. 150 Beesten, waaronder eerste klas
- bullen , I· ,

EEli'E GouTel'Dante V'oor een 800 Merino schapen, I~rste klas
plaatB in dit distn1rt wordt 1000 Angora bokken, ~rste klas jletEl&ldJ

door den o~dergeteekende ge- ~trent 200 AngOl'a ~k kapaten,
vraagd. Kenma nn Enge]sch, 75 Struisvogels; J
HoIlaDdaoh, Musiek (pianoforte) I Oprecht geteeld bul; .
en Zingen, een vereischte. 9 Groote ossen, ~ voor den cuowu..."..

salaris £S6 per jaar met vrije ------------+-""'H~_r_-----k&6t en inwoq. , .....
G. S. OLOETE, Algemeene' BI oedel

Procureur, ens., Lady Grey, •
_ distrikt Aliwal Noord .

''''''''i'",,",~~ ;an den boedel .

koed ge~ld~- jo~
'I

BENOODIGD
EEN OnderwijMr, ongehuwd, BO

voor een - rivate' boeren
school te Wonderheuyel, district
CarnarTon.

salaris £36 per jaar, vrije logies
en inwoning.

KeDDis van Hollandsch en En-
gelaoh Tereisoht.

Applicaties - sullen ingewacht
worden door den ondergeteekende
tot SO November;1902.

J. J. STOFFBERG,
P.K. Carnarvon

OP DINSDAG,' 1~ N
OmHalf elr, v.'. t ' ,

BENOODIGD HEB~EN de executeuren besloten d,m .pe. rt~Jt>lJeJ~
bieden, OP DE ~LEKt zeker 48

.EeD Onderwijzeres die in staat 'is grond, in het vooruit~~wlDdedorp Maitltnd. J
~- .....«il1~~ tra geTeD in Hollandschr De tukken-groDd k wOMen ve1'koebt

Boge Muziek en Zingen. Een de andere zijde van "Montagu Cottake",
Afr.ikaaDder sal de voorkeur hebben. den. overledene, en de grootte van de stukken .
. ~ ~ '8 j~ met vrije 90 voet. , ' ' I '(

'" JDwODJDg. ~de~J.8 te- worden Bouwen in deze plaats neemt dag~lijkB '
gegeveD aan vijf kinderen. Gouvernem nt een groet getal "Cottages"

Wer~mhede~ te worden be- laat optrekken, pit eene goede. opem1g
goDUD JD Januan, 1903. ten, en de grond nu aangeboden zal,voqr dato J DE BEER, ~.

, ., Bloemhof. Geldbeleggers en, Speculateurs mot ,ten.
Pri1'lote Poli w AllemansfoDtelD, gaaa, t" i

Somerset Oost. Vertrekt van Kaapstad met den lO v.m. '
, j''. ,. , .4.

w.Simondium Publieke School,
Groot Drak.eo8Win (Paarl).- cf Chamber Buildings,"

No. 134 Adderleystra.att Kaapstad,

;.N°77i~~o;.,EYR-& lOO
, '

'! .I
!

Afsll1g8r~·
!

-\

Prijuripaal ...A. B. KOT
(Vroeger Principaal 'flUl de let

X. Puhlie~e School te Riohmond). .

L-'BBRT,INQi'i';orj~D' voorbe-
bereid ~oor _ ''Elementary''

"School Higner" en • Matricufa.
'tiOD" ·-Examen.," alIook' indien
vereisoht voor Onderwijzers en
,Cieve1eDDieDlt ExameD.8.

GroDdig ondenri.js iD Engelsoh
en HollaDCUoh gewaarborgd. .

Koetleerlinaen sul!eD ~ Di de
Kerstfeest Vaoutie· mg~nomen
worden-

Voor termen, eu.:, doe aansoek
bij den Principaal.

~id-Afrika in het

blieke Vendutie ZATBBDA&,
• '. I
'. Dt8 YOORMIDDAGS,

II
BoBEBTSON. TO;EGANG •..

, v.rw.rac..... n en a.nll .... n
_ • _ .ow. OP

Z~TERDAG, 15 N~veDlber, 1902.- L:"! .. I -.--- __

\ G. TOU()B~&h~ft de grootete ondenioding in.,,"Ihilli« oprichten ftD "indmoleus en Pomp tellels.
, B_epara\ie- wordi gedaan; Alleen el'ftl'8Il

PBOMENAD·EI
' . II -

DBSAVOND8
II

OP HE'll C'OLL

28 Ui~esoohté Jcmge MUILEN,
,van twee tot drie jaren oud.
S Bijpauden.

LG ..A. TUBES,
.Afslager.

WELLINGTON. -,- - I,

L E T WEL .1EENE bela.ngrijkQ vergadering.
va.n Wijnboeren en anderen

zal alhier in de Hof~op Zaterdag
- " d den 15den <!eaer ten~lOurA gehou-

Het Erf v-an den heer H ..J. .e den worden, waarto:f alle belangw
Waal, sooals geadve~rd niet mt hebbende vriendelijk. uitgenoodigd
de band verkocht- IlJD~ ~ nu worden om &aken te bespreken met ~ de
Pub_liek Verkocht worden, op betre~king tot de .ve+~de invOer ui~d. gUCJ~

Zawl'dag den Iëden Nuvember, belaatmg- oP. onse kplODiale draD- :W"r
•. '8 ~orgeD8 ten 10 ure. . keno1gel(9men JD d! __~handvaa11 ' ~~nl ,(jIf'1.jI:e._ "'lj"'IIIiIId~"

. . . '1 gev waarvan UCl6e e ge~
Hetlelve sal, JD drie percee en peperkt of a£gesnedeJi is. '

worden op~eveild, eo termen ~ W .AJ KRIGB
verkoop Sullen' zeer aaDDemelIJk • I ·gemaakt worden.' Stellenboech, 8 Nov., 19~. J

• Lo SMITH & Co., DE heer H.KaubeahJmer i8 ala ......
W~n, A&lagers. voor" OU x....t" '.~~I.hl... K..a-

lSteD Nov., 1902. , -.;. .',

DADELIJK

, Novembert I
'If
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~.'''','''3n••1_.
LoadJ II, "7 No. <B-->--OJ.a.. 'IOCII de.

maaDCI O'ltob.r tooaéa - ëlat ia ..
~ CM ID.YOeI' iii bet V.I'~
KODlorrijk _~ £t,600,ooo, a. ai"oer _,
£1,000.000 y.~ il~ Octq_I.~~
De \OeDellileDde .oonai.... UIl bet
kwartal blgft dat. . '

\

·Oorl ....

Lood.D,? Nu~ (Lut.er)-Wecel iea neeM
.aUo de oorlogabefrooUlifell ftII 190h. ltoS
h ui JJ •. De baQlio .aaa a. VoepotD je ...
meerderd ••• ne b. ,.YeD ftII ratillodiee
1De~6 millioeo; CM aitf:laf ~r rHlonk ea
nnoer nl'lDiDdenl _, S ilIioea, D. .b.. l•

. Ili Dal sal d. £.o,2liO,OOO -Un iD ,..... \'III
.t39,6Ml,'JOO... . '. '

ac...-;;;:;..~.,- .

LondeD, ? Noy-(a..*)~'Oe JDDdedinllD'
to."b.D d.. Bo.,."'n RI Ooaf_ti. liai.1I
wekt II'" wat IVjjd i d. 1acMa. De
ftII bedDIl .ed~een ..a.édcoeId artikel iD
licIat dat d. I*l1e sjjdn d.r k_tie _t
,._tipheid •• ODpUtjjd· ~d aHee_'-
)(ea YTUlt . ecbter .f d. c01lfel'Dlltie Diet de
.realeD je te baite .. ppab die in .. n handele·
Ingd aielllaten rechburdiaeD.

De_ ........... ~

Lt>JldeD, ? Noy-(Reaw)-De beet &lf~
b.. n hedea lJamiddar iD bet Iag.rbait haD.
".YDD Y&.Q.. l1 r_l.ue die bij DÏDIdai aaa
..ouRI.Uln OlDhet pul __ t iD .&aat te .1.deD_r bretc.it mei d. ilerwg.w.t kJur t.

- .
LoD;!", .10 No~ .. (R lt.ter}-Een1 ~~I •

lDedaille je aan cl. olIlaibr.D cMr ~""rJjj-
~pea .. yea die tjj+ne dan oorlolr iD Z.
Abib all traa.portlObepeo w.rdn Illd.--+- ........,.......
. ~lldt!D; 10 Nay - (BJter) ~ID bet llare~btIÏI
.. Jd. heden d. beer G~ Balfoor, ~,
ftII bet budellbe taaF, dat 'Un de~ot
~. Diet in atu' ... oru ~c':l !DDtde _uir der
reede,. te b~moeieJI ,die io '1Ilke leo hsedel
op Z. Afrika "0 ytwbond: hadden ga·vormd,
.... r erkende bij I.veol dl' bet eeu f.!k nn
opelJbaa.r belaue wu, Soflebt bO aiea,soa hOJ
lIIi sicb onhrikk I e,"Lord G80. H'.mHCI>O,
miai ter Yin IDdJlebe .. bD. heeft bij !h~t iedie-
DeD der lad_be beeTóotin, gfJI. ~t er dit
jaa.r "D balig a1clo !no .£1,7Ot),~ WI', er
\eyel1l op .. i)aeDde dat er"D blij Irbare ....rlninlf
~U yoonpoed plaat. bad, eo verkl.rj.odfJ dat
de be rekkingen tlL-.c!bDll Grno' Bl'i 'IaDj• .tI1?
llualaw! wat .Afg.bDRtu beuof ooy,r.aderd
bie,.. . " . ."

............ ~ .......... 411.
Londen, 10 No,-(~_) -H.et fi".. tmul

.~en 1Y0ad door d.1i 10f'IIia1.w in ~c.t ala 1-
bow gA!eYen, !teN doo' Ibij cia .. wad ,enanDD
bu~ewoond, .... ro.de~ d. beer &. li. 'Balfoor,""~fImiDiI'-r. la fUll toe.pna'lr' .... de ..
dat de oorlog getoeoo laad da.t _ bWieit ut
looter ,tille .enDoole~!cler rilk. ~ wa..,
IIIUI' bereid om yoorl het rjjk aieIa,-~·.
rtrooeteo eo te .ecbt~. Bil w_ opld.·...._
lijke ea i&oJfe1ilk. hc!'warDD nn de ~
der alreo no Z. Afrika ma"\l' .. ide k *.100 ... ·
cJlt bet ei ode yoo,.~ig loa lijD, ,dav
bestuurde,. nu groow bék.""b.jdj iD
land badden, lOO .1, lord lIiluer .eo Iii die iD J ... _ .....
dieD' sehool geléerd I!~deo. -De ... .dlnl vaD
den boer ObUllberl'Li" ... IllICbtl cle 84>111
-raD. .. hl lollre be'Gekeo, en bil boopté d.t be'
penoonJijk etellIeai n(,oit. verd .. ijne~ soa aH
bébeer der kolooien. i . (

Voorl. seide de bee~Ba1fonr dat tU~.llIden
oorloe landboo" eo Ir,dere tikken ftII nil~er:
beid IOOWeJ ala blnd~~ feiwJijk Ud,déa lti~-
.taaD, en eUte bron ,~au wel.!..l" """'OII!I"-
droogd. aet W&II nOdelig. OlDde aameaJeviog
op nieu .. op t; boa.eo~ ml.r sonder all te Yeil
sieb Yin de loekolJlat' Y~r le .tellen, aai bil die
der nieowen! koloDieo In een boop'ol, ijcbt. Na"'0 da groot-e bek,na~btlid Yin'iord Milner.all
.dminiatraLear eewaaga te bebbeo, ISeeeb_f
bij dell h.ter Oblmberlain Ib ET'lal.ud'l groot.-
stan minjster '-raD·k :(oDien .0 siJn beiltour al,
.ood.oig ala bel pracli 'gate io de 8rit.cbe ge·
di denis. Diena beabell .10 Z. Afrika lOO
..et y~.j rlei YO.)l~I~ gepeard pab, eo dil
mDe3~ bona r "!leo I ..ooruil DUr "Il cODlti·
to~iolleele uoie 10ucljeo mnederlaod!en kol"O
nien, Vonr aalk eeu !ulli~ "Wtldetiid'POl niet
riip, maar meo kon bO~Q op eeD uadlirls ftakale
aDie en .en verbete?nl in penooDJ~keo 01:11'
gang die door bet belloek d.•r kol. .. nte mini,·
tera .aau Eogt'land ~n!dit YID den be4lr Ob.'D-
berla1l1 ua Z. A£rilrf 11')0beyvrde~ .• orden.
Hij eindig le meI C6q' wd prekend b r04lp tot
be'f handhaven van deo' Europeeaoben' cfde.--'_ ,

Londen, li NoY-<B*nter) -Blad~D l"'u IUe
li. nl.ijlen temmen II&mCDIn bilt pz:ijleD der
rede die yerleden lYon!! door den b er. Balfour
jn bet ltádbuis gebouden il, en .. ij yooral
op iets .al oYer buiteqlendscbe polilleli. geceed
werd, en dat door de oppoeitie w,;rdt 0PJUI'
ab C!6n .. er la ogen te keonen gevend om terag
w Ire reD tot bet vallte Itre 'eD "In ldrd SaB,·
bary naar een internatio"lle \'el'1ltánd~ nding.

.... , 'Van BlIijll WOII rnq
."eD rwk .. aitce yea

. , .

~ ui. ~elle iefGnaatie

Looden, l~ No.-(R.oiar)-ln he. la Irhail'
.telde aiuenJl d. heer Balfour bet "uiten. der
ood.rwiilwe' "001 door de .men4emeoteU jn
aU .. li~ _.D k Demen. ir H.OalDpbell,
&anermaa .. rkl.arde lIiCb tepa bepet:kiDg
ftII be' debat o ..er cl..... t, eD eUrc:MeeeD af-
doeDd ooder_k. Na "a-l ~eDdi, d bal
M~ 900rakl "na,no_.met ~.2 tegeo 103
eklDlD II.

Paarde••
. LoDd.o, 7 Noy-{lWDkir)-De r"QIia.wn·nD
den beden pboaden wedrea om i D Lh rpoo,
lieker aoo Km". Conn r eo :r'brow.way
aeJijk, p"mltQn 3. TueD de "jde hi'a\e eo
• lelJweli no dedeD, rerd dele door Tbrow·
a •• l ge"oll1leo.

" ........ rII........

LoJideo, ? Nay (a.ater)-De aobeidarecMer
Iiilt. boYeo di. in de vd billeode ItrekeD .•u
Frankrijk &ini., haaden ... aa.r d. kol.n •• rk·
.tallioa beenchl, genD i liaeen teLl lanlte
d.er 8lIeoaare.

-... ,

Lend.D, 8 Nay - (Béuler)-z.. du~ieDd
Frt.oach. mijnwerkera dlo. in bet departemeDI
1".. d.o. ·s ban werk baddeD g.. &aakt, heb-

- beD ... igerd ai b aao de acb.idarepbterlijke
oilDpra1k k ond_oTPDn, ea pan ,ONt lDet
b an wer btak.iDi. ;,
l .. ndeD, 9 :Noy-(Beatl>r)-De FraDselle

mO.w",hra b bbea cle aitapraak der echeids·
reellterlgn boy.n veTW peo; en tot .. n al,...
meen .... talriDl betloteD. De MIIyoerde78
der ~ali.leo yeroordee n dit beeJuit ab een
enaatig n a1ag aan bet bólellell Ylll wer kata-
kinJ dOOr IC.'b id rech\err·b bemiddeling lae·
gebn.cM. De IbOd belijn, r Jeeli:ik uit t.. zien,
d .. r de werkalakers bij • bonderd ODUUDdin
,.tal liln.

Londen, li Nov-(R.ater)-VeJe"der;mjjD
werker. iD F....nkrii" die buo werk g_taakl
hebben, wei' nm de li iDg der IIClieidllf(D'
r .. hten ua te .o.meo die sicb yoor de eigeo ... rl
nrk.l .. rd bebbeo, eo ~Jij. D do. met bUD werIL·
I taking' yoortpao.

Londen, 8 NaY - ( eUler)-De Deitsehe
lt l&:r .. D boord "0 siJn JACht "Bobenl"Ueru"
lo bedeo ·mo II le beeln_ aangekomen,
waar de oorlo~.-eb.epea ter teade "ti konlDk.
lp "uat afnuud.n. Zijo onh. It aaD .. :.1
..... lOod r formatiteit; DUar per trelo te Sborn.
cUJfe .. oe.komell .. erd bij dool' b"t llie 1I0D.
draionden oD'~Dgeo, wur bii boofdkoloael
ftII ie, en waar bij "0 kOlllplimen t UIl ricb rte
OlD de be.onde 1Ja:1rdrp di clten door beo
iD Zaid Afri. bew 1l. Durna .. erd .. n
laocb 1~:d"D waarbii bij .. n glf, beloofde uo
be, .eJdadillbeldtfooda '.0 bet regim.ent, bui-
ta -un y oer ..t gtacho keD. ....ter rellde bil
door naa.r Wolfertoll "'.n hij 'I a.olld" un·
kWI'" eD door kooiDg Eduard outrlDi.n werd,
dia &amen .et bem ID 8<:11 broagblm Daal' SaD'
drille~n reed,
oe Eogehobe b'adan breogeD d.. keaer een

eerbiedi~en groet, wuzend.. op bet ptuaat ka-
rakter un llel be_k, eo nrk.l rende'd.t bd
nie' gaao soa 0111 gee 1drift le toooen Da de
koading door Dnit!Cbland in dlln oorIog unge-
DomeD. '. I
Lond~n, 10. Noy-(Reo r)-De "Daily N•• I~

Ipn!.ki bede" morll"n in eea boofdartuu,1 oyer
Yat bij bilt "quid pro quo" noemi 4ai'{:ait h·
Iud ."tllolleu &al ter.jjl Engeland ki.oleo
DI.. kt mill Por'u~J om~rell' De.• pbaai.
"Di,," at thO, ··.talU in y!!r!>aod iÏlë( I)u,tacb:
laad·1 plot.eltoge .. tllg nil' om , huáha1
op de l(e.OII. your.aardeu te ont·
rUlm.n." a.t blad .08K' er bl) dal i..n
dJpMwaue e du in doln Id .t.boo 'od
100 ... 1 •• rba'&lnlf' DU yerltoordh!li -b~,h ge-
wek, ala dEI ..oonrud 0 .. atop l}airacblaod
lier. id la b rllil WO" ruiCOllO,ol. dat Obiui
eeen lp4Ctale vournob aan .. nige mog"nd-
b.ld .. I , rleaoen aau bet g"bied drYaug Ta
rl.i~r. Uid'~g"'p, '''I(I h to Id, bd8(t l!lulf"laud
h.lI sterll.l\e "eprOkilerd.

LoLdeD, 10 No~..,-(a.oteJ)-De k.,nlog •
DOliscbs tl:e'&Ct, de II ojntJlll, do prtDa Yin
Well ... o de kóDÏD 0 bebbeo .. n diemt
io de k.rll I. Sendrioll bUgewoood, .. aar..0 &e8J' groote opkomat.... Eer Dleo de
k.rk blDn olliDlI'bad de oninj.ea r prek ... o
eeoiae miDaleD lIIel den b r ooamberJain,
"ero,&d door een na een 'kwlriier tOllCbltD
d.1I k"iur .0 d_a. De :pree.k, gehoaden dour
deD billCllop ..ao RipoD, Ilóp ten d le oyer- d.
~_ceullChap dv E ..g.~be eD Dait.lc:b.

0.' Tr.aav.. ~. 1.... .,....-.
~.1. I .

Lonjlen, Il Nq'Y-(Reoter}-!D be' 1._gerhnÏl!
is giatereo de TRJJI'l'Ulacbe toe,ej~D1Dg1!Wet
door· de tweede le.ioe'gep 0. ;.

LoDdea, 11 No,-(1t~ ter)-De marId .. 'YIJJ
I...a '.Il', miaia .. yatl bOltenll1l.~lCbe saken,
il..IJwdnogbam &aDge t>meo, waar bi dil gul
... L UI. de 'OIIl.Og Ml &jju.-I .

V Ija ·

Londen, t Nay (Il a~')-Onder de ~
w9leo op 'I !tODi"" ..wj•• dar liiti de ver.lief·
h~eJJ "'e ndd .... &&II tfe beer.n Wachter, nn
Natal,.a K,ch Jl, u.bH'lIárd r d r 8taod rd
Blnk.u ZIlid A.trika (b~perkt). yerleeDd.r ~D -letrralll Yea 9 deler b<-ricM dat ni t
de beer Wacb1." IDUJ' e b .. r Will A.rbuc:k.le
nll Nat&) eeridd rd i.)

Lo:ad D,IJ No.-{Reulu)-Ooder de De"",'
wil .. <1 lijn oot <:te heoOóKlli geD 'U d 0 ed lV
8 D.. id!Ol1, kc'!' __ , .- der Trtlolv&al, tol
O.M.G • lIoa'ernear no orambiqn. en lion
beid. yool'lllUJaere, de heuen Sm tba'it EnD,
I.".y 'YanNa I, H,odt:t...on te KimbfrrlC'x,· ea
Ohlrl .. l'Io ch·, ~t bon .air d ,. ",n ICbout bO'
DACbtde ed Bed. rtb bton tot extra'
atalm UIr (eq er,.,) '. deo koniD.

LoadeD, 8 Noor-(Bea r):-o. krcilier" ood
Dope," ~ den b r (J'bamberl.iD naa, Zuid
.Afrika ait IIr 0 n,"_ op JO pecember te
{>urhu aankvmu.

..l....-_
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h' oom I et'Ilige
pand b YeT-

Hij .• da de.
eo - d raaD ..ou en, en
dMroD1 bij, .13 nieull'e< 2
TOOt waarvan d inhoud m.in ol ,,_
w (II De regeein' WIl i1~ III T1IJl ,~ ......)
kmmen MenOO om . .. roll rul aat
UIl te.manen en lokomoti li' rk..in.kt'h te
verbeteren d' hij;red ten.tb. aid t
-.orden gednrend Ti r Jaren een nrt. d

de ink0mst9 t zijn." .
OP:Óe commissaris "'13 d1Iarm ill. n m a,' 0
ook de eerst minister bPch tt. lU)n, eedkeu-

~er s~ Md h zijn 11'1 ,CT bij te
v en, en .. ou de regeerin I n- op "elke
"ijze dit het best zou kutUl n "orden edaan.
Hij wa.1 blijde, dat do inkom t~n :"n.n deze
ruaaud nOg meer ..-aren dan OOit t. voren.
De eom~ ui, dat 20 per t afg7.

trokk n mOO8t ....orden .-an d inkonu . BIJ
"'00 ai wggen omdat. de m,.o hen ~'. ht kon
denk n du de l-ijf .. rs VRII tijd tot i? gepu-
bliceerd de nette wiu"ten W1l.fen. . H J steld
voor ...at aAPgegtn'en werd in 't vierd r. pport
ft.Il 't lee comité.
D.. heer 0 bui n t('ld" vNder r, dat

koloniale produkten, .,oor uitvoer bestemd,
oreral over de koloniale poorw gen tegeu
betzeHde ta'; vervoerd zou den 1I'orden..
De heer auer had,:oei hij.oo rst adaebt

cat een uniform tarief mc>e'lt.., t t d ....or-
den maar lil' de znu in b t .el t comitê
ove::..ogen te h..bb.;u, .... s hij ~ bet besluit
g60men dat dit Dl t kon. Bij meende, dat
het een ~ r goed en ....ens... helijk v I
van den heer Oosthuizen om een eU9rm
tarief voor produkten voor nitTOer vast te
stellen op mgevoerde eederen wa dit, nietnoodig: De regeering kon .9Pn be.Wti . daar-
op beffen. roit dat de I~OlDl!ten nie de
kosten van bouw te boTen gmgco.

De comm ris ha.d g~u bezwuar t en bet
amendement, Bij WOII niet r.eggen buiten
Zuid-Afrika maar leehts buiten de Keloni .
Hij ....00 ~ allen de legeuheid ge,en om
met de JohanD burgsche markt te eompetee-
ren tegen ~atal, voornamelijk met betrek-
kiIIg tot vruchten en ~nten.

Dr. marlt.,.dII b t met den het'~ oer
~eel eens. Illaar lw eenigen ~wijf~1 aan-

, gaande he~ door den commJMaJ15 ft~:
s-ande .1'ral!!lYaal en :\atal IZstettd . .BIJ
m nde dat slecht de ...ereldmarJettn buite_!!
Znid-Mrika in aamneeking genomen moesten
won! . ' •

De heer Oat.. meende, dat het ni ~ ~T

dan recht wa dat er op de spoorwegen (lie
niet betaalden 'een ooni~ hooger taril'f 00-
hoorde tt' zijn, en daarom keurde m~n ~It
n.pport good. De contribnti zou aanzienlijk
"ennillderd "orden door het voorstel van den
heer Oostbuieen. om in den seoet V'Iln het
rapport te blijren moest men niet de beper-
~ aannem u.
De beer Beyers vrooo;de, dat de i eseteneII

lang zouden bongo tarieven ~tal~n en '~n
na twaaJI maanden eerst zon tt riel nrmm-
derd worden. Bij ...on 't tArief nrlaa3d eb-
ben zoodra de lij nen bet:.aldell.. .. .
Do beer Sauer maakte duidelijk, dat hlJ 10

hot gebeel den ge t ....n bet rapport. niet ...on
verand n. AI men een soort VlllI gOederen
Ilitsloot kon men het tanef op ander goede-
I'@fl eenigszins verhoogen. Het voorgeeteld
tarief ya8 dat der Kaap ntrale spoorwegen,
en .dat tarief W1IS aanzienlijk hoog.

De beer Hockly mp; hieriu nicta andere dan
moeilijkheden. Hij kon niet zien b men
anden dan gWiD.g -n mOO!lt ~en 11 ngaan-
de de winsten of rerliezen. BIJ won hebben,
dat de beer auer de Mak zou duideliJK ma-
ken. Hij kon niet zien hoe bp kon ."erken
en satisfactie geven. Men rou of te m of te
veel nu de men..cben ei! h n.

De beer Sauer zei, da wat hij ~ bod
sleehts geg1ODd.,,! op d 8~bevelingen van
bet eomité, Bil kon met zien dat het wo
groot een onrecht w om een ID8AI1dlang een
...einig te min of e veel te laten bet.tl • wllnt
opgaven werden maandelijks gedaao. .
De beer Walton 1 gnf d n heer Oostbuizen

aan de hand om eijl! amendement m terug
te honden. Bij baalde nige cijfers aan om
te bewijzen,' dat het amendement van de.u
hear Oostbuieen nipt deu~de.. Vol DS dit
voOrstel ron wol ook: tegen !d. per ton
per mijl ve"oen! moeten wordE'n. .\~ m n
aan deu eenen mt nam wat men n den
anderen kant gaf, ...erd h distrikt t.-:h wel
bevoorreeht. Al! men voor een v:m
~n moer betaalde, terwijL men mm-
'der betaalde voor n ander soort, wa de
wimi toch nog ni t ..

De beer Scboeman m nde, dat vo~ens bet
rapport de <tiatrikten, waar meuwe hJ en ge-
bonwd werden. verongelijk zouden worde.~.
lIen kon een boegor tanef hebben ~r bl-
nen die niet betaalden, dat stemd lUl too.

~ heer Rademeyer dacht, dat, DI n vee-
boeren meer bevoorrechtte dan de landbou-
wers.
. De heer Oostbuizen weerl~de d.. o.rgwnen-
ten n.n den heer Waltoll. Hij zei. da slecht
een klein percent nn de rvoerde oederen
voor uitvoer emd was. D andere goede-
ren konden h t tekort betalen. .

De beer Cartwright bad ~oote mpathie
mei; bet amend ment.

De beer Oats telde aeg een klein ... Vi!~-

daring 'Voor in de motie nn den ~JSSa1'l5.
De commissaria ...ou echter ZlJD amende-

ment niet aa.nnemen, omdat IUj m~jkheden
in bet gezicbt had. .

De heer Walt<ln stelde verder voor eeruge
'reranderingen in de bewqordingen.

De heer Malan objeot Tde te en '. amen-
d_t. van den heer W lton, omdat bet ~
handen van d regeering te veel bod. ~!J
wou het makelI cfat 't tarief zoo ..er ~hlk
niet hooger sou zijn dan oot nn de Kaap.
ooat nole 1ipoO",,~en.

De comm.ia8ans vroeg dub T llalan "m
/,jjn amendement ook t ru~ te trek.k.en.

De beer yalan kon dit. echteT niet dOt:1I
rondeT tDeItemmin no hen. die hUil amen-
dementen hadden teruggetrokken.

De amendatie Tall deo heer MaIn.n ....erd
daarop ~olUen, alsook de recommenda-
tie. . ill de

De yoorzitter rapporteerde de b n
peaker, teum n met ~ recommendatie door
bet comité oYel' het Vlerde rapport aangen().
men. . d dop voont.eJ ran dnboor '" allon wer e
c>verweging hie"an o..-ergplaten tot aAll.'>t.

DiD~~PENIiARE WERKI'~ r,Io.:~:XIXG'
BILL

II rd ov voorstel yn den ce. teu ~t r
voor de t...eede m.. Ll w-1(,7Á'n ~n HL conuté-
,cneraAl oTenrogen. .

De h~r 0.. 1I0U infMm ti., ".-el' ~eruge
puntEn bubbf.n. Bij merk"'- 8 n, dat et ver-
keerd "&5 om voor het b ellen van tele-
groat, ens., looning ungegann J;ouden wor-

ting. d' inl' hD eerste minister gaf de noo Igt' I~-

liujte . . h
De heer Oats meende. dILt het III ree t

11' om een leeJliu~ a~ te ;.:.Ian ttll elOd..
rnielde telpgnafUJnen te b"rstellen.
De heer lIt'r merkt aa.n, d~t lJI"n bet

!<lelsel beboorde •un. te nemeu, dat g..ld ui
de win u moe t enomen worden om ver-
eten en vernielde u~n te h",...tell _
De beer Cartwright pleitte voor v rbeterde

telefoon t.oeet~Il.en.
De bill "erd wil_er amendement ungen

RAPPORD..'l. ENZ. [ -
De beer Theron leverde het rap~1't. in "án

h~t comit ov; r de tooëigening3 bill.
De bm werd voor de nade maal ge} ell

g<'p:ul8een!.
De jJ r Theron leverde bet rsppert, in over

de spoor eg ver) Dgin bill VIUl het comit'-
generaal. I

De amendementen W...rden ovel'fl'ogett en
goedgekeurd .

De oommi ru van openbar werken st Id
de d rde lerinjl der' bill voor. I

Do heer OilIié zei, :dat in b t r.l pport nn
den inspekteur ~d ordt, dat de lijn rlnr
de P arl over l"9f'1be erkten grond zal moe-
ten gaan. Hij W'BS, J; i hij, speciaal naar de
Paarl ~eg8a1i om zelf te gaan- zien wa.t. de
moeielijkbeid "88. De lijn zon gaan doo de
plantages van den heer Banman. _'I ts
• aders cl; n arbitrage wa de moeielijkhoid luit
den ...eg !runnen mimen, indien'dit OOl~'t ~
elijk was. Over een auder plaats zou de iin

gaan recht door deu beweTkten en bëplan;en
zrond, terwijl leehts 12 treden, lager af de
linkerhand van 't pad, g bez ....aar.....e. ZOQeJ.S
de lijn nu gemeten was zou £1,000 hObadeVer-
goeding hem niet kunnen bevredigen,' tem11
hij anders met £]00 tevr~den rou zijn. HIj
hoopte, dat de commis.aris 5ijn aandacbt UIl
nie zaken son wijd 11, "ant he was h~
noodzakelijk. "

Dr. Boffman zei, dat d zaak nn minder
belan W&JI. B t verschil was niet p-oot. D.
Ii: ....~tie zal wellicht door den ingenieur befllist
kunn n won!en.

Do oommi ris prak tot lof 1'IlD den inge-
nieur en Eei, dat aijn iw tr)Ictie& waren om
zoo min !!Chade te doen aan d plaatsen. .H.ij
bedankte de boer n beide. tnsseben Klapmuts
en l'ran."C.hhoek n Paarl en Franschhoek roor
de knappe wijze "aarop~ mj de regeering IIte
gemoet g kernen 1I'lU' n in uk de lijn.

De beer D. C. de Waal zei, dat onze ~()-
korw.tige lharkt Jobannesbw-g !IOUde ziJU.
B... son gw<1 zijn indien d,e lijn via Klap-
muts naar Fr.n'!Chhoek ~ng, en later -ii.] n
danr over do bergen roorblj WOI'Oefiter.

De beer Rabie zei, dat Villiendorp een .vK
distrikt "0-, ('n het zou good' r.ijn om dat d".1
....n het IaDe! t.. 0p"nPIl. I

Do bill ",·rd· daarop voor de derde m~aJ
g I..zeu eo naar den wetgOfenden raad ge-
zondon. I

De h...·r Theron leverde bet ra pport Ylm
bp! eomité-generaul in OVl'r de nieuw.> Nl ad-
dit inn (·In 'poorw<'gWprkpn bill.. I

0., amendom ntll'l w~rden ovorwogen eu
~oc<4l;ekeurd. 'I

Dnarop "erd de bill voor de derde maal!!!&-
lezen en gt.'lp3sseenl. . ~l
PlTBLIEKE .WERKES LEE?o."INGS ana,
De beer Th ron le-r:e~ b trapport ft.Il het

comité van het g beele huis oyer der.e bill in,
waarop rij voor de derde maal gelezen ~
naar den w ~erendeu raa.d gezonden werll.

Do eerste minister leverde een bill in roor-
",erung makende voor ;ekeTe restrictie!! C?P
rmmigrati .

De bill ....erd voor de :ilel'S e maal gelezen en
de tw!'ede lezing bepadld voor morgen.

OOMPENSATIE.
De heer Lawrence vroeg .den oommissaJ;is

van openbare werken of hEIt gouvernement
vuu meen ing w'88 oompensatie te· betalen aan
de werklui, wier gereedsobap vernield ....erd
door del! brand in d enderbonds winkels van
't. spoorweg departement te Kimberley op 10
October 1.1.

De commissaria zei, dat de regeering van
meening wa oompel1!8tie uit te betalen.
DO~ IN GEBRUIK VAN DE MILI·

TAIREN.
De heer Kuhn vroeg den eersten minister

hoewel donkeys mu1len en ossen. behoorend
aan mensehen i~ de Victoria afdooling vree-
ten, t.r .. ijl in gebruik van de militairen, ~n
voor hoeveel danrva.n uitbetaling g.edaan ....erd
eo aan wien. '

De l'St.e minister kon de informatie n~
niet £Oven, daar ze nog niet ter band 11' •

JlEVOORRECHTE ;BEB NDELING VOOR
BRITSOHE..~ HANDEL.

De b8<'T Laing vroeg deo oorsten Illinil>te~of
hij bereidwillig was bev001TOOh~ behaadeli~
voor Britsehen bandel 8811 te bevelen.
Deeersto mi~r zei, dat hij ten gnu

...a van preferente belastingen. De zaak
mÓelt eerst op de te "orden gehond n con-
ferentie bespreken worden, maar kon gee~
we~ "orden, "oordat het door' het parlement
bekrach~ werd. I

Do beer La~ vroeg een naderen nitle£.
De eerste ID inister zei, dat IUj geen rer-

dere informatie op dit punt out-rangen had'.
preker sprak 1:00 "",eht, dat het moeilijk was

hem te volgen. .
tiITROEID'G L\X O. ·GEDIERTEi'l.

De heer Lee vroeg den seeretaris voor land-
bouw welk bedrag uitbetaald wen! VOOT ver-
:;ift Nl bewijzen in verband met do ui~roeiing
"Mt v 1'5c1,pidene dieren. alsook 't bedrag be-
taald voor vergift verkooht, en wat 't b:a1811,s'
vn 0 Iaat'<to jaMS toelage.. .' .

De Tcrtaris zej. <1ater· ,000 ap de be-
;rrootitlj! lIepla t wa. Gedurende <tit jaar
was dl' nit an~ 'rim vernieling VIU1 g.:diert n
£745 ]2 . 6d. VOOT y rgift WII8 de uitgave
£2'.) . lln.; tezamen £767178.5<1. Verder
voor vergift uitbetaald, £89 7s. Gd.. bel .. '!

nOj;! in handen, £4,282 2•. 7d. _
.. AMA.A..8" OF u POKKIES.":

. De beer J.oo vroeg den sec,retaris ~D?T land-
hou wat geda.an werd om de verspreiding 'van
de oo--meUelijke zieJrtc-, bekend'als "amaas"
I)f ••pokki .... " ond ..r ti IIAturellen ill dr Qraaft
Reille lok ..tie tegen te gaan.

iT Pieter Faure w, dal de "iekt in Juni
l .ist aldnar uitjZebrolcen luid. Sedert dien
tijd waren er 227 gel' nen, waarvan ZEIS Eur0-
peanen .... ren. D noodi e stappen om de
7.lekte t 00 te aan warden genomen. ,
CO~rITE OPTPROBIBrrIE VAN DRANK-

VERKOOP AAN NATURELLEN
WETSO ·TWERP. i

De heer D. C. de Waal telde .,oor: liD t
b t ft1!kOl':E'llcomité op het onder"erp van l;Iet
prohibitie van drankverkoop aan DJltnreDen
'wet.ontwerp b ta nit de b.h.: Cartwright,
Krill; , Wood. WolIaardt, King, dr. HolfnllUl.
I'n d,en voor teller."

D ht'E'l' Rabie secondeerde.
De beer Loo zei. dat bet &00 laat iw. de
'" ...as, en daarom W'BS het nie recht, om

dio ft. elli.n~ te maken. Hij ~i nrd'er, dat
n r aan cl n een n kunt eo d,; aAJI doo an-
deren kant waren. Bet WM geen goed be-
lrin I. en daarom >:ou bij zich geheel t en
het 'Voo el kanten.

Th:- hl'f'r Fuller zei. dat deze een gewichtige
lank wa~. Bet speet hem d t de mak zoo
Iaa in de 'e Rangeroerd werd.

Kolonel Tamplin zei, dat het niet billijk
..... A om in de laa te poar dagen een comité
te wineD 3&n enen om in deze zaak te tre-
dell. Het bn! EOU 'll'l'llicht over een J'Ul'
daareu vel'd. en tot de 'rolgend . .
ti hoor' teed stalde voor om ,de zaak eeue

IDlI&Dduit te stellen, daar het niet recht ....as
om t~en bet eind der 'e zulk een ge-
....ichtige u k le behandel n.

D h r Hockly t.eJde verder voor, d ..t bet
d~hot. y rdu"d EOa wordt.n. '

De beer J. (1. Molteno f.eCOndeerd dit
.. t I. ·De bill w d 1.0 :JuUr een 'I"OTm In-
ebracht dat' oam~k W'BS dezeJn g

durende dt>ze . dOOl',.t -,kri~. '
D. r Walton kJaagde-oveT de wijze w~r-

op de nog ring en haar noder.rteoners de bill
behandl'ld haddt>lI. nij ZOU"rooTde verdaging
temmen onder prot t. ,
De heer KriQ; kon ni t aien waarom led n.
an dP oYeRijd roorg.!..n, dat bet d,e be:
l'Ene ran ledftll a tijD &ijde..,.. om dGn

lIatu!?1 door drank ten ouda te bfftlg n. Hij
prot t roe t 1 unmetting. I

nl' r . '. P. de Waal W1llI ~eh I er iD
OlD de' ie, eheel nit te ~n.

Dr. marlt "00 w of de' cento aiUiter
d VQ~d de bill zoo. illhi' . en
n bij II. (Luid g ~h,1 ('Il

~1~~ I
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GEBOO~TEBERICHT.-VOORSPOEDIG benU. op 11~OV'ID-

her 1902, 'U,n een welgeschapéD &OOU,
Do' A M,Ul! Lt Bom, geliefde echtgenoot.
van

Enw. A. DREYER,
WaifJaod. OP ZATERDAG, 15DU

kenni 8'lYiug, UJ dil Welltelijipclile
om' uur 'a namiddal{8in
atad bereiken om 1.50 n.m. op,"DiiiillClatteD-.

Op Woe~ag, dea 19dm
verdere boni g ving za] de Al.
van 5.25 n.m. vertrekken, -eJl te D.UI ...... 'nJ

Verdere bijzonderheden rin1

Palm 147: 1

Ka.afl6 tad, "
November,;I9O'2.

DOODBERICHTEN.'
AAr lIfoedver\ll'llt n en l'tiend ,wordt

belend gemaakt d t het den H re be-
haagd bd6ft, \ot.i b te nemen mijne tee-
dergelietd,e eobtgencête, JOB4.NU AUIl!
KI!OLU. geborenVLOK, op d n 6 Septem-
ber, 1902, Da un am&rtelijk )jjden nn
11 maanden, in den ouderdomva.n48 jaren
n munden. Zij droeg.haar lijden met
geduld en ouderwerping, en ~ng heen,
on8de verzekering gevende dat Ilea wel
was.
Verder. wjl ik mijn hlU'te'iibn da.nk

toebrengen a&n hare broeden, II ten en
a.nderevrienden die hulp en belang telling
betoond hebben; De bedroefde echtge-
noot, EEN van 'de. .beste T;-

in het t~:listri~t" F '
o .R.O, omtrEf,nt 12 mijl-e
dorp op deltl g.roopen
Luckhoff, groot over de
gen. 'Voor p:t'ijs en' bijzo
doe aansoek'. bij d~D .O.......,\.1.&,~

kende. I .',

.S~ :p-lil·6-. J~--~
Fauresmith, .7den Noyem~r, 1902~ i .

J. S. BAUIRKS.STERt
J. SO '.'BAIS l.Co.,

~rs.
Drinti

C; L. KEULER.

,I

VERlOOPlIG II val
il )

DE ondergeteekende, dsartoe gelas tzijn de', zal
doen verkoop en op lil t
ZA.TERDAG. de~ 29sten rNOVE

op het Markt Plein, Richmond, te 96ginnen ,
dags precies, de volgende ~evende B ave, te weten

, 743 Merino Ooien, 829 Angora Bokken
ken (Kapaters)', 40 Merino JIamels.

Verder voor rekenj~g van wien f het mQge,.
Bokken (Kapaters). !' . , ,

:Let WeIl De Vendutie ~l plaats
op ZATERDAGJ den 2,9s1enNovember,: 1
en 11 ure 's voormiddage precies. rIt. A.

w. ~. CRES~
Vrienden, die wecsohen zulks te doen, ,

Vea naar deze vendutie te brengen, matr zij moeten
aan den Mslager. ; , KENNIS geeohiedt h~ dat·

het Eerste Rapport VaD~den
OfBoiêelen, Liquidateur, met mjne
aanhangsels, dM MO het: Edele heli
Hoopel8Ohtebof op ~derdag, 6
NoY8mber, 1902, vqorge1eJrd waa,
op laat van genoemd Bdellrof, zal
ter ~ liggen UIl het Kantoor
1'8D den lleeeter van' het Hoogge,
reohtshof, en een oopie daarn.n aan
het Jr.toor van ,den ~ëelen
LiquidateUr van ~ ..
BChappij in No. I, BariDptraat,
Worceeter, voor ee~tï vaul"
(nertien) dagen. . ya den
19den dag VJm' Nova , 1905.

Gedagteebnd ~ K'MlpIt;ad. de.en
Ilden van N,"ember, 1902. .
, WALl(BB en JAOOBSOn,

I~,:W""",
If~

PlOCureuJ'8 voor cijn .
'Ofti_leD Liquidátreur~
: - I

&elsfontein, F.ntherland,
5 November, 1902.

BBllOODIGD
BBN Onderwij... of pnderwij-

sere. wor. een. Fin.te school te
Zand Vla. cii*ikt~arvon~
onderwijl t. 1rorden aan
6 kiDd8raD ia " H En-
PIeCh, ... 1Iandir.t Muziek
MIl twee kiDcHnD.
, De Appt,ioaDi lDOet iD ~ lijn
kinCJeraD op ~ werkeu ~ het
8obóol Boapt' lumen. I
. S.lariI .£f()- per juri en vrije

'~li_ee .~ildoolt de .on-
depteek'eDde ~ worden
.. 10 Dêoembc, 1902. j ,
Werb·... hedea tie beginnell na

, de.; Kent .TaCaIltie. Bi~jke reis-
kOlieD nn Victoria Weet D$'
OamarYon lUllen ~ worden.

J. J. BTOFFBJlRG.
, P.L Carnarvon.

Drink

,6 • ""'"'100.
2 AQt!J.eD.i'

i
, "rio<)te
I~d· ~ ...... '

_" . yo ne ...,.,.,....., '

IV.~80HAP$ Elt BOKXEB:-
':'. • .. . .' f ~ ',"

, .' 30 Kapaters; I: I " 100 Me.riuo
20 Allgora. -Ooieo, ' I 100 Hamels,

, 2fi Merini) Ooien, ' ,.' 40 vette .I:SaIIt&IJIil'd
iO Bastaakd rer8i80~ Ooien . -.400 Buturd
, . met lammers, -' meni,' seer

, .] 0 Basta.1n1 P.ersiaQhe Rammen, goed.
. .

, .V~RD~'E 'INSCHRIJVINGE',
'300 iI~bIa, " ' 'so Jo~e Angora
. 20 Jonxo1 Kapaters, 100 Vette Kapaters
100 I~as~rd-,~~ .- 350 Gemengde .....UARU,..
VERDER" . ;VEEt· 60ED NOG TE
" lj'. . . ,

oor P~tk'a.'te·Verkoopt~lt:
, . I .

Ik~heb 2.000 ~aapsche Hamels te koop. Hier is uw
Doe vroeg aausoek. Ook drie ~ J['Jal .... 'D
I ...~ . '....

I • "M.A.RIV. PLB __ SR,.
a.nu",

IN LIQUIDATiE, ~

OMDia D. MuT80JUPl'lJ.JIN.!JrTg,
1892.

ZACHT in den Heer ontslapea, na een
lang en slIl&rtelijk, doch gednldlg lijden
op Vrijdag den 7den No~emb r, 19<'2, in
den ouderdomvan 43 jaren 3 ma nden en
2 dagen, mijne echt enoote ALJl1'U lLUt·
G.lUT1U TA..'( I>U Mtrnu, geboren Cillié.
De buren en vrienden worden bij dese
bárteJijk beda.nkt Toor hunne d.lelnemen-
de belaagstelling un de overl ene be-
wezen.

l· .
Lan~bouw (Jolle~,' E~
, (llnldemlei),. ~"Door lijden geheiligd.'

"l\a lijden, verblijden.
W, ,UN DU l{E.RWE,

B'au wvallei,Wellingtou.

I OPe .
I " - ''YEr., fATERDAC, 15denI: OM O:arriJlN!r 1tun. '

-, 'Alle Lan~bouwers, ·worden·~
'-. • . I het Go~ ~ern_emeDt én, de

uuu~a." yeiling W 'V freenigin~
tbgen.woordig te mjD:

PERCY, W.NTAN,

.~ ~NTSLAPEN in den Beer op den
3U&tcnOctober,onze teeder b minde aan-
genomen dochter, M,uti C~'WJ.JUN~I>
TOIT,in den Dog jeugdigs-a ouderdom va.n
16 jaar en 2 maanden.,

P. L. ROS 0 W,
M.C. ROSSOUW,

g b. Dn Toit.

Drjnk

Groe~berg,Wellington.
~~~~5a~"~~~~
ZACHT ontslapen op den Isten Novem·

bel', 19{,2, aan zijne woning, "Retreat"
nabij Worcel:lter, na een siekbed van 5
dagen, PUILIPPL'S P~1'RU8 DU TOITJORDAAN,
in den ouderdom van 6i jaren, diep be-
treurd.

lWcd. P. P. DO T. JORDAAN, .
gob. Viljoen.

St. Georg~88traat, 1 •

Raapstad '

. .
t :

,ZOND~R. .
Termen :_"~eovijfde ~ntant, de .balans ~ " nau]~

~ml]ne'Dmet rente ~~n 6 per cent. per. laar. .
Karréo; ens.; lull~n voorsien worden vtij om VOCI,rD81nellde
de plek te :ver.voereo. , Voornemende koopera~
plaat_sen tel boeke~. ~ lI~ig mogelijk. VEerYlerscibinlteD

gezorgd wo~eD, vnl. " .
ZeDd om Lithogrlphisohe plannee, die in

,....".,.-"""""zijn.' en v~'ne bijzooderheden aan
I ' , , 'I A..M. FISHER,
I 'Algemeen~ Kakela~,

'St. George', Hotel ltaJ.,•.
" 'P<*buI

,

OV)O;RLBD~S :L<IJl do woning onzer
ouden te WOl'cesttlr, op Maaodag, 10
KO\'eruber, oos lief zoontje, PI!lTt:1: EI> ~J;o,
in den ouderdom van Il maanden.

.. Zijn weg is volmaakt, "
1'. E. en PETROIiElLA J. lIul AS.

--:0:--

Hannnan Hof, ,yoreester.
• • I

GROOTEFRONT AA. DE
. I .

I' Jl'

Verkooping van' de Twint

DONDERDAG, 11' DEC£18EI,

ING

PLAATSe~enBizi~HEI s~rANDI
~----~-t--~ r

DE Onderget.eekonde,daartoe gelast zijndefdoor den .wv.,<"""""..ANDCHA.~mER~,
lal per Publieke Veiling doen verkooJ>ein,op ,

ZATERDAI; d~D 29Sle, NO '1902" I
Voor z1Jn Kantoor te RIClIMOND. ten 11 Uré 's ViqctIJllld,dag Pteole~,

De .Alombekenae Plaats' K ntein" I
. I I ' I

Beter Bekend als ~'M
• ' I ,

Groot 5,3 '6Morgeneu gelegen 4 nul' van R,ohmond en uur
groot.enweg van Biebmond naar Middelbu~ ~n Gran.fi-Reinet.

Er zijn Landen voor 18 mud zaad en Standhondend Wat 'el:'I~l),or
Brieven letters M. P., Poubus Bij de opstal zijn er twee ruime en geriefelijke Woonhni~,

44, Kaapstad. de gewoneKralen, allen in goede'order. I c
.. __ _ __, '__ Ook is er een geriefelijk rebouw waar.n voor eene , n jaren een zeer goeile
UENNISGEVIN G. en voordeeli~eAlgemeen~H~nd;elsbezi~hei~'ferd gedreven.. . unrt is bijzonde~~d
~ voor het drijven van besigheid en een lJvenge man ml Spoedl~ eeJi eerste klu bezIghtlid

daar doen. ~. • '! IVerder is er ook een Smid inkel en Molen in goede orq~,~~e ook een goedekan
aanbieden, sijnde, die op den. ten transport. weg van R~~ond, Midéielbarg jen
Graaff-Reinet, om een voordeehgwerk als eerl Smid op de pl~ te doen. ", j

Het Veld is ge chikt voor ~le soorten v~n Vee, ~8In~~u~eiStruisv~~l8, en d , lei
is uitmuntend. De watervoorraad op deze etgendom' IS blJzondir goed, sijnde een steI:1t
altijdloopende'Fontein bij bet woonhuis, 2 ~te D~mmen lU;l ,!p Put. Er )lijn ook~.ijf
akkers met LUcernebep1ant,en tet een wemlg moeite en onll:~rh knnnen er nog veel
meer beplant worden. . ~" , ,',

Dit eigendom grenst aan de welbekende plaatsen ol D' 'eáfontein;" Paardefdn-
tein " en •.Cijpherwa.ter.:. i ' I

Voornemende koopers wo en vriendeliJk n.itgonocdig.d',t.'ei_gendomte bezoeken
vear de vendntie. , 'I

W. ;P. CRESSlt ,Afslager., ,
Indien niet verkocht, ml de hnur V001' een tijdperk vau d~~hn opgeveild word n "IOOR een

, , t ." . 'fV heer. Doe

UIDERS~E.UERS I I E~!N~1.~.c:~,B, I MEJ:

TENDERS worden hiermede IB mak, va&t. ,Koloniaal geteetd, i .H.ollClellOlPJl.
gevraagd. y.oor de Reparaties bruin bij voor~~t, ~n 15t t~~ ~6 .!:.'--=-~---:---+---j---

gedurende den tijd van één of meer handen. Meld ptJl8 -en geef blJ1n. Afrikaansche
hENE .Assistente in 'de N. G. jaren, naar goedvinden van den derheden aan ~~é 257., en AssUrantie

Zending School, Clanwilliam, Raad, van de volgende Wegen ;- --.- "', ' , LUPbaalir.18eokh,eeT,&yk"".na de Kerstfeest Vacantie. Salar;s I. De weg van waar dezelve uit I .GEV 'AAGD' . .
£.w ~r )aar met ko t en inwoning. de Houtkraal weg draait, ten zuid- i . '.' ,
App~lcatIe8 m-t oopieën van alle westen van Kaffersdam 'en loopende BE~Jon~e Ai: ','nder P~~.r<} :f
Certl~caten en GetuigschriftelI, o~er de plaatsen Oosthuisfcntein, ,I ID ~ne oud~ ~~etsbeztgheldJ ~n
(ookli~~tschap van Gods~enstjge Plenaa~s1rloof, De Kalk, rafe!kop, een bloeiend. d~ri>~ID,de T~us~.
denominatie), zullfn ontvangen Pl e aa is d a m, Paarden valleI en ~devoorUJtzlql,Itell., 1_
worden dool' den o~dergeteekende BlaauwullDtz. . MICHAU:'& PE VILLIERS,f
tot 9 December, e.k. Kennie van II. De weg van waar dezelve L ., ' Prooureuts.
'l:?Dio Solfa zal ~n aanbeveling uitdraait uit, den Town- Hofnieyr I

ZIJD. Verdere b:gzonderheden bij Houtkraal weg en over de .Kaapstad.
den oudergoteekende. plaatsen Karreekloof, D -c-""'TH~

C. '1'. GROVE, tot bij het hek tusschen
N.O.. Zendeling. en Kuhnspost.

Clanwilliam. , ill. De weg van
6 November, 1902. ' uitdraait uit den

- - - ~ Houtkraal veg en ,,:aU,"U"I~

Gedold geliefde YriendeD 6eduld, plaatsen O~~eveDfontein,
I ,. Alleen, tot bIJ

VOOr verdere bijzonderhed
aanzoek bij den

Tenders moeten uea.aa:rruu~eAll'(1
ingesonden worden aan
geteekenie, voor of op
hzlr, en gemerkt buiten
con vert " Tenders voor W

Tenderaars moeten

HBY~BS ATDtlYI" C borgen opgeven., no ''I 0" De Raad verbindt sioh
&:Ul'STAD. ~n of den laagsten ..."",..."."'...,

--------------------____ n men,
De h r G. K. Theron, Gen. Agent, te

V tenborg, OAK., '
oe heer Adr. J. Leli,.ld, Geadm.Agent

te Hoo lad, O.RK.
O. P. SCHULTZ,

tuis.

OP Vrijdag den 31 'ten October, in
zijne \Volliugalhier ontsliep iu den Heere
na een kort krankbed de Br. oudouder-
ling DARUlJ.FR..\NCOI 'JOUBEJtT in den
onderdom van 79 jaar en zes maanden,

U it naam' der Weduwe (geb. Cloete)
en kinderen gezamenlijk.
Graaff Reinet,

lO November, 1002.

JACOB LOUBSER, J. M.
reden burg, 1 Nov., 1;902. "

1

Om 11 uur op de Plek,
AGENTEN VOOR "ON LAND."

De heer 0, J. J, H.."i WIJK is sangestel J
al Agent voor" 0011 Land" te Johannes-
burg, J. G. 06I!RH~n:Jt, Vrijbeid, Trane-
vaal, ,l . .B. WI: SHJl, Bethlehem, O.R.C.

ER bieden sioh aan twee Hol-
landsche Meisjt's voor Keuken

en Werkmeid.

-DE Ondergeteekende geeft hier-
meds kennis aan allen wi?n het
moge aangaan dat van nu voortaan
zal niemand toegelaten worden om
te rijden of te drijven door zijn
veld lang de Spoorweg lijn in het
pad beginnende W Bl u wba.nk
t;iding langs den weg naar Deel-
fontein. '

Overtreders zullen ten trengste
vervolgd Iworden zonder aanzien
des persooas,
_ L (G.t.) D. C. THERON,
Wonderboom, dist. Biebmond
6 ...'ovember, 1902. '

BENOODIGD

. 1- VAlf -

'ZBBR K08TBll.a

VAST(lOED'. .
,Onthoud de p~, ~tqm en tijd van 'Yerkoo_ping ~_.

, '

Btltbáa1, DoD~__ '& d. HteD DeceIIl.,·~, it I.a. _-~--------...... -Ol~

~DU. ~ tMn "_'-, t.J.

om 11 1l1U' 'Y.JD.

. . .,; . . .
aas zeker dezen dag vrij
den!' WooLn,deza-groote
'ping bi~.,

K. FISHBR,
St. Georges .

, , Poet Bus
.Agent

JKE
A,BM
STE
'Z'

ERSTJ

liet Goed is klaar gepakt, maar wij
kunnen het DIet weg krijgen. __

D~ v rroesto poorweg is' de
oorzaak. •

Met Beste Komplimenten

De Uwe,
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rink Heerlijke

Drink Heeriijke.
!

NECT
. ,~ .

.. ••• • ti

Brink Heorlljka

EC AR
; .

Drink il,~orlijke,
1

NEGJAR"

: ~
( . --.........." ~ .. ~:J.

é' .~
I'••

. .,

, '., .
Drink

.
Heerlijke

NECTAR,
,.' /;(

, .#.----.. ,';I~. ..
-; \ , >P .".'
r' ,

Drink Heerlijke,

NECTAR
~ ' ... ", .r' .. 4_.~.

",.., ,. ------
t.,· ir:
Drink Heel-lijke

"

ECTAR~
,~ ,
..l

:<'

"1 . .

K00P.

NECTAR
ZIJ IS DE BES'tE..

BEVEEL

NEGTAR
lal lilt zqII_~THEE , •• r
RIJKEN,
ARMEN,
STERKEN,
ZWAKKEN

HERSTELLENDEN

ECTAR
THEE

Is een Heerlijke Drank voor
a.lle Menschen en op'"

a.lle tijden.

Verkocht bij &Ueltrulden18l'8 en
Algemeen. W1Ueli dOOl' l'8heel
'Zu1d-A1r1ka, in 1, , ell t-Ib. Lood
PliJdee, ell lilt-lb. ell 3-lb. Praohtta'
Ven1NU B1ark ••

·tir....... _

PAUL D 1'I'I' .......... no A:nJ:.A~11IB
.. N_T. s.-.. _.,..... - ," ,
tilloy-:T. ~tiétatie,.rreotJ... .,
18 1I0y-'Te ~tt 8taUe,~~. ,

J~8~.~AOSB
tT Noy-Te 8cb~te, willia400, kleiD·

- eD -- .. _. , hp I _ '
1 W IlOOUBU; ~" 00., AY~GEB8
'U Noy-T. JIalaaeebol'1, Midge jer ... ." eG

Ioeee aod-. aOOaJ. laiarud, paa~n~ karren,
eG~ ~
20 No..-Te Mallll~ba.ry, k08Unr:e

vute ,oMereD. '
j4 Noy - Te 1Ioqrreeabarg, .... tJOed

le,.eadeba..... li ,I:
10 Dec-To Dárling, 89 kOllwe erreo' .
IlUlELMAN 4 oo., AFSLAGERS.

22 No..-Te HaJJD~a:ry, ~~ eO,klein"M.
DUPERS, 1I00RE EN KBlGE; AFSLA

" , G~S .. f' '
15 Noy-To Caledon, P~ en J,sela
15 No,.-Te GraOOu., afdMIing Clledoo,

eera~lu OIIl8n. I , '
22 Noy-Te CaI~~ vutgoed .eo ,uilrud.

o G HAR4 AFSLAG~
!r1 No..-Te BOIhol; .... lgoed ";
li VAN NIEKERK, AFSLAG,EB. '

15 No .. -Te Doagta+, .... tgoed. ~
GID£ON P VAN1ZUL, AFSI.i:!!GEB:

IS Noy-Te Aujjm!..J, lIontagu,j Uein .eo
en buWud i '
DE VILLIERS & ~AlS, AF8~AGEB8
19 ~o,.~Te ~ePlQOrt, lIurrayaOI'urg,groot

eD klem ... '1'
J S MARAIS en CO., AFSLAdEB8.

U No..-Te Klapmata Btatie, oprecbte koeien
_oeojooae~
13 No..-Te Klapmutll Statie, 100 uoteel

bokken. ' ,
19 No.. - Aan de Pearl, 200 extra ..ette

..arkeDII.•
FRED WILMOT, AFSLAGER.

20 No"-Te We$ PÓOrl, Sutberlan4, loagoed;,
BJ RUTH, AFSLAGER.

26 en !r1 No..-Te Damfon~, diat. Brits
town, le ..eooe ha... " bQerderjjgereedac~ap, ens.
29 No..-Te Brit.itor, YUigaed e~ bo!.raad.

A. 1. DOTES, AFS..LA~EB.
Sen '. Dec-Te AJ~onteio, diatri~t Fraaer·

burg, vut en 10ljl00d.1 "
ALBERT BRAiND, AFBLAG;ER.

15 N09-'Ie O~1riUiam, E.. II. !

OW LoGuj, AFSLAGERS
5 Dec-Te .Aberdeen, ....tgoed I
J J HOFHEYR a: ZOON, AFSLAGEBS -
18 No.. -Te 1Iaifland"bou .. pereeelen.
25 Ney-Te Boogelikrul, Koeberg,:I08goed.

H Q A TmUBls, AF8LAGX4.
15 Noy--Te Robert.tou, purden en zola.

GP VAN ZIJL, AFSLAGE}l.
15 No,.-T~ MOIlt8f{u" paardon en efola,

li FLEMMING, AFSLAGER .
19 No.. - Te Steynaburg, loae ~n

goederen. I
N S LOUW AFSLAGER -,

26 No..-Te Bo ..en o;;WOfl8, Calyini~, lil~nde
lui.... ' , :

W P eRES Y, AF LAGE&
ill No,-Te'Richmond, vutgoed. '
2'J Nov-Te Biebmond, kleinvee. - I
, PJ PMAR" nl, AFSLAGER.

- J igden der I20 Not-Te Tulbagi, grooi- en klemvee. vree-
rAUlt. VAlT YK" 00., AJ'BLAGlCRe. gemaakt

U Nor-Aao de Purl, v ~~oed. I als volgt:
STAMPER & ZOUTENDLTK, AFSLAGERS Roelof eldeman,
11 Dec-Te Bout Baai-1,OOO percéelen ..an, Oornelia Potzietet.

de .. Beach Estate." I ...
, Hendri~ Strauss.
: ". Sarel v. j~' Merwe.J. van NIEKE~A B.H.v.,a Haer.

TH. J. SepoUI.MARKT JAGEN I. Jan Oberbolser.
-r-; Petrua Boux. ,

STALL N'" 5 'T1I'IlIUWE.....jj DKT ...... M.A. O~rbolzer..v. • ...' ...D JnA.D.--+-- I ;...... R. J. F. ~l'it8:
A LLE Verzendingen aan hem voorzien vaq denoodtgen toevertrouwd, zooals Vruch. getuigschriften, sullen

ten, Pluimvee, enk, zullen ~et de vO~o~~!f~h'be~:~e~lJ~
Dee8te zorgvnl~heid worden ver·l,plaat~ij~k~ missies IllIxkesteld om
~ooht. ,Afreke~,~ volgens ikeuze .~a.\njjl~eejLiDgder c;>ntva.t1ge,ngoede,.~
der versenders. I ,'. . 1 YIn

de~'~e:r:w:~ei~~~:~~:::'~
bracht wu, eo
Ad, de Waal

Vin der Merwe
genomen, 0. I{'!l'IllK"""
toen dieD'b*
.. .. een .. iokel
boed D 'faD het k41rnm.uauto
di, al • maandtil
tijd veroo[nakte

LET TOq:l!. WEL ~
. - '

ABe v.n ,.rlcht .. ~ "'n
' , V.n fie "ndt VII-
...... & Co, a.Pftrllt, of ~ ........... _ om Laf1d, _oet • .., tocb
..... Heft, o. opo.... oucl Ie.voor-
Il , op bet I op.chrllt "OaT

• • 1au 44 ......... ·1 .. 1

, ,
M A.RKT rRI.TZEN I

I
g_AAl'~'rAD,- . :

MTliI1l'i'S '1IUlII[T -:- :
I 12 NJ)... :1902.
~Id ~.d
O!J5-'·126
o 13 0 - 1:' 3 7
e 15 0 --' e,16 9
o 0 2i - Ol 0 7*o 1 3 O' 0 0
o 1 0 0; 4 2
o 1 6 -- o! 0 0

Aardappelen ...
LimoeneD
Erwten
Cool •••
Boter
HooDden
Uien ...

bO(IltdJ'8CIIll¥ lei dat de nak wu of t
beleedil od "... De stak

biT,.Rea .u op een rij"iel
"UI bii~tINll,.orm. De
,.ua _ gewoGen militaireu

N.Z.JiLB, I.ett:ie, OD
Et wu hier ,_

en bil ar Diei
no e "Police

DE ZUID-AFRIKAAN
, . VEB.lIMIGl> lilT i

,0N SLA 'N D. '
DONDERDAG, ~ NOVEMBE~~

DE NIEUWE SIR:;
I

ONDER de onderscheidingsteekeneu, die
bij gelegeeheid van den verjaardag van
Zijne Majeateit den Kooing werdt¥ uit-
gereikt, ia er een slr- schap aan def heer
L. L. MICHELL. '

Wie IIdele heer L. L. MICl'iELL Hij
wu jaren lang algemeen bestierd' r van
de Standaard BanJc, oen betrekkingi;fVaar.
voor hij eenige maanden gelOOt be-
dankte, om de ambten te aans rd r.
voor hem bestemd door wij len de. heer
U,HODES. ' I
Welke ambten zijn die? 'l'en t:ste,

voorsitter der direktie del' De J'II
Diamanten maatschappij; tnt eede,
direkteur der Gecharterde maatseh,ppij;
ten derde, een der executenren i~ den
boedel van wijilln den beer RH' QES.

Dan wall hij .ook 08¥ner leden va den
beruohten "Martial :lW Board," I
Waarom ia hem on erscheidinga-

teeke.n ten deele geY len? Wat h~ft hlj
gedaan om het te v~werven? De' Cape
Argus legt, dat het in verband Ih met
den" Martial Law Beard." .Dit is E{chtt'r
maar een prutje voor de vaak. 1 '

De South African New, zegk i"~ij
vreezen, dat de verklaring van dit mél'a·
waardig lJinlohap gesooht moet wor<fen in
het feit, dat de heer MICJI ilLL door ,UIen
den ~eer RHODES gtikozel' ~erd qm 't
Rhodiame te -.ertegenwoordlgen et 'de
Rhode8ÏJlChe politiek ~oort te zett nl De
nieuwe ridd.er .tut un 't hoofd vah een
del' machtigate finanei' le corporatl I, di.
de kolonien ooit gekend hebben, nl wll'
takken sieb zeer vet uitstrekken, Ale
voorsitter der De Bl?era heeft hij nbe- v
perkt beheer O1'er seil( groot jaarliJltache, '
-lOm 1'OOr pheime dieDlten; want helewe! deu

JOIll _iIIj. op 1Cboo1,
op baar hoed had.
MIl "''''.klUS kilo

11& de 'Yl'ede"eBiu
1+h,oud'eD wordeD. ala leid.nde

" millc:b.i Il laf
t. draseu, doch be'
ICbllldir maakt.

Ac\" óf niet. Bij
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VREDEFORT, O.R-K. ,
AlllVOk
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M.....haU'.

E. C. KRIEL,
&eadmitteerd en eoera.&l Ag611t'

VENDU-AFSLAGER.
Tna. IPtIJtllwr, .,· .. dJ~d.Twtll', ,.,
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;

)[ex1oaansoh L1kdoornm1ddeI,
Geregistreerd .
• Som;,;tWeflt. 13 llei, 1887

Den Wel·Edelen Heer B. DE. VAOKFl.
Kaapetad.

}{ijnl:e<T,-f)it dienL. om te ~~ilioPere~
dat aw Me:ricaanilCh Lik loom middel ~IJ
-rolEomen bevrijd beeft van een ZMT Plln·
rEm Likdoren. Ik kali bet aanbevelenJIJ een h!Xlgst uitmuntend en wonderbaar
geneesmiddel.

. . ,
Lloyds' ,

"Aermotor "
Windmo~en

J

Lloyds~
i

" Aermotor;"
I

Windmolens.
I

J. F. REITZ,
~tder N. G. Kerk, Somerset West

•• ATTEN

De aloude firma NAU EA'
I

Eenige MARl{T - AGE.NTlfN te

I 1 ~BBEN de eer het Publiek 'in het a.lg~rneen te
thans een TAK-BEZJGHEID te Johan

en verband met hun zaak treden zij nu ook ~op als lV\.l~:LpU
1aan els en aard. ,

Zooals tot hiertoe, zullen zij trachten door "",llJ"UIU'~V'

goede behandeling het vertrou wen, dat zij 1ODl~tl?I~O
jaren genoten, te blij ven erlangen.

Telegrafisch AdNlS: .. Alpha," P.O. ;BU8 No.

re Ol

Goedkoopste en ,meest Beonomi-
sche Kracht voor het Opb.ij-
sohen nm' G roote of Kleine
hoeveelheden

WA-TBR
, YO(ll DJ! - :

B~ Or ~IB TilD,
~ Bet DrUIl lO fee,
I OIBlPr~,'

I. .
UIT

RIVIEREN,: PUTTEN or
i ,

BOORGATEU.

Somerset West Strand
'Munici palitei t,

TENDERS.

TENDER~, afzonderlijk of ge-
samentlijk. worden hiermede

door deze Municipaliteit IZ vrsazd
voor het verwijderen van Nachtvuil,
Huisvuil en v uilwater. voor een
tijdperk van éé'l jaar. hPjZ"lnnendtl
op den eersten Januari, J 9113. .

De MUllicipa.litt>it zal de noodige
rijtuigen voorzlPn. ,

Tenders moeten op vorm-u, door
den raad voorzien, zijn, moeten ze-
teekend tijn door twee wasrborgen
en aau den ondergeteekende gele-
verd sijn Diet later dan 6 Uecember,
1902. .

De laagste of eenige tender zal
niet noodzakerlijkerwijze aaDge·
nomen worden.

Voor verdere inf -rmatie en bij-
eonderbeden van kontrakt te wor-
den aan~~8aD, doe aanzoek aan
het Municipale Kantoor

Op Last,
EDWARD BE&NH ....RDT rr\lrf'~IAN.

Somerset West Strand,
6 November, 1902.
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OE LICHTST1 LOOPENDB .K
. . I

KRAOHTIGSTE

,
Chronometer., Korologe. ea .lUVI~m • .QIII

V'~trokkMI ~r 6 SOlo It..
'I ~ffl()Ver "TAB Whit.
I l{-angutraat

,

WINDMOLEN'
......~ ,

l

EENVOUDiG,, Lloyds' zenden hun eigen erra-
en Opzetters nw alle dealen der
~olonie om "!:ermotor" Wind-
~olan8. op .te richten. .
i ,
I

a
r STERK,

VERTROUWBAAR.

GOEDKOOP
Brouwers Granenj

2~. per zag, geleverd tn tru k te]
Opgedroogde Granen.

Gedroogd met Otto's Patent .
geleverd in truck te Newlands (zak 1
Karren worden dagelijks bij de, BrouwEll'ij bedLietU1

W. L. EDWARI , .
Ohlsaon's Kaapsohe Brouw~rijen. :a~

i '. ;
I

1 Lloyd~'
~oerderlJ.
I
I
I

EXECUTEURSKA;MER.
! : :

Voor de Administratie van Boedels ~n Na~~n~appen van
oV-:jr'~ldae Personen, Afwezigen, ,en' I_nderen, als
EX:-:jout<.luren AgeDten, Ourktoren _•iJl >1 Adm1nlstra·
veureu. Do bele;sging van Ka'pltaal ond,~ , verzeker1ng
van Vastgoed, enz. ~ ~; i i '

-------- • -_ s 'i ~I
OPGERICH'.!f l.S~~'. .', .

rEGËSWOO&DIGE A..KfE VH OP&ICHTUG V~TGESTitp ~O& UTE VA.!
PA..B.LE.M..KliT, No 17, l8SIl •.. ~i 'f

~ .f ~I ~
Kantoren: Hoek van· A4~.ll"11Y- e~

Wa.leacraat. : .; ~l '

(INGANG WALESTRAATi):l:' •

KAAPST;AI?:·i·
":1 M"

aaudeelhoudera o..p betaald Ka.pit1t.al ··f;1 127,00u ° 0
Rusene Fouds .. I .. I' JII02,100 ° 0

-----'lij' ;I A
DIREKTEUREN : : t. ~

Dd W~I~l heer W. B. ~ )Ol:{~ (Oli Dd ~Weled :lieeá HENRY H.
heeren .\1)~rd on Zoon " Voor- JONES. ,.;::.
eitter. De \'italed hee~ t !.J. LOUW. E

0" Welel .heer A. 1:\. PI:TEB.I:)r.:~, l)" W'~I,,\.L lle~r·W ilT. BOlSSINN
.i1.D. (D4 heeren rap Zij} en Bmsalnné)_.__ ._~_.

..,~ P'11i!OI,leU dl" l'tlg"ereu de Ex.efrwlU'8~~e;, tot hunne Exe.
entenreu M"Jtl Execur uren of andereaius l Il.antesteHI,.Dlku.nnen haar aan
!!("lItln,,~ counueereu eenvoudig onder dub tit"l van:i' Mtecuteurekamer"
In Kaap8ta I -t-- -':Ir ; :

Aanzoek.en voor Lee m ageri, onder; Securlt~W' van Vastgoed,
legen de loopende rato van rente, 4Ullen d..a~e}';Uks gedureD~e
de be z orhe id s-cu re n In behandeling (worden ie~olllen. .

) ( , ! ~

BH.ANDKA~T I).lHV A.RINlt. t- Jaa.HiJksche huur van
bussen loopende van één tot vijf guineas. .' , t·

DP.. TIB8LES' Vl·COCOA i,
b. al' a.I. eenYocd~nd en v~....,ttr~:IlIl"

middol In de vorm Y:l.n een

£1600,
PLAATS.,v-oot 2000 morven. omlrent

2 uren vau DI, ..daadorp.· under be-
boawing, vele vruchtboornen, volop water.
gee I weiveld en p oez laaden ; leve-rde
bave kan ook gekocht worden op overeen-
komat.

Doe aanzoek
HERBERT, Mansionhoul!e Kamers,

Adderleystraat.

HERS
EN

BENOODIGD

ONDERWIJZER gehuwd, dis-
trikt Kost-School, Dabij Spoor-

weg. Salaris £110 en ir kom ten
van Kost-lt>erliogf'D. Zend Certi-
ficaten en Getuigschriften aan

J. A. BEYERS.
Willnwmore,

7 November, 1902.

,K.ennisgevln
HIERMEDE geschiedt keJlJlisge:e' , dat
vk af en na. datum. dezee het nie zal
veroorloofd zijn op onse pl,a&ta uw·
goedvlakte, gelegen in de . VaD
Na.maqualand, ·te ga&n anders
~agen--"of voetpaden, publiek a..r' ......cltt
v!lIleentljUde.
i Eenig persoon die dit verbod ovél~lrij«it

zAl daarvoor met de uitente
lder wetl vervolgd' worden. J

I Geteekend te Garies, Na.mILqWuana,
dezen 20aten October, 1902.

> . S AliDRUS
I .Á. UN ZlJL,. qq. ~J...coans

. Eigenaars der bovengenoemde

BENOODIGD
EEN s- tierder en Secreteris

voor Da Hermon doara. Handeli
lutscbap.'J Beperkt. A ppticati-s met
gt"t uiuach. ift-n en opgavt' van 't
verlauzd« salaris worden door den
ondergete~t I:'od ... i[ll!l"'wl.cbt tot d...n
20sten clt'zt'r. Wer zaamheden te
beginnen op i Deceml» ..r, a.s.

T. C. STOFFHEHG,
Secret aria pro. tem.

Rieheek: Wellt, 7 Nov., 190"3 De Kamer administeert Insol vrotte
Sécl'etal'is~
. I

J. U.I N.KENNISG EYING
GESCHIEDT hiermede dat er

te Riebeek West op Dondor-
bag, 20 dezr-r, 's mOI'g.er;s te 9 ure,
eene vt'rg-arlt'1 iog- van ..AaDdf'elhou.
ders in De Hermon Boeren Randels
Maa.tsf h ippij, Beperkt, gehouden
zal WOl der., Lot kil'1.1ng v In de gl'-
W,~: e Directeuren dezer Maat chap.
Pil,

.
.I

T. C. S'V+)FFB~RG,
Secrptans pro. tem.----- -- -- -- - ,_._ - vereenigde 1nou.

~ator en Bjoeiër.
~.pe wereldsprijs
~Dcubatol'. j Een
goed gemj'kt en
Il..et iDstr ment,
van onwe erleg-
bare juistheid en
erkende voortref
'lijkheid.

AIDBnltendJatIftten Ilntetiel'l, BD1. Agentsohappen in alle dorpen ..
Onderw~res Ben~ als

A.ss18tente in de PUblieke
School te &hoemattsdorp,

De applicant moet een In Klasse
"Onderwijsers Certi6.caat" oyer-
leggen en Y~rder in staat sijn on-
derw:ij8 te gevon in de Engelllche en
Hollandsohe Talen. Handwerk
(knitting and sewing), :Mtaiek
(harmonium); en moet ook lidmaat
zijn eener Protett.aosche Kerk.

TeekeneD en Exerceeren (Phlsj·
cal Drill) zullen tot aanbéveIiog
strekken.

.Applicaties worden inge ácht tot •
30 November. Werkzaamheden te

Iaanvaarden 21 Januari, 1903.
Salaris £80 per annum en de

muziekgelden.
J, H. SOHOEMAN,

.Bee, School Com.,
SOh"';""'OOrp.

DH JnOf'rgt'let' end-u wen chen d ...
aandacht v D boveng ..no-raden

tfl bepalen bij het Ieit dat t.ij de
eenigA eig- nareo zijn v n do Hol.
landsobe en pawDw Medicijnen van
Dr. C. F. JTJIUTZ & ce, de hoedaoig.
heden waarvan veel hooger staan
dan die van eeniz andere. Ken
groote bestelliug wordt gevraag,l

HEYNES~ A.THEW & CO.,
Hoek un LaIrgemarkt en Adderl y Straten

KAAPSTAD.
~ Ociob-r, 1902. ons eem pe

":FlyiDg iDutch
-.... sukse gehad,

" Koning ivan
W~~ hebblm in .100it.r;al~

van Scharen en alle extras. WIJ k
"Flying Dutchman" aanbieden, en ueooen
van ontwikkelde L:andbouwger~schap i4lilCllib&:rie.

Muilen Noord Amerika zijn DOIiIUI~Jl""l.u.

Kom en bezie Z9--fl1 schrijf ~,
~u"IL .....NZIE .& Co.,

ZEIElEI: (AlRaritaansohe) &S. 9d par zat.
~ . '.

PORTLAND CEMENT, .~~;: ..
I· . .

&OOlb.T_t.

Schrijf .~ Prijzen. DE LAAaSTE PRI.lZ' ••

! MoKENZIE en Oo., Bpkt.,
.'W'aterllanê

(

Wlj hebben altijd en groeten vooraad
AfMAKERS van alle grootten en
groote stoom toestellen, indien Dood'
heden geven.

c

AANGELOOPEN

1 .'

'L'e Gan fontein, di ti ikt Ceres
een bruine ruin E~el, ongebrand, l-é~
oor halfmaantje van achter, omtrent
8 jaren oud.

lndien niet gelo t vllór 3deD
December, 1902, eo alle oDkosten
betaald, zal het verkoch t worden.

D •• T. L. KOTZE,
Gan fontein.

Ceres, 4 Noyolllber, 1902.

MALCOMESS &
MAOHINERIE KOOPLIl~J.')I:Ji

& Co.,

,

de

[

e-, l

D

DOOD
ZACHT in d.

lang en smart;
op Vrij~ dell
den ou.der(lom ,
2 dagen, mij n e
o. na...UN Ilf

De 'buren en
hartelijk bedaul
d. helangst.elill...zen.

n r

"Na li

"
ZACHT ODL'

her, 1902, aar
nabij W oreeste
dagen, PBCLIPI'I

in den oud rdoi
tnnIrd.

WeJ

OV RLED~
oud te Wt.
November, ons
in dell ouderdor

"Zijn w

l:'.E.
H.&muaHuf,

ULIJK!
een ,

Dressen. S<
aters en pri
adres voor s
JA.OOB DROO~
Weg, Paarl.
-'---
',BE!

EEN Onder
res met

oaat voor AI
mijlen vaD
per jaar, I

erk te·wor
nuari, e.k, l
schriften wo
ontvangen cl

Umtata, 5 11

BEl
EEN OD<

. zeres voor
Zand Vle~
Onderwijs t
6 kinderen
gelach, en
aan twee kil

De Appli.
kinderen 0

School HOOI
salaris i.

logies,
Applicati,

dergeteeken
oot 10 Decé

Werkzaru
de Kerst'
kosten van
Carnarvon?

J

BEl
B E A~
· Z ndin

na de Kers
£.to() ~er ja.:
Applicati t

eertiftcatel
(ooklidma2
denominati
worden do
oot 9 Dece
Tome Sol
quo VerA
den oudert

Clan willia
. 6N

B
EE~el:
het "MolLe
6 kinden
geëerti fie,
Certi:ficaf.,
bijzonder,
als van g
schap tof
aan de ~

. Onder-w[J
Hollands
salaris
inwoniD!
dan den
te zende
Januari,
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