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,TE
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WBilR.
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J

UIlE ,
rohannesburg

~eD~.
Prodililll aan
allen Olll8 beate,

EKENINQ.

'OTT
lOll WILLEK."

'admitteerde
soedelbe-
•fslager, enz.,
I, O.R.K.

·noodigd als
de PUblieke
roeman dorp,
een IIIKlasse
ificaat" over-
i staat Djn on-
e Engellohe en
, Handwerk

. wing], Musiek
)et ook lich:naai
elle Kerk.
reeeren (Phyai-
)t aanbeveling ~

j ingewacht tot.
kzaamhed81l te
Mi,1903. -
annum en de

roEMAN,
School Oom.,
-jchoem,pedorp.

door da ~
'&Ddt da VillMn -t.oor j lIaet ....
t> ·,pa:t'd

,.,

...:~ ,.-~11 .... ,_,..w __ 1>.

DOODBERlCHTEN. happtJ (Beperk.),
f I

~'l'&D Wijlen den l;Uer JAMBS GRBWIK.'. ! '. j
DI "R'Z~ hebbea d. OadergeteekeDde ia.tro .

_ te. ~ bij O. VeiliDg
. ·1V'oo.R ZIJN KANTOOR TE BOSROF

or

ZACHT in dim. H r ontslapen,' na eeu
lang en smartelijk, doch geduldig lijden
op Vrijdag den 7dtlll Nonmb r, 19<"2, in
den on.derdom van 4s jaren 3 maaDqen en
2 dagen, mijne ach enoote ALE'M'.&.}lu-
nU!TB.&.'UN DU WI, geboren Cillié;
De buren en menden' worden bij deze
hartelijk bedankt YQOr hunne deelname -
da belangstelling aan de overled no be-
weeun.

"Door lijden gahemgd."
"Na lijden, .. rblijden.

W. P. V DIR ERWE, .
BlauwvaUei, Wellington. De Verk ooping van

ZACHT ontslapen op deu Isten Novem·
ber, 1902, aaD sijne woning, "Retreat"
nabij Worcester, n een ziekbed van [>
dagen, PnILIPPU8 hnll DU. TOIT J?KIl.U1i,
in den ou~om ya 67 Jaren, diep be-
treurd.

Wed. P. P. DV T. JORDAAN,
geb. Viljoen.

g7 NOVEMBER,
. -

U~ " Voormiddagt, dat Pl'IIObtige en Beroemde Blok

Om Il

OVERLEDEN de woning ,?Dzer
ouders te Woroester, op .Maandag, 10
November, 0118 lief zoontje, PIPlTI1t EDUUD,
in deu ouderdom van 11 maanden.

" Zijn weg is 'Volmaakt. "
,l', E. en Pl:T1!.OllELL.&. J. H.&.lUIUI.

HamIlall Boi, W ier.

ULIJKT VEEL JONGER in
een van. JAOOB DBOOllZ:a'S

Dressen. Schrijf dadelijk om mon-
liters en prijs opgaaf. .I!~ beste
adres voor solide on billiJk werk
JAooB DBOOKE.B, Dwaars in den
Weg, Paarl.

·BEMOODIGD
EEN Onderwijzer of Onderwij~e-

res met Onderwijzers Certifi-
caat voor Armenschool, omtrent [>
mijlen van Umta.~ Salaris £60
per jaar, met vrij logies. !Iet
werk te'worden begonnen. m ~a.
nuari, e.k, Applicaties ~et getuIg-
schriften worden tot DUdden Deo.
ontvangen door

A. BOSMAN.
Umtata, 5 November, 1992. .

Onthoud de plaats, datum .

Boutb '" D nderdtg, d I'

..
O. G. KARAIS. Boaho( A1lI1·ager.

&ÏQlbei'le:r. 11 ~ 1902.

Wees z~ker dez
den! Woon
ping bij.

WllRDE ONMOGELIJK.. .

"'_IAVU WAARDE' ONWAARSCHJJNLIJK
»n....IIIIIoIu-lOl .....,ENHEID,. SMIT EN MllKSEL .......--..~~'!f"'!

I

STAMPER
I

BENOODIGD

gemaakt i. oue EIGEN. Fabrleken.iJI

ta/BM/and.

, lJ
" r

- -~l
EN ('

-
TEGEN DE LAAGSTE PRIJZE~ .

.R SS &CO.,
Strandstraát,

~i~APsrr~D_

rikunsc_e) 6 1·9
PO l1L" JD CE E T, .~~W~."

aoplb. T....
_1 ....11_ ......... DE ua.TE PIIUZ

MoKENZIE en oe, Bpkt.;
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worden 0111
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Blaauwbank
naar Deel-

. en strengste
der aausien

lER0N.
hmond,

~VING:
nede dat er
. op Donder-
'ns te 9. ure.
Aandeelhon-
eren HandeIa
, gehouden.
van, de go-
r Maatschap.

FBERG,
aris pro. tem.

VING.
J Buitendis-
-voerds Paar.
Aanteelbees
noodig heb-
, te doen bij
.re aan alle 01'-
1 beste atten-

• & CO.,
\.fslagers. enz. '
\:amers.
n,

~GD.
'er Procureur,
. "bezigheid, in
le Transvaal.

;ILLIERS, .
. Procureurs.

. eke School,
1 (Paarl).

van de 1st
Richmond).

rr.ien voorbe-
"Elementary"
n ··Matricufa.

• rlsook indien
lerwijzers en
lens.
ID Enge1sch

·borgd.
n van na de

mg~nomen

.'

doe aanzoek

. Departement.
tvarlgen wor-
'ontroleur en
op den mid-
I November,
"taande dien-

let Wijnberg
'olitie Statie;
en Wijnberg-

1 aangaanq
~-r n verkrijg-
, eke Werken

dzakelijkar,
den.
;EW.EY.
.r Publieke /'

Werken.

~OODIGD.

s, Doe aan-
, meldende
: wordt, bij'
~NARD,
.1ythstraat.
aufort West.

Wet.
maakt aan

,I het geëerd
ij den heer
tA., LL.B.,
Oost, toege..
in zijne be-
:e .van af 1
I zal worden

Villiers.
'ra11r}JQ1 t B6-
·(1,lUlateurll.

,uOHAU.

-kende, een
- lor. stomp,

I onder.
NBN.
I

DOODBKJUOBT.

Heden brengen

UllioadaJ

't ZIjn Mu:ile.n voor Bperan, en OP_l.v:IIUI. Irbj[)'fIM'd

. { te ,ZIJn.:'
Zjj .zijn nu to .len e..d uit de himd ~i koetvri] VAr'!1;Ori721.

•

1. Aangehou en in het Schut te
'pitzkop, over den geoorloofden tijd, en
te worden verkocht op Zaterdag, den
29sten Novemb 1', 180'.l, indien niet te
voren gelo t: - , '
.Een muis vnal ruin ezel, -vier poeten

beslagen, op rechter heup gebrandmerkt.
o en op linker-bout V, Gouvernemeata
brandmerk, brandsiek, omtrent 9 of 10
jaar oud, nngem 1'kt aan de ooren.

(Get). J. A. V.D. MERWE, .
Schutmeester.

2. Aangehouden in het Schut te
~nteÏD, over den geoorloofd en
tijd, en te wonlea. '!,erkoeht op Z terdag,
den 29 ten November, 1902, indien niet
to voren re108t:-
1 ~. 0 omtrent 3 jaar oud, rechter

oor ani,dJ6 van voor en achter; linker
oor halfmaan v nachter; wit plekje
onder den borst en wit" liesen ;

1 rood bonte wit rug-koe, brandmerk
op rec~i~r bout gelijb op H. L., rechter
oor nidje van' voor en achter; linker
oor zwaluw staart; balfmaantje van.
achter; omtrent 6 jaa~ oud; 1 bleek-
roode koe, H. 1.. op rechter bout, Iin-
ker oor halfmaantje van achter, rech-
oor snidje van voor en achter, omtrent
4 jaar oud. .

1 roode wiipe.ns koe, grij
brandmerk. op !'eChter bout,
lijk gelijkt op H. L., linker oor zwaluw
staart, halve maan ....an' achter; rechter
oor nidje van achter, en voor; 1 be-
jaard rood-bonte koe, linker oor zwaluw
taart; halfmaan van achter, rechter
oor 8n.idje van achter en van voor; om-
trent f> Jaar oud; 1 oe, rood kol, pi t·
kop. schilderpens-wit kw 9, linker oor
zwaluw staart, oidje 'l;'an voor, rechter
oor snidje van achter en voor; 1 bleek
roode schimmel pe~ vaars, linker OOI'
zwaluw taart;· ~aan van achter,
rechter oor nidje van achter en ,voor;
één jaar oud;

1 roode .koe, gI;oot kol bl ,wit uier,
wit plek onder borst ell keel, liu-
kpr 'oor zwaluw staart; halfm n van
achter, en van voor, omtrent 4 jaar oud;
1 zwart, blomkop, wit childer pens 0 •
childer beenen, linker oor zwaluw
8taart: halfmaAn van achter; rechter
oor m.idje an aehter en voor, omtrent
2 jaar oud. .

(Get). J. 'A. Jo NEL,
. Schutmeeeter.

.Ali.encv~rkooht .met
n~~.

,-',.:--Mie 'Paarden ÏIiIMI.wAn

. 1FT~ANDGOED.cn,L....oht) 50 bij
loof. tassehen

nI11~.Ilh'.A.i,~1'l7'· en den
uitstekend uit-
. omtrek. De
gezondheids
overtroffen,

.nering die zeer
I

om 11 uur, v~m., 44
elk. Deze zeer ·enu·,t:1S1:I,(At)
Con tia N k -en MOa~E'l'~lt,
harden weg naer
zieht oser de aee, en da 1l01l1-¥~~,""CIl~~g:6

lucht in dezen omtrek i .
en "holiday" reso~t ~rge~s in het u..cao",~vu<>

Het is ook prachtig geschlkt voor m~,r~HiUI,nelrll
betaalbaar kan gemaalttl worden. "

VOO~ plannen en verdere ?ijzQoderhedeo, doe
! W. H.F.K

3 .en 7 St. Oeorges B~el Kamers.
; -

A. F. ROUX. hebbende ten. laatste besloten gehoor te geven
ve~ken om haar prachtig Eigendom ill. stukken te ver·

<¥n .ondergeteekende gelast op de p..k te ver-
Jonker. Boék .-.t, ' .,

OP

, DI' 3.t5 D.I.Procureurs voor Verkoopere (-. '
Godlouton & Low, t Plein.

PAARD
Noord-ADie

1

K.uil Sectie

]~. Nov~mber, jul de Yerleqing ~ Koorreesburg
t:tOeck!Il'lUl ,n,pytw.o KwI. g~~ned forden vocn:'~era, -raketten en

op de~dé ~~~. zijn ala df in weitiDg tueeche~
t '

wOénadags êo 1Vrijd&~ zal de 8.16 '".m. ·trein van
,Kuil doorloÓlM,'D,'t'8rt.Pek~nde n.n MaJ..mesbnry

'Voo.. '
wordeD', eD
met reDtie ,

omen A moopeu
"Twee ~e 00 KRY ·Mf'T-

ries gemerkt r.'Waluw,ataad en balf.
maan, ml-al twee maenden bij den
heer Jan .-.an 'Ziil. te·' Kliprug; ......-i-....,,--~+.fr!!li~---+_-- .....--
District Oal~ lndien zij niet
vó6r of op a.n iást.en Mo her
aan taande w~n Jreloet, dan zal
de h Zijl'lI8 honaen Toor de
kosten en soBade aangedaan."
Calvinia. 8 No-v, 1902. .

BALL'S

.- .. I.' .' '. p"'

Dónd~ e~·.~ al _ tnm ftD BeDde
Tez:t'rékken ~n bi) ~en 2.00 n.lU. trein Tall ~

AAUDU.uIlV4l. 8,IUI_D8D~tle_te L&pstAw1 om 5.18 n..pl.. . . ' ,'. :
verbaDd~,met .de 'opeilinga 0 Yel'l'ÏohtiJa~, sal een 8pecriale

1'001' het vervoer "nn het Publiek van ~lm.hw1 om.
dep l~éD deler, 't'e~n, u.nk~nde tie

~.m. . 0

t'&D Piqnetberg om 3 nur n.m. densélfden dag te_rug-
.... e:t'8Dt .mkll)llU!~ te ;'Wm8lbury om.1.34 ~ .. .

TICKET8~ tegen. enkelen prijs 'vOOr dubbele reiSt
lIlc.-.re't'l!ll werden van Kaapstad, Wellington, Sir Lo"ry'5 P¥,

~, Piquetberg. ... .' . .
aI.OO bde~· u10eten 'met de treinen van den vorigen

JblqMllbiut.-eiaen, en "faD daal' t;erqgkeet'eD DI~ dan trejD op Klein-Vee
. J

scli~p, en ·H'............,·.&. ~.

TBNDBRS sallen ontvangen
.ord~ door den ondergetee- .

kende ~t om 10 uur, v1:,QPZater. -,H-i!-S'----'----F'-+------

dag, 6 December, 1"9~. voor het
iniamelen '9IaIl·de~g op alle 0

honden in d~ afdee1I;ng'voor het .
jaar I003. I+V~"A"'''''W,

ID de tendel'8. m~~ de tijd
w.aarin. het werk za.l VOlrlOd worden .UlQ~n IIWItllf'UUlUl1l,I

geJDeld worden. I
Twee borgen zn1le.p vereischt

~w'lw1f~n v.oor, de behQOllijk Tervurl·
ling het qoatrakt. . '

De . of
~ nood~l~il~Mrii~&~n~l~m~n
WOrdeD.

V 901' ftl'dere. bl]1lOn®l'~len
UIen aanzoek bij
kende.

sullen sePlen wor'dell door 0 middel no .

'J. ':~B.· ,MoBWEN.
Algêmeene Bestierder 1'&11

RtPUATUIB AAN: TAKWIÓ..&N.

TENDERS sullen' ontv..angen wor-
d 'dool\. ~~e

tot om tO uur, v.m., op Zaterdag,
6 nee bel', l{~02. voor het _pa-
reeren en in ~np houden, voor het
tijdperk van ááu jaar, van de vol-
gende wegen, namelijk :-
1 Van Oudekraal naar Stanford,
2 " Stanford ., Hermanus.
S Jl Drie Vlei Junotie ~ Duugye

Park Eeitekmal Drift,
4 "Botriner W~ndrift via De

Vlei naar Baaj.Wp waar
hij aansluit bij den Caledon
-Villie1'8dorp W, .

5 ., Klipheuvel 'ria '~ijeadrift
naar Genadendal.

6 " Boontjeak:raal naar )fiddel
plaats Drift, . '

7 ., Mid elphwl~ via Qleriri-
vier naar Genad8l1da1,

8 " Genadendal via Greyton
naar Elsieskloof. '

9 " Elsieskloof via The Oaks
naar Jonaadrift.

16 " Serjeantml'idJ' via Kw.artAl·
rivier naar Sohuitsberg.

T ea borgen zullen vereisoht
worden voor de behoorlijke vervul.
ling van het Contrakt.

~ laagste of eenige tender zal
niet noodzakelijkerwijze aallgeno-
men n.

Voor verdere bijsonderheden doe
men aanzoek bij den ondfrgetee-
ke1tde.

UN

- .

.a.a.~ L.1V'.LL..&iII OOUJIRNEIIEN'm' SPOORWEGEN. -
•van ' 'rremeil, .,Jtaapat,aA.. Vam.bul")'

. KOOJ18eIba!W Lij:a.
'. i .

JOHN J. MOORE,
Secretaris.

Afdee1ingm:aad.. kantoor,
Caledon~ 1 No", 1902.



·Heerlijke

Drink Heerlij

EGTAR

, .

Drink Heerlijke

,N EGTAR
Drink Heerlijke

EGTAR
-: I

VERltOOFI.NGD'"f
• __ '. f

PAUL DOLUvD. ilBLAG. ~.
I' ~o~-T. x.,..la 8t.a&ie,Qroe!fte.
'D_-Ta SleJl nbo.cb, 902 poot. DlI1!II~I... III".

nil bet )(oaten Dtif~ L;Dd&oed.
~s STOFBERG, AFSLAG"

'rT Noy-T. 8cbaiDeboÓite, WiltidoD, lrWa-" '0 Uoenlerjji bap .,

J W .M00BBEE8, JR., '" 00., 1'8taGIIU
20 Noy-Te M.IIII.bal'1, _.~ leaM ..

... te geren., ,)
24 li y - T~. Moorrotabarg, ""coed '11

J.oread. bue. ' -
JODec-Tc Darliaal 89 klMlh&re.,.eD·
nlllELMAN &: CO" AFSLAGERS.

22 No~-Te lIalm 'blll')', groo$ ell ~~i .....
DEMPER , MOOR& EN QIGB, AF.SLA

GERS.
16 No~-Te Gráboaw, afdeeJigg CaJedOD,80

_..teldaa OIl!! D. •

2l Noy-Te Caledoo, ~ eD ha~d.
4 Dec-Te JODpoaklip, CaledoD, ~Iem ,eD

groot "et. , ..
o G MARAIS, AFSLAGER

'.rt No,,-Te Boabof, ... ~Oed I

M VAN NIElUlRIt; DdL.AGE&.
16 No~-T. DoDgl.., ... tgoed.

DE VILLIERS &: MA.RAIS, A1'SIfAGER8
19 No~ -Te Rood.poon, MauaJ&bVa, rroot

en klem '1'''
27 No~-T. GusUand, MlirraJ&bvg, loasoed.

, ~ S M~AlS ea 00., AFSLA.GERS.
19 No. - Ata 'M Psarl, 200 extra ~ette

nrk DI. .

FRED WILMOT, AFSLAGER.
20 Noy-;-Te Biet Poort, Sllther~+ 10&,*.

B ol RAATH, AFSLAGER.
26 ea 27'No,,-Te Damfoatem, dial.· Briu··

toWD,J."eade bu., boerderjjaereed8cbap, eo•.
29 No~-Te Britetowa, n.tped ea.hapuud.

A. J. BOTES, AFSLAGER.
Sea 4D_T. A.ymoatein, diatri~l F..-·

barg, "ut ea lOIi08d, ,
ALBERT BRAND, AFSLAGER.

16 Noy-le Olaawilliam, Eaell.
a W LooIE, AFSLAG"ERS

5 Dec -e- Te Aberdeen, 'I'utgoed
J J HOFMEYR &: ZOON, AFSLAGERS
18 No~-Te M.itland, boDWP'lrceel~.
25 NI>~-Te HoogenkruJ, Koeoorg, losgced.

H G A TKUBI8, AF8LAGE~.
15 No~- Te BoberllOlI, paardeD ea mie.

GPV AN ZIJL, AFSLAGER.
15 Noy-Te Montagu, paardeD en ezell.

M FLE MM ING. A.PSLA.GER.
19 No. - Te S",,.uabarg, Joae en ... le

~reD , .
N S Lnuw AFSLAGER.'

20 No~-Te Boven ~wa., C..lyiDia,le"ende
hIoYe.

W P CREaSY, AFSLAGER
29 No.-Te Rieh~ond, 'I'utgoed.
1I9Noy.,,_TeRichuioDd, Ir.leja~ee.

PJ P MARAIS, AFSt.AGER.
20 No.-To Talbagk, groo~ et: kIeiD.et.

STÁHPER ti ZOUl'ENDIJK, A.FSLAGERS
11 Doo-Te Hout Bui-I,OJO pereeelen nn

de .. Beach Estate." --r--
PS CILLIERS, AFSLAGER. '

15 en 18 Dec:-De A.ar, .u~oed,
)1 L KRIGE, AFSLAGER

5 Deo-Te St.,.,1 rville, leye~de hue
n F MARAIS, D.ZN., AF3LAGER.

z7 No~-Te Nederborr, KJ.in Drakeaateia
10ue !loeder o.
FAURE, 'VAN EYK ol: 00., AFSLAGERIS
19 NO.~ÁaD de Purl, eeels eo w&ieUl,
W H F KLEYN ea CO, AFSL.GERS.
22 Noy-Op de p..rade, 'I'utgoed

niet onder de
lulien Jal\en-
die· in ~·Zuid,
Ket at1dere
kan beWijzen,
(domicilmm) .in
Afrika Iliwft; dan
akte verhinderd
der werclld ~aar·
men. D lil J Utl~..' l~U!fl

verhin·deren" .
nen geweerd

•• ,,1,

J' •. !

. ~
,:

J. van NIEKB;RK
MARKT AGENT.

~TÁLL No. 5, SlEUWE ?lARKT.
, .\ ~'LLË Veneodingen aao hem
.~ toevertroowd, eoosla: vruch-
ten~ Pluimvee, ens., sullen plet de
Il~te ZOl'gvuldigbeid W'o~eo ver-
coqht, Afrekening volge~ keuze
1 r, verzenders. '

I

,-

It, pt;T I

»rlnk~HeerltJIi.

NECTAR:
:. , ~..,.

". !

Drink Heel~lijk.

NECTAR'
i t

Dr~k lIeerlijké

NECTAR
,', '

Drink Heerlijke

NECT
I

LETT~WE~'
All. .....ve. ........ ~. ....

........... , v•• tie ".dlJ'" YII-
....... Co, ..... rIlt, of .
EM.r, 0", Land, tOCII
...... MIeft, •• opo.tll_ V~
Il..... , op ....c....... POST
BUS 44 "

'.'111.''1'''1 IIIABI{T.

14 N ,. 1902.
~ • d £ • ti

~.r.i.llpel.n'.. o 11 3 - 1 3 0
'''''~n~n 1 9 0 - 1 14 6

Ei,ren 1) 1~ 0 - o ~9 6
oo. ... U 0 I-! - ti 0

~8ot-or () 1 4 - 0 1
l",,~-fc; .. 0 3 3 I) 4 7 .
UieD 1 2 0 1 2 0
K&lkoeoeo 0 II 3 e 16 3
.....tatu o 10 o 10 0
FA! .. d.n 0 • 0 0 4 9
NaartjHa ... 0 5 0 0 5 0
KeueD, per 100 !l 2 8 0 2 8
Er"tea ... o 16 0 -- I) 16 2

DE, ZUID- AFRIK~AN
VU •• NlGD'KST . I

lUI.ltzlJlsd THEEI." 0 N SLA, NID.
RIJKEN,
ARMEN,
·STERKEN,
ZWAKKEN

HERSTELLENDE·N

ZIJ IS DE BESTE.

ZATERDAG, 15,NOVEMBE '1902.

. Ongewenschte Immigr~nteD.

IN de troonrede, bijna dri~ maa~<len ge-
led n, baloofde de r6geering een I bill In
te brengen om o!lgewenschte immigran.
ten te !erhinderen van ill de Kaapkolonie
te komeu. Sir PIBl'B~ PÁU8J1 dacht
llUl deze belofte net v66rdat te IÏaat
wall, en gaf U. DinJdag
eerllt.e lezing eener bm
deze moeilijke en
Tesen de ·yerwachting van
pua nie de bUl al hare stappe
lagerhuis in drie dagen. zoodlIt
QoDderdagmiddq naar het
kon gezonden 'Worden. Nur
~clliJnlij kb id &1\( de bill <lui

. jaar op het wetboek ,gepla.fat
worden.
Dat wetgeving op dit punt ...n(]~dJlIlkjB-

I.lJk wv, werd al~meen erkend
het I ean geheel andere
'ff!Dsoh lijk wu zulk ~eJl
I8Ik aoo·lui in de 8 le voor
te ngen ..n op luIk een wijze
oJrij n. Van ééu diDg kaD
ove igd honden, diat indien.
eerd r voor het hoia 'wal A""_'_''''
veel • rdhcu 'e aanl.ldinc
hebben,"n veel M 4~~r ,be<ilC)rcleeJld
.ou lijn ·vor4<f6. Be '

.Vezkooht bij &UeXl'Uldenien en lijk wetvn t maken .op 4elelf~1«
Al6elneene W1altela dool' gehee ala trlW()p m n baklfe no
Zu1d-Ab1lta, 1111, , eD I-lb. Lood. der geVOlatlD nil weteerinl
ak;1ea,en 1n1·lb. 3-1b.Praoh ~ze do.o~eD·sal waalDC·~ulll.lilk
__ de m ..... _ tig Izijt:. om n de proclU"8U
~.w -.. In rk le 'ftI'1iC~ D.

ECTAR
THEE.

Is een Heerlijke Drank voor
alle Menschen en op

. alle tijden.

.b

:LoDchá, '12
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'p.c. e1[~k I
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lé Politie,

Do hiadeB'm. de _~ ?an·ckze
,,-ede óatnDgea..,"!D~ totl,M U., be-
,""Uw betrekkeli.;jk- .... -
t:;NOELAND EN HE!' BlL1'l'8ClaE BIJ:&,

«"hOODh parlam t t_ weder zit.t.mc hield.
I),. lIIUIk is dat OTtll'. tooueeIeD iD Mt lager,
hui~ ala dat wat tot . IC vu den lo r
O'I>onDCll gel' h 't, and ~ Ienr ..!l;l
• Ikw, ni veel _ te m.eldeu· dan milD
reeds uit. t legram.ru , ea. dat. ook d-
Ikhattell ov de ond_ij .. ot .. eiJUg bevat~
"'u dat Oftr de Mnbangigv lnveatie Tilel licht
ve preidt. W!lt I wea. betreft is !J.et
bellUlgTijnte punt dat d t min' r v r-
klaard beeft D mjh. id te beben om een
d,,~ I,> bepalen voor' volledige prekinll
rh-r Ier ..che k... tie, it' 1II'11&rd 1 rseh po':
tij zeer op aandrong, tenzij de oppositie iu
I)('~ .Ilg meen, bij moad nn' baar aanvoer-
tI.'r, ,jcb hiervoor verklaarde, en dat Jr U.
lumpbell-BllJlJleI'DIaD, achoon ten te ., 1
hot plan prekend • t«h ui waajtd dit. 1<'
du nuit naam der liberale portij, die al ga t
1.IJ tot op zek re b~ m .d I ~ n,
toch nan een .. bome rule" poli t iek di e
nou den b r Gladstone zich niet wil ~ u,
\rut de ondenrï .. et betreft bed'f'eigt mell de
r~ m teen ... eriog der gemewt
bt.,tur om zich m t het ond riloud der niJ'
WIIIi e looien te belaaten, flI die men moei-
hjker dan de Ienobe bewt'gingen m. hulp
d"r politic luw. belett~ baar doel te berei-
ken. .

l)ok uit Indii is er weiirig, behalve dat .de
\ooruitf.icbu,n aldaar ich doorg 00 blijken
ttl verb tereu. Yoor Zuid-Afrik .. i het b-
tu chen een ungeo.aam nieuws dat zekl!re
Iudiers met veTVll rlijk namen die in het
IIritache pori m t p1ekkE!ll hebben wete.n te
krijgen. hetfti& uitvaren tegen een politiek
orntreob hun m in TransvaaC die bitter
wL~nig, volgees ben, ..enchilt van dio nit de
daguIl un president KTU~, toen men hel
raMlUl1UJlachtte zulk volk buiten s lands te
houd n. :\1en h t-hier .....Ial'lijk ul zwarten,
_I:.maaier en heiden DOeg, n het is be-
keud boe :wlf ir Albert. Rime, dien niemand
anti - Eogelscb zar n eo, Y r~8ard heeft
tt' ~eu voor u taat van zaken in
ou, wcreldd I ...aarin de witmilil niet haa
lJlijft.

lït A ustralié vern mt men ti t ti regee-
ringen der verschillend etaten niets liever
zn-n zouden dan een overnam der schulden
die op die toten dru:k};eo, door' gem ue-
t-t, dat ze licht een minderen mb-
r t zou kunnen vlot. maken. Do fed rale th u-
ri r wordt ~d dit plan iD In'erweging te
h bben. Met h t tinanciëele tond !It goed
in West A~, t in Victo·"... woar
heel wat befisting sal moeteu gebeCD wor- (Voor den hoofdrechter. sir J. H. de Villiers)
deu om bet tekort te delgen. IJl Nieuw
Zeeland wordt zeer getwijfeld 0{ toom-
\'l.art.,erbinding met Zuid-Afrika L ,el geven
.<al, daar reed de eente tood'\oot met
moeite in haar geheel kon hevrnc_>'; ... orden.

Wat canada OOtreft blijkt het d;f.; het ont- NA. :SUCCI (BEPERKT) vs. TOWNSB,END,
,I..g von den minister Tarte om di uitin- TAYLOR .to S ·ASH.ALL.
ftl'l' ten gunste van p n beschermd tarief, II"!! Ecn opp<>1vun eeu uitaprnak \'011 van dell
.11 .eo.,atie gemaakt beeft "'egpos f'ir Wilfred Kaapstadsehen magi.troat. Advokaat Close
Lauriee's gedrag in de zaak, die t..eu hij ,·it voor appellanten, advokaat sir H nry Juta,
unt lag aanbood hem rleId dá.t hij bet ook K.C.,. voor r pondenten. De-Len hadden voor
zouder aanbed T1UI. :lijn kant r.ou bekomen h t magistroatshof een r kening gebracht van
h..bben. D boer Tute blijft intu hen etl £21, maar tot £20 verlaagd, om ze voor dat
..urm voorstond r YIUl do rijnligII. Het ph" hof te kunnen brengen, die zij' legen Nou-
vun sir Robert. Bond, eersten ~nister . an nucei hadden. De firma drukte spoorweg-
:"ewfoundland, om ?an een Ter mR V'&Jl .. ë- kaartjes, en zond lieden rond Olll advertee-
derkeerigbeid met d Vereenig_de Staten te ties te krijgen op de keerzijde der kanrtjos
sluiten blijll.t geslaagd te zijn; ril ar er blijkt gedrukt, en Nanuuoci had aan een huuner=-
t"'ijf ..I te bestaan cl Engeland, ala Camida die bet land verlaten bad en dus niet als ge-
er tegen blijkt te zijn, hot zal bekrachtigen. ruige k~ .. ,optredeo,-een advertentie over

zeep gegeveIl die ol? 300,000 kaartjes moest
gedrukt worden. DIt geschiedde in de eersete
maanden vau lOOI, m:iilr- eerst in Juni ver-
scheen de adverteutie op de kaartjes, en ver-
weeWel"6 w igenlpn betaling op grond dat zij
met den man dien zij de bestelling gegev,:"
hadden de llI.praak hadden gemaakt dab 111
April de zeep zou goodverteerd wordeu. De
ma!7;istraat had d'en eiscb tot betaling inge-
willigd, op grond dat er geen bewijs hetzij
van de overeenkomst of van de bevoegd beid
van den tÓMChenpeJ'l!OOD...as om de ove..een-
komst te sluiten; en de hoofdrech~· .. ees op
dergelijke ~roDd n het hiorvan gooane appel
van de band. met kosten.

EUROPA'S VA TELAND,.

\' nn do .:roote m endhed 0 VIUl 't vaste-
laud trI'kt Duitscbland de sandach door den
,trijd die er ~ht tussch n d regeer~g
en de partij die ten behoeve van den Duit-
'-(.hell landbou .. booge inTOerrec:hten op neem-
du landbouw produkten wil, en ëterk genoeg
i. om in den rijkadag een verboogiog hier-
van door le drijven, .iets wat onder een eon-
st itut.ie al do En . he niet mogelijk sou
zijn. Er wordt dan ook van liberale zijde
aangedrongen op een onthinding !1Ul den rijks-
dag maar daartoe kan de reseenng mot over-
!1."a~ souder met de vereenigde ~rue.rvatieTeo
en clericalen te breken wnar "'IJ tot dus ver
op gElIt und beeft. In Oostenrijk wa t7 nog
»(0011 vooruitzicht dat 't tusscbnn 't_ Dnitsehe
eu 't Honguarsche element in den riJksd~ tot
een !'Chikki~ komen sou.

In Frankrijk heeft de minister Comhes met
:l:2H I,ov:en :.133 temmen een t>e<lllit doo. de
ka mer gclla.ald dat men ~~h in allen deel"
"an die ...et op d 'I'llreerugmgen wu houden
"nar de trijd der rcg~g ~et ..de geeste-
lijkheid óver ontstaan IS. en ~ ~l van plan
om 12 bisscboppen en abten die 10 hun pa-
litei~ een petiti ov do zaak ann de ka.mer
gerieht hadden wegens misbruik der hun toe-
komendo .,oo~te te vervolgen. Een plan
i. zelf te berde geobracbt tot, ~boole schei-
ding tu scheu kerk en taat, e~.doo~ d~ kamer
vrij ~ outvangen, ACboo~ "'IJ welg~de om,
wa lil de Fnonsehe .. etgenog een nieb o!lg~
wone zaak is, te ....erklaren ...dt bet noodtg
wa de zaak terstand ter hand te nemen.
Tegon een ~~g w~ede de beer
RoU\.]er DllJllSter nn fiOll1lOleo een tekort
wil dekken "'ordt zeer eijverd; het met
mm door de regeeri.ng. .o'ten ve~g, Yin4t

illSgelijks afkeuring; en. de nrkstaking onder
de mijn ...erkers begon m vollen g1Il1g te ~o-
men. In België daarentegen heeft de .Ollln-
... rken federatie verklaard dat a&D de bieT eo
daar zi h voordoende wetbtakingen een eind
moes\ komen.

Italië. ditmaal aamenwerkend met het
paoaelijke hof. heelt iet ged~. gek:reg~
door onderhandelingen ~t ~IciJe wat la
katholieke kringen op pnl hIJnt teld te
worden: het op ei en ~e!egcnheid verlee~en
vali bo.chernUng' aan ltalianp8che pelgruns
die h t heilij{e graf _~en, in plaa van
to erkennen dat Frankrijk hiertoe recht hee!~
"erder is er uit Italië zoo· min ab mt TurklJe
lets te melden wat niet uit telegrammen be-
kend' .

Het mee6t komt in de mailberiellten RUl!-
l,lOd in nanmerlriug. Verleden"~ vernam
men van de b~ di de keiserlijke l"8ge&-
~ op haar "eg ontmbette als zij baar on-
d..rdalleD er toe brenlZen wilde om tot de door
haar OOv~e hervormingen t.en behoeve nn
's lands .. ervaart med te "erken, wnoor met
politieke nieuwigheden 'VOOrden ~ te ~men.
Thnm YÏJldt men h 1 .. at tot baar lof lil het-
IIpen zij buiten' lands tot tand- brengt. ~j
hooft vroeger Mant.o!oerije t;i.idelljk in ~t
~t'nomen. maar teyens beloofd o~ het land
t'l ontruimen en slecht& he toeEioht op een
'poonreg te houden dien :&ijer had la~ ~-
leggen' en aan me belofte' houdt ZIJ ZIch
trouw.' \Vat" heeft zij echt r gedaan ~ d~
lijd toon :&ijer bM8 ..,.. P Ret lan.d ~61telllk
herschapen in een ...elvnrellde proVlUC1e, mot
soo t rk ~:'! Rnssilche bevolking dat d_ er
b l'<;Cbende lijkt, m t spoorwegen ovéral en
4.oomV1lo8lt over al de beTUl'bere rineren d
l1tod~; ~n ontru~ hare troepen een stad,
dlln I dIt om op kleinen af d vandaar nt;:
terkte 1~l'rplaa n te betrekbn va.nWUl' DJ
h..t verei'iChte t{le&wht op de.ll hoofd-spoorweg
hO\ld..n kunllCD. Er z!ln «?hineel!(ibe gOUl'':"l rs
in h.>t land maar Sll !.IJn ZOO beperkt 10 hun
mllcht om iewape.od valk in ~~eust te houden,
dnl .jj r.. itelijk: ont ...apend ZIJn; en t h n
10.1.... troepen en de Ohiuezeo zijn niet aUeen
<)" mi b ndelingen en klachten -.erd-.renen
maar de Chinezen in fant80erije zijn er bet.er
aan too da.n ooit te voren, en hebben r ook
u;'.t tegQn om in door Ru n opgeriohte en
b taaoae schol hun !rinderen onderricht t
doen ~eni ten. Tot dns .. r Chin ... W1I&I' men
wi,t dat R nd meer dan eentge andere
vr8f'mdo mogendt.id te .eggen had; maM
verder blijkt het da~ tu en Rusland en
Eo elaod's oieuweo bondgenoot. Japo;n. een
handel.sTerdra g8lot.eu is dat Ruala.nd voor
invoer von Japaw he produkten ppent, maar
tuen aan R' een nieu .....e mukt in
.Japan v rsebaft, daaronder aan die van de
k....ten der Kaspi h.:r-, waar men uitate-
kend petroleum riud~ en die over bet geheel
IH'8chrel'en "orde. een der fruiSte en
,-mchthaame g lten Tan h Ru' 'b,
rijk. Van te III belang' dit gebied.l'OOl
RU!Isnd da to Yerlletering er van al &ijn
krachten inspant, daar h t aan d .. eg naar
P r£ië ligt, dat ~ lang ond "Ru '~en·
ioviOt'd ta t en er aich tA!' afhankelijker .....n
1!I'V000It om~t bet regeering en volk van
P..niii n die k::nclIt Olll te hellnoben en.
ord_I'.o en ,.ooru· te glall ontbreekt die un
be RuslllJld van the blijkt niet. ont gd
te kUllJlen "ord II.

ANDERE w;ERELDDEELEN.

~Iet be~ van Rusland p;~ is beeft
m n ook Trij .. el bet nieu" uit china., .....nt
wat er ?erhaald .. Oldt over de bondinit door
deo Britaohea t SatoW ~ ... <lsine.
ech. ~ ómdat !lij ..

~:t:..::" '*' ~ JM "'t~ van~MDdeliU.ujet. ~
- kap hiMI ....,....ut. 'êlat. -- ..reD uit __ ~ ea na liet a-J!11
~ ~ DIáteáIIIUd eIL""_ud _ .-
Obialm_ ~~ .áI j_ ~.
~. ~ du YeI'..., heWn dat lIageland
ruet bett tevredea )"011 met IL 0IUek*
heid die, er omfnat.. Bri 'he rooht811 op
he tmom ebied d'4lf Yang--t~ rivier .ou
h !'SChe.!," . .
Y dau Utt lt oude i er ook nu uit cl

ni uw .. ereld A!n ...el- 'foorëer:s over de kol('U-
...·('Tkat.-kiJIg u 'oord. Am rika. Ook. dann'~ll1I'm m Il' 'VI . doch ni dot Mitobe.n •

. b t hoofd der we~"mk~ , cJea:en er to • flO-'
bracht heeft om. c.wh oan de mt praak esct
door pr' t Ro~velt bellaemde oommis-
·0 tond t: erpen, d~ ~eo er opmerkui m
te maken dat zij van dese waa ~ijn1ijk be-
tere 'foorwoard n zouden erlangen dan het
v{)()Tbetten van deu strijd hun ve:rschafJen
kon', di buitendien sieh hij nt te vlei_
met d mogelijkheid van t.ut OOG rOgWng der
:.:aken t kom n die nt\Il allen verderen strijd
perk za~ tellen. And re berichten "ijn min-
d r 8 ngenaam ....oor de V reenigde St.aten,
en " I rooreerst blijkt hét dat do kwestie
vun bet Panam Kanaal _ hezwlIR' in b ft
dan men omeend had; .JVaUt het plan van
Am.J~a was om dOOr n minnelijke schik-
king met Colombia het land aan de heide
oerers van kM al in ei endom te bekomen
eu bet hijnt nu dat bet afaUlan Vllll dit land
in tegen 'praa.k· m t de Colombio he grond-
w eu dat, schoon de r ring Tall Colom-
bia aicb geneigd bad betoond om m.et de Ver-
een~e tateu het door dezen. ge"'OOlICh.te
vercfrog te luiten, men twijfelJ]e of niet
het volk over de ulak woeet ge:raad.,leegd
wordoo, u dolll'entegen nauw-elij tWljfelêle
dat, al bet over de ~ tot 'een boofde-
lijke temming der bevolking num, d se
in geen afstand vun ],tnd zou willen toe tenl-.
men. ,

Wat de Deen cbe Westindiscbe eiland n
aaugaat blijken d stemmen in h ..t Deensche
hoogerhuis g tuskt te hebben ov,er deo ver-
koop er van aan AnJerika, en clat daarmede
de verkoop V'el'TDlt. Uiterst verstoord is men
in Amerika dat de bemiddeling in r.ake SamOIl
door d n kouing van Zweden ten gunste V"11
Duitechland is uitgerall n. Men sou dan ook
'l'oortll8ll d leer" VOf>-top pritl8611 geen ver-
trouwen " bt'hartigen, eu ala er' weder een
dergelijk ,!tl'f'Cbil w zich tot het Heug be
scheidsgericht wenden.
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WOE;:" DAG, 12 NOVEMBER, 1902.

'Vee Voedert-~eel.
Ononrtreffelijk ala :

AanteeliDg-, Onderhoud-, llest-, en
Melkweder voor RUDd~ Var-
ken,8, Paarden, Schapen, en V0-.

-gelstruizeD. .
Thana algemeen en met gloed ge-

volg in pbnir, .
la~~!:o.koop bij I I_t ,: Carl,

60, BuUengracbt.atnat, KMPStád.
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~VIEmR!ItID8.1<l B?gendom is
góed beplant met

I.JQ(rmEl11 h~b~nde een p~
~etl een ArteIian

- 800'. vette _Scba-
VOO

J
r rekeniQg van H. J. pe~ 30 ~e~ alacht· beeIten,

Rn ..'......... r.: - 550 ·eerste klas alsme4e, getal Varkena;
Schapen insluitende Ooien, Bn wat Ilog verder sal aangebo-

namel8 en Lamméra. den ,!orden op den aag der ver-
IV. ''fOQr rekening van venobei- koopmg. .. •

den~ "nonen: 600. goed geteeld~ : G. 'W. KOTZB
Men~9 Schapen, OOien', Hamela en _ . 8eore~
Lam~ riJ. Het vee . is ·jn ~e J.W. llOORREES Ir . .t Co. '
.~ndlt( , ~~ de termen ~Ull('n zeer· t Afalqel'l.
libe~ ~l.lD. Ve~t nIet dat de lIa1me.bury," November, 1901.
vermo· mg zal gehouden worden
te UK ipgat" (omtrent 12 mijlen
van lf rrsysburg), 'op DONDUDiO,
40 mbar,I902, m iO uur,' v.m

AL~. INNES, AfSlager.
LETW:JL I De Afslager zal met

pleitie eenig have naat' dese ver-
Iroopi~ gebracht Tel'kooptm, doch

Veiko')peu· men. loet aoo goed wezen hem bij-
o tijds e ~an kenniS te geven. .
o
I
o
o

VAlI

II
(Voor iecbter sir John Bucbanan).

.:« ft

MALMESBURl
. OP

Kaanda: 17November, 1902
. --' ~.

. De Ondergeteekende gee~.kennis
aan zijn 'VeleBoeren menden dat
hij op bove.ogemelde 'plaats .,n da-
tum verkoop8n zal, nit vendu
kraal van de heeren hnl:JL ." Co,
SOHAP EN en BO KKBti len Y6r.
wacht de O:laersteuniIig van' sijn
Boeren vrienden ala voorheen.

" JAKBS JtBNNI~

AIUSTO EGYPTIAN CIGARE'ITE Co. vs.
CAIBSE.

Advokaten arle, K.e., ClI Gardiner voor
el chers ; advokaten Schreiner, K.C.,. en Wil-
k;uson voor verweerder. Een eisch om I;
nls prijs voor een bestelling cigar • en schade-
vergoeding. Vorweerder bad namelijk eiga-
ren van drie soorten voor ",ijn hotel besteld,
maar de eerste beEending niet. aangenomen
als niet met do bestelling overeenkomstig.
De heelo ·zitting werd doorgebracht met bet
verhoor en oontm-verhoor der cigareJllllaker.1
wa ruit h!!t bleek dat uiet alles .00 geléYer<I
wa'! III vtjrweerder gewild had, maar dat. V1UI
den kant' von eisehers oo.....eerd werd dat' al
de cÏj:'lIl't':n zoo goed gemaakt waren als dit
aan de Knap mogelijk .. as. De rest der 1._
zou den volgenden dag worden behnndold·.

DONDERDAO.

TOELATING
al. w..-okaat ...erd verleend nau J. A. Oreer
(advokaat Upington). Advokaat Schreiner,
K.C., stelde toélnting van advokaat Langen-
bOTen .111 .pfoknreur en notaris voor daar hij
dit voor Zlch verlriettlijk: achtte, en' dit werd
toegestaan, schoon de rechter bet all b&
balve wet1!lchelijk achtte dat men op dje ma-
ni r VBn bet cene OOdrijf naar het a.nct_-
overging. en ,.cide dat bet hof geen pleizier
zou hebben ·om h.rm later toe te l&ten tot het
advokat udom. Als translateurs w rden (ad-
vokaat Buel\anan) toegeIlIten A. J. Wad on
(VOOTFran.lch, Spnllllsch eo POl'tUgeellCh)"C.
Zinn en A. R. Truter, .. elke beido laatste
le Beaufort West zuUen beëedigd worden.

VOORLOOPlG. '
De woo van Caisse n. 'H01f1lJ'd,. en von

Walker n. Black (advokaat Beojamin), vlln
ligmann en Co. vs. Oli.-;er (advokaat Cur-

rey). en van Pienean.r VII. P. J. Viljoen (advo-
kaat Bucbanan) li'erdell uitgesteld. In die
van Chia.ppini v . Hadje Omar (advokaat De
Waal, pl'OUle!!lie van £350), en Herold VB. T.
B nnett (ad ..otmat Close promesse van £150
minus £111 10&. die ;.r&;taal.d w_n) werd
het aanzoek ~we.zen, doch in het IMt-ste
#val ...erd eischer met £10 be~ omdat r.ijn
&aIlJP;oek niet ge6tempeld WUB.

ILLIKWIDE ZAKEN

BBBSTBlfJ
BBB8TBR;!. ,

BBBS'l'dl.-_ .-

Belangrijke Verkóoping·
VAIr

019 8
4 , 0
SI 0 0
Ol¥ 0
011 •

1 ,
II 0
S I

'. 0 16
o II

Jongens Hooge School Braot en .Kleln
I~aarl Gymnasium, De ~kend., behoariijk clur ..

f
l- PA.ARL. !:i:~~ :::;_w;,;.~~ SCII EI!. -SCHIPEII.. _".. . Roodepoan diIItriCt.; Kumr.JIbaq. CM

,4 prLJOATISS (vergez~~d van ~~.u:':II~~de ~tie -, Publl'eke Verkool pl·ng
L"1 IgeoertiJioeerde kopijen van p -
get.hriften) voor de betrek- 0 f
lrik ~n Assistent Onder~zer 'voor Woensdag,26 November 1902. JONGENS"UpTl, (a........... ...._t.
boveogeooemd. School,· bekwaam 'I\. ..__ -"

om onClerwijs te geven in alle onder- om 10.30 vCllllr1lliddac:- OP
werpe.n in Standards 3 en. 4.. 10 Droot- KoeieD, 10 1Ce1kKoei_ ~ Donderd-ag, 41 Decembe
znlled door 'den ondergeteekende Kal~.. 20 V --- 2 j&reIl oud,. 10
worden ingewaeht t.ot op Zaterdag, VMneIl 1 jaar oud, 2' Oprechte B1Ill-.
den 29steJl November, ] 902. ~ ft&l'VAA .iDPVOIri is, 6 1011(8 o.na,
Sal

2 JM'U owl, r-:Wb VOGI'da 'Slap' 6
~£150 per jaar. Werbaam- Joap o..a. 1jaAr aU;. '

heden te .begitinen na de Kerst
vacaotie.. IR. P. H. iDl'VlLLIERs,

Hon. Secretaris.,
(}. G. HUlLA.N •.

DJ1£PIRS, KOORI & nUijJ,
!!a~ra.'

Caledon, 5 November, 1902. :

,.
000 S71
lHI lUI
011 I 0 III 0
1 O' 0 0 ·0
o 0 .' 0 17 II'0 0 ó • a 0
000 11110
b 0 Ol 1 0 0
(I 6 0 0 6 S.
'0 II 0 0 17 0
6 lt I .:6 lil e
8 SI 0' 0 0 0

." O-IJ I) 0 II 8
I 1160 000

(')·110'IS
1" :. 10 0 , 10 •

S lt, • II 0
1 17, S. 1 17 •
o II lt 0 IS II
06' Ol.
1 1" I 0 I,
1 10' 0 0 0
t IS O· 1·" lo
08. 00'0

1

111 0 1 18 9
OIO 000
e 0 0 0 l' ,Io 0·0 0 li ft
1 11' 1·11 I.

~.. 1 8 Q 0 0 0
• 11' S 18 ,0, ,

1.11' lU·/·'li 15· ,0 0 0 0
000 lOCi
o III' 0 16/ U
300 14'0
II tO 0 II 12 0
II~ 118
000 ISI
i II li 1 II' 0
7 IS I ·0 0 0
1 IS 8 1 13 «I

~JI.&OIDIUal CaiAPPuu,
, Ibblun,

UQI.. mlllll Oba.ber~ .t.'~t.
.1iOII ~ ..... ,-.i.Ujlt

lA ts-1"__-:-bD ] . ~

STADSRAAD.

van de yerpdering vaD dlln Somenet
. munieipaliteltaraad, geho·uden op

6den No,.tmber, 1902.
T.ÓlIIt'!tli(oc,rdilf:de bO'lll'mceater, de hoor J

L P 0, o;yuen, C J YIn
A Seholh, C 81byloU, en J
,.. f
nn de yorig" vcrgaderi.g

J
d.' ·Dotnlen ook in

nn den 'laQdL~" aecrotllris

1902. -
VAlf

200 Schaap Ooi~n,
200 Lammers, '.
40 Oude Ooien,
25 Slacht HamelB,
4 Schaap RammeD, '

20 Bokken.
_ 3 Merrie Paarden,
3 Rnin Paarden,

10 Va.rU1ll.

1
ENVBRDD

100 OPnaIa UIIOI'a bok ooi&,
70 jaap lbri.DO Seb EeD ..-.l Bok
~_ (tAnte Klu), 10 kIt.e Klu
~ .....-.. 1 »n.VOGI'-PJ.oec,
j 8,.uut-. .....
'230 Joag lIerino Schapen, gemelljtd, 170

Angora Bok Ooien, vol bek, eerste lu, 2
J!rooge (Gut) Koei.D, 1 Koe met Kalf, 2
Va&nI8D (lO.muodeo oud), 2 0....0 (drie
jaar oud, geleerd), 1 O. (twee jaar, onge'
leeid), 1 Afrilr:aader 1JqJ, 1 Koe (Goat)
en Vaan. .
n.-keer :auriw _ beroemd ell __ oe-

lr:ead ~oor h-' MDhOGdea DD an... op-
recbt ~ _ ...... klM POOIi ea
Ideia ~ee. .

NiemaDd. late deire'"bu ~oorbijp&D.
Eenic PeI'IOOIl en. ..... DMI' deV~

t.Wt ~\ te breIiC- al ":_lkom SijD.
doch. het il ryd'Mm dMnlA bij t;ijU
keuia te ~ MA de oad.pteebDdeu,
aÓOCW hft bA JUdven.nt ...-.

Dl!: ynJJEBB BN KABAl8,'
AIIIaPW.

ZlICzmt w•...,
tOD .UKL~ ti 20

waren er drie ondllll' rule 319, nl. Shaubon
VlI. Scboltz (advoknat Gordon. £7,000 ala
koopprij vau een eigerul~m), Van der Bijl
1'0 Co. ft,. Isaaoa (advokaat CIoae, £82 lie.
7d., . on £5() l'OOl' verkochte \VUren) cu Wil-
lemse en anderen vs. ThonuÏs (advokaat Ben-
jnmin,.£234 98. Dd.) Drie andere onder rule
392d. waren die van lUiser VSj Gluckman
(adv~t Ru ll, ,£'15 voor huut), Knapsche
p'..arbank vs. Greening (advOkruLt Buchanan

£53 G . 3d. voor buur), en Matz vs. Tnylo;
(advokaat Close, £68 vo"r huur, en £50 4s.
lld. VOOTve.rkoobte goederen. !

DE CIGAR.ENZAAK~
In des:o wak, "aar de vo~e d.ng ge6trekt

had om de,getuigen voor kllfger, te booren,
... rden th n die voor de v 'Tdediging opge-
roepen, vooreerst, verw rd r zelf en dnama
anderen, wier :verklaringen in hQt algemeen
d:mrop neerkwamen dllt de ci~1l niet r.oo
bedogen had. Rot bof 1ree& aan ,elsch r £41
5 . als de waarde mn twee en drie SOOM
156. alg ~~ ...aarde nil t.. ee en llrie eoorten
gelEIVerd Olg nm, £5 als schadovergoeding en
de k08te-o toe.

Puplieke Vêrkooping
I 4' nR
I

211 :EItrl IltII larilil
Aan·OE PAARL,

. bPGBIoIELD .. tal spek
VarkenB sal Pllblief worden ver-
kocht op ,. , ' .

Uti,puilKt do tNea lo.~,du., 'OP

WoonsdaO', 19 NQv~mJ.,l'r e.k
om 11 uur, v.m .. , I

EEN publieke .verkOOpmg van een aantal
perceel.eil, aan De Au gelegen, za;! op 15, 16
17 en 18 December, door den ,beeF P. S. CU:
lien, gOOouden worden. Deze is eên r;eer
belangrijke ~ ,n m~ moet op
00 aJver'_entio in -"..,ihand hiermede letten.

OOST LONDEN is het toonéel Tan een
hrand geowee&t waar. V1'eemd genOOg Reuter
OT ~ ~es- ~ boon hij g~ parade
op kOD1I19. 'nI'Jaa.rdllff .,ergeet; maar .. aar
men nil wilt dOor de. Ca~ Times" on die
thans ui~ d:e PJaa: lijke D.i ~" ~lijkt

. t.nntig gebouweo vOOr k8nt~, pak-
hUlUll eD cJergel.ijke gebet:igd, en tCJl 'cl le
zeer JtrOOte t-eVeD8 -uge ~ ine buiBj
vernield te~. Ret .... in dell nllIXlid-
<!lIS T&II, clea 9de, d op 'a kónings verjlUll'-
dag. dat de braad begon; tegen .deu: nacbt
'WM hij -OOeIe ten einde. Men schrijft
het snelle ~ en d l!1'O(Ite uitbreiding
IV'IlDd hlIWId nmal aan'net toit t~ dat
et in. ~ MYeIl straten ~ hi~:..oedde mo
't'8fll h_ nD hout en .IJZel' JIlln, dis licht I';:idl&:i:~in lmuId raakte en dUI +-'- h' .brUI3 ..... ._''t!>'" auea. lit

Kwra,.tnug, .
13dea Octobel:t 1902.

V0Gda sal ook wordea OPCeTieW de
huw ...oae tw .. jare, 'fIlA CM ~ '!De
Dam," het ~ YIA dal heer W. 'J.
~, ~ .• croo'- 2,300 .Korcea till. ple-
ID ~ eeu h.aU 1UlI', ~IA het dorp
)(111'1'10~. De pbo1l __ daarop, be-
ltMDde ~ WOODllUia,8cha.., ell Kralll
lij. m ~ crie. V.... ájD er·t;wM
grOOCe. dlllUlUIil op de plaat. met aud-
hoadte4 -nW, _ eeu foa&eilL Het
.ei~eld ia ui... .bIac:l (IIIChib ~oór kleiu
_ POOIi 't'''.

D&VII.J.JERB P KAlLUS,

Afalartn.

J. S. ·BAUIRJlIJisTBR.
J. 8. KARAIS ·l·Co.,

.Afalagers.

-n-g Ondergeteekénde.1 ·daartoe
behoorlijk gelaat, suUen publittk
ver.kooi>t'n op het Markt Plein
Paarl, voor rekening van het Im~
periale Gouvernement, .bo'fenge-
meld getal ERt1•. en \lV~.na,' de
aandacht wel waardig.
FAURE, EYK

Pud, 12 ovember,._ . 1
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J. P. HAMMAN,

Hon. Seoretari ,
P.K. Hammanshof,

Dist, Woroester.

BENOODIGD

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

weg. Salaris £110 en inkomsten
vao Kost-leerliug D. Zend Certi-
fioaten en Getuigschriften san

J. A. BEYERS. ,
Willowmore,

7 November, 1902.

BENOODIGD

EEN B' tierder en eeretaris
voor De lier • aD,.. udel.

lutac.a.JIJ Beperlt. .Applicaties met
getuigschriften en opgave. van 't
verlangde salaris worden door den
ondergeteekende ingewacht tot den
20stea dez r. Werkzaamheden te
beginnen op 1 December, a.s.

T. C. STOFFBERG,
Secretaris pro. tem.

Biebeek West, 7 No..... 1902.

BENOODIGD.-EE SE Gouvernante voor een
plaats in dit- distrikt wordt

door den ondergeteek nde ge-
vraagd. Kennis van Engelsch,
Hollandacb. Muziek (Pianoforte)
en. Zingen, een vereischte,

Salaris £36 per j laT met vrije
kost en inwoning.

\ G. S. CLOETE,
Proonreur, enz., Lady Grey, :

disLrikt Aliwal Noord.

BENOODIGD
EEN Underwijzer, ongehuwd,

voor een private boeren
school te Wonderhen vel, district
Oaruarvou.

Salaris £36 po. jaar, vrije logies
eo inwoning.

Kenuis van Hollandseli en En-
gelach verei ebt,

Applicaties zullen ingewacht
worden door don ondergeteekeude
tot ao November, 1~02.

J. J. tlTOFFBEH.G, >

, P.K. Carnarvon.
--------

BENOODIGD
Een Onderwijzeres die in staat is

onderwijs te geven in Hollandach,
EDgelsch, Musiek en Zingen. Een
Afrikaander zal de voorkeur hebben.

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

Werkzsamheden te worden be-
gonnen in Januari, 1903.

(C. J. DE BEER,
Bloemhof.

Private Post zak Allemansfontein,
Somerset Oost.

BENOODIGD,
Gecertificeerde Onderwijzerea voor
de Pri vate Bosren ~chool, Oat-
lands (nabij Kaapstad), om aan
zes kinderen onderwijs te geven.
Speciale verei chten :-EIolla.ndsoh,
Muziek an Naaiwerk.

alaris £50 per jaar met kost en
logies vrij. Applicaties met ge-
tuigschriften zullen ontvengen wor-
den tot 31 December, 1902. Werk-
zaamheden te beginnen na.da Kerst-
feest vacantie. Voorkeur sal ge-
geven worden aan een bejaarde
persoon, instaat kinderen op te
werken tot bij School Higher. I

R. S'l.A.RKE.
Ootlands,

P.K. Durbanvill«,

Britsche ea Buitenlandsche

BIJBELS E OOT CHAP.
De Goedkoopste Bijbe 8 in de

Woreld.

Doo aanvraag bij het Hoofdkan-
toor in de

Y.M.C.A.GEBOUllIlEN,
Hoiltstraat, KAAPSTAD,

Hollaudseha en Eng lscho BIjbels
voor 61..1.por ex., en Testamen-
t n voor 2d. pel' ex.

FamIlie en Kans I Bijbels; goedge-
bonden van 25. tot 218.

Groote Bijbels bijzon 'r fraai (voor
seb n en) 5.

Eerw. L: NUrT.ALL
~,

-lPOST UJ T, POST VRIJ.

JI'IrI'&ui 1

Te. worden

. 1_7
. J, . J, , ' ••

geregl ,treerd . 0~'~•r- A.~tel.
,
I •

,

KAPITAAL!
I .

• l -! .#

1

. ,

Verdeeld in 25,000 a&Ildeele~ van tI elk, waa.rvan 15,0
gehouden worden Van ~vengemeldé K~itaal zijn
opgenomen, latende dus IV'OOO Aandeele~ die het· pu
voor inteekening, betaalt+r als volgt :- . .

2/6 bij aan~, 7/6 bij toekenning en de ba~ '~ij
. 5/- tegelijk, met een maafd vooraf kenm~V1ug.

" i'
.i'~irtd.rurill :

, !.
w. J. P, BJU8 l'
'H. C. V:fl H".BDEN Drie jaren ..
J. P. BIN 1

I
JlT8.U J. ~'M8J!L8 }I
J. J. ~&I118, BL ~wce jaren.
L. J. .BOrJ4 .: •
, I I '
r, J. A. v.... HlCUD.N ~
J. C. Oos~H1JIZll.N ' jEéq jaar
P. J D. WBT .., j

i IrDt1U~

T. (J. 8TOFFBIRG •
8eoretariapa:o. tem.

KENNISGEVING.
BCHU

" "

RIVIEREN,·'
BOORGAD. J. D.B WlIT

~anruJtll:
n. SUBll.u.D B.unt 'All ZUID

i

Surdaris:
P. W. A. DJ! ](L}ar.~ I. -

','; ~. ..,.
.'.'Doel der MaatschappIJ'

Deze maatschappij werd opgericht ~et het doel
bezigheid in al hare takken te drijven te .sterb~m

, 'I

als de Directeuren mogen r>edviDd.en. jDe we'!'kzaam,!5eUjlll
zullen insluiten het verv:aaJidi~ en verlfo~en van nalilQCl8Waren,
koepen van produkten van allerlei soort tep einde deeel vnn,;,' .....li"'"

ste wijze van de hand te zetten; alsook alle daarmede ........"_V~
band staande zaken en bezi~heden, zooals Ide' I ,

beslissen. In het kort, de tnaatschappiJ},zal l!'h,J,iëU&n~~en
Handelaa:r:s in alle soorten van goederen r materialen '
deelen verbonden aan zulk: een becigheiil zullen: seer aaII;!I¥DLll]Jt

gewi1lflten)ullen ter beschikking Tan dé Aa:n.oee'l110\U1Rt:a,
nemens, ZOO ver mogelijk. alle llandelllwaten direkt van
huizen eh fabnnnten in Europa en Am,'erika te I ,

lUpitaal, eooale later zal worden bealote~. zal worden bel(~!,:tn
optrekken v~ de neodige handelBgebo~wen Je Sterkstmbltll.
plaatsen waar men besluiten zal tak-bezigneden op te

. 1. ,

Lloydá' zenden hun
en Opzettm D&&l'.

GEV~AAGD.
DBlf j~ Afribaader P!oG,JNW',
Dineeoe oude wetsbemgbeid, in
een bloeiend. dorp in de Trausft&l,

de Goede voonritsichten.
)(ICIlAU • DJ VILLIBR8, t.

proourean.
HofiDeyr Kamera.
Eaapatad. .

l;imondium Publieke School,
Groot Drakenstein (pa.a.rl).'_

AAND~EN.
•

Aa,nzoelten voor aandeeien zullen w9rden ingewacht "
ber &al taande. en moeten op den TOnJ annex dit Diu' loejctU8
en met een cheq;áe voor het bedrag' ~r op aanvraag '~onQjen
den Secretaria, iden heer P. W. Á, de 'l{lerk te .
behouden het ;rechj .AandeeIen te Weigeren~ of ten
volle.. Als het getal toegekend minder is dan het
gedaan zal de balans van het deposito ~bnlÏkt worden-fotMl'ereffellLÏru!'
bedrag betaalbaat bij J,oekenning. Waar geene AaJ:idl{é,)~
wordt het geheêl deposito terugbetaald. Verzuim fu' .,,'.~O ~~""
paaiement.wanneerbetaalbaar stelt de vorige ,

Vormen van wrraag kunnen nrkregen worden
, I ,

.Aan de Directe'W'ën van

Vf,RY VAN AANVRAAG. i;
i" ! :
, ,.t.

.
"Tw

em:
-...-n, nu
heér an
Di4trict (
~r of (J

DC
STERR;STROOM.

Mijne ReGreD,

Hi ed luit ik i "enn e II rut iD ..-oor £ ,
2/6 per andeel op aandeielen Tan £1 elk in blI.t6IU!'eno,eml!le
IChappij. Ik: verzoek u mij dat getal aandeel en. toe té
van het Prospectua, en ik ,,~ hiermede toe dat getal/of,
nemen, en ik machtig u mijn naam op de register van lede ".~ p18lat8E~JI.

zichte van de aandeelen ,~ mij 'toegestaan, en ik n~m Ia.n_ de
menten te betalia aooala vereiacht in termen van het prosriua. •

, " , I~
Gewone handteekening : >; (.Jl ,

1

BENOODIGD.
reeren er
tiijdpel' '
geode WE
1 Van (

... ~ "
!

" DP
" )4 nB

·V
I h
I
s " n
6 "

TWEB Timmermana. Doe '&an-
lOek per ~ meldende

.bolren., 'I-_._IL dagloon vereiecht WONt, bij

1(. C. BARNARD,
47 Bl,thatraat,

Beaufort West.
Vol Adree ..

. i
I. W. B. de ,VILLIERS,

, I ' Afslager ..
• IDaium :.. ; ~ : .. No-,.e.r, hJ02.

:Alweer de Wet.

P
7 " 1
8 ,.

, Jl

9
I

io " I

T
"orden

"~1:

,
. DB Pomp als bier ~1Vezen ia de beste.in 'de

verkoepen meer vah deze scort dan vaD
soorten tezamen.

I 'Als U een pomp "fil hebpen krijg
deze en geen andea' !

Wij verkoopen ook .c' Strá!wsonite,"
pet beroemde, middel n Ro~ in A.Um-
APpns, en ~e noodige spreipompen om
bet te gebruiken. ' !

Bijen Korven en all~ f'.óePehoorselen
d~rbij. I i

Bedden, en Keuken Stoven.

EDIOI AOIQiHN voor de

'6 Norrah~DJar;"
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