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!X»..K.WIB&I,.
o T .ua

P.. FICK,
Voor Kl~ngstoff~n, BIouIen

en allerlei Klaargemaakte, KIeed~
ing voor dam en kinderen.

Ook Huis en Tlifel Linnen ..l '
Hoeden worden opgemaakt in

de,. nieuwste mode te en billijkate
prIJzen.

liST DE ROLL.G~. KJP..K,
Pl1lll1laLtrut, KA..APSTAD

Ullion-outle ~l 8toeml
aart aatlchappij Bpkt.

DONALD OUBlU. " o-,
&_nrderI

DEEL 'i4~-:No. :'7,238.]

DOODBERIGHT.EN.

de volgende levende D~' KOJrlEN t !
TERMEN GE)(AKKELIJK ! !,

. te b komen aim de kantor n ván het Kaapeohe Laad-
MW[ldl'caa~ Roop kamers, St. Georgesstraat, Kaapittad; ft"

Kaap tad; of aan da Palhoizen .... u --de
Simcnsatad .

--, HO VERKOOPING '
AAN FAMILIE V kIENDEN. Op

1.1. Zondag avond 9 dezer, toen hij 'aar
kerk: ging, overnam den heer JJ, .1.
VLOT~:U'l een ongeluk met een P.._ard, waar-
aan bV op Maandag. 10 deser, overleed in
den ouderdom Tall 26 jaren, 2 masnden en
28 dagen.
. De overleden,e was fkomstig ,van 'Wel:
lington. K.K. en '14''' in den laa ten tij I
eerst. klerk bij de firma Nude & 'Both
waar ~ijn verli bijna onherstelbaar is,
Uok ten huile van den ondenleteekende,
wu.r hij de laatste ja.ren van kommer eu
ellende gedurende den Oorlog doorbracht.
wordt die slaQ,' diep gevoeld. daar hij lich
de a.cbting en liefde ....n' Iclein en groat
wist te verwerven.

God troost sijne onde1'll en betrekkingen'.
C. W. en B. J. MA.LHERBE, -

Fonteinen, ubij Pretoria,·

..a:a..--in-V ee, Boerderij-gereed-
ap en Huisraad; \ .. -

1,000 : ,

GROOTE FRONT
Di.f;rlkt _u...r~F.bu.rat._

OPDe Verkooping van de

DONDERDAG,/ tt DE~
Om 11 uur-op]

ZONDER
Termen :-Eenvijfde kontant, de

mijnen met rente tegen 6 per cent. per
Karren, enz., zullen voorzie.n .

naar de plek te vervoeren. VOOt'Il8lmeliUIe
bunne plaatsen te boeken zoo spoedig ~V"'>'f~.A~'

voor gezorgd worden, vrij.' :
Zend om Lithograpbische planneti,

gereed zijn, en volle bijzonderheden alln:'

A. M. FI

IIYEII£I, 11 2,
~III.I)''''', "be;staaade uit Ooien, Hamels etl LalDta .....

Cbn,clitM~'
H8E!8t6n. -,.raalrondereen Span eerste klu Tr ..k o..n,

17H1lrM_IMA, Karpaarden (merries),
D n~DB&:

o~e, 'lJ fr.M'en V001'- en Aebt.r Tuiger. Juk-
Kruiwageos, Gaffels, Z'Lde) en Toomen, .~ Iloed

..nh,....A.. Roerd rii-«ereëd80hll-P. te ~eel 'o~ te melden.
." ...... " uit Taf Is, Stoelen, Jraeter, ~ikaoten en

AA <v bloec!t'erwantén en vrienden wordt
bekend gemaakt dat het. den Heere be-
haagd heeft ui ona midden weg te nemen
onsen geliefden: oudsten zoon, P.lUL JOII.llf-
II£slRosoouw, in den jeugdigen onderdom
vaDj 24 jaren 1 maand.., 19 dagen door het
ve~rinken in de Bergrivier. op Maand.ag,
10 NOf'8mber.
terder brengen wij .ousen harlelijken

dank toe &an de vrienden en vriedinnen
die-deel genomen hebben in 0118 ~itter lot
ook OTs Reiief en Malan, en vooral de
heeren Boonsaaier en Hanpt die nieta ,ge-
eporcl hebben om het lijk nit de diepte
nit te halen. Hoe bitter bet ook zij, wil-
fen wij de hAnd op den' mond leggen en
di~ line hand kul8eI1 die on plagen
heeft. Uit naam Vt.D de ouders, '

'H. F. ROSSOUW,
Jil Y. ROSSOUW,

geb. Le RoUX'

'PAARDEN DEPOT1 '

SO. DARLIWGST

I

een paa.r rumen zullen
I 08 ~111111.Ein erop' dat dese verkooping plaats nndt juiat ~D

vendutie fie Boodepoo-e, mindt>1'dan een uur rij.

De VIlllets & Marais,
Afa"l'II.

VER~OOPING. ,
Onthoud de plaats, datum en tijd

Houtbaai, Donderd~gt deu 11derr .UUUU'W_

...... ,"'.0:1- .. centrum van Spoor-
Oost, en West, dat bet

ala het groetste oentrum
BENOODIGU ,.J.m. Gereed--TIEN geoertificeerde Onderwij-

.I!J zer op eene boerim plaats in
het Molteno distrikt voor, zeg tot
6 kioderen. Applicanten moeten
gecerlifioeerde Kopien van al hun
Certificaten en Getuigschriften van
bijzondere bekwaamheid, !!oowel
ala van goed gedrag en Lidmaat-
sehap toezenden. en melden of ~ij
alm de Ned. Geref. Kerk bebooren.
OnderWIjs te wordeÏl gegeven in
Holland ob, Engelsoh, en ltuziek.
~alaris £50 pel' jaar met vrije
inwoning. Applicaties niet later
dan den lOdtln December, 1902, toe
te zenden. . School te beginnen in
~an~ 1903.
:' S. A. CLOETE,

Haasjesfontein,
Molteno.

\.

vrij te hou-
oot.e verkoo-

centrum van verkeer naar
Zuid West Af~ilra is.

t :'6,000, meeeW spoorweg
Wees zeker dezen da.

den! Woon deze:
ping bij.

De toekomstige

BENOODIGD
EEN Onderwijeer of Onderwij-

zeree voor een private school te
jZand Vlei, distrikt Carnarvon.
Onderwijs te ,worden gegeven aan
6 kinderen in 't Hollandsch, En-
gelach, en Handwerk en Muziek
aan twee kinderen.

De Applicant moet in staat zijn
kinderen op te werken tot het
School Hooger Examen. , .

Salaris £40 per jaar en vrije
logies.
; Applicaties sullen door den on-
'dergeteekende ontvangen worden
oot 10 December, 1902.

Werk2'M'Dbeden te beginnen .na
de Kerst vacantie. Billijke reis-
kosten van Viowria West naar
Carnarvon zullen" vergoed worden.

, J. J. STOFFBERG.

120 Angora Bo)Ck8l1l--:Su'iJ.ari{mre
60 Schapeu, in uitlnUJltteDilie

, !-_---00II----

Haven der Vloot.

KAAPSTAD. VERKOOPING VAN GROND.
-+-,~__.+~~KE 'VERKOOPI-NG

,PARADE, KA:APSTADl
V.V4,n ... J. J. H fineyr en zoon, aan hunstand,

Zaterdag, 22 dezer,
Om 11 uur V.D.,

van WO PERCERLEN, gelegen te Klaver Vlei, over
l:S~loDsstjElduitziende. annex h t val Sanatorium.

pralCb,1~elgelegenh id -om. pereeelen te bekomen 10 dese toe-
kOllDelldé Vqorstede vab de, VIOQt Statie, Veertig minuteD

spoorten. Klippen en klei voor bouwen eo water rolop,

P.K. Carnarvon.
AL1IE&T HINRY KIRKIlAN.

Bus 371, Johannesburg-Mar~ .AJtenten.-',leDige Vruchten of Pródukten &&Il
oll! toeTerUouwd zullen onae beste
&ttntie ontvangen.

door den Truste·., zal

DADELUK~ AFREKENING.

Robert J. Riches,

DADELIJK HENOODIGD.

TWEE Timmermans. Doe aan-
zoek per brief, meldende

• elk dagloon vereisebt wordt, bij
M. C. BARNARD,

, 47 Blj'thstraat,
Beaufort West.

, November, 1902.

voor rekenirig van anderen
2 Koeien met blvers.
10 Koeien, binnen kort Ten. .

K. ~Lo KRIGE,
Afslager.

Kenzie & Co, Beperkt,
~'.

(deze: .eek) een fraai r p • A. uilen ge~d,
Kom en á die. Alh in t 'g gé1eerd. tJdt.rdorn,



•
DlJ} ondergeteekende, behoorlijk

gelast daartoe, zal te koop
aanbieden par publieke veiling, voor
zijn kantoor, Ab~rdeen, op

Vrijdag, 6 December. 1902, om,10 r.n.:
(I) De welbekende I veeplaats

"Runnydale," groet 4,840 morgen,
gelegen omtrent, 10 ril~l van. het
dorp Aberdeen, in h~t distrikt
Aberdeen. Deze is eeh. prachtige
plaats. Het veld bestaa~ u,it Karroo,
Vijgen, Granaat, Doorn .• enz .. · Op
het eigendom zijn twee groote dam-
men en put, die altij4 een over·
Tloedige voorraad water,levett (ge.
noeg voor 6,000stuks kleinvee). Er Kennisgev'l' ng.
is een Kamp 2,600 yarrs bij 1,300
yards, omheind met d.J:a6d, Land~n HIERMEDE ge~-hi-·ed-il-Jt~sgevj.ug.dat
voor 3 mud zaad, dlel besproeid va.nai en na. datum d~ell het niemand zal
worden uit den groeten ~m en den veroorloofd zijn op mijhe plute Eendool'D,
put ..' 12 Kralen ~~ ~e Woonstede, 3 gelegen in de AfdeeliDg van Na.maqua.-
BUitenposten, bl] leder, _ waarvan land, te ga.an andera dan langa wag~f
goede klipkralen ..rin. ' voetpaden, publiek ga.ngrecht verleenen.

..,.." de ..
De gebou wen bestaan uit een wel. Eenig persoon die dit verbod oveQChrijdt

gebouwd en bijkans nieuw W ~n· zal daarvoor met de uiterat.e strengheid
huis met -lO kamers, en kleiner der wet vervolgd worden.
Woonhuis met 5 Wers, groot Geteekend te Ga.ries,· Nama,quala.nd,
Wagenhuj.s~I\.Stal met Zolder. . dezen 20sten October, i1902.

(2) HET DEEL J NIEUWE ,J~PE} J. DREYER.
Nll!X 'SUN YDALE" P. A. van ZIJL, Q\Q., 'RUST (AN ...,,.. , ), Eigenaar der bovettgenoemde plaata.

groot ] ,640 morgen en legen om-
trent,7 mijl van het dor Aberdeen.
Eerste klas gem~ngd ve d, 2 dam-
men. ' ~ ,. .

Borengenoemde plaats n zijn be-
paald goed, en; zijn ge¥hi~t voor
alle Boorten vee e~ voge~~en.
Laa.t deze kans nfet VOOJblJ gaan.

BeziChtiging: Uitgen_~igd.
, O. ~. LOGlIE,. ,.A.£~r.

WIJ HEBBEN LAS~

" . I
T~den

door ditil
Genëraal tot
Noftmbér.
diensten~
(1) ,1::Sob1,ICleI'W hebbeDde lijD uitpsoohte oprecht-

"''''-I~IO'IJU. sal .publiek doen verkoopen, te

STATIE,
elf ure. precies. op

6sten November.

EH.N twoo Vaars. Zwart
. met . Iies, Gemerkt

halimaan .op linker oor en
Blip IJ3n rechter ~r. . .

De persóoo, .l>ij wien de :vaars
mooht komen aanloop en, gelieve
dadelijk aan d~n ondergeteekende
kennis te geven. I . .

MARTliI~US RABIE.
Wllgerivier, I '

Worc ster. ,

IA'.~U"'~in volle melk of .poedi,r te bJ. ven, waar·
Kerry," en" Hon&ndJohe"; 20 Vaarzen,

Jonge oasen van 1~ 2jaar;. • Groote
Tet; 1:0Kalvers; 1 Ingevoerde .. Ayar.

Volbloed. .. Jeraey" bul, 2 jaar oud; 1 Pr.
HeDgste~ 4a jaar oud; 1 Pr. gedres-
oud; 1Pr gedreueerde aanteel merries,

"&et"" veulen); 60 Jonge aanteel

kwaliteit en in goede conditie, en daar
oncLel'JltleteekeinC1evan de plaats

NS TORE'N

DQC
- z.lOHT(
41«.
di.rt.re el

~iadeJ

·.. IN
HEROLD

EI

Pu lie
/~

LA

MA.AND
Q}(- 4

De ondr
~ or we ,gelru

ing Terka.
seJf, zeker
de helft v;
Vierkante
voeten. gt
Boad, in hl

TEE
I...e& wel!

Tall het pu'
:Vergeet

bek-end te
op Maand1

. kocht wore
middags:

:Pnblie1
v

VAf.
flU r

insd~,
DE Onc

lijk last. /::'ID.BJ
dom gekoc'
vetkoopen
WOODhuia
_annex, bep
'boomeD,. E;

• Stokken.
a.l ell br
dan een m
, korri't
.. 'Komt

JAN I
DIIlPW,

c.Jedbn, 1. .
IT moet

die pI
Z mij

rig will hê

WE.-

Pu-bli
" 'E'OP

OVembel
qDrill Hs

n
(a) De

Bn

(b) fa
&iJ
SE

, .
0'

inzenden moeten
twee goede en vol-
vervulling van het

geleverd worden
daarom; getee-

minsaris of' andere

. . ~

DI;N,SDAO,
l~'t~ : ~

Den ~4sten en 25sten dézrr~ _ .:
Aan het Remonte Kamp, I~t lIenbo,-:h,

~. 1 i ~ .

. OM HALF ELF, j ~:~'l '
OD1trent 500 p,a,~~t~.

Bovengenoemde Paarden sijn van :. kJiI klas, en zullen
insluiten Aanteel Merries met Veulen en een paar ~~lgsten.

. . f.

Termen volstrekt Kontant. Há.lteT~· s. elk.
, Lindenberg ~J,De Villiers.
Afslazers voor Z.M. 'imP4l- e Gousomement.

t> , ~r.

I' ,

OP

MAANDAG

"Koren
-Haverhooi
Kaa.psche haver
Zemelen
Groene gerst
Kaf
S troo Beddeceed
teenzout

Grove zout
VICTORIA

Yi.toria Wet
Loxton.

CAR~AR
Carnarvon.

" " "
" " "
" " "
" " "
" " "
" " "
" " "
" " "
" " "

y 1 ei .

GHOOTE ~·~;-:i'
• I : I~

PUBLIEKE VERKO:O·PI~G
VAN ',!, .. f~ ,

Eerste klasse Koloniale Paarl, n! Ossen!
Aanteel Beesten' OOnkeU$,~(Karren!

TEN DORPE ~~t~ I• , , - 4"1" ,
'C::::a,Iedc»~U' I

OP " Hi~ ,. , P~~

Zaterdag,den 6den Decent~r, 1902.
, . l!~ :

DE ondergeteekenden, behoorlijk gelast door d~if~eer S. J. ~.OOME,
zullen publiek verkoepen :- ~ ,'" i

30 eerste klas Koloniale Ruin-Paarden. " ~.t_ :
12 do. do. Merries (sommige me~ v_e~lens). ,
16 eerste klas Trek Ossen. < ~~ i
30 do. .áanteel-beeeten. (Koeien met .kal,ers en Vaarzen).
1 eerste klas rooi Afrikaander Bul. ' ::: ~1 . i
1 do. Koloniale Bul. ,.~ ~t . . I
10 do. Donkeys. ) ~~
6 do. Kap Karren (staand en afslaan kápp?n).
1 do.. WagOl~ette (op veeren). ,1.~
2 do. Spiders. : .lJ'

;',!\ i·l
Hier is werkelijk een zeldzame kans, en komt".~il~ 'nlijk omdat het

post contract wegens den spoorweg vervallen :ist,;~.~ omdat Ijle heer
Hoome een groot deel van zijne plaats verkocht h~n.l ~ :

Koloniale vee zijn sohaarsoh, en bij deze verk,~~i'g kan mpn van
allerlei soort krijgen. , . ' }~; ~ .

KOD1tAllen .en Kod~t: i
. ('M' J. RodME.

DE.MPERS,·- MOORE & KRIG~,:: Afslagers.
Caledon, 13 November, 1902. I: ''i '

Kai>i~ ... .
Reserve Fonds .

Fraserbur t .
Klipdrift.

St:TII

Williston.

I DIREKTEUR ~.
I I

P.l~L Ol!) VILLIER , rocureur,
VOORZl'l'T!!!R

H.lBRY BOL~S. F. W. MILLS.

H. J. J)dlPUS. H M. ABVtl.&Nl!.

C. M. BERN.lBV. E. J. EARP.

D~ Mil'l'I:lCH.A:PPI neemt de .A.d.
m.in.istratie, op zich van oedels fen Ei.
gendommen als Ex$)Cutê11l8,Aduunia-
trateura Voogden, Cura~l1I, Trustcell,
van Insolvente Boedels en onder HllWe-
lijka Voorwaerden, Illa~teura o.e701-
machtigden, Receivel1l,_jAgen~n. voor
Ingezetenen en Nieta-inretenen. Lik-
wateun, van MAatichap 'jen op alK.
Ien en Firma'». .
GE.EFT Geld op Eera Verband 'fan

Grond Eigendom en Ond rpand op Hy-
potheken, belegt K.aPI~, koopt en ver-
koopt Grond en ander Etgendom.
VORDERT Verbande:h, Wiaaela, en

andere Schulden in. I
ZAMELT HUISHUlJ in, Interest

op Verbanden en andere: ~ecuriteiten en
doet ieder 8OO.rt van T~'t of' Agent.be-
zigheid. _I .

WAARBORG'FAK.
De Maatschappij' gee~eveneen. Po-

lissen' uit als SECURl En' .voor de
Eerlijkheid, en Trouw van Truateee,
Likwidateurs, Execute en Voogden,
Uitvoerende Curatcrs, R hts-suppleen-
ten, Landmeters, Beh~f,era,' Secreta-
rissen, Klerken. en -ander Beambten in
den dienst van Banken, Crediet, Ver-
zekeringa- en andere M,-t.echappijen;
Gemeente en Afdeelingt aden, Corpo-
raties en Firma's op voprdeelige voor
waarden, 1

Deze Polissen worden e eneens aallie-
nomen door de Imperial en Koloni.'lle
Regeeringen, en door alle oorresponden-
ten door heel Zuid Afrika Is
Vormen voor aangiften en andere in-

lichtingen op aanzoek te erkrijgen brj
, G. W. ST lTLER,

Secretaris.

AFDEP...LING.

AFDEELING.
V. d. Bijls Kraal.
Nelspoort.

Beaufort West.
Dunedin .
Letjesbosch.

PIQU ETDL,[\,U!I~

Piquetberg.
MALME B

Calvinia.
Ton tel bosch kolk.
Brandvlei.

CLAN W~~JUU1~_
Wapperthal.
Clanwilliam,
\"A~ RHIJ

Nieuwrust.

NA~IAQUAL.AN
Garies.
Ra.mans Drift.
Steinkopf.

KAAPSCHE

AFDEEL1NG.
Van Rhijnsdorp.
AFDEELlNG.
Springbokfonleio.
Pella. I

lI(\()ftl
Distrik :3,
li November

TE '''Klipgat,'' dis rikt Ceres,
een donkerbruine Me ie met 'drie
witte kollen Ran rechte zijde, o~ge-
.merkt, omtrent drie jaren oud.
Indien niet 'gelost voor BOsten No.
vember, 1902, en al eonkosten
betaald, uil ze vet:kooh~ worden.

JAN ESTERHUIZEN.
Ceres, 3 November, J 9f2.

Politic,

BENOODIGD
Een Ouderwijzeres die in staat is 0 DO·NDERDAG 0fIJ It..TOV

ouderwijs te goven ill Hollandsch, P *il' OL'
EngpLsch. Muziek en Zingen. Een ZAL de Ondergeteekende publiek doen verk
Afrikaander zal de voorkeur hebben. ,Station, bovengemeld getal, in dit distrikt .eeceeiu

Salaris £40 'a jaars met vrije waaronder 20 Koeien, 10 in melk, 20 jonge V
inwoning. Onderwijs te worden jonge Trek Ossen, alle in goede conditi .., van goede. en de aa*dacht
gegeven aan vijf kinderen. van koopers waardig. - j ,~~i !

\I" erkzaamheden te worden he- J. E~ DEo .ojU.J,IERS, Jb
gonD~n in J~~~a;~,~~03BEER, A_B.DE. VILLIERS & oe., ~~lage .
,- Bloemhof. Paarl, 18 November, 1902. ;', H ; .-
Private Pc st zak Allemansfontein, , 1 'i,

Somerset Oost. . t : h :.' I

BEN~IGD.~~I Het Kommeije Landgo~d,t;!pepe~kt.
c......Ei.'fE Gouvernante voor een AAN WEG KONTRAKTEURS EN'AN:DllliEN I.L plaats in dit distrikt wordt . ! ~\!' • i

door den ondergeteekende ge- TENDERS worden ge-~~aagd voor het ma~en ,van! J+ harden! weg
vraagd. Kennis . no ~ngelsch, naar Ohapmans Baal, Kaapsche Afdeehng. De w zal omtrent
.Hollandseb MlllJ~k (Pianoforte) 5 mijlen lang zijn, en tenders .iiunnen zjjn voor seoties Q den gebeelen
en Zmgen, een vereisohte. . weg. ..,~, . ' l

Salari~ £3~ per j lar met vrije _ Tenders moeten gericht zijn aan den. Seoreteris tan ~het Ko~etje
kost en IDwODlDg. Landgoed, Beperkt, No. lI, Eerste verdieping, Spaarbauk Gebouwen,

G. S. CLOETE" ~t Georgessnsat, Kaapstad, op of voor 6 December, 19V~. I
Proonr"ur., enz., Lady Grey, Verdere .bijzonderheden kunnen verkregen wor~e~\op aanvra.ag bij

distrikt Aliwal Noord. den Secreteris ' ,"o l :

- - - - --- ------- De laagste of eenige tender zal niet noodzakellj~et, wijze aange.
nomen worden. ' ,:";: (

) ."~ :

. BEUftGRlllE Y&RKPOPING
I V~,

P~AATS,EN.

BENOODIGD'
EEN Onderwijze~, ongehuwd,

voor een prrvate boeren
school te Wonderbeu vel, district
Carnarvon.

Salaris £36 per jaar, vrije' logies
en inwoning.

Kennis van Hollandsch 6D En.
gelsch vereisoht,

Applicaties zullen ingewacht
worden door den onder~teekende
tot SO November, ] ~02.

J. J. STOFFBBRG,
P.K. Carnarvon. ./

., !

GRAAFF-REINETSOHE EXEOUTEURSKA14ER1': ~EPERKT.
", ~.~'~.

.," ',

AIITEE~1i 'EE.
~ 1, F !,
,\ .. ~ 11~f'J- .. ~li li

In den Boedel vaa wijlen den heer J. D..\~~lTOIT.

DE ondergeteekendê, daartoe gelast zijnde, zal ~~ ~&bliek~ Veiling
doen verkoopen QP·... . '~ I ~ ·1

ZATERDAG. den 29sten NOVEMBE:n~

YERKOOPING VAN

op het Markt Plein. Richmond. te beginnen ten.Ll
dags precies, de volgende Levende Have, te weten :--:!

743 Merino Ooien, 329 Angora Bokk::en (Ooien),:
ken (Kapaters), 40 Merino Hamels. ,; I

Verder voor re~niDg van wien ~et mo~ , .
Bokken (Kapaters). .

:Let Wel! De Vendutie zal plaats vin~eh '
op ZATERDAG,' den 29slen November, 1902J;
en 11 ure 's voormiddegs precies. I ;'

R. A. JANSEli iKAcll'fltJlLPl

W. P.
V rienden, die welisohen .ulkB te doen,

Vee naar _d~ vendutie te brengen, maar zij moeten
aan den Afalager. . .

ULIJKT VEEL JONGER in
een van ~'JAOOB 'DBOODB·s

Deessen. Schrijt dadelijk om mon-
sters en prijs' opgaaf. , beste
adre8 voor solide en werk
J.&.OOB DIOODI, . den
Weg, PaarL .

- '.l)E heer P. J. Louw, Wijnhande-
laar 55 Buitenhntatra&t,

voorziet zijne vrienden en het
publiek in het alg meen van de
be~te Wijnen Brandewijn Bi • etc.
(Ultlandsoh zoowel als Koloniaal)
tegen de ll\&.gste marktprijzen

Zend lOs. en gij sul t 12 bottels
goeden wijn ontvangen, alles inge.
sloten, geleverd aan het Kaapstad-
sohe Station. ,,
li .B.-Zend Ivoor Prijsli~t.

lSl Angora

zoo: wel door de zeneeie ""V_'V'~'" bekend i , behoeft het geene verdere
aanbeveling.

Komt en Laat dese sohoone kans niet glippen.

J.. J. LOUW, J. W. Zn.

-

-.

• F .. MABA.IS. D. ens,
Vendu Afslager.

Klerk Benoodigd,-
'S' RN flinke jonge man met goed

kennis van den lumdel en hei
verkoopen voor een besiaheid in
de Kaap Kolonie. Koet Ingelsch
en HoUand.ech kenD8ll ea Boek-
honden 1 verstaan. : Doe dadelijk •
&anSGek met copieën van getuig-
schriften en vermeld Ialaria Ter·
l&n~

Klerk, P.O. Box, 44,
" Ou Land JJ Kantoor,

hapstad.
Belangrijke 'v.:er~ooping.

VAN ~II:IIB KOSTBiRB

HuiSln: ubelen
, I' , I
, .Z'I~.rIrlfDE ru de PUIL.

~.

DE Ondergeteekende, zijne woning
verkocht hebben de, +heeft be-

sloten zioh van zij~e IOEse goederen
te ontdoen en op de plaats sel ve,
gelf'gen op '. het beveneinde van
Van dr r PoaI~ Plein, publiek
te doen verkoop ,n. op. "
Woensdag, 26 ~ovember, 1902,

om tIl uy precies,
Bestaande uit eIn. zeer .net fn
sterke Voorkamer Suite, 1 .Nieuwe
Klavier, Wascb, . I~ en Aanset
Tafels, Kasten, Lddekanten, Katels.
Spiegels, StoelenJ Glás, Porcelein'
en Aarde Werk I Keukengereed.
schap, waaronder éen nieuwe groote
Stove: en andere lrtlkelen te veel
om te melden. I .

C. MOSTERT.

A. B. DE V~LLIERS & Co., -
. I Afslagers.

Paarl, 18 Novemêer, 1902.

KENNISGEVING.
De volgende !tijnu.ngeeteld ala agenten

voor " 008 Land. '
De heer A.. W. G. TaIl Schoor te Phila.-

delphia,
De heer G. K, Theron, Gen. .!geJIt, te

Venteraburg, O.R.K.,
De heer Adr. J. Lelieveld, Geadm. . .!geut

te Hoopetad, O.R.Ko '
C. P. SCHULTZ,

S'ecretan.

,
Kennisg1 vmg,

HIERMEDE ~ '~, dat
van aI en ua da.tum dezee et niem;a.nd sal
veroorloofd .z.ijn op onk, plaat. ~uw.
goedvlakte, gelegen ia de .A1d..,~ vu
NamaqWLland, ta gaa,n .. j d.&If lAll(I
wagen-:-of voetpaden, p liilk g~
verJeenende. . I

Een.ig penoon die dit v ovtricFijdt
zal daarvoor met de uirr:' atrebpeidder we.t vervolgd word~ I
Geteekend te G&rieet Na.ma.qda1a.nd,

desen 20sten October, 199 . ,
P. A..YL"" Zrlt,. qq. {
: Eigena&l'8 der bo"'e'll!~clemde

EBN Vergadering ftIl de
Stichten Tall de Murra:ys-

burg "Handelamaataohappij ti sal in
de ~t.ad ... ), te MQrl'alsburg. ge.
houden worden op~ateMag,
den eden, December, aanst.
Alle' aansoeken voor aandeelen

-------~+--._,..;...1--., moeten dan inge&ondeu worden.

Op laat,
A. J. D. VILLIERs,

Secretaris.

-
Murraysburg,

14 Nov.,·1902.

w. B. COMBRINK,
ul!.. UUD;:;1~E KOLONIALE TE

HORLOGE en JUW~~IERS·WINKEL Malmes
. (GEVESTIG 1836), . , :

. . OP I

.23" -Korte,aroktstraat I1rB1lDAG, U'
~egeno.ver H. ~URK & Co.,. . .

. KAAPSTAD DE heeren &, I Co., I
. zune~ op ,¥rengem. lden

AANGELOORJ;jN datum publiek verko,o~n ~t de
Vendu Kraal, te Mal~bur'y; I'

'l'e: Gansfoatein, distrikt- Ceres, 161 l{apater Bokken, ' 1Qas),
een bruine rnin E~~l, ongebrand, ééo 1 Rij en Trek Paard I ond,
oor halfmaantje van achter, omtrent 4 Afri~e.ander ~ië~. KaljiVers,
8 jarep oud. I 1 Kerne Koe pas 1D •

: lndien niet gelost· vóór Sden 3 Vaarzen goede wt:l.1.IU!wr'(/.
December, 1902,' en alle onkosten IU~T ....A·N &
betaald, zal het verkocht worden. ~.LUIL

D. 'J. L. KOTZE,
Gansfontein.

Ceres, 4 ~ovQmber, 1902.

.'&11
Het Goed il kJ.. gepakt, maar wij
kunnen het niet weg krijgen.

De verroeste spoorweg is de
oorzaak. .

Met Beste Komplimenten
, De Uwe,

H£YlaS, IATBlI Co.,
XliPS'lAD.

E. C. KRIEL,
Geadmitteerd an &tUTaal Jgmt'

VDfD'O-U'8LA.GQ,
T............. , It 111.11 T.llllllr,..~....,

~EFORT. O~

I

I ~

Gouden en Zilveren
, voonaad gehouden.

lÁtrOux & Gariake.-II0ea II Tar&IIlai lert .. ,...- "
~ 10 December, 1902.

DE pneh.tig. yeeplMt.e .. ELANDsFON-
'l'EIN," Pu.- 21'lll'm "'_ T~,
ill ct. Wijk KOtrrERT8HOElt. Het
Veld, s-:hikt voor IJle .oen "'-' beatout
,ui~1 Gru, K.vroo ea Ilia_ ~. .
Wat. Volop. o.RheiJld beUl... 1200
yarck G.rietijb '- -Ipbourie WÓOI1-

~'\~' 1tIJ. bai~ ...eJl,
dip~ eaa. .

Goed .b.eplu.te bOCaIPaZd.
V0i0nleaI.eade bOPIn lD.OIItOaa sich DaAr'

Ide 0Dd~ ---. 100 lij be-
li~tiPc llOOdiC ~
. _ 1& BOUX _ GART,AJtD.

'.W·....

.Openbafe
I

TENDERS ontvangen wor-
'den den Controleur en

Auditeur-..._",.,._._.. tot op den, mid-
dag v~n " 24 November,
1902, het,' v~rstrekken" van
vóeder de Naturellen Locatie,

ten4r e~ alle bij.
. zijn '"1ikrijgbaar Ya. n

.M1I~nj·n .m ter. Publieke
wE~.rk.ml~liul , Caledon Plein,

zal !n~elijker.
wij~ aIIJgelDOlltlen wo~eu. "

JOSEPH) NEWEY,
Hoofd lQspecteur van .

OpenlBre Werken.. I .
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HEW &: Co.,
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13 llei, 1887
::iVAOES
: Kaap8~.
e certi6ceeren
'n middel mij
een leer pijn-
...t aan bevelen
'I wonderbaar

REITZ,
Jm8rset Wed

eers, Overal
poetsegela.

~rlake.
rkoop8D.

1902.
.\...~D FON-
I Tarkaatad,
lEK. Het
vee, beeta.at
-a ~hen...
-ehalva 1!WO
llWde w;oon-
engebouwen,

''0 zich naar
zoo z.ij be-"

5J lallIll' "4D;f: ......
Doe aanzoek bij Agenten:- : ti. ,

WOODHEAO, P~~l& CO.,. .
Bt....aDd.t.~., K... p.tad.

fJ,1 .'
;_.·~;i

.BoIallUSjjlrt_pr. "~Odn
Publieke Verkooping ------~.-......,-, -i'--,;,~.!'.~+;:-.------GOE'B, DI PmL APIIIlliISCBB TROS'rffTSCIIAPPU (llIPBIlT).

W'aar zijn de Pl~Wi.. K ' 'I'11'" oop..,.
.~;~,.

-----_.;_ .......~~~j..;~_.- -- :

PUBLIEKE VlIB;K010PIlIG
i:,,!~·l,. .

• "'I'lVAN I;,/.j
,Ii. 'Wl".o

EEN ALLER KosTBAARSTE.

Wijnplaats; Vaa.~erk, .
Leverid~i-Have,_ enz.,

TE 11:< .l' ~ ~ .
J C» S'.-I '. p b-

PAARLSCHE AF)-):- ELINGó i_, .

MAANDAG, 0 JANU~~
0)( 4 mrs DES NAllIDDAGB.

. De ondergeteekende, behoorlijk
or toe geJUt, zal per publieke veil.
ing verkoopen, op het eigendom
zelf, zeker stuk. grond, zijnde. de
de helft van erf No. 102, groot' 34
vierkante roeden en 104 vierkante
voeten, gelegen' aan Zwartbe~g
Road, in het dorp Laingsburg. .

'TERMEN BILLIJK. ~ a. I
Let wel_! Zulk een gelegenheid: " , .
komt maar zelden, en is de aandacht . ,
van het publiek wel waardig.

Vergeet niet uw vrienden het
bekend te stellen' dat dese 'grond
op Maandag, 5 Januari, zal ver-
kocht worden, om -41 uur des na-
middags, '

..

ONTSt.AP.EN· dQ Heer op WOOJUl-
dag, deni 19den November, 1902, in haar
vier ~n \&oh' to. jr.ar 0a,uwrr4 L.otH84.

, .lli..&u, eohtgenQOie Tall ,n' en den heer
Adriaan J 11.8 Lo... , 'f'tUl de Paarl, en
doohter van .njl nil, Tobt .. Herold.

De ~ettis pleehtigbeid cal D.V,
plaats vinden 'aan het sterfhuis te Paarl
op Donderdag namiddag. Uit naam der
kinderen,

TOBY J.LOUW,
, Pserl, 19 November, 1902.

IN MOBIAH.
HEROLD.-Ter liefderijke herinneriDg

aan OIUe dierbare- moeder, OUlURIlU.
HUDIU1U HnoLo., die 116~ in den Heen!
ontalape il op d 19c1e!lNoyember, 1901.

Daar waar eenWi IChoonbeid bloei'
W.-: ..., . 't'DUgda "Mi$,
WUI' 4e !IOOn ~
Aaobidt _ moeder'bur Heibild aan

A.. J. ROUX,
E.M. ROUX,

neé Louw.

OP IT DOK!'

LA.INBBURG,
OP

FRED. WILLMOT,
Afslager.

~sbllrg,
15 November, 1902.

Publieke Verkooping
VAN BBUU KLAS

VA'STGOED
IT DO&l'E

IIIII''''''D, (a'4111111 Clltdl.),
OP

,:pinsdll,g, 2 December, 1902.
DE Ondergeteekenden, behoor-

lijk gelast door den heer JAN Isaso
D.B "lLLIZ'88, die een ander Eigen-
dom gekocht heeft, sullen publiek
verkoopen zijn fraei Erf met
Woonhnia daarop en grooten tuin
annex, bel~t met allerlei 7ruohte
boomen, . . eD, en 9000 Wijngaard
Stokken. Het Erf bevat ook een
stal en buiten kamer en is meer
dan een morgen' groot. Zulk een
una komt maar zelden.

'Komt dus allen en Koopt.
, JAN ISliC DE VILLIERS,
DDlPEiS, MOORE&; KRIGI,

Afslagers.
Caledon, 17 November, 1902.

Plaatsen te Koop

DIT moet min scheel of ik het net
die plaatB ver jou.

Zeg mij nou. ou vrint, wat jij reg
rig will hêh, en dan zal jij sien.

F. SCHONKEN,
Avenue, Stellenbosoh.

WELLINGTON,
Pu bliek~ Vergadering

EEN Publieke Vergadering zal
, op LS. DINSDAG, 2baten
November, ten 2.30 n.m. in de
«Drill Hall," WeIlington, gehouden
worden, met het doel:

(a)' De belasting op Wijn en
Brandewijn in de Transvaal
geheven te bespreken.

(b) yerslag te hoeren van de
afgeloopen Parlementaire
Sessie.

Goede opko~t wordt verwacbt.·
P. J. CILLIE,.o. zoon.

19 Nonmber, 1902.

Komen AanIoopen
IEEN donker bruine :Merrie Ezel,
, met kOrte manen en staart.
De e1genaar kan haar terugbekomen
mits gedane schade en oDkos~n
Te1"8ffende.

J. BREDEKillP,
KODÏlig8traat,

P.O. BGeden Paarl.

Kaapstad,
. 15 Novel{l~rJ 1~02.

_.....,..,_.;
.&JUiU.t. 8 J(ao1tt ..... TOOr za.,
. la: ia1aana ea Dru1bukea;
le8Judea .. W~,

Fateoen1ijb blaDbD 'kunnen W\
\'lID prie8V\. WOODhuueul'OOl'SleD
.. Mer Jap huur.' .

Doe dadelijk ~k onder .me.
TOM tt VERSTI&. .

P.x. bull8, ODder PaarL

r
;

'BNDBBS. gemerkt • Tendera
. 'fOOr Tol", sullen ®or den

ondergeteekende ontn.ngen ~n.
den 19den December, 1902,
de huur n.n de- tolleD .in de

afdeeliD," d i. "Greys Pu," nGroo~

k Burgriner Bugu en,' ·'Zuurfontein".,8. I mor het jaar eindigeude S1 'J)e,.
, oember, lOOS.

BIk tender J:ÓO'rij nrgeaeld ~
'fan een oenifioaat_ geteekeDil door
t,,~ verantwoord8lijb pereonen,
. sich suIlen verbiadeD ... bee-

eD tegeOO'f8l' pn' 'fOOrdea PerIOOIl di. dea ten-
_~al). eli annex het der indient, en voor de betaling_

, . . n.Jl de ~l.pdm . kcmtrakt·

ach::n-:1:. se~ rad ver~dt áioh niet de "
l~hOrunltê of eemr teuder aan te
Demen, en tensij 'bevredigende ten··
den ontl'Ulgen worden, aal, de > ,

huur 'f1IIl '~. of al de genoemde
toUen per publiek:Q Veili.Dtr verkocht
~n, ..66.. de publiekelCantoren,
om 10 uur ...m., op Zatel.'Clag.20
December, 1902. .

NICO. J. VLOK,
Sooretaris.

A fdeelingsraad. Kantoor,
Piquetberg, 14 Novvmber, 1902.

llUILEN EN
ItlJII",

Speciaal .,nt~ocht door deD; 'J. '1'. A~Loo~.a; eD
verklaa.rd 4e prachtigste ooit· ". land inpv..oer(l.

Ieder uur woJ.'i(lteen verdere

......

46, en 47, STR~I.,u .......lL.D.&
I

Wil'! TE

~et VOlk.8lleclj VaD

CALIFORNIA .

SI•. VU liJ E, .
Het Vo1ka11ecl van eien re~ Oranje Vr1J.tli.at.

Mijn Volk' en Taal, (2) Z1lid_-.urika, en (3) Afrika A..~~W1dJen--de
Liederen teameD 3./ ;

Het ~eci ~aZl Oh,r1at1aan de Wet, prij. 2/;
; "."ver Give Up" Lied, prijs '2/ ;

De" Boer .Pr1aoner'a Pl'ILyer,"·prij. 2/; De Dl'()Oftt

Jt~'s 1~9GezelsohapalledereD, Prachtig Geboxulen.

S6lW11 Ol( UI&LWI Ol KOl(

R. :M:UUER",46, en 47,tstr'ancaatr_t
KeD geDi ~beide cl. m.lob Jd •• a deo aitsJac ~ta

_a de ci:hte eD oonpronk.ljjke
CALIFORNiA SIROOP VAJI VUGIU!f
pbruiki i Ijj' aaDgena&DI D nrfrUecbeDd ftD
.maak, till werln ".cbt doch prompt op d.
IfRUll, Lflvq. I O-IW&.lC1>&K, maaIn ~,
.t l.eJ«oechchoon, drijf ~oadb id, hoofdpijo
eD koort. aH. en gf'D ~edDrip .,.,.lappl",
04LllP01IJIU nOOP V.i.lf VuoP! il be' teA••
!Diadel ...an dte eoort ooit gllUlaa~ .. ra
ftII ._Ir ......ane .. eliik ·...oor de mug, ~p'
in w__ luc.a ~ ~_I .. m ill~ aJ wert-
iog. Dur &jj ,lecbil nil d beil&UDlAte ft -

" amabJijbte ,~ea .......-.ardi. d ,,-orelt,be....lell
hare aitataa.ode boedanitbedea baar UIl allen
"D,en bebbeD die baar bet populairiate .middel
bek odp~.

Vf'Q(11°·

CO., .De ondergeteekende, met inst~udt~: begunstigd dobr den Execu-
teur Te8~mentair in den Boedel van wiJ1~Mej. ANNA MA&.lA Ros80UW~
geb. Retwf (wed. wijlen Stephanus P. ~~souw), zal publiek doen ver-
koopen op de Plaats zelve, ';;~ I

Op Dlad.pda., den 4d81,· 'I,el~er,
De oudervolgende Kostbare' VAST~~! v,OBSE

'i. \ !I
1.-Vastg·-,ed.

~, ,',' .
Zekere TWEE PLAA'l'SEN ~md "CALAIS" en IC ST.

OMER," alemede. een stuk eeU\vigd~nd Erfpacht Lsnd daaraan
grensende met de Gebou wen daarop j~nde, groot 69. morgen, 170
,;erkante roeden en 72 do. voeten eig~~dQms grond en 265 morgen 514
Vlerkante roeden en 72 do. voeten erfp~ht te samen o~r de .335 mor-
gen, gelegen te Dal Josaphat, afdeeling '.Paarl, ~en korte uur rijdens
van Lady G'ryy Brug Station. . r" ,

De Pms~ is ~plant met eene~: *roote v~rllGh.l-
d~nheiCi. van keurige ~,uoh".bOOD1en, alle
u~tetekend en winstgevend opleverende :ep; de wijngaard is reeds ver-
meuwd geworden met 4:0,000 ,,~p.'te A:aa.rlkaan-
eche "'W'jjD-.'tokken"~~' vollen· drach't,
dewijl er nog rui~ aanplant grond is v~: ~ ettelijke honderd. duisende
stokken, zoodat dit landgoed gerekend,.: :. worden alS een der
'Voorn&a,:aaa:te 'IlIrlJulPl t.en in deze
~deelin", met alleen wegenS i szelfs vruchtbaarheid, maar
ook wat uitgestrektheid betreft. 'l I;~, . " .

,~.!lil
Verder dient aangemerkt te wor4d~ dat u:UiJte8't.rekM

Dennen-bo.ohen op h~G i~igendoni staande, toereikend gémerkt. "Tenders
sijn nm een aansienhjk jaarlijksche i~k~Hlt te bezorgen.. luameJing van Honden-

De Plaats, zijnde aan den voet va '~fDrakënstein Bergen gelegen zullen' ·worden.
hee~t ui~ge.'t_.rekt 'Vel~n voor 'Vee-'1IIre:1d.: niet later Ii:\ 'R r» E L. S
en IS voorzIen van een onaoh4t&baren 'VoorRaad 'dan den 19den Deeembsr, 1902~, V '. 0:. . ',
loop end "W'atier, best~n~~uit. een. sterken ~troom, die het voor het inQUlelen van Honden be- .'
geheel jaar d~r stand ho~dt, dus g~i~~enhoid gevende voor het aan. lasting voor het jaar lOOS. . - ~ -.--....:.. __ .-_- . L.
kweeken van mtgestrekte tuinen en g~'F.e vrucht-boorden, ' . moet zijn per -DODd, en .Dn zijn: E GB AGENTIN VOOR DJ: B~ Orttel: po. I

, , , I voor één, ~w:ee,'?f alle Wijken., : '. AGmn voos )r[~on & HamJin 01....
Van den praoh1ilJten _áter-'Voo:.lTaad kan : De ~orpe;n Piquetberg eD:Porter- .! _..' '. j

niet te veel gezegd worden, .zijnde de s~JQm ~OO sterk da~ er in ~re ville Zlln I tgul te • W bum . I
jaren een WOl"'W'a.a.o~e.rijl~dreven werd. i heden ~ ~~Diet ~~ ~DRES: !dderieys~raat"·Kaap tad

. De Gebouwen bestaande mt tw~ ~~~~nt.e en wel-in~riohte Woon. den lsten Februari, .1903, en aT!- ' .
hwzen, Kelder, Stal en W'e.genhu18 tIJD ID een degelijken staat van daan, te zijn binnen 'een billijk tilde lAT.A.LOGUS en. PRIJZEN vrij :op aan
Reparatie. :' !d ' perk. '.

. S.-Losse <fflJ,deren. i, ...;:;:"~n;:'~=":
~: Vaa.twerk en K~ldergeree4s~.a:p,-( zes.legget stukvaten, borgen z¥en stellen voor den ten- .

1~, VIJf en ~8-1egger kui pen, 10le*~ en Pijpen, 10 Hogsheads,.3 d~raar,. en voor de ~hoorlit
Rl.Jders,l WIJn-pomp (kompleet), 2 BH-~ewijn-ketels, Vlootjes, treoh. VaD het ~&kt •.
ters, kranen, manden, enz. ,,': i~ I, laagate eenige tender Diet nood·r ~~ zakelijk worden aangenomen.

d
21'SLeO~~ndtee IH

B
Rv

kk
e.-l paaSr'hae~~~ klaá gedresseerde Karpaar. -,Nico. J. ~YLOK, .

en, . Aan e 0 en en, c p.~~~40-Lammers, J goed geteelde .~Seoretaris.
MelkkoeIen, 10 goed geteelde Vaarze~LI I precht geteelde Jersey Bul 2
oprecht geteelde jon~ Bullen, 8 gelê j. e jonge Trekbssen, 32 extra AI~;u,eiIWjj~au..

vette Varktlns (geschikt voor den slac~; , 1 lot Phrimv". .

3.' VoortS. -2 Kapkarren (een zQó' als nieuw) !2 open Karren
2 paar Ac~ter Tuigen, 1 Zadel en1;'.£ m, 3 Ploegen' 1 Culti,ator 2
Trekzagen, i Handzaag, 1 Voer-maohln~~l Cream Separator, Jl BPu
Jukken (kompleet), ,l : ij

.~ ~ tf /If

4!. A~~eelen.-82 Westelijke :W:"n, Brandewijd en Spiritus
M~haPP~ (Bpt.), 2 Paarl W~n en f1fi'dewijn Maatsctpp~ (Bpt.).·

a. Hniaraad.s-Het.gewcon assottetnent, wasrond r verscheidene ---T,~""""'-----~~'I lollnllA"ll

oud Holla.ndsche stukken. ' 1,:: f :
, I ,~

.' . 1. ~i '
Hier nu is een k&J?S voor hen di$;een' prach

bekomen en -m een netté.
Willen. -

~_1001 en TIIIIrJaOIt
;. .r -;1IJIDIa1J. •

• •, ~yu.u. van
Plquetberg.

CALIFORNIA &1i\.00P VAN
VIJGEN

(Il.' to« tlat d4- ••u,.x fill IU. D&LlIBU _ II.
c.Ht .... VII ........... Co.,

d~ tJl'- _rborge. dM Au arlJbl d4 ï.,
. er op :ij,,-

Weigw alle plaatfvenm en ~ un '-
oenen,

VUl alle A,potlIeketl, lIlt ea .1IG.
o.pot; 8a Soow HUl. London. B.C.

H

P-" _.
DE WINKEL TOO_

BIJ'B1U.s, P8ALK- en G.u.urG-
BOEJtD.

DAGEOlilUlf. .
PeRBl1KDm.1I.
GJ:UDBlfB()~.
8T10HTBLI~ LEOTUUJL

'DIP,~ll'E-I!Ko en -AanlooN)nI . I t"'-'
EEN aal bla we Donk ..y ~

gemer~ recliter oor u ahnrstáart,
beid. oOl"n half~~ _.omtrent. ~2 jaar nden beamet .-an
br.ancl.~" te, te I cbatrict

voor' Prins· .: Ipdien' zij niet vóór
of op do 6denj December, li02,
geloat, w rdt, ~ aal Bij gehouden
worden oor de Ikosten en schadé
aanged

Boek.en ID Yler

DE AFRIIUA HE .

BIJ IEL - Eli HEID,
WELUNGTON.

J J. LE ROBS,
liga 'van Vlakkraal

,.
EBN Ond8rwijser 'foor de TIL

'KIas School' te Blinkwatler.
Landgoed Btock~ . Balaris £120 P'"
iut~npen Logies te 'bekomell tegen £30 p.a.

~ken met 08rti1ioateD. 8I1LS
.ullen dbor den o~end&
~tgewaoht tot, Qed' 1~ -~ ..ft'.fti.K"AlI!fli.NII

18ID&Il~ die bekwaam ilom 0Dder-
wijs te ~ven' in ~uaiek sal de Toor-
keur lleboen: .
H I~V.D.K.
~J,.,·1902.

van, de 1st
~ ~,iohmood).

wor Jen 'fOOr'"
"lIlementarT'

en .,1&tricafa..
"!K:DUiIl8Jl"~ al8óok indien

YIIl'I"Ai."Nf; Onderwijzers en

. I
NIWEY •.

.' Hoofd Inspekteur,

,

1
• 1~A",~•• ~.wm..! .

btlt.ttL.illJ-q'ODa IO UJ. paoeol~
i. H. HOFYllo'YR,Beoretaria. .

Paarl,,18 Nov., 1902.

N.B.~Verve~81l.



Drink Heerlijke·

NECTAR
. ', '

- '" I •

.'

Drink Heerlijke

NECTAR
-'!

!:.' . ,'. ~.,.,. ~~±\.
Drink HeeriJj •

r, NECTAR

. !

4·

Drink ..Heérllj

NECTAR
Drink Heerlijke

NECTAR

Drink Heerlij

NECTAR
i
"

Drink Heerlij •

NECTAR
I'

Drink Heerlijke

·NECl AR
. I

KOOP

NECTAR
ZIJ IS DE BES'l~E.

BE1VEEL

NEGTAB
Iu II tzllis d THEE,.r
RIJKEN,
'ARMEN,
STERKEN,
ZWAKKEN

HERSTELLENDEN
fN

ZIEKEN.

NECTAR
rHEE

Is een Heerlijke Drnnk voor
aBe Menscben en op

alle tijden',

Verkocht bij alle Kl'utderuers en
Algem.et118 Winkel. door gehee'
ZU1d-AJri)cJf.. iD.}, ;. en 1-lb. Lood

.oin I-lb. en 3-lb. Pro "t.tg
--8ftte.icl=-:~'~e~li'lê:~eD.

, :..i
,'.

---'

VERKOOFI~GEN ..------ ........
PAUL D CLUVER, .u'8LAGB.B '

a D·_T. 8teU noo.ch1 3O'l ~te,..._J-
aD het MOliterl Drift Laudl!Oflll.

28 No.-Te 8eellenbo.ch, .. t,oed.
JJ 8TOFBERG, APSLAGER

'rt N(>.- Te Schniolboogte, Williatoni klm,
... en boerderijgereect.cb.p
J W MOOR&EE8, 'JR.," CO., .u'SLAGERB

20 No.-Te M.hn8lbQ1')', koslbare 10fM en
nate roederen.

1I4 No. - To MooJ'Teesba!g, .. tgoed en
I.. eude b....

10 Dec-Tc Daeling, 89 kOIItbaril onen'
IllMELMAN & CO.,'AFSLAGERS.

22 No.-Te }blmesbQ1')', groot en IdeillY08.
DEMPERS MOORE EN KBIGE, AFSLA

, GERS.
22 Noy-Te Caledon, .. atgoed en huil~d.
• Dec-To Jongonlklip, .Caledon, klem en

groot ne.
6 Dec - Te Caledon, losgoed.

, 0 G MARAIS, AFSLAGER
27 No.-Te Boehof, ... t'loe.d

DE VILLIER.;; & :.un-A IS. AF3LAGERS
26 No. -Te Boodepoort, Marrayeburg, VOOt

en kltin .ee
27 Nov-To G.nll nd, Murrayeburg, losgoed.
J 8 MARAIS en CO., AFSL!.GERit

27 No.-Aan de Purl, t· en 10000oed.
.. Dec-Dal Joul--bd, t->len losse go.:deren

FRED WIL:HOT, AFSLA.GER.
20 Nov-TM Riet Poort; utherl.nJ, losgoed.
5 J.n-To Laingsbnrll, .utgeed.

B J RAAT a, AFSLAGER.
26 en 27 No. - Te Dam(ontein, dill. Brits-

town, le.ende hue, boerderjjgereodllCh.PI. 6DE.
29 Noy-Te Britetown, .utgaed en b0!iraad.

A._ J. BOTES, AFSLAGER.
3 en • Dec-Te Ay .. fJntein, distrikt Fruer-

barg, .nat on 1000go<l(1.
C W LOGIE AFSLAGERS

5 Dec-Ta Aberdeen. u,tgoed
J J HOnlEYR & ZOON. A.F6LA.GERS
25 Ne.-To Hoogenkrea], KoelIer", losgoed.
2l No.,-Qp d s parade, "5tgoed. ~ ".

N S LOUW, AF LA.GER.
2G No.-Te Boven DOWDell,C.lrioia levende

h... e.
W P CRESSY, AFSLAGER

29 No.-Te Richmond, ....atgoed .
29 No.-Te Bichmoud, kle;n.ee.

PJ P MAKAI, AF3LAGER
20 No.-Te Tulbagk, groot- en kleinvee.

STil1PER & ZOUTENDIJK, AFSLAGERS
11 Dec -Te Bout Bui -1,0 0 p ereeelen un

de " Beacb Eatate."
P 8 CILLIERS, AFSLAmm.

15 en 18 Dec-Da A~r, vft~tgoed.
ML KRIGE, AFSLA.GER

5 Dec-Te StEoYllorville, leroJde have
D F MARA.lq, D.ZN., AF3LAGER.

26 No, -Te Khpmut. 8t~ti~, qroot en klein-
'fee.

27 :s.,., - Te N.·,J"rbllrg, Klein J)r.kenstein
fls.e ~o.·dert:o. '1f

W"11 F KLEY" en UO., AF;;I,.\GE:RS.
22 Nov-Op de Parade. valtgOed.

J W STIGLING, AFSLAGEn.

lIijn. De aard van
ter niet gegeven.
"op d4ll.0ngew-eosoate ~Ylll<n(jIUll
ill ontstaan tussche .
leden ~er gemeente." I
gevraagd P Dat een ,roilna.rt~ldil!'e
mieeie de zaak zal
Dit is wát de Kila~,.o()ijlJ!j1i1l11e

'rolgeos haar
terechtgesteld
slcchtd onderzoek te
ken d':r beweerde
ding tnsscben den
geme nte," en te
andere wijze eeu
stand te brengen.

Het werk der

plUfPiia~~
,.,_~ ...... wij __ iD

at.M dit _"_ ...-der 'te __ : :Wij

• er ~..:~ ~ ~.'t.aag met~ gaMIiD. al ,nri--:7"
Hea· UI sich ~ boe ~ de bar-

gen. ,'" _eer ..dan 2i ju!rEEGOr :hua'!Ifhaake-lijkmiid _ ~_ . te bm, &"""!J'he.kt
·.werden· om CIOOr h ~. ..~ te
V~ MD teF~ ~. tMiDe_Il ~
·O-;ill:s..,.e hnn. .~'. 1IlJ- ... ~t,
kooing Edaard- VD, n.n (}rOOt Brittanje.
TerseUdertJjd . de..- die . .,..rtege.woor~

iligera ou ai u.et En.g t4!. gaan ~ iJl de
eerste plaat. ,een berqep te .doen .op .ou
nieaw~ regeeri.og 0':11 d. . e eli_
de, die er door de' I~ en tw-ite der
nieu,,-. ~n heenoht,l té venachten, eo
illdi_ hierin.·.uet ~. olop de 'wereld eEU
lieroep te doen. aal litildad;ge bijdngea.-

J)aar' -.rij tot. dUsyen>e' Diet in .~
&ijn .de Brit.cbe . er ~ tebrenga
eeDig vri .. ,hulp un . rollr te IOhenken..
'eli daar 90s nood on.beach jfeliik: groot ~, ligt
er 0D8 geen auder -es ' aan ons te }M,.
rOePeIL op de ...olkeren ~ en A~e-
rib. . •

GedlU'alde on l4ngen eD z-.v&reJ!. trijd .. er-
den wij groot.elijb ~ .door de
onaJg_ebroken be1rij~ ......1. sym~ ui.t alle
·.oorden.. De geld~ ell andere bulp aan
OOI 't'J'OUWell ea 1riDtd.ere.i in de OODOeD.t-ratie
bmPea .,.I_d, .alsm~ aan de kri~
va~eaen. in alle .deel": 4« ",er~ er
oneindig veel toe. bijgedra~ bet lot na
die &na.e ongelukkigen te ~too.. en daar-
om n.emeD wij .d_ gelegmbeid te baat om
in. naam :ran bet yoUr lS-- repabJie..k8Jl 0IlIIeh inJIjPl darak betaigea.. ua ~_
'die OIlS in bet verleden· r1iel.dedige bijdra.-
gen geboIpeo hebben. De ibo'erec k.llnll8ll nooit
YeTgeten de hulp hun, in lt bange IIl1r hunner
~vi.ng bewesen. 1
lIet voUr'n.n de twee ~uhlieken heeft alles

voor hun onafhankelijkbeid opgI!Offerd ea, nu
de wontelstrijd voor bij , , i. het geheel ge-
mineerd '

Scboon wij de e1ey:enheid niet hadden om
een nauwkeurig opgave tan de In de twee
republi ken .~g~~chte' *~ 'Umen
te stellen, . ZIJD lI'lJ er door per!!OOnliJke ken-
nis nu o.ertuigd, dat er JTedorea.de den eor-
log ten millAte dertig duizend 111men op d
boereapIaat.sen, . alsmede ~ aantel dorpen,
door de Britten verbraJld of vernield.

ons woonsted n met htiisraad aijn .....1·0rl'DQ
of .ernietigd, ons boom~rden .fgekapt. alle
lan.dbouw werktuigen ~ stuk .gebroken,
molens. vernield, elk 18'rend dier lI'e>gg8'roerd
ol. gedood-nietli; helaaa.! blijft er OYer. Het,
land is een woestijn. BoVendien heeft de oor-
log menig slachtoffer geëischt, en het ween.M
van b,ulpelooee weduwen ~nw_n weersa1!nt
door pet land. . .
·En· dan-s-men behoeft bet nauwelijks te,zeg·

gen--"zal er'een groote som noodig wezen om
aan de kinder,en der' bur-ers eeu opvoeding
·te ge'f'Iln. . , .

In dfml ons groote ramp beroe~n wij onS
op de wereld voor liefdadige bijdragen om
de weduwen en ...·eezen, da verm.inkten en b&-
hoeftigen ter hulp te. kO_fen en de helpeade
hand te bieden in de 'fvoeeli ng OIUer kin-
deren ..

Wij wijzen op.de schrikkelijke gevolgen '1'1111
den oor10g:tiechbl om de wereld mét ons gr0&-
ten nood bekend te stellen en geenszins om
opnieuw de 'gemoederen "eder gaande te
maken. Het zwaard rust in de schede en
alle geeehillesr zijn tItom in -de- tegenwoordig·
heid van zoo groote ellenden.

De eehade óoor den oorlog aang6bracbt I
enorm, zoodat de kleine; 1IOlIl, die Engeland'
volgans de termen van overgave geven zal,
zelfs ru werd zij tienmaal verdubbeld, geheel-
enal ODt.oerei.kend sal zijn om zelfs de oorlogs
verlim:en te dekken. De weduwen en weezen.
de verminktén: en behoeftÁJt\ln. en ons kind.&-
renl in wier belang wij elit liéroep doen, ~ullen
derhalve weinig, I'D in, de !!leeste gevallen,
n.iebl.~~Dll&JDd .ontv~en:. ..

A.1Ie bljdn~n zulJell> gevoegd worden till
een fooda gebeeten het u AlgemooD& Boenm
VerUohtings Fonds." enl' zal 'heide nu ell in
de ~01Mt ui~lu.itelijk ~~ worden. om
bet 1800' nn diege!1eD, lUI 'II'ler belug bet
bijeengebracht wordt, te verzachten. .

Wij meeken. Eeer beloofd om de hartelijke
s..'Ullenwerking VaD. de tjeataande oomith in
de verschillende landen Yan Europe. en Ame-
rika, BD wlllUOhen ook mede te deeIen, d.t
wij op bet plint ·st.. n om die, landen. een ~.
een te bezoeken, ten e~ de zaak behoorlijk
teo~. 'l

(Get.) LOpIB BOTHA.
O. R. DE WET.
O. H. DE:LA REY.

n.iet
cijfert

____ --., luitbre-

D. BrIt8cII. I...... Up .
iWij twijfelen het ui. velt!o naer 1!'l4lrt

r~1I van ue2>; Uga hebben ge oor.I, Hoé
htt zij, h ..t Iinia, onder Il3n Kloof.traat,
door en der 'foornaamllte dlsche -in-
w~ners der .r-.ld b<;.,oond, aB v8t"led.a
""rek het tooneet Van een ijeen komst
van deze liga,lw lker· leden een bood

~ap V3n dankbetuiging "41 en zenden
~n een Britseb. parlemen.tilli met name
sir Manohetje. Bbaouagri. n~r zijn
naam te oordeel u een rar' ,-om het-
Il 'en hij in Engeland met a deren ge.
daan had om de ,neven ~r in, Zuid
Alrika woonachtigé bewoners van Britach
lridl~ uit Jen weg td ruime '.•. De voor-
ziltt>l'-wiena laatste naam, Moh:1med,
~ijllt aan te dulden dat hij li t Islamtame
tJlijdt, -begon de verriohtin en inet vali
h~t parlem ntslid in k"eeti alII van éen
e<jht philauthroop te &'.wag~ , en op de
raadsaauiheid te wijzen om htm per brief
of per ,kabel den dank der ~~ga til betui-
geu, dat hij in bet Brit1lC~e' parlement
zijn stem ten gunste lijnar inlZuid Afrika

~

J.rllkte Iandgenooten had doen booren ..
Wij vinden dit verelag i de Oap~
nes Het rapport maakt echter gMn
Iding vau "de !trieven," . ié eigeulijk
oeld worden. Ook wordt niet gezegd.
welk opzicht de verdrull.ki g gelK1hiedt.
lEen der sprekers over d &aak: We&!

eiter op' een petitie aan de. nllvaalllChe
re eering gesenden om aan een Aziaten
h udela-ueenttes te geveil; ea petitie die
vqlgtms hem nitglng yan ee troep Rou-
m~niërll. Polen en Kusse!!, e. VOOr Brit-
Sf-ce onderdanen doorgiDg~ ,ea die hij
d voornaamste aanleggerS de anti·Aziati·
so e bewp.giol!' achtte. Van arte hoopte
hi dat men in Eogeland e hier te6en
z tke ati'6kkiugen zou op fin, en hij
sl"flde dill! vQOr om een ka~lgram aan
b.~t voormelde parlementaU te sendeu.
DI' voorstel werd met alg meeue stem-
m~n sangeuomen,

l
!GENE""!!R~-A~-~AL~-~'D~E~WET.

TERUG ~APS AD. '

nder de p.. s.gi~ me~ a "Suon" do
m~ilboo~ .. u dese weelr, in K.. tad lijn Un-
gekomen, beroud aich generaal lui.tiun deWrt Dle~ 'IU' r~i."e&ol comm ,I.nt W_Ia.
D, ganerUl aag er ~.iscb en ge In? ui.~, e~ ~
sijb s-beel .oorkolDeu Wal het aidoluk IIICht·

~r d.t de ... reie hem had,0e4 oduD, en clJt
hjj!de Zuid Mriluaneche lacht .. t .olle teulen
in~'mde. Rij .. rklaarde dan 0 eiet hij sich
in !Europa nooit lOO wel had I." ld.ale au d.t
hij! ziio .oet weder op Znld nkumohen

lm had gazet.
e'geaera .• 1 ."ridurde, d.t h' &up.tad .ill
I(ustus lJ. had .erl.teo met et..:.doel niet

J.~S(jr dao tQt io December "~ blijl'en. DQ~~
oe~ . samenloop ".n omltandllr.U we~ hU
echter in '.taat ill.teld Eng. nd eell Vaal
weken uoeger tu "erla,~D, d.o bij oriaiuoel
belsoeld bad.

O.oralwaar do I{eneraala kWllja w.rden.ij
mJt open .rmen oDtYaD,en. harieliikheid
dOf ontYange~ liet nieta te. W'DIO en oYer. ,Do
Nederlanden wedjj,erdeo mot lkaac om den
geo.na,Ia alJe eer ea liefde t. be jjHn. ·~Waar
.lleu &00 yeel hllrteljjkhllid ~D deo dag leaden,
k.n het een .orkeorde!), indruk w.kken dooi- de
,eedo'plaata te noem.n eo niei dei aDd.re. Uit

3'geeprek met den geollraa} leidde Mn "err
enw~rdiger .aD ana blad jw af, dat de

on l'IlDgat te Berlija geeoaaia. 11 baar w.re
k~!ureu werd .óorgo.teld in de bef,r.mtDon.
De feel~:ieriDg en yreojlde 10 rljju w.reu
g u.re~de lI.t ioheele .erbljjf d ro.r ..... .,.nzeer buitoenll.wonen en h.rt.eliike aard.

fij hua ~rlljlkolllAt io Lond" woonden de
aeqeraal op uikioo41iiDg na d n burgem __ -
tei-I•• u 48 ICi"," de procJlaie b', die ae ca-
.h.~p der rooiugafée!lteliikbeden .ormde. D.
"of.ily xpawa" ",telde d.n nl de'pro~
C8I$i da, bot ppeupel 1500 ete ' op de iea(j~
ruli aandroopa_ot"..u vri. dechappe1ijke

de p~ voorbii. w.. ,
politie bell ollder ermiug moeat-
Dit' is iebeel onwaar. r .olld boe·
geen Qn.n.a.delijke demo •• tralie

giBrenm, waarin
, volgd wurdt DID

reeds genoeg
.de diepste ver-

vervolgt hij,
was die voor

. t worden le·
D& heer Logan
. uat nog moet

23 DeC .mber=-T .. Hopefield, "lite eo lOBJe gtolegenheid
goederen. om zijn den dag t.
Á 8 DE VILLTf.R, li: CO., AF"LAGERS ieggeu, en daarom hij eeu cheque
26 Sov -Aan ,j" P •• r l, buism ubelen. van £llO io om dri Times in ataat
2/ No. -Te Ktupmuts .t>tl~, "M,

LINDENBÉRG k DE VILLIERS, AFSLAGERS. te stellen voor de van ds e ,

24 en 25 NQv-Aao bet R~mor.te KalJlp, Vlok, door Je bekl'i.iiJ,~ste. r,eht.geleer·.
tellenboecb, omtren : ~JO paarden. den, ~ ·zorgJn. M .wie zegL dat ds.

Vlok besehnldtg.I Wat ill de be-
schuldigtng P \'lid li beschuldigers I

Gewoonlij te ouderzoek van
ti· zen aard IDItL lIe uren gehou-
den. Du re.Ien .dui Itllijk, dalr

rrig!!1 de e er
ander persoon

Zijll in 't ge-
indien zij weten,

! ui .. t pu -Ii k loJe-
~

... ..
" J. van NIEKERK

MARKT AGENT.
•STALL No. 5. ~IEUWE Mo\RKT.

\ ,.LLE Yeraendingen aan hem
.• \. toevertrouwd, zooals vruch-
ten, Pluimvee, enz., zullen mot de
meeste zorgvuldigheid worden ver-
Kocht. Afl"t!keni~ volgens keuze
der verzecders.

LET TOCH WEL! )
,

AJI. brIev.. , ... lcht aa. d••
Seer.tar", Va. d. ·... dt d. VII-
U.... • Co, B.perkt, ol ••• da.
Edltaur, ani Land., moet.a toeh
al••all... ft, 0.. opo.thoud te voor-
kO"'., op h'et op.chrlft POST
BUS 44 h.bbea.

KAAl-'~TAD.
'I1£OWI: IU.... T.

19 No •. 1902.
.t • d .£ • d

Bo~r 0 1 U - " 1 1;
Kalven 1 • 0 - 0 0 0
Ei~ren 0 9 ti 1 ,0 3
H .. u<Ion 0 4 1 'I 4 6
Uien 1 6 0 1 6 0
LltDoeneo ... lj 14 0 1 5 0
Aard.ppeltlu ... 0 8 18 o 19 0
"-taw ... l) It) 0 II 0 Ó
Erwten 0 7 1 o 15 0
Kool ... t) t) 2t - lJ 0 3 i

DE ZUID- AFRIKAAN
VIKII!lNIGD II!>T

ONS ·L AND.
.DOKDEROAO,:lO NOVEMBER, t'J02.

Het Piketb :rg onderzo-3k.

UIT Je Notul6n van den P",uJsch'ln Ring,
zooal8 in de Kerkbode gf'publiceerJ, ne-
men wij it t volgende:-

"Naat aa.olei·iillg van een schrijven,
komende van den breelen kerke raad der
emeente Piketoorg, waarin gewezen

wodt op de ongewemchte 'rerhonding
die er is ont tl&n til. chen den leeraar
en de Idden der gemeente, en ge'rl'llllgd
daL elln onpartijdige! commissie. E'r heen
komen SIll om de zaak iu behandeling to}
uemen wenl it~t vol~ende besluit geno.
mf'O: 'Het document ter tafel, betrekke·
lijk beltaande moeilijkhe'cien in delge-
meente Pikstbel·g. wordt vt'rwe&so naar
dOl Riogs.Commii'sie Om io behandeling te
worden ~f'J)omeu volgens srt. 40:" '

N8.l.r d!'zelf le commissie werd verwe.
zen e n aanzoek vaD leden der N. G.
Kerk woonachtig te YNdenburg (Mal-
Olt' bury) om tot een zelfstandige ge·
me ..nte t~ worden go'sticht.

Tol nog toe 80rUl 'I' jen d"ze Jsd6u onder.
de I.!emeenta :van Hopetl~1 i. Ds NE8TH-
LI:s'G, .an Hoppfield, hielt! daar
~lIe muudelD ~1sdie08toef~oingen. De
afdtand tn~schen Hopefielci en Vre-·
den burg is f'chtet· zoo grpot, en de beien·
I-!"n Vdn. dat deal der gemeente &iju in
den laat" ten tijd IlOO aaomerkelijk ver_
meerderd, dat wij er ni"t aan twijfelen, dat
de corumi.saie IlII b1s1niten aan het versoek
te voldoeD.

Oe commi 'iie, besUnnde uit di. RAIHE
(Malmesbury), JOOBBRT (NooIder Paarl),
en HOGO (Riebeelr West) i8 delll! week
mol. hAar w rk"''\ambed n te Vrcdenbnrg
begonnen. V.n du.I' ZOo ze naar Piket-
be1'jr ~au Om aan het te deel van haar

ST·AD8:rifIEUWS. .
----L.. .

Boicbbok-ooien Sijn iJl!de af~ 8tutuir·
heim .drie jaren laJJg door de regeenng tegen.
het jachtendom in besoherming genomen.

Het werk der (l!Uleme~bs zittiug ""n !Den
in booge mate leeren laE-nneq uit de "Gou·
Yernomeuts Gazetto" 'Ianl I>in8chlg laatstleden,
waar IDen wetten 20-25~ 27-;-35 en' 37-4.6
der &itting als door d n Igourerneur bekrncb-
tigd vindt opgenomen., .' -

Een diender is in den Inacht. VIlli Ma&D~
op Dinsdag laatstleden iI~ W&teruntstraatzoo
ernstig met eon 1D'il!! g'~ond dat men bern
O(IjU h t hospitaal beeft moeten brengen. Ala
zijn aanvaller is, de' PortugeéB A. Cra-vp1Jj in
hechtenis geuOIIIen. I .

Eldefli in deze
eerste de':!l over
nende in Het
bet boek van f'X-P
honden onll er vaQ,
&a.nteekeningeo met
Ipn wOI·deu, Wij
del't! alionhaJi ogen te bbltitic:eel'lln,

De hf!er Cbarnrl"""G'"
de>.er uit E
trekken. Ulilll!lU'''i.I''U

bij op een
haald bij
spraak hield,
indruk
anderen v ..,....'''' ...·f1A

zij 0 naar alle partij
lui8teren.

De koning van
aangekomAn en
EcJuard VII. Er
gevoellJn t.. .6~1I,

band ataat met U6'.~:9lIie3liU.
Z.E. de gonVAr'nAnr. i'vier·I1....:Ald

Pieter F'aure, den lIN!rtil:llri
glswrav<)nJ naar
ken. vanwaar h
Daar Darli
Van Yreolenonl'g
william, via Pi, .. "",.,,,IC",
Ctll·es naar CJreeweJIlI.It.á6on,

Frlln.scbboek eli de b'lIurt' hebben Maan.dag
nanstaaDd. een bezoclr ~ wReht.en van den
minister Dougla " di ~o ~P_ "ich -ril
vergewi n ~8n .het P:e~o~~ der bevolëng
omtrent de ncbttng vra nn de Fr ..ov h.hoek.·
,;cbe spoonreglijn zal ge1f0uw,d worden.

--.- I
l,uugen tijd bebben. 18f' Il d r llergCblb au

[lO deren onderzoek gllIdu.n naar het tot vau
.1. BlUr tt. een jong, EJgel~n die ~ ..,.
Jobanne&burg wilde en, I op '''1" verlofbrief
"'lichtende. ~ eigen gelegealw\id, ~ al. D_'en
nit ccn briefJ6 van bem aan een vriend wiát,
Tafelberg wilde be«lim.meD, waar hij een l'roe-
gei bezoek de schoone ver~hteJl be,,·on·
é:1erdbad. Het briefje wa .Sf' het. ein~ _0
October; nu bem;aielven boor:lle men meta;
.en vandaar hot onderzoelt. Het iii .door een
toeval dat Glen aanwijzigill.gs ;booft bekODlell
omtrent bet.ga'D lOOt bem hied is, w.nt
toen Zondag drie lede,,! VJI:n de:;D.iUich'il.. Slll!:
n tio club' den berg. ~mmen .on.~eo Zll
BeaterS VIIJf kleéderen aan, roUeil, en. bll &Ader
ondepook h t,lij.k: vap ÏI;'.m_~ •. ~e bJiikbaar
door een. zrareo val aau -.ZlJUi eind gd.ÓIII.eD
"-as, aan d~ vGet nln ee~ afgr~nd. H~ lijk
i3 van de plek waar men. bet vond', bIJ het
ped dat nn Platteklip den' berg opgaat, g~
vond'n zijnde de .val bl?~r ....n een deel
van d:e~ berg 400 voet bqoger, en is naar bet
doodenhuia ~bracht. Men v-ermoedt. dat de
nevelen op den bergtoa1Jt de oo.rzaa.lt VlD zijn
v I waren.. . . i' '. :

~~i.
NIEU' wa

JAHHAT.ZEN d~D in' VictOru: Weet zoo
eel .kwaad dat. de 'pl.. tselijke ,,_ïeuwsbode"
. met reden. ergei'tl OVfl' 't onthouden. nu
P-Ml .an de boeran.' .
DE ed. beefen G~, L.W.V. tul Bellin·
n, L.W.R .• vertrokken pter~. avo_nd naar

nn wonirtg'OD, eer>rtgeooemd naar l.'iket,berg
en laat ge-noemde ,naar tiitenhage. ,

DE A. o. Voogdij en A nDmtie :M.aat-
sc.bappij. van Malm buty. zal' op 26 d~
e4.'ll tu openen te Piket rg, met d n heer
P. J. tA. OltlJbJf all; de pJaatse1ijk.e '-t_ierder.
Dr. WJ.n!ER, r.urdePaa'rl, eli jll3lan durig_en

arbeid TU t noodig heeft ,_bevind zich ~
op een .t-oek il_l. het Oal«;do~h~ .. Dr, Wibon
i3 gedll!r0Dde ZIJn afwezigheJd %llB p1aatner-
nnger. aM de Paarl.
. STELLENBOSOH ,-E.r ..-ord be1ncht, da

mevr. -de wed ...KanaemeY1: haar woonhuiB m.et
de buit.eugebouwen voor' :£3,000 aan den ool-
lege raaUJ verkocht heeft. Er zal een greote-
kostinrichting opg~t worden. .

DE 'PEST. - D medische g~n<lbeid be-
ámbt.e deel mede dat. er op dEn l8den dezet;
slécJits- één geval' nil d. bu.it6llpeat.. JI'.88
Port Diubeth van een blanken man III Don-
l;.Q,_I-'.Af. In 'het Kaap cbe sch' reila.nd· er
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De heer Chamberlain

UIT KRUGER'S GEDENK-
SOHRIFTEN

•boofd dw Buoeto'a, .... _ met ~ lil

achatt ~. ea. hij bad de beeaJUk
king .,.,.. e .t«b ooriogllmaoh Zijne
berwlen tzokk dan ook roov d en plUAd&-
rend door nidelijk d nA d..
Oranje VnJsta&t. zoodra Kruger dauvaa
boorde '-loot bIl naar den V l1J tat- t& gun
en aan de R g _pie hulp MD te biedeD.

D Jong. pretori de 10011 ftI1 dea. ondeR
Opper-Komma.nda.ut A. J Praton ~ di
UIt tot t.at.President der Zwd Afri-
laan.sche Repub k _ was v~er.eIde
Krugel" met oog 'f'eer Qftig man ooder veld-
koro' ~ Te pnut, &aD d
&Vt'D Zaodriywr nam m &&II. bet
~amp <IN 'rijstaten Dieu.z.elfden nacht
roofd n d KAlf,," de IruddeD RIl dat kamp
Kruger &ODd hun v dkoroet Bodea.steul m&t
LlJDe ruannea. achten1&, n t telukte hun d_
Kaffen tv .. eer af te nemen \ an hier
troi: Kru er m ZIJn voIk over Wmbarg lWIC
Bl ont«n

Aldaar omen bood biJ .uch &&II. am
relf naar Ma.su le gaan n met d_ O~
vrede to onderhandelen. De ~ van d.
Oran) \ rlJ taat nam dit aanbOod un n ~
h m (kneraaJ • lek en rtin Soboeman ala
gelmde mede

.\ ues ,..oond op den berg Thaba BOI.iJrO
T~ ZIJ aaa den vwt van d_ berg W&l'eD ...
IUUI omen zond ~ lemand naar boTen
naar .\I:u.ue!ó mld boochchap d t. hij bem
\I el t le sp kru Masu gaf al.8 ant
"OOnI med Ik w t.eratond komen om
met, dm> beer Kruger l ~r en Maar <bt
duurde Krul"er to lang bij gIJlg zelf deu berg
op om reeth6treeb naac de stad van Masu,,",
w gl>Wl

l'oen bjJ met zIjne elelder.o de boogto be-
reiln had i:wam Iasues hom Jwst te gwnoot
D KAlf r-kaptt ID llagJ-to urt den omtrni:
an Ru lenburg, die W1J T~ reeds heb-

ben leereu leunen en die Zich bij llasues
bevond stelde Kruger voor door te zegg_
Dat 15 Paul Kruger .. 'Il aarop li UetI hem

de hand reikte en zeid 1& da t t aol Kru
ger Hoe b mogel Ji: 0 Ik heb 000h al
zoornle Jaren v&u hem booroo "J'Meu on
ik ben al UlO oud Roc ka.n bij dan n~ zoo
Jong z JU 100J1 nam Kru~r hom bij den
arm en bracht bem Daar uJn buu m een!!
Immer "'au geul zwart mocht binnentreden
naar die teed voor de ontY&ng; t van btan
kt'tl bestemd "' ....

1\..da t wgo verversohingen g bruikt, wa-
ren begon m n terstond mot de onderhan
dclJugcn Kruger begon Waarom oohiet
g J c1u.ndar tocb dood om wik oene k:leU1Jg
bo> d" \\ aarom komt glJ wet liever tot een
vriendschr ppeliJk verlLla.nng 0 GIJ moet. toch
uzreu dat de oorlog u wlf sohade tQeb~

c.; IJ V rspert d-rooor de irclOt .. egen ook
oor d andere volken mot W1e glJ ID vrede

leeft
~a vool boen en weerpraten liewe Muu~

e nd e1Jil: R..t 1s .. aar ......1. giJ rAIIgt want
all"" w-at k h er u DllJD huis ncodig heb moel
iIr. van andere volkeu koopeu En als de weseo
door den oorlog versperd zIJn kan ik natuur
I jk ook u ets krijgen

TOt!n b<ogou hij weer opDleuw ZtJL glJ da
mau vroeg hiJ aan Kruger die Mapela Y.
l: JU berg J{OhlULld beett? -Kruger antwoord
de Ja - Toen _de l1asu tul oowge
oogenbhkkea te h bbea ger;wogen G J moet
1 et denken dat bet uwe dapperbeid w&ó die
.\J apela \Jl ZIJn berg gebaald heeft maar
het "86 000. beschikking rue Mapela oo.traIt
beeft

T()(>1l nu ~l ues b J elke gelegoolw d ov ..r
Gods beschikking 6prult eu velo YJ'ODl l'oor
den gebruikte seid Kruger tot bem laAr
als g J werkelijk zoo gelooVl Z:l}t boe komt
I et dau d t giJ meer d:Ul 00 vrouy hebt P
.\la u s ut ...oordde J a ur. heb er ongeveer
t ..oehenderd maar dat 1» nog niet bail zoo

C'Ol ah. Salomo had Daarop Kruger
J Il maar woot g J dan ol l dat uds

u. en t ~Ieu"e 1 t.ament, led r man
maar éé e vrouw mag hebben f ~1a..ue
dacht even na u antwoordde toen Ja .. at
"uu k u .zeggen bet 14;t zoo In de na
tuur

)) avonds lot. Kruger noglIULlL1.. ~L..seu
lJ J z, eh roepen en nu "erd tu hen beu eel 0

over -enkom t gloten " aardoor de oorlog
tt "to d zou opnou n .\tlll>U uan de , r
pilei t ng op %lcb om r: Jn Kotier t.erug te
roepen oodra bJ lx'1Jt'ht wu ontvange 1 beb
ben dat de Oranj \ nJ'Jt.nat d overeenkorrut
II.:U carddo !::en rede;., erdmg ...('rd opge-
.t<'ld en deu .olgen£l,o,n morg u oudert.e<>-
k~ud

~I""uc nood gd Krug ..r u t nog "at bl~
!.em te vertoe en "UJH bij WIld een moOI
TIJpaard oor I em wtweken Kruger Dam J
wt.noodiglug aa.u ofschoon "'Jno geleiders FIck
n cb04?m9.Jl n et hwJrer "achten wilden en

alloou vertrokk ..u. M.... u bracht bem toen
'en oort~effebJk I1Jpaard als ~eschenk De
lleg .... r ng van den On.nJe \ nJst.nat erkende
tat r l, erd rag, dat Kruger mot Maan had
opg leid Daarmede" as de eentc BIIBooto-
oorlog gcl!lUdigd

tELEGRAMMEN
OVERZEESeH.

HU ned alle sebolen In een ltad onder éen be
stuur te ItellA!! en gaf een plan un de hand
om kindaren nn armenseboleu naar hooaere
sehelen te doen o.ergaan ,lI bun bekwaam heid
dl~ wetttgde Het liil8U"'J \"all dtm Dag eeD der .OCJI!'-

~te Dl uwaQladen Tan A.materdam, aegt
aDder dit hoofd -
om aan OMe leeers reeds blJ voorbaa.t eemg

denkbeeld te geven nn den vorm en inhoud
der G«fenkschnft.en welke In den loop der
vo~ende maand als Premie-werk zullen ver
schiJDeO laten WIJ thans reeds enkel ge-
deelten daanllt volgen ZIJ ZlJD met opzet
g kozen wt vencbillende tljdperk.em van Kru
gers leven

In de eerste fragmenten ...et men hem aL
knaap en als JongeUnl1; later als ll&D.'f'oonler
n oorlogen en vervoI~s als leider eener
gOlncbtige fitaats-pa.r4IJ lU moelelijke tt jd en

De volgende weelc geven W1J nog bot eea
en andel' UJt een later t jdperi:

De redaktie Ze<Tt verder Het. auteurs-
recht VIIJl dit artikel wordt v&'l'ael'd
eenkomstig de wet van 28 JUDI 1881

.tr.blHlng -Wedrennen.

Nov-( Reuter) - Het woord
de up bet hem ""boden feestmaal te

m gham op I"den avond z" de de beer
bawberla u dat Jl D re Daar Z Afnka een

LAak vau werk 0 et .aD louter ..ertoon Ol( 1 In
n dat I t een DaL ale geen partIJ zoo
was B .erwa.chtt e 0 et dat al de vcr
Dg 0 bet IIlDd zoo spoedig lOU teo " ode

maar de regeenog sou al bet Ijjdeu ver
)l~u moes t edelmoed g en 'lo' s met de

"eo ba delen en bun no gere bestrijders
• senen eo er toe beogen om burgen van een

•• een gd r k Le worden De kol eeretaris
e~de er b dat t I"~ "TI e gedacbtenwisse

met lord hl I er w uscbrte om u staat te
1\ de g"s eld Da II n rer Jgkomlt lord ~1 loer 8
p< I ei: met 000 du del oker begr Il IIr 1'80 le
eunen ID der voeqe da bt h cl eh e

nwer k n1 usoeben de Ur IIChe
LI 3 e te be wa en

K mberley 18 Nov-(l~euter)-Ter Rtnf'lt
t ng 'UU heden dr E blanken vroeger .rlJw Ih
gers tot twee Jaar barde pad .eroord'leld
wegens bet I eIen va neze leelten VII een
naturel te Kurumso - Vnor de cl b w&dreonen
un 26 en 29 Nov en 2 Dec z i4fJ paarden
ogescbreven vele er van u t bu t. ud itr cten

Tuinbouw.

K WTowo 18Nov-(Reuter) De jaarfjjkscbe
Yerlladt'r ng van bet Oostelijke [u nbo ol

bestuur 8 h er bedeu geboude Verecbe do
k"est es VaDvruchtenboerder ...erden bes pro
ken eo eeu beslu t werd !leoomen over de
spr nkhanenplaag waar n bel bes uur lIJD op t
te keuoen gaf laL de r~geen g Il et van plan
bleek ""I dwaogmaatregelen tot wet te ver
U II. schoon d t de een ge mao er was lom
de pest kw t te raken Bet beate wa. bet voor
beeld van ~a!al Da te volzen Ook be8100t
men dal wegeos de schaa scb e van arb d en
de b ru t voortvloe eode Kt Istand vao vruch
en eu landbouw het wen bel .. WM de bepa
logen der ei le (r y wet t elk naturellen
J str ct u te bre deu

De Houston Ujn

17 "oo-(Re ter) - Een
II tusseben Moumoutb te Z Afr k ..

wodeu ol{ew d n Decernb r d -or d
II U~ 0 Reederamaat-cbapp 0 Ier h kk

me de beoren LYS&lJbts en Co (Leperkt )
li • ol

Zware Orooyte

E.n I.st.rproce.

lo den 17 ~ov-(Reu'er) - Na l'e an~
oces , ""n DJtllpraak lIedaa n ten gu ste no
n beer Iaboucbe e redakteur vau Truth
Je act 8 tegen bem ger cbt door den heer

L ",wu welbekend al. be..orderaar vao bet dag
ad Cum mer e en de Art de Club

Dood van d.n haer Barna.
word t gele,.ert aantoe-
£972 9 ti<! en goed

Soma mand

Londen 17 Nuv-(Reuter)-Ho derd .uh g
u n 10dLSCbe nfaater e te paard d e doel lOU
deo nemen un de m lita re manoeuvres te
Delb bebbeo lut bekomen om "" stood naar
Somah and te vertrekken

E.n Brltsch volu ..Jd.r opgepakt

Losden 17 Nov-( Reuter)-De Bruaselsche
P' e beeft den beer Ke r Hard ~ n p voor
11" h. TyJo I beden morgen bl) het Loeken
Od a arcb sten n becbteo • genomen waar d
aan val no Tededen Zaterdag op deo kon og
de Belgen de aanleid Dg van WaJI BU prore
'oerde maar werd n weerw b ervan Daar
bet pol e stat on gebracht waar AlOO onde
wek doo deu mag straat tol tUD ou slK~ le dde
BU beef tegen be gebeurde ieprote8tee d b
de Br cbe legat e te BrUJlSeI

NATAL.
Spoorwegk westie

Durban I :-iov-(l'teut~) - De t a sport
sehepen A r..o". lo au t u nut oe
peo naar lod e ve trokken [Je a gumeene
bestonrder vao apoor wegen verklaart z eh e9
apport o eer de spoorwegkwe. 0 voor de twee
a art I oen die volge s hern doo korteren
afstand (;,( ru Jl) t t .Iohaunesburg bo en le
verdubl "I Dg der tegenwoordige I 0 voorheeft
H be ekent da de I es par ng b bet we keu
der I u J.:~5) ~l • Jaa s • I b drageu -[ ord
U loer en je luit gouve DeU der Orarijer • N
Kolon e zal W8ll sch u k c 0 het e od der
maa DJ Harr is-n tb bez oeken

s KOJ'lngs medame

Nalalsche wetgeving

D. Koning van Portugal

Londen I No.-(Reu er)-1)e avondbladen
alb er herbalen bart I ko bewoord 01(00 bet
welkom door de mogendheden den kon Dg van
Portngal toegewenscht die than kon Dg Ed
aard's g.....t te \v es m 8 e "en 'IJ drukkeu
yoonl op het Ie t da de 1 r tugez ..u on' e me".
bem ode naburen 0 Z \fr ka , 0 e de caaste
seebaven voor de r a <aal n handen bebben
Reeds alleen om Z A.f ka • het "011(' s d d

bladen wen,,,beluk om goede verstan Iboud g
tu.scbeo de be de nogeodbeden lP hebb n 1e
L _boo beet bet dat koo ng Edoard eeu te
geobezoek aao de r'ortugee~cben koo ng
brengeo

E.n kruidmagazijn

Londen I~ Sov-(Reutdr)-Eeo kro llrua
ptun nabu de C tadel vao Ca ro IS beden de
lucbt ge.ogeo Acbtt en Ieden zuo gedood
.elen gekwetst

Londeu I!) No.-(Reuter)- \lIe I edeo d e
door bet spnngen uo bet km dmaga. 10 te
Guro aan bun e od zogeko nen waren Bg) p
t.nar.n

Stoom ooten

LADY GREY A N
parlement onlbonden

Indl.
Loaden lil So .. - (Reut r) De veld >cbt

tegen de \vu ~ v 0 t biOd ekk gen tegen
Ii.&od Kol V C Tonnocby n bevrl der 4de
kolonne d e no Guma toptrok • ledUk ge
k.etst 8n versterk ngtlU worden gevraagJ

Pe ..rmar tzbu g 18 "ov-(Ueuter)-~ata s
de de parlemeut "hedell vood door J .. gou
verce ootboudeo na de oooerbng de re"ce
r Dg d e op de aa Dtm ulS va hla wo en op
bet spourwegbestuur eo deudemn te t gevo "J

(Va~ u 0" upo dent)

10 November I(J02
Ileo :Jd~o dezer WIUI een aao~.,natDe dag .oor

do gc e oto van Lady Grey daar IU weder
o~ar gewooute avondmaal had ku Den • eren
N ettegensta.nde beL dlatr kt oDder quarantaloe
wa. was de opkomst goud waot de meelten
h bbeu paardeo Docb wat mu het trelfendgt
wa~ i(eh u de 0 den nam ddagd CD6t Nadat
do oude vader eu leerlar deo zegen bad ultIle
prokeo klonk er eene Item on.erwacbtl yoor
v len-natuu lik De gemeeoteleden werden
~evraagd dOlH ouder! Dg ( Joubert om te blU
ven ,,~cbteo daar z deu oudeo .ader en leeraar
eeue adres wensehten aan te beden Zooall
mcn verltaaD ka I W Ideu allen d t gaarDe booren

Ou jer! g G Jio bert begoo te lezen en bU
d el bet not kllal ook Wat mu b"t voor
uaarnsto scbeeu wareo oeze woorden Toen lW

d~o oorlog tob welz lu van u Ife gemeente
toell werdl gU gevangeu geoomen enz

zOO weoscben wU u -deze beur!! un te bIe
d Il -tooo trad de boer P Botba te yoorllCbun
en la nd gde de bours ov r Daarop glllg ouder
I g Joubert verdllr met bet leten n de kerk
wa. er een wem g wanorde want 80mmlgp
stooden en aodef6n ZIlt~o maar bet '11'&8 treffend
to~n d e oude vader leeraar aotwoordde zunen
daok betUigeode aao gemeentcle<!uo en kerke
raad DU ,cld~, dat hU zuoe ~emeeote meer
I cC had gekregelI gedure de den oorlog en dat
bJ hoopte om "UDe iemeeote alleo te bezo'lkeo
zoo de Heere Wilde Ook verklaarde bU dat bU
DUwat gewndllsld aaogaat beter eo sterker
was dan lwaalf Jareu geledeo tOtln b I bet ver
I e8 Z Jner d erb;lfre ecbtgeuoote bad moeten be
treureo

Na nog eeD Iwoord VAO dauk aao God on
kerkera~d en gemeente gesproken te bebben
long de Ilemeenfe den oude~vader en leeraar
Ps lm 134. 've 31staaode toe "'arop men Ult~en
g ug

Krllgsgevangen.n -De .poorweg-
kwestie

Londen 18 :No. - (Reutor)-De ~t
bedeo morgeo te ti u e te Mad~ ro de
te ure te i';outbamptoo &angukou eu

O. h•• r Chambarlaln an de
Tran.v.I.MI In Europa

Louden 19 :Sov-(Regter)-De B u~o," b@
corrBApoodeut dcr ~taDdard zegt d ...t volgeo.
bewer Dg de Br U<cbe ... geer Dg &au e. pre. deot
co de boereo afp!eYllard gdeo beeft aange.ogd
d,.t bet beslu t .an .erbano Dg van kracbt .. I
bl ven tot de terugkumst no deu bee L I a n
berla 0 d 0 IlIllCbt beet h~t lJ " u u te r<lk
iceD De D1 D .ter van kQloo ~n Lal steil g op
" deLer vertrekken

Natalleenlngs

GEMEENTEN

We.r e.n ler.ch parl.menl.lid
v.roordeald

Loojen 19 No.- Reut~r)-D"
I)a[s m p Y')(H ZU d u.lw Y • t dr e ruUD
deo trookstraI veroordeeld wegen. zamen'pao
ruog en opr er I

!..ouden 18 "iov-(ReutAr)-D" a; vr..g
"oor de n euwe Natal leeo Dg om .L I 5ut )0<
hedra~en £1 91ti 700 de prll.e loopen vau '4
lot 'J7. Aanvrage ~eD 94 .alleo b~ percent
.oor buo aaozoeken krugoD e daarboveo bet
volle bedrag De gl'm ddelde pr Us aangeboden
18 £9. I' Id

londeo I!) ,,"ov-tReuler) - Ue oozo!';"re
tut ...0 de lDarkt eo de geil hUd ge u haard

II: Dg no eeo leeo ng nn Br lseh Columb e
7 I 000 hebben b gudragen LOtbet l wakke

.ucc"", vaD de Natal I""u ng Er ...ordt "etegd
daL de ondenocbr Jve", van 0 tot pe ~ellt
culleo moeteu v oden

Ontbinding v.n 't Parlerw.nt

~ I~CU V \" B)UIVLI~DE"
INSOLVENTIE••

IN80LVE~TIES VAN DE WEEK
l080lveolle8 verklaard 00 lOge<!eod lUID

!wo toor vaD den meel Ier
I Abdol Iuqael van Zoutr vier Kaapecbe

dJgtr kL gedwollgeu order fioul to~gewe.en op
lo pelttIe van R Wilson en Co van Kaad!tad.
door het ed liet booggerecbláhof gedateerd 6
Nov 1902

2 Jacob (Johen van Boaufort Welt
d wongeo order nDaal loegewezen op tast vao
bet ed het booggerechtsbo!,z op de pe IItie van
Vau der B) I en Co van l1.aapetad gedateerd
6 Nov 190:.!

3 Le ka ad &I W Sbap ro haDdelende te Matt
laod locatie al! Lelkand en Sbapll'o gedwoogen
o der fioaal toegewezen door het ed bet boog
~erecbt8hof op de petitie nn j W Jagger en
Co eo Maxwell en Earp en Qeorge Arthur
Joel d recteor van :le nrma ~ LawTence eo
(Jo heperkt Tan Kupet.nd gedateerd 6 Nov
1902
4 Edward "orre8t~r Rorke Tan Somenel

Webt Stranj 8teUenboech provl81oneel order
opgebeTen op lut ..an het hopggerecbtahof
gedateerd 1 Np. 1902

5 Alexandeq Hay bandeleude al, A Hsy en
Co proylS oneel order opgebeTen door bet
booggerechtsbof gedateerd 1 Noy 1902

6 Sona SoQoa Mada.sen van Sterkstroom
gedwongen order pro.,s oneel toeg .. tun op de
pet tie vao Jnpe JaoohtlS WEM6Ia nn Sterk
stroom door recbter Ho ley g«lateerd 3 Nov
l!)O:.l

J M &eodt oue ....n bud "J;le oyer lIet
Hol1llld~b ID Zuid Afnk. net Afnkuu.cb
alA preek en ecbrilCtaal ~ Doewel W1J on
er.ao o""rtu lid b nd" dat de 1IOh,IJ .er bet
goed weeDt md lUn schrijyeo toch &a1 0 I de
puhbkaue er"Lll I!~n nut doeo "n lfcb ... &alt

d~ tegen t&Ld ~u ltek eVtln om bf'm (deu
IICb'll~"r) en z n taalgeDool!eo mede te .luo
BoyeodleD S "Un IrnlJ k Y"_'Uk een~iJdlg en
onbllluk Ds.t aal hem dUidelIjk werd nih by
twee dne of men talen m t e kaar gal .. r,e
l!lken Het I nll't Loodlg d _ tul op
oubill!}i:e wDze le Crlt ren,:.t.eJ. ... - lDtlO dl>
euaden n.o eeo an r& ~." tu n

Uurb&o I~ ~o -(Re ter) Wegeos Je oot
Dd Dg vaD bet Pa lemen ~ -d" ve I(ade Dg

Opl( roepuD vI)( \ r Jag aoood on d" 'poor" eg
k" c. e to ovc wegen u ge$telJ
r 0 vord~r bouwhaode d puut .. ordt le

dre !(d !Je me ,~Iaars " • be eeu ve muerd r
Dg n 1000 vaD s per dal( op buu tegeowoo dg
lOUDVaD IbS IJ t £lI bun waar8Cbonl k e
toegestaao worden

It.Ue

UW J
tc zet

Et::-i KLEINE PRI"Ct:"
BRIEVE.BU ••

Het tcbruvE:n 'ao Wdween ..od o ... r
braud, "lrte en paarden.ob 0 rft I OOI ter ILaod
.aann bU aaDm rkt dat .lleo DIet ""ne zIJn
mtrent de oon .. " van de ".lete Wat wU

bebbeD !; publ rd lAg",..r d op d ocular
lUg nn vt-eartl!en

))e 1(on ogtn "0 I tal e s I .,val eD
dochter

Teleurstel! og wordt over t geheel .. Idod
~ • ><lId Mea bad geboopt dat ee r
tot den trooo LOUgeboren wordeD BouwIIJaat.chapplj en krljgsge

v.ng.nen t.rug
O. b.gralenl. v.n .en Prins

Bloemfoute n 17 Nov - (Reuter) - I::eu
bou 'nnaa t.3CI app ,voor stad eo d r t Bloem
tODte 0 opger eb cu Zaterdag avood werd een
vergader og to verk el Dg ..aD beambteD go
boudeo Wilar men .aokood gde dat alozoek~o
VaD om"Lr"'''. ISO pen!OOCOootvaugen waren
d e 025 aa deelen of oon nom naai kip Laai VlD
6 aO verLegeo Ifoordtgdeo
Per tre 0 vaD g stereo oacbt kwamen 4 jl)

kr lit gevaogeueo neerendeels vaD Ce) Ion fe
Bdtbul ebieven 60 aO b er voor bet d str
I tlybrand De rest b~booren lot bet uoorden
der 0 aDJer. er Koloo e eo de Transvaal

r cu Id ... 0 de llemN:n t ~ yan !.eli boiich
!!CbrJft dal he' bem en .-eleo aodo-ren seer
b n<1e.r1Jk a dat m n I Id kJUl wacbten In de
kerk 'oor dE:n predlkaot om op te ataan al.
deze bet wf'orochel!)k acbt OlDe n geuDJ{TeR
'aande te llOgen mlar ala hoot ware om b ter
daD de predikant te Wit Cl weteu n op
e4!eo boutJe op !.e ,t ...n en alwo den predli:ao~
te dWlogeD

LoodeD Hl Nov- (Reuter)-De ndrukwek
kode mltare begrafoo~ nil Pros "duad
0&0 Sale \Votmer vood .. Dd ag plaat.3 MD
l b cbeater Katbedraal

De Pnns vao Wall~ yerwgt>Dw ad gde deo
Koo Dij terw I G ru[ Robert- G eoenal Keil,
K enoyen aodere lede vau bet ~ta{ den den.
b woonden

De gl pdrager. ,loteo 0 leoert&; 8 \\ ood
Bulle Warren Forrest er \Valke eu Methuao

Toeu '" !!Toot~ trek an 18;jtj I IJ 0 !!e-
komen was lU de oab Jbeid van d .. Ca.ledon
Tmer werd dadel Jk eeoe ergadermg gehou
den waanll eeue soort van Rejreenr g !Z:ei:o-
wn werd I'n oon.chnfteu "erden gege' "0
....ar.wn alle trekker. • cl wudel rn.oct
onder .....rpen Daaronder '\lO, ook de hep"
hug dat m.. loch J!rornJ nocb eu, .. d..r
an de lUboorli !geD Ulet ge .. eld zou ru ,!!e

\legnemen maar dill ..II"" ..at men 1I0odi,.,
bad. of gekocbt of geruild mOO!>L"orckn
\ erder werd besloten dat op .hf>t aldw. 'er
"orven gellled geen slaverruJ zou geduld
mogNl .. ordeu ~'3n luer trok m~ll H'mer
10 de r cbung '1Ul de ...etn. Ier ( n dpn tegen
woordJgell OranJe \ nj!taat) ...au JIren deu

KAAPKOLONIE.
Een .rm.n.chool

TRANSVAAL.
Wat lord Milner v.n zijn eigen

politiek denllt
radock 18 ~ov-( &~ (er)-Dr 'lu hedft

<"leTen IJ er een armeo~cbool geopeod "aa b
le burgemee.ter den "o.)u tterstodl bckl""dde
In' 0 t06!lpraak lelde dr ~1\Jrdatalgalle Jolaooe.burg IH :SOY (Reutt.r)-Eerw
l.\ I ad'en eoeu.eel bel ng.tell nli u bot oodolr IBarDeU 900r. tter vau bet Transvaa!J!(:be en

W • getoouJ haddeu als C ..dock de Kolon e Swazlllod!Cbe d .tr ct der W6lIleranD!cbe me
hiM n een ndoren toe!hn I zo <erkee:-.;u tbod ,ten t8 g stereo nlcbt openbaar .erwel

EL" DeUR POSTlEGEL -Het Dwtache
p%t museum beeft, oolanga £1 870 betaald
oor een zelib:aam poetzeg~ 2d blauw
\taunt us Wiel Dit il de h~ priJ- d f!

001t voor een ~ werd betetJd
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Latere Telegrammen.
D. h.er Ch.aIb.r .....

Stemdag: Dlnsdag1 26 Ney

00 eiJ!Ch " n de hand guwe?ell zlJlld de ma
gtstroat van oordeel d lt de m~Q.tSCh PPIJ haar
procurat io aau d n 1gent yl B Shaw gege-
ven I UI en dat de Igunt ucaster die In
diE"" f\V~be doptrad gce, bewijs lever
de d t I IJ Illertoe r -cht lt rd Ook lht nppêl
werd toeg' wezen op grond dat Lancast r s
recht om op tp tred ..n al Iad IhlJ ge<'n be ...IJS
VUil bevoegdheid hiertoe toen hij er om ge-
vraagd "erd d10 bevoegdheic toch had be..
komen door IX'U stuk III beboorlijke orde hem
dool' deu direkteur drr mantsch IPPIJ bij de
rccht.szit ting t er hun I gesteld lt> 'T iartoe
hIJ nl a rektour be, oegd was De t eWIJzmg
"US met kosten Van I et Ippe w ordende de
7. Hk rder nuar den magist nat terug

lora, Vadur ~ch~dt 011 do heer Hofmeyr
(tbooi atndoDt) UntOI do Ilemeeateledon UI
groote getale de dienaten b'j",ooDd~

0 .. colleeten Toor de twee d&gen bedroegen
ft44 6e Id

D '-ending b Je& brachten QP .£214 2 1
ZondagllCbool colleeten £048 3 Gd
Te zamen £400 lie 8d
D".e som ui ab yolg' besteed worden
Salans ds W Murray (aeDdel ng) :£'250

plul@eloke evanllehst £45 opleidis gacboo!
£ ló buitenlandecbe sen Ing £JIJ bu neuland
sch- zen1LDv £21) zendlUJl8ta '<8 \Vakker
srroc m £7 lOs MorgeDllter £6 U ..tseller £5
M cl III £'\ Z utpa sl)P Il if> Umtlll:l £5
:S.t ..1 (ds 1I0fm"yr) .!..5

Aleulldra Club,
De openmg "lUl ~ club" 'Vond ~~

leden WoenSdaJl: PJaatA W oog
beid kon lady Hely Hutohinson met .:f b:
opemngll eeremome deel ntllIl«l en Wj_ Z
",oord gevoerd door mevrouw ~~m IJ
maakte vooral meldmg van mevr. Gn en
IOOJ Ebden aan WIe veel lof toe kw~ 'Voor
de oDvl'Ttlloeule wIJze waarop ZJ] ~e!ltb had-
den om deze ondernemrng tot.!'tan -l ren
gen Men bad eerst v l moeite om een ge-
schikt gebouw te krijgen, doch all~±a
waren nu te boveu gekomen ZIJ ~ e
belang tellenden voor bunn opkomst e noo-
digdo hnn daarop om wat v rverschi te
!;eruet.en gedurende "elke men ook w~t mn
zlek 7.00 bebben
Het doel der inrichting IS om een p~t.a d

lie stad te ltebben w:tllr dames die naar e
stad kom ..u om koopjes te doen hunne P~
ketten kunnen laten WIld n Noh "u1 "
kunn ..n ontdoeD-LO t kort voor t gemfk.Ledvan
dam die in de trul moeten MJIl en
kunnen ook vrienden daarheen brenge~ Men
h<>eft het gebouw 42 Bu~traát ver~9D
dat zeer gesebikt IS Bel",!> e lolt- en~eetka
m r heeft men er een paar slaapkame loos-
en schnJfkamer nz

Lady Hely Hutchinsou IS de presidee met
lady De Villiers lady Settle ed VelYD
Moore lady Buchauan en lady ~Infes ..te
\ Icorproodenten j

Het comité bestcat mt veertien ledrm ..t
mevr Kingslev als voorut.tter merr wan
II, hon sccretansse en mevr Frewan lo ab
thesaurier

Besmettelijke VeezIekten.

op.. .Det

Britache en

De Goedkoopste BIJbela m de
Wereld.

a&nvraag bl] het Hoofdkan-
toor m de

Y.M.o.A G BOU1MEK,
Houtstraat, K.A.APSTAD,

Hollandsche en Engelsche Bijbels
voor 6d. per ex., en Testamen-
ten voor 2d. per ex,

Familie en Kansel Hijbels, goedge-
bonden van 2s. tot 218

Groote Bijbels bijzonder fraai (voor
geschenken) 358

Eerw. L NUTT.ALL,
secnt.aria

:POST LIJST, POST VRIJ

P.

AFDEE
Tl

•

, erga.denng !!
190'2
T~woordi~

( (voorntler)
1 r De Wet (',
oe notulen I

D bekr
R~ fin"DC"~ I

d !»Ink .£51 I
£16 li Hid

\\~
blijIrt hl'!.,
h ~U.tlOll r I
de w~ naar Il
thans bCT~ n
t...tion o. h ..

ID 1nJk BI"<""I
D(' boofd,,!!
Hlneren I
W~ III "'Jl."
parHtte noodt

De raad h
we "'t>n al \ ,I
bIJ "'re- I It 10
!tOO (J) van b
'deu weg naar 1

kllp~ III ""
d.. ,.~('OIllll \\ ,

en 'l'A'UltJg Jl"
Kol ..nnn er IIr

tt"t'rt dat UIJ I
rcparatiRl! b... fl
<'Chte r dat ('<'11

worden
Gt>Em ant wo,

rand ",,-hrIJ' I
leden be-luit d
..ocl'<'t.a7!s z.ull I

\ ID dese ud,~ I
parlMll'n t ....
der;l\""''lII: lUI I
nnt ...oord eo< u I'
afdPtllIng"nuld 1 J

'ers~lIlll' •
(!Jur-..d,,' rapp' r
good !I:('(lllcht I
te WIjken •
ten reoe ~t"
\1('1' sijde t .. I I

Hl\IldeJ"IJ7.'
Klacht~n .... r I

PIJP door den I
d lp06t or=r ti I

ding nUl dell h ,
~b taUall

B....tot<,n Aal ~
dat de neodig
.. omen aan!" Ir
Hondenbela I
rt dat Ill!,'"
mnnge I!!"nl
Besloten d,

"I'll "4tNlt t o I
, ef'JlftC'htlDl!

van de "" U"
tollen T""I op I
•.cIued""
El..kup '10 r

tr~lIt ter tRfl.J "
, Ht>ot word I I~ ~
n ('oNlP UI li" I
1903 zal m_I I

d.g daMna C<'Cn
nnden

Do w~-op7.1 I
""hikt L~ \ oor I "

'\ .. 1\1,~tl" I
Theron de muti
ren en mdlPlI
!taar \ oor d.. ....

-On ,0lp:E'ud
hgd

J G BOllthm
H f Thpron
PW Olmr
o Eurrnrd
"ed l'tIlllh(>rlx>

De krijgswet herroepen In de
Transvaal en 0 R K

De beer Wllib l<el dst de ondeulDding bem
geleerd had dst bei straDd DOOit "oor een wag
zoo deugen

De beer Braatmeyer woo wetro of men speci
ticahen en pl&onen yerkragen had

De bargemee ter antwoordde dat de raad geen
geld wou uitgeven yoordat su het ge"oelen VIlD

de belastingbetalers ""steO
Oe burgemeester jegde de drie "OJloblllind.,

wegen aan de beluhnghetalen Uit en zeI dat
bU nil gereu:l WlII voorstellen te onh&OgeD

De heer Baseon maakte hei volgend voor
.tel Dat ID de opune "an doze vergadonog
bet "ooACbelUk 18 dat eeo gegral,de weg ge
maakt worde leidende van deu hoofdweg nabu
bet eigendom 'an <leo heer Scbolts In eeo
rell~lrechte IUDnaRr de La"reDce nvrer

D t werd door den heer J Smuts gesecoa
deerd

Dr arbrow maakte bet volgend voorstel
0,1 In de Op'UI~ d r yer;radenng het wenscbe
lUk 18 dat een g"g' u sde ...eg lIemaakt worde
leidende lau bet strand naar De Boors Brug

On weId gesecondeerd door den heer D~ Pos
sel Davdier

De Leer' an der Merwe stelde al. een amen
dewe t voor ge=ecoudeerd door deo beer Mal
herbe Dat deze vergaderml( van belasringbe
talers den raad machtigt om den tonder van den
heer A E Meuer aan te nemen voor h t gru I
sen var deu weg van deu hoofd weg naar Law
rence r Vier eo voor het openen van den \ Ort
gen WP~ var bl \ engenoemden weil van eeu punt
nn dele Z Id" van des hoereu Enal ns huis naar
II Beer. Bru~ el ook van Zoutpao door de
VRllel naar du Beersbr ug en dat zulk openen
en 0C bo urnaker der ",ogtO dcor het neperte
ment zouden lIed.an "orden e n daarna ten
d~f' te nageo voor het gru zeu dast van zulke
tenders deu belasriugbetalers voorgelegd re wor
j 0

Ilet ..men lement \ an der ~Ier\\'o '" rd
'lfOTp"n eo dat ran dr Scarbrow unaniem
genn reu

lIet \"'0< "tel Basse werd aa IgcnolJ e n
2 I le~cr 14

Dus w d 0 uI de a I ur I ugt Ya
r aad aa. 0 tUJU f

Dc voor ucr bedaukte de bcllll!tlOob..talors
b er voor

CEDOOD
:\{ andag .. ond v nri e~D hwdlfevecht plu ut

Ilkll I "I remonte kam dhl r m ,t bet g",olg
du t (10 kaffer gedood 00 and "ren ver.anJ WH
leo De wapens wareu str>kl<~n atecceu en
l)otl~l~

UIT 'DE KERKBODE."

19 No.ember 902
De DROES IS op twee plaatseD IDhet Kaaj*lhe

echiereiland ultgehroken-bu hel Of"i'lvenor
Hotel Rondebosch waar hetpurd TIn kipltelD
Ward 18 genekt, en to St Jobn I Boaa Zee
pa nt ....aar een yan de twee paarden van den
beer Ooodman nek en een gevrekt 18

Het ROODWA.TERIS .,0 Driefentem Somenet
Oost op de plAattt T&D den beer 0 WalsoD Dit
gebroken

BRIEVENBUS.

lnteekeuaar ;;;Gondtnle, het'1t
naam DIet met ZiJD budrage mgetondep
danrom gaat ze DIOr de 8D1ppermaDd

FEN onderw:lJzer08 wordt gevraagd voor een
pnvate boeren school In het distriktJliWal
Noord
PRINS ALBERT -Een VIce pnnCl al en

een eerste IlMlltent of uSI.teote word n ge
vr '&gd voor de Prins Alb"rt Eenteklaa P bliUe
!'Ichool-)ongens on meISjes Bowlld heien
".rscbunen ID de &dycrtentle ID deze nit '"

MAL.M ESBU RY
Execnteurskamer en Voogdil- en
Brand- AHsnrantlem tschappl'

OPGERIOHT IN 18e4

OpbotuJde hpltul
Remn F 4

.£8,210 0 0
.£24,008 0 0

4!pm('('II' , r
d II: morgen '1 (
0" VOOrzlU
Tpgcn"oord,~

\\ I)k LOll'" Pil \
De n<>tul,.. ti r

en p:'O<'<l~pkpurd
Hoord,,~ , I \

VIOla \"'OOTJ!<'6leld
nlle -Bcdown d
l' I ",all d .. r lit, r
ten <'m le I" t i!
d. 7. ..... ak \ h< I"
liJk hDn III p<'kt\'l
oudo roruml'" I

omtrent n~ aanll
lUi pild kODlml,.

~lot, n cht dt>
""hrl)ve en vra!!
~aalld. het ,,<,rk
t('u", p;edur(>l1r:h
trakt h<>~ ...."11 III
op d"n 2d ..n 0,'(
W \ lsapa 9>''(''
te<'TPIl

Ré mu.u ...kr
Jau 'Rn \\ Ijk
n<><"'Ild..tol 7.' I
dl<,n hIJ t ~Ot'fl
IIp7A'n bu'rlll Il

kMn I!lU<n
Re!: f,... (Jd

DIJk). - I>e l'oor
lllIDi!osteld dlf'1 a
WIJk te ondNl "
~ te rapport, r

lltl Bot"rkloof
illst gpnoemck> t
do on.d.. plaa

Ré ,\kk ..rPlld I
d"", het'r H ,
1902 ....aann h'J
maJllSlraat brl'uc
gert IDl)~id uti
de landen al,,"
Van Rl'<'nen 1"
gaandt> Il"kR!'C' d
8Chu~J"'I ,)
\'T1lagt bl) daar
omtrent t... ont n

Hie-rop wordt
TOep<ó>n n ollln
de Gl'Cf'et..u"Is I
~!' A il
1902 h('o('(t jl; I
cret.a.n. den '-('I
dien dlen'n '" I
dan moel uti b. ...
ten tofbeTF:
rehut Tafelber"
d ldacbtcn 1l..1
gpt vóór of op I

ut t~ Oun r
W de \IIlI"'"
den raad venlO< h
alsook: doo I" ~ r

Beelnten h"n
zeDden

ut te " r
bef.r J Á tot I.
100'1 bedanke I
tile

Aa~t>uomp.
Bnef ~Ip .. I

ed&teerd 20 r
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Londen I NOy~ aeuler )-De beer Cb&m
berlam woor de de laatll.e vergadelIDg YID bet
kabme' biJ Toor ZUOYenrek DUr Znu! Afrika

Londr n 19 ~o" - (Reuter) - De Gb.n
Ronaid ertrok hoden middag nu LIverpool
our b:aap"tad en " Iba.

Geen verd.r ond.rhoud
r Ien ~ov-(R uter)-In hilt lagerhUIS

z I he er ( I.amberlaln bed-n Dll<ldag rn an I
woor-d I trn .rul( 1t,c1aan door den beer J B
I G"d.1 ;\11 v )vr \rnach dat bl DIe' yer
",ach te een venier nderboul met de Hoereu
( eucrsal- le bebben alvurens naar ZUId AfrIka
le rerlrekhu

DeWazlrl's, e.n gev.cht

v c

~"v - (Reuterl-He leo
lp (I l' K en cl I ran ."",1

be i.. rtu~S

\

De Prleska verklezmgen
I •• ka lOSovtmber I~O)

Nl.uws uit Wor.utar

KIEZER

\ EMTR' h.KEN

De beer pn me' r P J du Pleli8ls die ong&veer
3 Jue~ al bier woonllcbtl'l wareD rIJn nóLlr hoo
vroegor w"ooplaals I[J hot distrikt Ou~tsbuorn
vertroKken (..durendu bUD verbluf albler
hebben zt) velc vrtellduo gemaakl die ben waer
tc Worce,t r t lUl( bpg r~D 0 ze ~8te wen
.chen dg~zdlec heo

\ASr )£1

Vastgoed .tHgt nOl( gedurII{ .11 waarde Eeu
.tuk grood beboorunde a lil den b"er Alfred
QUID gelegen langs Ker~8 mB tel groot om
trent ~O vt IU , erkllot.s nogs <OOT de sow
van 1: I 000 UIt de band verkocbt D. kooper
I. cl Wolff

Het lI1nsunICk Holel en ~r nJen op deo hoek
vaD Boog en ~tockenstron • r lpn zUI yan de
bar d gezeL voor 1: 10 000 Dd ~o.. e,.r t'geDau
oe heer Br"wn IS reeds Vlln hlPr nrtrokken
!Rrwi I het beSluur .,d"r bet.gheld I handen
\'&n dril hOt'r Cba. Cbrtsltansen g.vallen 18

, \ KI
Do heer T C Botha die op de be cl IIkl '(lOg

van boogTerraad opltepal<t cu voor deu plaatse
I l>en lDag st raat gebrllcb t werd IS na het ge
tu.g~Dls verboor onschuld.g bevo ..dea en op
vrlle melen ge8teld
o t I. verbilleod tem er daar de h6er Botha

een dergeneu 13 die z.cb tot ho, zec.atngwerk
hebben aallgebodeo

!'IE' El:S IJ\\ I \\S MAAl! I::EN I EELW

LI Woensdag gebeurde bet 9ól!{ende op de
boerenplaats van dcu beer Paul de Wet Dex
nVler -

Owstreeks 7 uur ID den morgen boorde meu
bet g~blaf ,aD bouden JU de nabubeld van bet
wooDbuU! Eerst werd IlIer'fan geen nott.le ge
Domeu docb later werd een ongewoon gelUId
gehoord ~n do buer 0 Jordaan denkende dat
de klewe ho. deu mei eeu baviaan to doeu had
deo Dam eeu 1;rooton stok en glnt; naar de
riek; al wlll\r de honden toeu ralll!den On
derwui Wft. de heor Her'culas VIljoen
lDet een dubbel loop b.gel geweer
ook daarheeD gegaan Ook IiU daebt dat eon
bavtaan do oon",.k nn hH I.."'au was De
heer Viljoen hep ID een bolte paast een rott!
t n toeu bU opkeek zag hU tot n8 verscbrlk
kmg een groote leeu w op de rot DIet ver ysn
zUn boofJ 11 U legde aan trad thog en yourde
een scbot dat spoed g door een ~weede gevolgd
werd Bterop volgde eeD ~cbnkwekkend
oogenbltk voor den beer Jorda~n dIe belde
de leeuwen don heer VIljoen ml de IlIIIgte zag
verd'oll)nen Er Vlcl ecbter weer eeo scbot en
nog een de bnf8Cbende leeuw maakte wederom
zlln verscbUDlng en kwam rechtslreeks doch op
silOgerende w!Jze naar den heer J ofdun die
met den s ok gereed stond omi Zlcbzel v"o te
verweren Du Will!oDooodlg dur de leenw
.an de hem toegebrllCbte wonden bezweek en
lf> treden van de plaattt waar de heer Jordun
stood (lood VIol

Bil later ondenoek bleek bet dat er twee
leellwen op de warf waren waarvao de Wuf)es
leeuw nog loek I!

Ue beer VI1)oen die DIet Wist dat de be<:lr
JordlIIIn ID de nabIJ beid was beeft zlcbzelven
te midden vlln het geY&ar koel gadrag.3n bet
goon t wederlad9n v&o zIJn geweer terwul de
leeuw nl aan bem was bew!)8t

PERSOUNLIJK

Do heer J A Rotb 18 terug nalr Pretona
tliD vroeger woonplaats en:tal dne weken weg
bly ven waarna hU naar Worcester terug
keeren on Ilcb wa&rllChUnlUk vo:>r goed bier
ve ttgeu zal

!.Je beer J C Dreyer YOOrheeDbes herder der
gymn88lum kOtlt lor cbtmg Paarl 18 than bier
woon acb hg

Er 18 DIet aan te twufelen dst de beer Dreyer
zoowel als de beer Botb een &anwtnst "oor
Worcester zUn aulJen

De bllrgemeester "" de Paarl de beer Sep
timul de Vllhers en ,un ecbtgenool-o waren op
een bezOjlk albler Na de zendloJl {eestel!)k
bedeo buqewoood on de .oornaam!'" Inrlcbttn
gen bezocbt te bebbeD vertrokken ZIJ op DID!
dagmorgen

WUROM NLET

Er IS sprake om awn het begin van aaDsla&o
de Jau een grootll teatooostelling te honden
waarop de dlstnclen ID dil westeluke prOVInCie
Inllen mogen competeeren

HANDEL EN NI"VERHEID.

""~'t,; rw ;"ntY&DptcD 'oor l~ '" ~k 1f~ n 1
& ' v "'~l- . - -;

"U 'le ..
I: " :.a

...~""I !I ol :~.. :;ta.. '" !l <.l "5 ... .~ i..'1 !.•"- :sa c ...
lo " " ,

, _'k , 11741 2no no 20 H... ."'-n I ch t",,9 (j 3 893 H 7s2~" I ~ Uil I 4 9 9,433

A\ lJ 1 Il! I J H4 14 bH! t
1901 II t hIl l~, ~<31
19l1l j:jlfO S304 21!:I 8796l

Dese Cl]1en aI]a de tou.len Tan de bockl '" n
Y n • 'enochillonde .tal OnA, lODder verdeeu ~
I _heo de .tct.eta en. "rd~!1 ~erJ ala S:l •

"i!Id@e I~~ plaatt beefr Zi I Illn ondp.rw~n ..
Tunn lerIng bl] ,erd.., Ing Tllto de opblllngot tIL

o:hen ~ Ko en a e e:t TTaeIOde iJU'UlIem_ ~
lUl IIlUleChapPljeU

DE ZE~DlNG
De fEetlt.eJijkheden 10 ycrba.nd .met de .ending

begon Zaterdag namJdaag en elodlgde Zondag
avond Aan de 'fernohbngen namen deel Prof.
Mulder DI Munay (oplellunguqhool, Welling
ton) MWTaY (P4ItrlllYille) PiIIour, De Vil

l
I

o EN BRLEF

Aan du gemcentelodan nu den Kaap
stadseben R.ng

(0, 1.1 " I den JO Ig.1 r Il '!I )

Waarde r.ledo Christenon I

De ver.l&l(eu der yerscblllende Gemeenten
h~ deu jougsten RIDIt logeleverd hebben de
harten der R ng.broeder. InDIg Ye bind Zeer
7eel kwam er III voor dat oos met rueuwen
nood en yerscbe hoop heeft ver euld Het
oen en ander echter werd ons 0 der de aan
lacht gebracht dat t IJ ons allen kommer en
zorg verwekte cn de Riogxbroeders kondan
leze ournatbar ndo tll"ktmen van godsdien
dlgcn achteroltga. 14 r let met het bloot be
tuigee Uil bun leedweeen voorbjjgaau

Zu hebben hel derhal-e aan on. opgedragen
om bjj "U .. , vao e"~ schrjjveu uwe aandacht
dringend np Ioee zl"kteverECbtlnselen te yes
ugen III hut vertrouwou dat vooral Ohri» enen
er op letten • .,lle, dat de eer df>' Heeren
en de belaulICIl van onee kinderen ID dit deel
van ons Innd gebandbaqfd wo-tl en

lo de eor s eplnats IS het JUIdelIIk ge
bleken dvt de aloud" (fewoonte VAn 8 mor
ens en • avonds om bet 'Voord d". l1~ ren

te vergadereu thans z er 5 el v~rle('f 1 wordt
llllsvadel8 van 001.0 Kerk acbten het Diet
neer een voor ru ht en e~oe o r 0'0 h t vuur
der e&lbtldll1!! elken rorrgtl o. elken avond
op bet altaar des Beer ..r all I te steketi Iu
V1roegere lil le zou me I er nooit aau g~
dachi hebber om den dag t~ b'i{1 nen of te
sluiten zonder God en dan ni-t all ee u In
de biuuenkarm r maar bovenal om dr I U stafel
met de kinderen

De tr Urt e ge,()I'{ I :lezer ootrurdmg
hebben da ook n let I.. g op .11 h I. er wach
ten Van allo k3 trD verneemt wt'u dat onze
Jool(e memcbeo dIe. ch vD?r b<t lidwut.l;cbap
&aObledoll I tt alleen d6JJ Bybel DIet kennen
nocb bern linen maor t-fll'eDS g..beel vreemd
tlJn Ban de ~roote "'&llrb~en van oos Proles
lantkcb geloof Hef hevreemdt on8 dau ook
nwt te mopten booren lat hel tLans dcn
Jbngchaden I:"mcb om bel e-ou IS :tan welk
kerkgl!nootschap lU llCl becbten en hoe lang
zu daaraan blU~eD hangen

De geest dsr onverscbJlltghcld en opper
vlnkklgbeld I" het Datuurlllw gevoll( ynn de
v~rwaarl lOtlng der bUI ~od d.~n"t Wil durven
dus n.et nllateu cr op te WIlzen dat.u die
scbuldlg 1 In 1\&11 d t v~f'LUlm 001< deels ver-
antwoord"lu~ ZlJo voor dé g >d.dlfngltge vor
,,,,Idenng welke ~U In de samen ."ng be
treureD

3eachte mecl~cbr II nen Laat on5 oe In
1.1Ie I eder gl old doch m~t ernst bJ U ann te
dnngen om t cb dcte bei-hge eu ~ezegende
gewoonte In u..-e bu .~D te b !)ouden L" ..t
uw eerb e I vuor (i ds wO.lrd en uwe be
ttachuug rIt -slob db, uwa kwderen en
bUlsgelloolen dJ ~ .."rte doen ontslaan om
bIerID u geil k te worden

Verder heeft bot OuS .eer b droefd te ver
uemen boe de tudgeest un Ruropa ID oos
mIdden meer en weer veld wmt Do mil.
achtIDg \'&n de god.'iJet8\ In bat bUI t;eZID
wordt lUlIl~tonds vorachting van alle godsdienst
ook op d.n dag de Reeren eu In Gods bu ..
Ml'O Tergl'no.:gt Z eh eell eokele mul de
kerk ev"n tp lelO"keo en verder den Zondag
te doen dleu n voor bet 3tleggen vaD VU!ltcs
noodeloos ror dr~lfeo per spour of Tllw..,1 en
geeft de tcu." s aao all~rlCI zln~ent>t en
WEIaldverma.k Op deze wuze nrleldt men
elkaar en d~ bela~gen der .. el en de beJitge
elscben vnn God worden óf geheel vergeten
of 8noodeluk ver_;maad

Is het teveel als w I ook In de7.o ,aak uwe
obrU!teluke medewerkIng IDroepen Zult IlU
dan tocb ulet 10 vervolg toette!. dat uwo
kIDderen - de g"trouwden voorwaar Ulet to
vergeten - ten mtnCle eenmaal eiken Zou
dag bet Iluls Je. llcl<ren beweken en -
het spreekt 'Il I zelf dat lt I hcu h.onn zult
voorgaan WIJ .eggeo h t met oadru I< ec
",.arechu'Hud dat • 1 dIe ongerpgeld Gods
Hu s bezooken hter of geheel nIet uf slechls
wet de groOl!to moe le nOl( over den drl!mpd
vali de kc k kun non kiL 'u cl I er zelden
swallk ID v uden

Doe b het buwoncn V!lU de openbare gods
(ltenstoefoDln~ ~ DIet de eelllge maDler
wturop tlo ZondIlg g.helligd wordt Weest
tocb er op gt'SIdd dat de rest vau dIeD dag
niet ID hchlAmOlghcld of op oubetamelllke
wllzO worde doofl!ebr.cbt Laat l-der bet
verstaan dat Cbn~l-euen Zich op dIen dsg
meer buzooder to. deu Ileero wenden en op
Hem wae ~Len. De z•.,! zu Kld tot God De
Heer he.,{l reel t op on~e asndacht vooral
op ZIJnen dal: CII h~t weizIJD ODzer zIelen
~18Cht d L vau dkeen

Er I. voorwr...r reeus g' noog ID onze heden
daag~ch" aameule'lUi dat aD.!! Dur beneden
voert waarow d ln nog duze belh ~C gabru I
ken onzer vrome voorouders ook opgeofferd?
fltoppen "II ook d07.e le, cllsfoULfI ueu toe
dan zulleu WIJ w Idrs van geCfll,elu"en dorat
moeten versmachten

Jj IDdeluk III t ODS verzocht ter uwel kcnoU!
h, brengen dat er In verband mH onzo Kerk
qen Cbrll!telUk StTOl\"'ers UnIe IS opgericht
waarbiJ alle zoodamge vereelltglogen In de
versclllllende gemoonteB Illcb m~en a&o lUiten
role vereeDlg og n zun kORt~llJke InnebtlDg li

-.loor de JODge men,;chen In onze gemeenten
Zu leeren daar DIet alleen om bekw&meluk
"oor den Meester te arbeIden IIllUlf ook
\1oor de eigen Kerk te IJveren

Men staat dikWIJls verlellen 6n weet niet
wat te doen met de Jongeheden dit' reed8
hdmaat 'Iln geworden en dus de Zondsgscbool
qntwasson rlln \Veluo In do Strevers,er
oorlIglDg blu"en 'II voortJe"ren en yoort
arb<ldeo wrwl)l '11 bil wllte van comItes
zlcb de holaogt'n der gemeente eigen muen
en den lQer3ar vau groot-en dleDs~ zijn

Als bet mugeluk II!. waarde ChrlSl.enen
~oet het uwe OlD een zoodamge ver600lgmll
II' uwe gemeente tot stand te breogen Zu
z~1 blukeu eeo legCn te llJO voor gr;)()t "n
!clelD en de !(evorderde Jongelieden vooral
zullen mot hefde )loor Jezll~ leeren arbeiden
Ala gIJ lOeer hwromtrent weten WIlt flcbt
dan eeDlge regelen aan prof MoUer Stellen
l)o>lOb of dl! 0 Marchand Kaapstad

Nogmllllis laai ons toe om uwe vrlendeluke
rltedewerkinf! en Cb rl8te1uke voorbidding te
viragen lDZ8ke het ge ..aar waarop WIJ nwe
alLDdacht beboon geveshgd GU UIlt wel kuo
DeO bese IIen hoe onelDdlg veel er ,,&0 Uwe
persoooilIke 'bem~ung afbangt Laat dit ern
stt~ woord rIet vrucbteloos zIJn Het heli
Tan ouzo Kerk en het karakter van on. volk
I~ op t .pel

Met minzame groeten
Ueaebte mede chTistenen

Uwe dlellstw dlenareu
N J BRUIMER
J DU PLESSIS

Zt.epunt 27 Oct I (l02

DE beer PaulO Clnver zal op 28 dezer om
elf nur v m te Stelleuhoscb een verkooplDg
booden .&0 14 0 yen g~legen aan deLl Jooken
hoek Weg Dlot Yer nn de Ne4, Oer Kerk

EEN kellcU!gpvlng van den afd~ellDgsraad
van Woreestkr meldt dat meu aanzoek wtl doen
b!J den Gouverneur om per proclam14lle aokeren
h,oofdweg In een afd"ehngBw~g !oe "erandereD

EEN brnlD paal'd 15 kOlJ)en aanloopeI1 op de
p~ts BloedrlYler van den heer L GnebellbOllw
Ihdien wei geeJgend YOOr of op e Doo mber
z!l bet verkocbt worden om onkOl!~n goed te
n1ake 1

PORTRETTEN DER BOERES GENE
RA.AU; ion nu veru-agpur bil ~le>t 0 C de

W.Jteuedenailut., dan heer W G
~ortelD&l'lrtattaa~ en de hee",n

CO Kerkatrllat IUapatad. ZIe

APPLICATIES (vePg8t'Jeld nm
gecerti1iceerde kopijen van

getuigschriften) voor de betrek-
lcik van Assl8tent OnderwIJzer voor

VERNOMEN hebbende dat ver- bovengenoemd School, bekwaam
sch61dene personen slechte om onderwIjs te geven m alle onder-

Pianos en Orgels m onzen naam werpen m Standards 3 en 4,
aan den man zoeken brengen en znllen door den ondergeteekende
lDsgebllrs onder naam aan- worden m~waoht tot op Zaterdag,
nemen om ze te W&al"- den 29sten November, 1902
schuwen W1J hierbij dat salaris £150 per Jaar. Werkmam-
W1J geen lieden m hebben heden te beginnen na de Kerst
die klanten voor OIlB ~t:Ju"n. vacantie.

DARTER BN S. P. H. DE VILLIERS,
Hon. secretaria.

KAK ER nD de ~roemde Kol nl&
Bl DiNES en P.RIGHTON Zadel
L ~efjd oyer de geheeie KolonIe ela op
r le gemaal<t Oude Zadela meDW opge-
o....kt of !IOkonr nagemaakt "olgenl patrone
e .je klll!ltAlu

TUIGEN
t lt de nteuwe Schu1tstrSJlg,

schaven t voorKoms
Vr~ om PnjshJdt.6

28. 'w'ALBSTRAA'1\
KAAPST:A.D

Vee Voeder ..Meel.
OnovertreitelIJk als.

Asnteelmg-, Onderhoude, MOOr' en
Melkvoeder voor Rundvee, Var·
kens, Paarden, Schapen, e Vo-
~elstrUlzen I

Thans algemeen en met goe~ ge·
volg In gebnuk, ~

181:~t~u: :~koop bl] Boldt & arl,
60 BUltengra.chtstraat, Kaap t:UL

DE heer R. Miiller van Kaapstad
garandeert om betere PUIOS

Kerk en HUl8orgels, Rannoruums
en alle andere soorten van mt1Zlek-
benoodighedell te leveren dan
eeruge andere firma ter were~ eD
t")gen lagere pnJZ6c

De hoer R. iiller heeft ~rste
kla.a deskundigen voor 8~n en
voor het herstellen van alle eoorten
van muzIek mstrnmenten.

De heer R. Miiller voert. ook
anuwlettend alle orde1'8 'ut voor
fl'odrukte musiek. ens.

Komen Aanloopen
OP 30 October IL bIJ den o~der-

geteekende, een zwarte Koe,beJ8.ard,
knIJp booms, scheel Imker oog, WIt
plekjes aan belde rechter ~nen,
onder borst"en wer De eigenaar
kan baar teruJ! krijgen doOr bill.ijke
onkosten bIJ afhahng te betalen

PAUL J NKRTHLING.
Dwaalhoek,

D18t. Caleden

Telegr Adn::
"Memng Market

F. C. MEIRING,
--- I

Produkten, Com1Jll8ll1e, ~ Markt ~ent
No 3, NIeuwe Mark1. GebOnwen, Vroege
MArkt Suling, Kaapstad I

ALLE produkten, V~chten ,nz ge-
kocht of verkocht op CommUllIle

N.B StiptheId en peraoanli]ke t.oe&i.cht
gewaacborgd

Waarschuwing.

De Kamer ODd8l'l1 to de Aclmi:Diatnile
van Boedels ala B:nout.e-. Voopell
Truat.eee in Insolvente Hoed la, ellS
Optol1lltkeu Vllll Schepenkeuniasen, Trana
porten, Hllweblke <Jollvacten, Voor he
vOOl1klhieteu van O..ld op een!1l Vet
b:wden ens ; en A ~eene Agenwoobap
pen IJl en bUI teu d KolonJIl

\ r ~soreert VasJ~d
n billijkt ter eB,

•

DI R..Ee1'l§(T all:N
De WelEd Heer G W D Best,

Voonltt.er

De Wel Ed. HNl'eIl

N J H CBOUZR, I D. A. J T, ROOI
Dr E L B Loouli&, A. J BA880JI
W D M....LJlU.. A W Loll.

~VDITEO

O. Wel Ed lieereJl r J J V.... URDa
en MUTK8. SIrol'B, H Zoon.

De DiI!8OteUren v~ eiken Dina
cla£ .• 'V0CX'IIlidclags, In deo ZO te 9 lUll'

ln den Ww_te 10 ur

'3. W KOTZE, Secretaris.

POEDER
POBDBR
POEn
POmn
POEn
POBDD

D1eren.Is SOHADELOOS voor
DOODT

Wandluizen,
Vlooien,
Kotten,
Kevers,
Musldeten

DOODT
Wandluizen,
Vlooien,
Kotten,
Kevers,
Musldeten.

De ocblAl poeder CbUIlt de bandteebnin~ \'&II
TIIOJUS KUl'DrO Venoch' .lechtl to blikje.

KEATING'S WORM TABLETT.DT
KEATING'S WORK TABLETI'D
KEATING'S WOlUt TABLETTEN

EeD lrtlI ver planten suikergoed, beide In .oor
komen en maalt, dat een MeI' ~ WIle 'rel'
achatt 0111 h~ eemge MIddel teren CianIl eD ID
wormeD ts geven. Het II eon ganJCh Yeili, en ACh\
IDlddel eo "ooral geachikt \'OOr lrinderen. V.
kocht In blikl en botWs door alla drOgUt.en
Eigenaar, THOMAS KEATING, Londen

PUBLIEKE WERKEN
DEPARTEMENT

TENDERS worden gevraafJd
voor verschillende dieuten

m de Kaapstad en omstreken. ~
noemd m Bobedulea, die mgemen
mogen worden op aanzoek aan het
Kantoor van den Omiergeteekende,
Caledon Plam, gedurende kantoor
uren op Maandag en Dmedag m
Iedere week. Beambten van het
Departement mogen gesproken
worden m verband hiermede tna-
schen 11 uur v.m. en mJddag ~op
eik der bovengenoemde ~

Vezozegelde Tenders, gencM au
den Hoofd Inspecteur van Publieke
Werken, en gemerkt m den linker-
hoek van den ~"Tenden!
voor diverse diensten' sullen ont-
vangen worden tot den mJdd8~
van den 'fOlgenclen Woenadag ftIl
Iedere week.

Geen Tender noodwendig aange-
nomen. •

JOSEPH NEWBY,
Hoofd Inspeoieur.

Jongens Hooge School
Paarl Gymuam.um,

PA.ARL.
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AFDEELINGSRADEN. APPLICATIES.Reisbe8chrijvmg.
H.t "t'olgeDde .. tir'f"t'811 die.a.t .lechte om d.n

1.MrI een Idee te pTon ....n bet ItDd doer deD
neuelokoD opriol Tenr_t 00 dell toeatancl
1'&D deueU. bewoner.

Dell 27.teD ultimo Terl~ot M. bet burger
kamp te ¥trebaDk DtbO Darban Er ware.
n eg"r ongneer 9 duisend mell&Cb•• , nu .Un
er le' Jt'a\ O"eT de Il duisend De Ree heeft
01111 heerluke dageD "aD "genIDgen geechonkeD
in d .. kampeo -UOrallD ... rband met de noogc
.ldar"l avonddlenlten ell C S "'-re UJglDgell
Hem zU al de liere
Sedert de "er klanog 9&n den "t'rede IS de

g_teluke toeeland 9&0 .el" kampeo seer Yer
aoderd ge.ordeu Traagb Id IU den god ...
dieest werd blykbaar, de Iicbtsinnigbeid nam
toe, de .ereldgeest drong III l'Ifell had _eIe
nOllden In de week WIp rtU II - zelfa onder
de kinderen vond bet p1&ati Den 28aten kwam
Ik le Rarnamlth laD per epoor Bier w.. de
lucht Teel konder d&o In het warme land Na.-
cal-NatIU wordt te recbt genoemd de bloem
~UIDno ZUid Afrika lo Natal. kampeD ge
noten onze menschee meer op tudel"k gebied
dan In 1e andere kampen

DlDsdasl den 284tea October regende het
It.erk te BurlSDlllh Ret weerhcbt doodde 2
soldaten eo wondde dne of vier Mell &egt su

vergl .aren In dezelfde tent Te Harnlmlth .. erd
nleta door de militairen "t'QrDleld n 1 ID het
dorp daar bet eea der gegarDlloende steden
11'18

Vali Rarnamltb moest Ik naar Bethlebem per
puaaglerskar Welk een Indruk bet land of
hever de eenzame plaataen en afgebrande .. 0
ningen op 1000aod maakt kan men DIet "oUedig
be.cb'lJ"ell. Wu badden t'll'ee ooaaogename
plUlllaglers op de kar die naar Betlehem kWlmen
Ue vrou. ecbeen al hare vrouweluke waardig
held pru. gegeven te hebben dur zp e_en hard
rookte al~ haar man toen mAlI ul\gel!pannen
had en ze beldeu een wandehng deden Dit
werd Iater In de kar herhaald!
Eene kleine ontevredenbeid werd _eroor

uakt toen wU bU de tweede plaat. .Itapaoden
Wu glUgen naar de wonlDg alle. nrbrand D~
mosder eene weda.e .oonde met een paar
kladeren alleen op de plaal., en dur zy mu be
keud waren gIog Ik uaar de wOllUlg .en hULJ'
met zlok gedekt • ZlDk krIJgt lun van de
blokhuieen De blokhalzeD word eli vukocht
tegen £10 per hala D. dear VIII hlar Iaut 11'11
een Ilokplaat

Oase reiII'" werd leer onaLulmlg toen we
hier ..ertoefuen om de paarden wat water te
doen gemsten en Wilde hebben dat de dru"er
met weer IIOU unspaneen of no en de _ronw
souden 4 uur terug 1001>"11naar Ha"llmlth
HU redeneerde dat de kar eontrakteur beloofd
had hem In 9 uur tjjd te eethlehem te leveren
We konden bem bet niet laten YeMllaan dat het
eeue zaak VaDonmogelijkheid wH dlar Rani
smith ó4 mul (9 uur ) "D Bethlehem '11''' In
ZUid Afrika gebeurde het DIet dat men 9 DIU
distantie III 9 uur tud rudt-mogellJk III Europa
per trein I Naderhand &.akte lIuoe bal We
apandeu weer Uit doch toen geen ro. meer
Het veld was allerprachhg.t Veel wild werd
gesren Alles 10 groen gehold Eeosklc,>8 kwa
men WlJhU eeue vru welbellde plaau. doch hoe
veranderd Twee bell tenten bevondea Zich
op de plaau.-w"erszude van het _erbraode huis
lu de eene tent WOOllthet gesm In de alltere
aag men zakken TermoedellJk mie he. of at-
vaugnne ratIOne We reden omtreot 30 schre
dell ..an de wonIDg voorbjj eli Ik bad de vro
moedigheid DIet voor een paar mmuten .Iecbtl
af te klimmen om de Vrienden die ik verlangde
te zien lIa de ~arell van ellende daar.u vrees
den voor eeo uieuwe ro. door oneea onaange-
nameo reisgezel Op weg W38 het eeue rarltel~
kleine '"ultlls te sieu langs bet pad De sporen
van don oorlog 'Un op den IIrond op de plaatsen
DOg DlC' Il tgewiseht daar we opmerktes de
buoa vergane eo verrotte lichamen vali schepen
du, gedood werden Nu alt.hts kale kolleo op
deo grond met vel en geraamte Zoo ver we
reisden badde u do plaatsen oog buna al de boo
IJl' 0 vooral In bet district' van Betblehem eo
F icksburg Te H~bleh"m 'UD oogeveer 100
won I gen dakooioos Men maalde van het Zink
blokhuizen Het schjjnr aardig en vreemd
blokbuisen te "1,,11op de toppen eD koppen en
bergen De nlokhuieen IU lletltfsnek indien
DIet door de ergeuaars afgebroken lullen daar
op die hooge koppen weersejjde .an den nek
slaan toor allen '-an laren ID de toekomst
Schooner landstreek heeft men bjjkane DIet ID

Oraogla dar ddt. tusscben Bethlehem WItzles
boek en F lekeburg Ook worden vel" vrou wen
eo kloderen m de distrieren aaogelrolfen die
nog altjjd rot de BIDltlDgdes vredes buiten wa
reo Zu wordeu door de kampellaars scbertseud
WIlde boeren genoemd op wulken naatn zu oog
nl tro 8el,) schjjnen te ZUil, emdat de Britsche
kolommen beo uiet hadden gevangen Jammer
dat er onder OO7.emensehen nOj{ zoo veel on
rersch lligheid 18 over den godsdieust Mogen
Gode gesanten geoade en wusheld van Hem
ontvangt Il om vrede en eenbeid onder de ge

_.. Rasd-Jed .. I \1 Jl III en [oovigen te be. erken De 0 eeuigheid op
kerkeluk gebied breogt de mensehen der twee
kolooien van den rechten weg

FIcksburg B H DANEEL

TI LB\UH

Oe!ezoo brief
Ootober, 1902,
val van ~cuze

Aangeteekend
Gelezeo petitie g~611d door 14 grond

6lgenD ren VIIU vm:$hilleuoo plaateen gedu
teerd Augustus 1902 111 7.illce bet proklamee-
ren v ul eeu eind wegs van Moutagu

Beslot n d.".", MUJ( te Inten cveestaan tot de
\ olgendo Hlrgndenob-
Besloten dat hdl' During macht ~e\ ('u

words om do kreupelhout eu vuilnis we te
lnten ruimen VIIn de , icto na. Brug tegen
koste \ an niet, mind r dan £2 terhllg

Besloten tlat leden Joubert 90 Geldenbuys
g(,OUlchtlgd wor<h"ll óm deo noodig n klipmuur
t I.wn bouwen III Qogln.1n.skloof Mn de RQ-
bertson ZIjde \ un d tunnel

IX> rekeningen \ lJl led ..n H C "'11 !lIJI en
Klopper, voor UltgaV('U at. leden van de de-
put.rue m "".ko do \~or~t.ld .. repurnties ran
de V ietori« brug wprden gepu.'seerd onder
worpen ann de g<xodkellnog van deu ruditeur
gellllruul eu men besloot d lt de z lak weder
JU o,,,,rW"~lllg 'AII gE'nomeo worden door dell
r an d iudion g"noomde rekeningen ,fl-;ekl'unl
worden I
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ZANDVELD
Acht r P.kptbeTp:

lJ :'IiOHJnb<r
\On J~n 1:J,t. ur
\lIJnhN'r - nok Iller zoo II np and, r

pi ."toCII .' 1, t III <><>I'"UIJOPU \\ Inn

h, dL und ..r h t Jo~te ~P7.ll'U I" 1Rf'r to"',.. ...
nlln n Z 11l'«IIIL lu cl! ZM" wHd d, tr ID
113.r Plkl'tb r"!£ mgo\\ 'Jd ""h JOU dit gl'()(t h,
,"n O~, ""trol t I n~ de St H,len Il II

111 lr "c nJ~ )lt nol d an IJ } (bh( 11 1.. 1 toel
" hpl ,~n ,t:tp n dpr nnar voo'ru.l!! lit.! ('II w'J
zIJn toch 1.1"1 ur ..n r Jd. li na"<'T an d II trt n
nil d Il 'TO<'j( r no z,\U(!- ",Id,,,,- d" "f'-
1'( II cJ... n ,luurhJke. ~l ....t( ldhNd ~all hUD dl
tnkt III all .... achterUIt Jn biJ IndNe dl--
tnktl'u kOlnl'n ook zoo la~wam voonra:u-ts
".,ltt 1.IJ III .ldte ~oourendp dl' ln!lt~U lt.el'
J .r ..n Iwt hUllIlO hebb ..n bIJ~cdnl~ li tot dp
weduwo Pil \ll'(."ten I'n andere fond'-Cn k" I
ll1('u du h()(r Innd..rell wo .-an llf'L OOI!"tlund
Llal<tlNlcn Zat< rru'!l: a,ond hIJ ..lkw Ipr pn
ond, r d, IpHlintl: ou bl?'tier 'lU dell h,,,,1' M
(' P Bnnk (7,out.~loon gaven liJ eell klpln
contert ,oor ,fj.(pgaan III den I('htqrnuddng
, III ',..11 bnzuartJo ~o bmcbt ..n ov!'r de z<'s 0
V€ert.g pond~n st'jrhng (£46 5,) hlJ "lkan
dM' ten behoev~ VlIn de nrme " • ., kll1der~D
d q oorl"l(>' W IJ I<Lulk ..n dl' , ..I" 'Tiend. n
Ilhl'T voor hun hartploJke med"wcrklllj! ('0 10

t blJwndl"r JuHr 'hona Bnnk '" III TJ tan.-

kuil voor haar \ nJ,nUlg afstaan vnn "OOnhUI
en ~cboolknwl'f

.. I
\ I cr nil.... Rn,f _(1<'7..11'an I..n ..-UH

I I n olrekteur ..-ao d South Mnnln
;;edatooro .'ll Augustus 190'2 rr:lgeD

De nwe
ZAi'U>VELDER '

"z aST ERS" OP ZEE.
H x Hm \lEESTEHES ovsn 'ERP[ EEG

~ STEnS
\\ IJ I ebben III de laatste drie peen hool

w t ~eI oord over Tomrnv '\tkins en ook
le 1 Indll-;' man I' meer dIU gewoontijk
'-I' nOl'md In ur tt>n<IJI bt'el " lt gezegd g..-
"Itn, (I n gE'7.ol1g<'l1 IS tOt lof, III die tl\t'{l
,li I.. k r her en' nn de door hl'n aau bet
riJk I",," z< u dlt!'IlSlen schijnt men te verge-
tt Il t" hc hbtll d \t JU do zaak ook oon dame
bdrokkpn" die een deEl 'erdlcnde vau
ti het t,;oede <L,t blenoor werd uItgedeeld
H ..t " •k uoor dlO edelo vroU\' ell de \er
ple"g'>lcN~ rr cht ,,~S utI .. n lof "aardIg ell
Il •u k n 1et mot auders dan met ,erbazwg
'Il cboUl\clI dat zoo ,elo van baar ,ehooD

z ,akk. eli t .... r IIItzI ""Id ) vrouwen toch kracbt
g DOl"g III zICh \ onden om met bet werk
, Jrt le g Bil f..clllg hebt ecbter "I'rd 0\ ('r
,!tt onder INp verspreId door de ,..,r.to !tof
n '(',tpre- \ ~ oen der stoombooleu dIe
tijdens den oorlog als tmDsport6ch~ lus
,I , I ""g.lllld en lo Kaap werkzaam waren

ik bemmer wIJ zeer "cl do eer.te partij
Hpl«'1!~t('", die WIJ Ultumchten ''''Ide zll
IIl't sclu!, l!,pk npt Cl'1l groot hO"plwal be
! I" dit r g en patlenten " Iren "tuur
I'Jk \"' <lit ,oor ons let. Dleu"

t "'j Z ~('11 stplden W J belllog
fplt cl lt n'J het meffit trof en miJ ... dert ui
I.jd " bIJ!\"bl '""" L' dat elke n rple<'g.ter
blJun uJllder U1twndenug eell ,oorruad val\
Dr \\ Ih .Ills' P nk pIlls for pale peclle ,oor
, _g'PIl!(ebru k t Jdens h ar \"f'tbhjf III Afnka
I I n -og .. nol1l< DOlt die \'erl'l~egsteN
I ,...nn toond",,1 dat ZIJ de znkell g<><'<l IDzagen
,hL 1. I ",dere ,roU1\ erkennen Wo onden 111

dlllg hepft • UI Dr \\ Ilhams pmk pil6 en
"J loe u.t met I eboon en ZIch zick p:evo~len
I 0 raden "IJ hel volgende te lezen dat door
\Ir, E J ';Jan""n £'Chtgouoote \"an oen post
anlll'm,'T t \dPTloorp zeN onlangs Aan ccn
r pportt'ur , III de Graaff HpU1ettcr "<'Td
III .,.:....1 II Omtrent ner JareD p:eledc n
z IU"'J li, on ik t IoJ<ltn lall gNlun!!:e
o Il'""tpldh • I clie ZICh ,oorallOhoofdpIJn
Lugc7.lchl.6 pIJn en pIJn III lo ZIjde open

I.rd. \I'JII e..lllt ,,,rloor .k ,nacht.
kOIl Ik Ill< toro, IItptiJk dool'$lapeo mlJll 10\"r
"'lIJII !'JHrtcrlog"orPII nlltln orde tO

dlk"ljl- gc\Oddu Ik. miJ zoo moc.tJc JIL I UI
,.. I Jko plachtpn llllJ een oumogellJke lllak '" r
ti II (.11 kUlIdIg" hulp lred miJ ,,('(II
IlO d (n l" E'c prell lanl-; hied Ik lil hen
lu I lid zooJ lt ik bejz:ou to \lanho!",n aao
h, 1"'>1 I IlItu,!'('bpn wl)rd nllJ Jl:l'radeo met
Or \\.ll an p nk pilL. de proef to nemen
.1 d ar Ik hl..r d.ln, IJl• .-an p:eluE'II h d be-

,loot Ik ClIIU hJk (ht te doen Ik begon du!
tie pilI n III te nemen en ~l~ er m,'(l door
III J tr, d bct, r n>eleode tot WIt Ik emdphJk
na d n, nt t.eu lt bol tPI h.., ond j.( h",,1 ~PU,
ZI n tt ZIJII Tw.e Jaren lang Ix n Ik tb 111<

te rk ,n lV' ~ ,_phlm en ..n 0\ ertulj!d zIJD!!e
d lt Ik mijn !!pr t, I p:ehPeI aall Or \\ Ilham.
p Ik P ll< tp Innk"o ha I ~tem Ik pr p:larue
I I I<~ Int d, door mIJ genoemde f(>ltl'n pu
11".k \lurdell j.(eDlaaJrt tea beh()('\"1' 'an h"n
dil II III ti l.elfde k" alen hJden \I aru- Ik \an
b,,,,tdd "I'

T, Il hehoeve \"111 pa." hwr "alll!pkom ..n ,pr
pl<~ !"t. re en anderen die heL Dog IIlP! "etpn
bn k hl<'TblJ '<(){'j!en dat Dr \\ lltim' pmk
p.ll. for p."le proplo door apothek.rs en m&g"-
"jil houdt .... nl!!(~ verkocht word n maar
bu ti nd,en .-erknjguaar zIJn bIJ Dr William-
:\ledlcIJn ~1aat'iChappIJ dIe zes iJott.e18 voor
zp, ('ntll'n hilhnJlS of eeo voor dno ~hlllon~
• Il dnp pene!' (po'It\TIJl naar elk d"", IVlID
Ziud Afnkq ,erzendt "Iet alleen "'Jn dIe
pillen het erkellde Dllddel 'oor bovengenoem
d~ kwaleo 7.00".1 als vali die biJ \Touwen en
mN.\J6S gewoon zIJn maar bet bhJkt UIt ge-
tUIgerus.-en dat ZIJ ook slechte plJS\"ertenl1jr
le<er en ruer",,"aleo rbeumahek tenng ID

haar cente tijdperk verlammmg St Vitw\
dans bloedl>armoede en de gevolgen VIlO
gnep, roode loop en koorts gellellell -Adv)

dese .... k
beteelten~nd

k .. ahtelt,
W&I'6D PlU I@n
te" flun.te .._0

echter &eer lil aan-

.£ •
Prima, aoed tot aupe~ 12 0
Eerste Witte 8 0
1weed. " • I' 5 15
~erde,, • 3 10
Wofj8l, gepuDt en !!jOS, 5 10

II tweede. 2 15
derde 1 5

4 10
~t-.rtTeeren, witte 1 2

" hchte t • 0 15
, gekl en 4,9ulrer 0 4

7."ar~ lang ~ 10
mlddelmatlll 1 5
kort 0 Ó
wlfey 0 0
_108 0 [>

lallg 2 0
"middel matt" 0 ló

kort 0 1o 0
o 5
1 Ó
o 12
o 0

.£ • d
o - 18 0 0
o - 10 10 0
~ - 7 10 0
0- [> 10 0
\0 - 9 10 0
lo - 4 10 0o - 2 tO 0
0- 7 0 0
6 - 1 10 0
0- 1 0 0
10 - 0 12 6
()- 6 0 IJ

1
= g ~~ g

6 - 0 1 0
- 1 7 6
- 3 5 0

10 - 1 15 0
16- 0 5 0
16- 010
0- t 7 6
0- 2 10 0
6 - 1 10 0
3 - 0 1 6

... rey

.. 1011
"padollU hebt

donker
Cblck.

Wol-Deze markt blOft _.. ~ en eeu goede
hoeveelheid zaken werd gedaan rn de opeo
lIlarkt g.durende de week tegea _olie loopende
prgz'n De voorraa.d II beper~t, eli men lall
ver.aelateo dat de tegenwoordige pruaen ..uilen
I&n houden

WIJ halen de yolgeod. aaD al. loopende
pruzen -

Per Il;
d d
16 - 16t
ló - 15l
14 - 14.
12t I~

~
7

extra aapenear
lupeneur ..
~oed tot 8apenen~_
inferieur en .Iecbt
lange goede coodl't:u."Vetwol, sup

gruweId
Dito, Karoo
Dito, gemellljd ..eld
Vetwol licht sonder fout
mahg gru ..eld

0110 Karoo
Dito kort
Vetwol kort foutief en .Iecht

, grof en gekleurd
GeWUllChen, grof en "eklenrd
V rostut gt'.... eld "el wol, lallg ID
goede conditie ~

Dito midd ling hcht met weIDIg
foaten

Oito middelm kort foullef ea
alecht ':

DIto middelm Karoo, lang en goede
eonditie •

DIW middelm lang Iicht en met
min foaten "-

Dito middolm "ort, foutlel nn
aleebt

7
6t
6t

6
bt
5t
41 -2. -
óf -

5

li

o

Angorahaar -Er wu ...el zaken ge(l:r.an In
dese Dlarkt gedurende de Week! en omtrent soo
balen somer eerssen werdeo _erkocbt tegen
10ld eo een gematigde hoe1'ee held wlDteraaar
tegeo 9Id •• wlDter bokJOl te .0 13td Br II
nog geen aallvraag voor som~ bokJ811 dIL ui
waarscAunlyk later komen ~p de publieke
mukt brachten gemeng. V rUst... t haar en
aodwe dergeluke soorten "III i tot ~~ meer op
dan lutete week

Wo noteeren de Tolgende [ruzon ala loo
peod -

Per Ib
8 did

Bokjes superfijn 7 - 1 8
Superieure scheersela lOl 0 11
Ordinaire sebeersele 9t 0 10
Lang blauw Vrustalt baar 8 ID 0 11
Gemongd VrO!!taat haar 8. 0 9i
TW8ólde 80 grus 6 0 8
Derde Ó 4 0 4t
WlOtcr Ó 9i 0 9t

W;~:nS_:_~: _erk:Ohtea 5CO~I~!.e~n 0 d~!!
... ek tegen 5iJ 111 bondels p lte, std Klap
sche la :lid bescbad.gdel.ótd e killgoras óid
geschoren 4id beechadigde 2id boheU"n,
11t! beschadigde ótd per Ib pnnebolnelleD,
90 elk

HUIden -WU verkochteo &O~gedroogde hUI
den tegell 7tJ en voor !>MChadlgdtl 5td droog
gezouten 6ad en derden 4d

Hoorns -WIJ werkochten p rceelen over t
Iigemeen tegen 4td elk

KAAPSTAD

\ r (U, dan h.ur U F"tdtay, 000 hu .. Bali &: Co

l( No .. 1902
StrnUlveerell -Ik heb geeu Terkooping om

o.er te I1Ipportlleren deze weel daar eigenaren
nog DIet b,reld zun de markt te yoorzlen
UItvoor voor week lIil
Wol ~en "erkooplllgeD 11' rdeu deze week

gehoudeo 811tot dat koopeMl tBtaat Z!]U bun
unkooplDgeo te nrachepeD tut er geell
dflJ "eer \'oor verkoopera OlD aan ble<hngco te
muen

Ik haal un -
Sap lang karoo ..et wol std tot 6td rnedlllw

ód tot ó.d ordllume 4ld t bd, Iwart: en
wfeneure Std tot 4ld

Vellen -Mark' v.. t
Ik hul aao -
BokTelloll 10d tot 10ld ~r Ib aoo ge

droogdt 6d per Ih baataar41 3fd per Ib
Kupscbe 18 10d elk laoge 1.01 5, ~ per Il>
korte.1 (id per Ib bes<ob&<1,igd.. Sad per lb
peltlo Sld I

AANDEELEN

IIIJ!! llNDEELE

Keo r. V. ko?!>"u
Sanlje. CoD 1 12 6 0 0 0
BelIODUl 1 8 0 1 8 ti

Cape Kleclnc Tram CO 0 0 0 2 7 6
Cape Tim.,. 1 16 0 ~ • 0
C1ydeerl..lel 0 0 0 1 16 0
COooohdaled Malo Beef 2 1 0 2""-2 6
Oyferlf"t 0 0 0 I 0 ti
Dr1ekoplCl Diamond. lt 6 0 0 0 0
EIl&te FlO k Mw.. o 16 0 o 16 3
Ferreira a 10 0 0 0 u
Geduld Proprietary 6 5 CJ CJ 0
"eneral M Ir. l! Oorporat 8 ti 0 ~ f 0
flome (Joal E.t"",- o 12 3 I V 0
loternat onal (;olhery CJ 1 6 0 0 IJ
KlJpfoDte!D K.t''''' I 1~ 0 I lf I
Kmghl CenLraI 3 1 ti 0 0 0
Lane Diamond- S 7 0 3 8 0
LydenburIl OtlJrl I"arm. 1 IJ II I 11 0
Nat.&lOce&DCOlherl. 0 6 , U 6 li
New Blue 81<y 0 Q 0 o I~ a
"e" Klemfonlelll 1 H 0 0 0 0
New Transv.al GoldrarDll I 9 U I I U
Plat iop EII&\O 0 8 3 0 8 9
Raod 0611 etlM 1 16 ti 1 17 IJ
8aodfontelll E.tate S 0 ij S I ,
Romol.. 0 0 0 0 • 0
Roodepoor~ Heldpll>erj! 0 6 6 0 7 0
k<leeboank1I1alcbC...Ord o 16 0 0 0 •
Byan Nigel 0 0 0 OH 6
t Joho. Land ot Colliery 1 9 0 1 W ,
beboa 1 6 0 0 0 0

:)Outb African" A ootnl.
Cold S'o age CO I 9 II I 0 0

a A MllhDlllo 3 16 0 ) u 0
Sparks" Young 2 6 0 2 6 6
Tran.,.aal Con Land I!. Kx 6 2 6 0 0 0
Venter Cold Storage 1 5 3 I 6 0
.;o~ COJaoI t:>e<-I' 0 0 0 I 3 6
Weet. Band Mlnra 111 6 0 'J 0
'Vi.,.t Roodepoort Deqv 1 S , 1 • 3
WltwalercsDd Deep 8 16 0 0 0 0
Witwatersrand Town&blp ~ 1 , 7 10 0
Woreeot.er :la 0 0 0 0

G£BlloErlr; .. CB~PPI!(I
... ialur.

Obtappln.1 Obambl!lI 8t Oeorpatn.al
[De redactie boudt ach niet ..mntw .......f_1t i

\'001" aore1!)U foute lo da. lIj1t.-Rna J

-APPLICATI S worden bIJ deze
gevra~ voor de betrekking

van S eretaris en Thesauner van
den Afdeeliogs Raad van Philips.
town. tegen £7 per maand, voor
deo tIJd van d e ]art'n, diensten
te worden aan vaard op deo 2den
December, 1902 A pplicanten
mo ten twee goede borgen opee-
ven. A pplicaeies moeten ingele-
verd zIJn bij den ondergateekende
vó6r of op den 30 ten dezer, en
gemerkt buiten op het Couvert
"Applicalle voor Secreteris enz."
De H&td verbindt ZIch met eenige
ApplicatIe aan te nemen.

Op Laat.
JACOB DU PLES IS,

Secretaris.
Afdeehog'3 Raad Kantoor,

Philips Town,
7 November, 1902

BENOODIGD-
EEN Heer of Dame als Boek·

houder, ID een dorp nabij
Kaapst id - een die zal helpen bl]
den toonbank indien ncodig

alaris £7 lOs per maand of £3
en Vl'IJ lozie Diensten dadelijk te
worden begonnen.

Doe aanzoek B, "OM Land"

Kantoor tot den 15den.

Ood8l'lijlQr Or OuuerlÏjl6ltaCl
noodlgd, Ongthnld,

VOOR een private school op een
boerenplaats Onderwijs te gevpn
aan 6 of 12 kinderen, 10 Hollandscb,
Engelsch, Munek en Hand werk.

7 Balans £40 per laar met vnj
~ logies voor onderwijzeres
4t Applicaties met getUlg'l'lchri£ten
:- zullen door den ondergeteekende

logewacht worden tot den Isten
ól Januari, 1903.

J G LINSTROM.

4.
s
o
o

Leeu wspruit,
PK. Clifford,

Barkly Oost

Pr1Ba Albert Kentetl Publieke
School, longens en 1e1Jjes.

n EEN voldoe~de applicaties
'T ootvangen sijnde, zoo worden
tueuwe applicaties gevraagd voor
de volgende plaats-u In bovenge-
noemde school VlOO Principaal,
Salaris £1 4 per Jaar, Eerste .~-
sistent. (te), salaris £ ~O pAr laar.

Apphcattes met afschriften van
getuigsébriften en certificaten sul-
len ontvangen worden tot en op
den 29aten November, 1902.

Werk te begionen met het Jan-
uari-Maart, 1903, kwaartaal

J. R McDERMID,
Hon. Secretaris .

Prince Albert,
15 Nov, 1902

llliatenl OndnijJereB BenoodJgd.

APPLICAT[ES, vergezeld Tan
getuizschriften, zullen door

den on de geteekende tot op 5 Jan-
uarr, 1903, ontvangen worden voor
de betrekking van Tweede Assls·
tente m de Tweede las Publieke
School (gemengd), te Steytlt>rville
~alarls £8f) per Jaar Werk te
worden aanvaard na de December
vacantIe. MUZIek een aanbevehng
Schoone gelegenhetd voor het geven
van private mU7aek-l~ son.

J. E T WEITZ, V DM.,
VoorZItter Steytlerville

Publieke chool
Steytlerville,

12 Nov, 1902

TENDERS I TEIDERS I
TENDERS worden

gevraagd voor de RPparatles
gedurende den tIJd van (.,~n of meer
Jaren, naar goedVinden van den
Raad, van de volgende Wegen -
I Do Wf'g van waar dezel ve UI t

de Houtkraal Wf'g draalt, t n ZUId-
westen van b: affersdam en loopende
over dl3 plaatsen OosthmsfontelD,
PIenaarskloof, De Kalk, Tafelkop,
PIe s SIll d a Dlt Paarden valleI en
BJa.auwkrantz.
II De weg van waar dezel ve

mtdrarut. UIt den Phlhps Town-
Houtkraal wef:{ en leldsnde over de
plaat~n K arret'k loof, Dl'lekUllen,
tot biJ het hek tu scben DrIefontem
en K uhn post
III De weg van waar de7,olve

UItdraait. Uit den Philips Town-
Boutkraal weg en leIdende over de
plaatsen OhevenfontelO, KoppIe
Alleen, tot biJ Tafelkop

Voor verdere blJ',onderhoo'in doe
aanzoek bIJ den ondergeteekende

Tenders moeten gt addressl'erd en
mgezonden worden aan den onder-
geteeken ie voor of op den JOlt ••
daur, en gemerkt bUiten op het
cou vert " Tenriers voor Wegen tt

Ter.dt'raars moeten twee goede
borgen opgeven

De Raad verbmdt ZICh met eem.
g n of den laagsten 1ender aan te

hiermede

nemen.

Op last,

JACOB DU PLE SIS,

Secretam.

Afdeehnl!sraad Kantoor.
PhJ!lps Town,

7 November, 1902

Be-
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Kaapsche Gouvernements Spoorwegen.

Lloyds'
uAermotor"

Windmolen

Lloyd'
"Aermotor"

PLAATS·· en BSPOORWEG NAAR FRANSCHHOEK.

DE En. _A. RTHI ft DnrGLA. s, J... W. V., Commissatie ~ Publieke
WerkPn uil Frnus hho- en :--irnondium Iw/oekeo op .\ia.andag 24 .de1~r.
ten f,il,d~ rif' gt>votllPIIS te hTren van de inwoners van Frarsehboek en
distrikt of de Spoorw-g van ~Iapmuts of van ~e P~rl za..l beginnen.
V.rgadt'ring te Franscuhoek om 10 v.m , en te SImondIUm om ~ n.m,

T. ft McEWEN.
Alg('~et'DIl B,·stierdl·r.

I

door den heer ROLAND CHAMBERS
IVerl[OO1l1!n.op

NOVEMBER, 1802,'
1 •

ten 11 Ure '8 Voorm1ddags precies

Plaats " Knegersmntein "
Bekend als "Middlemounl," I .

gelegen -4. .nu" vaq Richmond en 8. uur van Midaelburg, op den
groeten weil: valli n.,c~·olla aar Mlddelt.uh\' en Graaff· Beinet. . ., ..

Er zijn Landen. 18 mud zaa.d en Standhoud.md W ..ter voor beeproeiing.
Bij de opstal ,z~n;!lr twee rnime ea getjiefelijll:e Woonhuizen, nagan.hui., Stalle!l en

de gewone Kralen; ál 'n In goede order. I I •

. 0 .k is er «1. u( geriefellJIe Geb 'u,:" wJ.a.rin voor eene rerks van· jllre.n ~? zeer goede
en 'l'oordeeli~n A~geiIi8t'n~ H~nde'sbezlp;hei~ werd lI:edreven .. De bunr-t I~ blJzonde~ ~
voor het drijven y·an bezlgh11ld en een 'Jve~IKe man za.l spoedig een eent!' kllWi ~ragbeld
daar d-en. . : . 'E . ~Verder is er~oo.l(."n Smidsw int-el en alen in goede order. die ook I oen gnede kans
aanbieden, zijn~ dié op den. grooten tr nspod;. w"g nu Richmond, Middelburg en
UrlUlff· Heinet. on) 'eeo voordeeiJg werk als en Smid op de plll.tB te doen.

Hilt V..ld i~.tI!ëhik~ voor alle soorte!! VIlO V8f'. ins+uitenrla Struisvhgels. en de Vlei
is uitmuntend. n..Wl\t.pI'VuoJ'r"ruI "P dez eillenclnm iA bijeocder jroed eijnde een sterk
I\lt,ljdloopenne F"rit<-in bij het woonhuis, 2 groote OHmmen en een Put .. Er zijn ook -ijf
fI"kPr~ 'liet J,llbl)t~e beplant, en met een w inig moeite ...n onkosten kounen er nog veel
meer b..pl".nt wot~e!l. . .' . ',,,

Dit e",eo.)qrn lV'enRt aau de welbe 'ende plaatsen •DaeslesfuntAjlD, Pa.ardefon-
win" en ,·"'Cijpl)é#-a.ter. .

Voornemende wordan vriendelijk uitgcuocdigd het eigen~om te bezoeken
veor de vendutie, t I

V(. P. CRESSEY. Afslager,
t, za.l de hour voot een tijdperk van drie jaren opgeveild worden

I

...._Clt1..,..~t, KAAPSTAD.-';

en Machinerie.
P.K. BUS 96.

Invoerdens van Landbonwg
i\antoor van den
Algemppn.>o h-st i-rder van Spf)()rwpgen.

....liapstaÓ, 17 \ov ..rnber, 1\102. .

De SAMSON

IS een Gegalvanise,'rd Stalen Wind
molen met een Dubbel en Achter

nrd-el; Leer sterk en altijd even gl:lvoelig.
Het is 'o:lgetwijf,'ld d~ )). st Windmolen
voor beFlProeiïngsdoelpinden; daar h ...t
kar-deel lichter IS kan hij in den zachtsten
IV ti I w r k en, k>rwijl als dM wind t.·
st-rk is de vper-b"stl ...rder h·t wipl aopt
h...t s'. chts vrij'a'tm.Je als d" storm he-

d rt ~('hrlJ"r om ,'.'f) sp- ('ill,.1 ca 1I1():!lIs. \\' IJ Ll'hh.·o -en gToolel1AA. , II
.l rn,nl1pn van al .•'rlt-'i ~.Hl!-t. p"pt'f1 P[1 to""t:' 1·'0'·..", ...11 Wilvoorraa', VR 11' . .

znll ...n vpr, liol.t 7ijn il, or l'e ra"gl.l te w"l'de'i om t'elJ beg oot: g VOOt
d-n he!!nrm>iin~~ uit ust i'1\' van eel 1!!9n aard of groote

E.'n g'phe"] , ipllw i fiSt. IIm -nt in Boer-
dprij~prppil,,('hH (I iR onze ".~.·aruDut~hman."
RonJle PI",..'l, ili ....Wt-'!!f'llf'lz1Jn hopdanlgbdd
van VTon,1it:' te \I1,n"p door h'·,·KI'U lile te h» I'd
ill voor p"n ri;~t,.'rhorrl-l'lnpg. van on~'8a~-
Of'f"rh'\rf' w~flrrl ... is voor d ... hoe,-en van dit
[and, wanr or.lng'pn 7.00 dikwijls komen.
Volle hij zond ...rh··den nl' II lIplIk>tw1.

Alle' soort--n vnn Karren, Bugetes.
Spiders en Pleizier Rijtuigen; ook Afieve-
nngs- en Boerenwag-ens Eer!'ltp'-",-I"s ge·
u.nak t , voll{ens een gOt'den SI ijl, duurzaam
Hl! gpmakkelijk. . 'I'uieen van de beste
l'~nKelsche en Amerikaanach . FIrmas.

lS Dr

l1oedkoopst-e en meest Economi-
sehe Kracht voor h-t Ophij-

-i~' hen van Groote of Kieine
hoeveelheden indmolens.
WATER

von II. I OK

Hallboudlng of den TDio,
Bet DrWen IU Vee,

or Besproel·lDgadoelelndsn, WINDMOLEN

DE LICHTST LOOPENDE EN

KRACHTIGSTE

UIT

RIVIEREN, PUTl'EN or

BOORG.&TE

IN DB MARKT.

Lloyds' zenden hun eigell.erva-
en Opzetter!Hlaar alle deelen- der
Kolonie ont" .A..ermotorf, Wind-
mol6ll8 op te richten.

~ENVOUDIG,
~TERK,

VERTROUW.BAAR. ,llCO,~E33 & CO., lcblnerla Kooplladen,
ap;ItICII'f. I~;(I OOST LONDEN_

"Oliver" Ploegen, "Planet JR" Culti
"Deering" Binders, 8 ijmachme», Ma
Lloyds' houden In voorraad alle

Boerderij.
dschappen benoodigd voor de

,
1
!~
,~

('OJDKOOPJ ~', ,
.. ,

• ZWAVEL. UEESTEN.

DalDes HlJog~ Scbool, Worc~ter.-BENOODIGD,
vou li bovengenoemde Sohool,

een gecertificeerde Onderwijzere
voor de. Matriculatie .Klaa. tegen
een salaris van £100 p.a, met kost
en logies vrij.

Alsook:: een Aasistent Kindergar-
ten Onderwijzeres tegen een salaris
va~ £44 p.a. met kost en logies
vnj. •

Applicaties, vergezeld van ge-
tuigsohriften, te worden gezonden
op of v66r 8 December, a

Werhaamhed.en te beginnen na
de Kerstfeest vacantie.

J. W. H. ME!RING.
. Seeretaris.

£20,000
£21.600

B:ro#_er Gen. .
~~r zag, geleverd in truok tel Newlands.

opg:, raogde Granen. .
Gedroo~dl~~t ,Otto's patent! Droog Maohine. 4s.' 6d. per zak,

geleverd in ~¥f.k te Newlands (zak ingesloten). .
Karren wor<\e~dagel1jks bij de f!rouwer1j bediend, 6d; per mand.

~. W. L. EDWARDS, .

'O+o.o's Kaapsche !Brouwerijen. Beuerkt Newlands
. 'j 1 I

BOEDEL E WEESIAliRSTELLENBOAlexandra Room-AfscheidersJ'
Stee draad

---:nn---

VERKOOPI~G
~ I • I VAN

G~._.T 0 U C H E R'I' ' . I

Waterwerke» . lontrakte~r ea Borel ,aBooteur, Q'W (}rflole Perceel n
72" nOOPSTRAAT, Kaap~tad, Uu. . .U

Tci:k "en te Majme~bury en Piq uetbérg, . VAN HET
I . .

MOSTERT DBIFT LANDpO D,

Kapitaal -
Reserve Fonds -PUBLIEKE- -

Standaards!
TEG E~ DE LA.\G~'fE PHI.JZE\.
- III

-----------------

R. M. ,~()SSS:CO.,
Strandstraat,

H:AAPSTAD_

Houdt in voor.i'~d een groote vers~heidenheid van:
WINDMOLl<'~S van G tot 16 voet: doorsnede met
TIlRENS van;20 tot 60 VOAtboog.'
ZW ART, H'fOOM. en GALV, PIJPEN van t tot 6 duim.
~JLBOWH. T.E&-S, BENDH, en algemeene behoorselen, dezelfde I('rootte.
p,)MP ~:N: Ko, ntrakt-urs, Tank, Koloniale, en andere pompen. Syphon,

I Mev. A. F. ROUX, hebbende ten laatste besloten geboor
M'lUr' dJO' dzi-ters en andere per.~pompen. t!cheeps. Midde - .. .

tsh' "d' .l 0 pen "AlIweiler aan de vele verzoeken om haar prachtig EIgendom in stukken te ver-pun "i~llwen H, pers, en annere zware pm. . . . I d
QnadIi.~.)e Action Semi-rotary " Pompen, met kl-pje of blll.len. deelen, heeft den ondergeteekende ge ast op e
klep. i!B.p~roein~s pompen, innamene pijpen van 4t~t 8duim. kropen. te Jonkers Hoek Weg,
" Ras~h" Kontrakteurs Slijk Pompen voor modderig water. I

. (Kunq~.Ilniet opgepropt raken met papieren of stro?). OP j
WIJN PUM~lfl: II ~emi rotary,". alle grootten op stoot w~gen~ of voet .
~LANGEN :l~melastiek en Zeil, van t tot 4 duim. I Zaterda:g & 00cember om 3~'
KLgp~:~ ...~Vi~'::~:p~e~t ;nd:i:~e drukking tot 6 duim. Lucht en , ~ II , II,
CILINOh.RS,= selkopers en IJ~er van Ii tot 6 duim. Ook Wind- 302 groote flouwen Tuin Perceelen, gelegen aan

molen ~. ndaards, Hoofd, aange, en SLOom Ketel Kranen, Man- einde van het DO,rpStellenbosoh. nabij den
hole Delëels, We~bllssen, e~z. . Daar de prachtige Jonker. Hoek Vallei. en hA"I ....'t.

Gegalv8nilleerd~ierKante en rondeiGerimpelde Water Tanks. . met omtrent 41,000 geënte wijnstokken, 2.000 vruchtboomen,
~ I

'!:\ ,-- De ligging dezer' IhnN is ongeëvenaard, zijnde
G. 'l'oUGBr-ij heeft de grootete ondervinding in Zuid-éfrike in het D1ee.t geliefkoo.de der prachtige uitstappen

oprichten van \tindmolens en Pomp Stelsels. I dorp.
. Reparatie fordt gedaan, All en ervaren mannen wor,den gebruikt. De Watervoorraad van de Eerste Rivier w

;;~

~.lAANGELOOPEN~Y
OP 16 November. 1902. op de

plaats van den ondergeteekende een
roodbonte Koe, ongemerkt. 3 jaren
oud. De eigenaar kan haar terug-
be kOmen, mits betalende alle kos-
ten. ook van deze advertentie.
Indien niet afgehaald binnen zes
weken van af den datum hieronder.
zal dezelve door den óhdergetee-
kende als zijn:eigendom toegeëigend
worden.

JOHA.NNES LOMBARD.
Voorspoed,

Riebeek Kaateel,
di t. Malmesbury,

15 NOT.• 1902.

DARLING. DARLINGr
BELANGRIJKE VERKOOPING

T _c_ DA.I~LING
VAN

89 BOUW
DEo:0 n- !ergpt p..kcn Il'n m t inst.ruct.ies begunstigd, zullen voor rekening

van den Ker ...vr ltd van Darling op

Woensdag, den lOden December e.k.,
TEN 10 URE PRECIES. OP DE PLEK ZELVE,

PUBLIEI-t: te "OOP AANBIEDEN,. ._-:........::.._

Kostbare Erven,
Ricbmond Hmdelsmutscblppij.

. -BENOODIGD,
EEN goede Kleedermakee, moet

een knappe en praktische
Snijder zijn. om opsicht rte houden
over het Hnijders Departement.

M,.ld termen en .zend getuig-
schriften aan den Beetierder der
Richmond Handelsmaat80ha.ppij.

Z. B. JANSEN.
Beeretsria.

grond gerechtigd is. is werkelijk onbeperkt.

De Grond is zeer vruchtbaar en elk deel kan hAtlITAr'.

den, en is bijzonder geSchikt voor melkboerderij en aardbei U"' ..U~'U

De Verkooping verschaft een uitstekende
diegenen, die eer.toe .kla. Bou'VIl" . R'"',eJE:-(:,ele,I.E••

Rente tegen.) Iper cent. op tegen betrekkelijke kleine kosten wenschen te bekomen.

Voor ergen. ander. te koopen, moeten
aan het Kantoor van de lMasf:schappij, zij, die wenseben '\{ eilige belegftl:n.gen in'

hebben. dit eigendom v66r den dag der verkoop ing bezichtigen.
koop retour kaartjes worden Zaterdags uitgegeven.

Bijzondere ioschikkelijkbeden met .betr~kking tot de vbor-
"W"a.ardenvan betaling zullen' gegeven wOraen.8n
de termijnen zullen strekken over t'W"eeja.re~ met rente
tegen 5 per cent,

Een VrjJe Trein zal voornemende koopers naar
Stellenbosoh vervoeren op den dag der verkooping. . I'

Lithographische plannen kunnen verkregen worden van de Procu-
reurs Tan de verkoopers of den ondergeteekende.

ót KOLONlAL ONDERLINGE
, • r ~.

LEVENS ASSURANTIE MAATSCHAPPIJ BEPERKT.89
/ .: '

Gt"I..gl.jj »n ",'( ,·t: ll'dlil :lf' ~jlool'lveg Stati», in het vooruitgaande Dorp
l)'lllill!!

Voor l.it h I l'Jur.nr-n dew aa nz oek j,ij df' ondergetoekendeu.

,
ELO om~llit te zetten op verband.

goed g~kflUrde securiteit.
. . BijwndeHléden op aanzoek
Adde.rleystraM,;t Kaapstad ..1. W. MOORREES JR. & CO.,

Afs1agel'1".

BENOODIGDBEN~DIGD,
KOK en !;-I1nis-meid te.gen 1.' EENE Assistente Ïf de N .. G.

Decem'Oe~. Doe aanzoek Zending School, I ~lan\VIlllan:t,
bij' ': ; na de Kerstfeest Vacantie, . 81i1~ls

M . ,~~4h . D BECK I £40 per jaar met kost en mwoning.
EJt:t :-1" R. , : Applicaties' met copi~ë~ van. alle

,; S Claremont . Cef tificat~n en GetUlgsc~rif~n,
_. -~ }-- .• ' • - - --- I (ook lidmaatschap van Godedienstige

BENOO DIGD I denominatie). sullen ontvangen
, .t. '. worden door den ondergeteekende

Gecertificeerde 'Jnderwijzeres voori tot 9 December e.k. Kennis van
de Private ..' Bo~en School, Oat-] Tonic Solfa zal een sanbeveling
lands (nab\j" ~apst~.d). om aani zijn. Verdere bijzonderheden bIJ
zes kmderen 0 'derwlJi te geven]: den oudergeteekende.
Sp~iale ver:i,!l?~n :-HolJandsch,: C. T. GROVK.
MUZiek en N~:\terk. . N G Z d li

S I . £- o· ~ . I • • en eng.
.a am .. i) ip~ J.aar. met kost enl Clanwilliam.

lO~les v.rIJ. ,\Al>pltcatles met ge- 6 November 1902. '
tuigschriften zullen ontvangen WOr- . •
den tot at December, 1902. Werk-j W. LINTOT-T-
zaamheden tepeginnen na de Kerst-r
feest vacantie, . Voorkeur zal ge-!
geven ,.aan een bejaarde I Algemeeue bekendals .. Ol!m WILLEM."

persoon, in. kinderen op tel' Reohtagelee~ Geadmitteerde
werken tot bij Higher. ,

. R. S'l'A RKK I,

I'
I

J)[ BLI El, E VEL{KOOPING

Hou baai igendomi

Wets Agent, Boeclelbe-
I

J'eddel'&ar. Vendu-A.1Bla,er. ·enz I

KBOONSTA.D,~ O.R.K.

np bf'pro n w H. F I\LEY~ ,\ Co., behoorlijk gelast, zul'en op
hun st and nl' dt' 1',11' ~dt' verkoepen op

Z·lt -rdag, 22 November. Zaterdag.
om II nm. V.UI., ~ ~ hl \oorllJke bouwperecelen (erfpacht) ;)0 hij 80
pik. Dp/.> !~( I' \', d,ll·,I!, 'l' perecelen Z JIJ annex Oranje Kloof, tusscheu
Constanna \ l>~ !'TI \[ ,dd"r~,1l , PU liggf'n nahij de Houtsbaairivier en den
barelen weil naar \YIJf,}1'r,:: ZIJ hebben een prachtig en uitstekend uit-
zicht ov-r Ó" ,,·t·, '!l .I...-clul j, ruchtrz- berguitzicht.·n in den omtrek. De
lucht In .d, /..:~ oru t r ek I~ ,Pt" verfrisschend en wordt als een gezon.rhaids
en "?oh h.. resort m r ~"lJ" in het ~a.a!·sche schiereiland overtroff ...n.
Het IS ook I'ra('hll~ g.,~,'hi>{t voor rnarkttumerij, een nering die zeer
betaalbaar kan !Z"m ia l worden.

Voor plannen -n Hrdpn' 1"J7"n,l~rbrti@n. d.'(' msn aanzoek hij

W. il. F. KL~Y~ do CO:, Aklagers enz.
3 en i St. Grorgt'R llotel I\amer'll.

'J'Q('UI'I"I!r" ,. .....1' V t'l'\t'KJ'f'r •.
(, od lortton k l..H. I, r "!1@markl Plt!14..

PA.UL D. CLUVER, Afsla~er~
1 Bird trsat, Stellenbosch.

.MlCHA.U & ne VILLIEltS,'
Hofmeyr Kamera,

Kaapstad.
Procureurs voor de verkoeper.

BENOODIGD~
BEN bekwaam MnziekondMzer

en Organist, tevens piano stem-
mer en hersteller. met nit.tek:ende
getuigschriften zoekt een h+: pas-
sende betrekking. onvenchilHg
waar.
Brievsn FR. aan dit Bled.

:AANGE~OMEN
BIJ den ondergeteekende. een

zwarte Koe. rechter OOr stomp,
linker oor stukje uit van onder.

. J. G. VAN RE.RNEN,
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