
I K,
Voor 108edingatoft8ll, B10G18Dt

en allerlei IKlaa~kte Kleed·
in voor dam en kinderen.
Ook Huisl eo Tafel Linnen.
Hoed-u, orden op emaakt i

de.. nieQw8~ mode te{eu billij~ate.
prIJzen.

JillT DJ ROLL.aW1. KIRK,
Pari •• t rut, KA.4PSTAD
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Wetgtyende

t.u.. UN

De heer ~ra -deWet hebben. ,dur sij yan alle nnten Py·
!'Mgd sijn han eipDdom i!1 Jonbl'lh~ "!ieg uit. de ~nd te Y8rkoo~
beab.eD hetael~e W {Jublieke mttdedlogtog UIl te bieden, eo h.ebbéo
daarom dea 0DCItI'g8teetende. plui te "erkoopen op •

" 28 November, e.k.,
'8 MOllGBN8 TB BLI" URE,

14 ZEER KOSTBARE ERVEN,
Geiegen laUgB den Molen ItrooJ:Ïl aan den Jonk81'8hoek Wegen tegeDO"f'8I'
het, eigwd8m "an den heer Pieter de Waal (W aalheim), en annex het, I ~igendoDider Preebijteriuuache. Kerk.
'. '. De~ 8I'Ten worden aan drie aijden begrensd door wegeDt ell sijn
gt'legen .in 't hart van Stellenbosch, aleo~ enkele sohrede~ nu de
Nederduit.ch·Gere!ormeerde Kerk en het Magiatraat.8 Kantoor. .

PAUL D. OLUVBR,
AF8LAGBR.

a ,

Om Il uur op de
"~............~,. . ZONDER RESE,

w~ Termen :-Ëenvijfde kontant, de balans in
er en. mijnen met rente tegen 6 per cent. per jaar~, .'

;---.--, -, - Karren, enz., zullen voorzien worden vrij . vnnlmeJlne8tll6Zllag naar de }>lek te vervoeren: Voornemende
. hunne plaatsen te boeken zoo spoedig mogelijk.
• voor gezorgd worden, vrij. . ,.,

DE HEER Zend om Lithopphisch~ plannen, die in ~EM!h\,' dagen sullen
gereed sijn, en volle bijzonderheden aan '( j. I

G R L I'C K A. M. FISHE~,'. '~~i .
, Algemeene 14ak~laat .

" St, Ge01'$'e'8 H~te1 ~er8,
P08tbtia~.',. 32, Kaapst!ld. .1- II, ~ .

-------- s : {. I ,.. -t·! ,
Ontboud de plaats, datum en tijd van verkoop~ t-. .

Publieke Vergadering Houtbaai, Donderdag, den Uden Deceplber. l~'~iom ij ·'.Di.
Wees zeker dezen dag ~rtl te' hou- ..

den! Woon deze groQt;E;f.:verkoo- GIJ kunt stem
ping bij, ~.:-'7t, ,; . in de A.II...........,IU.

De toekomstige Brighton v"n~" 'd A.fi'ika!!!~ ,'; I :t .' .
. ?' :.; ';

,STAMPE~ en ZOUTE~pIJK"
. • 'I' I '

Ardernes Gebouwen, ~~~marktstl'&&t,

}
I ~~1~~'~fs1agelII.

, 1- I iJ_;. '. ;.1 .
I »:»: ;' CA. .
I ,.' . , :

).,

.'

OP

zijt.

. ' UIT· DE ,HAND. TE KOOP.·
"'........._ Vel~kornetschap

~.ij geregistreerd D.ODdergeteekende, dMrtOe ge~t zijnde door den heer TaolW A-
p HuGO, biedt.&aD uit de hand te nrkoopeD de welbekende plaats

Z»"'-.:T~~e~'r_I~
. • Groot ~706 venien, gelegen in het diltrikt &ichmond. en omtnmt' ii

uue rijdena nu het dorp Biohmood. " Drupfontein " grenst UIlde aIOm-

& beblJde plaaYen olRietfontein ", "Oudeplaata" en "80~" eDli'l. het veld is bijsondel' goed yoor groot en klein Tee.
, T ,De p~ 18 goed yoomen met water, sijnde er een standhoudende.-

,I fontein bij den opstal en YOlop buiten walen. Br sijn landen omheind
t 'fOOl' twee mudden zaad. ~ kraaien en buitengebouwen sijn alle in

.,.. l,OeCle ~ .laoak het woonhuia hetwelk 118 TertrekbD ben.t. '
. Dit is een zeer goede kans om een. goed en algemeen
bruikbaar stuk grond te bekomeD. , .
- Verdere bij.ond8lheden· kunnen verkregeD:_ worden bij

W. P. CRESSEY. Afslager.
IndJeb .niet uit de hand verkocht Tê>orden 31aten Deo.,mber, 1902,

sal dit e~ndOID p:8l" publieke "eiling verkocht wordeD, Datmn en
plaats nn verk~p~~,later té worden bepaald.

van Kiezere toespreken in de

~elast
, veil.
19.02.
,rweg

PAVILLION,
PAARL,

- -~II

poor-
It het
trum

VR~~DAG,
28 111v" om 7.30 n.m.

-.~'J: DB VILLI.BB ~ den
Voorzitterstoel bekleeden.

A. M. FISHER,
St. Georges Hotel Kamers,

Post Bos 732, Kaapstad.
Agent voor Verkoopers.

<Oommisies, om perceelen te koepen op
worden ondernomen door A..M.F.

naar
<a l.S.

rweg

lank,
.chie,

-ders
n, of
Iotel
j der

, mg.
dige

·.1 ' •

I. IU. ·lnjll)le.IU _. JIIIIIIINIII E~I.

.)
DE HEER Verkooping per: Publieke zonder'

Reserv., vllln IEerstekla~.eJ11C1I18, Linnen,
aan de Pavillo", Zaal,

Op DINSDAG, WOENSDAG-en;-
1a, a en 1r DeoeD1be""

, ,
ALSOOK BBN P&AOBTIGB VERZl!INDINOt.

I'.RRDAG,:.1(.

:.K.,

Ver adering
\ UN

IIEZERS IOESP EIE BEROEMDE SHE~IELD
(ge-

Il( DB

zen,
m

J.

OIl.

,
ent
age

ge-

..:he

IS
..:h,
en
-n,

Je
n



..'

-_ ......

..;.

TS 96.

Invoerders Yan· Landbouw
Lloyds'

"Aetmotor"
Windmolen

IS DI

Goedkoopste en met'st Economi-
s-he Krucht, voor het Ophij-
ben mn Groote of Kleine

hoeveelh -den .

-w ATER
vonR. Ol .

Hniahondlng of den Tun,
Het Drenken YD Vee,

.ol Besproel·ingldoelelnden.
l:IT

RIVIERE.\J, PUTEEN . 01
BOORGATE .

"

Betaling aan " Life' 'overnors "
Divendenten betaald/en voorzien ...
Saldo over~bracbt . .. ...

De gemiddelde opbrengst per vracht. !braat
'" \vaafi&per karaat· .
u I" v.l'(lcbt

. " OPbl'l!! ngat per vmcbt
nra&t

w~ e per karaat
" vracht

. opbrengat per vracht.. I karaat .
~aaroe per karaat

,f vrapht "

Lloyi. . sarden hun eigen erva-
en Oprettera naar alle dee.en der
Kolonie om ".A.61'motJl" Wind·
molens op te richten.

S t!ECO~80i:..·.DEERDE·MIJ·NEN, BEPERKT.
BAI.Alf8-REKE'NIIfG, 30 ~ 1902.

"";deDo ~ enKim~i.;::: t '1'
• " "" I 46/5"1 .
" • "" I 35/6'2

oor premier mijn (W~lton) was . t '30-

"" , 33/5'9
IJ ". 1 O/ll'()
oor Bultfontein mij~ 'Was . , •It I

• ;.D. BARR-IS,
F. HIRSCHHO&N ..
L. S. J ilfESON,
L. L. MICHRLL,
C.. E. NlND,
F. OATS,
H. P., RUDD,
VICTOR SlllPSON,
G: F. WILLIAMS,

DrUJtDU&KlJ.

L'ENBOS:CH' D.\DÉdl~K I'ENOOD1GOSTE L , li ',. ·TIV~~iTim~~:,.D~ ... :
. . r.ofJ~ ;' "per brief, meldende

, .:u: . w"lk r1~gI609 verei cbt wordt, bij
, i i·'!1.#c. BARNARD'

VERKonpING ~;',i:; 47 Uly1.bs~t,
. ~ . '. _ t.A I: . Beaufort West.

. . ?\ over6Mf~',i \J02.
VAN ' t ;~ ·it .

• . I" t . ' L . I'

302Oroo!!Hf(Jrc~el(Jnpa~~;~lJ~~:~nI

MoSTERT DRIFT LANDGOED Pu~~~e!~~~o~ng
. I' zOUT ~qlt(Afdeeling CBI,den),

t ra~.:Mev. Giliomee, t .
$ ,~, {,'j - OP - ,
, f.', I '

d6eDS~IJ!~n 3rdcn December 1901,
i ,; :"1 TAN j

50 E~r;;t~,:'klas. EzelSt' ,: f DE !:;;!" :5,. lo EE~E HJOTHI!JliK

10 ' S}: RUI·o Paarden Als per balans, 30 uli,1901 ,.. .. .: £2,780,120 0 °.' ~J.". Q nJ • Min' opbetaald in dit J'ur tot op h en ... . 141,800 ° Q! t}" i, i
t. \~;~ -- i DJI ,BIJJU 4-'; P~" ZUID AnIK ANSCB!l

DE ;O~_p'~~geteeken.i(m, bi:lh90r1ijk ONTGINNINGS HJPOTRJJBKEN: .

gl:l~~: door den heer iJ. \J. Verzekerd.op vertJ!1d Y8~ "ten geltoc~t !an
yaJiriqius, sullen gf'tioerride vee . Londen en ZJid ~fnkaan&Che/ontgm-

k b 'iJ 11 d N f IJ h nlOgs maatsc PPIJ • ... . ..
ver o p. :R e oor ee lO an Min opbetaald d r aankoop uit'~l:remiums
zelve .. J.t~llzocht. De Ez~ en op huur van bouwen onder clausule
Paar<\en{~ilh jong, in goede cónditie 10 van de Hy tbeeken. Trust ~kte (zie
en ge~~ix~'r voor dadelijk g~bruilc. beneden' en ~ (lOnt.,.) .
Uet ~at #;Óg maar zeer mqeielijk: I

bruikbatf 'J?aarden en ezels 'te be- DE BUJIB 4-t "It:! UI.Tf'ON'r£I~'On· IOATIES:.
komen. !.i~.i.ema.nd laat du.J de,Q Als per balans, 30 uni, lOOI .. ,·1 ...

. "t - Min opbetaald ge4. rende jaar tot o~ datum
kans to~ bij gaan.. I

Jd AN G. FABIUcfus. RBsun :: .'
, l',' I Reserve fonds be,tegd in consuls (zie per
'.~~!,~( ~ ~ t'l I. ' con ral... . ..... .... . . ..
; b.Ei.PEU, IODRE', Premium" enz be Id door de vel'kooping
I ri-"" van. 10,000 referente aandedIen van
:. :. £2 lOs. Od: e en 209 oude '-ndeelen

CALEDPN~ van .£5 elk ... '''J ..,218~Ii Min uitgaven v r con· .' . .
--":'_~:--- ~ .I véTlie van ka itaal tot ' .

30iuni,190' .0. ~3 . ~
t.. ·1

de

"
"

"
"

PUBLIEKE
!Irbtt.

,
I

[TOEGEVEN:
7 3,409 preferente . ndcelen van £2 lOs. Od:

elk... ... . ...
9 3,4-00 ljJïtgeatel c aandeeIen van £2 108.

Od.elk ...
Mf'v. A. F. noux, hebbende ten laatste besloten gehoor te geven

flan de vele verzoeken om haar prachtig Eigendom in ~tukken·te ver-
deelen, heeft, den ondergeteekende gelast op de ~lrek te ver-
kr op n, tA Jonkers Hoek Weg,

OP

Oude aandeeien on eranderd
I

Zaterdag, & December, om 31~5n.In,
. I

. 302 groote "ouw en Tuin Perceelen, gelegen aan het ~oven.
r-inde van bet Dorp Stellenbolilch. natlij den ip~ang
naar de prachtige Jon kers Hoek ValH~i. en beplant
mot, omtrent 41,000 geënte wijnstokken, 2,000 vruohtboomen, enz.

I.

De ligging. dezer ERVI'lN is ongeëvenaard, ¥jDde laD:gs de
.ID.eestgeli efkoo.de der prachtige uitstappen van het
dorp.

De Wateryo<>r'raa.d van de Eerste R5:vier wasrop de
grond gerechtigd is, is werkelijk onbeperkt, . J .

De Grond is zeer vruchtbaar en elk deel k n bewerkt wor-
den, en-is bijzonder geschikt voor melkboerderij en aardbei bedden.

DI:l Verkooping verschaft een uitst.eke~de kans voor
dit>genen, die eerste klas Bou.~' P~rceelen
teiSon betrekkelijke kleine kosten wensehen te bl'ko~exi.l·

.. yoor ergens anders te koopen, moete~
ZIJ, die w~o ~hen )i ei,lig~ belegginiCeDj' in vastgoed te
hebben, dit eigendom voor den dag der verkooping bezichtigen. Goed.
koop retour kaartje worden Zaterdags uitgegeven. I

, Ui zondere ioschl~~elij"h,-,den met betrekking tot de yopr-
~a.a~den van bet~ling zulten gegeven worden, on
dJ termijnen 7-1111eu strekken orer t"W"eejaren met rente

5 ' ,~gl!n per ceut, ...
.t::en V rlje Trein zal voornemonds koopers I naar

Stellenbo eh vervo ren op den dag der verkooping.

Lithographisohe plannen kunnen verkregen worden van de ~rocu.
reurs ran de verkoopers of den endergeteekende.

PAUL D. CLUVER, Af~lager. ;
1Birdstraat, Stellenbosch.

C rediteuren ... . •
Hypotheeken en ,obligati_,

onbetaald··l .....
Onopgeeisebte dividentën en tliv ..........
Reserve voor .cbnldbrieven .rente omre!oc,pen
. tot :ópdatum I ...

Divident op pret rent en ·uit2t!lltjUjUJ
'deelea VOO r alf jaar tot
verklaard ao uQÏ, 1902 ..

Balana o~tro"*e, .Ia peJ"'!WÏnst
rekeDlng. • .. , .' ...

Voo aVAL Scl£ULDPLlCHilU :
(a) op oatvangb&re

,diaconto, aeded

MWOAU & DE VILLIEH,~,
1Jofmeyr Kamers,

Kaap tad,
Procureurs voor d,l verkooper.

., P ~,'~"'"-h.",._

den, Sz~pmpu.ac:nt--
ten, .
ben,
den oD1:ibfVëj:,oollreJ1ldp.
ders
tie _.-_: s v..J. C. SMITH &. CO~,

Hont, Kool en TimlD8rDOat laguijDSD, i •

- . K~.niaaI- en ADlaribansrJle l~enhOllt,
STOOM ZAAGMQLE~S. il'

88, Breëstraat en Rlebeeks'l Pleiil
, , ,

K. AAPI!ITAD. -' .

f

•

"
JJ. "

2,&00,000 0 0

],058,52~ 10 °
2,458,522 10 0

4;417,045 . 0 0
82,955 0 °

£4,500,O~0 0 °

..
1,150,000 O· 0

4-,105 0 °
228,680 0 0
18,2.00 0 0

. 1,10~902 10 ij

182,360 13> 6
"

131,OÓ3 15 J) "
200,000 0 0
00,900 0 0

70;UT 1

1,S60' 9 il

170,921 17 10

7,IIJ7.18· 0
15.51 £): i

101,562 '5 9.

1,025,000' .0 0

19 ,6 6 . 2 . ft

124,800 IJ 0

150,000'

~7';800

...... .
: 30/4.'1 KIXBEJt!-IY,' .

6/9 H NOVl!:JlBU,,· HW!.

. J ~. DJ! BultS' EN KUOIÊ&LU JLUN&]

':1 . &"X.£N[I(G :
ClailJl8 .gebouden onder gouvernement.

~ . licenties aJ. per baJanl, 30th Juni, 1901 £4,216,007 10 10
Min afgeeehreVfJI. SO 1uni, 190~ (zic!
. winst en verlies rekeniJlg) '" ...

4,5óo,oep ° 0
~ .

1
1,14.5,95 0

(

K .u>ITA'L, :N .L. :-
- . . ere!li"t1'~:'t) :

Onder besluiten YaD!buitengewonea emeene
vergadering. 2.~ December, 190t :

800,000 preferente dooienvan £2.~0s. Od.
elk d~gende een vaste oplooper¥.e pre-

. ferente divUlen,tvan 40 uI" pe~Haaren
staande al ká[tltaal met betrekJ['ing tot
voor~og tegé over de uitgeate de aaR·
dooien voor de som van'l20 elk . ... U,OOO,OOO 0 0

},000,000 ]l'utgestel e aandooIen van 2 lOs.
. Dd. elk ...

I

On Toitspan, Bultfontein en Pre~ier (Wes-
selton] mijnen, W_ltoD -Laudgood,
Lao~oed gekocht van de ~nden en
Zuid Afrikaanecbe Ontginnióg'l Maat-
schappij, beperkt, en huur en oDd r·
nemingen van de New Bult;{onteln
Mining Maatecb.appij, &perkt, en van
de K.imberJey Diamant Maatacbppij,
per balaDl...3'O Jqoi, 1901... ...

British United Diamond Mining Company
.Beperkt, (ln andere ~n Ifldert
gekocht... ... ... ...

2u5,4 0 0 0
MAoHr •• UJI DI TOll8TBL :
De Been en Kimberley ...
Premier, Bultfootein ell du ToitIpao

!fiD ~remium. op gebouwen huur gebruikt
1.nhet terug lroopen van de De, Beers .
4-lo I" ·Zuid AfrikMnsehe 80hnldbrieven
onder. CJaosule 10 van· hypotbeeken
trust akte (zie per ~tra). :.. : ..

PWTllIIN BN VA.8TG01tD:
o 0' Kenilworth ~dgoed en dorp ...

Andere vutgoed en mijn beJan~n

Belegg;ngen. in St.ocke en aaodeelen [in-
. . sluit~nde koelkamer) . .. . ...
Uitgaven' op dynamiet .. erken tot SOlien

.Tuni, 1902 '" '" ...
~toren, Compounds en Stands eigendom
Itaapstad kantoren, koste tot op datum '"

0' K.an~r meu~len-Kimbetley en LonJen
ScJrACHTJlNB¥ Aimnll'BlUf.A1UilfTll nlrro:
De Been eo Kimberley' ...
Premier, Bultfontein en Dutoitapan

1
t.

..

I

I

'1',,,;,1 .. j

Levo.ude ha'V.e
Timmerhout, brudh~'en ~d~'mijnv~;:

iliad •.. '... .., '"
BUU1VGIOBD OP 'VLO& .... " : _

De Been en Kimberley 2,630~040 vraehtén
. ~ 1/8 .... ... . •.
Premier 1,61.3,914 vrachten tegen 11.
B~tfooten, D,9;}' n.cht:en tegen 1/.

Sch~ op ieeningen en "ere reken~IR :r.':.B~:~(lI.~:::.,. ..
,ll,17 ,000 coDlOls tegen 93 5{ (zie per

eootra) ...
L(J'II oovm01t' ~ ~OOPSO.:
Kocht voor 160,000 ui~ &aDd Jen

van al. Od. elk ODderbe.laiten van
bnit.eDprone verpderiDg, !SrdDeeem-
her, 1801 ... ... . ..

Min atg,echreVeII aan .nolt eli nrIiet
rebaiag op'3Otte luDi, 1 02 ...

~&aaa Mening, 60,000' aite-teJd Aandee.
. ~ 1,Me ai~ ..adeeIea,gedeel~

lijke todeDu" ~d ea boD
VDdeeleo nig opgeeiIcbt op 11

. Jui, lVOl, vertegeawoordigeode
. DlaIDaIltAmop baoc:Lm .•.
W· I. betMJhMr •
Korte ~D~ fIpa'~t'" :::
K.oIit.mt ID bulten en in baodeo Kimbe-l-yeaLoDdea . ~

180;0 ° 0
(1

3,359,025 1 . 5

8,493,3 3 5 II

4,10:£ 0 °
3.149,21 5 II

. 59,04.0i ° 0
189,623 . 8

10 ,668

GH,401
, .

635,7 2
116.1115 6
3~,~7 IS
-5,37 0

136,000 °
299,9403 13· ,_
166,056 8 g

4,56,000 0

.u, 0 4

197,tb3 0 0
7 ,695 14 0
t4,04B a Q

299,995

I ,033 S 0

1,102,002 10 0

..wo,04Hl 0 0

100, 00 0 0

r

300,000 0 0
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.1 0 0

I 4 2.1
; Il I'

o
, 3 0

lO 0

I U

I 19
• 2
, U
I, 0

,10 3

,)~,

599,682 2 7'

334,903 16 ti

934,586 8 S

.... f~ IlOT .............. _·
11,118'1" ,'~ . -r ."E :~ili • yrUd~,.den 12den Deootnber, 1902,
l:.lM Us I Ill. iDdiea ~ ook éle ~ CJ..-

~.. x',•.a"'I11_~"'~"

..AAn 'qn ,ExOrllentie dtnl Bdele~.l
Sm- W ALTO FAlBOI8 Hleliy-HUT-l
OBIX80N, . . - . , '. , .
'D,.....__ Groot"" '. . dl' .---'·Le VOOR de Publieke BcPool aan
- A'riua "an e IlMr 1l_;IlI_ ....JL BoB r....... Ri' .. h
orde ft,D St. )(ichul en St. Geo~, .'. e l""8- ne.r, ID et
.Gou"rDe1l1"·en Hoofd KOIlUDAlld.&nt no. distrik.t threUendam, een Hoofd
sï;n Kaj_teita Kolonie ~ Kut de Onderwijzer. geoertifioeerd. ónge-

, ,I Goed. ~p, en. n.n d•• treken le er httwd in staat om onder wijs te,d"afhaubllJk "~ .l~n,en•. , elll. 'I geven in Hollandaoh en Engelaoh
De 'Petitie van de Oommissáriasen en b ,reid om in Januari, e.L. na de

" 'YaD, • de Munioil?~i.t-ei.~'-van Porter- vaoat.ti~, zijn werk; te beginnen. .
U 807 fU Tijie Wont eerbl~liJk : . ~alan,s £90 por Jaar.

" I : ~1. Dat uw PetitiOnarisaën. wen- , .A..p'plicatiea vergell8ld nn getuig-
..•. t,i81,93S l~ 110ben gebracht ;te worden onder 'f~hnften zullen v~r dese bet~k.-

l,i71,S'U li .3 I de werking van Akte No. 4ó van ,king ontvangen worden tot Zater-
1882 wor dese lIuniolptWteit ten dag. den lSden Deoemeer, lij02.
voUe, OIlder titel van de. ~ uniei- door
paliteit van Porterville.

2 Dat uw c Petitionariuen de
Commisaaris.en lijn van de MUDi.-
oipaliteit van PorteniUe •.Afdeeling OIDIlIU'lVDOO BO.OODIGB, Dordreeht.Plquetberg. gek:o.en vOor drie. jaren IdlIlIW Da .. .....

.v bij de laatste verkiesing in termen Op. de plaat. Grootfontein, in het
van SeeUe 3 van Akte 13 van 1864. distrikt Bt!&ufortW "'It,~Z88 uur

8. Dat ODM ,Munioipaliteit, BOO· rijden nu Eraaerburg Road. Sa-
ale tegenwoordig opge~kken. 'on- Iaris ,£50 en vrij logies. Vereisoht. Dadelijk benoodigd een .Kate
der Ordonnantie 9 van '1886, niet' b"kltaamhéid om oDderwijs in klas ~maker.
het doel van OOI dOrp beaDtwoordt. H~Ilandach. Rngelaoh en Hand- Doe u.osoek bij P. J. R08IOCW, ,

.. ~ de gÏeosen V81~ld werk: te ge"en. Werk. te beginnen Greyum, diatrikt "an Caledon, met
worde, ala iOI,rt :-De Muniolpali- na d-e Kerstyakantie. Appholltiea verwijaingen, en melding van
.tat te beIl.aaIl het dorp Porterville znllen worden ontvangen tot 25aten SalariJ nreiloht.

, ell gemeent. met de reet van de December, door Koet en Logiee vrij.
pluta Willema Vallei, alias Pomona., v_ P 'u' Il'RWE Apptioatiea sullen oiltn.Dg8J1 wor
teumen. begren-.l ,ala volgt:- . .lMlnr.. V.D. hof w' den tot 15 JJecember.

, Tm Noorden "door .de plaats Klein ort est. --- ---------
BleeDboech. ten 'ltlÏden door een Beaufort West,. Derde ltláa Publieke School

_'"_0,7_4_7-+-_8 ". eB de pIaáts Geluu"aard,.ten J 24 November. 1902. te. Voorbaat, dia~ Ladi-
9 00Iten door de plaats Houd 000- . .tb, K lt.

lt&Dt, en ten'·Weston d'lo" de P.la&t- UDIILIIGSIUD STIU.IIBOSGB lIDll •
I8n Pampoenakraal en Klipatift. BENOODIGD. ~n On.denriJser

6. Dat eeD getal van zes Com- TENDER. I T.KNDERS I bot"~mde School
1DÏIIari8iMm' .. orde' toegekend aan - Salaris '£100 p.L en 'vrije won-
~de ){unioipaliteit. TENDERS worden mite' -dnen ing•. &en gehuwd pe1'1lOOl1al de

Hierom verweken uw Petition- . gev.ru.gd voor het bouwen l'oork.eur hebben, Kopiën van
. 'uj.aae1i dat'het uw Éoellerltie moge van een Brug oyer de &insr lan~ Certificaten en Getuiga ·hriften ~.
.bebagen, .om door ·.de m~b~ n den Bóttelarij-weg. bij de plaats bek:w.. mh id en cnbeëproken sedF-
gegeven onder de voor.',enmgen Huendsl. lijk: ~ te worden iogeSOJiden

R- vanAkte 45 van 1882, oi1B ,ver- VOOl' bijzonderheden doe' aan- voor den 25. n December, e.k. bij
soek toe te staan. soek bij den O. dergE'iiPekende, bij den ondergeteekende. ~

Bn uw Petitionariaaen, ens, wien alle tenden vóór den lOden J WOUW
D be L' 1 __.I te" Da. . • L tGet. A. BUSLSR, Voorsitter., eoem r, e..... ~leYIl::l'U moe n Ladis it"
worden. De laagste of eenige ten- mN...· 190

1....de .... ood L..l~&.. te rd 24 ...0' mber, i., P J MOHR ... r nl,," n -~._.,... wo' en" .. ". I AJUII-nomeD.. N.B. Het werk begint na
" . R. B. LA.UBIK,' ·e _-. Kerst vacantie. '
ti" PIIT.LJ/VAK ZIJL, I PAUL D. CLUVER, ,

: t~T;~TB~J J WE~ELOO= :R~~~~pe=n:~~
KENNIS GEVIN G VAN de~ plaat.s .Q~ntei,,~ 8eaVin Cotta"B o~ dBzl8l1ifzi,"d,.
. . . ~ een donker bruin merne Paad, - .

BIJ mij Ko~n1oóPen, op de "~l wit neUl, met d~ witte ~ (Het tigendon van den heer Bredea-.te ElaDdafont.em. Diet. ongel eM. Een JOIlg. IObunmel . ,kamp). .
w~, 1 Zwart merrie',X.t. heup P..,d ODgel~ De D~~. ~ &all sija nM
01Ilt;rqt'16 . jfar end, m 1 &ruia' PUz:dell'-.nn:d8lllu.t.t met een: vaal vne.udeD, ea t pabO- ~ 't ~

RuiD,~l,QJIltnnt8jaaroud. ,B~__.~ .I. hft =-teh:::-~~:
.~ kan cte.elq' ~ c., UIOIII'PI<' ......... en atl\l.eT'eD. "'.., ia benid __ bn té ~ ..
·beïteHng,. ..l'ferteDtie, en in- ~ de P~ ~ ~0IUIl aan- ~j'" _ ... ~ l~ ia
;n* tóegeeigeod biaa6D: c1ertitr Joópen 'geUé.'fBIl aan den~. a. pneh.tip ea ...-. __ bad PIMtA.

_ •• ,_,,_. ., "';_M~ keude kemris te -- door W18D GOeCIe 'wh Goeie.at..tie.Sll-JDJJn ~'1l"'- e-:'--: . .~
"abilIDW'd 'WOJ'dea. " alle ~ beta.ld lt11leil ~or- O.MIijb ".apk •• .., ..nl - club-

, ~. ~ .
N.' J. ·IURUS, Alle bduU"eid ... ~----X~t.m, F. J. DtrTOIT, T__ billijk.

00aIU.bJe. ' :.Loxton. ViGtoria WeA

AJ...."fMu~ OnOS1'u-De Bee and Kim-
berley Mijnen .... ...
VLOO UlTGAV&!i-De Beers en Kim-

" berley Mijnen

313,062 IS Id

I
~
I "

"1rd af:
Blanw grond op Vloeren
~o Juni 1902 :
2,6~0,040 vrachten te-
gen 1/6... , ...

Mi. Blauw grond' op
vloeren 30 Juni 19011
2,571,250 vrachten te-
geD 1/6....

"

197,t6S 0 0

192,843 15 0
4,409 6 0 ,

~30,177 1 3
t

f

!. : I
! . ,

AAS MIni ONS:08TJlN - Premier Mijn (Wes-
selton) ... ,,. ,.. ... 222,478 16 ii

" VLOU ONXOSTJ!N-Premier MijD (Wea-
selton) 99,571 ~ 7

I.

Trd af:
Blauw grond op Vloeren

so Juni 1902: .
1,578,914- n'lChten \eo .
~ 1/-... ' 18,696 14 0M,. Blauw grond op
Vloeren 80 Juni .1901:
1,898,968 vrachten te-
gen 1/- 69,698 8 0

822,050 4 10.

I

f.
I
i "

8,997 Il 0

79,S86 0 6
28,827 19 9

102,713 0 8

Ail Mul' OlfX08'UN-Bultfontein Mijn
,,- VLO.. '" " " !

i
I 'Tre~ _jl

Blauw grond op Vloeren
SO Juni 1902 :
480,934 nachten te-
gen 1/.

Mi. Blauw grond op
Vloel"'n, SOJuni 1901 :
148,086 'fTIlohten te-
gen 1/-

.'j

24,046 14 0

. '

l-

l
I
j

I
l "
1!!6,070 12· s.
1 8,169 16 u:
,37,896 12 .7,

1,404 6 0
16,642 IJ 0

.AAs DIVUBB Ul'l'GAvu-Du Toitspan mijn
" UtTGA VIIN OP VABT GOED ,ZN Pi.OSPUTJ:lIUN

AAN SCIlULDIGlNGlIN:
Salaris enz. Kimberley kantoor ...
AlgemeeDe eehuldigingen, ICbrijfbehoeften,

kabels, rei80DkOllten, Commil8ie en
rente, en divenen... . . .....:::=t::a~~~op jett~.~,Kaa~

Giften un publieke inrichtingen, insluitende
bedrag uitgegeven 'overeenkomstig besluit
van algemeene vergadering gehouden 22
October 1901 ...

Speciale dienst
Auditenren fooi
Londen Kantooruitgaven
Direkteuren fooi ... ,

!S,802 ! 0

43,080 7 2
978 18 9

2,43S 2 2

19,407918 0
1,200 0 0
2,000 0 0
9,568 7 6

'140,060' 0 0

AAN ILBNTlI OP XUITllL V~ GEIlUU1Ulll Jl.t.A.TSCHAPPIIBY
" " "nl BBBlt8VUJl.ANDBN, ZUm-ÁlB.IK.llNSCBE ONT-

G1NNlNG8 HTPOTHJI.z~ JIN BULTPONTJIIN OBLlGATIBB .. ,

" BUlTUGPON)!! OOBLOGS ONKOSTBN:
Colonial Defence Force .::.nSoott's Rail-

way Guards . ... ... .. . 40,S20 19 9
Verdedi~ng der Mutschappijen plaat.

sen en diversen ... s, 10,4011517 0
Speciale uitgave op naturelleoarbeid ... 26,548 12 6

t27)34 2

177,865 9 8 :
I

~OQ,OOO 0 0

I>
~81,Ó40411 111
;90,000 0 0 . 1

I.
i

AA. " LIn GoTJ:B.No:aB''' RJlNTB KooPSOM:
Bedrag afgeschreven

" AN1!IICHDVU BJlDlLÁo:
Machinerie, Schachten en Permanente

Werken ...
Eigendom en Mijn In~ts

1611,88013 3
112,21S 18 8

. i .

JJ Ton:u FONDII
" BEDUG ......lf HTPOTHnxE.."l opbetaald ge-

durende het jaar, gebriukt ter afbetaling
van boek waarden .vy.n Kimberley en
De Been Claims ..•

JJ B,U.4l(1 overgebracht

790,000 0 0

160.000 0 ij i' ·f
. 2,~8i,9SR 10 1', -- l i
... $07...... {, I'

,I Pu B~' ~v.e!rgel)racbt30Jwu,' " i901
" "

I

All DITJDD'Rlf voor halfjaar SI December,
1901, verklurd ~S December, 1901: ,

20/- per aandeel op oude Kapita} van
790,000 l.5 aandeelen ... ...

101. per aandeel op Nieuwe Kapitaal van
10,000 preferente en 210,000 uit-
gestelde aand~en van es 10/- eek---

JJ DIVIDDTBN voor halfjaar tot 80 Juni,
Ig02 verklaard SO Juni, 1902 :..

10/- per aandeel op 800,000 preferente
aandee!en VaD t:J 10/- elk ...

12/6 per aandeel op '1,000,000 uitges-
telde aandeeIen van ~2 10/- elk ...-----

316,&03 19 7
i

ii,

110,OOU 0 0
900,000 0 ij

400,000 0 0

1125,000 0 0
1,025,000 O' 0
198,686 2' 9 o O·

I,
,

" !.u.url overgebracht op Balans RekeniDg

886,613 la 7 "

. I
i
l. .!!~72S,686 2 9

W. PICURING, /J6ir.dar.U.

INO. A. NEVILLE, Jl90Il Bei~i~i.,
KnIlIOU1',

17 Oaro.u:, 1902.
I.

G. TOUCHER!; .f
WateNrkea (Iltraltll' 81 Iiril lil111II' ,

72, LOOPSTRAAT, KaaP8W,
Takken te Malmesbury en Ptquetberg,

Houdt in voorraad een groote verscheidenheid van : I r

WINDMOLENS van 6 tot 16 voet doorsnede met ; :
TORENS van 20 tot 60 voet hoog. . ! .

ZW ARr_r, STOOM. en GALV. PIJPEN van t tot 6 duim.l .
ELBOWS, TEES, BENDS, en a,4remeene behoorselen, d~lfde grootte.
POMPEN: Kontrak!;eurs, Tank. 'koloniale. eB andere pom~n. Syphon,

Muur. Loodgieters, en andere perepompen. Soh~ps. Mid~el-
pnntschu wend~, pers. en ~andere zware pompen.; ~ cf.All weiler
Quadruple Act,?n Semi-rotary" Pompen. met klepJe of ballen
klep. Besproeinga pompen, innemens pijpen van;4 tot 8 duim.
cc Ra80h JJ Kontrakteurs Blijk. Pompen voor modderig water.
(Kunnen niet opge~ropt raken met papieren of strob). .

WIJN POMPEN: "~ro~," alle grootten op stoot w~ of voet
SLANGBN: Gomelastiek en Zeil. van t tot 4 duim. : ! . .

KLEPPKN: Voet, Peet, en hooge drukking tot 6. dui~ ~uoht en
Ballen Kleppen tot 3 duim. I :

CILINDBRS : ,~lk:opers en IJzer 1'8.n Il tot 6 duim. ' Ook. Wind-
molen ~tandaard&, .Hoofd, Range, en Stoom Ketel Kranen, Man-
hole Debels, Wegbl188eD.ens. I :

Geplvaniseerd vierkante en ronde Gerimpelde Water Tanb.
! i
t,

G. Touoll.. heeft de grootste ondervinding in Zuid-Afrika in het
.oprichten van Windmolena en Pomp Stelaela. . ! :

~ wordt gedaan. ~ 8I"tVtIl mpDeD w~ sebruikt.

_&,,,.,E ONMOGEL.JI.
.ONWliRSCHIJMLIJK.

SNIT EN MAAlSEL'

DRESJlAKER.

j "

De ~ daartóe behoorlijk gelut, ~,~" PUBLlBKB
. , ,V~G te kOOp aanbieden t.n 10 UN dal "oormidclaga :- .

~O X_pecbe 80bapen '(swar. alaohtdieren).
400 Kaapaohe Sohapen (jonge hamela).
800 .Kaapaohe Sohaptln (UIltHlooien) .
SOO KaapiChe 8oha~ (jonge ~). .
800 KBapIIO\le "Dd KeriDO So-ren (ooien en haoiela).
SOO Kaa~he Bokken (gmoengd). . . .
.. SO Ko.lóDiale P~en (sluiten merries en veulens in).

SO DOn~eya (alle kluaell~ . : .
10 DonkeY' (jonge). ' .
70 OaIeo. K.n en Vaarsen (in goede cODditie).
,30 Mui~~é condi~. _ .
1 paar . . TrekpaUden (gezond) doDkêr bruin, pt ach-
. tige bondi. (in hUD vijfde ~).' .

. W~nlij~ mllen ~r ..... dieren daD' boft~ op de
cleg der nrkooping ur geboden 1t'OI'Cien. _.

. De oQd~teek.enden beW1l8t mjnde 1'I.n de heataande mOf"ilijkheden
In bet verkriJ~ ~an eenige ~rt. van. VgR. hebb.m IOhikkinlJ"n met
de boeren ~maak:t om hno 9verigen 1'OOIft8od. 'ftD de hand te setten,
.oodat. de ;J?oêren in ~e. Trane~ fin. Oranje Rivier. Kolonie een kans
kunnen mllféD' om dieren te bekomea IOndef heinde en ver erna&r te
j.n. De VerkoOping'Sal pla'lts vinden binnen een &teenwerp van de
Spoorwes 8tatie. Al het Tee &al behoorlijk gerangachikt worden. en in
troepen geplaatst worden om koopeni ,te ,gerie"en. Al het "f'M ia in
goede conditie ~n gesond..

Onmiddellijk Da deze Verkooping, sal D. PI........

. ~~.HART,E8EE.TFOIITEI.,,.
~'Groot 4,300 JrlorgeD.

opgeveild .orden, en iridieill'erkQoht_· .. l het l'olgende vee op den vol-
genden dag. 13 December. 1902. opgeveild worden op de PJaats,12
mijlen 1'aD. het -dorp. . Vervoer middelen zullen veraehaft worden tegen
billijke term,en. .

,700 Merino en Kaapsohe Ooien.
400 :Merino Lammers (6 maanden).:
200 Bastaard Kaapsche Lammers.
200 .Bastaard' eu Kaapsohe Ooien (4 tanden).
100 Bok. Ooien (4 tanden).

Allen die .ensoben .roede Tee tegen billijke 'p~jsen te bekom~n
behoeeen .hUn best ~ doen (leze

SWEBT.-Onrledea &aD bet BIool-
'fontein lia.pitaal op den ~_ CIeeer de
eoh~~ YaII .Herbert Sweet (~born
WnHf) in deo 01Ldet-dom nD S9 jaren.
Diep béb ..1U'd door da bedro.fda echt-
genoot ell d. kind......

OVERLEDEN op elm Il ... Noftlll-
ber, 1902, mijll jongste ZooD,. lLL&I(

&nu DU PLaaW; in do -eucteidom ftIIl
30 jaren eD 8 maanden. , r

• TeYeDS weo.cb lik mijn bart.lijken duk
toe te breogen tall DL JGIlbert. "'OOmlel
en Louw, ell alle belar!gstellendeo< .•

De bedroefde Moeder, Broeden ea
zu.ten.

W8Il..W. P. DV PLÉSSI8.
. Geb. &mu.:

~U~L, .

!5Noy., 1902.

OVERLEDEN ~a _ kort á. bed op
lIS d_. ,te Priedricberuh, ce .. I'au
'u. AY, Yierde SO''Il nil J'I.lUILIC. Gun..."

AJlD ...... , in d Il otId.-dom ""0 SS j~
Diep ·.betnvd door sijn eoh~

lrioclenn, ""'*' ell broecbno

ZACHT in den HMr otIt.l&pa te Zwazt.
f01lteiD, Pruerba.rg, op 26at8Il 8ept.alber,
190~, J.LCO'UI GIlUA.UOI LI Boa, t.d.r.
~liefd. 8Oh*«-oo~ na I'raociDa Jobuula
C.Lhari.oa Le .Boee, pboren na cler COKf •

"BUJf ioma 811 ill ---.
'\ BeoipS nIÁ'pIlD\""" lDijo _I
Wu_ .... UD allD aiel.u. ~
llIilft 0' lA .". NI, lA .._,ooa.. yoorepoed, -- .-.rt.
" Beoipi I'III&PII» ftD aijIl Juri •.

De bedroefd. _&da_ ..
F. J. O. LE BO&S,

pb. ",ei. CoIff.
Z_arifouteiD, i'ruerbu!'lf,
,~ Boyembe-,19Ol.

GROQTE.
, .

VEBKOOPING -
bij 'te won~. daar .ij waarschijnlijk.; de laatSte verk.oop~ n~ dit
seisoen in de Westelijke Provincie sal wellen., , .

, GREEFF l WALTER,
4falagers.

A.AN bll)eDnMt'l1.Ilten en Yri8lldan wordt
bekend ~ li., het d.en Heere be-
haatrd heeft door" ~iood ft,D onM ·aijde
te1l8lllen, op 6 (ctob,r, 1902, de ...-.duw.
W[LB:J:LJ(U{.t. JU&U lUo1'lroLLlA, pborea.
J&II_ ft,D Bene1nlrg, ill den oUerdom
van 68 jaren 1 _den .0. 15 dage.. .
.0. ovWledeae W'M \'l'OIg8I' woonaehtig

in hOI'diatriot c.r.. 0... 105 ". 5.
S. J. JACOBS.

Booidl,m, elia. Ollnlenotl;
t& Mu" ..... , 19OJ. -

V.IJIDU. KANTOO&.
LAIlfGSBUJW,

25 Nov .• 1902.

BENOODIGD.'
DANKBETUIGING.

,-':'.

lIEVROUW:ct. Wed. J. 'W. R.T.IVJrU-
... be:tuj~ met tJ.en haar ~ CIUJt
UIl famih. eD Tri_de". _ d.liefcle'lOlJe
hnlp en aympathie betooud pdoNDcle cl.
• .iekte _ bij het OYft'lijdeo na haar innig
geli.tden eobt.geDooto.
SomelMt W-to
lISlfoy_bér. 19<'2•

TER gedacbtmi MIl" enaëo dierbareD
echtgenoot eD Vader, J.&.ftU vu SoIU.U- .
W'IlI 'c~u, o....n.deD den ~8ete
No"ember, l~l.

M. M. 8CHrumoER
eD KINDEREN.

1;). S. BOTHA.
Voorzitter der Soh. Com.

1'." .....umDT.
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De cpmpeuatie Akte.

Dur da' 0 m d. XaapkolooM ~
beJaaC bebbe1l by d .. akw, ,..,.n ...ij se Iaiel'
Jo bur gebHI, .ooalJ door beid. baiaeD ..
• bet perl_eo1 ,.paeera :-
Akt. om eeu y reten I UÏDg te ~~tia'~ na

Un miUi.ea t...ee hOD erd eD fijg a !1Mnd
ponden lterlmg om Yoor&ie~ng te aaabII

. yoor.ucbeD o.a OOlDpe tUI Yoor oorlop
ftrlieaen. .

Word' door d Jl Gonyerneor Y&D de Kaap d.
Goede Hoop op en m , bel ad' eD d. toe·
aiemmiq y~ deo W .~ ....ed 0 Baad . en no
d. W."....nd. V.raad.nn daanan, nrord od
ala yolr:- .
1 H_ UI den Oon;eroeur geoorloofd "'_0

door poblielle I nin, oP. t~ neiDen eene .om
Diel te boy n &Inde Uil millioen i.... honderd
eo yiif\i& dai_od ~dea .terlinJ, bo.. n en
behaln bet bachag yan d. I.' ml ... 'oten
o_eenkOIDllUg bet rate uiikel UD Wet 'Ro.
16 no 1900, t n einde Toom aiDI te maken
yoor de betalÏDII Y&D &ok"r. .itcben OlDCOlD'
paualie di. natgeehld mop_ .. orden na OD-
dersoek' door d. commiaaari 0 beboorliJk
aeut.ori.leer(l OlD ond.rsoek in te .t.Uen ~
lad direkt .. 11iea en acbade geled 0 door~-
...ooen nn .. k re diatrik~n nu dele Kolome,
ctie o.aderbnig ..,.,..11 aan innl deor de ge-
.... pend. lJ'Oepen .. n de g.... n Znid Afri·
banacb. Republiek en Oranje Vrjjatut, of
...urin d. KrijIWel behoorlijk wolrd g.prokla·
m.. ld.
2 Benig lréId al.oo bijeengebnehl ken nite"

g..... n ...onr.n op de wijze g.nton-rd .n yut
gedeld door bet 66ft. utik I no de Sobad,
IOC*lelling .n 8peéiale HOYen' W.t, 1900;
behalu dat bet dan Goay nl IU goooorloofd sal
sijn indien bij lalu goedYind" lien tb_ar!tr
te maeb\igen te betalen un perlOnen. wle.r
eiaehen w rden unbeyolen oYereeokom.tlll bet
ge.uoemd. ulill I nn d. g1!noemde Wei, b.t
pbeel. bedrag nn eenii wodani, eiseb, niet-
~DoJtund ... aig iata yer!-t 1n genoem~e
Wet of iD .1 D. Oorlo V..rliu. Compeu ••
J_nmg. W.t, 1900" armede gel·.tri:jdig,

3 NWtfiiemtaaode ee01~ iet. '(.r ..at in H~ig.
d91' iDatra . aitgeyurdigd door den Gouy.er-
Denl o'.reenkOlDlug de ColDmisai.o alg kOlldlgd
door Goay.rn menU lI.unageá No. 465 ... n
16 Jali, 1900 hiermede ~en.uiidig, zullen ~e
penDnen uo .. ie de b..ta1in!{ n.o compenuh"
1DOi' "~beTolen wo den, loo de OOlDlDÏI&Ïe
gerup:biki "ord.n alii Tolgt :

(4) P non n die niet IICbal_dillbe. aden
'ijn n" de mi :laad Y&JI Boogvenud
door eenige un de ge ...one Gerecbt8-
boyeo Tan de Kolonie bnoegde recbu
nu"bt bezittend. of door eenige un
d. .""dale Hoy.n opgericht onder
II De badelooeatellin,g.n poeiale
HOYen Well900" of door eenia Mili-
taire Hol of recltubenken wier yo!oia-
MD betrr.c:btigd ''11 , .... Uigd lijn door
de Alg.meen. 8cbad telliag Wet
190"2,

(b) Personen di. lChuldia be rood.ln werden
aan de lDieda'ld yan aoogy ","d door
uDi~ yan de recbU~k.n of HoYeD"
in b" 'orig. tub-ariikel g.nO"md

4 In de beateding yen de IOt'IIID.n ~.Ioend
ooder de%eWet_eu ond r de Wet No, 16 yan
1900 lullea d. eischen YlO de peraoDeU .. rmeld
in u9-&rtikel (a) Y n bet Yoon~o&aode arlik~1
b.t. .. rat onrwopn .. oeden en In b hand Iinl
komen, .n d... nbeT Iingen un de ComlDi'!Ate
wo opsicble un aoodani.ae .iac 811 zn lI.n bet
.. ra' in ,aanmerking IIOltlfln eo oit ... oord wor-
den, en geeu 11010gelds uI bij wjj.e un c' ID·
penu'Ï. aan MDJI persoon, lOb ldig be'ondeo
Y&D KIlO y~rtaad. al. yoorn md, tuld w rd n
tot 4ai .lie eo een ieder '~n d. a nbe .. ling.n
d.r ColDlDisai. ten opaiehte y lJ e .iacben un
de peftc)Deo g noemd in .ub lie (a) YOOI-
oDemd in oyerwoging liin en IDen IIn d... .aID'
m D ullbeyolen betaald te worden, betaald
sUn. "

6 Person n tnbnldig-nrkhard un HOOI{ftr-
raad door eenige UJl" de Rec.blbenken ol Ge-
rechilboYen, in artik.1 drie .. fmeld ....1 gMn
oompeo tie betaald word 0 ten opzicb" Ylll
e.nia yerli .. geleden te ee ni .n tod y66r bun
g.Yentlen nemen of oyerg Ye, h hij aoodanig
penDn.n t~ tijde toen Iii .000.nig yl't'liu o(
pdeelte daarYIn leden in rebelli waren of ni~'j
en II t ..Qrdt miu dele yerkleard da' de 'oor-
waard .•n ya dit artikel un 'og IL lien
aun op perlOn 0 die wapen.n' opnameo, of op
andere wDoe de m~r\ .. aa HOO&"erl d
pleegd n bij n tweede ol laler. ,gelei(enb id :
Miu dat geen rebel die oode de .... penen bl.~f
tot of na de,,'1 ten Juoi 1902, -ug COmplna:l-
tie boegeoulDd lAl krijgen, 'foor ndies eledon
eeoi!!en tijd y66r deu dato. un aun ourgave,
S Bij d. oyerweain yen bet y lie. of acbad
lIedun of geledeo, &al bet ganae ,00 bttla ',grij Il:
betnbODWd ...orden of b.t nrli'!l of de ehade
I!edun werd door, of in bat ihoeren un
llilnaire ope'ati. door de IlDporri.le Treep-u
no Zijn. Maja .teit, door de Koloniale V.rde
digiDg. Troepen, of door de 1'roepen yao de
ge'll'e&eoe Bepabl~ken of eenige nn hen of
door de r.beUen of door de y r"'iid ring en
OODCentratJe ~o lnend. ban iocder de Kriji"
.... t regol'li miu de, .oor pUlden en ezel.
our aoncentratie kampen :renolDeo en niet un
.ia.naara tero"ogey,u of p... rt.l~n en .zela
olIIIebracht door de Militairen, ooaipen •• ti" lAl
gtt8eYen worden op de be.i. no de waarde no
d.rgelijke dieren, onmiddtlUijik voor den oorlog
of anderlioa naar l(elloelDde eÏjenUll! opti«,
.. n aoi! rm oontribolie ,Il) yuf pondeo lal
betaald .. orden.

7 Ni.t. in d" •• Wet yenat of in eenige drr
in.inleti.. oit .. urdigd . ()OVereenkom.tig da
GOUY roem.nl. Kenc!lgey DI( de CowlDÏlsie
aamtelJ.nde al yool'"oemd, .al bescbouwd wor·
den eeoig persoon die le eeuigen liid schuldig
yerldaard .. eN .. n Hoog'felTud brt recht le
ontnem.n no den "UI! telden pi-Ó. te .. orden
be~d, of ...aar g u prij we.rd 'a..tJuteld,
COIDpe]) Q. t oni ....og.n teu oplicble yau low.e
eïaeodom gecomlD~ndeerd door de Koloniale
Verdedigio!:. Troepen ov.reeukom,ti!! de Wet·
ten no oorlOl,
8 De.. Wet kan yoor alle doel ..iadeo word.o

ungebuld a II De Oorlogs Verliulen Addi-
tioneele Oompenaatie Leenin" Wet, 1(102." .

VILLIERSDORP.

([ag scndeu.)

15.-oy,,-i902:
Wal kan tocb de reden 'un, dat men 100 min

YIn ViJliendorp hoort en wuro wordt dil
rdig pllkje zoo .. lden beJocbt door yreemde-

. .~'II? De fout Ii!!L...,ker uiet bij d. pluiM
.. If. Nooit k.um Iemand dit dl t 'ct bezoeken

'. of bU 1D000t tpreke~ -an de .. hoonbeid en ni'-
oemeode li"illg ,Ii'l plaal 0... ruebtbaar-
beid y&1lden grond. ie o,enloec! wa!.er, Jat h
d. raÏIICh.nd" roome u IaD~ dd IHorgh.lliogeu
oyu reunc'ltige .. at nall.n Ilfloopt om b t
lar laed to. b "oebtigeo. de tal iikheid der il lO-
.111 a tJ'l de o~brenrl YIll I "Heel ~rteD pro-
d.act.n, OlDDl.t "Dl) te 81'rekell yan b.t uitera'
&&DI aam en g JOod. klimaat, ja, all toont
un dat VtlJieradorp een rjjke plaat. ia, fn toe;,
ÏI het um, waaro. rll"? Ab, de treiu oot
breekt. Zeil r ill bet d.t eeu mio door Fran eb.
boek DUr.Wó~ter n deel land nl ~ nen
yoor ontwlkll~hog ....o u cpbren t die ye,.

':' buend .. 1 wo o.
Het "UPplIt Zonder Enj Vali ," i.... ker

.. n Y&D d'. Yl"ucbibaant.e .trellen YIW b~t Cale.
don dialric'. HoeYét'1 wordt er gewo neo .n
bo.. eel lIa... r oie l.onn8U wor .'D? DUI
Il deo moddeu ui. 'II '0 bond rd u !ergera wiill
.n braode"Un, nle' eaos te .prelten .. o ."d.;
prodooten, ... In j rlUk~ met m it. 'a.o eeo

r kleioen OUI'l'IIIknear Worce-Lor ol eJder'll
y noerd, Ong~wiifelt.l wordt h:ht. eeu
d rde YlUl de'l 'bewerk r Il od bevlaDt
WIInt boe Il uden d. be .. uuera tocb de o~

! bren t. kan';! n Ye~YOre:), i~"ieD lij b~D.ne
a.kkUi uItbreid ft. De mvllt 11' y.r en dier u
IlCIw.rech. '

il pynel a "rblijd echter 01'eJ' de to...
t,WIInt 8t'n in IUIle.Dwii.1r . '0, muf

,1IP8Il1Mer! .~. led uu b t pait eht 'oor
Caledon ICbnn 0 Il.OO ten.den te &ija m t bnD
, .,_tj "l!io T_n .!r Low?'. i> d.t lij

dit d I yen blln diltrict . lyer teD.
W'i b k a den beer .bi. <lid Yoor or-

_tu) Yoor Jigo. &&Dm kml in het bui. OlD
Vent d. nood",k 'lrheld 'l"1'li een lijn Yan
P'l"UIICblaoek 0.. den berg nasr Wore tv. Wij
..nzoa_ da b., r lid YOOI WOl'Ul.ter
fbCIa ook I &&D . geboortepl U .. r,.

D f' B,

.1 Trilt
MAATIOHAPPU.
• j-

(tI'-: , ~ Iuiatá1.
Po&.. ID. Ta.uo.,I&o'

~ .. KAla. .lDJIUI:
I "mBLITY,".,...--.

ONuIan •~1 ~..,., 1861.

Kapitaal f £20,000
a-rn J'OJUSa £100,<&18

In ' I

P.J=S. sae.

vD8OBA1lD :"

.....

l' fdeellogjraad Jan Piqnetberg.

BOU1fLIaDD, Koll'fB.AJ:UUIB
•• IJrvODD ....

Deze
.Rngeland, en
brengers te zijD.-.....

Bestellingen m~~f;eJl
beperkt is, .

De Zuid A

,~expert" in
en goede op-

. JolT W'L I fM AfalaCer: Al met
pleisier eenig have .. " dese Ter-
kOOping gebracbt TerkooJM'D, docb
men moet 100 goed wesen hem bij-
tijds ervan kennia ~ geven.

llOmeD.

DE
ZUIDAFRI~HE .DERU.GE

lMeunnetedJr .... tIeIl&PPtJ:.
voorraad

Voorraad en
rkt~

·KAAPSTAD.
DE AJ'RIKAANSCHE

BIJliEL • 'BUIIIEI f
. - WELLINGTON.

JI.. rOUtHr: Dub& Itrut, 11lpst.a4.O.,D(Jbud, F,.du. - ~2 684 8H.
'~"beA l 111 _. £......1..-..., ~ ,•• _.

f_

8PBCIALB BIGJDrSOJlAPP:BN.
.lBIOLUft OCt7BlD1T.

TBUDOIIUl( ~ ..... KnrGI ••
0100,.. "BOJfUI8UDID'" DBll J..U.B.
VBOIIa. BftALDIa VU ToaDllmrOI1f.
a.GUT.Ana Tooa ~n.B'UlLl1f •nu nuwJ'.p DIU...

ALLI vooam.... alBOoBD .. .ur DI"'DDO''U.TlGDII OtTO"' ......
•• P~",I~tn-

mUD.
'l'CISClUINTl1.D80U.BORI OP VO~D"

JWlG •
Lf8IIALI W.u..a.ol BU O~.BG","N

WILLJ.U[ lUBSHALL,
8ecntaria.

Telegrammen-"

Jeyes
Tenderae.rs moeten de l!.am~n van Kennis ~' .. .J.; i" . rt...~~ en

twee personen opgeven, dié zich als ge'~J ~n t v.ruwteuren
borgen zullen stellen voor den ten- : ~blteuren.
derasr, en voor. de ~hool'lijke. { (~ .. .
uitvoering van het kontr"kt. De In den BOe~l.:f van wijlen MeTr•
laagste of eenige tender Diet nood- J{lhanna;, ~J.aabe~b. van JaaJ'8-
zakelijk te worden aangenomen. vel}ad (g~Th'~ VjlJoen) en na-

ge tene] 1!!p ligenoot Heremies
NICt). J. V~OK, Hendrik] ~ari, Jaarsveld, vJm

Secretaris. Brakfonr~irri distrikt Britetown.
t r.
.,.~ 't

CR~DIT~U~~N en Debiteuren
10 de~.]n 1Btedel .worden ver-

zocht hunhe ',~rdenngen in te
e veren en ~~~~en te betalen ten
KalJtore v4·~~ ondergeteekende
blDD~ó lIIes'te~ van beden. .

• t li.J, Ril TH,
. PrOObréu~JvOor .Blz:ecutew.

, ' .~ ,".~ Testamentaire.
Brita~wnJ ,4':r~ie~berJ 1902.

Aa,u I{~hpventers. r
,".~ .

DAAR de,~, .onder paarden
en mfri)jD '~~8Cht, beletten

de onderge~,ei:jleD allen om uit
te _pannen .:og bJ.ln( eigendommen
be~~~ als 'iiOt:i' ~f eh Lang
VleI, ID ~ezei.~tlWing. Alle per-
B?llen•. die tei;-~ht op deSe bil-
n~Vlng pre ,~leD behóorlgk
'fet;volgd woJ!d6.~ .

:.:~ ".P. KOTZ•.
" 'll.' 1>. ;1. KOT ZB., t·,:. J. lCOTZ._

17, DOItP8'l'JtAA.T, KAAPST.A.D,
C.tn..lI~: Bn.uÓtnut.'.

EEl

opnam 111111 DIPmB·., BIT.Afdeelingsraad •.
Piquetberg,

14 November, 1902.

Afrika .• ~.""' .• H_lIlak,
mi4.lDI88D .BIZOUDB.EJiN Onderwijzer, ongetrouwd

wordt gevraagd VOOI' een Pri·
va~~ School te KJippanj distrikt
Prleska.
Oud rrioht te worden I gegeven

aan ongeveer 10 kinderen~ beide in
de Engelsehe en Hollaodsebe talen.
Salaris £45, met vrij 1~ei5. :Werk-
zaamheden te ' ID' maand
Jannari,I903.
bekwaamheid Eln
drag zullen door den oné1erQ'At.ee_
kende worden ingewacht
15den Ueoember.

PortretteA

R. VAN NIKKER
Prieeb,

12 NOT., 1902.
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Een nieuw boek over ZUid-
.Afrika .

.. In GoIdllUld AI rt . Ford.sebun-
g s'Wi ~n zala . und bl,
VOJlDr. <:ML Pet ."r) .

Het botk ° r bespreking nd D, doch
...aar ..ij weinig dan a lkolldigjng
van kunn u 1I:e en, i van d b d VIUl4>e.D I Jl
wel bekend in de rm~ . bieden'
ons ... rekld ,dGt. door bem eelz.i.ns berei
I' me b doel ni nm 81" a het7..ij unde-
Lm" ol handelau 'll'orUaam .r.ijn, maar om
het IR t. oog op dO van 't. EtlI'O-
preo;che taB to be!itudeereiJ. Ir.uiver bi
toris he studiën eoh 1', in \' d met frika,
hielden hem be&ijt, en k in in 1 -
me een jo 1iOó te AIIlSterdam DIt even
k" ..rt "aJl~de zuidelijke helft. van het. I!UUL
di" toonde d men reed k' droeg
"an bijeend ed n di men t onlangs ont-
d.'kt ....aand - n Ita rt. rvan in zijn
niouwe ... rk een druk 11'0 Veu, -
bruch hem er too om zijn aandacbt te rich-
t"11 op bet .in den Bijbel vermclde goudland
Ophir, cJ:lt hij ni t als "cleIl, . Indië. m ar
III de nl('n" ontdekte goudland u van 01>$
~"rf'ldd ol meend te moeten zoeken. Het,
",,-, ('CM.. r niet n r Rhod . dat hij zi~n
uogtlOl "'I'ndde 1IllUU', naar aanleiding nu .Jn
"ph ..lderin in genoemd Ima.rt gevond n,
lIolar een treek aan d Zam i waar dese de
,·ngt .. y n het Lupt\ta ~ doorstroomt.;
"'~Dt daar Wal de plek di voor de "ool5te
'I}Ddmarkt cl l~d old, en in een nDbij.g0-
j;·:.:tm berg Fora _ d h rinn ring VM deD
1I.1lW) Opbjr be1nu}rd, 'll'aarT1lII hij zelf dien
v.iu .\frik .. meent te moeten nH iden.

nr. Poters bepekte zich eclJt ..r niet tot bet
,.pl""",,,n van .~. histori . b vn..agstuk. Was
h." in dl' nabijheid TIIJl dl n berg dat 0010

I,· '",baH n m er 'll'Nd WlI&r de Bijbel mel-
dm" van maakt, dun w el' lIo kan dat
1If"~ 'OOK ou daar goud IIOU vind in hoeveel-
h.-d~n die wellicht. Wit'll'atel'St'llbd in de ~ho,..
.III" zouden ellen; en in plu "',.0 t vre-
d"11 h' zijn mee een gell'('l'd betoog omtrent
.Ill punt, ,·..rbond dr. Peters zjob met eenige
\ nond ..n rau v r.chilk!ud natioealitéiten tot
I..·t biJ n brengeu TIlIl middel die' h m in
_,...., zouden tellen tot n ondEll'Zoek of rijn
d~l1k ""'-"j'; h t juiste w ,en zoo dit. bet. ge,",1
I".~·k U. ,:ijn bet noodigo ~bruilr: te maken
\ .t n rI._, nipu""e goudontd kkin!l;. Met bulp.
,i.. r middelen ondernam dr. P te ...., zamen
1110t P('IlÏJ?i' Duit h.... n Eng 'he reiogellOD-
t"11 en ""Dig volk uit omaliland om hot oog
op do drag .... te houden dje hjj. in bet !and
"If III dienst, dsoht te nemen. ID 1 reu
;.'" die hem van Chinde de Zambesi op zou
d.,.,1l vureu tot bij de plclc WMl' .. ijn onder-
zoek tx>e:iulI!'nmoest, I'll di tw j,nr!'n lnng
duurde. .,
I).. be,..elirijving diee reis ~ h~t hO?fd-

do.,1 van bet .....rk uit, m ar buitendien vindt
men er ui"t ,y""bt.. bes-piegelington ov-er deo
roevtunden in de laatst gekoloni-roe 'stre-
ken nm Zuid-Afrika, maar 00& een nadere
1I1t<'.'lI1'~tiur der Ophir kwcstip, ~ar meer

( d in ééu hoofd: luk " n wordt ~W1Jd. Be-
-chouwe IIWll het boek als rei"beschrij,>ing,
dan zal men zeker de manier op prijs tell.~n
~ ,.arop de ~hrij ..er een man met een fijn
' e vool voor oatuu"":'lloonhede.n, zijn iudruk-
kp'n lIu""I ....1 "011 bptgeen hij gezien beeft:
,'n buin-ndi ..n is boc book: versierd met een
I(root anntal w~lg..koeen en meestal welgelnk·
te lioht ...... lden die ophelderen, wat men te
lezen krijgt. De rei bad dit bezwaar dat .r.ij
liep door h.,t land der :'Ilakalanp, ...elb op-
p-rhoold )[acombe op slechten Toet... met
.!~ Port ug ..."en ... n di .. v..rzet. boden Ran .elke
po1'lIh( om met de bergen des lands kenni te
IIIJc"n, op L:rond dat dt'U'l ah h i 'ge pi . ~
.....rdou ......r-houwd. Toch kwamen de r"I1U-
''''r, t.· weI..~ d"t dl' naam van b.,t dorp waar
J,. "ilnlm •.,kt vroeger werd ..houden, DOl!
,,"n~r:lllderd "'as, eo dat Pen rivier vermeld
III ""·U ,','rb.u.l over een pOJóug d r Portage-
Wil om .I" goud" ..lden te !l;puaken. andere
,·U 1D....-r oostelijke Wail. dun door dr: ~e_al,
~'K>n; ,....ehiedeuis der Portugezen m Zmd·
Irika door den schrijver audors ~r geprezen
wordt nIPt a.ndpren vermoed ........ De w-oote
I..Lak voor dr. Peters was intn. heD om ?o[a·
..ombe in dien .• boofdstad tf' be:toeken en voor
nrll te wioll,Pn, en dj p:clukte he lichter ~n
Ix-ier dan bij ,·er ...a.cht had. lf'lOOmbe, die
hf'Zliidl'll de Zambesi zijn zet ..l ~ft, had wel
'pru,obten yPrtlOlUen ah 'InIS zijn bezoeker
~..t de POT o:n,u,n yerlx>nden en dn geT""r-
-nJ;', ma.tr -m-rt '" hem duideli g< maak
dolt dit NOn ....~~ was, en door hem en
I.ljn hroed '" werd dr. Peltml als vriend bebau·
,I..ld. Dit wns al wat men voor '~band kon
""rwnehten' maar werd mon:ra v-an den
.!oodrijkdo.o:: Tnn :rijn land. dan zou di.t tel-
IJ;:!, .-oor het blanke gonw.oek w g&-
-.Joten blijven. Dat Mncomoo als recbLtrook.scb
opvol~ moet gelden v-an de h r;chers die
drn titel Van Yonomotapa droegeu, en naar
wio door de Europeanen ook het.' land waar
hij III w¥en ~noomd werd, d .~ worden
door dr. Peten !lCllIjnbnar oede be>wlpetl voor
aangehaald.

"'at dr Peter in het land zag " ren ann-
wij,,;o~!!Il' van goodrijkdom; toen. hij ~eer
"uidetIjk naar Melsetter en MlUltea reis(Je,
... rd ZijD gevoelen 'l'el'llterkt dat mou van het
!Dijnn ..en in die .treken v-eel .kon veTWaCb·
ten. Eenige 'IC!lrandere. opmerking.n .worden
p(·bt.>r door b.>m gemaAkt C1V~ a: bezwaren
di., de !(oudwin, in Znid·A.frilr.a m den weg.
,taan. oboon den b Rhodei'! pri1" nd nIS
,...n mall vnll g(\nie, met. 'apoleon tn scnrnn-
<ll'rheid en g_tlcraoht ve"'~~t, ell trouwen
niet \'Tij \'aD dieDJI font n, uJn eT toch t ...ee
punten die hem doen VTI!eZ n. voor de toe-
komst van Rhodesia. De ~n dat de kole>-
DI'oatie d lanch wel, door d rijke midd~len
,'r aan teo kO!lte ~elegd, suel is geslangd,
manr dat de kolonisten toch te z r SjM'CU-
i.1Il en zijn, die heer naar een "boom" uit--
7.i..11 d"n do banden aan bet. wet'k slaan, om
d..n bloei des lands, wat mijn werk en. land,
ho".... betreft verr.ekeftD, en d hierra n
h..t. natuurlijke gevolg is dat men, om .mi~
,h·lPfl voor bet. be6tuur te Tinden. tot OIlZlnJlJ![
hooae invoerreohten zijn toewlucht moet. ne-
Ulp;. Hij ziet dan ook beil "oor het. land I~
h"t wijken der BritBohe Z, A. Ma tachappll
",lOT de rijksregeering. Het -and - kwud
I' vol~ens- dr. Paten d.e VTijheid aan de na.-
IIr~II ..n !(egeven om te Inier"';!, 8C~n er !Zeen
I",t.'r '<OOrt arbeidsvolk te VlUden , én ,,'at
dit punt betreft ~ ~~~ee1 d ~ de r&-
~I'('riult der Zuid·Af . e ~pnbliek ~n
"~el ...ij,..". politi volgde dan die van. ZUld-.
Rhodf"lia. Dat 'Wijlen de hr. Rbod ~ dIt punt
g""'OPltmS koerrterde die meer met die van dr.
PN ..", dnn bijToorbeeld met die van den beel'
IIrp<'n overeenkwamen, dat i een hek nde
,.".k; waarvan orpen en consorten toch in
Rhod i" dA maoht hebben om het land naar
d,· >in...'elen van Eseler Hall te be8turen,
,I"t h<oh ft in een artikel als dit ui bespn>-
krn te. .. orden. 'Met den v-erplicht n w~~k-
u"'n< dio dr. Pe voo t: t, 'FeI'geliJkt
Ill) .d~n " ..rpLicbten militai",", di in zijo
"II.,'1'nV1ldrrlnnd, en bij vO?':3pelt,. ala Eng~
1<,n<1,jeh houdt aM de politiek. die tban.s m
IthoJ ....ia en OOIe old in Zwd-Afrib op bet
"""r ha r }'roken punt gevolgd w rdt, een
d"rl,,,,lijkp stnjd n.IS m.e ~ de 18de ~ tot
.\m ..rika's onAfhankellJkhetd b geleld.

Wa d" Ophir kw lo betreft hebben .. dr.
P,'t" .. NI "ijn r' enooten zoo veel bewlJun
.'\>vonden ,'an het taan van mijnen in het:
door ben hen. de land tu.sscben de Zambesi
I'n de abi, dat 't zich mOPilijk .bat; betw!i-
f('lom of Zuid-Afrika w het land m ,fe Schrift
mpt dien naam beetempeld. of me<n daarom
II,,!!: lI&DoeDll'n dat Pbeniril'Cbe invloed zich
(lP de beToLking heclt 'lateo j!,e¥oeleu. dat
dunkt on zeer twijfelacbtip:. al is bet. waar-
"<'hijnlijk: dat Ambleren .-an h~fd. ros nIS
,I~ in den BijbeJ \"C.rllleide kODlDg,n Schelm
ook in Afrib ~er.ag hebbeori ge~oerd. D~ be-
wijzeo door dr. Pete~ voor. ':IJn be'll'~~~gen
.. Dgevoerd zijn IIOmtijd On)lllSt. < lemand
'_11 beweren da er. lamverwantacbap '~'!(:heo
d.. kaffers en de oude Grieken beort.& omda t
bij beiden sporen nn ~b. geloof ...orde",; ~
vol\{len als kon een m UlJO '-door l'P1l nVler
'1.1I1lD¥;erdworden;. zulk overeenko~ten

lIjIl, 1.00 als reeds G~t. .n"!'eeoI}, te verkla-
rpn uit het feit da.t bfJ prurutiove .volken lacb
....u lZruijkheid van Rd n. e'.' .~J'pen v_oor-
doet, juist omdat zij pl'lmlt}ef :tl.1n. Vmdt
UI...., nu poren van'~ III de ?T,,;r·
l.liJf",l~ dool' d mijnwerkel'tl d r ou~d III
,1~ Zuid-Afribanscb goudlIUIden, dali IS b
Illt.·",t Jtl'W1lagd om, 100 ah d~.. Pet d~,
hiPnut f te I 'den da men hierin den Baiil-
<lit'n, terug v-indt. Di nu~d n ~ t k~t
rn~n in Indië, doch dBal' IIChijnt hlJ ~~
t~ ..ijn nm de alleroudste en ~ Semi-
t i",~".oo..olking d lands. Dat. konag &.lo-
mo tn .. t bulp van door Pheniciël'tl gebouwde
...·h..p"fI ®ud. iToar nz .• nit Zwd-AInlta 00-
k!)OI"n h<'E'f ' wordt venn~ld in deon Bijbel,
maar hlj ~ alleen in ~t dit te

..

AFRIKANERS.
(rit "Lond en Volle")

H t ...·as dl' aloude ix-kende stad Dordrecht,
w; r inwoners het groote voorrecht te beurt
viel, deee hooge gasten (de drie generaals) te
mogen ontvangen. '.

Nadat de g..tieraal nail h"t station ..'ar ..u
verwelkomd, ging m..n ,'ervol"",no nnar de
Oroote Kerk. M.'Il kerk alom bekend ....egens
zijn pracht niet alleen, maar ook beroemd
wegeJ18 bet groote orgel derzelve. Iudruk ..
wekkend in hooge mate WD. de plechtige
dienst in de Groote Kerk, waar de generaals
binnen kwamen ell een ommegang deden 011·
der diepe stilte. Ook het orgel zweejl;, dat
van t.e "oren ons door een concert van Handel
en een Adagio von !\f07.nrt in' dl' atamming
brU.I gebracbt. De Jt"nf1raaJ .nnmen plaats op
een verbeven plek voor den preekstoel. Het
A. Coppello koor rong Psalm 9!) vnn Swee-
linch : .. Gij waart., 0 Reer, vnn .oudsher ons
,'pl't'rou ...en," en ds. Vnn Rroekb~...an besteeg
den kansel. Hij hield in eenvoudige taal een
rede, waaruit prak diep p;&\'oel voor ~
AIribne'r n&tie een wl\.lU'lWhtlg berusten III

Gods daden. Tot telrst· nam hij Nehemju 5
V8. 15; "Ik beb alsoo niet ge<1nan. dan om
de vreeze God'! ·",,1." "Gij gen era als, bebt
het niet gedaan ?~ gon~. of geld, ~ooge e_er;
er werd niet J[eJlllcht, PJ ....erdt met generd
al. groote belden in Zu.id-Amb." .
Een ,,_eldige outroering maakte xioh mees-

ter TI\J1 de kerkgangers toon hun voorgang: T
MO treffend en "",nvondig zei; "Een oogen-
hlik was mijn \'I'rtrouwen in God geI'Chok ,
da is W1Iar. maar ik ben teruggekeerd ann
Zijn voeten. Toen ik bij den president .~...~
en mijn twijfel liet bemerk ..n, WNl8 bIJ lUlJ
het woord van Job; "0.. Ree.- hrel't !leg~
"en, de Reer heeft g~uomen, de na.run dM
R ee r n zijn ·geloofd." "Teg ...uover die woer-
d'e.nvan zoo 'h oud man stond ik als eell JODge
man be6charund.n
En m nigee.n was tot tran(>ll ontroerd, t.txm

hij in meesleepende tAal. ons v-oerde Daa~ het
OOj?enblik waarop do v-I gge.n der ~ubliekPlI
w..rden begraveo. "Het heeft striJd !l;ekost
en trllllon nIS het graf van een dIerbaren
d.oode." .

"D ,VrikMers "'tillen t.erngga.~n naar ZOld-
A mb. De frilmner untie is ééD v-olk. Ver-
terlct on" komt 7-elf bot ou~, w~rkt mee Ol~
dat \'olk op te heffen, w0t:dt. één m~ ous.
Rij oo..l.oot met een kraclthge opwekkmg tot

bulp ann de genernals; dill, hulp is zoo noe>-
dip:, gotuige een brief van ds. BosmaD,. WUI r·
in staat boe 700 weezen plan.t~ vroegen In ('I'n
buis dool' ds. Kriel opgericht, wnar 80 plaat.
~ n rijn. .
Ds. V lUl Brookhuizen eindjgde met. een ge-

bed. H ..t A. CoppeUo kOOTzong: "Bede voor
h t Vaderland,' 1'aD Valerius. en de gemeente
Psalm 121 vs. 4.

KOLONIALE INDUSTRIE.
Een publieke vergadering werd gebonden op

deo 12den Nov .• te Rietmoudt (distrikt Fort.
Bulort), ten hue VBJl deo beer P. J. Nel,
om :taken in belang 'Vl\D den boerenstand te
bespreken ,
Zoo1vat vier-en.twintig belangstellenden wa-

l'en- tegenwoordig.
Do beeT A. L. Grobbel.a&l' (dool' wien d..

verpdering werd beI~d) ver~t de v-erga-
d nng om een V-OOJ'Zltter te kiezen, ...narop
de heer W. VlUl der Vijver verkozen werd.
. De voorzitter den OOI innEIIIende V8f'ZOOht

den hr. M, Nel de venil'htiug n m~t gebed te
openan.

Daarna werd de beer ·P. J. ~el tot seer&-
ta ris benoemd.

De heer GrobbelaaT bet woord nemende,
maakte in een nette toesp1'84k het dool der
bijrenkom t bekend, namelijk, het ~pricbt~
Tan een gezamenlijke botennakenJ. Hl)
toonde aan d voordeeien rU\I1 de boter·
indl18trie veT!xmden, et; meende, dat> 't niet
meer dan recht en bitLjk 7-OU zijn, dat die
voordeel n door de boeren zelven genoten
zouden worden, en dat kon niet geschieden
zonder !I3.Il1enwerkio~. In het belang vnn de
bo:erm achtte hij bet. noodig, .dat een sameR-
werkend genootschap va~ bOOI;ten boeren op-
gericht zou worden. HIJ zette de ;<aak go~
uiteen. Als eigenaar 'van een botermakerIJ
had bjj reed "eel ondervinding 'I'lln de mak,
en legde zijn papi ren nn uitgnnf en inkomst
Toor de lut4lte t ....ee jaren ter tafel. Na oon
lange toespraak drong bij ten lotte er op
nan dat efe oude spreuk; "Eendrnoht maakt
macltt" ook in deze zaak de leuze' zou zijn.
. Ve~b 'dene vra.gcn werden gedaan om in-
lichting in de :taak. en nadat de zaak breed-
voerig besproken WM, steldo de beer P. J.
Nel voor, gesecondeenl door den heer S. VUJl
dr Venter;-

"Dat deze v-ergaderiog, na. behoorliJlte 00-
preking van de "aak van een sameD1l'erken~e
hot nnal<erij er too o..-ereen!t.omt en beslUJt
<L.. t ~Ik ~ genoo~&p ~ opgeriobt WOl'-
d n, een nanVllng te DelDflll bij het ~ van
aanstaande jaar; dat r een voorlooplge com-
missie Dn Dangeet.eld worde om in overleg met
8Jldere vergaderingen t bandeien tot be ....er·
king vUn h oprichten en daarstellen van zulk
n !(enoot&cba.p; dat.er dadelijk gelogenhe~d

•.al geg' ven worden voor de. ~Woordlg
zijnd I hooron om een v-oorloopJge lijst te te&-
ken voor andeeIen ; en dat de lIIU\k finaal be-
prokon •.al worden op OOiIe a.lgf<l1lcene .vor-
gad~ bij voorlegging v-an bet benóodtgde
pr~tJs.u .

Dit voorst~l ....erd met algemooue stemmen
aangenomen .
To commi90:io werden benoemd de beenm

"'. nn der Vijver, P. J. Nel. H. ReinF en
J. MaIIUI. .

De heer P. J. Jl,e! stelde veninI' voor. g~
5eCQniieerd door den heer J. G. Nel, en alg~
meen aangenomen;-

"Deze vergnde1"ÏnJt is VlIJ\ gevoo,)en, dat de
ndeelen niet h~1!I' dan £1 r aandeel

moeten .r.ijn; dat bij de ill80hrijving 28. Sd.
P"" aandeel betaald worde; en da.t verder
p:een oproepinl{ hooger dan 58. per aandeel
met drie mllJlJlden kennisgeving zal zijn." .

Eene 'vOO1'loopige lijst werd d<f, ~enng
vool"lteleogd, en hts\<ohen fllf en t;w,uill bonderd
aandeeien werd voor ingetookervl.
D hoor Grobbelnar bedankte den heel' en

m~VTOU'" ;>iel 'rOOI' hnn gastvTi: OD!.baal,
bp verzoek nn den voomtter oot de hr,

Heinen met gebed. •
PHILIP J. NEL,

Secretaris.

DE beeren A. B. de ViUi('Tl! I'n Co. zullen
op 2. 3.en 4 DCc ..mber. iD de parulion zaal I
PlU\1'l. een v rkooping' houden \'aD een boo-
v heid eente klas IeTSChe linnengoed, d0-
k ,handdoeken, wolJengoed, enz. ~ g0e-
deren zijn direkt uit Ierland gebracht door
d heer J. P. Mmphr.

MA.NN
de r d Kind.)

ól'I!I;'·DJJ.IHlor pale people h b-
............ '1111<" ziekt gellezen.

ke111t.lilkl!1hR sieh eilnt vertoonden,
.geneeslrun<J.i en raad

, gaven den jongen, die
is, de medicijnen door

fu<l'r~ie<!cbre,vel'. Maar in stede
onder de rechteinnige

. gestadig e~ r eu er~r,
ziek dat hij nauwelijks

'lukken kDn,lz verloor, en niet in
.talIt ....as zijp té gebruiken en Rh
een zuigeling' gcvdQd' moest worden. Een
onge<"inige ~W\.giqg der pieren .~egon, en
wij waren bot~ om bem ID zIJn bed to
doon ~l"p.'" djlar lilj er "it.op den vloer kon
vullen. Hij rll~ ;rond kruipen, ....ant bij
kou [Ii.·~ roch!J>p: >d.aao.· Hij werd zeer magér
I'D ""L" ~Ieclits ~('l'en heim. Ret was oen
pijnlijk en droer~g~eh~ om hem te ?an-
-chou wen. Wilhe' bl f in dezen trellngen
toestand "oor ~~Ulllll drie maendeu, en .teen
werd onze nrulU~ht, ~ald op ' Dr .. W~
pink pills doot (!(>n .dame woonnob~ te Ah-
.vlll Xoord dj~' ol' 'van eeu dergelijk geval
vMhnaJd~a~ vad. eel1 jonge dame die, n
te W'r~ do9r, gébool Zuid·Afrika voor bare
~e14ndh.pid g""e~ te hebben, ..eindelijk door
dit Imiddel gllhellell werd. Mijne vrouwen
ik besloten <hk! ·d~1J pillen te beproeven, en
wij begonnen t..e 8~n Willie te g~, nauw-
kl'uri~ en 1~1llg_ de "00 hnf.ten nako-
mende. Tot pnzej groote verlichting be£On
hij spoedig t~enen: van be~Mlhnp te geven,
kreeg zijn oo~ul!t ;terug, ._ZlJn sp~~ k",am
tot hem terug; ~i elnd"hJk werd .hiJ geh~.
enal gazond, n ~; nu sterk en fn8Cib, en m
staat de school bIJ {<) wonen. Een groote
nm ilijkhllid' w·Tcldtt.q<van onze schouders ge-
nom n, en wij izijn ~ dankbear. Menschen
houden mij in p"'is,i. ro.a.t staande, en vragen :
"Wat hooft lW k:1.~en jongen hersteld?"
Zij krijgeo tqn ;·~ ...?Ord.; I Dr. WilliaJl18'
pink pills,' en ~aa; ik dit middel ~.18eeu ~tl
voor 't publi ..k ,~.ouw. kunt gtJ betgeen Ik
u verhaald heb! p~blicecr(,I1."
. Door vele met .bE'-1\.werd het geval vaJl

Willie ~fann n/-s ihopetOOA besohouwd : toch
bleek het, 1l1s:j v91 ).lndero" ho~l00?.e" El;n
"ongen ees lijke . ~D.llp~ ~emakk~hJk d?<,r dIt
vprsterk.micklel,j' l!rl'I,~VIUJa.ms' pink pills f~r
pale people, genazttr! ~ kunnen, worden. DUI-

zendon g"t~~~rjff~ 'toon';'!' aan dat ~eze
pillell een bIJzonder .IDlddel'.lJ,n.voor St. VltuS
dans verlnmmipg.I.l'llgelsohe ZIekte, rheuma.-
tiek.· t.e~ (in ibal'e;'~~ gr.u.len), Blechte
spijsvertenng. !~- ;,..n merlnvalen, bloeds-
armoede, bttidUekie .. !ilsook d ~ale.~ ....aa.~:
Mn VTOUWI"ll eu m . i ooqcrhevtg zIJn .. Zi]
word~ verkocb;t doo~ a~ek.ers .. en WInk&-
lieno, en zijn ~k;.',verk:rIJgba~r bl] Dr. Wil-
liam' Medicijn: ~h~happIJ, I:nng~t,
Kaapstad ze bi>t~1s 'VOOr zeventien s.hilhngs
(jf één ho'ttel voi>r ~ , .shi])j,?-~ en drie penoe
(po;;tvrij). Hnn:'y~rdheld on~er de men-
.chon in gev:.lI~n.' 'f:Iln v-el"1.wa~ wegens
ovprwerk, moei~jkh.,~e'n .. ,0nm"~ll!hl!ld of ver-
blijf in eon ou~n~;klimant. t~ alombekend.
-{Ad ... ) ,~'

_,+- ....... --
AFDE:tLiNGSRAAD.

Ij~ j

BR~D~lJDORP .•
, "'f-:--

~otnlell van 't~.wéring, genoudell op 15
Nov., 1902. ; '.
Tegenwoord:i~q~'[)~. beeren W. Boully, O.C.

(voorzitter), John l'-all ard, Jacobus -Uys, Ja,.
oobOASwan, A.)B.' ~eethling en J. D. Alber-
• • , \ ~ 1 .

tllN~tuleu V8~ ~o~~' l:ill~llderillg gele2:en en
goedgekeurd. ' ....

Secr~~ briufutJ.:tér· tAfel baten en l:Ulten
van den raad. ;i f ~.. .. '"_ d

Avoca HenV-1'1'bv'er te bhJven staan INt. e
vol~ende zittini.1 'f:' ..'

Secretn.ris rap~~, dat h.,} a:m den raad
vnn C1tledo.n omtteob iJ, £60 bIjdrage gllElChr&-
ven. docb geen I a~tJriH>(d on~ heelt.

Brief gelezen "JlnldQh-3bestnur B~aedorpl
de raad ven:oek$td~ I~n hall-penny lD het t;
sterling te I~e~ .l!-triÏ!elasting op alle ....ste
eÏjl;endommen III iill.~t- van het. bestuur.

VeTZOek:bekra .h4IigH
Brief gelezen tan ,dli,D heer Lammen, om-

trent bet ~eii ~Il den ....eg tn schen
Konderivier en Elim, "1

Besloten, dat tiet. ~rag van £6 lf~ den
beer Lemmerz ~hlrêvorde V'OO.rbet 1 werk.

V oorg€!llteld d~. ~ beer Taljaard en ~
seoond~rd door C3en hi. Alburtijn; d'!1l. ¥e
acht..qte \'an een ti.C"ny~n ..b~ £ als. be~~ting
op alle V-Mte eig~~~n ID het distrikt ge.-
legd worde. : .li
.Goedgekeurd. ; ."
Brief gelezen ;m d. commissaris van pu-

blieke ....erken en' vat( heeren Dempen! en
~ers, omtrent ~e~~~;t>ggen over. d,e Mill'!!-
nner. : '.Ll·]i J p~ d T·tBrief gelezen v~ll' ~ '1'_. aoo,~ n 01,
omtrent een brngjo!, 1'. omgoost._ erDu·T'tDe secretaris ....ércI-' g, ,~t den beer Ot,
kennis te gev-l'n.1 d~~ ~Jll verzdek de -roDe
aa.ndooht TI\J1 den:~ [ii hebben. . ,

VooT~ld do<ir 4eu' eer AIMnlJn en g~
SOIPndeerd door d,en ~ ~". Swart.: dat tenden
TOOI' oDe ...egen ~ worde; de 1lOOI'9~.
ris tenders te ~~i te ontY'llngen ruet
later dan 19 D+l!êt '1902.' . .

Goedgekenrd. ! ;~ ~ I.
Bri'eI gelezen 'riJn.!, . heo;cr WIll, omtrent

den slechten 3laai. .vlJlt en weg van Koude-"_LIL I tt'
rivier en EhmWOOL yvr. ','. ..
~ecTe:taris ra.,ppo,~ dat hlJ. den Ironm:

tetll' Vrul Elands~' ~ kellP.D h~ A
ven, en ook: d'en h~ F;f ~ ZlJn ,brief geant--

w~:lo~'dat d~,~ .~orWcht 1I'OI'de
de padeu onder iQJn~ te mspekdt TeIl BD

alle informatie te m' ,en oc* de ...~ g&-
noemd Billho be ~~ "Im ~ rapport:. un
den voonlÏtter en '{cfe.;bf ' ,'}'alJaard en Alber-
t.ijn te geven. I ' ~,.

Brief gelezen ~ a heel' Flet.cher, 't'8I'-

lof van Bfwezigh6l~. de.! .

~~~~ ~"~li ~.~ Fletoher, om-
trent ZOllt~h en . . n'Vler brnggen, en
\'an de £60 biJ~o. CaledOll. .

Secretaris aan d!lD:h, ~I"Z kelllll5 te
geven zijb v.1!l'ZOek~.t, blJdrage op bet
£-voor--£ beIl;insel t.otth~ repareeren .-an den
....ap; naar IfeldeTfoti~~lijk te. doeq.

De heer Ben M~~ geeft kenuu, d&t
b.ij bedankt als dtut.m.~er. . .
. Secretaris applib_. oor dIe betrekking

te ;:Je;~C'J.eIl v~ J§l~oo~Allen, omtroo.t
den slechten tOOllt~<f:r~ d~ w~ te Stmdiel
Glen. . J""'.

8eo1'tItaris gelast' d~ te 1000pekteEren.
Brief gelezen TlI.~ dfj\ ,tier Van B~ ~-.

tren den ~d ~.-~en .~rug .te 1t;~-
nestrivier en die tb ~Wont.ein, dien bl] ge-

reerd beeft vo6r-~7' .
~ oorg€!llteld !loot: Mc.;)Iêer Swart., dat het
bedrng van £5 .. ~'beer Breda, be~
word. . ., '.
Rek ni~ van dth, ~~ T. B. W~ na

£1 28. VOOf bet tOCh" inaken van d drift
t~ Napier te ...ord.~ ~~d.

De volgande TeJt.~ goedgekeurd ter
betali ,nam.elijk .' P~ ~M. £12 1ft;
Jurie 1k:een, £~:;' Johá Taljaanf, £8 11..
9CL ~

'j~

,.

!'.r II:.
CL 'f, d.
16 - 16t16 ._ 16
I. -- 14
12t - 131

7 - 81
6t - 7
6t - 7

D. ~ dMriOe begaDatiSd met ÏDItru_~ee ftD, Ju1frOuw
81IIUlha O~ )(. J~ pb Joa~ in "'e boedaniaheid ala Bxeoa-
trioe TeetameDt&Ïre in deo boedel ftIl wijlen den Wel Bd. Heer Paul J.
Jordau, .. pa publieke ftDdutie Yel'koopea te I ,

'H a.~I",
op I).ONDIIBDAG, 18 Deo., 1902,

Ten Gure ftO~

1,900 Xaapache Kerino ell Bastaard Schapen, waaronder
~n:-. I:' .
200 Merino ooien. 200 8utaard OoieIl, SOOAfrikaander Ooieu, 800

Jonge Butaard tiohápeo, Ooieu en Hamels, 400 Basf.a.rd Lammers. 300
A.fri.kaandtr Lammeiw. 2eO Jonge Afribander Schapen, O~n enRame],. '

960 Boer. Bokk.D, waaronder zijD.:-
'S20'Ooien 33ó Lammers, 120 Groote Kapatera, 175 Jonge Bokken,

1~"paJt.era'en Ooie.. '. ~ .

OsaeD., KoeieD, Paarden, Kuil Ezels, en Struisvogels:....,....
33 Trek en Slacht Oaen~5 Koeien mét Kah'er , 4- Muilen, 5 Jonge

Koloniale ~uil. Esels, 1 Beroemi Hengst Paard, 1 Karpaard, 3 Merries,
1Donkey Hengst, 89 Struisvogels. ~ .

ANDERE LOSSE GOEDEREN :-

la

.lR5 .Aa.udéelen in de Il Westelijke Wijn, Brandewijn en Spiritus
Maat.schappij. S.Karren, 1 Span Tuigen, 1 Span Jukken en Trekgoed, ..
Ploegen, 1 Sgge, 1 Dipping Tank.. 1 Lot GraftÏl en Pikken en vele
andere nuttige en kostbare artikelen, te veel om te melden. .

De SobapeD, 'Bokken, Ouen Koeien, Ka.lver~, P&8J'den,M'8rri~I,Muil
Eaela en Struisvoge18I1Vo alle in uitmuntende conditie, en, d...,. Aant 1-
Slacht en tr.ek dieren sohaarsoh zijn, moet men deze vendutie niet ver _
ten; jij wórdt gehouden te KRUIS, op Donderda~, 18 December, 1902 .

Kruis is slechts een uur rijden. van .Montagu, en koopers die p-r
Spoor tot bij Ashton Statie komen op d n morgen van de ven'] e-e5. - !It kunnen de plaata l10g bijtijds bereiken.

5 - 61 GIDEON P. VAN ZIJL.'Afslager.
fi - ..., Vendu en A.genteohap. KaDtoor,
o 6 Montagu, 4- NOTembeI', 1902.
o o

BlBDT DE RE"

R.: IIULLER,
J6, ea 47,SfWDSTWT, WPST1D;

WIn TI lOOPUI :

Het Vo1kal1ed van d.en pwezen Zl11d-
...! . A.tr1.k.a&uohe B.epubUek, prij S/6;

Het ':!llkalted 'ian. cleG 4?wezen Oranje ~r1Jlta.at. S/6.; (1) Kijll Lan~
,){iJIl Volk ea Taal, (2) Za.id-A,frib, eo. (3) .Afrika .-oor de Afrikaander.-de Drie

. ,Liederell '-mIIIl 3/.: .
EJet Lted. 'nU 0hrlattaaB d.e Wet, prij.. at; .

. "lI'eV8J' Give :Up" Lied, prij Sj; Vaarwel. prijs 21 ;
De "Boer Pr1eoner'a Pl'a;yer," prij. SI ; De Droom van den Boer, prij 2!
Kwut's'US9 Gezel8ohapal1eclereD, .PraohUg Gebo~d8J1,prij. 4/6.

·SCJIlUl OInlJlPLUU OlDI zlLr uu
R •. MULLE ... ·46. f'~ "7, Strand.etraat, KA.APSTAD

I Hlliden.- Wij .... '&OClD~ln
deokpn 'ltd i
~.lOll1en Gld,. ell
I HoorDII.- Wil ..1u·ko.1hbMl
.llrem~.n teareD

Krutpsche Gouvememen~ Spoorwegen
ID4en1eu .....~neparC;eDl..nt.

. TENDERS wordeD ~e~ voor !t~ makeD van ~ weg en ~
gangen onder het lpoor bij Krw.a"eg (01'08I1ng)No. 60, WIJnberg. .

Volle bijsonderheden kUDD~nverkregen "orden aan het bntoor vu
den ondergeteekende, al"aar plannen en Bpeci6lrá.tiee ondersooht kunnen
worden.

Tenders zullen ontnltngen "orden. aan het kaotoor nn den
Auditeur Generaal, Parlementatraat, Kaapstad, tot middag op den laten
I>eo&nber, 1902. . .: ,

De ~ of eeni~ tender litet noodsakelijk te wo~ aaugenomen .

JOHN 'BROWN,
Hoofd Ingenieur.·Kantoor van den Hoofd Ingenieur,;

Kaapstad', 8 November. 1902.

Z'II•. Z.Aml

Steekd.·.ad·
BN -
Standáardsl

I

TEGEN'DE LAAGSTE PRIJZEN.
-

R. M. ROSS &'CO.,

23,
(GnunOD 18S~),

K....... rIl1l111r ...

I



,.
t

I,
"

BENOODIGD.

TJNDKIL WOI'Cift hiermede
gevraagd ~r de Jkparatiee

g..dureode deo tijd 'ftD ~n of meer
jar D, Daar goedvinden Tan den
~ va:o de yoJgeode Wegen :-
1. 'De weg yb waar duelve uit

de Houtkrul, weg draait, ~n zuid-
W'8Iten Tall Kaffendam eD loopende
0\'81' de' p)aatlltm Ooethuisfonteio.
Pienaara~Ioof,'" De .Kalk. Tafelkop.
PleIIiida, PMl'dennllei en
BlaauwbaDts. '
II. De weg --nil wv.r desehe

uitdraait uit deti Philin Town.
Hou~ lr~ en leide:ra orer.de
plaat.aeD Kaneekloof, Dri_ekuileD,

De beroemde twee-'f'OOi FL YDfG tot bij het hek tuaaoheo l:>rie{ontein
DUTOHlrtAN ..nel in de ~Joopende en Kuhnapostc ,

, pioeg. 28 duim' wijde loop, met chaai. .DI. ~ ~ van ~ ~elielYe
koute~, patente ddó8jes en al de jêmgate mtdraait mt den ~hilipa ToWD-
verbetJ!ringen. Sedert zijn 'inyoer door Houtkraal we;g en leid~de ot'er ~e
ons ~DÏoae j~n', geledeo, heeft de plaateen O~nenfontelDt Koppte
Il Flying Dutcbman" e8Il onafgebrOken Alleen, tot bij T~.
8ukaes geb1i9. ' en wordt té recht de Voor t'e.~1'e bijlOllderheden doe
, "Koning .an Gang Ploegen" genoemd. aanlO8k blJ den on=::=de.
Wij bebben in 'fOO~ drie maaksels . Tanden moeten ed en

OOIlU"IBI' en alle ;extrU. ' Wij ,kullllen ook de éml. en drie-voor l~oden W'Ol'denun den onder-
I .. aanbiedén. en hebbeo een zeer 'uitgebreide bus geteebnie TÓol' of op. deo

ont,W)I[lrelc;teLandbou .. gereediohap en Isbchineriel . .", an ~ buiten op het, , OOUYert" ttmden ~r Wegen."
Tenderaan ~ twee goede

borgen opgeT8D.
, De Raad ftI'bindt sich niet eeni-
r n of den Iaagat.n Tender &aD te
uemen.

I TEnEBENOODIGi;>~

Pua.
I~ No,

- E~
Stookaastrom.
Logies te bekomen

Aanaoekcn met ""J·"W.DIMieD.
sullen door > de~
lYOrden .Wacht
Deo., e~k.
, Iemand die .......nlNllÁ.....

wijs te geven in mwu" ..
keur hebben, .,

A. FAURE, V.D.M ..
H~, StookeDltl'om, ,

12 No•.• 1902.' ,

'EEN geoertifioeerde Ondenrijl6r
voor de Armen School te

,Slaapk.rantz, in het distrikt.. arkJy
Ooet, tegen een. salaris van .. £60
p,L met vrij 10gU'S: ,OnderW1J.Bte
,worden gegeven in Hollandsoh,
Engelsch en Muziek. .Applica~ten
die aan de Ned Geref. Kerk behoo-
ren zullen de 'Voorkeur hebben.
Werkzaamheden te worden aan-
vaard Da de Kerstvacantie. . App~-
caties met kopiën van get11lgsohrif-
ten sullen door' den ondergeteeken-
dê worden ontvangen tot 20 De-
cember, 1902.

N. J. ROETS,
School Seo.,

,EEN geoertinoeerde Ollderwij-
-.er op eene boeren plaAts.in

bet Molteno di8trikt voor,: zeg tot
6 kinderen. Applioanten moeten
geoertinoeerde Kopiën van al hun
Certincaten en Getuigschriften van
bijscndere bekwaamheid, zoowel
als van goed gedrag en Lidmaat-
aohap toezenden, en melden of zij
aan de Ned. Geref. Kerk behooren.
Onderwijs te worden gegeven in
Hollandach, Engelsoh, en Mnsiek.
Salaris £50 per jaar met vrije
inwoning. Applicaties niet later
dan den IOdt'n December, 1902, toe
te leDden. 8ohool te beginnen, in
Januari, 1903. '

B. A. CLOETE,
Haasjesfonteio,

Molteno

PiilpéilUi ' van de 1st
~nl,~ekeI",IM)()l te Riohmond.)

wOr Jen 1'OOI'be,
, "Elementary"
en ··Matriouf..

,~~~," ,alsook indien
Onderwijzerl en

ExamenS.
in Engelsoli

Jongens Hooge School
Paarl Gyulnaaitim.

i

P.&~L.,-
Slaapkrantz,

BarkIy Oost,
P.O. Clifford,

J 8 October. 1902. ~""'-"__';zeree benoodigd
Buiteusehool op A PPLICATlES.·1' ('rergea Id van

heer P. A~oamp, ...."'1 gecertifioeetde kopijen van
,Middelb~. Dage- getuigschriften) ~Por de betrek·

Hollandsob vwo- kik van A8IIÏ.8tenLOnderwij.." voor
.llJ,uz,I!ICI,!L, eh Handwerk eene bovengenoemd ~hooI. ,bekWaam

helrsIl:.w: £45 per jaar' om ondenrija te Men in alle onder-
Werk begint na werpen in BtaDdarda 3 en- 4,

Zend eertifioa- lvllan door den o~dergeteekende
zoo , spoedig wordeJl ,ingewacht ;.ot op Zaterdag.

den 298te):l Ndvember~ 1902.
Sahiria ~150 per j~. ' W81'Daam·
heden . te begiDDrln.na de' Kel'8~
vacantie. '

Re P. H. D• .tILLIERS,
Hpn. 8ecfretaris. '

OKDBRiUZKR (Ol BROID)
BE~OODIGD voor een private

buiten school op de plaats
'Bel'endshaal, aan de lijn van
Middelbu-g naar G. Reinet, i uur
ran het dorp per trein: Er zijn
van 15 tot 20 kinderen. Bekwaam-
heid vereisebt in Bollandsch en
Engelsoh om kinderen op te bren-
gen in lJ '1 ri kil Yl., al dl Slli·
••rt, en voor de belijdenis. Salaris
£50 per jaar en vrije inwoning.
Zend certificaten en getuigsohrif-
ten van bekwaamheid en gedrag
aan den ondergeteek.ende zoo
spoedig mogelijk. Werk begint na
zomervacantie.

S. POSTMA., V.D.M.
Middelburg, K.K.

21 Sovember, 1902.

Kennisgeving.
illERMEDE getlChiedt ~enniJgtmDg. dat.
va.n al en na datum deze. het niema.n.d sal
veroorloofd.sijn op onze plu.t.en: 1, EsaI.
fontein j 2, Damal&nd j 3, PIIoUlakra.al ..li..
Witw&t.er j 4, KorJ.a.ndakloof, en 6, Wolf-
hok, gelegen in de Afdeeling va.n Nam ....
qualand, te gaan a.nd~ dan lanp wagen-
of voetpaden, publiek gangrecht verlee-
nende. • •

Eenig persoon die dit v~bod ovenchrijdt
Rl daarvoor met de uitent.& Itrengheid
der wet. vervolgd wordelJ.

Geteekend te Gariee, Namaquala.nd,
dezen 20aten October, 1~02. .

(J ACOB0'8 ENOELBREOHT

{

A!<DRI£6 El;OBLBRECHT.

P. A. vu ZIJL q,q. PIETER ENG,fJLBREOHT,
, PETRUS Rossouw,

ADRUAN HN NIU.RK,
JAN BEUUS,

EigenaAl'l der bovengenoemde PI&&tlen.

,&'. CO.,
, ~

KAOHINERli: ltOOPLIEDBlf,
OOB..-LO_DB_.. . Op laat,

JA.COB DU PLK88IB.
8ëoretaris.

Af~ Kantoor,
. RIJ""T I E LEl ~ - " PhilipsToW'D,

, . 7-NOTember, 1902-
N' .v.ersohaft m~tt.roptsohe vul- .'--:--'------

tseerde .l Oltncner " banden ......... 1bIIn.1II.
e laatste'. utcalurtende uit-
n., Prijs ,Lijst. Vrij' op II~~!

te bepalen bi' het feit dat .. de

WRlfWORfH BEPE
'RKT· eenige eigen!. sijn ftD'd:\ol.. ,..: laoQ,be en Patente Medioi~ van

_ ' O• .F.JtW'l'S.& Co., de hóedanig •
. ' _ , heden .....mm veel boopr stun

da die Tall eenig anCLn. Een
beetelliog wonit~.,

REINES D.THEW I CO.,
Roet "Ill l.&tIemarkt .. WUf Stn.teu

KAAPSTAD.
9 october. 19Ot.

"

p

Dt3·E-WI1ITW(),R~H

Beoefen Spaarzaamheid
D

•-
«OOP UW EU8ElEN

BIJ

Bji.RNETT'S Kennisgeving.
HIERMEDE geachiedt kenniage~, dat
van af en ~ datum dezee het niemand zal
veroorloofd zijn op onze pl&a.ta 1Uauw·
goedv!&kte, gelegen in de Afdl'Jeling van
Namaqualand, te gaan a.ndetJ dan l&~.
w&gep---of voetpaden, publiek ga.ngrecht
verleenende.

Eenig persoon die dit verbod ovenChrijdt
zal da.a.rvoor met de uiterste amm,heid
der -wet. vervolgd worden.

Geteekend .te Garies, Na.maqualand,
dezen 20sten October, 1902.

P.A. VAN ZIJL,. qq, fANDRIES ENOELBRICHT,
(JACOBUS ENGELBRECHT,

Eigenaars der bovengenoemde plaats,

& Garlake.
• e beien pa ulzen.

Tuwtad Verhopen.
Onze connectie met dobeste "Home"
Markten, genomen met den enor-
men voorraad van alle soorten van
meubelen, Katels, enz. plaatst ons
in een positie onze goederen te ver-
koepen t~gen zeer gematigde prijzen

Tapijten, Linoleum. Vloell]'e~J6S 8D Jaloezien·
Van al de nieuwste sohetsteekenen
gemaakt, en gratis opgezet.
Speciai.e Aandacht op be-
stellingen te worden gepakt, wij
hebben ervaren handen en pakken
zorgvuldig.

TEB1UN VOOR OVEREENGEKO¥&N.

I. :

Op 10 ..&.IC'jCJ..U

DE pra~ht}g~ Véeplaa.t. " ELANDSFON-
TEIN,",: gereten 2! uren van Tarkaatad
in de Wijk ":MOSTERTSHOEK. .ilet
v_eld, g~8Ch1k~ voor alle lIOOrl. vee, beata.a.t
mt k.4rroó en M;mOl& boIach.en.
Water . Ouiheind behalve 1200
yuda. en welgebouwde woon-
stede, ltal, buitengebouwen,
dipbak, ,

Good I t!.&P'ltp;I.'te' boOmgaard.
V moeten sich naar
ond*fe.tcl!!!~keILdenwenden, zoo zij be-

achten.

s.v.p.
I

APPLIOA'l'IES.oude firma NAUDE an, BOTHA,
MARKT -AGENTEN' ~ PN~~ En

D heel
uit d

beGCle, hee1
..... voor
1roniDg, g
alhier, op

-APPLICATIBS worden bij dae '
ge~ TOOr de betrekking ;

Tall Secretaris en Th~' 'fId1
deD MdeeliDga Baad ftn Ii ..
toW'D,~ £7 _per .''I'flaaM • 'foor
den tijd ftD drie • ~teD
te.orden un~ den 2den
Deoamber, 1901..' Applioanten
moeten twee goede bors- opp.
ven. .Applioatiee moeten ingele-
'f8I'd sijn bij deo ODderpteekende
TCScSrof op den SOeten cJ.er, en
gemerkt baiteD op bet Couvert
fJAPCtie ~r seoret.aria ens."
De TN'bindt sioh niet eenige,
~pplioatie lAD. te nemen.

Op Laat,
JA008 DU PLESSIS,

8eoretária.
'Afdeelinge Raad Kantoor

Philips Town, • '
7 Noiember, 19Q2. -

B'

1. Erve]
Bo. Joi en
W0JJ!Zag in ]
aet Blauwg
I.Bm]

IVoorbme:
1 Boa t

Ber.tekJU I
1pjw.Gord
1 pnchti
.. 1lot'l
~ues. el. ~.t:eI.d

, (aieuw), 1 kJ* JlabóDiebo

de eer het Publiek in het ~meen te verwlttigen dat mj
een TAK-BSZIGHEID te .f0han,!l8lbnrg hebben geopend.

met nun saak treden zij nu ook op ala prodnkten Handelaara
aard. ' . I

tot hiertoe snllen lij' trachten door 8tiptheid van .. kan n
~.tumaellng het ve~u_wen, dat zij .onafgebroken Toor. soo .-.eIe

te veo er~D.
Tsllea1'R.fi.JlIOh Ad~: u Alph&,.", p:g'. Bua No. 616, ~k.

D&PAR-

Kennisgeving.

Afsfagers,
01P ze te verkoepen bij hun .kampen te .aitland Statie

en GARI,AK~',
,L.

~arra.
HIERMEDE ge8C'biedt kennisgeving dat

K Jl:: NNI S . van af eli na datum dezea het niem&nd zal
Reparaties, Repolijsten en Stof-. veroorloofd zijn op mijae plaats Eendooru,
feerders werk gedaan op de kortste gelegen in de ~deeling van Namaqua.-
kennis. land, te' gaan an en dan langa WlI€en.-,f

voetpaden, publ~ gangrecht verleenen-
de. . .

Eenig peraoon die dit verbod oV6l'8Chrijdf,
zal daarvoor met de uiterste strengheid
der wet vervolgd worden,

Geteekend te Garies, Nama.qualanll,
dezen 2o.ten October, 1902,

JASPER J. DREYER,
P. A. vl}ll ZIJL, Q.Q.,
Eigenaar der boVengenoemde Plsate,

TB,

OPBBBW

ADDRJIl88 :

f!!l
VerkelDlnlB~ Barnelt,

Sohouwvensters: 104. Langatraat,
Pakhuis en Werkkamers: ST.

JOHN~TRAAT.

EESBURG,

nl_I.IB.U, 28 Nov., 1902,
ure 's morgens.

Immelman & Co.
. door der Heer M.
sls boven verkoepen :.

p..1.!'Vtl.llU~ :Muilen, i alle in
12 Paarden. geleerd
itie ; 2 Bokwagens ;
7 span Wagen Tui-

BENOODIGD ,
EEN jongeman om in een Bin- Geoertificeerde Onderwijzeres voor

nenlandsch Hollandach nieuwsblad de Private Boeren School. Oat-
Kantoor werkzaam te zijn. Dege- lands (nabij Kaapstad), om aan
lijk ~eDDis van Hollandsoh, eo wat zes ~deren. ooderwijs te geven.
kennis van boekhouden vereisebt. Speciale vereischten :-Hollandsoh.
Werkzaamheden te beginnen met Muziek en Naaiwerk.
begio van Jar uari, 1903.. . Salaris £50 per jaar met kost en
'. J?oe aan.zoek met getuigsohriftsn logies vrij. Applicaties met ge.
lDdle~ eeDifre, reet .. vermel.ding van suigschriften sullen onh3ngen wor-
salaris vereisoht, bl) : "AfrIkaander" den tot 31 December, 1902. Werk.
P.K. BUB'88. Cradock. ~ zaamheden te beginnen na de Kerst-

feest vacantie. Voorkeur zal ge-
geven worden aan oen bejaarde
persoon, instaat kinderen op te
werken tot bij School Higher.

R. ST.A:RKE.

BENOODIGD.
.&0' .er.~.k·a.

,RI4_PAARDEN
uit de "~yton Gránge" geland, en hebben de heeren

HOFM'~YR & lONEN,
.',

gen e~, ' ,
, ~1 i IMMELMAN & Co.•..~yi~ , .Afslagers.

Vendu Kantoor,
Ma~~~ury.

Ootlanda,
P.K. Durbanville.

EEN 'Onderwijzeres
voor een boeren school

'te Wilge Ri dist. Worcester.

B~~~1iD'BBl GDBBSIUIDIGh eee~~J~::~: mo:~nhu!e:~t
:. 't; , oaten .en getwgaohriften vaD bij-

Ge~:. borgd £400 voor aandere bekwaamheid, JOOwel als
" r ersr Jaar. van goed. gt'c:i.tW en lidmaat.chap

htiom,.it,eit ~;D Ge. eesiladtge lOor du toeedzeoden,en ~eld.m of zij' aan de
~ O;r-' £800 N . Geref. Kerk· bebooren. , On-

I t e_, ' or,og. derfts te w~~ F:' ven in Hol., lt.". _ .... ".~

APr.t~· A.TIES ' rd . laadsob, l4.n~lao en Muziek,
" :. 1 • '. wo en uitge- (Piano). fS" £40. per jaar,
; ~':t digd .tot ~O Nove~~, muziek gelden extra, met vrije .

~eldr~' kwalificaties en. venl- woning. 'AppUoatiee niet la~r dán ~,
Zlng~~.lt ..e.ode m~ betrekklng tot den Sisten 1>éoIember; 1902, toe te
bek~eid en karakter ' 'd Scb;J} te begin d
, Ap'p1i~nt moet in st~t wezen ~:":~tie '1 .. nen na e
Holland8d}a te 8preken.· I '

r·:,,: ,~~. G. MATSCHKE. ' l' P. BURG~~
.: : ' Voeb~g K K _ NUJ SIding,
~, '. I'. ' - • t Worcester.

I ' eem geen. clan de u sCRTS_" :

'Om 10.30 V.Dl. op

........_ .....,-, ~ NOVEMBEJt 1902,
It

BENOODIGD.
Tl' EN onderwijzeres (Afrikaanderr~bij voorkeur), voor de ~ouver-
nements buiten school, te Menz1es-
berg, Seymour (omtrent tuur, VBn
't dorp), om aan 10 kinderen onder-
wijs te ~ven tot "elementary."

KeUDlsvan Muziek' noodsaeelijk.
Werkzaamheden te worden aan.

vaard met het Januari, 1903 kwar-
taal. • .

Salaris £40 per jaar en kost en
logies vrij. Doe aanzoek hij

R. J. BOTHA.
Menzi~sberg. seymour,

t;t.ockenstrom.

AANGEKOMEN
BIJ' den ondergeteekende, een

zwarte· Koe, rechter oor .stomp
linker oor gtukje uit van onder. •

J •.G. V'AN RE ENEN,
Waterkloof, P .K. .Mamre,
1November. 1902. , ,

va. ,A ......~ ... oona.. Z~ T1IAIIS .. "~ORft.AAD.

BBNOODIGD

LINTOTT
Kookk80~el. die beide bo~t' en Steenkool bJoandt, id SOOt·he-

_....~.~........en 'uitier8t ~hikt voor Zuid Afrikaanache beIIOeften.,
__....----- . ""'),1 Klet

1lot' Linulen
6.~]

, 1Nrk in lOO!"

'1. ltomb
TafeIa. 1paa
1 ~ Lan,t.:: orde,
lIDDeD, enz.

A. SPOLANDER &CO~
GEVESTIGD $8 JAREN,

Chrono~etar·. Horolo - en KJilk.makera
Y...-frolr. -a,. 8 SoJon..on', Oebouwm

UglnOtJer "TU Wlu. Houe" Ga" eU
'La"flMtraat ftjeU.

Plant Depot; ea .0_ KUl,-Loo<l4", K.e.head,·
'K A A.PST'AD_

lUIIEl,
Bus 371, JOIwLnIlburs'

Z~ & do. in Liqutdatie ouder de
1laa1:llqhappijen .ACta vu 1892.Gouden en Zilveren , Horloges ln

YOOrraad gehouden. noodsakelijker.
worden.

N-~WEYJ
van

UU"'L"'''~Werken.

AI6AtHTSLI .DER BRIfOODIGD
r lR'UlI E ~TUlI'FlIIIEii

Name1JJ~'~ _l1aah1n1sten voor Za·
, gen, ~ven en D!'a&1banken'

16 Sm~deD en Wagenmakers. '
Fa~ke blanken, kunnen 'wl

van genefiolte Woenhuieen voorsien
~eD zeer lage huur.

Doe dadelijk aanzoek onder adres
TOM & VERSTKR,

P.K. bus 18, Onder Paarl.

E. C.· KRIEL,
Geadmittemi' .en &anera&l !gut,

VUDU-Al'SLAOBR,_
,~, II ...... TIIII~r,

..... Ds.,

VREDEFORT .. f).R.X.

....... _ m.t' ..
M" "Ij Y_ ..
-0,.. ....
... _ .. Jr q 14'" ," «
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