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----~~Wetgevende Ra~d' kiezigg.DOODBEB.lCHTEN.-
II; • .. .. D.IIe·":...., ..... j

ALtOOK ... naDDI8. 1HN*_ 'All ..
BBaODDB 8ê.rJ'I.LD

OVERLEDEN op d n 21sten Novem-
ber, 1902, mijn jong.te Zoolt, WIl-LIilf
PBnus DU P .. in de oude.rdom.vaD.
30 jaren en ID.lI&Dden.

TeveD.I wenach ik mijn hart.elijken dank
toe te brengea aan Di. Joubert.. Moorreea
en Louw, en alle beJangwtellenden.

De bedroefde Moedez, Broeden en
~n. .

Wed. W. P.. DU PLESSIS...
Geb. Rwrmt.

25 NOT., 190!. ."'*"'a;
1IUd~. I.mn. Dektaa,.. s .

'~lIod-'
OVERLEDEN na een kort zie_kbed op

2,) deur, te Friedrioharuh, Cern, FRS»
GuSU'f, vierde soon VIUl 'FIUElIBlCJI GUIIT,u
MDIIIS n, in den ou erdom van 33 ja.ren.

Diep betreurd door zijn eohtg.noote,
kinderen, vader en broed . .

DANKBETUIGING.
MEVROUW de Wed. J. W. li.T.oUlllliI-

MIN betni~ met dezen haar innigen dank
aan familie en vrienden, voor de liefdevoUe
hulp en sympa.thie beteoud gedurende de
ziekte en bij het oreelijdeu van haar innig
geliefden echtgenoot.
SomenJet W t,
25 November, 19r'2. _" Gij kunt stemmen in eenig_______.-i___ in de Afd~eling w~in

zijt,
Ta

MaJxne.bury
VAN

EnBD BO Hu sraad J STE UREI - _. 8 :tat 6.0 .•11. Te lrorden aeh.oude op

' .. Vrijdag"tden l2den December, 1902,
. ea iadiea noodig ook de ?OlpDde Ct.SU .

.L...:l.lI1._"''U.~_.DB heer E. ROOD, zijn Woning:
uit de hand verkooht heb-

bende, heeft de ondergeteek:~nden
gelast, voor zijn rekÉmingJ aan sijn
Woning, gelegen in. Bo~traat
alhier, op
• .... ., 17 De ., a.ut.,
.' Beg1nilende ten 10 ure preo1ee,
publiek te verkoopen de onder-

volgende

UrEl II EEaTElW 1SlWl1ELE_1.
BDTllNDl'" UI?

1. Erven.-2 Prachtige Erven,
No. 14 en 15, gelegen naaat zijn
Woning in Roodstraat, en beplant KOLONIALEmet Blauwgom eli andere bocmen. '

2. Huisraad.-Voorkamer, als'
2Voorkam8l' Betten (geheel nieuw),
1 Bondetafel, 2 kleine Tafels, I
Eerstekla8 Piano,.1 Muziek Stand,
1 paar Gordijnpalen met Gordijnen,
1 prachtige Lamp, I lot Schilde-
rijeD, I lot Tapijten en Matten,j I ~lE3::~c;,~ ~_ .....,
lot Vases, etc.

3. Eetkamer, als groote eetka-
mer Tafel, 1 groote •'ideboard
(nieuw), I kleine Sidebo rd (nieuw),
2 Mahoniehouten Boekrakken, I doz
Paardenhaar Stoelen, I ~tra Piano,
1Hoekkastje, i Sohrijfd~' 1 lot
Madeira Stoelen,' 1 hang en '2
andere Lampen, 2 Likeurstands, 1 De Verkoo l'n
lot Vuee, I "lot Linoleum, enz. P g van

4r. Slaapkamers NOB.1, 2, 3, . -..,;,__----...,.
4, 6.-6 dubbele ijzeren Ledikan- . 00. OERDIG
ten met MatJ'a888n, 2 enkele ijzeren . . n ,
Ledikanten met Matru&en,2 Kin-
der Bedden, 6 Kleederkaaten, 2
Kasten met Laden, 5 Wasohtafels,
5 Kleedtafels. 5 Toiletsetteil (oom-
pleet), I Kamer Stove, 1 Sofa, 4 Termen :-EenVijfde kontant, de balans.
paar Goi-dijnpalen.!1let·Gordijne!l' 1 mijnen met rente tegen 6 per cent. per jaar.
lot Matten en Tap1Jten, I lot Lino- Karren, ens., zullen voorzien worden vrij
leum, enz. naar de plek te vervoeren. Voornemende .Ir,.N~
5.' Buitenkamers, als 2 ijse- hunneplaatsen te boeke~. zoo spoedig mogelijk.; VV:~jr'YEI1'8Chin28t1

ren Ledikanten met Matl'a88en, 2 "foor gezorgd worden, vnl. . f

. Kleederkaaten, 2 WasohtafeI8 (oom- Zend om Lithorraphi80he plannen, ,die in
pleet), 2 Kleedtafels, 2 Boekrakken, gereed zijn, en volle bijwDJerhe~eD aan
I lot Linoleum, enz. ' .A. M. I'I~.~.I:I;~.~
6. Dispens, als Glas- en Aarde- .sua-e:m·eleD,e"::IIIlaIk'[1~U'

werk in soorten. '"
7. Kombuis, als 3 kombuis

Tafels, I paar ~toelen, 1Pottebank,
1 hang Lamp, 1 extra Stove in
JZOOdeorde, 1 lot Baden, Potten, . Onthoud de plaats, datum en tijd van
PanneD, enz. Hilt. Dad_ d. U. DaIIIrl

VIBDli:

3 Stoepbanken, 2 Tanks, 2
Wheelbarrows (Kruiwagens) 1
Kachel (nieuw), I lot Vensters en
Deuren, I iot School Banken, 1 lot
Hout, ens., te "feelom te melden.

B. ROOD.'
J. W. )[oorreea Jr. & 00.,

. Afslagers.

; .

io'

EN

E .
, I Dins'-..&.~

VAN

flOUT

8ROOTE FRONT
',

Eeuw.

Om 11 uur op de

ZONQER ~RES

Vendu Kantoor,
Malmeebury •
25 NO"f8mber, 1902.

STAVPBR en ZQ
~.

A.. K. FISHER,
DB heel' D. 1. D~ Ion.' aangatdd St. Georges Bote] Kamers,

~Dt VOOT "Ona lad" te Nur .POIt Bill 732, Kaapstad.
. .Agent "fOOrVerkoopel'l.

C. P. CHULTZ, '. Commjyiee om perOee!en te koOpen'op bO'etl:bI8DU' ·yerlr........inaos.er.n.. word.. ODClerDOlDeD door.LK.F. ' -1'--



e

,

PUBLIEKB

TB

BOTTELARIJ"· dist.·
JALSOOK liEN
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oueOOI"'·"' .... deo"" "Home" .
Markte, PBO- ••• daD nor- .
..... 9001'1_ ftia alle 1OOrt_ ftIl
meabel8D, Ka&ell, enl. plutat ODI
ill .. politie OD_ pedlnn te .er-
koopea ... .-r ... iipprijI8D" ..

noe
hUD
en c
aohl

..~~
wek

GROOT
Van

24

perlal. ..... tICU ... ~1
WEST.BLLIKE ·ROUTE. '
Europa, (JoII(/fJ6nd te Los Po/m1S; Lissabo»
npen. Br8",efhaV8n 811 Ham~ure.
omnr&.b sa Deoember. .',. .
-op ot 0IDIt.reeb'.90 .Januari. -
OIIlItreeb 17 F.bnari. . ' ..

. KENNIS.
Reparaties, Bepolij ten en .&m-
feerdera werk gedaaa op de kortste
kenDÏl.

.lD.DaD8: ·1
Barnêtt, E
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nld tA
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......et ve

8cbou~: 1041. Langsvaa.t..
PakiuDa en Werkbmerl : ST.'
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begint
24t Nov
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TENDERS-
I

·EEl'vc
Wanabe
I&amh61
JaDuari
8alar:

en Log
oopieën
OertitiCi
niet Iat.e

• laapscbe :GoUJelnfment Spoorwegen•

VOOR lIET

Koopen van Sintels,
.BEAUFORT WEST.

6IlV8'l'I~D ., {AaN.
Chnnlo -, 1ItnltP.. ..... OUDnI......

v _ , 8oIcaM'. ~

De heer
~l

"OU Lanl

I8Nonml

De Vriend'. van I'1 .OnClerjl~ateekeDcle gelaat door dé, Kxecu~Ul'8n Dat·ief del Boedel
·JQhlUUle8 Benjamin Ooetta~ell.

verkoopeu, TO()r zijn ltantoor.· ~erkplein
aCC)DI!II<18 .... ~'.Ao.A.·. op . . e

~LI.&. ..... ' ... .....,'~,._, Wen Dec.,1908.
.ooll'DlÏ(ldq~ ~ Kostbaar Blok Plaatsen, ·:be.tu.nde

tifilJUI.monr.sn Peis,.gelegen in hët'Giiatrict Jacob.dal' O.R.K.
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13 f

Jeyes . Vloeibaar

TENDERS zullen ontvangen
worden . door den onder-

ge.eekende, die .ook infer natie zal
verschaffen, tot W06DBdag, den 3l
et ..n Dec mber, 1902, voor het
degelijk: repareeren vau de Ned.
Geref .• Kerk. alhier, van bin uen en
Tan buiten,

De J~te of eenige tender Diet
noodzakelijk te worden aan-
genomen.

. Opa ..
Ned. Geref. Kerk,

PIQUBTBURO! EEl ZEIER· IlODEL VOOR

GENEE~T.Schurfte in Paarden, H'nYi:·tilát ...
vernielt bosohluisen, luizen en alle ...,IlIH .... l\l~ikten.

~ 1, eallon om ]00 Schapen te wassohen.
Kolonialen Veearts in verband met ~..u'D.C14E!· •• 1IriNl!!l.'L

OVER.AL VER.

OTTO LANDSB Co., i

Piqu6tberg,
:.!6 Nov., 1902.

W. J. LIEBENBERG
r 'erk Klerk.

IOWIIILB mUllU UTRUS'
ATSCHAPPIJ.

No.4, KERKPLEIN, KAAPSTAD,

(apltru • .£20,000. ft ne FlIds, '£tOO,t6
1R80BGTU UJ EERtnDID.

DB .M >\.A. TSC'"iiA:P'PlJ reiki Po Ï!! e
Ut ~.l~Waarbol')l voor de Eerlijk b id

Upl'toU111heid IIn G.t.ro wbeid
Tru, t,. ,Liktridsr D", en A. imini tmte::
Ex . tew:- li Voogden D ief, OllJ'.t~
Bom. B i:UlrS Landmah- D_-C_rd
0___ .'IJ ,. -.., ~we 8J'I! liD
~ . n n.n Banken LQge.a. Au
tie en. d.,.. )[~techAppjj " A.ldee~'
ftt(1en en Muru01paJi1eit.e:n KI_L.-....s ...
anL_.D._ b~-' . • ...~n .n
-~ ..... m '_n lD dUiMt. ftIl Finna.s
lid. linke Illt"ieht.ingen op yoordeeli_ t:
men. .. -
0.. Poli n "'l'N.D in ontv.n.gai no

men dodr d. ImperiAl. en Jr 1 ~ J .
~ en All E ODDl ••

ph.. 1 iIuid.A.fri~ ml'loleerden door
V0I'1De'll ftn .Á&IuoeLbij ~,ens. op "'MJ

G. W. STgYTLER A.DRES;· ~dderleystraat, K_·__ ::-·_,....,
8eoretari8.

LOOPEI
kloof

narteXoe
rechter oor.. .met geei
,..._ Tan

WW'den aU
~.m(

JOOPPICt en

EENlGB Ao.IN'mJ. VOOB .D. .Bell Orttia.l
AG.IMl'KNV~ll )l8801l '" HamUn ' Olrfil:tllllie

-- __-.....l._



tenlrfaolkAl noodsaketjker.
allnJ{eD~ln worden. .

VO.IlIII'I_ VEWEY.
lnsp~kteUJ' van
openbare werken.

De Ondergetéekenden; begunstigd met inAtI'tl~tll~
in den Boedel nn wijlen haren Eohtgenoot, deu
sullen publiek v'erkoopen. '

op YR.IJDA.G, ISB
~"i. TE
i .

"WELGELEGEN,"
VASTGOED ;':'_Zeker deel van de

cc Welgel~n," grOO~, circa 260 ",,, ..,,..n ...
den hard#n weg leidende van SteUen
de beroemde" Groote Rug," alS Ook I " de
uur rijdens van Stellenbosch en tien minuten, an; ,@jJtter;l10Ulje
Spoorweg Siding.

KENNIS.
Reparaties, Bepolij n en Stof-
feerden werk gedaan op de kortste
kenni ..

__ tld.leD_~1

WE8TBLUKB ROUTE.
c fllrBPO, QOlldoend te Las palm 15, I issdbo»
sÏl;p'cn.. Sr'1II8rhoven "' Hamf>lIr~.
ol omatr&u 23 December. ".

DON,)tJRIINZ.' '011 of OIDatNeb20 Januari.
o!Om.tn.u )7 F.bnar\.

·.B.n....,j~ wiMêleD' te Vliee1ogeu, " .... _ V~l. Lartj .. !litte

OO;;B~K;rt~~;TE; BENOODIGD.
pon JWsabeCb.; Ooet Londen en Durban, ZOllmB om in em Bin-

OV1l:BSOOPUrfG; daarnndaaJi via ao.tkuat Hanu en Sues Ea.l"beuadtlCh nieawablad
&alll0p4lna ·of &&Dalu1telld .et Delagoabaa1, Be1ra. OJl1Dde, Kantoor -.wk ..... te sijL Dage-.

KOlmDIlb1e:l.Zautb&r,' Bombaai, KombuIa. Aden, rBl1Jpte ea lijk keDni8 ftIl Ho laD..,h. en watkemria ftIl boekhOQden 'f8l'8i8aht. .
Wtri--heden te beginDen met ..
~ TUllaruari, 19ó3.

Doe eanroek: met getuipohriften
indien . u vmnefdiog 'faD ,.

aalaria :ht._ bij : nAfribander"
P.K. Bua 88, Cl-adOok •.

ADDUI8:

B. BarneH,
8cboa1rveuterI: 104., LaDgat.rUt.
Pakhnia en Werkbmen: BT.

. _ JOBN8TRllT.

Stadskantoor,
Molteno,

24 Nov., 1902.

VERiA.4T· KAAPSTAD,
op ~ oJQit.r.ekl , Deoember.

KAllZLERj' -op of oIDStreeb i JaollU'Ï. '
op of Ollllweb 2& J~Il&ri. .

114... op b8t.YM&eIaDd lIODder annebeping. ,.
en,...p," "'1l~ bij

~ . PIP~, SCBIIRIFF EI IlrTEIY,
. - _. K.....,..,"" ~teohap 2cJ, 'Kaáeel 8t.av.t.

, BENOODIGD.
EIN,~ndenrijlel'8l (Afrikaander

bij TOOrkeurJ, voor dé ~ver-
UID8I'lt.t,.buiten eohool, te llensi~
berg, Seymour (omtrent i uor T&D
't dorp), om &&If 10 kinderen onder-wiCnf:Teo tot ~·elemen.,.JJ

van.llusiek noodsa\elijk.
W.tu-mheden te W'01'CleO &aD-

yu.rcl met het Januari. 1983, kwar-
taal.

8alaria ~ per jaar en koet eo
logies vrij. Doe aansoek.bij

, R. J. BOTHA. I
lleDSÏP.lberg, seJlDOU!',

Stock8D8t.rom.

- . Niemand late deze kans voorbij
, Voor verdere bijzonderheden doe men iWUll~[~

geteekenden. .

VERKOOPINGte beginnen om fQ
P. J.

TENDERS

PAlLl'Hf'" aju.van goed)'... en m~ iDIlui_.!anteel Merries in
paar Heoglten. " .

een VIU1de ~ ..verkoopjDpl1F~
T~ Sléohte Kontant. ÏlaItéra lj. elk.

-' .

~~G en DE ~VE~,
:. ADlagera aan Z.M. Impeiia}e Gouvernement.

iIM
A. SPOIlNDER & CO., I

9/fY6JB'l'19DU JAlaN,

ChroDOJUW·, lenItP- .. -.- .... 1...... /

~ IOn.ww. B-."_ ti.

. fLo"'_'n:IQl JIjM. .' ~

Gftden en Zil... HOrIOgeI in .

~'l1it;;;~ ~DI~D'\

Jeyës Vloeibaar,.. . .

.De Vriend, v.n, den'

Ned. Geref. Kerk,
PIQUETBURG! EEl "lEIER 1100EL:

TENDERS zullen ontvangen
'worden dool' den onder-

geteekende, die ook infer natie zal
versoh ffen, tot Woensdag, den 31
sten 'pee mber, 1.902, voor het
degelijk repareeren YBn de Ned
Geref. I Kerk alhier van bin uen en
van buiten. '

De l~8te of eenige tender niet
noodzakelijk te worden - aan-
genomen.

W. J. LIEJlEl BERG',
Kerk Klerk.

GENEEST Schu:r~te ill Paarden &.AV,u .. "" ....

vernielt boschluisen, luizen en alle •
.' 1.'eallon om 100· Hehapen ~ 'W888clien.
Kolonialen Veearts in verband met, ~:UlI1Cle .....tlB,_~

oV:El:a. A. L' V EI:a. K:rOidH

"OTTO LANnSB.....'....."''\..It
I .'

KAA~Sr_r
Eenige Agente

Piquetberg,
~6 Nov., 1902. I A

I IOu)~ mSllUlu TiUS!
ATSCBAPPrJ.

J

Derde lOU 'Publieke School
te Voorbaat, CUlt. Ladi·
alith,lUt.

BINOODI6B, Mm ~
'fOOI' boftDgeaoemde 8ohooL
• 8a1aria £l~ P'" en vrije won-
mg. Ben pJmri penooa. al de

. ~ . Xopiën YaIl
Oeriifiaaten en Getmg.eJiriften van
bekwaamheid _ ODbeiproken .8de-
lijk ..... ~ WOrdeD inguonden
foor dell 2liIta December, e.k. bij~oadIIp"'"

Da. J.W. LOUW,
IMismitb, '
MBo"'_,lgos,
. li:B. Het 1r8r'k hegint na de&.ti""
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,

EG~AR
J j

. ' 'r .;

Heerlijke

ECTAR
Drink Heerlijke

EClAR,.!
I

~rlnk,,? He'erltjJii'
If ~..I _

ECTA .~
P.---_-/ ~ ~,. ~ -. " 1 (t,

. .
Heerlijke

t

EUTA
Drink Reerllj

NECTARii

h: 'j
prink Heerlijke

EGT· K
t',

KOOP

NECTAR
ZIJ IS DE BESTE.

BEVEEL'

NE~..·TAR

1

lao nt zij Is de THEE, or
{,RIJ FN,

ARMEN,
STERKEN,
ZWAKKEN

HERSTELLENDEN
u

ZIEKEN.

,. fCTAR
THEEJ

Is een He rlijke Drank voor
alle Menschen en op

alle tijden.

Verkocht bij &UeKru1deDiel'8 en
}gemeene Wlllkels dOOl' Phee
u1d-Atr1k.a, in i, it en -lb. Lood
o!:J • . in 1-1 . en 3-1b. ~~-Ug
ver81e%dj blikke .

VOlt _
P~UL D dLt;.:A.;\ulQ ,

41 Deo-Te JIWl .. b i!'~s:.r-_.._._
UIl bet Jlo.ten. Drin : r--r

IS Deo-Te Bome. West, ... tIOeiL
1WKOOauss, JR., tieo, Al"SLAGBB8

1()Deo-To 'I>ar)illl, 89 ~ erna' I
i7 .0--1'. ~bIa'1-)lailrud.

DDlPBB8, KOOR. Bll. DlGB, AP8,[JA
a ·GERs. ·1

IJ Deo-'To Zoatkail, OaledOlI, lpunt .. ~
... 1.. '.

'DeC-Te Jouruklip, ·CaledoJl,· kleiD eD
groot~. ....~~~._

6 -To '--t·Josgoed.
9 Dec-To Oaledon, oAI.. .
~ Dec-To Bred doep, eae •.
16 Deo-To St.ono."lei, oael ••
J S J4A1U1S eD QO., AFSLAGERS.

4 Dec-Dal Ja.phat, ... lo ea lOIIIf pedellen
FRED~1I0T, A.FSLAGBil. .

6 Jau-Tei:.aiDa-barg, TUtped.
B J RUTH, AFSLAGER.

29' N.o,,-To Brit.towD, .... tg_ed eu lID!8na,).
.A: J. BOTES, AFSLAGÊR.

Sen. Dee,LTe AJ'ufonloin, distrikt Fnrr .
burg, "ut en I~goed. ,

o W LOGlE, AFSLAGERS I

li Dec-Te Aberdeen, ft tgoed ,
WP CllEBSY, A.FSLAGE.R

29 No,,-Te Richmond, ...utgoed.
29 No,,-Te Richmond, kJeiune:

STAMPER & ZOUTENDIJK, AFSLAGlllR
11 Dec-Te Hout Bui-I,O)() pereeelenuo

de " Beach Eltate." ...
PS OILLIERS, AFSLAGER.

15en 18 D_De Aar, "utgoed.
J4 L DIGE, AFSLAGER

5 Dec-Te SteJ'tlemlle, letende ha"o
W H F KLEYN en 00., A.FSLAGE~S.
29 No,,-Op de Pande, boa wenen, paarden

en rijtuigen. ,;
J W STIGLING, AFSLAGER. '

23 D~c)inber-T" Hopefield, "ute eD .10Ne'
goederen. , .
A B DE VILL1ERS ot 00., AFSLAQUS
_ 2, 3 en • Dee-Aau de Paarl, linnengoedr enl.

VAN-RmJN en ROOD( A.FSLAGEB~.
2 Dee-Te WiIlemuiner, Nieuwhoudle ...Ille,

losse goederen. f
A P MYBURGH, AFSLAGER. f.

13 Dee-Te Somerset OOllt, groot. en klein-
"ee. . ,I

16 D~Te Darlington, groot- Ifn klein~ee.
PJ BOSMAN en ZOON, A.ll8LAGF$S
12 Dee--Te WeJg.legbn, Boltel.rij, Siellen

bosch, ...ut- en loagoed. I
GREEFF en WALTER, AFSLAGEJlS

12 Dee-Te Laingaborg, ....s~oed en IJ"eode
~~ I

A F MABKOTTER, AF LAGE~ .
3 Dec-A.n "Het Bescnoir" te Wellington,

lOMe goederen.
KLEUN, GUTHBIE & THERON .. AFSLA·

GERS.
6 Dcc-Te Oaledon, jonge ~en en nar,eD.

LlNDENBERG Ir. DE VILLIERS. AFS~G'ERSI
1 .n 2 Dec - Aan het Bemoate Kaalpi

Stellen bo ,eb, paarden. .
J J HOFlnJYB .\ ZOON, AFSLAGERS
5 Dec- IJ&erplu~, Maitland,lloaeoed. .

, den volgen-
~iUn.,n, :aag meQ

opkrlm-.
landbouw .. r

......""'# .. ' van al den
·had b -

.jCentr:al&l',Kaapsohe Spoor-
Swellen4am
Zooala be-

8D<1IOI'IH" g bou'wd doOr
maL;ltile~ap]lij::mét ~n toelage

Ongelakkig
parlement het

J. vau NIEKERK
MARKT AGENT.

I
'STALL No. 5, XIEUWE MARKT.,

ALLE Verzendingen. aan hem
toevertrouwd, zooals . vruch-

ten, Pluimvee,' ens., zullen met de
meeste zorgvuldigheid worden ver-
Jr:ooh~ Afrekening. volgens keuze
dcl" verzenders.

verlangen,
-de maa~

Moge de onder-
Hollér'tlOn'i8'D ..Montlgu Bire.i-

LET TOCH WEL t
, i

Alle1WIe".. I""'" ••• ....
.......... ,y _ .. ~ YII-
.......Ii Co, rkt, ...........
E r, om Land, 810... teCII
... J ft, op ~ ~oor-
Ilo , op op iPO.T.U.44.......... . ,

INQlIORLUL
(IaP--+-.) .

"Gode sit dallk, die OIlS da Menna-
Dlug .....,t door _ Hoere

,. JMIl. ChriatwI." - {l .Q,r.
Ui n. 67.) ,

. Voodedea WC*IIIdag JD.OWg'BIl werd de trou-
mli1e n!mOJllOl1, dat de grijs. ~« iD r..a.
mfl:"'OllW de wecbnre .ijl«l dea wel-ed .......
Ailriaan Jacobus Lonw alIA de W'OIliug n.D
haar ZOOn. den heer Tob' J. LcHtw. dA
lIUItst8n .m~. des le...... had VOIatreden ..
r.aobtlreD.!l is iogeeIápen. Wie.i,s 61'. die 'Tute
l4je niet heeft gelie ad , lIeinde ell Y_
., er die lIleenualen ooder baar guénijd:beliben 'f'ktoefd en &UDen die ~

~eD weUicht nimmer nit liet pbeugerl __
den ge1t'Ïdi. Zij bad eeu.hart· dat .bledl
tot aD~n nitl{ing. Haar till lID Dederip
1II'_ael werd gekenmerkt door innige ,gOU--
'I'l'1IObt, getuige daarvan dat al baar IWICJ_.
di_tlmec:bten en dieostmaagdea .ijll iD bet

d Heerea,
onbslapell W'LS n dochter nn wij)ela

ds: Tobia.t Johannes Herold; in 1_ leel'llAl'
alhier! en tnd zij later in deu. eeh.t_t·den
.l!II~. heer Adriaan Jaoolm Louw, in 1_
ODderliug der Paarl- gemeente.· sedert bet
~heiden t'1Ul <haar echt-rriend op 1 J__,
1877, Meft Bij de verdere pe1grÏJD.lrei.l (_
':den mensch ~ proken) alleen doorgemukt.
Uit het bu.elijk 1I'Md_ ~ren Louise, p
lauwd met da. A. Holmeyi' (Hauonlr); MU-
gu-etha, gehuwa met ds. J. B. AlbeTtljn(We}-
~n); Tobia!! JolwmeI. ouderliDg 1>ud
gem'eente, gehuwd met m j 80pbia Boem •• ;
Catlu,rina gehawd met d . G. MUlTI,. (Ou<&-
hoorn); Johanna, de gade Vllll prolE r C.
F. J. Mnller (~); AcIria&n, leeraar
te' Heidelberlt ~ nal), gehuwd met !Mj.
Rowu, no lIt4lflenboecb; Charlotte, gehuwd
_t da. J. O. Ti-ater (MOD~); 8111&11u, d •
eebtnindin no da. P. J. G. Meiring (Johaa-
ntlllborg). Het get&l .ldeinkiJlcIenm is 57 en
achter kleinkinderen 7. IndiOD wij OIlS Die
-versi-n CINt sijn er "'aD de ~ bl
dienst ,op tt zendingveld ~, en in de N. G.
1Cerk S. en die sich ala leenan kerk
voorbereiden (.
Het leeme'hut der ,.~jkheicl werd

dén YOIgendeo. IlUIIiddag (DoIIdenbg) .~
legd in de,groeve der vertering '\'lUl d..Pud
gem_te. A.n het. rib' aprak~d e,wu.r-
dige oude clieustbeoht des H--, p""-
N. J. Hobaeyr. een -seer trooatvol. .. hartIlfijk
woord d, I rouwkb,gen too. Vuda&r beWJIOg
aieh de stoet _ 00 N. G. Kerk (Paad~
meente). _ terwijl n.D het orga CI'e
stotige eli ~~. de ~ mt de
" JllMCbe tunelre " van CIos werol!'Jl geboord,
Damea de Illenigte ~ ea beIdOai. da. A.
Moot1'e.ell. PUtm 10Cl, den bDael. Zi~n wel-
eerw. spralt een zielverheBend rede W' oyer
de ~ ","at in 1 <:m. 15: 57. Ah
dragen ageerdeo eeDige der kleiDkUtdwen der
ODWapeae. •

LAng d_ 11' . rij 11. 0 ....rgund de
treureDde harten ooze innige ~thie te
betoi~ av r bon ~~iik ,.erlies. Gij
waart hoopt be. oortecht iD bet bsitten '1'&11
,mik een gOdaaIige JDOeder Idtoonaoeder,
gtootmoecfet en.oyergroo~r; ~t Alt ~
onzen God g~ _'Ullnen da.nkea nn wa: gi)
door haar heht, mogen ~ieten. , Het be
. ujn da: zij tb "'oilig iJl _ boesem ......
háu H-.er eD. 1Ali~. uitrut _ al d4!Ii
at7ijcl d'eOJ levens, leDigt u_ lIIIIalt. Moeht
gij alleu de _t.POreIl, v:an den OIItQapeae
drakkeo., dan wit gij, betr.ij 'I'1'DlI!!g of .pede.
lkaQder weder Ofttmoeten om ni_ ID

te wordeD. ~deo.
Die hoop moet al 011 1_ 'n!I'rAcbteu:
.Komt ~! ' ,boofd OaIhOCtt~
Vooc bell', die 't bell dee Heeree. :waelitea.
~. ~ nak ell ~~.o uligheid niet lIteaet.eJt Io neu:gd, die aUe ~I
Daar Q -de ~ 'Terg tell:
Ea wij, wij z;ijn in 't~d!

M.Al.'C.~lr-ldJZ_tl.;.N_

Ii.AA "Ta-D.
spoorweg
doen voor
.Mon~n en omIRtl-eJt,eJl1.

lijk. niet
dit nnu."r"""rn

•
MIII7WIl .~JlKT. .

28 No~. 1902
.£.d £.d
o 12 0 e 14 6
o 12 0' :0 16 3
o 1 9 'G 3 6
o 16 a 0 19 3
oa. 0'8o • 0 -- '0 5 '0
o 0 2t - 0 0 81
o 7 ,0 1 0 0
009-01'
062-056
01G--05.
o 10 6 --; 0 14 3
o 0 9 0 0 10
028 060
o 18 6 -- 1 0 0
1 5 0 -- i 8 6
o 10 0 --, 0 10 I)

gene lende hoe-
.wordt gezegd
Caledon, in-

'oViIl'UjMt... Ala een mid-
en soortgelijke
goeden naam,

IUl)lIWtlltl1l genoëg be-
die

bad gelate-
om £5000

A>or-ieppelen ... '
D Uien .. ,
Grenedellu .
Eieren ' .
Hoel'fleu
EeudeD
KOOi ...
GroeDO erwteu
BoMr
Gansea

, Pruimen
Lemmeijee ... .
Vog lauaÏB Eieren .
Abriko.a '

t •••

DE ZUID"AFRIKAAN
"IBI.I1IIG1I KIT

ONS LAND. .póorweg
van den

naar Swellen-
U'-'H& ..."' ....,!S van het groote

(dit laata~ i.
voltooiin@) gaan

K!)ljs'rlfáOj~~een echoone joe-
de' dingen, die

ZATERDAG,29 NOVEMBER, 1902.

.uontagu en Robertson.
----,

GEDUREY1>g de afq loop n w~ k hadd n
wij de gelegenheid li zo distrikten een
bezoek te brengen en wat nader kennis te
maken met h~n' inwoners, hulpbronnen
en behoeften. Wa rschijnlijk geven wij
later eeu btl8Chrij ving van eenige belang-
rijke dingen in d te di trikten, Z oals het
groote watentcb ma leng de Breederlrier,
het warm bad, ens. Iu dit artikel stellen
wij OU8 echter voor eenige algemeene in-
drukkou lIUr: il I sers t n boste te geven,
ervanoverfuigd zijn'itl dut betere bekend-
h id IJle~ ons land veel misv ratand op
roliliek II bied uit den weg zal ralm n en
lal sttekken om da amenwerkiog in
belang van 't algemeen te bevordarsn.

Beide dorpen werden on evesr'n hal ve
e uw gdOO6U sangel d, eo hoewel de
yooruitgang io 't begin, wpgens den v rren
afstand van n markt voor laadbouw-
produkten, t langn8JIl was; toch 1fe-
tui eo sij van de werkkracht en arbeid .
lust dec inwoners en' de vruchtbaarheid
van den grond. In dfn 1 aten tijd b -
peurt men echter ook in dese i di triaten

ed zeer rA rkbaren -vooruitga~g op b~na
elk ~biod. De wa rde v ,rond ia in
de afg loopen jaren meer dan ~ubheJd

h
. . I "' _

PIl t lil Diet ODg woon vin een 1JV1:>nUI-

pi ~ in _de~ distriktén t(l''1'CI{Cll,

beoren die van £10 000 tot ~"'",V\IV

gaan indien zo in de lZr.d:t
De dorpen brei en zich naar .. ,.''"'-l' ..... '.....
uit, vooral Montagu, waar men
ni u we 8~ten h ft
aantal erv n ln deze straten
den Zeel' goede prijzen op een It'el~koop~~~ ::=:~iH:i!
die onlangs werd gehouden.
erven ,sijn alle waterwven,
wordeD -;beaproeid m t water
eD IOOlana er geen vocolfIDiJ:Ii

• en
maken:

De h
Kaap, '11',

. ..." b
,...b"
badj ~a~
dood n.

. I

H

...

0.11 ,
.H. J. H. CL.US8XN •

~ ictGmW ....

ID..
Veri

EJlr "- F:::tz 1It BW _ debi·
t__ ja.. .r-ba .Aletta
.J.... d W ~. ltotlM, OD ftII
wij-"'_ 1OI!UUta Braud, pb.sn.." _

DB __ I.iIIt _ Bd een
r....... wa I'll I"" ~ __ .. , te "or·
... .- al. ali ~: CUIdOa, 9 Decem·....te. t 'DIp, U""-hw. _ 10
.~ HD' 'Ir~ De .... Deepen..oore"~" ".......
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NIET TEVREDEN. op -. .. ik;dMr ..... ".....eIe W
mij Mbbea wit Het il W eie
ZrOOWe a-aeid - &pa.- -~ ...op ywsoek wij dit uotibl - ait. !il OlMdC., rill ~ __ , ~ k1SSXf"MW

"Het. ao.t-." een Hollaudach weekblad se- dee 1IIt'IltCIh. ytnléderi. . . J'
. DRa,ráad' bMlt :Y'OIIinl .,. _m.-CI pa

wijd au Christelijk.. Pbilut.hropi.e, Tall A.,. elaobt.....,..,.. 'Bet ï. -w: bewi~ na
1 ._ • deD~~,eab.Ja--

'iemaDd aal el! d de . nil .. Set to bei~ dat .. ~ ~ ~ eie ..
~ .. sijn die het.niet nu ha;rte·1IIlIt oaf loovia-.qu, die d_ ~ SlJIl ....

.. cUt fn tetTed nbeid d groot.at.e 8Dbat daAD. W~ de. B...., uoa eie ~
, nu 't ..aarachtig gehtk. Bre dell is nu de...me, lDet al wat. ~. eD duriá
au '1I1OIt9liJ'k deGk'bare ~ • moeti het OGII _ ,yoorreobt. a1JIl CJ-. te

hW op aazde, f,eeI I1em wat hij ~ en ~UWeD, d .•••• , lIJ datg.. tie da. .... CM
Isij -.1 t,eIk.- lete d rw W' ~ H~ God oas te ~ ~ Wát ~- er
SU di. hij niét bEt, yerla:ng 100 hij worden ftII JllNQcbapPIJ ....na JliIiIaUd
ni têY1'llden is. Oobt d h _t .me6 werken wiJ. ·ot 1J8lk_ ua ten ~
hij op aard bnit. C!Il wat het bi .. " helijk ~ a ,op . Wat moet 4!t worGen. ftII al 'lie
1_ MAg D&&JII kan makan. ell IlOO hij 'ftal"o beertj • die Di lUIden bUaeD ~ .....
aahtig tevreden is, e1i.ik da: besit _t rt-o rookeo, poli~ eo ~~. p
Job 6eut, toen bij saide: "de H_.. h t en YlLD d1 dametl die..~ ~ •

~
- n de H heeft~ om de oaam d n .--lId _RR_ all _=....-A.. ... beb-.~. • SlU! .•v, ~-_ ~, T_

H~o, ~ig oold," sijn o.k: er niet. ben dan sich ""eeld met ~ _...- All>

dOOI' T61Iieligd word . Terecht &egt Salomo d maat4chappi;j, die dMal m,n- y~
.. blijmoedig hart Ï8 edurige maal- bn lIIeD zich allee denken, maal' geE ~e.
tijd," !ill' w_ ifaarnn verzekerd, dat wat de n daarom nOj( eeas baar CJe laa«te ea SidI.
_h bieT op Wdeook b ft, of mocht ont- buigen met llObuldbelijdeoia yoor God en .._.
vangen, de -rnde G ,di. alle nd te Zijn Woord. " '. ,
boveo gaat, bet ~ h t bste is, Tooh
• f1I zeker tijd g- t. waal' er: ZOOVeeI· , ..I...

,oat.enedm.l harten waren ale juist in den on- Uniondale Publieke' 8cuool
• w wet;en'IChap en beecb&ving 'in tMt . .' I

bet wan ~ den IDt!DaCb te lCh en. dan De h A. X-.,olld-i,iser -rooI' 't departe-
"ooftekel' moeet m.m: waar in d w.t.te jareu m nt, besooht en inspdteerde boTengeuoemde
hi alle kradbten aiJn ewijd en millioe- school op 19 en 26 dezer. .=~ YalI~~e.::u:.toc~t ~~: D volgende lijil. bevat de ~M::1mOQ. er ló~-
merlnraardig, dat de lof op de teTtedenheid deren, die ar .in Ilaajtdeu oertifi.bten te kril~

YIUl de m8ll~n in OIUe dagen, die een j;;or Oe.rii6cate: -Lucy le . (Gert'.,
.. Ir... dicbter beainI(t met de woord 0: "eI.k docbter) Emily 'v-.b der Spuy,. Elsi S~uta,
is ten-edea in &ijn lOt," wel k&D omgezet WOl'- Helena' M08tert, Cliristina OUrier;l DinAb
d.en in 't negati8'f'e: niemand is tenedem in bear,- Eijzabeth van RI!DSOOrg.· sá,fa.h ~
&ijo lot. R burg, Cbristina R~old's, <jathariu

Waaraan is dit toe te hri,iv nP' Wel, )reyer WinifNd:Vinson, Rach4!l RyllD,H~
.... nieta ud rw dan un den hOO!9Doed; W ' • Suaan CeIlarius. Aletta ferreua,
d_ is de moeder ftII h t aU ongelokki~t, Martha Smuts, Pieter Bohocmee, Her;man van
rampzalig lriDd, dat ontevredenheid heet, del' Spny, Em HoncrOft.. William .Brem-
De hoogmoed wederom heeft sijoe ,geboorte mer. Cornelius Zondagb, Mattbys van NIek I'k,

uit het met God eneens te zijn. dat is de Harold Joubert). J.~~n Reynolc:ill. .
'-'echappij van God de godd. ijke wet- El mentary uenific&t : _ Lucy Truter Je
ten te venrerpeo. Ond r de u ffe eiste beel- Roux (Ju's dochter), Johanna. MeyerJ 'Jj)-
den wordt dit beschreven in den 2den p88lm, hanna van der Spuy, Sophia Sohoon_ .. Jlb.bel
'It'lUIl' de koninklijke dichter d ntevreden VinwIl, Ida tew rt., Margaret van NI~erk,
meDllChheid, ab m t een profet;i, b oog op usan ellanu. Rnch 1 RYM,' Beatnoe le
onzen tijd, aldus sprekend mToert:

W rom w-qed n de heidenen en bedenkt!D ~~~~ediate rtifi.cate : -&p.h. Scboon_.
d volkt!D ijdelheid? De koningin d I' aarde )!abel Vinsoo, l\1a~t Tan NIekerk, Susan
tell sich op, en de Torsten beraadslagen te R bel R

ZA111811 tegen 'den Heere en tegen Zijnen Ge-. Ilarius, Maria KJue~no . yan. Ma'
zalfde, zeggende: Laat OM hunn banden' hool Music Teacbe 'Cer:Wi~te:- na
Vl'l'lCOOur@D en honoe touwen Tall 0113 WeT-

, pen. Die u;, d 11 Hemel woont 1131 lachen, de
Ht zal beo bespotten. Daarna zal Bij tot
beu preken In fijn n toorn, llIl in Zijne grim-
miJl,heid zal Hij ben verschrikken.
D_ photogroii , die bet prof '.ab picbt

ftII Darid ¥og, is die niet een rekende al·
beeldinjit' van ou%oo tijd, en een gevolg van
de weten.schappeliJke ontwikkeling !ln de 'nlJ'.

meerdering van kennis buiten de ware keu·
ui van God. Komt in de huisg innen, .... ar
.I. wa4l'1lchtige ..rood tasschon IDJUI en vrou w;
ouders en kind eren? Waar is> geboorznam·
heid on euderdonigh id van minderen ~en.
0\"('1' moord ren? D.. knecht Tenet zich te-
g n ..ijn ba • de dien tmeid t.!gen ti hui
\"1"OU .... I'll deu> is ook wederom me~ uiemand
tevreden: nl w,,~ h t een eagel uit d n hemel,
die bij haar diend e, lij rou nOll: fouten ont-
dekk n. Om ,uijd wordt ave bet geroep
g.....oord van kan-el en leerstoe] : m..usohen,
w t t.evred n, ""Mt tenedenh id is het kind
d ~uh. l1ilIioenl'n hocren en lezen dit.
eo dle allen doen toch al het mog lijko om
hout aan te dragen. om bet 'I'U I' 'I'IIn de on-
tenedenheid te okeu.

De grondoorzaak ligt eenvoudig hierin, dat
men de bron 'I'IIn den 'Waren ned, heeft Ter-
laton. en d.'\&I' Trede zoekt 'IIO'UJ' hij uiet te
rinden il. Cremer, de hnjv I' Tan de Be-
tnwsohe novellen. heeft in geen TIID ...ijne ver-
halen grooter wa&rheid geschrEJt'tlo. dtln aan
h t lot nn do esohiedeais d r beide Betu .. •
sob boeren die ua&r de A.lMttmiamsc~ ker·
mis waren g ...eesr., toen hij dm ouden boer
dew .. oorden op de lippen legt: "h t it! in
de hugt (hoogte) niet tit Teinden " (vinden),
En toch zoek het in onzen tijd alle men-
scben in de hoogte, do knecht tril in d pla.a~.
staan Tan zijn baas, de m id in die van haar
\'1'OUW,het volk io dil plaats '"II den vorst ,
dio 't regeert. of Tan den eer e in de r~
ring. De tijd is niet nr moor, d t elk n....'
(It> ten~e1s van het bewind zal grijp en, daar
allen uchzelven wij DIlIi".n, dat. zoo mj bet
bf.o.windmaar konden voeren, gouden eeuw
aan~tonds rou aanbreken.

Om nu tegen deeen stroom Tan d"Uédeok-
beelden te redeneereu of te t.heologiseeren. bet
haai niets, .. ant de duivel beeft te zeer de-
harten in zijn trikken vnn boogmoed "er-
ward <ml nog een oor daarveer te Tindan ;
Tooruit is de I d,w .s, elk....". kruipt op den
sebouder '!'an een anderen. 'u kan men met
de macht nn den l!erkoo ann, dat i·m. t
da wet, in T 1 opaichten h I'1l8n nigssins
pa.a.) en perk stellen. maar dat a een ge'f'lW'-
liji wm, nog veel moeilijker da.n wild bee&-
ten te temmen, 1r1UIt zoo min nls deze hun
.. oest~ natuor verlieu'n, ,.oe> min kan men
den f6'Tolutiegeest in bet mensohelijk hart
aan 'boeien 11!j{ge.D. n altijd breekt weder·
om de b.nd aau tok en is de reactie ~
lijk,

Voor degenen, die God kennen, ~ in onzen
lijd eene z... re en moeilijke roeping .. egge-
legd, eo dat is .. el deze: ten eeut" dat uj
lI'ed rkeenn tot God met riulderkenteni en
belijd nis. maar w..ar deze ook gevouden
...ordJ" komt de ootmoed in bet hart, en waar
de ware ootmoed geboren .. ordt. wordt OOI<
zelfverloochening beoefend. "Gij lijt niet
TllJl deze wereld"; deze .. oon:ren Villi chris-
tu. tot zijne di'iCipeleu eu le geloong!!'1' e-
richt hebhen niet nIleen <!EG negatievl\ maar
ook Pen p<>'<Ïtieve trekking, d.w .s. dil un er
.-an komt niet tot bare Tolu. beteekeui., wan·
Ilt"('r men het aldus op t. dat zij i-eedJ
huultt' Tolkomen vervulling erlangen en tot
hun Tolkomen recht t.ijn ekomen, W3lIn8eT
men sich t~okt uit dtm diem der "oMe
I'n nit &lie dl~en. waar' ml!G8Oh die in
de wereld leeft, z.ijn lust "n ~oegen in -vindt.

Seen. 01lZ ~ do ~iland heet:t immen
.~~.: "lndien gij Uw:~ nil;~ op~~mt
1'1\ "!tl naTolgt. zoo kWlt 'Jl1J IDlJn dlS()lpel
ni~t xljn.» Rij _ de ige dj hie' op
""rde ooit geleefd beeft, die h ~jk
U'lIstan~ J"eCht '-'at. on.a.fbankeliJk van ie
el iNUanil, om t 1rulJ.Q, beencffen. 1I"8n1
Hem was macht p:t'Il;eTen o"er alle vi_h.
~n in plaat~ Tall Zijne ~andec uit te stre.-
k..n naar de k roou , heeft Hij die ewillig
<loor Zijn.. rijand'l'n II be hui laten na-
""Ien.

Zie daar den "I'g di..!! het met OIlS uit
moet; de eg ovu Golgot~a leidt tot den
hl>r~ d.er T..rheerlijkjng. "edert Obr-istu! sich
B&Il h t ,.loekJJOut d<'S krui8es heeft doen na-
~ ..n, i hi"r op ..arde jt£en dU!lnllme kroon
moor zond.., d 0 w"lt no bet krui , ol het
i. die d I' doornen, .... ut 1111&11 die zicJuelvc n
de kroon pzetten. sijn D.OOit met hun kroon
tevnoden: altijd hoo(r:er, men it den tonn·
houw ,,"n Babel no altijd voort en bet zon-
dig ideaal i. tot in d n bt-ui.i. Maar uaar-
IllIIte he getal dit'l' bon ...ers toeneemt, word
de prnakTenr mnll d te grooter. Wat d
eM al, d.. hoogste wij id den Tolke v 1'-
kondi~, ,·ertrerp de andere 1 de diep! t.e
onkunde. ZeIh-erI00dt ning, de ..rncht nn

- de ...Ut' verootmoedigi.n@: voor God. ~ tot
d n .. aren duurr.amen TJ'f'de. .Door h nMlhen
\"1!'nreitL oH'n t-oom, u tand 11 op-
,tand. door diene wint men bJU'ten en woedt.
dl" lieldR goboren. Waar de man d vrouw,
o!n tie vronw den mAn. 'in aelfyerloocheo~
diN}t. eb r ht",rsl'ht d 'Ii fd en kinderen
III d..,.", ,;('bool o~oed, worden. zonder dat
ZIJ he bcmi'rk ..n, voor dit heilig. begiDlIel.
•...'Ifonl11'O, ~har h alt ook al op dti
llit'll..thod n I'n aU"n, di ab oudergeFChiJrten
... ,..-Ir.xa&1ll ,.ijn. .

"'"nneer de hOOl!_ tand 0 in ons bud
10 dIt opzicht" !lUllen de mind_

er -roIgen. Hoe ~ _ tliat. lIOe
hooger de aadere pMtiw,_; waar de-_ ...
I('~"'ll.tnden steeds ,. ener tite. uitden·
k..n om hun od todl ou:ar op te bouden,
kom de kl'ukeom'd I' I POediIt to.e om
zich juffrouw I'n ....e hOM.poetseJ; om siob
mijoh.!t>r te late.n noem n, en dit h het rg-
,te nog niet, m r n. n wil ook 'al' juffronw
r,,~, r"n, n al heer ~ warden.

Laa1. Olll! d n moed h"bbeo 0
hl>ned 0 tI' kom 0, w waarliJk dit, le
ti gr'9Ot8t ~doodaad. omo aegt :
&icJuel" n overwin . sterk r dan die _
...tOld inn t.
W naar

'~n in b
in be\ gtOO e f ·t.
Mnd vindt om t.
wnk t 90d om

, ou
d n d
in CJ,
tAl

aG-.... '_.
1):0.'....".

ia W diIerikt •...., ja - o;ct
Bi.... Icibrië. ~ .. ~....... ~

b... - -- ~ ,__Pne1atiI ftId ... B. II .-w.p-. .,... klM W'_'.
..... JJaitW1m- - ....
8ob1l1lt 100 loa 60 ..... cnoo..

•PlI!A-. -- oaItina..
~ __ JM l'aMIP, BK-
~W~ ........
ZOa&PU ~ ,cmnl hemtd ala
W..... • ZoatpM. Bm. en~ .. u. wel piu-
raade da 00rJ0C ~-
i) De PIa__ aro.tpua ea.

BoUtIaoek." ~ ... bcm u-
geooemde ~_ 1100 JIOrPn
~ Go8cl.ooniea ftD ......
Ui.. ~ WOl' ~n,
Bee" eD "sb.... In W par
1901, ~ .. Oorlog,
werden.oo mUddeD. paaa ~
op de droop laDdeD ,.WODDeD.

De pJaatMn~ unde hoofd.
weg 0DdiND$ UIt PfId tuaoben
BaUOf _ Bu1tloateia. '

S) &eD .... paad, deel' der
p1ufa &.lp.... 800 8OI"g8n

-d '-_'1.._ li'''' arroot. ~ MD de dorDM'I'On-De ~keQ e, '"'DUUr lIL as ftIl W dorp Bu1tioD~'" dii-
C!:elut Ul1)de,.sal ~ JNbW:~ ni- vd HoopIW ..... klu 't'81d.

.erkoopen te Klipgat, op -') Bna tie B~ naar

Dondf'rdag 4 Dec". 1002. welk dorp de SpocriniD lP08dig. , • ' komen lal
. Ten 10 ure del .,.aormiddap, Gelieft IM"'" t. doen eD .er-

DI V9LODD1 den ~ te ~
Lev.8Ilde Have, ens.. aDS.: bij I.O.G. Xampfnat.la, a-.1Dlt-
I. Voor rekening ftIl deu ~ ~rp~fonte'tn. of

'faD lrijlen H. 8. 'BUlger, sr. :- bij den de.
170 MêrinO Sehapen· (Ooien en all. G. DAVIN,

Hamels). 6~ Merino' ,Ooien met 'Bultfontein
Lammers. SI AfrikMnder 80bapen
(Ooien en Haniebi), 29 Afribaoder
Ooien . 2S Amku.nder lAmme ....
17. Angora Bokken, 39' Angora'
Bo~ooien met Bokjes, 41 Boer ~k-
ken, 2 KOt"ienmet Kal.ers, 1 SpIder,
1steb Tuigen. .
.Het gewone UIOrt-«nent Huis-

raad bestaaDde uit 'l'afela, Stoelen,
Wuchtafela, 'ledebntea, GJaa. en
~ewerk, en het gewone Keuken-
gereedschap.. .'
, rr, Voor ~~ening !all. den
boedel van W'l]len -BenJUWl 8.
Fouchá. .

260:Merino Scbapen, inaluiteude
Hamels Ooien en Lammen. Dese
is 'een ~r .oortreffelijke partij en
de aandacht.an boeren en' 8peC11-
1ateors wel waardig.
. SOBoel'bokken (gemengd). .
. HJ. Voor rekening van H. I.
B~, Jr. :~ 550 eerste klu
'Menno Schapen insluitende ooien,
HamelJi en I.mmen.

IV.·Voor rekening VUl 't'8J'IChei-
dene perIODen: 600. goed. geteelde
lferiBo Sehaptm. Ooien, Hamel. lil
I.mme1'8. £Iet vee is in aoede
oonditie, en de ~ sullen seer
liberaal IÏjn~ Vergeet niet dat de
verkoOping sal gehonden worden
te "Klipgat" {omtrent la mijlen
'Va.n)(nrrayaburg), .op DonuoAG,
4 Dece~ber, 1902, om lOnur, v.m,
AIeU INNES, AAlager.
LIT WIL I De Afalaser sal met

pleir.ier eenig ban nW else 't'8r-
kooping gebracbt .'t'8I'koopen, dOch
men moet ,lOO goed ~ hem bij-
tijds erTaD'kennil te p~. -

.:'.~~. 4. Eontll"-
IL lIL '_Yrij.---.......... Il

·,,-oonoorctaatte' ", -de
~n Oesaqa ..

. . ta. Id. poemlI.

'(7,. 'DDO,d~B. dIT ladi~·)

<'M
BELlI~ "nOOPlIG

K........ v.. ~
. 0 Il " 0 0 0
o ,. ó'
17.' 1.0
OS80i6
t.o 000
10 0' 0 0 0 0
o·u., ~ J7 •
·t 0 0 (» 0 0
,I III 0 0 0 0
.60870
• ISt • 0
80. 000
o lf 0 0 "
10-0 000
"IS' LI 0 0
6S5 700
3.10 000
OS8 000
o le 5 0 0 0
01'0 000
S75880
37S 00'0
S90 SlOO
1 IS' 0 0.0
Oil' Uil IIo 0 0 0 lA 0
1 18 • ,'0. 0 0
Ollll 000
1 18 , . 0 0 0
1.0000
Ol. '0'00
114 I .1'111'0
II IS 0 '0 0 0
SlO '111
coo 000
'0 T Ó 0 0 0
o 0 0 '1 II 0
1171 000
o 0 0 1.' 0

1 ., 1 JO' I
8 17.' 0 0 0
1151 000
S"6 000
II 0 0 .0 0 0

'1100 II 18
.70 '110
III 16'
I' S' 0 0 0
1 8 '. 1 j 881'1' 0 0 0
77' 7111
I 1.1 0 1 lt •
OIO' 010'

[G&.JIO&D&JII CIlUPPIJI I,
*udaan,

Ih 9t1OfJ1..w.l.
.loll Jóet _tw_dellJIt::

ID .... HjIt.-JlaD .

Aan Rondventer-DAAR ~ droea onder paarden
en lQIIilan heereobt. beletten

de onderpt.eebnden ~en om uit.
te "ipMMn op hun ~n
bebnd all Groot Kloof en Laog
vlei, in dese afdeeJing. Alle per-
tOnen, die geen acht op.dele bn·
niIge'fing p't'8D, ~il behoorlijk
vervoJsd worden. .

J.:P. XOTZJI.
D, I. KoTZBr'
I. J. KOTZB. .

DE
ZUID AFRIKAANSCHE' O.DERLI.SE

i
LeTIUftrIIbrbIr .... 1fIIU..-

".. rdlut .. r·: Duif., Ilrul, Iu,m.
Obloo.,.d. Fo.dull ...£2184
•

JtIII."Ui'ltltJIt I 111'0, •• _.4"
[~ J' , _.Poel Buaa 44/

Kaa~tad.

Aan de Leeraren en Kerkeraden
der Hollandsehe Kerken in de
Kaa.p Kolonie.---.

SPYOIALB WIGD'80RAPPBN.
A'BIOLUU ucuaIT&1T.

TBLJ.D01l .TAlf .u.u ItDJGstr.
Gaon" BOW IIlI lli.n DBlli l.U.B.
VRom. BII'I'4LIlf& vu yo.o..mOIiN.
UOOLlllD vooa l(IJL.TJlB •• l1IUJfG .
, VBll "BBLUl' lI!f BllZKlf.
ALLIi VOOBÓ.JlLlllI BDOO'" • A.lf DI

LIID"
'0SlU. 'l'JODl: 'DITO. Villi.

1I:n£!PUIOOtrLU • oUlfIPUULLTIt-
HslD.

T('II8OBmfTllDICHJI BOll08 OP VO'lDK:
BllfO.

LIBIIB.lLIi ".\Aan. BIl 0\' JiBaA T'IIN
. WILLIAll 1U.&sHALL,

. 8earetaria.

W A.&.IlDE BROEDEM,
Bet Fond.· Toor $In" door den oorlog T8~'

arm de Kolooiale Stam· eo Geloofageoooten II
uO meer dan twoo jareo' onder ODIbeIHer.

De ."m door ona Onhan!{e~mel inbejrrip
van f8 6 11 M apeeiaal "oor N "dende Pre·
dikut n opguon:Jeb en door eene a nderliilre
commiaaie geadministreerd), bedraagt ~!lbeden
£7071 la. Bi "aD ia reeds uu Noodludenden
uitbetaald .£3 bOS (s (d, latend .. een btalans nn
.£3 !>62 Uie Bd..

~et bei bedrag a1dU8 ter lNeehikkiog kan
alechta blltp worden .erleend in genUf.l1 nn
dringenden DOod. .

Indien er zulke gevallen In owe pDleeD~
'ijn, "il dan IlOO goed atin dit ter on Ier kenDlB
te brengen, en tocb niet later clan «Un -!a1lolMi,.i,
,.k., zoodat wii het Fonds knnnen af.lruten.

Elke .. 1IJ08li: T&II hulp lfS, ZOOTeel mogelijk
is T8I'1{eleJd Tao de volgende bjjlOooerbedcn,
t.;".: Num, adres en occupatie der applicllJIteo .
bet getal eD, IIOOTeelmogeljjk, deo ouderd.om
bunner kinderen; beo •• enl algemeene un·
mukingeo, die ona lOadeo kunn n leiden iD .d.
toekenning no hulp .u de m_t behoeftige
person n nn oo.be.proken geeing. ,

Aansoeken te worden gericht aan De. C. S.
MOl'pD, Rogelim, F.urest~~, KMpatacl .

Namenl de Oommul8le .
Heilbiddend,

Uwe mede·rentmeeetén,
J. P. VA!! HElllDE.N, Voorzitter.
J. ROO8, Tbeuorier~

. O. B. MOJlOA!!, Secretaris.
Ka petad, 26 NOT'I 1902.

[Er Ï8 in d~ "Kerkbode" eeo ~'kfout
ina lopen io t bedrag "oor NoodhJde~~~
Predikanten ontnogf.l1. Hei moet 'IJI!
.£ 96 ls. M., .ooala hiarboTen eo ook reeds
Yroeger gemeJd j en aiet ~8:l6 la. M.-.J. Jl.]

A. MALAN,
Wimmershoek,
P.K. Waterval.

IVoor van boedels.
n een ander vS.

tinlltJll8.n 1i...1.. 1iII,... t. Allaa'ndfil') werd die VaiI
In die ftII

vroeg-advokaat Rus-:
Q» i.anr.OeIr. van ver-

~I~u'g tot 12 Docem.her uitge- MALMESBURY
~leeuteunbm8l" 8Jl Voogdij-en
Brand- A.ssul'&llti~ml&tseha ppi j

j jODIUU,
Muliekonderwijser

Utlll&l'.llilt. tevens piano 8temi
..... lD"'H&OD'''' met uïtatekende

get.lll8:&OJ:lr1I. zoekt een hem~-
be1:r+.!W·! Dg, 'onveraohillig

OPDBm IUIIK DIPAm..
BJT .

BouWLlIDD, XOlft'BUTIUlIa
111mODDDI.OpMtul41 lapltaaJ

Iisme Pud, •••
.ua. 0
m,lOO 0 •

Tenders WOrden ge'fI'Mgd voor
bet maba en leveren van eeD
gebouw in eect;iee 't'Ul hoot en ijser.
ala ~ tijdelijke 'Betbmer aan het
GouYef'DeiD8IWI HuiS, .Kaapstad. .

80hltAMm ell Bpeciioatiea zijD te
aieD .. alle informabe verkrijgbur
MD ~ Opeobare Werken Depart-
meat.. c.ledoa PleiD.

TmdpB nllen. onhangen wordeD
door den Aod.ifeur,.Geóeral tot op
den middag 't'Ul dG een-en-twin,
tipta dag .an JanllAri, 1903.

De J...pt.e of ~ tender sal
niet noodakelijbi;wi)S8 aangeno-
men worden.

JOSEPH NBWEY.
Hoofd Inspekteur

Vel1SlllWl IAI-. Iatgoed·_~te""."
STELUlIBOI!CB.-Omtreo* eeDe Vergadering

oolan .. in het belq der "WUU!! OVD DI
GROOT R.lv1BJl"· gebood '0; ecbrjjft :0..
'NeetblinJ aan "t Hulpb. 'Comité ta Kaapltad;
• De opkolD8t ..... ~ _t ltStal ea aebalte
betrefl-de .lequDlng heerlijk. Mea bealoot.
D nOfg unaniem ;- (I) Wij .tiebten
voor 't tegenwoordige !leeu W_h'nil!j ..maar
ont'fIUI eo de W_n in OD,e eigene 'II'qn ocen,
al, kinderen. (2) Wij vinden beden en aoo
poedif JitoIeltik hierna verder in .de ge_te
UIt, dool' Brveden en Zaaten daartoe &aII(8-
~teld voor elke wijk io hét Dorp, hoe.el.
lv. .ij ald~ kunnen opaemeo, eo _lten
dil aaD de ColDm__ in d. Xalp!ltad OIlTenrtjld
bekend. (3) OT'" de W~Cft,oae aid ... toe ....
tl'onwd, worden bij dén brkeraad uit elite wijk
.-le Br04d~ pToecd die .OD.derli lijn .benoemd,

eene blijvend. 00_ ftD toeaich\. (4)
Die D W.. kan .. Dn_en, Iiu op andere
wijlen, me' geld ea g...ed, door .Idd.l 'a'l den
Commiaie deo lV__ beblpaam .Un. N.
.-le atemming hiel'Omu.b~ wurbjj .ltobt. op
punt 1 tWee Di.t .__ t--o, ....erdea de
o mu oppaom ti VUl beo. die lIereed 'IRl"e.

uuteoemeo t!lI bevonden .dat lil
li: odf.l1 pplaat.t WO;dIlll. spoedig nlJ'ell' wij,
D. V., ~ hierftD hOOIen.. .&.1,_ weN
om jolige 'kind_ .ruad, 0lIl dW, die fId-

1+' ............ .gn, om.9 meitj.-:l•.oY'erigeu jo ......
De .t_min, ......RU lief.ljjk, en.m..ud
wilde 8l1li. wet ateUeni .lech .. , _den'
worden te ken_ pgeYeO."

TEHDER8 wordaa ... 1'II&jId yoor bet ..,-
a.aderea ftD da WillMlai_ ~ m.r..ó.t, iD

poIiiieItatie, ea bet ....,..,__, ftIl )aft
pla"- ..ar ftD W opeabare ...tea ........
__ ~~.6. '

P.tiBDE~,-De ...... u..a. .. _ dl
Villi.. nJla op. 1 ea tO-ber, _ bet
r__ lwap, &eO-boIela, _ lftICIt _tal
purdea. terkoopea. K_ lette op" .._..t-.ek. .. ,'.

III lol'Cltr.
- I

KENNIS I TC.iecb- hiermed., ill lNIDtI
.Ul Beet.ie 112 ... Abe No. tO van 1889,
cW..cle Afclee1iaprMd. ~ Worceaer TO«'
~_ ï. oe 'bij ap.. EmeUeu+ie, dia
Gou-..na.ear, ..... te dOeG., om ptt
....,a ...... ~ te hebben, dal. ~
boa6hrec ~ Ol; .Bai.m .Pu tot. biJ

... eie ,. TUl deu. dOOrPDC
ia eie i._. lij lie l>arli.'Ig .""
..... , la «I.e aldiIe~, n:e 1
ea ~ al rjD. _ daanla ef.D Al·
cIatJ"4 u, al Ilija.
&e..ïc-a.. die heeft. ~

bot J~ ~ 'l'Ul den hooU-
,.. ~ ... ~, moet Jija •
~.-=Iu-ifWijk iIMIi_ bij den raad.
___ drie '''=d= _ ds dat;wll
de ~ pablic:Mie __

op LM..,
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De Kimberley' KoordZakea. ::
. du~ ..

lTilde"S.A. li wa' wij be· eoImf~·h ..
I DIlrijken brief 'I'U IDr.R_,,-Bvrlo. 0":- de jtd\e .... _..., _ .. al~Io.Uio;'_
.V rguD IDOOP- al~"""" uatcloor cJ....wbID-Gf "rile

.. id el Y1UIQWbJad .. w~· S$' IPM. .......
It bedóel de ....oordaUa, ..... ....n-d '. __ ~_

bij de Cll'iJDiileeJe aiiaa. 'PUI1tei BOGie Bol t. bet (VernIdi). Bof,' eik
KimberJey. en ill 't·~ de ftII. de _ Yl'jiltel1ÏDI.iditp. f
tw .. pe_, Cl~te ~ lt , .. tw De ..... _ de WeIbel ... .uftll
dood .tnlOl'deeId wenlea Itn ~ _~ lit lf__ (lien. 9QQI' ....

• aD eeD Dalalel, uahii GriqUltad iD Deeeebu a!.IoIaa ~ de f.... .
1901. Er;' waanchljDlijk ..... rapporhu de .. _ ftnOb u: W '~I_ ftII
saak te K"pJtad epD~ ("6ebal". MD "'.pab itiJt, dat ~, ~, .... 1tier
teJecrdtche 0J*I1D1Ili.q), eli hei lOG d.. aoed ~a.,ta" k... !Djdie.~ ,.. lie
W_.D OlDkortel(ib .de 1toofdputen op te. - bIIeII . w bliJk _.. .. ~ pdu•••
_ IIOOIIHr lDeD .. m een I'Ipporl, dat m de bet YOOnal, da~.het &,Odea nD DoDe,
"D. F. ~d. rtiJer"''PUI 00 eD sr de_ .~ ..... r~ ~ eD ~ iDt. .... aiiD."'a
ICbee.D, Tllldt. o~ te ..,,_ ~ CM weW,beid _!all
. Hei Terbul ru' aeheel eD alop he~ .. qjp. bH tie •• 1, waarop bij \-,daldel M.~r be. BPI.

DI8 .001' de krOOD,cfaoar er gMlI ptullU .oor riDdnde dat 8IDitb Diet iD ~ pcMlWl ,... ...
de belebllJdi&de~ nrboorcJ werden. Be' _uat, .. bealDitua, dat 1tei be~.1 alieohaa' oallOO4il
dat op 2. Dec mber, 1901, ~n Griqulliad 1ei· ,"".11 du klaarblijkelijk oa"'Hig, lPI'!Ik .heID
t~ljjk door ~e Boere~ iD d~ omtrK belegerd \'fij: Be' ia ulCera' IDÓeiljjk101D Mt~·
wa&, er een JO~ Gcq-, piet Krapr· &eh- ".rid blijkbUr puokkeD ~ d. aaIr
ten, doord n CJptel' Dl' bet dorp Ie"~.erd .18 &DUi .a die 'PUI'PIoeMI eD Koebmoer
met 'w baudieten ou_de! .lijD Ioeaioht, om dool' deu ~D reoWler ja Jáa~.
bODt te bal II voor .pbraik m deu ironk. KnI· lIOeIIIde auk .... 0.,en.1Mt~1· _ ~
g r w.. iD een brmn oordaloy pak 1"' anrie KhjjDi eN goed.,.ta ioe . te aOD op d.
breiding pkle.i, bad eeD yale Yill_ hoed _t O~ecleD.iD beid ...... en. De Uden
eeD "badge" op, eD dJ'Qel WD ce.ladell n.ol.er Aak w.. · die ~ llarila eD ILoU.ria" Ter'
zoowel .1. een aak met re.al .. , .petroDea. 'De boord' ill MafekiD" . iD !No...em1!er, lOOI, ook op
cip*, bek~~e, dat er g,"" ,... ill bet ~tlen. _ beecbaldigilll ftII_d, toen het bl_ det
deD.~ die ~eden, deu d. ~n lOm•. bmae.D eentgeDoemde ~lIldigde di. "D rebel ,:eld·
2 mlJ~n nD i dorp ~:WameD. N. ~D eied ~l- kornet _, den laautjreooem'.Jea b"llO~~IdJide
bei dorp g uu ~ .on, wud .• r op de dne beral eea n.tarel toachiotaD (bt~welk bUdeed),
g.l'uard dool' .. nlge Beerea, die !leD - beel waardoor de naturel die ood_ .erd.elate om·
Data~Jlijk - .001' bMpied~!-~n; de ~wee .tllDdigbedeo ill 01 r:.bij de Boere~lillien buitel!
bandieten onUmapteD, lerwUI PIel KrlJiU ge- Halekinl, gedllteD.de he, beleg dier plute, pi'
l'angen glKiom .Den naar bei .Ilusie IlljJeJ ge- dood werd. 1_

brachi werd, nnwaar bU .eer aar het hccfd- De ....rdedigiDg .... dat generaal 8.DijlDlla',
lager nn geDeraal de ~ilJi deoltiida be .... I· die bet be ....1 oyer de heler_an .oen1e, alp
voereDde O'fer de omllggeDde atr_eken, geIIO' lD~ne iuab-uotiea u;~.audig~ hadt. dat alle
men werd. Dur de geoeraaJ afw~ "' ... werd DIlLDrelleo ui.t Mafelllllg mmeDde 01 Gle plaaw
Kroger ..... kNS naar bet Tonee laager ge. bioneD~de geechoten a"DdeD .. ordeo, daar
bracbt, alwaar g_raal cid ViUien eeu dag of men wiat dei ',ij geemployeerd ,WilteD om· .~
wat ,!-~r aank .. am ea de saak afbudelde. Gen. nD de boetenliDieo te roo'feD ..oor he~ lebrnik
de Vlllien oader'lT1lllgde bem omtrent de oea- nÁ <debelqerden eD det de o.erl.edene, toeD
sbmdigbeden ~ aijn ge.aD(ellD ming,. en aen.naen, onderdi~ k~ ~ Datllre~eD ~.• am
nOGg bem .u ~!lop bet ....Id d~ met MD die op aoodaoige _dlDg In Mafekiag gJD.. n,
~pen, waarop hU aDt.OQrdd~, ~t bg door den. Het get~ellÏl ter .tuing nD des" ge'fo.l.pk.
CipIer gez.anden ,... om bOlUg la te sameie.D~ kiDg wu nIet beel duidelijk totdat-ter bllJ'feude\
De generaal ae.i, dat hU dit aiet ..~fde, daar. eere,.D bem au hei g_g., d_1I ander uainrel,f
Kruger gew.pend 'IfU, en dai hl! hem ...oor een de tolk nD he' p1aataelijke magia~tabof eOI
spion bie Id. KrayetODtkende dit, .U1'Op (leu. eeu atamaeDOOt nO aeD o...erlMene uiJ.mig
de Villiera bOlDMl, det de oorq ta.cheil tw.. Toorw .. rl.!rwam ea de auk Toor d~ .erd~di·
blank.e naen w.. en ,det "jDUe gekJeurdeD ging aloot door .. 0 ie iooneD dat Je o.... rledeDe
julli'-~r Di~moei houden." ij Ai ~ ~ .erkelijk Dit Mafeking' kort .QQrdat de hoereD
Kroll r·om &leh .oor te benudeni,deu ho bin- hem bDiteD bet dorp .ingeu, .ooi- roofdoelein·
Den twee uren doodgac:hoten IIOU worde.,· en cl.D geloDd.eD ..... eD dal men .an.hem deuna
de generaal bego~ be.e~eD te. .en ...oor het Diete .. rnomen h.a. Het .~iaIó, bof kwam tot
.ohn:kk~n nn di.. 'fODJ1lll. Biel, 'I'0OI' de .. taie be' bealllit dai bet be ....) ill kw .. tie Diet be-
01.. 1111dit treun~J, kom.en .de tw .. beec~ul.· acboowd kon wordeD all ·klaarbliikelp.k on wet-
digden toe .00J'IIChUo, daar &ij, tot buo e)ieu Ua, en derbal'fe wareD de beecbaldigden Die~
leed, de burgen waren door.d leDe~ re- '1Cb'lIldig aan moord door bet ~ii te ...oereD.
kosen, om de .. bey-elen wl ult.~ te bre~eo. De.. w.. ongewijfeld eenaterke.aak deu het
Cloete werd d~r geDeraaJ De Vllliera be.ol 0 "~m"De beyel fiijna IlOO breed ...oerl, all mp..
d.eDmaD t~ eebieteo.\ en .]f:oekemoer _t toe· lijk w.. wat ab-eagbeid iD be~ I handeleD "D
~Ien,dat die behoorlQ~ Dlts ... oerd.werden; en de menecbeD "yen. aanbotrof, eD bilt beal.it uo·
gljneraaJ fa gde el' bIJ det, ala de ]0!lllell toe(le· ,aande bet lot nn den oYerledeDII werd nit&lul'
la.teD werd le ontaDappeD, b t 'fanna orer bem tel~egro .. ud op de ve1'8otw~elijkheid 'I'.n
u~tg08prokeD op h3D WD ,.allen. De. belcbDl· de DldiadeD .. Inn, zonder ~oig .. wall to
digdeD Je~.oonaamden dit Doodlottig he.!el, maken nn hoogere Illltoriteiteo. ' .
waarachODIUk op ~D form~e en ~orl~. WUif, Vercelijki men boren(lomelde: p.lr:en mei die
aIs een zaak UD plicht, eli bierolD :auo III acb~l. ....0: Oloe~ en Koekemoer dae : kan lJIet Diet
dig bevonden ~ moord en ter dood nJ'OOr- anden daD de genarliJke en barde poeine nil
deeld, . ouderiMOhikten, iie "D'PODdig op. be ...elea bDII'

MeD un DIet belpen .terli: te ge ...oelen, dat Der meerdereD haDdeleD, • be84!ffen, tensu ~~
het rtraffeD nu d~e m.one~ ouder IDlke o~· reedt .. agehaalde bepaling AID.p.l\Dde bllJl 'tlu-
standl.gb deu, -. ik ....g Dle' o~ taatkDDdig, stel.liDf nil .. raotwoorcJelgkheid eeD breede en,
want Ik beb DUniet I.e. doen mei d_ien kaot no ZIJDik bijna zeggen,"D' pral!:~!Cb.e .. rklariDg
de zaak - maat zee~ on~bt~lg SODWeI8D, ooh'angt. MeD (le."'lt ziob bjjna(leDeigd to
IOnIk. oertroaw, dd ik Die' m~S'I'eI1J.t.unzal wor· denkeo, met allen eerbied 'foor de wet, det de
deo ill de a.nmerklcg 0, die .Ik mu ied_ro.lllen billulute handelwuae ui lijn om ,ehoorsaamheid
yoel t~ makeD. IlL !paak dIe. m. eerbied eo un benleo eeD algeh .. le .erd~iDg iD alle
uneling, weleDde dat de p 180l1lera .. rboord dergelijke akeD te makon. Maar, ~sooala de wo,
werdeo d~r.eea zeer bek.a~~, _oaawgeaeiteo DDataai, ICbijut de eeDige wijse waarop onder·
en oapartlJdlgell recllt.e~ ( ..II I~ dit mag &eJg~ (letlCbikte. recllt kuDoeD bekotileD te -UD OlD
Ioader .~oo~baf1(1 te :11\10), ~n door - Jarle yeraDtwoordelijkheid slecbts lot zolke aaken te
waancblJaluk zoo re:cbtn;&rdtg ~Doobe ...O?roor. beperkeD waarin bet .0lkoll1eD d!fÏdeljjk la, det
deeld als men mUl' I!l Zaid·Alrika ko. TlJl~en. Ilij gebandeld bobbeD met bet bawalt aODop
Docb de>:e ~bou"mg d~t .0agelultkJg Diets oDtegeuseggeloke feiteD g.groud "',D de ODwet.
tot de .uk. Als de zaak Juwt guappolteeid ti beid dor be ..eleD door beo áitge • .)erd.
lA,be&t~l er rodeD.om te devken, dat eeD ':'0. iMijD do.el met betecbrY'eD hierran is slecbte
dellleheld gemukt III tU!IICbe.Dde.~ .~D .0Tlge om de aandacbt nD bet pDbliek bij de allerbe--
zaken yaD deczelfdeo ~, dIe moeiluk ~ .~. laDrruklie-onrwegiogen io ...erbaDd _t d ...
stnn nlt, en de toepa.uing w•• rnD j!eWII. In· Aak te bepaleD, ODik .etUollw .aD harte dei
olood m~t bebbeD op de. ~en YlO and~re bet ~.0.1jr sal sijD dat er iota ged~ ~ wQ.ld~
perSODeD~O ~fSUIfJe. omstao~!Sh~.o. teil behoe .... nn. deze ongelukkiae liedeD die
, Ik :aal DIet IlIlla"!lla de ajjdelUlgICbe nr we nroordeeld daan wegeDs hDD geJioo:,~. .
nog, dai de prUODJera ~edrelgd .. ordeo do_vd· Uil de taebt... ~an de .triidma.·· ebt, wa.rioe aij
gescbot te .Orlft]) indien ..J oogcboorsu'n. beboordeo. '~D meoacbIle ...end~ -peraooD sal
w~ren. Docb de 'l'l'"Ug aaD. te n~~D, dat sy Diet hilt lot nD deD ongelaklrigeo natDrel; wiena
belden, telamea lJIel !!OD"r.a! D~ Vllhera rebel· leyeD &jj ollwilli(llijk bobbeD mOeteo Demell,
leo waren, "allt dlt.felt, .z.voals d" prelnd_'erer;de be ·.mmeren, wur bun lot, iodieD SO voor die
recbter nwrlegde, b;ul ~Ie,t. met .~en ulUoprw a.!d lalJeD 'moeieD lijdeu, sal u9g ...reealijker
te d""D, Doen kan ik la al de bijzonderhedeD .. ,.
treden "'ar de recbtelijke uaag3tukkeD betrok· ZUD. I
ItdD in deD boofdDiblag, docb nl al· ebb iD deD . .
breede Deerltomen op deD welbeiendeo eD EN TEST'A"E T \ZAAl7-
kIareD regel dat een soldaat .erplicbt ia al de E ~ N ~
be.eleD no IUD meerdere te geboorsaam, aoo ---
laag die uiel klaarblg.eJijli: oDwetug sijn. De L.1. WoenadlljJ nraebeeD .oor lien heer G
boofdukeluke .erwering bier .. aal a.t de pri· BlaaaloDe- Williams, Albert E Heyer, &elObui·
1100iersop zulk een benl geb.nde d b&ddeD, eD digd .an een testameDt (108tolen ap acbter ge·
be, werd waarscbijolijk beWeafD ~boawd bODdeo te bebben. \
dat zij ouder llulke beyeien b&dde.o gebandeld WgieD de beer W F .I:Ierbog bad eeD testa·
.ooals de getDigen .eJ klaarden. N een no de lDeDt gemaakt ten gDoa~ ....0 deD b.. r' 14
eerste dingeo die Oleo aantreft bij be~ lezen ~D HidcllDgb, en Heyer had dit ouderteekeDd als
bet ~ppor~ aver de uak .is,~, op .de·~ tijd dat getuige • .Na" dood un. deo beer Herbog
zg dIt be.el kreIleD, de prlSODlers DIet 10 aaDn·· w.. er geen 'poor no eeDJI te.tameot, en op
I<logscbeneD gewee t te "UDmet Kruger. Zij 22 dezer werd de beecbuldigde gearreateeid door·
hadden Iliet. te doen met zUn gemog,moeming spenrd.s; Walker. TOODbij in becbteDia genomen
eQ droegen geeD per,ooD1tike kam.i. 'fan de werd sel bescbDldigde dat bij uiet kODontkennen
oWlltaDáigbedt:n daanan. Wel is wur, eeD l'aD dat bij hel teliBment genomeD bad, doc,b bii bad
d.. pri80Dlen lei, dat bij tegenwoordig II'all toen Diet geweteD d., hel oDwetlig WIlS. Bescbul·
g~enal DéI Villiers Kruger o~e~de, eD digde zag de beer HiddiDMb en aei ';lf ~ii Die~
bU moest (Ieboord hebbeD wat ID den wlDd w.s, wist 'faD eell tealamellt •. De beer Hidd1DfJb. zeI
doch nrder ian dit waa er Dteta om te beWU"D dat bij Diel .an oeDig testament wist doch geleed
dat zij in Itut w&reDom ael ...e-de suk te oDder· w.. '£1,000 te ge'feD aaD deD man die fleD ieate.-
zoekeo. Zij .. erdeD enkel door dea geDer-aai menl- ...oor den dag bracbt.
gekoleo om bet besluit dat bij ienomeD bad na EeD tijd daarna ach.retf Heyer aan den heflr
de zaak zelf olldeuocbt te bebben, uit te.oo- Hiddiogh meldeede dat bij !een testameDt ge·
reD. Was er daD klaarblijk.elijk eenige oD.ettig· 'PODdeDbad, eD dat het iD lijn Qezi~ waa. .Ala
beid iD om eeD !!piOD t-e bevelen doodgescboteD de beer Hiddingb bem de .£ l,OOO gJf zou bij
te wordeD? Doch er ",erd un de jurie geuaagd bet tan b m o.erbaDdigeD.
of de bcscbD.~digdeu, aDder .1 de omstandig be· Rechte.r Berbog gaf ~etuii~~i. d.t
hedeo,' redeioke groDden badden om te leloo.en eyer biJ bem .w"m eo beID zei det hO (Heyer)
dat de bel'eleD oD.etiig waren; dat wil, mijna getoofde dat er eeD testameot ..... zij gingen
inzieIII!, .eggeD, of ,ij reden b dden om te ...Ilr· iIlDeD zoekeD. Hii (Hertr.og) werd ecbter
scbilleo nu d.e ge.oljrtrekkiDg aangaande de weggerOfpeD, eD toeD bjj terug k.wam .erlioteo
zendiog eD karakter 'fan Kruller .aartoe de bij eD Heyer •• men de plaat&. DaarDa kwam
eDeraai gekomen w.. en rerklaard bad. Wur· Heyer weer bU hem eD .ei dat bij bet tutameDt

llik diL is tocb o'ferdrU.iD(I YI,II de recbtelijke gnoDdeD bad, en dat de beu Hiddingb bem
gewoonte, eD!de toep;oa.iog nD eeD leer oUDi~ '£1,000 er .001' beloofd b..d.
roerbareD en guaarlgkeo toets va !redrag iD De beer Taylor vérklaarde dat de. baacbDl·
zulke genllflD. Bet sou in dit ge.al, logiAcb, dij(de bij hem kwaq! met eeD documenL eD b.em
beteekeDeD, dat de prlaoDiel1l bet op cieb mOei .err.ocbt .dat goed te bewareD .oor bem. Hij
teo bebbeD genomen om te oord .. len, eD tot deed dit. lAter zei .belChDldigde dat bet eeu
deD geD.raal moe.teD gUe(Id bebbeo: "Gii ge. t timeDt Will. Bij (T.ylor) raadpletide wete·
looft da, de lOaD .. n .pion is; .. u denkeD d.at gjj geleerden die bem sei dat' bet gewaarlijk was
0111 bebL eD derbal.e we~ ren .jj bem " zDlk teD docDmeDt acbter te bODdeD: Hij maakte
echieteu.". iJl. welk lerer ID de wereld kan 'dit pao Be_rer bekend, die bem .erwcb~ hel
l'olgens dIt ~ael lucbl gehandbaafd wordeD, d.OC1llDeotaan den meester te o.erbaDdigeo.
yooral gedurende den oorlog? BeL kaD ,iuder· Hij déed dii; •
daad behrii.feld .0rdeD of generaal de Villiera.. _. Speurder Walker deed aaDloek om de auk.
zeJf (met betgeeD bg in de saak te doen bad beb D.RgllIIteldte krugen teD einde een brief no den
ik bier Diet te maken) ~iet nd~R had om te beacbD1digde aaD d.en oeer 8iddiugb' te kunneD
denken dat Kruger .. n spIon waa. BU .erd .oorleggen, alamede de beer HiggiosOQ le krjjgeD
ge.angeD (lanomoD, gewap ..nd eo in een 800rt om getuigenia te geveD. Dit werd toegestaan.
... n ociform, lto~lI.nde .aD een. I~iteljjk omringd De beeebuidigd<l werd nU (elalen on~er '£1,000
dorp blDncu de hDleD rao deo .oand, BDgaf Mn persoooliJke b::>r!!,eD t"te· borgeD ..an .£5')() elk.
klaarblijkelijk onbenedigeod aiileg 'faD de
uak, eeu uitleg dat ook Diel 00 reakomt met

dat _aD deD cipier. Bet echijDt d.t de "bada-e'" GEBBOEDEiS 'OLIVIERop zuu boed een pri.ut peraooa aanduidde,
docb dit lehijot Diet reel ytrilCbil te makeo. ED .' ,
wat Oleo ook al 'faD bet beslDit nD (leDerul De
Villie .. mO(!leggen, de naaa bier is of de be·
IlCboldÏj!dell. .erpl~cbt W&reD Ign bealuit als
klaarblp'kel!!k onJIlIS~ eo derbat.e lijD be.el ala
k~bijjkeluk oD.ettig t.o. acbten. DIt ia ~a~~·
lOk d.e tern .an de heele aaak, ODbet 18 Jllut
hier wur ik bet 100 moeielijk .• iDd om de Dit·
Ipraall k doen onreeucmeD met de feiteD 100
ala le lIerapporteerd &Óll.Er Will niet. om un te
\oouen da, de beechllidigdeo iD de galegeDheid
Wlren om de aaak 100 te beoordeeIen dat sii sieb
.erplicbt aOlld n g....oeld .ebben om dell
geDeraals be ...eleo te mi.Dacbten.
It beb , .. proken nil .ol'ige uken nD eu

dergeljjkon aard, dIe ik 011 kortelijn kan un·
halen, tea ei.Dd.ete .ergelUkeo en op te helde·
reD. De eerate deaet w.. ~D beKhuldigiug
nn moord iD • rbaod mej; de lAngeberg "Id.
'<>ebt iD 1896, en werd T4!rboord iD bet Kim.
berley Hooge Bof iD No.ember 1891, toen de
jurie niet oyereenkwam eo wea ia Februari
1898, toIID aU de beecboJdirien, .. keren Prin;
gle en ner of yjjf IDdereD, m_tal joage Afri.
kaandera, die ood81' siln (PriDgleI) be .. lea
bandelden, .rijaprak.
De.feiten w_,dei Pringle, die eeD Illite- M" b.er 00 di-- -_",~,~!'eIl'

naot _ D het be ... voerde 0.81' PJ' .. . VU '7, _.,OlD .. -
die diemt t- n de Batlapia deed, _.'L., ...-' dat DW v...y....jwch
der Iaate~=.t:'I'IIIpD aam, ""':h: TOlkom.n benijd Melt. TUl
lIo!boeid of.... 'eo met sicb .. n eind lijken l.tikCJOr.. Ik bD he~ ... l ..... 111
geDOlDa te ~ , ben loa1iet, ea "n IIWI· ala eeD ~ cita'DMDd ID WG~I""1Al'
ICbappeo be1'1ll, om hea' neer te . ,nadat~
Ijj 60 01 100 tredlD enrijderd wan , be MD J. 1'.
~ ..Tedi,iog da, bli oud ..,_._ P'redibDi eier 'N: G. uk, BoIl ....
woordel'Óke iDainJcliea phaDdeJd bad, ÓIIl iii..
mand .. ~ to _ (dat be de ....
kelijk OlD1*1 ftII bul te·.-.ktD) .CID, 1tOeWeI

Bua 371. Johannesburg--Mar.k..t-
Eenige Vruchten of Produk~ a&ll

ons toevarUoUlrd iullen oQe beste
attentie ont11.ngeD. .

.E. C. KRIEL,
~ III hIlIlIl ... "

VDDtJ-~6.CID.

.BENOODIGD. :
EBN gecertiftoeerde 0DCler1ri ..

?OOI' de Arm_ Schoof.te
BJaapmnta, in het dimikt· Barkly
OoIt. tegen eeD ..w;. 'YUl £60
POLmet mj '!ogies. Ond.... te
wordeD gep~eIl in HoD.udloh,
Bnrlaah eD Mu&Ïek. Applicarata
die MD de Ned Geref. Kerk beboo-ren .ullen de TOOrke1lr hebben.
Werkn·mbeden te -.rOrdeIl au-
ftard Jl& de Ker.nacaot.ie.. Ap~!-
OMiM met mpilO ftD getttiglchrit-
tén .wI..n door den onclerget.eebD-
de worden ontn.npu tot 20 De-
cember, 1902.

.."."" ;'11
•• f ."..,.",
. E1b boeat ~ __ 'beI_
.. -.r ceprikbJd. .E1b._. ...

. bet blood. ~ liet Yl... der .....
~ Houdt·op met uwell ... _
'lOIIIft op dese wijze te ~

I BniII iIé dAIol_ I~ rv.at ea peft se dia
.... om te. heelJJu. Gij JDO.t _,..

. .Jtaly hebben om dl.t te kWII!eIl doea. _
lil~ .. rtDdeD In

BAAl.
No. Il. . aI de 'óver-

plijvende V~lliJ,~I'lDet8Chl&p:penin het
distrikt de Mal-
mesbury
Biebeek ~6I~lli,.Moc).,-etesbul1l,
beek ",,_,Vt::Ip£

N. J. ROllT8,
School Beo.

.8lupkrants, . .
Barkly Ooet.

P.O. Clifford.
18 Ootóber, 190i.

~rdl!lD aangeDome~
Twee . ..it'J:it.i~ w.or:depvereifCb.~
. , 'fenders gemerkt ziJn op
't Couvert voor Honden-
belasting."-
. Op l~t,:

BENOODIGD
"BBN Ondenrijler. of Ondenrij-

lereI 'vOO!" eeD private 1IOhoo1 té
Zand Vlei. diIt.rikt 0arQarYOD.
ondenrija te" worden g8gn8D ....
6 kiodenn in. 't Hollandech, Bil-
gelach. en Handwerk &Il KUiek

twee kinderen.
De AppJ.Qnt moet in atUt lijll

kiDdereIl op te werken t~ be'
School Hoogel' Eumen.

Balaria £4,() per jMl' ell l'rlJe
lOgieI.

Applioat.ie. .&Ulle~door dell Oil-
clergetleekende Oll~n.ngen. worden
tot.. lO Deoembel'. 1902-

Werk-emheden tAt ~DD81l na
de Kerai nc».Iltie. Billijke reis-
koeten Tall Viotmia WeBt· naar
Cat'IW,"TOD zullen -.ergoed wonien.

J. J. STOFFBBRG.
P.K. CarnanoD.

_II£IT ceilill I' Cl.,
BOU T.u

W&ter~t .t Lang Straten.
KAAP.TAD,

LIaee liaIt ~jk toe op het oatTulpa__ p__ lijke Vel'koopiDpll of _r _.
""Pili DUr Eurci",_tae lIarkteJs 'PUI

WOl, VogelstruHv~l"en. Vellen.
Angorahaar, en andere prodUkten. VOOR de Publieke School aan

. Bufteljagte Ri ,ier, 'in het
distrikt SwellendalP. een Hoofd
Onderwijser. gecertificeerd, 0nge-
huwd in st.aa, om onder wija te
ge~eJl iD' Hollandaoh en' .K.orl8oh
en. bereid om in Januari, e.k., ~ de
ftO&otie, sijn werk: te beginnen.
. &la'ria £90 per jaar. '

Ap'pOOaties .-ergeAeld nn getuig-
ehrifteu zullen voor deze betrek ..
king ontyaogen "Worden k)t Zilter-
dag, den ladeD Oeóemoer,_ 1~2,
door .

D. 8. BOTHA,
Voorzitter der Soh.' Com.

vQOr boveoge-
V,I'n~!r;lelDts School, een

'om .onder-
BngeJsch, Hol-

:aUI~t>'~~D.I· ook Godadienst.
jaar, en: vrij

BENOODIGD.
,II. lIJklII. .- ,

Libera1~ Kontante Vool'lChÓtttin ge-
maH_t U!geD ~g-brieVetl.

Snelle .. koopin~n en promp~
afrekemngen.

1Iukilr : De 8t&1lda&ft:kat nil luid J.frita
'hlegr&philh .1dnI: "CRoon;" laaPI tU

!'oL BOX MS. .
KERK,
Secretaris.

behool'lijk ge¥.
per publieke!~il-
Deoember. 1~2.

DB AAR .POO~~

dag' der 1r-
verlriHing van "Jen

h&ltJ08n'om het kapi~ pp

Afslager,
fII' tlMh'l'nll!tdR: ... Friedlandel",

llklen, 17den en
bouwperCëelen .

I .

\ '

U~j.·.TOor-

-OB heer P •.l. Louw. Wijnhande-
laar 55 BuitepUnt.trMt.

YOOniet .que. 'fI'ÏepdeD' en . het
publiek in het algemeen 1'ul de
beate WijneIl Brandewijn' Bier. ete.
(UitlandIoh lOO"Wel ala K.oloniu.l)
~n de laa~ ~&rktprij.lell

Zend lOa. en gij lult .~2 bottcls
goeden 'Ifljn ontn.ogen, allee mv-
aloten. gela~erd aan het Kaapstad-
ache Station. .

N.B.-Zend. ~.;Pl'ijNijIt.

ILIIEL EI --De Goedkoopste Bijbela in de'
Wereld.

Doe aaDfl'Ug bij het Hoofdkan-
toor in de

Y.M.C..&.O.BOU_ICK ..
.Bout.atn&t. JtA.A.P8TAD.-HotJaDdeobe .. 'Sngelache BijbelI

TOOI' 6d. per G;, ell T.' 'ten-
tera TOOI' 2d. ]MI" eL



"

s

1.

~B
n
t,

IJ
-n

,f·
te

10.-
ad
~e-
"at
. ht.
net

ten "i
! .an

r" I

der \
er-
es-
van
ier-

ijk.
an-

: en

16
"

}

'_: \:
JIGD \
_li \
ze-

cen ;
t's.

'w\
-sien

, sel.
L
I~nt.t\
'lISt"
a.
wor-
r en
'dlf.iou- I

d als
'. ge- \
Mui· ~
, tb)

la de

I

I 9gt1lDi radltInl-'la DADE~ .BlNOODI&J)•.
Dd1temI~

In de Boedels van wijlen JAOOU
ALB'l'l'A . JAKm'l'A T•.D. WUTBU1'
lID geb. Kouee, en Tan wijlen
SUS'~A JOll&o" }fA1UA BJWlD;
~b. Straus. _

i A LLE personen die .iets te vore
~ deren hebben mt bo.~
noemdei boedels worden verlOOht
hunne rekening 0 in te dienen hij.
en die er aan ver'BChulligd lijn hun
schulden te betalen aan den onder-
geteekende aan sijn kantoor te
Van Bhyns Dorp, biDrien zee
weken van af dezen datum.

.J. ROOD.
.Exeouteor Datief.

"fan Rhijnadorp,
24 Novembar, 1902.

TWBB TU.:;;;:-MO .. ' DoeMD-
soek ~ brief, ~ meldeDde

....elk daglOóll v· '.ÏIoht 'Wordt. bij
lf. a BARNARD, "

. .4,7 Blyth8trMt.
. Beamort West·

Xcvember, 1002 \

. BENOODIGD.
1.J' EN g<lede Schaap en' Woon·
_"..J plaats te h ren-met rec~t
Tan koop bij Toorkeur. Volle bl]'
zonderheden van vermogen8, ens.,
aan

BELETfrING.

IK, de ondergeteekende, be~~t
alle toohtgangen door ~n

Teld te trek )ten, daar er geen trek. "
door gaat.

.Alle overtreden sullen volgens
wet venolgd worden.

lI. P. LAUBSE.&,
Nieuwe Post,
. Dist. Hopefield.

- I·

.~ SPREKERS:
. • I

Sir L. L. Michell, L.W.V. - i
De Wel Ed, Reer W. Runciman, L. W.V •
D. Wel.Ed. Beer J. W, ~ágrr, L.W.V.1
Kolonel Schermbrucker, L.W. V. \
U. Wel Ed. Beer .AmOII Baile!, L,W.V. :
De Wel.Ka. Beer L. Zie~m&D, L.W.Y.,

en anden!D.
---:- i

Deuren open cm half acht n.m. De atotl
aal ingenomen word.~ om acht uur. I

BENOODIGD.
ONDKBWIJZER voor armelI

School te Adendorp.' Salaris
£100. EngeJsoh en Hollsadscb,
onderwijs tot El mentary .. ' ,

Applioanten zenden getmgsohrif-
ten ens: 'naar D8. Murray Graaff
Reinet tot einde December. Werk
~t met volgend kwartaal. .
240Novembel', 1902 •.

...}.:~ BAZ AR,:
.OIDIIW~IKlKS BE~OODIQ~· N Terbaod met de Neet Geref.
VOOR MP _pri.. te buitenlCboól . gemeen < te BoDdeboecb al

. o~ .de pl~ Tan dt'n ~r 8..' g<>houdtm• rden ui de 8t.daaal
.JY'."""'~'K,N in de." Buitendis- VjlJOpn, GQede H~p, nabij. Bur- Rondeboech,1 op WOdnadag deo .

~.......... die IngevQerde- Paar- Ilher_edQrp.. DegdlJke kellDw vali 3d~n December ,
OJAji)D,,", _enAanteélbeea MUIlek V8!!18Oht. ~l~lI £~~ p.a. De BllSaa~ UI opelf sijn g'f'durfn.

jQUllOUlec.,oalpen·noodig heb : en allee vnJ. Appbcaties te wor· de den ~ ... n II uur '8 morpn"
<II'IIIIINU,.,n aaDsoek' te doen bij den gewaden aan de ondergesee- tot 6 uur I namiddaga. en nn •

on'1;eI'2I~tee,lrende,dieaaD alle-or- kende.. '. uur tot 10 uur '8 &"00<1..
dadelijke en'beste atten. WerksaatDb~~n te beginnen n& Lady DI V[Ll.lIU heeft wiaode-

de Kerat vaoantw. lijker .in toegestemd ~n Banar te
. Ua. H. W. GEYBR, _ openeD.

Mon~. 1-------------------- __
~------- MoorreesbU.rg .

BENOODIGD.

,j

i

e firma NAUDE,
-.ARltT - AGENTEN te

F. Kleyn ek 00.,
.Afalagers, eM

n ......_ ..'. Hotel Kameta.

D~AR DR. '1'. B. SHBBWBN
'BN ODdér!rii!.8r Toor de ..,... rot nog toe op geen u.te

...... te Witkop, " uur van Bur- w ning besloten heeft, bn bij
gendorp. aan het hotel van den heer H .. &JI

8alaria £80, p.1l. en vrij logies. Igeraadpleegd wonlen.· .
ApplicatiH te worden gezonden aa'D -.

den ondergeteekende. "" Leroux. & Garlake .
H. W. GEYBR. I ----

](OlltaglL lIB.. te Tututd ,Irt•.,...

KENNISGEVING, BENOOniGD.- -;De heer E. L, STUTTON COLWYS is te
Krugendorp, Trans.aal, al agent Tocr EEN gecertificeerd~ Ondenri~-
lt One Land. ~r Op eene boeren plaats In

C. P. SOBULTZ, het Molteno distrikt voor, z!'g tot
Secretaril. '6 kinderen. Applicariten moeten

28_N_o_"'_m_ber_,......l_902_.________ geoertificeerde Kopiënran al bun .\.

I Certificaten en Getuif89hriften van[an Zaldzama ansi bijzondere bekwaamheid, zoowel
"" II als van good gedrag qn Lidmaat-

- '. schap toezenden, en melden of zij

MEJUFFROUW de Weduwe aan de Ned. Geref. Kel'!k bebooren.
J~ BB8TBIJlB, die van WQ4 Onderwijs te worden f gegeven in

.ning gaat veranderen. heeft den Hollandsoh, Engelsoh, ren Muziek.
ondergetee-ende gelset om per pub- ~81a~ £50 pe: j~r; ~et vrije
lieke veiling te verkoopen, op ~ lOwonlOg. Apphca.tifJ8! niet later

. dan den l()d ..n December. 1902,.toe
Dinsdag, 23 December, 1902, te zenden. School te beginnen in
lUI' ttstaur Erf ••• t2', 111111 II .11 Januari, 1903.
..... III YU t 'I",'U.. S. A. CLOETE, ,
" PERW. Haasj~ontein,

Het Erf is behoorlijk bebouwd met ; Molteno.
een welingerioht WOONHIDS, be- _.'_'. ,'-- __
vattende 4 Slaapkamers, 2 Buiten- PUBLI EKE WER K ÉN
kamen (alaapkamera), Zitkamer, I

groote Eetkamer, bediendes Kamer, DEPA.RTEM-mNT.
ruime Keuken, Dispens; - I'

STALLEN (2), voor 16 Paarden j AAN i
WA.qENHUIS en Provisie Ka·

mer; BOllen, 18IlbeJ~aten SclJDden.
Een ruim vertrek, dat als Tim· t "...Adi t .

.mennanswinkel gebruikt wordt. ( LNW5Ie P.TS,.
De gebouwen mjn sterk en van het TENDERS worden
best nmteriaal gebouwd. voor

Mej. Bestbier heeft jaren lani. in de Kaapatad au
een zeer winstgevende Bakker.ij . Bched
gedreTen, de alombekende ligging noemd ID. olea,
van dit eizendom is zeer gesohikt mogen worden op aaru~.k

~- Kantoor van den 'nQ<8r~SteE!lreIl(le.
voor eenig handel die men mag Cal'edon Plein, D'At1!I1_ntf~
wenschen te drijven.

A.lsookzal verkocht worden het :i~e ~t.eek.
heele assortément Meubele.n,

da la Departement
ren en Levende Have, t ter worden in VAl'tl1&rid

zal worden nader omsehreven. sohen 11 uur v.m. en
Het vast~ is intuaaoben uit

de hand te koop. elk der boverigenoemde ,
Voor bijzonderheden ver voege Versegelde., Tenders, .....~JIUll..

den Hoofd J;Dspecteur
men sieh b~ Werken, en gemerkt in

J~W. S'nGLI\iG, Afslager. hoek van den o~
Vendu Kantoor, voor divérae diensten'·

Hopefield, . vangen Iword~n tot
13 November, 190~. van dên volgenden

_ __ . iedere weck. .
Goon Tender n001(1w~&ndlll

. beter ·adrélJ-voor·
~ndan .

DROOM ER
Dwara in den Weg, Paarl.
dadelijk om mon~ers en op 10 December, 190~

DE pnéhtip 't'~ u ELANDSJ'ON-
TEIN," gelee- 1i 1II'eIL na ~
in d. Wijk )(OSTBRTSHOEK. .d..
Velel, geechikt 't'oe.' ;Jl. lOCri .... ~
uit Gru, Kanoo ea )(:m_ ~ ....
Water .Volop. OmheiDd bebal.... 1JOO
yarda. Oerlelijke ell _lpboawd.e 'WOOIL- ,

Itecle, ......,.u .. , .tal, ~boa ....
dipbak, ell&.

Goed bePIaate t.oomcaard.
Voom_u.di koopen moeten sich ...

d. OJUierrteeblwlm ..-lea, .aG sij ....
sic:h.t.iJiDI DOOCiiC lICh.tea.

LE BOUX ea GABI.AIï:,
~

,Waarsohuwing.
'--

Mev':, A. .ROUX, -hebbende' te~ laatate be8lo~~' hoor te geven
aan de vele r vftwoeken om haár prachtig Eigendom id 'stskken te ver·
deelen, ~eeft ondergeteek:eride gelut op. de lek te ver-
koopen, ~ • . .' Hoek wei,

OP

I Ezels! Ezels! ........... H.......,

lIl'~;elPVoo~a&d Tan de Berate"' "vier WurÓp de I'&~.. ia"
gei'lép4~~~.ie, is werkelijk on}J:eperkt. .

Kapitaal - • - - £20,000
Reserve Fonds·. • £2~600'

KENNISGEVING o~en.

BREDASDORP, v~ W ~Ieé Irtrswm - -r:' =_ ~_... -- -
*--- v o...e.-. ~ - ........ ~:
J)eW J V.......0." ...

, P. W. ,. ~. ~ liL L:W.Y.
J. W. W_. r. r. av lidII&
B. O. 't'. ....... • J. B. Lu •••.

&.UUI i&OaIIN :
Da .......... dMwa

J. W. P. I.... III. &... ......
Zijdie· pt , -~_ ........,.... mt;; II_...........1M I_

. ......DawkU_ .. ". ...............DI_aa, te .... .,.. ,802,... _ •
ft... 'tik JW.I.,.. .. ... $ t... WIM' ." .._ $ I'._.1 I .pij ...

W. A. ~. 8eONWiL
BeeW - " .l.MIIIIr ................

APRIKAAN'SCHE'

L • BElI&HEID,
LL.INGTON.

r -OP-

ZATÉllDA8, ,a ...... '.0,
410 EentekllUl JONGE .~ZJt.:

V&1.l 2 to~'6 laar oud.

u

STORMS VbEI,

~ENNlSG&VING.



.iunfaris :

£26,.000.

x-4 \'-
.... cl.. Cb
_Mldar te 4 u
4Ioor....,..a..

BEPElUCT.

---=------
Te worden geregistreerd onder ,.!~~'.25..~. ·l8D2

KAPITAAL .........
. ,

Verde.eld in 25 000 aandedeu van .!1 elk, waarvan 16,000 in: reeerve· . zullen
gehouden ~orden Van bovengemelde ~pitaal zijn ~,OOO Aaodeelen. Ned.
opgenomen, latende dus 6,0 0 Aandeelell die het publiek u.nge~n worden
,.oor inteekening, betaalbaar als volgt :- -

2/6 bij I&n1'll&g, 7/6 bij toekenning en de bal&DS~bijoproepingen van niet m.eet dan .
6/- tegelijk, met een maand vooraf kennisgeving. ".

W. J. PUTOlUlJ8 1
H. C. v.ur HnBDBN Drie jaren
J. P. BnfOU

JUlUB J. W:&S81W1 } ,
J. J. Purouus, Sa. Twee jaren
L. J. .8OTrU.

r. J. A. v.ur HnJLDJ!ll ~ :
J. C. OoImnnzu Eén jaar
P. J D. W:n "

JJrDtUttltf

D. J. UK WJIT SterUtroom

..
,

~anáimn:
DJ! &UlJDilJ> B.AIU UN ZUID ARlu.

Locd Il, No
__ JPar "
TetapIe, Lond n

H......

P. W. A. DlI Kun SterlutrooJo.

Doel der Maatschappij:
Dez maatscheppij werd opgericht' met·'h.et doel eene algemeene; handele-

bezigbr-id in al hare takken te drijven J.e Sterkstroom en zulke andere plaataan .
als de Directeuren mogen goedvinden. De we!'baaDiheden der maatJhappij

. . I
zullen insluiten het vervaardigen en verkoopen van alle handelswaren, het O}l-

koo~~ van produkten van allerlei IOOn ten einde deselv~, weer O~ d~ Toorilteelig-
.te WIjZe van de hand te zetten; alaook alle daarmede d.irekï of mdirekt ver- .
band .taande zaken en bezigheden, ZOOalI d~ Direct.eveJl van tijd·tot tij snll"Do
beal:iuen. In et kort de maatechappij sal besii~d drijven alt ...A.J.PneeDe
Handelaan in alle IOOrlen van goederen, materialen G produkten. De voor-
deelen verbonden aan sulk een besigheid nlien·.er aanzienlijk zijn,,en alle·
ge~ sullen ter beachikk:ing ftll de Aandeelhonde!'a sijn. Men la 'fOOf'-

llemeD.l, RIO ver. mogelijk, aHe hDdelaW'&l'e'll direkt van d,e goedkoopete yndela-
huisen en fabrikanten in ElIJ'Opa en Amerika te·ontbieden. Een deel van hét
Kapitaal, RIO&lalater .sal worden hMloten, sal worden belegd in het aankoopen of ,
optrekken van de noodige handelagebouwen 'e 'SterkstrOOm, en sulke, andere
plaataen waar men ~uiten zal tak-beS1ghedPJl op te richten. .

s

den Yefkooper: : LoodeD, 29 N,
h ea{Z t rdag
UDptou MIl Il..

Loudeo, lol
o..tW' beett b~

. tOD. bereikt.

AANDEELEN. OP.

Y~;'-L~"",,,.· •.den 6den

....... r

Load.o. 1 D
b.t\ DUr b Ir
OlD aUu Ipjjt 1~_ -oe

m lijD bri f ,
,waariD . 'refkl,

, . "KaoaioD Hou
loyaleD., ea dat
CliId WIl dat
ftMpre Y\j&od,
u~h6 00(,"

• D1Q(C ct.r riJ r I
_ ill CJ Tru
die cloor d '11 OOI
Diri-dat_o b
f.l1"ate 1*'800 ,
d'",oM no
1I.Ip MIl tied
dM 'fOOr buo lo'
'bre~ cbt:i

f
Aauoeken Toor aandeelen sullen worden ingewaoht,-tot op den.laten,Decem- .

ber .... Unde, en moeten op den Talm annex dit proepectu gemaakt worden,'
en mehen cheque 'fOOl' het bedrag btriulbur op aannug ges9nden· w:o~eJl aan'
den Secretarie, den heer P. W. A. de Klerk te Sterbtroom. Dê Dirécteuren ., I

.behoudea het recht Aandeden te weigeren. of ten deele toe te .kennen. of tim.,.
1'01le. .Alt het pta! toegekend minder il dan. het getal waarvoor a&D;~ il
gedaan sal de balau ftll h~ depoaito gebruikt WOMen Toor Tereft~ ftll het
bedrag betaalbur bij toekWring. Waar geene Aandeelen toegekend :worden.. .
wordt het geheel depoliio' terugbetaald. Vemiim. in. het beialen ~ eeJiig
paaiement wanneer betaal-..r .telt de vorige paaiementen bloot aan verbeu.riJia.

VOD VAN. AANVRAAG.

DE
; 30
. l2 "
16
30 ..
1
1 ~
10':,' ..
6 ii

1 '.
2

I

. I .
. <do..·, Merriee (89:mmigemet ~.).-
Trek Ossen. . ". .' , I
. ~~-"beest9n. (Koeien met' kah'ers,en V....nenJ.
N0" ,4frjkaander Bul, . '.., ' r .'
. K'ólóUiale Bul. . . . l t·. '.
Donkeys. . .
Kap ~~n {8taa;cI en ~ ..".~:
t. ~~~ (op ~n-).. _
Spielers .. ~· ....:..._----_-:.

D... r

DE S'l'ERKSTROOM HANDELS lLUTSCHA..PfIJ, BEPQKT,

STER~TROO1l.

Bie,r .

k:me
Kv.vu",,", •.,

allerlei

. .
~n ze1d'samekana, en komt. ~j

MiIt'1ICl:!IJIIJ' den ..8poor"eg r~"aUen li. eD .
.. van sllne plaats Terkooht beeft.

. I1Jn ~haarsoh, en bij dese .yer.koopiDg
~~~ ,

LoDden, 1
Oozmau b~' a
"Renowo" Vlo
A.fD"an .11 (
OpGeil.

AUl de Directeuren nil

Mijne ReareD.
Allen. en

. 8.
RS' MOORE. & ~G~ "4III1UIK'Dra.

I,Y~,'IJUI<l",r.· 1.902.. L. I :. . ;'

.....,
1

Hiermede aluiHk in .._ Toor £ «., , sijllde een depoaito T_
2/6 ~ .andeel op aand8l1en TUl £1 ~ in bo~e maat-
IChaPPl). Ik versoek u mij dat getal aandeelen ioe te kennen volgen.i termen
TUl het Proepeefua, en ik .tem hienneGe toe dat getal ol &enig kleinér' getal te
n.eJUll, ik machtig u mijn naam op de register'~ ~en te plaat.. t.en op-
I1chte ftll d. aandeelen alr.oo mij ~t&an, fill ik neem aan de verdere paai ..
m~ten te betaJ.a sooala T~ht in termen ,..nb.t ProeP"'C~. '

Gewone hand~kening .

BBZOBK
SAM.url lACKON'S:

Volle nUDl , ..

Vol Adret : ..

WATER!,

. ~~ 'voor.het maken 'no een 'weg en toe-
het spoot bij ~~ (crouing) No., 60, Wijnberg. " 'c

pll:lOtllael:1l~t1en··J.cunnen verkregen WOrdeD aan het kantoor TU VOOUT Nlft
al"8¥ Pr. en.speoifikaties ODderlOc~ kunnen . SA.MU~L ZACKON,

zullen oniYan~ warden. aan 'het kantoor VUl. den • II D_ strut,
'feI~laIf P.arlem~tAI~ Kaapat&d. f-ot .initf4ag op den laten IhM 'Two 'oVo D.I 'PftAUL

':. f.' ' ,
.~~r.e. .of eenige t.enw.r niet noodsakelijlr t.e,,!orden a&Dganomen

JOHN BROWN~ <-

Hoofd Ingenieur.. ~

Uatum __

WATER!
DB Pomp als hier ~~esen is de beste' in de mar~t:' 'Wij'

verkoepen meer ván deze soort dan van al de sadere
soorten tesamen. .

uDae~~:~~t~b1en me:t instrucSties ,,~
T&D DarJi.Dg O~ .

.'den .10den., . .e.k,
.UR. :P~_,. OP. DB-'~ ZaLn,.

.ii.: .H;OOP:,·"AAIUIXBJ)BN;
Koat_ln· .

den Hoofd Ingenieur,
,&aape1t.a1lt 8 No:yember. 1902:"

Decoa'f

Als u een pomp wil hebben lUijg..
dr ze en geen Kndera.

Wij verko -pea ook "StrJ.Wdonite' .
hpt. beroemde middel tegen !Ws T in Auo'
APPlL8, en d- noodige Spl'di,IO' npen om.
h, t le gel ruiken.

Bven Korven en '·11 tvebehooraelell
daarbij. .

Bedden, en Keuken ::Jtoven.

l4lDIOI AoCN'I'U TOOr de

""'o~ • ..,.,m .. r"

. a.r.YO~d.~nJ. De w., ~'"Ber. B~. Fouché, Kemp enl Krit.iDpr _ die _ .........
~ sijn. Q~ '!WPijgbaal' bij .: ' _.

)(]IV'R. O. C. .1)" m,IJ-ut .

. . A..-ipon, W~ Straat;
Pen.heer '!'. G. OOllBJUNOKt
I.'" .:~ ~traat.-,. .
;h de heenn DU88&A.U·& 00 ''. . .

Kerbtrut

r·.......,...: S/G,per ~ ~ Poet 2d. extra ~ ..~' De opbrengst
Wed.... ·_·W~ -- ..._ ..
• . - -r"", 1 ~ • .,.."... IIIJD. .

I
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