
P. FI®~J
V001' Kleedingstoff n, Blonsen,

en allerlei Klaargemaakte Kleed-
ing voor dames en kindere.n.

Ook Huis en Tafel Linnen.
Iloeden worden 0 maakt in

de nieuwste mode te ....en billijkste I
prijzen. .

JUST DI BOLL.aWF. UB.K, • I
arll .tstrut. KA.APST AD .

DEBL 74t.-No. 7,24.4.]

DOODBERICRT.

'Waar ztj~ deAAN bloedverwanten en vrienden wordt
bekend gemaakt dat het 'den Beer bebaagd
heeft den En~l d Doods bevel te geven
om mijn woning binnen te treden op den
14den ~ptember, en mijn teede~el1efde
echtgeooote MAOUUTA M. VLOK m deo
on.derdom van <66jaren 11 maanden eo 14
d~ van mijn z~de weg te nemen. HAar
lijden was zeer kort en ha.&!: heengaan waa
vrede. Raar laatste "'Woo:rdeo waren:
" Jem.e, ja, kom haastig Heer." '

- De bedroefde echtgenoot,
ADRIAAN J. VWK.

'_ PUBLIEKE

CaJvinia..
24 Sept8mher, 1902.

De -'Verkooping van
HET heeft den Heel"' behaagd om op 28

.Maart, 1901 mijn teedergeliefdeo eerstge.
boren zoon AD8LUJII J. VLOK, oit het .
commando door den dood weg te nemen in '...... I
den jeugdigen oude:rdom van 22 jaren. Bij ..., a,
leed Aan de inflammatie. Zijn :begraaf.
plaats ill op Ja.kobadal, in de Oranje Rivier
Kolonie. Boe bitter dese twee slagen ook
voor mijn ban moge zijn, zal ik 8ti1sw1jgen,
wetende dat de Heer mij helpen zal.

De bedroefde vader,
ADRIA~ J. VLOK.

..' .
;. " ., J

.Om. 11 uur op de P'leA.

',ZONDER RESERVE. \

Ca.lrinia,
_, 24 September, 19O'~.

Twee bloemen twee bloemeo
Hij vrieDd.n twee bloemen
ZijD er niet meer.
T"ee bloemen lijn afgesneden
Een bloem &00 Debt en teer
'De plaat. de pluta il ledig,
la ledi& voor'ona oog.
Een bloem die nog &00 weinig
ZOOweinig jaren .tand, ,
J. a.fgepluk is afgemaaid, ,
lt begnanD in JakoMdal.

Onthoud de plaats, datnm en-_tijd TaD l'erkooping:-

lIIIttiIl, ~ d. tt. !Io!MUer. iD. • ti ,... -I
Wees'zeker dezen dag vrij te 'hou.

den! Woo-ndeze groote verkoo-
ping bij. ' ,

, De toeko~e Brighton van Zuid .A.trik& III

BENOODIGD

ver-

PU-~LIEKEEEN Onderwijzeres voor de
IDde Klas Publieke School te
Driehoekafontein, dist. Murrays·
burg- Salaris £60 per jaar' met
vrije logies en inwoning.

Kennis van Hollsndsch en Mu-
ziek nreisoht, alsook lidmaatschap
van de Ned. Ger. Kerk. ,

Werkzaamhooen te beginnen van
af Januari, 1903. .

Applicaties met copiën va.n cer-
tificaten en getuigschriften, zullen
door den ondergeteekende inge-
wacht worden tot op den 3lsten
December, 1902.

R. J. VAN HEERDEN,
Driehoeks:fontein,
dist, lfurra.ysburg

VERKOOPING.

DE ondergeteekenden, behoorlijk daartoe gelast door het oomitAS ftD
, ,bovengemelde Jaarmarkt. sullen per publieke ....ailing l'erkOOP1t1l

te~~' .' .
" ..

OP

Don~erdag,~Ilden Dec.
Begtuende ten 10 Ure precies,

DI ONDIRVOwnm.-

'BENOODlGD.
EEN Hoofdonderwij~er voor de

Tweedeklas Publieke SChool,
Hopefield. Applicanten moeten in
staat zijn ook Hollandach te kunnen
onderwijzen.

CertificatAm en getuigschriften
van bijzondere bek.waamheid, zoo-
wel als van goed gedrag en Lid-
maat van welk genootschap.

8aJ.aJ:iS £200 per jaar.
Applicaties te worden ingezonden

op of vócSrden 19den December.
Werksaamheden te beginnen met

het Januari kwartaal.
D. W. ACKERMANN,

Seoreteris.
---- - - --- - ---

EENkleine Boerderi~ of huis met
groot grasveld m den om-

trek van Kaapstad. Brieven met
prijaopgave, letters V.B. M. Post
bus ~ Kaapstad. .

G.

"

SPECIAAL tPtgezooht dOor den heer J. T. A. Locmm, en y·lJrI[laáJ'd.
, de prachtigste te zijn, die ~it in dit land ingeyoerd werden.

Zij zijn alle nu geland. BeZichtiging nitgenoodigd.

Slechts 200 MUILEN nog op handen. .
Omtrent 40 nu de prachtigste Pil&DBN.

Doe a&U9&k ooi de Agenten.

_WO,ODHEAD, PLANT &
.~Itaat, KaapWul.



JC-_

BBTfOGnIGD -,
, -.. BEN Onderwijser of ODdenrij-
DE heer P. J. LoU1!' Wijnhande- lereI voor eeD p.ri"te IOhóol lte EB. wder

laar 55 Bwtenkantstraat.. VI" .2~""":~ I't__ ..:_ , T :-L .., .' .. . . d h. Land el, WllW'Ul.II VM"IMN'von., ~
voorZIe.t .z~ne.• vnen en . en eli Ondenn' 'l'S te ---len' _.' _l_. _te· ....m
.publiek .~n he. algem~ ':aD de 6 kinderen in ~Holl:.n~h:' ~ (~tJ.~i ' ~lO.IllutI_ltell'l
~te W ~nen BrandeWlJn BIer,. ete, lsch, en H d-erk eD KUllek 0 '". V' -.~e . l't"O 0 0 bij Wie ..ii- mag ''''QllIIIDI
(Ultlandsch zoowel .us Koloniaal) ge t L!-d."'"'ren." l' PIlllW.lIiI' . ,.... "',,,u ~ keu' ,-
teg

d 1,...,f.A kt -. aan wee A.lU e· To KaWn Fnft .... .i. £14.010 0 0 se.iI..._"' __L~US
;:nde1::6e"u~ ~zul£1:mbottels' .De Appli~t ,moet in staat ~n ,~T_~ ~ I < ~ • • OD_I5"'WUlWUdé'

d
.. ~ all inO'A- kinderen op te werken tot bj et DeI.KáiZrei~~d81'll8lt$ d. Adlriiuiatntie '. .J S· DU' TOIT

goo en WIJnonrraegen es -e- -mn ~1iida Bucl\wuren" V~qD •. ' .' , -
rd h ' K' tad School Hooger Examen.. I 1~t- 'j iii.' Inaolnmte ~~lat" 811& Gver Hex.

slo~n, .ge~eve aan et aaps - salaris £4,() per jaar en .vr,ije Opt.nkken, . 'SchAl1lOnkewllueu, Trasla I Woroestér :
sohe Station, " I ' .porten,. Bur.~jkl ·(lontnct.en, Voor hê' •

B.B.-Zend TOOr PtijJilijst. Applicaties zullen door den on. ~Ulte1! ·,.au Geld op eenQ AI&A"B1'SU"" ,bu~, eD.:r.~n A1gem8!~ Agen~ap. DU, EDEN B&MOODlGD
.dergeteekende ontvangen worden pen lJl,',n bul,"i1 de Kolonie( iI D VaD Plaats I tot 10 December, 1902. I 'k ,I -' '.' - IWIFIlWlsqEauJlII1 '.£1;'

• Werbaambeden te beginnen na Ver~rt Log.. en Vastgoea NameUJ~! .~h1n1sten voor za-

DE Ondergeteekende, daartoe de Kerst vaca~tie.. Billijke, reis- r '{"dé' b,lIiiketerm . gen, DODavenen Dtaa!banken •
behoorlijk' gelast zijnde, zal kosten van Victoria West naar I ~'l ': WIJ ,', • 16 Smeden e~ Wapnmakel'll. '

uit de hand verkóópen.:-. 'Carnarvon zullen -yergoed word~n., II 'DIRE9T,ZUftEl'( , F&t~lij\e ólanken k~ne~ w\
1) De plaatsen Brul,.I. en 'Upal J. J._STOFFBERG. o. W~.tJd. Beer G. W. D, ROIlT, van gene~lte ~oonhuiSen voomen

in het distrikt Boshof in de Oranje ' P.E •.Carnarvon. I ~., v_,._,: . : Iejren .... lagef~' .'.
Rivier Kolonie, groot omtrent 2000 ':Je Wel-Ed, Beeren ' Doe dadelijk'. ' k onder :~~
morgen. Sterke fontein, groote BENOQDIGD,' S' J, H.,C¥~SER, I Da, A. J. T, IlOt:r . ~ TOM & 'i' !R8TE_R,
dammen en extra goede putten. Dr.E, L.B,~Loo8SfR. A. J. BAS 011. .., P.K. bua 18, Oud.er Paarl.
Prachtig veld voor Beesten en EEN Onderwijzer voor' de m, w. o. M.lL~BI. A. W. Loow, '
Schapen. Eerste klas Woonhuis, Klas School te Blinkwater, ~ ~uDITEoaEN : '
Stallen, Buitenhuisen en groote Stookenstrom. Salar'a .£120 p.a. DeWel·td:lieeren 1. J, .J. Vu :AARDI
t:!chuur, 100 bij' 60 voet. Groote Logies te bekomen tegen £30 p.a.: en ~IÁ.H-TBS SMOTS, H, Zo!'n. .1 . 08 Direo ... ~ron. vel'g-..dot'90 alken- DiDI
appen grond onder cnltivatie, Aanzoeken met certificaten, ens., d:.rrfs vf)(lrT!lIUdags. iu deo Zomol' te ~ nl)'r
heerlijke tuinen met Putten, Bak. zullen door 'den ondergeteekende ill deo Wï.<it~t te lO uur. . .

. jespomp Windmolen enz. enz. worden ingewacht tot den liJden l ~,KOTZE. S'3crataris

. Zoutpan vroeger overal bekend als Deo., e.k.
Websters' Zoutpan. Huizen en Iemand die bekwaam is om onder- 'u L'GGL'L(·)OPEN'
Omheininzen niet lil te veel gedu- " fY 1'..... ,['J .r:.- wijs te geven in muziek zal de voor- I '
rende den Oorlog beschadigd. keur hebben. , V AN ~~ plaats" QuaggasfQnteiD,

H
2) De plaatsen Groenpan en A. FAURE, V.D.M. een don~':r bruin merrie Pa'$l'(},
outhoek, grenzenden aan bovi.n- Hertzog, Stockenstrom, . 1.:01 wit néus, met drie witte poolen

genoemde plaatsen. 1300 Morgen .12Nov., 1902. ongeleerd. ,Een jong sobimmel
groot. Goed voorzien van water. . hengst 1 Paard . ongeleerd.

"Uiterst geschikt voor Schapen, O"DBBW"ZEDDS BKHOODI~.D Paarden iwerden laatst met een 'Vaa)
~ Bee3ten. en zaaierij. In het jaar, 11 "lW U, Ezel ge,zlep.

1901, Dlettegensta.ande den Oorlog, VOOR een private buitensohoól Schutmeesters en anderen, bij
werden 400 mndden graan alleen o~ .de plaets van . den . h.~er j H. wie de P~den mogen 'komen aan-
op de droogs ls?den gewonnen. VilJoen, Goede Hoop, nabij Bur- loopen gelieven aan den ondergetee-

De plaatsen liggen aa~ den hoofd- ~hersdorp. Degelij ke kennis "an. kende' k~f1nis te geven door wien
weg omtrent half. pad tussohen Muziek vereÏ8oht. Salaris £48 p.a.· alle onkosten betaald zullen wor-
B08hof,en Bultfontein, . , en alles vrij. Applicaties te wor- den.

3) .Blen stuk grond, deel der den gezonden aan den ondergetee-
plaats Boomplaate, 300 morgen kende.
groot, gresende aan de dorysgro.n. ' Werkzaamheden te beginnen' na
d~n van het dorp Bultfontein, dis- de Kerst vacantie. ':

I trict Hoopstad. Eerste klas veld.
4) Erven te bultfontein, naar Ds. H. W. GEYER. ,

wels dorp de Spoortrein spoedig Mon~gu.
I"' komen zal. ..

Gelieve aanwek te doen en ver. Simondium Publieke Schoolt
dere bijzonderheden te verkrijgen Groot Drakenstein (Paarl).
bij J. C. G. Kampfrsatb, Geadmit-
teerde Agent te Bloemfontein of
bij den ondergeteekende.

B. M. G. DAVlN,
Bnltfontein

VaD
.

1!BR8TCII.A8

l'tiIrbUI',lOpr~<mtge~ld Jer~y Vee, V"arkens,
. . :INZ.

In den bcedel VaD wiilend~D H~ WILLJOl FRKDB~ICK' HBRTZOG

. . De Onderge&eekenden snllen Publiek', ~ Verkoopen te Berg V liet,
Da~j Diepdvier Statie..Vark

. OP
~.D._Cl._1l91e d.eze~,

OH 11' .UUR, vm,
de' volgende:- '

38 JERSEY KOE~EN, 80mmige in Kelk en sommige
verwacht binnen kort te Jtalven.

11 JERSEY. VAARZEN. '
9 JERSEY KUVERS (vaarzen).
Il JE,RSEY KALVER.S (Bullen).
2 JERSEY 08~EN; geschikt voor den Slachter .
..1 JERS~Y DEK BUL.

F. J, DU rorr,

O'Ahln:arlrtA'~l'8OOn die het

E~els Il, 'Ezels! boárd'irul WfmI!CD:elIl··:~hw::ru::,r~
t lal

e._I.II.,ll II.'·UI,I·"18'.'. ;K~n~is -van IEngelseh en Hol-I II laudsch 'verei80ht. ii' .Applikant mf>Ot i. ·slMt ......

EZ" '. kinaeren oot mlnaltens ',Séhool "Boo. ':LS 'p ,?P te ~eide~. 'Ap:-plicath:s met. .'r, ~ .ge~wgschnften van .be. waamhtnd

T
'. ~ , , en goed zedelij gêdi'ag sullen door

E CAlLED 0 N den (\]ldergetdekende tot 1 JanuarÁ.
. . . 'lop," 1908, ingewilcht worden. '

, DINSoAa,' S· 0_., .1802, . " D.~, A. VA.N ZIJL~ , W' T BU1SST1crlI.lB }
, ! , I :A:u.-hurg, ,~ .u.,.L, ,

, r . II vAl{ :' . . CI:;'wiJliam J.' 'H. N. ROOS; , Bxecuteuren.

ao B.~*,kl"" JODat. :. - EX8CuteUl'8Kamer Gebouw4D....
Ez.l_, ~D SI aD 3 .G, EVR~AGD. ' Hook v&nlAdderJey en Wale Straat,Jar- OU..d." . Kaapstad. S Dece.mbe~J 1902.

DE Ge~e~Q '. .Agent voor Z. H' JON'ES & CO li ~ 1, ITI '. Afrika van "The .CODtinental Bo. ' • ' '. .cu.S agers.
BRED'~SDORP,' .dega, Compy JJ~! r.ookt een partner,Applicaties on er letters J.B.B.

, OP _' pestbus ~, K , pstad., . ' .,c .
13' Dae., '1802,

40, Eel~stekl JONG~ ~hZ~I.S;
I V&,ll 2 to ,6 Jl:lar oud.

8TOR~ VLEI,
DI.NSDA8, 18 DaO., 1802,

t
.40 EerS~~kJas ~ong~.

EZELS, var 2 tot 5 jaar;
oud.

LhNG & 'BAwL.

DEl!PER.~, OOR~ il ,KRIGE,
Afslagers.

~22 VARKDS.

Let Op den dátulII: 1902.
, .

" Loxton, Victoria West' EZEtStEZELSt EZELS!
ElRBA.ISUA..· .,

EEN ,onderhaar kruidenlmedi~ijn, rei-
n~ het bloed, maakt de lever en

nieren selt,oon.· Geneest sl~te spijs ver-
teering ~ geeft een beteren I toon aan het
gebeeIe lichaamsgestel. No. lis een lax-
eerend middel, No. 2 Diet een laxeereod
middel. lErbaittha Cream is een speoiss!
geneesmiádel voor Rheumatiek, Z?O is Er-

Principaal ... A. E. KB.ET b&isba zaJf voor alle huid seereu. Desefa-
(Vroeger Principaal van de Ist milie zegrn behoort in iede~ huis te eijn,

Klaa Publieke School te Biohmond.) LE~NON" BPK~."

LEERLI GEN woraen voorbe, XN ALLll APOTHEKl.'R-S, ~
bereid voor "Elementar.f' ERBllSHl DEPOT,KUPSUp. '.

AFDEELIKGSRUD YU PIQUETBERG, "School Higner" .en c'Matricrila-

E ..' lion" "Examena" . aJsOOk indien, BE' N'OO'DIGDti ,nDERS, gemerkt ccTenders"" .' .' .'
1 voor Tol IJ, zullen door den vereischt voor Onderwijzers en .

Cievelen Dienst Examens. ,. '
ondergeteekende ontvangen worden GrQndig oaderwijs in Bugelach EEN- onderwijzeres. voor' een
tot den ]Vden December, 1902, H d h P.F. School te- DamslAflD'te,

d b d II en .. ollan se gewaarborgd. ~voor e our van e to en in de 5t' uur ',:van. de statie, bevoorrecht
afdeeling, d.i, "Greys Pas," "Groote Kostleerlingen zullen van na de met Tv1,st en telel7MUif. kantoor.
B

.. B" Z urf ,I{erstfeest Vacantie -ingenomen 1''': r:.'- ' r-:- 'ergnvler ug en "u ontein", worden. .~. Vereischteu, Engelsch, Hollanach en ...Dadelijk benoodigd een Eerste
voor het jaar eindigende 31 De- V doe Muziek,') Lidmaatschap eener p!'O· klas Dresmake~. ' .

be 1903 oor termen, ena., . aanzoek rcem r, . . . . testentsohe kerk. Doe aaDzoe bil·~P.' J' " Rossouw
Elk te d t Id bij den Principaal. , ' "n er moe vergeZtl gaan S I £40' -. Grey.to. n., distri t van Caledon, met

van Pen certificaat geteekend door' . a ~rp.s per Jaar en vr~e
t t d liik . OnderwJ'J'zeres Benoodigd, 'IDWOnirl,g .• ' . .' . ve'r~lzulgen" en, melding VaDwee veran woor e lJ re personen, salana. vereisclit. .
die sioh sullen verbin den. _1_ bor- .' Wer~M&mheden te. beginnen m K .iWI:I J ., D L ost, en Log~esvriJ-. , , .,
gen voor den persoon die den ten. APPLICAT4. ES worden CM,-. anusrlt oe ~nzoelll met getuig» A li ' hl" . di " gd d r:.,:, schrift b bii d d teek d ,pp oaties li lel,l,ontvangen wor
uer m ent, en voor de betaling . vraa voor. e betrekking .. e, lJ en (In erge en e. -den tot 15 December, , .:
van de Tol gelden en kontrakt. van On~erwijzeres, om onderwijs te ' D. J. BOTES, _,;,__.',-'---+--_:_--:...__:_
segels, geven m }!;ngelsch, Hollandsoh, ' DSlD8laagte, " ' L "f

De raad verbindt zich niet 'de naaiwerk. en musiek, 'I'onic-solfa , er.oux ~ ,G,arlake.
h be

. . MatJesfonliein St.
oogste of eenige tender aan te ~ne aan veling. Salaris £50 ~er . . -I -- , .

nemen, en tenzij bevredigende ten- Jaar. .Alle gelden voor musiek R.·versd--":I Dames ",Ee'rsteklas . Z.I101 te T~kutld Yerlo&pel.
ders ontvangen worden~ zal de onderwijs sullen gratis; toegekend cu '
huur van één of .al de genoemde worden 'aan applicant. School. Op ·10 Dê~tu:Db8f, 1902.·.
tollen per publieke veiling verkocht Appli.catitlS en getuigschriften '\' . - . . )E pnehtige ve~lAat. uEUNDsFON.
worden, vóór de publieke Kantoren, moeten aan den ondergeteekende PPLICA TEIN n' 1 ~~ T 1.__•• ..1A I TI ES zullen ontvan-t , ' , ~e eg. en; 1'., uren ,y&l1 &1' .... ...,..

om 10 uur v.m, op' Zaterdag, 20 gezonden worden niet later dan """ gen worden door-den onder- JD de :Wljkt:fHOS~TSHOEK. .d.:.et
December, 1902. ' 15den Deo. Werkzaamheden te t' k . d . la Veld, gelChikt v alle lOOl't vee beIIt.U.t '

NICO'. J. VLOV' beginnen na December vacantie.' go ~ en e met ter dan. den uit; Gru, eIl':U:;moea bo..chen.~ 17de~ e.k., voor ~n behoorlijk ~~: Watet VolOp. lQmhein(l'beha.lvlJ.1290
Secretaris .A. P. BURGER, Sec., . kwalificeerde Ass18tent Onderwll- yanla.. Gerieflijke en welgebouwde ~.

Afdeelingsraad Kantoor, De Doorns.' MIres voor bovengenoemde school. ltede, .wagenhuiál .Ita.l, bWteDgebouwen;
Piquetberg, 14 November, 1902 Applikanten moeten in staat zijn ;élipbU, eo. , ' .ABDKELlHGSRAAD'STBLLKVBOSC'H' onderWl~"ste geven aan leerlingen .Goed bepluw!boomgurd.. .11 tot b" .'. I' K " . d VOOrDeD!.ende ~~ moetenSich nu.rIJ atncu atle. midkun e en .._ _..I:"_._'L. _ _:j.- . .. ....-- . H nl d h be l' .... "fA\_II~Ae , en ........... ; .100 Sil .....

'T~NDER81 TENDERS I OUBn~c ,een aan ~e mg. ; sichtiging uoódig a:chteD.. . .

TENDERS gelD:erkt "Tenders - I- Salatl8 'J;;_110 per laar. Wer~. LE. ROUXlea GARJ·AKj1
voor Jnzamelmg van Honden. TENDERS worden mits dezen zaamneden te worden aanvaard met ~. , .u.iace,

,belasting," zullen ontvangen gevráagd voor het bouwen het. Jan. (1903)' kwartaal. Appli. . ' J ra..
door den ondergeteekende'niet lateJ:' van een Brag over,de Ri,vier langs catl~ moeten vergezeld gaan ván ~E'

~:r ~:,: i~::len~~~:den19bOe2: ::...~~arij.weg. bij de plaats getnigschriften en cerlji&cat.en." ZUID AFRIKAA~SCHE ONDERUNBE
I-L v' b" " D. VER~FELD., ,. • .

lasting voor het jaar 1903. Tender oor IJzonderheden doe aan· : I .tHon. Sec. . ~8'il.nrse~ ](aataohappfJ. .
m9t>t zijn per hond, en bn zijn ~k bij den· O.ndergeteekende, bij RiverSdal, 1 r--:' ,
VOOréén, twee of alle wijlteD. , wIen alle- ten~ v6ór den lOden' 28 Nov., 1902. I;' Ge~::r. bij ~arleF.e~~W~' {888.(9-"14

De dorpen Piqnetberg en Porter~ December, e,k. mgeleverd. moeten 1 i. I' " t. ~ :..o:t:L'::·M"9':Z'H.:J,
vill~ zijn uitgesloten. W-erkzaam- worde~. De laagste of eenige ten· ~ GEVRI ...
heden te beginnlln niet, later ~ der Dlet :ooodzakelijk te worden . - J_ ~. I . p.A..Qp, .' tloofd~tOOT: ~~l1tg Strut, lupstad.
den lsten Februan..1903, en, afge'- aangenomen. ... E~ &erenknoohfj. on~hu~d. O~'ooIJ8I1d,. F01l!se1l ~ ~2 684 864
.daan te zijn binnen een billijk. tijd. PAUL D. CLUVER,.I IDoe 88llzook pet: bnef als . . r-. .
perk.', Secretaris. ·andel'Bzins'bij , . 'Jaarli;1uch l ~ ..... aaoG::

Tenderu.rs moeten de namen nn __._ 'U'" Inkomm. ,(........... &tM; , •
twae personen f'p ven, die zich als Een' Ba ! I ru. •. A.. M~LA.N; .
borgen zullen stellen voor den ten. . ,zaar ' II ' . WimIDj6rshoek, . - t-
de

' . PK W te-1 8PECI~L~ J[GBN~HAPP1lN. '

. raar.-. en voor de -behoorlijke TEN steun van het d n.· Bf.·..~.',;~!~DO.D···fIU&D'I':.'Y.1IU:' ,~.' '·A.B80tUD SICCRITIlT.
Ultvoenng v~ het kontrakt. • De . weez:enfonds "'anwedeuw:ne.!n VRl.1DOlI V.ujALLI B~PIR'UBGBIil. .l~t t te d t ood • ge" uv 6100'1'1 BORU88J11RIlD.U DB II UAB.
~_ , 0 eenIge n er DIe n - Republieken zal geope d d VBO.OI 8ITW.IIO VAl( VORDJfBlNGlllf.
zakelijk te ~or~en aangenomen. door Me'f.,Koopmas denWe:'~~~: ~. :uoc~~~itr.M~V:B~:~~mG ..

. NICO. J. VLOK, N~. Geref. Kerk Zaal van Adder- EEtl. tW~e So~.f en Woon- U.I.. VOORD B:mooBU All DI
Secretaris. ley~t op . lP a8ts te hure~-met recht . DnD '

Afdeelingsraad, van. k~p '~pvoorkeur:. "Volle bij- . KOPz=~:~~m~;::'ULI.JK.
. Piquetberg. VRIJDAG; 0 dezer, ZOD.der.~n va~. 1'er:tns,ens., f!Bli>., .

Il
aan '. Tul!lW1iUTU~ "yvoBO•iNUS 01' yO'lDll:.

14 November, 1902. . om U1T& V.ll_ I ; . _.. .
Mev. Koopmana de Wet en Jonge ,,,'J B. B LBY" LJSlRAL:lWUBDIBIJ OUBGAVlJN

ONDERiIJ{KRB) BBHOODIGD, ~?fJ. de Wet. hebben goedgunstig- . 'I Bus ·2.718. Jpbannesb~. WILhl.uI .¥AR~
.. lijk de volgende voorwerpen bij. lJ il

-

OP d~ p~&8tsGrooHontelD, m he.t: gedragen, te worden ten toon '. , ENOOD GD . i '
. .. dlstrl~t Beaufort West, zes uur ateId en verkOcht ten behOeve.'::: '. ,,' '--"jl :I.~U.ti' ·llli
; rlJ~on van' F~rbu,rg Road. sa- het bovengenoemde fonds :_ . ONDERWIJZER .~f -ONDiUl& ..... ~.} • • •
bn £50 é~ Tri) logtes .. Ve~isc~t, I Oud Hollandsche China~, WIJ2j.E8ES te Kop~iNkraal. . " .. .< ' •

bekwnarohcui . om onderWl)s Jn Sohotel, 1 Vierkatne Oude China LoJies-,vrij. aaIarJ£60.' lOO' Aa :Bakk.n.
Holland h" En b en Hand~ ~chotel, 1 China Ko . Schotel' 1 ;:~~.. ! .. . '. " .
werk ~e geven': ~k te beginnen 1 QuderwetAlOheS~Len tle, Zal, J'ftn koateni bIl de Statae . J.-P. aooBSN ..
'na de K tvakantie. Applicaties Vel'8Che'de dere - " wCJrd.(afiehaald.. f ~ ': ~ I. 'SL vártin '
uJlen worde~ ontvangen tot 25sten Tall groo~ ~ne ~ h -d ~~erpen; App~i~ oniTarlgen tDt 31 ! .l"':bter p' L
Dcc mber, door . , . 81 .Wlen ten, Deoemll.._-.. . , ~ aar. toon gespreId lf n. .... lOF,. . . .

Eerw. P. V.D.MERWE, Alle vrienden.én \ ede kl. Zead,get.mgsc~Daar ALS APU .,Jor "0. Land" te De
Beaufort West. worden Tl'l"" ndeliJ'k Ui~~ él'Bb·· 1.. lt S DÁNDL 'V D.1l ' !Wetedorp, d»~ lmc-fuat.iD. fie aangeBeaufort. West) . h . ~U ~ '. , '. • Wd. heR J.W. L.Oaufl'. .

24 Nov mbar, 1902. .te staan ID. et bevorderen ~ dese Oalviiria,: ' ; ..'. I c. 'P.-SCHULTZ,..
goede uak.. . ' ;. Nor ..~~ 1~:' ~ seantaiia

. . ' . ~

, .

D~HEER P. B. C,rLLIBma. Afalapr, Brit.tOWD, behJrlijk gelast
. door de heeren de gebroeders Fri~der. sullen per p~lieke veil·
mg verkoopen, op den 15den. 16den, 17den ea 18den DeCember,l902,
om~nt 360. allerkostbaarate bonwperaeeltm uil DB AA spoorweg
statie. '

'WEGG ~LOOPEN'.
VAN.de pláatil FraA.schekraaJ, dis-

trikt cal~~ • op 21 Novem·
~r Lt Bruin~_ Merrie 'met kol en
wItneus, 4 la oud ointrent l4
handen .hoog. Schutmeestera en
anderen. bij wie ~ij' mag komen
aanlocpen geli [en kennis te geven
aan 'de heeren ilJempers, Moore &
Krige te .Cal don door wie alle
billijke kosten: zullen .wor:-
den. -vÓ,

LU

,

BDBLfEKEc VERKOOPING
·VAN

- Eersteklas JONGE EZELS.
'f

. (Aan de won~ng'~ den ~eer A. ... ROUX).

UI htt. '. . ' . . OP •

, Donderdag.den Ilden December,1902,
om 11 uur 's morgeu:

;!!n~301ersteklas ~ORGEEZEL~
in het Gou": . " . f '

2 deaer ii .. Dese lCtela zijn special uitgesoeht en sijn allen in uiW;eekend goede
de' uitgaTe oondi,tie en geschikt YOOrdádelijk gebruik. .

,nllIDelil. vrageB-
,het leveren
Vee wtaenij-
".' Deparre-

jaar 1903.

~RESMAKER ..

Komt dUB en koopt,
~UIBAAt,hldl· q, 11.

I .

--, 1902.
A. A. T!lERON.

KLEUN. GU~HRTE & T:ÉERoN,
, ..usJ.ag ~rs.1016liale :. ' .

M~. DU ... '.....

(utoro: Jo, I. ·\Ien,lala.

OALBDON,
1 December, 1902.

(upst".
. TIL&J'Olf, 160.
KAB~L ADollU :

"PIDELITY.'

O_PG~CHT • t SI ~aT, 1856. .

.Kap1tW : £20,000
Reserve Fonds £100,416

MdeeliDg~raad yan Piqnetberg. Ell

Landmeten, B,eJU!eI~eJ'"
l'ÏIIeIl, KlerkéJl,
den di8lllt 'vu naitJteiD. ~I~'''''
-erinr- ea
~~. m Af(~~~~
rau. 8D Firmá'.
..wdeJL' .
-Daie PoliueD·WOlrd8l1·e1'eJU"

nomeJt, door de IoIIoDiI. ~
~,eD
_- door Áeel Zuid
VCJrJDea ':100t UDjfJ,l-c.9l

)iChtiDgen op UIU_
G.
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DOODBERICR-'f TE ~DF~"" ,.

flOOR 't 9ouwe.n V~D een' brl-
l. I ..... aan ,"de,'Door a,,",.tWo,.
oe tei). Groot : .ciroa' 7QO' ut-
plaat n. . " ,
'!:{uwpl n of ~uts ter .inaage,

bij den heer J. Th ron. De ,Tt:n-
ders, waarvan 'ée~e noó~elijk
zal worden i .aa.ng~'nomen, ~uUen
worden ing"we.cht oor den onder-
geteekende, tot.op Januari, 19Q3.

Ds. il; rr~N AAR,' "
.Namens de Kerkeraad.

Worcester, . I .
2 December, 190 . De

AAN bloedver ot>-n eo vrienden wordt
bekend g'emealct d bet den Heere eháagd
heeft door" n dood V1lJl OOi6. Zij,1 Il te
nem u op doo - 6u-NO'V ...mber, .l902.
onze gelie-fd" moe Jer BlL~ JOBA. NA.
AUIlIUr.A 118&11'8; boren du, Toit, in
den oud rdom VIUl '17 i u 1 W&&Ild u 1
dagen. V rder breDgtiD wij on hartelij-
kcn dank toe aaD Or. Hanmall, Mevr. lJ:.
Basson en M. du Toit, .Jl de JODgtibeerella. P. Loubeer en A. J. mit eu anderen,
die 008 hebt ~ bijg tAlOn bij den dood v n
onze moeder.

D. J. KRIEGLER,
Voor zelf en ·gest.m6Dtijke kinderen

Nooitgedaoht, Paardeberg,
Ma.lm bary, I: December, 1002.

lIBVlL0. 0. a-VILLlJlu.
A~ W.... ,ndea 8tnd,

Ine. ..... w. ~. OOllBIU mr.
Ioriaa:uIirb .....

IJl de heera DUSSIAU " op .
KerWru

IN MEMO~lAM. PAARLSCHK ID ICIPALITRIT.
'rER redaohteni aan onzen dier reu

echtgenoot en Vader, J '1'1:& VAN OJlAU-

Will( CHU DU, overleden den ~tisten
November, 1901.

M. M. CHREUDER
en KINDEREN.

~ '.
STSAAT OPZICHTER BE 00 lBO.

. ApRlicaties voor lde bet~tlkking
van l::ltraat Opzi~ ter voor de
Paarlsohe Municipah~it zullen door
den oudergeteek nd~ worden inge-
wacht tot Maand~_ 15 December,
.k., teg~n een salf:~s van. £ LOO
tg. por par. met fiJe wonreg op
de markt. .

Plichten te word n aanvaard op
1 Januari. H)03.

op Ias],
G. J, JOU,: }jER'!',

Stadsklerk.
Muáioipale Karatoor'

Paarl. 2 Deo., 19 2. '

DuliDg.

VIE'R OND'ERWIJZERESSEN'
BENOODIGD.

App LICATIES met getuigschrif.
tan woroon d d n 0 ge-

teekende ingewacht tot Vrijdag,
1~ December, voor de volgende be-
trekkingen.
l. Tweede A aistant voor de

Dorpeschool te Albertins, 'alaris
£60 per jaar om mee te beginnen.

2. Onderwijzeres voor de A JIl,
School op de plaa Keurfontein,
4c minuten van bet dorp. Salaris
£72.

3. Onderwijzeres voor de J AlII
School op de plaats Klipfontein. 2i
uur van het dorp. Salaris £72

4. Onderwijzeres voor df:) AlII
School op de plaats Buffelfontein.
1 uur van bet dorp. alaris £72.

Applioanten moeten onderwijzers
certificaten bezitten, en in Januari
beginnen. Zij gelieve te zeggen
voor welke plaats zij aanzoek doen
of aan welke zij de voorkeur geven.
Logies kan gemiddeld verkregen
worden tegen £24 per jaar. ,

D. J. MALAN,

1:.11110:1 .6UTD voo. D." Bell o..te1 00.
ÁGDTU .. VO()~ JIUOD. " -Bamlin pqelll.. . --------
.WUB: ~dderleystraat, Kaapstad.
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rfKNBBST Bohurfte in Paarden. H01ldeti en ~dere diertnl.
U Yernielt boeohluisen, 1uisen ell alle andere inae ten. "

I aaUOn' om 100 Boha~ te wuachén. AADbeToIeá door dell
Kolo,?i''-' V~ in T81'b&ndmet ;~Uncle&t ......

QV__ AL v.__ K.OOaT.

·'drro LANDSRERG & CAl~
K AAl?ST.A.D.

Eenige Agenten voorI Zuid

De Pastorie-Albertina,
dist, Riveradele.

29 November, 1902.

TlIders nar lest.
l'END.E,RS voor bet opgaren van
. Mest op de uitspanning_bij Van
Der Poele Plein, alsmede voor .de
Mest van de Municipale Stallen, ge·
durende het jaar eindigende 31
December, 1903. zullen door den
ondergeteekende ingew~oht worden
.klt Maandag, 15 December, e.k.
. Tenders moeten op Convert ge-
merkt worden "Tenders voor Mest" •

. Op last
G. J. JOUBERT,

.Stadsklerk.

'·1. I

van .bo~engenOemde Báulk
Kaap ~Q19uie,. voor. .: het

be~a:heid! geo d. 'f

Municipale Kantoor, Paiu-l,
2 December, 1902.

Nedertandacne
HYPOTHEEKBANK, ~EPERKT •

KANTOOR: JOHANNESBUR~
lUTBU8 I,oae.

Berichten hierm.ed.,

Maak uw eigen Tuigen, ~jfbanden, Banden,
, h el met

IFU.RC4TED
,I .

KLINKNABELS
f

. ·Omge.kli.n~' met een Hamer ..
Geen gat hoe gemaakt te
worden, geen I &886fS benoodigd_,

V~. alt. IJler H,,,.d.ta+ ,. WïoUtel~l.

EBNIG~RS:-
JUurcated Klinknagel I&8jtsch.a.ppij,Beperkt.

io, Wool ..... "9,.LOlldoJ.. B.O., E.g.14 ....
~

Jn'" .iet verkrijgbaar _d OOI 2. 6d.
voor mo
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EGTAR
• • J

" I ",

Drink(:" Heerlijke
~
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Drink Heerlijke

ON EGTAR
,

\. '
."

Drink
~,..'

'Heerlijke
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Dl• 'MQ&IAJL
PAUL D CLOVER, Al'8I1AGD

,6 Dec-Te 8telleDboMO, 3()j ~te per_Dlu •• llena
un het :MOlten Dri1*La.adaoed. i '

lS Uec-Te8om_~ WMt, .... ~d.
19lHc-T teJJenboloh, bu.rad. '

:I W MOORREES, JR., 'ei CO., ~GEB8
I '

10 Dec-To Dforliog,89IrO!ihar erftll·
13 Deo-Te M.hoeebury: bui!riad.
16 0 'e-Te M.lm bury, t,,,eode h''''' e.

aadere I goede~n. 1
17 Oeo-Te Malmesbury, huiaTUd.

DEMPERS, MOORE ÉN KB~E, A.J'8LA·
" GERS.' I
4 Dec -Te Jo~gen81"jp, Cale1on, klein eD

groot "oe, : I
6 oec -Te Calodon, loegoed..
9 Dec-Te Oaledon, esela. ,
13 Deo-Te Bredasdorp, eie!,.
16 D_Te Swrmlflei, e&el~.,
J 8 MARAIS ea CO., AFSLA.GEBS.

4 Oae -Dal Joa"h.t, ... ite eo'IOl~ goedere!!
FRED WILMOT, U'SIJAGER.

5 Jan-Te Laingabarg, .... &geed.
A. J. BOTES, AFS4GEB.

4 Dec- Til Ayaafooteio, diatriki Fraler·
burg, ... at en losgoed. ,_,,' !

C W LOGtE, AF8LA~llR
b Pee- Tl'"Aberdet'n, 'O_,.t(!oejl

STAlItN:R & ~()UTENOlJK, AVSLAGER8
11 Dt..o-1'e HuD' Ba&i-J,O,O perceeleu ....n

de u Beach Eatate." ,
P 8 O1UIERS,- AFSLAGER.

15en 18D_OeAar, ......tgoed.
ML K.RIGE, AF8LAGft

6 Dec-Te 8teytlenille, le"e~de ha".
\

J W STIG LING, AFS~GEB.
23 Dto.mber;-TII Hopefield; ... te en lOIW8

goederen. i
A B DE VlLUERS <t CO.; AFSL'AGEBS

• D.c-Aan tie furl, liDo\lngoed, ElDJ.
9 Dec -Te' Kl.prouI. Statie, paarden en oaei ..

AP MYGORGH, AFSLAGER.
13 Dec-Te Soroenet OOIt~ aroot- en IdeiD-

"ee-16 Deo-- Te Darling.ton, gr06t· en Ideiny.ee,
P J BO~MAN en ZOON, AFSLAGERS
12 Oec-Te WeJ~elegen, BóU.)larli, Stellen-

bOle", .ut· en lo.goed.
GREEFF eo W'i\LTER, AF LAGERS

,)2 Deo-Te Laingaburg, ...atgoed 811 Ineode
h....ë, •

KLEIJN, QOTBlUE &. THERON, AFBLA-
GERS.

6 Dtc-Te Caledon, jonge o'.en eo .,.allen.
11 Dec-Te Ou.kraal, Caledon. ewl.
J J HOFMEYR .t ZOON, AF LAGERS
5 Dec-IJ&erplut, Msitlandl,lloegoed.
6 U"• ..,...1'e ~roelipunt,'''lltood.
J VAN OER MERWE, AF LA<!ER.

13Dec:-Te .. ellend.m, vee.
H. JONE & CO., A~SLAG~RS.

16 Dec-Te Bcrg.,liet, Diepri..ier Ita'ie, "00.
J 8CHOJc:VERS, <1FfkAGER

18 Deo-Te Wellingt.en, ....atgoed.

T...

'Load,1
'Mrthd
&aD 0ll b bel
urdrijbtnnd,
,Lo dend fry

.D h t
uur .... n c

. . II plaal
om ;n G I_.neD
.... v.

LoadeD, 1
Hope", m t de
.p.teren ayond

Lood n, 3 I
'berwu -rertr<

MI' hij lord
. UIl zijD lord
1IOOCl811 ten .
Poli Said COL
moo •. h 1

,Lood 1
_beth ale
-'aaa ' op
YSD lord AI."
elieod, waaru it
clie iD, de
,de Oranjeri.ie
.. Niel wareD... _ weir
riIIr YUI t y t
tot 3 of 2 jaar,
.. .......-en 101
..... der 00
titi ....rd

MA C\l~'TPR.I~ Z l': "':.

a. Z a!t""F .......
De Árf1U3 eD 7'inflll !lebbeD ·reeda hu

;",Oelen 1I1~ktn :oyer de door 0.01
ppbUceerde aanbe;.oleo, wVslciDPD in
h.t program no hegiDle!eo \'III de Z.W.
AbikaanllCh.. partij, eD in d. ClOMWutte
VlD daD Afrihanoier Bond' ell DoeND-
Ve1'8eoigiOI .. De A,..,w S&Jt ~ "Wij ftr·
oudentellen'oiet d.t hard.• feiteD groo .....
liJn~I'IDderd nllen ...orden door ~meo,
daar er op de ~ bewoordlllg der
cooltiiaUe ',.an den Bood soe p<t all
~ll8n aanmorldJlIf vaU ta maken, maar
het il WVI en lofellJk ~ den: BoDd om
self woOrdl'llijke \'erand ..rin~n iil d.
recb~ riohtiDi aan te breDlieu."

De OaJH Timu noemt dáie 1aII~b6,roltlD
ftrr.nderlDpD' .. ie dilrde _1~ft.
deu Bond, en komt tot de ",rollrtro .. ElDA ...
dat er. peo Tel'lOhil
t1IIec!leo bM doel der ZlIlld· "~ri~mIlC3be
PartiJ eD die der ~~~~~~.l.~
a1neD. WIJ I1IlleD
wat de waarde \'III dese
\'OJ,rtrt!"jD~ 'il. ,Hec il opllIUtI_llI~
de Vape, 7'inaa .
!feDdeD .011l1Din OD' i.nleldl1Dlr*rtil~
DiDlldag, ' ..... naD eeD,
!r'lI8veo, op lt.. DelDen, .. de fJ.......tt ..
nD biDDen,jDlot Ylo'·buiten
weM Dahllll'lIJk 1l8~ me'
wij ~ waarop d. 'Federale UIlLlSl!Hll'

Z. A. kolooiê.n yoorbereid

E

J. va.n JIElKERK
MARK II AGENT.

. -."-.-1
STALL No. 5, ~IEUWE MARKT.,
: \ LLE Verzenfiingen aan hem
.- toevertrouwd, zooals vrnch-
ten, Pluimvee, p.n7l, sullen met de
neeste zorgvuldigheid' worden ver-
'_ooht. t\ fl't.lceninll <7 Igl3DS keuze
d-r vflTze'Cdena.

secnritel
kapita.al
den grond
,,'mmrll~ "',,'<W!"_.,
verba.nd, J,WI"JI;,~;""
gewiI!ig il,,::telll'8e,rilllll
geven

LET TOCH WEL I-All. ....I.v... gerlciat" _. ....
SeCretarIS, V... de "n" d. VU-
U ,. Co, •• p.rkt, .. ••
E r, om Land, .....
••• ,•••• tt, ~ t. "oor-
Il.... " op .... rIIt PO.T.U............. '

~'., '(' TA',~
.,.ItCWI ~.&K~T.

3 Dec. 1~,·2
£.:d e."
0113024
li ()I 1 -- " ti 9
o 13 : 3 ° 16 4o 17 3 0 19 3
01'0 (13"5
o 7. ° II 16 0o 12 19 ° IS 9
Il Il' 9 0 19 3
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CJ ~ ~ 4 IJ 6 6
il 7f6 1114 '0
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o 1 10 -:0 1 3
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DE ZUID-AFRIKAAN

ONS LAN D.
ZIJ IS DE BESTE. 'OONDERDA.G, ,ol DECEMBER, 1902.

De heer 8i1berbauer aau zijne
, Blezers.BEVEEL

EGTAR
AI ~ tzl) Is d THEE,
RIlT KEN,
ARMEN,
STERKEN,
'ZWAKKEN.

HERSTELLENDEN

ZIEKEN.

EGTAR
THEE

Is een Heerlijke Drank voor
alle M n ehen n op

alle tijden.

Verkocht bjJ alle Xl'1l!deJ11eJ'8' en
1981¥eene Wi1lkela door .. 'eheel
lud-Atr1ka, in i, tt en I-lb. Lood

p."'j ;.n tn 1-1 en 8-1b. PnoJlt1&'
QJ'81 ..rde blikk

Een veel-belovend. bespró"it-
ing swerk. -

VIIII!lLWOI·Jt over co-op natievo eo gall
vernemen ti! b pl'Oeilogslvl!rken geschre-
yen OD g('sprokeu, maal' tot nog toe heb.
ben wij iu dl! Kaapkolonie sle«hta .eeu
paal' onderuemingen vau dezen aard

r ·,...aanau men de redelijke vel'wachtin~
kan koesteren, dat zij zulleu slageD. Kén
dier ondernemingen vindt meu te Ka-
kamas, lang. de Oreojerivier, ond-t- be.
stier van tie arol!ids,kolonie commissie
der N. G. Kerk; een ander, langs de
Breederlvier, in 't clÏllh-ikt Robertson.
Wij geven heden eeu verslag...an 'laatst.
genoe 0 le, hop 'Dd., Jat dit er to" sal
leden om anderen up te wokken het
voorbeeld van dUZIl ondernemeadtl land-
bouwera te volgen, Onbekendheid m~t
de bep lingeu der wetten der Kolonie
aang'dllnde besprOeiïng8werken is ong'-
t~ijfeld e'en der redenen waarom de zaak
Diet 8~eller "ooruitgaat. In een gE'sprek
dat Wij met een der opricbterd van'het
RobetUou'lChema, den heer J. F, BUR
egR, hadden, verklaarde deze, da.t men
"eel moeite had 'om te weten te komen
hoe mea te werk moest gaan, Het
dunrJe maanaeu en .jaren, voordat,mlJD
allea met de regeerIDg achter m'.lkaar
had. "Wij zouden liever eeu p.la!' honderd
ponden tIterling betaald wil!e.l hebben
dau om al die meelt e:1 ergernis ,toor ~
makl'n."

. Da ~roolf.l besproeiïug8-lIkte dFr Kolonie
lngedlend door den he r MBRRUUN, i~
Ikte ~o, ~ van H177. In dez~ a.kte wordt
roorzl~~~~g, gemaakt 'rOOI' 't oprichten
van """proeUngsraden" in "besproel-,
ing di8t.rikten." 1.n dezen raa'l wordt
macht gegeven gl'lld VOOr be8plOoiïngs.
w rken te leenee. b pro iinga,werkeo IIjt
,. voeren, en' EIeU bewling te leggen op
de belanghebbenden 001 de ....n.-a. ._ ... van
het gilleende kapitaal ~ betalfID. D ze
akte beatut uit 90 eJ!iIUn.lea, en werd 'Jp
fen ~ punttUl gPamendeerd in 1880
en 1893. Dan h8t\ft men nog de wag. .
akte van 1 r
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.. WORCESTER._.
(van om.en Co~t).

VERGEEl' 'T NJEl'1 .
"Wat is onse p~P Hoe is .. p

WOrdeD wat iij . P" Een ~jk~ oodow-
11' Tl> Toor toeI!~ ol I_ng In d_
tijd kan mw bijJU lUet denk .
Th Viljoen zal dcao YJ'U(I; ol vragen op

tkomendeu ~ aToad, 6 .~lII00-,
• heb' "delen bij wiju n.D lewIg m· ve~
oond m de plaa Hjk.e i .ed n ~ereeDl-

url niet~:!-i .d t men teg
.tling van één shilling iet6 eods, nut-

. en leenum hooren bn; 8 bet. 15 ....tII
k .._hen, ~t h t geëerd publiek 't'lUl. Wor-
cester en di trikt T n de>: le.genbe.td g&-
bruik: ""I maken. ..,

F£SE BERUNI~G.
.·a n IlUlgduri~ gedwongen r t, is r

herlrnng onder de BoIIdstakkf'u te be-
pc:ure:n. op den 17d6l1 d_ zal te WiI~e-
nner aan d. woninp; 'I'1In d beer D. de 'Y.
Rab~, L. W. V.; t'Eft1 Bonds-T~ering rou-
den word D J,. ....anneer men een zeer roete
opk-Olll!t 'v ;..,.cbt. •

DE HEER ~ULA:\.
De heer F. . MalIUl. L.W.Y., en editeur

TIUl s, On. Land,' arriveerde van Montagu ~..
'Nuy op laaI.: leden Donder n" avond, en IS

t.hans op ....n kuiNtje op de plaat vsn de~
De. De Vos Rabie. L.W.\'., ol...aar hij

e ti eden d nkt te v rtoeren.
O:\ZE POOR'WEGK.'i.

FA-tu Il d en eledeu 1t1Ml.m een •. truck .,
~ lIay idlDg!\&n ...sarin. c n vogel ne ·tje
lil t. eeni ze nieuw.uitgl'broeide vogeltjes ont-
ekkt ....erd. He rijt.u" ID ;t eTgl'ns op de
bln 1:00 IIIng hebben bhJven ~, dat d..
TO!(cl3 tijd nnden kou een JleStJo to bou ....en,
"i J"e'D .... leggen en hun g • cbt te vermee~-
d"ren. Ooen .. ouder. dat'" d IIChaa.rscbbeld
vt n truck-i" een _lg meeue klachto gewor-
d u is.

OOEDE 00<.l TE':\'.
ne boereu in deu om r k rijn druk bezig

hunne ~U " t.> oog-t n. D landerij n heb-
ben oder 1lig... uitzollderi~ goed "''lOS-

ten' gelev rd, waarove~ de. landbouwer zich
v rblijdt. m dl' dorpeling Zl<'n ook met mm-
der nrbeugt. :\J..u wil, cl t mt ""0 der re<! 'Il
is . rom ...edUWU.M~, )onll;mnn en Jon 'e~
>:00 uiterst bege ....)u: zrjn ch OI'n m ~~
aan t ... rren. Hierin vinden zij natuurlijk
ook p;enoell)'.llD1ennnmocdi;:ing van 't tegen-
onrg teldo ~e lacht.

. A, mA STIE.
Do b r J'lOOb C. Dreyer. die xiclr alhier

.t:pv ~ip;d lu>eft, v,rleg911 ",oo:.di~ de 1.'. A.
Iev nsveneke1'in~ rnRatH)haPP'J (De Mutu~~)
na ongeveer lWhttu>u jaren Ian" aan oude~.IJ
en v rple ill)( Vl)H kindere'l~ te hebben !l;oWlJd..
Di h""r zal ook de omliggende dorpen ..n
dj, rikten ~en, en wij \'I'J'W3chten, rla.t
)lij overal de ouders f'uning~f, ten minste;
de ni ""ijkhl'id vun bet _-\frik:uUld~~m ~
f'rlnng('ll, daar hij ov ..ral beken~ 18-md1OD
uif't porsoonlijk. dan door n-putatie. .

Allo voor--poed ....ordt b.-D' t~c ....enscht ID

<.1<> ... nieuwe hl'trekkinll; te meer daar de
mnat-eh-ippij. di hij \'e~nwoordigt, een
echt .HrikRan cbe i•.

RIJP.
Jn dr .ugPlcopom week Is rijp in eeu IZ~

deelte vun ,lit distrik ....alkn, docb er. IS
~....n bijzond ....e !oCood a~ricbt. Ret. is
zeer uld ~ d'nt d aardn iu desen tijd ~
het jaar over uikert wordt.

rx :\rE:\IORIA~f.
Zond3jl:, 16 :\ovemhl'r. overleed alhier aan

zijne ...oninz de b r '\';nu er de Wet Hugo,
di .. ""k ..nd tond bij velen en gere pekt~rd
wn door all n die h..m kenden; etuige hier-
van de IlIn,." toot van belangstellenden ell
.vrienden dis- bet oVl'l"'IChot op Maand~ M-
middng grnfwaarts volgde. Yoor velen .....as
zijn ht>eugaan l'I'lIe t leur elling e,! verlies ;
;roor hem, een blijdschap en eeuWIg geWIn.
Immers, de dood Wil VOOTl!I'm. geen prikkel:
noch bet !(rllf ...ml' o.."nvinnlllg, ....ant blJ
!rende d..n OVPT\Tinnnar van dood enkel ree.Js
v"u 'Jjn j ligt! ai ~ n hij kon ~WI in .~ijn
oudl'room 1'11 op '.tJn sterfbed bl'hJd"n: Ik
...eet ik ben n kind van den Heer." Tey,&-
liJJ.ertijd bad hi~ ook om met de rimpel;) pn
vlekbn. die bij ID zieh m~ o~, te ....or·
d('n 3&OIlI'1l0lDPIl; tl'ndil bij later dpll vol·
gcntlpn we11......h uitte: .. Ik w.. n.<;<·b verlost t.e
zijn eJl DI t deu Heer t...... n.'"

De oV'erl!'<l n ""'" ,,('n der stillMl in.oru
midd 'fI vooral in den u.atston tijd. Hij
ijverde 'nooit voor uaam ~f fa~, Jf.aar st~~.
de t ntUU' DI heiligmaking. In tiJd&-
tijk ... .aken n~ hij geen.. 'even deel, m~ar
in h.. g tallJke.,.. hIJ u d.,:r .teunplla-
nu 'der . -ed. Geref. K rit. HIJ diende de
plaatlle!ijlr~ ~ t.e VTO<Jge1' al! diaken en
Int al ouderling; "II' in laat~oemd ambt
vertey,eu ....oonli~e bij W ester meer duo
..e(\jl in d.. groot .. ynod.. K pstad.

De lijkdit'ML .....rd "'::t.vg.mom n dOOTd,.
De Vini r , dio D.'\ het. IOllgen VRU <nz .• l T-.

6. 1 ('or. 1..'i: 4' " 1'0 2 Cor. Ó: 1-7 las,
..II t()("l\ ......n indruk..- kkend ...oord sprok nAar
aanl";din~ VlID H ..b. 13 v . 7: "Gedenk uwer
1'oorgnn:rer"; 'fl"ll1Irn& Ge1:. 1 v. 2 gezon·
Ilen ...!'rd. A 11 b..t graf .. erd (k,z. 43 Vc< 4
~ewng n. llevol!(d door ..en barte.lijk gebed
door d•. Malan.

AI!! <In!!.".... a~""'rde1l dt volgenoo heeren,
rustond .. eli cliN\M1oo kerk raad leden: C. R.
!kICk. P. G. Kuhn, D. d V. !Ubie, Pb. Vil·
jll<'ll. n. )0'. \'ilj .n •. Jll~. de ":et, Fron dn
1'1 i !'II.L J. do "illiers. bpdl'llgen: de
h~ J. ,I. Tb ..roll, lialk RAbie, J. W.
lfl'iring. l., ~n W. La~.
nl' ont h'pMl9 ~ord in dit di...trikt.-te On-

tlpr Klnppor:<OOsc in 1 .gebor~n. ~F~.n ge-
nlim U tijd _ r.ijn hll .... lijl< begOt) hiJ eea
nieuw" horrd..>rij op "'" 8lla-lte d..r pluat~
nl!' ~ il I.,......, ~n om lt 3Cht jilren gele-
den vt'l@i.ip:dehij. zich m zijn ~in t Wor·
(' tl'r' t !Tijl tWI'e xijuM' zoo ,,(d oudst n)
op de' plMt.:. blpv ..n om . oo.-fd~!j ..~.~~
"oort te zetbeu. Yan de lrindel1'n ZIJD nJf lA
1""00. waarvan twee soom Mlo ~n docbteT ge-
huwd zij)l' tenrijl ééu zoon t.e Stellenboecb
h.deert e~ eene. doch.ter met baar moeder
albit'f .. oout.

Oom Wouter is beongegllAn. doch zijn na-
gl'<lacblenis zal blijTen ~.

Aanspraak van den gouver-
neur te Piquetberg.

P:quel <)erg, 1 Dec.-(Reoter) -Zjjll ex~l.
lenlie n nit b1ICillnlrt te hebben voor agn
onha~lPt .pm o.,er bet I nn d"n a/doe·
liDK_d wurin meldinIl gemaakt .. erd nil de
behoefte ~an behoorlijke commuDicatie in het
Z&ud.,eld. De flOIl\'3lneur sei, d.t ba io meer
d.n een opa\cbt door bet W?-d "U ge~ee!\. Zijo
.psard giog door bet zand 'Diet slacbts over de
boeren .. egen, mlW' ook op de loo~Da mde
harde 11' qen waar lijD roe a1'erecbta door 'het
&lUIdIn de ";01 t n t-e laod kw m (gelach).
By UIl denoodukel.ijk~ei<J "an ~tere com·

montcaiie 'roor bet dlAnd g~ 111: de auk
mout ~chl r door bet .,erantwoordeliik bMtuor
der kolonie be.liand.lJd worden, oa beeprelriog
m t de voLb. rtegenwoordiler. in bet parle-
ment; daarom lid bjj de ua}; in bon baodeo.
Na wet bij nn den ~I:&od van de boeren.
wegen in het 1&Dd ... .Id on noo~en had, ~on
hij ngmoedig I Il!( n, dat b eeDI!!e wetge'ulIg
om ae t~ ., . rbeWlreD met beid. baoden lOU&ege·
neD.

De goUTerneor aot.oordde, dil, er in b t
adres door het dorp..lM!lloUT hem aangeboden,
melding gemaakt werd 1'&11 de luccea,olle ..er·
dMJifling nn Piqo tberg, to-erï b~t door den
TUaad werd aaogenUMI. HU w8DlICbte
~ aeg~o, d.t de 'r rdedigiDg nn .het
dorp ID~ de diepste belangstelliDg en
sympathie g" lagen wal door &lIe loyale
onderdaDen son rml' trit "D dat hij h.an re-
InkwenllCbt md d n gdu lripD oo~. Rii
wal er zelrer no, dn h t ..ccea en de TUlhe·
radenbeid ."'lIIeJe de 'rerdedigeno bni 1d
waren groo Iii" a'D b t 'I'OOrbeeld no loyali-
teit un.d Vlok te Dken waren. Hij bad g n
la t om de om. ndigbeden in .,erband met de
jalllm rljjk 00 igheid, di, r ontataaD w~
tlUllCb n dil Vlok eD zijD eente, te balp
.no' dcocb bij pTo-eJde, daL hit siin plieht nr·
aui"; n 811 hun "etiroDw II onward IEOQ I.jjn
,Je hij hoo IIi li., rt ~l d t de wtltOIJl8~ un
ut ge.chil boilen dit di tri~ ~r ~teD
iDdrult gemllkl bad, W'8Il' b had Ird bet Rinp-
.. Iag,.-.i 0 dIli er i • hi pri, .. t
1e1'811 ""0 ds vlok of aga ~.Ia
FNdikanl wu ge . L Bil" rtnl1nrde, dat
ied r pet"*)n in d' &rikt wat ook &l .ijn p0-
litieke inaicbten ! siin in b<!IaDg nu
ooDc.ili i. in de toeko 1"0 bell, IOU d06ll 0lIl
de n iDdMIlt te ""' jjderen.' .
, zijn doell oUe drulM ~ n pur goedge-

wootd .jj.D _uecb uit, dIlt het distrikt
io de toe OCDIIi bloei n BOl, en bedankte Dog-

Toor de h&rt.eliike wjja. waarop m n helll
tcl t'DtYlDle

P. W.. A. "11 KLEU

. .'- 1· noei' 'der ~aatsCJ?"&Ppij:
. I I . .

Deze ma"t3ëUppij w~a opgericht met ~et.doel een. algemeene ~
bezlg-beid ..in ~~ takken te -W?jT.eD te S~troom en sulke aadere ~
als de. Directe f-mogen goeciTmden. De weorba&mhedtIB der m.. t.daapPll
J:tUl~ninllui~n h ' verTurdigen eli. verkoopea vaá alle baad.J.waroeu. hel op-
koo'pen ru p~. :ukj~ T&Jl állerlei IOOn __ eiade deselve W8IIJr'tOp de ~eelig-
.to wijze van de.h.~ te le~1;en; al.óok álle Claarmed. direk\ of iDdireJd ill ver-
hUld ataande ~ ell,~~heden, sooala cleDlrecteurea tijd t.o~tijd sullell.
beeliaaen.. .Ia heH ort de ~tachaPl'ij sal besiglwid drii ala~A.lgemeeDe
Haadelaan in al1,l~ van goederen, materialen 8Jl proc!ukten.' De voor-
~ee'Len T:rbondell jUJl'~ ... beSiP.eid nlla ..... aauiealijk sija. eD ~

gewiutell Ildlen tk ,beec"bikkiJl' ~ ~e ~deeJhouden aijL llea u "fOOJ'-

lI.eml!lll,100 .ver·~l~ all) ~Clelnrare:n dirékt TU ~ goedbo~ ~det.-
'h~ eD. fa~ri~~~rmin-E.urop." Amerika te OJltb.ieden.. Een deel TU hei
Kaplta!U, J:ooalI]. sal worden beilotea, sal worden be1~ m het UJlkoopell. of
o.~en_van dé .Doodige handelspbo\J.weD e Sterktbuola,.en nlke ~
, plá&taen waar bee~uiten w tak-beslgll.eden op te riChten.._ . I··· AABnBIILEN. . .. .

·nE ~oor E. '~.D, zijn 'Y0.ning . ~en v' aand~len ~en ~e~li.nge'JFa.c:htt.ohp den WenDeoem.-
J::I mt de ba~d ver~oc~t· beb- ber ~d.tl. el. moeten op den. 'nJnD..UI.llItt dU proe~ ~ 'W'JJl'den,
bende, hee~ ..~e oDae~geteeken~n ' en mei; eeD cheq~~....~ r het bedrag ~~ op UJlnug gNOndtm. -.nrielI. aan
~e1as~,voor. IIln ~k~DlDg, aan qn den Secre~, dft !leêr P."W. A... de 'Klerk te .8terbtroom.. De Direct.eurea
W~ntDg, gelegen. ID Roodstra.a.t 'b4Ihoudenhe~ ~~ AaD.deeIen te ""eifre~, of, ~ dee1e toe t.e kemIen,' of tb
alhle ,op . " . • • Tolle.. Ala het ~~ tqegekend minder ilJ dan het getal waarvoor áannug a
.aanu •• , 17 Dae., .... t., gedaan sal de ~ n.n h~ depoeito gebruikt worden TOOI' verd~ TU het·
Be81l1nende ten 10 ure precies, bedrag"~baar1~i~ t,oebnniiag. W~ IeeII.. ~deelen ~ end ~

p..~b1i~k te verkoopen 11e onder- ;ror.dt het .geheel I~epolito -terugbetaald .• ,V~ ~ het betalen ~. ~
i volgende . pPlemell.t W&Jlll~ betaalbaar atelt de 'VOl'ige pu.at'menWJl bloot ua ver~.
.... li" .# ~ t I!'-

EIUI II EEIITtWl RISIEI.Elfl, V'·', kunn' n..1.-__ <rel bU d' '~ .
BJIl8T.uNDB UIT .otmen van -ral'l'a4lg ~ "~"""<>e""" "0. en IJ e. , taria.

1. Erven.-2 Prachtige Erven
. N.o. 14 - en 15. gelegen naal5t sijn
Woning in ~traat, en beplan.t
met Blauwgom en andere boomen.2.:Huiá~&ad.-Voorkamer, aIs
2Voórhtne,. Setten <-rheel nieuw),
1 .Rbnde~fel, 2: kleIDe Tafels, 1
Eersteklaa Piano, 1 Musiek Stand,
i paar Gordijn~p met Gordijnen,
1 prachtige .~p, 1 lot-Schilde- Mijne Heenm.,
rijen, 1lot Tapgtën . en Matten. 1
lot Vases, ..etc. f

3.: Eetkamer,' . groo~ eetka-'
mer' Tafel, i 'groote Sideboard
(Iile~w)I.~ kl81.'neSide'tJOird (nieuw),
2MahoDlehouten Boek-rakken, 1 doz
Paardenhaar sf.oeÏën. 1 extra Piano,
1ROe~k8atje. 1Schrijfdesk, 1 lot
M~eira Stoelen; 1 han~ en 2.
andere Lampen. 9 Likeurstands, . 1
lot rases, t lót f4noleum, enz. . . .

4, 8la&pum.erl Nos: 1,2, 3,
4, 6.-6 dub~~,·ijseren ~-
ten tnet Mat~~ 2·e~1~ ij.e~n
LódiQ.iiten met Matrassen, 2 KID-
der IBedden,' f? 'Kleeder~n,·. 2
Ka8~n met Laden, 5 Waaohtafels,
'5 Kleedtafels, 5 ToilebletteD (oom-
pleei), 1 Kamer Sto'fe, 1 Bofa,""
~ Gotdijnpalen met Gordijnen.l

ta _ .J~l- lot ~f,en e~.~apjjten. 1lot Lino-
15 - Ut leuD,l,.ens.
;~. ::~;. _ 5j Buiten}tamera..~ ,2' ijse-'

·re~LedikantéD met lUtraQen, 2~ = ~t Kl~erhateri, 2 WaaohtaféIs (oom-6i - 7 'pleêt). ~JQeea~ 2 BoeJm.kk:en,
,1 lot l:Ii~uleum.eu,. . .:. = ~ '. :61 D1apiu.1iIs Glas- en Aarde-5. - 51 k . -'q _: ~t wer ID ~ ," .•

2t _ '3' 71 KombuiS. als S komhuis
6t r 8 T~ 1 paar ~toeleD;1Pottebank,
6i _ ~t 1 lieg. Lamp; 1 enn.. Swve in. r.:::.orde, l~ lot. BadeD. Po~~ - 6t annen; enz. ' I .' '.

.. 't - (~ I' vmm•• :
':' eu ~e 0 _. 6 S ~StoepbUk8Ó;; t·. 2 '.Tanka, . 2

m~IIC!~I;,j!&Ilg, lieht en 111,81 ' Wh8elbanows _.(Kt'UÏ~) • J 1
.0 - ",(1 ~e1 (uieu.)'. -1 lot VeDiIterI en

~ 1 )otBohool·~~·l-l~
Hb(lt. enLj w teel .0i0 te melden.

I· .,.. ' ,B.' BOOD.
¥..W. Koorreea' Jr. " 00.,{ AfBIaCen.

'DI BESKEIE PO~
. _1 .. ;

VAN PI SM~TT.~A..BTU.
1 (Vá ,,;:Z:;-_,.d.l.

O~~ j. -en one ~it eltiJd ~..:...
BeUeie en gee.dig! i .

En OD ii ni ODIl.I.e, U~. .
On. ooit ie onlie.fdad ig. .

Ona muit ona' monde lel e oop,
ED Dooit, ni nooit, te ..~ UI.

VerIOentog ja on" doel, ~•• ' ~oop!9n• bon.tog oi ... n alrD~ nt!

GeriJl e regte eie ona 1Q.a1~,
• Terwille .,.eDdi nede.
AI OOM dade openbaar

Lieid h.oedanigbede. .
Ons bet gin "pe~ w~t

.: OOI d ogde publiJ r nt'-
Te mio.te, ODSword ond~at

En Di genoeg waardeer r'·.
MIlr dur is ID .,erdraai'~mheid

lf in '0 engel perke,
En onle nrontwurdigbe d

laqon oplau an werkel
Toon ons nO( meer lanlmloedigbeid,

Ona sal dit dan beroue,L .
Ona raak OOI' .e1freap"'k aln kwut

Eo in di Bond aun klo?e.
•• IOnl ail ons voe. non neer, en 'fTa

Beel needrig en b 8kei",
DaL Sprig, uou oit lijn I~tl-I ~'

Eo sig deur OOI laat1e'bl .
Ors aw,*r bii 'I riib.m werd ~I, en

un d.· .. al ...erbij is,

00. eis, dat bO TiTdill erken
AI bet er nr dan hij is.•I

Ona eia in alle billikheid
Dat bii ons onderat.eun,

En sill ook IlD,del in di .~riid
Teeu Afrika hur seuue ;

Dan neem one bom gewilliglik
In Cotswold 8ijn b~k.e~mioa:, .

En bij IIBIsmaak, ja bij s , slik,
VQrgifnia en on~fermin".

Mar d n moet hji aig ond~rwerp
AD oos' be k~ie plann~,

go moet erken 111 woordIl kerp:
0Df\ is di beste maono.,

Bij moet lig steeds ber ..id verkllW' .
Bbodeaia op te ·iisel ; 1 :

Hij moet trek bot, hjj.mOjlt trek haar,-
Gehoorsaam 1&0 die leisel. ,

Nonja, ona eerere doel ~l!wees, I
Om vir oOllSelf WI fore;

On8 moet "in vriod of ,~.nd vrollll i
Oos moeni dink cor mfre ;

ODS moeoi dink om Dagerlag i
(Elk moet siin eie- delwe)

008 kinders sal ..ir ons !flag,
Aa ons vergeet oosselwe.. I

Ons 'hoort gin diamaote.jas
Te ploas op lindeelbo~enl :

Te ..eel dra du.die arme kIlL!!
Alreeds op bolle akOU~1'!It

Maar one beboort op brandewijn
Te leg 'n .... ur bkll.1sile, .

Al koe c4H ooit di .. unboer 8ijO.
Gebeele ruinael. I

00 moet van &ldi boere hou
Hol kroot en bol gewete;

En· d' is bnl eie skuld, Ut'ooo
Di roofdier hol kflD l' re.

~ bulle lii,-Tir jou 'en ii
:M.. k dit t~ gl.d gia ~uk nit

~ holle tj mmel,-gee ?,DSom
Oor iets wat ~08 ni ra,k ni?

Dit al bul gceddoen oil!! te liit
Hul Iii tog anders l<8r"igJ

la b.olle ni uaar on. wi~,vrii.
. 0 n wo,d oDs-wftl-l'eDijni¥;
Mar wie lijn skuld i! ditlnou, beb?
Geef OOI bul Di ~i b~rl ni?

Wie lal 0011seh. di foul die leh
Ni an hul eie kant Di?

I

Daar lal '0 akte ~k'm t kom
Genumd "ttedistrib it"

Lsat boer en Bond m.r.8urool brom!-
On. fs gereed ..ir rU8ij

Nooit moet di Afrikaandt1r weer
Di btf in sijne !i&nd h~h!

la bij &8 dan ni suppon.eer,
Dan kan hii gio vera~lud. heb!

Ook moet on8 't boog're~ra.d verklaar,
• As hij ni Iraki dl'3 ni'±'
'n Redeliker eia, '00"'" ,

Kan tog ni word ged n nil
En hOOl('erTaad moet dit ook wees,
la bij .'8 Di "progresai~:f" Di,

Of. bU ni 1'ir M.ichell irees,
En bei vir Smartt ni lief nil

Nou! dlar is on8 prograrb, mijn nind!
Daar het jij 't .0 perf~kei!

Selfs niemand oltra Bo~<hgesind
Kan d .. rop beb objellisi.

008 ei, s?! min. eh~ ...r~Qtig waar!-
OOI is ni te benile. .

Is iemaod daar. wat OO\{verklaar,
Dat ons i ni beekeiel

JANNI.
~~~~~

TedereDt op do pu·
nrkocht bebaald.

. 4,4~3 lb. 4l pz.
uu", .."'", '"" ,olgende loopeQP~ prijzen:-

Fer lb.
d, '. £ I. d
0-18 0 ()
o - lÓ 10 0
0-7(00
o - '6 10 0
0- 9 10 0
0- 410 O•
OL 2 10 0
0- 7 0 0
6:"'" t 10 0
0- 1 0 0
O:_ 0 12 6
O~GOQ .
0- 2 10 0
0;"'" 0 IS' 0
61- 0 1 0
O;_ I 76
0- a 5 0
O·_ 1 15 0
6i- 050
6i- 0 1 0
O· 1 7 6
O!_ 210 0
6L 110 0
a(_ 0 1 6

opge ....óndenbeid, .
.,illlliiE'l'SEuen vallen vodral groote

Het adres VOJl liet
(volgt: "Wij nder-
ing<.1fZ-eteneyl,v-erwel-

exoollenti& iD ons .mid-
dAt zijne ~xoollentie

ouzo>spoorweg-
t<)eo er een

van ouze voornaam te
. vortrouwen dat l'Iijn&excel-
dit distrikt strekken zal om
beduren te brengen, en de
der bevolking ~aan zijue

Ednarcl,YlI te ~l'lItcrken.
d r dorps bevolking betreft
. .ons goed ~e~oel jegeDll

zich ben~rend hoe
gevolg wij in iJ'iovembcr,

harer maJesteit', vijs den
. Wij zIjn overtuigd dat

in OilS! midden,
bloeien:; . en wij

(lJ:(:eu,entle ons o~" meuw zal
jachtsaiiOOn, Wl1n-

""t"",,:a:'Olll,mti.e een !!pede V1Iogst
- (Get.) J. DilllllllÏS!!e

H: P~rrott, L.'H. Fick (leden).

MARKT.
ELIZARE'fO~

- I
Joh1l Daveri.,. It (.0.)
. I .

28 lfov., 1902.
S~J'ai!i';i!Elre'IJ,;4I..De inarkt '11'88: deze week

een glfmiddeld ilasortiment.·
alle goede partii~n was sterli:,
soorLen waren d~ prij ,eo zeer

..
Kaapsche handelsmat;l1len in

de Trans\Taal. ' £ 8.
peT. '12 0

... 8 0

... 5 ló

.... 3 10
i.IPIY~~)O grijs, 5 10

... 2 15

... 1 5
.~. 4 10
... 1 ~

~, ... 015
dOllkor 0 ..

... :I 10

... 1 5

... 0 (,

... 0 0

... 0 5

... 2 0

... 0 15

... 0 1

...0 0

... O' 5
'" 1 5
..:0 12
... ·0 0

Uinsllg 'fel'llCbeen er een art.ikel in 4e
"'fraDs .a&l Leader", waarin een onderhoud tn~·
IOben een "ertegenwoordiger van dat blad en'de
beeren Wiener en Ellis wordt bto~chre"cD.

Will.teo bel.,enigSllios .,erkort Tolgen;'-
Verleden Zat.erdsg k .... men er, n. bet ban·

delllC~Dgree te Kimberley b~gewoond te beb·
beD, in Jobanoesburg aaa de heeren Lud.ig
\Vi ner, tepheo eo J. A. ElIi, die allen be-
Irend .taan &la groote handelsmannen in de
Kalpkólonu.. De beerJ. W.Jagller, die voor·
ziUer Taa't cangretl W'U en die .Is zulka her·
kozen isbkwam Clen .,olgeodéo dag. Heden gaap
de vier "8ren naar Pretoria,. 'ranwanr zii nn
&fond zulleD "ertreklren, de beer J~ger naar
Kaapstad en de andere drie Da&r D·Urban. N.
met de Kam.er '1\11 hoophandel, die' op het
Kimberleycongree oiet vertegenwoordig~ was,
eeu onderboud te hebben gebad, zullen zij
eent nu.r Bloemfootein ...n ,.aD dur oaar 'OOIt
Londen llaaD met beb:elfde doel. Spoorweg·
zaken en be~ voorgeeteJde toherbood soJl~n op
die informeeIe cooferenties' besproken wordea.

Een fIlO oos "ert~en.oordigel'l bad een ge·
!prell moL de heereo Wieoer eo Ellie, die beideri
".M:agwomp$" genoemd worden en op die ben.·
ming erg trotllCh IICbenen te liin. ,

"E.en MOII ....ump," zei de heer'Wieller, tiis ee~
mao die de bsl.ngeo 'fIO zijn part jj <fpo1fert ter
will~ na het land, en al. eeo man genoeg.ledel·
lijken moed beeft om' dit \e <loen acbt ik zijn
IwIde!"iil8 nrdienst.elijk."

"Iei'er eenige wlW'heid in bet gerucbt dIlt d~
Bond' en de Liga.,lUl plan liin sicb re.ontbin·
deo'" .,roeq de T.ertegeDwoordi~er. I'

"De Bo.od aicb oDibindenJ' antwoordde de
beer Elli glim.blcb nd. "De.Bond nl licb nooi •.
oDlbi.oden. Integendeel Eal bij grooieo ea zich
oitbreiden. Zijo kenmerk is aijo een beid i bQ
verlieet Dooit &en mao. 't la eeo wonderlijke
organiJatie, en al8 wiil de tegenpe~til, ieta op,
<ie.eifde I t geecboelCl hlldden lOuden dinge~
in Zoid Af,ika anden beginDeo te lijkeo."

" prigfl," &ei de beer WiEoll8T,''&J wil men 't
hier In de Tranavzal niet ~rlieooen, beeft de
lUk gered; ea moet loch wet geloo't'en al w.~
men Tan onlu teo in de Kaapkolonie kIest. .

Ik ken de kolDnie, en ik no 0 verzekeren dail
SU o,!?w.onderbare wijle 0& al .de .,eroieling. en.
wo-ehn~ nn den oorlog atil en bedaard i.
ge .. oroeD. N.tnorl.iik .,iDd~_meDdit !o DWlIP"i
p?rte.n Dl~t, m~ ruemand 18 100 bbnd ala hli'l
dIe Diet lien wil.
. De penoneD door .ie die nopporten ,..onlenl

getOnden' lien op bun eigen QelangeD, wij echter
vp die 'fIln Znid.Afrika. Men mag IIChreeuwenl
&00 barp ala men wi~ ~ blijft bet feit, d.l in
eenig dIStrict iD de ltoloOOe eeo mll4liatraat en, n~,_"_"'"
eeD pur dienders gebeel "oldoende .ijn oill de
orde te haDdbueD," ~ .

.,erk.oopinge begonnen op
lli.!'ta;bellgrillll rapportnlert een nr-

ceot op aupeHeure kamaela
aul~iéure aoeeu .. itWl;· aod.ere IIOOr-.pi I is niet ,100 goed a.la .,er·

in soo, Terre- hée'ft het aiet op
gahad; die yut pljj.ft,
uken gedaan. 'ijnde

Op de publieke mll'kt
hoe ..eelbeid· aangebo·

alle goede .oorWlD_1
WeiDig med~Dging .,oor
m~rderheid! van die Il00''
..oor de prjjsen uDgebo·

Per Jt.

...

~.t"
la

J .-r. n:~o.,.. lto'l:
81~Di lTeilereD.-~ _~t"'_..~

_.,~ .,oor.ien, .. ',2,~a J)a, baobtea
l;S,IHS op.' ÓII Inraii~ -Qa de _~qeo
will aeer.~; eo. d• ..ar:"· prij-rop-
teh udeD. ®cll g•• o.o. pe4 a siJn' Diel:iD
prii~D Il-\eaen.. . . . " .
Uit~r :.oor I.. W. . ..~. 851 n.. ,elf.'

deerd ~a .C1,6«.. , .' .
Ik hWI&1I:-' -.

r. £ •. cJ •. £ .. d.
Wttt-e onlia: prl_ ... Il 0 0 _ 13 1) 0
do. ~~ 8 6' 0 ..... 1(1 0 ij
'do. \,. 11'· '4 .6 10 (1' -' 8< 0 O'
Ilo.• ftuil' t '1 15· \~ - 410 0

"ut)él'-~t",tohll,,*,.;G 0 ~- e io 0
tI.4lf06de .... j Q 0-·6 0 (i
do: détd .• ::' t >1 16 0 ~ it 0 0
io. into' to'.1 1".0 15. 0 - 1 10 0

FÁp<'-r ~ ~... , 'l() Il - 6 la 0
8t:wtea ~il.",> • •••. I l, II 6 - . l 10 0
• .do. : li.Qhtt ~ ... I 0 16· 0,- 1 i 6
. ..elo douk. re ",. 0 'l. ~ ~ 11 J2 6
Zlfarte laDg •• ... .'.10. t) - 6 0 0
00. ~ldd !maU,... lOS lJ) ij
dO. 1;9rt 0 5 0 - 0 10 0

... t 0: ~ 0 - 1. 10. 0
lo 0 '0 - 8 '6 0

,.. I 0" -6' '0 - . 2 6' 0
." ·0 1 0 - 0 5 0
.... , 0 2 (1 - 1 iO 0
... 1 15 O~" 3·0 0...:I '()10 0 ":"" 0 16 O.

onder. J..c~ 25 van lêt}2
8UIJAB COlJ&U) ,

pb. o,Vflli

.
'£26.000·

-} i~ee ~t.re~

A. " .... iluus!l ~ .'.
. • Oo8mUlDlf un jaar
1DIIW.r . C?P

ZATERDAG.13 DEb.,
0)( 3 lJU'& N.... r

De huur van den Sir Lo Pas
Tol Toor het jaar 1903, op de ~woue
m&DÏ8l" verJroopen.

De hu~ zal ,8Qu rlijk
k.ontrakt moeten aangaan.'

PAUL D. CLUV~,
AfIlager.

-e.

,,
D, J. PB WIT

._
Sterkstroom

..

..sttrtlaris :

~an~itrtn: _
&uliDUD Rl.HK: v.ur ZUJD AnI~.L

Bterbtroom. Publieke

T.EN DORPE I
SWELLEND4-M

loor bet Kantoo.r van onclervetee-
k.end.e,lom Elf. Uur preci~

• 0'2 I. .
ZATERDAG, den fad - DEC- 1901,

DB ouclergeteekende, ~h.OOrlijk
gelaat door den heer 1. VAN

DB VDT.a, sal pnbliek ven pen.
.16 eersteklU geleerde Trek·

0Jaen. ve 2 wt S jaren ;
.. eersteklas M.élkkoe18 met

kalV8l'B; .
6 jonge prachtige Vaanen;
2 Kal'fen; .

. 1 jonge Bnl :
2 eersteklas Bijpiarden; !
50 'fette 'Slacht Schapen e Bok-

ken.
Het. vee is -van uitmuntende kwa-

liteit en in goede ~ditie.'
Komt en overtuigt usel'fel1.

.... _ .... : IS, 1112.
I
t J. v. d. KERWE.

V.au Afal.ager.

-I
f te b...

DU h gm. J
trijd voor rol.
op t T'att('ll...,

OPIIBDB ft-VOD VAN AANVRAAG.-
j

. I. .' 1-
.Aan de Directeure. van

. 1\'

DE STERK~TnOOM HANDELS MAATSCHAPPIJ, BEPERKT,

II BTERKSTR0011.
. ,

Tender.a worden ge~ voor
het makec én leveren n.n een
gebouw in eeoëiei Y8D hout ep ijser,
ala een tijdelijke Eetkamer.Ull het
GoU'f8l'll&menta Huis, KaaP,ltad.

ScheMM ell 8peei6oatiee laijD te
sien en alle ~tie verkrjjgbaar
ua .ha O_peobareWerk8Jl Depart-
meat., Caledon Plein. '. I ,

Tenders ~pnt'f'&lllen wo~n
CIOCB' den Auditenr-Geoeral wt op
den mi~ .,an ~ een-en-twin-
tigBtOen dag ft1l J'annan. 1903.
'De Iupte of ee~ tender 1&1.
niet noocfakelijbnrijse aangtmo-.
men word61t.

•
JOSEPH NBW~Y. I

. HOofd lnspekteur.

I·

I . .
~. . Hiermede 8~ui.~ iD. v~ £ ;., sijilde een d.epoIito ya
2/6 per andeel:op ) :~ " aandeeieri· ~l elk, in bo~ maat:-
,echappii· . Ik ven,oek u mij ~fgNl-~deel.en toe te keJmtIB 'nJJru tenua
•van het Prospeo~ en ik' .tem hieim.ede toe:dat getal of..rig kJ.ej •• ptal te
lI.emen,.en ik '~1;ig u mijn 'naam. op de regmer van le4en te p~taen tea ep-
si~te TU d. ~eelen alsoo mij toegeBtaan, êIl ik neem UJl eie verdere ~
m8lltea te betala ~ vereÏlcht in term.esi na het P~.. II. .
. Gewone handt:eekeaing _ : .

., . Jl,. . I
Volle aaam.... .. ..

1
i

Vol .A.dree ....

•••!•••,.••••••••••••••••••••••_--

"

-oÓk CJ Str~P.\"~o~it~.
tegeIl Bout in.~ao

no.~le sp.reipom~ .,.

OOLLtn is te
&la . t_&geIl



U T KRUGER'S GEDENK-
SCHRIFTEN ..

ADIE,
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JOHN TRAAT.
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MELLE'F, OCHSE & CO.,
Ra Pr d kte , zaad Hu111arel", n

Aaeltll.
P.K. BUS 1020.

i - JOH A. NNEd BUR 0', " . "E 0'1:IdeJ'Ii'étllitkelDde.

DE ouds e firma op de Rand, zijn nog gereed .bezendingen van prow' D
dukten voor verkooping te ontvangen, en die zullen hun prompte en naar En,rJili.cm.E11'UQ'

aandacht bobben '

Markt brieven en betalingten geschieden op den dag va~ ver

v~;;eVruchinD, LeY81de Hm, Varkens ed Phimvee, ZA;TE.IA.G
EEN PECI.A.LITEIT,

Tel Adres: "MBLLET OOHS!."

DARLI G. DARLING.
i , j,

woon en

BELANGRIJKE VERKOOPING

I Tb DARLING
VAN

89 ,BOUW PERCEELEN~\
DB LIOflTST IJooPBNDE ,IN

KRACHTIGSTE IDB Ondergeteekenden met instruoties begunstigd, zullen voor rekening
van den Kerkersad va.n Darling op

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

~UBLIEK OOP A.~NBI'EDEN,

,89 »: ostbare "Erven, "
D DI JUUT.

EENVOUDIG,
STERK,

VERTROUWBil .1

Gelegen annex en nabij de Spoorweg Statie, in het vooruitgaande Dorp
Darling.

Voor Litho Plannen doe aanzoek: bij de ondergeteekenden.

.J, W. MOORREES JR. & CO~,
Afslagers;

, t

thql~,ttis:ohe plannen tworden
,,;H • .io.+:l,164.. wórden. I.

PAUL ~D. OL
],

J ~ • _ \. ~ •

~fóliver" P~ .. "Planet Ja" 01l1Uvatort. JIáen.
"DeeriDI:" Bili4el'8, SDijmaobiJleD •• aaien .-!larkeD. . .'

HO.t!n'dJU' '1.1 h~ll~en·iD. VOOrraact &1le lOOI'teIl na o:ereelbtchappen belloodigd voor I e
1 SOiJB.IJP 'OK P~8 LllSTBN. I.

Veudu Kantooor, Malmesbury, November 5; 1902.

GEBROEDERS OLIVIER,
Bus 371, Jo annesburg

CALIFOR-NIA

SIROOP VAl .VIJGEI'
Markt AJten.ten.

, .lenige Vruchten of Produkten aan
ons toevertrouwd zullen onze beste I '
attentie ontvangen.
DAOELIJKOFREKENING I
Jrlex10aans0h L1kdoorn.m1ddel,

Gcregistreel'd.

, I,' - "an' ,BOTKl ;,
,PrétOrta, ,

Somerset West, l3 1.lei, 1 87 'Het &&1lgenamelueer-mlddel der natuur
Den Wel-Edelen Heer B. DESVAGI!.S, Meu geniet beide de methode en den uitslag &Is

Kaapstad. men de echte en oonpronl<elijke
Mijnbeer,-Di, dient om ta'certificcenm CALIFORNIA SIROOP VAN VIJGEN

dat uw Mericaanscb Likdoorn middel mij
volkomen bevrijd beeft 'I" n een seer pijn. gebruikt; zjj ilaangenaam cn ..-edriMCbend nn
lijken Liltdoren. Ik: bn hei annbenlen Ilm~k, • en werkt lUebt doch prompt op de
:ill! een hoogst citmuntend en ....onderbaar NIERY.N, LEVER en ,~NGIlWAliDIlN .. lI1&&kt ~~*

.dl' 8telael~oed scbccn, droft rerkoudbeid, boofd~on
gen_lUl e. J F REITZ en koorts uit. en geneeat gednrige, YefstOPPl?g.

,. , CALI'PORNlA SIROOP VAN VIJGEli ta bet eemge
?redikr.nt der N, G, Kerk, Somerset Wed middel un die 100ft ooit gemaak:t_Ingenum

nn smuk en aaunem8]jjk ..oor de mug, prompt,
V lt ht d Ue A tbekers, OvenJ !n werking eO,:"urliik heilzaam in h~re UItwerk·

, er oe oor a po . . I IDg, Dur '11 slechts "In 4e belliurnste en
per POIIijl6sonden voor V· ID poetSt!jf8 II smlkeliikste stoffen 1'enurdigd wordt, beyeien

,hire uitmnoteode hoedanigheden haar un allenJACOB DROO ER, PAARL, ::~,e:d hgeeb~~~e hur het popalairiste midde

25

~t

klas geteelde P~ ....,
Van 3: tot 7 Jaren

I

"'~;}-I'I!I" niale Jonge
"DltlisDAa, ...

I

08. TJlaa,&I' 'YI~ .......
lIu.r ala .. i'.......ea ~
middel .,_ Ya. _ utNc&,
..... "' ,.1\1&_ ......

.._..u..& ........ w

.......... ..;. ftII W.. '

.. ~ bMIa* .........~ .......
- Vmag om

WAT E OliES lt EI: CALIFORNIA Sïn.JOP VAN
VIJGENGeen beter edrea- voor

Uwe dressen dan

JACOB DROOMER
Dwars in den Weg, Paarl

,Schrijf dadelijk om monsters en
prijs opgaaf.

.~JACOB DROOIER, PAA'RL.
W. LINTOTT

1'11 zie to« dat ek NAAK eli U.l.NDEUUIERK vali de
. Calliomia Vijgen Siroop Co.,
die' alkpr Ula4rborge>a dat "d artikel ecAj j,

.... op :ijn,
Weiger alle pla&lnenangers en namube "'&n te

'nemen,' 1.

Van alle Apotheken, lllt en 1/9.
Oepot; 81l Snow Hili, London. E,é.

TE

F~1:T'!1:'S
I

Algerneenll be.endals .. COM WILLEM.'

-

A. SPULANDER &COI~
9.V.-rI9D ., JADN,

~-,"""a~km
V.a, .... __ , &IlIwJ...(M" Chbouuma'

áPItOWr "TIN WMl. ~_"_~
~1IijM.

Reohtsg91eerde, Geadmitteel'de
Wets Agent, Boede1be-

:reddeJ'8.8.J',Vendu-Af81ager, enz.
KROOT\STAD. O.R.K. ,J2IoIIl.!.ml nu' uit de "Zinnia I'

uo::tIJ:.tu .... 'per hand uitgel;9Ohte, ~l8JacllO Aall"daj)1)el

: EARLy ROSI,' RED
.. UP-TO-DATE, WHITE .LI.IUIU.ll"'~,

'gegrOeid onden toezicht van " e~rt" in
sijn gewaarborgd de 800, rten PPil~tf8D eIa góede, .'OP--,IAKER nu de b..roemde Ko J 0 n iale h'N\lt1lnllrH J

" INNE8" en "nRIGHTo.N" Zadela
~Iu'od oyer de I!cheele Kolonie. Zadel. op lleáteUifiQ'len moeten dadeJ;fk gezonden WOl"i1eD..orde ~emaakt, ODd" Z.d"l~ nieu... opge. -. ..
w,,&kt ,)f sekuur oall"."ukt Yolgen~ patrone- beperkt, , ' t
eli dA II:1""'8U.

De

-Goada eD ZilftniD Hor. in
'fOOIi_~

, . •
E. C. KRIEL,

~tteerd en Gen~ A.g6Bt,
VENDU-AFSLAGER,

TruSDtrtJlt •• k." ',1 flUdl TUltllr,
A. T., RUTTER .•

Da" DI"

VRF.DEFORT. ' R.K.

TUIGEN

BEZIGHEID ,Kaap~ta(l.
28. VVA'L.E.BTRAAT

, ,
20 en 3~, DARLlIG~TBl!T, UUSTAD, . KAAI"STAO_.-"-- __

VOO~ rule s_?Orten van Mans en Assistent OnderwiJ'zeres
Kinder Kleederen : Hemden, lJ'

Hoeden, SteVf'lS en Schoenen, enz. oenoodlgd.
, Alles van de beste kw aliteit on voor -
de ~koops~ prijZt"J, APPLIC:ATIE~, vergezeld van

gctUJg80brlften, zullen door wt,,~eWOtltl
-- den ondergeteekende tot op deo zeleden

I t.:ROllIT NIn 17it3n December, 1902, ontv&nllen
~ , li UFL Z 'CKOM worden voor' de be.treklring van
~.d..ill...J r\ , J,. .Assi tente in de. Publieke 1'100001 te

aG sn 22 Darling Strut" Vlakteplaats, dist, Oudtshoorn.
I 11'01' TlfOKNOVU I Ptllls,w... (J,. Salaris £84 per j1wu- en muziek

- --,- - gelden.
I'la a ts ente K 00 p! i. Vereisohten : EDgelsc~' Hol-

Iandsch, Mu~i~k', T9nio'&1fa en

BIl' moet min scheel of ik het net hand-wer.k (sewing) ...
die plaats ver jou. I c". Logies te verkrijgen tegen £24

Zeg mij nou, ou vrint, wat jij reg per l,aar. G J BARNARD '
rig wiU hêb, en dan zal jij z.;en. t pro.. H Beo t •

F. SCHONKEN; : VlaktepJaatë>, on. retaris.
Avenue, Stel1enbos 'b. : NOT. 25, 1902.

I

T....,,. H. 8Tuu & Co.,
KllPSTAD.

-
BEN(

E' kleiDe
. groo g
trek van Kaa

, prijeopga lf
bus 44, Kaapst

DADELIJK

TWE Tim
soek pe

welk dagloon ~

. BENC
ONDlIRWIJ

Sohool te
£100. Engels<

. ondérwijs tQt E
Applicanten I

tea ens: naar
B.eiuet tot eind,
belriDt met volg-t. NOTember

BENC
BBN Ondei

mde Klas P
Drieboebfoutei
&wir salaris

.. logies en i
-'kennis van
aiek ftreisoht, I
Tall de Ned. GE

W~b:a.amhe
af Januwi, 190

Applicatie I:

tiAaaten en ge
door den ~om
wacht worden
Deoember,190:

R. J. v

BE (
EBN', goede

plaats tA
ftIl koop bij v(
~T
aan

BUB !

BEN(
O.NDBRWI~

WUZBUS t
Logies vrij.
Zal vrij van

WOl'deO afgehM
Applikati

~ber.
zead getu!gl

M,; S.l
oamnia,

NOT. 26, 190

BEN(
BD: Onderw

Jdas publie
. buq. Dabij Cla

, twW£120
Ben gehuw(

~dept.,
IS leer we1l8C
£60 extra krij!
Ierm;. Tan

laMIOb Te .

Applikant D
k:inderen tot m
pr op te leidt
getuigechrifter
811 goed zedelij
dill onderge~
1~S. ingewacj

D.

BEN(

EBN ond,
, P.F. SC

5i uur van d
met pOet en
V areï.chte~ E
llusiei; Lidn
testant.ache kt>l
'&Iaria £4(

EIRE
wonder

nigt het'
teboon.=- lichaam8erend:,middel; 1

middet Erb&U
,.......,iddel ve

, t.iIbá t:al£ oor
~ zegen heh~-A.L

IIIAISBJ
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