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lBENOODIGD
EiN kleine Boel'derij of huis met

r groot grasveld ID den om-
trek van Kaapstad. Brieven met
prijsopgave, letters V.8. M. Post PUB LIE KiE
bus 44, Kaapstad. I

'VAN
DADELIJK, BBNOODIGD. VaSle en Losse

TE
BOTTELA.RIJ. dist.

ALSOOK E.BN

TWEE Timmermans. Doe ~n-
zoek per brief, meldende

welk dagloon vereisoht wordt, bij
M. C. BARNARD,

47 Blythstraat,
Beau.£o~ West.

November, 1002,

GROOT HOU:rBENOODIGD.
, . " I

De Ondergeteekendeu, beillostigd met in!'t;rlicltëïi:',ran.de .Iheoutrioe
in den Boedel van wijlen iharen Eohtgenoot, J. Il. Boeril!'nJ
zullen publiek verkoopen; '- 'f

Op VRIJDA..q., 12

()NDERWIJZER voor armen
School te Adendorp. Salaris

£100. Bngelsoh en Hollandsoh,
, onderwijs tot EI~mentary.

Applioanten senden getuigschrif-
ten ens: naar Ds. Murray Graaft
Reinet tot einde December. Werk
begint met volgend kwartaal.

24 November, 1902.

W. T. BUl88INN I, }
. J. H. N. ROOS"

Bxeouteun ~ Gebquw D,',
Hoek. ftD A<\derlij eD W.le Straat,

KUpatad;. 8 .Deoember~ lOOi.

Jil..,JONES & 00.. Afslagen

TE

BENOODIGD.
EEN Onderwijzeres voor de

Hlde Klas Publieke School te
Driehoeksfontein, dist. Murrays-

~'\ ~ burg- Salaris £60 per jaar met
_uije logies en inwoning.

Kennis van. Hollandsoh en Mu-
ziek vereisoht, alsook lidmaatschap
van de Ned. Ger. Kerk.

W_ erkzaamheden te beginnen van
af-Januari, 1903.

Applicaties met oopiën van cer-
tificaten en getuigsohriften, zullen
door den ondergeteekende inge-
wacht worden tot op den iHsten
December, 1902. f

R, J. VAN HEERDEN,
Driehoeksfontein,
dist. Murraysburg

data.: 18 ~ ..... ,

BENOODIGD.
EEN goede Schaap en Woon-

plaats te huren-met recht
van koop bij voorkeur. Volle bij-
zouderheden van vermogens, ens,
ann

B. BRADLEY,
Bus 2,718, Johanneeburg.

BENOODIGD

EERSTE KI.AS XLBERO.
8q~ 'fOOl' _Eleena, 10DpliedeD eD JORgeDa
, WOl' het f.eg.WOOI'dige SeiDO. I

lede,i'Kleed1n~tllk ~lDaakt iJl,oue BlGIN Fabrieken U. h ~
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OVERGEPLANT. op Hemelsehen
Bodem OD eenig geliefd ZOOD~je ~lLLlI.
KOL1n1 Sn:NGL1l1l in den olJderdom vaD

bijna tien maanden.. ..
Hoe- zwaar dit verlies O'lk ZIJD mag

willen wij de luwd ku.-sen, die' het ge-
daan heeft. , •

Geduld. mijn aiel! ko~ d. tijd,
Uat gij in bet licht der eeu,," beid,
Go<b grooto ...erken lulf ..entaan,
En till Hil b ' ...elgedun.

it naam der bedroefde ouders,
I. F. PKNGLER,
A. M. SP '" GLE.R~

geh. Vloll Der Spuy.
Tijgerhoogte, Philadelphia.

4 Foto's. van GeWon~ Boérên
DE

TEGL"i toezegdiDg vanWIlt-order ad 10 LI B.OUX. die zijne
shilli zeDdt.ondeu&t cl ende fraDoo

doorde~e,K()t.l)ie'4 otOO' fFO- ~ , ........
to's v gew B rell in den oorlo@'-,
verpleesd dool' Ho.i. Rood., K· nie.
Op elke foto lt!W1 20 á SO burgers, m~t
doktOren en verpl~terl en e foto'e zlJn
opgeplakt op fraaie gJOO élrar'o,1!. Zend
postorder ad. 10 ah. in een 'ff Il\e.t dui-
delijk adres aan "'Mn de fot 's gesond n
moeten WOI'd 11. '

16 De VillierlliJtNat. D. BAK.&.8B,
Kallpatad'. Fotograaf

'W. I., Purouva- I ==='
H. C.'TU R_ ' Drïe;;.r.
1.P.~ _ ...
lnul.W.... 1 .
,1:1.~8 .. ~p..
L 1. Joonr.. _.,

L 1. A. Ta RauDI '1:C. O_HUllD.. 'lWO jaer'.1 D. 'W.ft

F~'Q8Ch Hoek,
4 Dec., l1f02.

'1EKER nr at. f, behooren-
IJ- de &Btnd Wed. A. A.. B&UI1N8,
aaneen gelegen in • StrIlt,
hYU. Paart, 'met een gerieflijk,W oon-
huis erop, alsmede Wagenhuis,
Stal en Buitengebou wen, een Win-
gerd Plantage (ni uw) Tuin be-
plant met Vruchtboemén.
Deze plaats is zeer stil en aaD~
naam gelegen en nabij· het II1II
PalrI; IJl statio.. Voor liiJ1.on.
derheden doe men aanz"le bij de

WD. A. A~B.RUIJN S
,of bij J. R. SCHOSVERS.

Prokureur voor de Wed.
A. Bruijns, Wellington.

. .
WelIingf.on, ;

2 December, 190~

;.UIT Dt

40.Kolo~iale Pott~g j?~~
en in reer-goede:OOudibie.

8tabttooet.

DE

AfdeeliJgslwl; sien dam.
Htffllg·

J H1ERMF>D:Egeschiedt kennis dat op
een vergadering van den Afdae-

lingsraad S"ellendam, gehouden op
den 2den dezer, een- belaating van
vier shillings (4/-) per hond· voor
bet jaar 1908 opgelegd' werd- ;
welke belasting vervallen Ml en
betaalbaar worden op den Ifiden
Januari, 1903.

T. 8. REID,
Secretaris.

Afdeelingsrud Kantoor,
Swellendam,

4 December, 1902.

YA""'~ftIDr ·p,Jd• ..n..-...Ja ~ tot op cia hta:oeo.,-_·srte.... _ ...... op_ ......... dii~~~
. ea Mi c6eq.'_' W 'be:!nc 1I• .n....op .... n.r - ward-. ua
da ~ CIA Jt.e. P. w. A.. a.1Derk .. ·Stabta De:I>irecMva

. ~ ~ recti A"';'cI.;;.a_· .. ...,._, of *- deel. toe .. Ireuea. ef ta
-",u._ .Ala ".pW ter"'_ aiader ia .. W p$U1f'MI'!OCJr .... ~ ..
PIaaa .iI·d.__ .. "'cIepoGtO ~ word. ~ ~ .... ~
'bednr ~ bij ...... n.g. W.. ,._. Autd .. _ "''-- ~
Wordt ~ .-- ~'..,'betMl4. VemaiJa·ja W beWen ftA ~
peaiemlltt ~ .... ,... .telt de 'fOriP peNMDeIl_ bloot· ... ~.

(om~~t 38
I

(omtrent 43

V_ .........waa. boen mb .. '1I'Ol'dea bij d..~,....

VOaK VoU llNVlLUG.

;.__

nB ondergeteebooe; beh.oor~jk
Jl golut. door_d~.heer J. G. ,~.
YAN !(JlIJt~, die 1l)D_plaata "Ul~
kijk" aaD -da WelBd. Her J.W•
Sauer verkocht heeft. sal ,erkoepen~. .' I '
, .. II PIIIII ~I .. .," ,aa.ttI,

. . [

van den heer ~er':1 .
OP' .

16 0EC., ,1902,
0." tO UUR. lY•••_.

10Stukvata. 8 ~Uipb&li88
200 Vette Lammers .
160 Iterlno OoieD -
2 .B&sterct Ltrico~ R&mtnen
6 TrekOll8n ,j
4 Xêlkkoe1a: I
1(i)~~8~e Jérsey

2 Brandewijn Ketell (kom-
pleet); ellZ.~~ . .

~

. DB STDX8TBOOll .lUNDEL8 lUATSClLU'PU, BEPQlt'l', ~

~8TEBXBTBeQll.

)Jijne li--. .
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~j. tit ftnOek u mij pi ,.tal NDd ... toe te lama. 'tO... __.;.. ~ Proe.,..., _ ik dem ~ toe d¥'" c4 .... klei.. ~ te
..... - ik ...aaur aaijD .... op:de regiIIler .... WA til pl..... ta epe
siclt.t.e d.-Mpdeel • .-0 mij ~fl1MD, _ ik Il__ lle Terdtn paaie-
. te .... ..Ja nreiIcJlt ja ~ .... liet Proe"......

ft---_ 1..__ ~ L • .
~WUIIIS .u..u ~J •••••••••••••••••••••••• ~ •••••••••••••••••••••••• "

Onderwijzer Benoodigd voor de
Armen School te Wolfgat, .Bredw-

dorp. VERI~
I

. I

PUBLIEK~E' . .

Volle :••••.•••.• , •••~•...•.•..•••••.•.•••.•.•

RUIME. Nette Woning' met
£raaien Tuin en volop water.

De onderwijzer moet in staat zijn
een 6 tal ko tg.angerJ to logeeren,
en Zondageohool en Catechisatie
klassen te houd en. Salaris, zoo
.gecertificeerd SI 00, eoo niet gecer-
tificeerd £7 5 p~r jaar met vrije
woning, tuin, enz. Applic.eer bij
-Ds. J. A. Koch voor 1 Jan. met .op-
gave wanneer men kan beginnen.

Vol Air._." .•""""""""."""""""",,...,,"._.,,"""""""",,.•~"""""".•""Eersteklas , -
IMt.:a.· •.....•...•. t•• :••••••••••••••••••••• _ ..........

LU .OP DÉII DA-TUII. :
t,Komen Aalnoopen. Donderdag, den 11den I~,.",-"

. " ~ 11 uur 's ,I"ogoA1i'.

Eersteklas J
f

WAtER r
BIJ den heer Jan' Lombaard is

op den 17den November, 1902) een
vale Os (ongeveer twee jaren oud) ,
k omen aanloopen. De eigenaar
kan deneelse terug krijgen mits hij
alle billijke onkosten betaalt. In-
dien niet binnen drie "eken van
PJ datum deses geeigend, sal de
heer Lombaard ze als lijn eigen-
dum beschouwen.

J. LOMBAARD,
Tweek.uilen,

Dist. MaJmesbury.

ALS Agflni .oor cl Ons Land'" te De
Wetsderp, dist, Bloemfontein, it aange-
-leid de hoer J. W. L. OIlTLEPP.

C. P. 8CHULT~
SAm...ta.ria

CALIDON,
1 December, 1902.,



GBDURBNDB de VOri~fI w~k pnbli-
oeerden wij bet jaarlijkloOh. rappor~ van
de directeuren vau de DC:!Been Geeon-
solideeede Mijn,eD, bept., voor de twaalf
maanden indlgende 30 Juni, 1902. DdZ8

. : " • il, seoals een ied~ bek-e~d, V4:llTilWeg de"
(. groDt8t6 maatschappij in ,d" Kaapkolonie,

. en baAr invloed> wordt op' heel. verschil.
lende manieren in ooze ,.menlevin~ g~.
voeJd. Wij achterr h-t daarom w ..nsche-
lijk eenige punten in v~rb:ln I IU,·t rij!
rappo~t tf! b-sprekeu. 1 ..' •

Hr ..iju negJ!) dir -ctenreu, 1I1l:l .111,,; de
~eerrlu D. H'ARSIS, F. HIRSCRHORN, L.

• . S. JAY8S0N, L L. MICRRLL. C. E.
ZIJ IS DE BESTE NIND,l". OAT', H. P. RUOD, VWTOR
. • SAMP<lON, ou G, F. WILLIAMS. Vaa deze

negen hebbeu vijf ae.n z~'~l in .1.. wutgt3.
vende verga<feri.ng d,,~ KMpkolooie;
tw.es vertl>g('nwoordigen i 'Kimberley, na.
ml'lijlc de hseren BASSIS eo JAIf8SON,
de heer L. L. MICHELLI (vooraluer, al.
opvolger !,an den h~r RflODBS) verte.
genwoordigt Kaapstad, de hser Ou's zit
voor Nalnak~laDd, fin '11 heer 8.AlIPSON
voor Albani'l. Men let~ er op boe ver.
Ipr +1 deze kiesafdeelingeo <lijo; één in
't noorden, één in bet zol leo, ééo iu 't
weaten,en·één in bet ooilte~.Men.\)u bijua
kuunau zeggen, dat he~ Ds Bj8r~:net
over de geheele Kolonie $esprJi I is.

volgen. de balans re~enioq staan de
bat-u der maal.8chappij! op .£12,80H,964.
Hc:lt aandeelau-kapitaal il '£4,500,000.
Maar dan hoeft uien ook oubetaalds Ot!
Been :; percent eerste bypotheelc.brievtln
ter waade van .£2,6J ,320; en oatgio\
niogs hypotheekeo ter o~voidauil waard.,
vao .£1,745,895. De Da B era 4t 'percent
Bultfontein obJigafi~ st4n op .£205,480.·
Gedurende de twaalf maan1len braob.·

ten de ~epro lueeerde Jido~anteQ de 8JIQ op wijZt'lI, dli.t het aeer
van '£4,6 '1,194 op, t'lr.Yijl ~e g heele uit. n dat del verkieslog niet
f,(W '£2,521,485 bedro: g, I tien profijt la. dal de V_WUN
tende van '£2,162,709. Samen met andere Id v6ór de un-
k ,J' verkieaing_

In omllten der maat!chat'jPV, zooal8·dlvi· duurde tW" 4eD)2Oa; ~ociMDJ7fr~ ......
d D le of bel' . . . ..... ftIl .« la ~ ft 101j ,...._

I n eggiegen en mnr, l'8nt~ op , De proclamatie tI la tot !3'1IaiDo _ ·tot U l&'j
eoneols, .aldo van 't" vorige lJOWI:ll&tla. ValWUr" vrapnde o..a £10 lb·l'c.. ..a.... _ .tU ~.£17 61'
ens., hadden de rlirekteuren dit ntt281wullitd den 20Bten 8eptembtlrr au kOMa .... :£10~ £lo lie; 1'__ .£11
jaar te 8eechikken o,e~' een lOm vau JUl den aU..I., der, to, £17i~miba.eli ~ .nl l6Ij loa ..
.£3,560,280. Wat werd loet deze lOm op den ~eD ~m· ~ se tIMmjUi~ MJ .£!O; BIll

. "gedaan? Alm ,le "Vfe qovenor." wllr,l
de lOm van .£316.59:3 tmuld on aau ,Ihi.
i"odfJD .£2,445,000. Z1" It mBn w t
wonen d m668t" aiudee oaJtlriI in Eu.
geland eo Earoi'8, lOO 1,1t .alllOhta ~á
bstrekblijk klein ged~ile van' eae at
mjlJiOf'I) in Zuid·Afrika bl~ft.

Eenige j&ren gE'le'len w~rd door de De
Be rt maatlcb.ppij pea ~(,el.c.mer t k.
bezigbejd. opgericht, m t ~~t doel vl88IC'Q
te Importeeren. Ge iure!! bet afgiJloo-
pen jaar verkoch~ de mal tachappU due
k liezl,heid 0, de lm~' ial_ koelkamer
n Yl I!iJOb nlu .....·bapp.ijJ 0 jl laa le

1u.l-Ab1k&, iD J. j. 811 I-lb. Lood ol happij wertl later '.,,: r ~ga_
pe1rjel, .. iD I-I eJl 8-lb. PrtoJtUi' 'meerd me~ de "Anatrall en' &oath
,.... .. bUkkeD. AfriCloD Supply an4 Cold 8tonp 00.
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"- ·Drink I H~erlijke

',NECTAR
K~OOP.

NEClAR
BEVEEL'

NECTAR
I' Ju ut zl)'II•• THEE 'DI~
RIJKEN,
ARMEN,
STERKEN,
ZWAKKEN

HERSTELLENDEN

-

111

ZIEKEN.

NECTAR
THEE

Is een Heerlijke Drank voor
&11eMenschen en op

alle tijden.

V.koo1at bij all. Kraid.nt.l'I en
1I'emen. Wlak.la 4001' gehee'

,

. ,.'

__ ..... DOwrs.W.
B Gat'

831 2,2M
aiIO 31
346 113
171 S
567 SIf)

1I18

, PAuL D OLUVU:-UsLAGD
• 6 Dec-T. 8~boIDb. !Qt poet" ......II..IMII••
aD bet Hoateri Drift ~. .

15 Dec-T. aom-i W_ VUtI-L
16' Deo-T ... Uillitik;" iDapmuil .. lenDde

ba t'e en vaat_ra. .
U Dec-T. 8teIleubolcb, blliaraad.

J W MOORREES, JR.," ~O., AY,8LAGJm8
10 Deo-Tc Darlillil89 ko*tbate erven'
13 Deo-Te MalmeabllrY, huil.raad.
16Dte-T. Malm bary, levende bn

&Dde", li-.aoederen·· .
17 Deo-Te MahD.. bary, Iiuilraad.

DEMPERS, HOO~E EN ;JtBIGB, AJ'.SLA:
. QER~ .

. 6 Deo-Te Caledon, loegoed.
~ Dec-Te Caledon,e,lCla. '
13 Dec-Te BJ'edud0'Jl, ue1a.
16 Deo-Te 80nDIYteJ, .....

I .
FRED WILMOT, AFSLAGER.

5 Jan-Te lAingibarg, vutgeeci.
STAMPER ol: ZOUTENDrJK, A.FSLAGERS
11 Dec-Te Hoat Baai-I,OW peroeelen VUl

de " BellcbFAta..... I .
P S OILLIERS, AFSLAGER.

15 en 18 Dee-De Aar, vaatcoed·
J W STIG LING, AFSLAGER. .

23 O.c,mber-T .. Bope~·:ld, ..u" ca loue.·
goederen. . .
A B DE VILLIERS & CO., AFSLAGERS

9 Dee -Te Klapmats Sl.a~ie, paarden en elela.
A P MYBURGH, AFSLAGER.

13 Deo-Te 8omel1let O;"~'1'00," en kleie-
vee. .

16 n-Te Darlington, ~roo\- eo IIlein"ee.
PJ BOSMAN OD ZOO~, AFSLAGERS
12 Dec-T. Welgelegen, DoUal.rU, Stellen·

boech .ui· en losgoed •
18 ~-T. Koilsri ..ier, Ire' eo TUtgoed.
GREEFF eli WALTER, AFSLAGERS
12 Dec-Te Laiopburg, .. aigoed en I~"ende

ba ..e . .
KLEUN, GUTHRIE ol: THERON, AFSLA·

GERS;
6 Dee-Te Caledoo, jonge QUeO en "urIeD ..
11 Dee-Te OokraaJ, Oaledoa, ezela.
J J HOFMEYR ol: ZOQN, AF8LAGERS
6 »ee-Te 3roenpon~ .fUtgOed.
J VAN DER MERW$, AFSLAGER.

13 Dec-Te SweJJendaml.vee.
H.•TONES & CO., ~FSLAGEBS.

16 Dee - Te Beravliet, Dieprivier .ta ie, vee.
J SCBOEVEBS, AFSLAGER

18 Deo-Te Welliagleo,lvutgoed.
1 P KRIEL DE VI~LIEBS EN CO,

AFSLAGERS.
2s Dec -Te FriDlOh BoJk, n.tgoed.

1
LINDENBERG .t DE VlLpERS, .AF LAGERS

18 Dee-Te B0!1t Bui, ;na!e eo 1018egoede-
NIl. I'

J T VIGNE, A~LAGER.
19 Dec-Te Kimberley, tutgoecL
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STALL No. 5• .NIEP-WE M-\RKT.

ALLE verzendigen aan hem
toevertrou wd zooals vruoh-

ten, 'Pluimvee, enz., .zullec met de
neeste zorgvuldigh 1d worden ver-
kocht. Afrekeninf!livOlgens keuze
der verzenders. : . .
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voor zyu Il"t...l iu .den
tti beuank D. \ 'ij heb.

van leedweZlJn over
ag '11itgUth o~'t. De ed.
,,egt verder· dat hij niet
;inking . zal iOl.eOden,

uit. de vel'1lChiUende
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trent den gewenlOhten
opvolger. Hij lltelt voor
. jl) Ons Land sal be.

Uall\[·"OCUonder onse gelederen
komen,' zoodat Inde
z~ker g kozen lion

ineerd sullen worden
zal zijD voor een .be~

. verdooldheid vau. OIJ..l8

desen brief komen
Het iii goed de .zaak
'1 de naam v u keer
enoemd worot., dan
zijn ééa ait t", kiezel'l.
De gewone ma .14:lr
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s door middel van .eeD
. den Afrikaander Bond,

W'IU''rIl .....,Jnn di4tdktabeataren
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Bloemfontein, S Vee. - (Reuter). '""" Tot
due ver I de tocht vu. Ion! Mil119r uiterst
eueoeevol geweest. Ds ena-gie nn d_ gou-
.vorueur bee~ een ied r ver~" Hij. rijdt
·15 en 50. m.tJleJi per d~ door in 'bl'lJ.Ddende
zon, en ~.L lt paanlen Iedere tien mj~l.. Dan
",erk~.~ ~n ~ '8 a.rond6 in zijn tent.
Da t. hi) ~erki t te. paard te rijden beeft de
AIrik:RaIld~J'B verbaasd, die in den regel
per DJ: l"9lZCn a~ bet mogelijk is. ze ach ten
~e rooID~~eu zwakk.e ruite:rl!. Het bezoek
I ~T "'IJ!! ontworpen, zijnde de Afrik:aan~
ders l.D deze eken bitter ~nd. ze
.kuDnen h tafbranden d r ,elaatsen maar niet
\·erge~n. Het is werkelijk jamm.erlijlr om
de rnJl~~ Ia.n de roote te zien i mn buiZCA
we WV1&8nt met .klip gebouwd waTeIJ staan
..!echts de buitenmnren nog. De boeren blij.
veil ID tenten, ac:huren en tijdelijke &chili!-
plaataep tegen deo' regen ame~eeteld uit
ccn P"ll:~ nJTaDÏseenie ijzeren, platen i
oob~ 7.1Jn andere nrzoodingen tim.tnerbout
en IJz.et' nu aangekomen.' Men is druk: be .
Ilall h t pl~ en de grond is uit«st vraoh~

M.. tsc~pplj.n .n • der ........ baar "'IlltUI .~o dri~jllrigo rust. De boeren
a~ t &lj ~"!betere mielie-oogsten dan

. Ki.l.Dberley, 3 Oec: _ (Reater) i... T r ~e OOIt te voren wtZJel) i de seizoen roor and r
)&arluk,c.he ~ergadering der Penahaw kolenmjj. ~U is voorbij. D.i.t ge~t ~e zuidelijke di&-
nen gaf beden de voouitter t.e kennen da~ de . trik:ten. De oosteliJke diatrikte.n lijden aan
mu~happij geen nitdeeliog doen kOD,doch oa dr~ .De steden zijn ovet bet ~emeeJl
bet. eind nll den ooTiog goed werk had gedaan bedriJVIg met uitzondering van FrankfoFt
eo ':" beteren toa. !.aDd ~erkeerde dan ';;dena de ... r geen enkel bais of boom O1'erblijft zjjn~

a_A "ti de zelfs. de kerk 'I"IIrDieId. Echter ~ ee-u~o"3e ..v~li_enog, daar than p~ofijt werd g.e· 'd baDJUkt. . b'd' op W'~. ~ re wijze.. uit de verlaten·
; oe Beer'. muIKhapnii beeft den stad.snaad el te voorachijo om lord MiJner te ontmo&-

bode I tri k r h ten. Laat tgenoemds toeleg op h~ sprebn'
~e. n om e ec: ti IC t van bUr eigen VlUl bet H~Iánd!ICh Ir.om.t.'hem. ~ te stade
Inncbting reebtetr~ aan ~e gebrniken te ",sn.neer hiJ met de boeren t. dbe.n L_ .......
ventrekken; en du unbod I beeprolreo door . ~:!f!' ._.,
dAft r-'.1 8D wo.... , ~ft ml'dd 1 b' de Lo op me eld dEi tw.a..-._ ~..:. lo .... "C"._ ..... n" ~ geac • om ....,.. :..~,_......... IV DUI

staande benrven te bo~ 0 te komen. ~ r voor . we nart Tan a laods· een diepen
D ind IDdruk beeft maakt. De Wcht I werd
~ ~ er ~ den .grooten diamant op Nie· ~n, onder totlZiob nn de Zuid-'·"·!CI'U ~

kerk 8 no. 2, Sydney eigendom, beef, een preinie di aClI di Atnt.aanache
Tall £100 en eeD goud D ~""Aille _ft de _ •• t. no t, . breecl ...oeri oN.;1.In'\g4n
ech .,.........~ - IIUUIl:te voor' goUVIlT1l8Url ~Hl't

.ppij bekomen. Oe diamant ilbeden verkoch~ t rt '" doo-rgaa.oa ui _ed'. •
voor £1,000 .

Dr Jameeon ill terug te Kimberley.

.,. ...... t.Rlv .......

Kimberley,4 D_(Renter)-De bel ekenia
~an he~ woord "naturel" in de wet hield bet
hooge b~I holden den heelen dag b6zig, daar een
plaabeluk dr ..~kyerkooper in hooger beroep
kwam om de ult.apr.uk YlIDden magistrut dat
hij braodewijn Uil een naturel bad y'erkocbl. De
Uitspraak un bel hof werd roorbebeudeu.

Hel 10Y1&levroo",eJlgild gut biillonder goed
Londen, .( Dec - (Beater) - Ter koloniale ~oorull, teIlendIl de hdmaat.sc~ Ilhier reede

wolYeilingeo is de markt heden ya8 gesloteu. 203 leden. '
De pllJzen Yan ~lie8gew'llIIChen wol liepen nn' Drie aIge.aardigd3n sullea de c nfereatie ""n
pari tot • penDy hooger ; gebrekkige eo minder 17 Dooemaer un de Kupetad bijwoooD w.arbij
goede .neenwwitte pe.nlly booger; kleedij· en d.e grueD dOF gesDeu~elde soldaten' '!Jilen Yer
..enrol t en ld boog r; kamwol, vet, en eente aierd wordeo. A&a de vel'llCbilleode begraaf·
klu sneeuwwi~te t tot Id i middelsoort witte Id p~tsen auUIUJ t.erselldeo tud liikdiensten ge·
booger. nerd worden ",aar de gebeele plutaelijke g_'

, telijkbeid un AI deeluetaeu,
8.a1l voor v.......... ln..... lbbbi .Herta, "ilD Jo~annl!lJbur~, ui op 9

Dflember een ler"adenng 'an Zlouiden toe-
Londen, 5 Dee-(Reuter). -Met bet plao om ap.te~en, waarbij kolonel Harris .oonitter zal

Britsehe baod~laan te belpen in .tut Itellen om ·UD.
bet 'Ian bDit.enlandeobe kooplieden t.. winnen,
beeft het haodelabe.tuur den beer H Birebe-
n0U¥.b aangesteld Olll een besoek un Zuid
Afrika te brengen, len einde te ondenoekeo
...aar opening is voor Brit.cben han el, en te
wtr,n voor een gereg~den unvoer y bandel
berichten ~oor de toek'lDSt. .

,

. .

'TELEGRAMME
OVERZEESCH.

0 Z. A. V ,•••

LoGden, • Dec - (R u ) - Hei iagerhillll
beef.g. reil alond m t 28ti 8D lM .
_ de oodewii.wei de derde lemg la~ doer-
pan. ,

De Z A. Vereeniging beef~ gisteren ll~o1)d een
"""uJ 1•• Yen ter ere ~ lord Windsor, bij
dit. bedankeo voor h t preoUd tachap er ván.
zjju Iordtohap drong bU de ~ r DÏ(ing un op
het untoooen un de· Itienrs oe hei met de
stuthIli bolldeJUke WeD d r n.ieu...e II:OI0l118U
ltau, ~ noeg dat Groot Brittanje geen weda·
niren 'er un lOU oplegg u , de oederne-
miD .... ' er door ~ rlumd wordt, ten einde
~oor hno eigeo mooden en tii ljikeu Jut af
te w 0 telen..

Hij onik.ode dl' de regeuÏD( de belangen
der loyal n bij die onaer nee ~ere ~ë.udell bad
acbterjl8lLeld, en feHelijk wareo al d 10ylIoo
terll8 our bllll wollinpo, n .... de behoefte
die nog bettond ...ooral h 'aero "an bet std·
.tun der oij ~erh • , n Diet 1'1 verlielen III
dell oorlOf! gelede. 0..' r eeriog JWQ er we~
Iiob$ ni., ID • eo OGI de 01 bou rroege-
ren .tut nn tened nh id te doeo berwiolleo,
mYT zo lOU beo berlteJl8Jl in h n noegeren
werltkrillg, wuna 'ii hun .ak 0 met bejer
...oorniUicbt soud 0 kunn 0 drij~en dan onder
de regeering d r noes re repnbh en.

D..... ~Ia.

Leaden, 4 Dec - (Reuter) - De "Good
Hope," me' den heer Ohamberlain un. boord
kwam heden mo~en te 6 ore in het .. iobi te
Pori 8&i~ waar gnteren de lDIilatoombooi n.o
Bricdisi tieu nur je laa.i kwam • wegeDt een lie·
1'Ïgen ZIliden oan. .

LoDden,4 Dec-{Reuter)-De eer eo men
Chamberlain sun bed II morgen te Port Said
laugekomen en 'an daar naar Oairo 'Iertrokken.
De "Good Hope aal op 1 duel' "an ues vlir·
trekkell, waar ajj beeo is om kolen in te nemen

Londen, S Deo-(Reuter)-De eer en men
Obamberlaill werd n te Oairo onbangen dooe
lord en lady Oromer, generul air F en lady
Wingate, en een ...ertegenwoordi, r 'IIUI deu
Kbedl~e.

DeMo roe I•• r.

Londen, 'DclC -(Rellter)-De Itruiaer "Inde-
fatiga.ble," thans te Trinldad, beefl beyel be-
komeo om tentond uur Veneauela te ~erirek·
ken.

Londen, 4 Deo--(Reukr) -Twee Dwtaehe
oorlogschepen zijn te L Gnayra; de haYen nn
Venezuela'. booldetad, aaugekomeo_

Londen, 5 Deo - (Reuter) - oe "Indelati·
gable" is reed. aangekomeu te L& Guayrt, de
hann del' boobiad Tan Vene.ue1a.

Ilaoalertj la boog. kit •••

Londen, 4 Dec-{BeuWlr)-De -.k wuriD
majoor Sluddert en drie anderen m al n ....,r·
komen ...egen bedriegeljjk verbreken eener
onreenkoDl.n ID verband met de roDlont.. n.o
bet Bntscbe leger in Zuid Afrika, is heden
...oorlgezei in de .'rduUiog nn HUilster i en de
grooi4> jory verklaarde <le akteo nn bescbuldi-
ging ili ongeldig, gevende de voorlJlJlll hieTnu
due opstelling dat de weigering d kroon om
kolonel QDinton a.la getuige te doen optreden,
bei roer bem onmogeliik maakte nn je akten
keuis te nemen.

V.rlolbrt.v ••.

London, 4 Dec-(Relltpr)-ln bet lagerbnÏlJ
beeft beden namiddag de heer u~ti Obamber
Jam gezegd d.l men niet langer in Engeland
'Ier lof brieven gaf om de prakwaobe béz1I'V!ln
no hel bier te lande in werking stellen nn de
bepsliogen der plaatse.llike weU~Ill.

.01.

Londen, 5 Dec - (ReuLer) - RelJter~a oor
rspondent te Berbera bericht dat de kruiaer
"Pomona," die geaondeo wu om de beate
grondlijn ~oor bet Britsche oprukeen door
ItaliaanScb Somaliland te ~ind~o, Obbi gekozen
beeft, "'llwaar dan ook de boofdk Ion ne op·
marcbeeren zal. •

Looden, 5 Deo-(Reut.er)-In het Iagêrbuia
beeft gisteren noud lord Craubor e, onder
I8CretarÏ8 nn buiteulandecbe wen, berieM dat
de Brit8cbe wtJegging der Kuiker oon ...en~ e 0011:
elden dan in de Nederlandeo be~wiat werd, en
dat mJn over de uak un bet correepcndeereu
WY.

.......... Hof .... r.

Loadeu,5 O_(Reuter)-Oe heer Adriaan
Bofmeyr ~erklaari io eeo brief aan de "Times"da,. ili d.e beer Obamberlain d ~ rzoening der
rauen in Zllid Afrika wil, bO bet kankter der
Hollaodacbe Afrikaanders aan de Kaap door·
grondell en de wurbeid l'ao bénzelve leereu
moet. Vooral moei bij den beer..J an H<!fmeyt
raadplegen, den eenigen man tba.na un de Kup
die bem bekend kan maJren met bet ...are weaen
der di.oru en nrzooning tot taod brengen.
De beer Jan Hofm~yr-:-IOO gaat bii yoort,-is
een man van eer, diell lede1880 vertrouwt dis
de waarb,id zal zeggen, en die al. de 'heer
Cba.mbcrlain mei bem ta rede wil gaa') ook
dietl8. raad aal unnem.eD, zoodat da heer .Cham-
berJam dan de begeerte aijDl! harte ~an eeD
gelukkig Znid Afrika,-zal zien ~enullen.

KAAPKOLONIE.

Ri.endal,4 Dee-{Reaterr=-Op nl ~
deo bargem._ter v J'1JCbenen atad bnoJkiog
en achoolkindereD gÏltereo un bei atation om
deo ":8!'1ten colllltradie tr .. ia te ai 0 aankomen
eo bO de Iromri er Yan werd f{8ja:ie t ea "G;;d
~ne tb. King" iIJlOnaen. De barPm_ r
bracht %ijlI dank lau aaDnem ra 0 lr81nolk.

• Bouw.rw •• te 0...... , .
Ou<l boorD. 4 Oec- {Renter~o. koo

• 0 hou ...... VPr ditl Ic' teren is . bee};
vr!! Wlt meer dan ru IJ 'lJ t4 Dl.'b·· d
.£'l~.())J,opgeblk'bL ,

.Kimberley, 3 1Je<1-(.H,eal.eir)+,J.)e
d r wedreooeo hoeft
mooie reonen getoond, en
groot.

oaalen ajju:- .
W"_ltoa Haodicap: BarDey and

dead beati: tocklDga 3: I
G 1I0.ay Handie p: Turque.- 1: Fraacbia.
il 2i Tbe Duke 3. .'
GallowlY Haorlicap, lower dirilioD: Venica Jj

Umber ~i Q C 3. . ,
BlIICOn field Handicap, hongere gewichten:

Milo 1; Lord GI go ... 2; Va.M&.I3.
BtaOOD 8eld H dieap, IllIJere gewicbten: Old

NUOi Wild pori a, FBDCbieelI,,:l.
Bullfootein Handicap: Corin.ca 1i Red,Robin

2i Paddy 3.
Pooy Bandicap: De rilry 1i 'Girlie 2; Pee

Weet 3.
Farewell Handic.p: Old Non I; Lulu 2i Ver·

daot Green 3. .'

Cradock, 4 Dec - (Reuter)~iat rmorg\lo
..teeD de luio naar Kaapetad, waaruD '.ee
truckl ammunitie w.ren, Oooll:buia geoull:'r.e,
gave u de IOldaten, die el' 0p"ich* o~"rbadden,
den drij~er kenlli. dat een truck GIet .a.mmllniiie
&ID braud "18. De drij.er haakte dadelijk d.
engine aI en stoomd OookbllÏll binnee. .

Eenige minuten durn. vonden er ontplollio. • .....nn ..... n
gen plaat. die meer dan twee uren ~oort. lla~I_lkullldi"
duurden. .

Er ill eeD gerucbt dat de telegruftijnen be-
ec:badigd IUD. '.'

De .poor"eglui kiV&men er ongedeerd van aI.
De trafiek werd .lecbte "oor eenige uren' ver·

zuimd.

PokIl ...

Port Bli.u.betb, 4 Deo-(.Kenter)-Tot giste·
Wlren had m II 30 p~kg8Yallen in bebandeling
waarnn een met deo dood ill geeiadigd. '

Ean mairOO8 is lau b rri- berri overleden mul
lDet de andere lijder Kut het goed. 1

... P.E. ....... ~ ...\..,....,.._-~ ~
• J'ID&LlT'f.'

....a...,. .......11-. . II~.""
O~t. Londen,. 4 Deo-(Reuter)-Op uit-

n.oodlflDg der bneDcommiuie heeft glIteren
Ilr Gordon 8prlgIJ de haveDwerken geinapec-
teerd, nn daar de riyier opvarende tot Groen
PUDt, wlar men in de open mocht ee.n Iuncbeo u
kJaa.r had Aan deun maaltiid hield de eerete
minister een toespraak waarin bij,'D plubelu·
ke &aken be proken le hebben, gewag maakt.e
:ran.den groeten vooruitgang van OlNlt Londeo
ID de lutsie dertig jaren. I::!ir GO~OQ seide dat
een der be~waleD ...a r hij mee hsd ~ kampen
gOlbad ~ID gelegen was dat de 'bevolking der
Kolonie geen ~eltrouwen gelloog stelde in het.-
geen het land kon opleveren, Bil geloofde dat
bet eeu groot.e roekom t roor zicb' bad en bij
geloofde ten sterute un beta-eon er' ..an tt:
maken Wa&. HU geloofde ook dit het onder de
HrillCbe ~'ag tot verzoening sou komell. Wat
b m seer binderde '" da~ de Hollaudeohe Af .
rikaandera IlD deo eenen kaDl YID.bet lagerbIli.
zaten en de EDgelacben aan den anderen', wint
hp.wilde een yereeDiging der volkb". H~t kon
n.l.et anden .?f er moest .oTllchil ...an gevo len
Ion, maar. '0 bchoorden VlD geen persoonliik
aard te SIJn of op rasseo ~encbll t~ roaten.

E.n n.tu ...ua. k........ lo....
demon.traua ••

OranJr,rlvler Kolo'nle.
Lord MIIn.r.

Hloemf.>nteiu, 3' Dec - (Reuter) - LorJ
M,IDer i ~&1\lldag ... oud te Fl<:ksburg . unse
komeu; ~Iuk.bur '4jrmueld ~so z!ln lllnge en
warIDe rid, want hU J!iD~ terstond nlUlr bei
kamp door de Z A dienderm eb, Nor bem in.
g~rJcbt. Oilll! hol! vi rduu a ire seu ill bt.t Mtad.
bJUJ b ol "'~eb .de . aWL on-ter oen "0 VOOr-
Dam bee!!o In het dlatrikti en bij' m,akte eeu
ze.r gun.llilon "..-tru, door zUu lIel..nll.~"I"D!l
IUae.sUd. HU ~ron lA? op eeu pohues vau
.ooru,tg.ng, en ried OfD sich tuereoe iu slut le

,stelleu door do nOV1.115eIoudsen "au de re"e."
nog ter leen te uemen. JJ:')n ",ul( !!Ieaprek met
de .boeren volgd e , Cu ouk dil kwe IJ'" yan spoor-
"eg_u, onderwv~ .en i!IJllli~ratle w..,.dd.o be pro.
keu, H", be"'vst l'e" voor IO'd Milner'. d'l'I.,.
mane dat KIdie iet.t V'aJl hem bubbdu 'lulden lAl
Vredell ,..rell, IJ dat hU un zija gt!zel.cbap onder
bet toeweoacben VaD "lrt:rlei, door b:nl!elscbau
eo Hollaudschen AfrJwudulI'., v~rtrokkeu.

MI\1.MESBURY
Ixee.u.uu..er eaVOOf(dij· ..
8rud~A.IIuuUe ...... pplj-OPGERICHT IN 1884~

I..... ~ ... "'--_"""__ lI~~O_'H-
~Ct ' •••• 1,...,.".., ... ...

-.DIIl.,., ..... • .
• 0. ...... &Ir G. lf,D. Bat.

Vow IUn.
0.1If .... ~ ~

II JA B.o.ou... I DL" 1.f. Bon
Dr.1I. L.B.Lavaa, 4. ~ a...o..
W. D;V" ..... L. ....W. '-nr.

lUDI'I'W1J1lD r
o.·WeI·Icl.1f ... L J.l. Vu 41.&0.

_ 'uaua. 8*tm, R. zoo...
0. ~ •• 1...... ëlb. Di.......~i._ -,au

I. __ "'-udIIr .. lOUr.
l. W. KOTZE, ~er~t.vis

a. 00 .. 81.1(,
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I:igd zijnd , W'el\
liltelijke wijze -
pwekk. en lit>
r-er DUI' Rom.1
''iglijk. met ~
len God en V r
iStWI!'
dat twee Coaf ..
erden gebouden ;
, r de Voorbe-
u.atsoha~)
de DagIObool

'ondag a-.i:lDd werd'
,evIng.u. door
n dun-au Woe-

~7.aak-. ',

J. Plln.n, ,
Riu~ 8cn-ik.

EN.
r, 1.902.
de Jaa te hij
'''II ~ronwbeid
d~ " naia." naar
De ,,,,i·odm ~
rn 841n dig of wat
j l'e laaI aL Q1I ajjll
rdeD~Otll hei .,....
V"rder lijD er ook

'oniale rebenen 'dM
Il worden. Voori-
t ~ yt-rgll.nt
buqne . et el"
~~"'ren nl nP.
'o,'~ ...Eilaud ;. doel
"-bahe H. J. P.
'en~e'" maar.
,llio'· nrbloi ia !lOl
Be W'erk UI mu
er bouden, ten .. d.

bier arbeid ..
teuterókfl b~boer~

Geheel de uW'e,
A. VAN BloC.X.

VIER.
jO ge . ,

z.. t

den, IM,hoorlijk
Trustee in den
edel van A1!a
eenen Ranue-
PM' Puhli ka
Verkoopen

.elegen, san 't
-{-StatioD, en 't
, zijode perceel
arkante roeden
aten. Op den
ren huis, in't
onlangs beIig-
-ene hand
: iandé uit eet-
an (enkele en
houten stoelen,
ta.felB,
r, keuken-ge-

aad bestaande
·id n.heid krui-
eo, trrmmels,
int, ijzerwaal',

N en ZOON,

2.

open
", Jl. op de
vier, 1 Git-
. zwaluwstaart
te kwast, lin-
; een donker
-or zwaluw·
\Uwbonte 0
id. De e~
ug bekomen,
sten ook van
dien niet af·
aken van lf
de

IJn
sten,
TBU1ZD Ja.
. Uit8panniJ!g

,-.

CIVlELB Zl'I'l'ING.

(Voor den hootdrecbter en rechter
.Buobana.n) •

WOE. DAG. 3 DECEMBER, 100'1.

ALOE~"E MO'flES.

vau
A. van der Bijl ua koop bij nvprd,."cltt

f men hadden, ··en dat de
eisehers. op b t codicil

" ring vervallen waren; li di
r ~emren aan Boyd, den koeper mn 't woo·""'",.

,
f • ens., ell Baro die andere g lten van 't
,. in bezit bad.

Het 1f op de k.re;,-tie van verjaring. Z~

wel 13 op de g Jdi~beid der ordouruwtie van
1826 VOOTh t be~de deel d r plaat dat in
hl'~ codicil rau II I bedoeld werd, dat bet in
d ze z3ak ft okwam, ell de hootdnchlet, de
vraag daarlatend in hoe wr, . bers voor de
..rfgenamen vtm den l.Alubi!ch r koodelll geldeo
die in I ?ti het land verloren bad, liet den
ooTokaal voor eische rs buo .....u opdit. punt
uitC('nzKt... Zonder daarna de a<lYokateo der
andere part ijen le hooren deed het bof nit-

I <praai: ten gunst.. van verwet"lders, en .rel
op grond dat de ordounantje in 1826 blijken'
haren aanbef wel d elijk!iloog op bel ,land
in h"t codicil iu I; . bedoeld, dat er expre
,..lijk in genoemd werd, en dal zij in zoo v r
rECbtmatig WIlS als ..r UMoIl in de Kolonie geen
andere wetgering bestond dan die door or-
donnant.ies ""0 den gouverneur in rade, f:OO

"I. die van 1826 er u "'!lS. Zulk een ordon-
nantie kon bet hof than , na verloop vau 76
jar9ll, niel teil behoeve van nrstammeiin~n
run dell tnenmaJigen Laubscher voor ongeldig
vNklal'Pn, eu dat ordoutuanii die op fidei-
eommissaire rechteu inbreuk maakten daarom
niet on I\'i.'ê.tig ... a r ,daarvan had IJIfU VOS>r'-
beeld ..n in bet p;t'beurde met Groot Constan-
tia "0 Ol'lluje:r;icbt. Eischers baddffi
rP<'ht Gm deo verkoop .-an het jlUW'
oU!l:eldig tt' boot rioelen, en m 911 de kO!lten
b-taleu. !"a de uitsprnn.lr van den hoofdrech-
ter v<~de ir John Buchannn er bij dat. men
zich niet kon beroepen op de baperiángen die
hf-t recht van den gouve", ur sedert 1826
oudergaan had, want de K onie erkeerd
toon IU een rehe I anderen tand.,

PETITIE8.
In <1.•••• Hlk der petitie vu Margnret~ J ..

Hetief stelde advokaat De Waal de uanst 1-
li~ rall een c~tor ad litem VOOl',daar haat
man, met wien zij in getDeensch p Yl1J) goe-
dt-rea gebuwd WIlS en bij ";en ziJ aebt kin,
derrn had, sich thans te Valkimburg bevond,-
en IMtt ...oor haar noodig .. &Jl een aktie in te
,tellun teil eind haar man, niet bij zin-
ueu onbekwaam tot het. beheer ~ijner wen
te -Ioen verldaren. Toegestaan, en ad ..okaat
.1. E. R. de Villiers tot cun.tor benoemd.

Do r:ule...nilli...ÏIl. ~Rk van J. Barron on-
lier de wet op "'era~n lan&mJoêu ~
we-rd (advokaat J. E. R. de illiees) br!OI.uut
verklaard,
},OTHERL~GBAM v . LJCEXTIEHOF VAN

~

GEORGK
Advokaat. chreincr, K.e., voor applikan ;

ndvokrult Bearle, K.O., voor rO!!pOl1dentell.
Een lllW1lOI'lI: om respondenten (Jp te roepen

- tot aantoonen de reden ",aarom zij, toen
applikant bun I' lijst van namen b d ge.-
zonden teu gun e zijner dr.utltlicentie, een
aantal er van gErapt hadden, en waaromuJ b m niet ill speciale vergild'ering die
\ieelltie zouden enneu, Er waren 119
namen op defiMJ ',83 op. die tegen zijD lioen-
t ie, eo daar ol! . e lij ten 35 dezelfd wa-
1"n. had men van beide Ii,jsten geschrapt
en till. bet g namen op ziJn lij to $der
gomaak~ dan iMI volgens de w'et behooede te
,..jjn, sohoon I ....n die 35 v rzocbt haddeu
hnu Mmm do ndere Iij.o;t laton
-chrappen, en hij met die n men een behoor-
lijk aantal voot zijn all.Jl%Oekwu hebben ge'
h d. teMfijl bei ooi verder bleek dat bij b
op~ der and re lipt omkooping- had
pl,oa.u ebad. -a de pleitreden gehoocd te
bébben wees h bof bet aanaoel van de hand,
~ grond dat let licentiebol gIliijk bad gehad.
,met onder de om tandip;heden d namen te
schrappeu, én dat.' and di ge~end ma.ar

/ ziju naam teln~etrokk D had, j;(OOIl recbt
had te eiscooJ dat die lIJWJl weder hersteldw...ro. Geen rder omtrenl IroJten werd ge-
goven.
PETITIE VA:-i' K. 'OAOAL'iO zx A~"DE-

DElt~"'i.
Ad"obat Hurton vroeg ruwn petitioua-

riseeu om sehreppia V1lJI bun namen van
hoi register van atnlfzakeo aa het.- magi
traa of te pringfontein. Ad .... Nighti.J\g'.ue
Inmm op namen den pt'Ok.urear - generaal.'t BI k dat. r.ij gedwoogen.. . de';l vijand
'll.et v rvoer te helpen, . t ZIJ hi m hech-
ten; genomell en latu OOdI-r do krijitS"'et
reroordeeld ...aren tot £50 boett> of _ maan-
,I n harde pad, n dat zij nu, diu rormisseu

del' de '=rijgs..-et geldig ""nm onder de
indemnil ·t;;:...ot, ui en die "ono' n
z..lve, ' boon zij zondec- behoorlijk verhoor
r-roordeeld waren, in berOflJ? . , maar
<IPQbbt enOOllld rappmg V'CI'L&ngdó!n..
A ..t tol k dat de prokureur-g.enena.l nadere
mlichting omtrent de zaak ~, en ma.-
).,>1,ll'llllot V nR, van: Namak-ialand, ... nl
du. opgeroepen om red.eo8ll t . waarom

_de SCb;~ppiD~ 7~. .
D petitie n A.IiOe M.• U.1ts, ven- k de.

hMI g..uoot et'D d r trustees in haar
..ou ogen vernngf'll, t mjl d ander

( vokaat Benjamin), ...erd teege-
. ook die ftII J. .1. 8mi b (a,dyo-
Bu nan), die een wijaiging van een
ya ~ vcn:oebt. In die nu.a Wright en eArD (I}(lrok.OIl t

lluc:han.ao) werd II ~d om Il&Mte'IJing VBn
.......oot...., .. en ~ van MIl ~
dor bIoedv8l'1t'lUlten m d II boed.ol vlm

yme, iD 1 10 n T Orikwaland Weet
l· ..n'"'" "IWI en y wi later, iD W'OOI'Wil nil

ni _ TeI'DOlll ~ ook
een rf . had heko waarvan

~h" ~.=hi·
er ?&:~geg&-IJ w~._~w J tll'lll,'6 Jaar,

aeide dat bet. niet· ging'
n execnteuT O&D te t u- in den 00.-

van iem.ancl dat elk oog blik kon o~
Men zou du den, heer G. mart al
~stell , n de hloedvenranten sou-

den llK'eSt r moet«l bo dat ab
verm.Hte terogk .... m, hij het. geld wa

I
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onthoud de plaats, datum en tijd WO ~:-

- " ,• ..., Doldril& d., 11' ,1112*. ~fI9I,''_
;ees ~eke~ dezen. dag v:rij"te
den! .Woon. dez~' gr.oote .
ping bij. . Il"

De toekomStige Brighton vr zuid
• r"

ST AMEBR en ZOUlI'~NnIJK,' .:

A. M. FIBJlBR,
St.. Georgee Hotel ~!l'8,

Poet Boa 732, K.. p8~.
Agent 'YoorVerkoopers.

CommillBies om peroeelen te koopen:op 6t9'e~noemde Terkooping
worden ondernomen dool' A.M.F. '. '. ' ,

Ardernes Gebon,,'en~ Langemarktatraat,'
, :Kaapstad,AWáP ...

e ,

YlER ONDERWIJZERESSEN
BENOODIGD.

llol'Ologe. lA llok"'bn
1. Assistent Toor de v:.. ",o.Wi .......

-:-- -Dcrpeeehool te Albertina. - 8alima
£60 per jaar om mee te beginnen. ~

2. Ondenrijaeree voor de .A. Ill,
School op de plaats Keurfontein, .
4c' minuten.:vanhet dorp. Salarii UOllael

£72.' . ': " .....~
S. Ondenrijaerea vOQr de AID

School op de ~ ~ipjontein, 21,
uur tan het dorp. SSJ&ris'£72, "

"" Onderwijseres voor de .A.m,
Bebool op de laats Bu1felfontein.' DeD WJi:.rIalM.

1nur nn het dorp. .8alaria £72. i
!Applicanten moeten oudenrijzera !

certificaten belitten, en in Januari
beginnen. zij gelieve te .eggen liilrat.l!.a.d ....
voor welke plaats zij aansoek doen
of aan welke lij de 'Yooi'keur geven. ~1IU'Iu..1.

Logies kan' gemiddeld verkregen
worden ~ £24 per jaar. ._....._•.'..

• - • r ,'~ ~-D. J. MALAN,
De Pastorie-Albertina, :.
dist, hiversdale.
'29 November, 1902.

J. P. :Ul'l'Z, ..
N. G' K.. k., ~ W.i-

PAlRLSCIIB;~ 0 ICIPALITBIT.
.., laL

,KANTOOR: JOHANNE8BUR(l.
NID11I .....
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