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BENOODIGD 'lal., hl) ~tltnbatr II Yoo&dU II
, • 'Iruf lJiuuUI lutlCU"U·."&~= Pn1)Ueke •Verkoopmg P,qu.&,~'V~

NU sijn ook flolland_toh te kUJm~... K08TBABB

~ en ~uigac~ _~LMBIIBURY! _ HU P1118,
ftn bijsondere bek.wu.mheid, ,.00- TAll,

"e} ala van gped gedrag en Lid. HuIsraad I Huisraad I,0' E ol'lde~tieek~nQe,m:aat v~ welk genootaohap. _ I .
1&laris £200 per jaar. ',_ .' .
, Applicaties te word .D ingezonden DE heer :M. D BobmlOn. ~

op oi vóór den 19den December. .. p~bliek doen4verkoppen aan de
· Werbaambeden te beginnen met Illne wonmg op ,Zaterdag, den 13den

het Januari kwartaal. . Deoem~, e.k. ten 10 ure 's Toor·
· D. w. AOKERMANN, ~. middags, da vó}jfende. meubelen:-

Beer Jtaria. 1 ronde tafel. lfadeIra en andere
stoelen. hoederakken, kleerkasten,

. spiegel eu.' W'uchtafele, ledikanten,
ltapstoklcen, .brackets.. eet tafels,
eideboard, lampen, spiegela, .,treW}l-
ers, tapijten, kombuis stoof, kqm-
buil tafel, dresser, konfijt potten,
gordijnen, glas-en aaTde-werk, 4 ten-
ten, 3 kamp stretchers, stoelen,
matteD, 1 kasten, en wat nog verder:
zal aangeboden worden, te voolom
te melden. .

Dordrecht, .
U.kol

Dadelijk benoodigd
klas Dreemaker.

Doe aanzoek bij P.
Gre.ytoo, distrikt van
verwijzingen, en
salaris vereischt.

KoSt en Logies' mj.
Applioaties zullen h,a.nmln

den tOt 15 lJeoember ..

aangeno--
,Malmeabnry ,

28 November, 1902.

G. W. KOTZE,
Secretaris.

J. W. 1400RREES & CO.,
Afslagers.

EWEY,
Inspecteur '(&j

Openbare WerEen WELLINGTON
BRMOODIGD BKLAMGRIJIE. Y&R(OOPIMG

· .. , '"'WlSCtE Il I ralJlEl;
Na"lleUjk 3 )[aoh1n1aten voor Za-
;... , gen, SChaven en Draaibanken ~

16 Smeden en Wagenmakera. .
I Fa~nlijke blanken kunnen "'"
, nD gerieflIJke Woonhuizen voorsien
beflen zl.'er lage huur,

Doe dadelijk aanzoek onder adres
~OM &.. VERSTER,

P.K... bus 18, Onder Paarl.

VAN

'ASTE 0 GOEOE8EI .•

-_ VDMftN~

SAMUEL .ZACKON,
• IIU Dadili SIrU1,

RsO'l. ~'IJ(OVD D.I Pow..
~.-..t_, \} [111..,-::1 .

'ftD ~ adilio
. :.&:lie la lqU L '

I

/BritstoWD,
I 29 November, 1902 .

.. 1" ,---

BENOODIGD.i lj
'! EEN Onderwijzeres voor de
'lIlde Klas Publieke School te
Drlehooksfotltein, dist. Hurrays-
burgo' Salaris £60 per jaar met
vrije IQgies en inwoning. .

Kennis van Ilollandsoh en Mn-
ziek v('~ischtt alsook Jidrriaat.schap
van d Ned. Gel'. Kerk.

W, rkzaamheden ta begieaen-vaa
af Januan..1903. '
; AppJicatif's met oopiën van cer-
tificaten en getuigschriften, zullen
'door den ondergeteekende inge-
wacht ~9rdeD tot op den 318~n
December, 1902. >

I B. J. UN HEERDEN,
Driehoebfontein,
dist. Murraysburg

BENOODIGD.,...
A.'.SPOtlNOER &'CO.,

I
GJiJYSSTIGD 61 JAB.Ba.. . ,

EBN onderwijJl8l'8 om' aan twee
. . kihderen onderwijs' te geven
m .8Dge1ech. HollaodAoh enMusiek,
op een pla. omtrent 12 qrij1en van
het ~ Aberdeen. '
~Iaria £S6 per jaar met 'kost en

agte..

WerbaamhedeD te word~ &aD-

"f'Ml'd pa de Kel'Btmia Vacantie.
Doe unaoek bij . .

P~A. du PLB8Sl8,
Bus 8 Aberdeen.

VERKooPt VAN

Sir Lowry Pas Tol
ZONDER RESERVE.

liT .... ·ZEIIU:
GeeD beter adrea TOOr

Uwe CJre.en ~
. ïlAOOB 'DROOMER

Dwan in den Weg, Paarl
Babrijf dad ..1ó.:k OlD monaters en"oppd..~~
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Lood D, Oeo-(Renter)-Io-·fj l lag.ultoia

seidu heden I)amidd d. oorlo !IUD_ter 8J'Od
riek dat de ext lt n der .1I~lVio, TU
bet garnizoen in Zuid Afrika £6, jMlr wreek
behep; mur men w QII plan e buoioigen.

Londen, 8 0i!C - (.Reuter) - Zottdag
moJdag i door d T rte eo.. Tdig ra
~Dgd.nd en Duibchland le Caraca 0
luideed oltimalum aan de Dlfnn
zuela oyerbandigdj en wordt UJ:I. do daario
....ue eisehen niet yoldoen, dan alen tot
wapenen grUp"n. Bet jMlrtOllee1 d t beide
gat.'e is le La Gaayra aan boord gegun,
.toombooten hunuee oa.ti

Oorlog. _ ..... v.... I

Londen, 9 Deo- (ReD\er)-Zocd~
~ï l)uO man Brilache en Iudl ohe
geoomen aan bet ef'.r te .Ple.l,Jlle"~chl
maooen vre ,die de Dorw
Ve l>s"egiDgen werden eleid d ')' lord
oer en badJen plaa Il tu en e
ball. en Delbi, en "alae Too1"al Im'Dm,.rkt~
het bezigen .an "co.... iun." en
met een ...eld leg 1', el) Tan I eh
af"e2ivbeid nn tenteD,

St4it01dlHll ••.

Loodeo, 9 Dec - (Beater) -De Ga,econ
\' rijd~ te 2 n.m. lAS paJlJIU Yet teil j de
it er ZAterdag ....ond te 1ure aan komen.

De Roltl•• o..... Il., .

Londen, 9 Dec. - (Reuler) - Óp een
dering der Bobu.oo baDk werd bedea
ze op nieu ....in 'InIrkin6 te breagen met een
pltw ...an lt millioen,..~.-

babteen"8J'ker. IChijDt
UD .beer H A.Dkelill,
komen, el) men.hee.f~

OQofereoiie 'fan balieo en

Londen, 9 Deo-(ReateI:)-De regeer ing
N ZWallis· n.o plan eeD 1 i g. aan le
van ...ier millioen, ·om die ,.an eeD millioen
-die in Juli a.8. 'f8J'Y1Ilt.

DE HEE OHAMBBBnUN.

DE LIGA.. i

Kimberle~, 9 .Jti- .(.Rea'ie!) L. Doederdag
aal eu publieke tledag ..un' ter een 'fU

. het besoek ftD. lo 1IiJner. > , •

Vier eo _tig ulrken lIllI1Ifcipaie ,rood w.r.
den TUd.., perijUblieb nlliDt' ".lr:ócbt. .zij
alle behaalde. k JM"' t.reD ~.. of. drl8111U1
-den pr[ll -ml? lij iDI"l4lt ·~en.

I>8 baflem_t .r beeft een ~ram ont .... -
geD no den mf!.!~n eeeretan..lnD deo aon~
~DJ' JDeldeO~ dat de beer! ChambeflaiD
Kimberley .. b., P aUD rela .. I ~. doiob
dat de datoIII. l' bet besoek 1:' Diel ~pUId
'f8ll&;uteld ja. I .

Een yergad.ri~".Jj den Beaoo eld tak "&II
de .Liga ~erd ri.loer &YoDd ,ellondell -om een
IftOJniie 111 TerbiUad met hetaan.láaod. oonarea

le keureD, er. atge.aaldlgdell TU dea .Ir:
k"D.. . I· .1 •
De T.rpd.noe trU .terk tent,naate ·"alIII de

auneu&ie "aD GtjqaalaDd WeM ~ de OBK.
Dr Jameeou en d. bM1'811 Brd .. 11 ea .8Jaét.

bea.rd ....erden alt .~Turdisd I aaar liet 00II-
~.,ekPAD. 't_l·,
DeMN t......... OPe............. '

H.' BritseII..............
'~', li Dec - (Re v)-In bet

b1Ii5 benerde bedeu namidd de beer
Pirie, rR.P .. yoor Noord Abe een, dat
voorloopil{ Terboor had plaab .bad ia de
van bet Kupacbe pari meut8]id JB 8clloem .. .c
eo d 'beacboJdigde nl deu dJ,
rechlstellinl': de Irlachten tqoeD hem T('1'1301ae.
bad, soodas bli geeD ptDi en 1001' de
giDg kon oproepen. De oor inieter
rick ant"oordde da, hij bij deD be.elbebber
Kaapkolonie ondenoelr: deed OUIJ' de zaak. '
Dezelfde minister dieDde hedeu Ilamiddag

wellOnt"erp in dit lie militie ....et beter
helpen werken, en aan 5,000 maD yeolD&ll'Y
men Toor dieDsi in d 11..... md W ODI_I"
een boofdgeld Tan £5 zou .encba:lfea.

In antwoord aan lord Charl .. BeteefoTd
~ beer A J BaIloDJ' da, de Inreatie
ll&t1oÏlale.DTerdediïriogrud de acM
geenng ten &eerste bezig hield dat
over ffoég in de Tolgend8 .. eek: bet aUDe
te leggen.

•• roIlIIo.

..............

EEN EBK8TAKtNG.

<?ndtahoóra, 9 Dec-(Benler)-De oommi~:
rill ea IJI<lOI"ftg parHj ·herden. nD IDCItfRtlD.1

terug a~ K.lip~ .. , et!" óataroe_n den
trein te Vlaktep"'~
zij yert,rolr:keb yerJeden a.yqDd

LoD.eo Ti. Gnd Beinet. .. I
De heel' G ~ OliTier, LWY oDthaalde de"

beer :ooarJ.ueea de· beambten die belli n,.,.MJ·
det op eel) pri""t diD8J' .. a b~ Queel)l Hotel.

ueputaU .. TU den bmer 'ftU koophandeJ,
.tadWfUd eil Wt .poor .... att*ft'idin' COIll'te
maaIr:tea hare od"achtin, bij dep 00ID1IlÏIaVia,
voomameJyk oUItrenl d. Plaa~+an de Dieuwe
.poorwe ."tle leo de opeuba kactoren. ~ï
drongeD er op .... d&t do I"ue moeet gemaakt
"orden biDDell reaeJijkel) aflte Tan bet besijf'
beia-oln1m ... bet dorp en de opeabve w-
toffO in K~t. I .

Met betrekkiDg toi d. "stie ftiserde de beer
Doagw.. MUi& Fdere plaan ..tu te·llemen du
de p~tueed"'&IIaeWeHa iD.~.looraP"9Dnlijlr:e
opme&iDg, -ijdan ·.. 0 mol nn bet d rp, ~
aaopande de peub&re nnt6reo. Mi <feOOID-
ID' ril· da. Dl he~ poe!wtOor Il)Oedia een
uonog geiaomen lOG worden nl KerbtrUt op·
de pla&t. dOO: de r.g .. liDg· ~k~bt. Do op-
richtill' nl dt ancieN bAtoren sou later in
OYerw~DI ge~_"'orden. I

Vijftig kaJfezlj, ftII de-Iod.. door den r .. d
gehnebt .~~n ~ón !erlti pteren. 'Vijl
mot'f(en maaktet.a 20 Slcb 111$ de 'fOeten.

De t.ehoéfte It.. n ge,.ld.1 arbeiden .ord'
81oerlr:II) bei di~t geYoelcl: ..

. I/ -_._., ....
Oranjrrlvter", 'l(01an18.

I .
p..... ; ,.

Blo IDt<lotelD,' 8 Dec - (Beater) - Ui"e.
breide werkenlom behoefrijreD werll te T8J'·
ebdfea .OD op lJet puDtOIG" te,ParDt te.ordea
\er baud genomea, beetllande ·ait een beaproei·
inpkannl "U 12 lDiile1l, eftD .. jjdir met VaaI-
riner.lO?pendjl, en dn~ een aanlÏeDlillr:e a.i ....

beid la"ll"-"TaII ernode ~ruchtbt&rbeid eo
bijloDder ~iIrt 1'OOr Yl'uob~· en mn·boa"
otnlluit aa. IHeo rekent da&' de .... aaJboa ..
twee jaren dareD eD _ 6'lO mllll· ....erk -ufo
len .. I, di~ mei hno .f8DDUII k"artier, rant·
ioeoên en 4s 6d daag. .ulle~ j:;ekomen j eo .eD
~elooft dat op die wUae lrat bijwouer 'nIlAptulr:
ID d'e Oral)jemier Bioloaie lul· word.el) 0Ple
lOlt. E D reauitaat "1111 he' plan Dl de oprich·
ting lijn 'fan een olea .. e .tad, die door een
lichteD l?OOrweg behij te Vredefort 'treg of
Wol"nhqelr I met d. boofdlinie Sa:J nrboodea
wordenj lOOdat-dan Perjj. l~ DteD ftu Jobau·
a abnrg zijn ~n bierdoor een rllime markt Toor
.1 IOD prodaktea :nlldin I.... De ~al
beef~ mei den ge~terud eeo ICbikkiug .e·
troffen om Rhre Cedeelte1l InlJ Jen rrond al.
beUling "!!Rf den aanleg t, "lIemen, die waar-
IICbiJDlijlctf'1I deels nr&oobtl nJlen worden, ter
"Ui de reet .. I gebeaigd W~II Toor plan Deo
Tan koloDiutle. 1119 ~odft dat er 'foor ParU.
een groote toekomlt Ill, Want mn keDt bet
reed al eeD uitetellellde ('Jek yoor YJ'1lObten,
eD de nabijheid .,.n Vaalriner ICb~li* te blDeo
dat bet !!el) .. I .. ordeo waar de' HedR no den
Rand raame hUil njje dagen aan het eind d~r
"eek lulleD IlijteD. 1 '

Ee d .
---...I.."

Bloemfontein, 9 Deo-(Bellter-EeD neemd
yerhul komt Tan WolYen}ioek. Op 22 Septem.
ber nrirolr: etbdrol) l4l~t JilacldouaJd, l1de
Ianaien, niJ de Kupstad ·1IlIar JoIwlaelba'l,

daar .rjeant in.tradear der "&ottiab
hone" uijwilJtiere te worden. N'tet. werd
nrder nu· heID ftJ'DOmeo, tOtdat op ft liD"'
,ember sijD lj!"kdoor tWe4j man der Z A dieDder·
máoJat op bet "'Id wrerd "'oacléa, __ 'mj)1Ter
nD het ateu.n WolnD~k en 3OO"am 01t
den I~r"es· GeeD t.eeUDel) TU,.w.ld ~
aaa llin lijk te Den, behaiT. dat· d. redat.enide
nu aijá band tot bet heeD toe TIrinnd 1!u,I8!l
iD d. baart waren .,_ '-UDen TU' brUId.
Wie bO·w. "erd o... ~ ai* papi!lnalop
liet lOk ,noaden, eD OOIt lait ch Doopell ..-

m81~.IIelieef,..,.~ap' eoact.riDa, die mó deo CIOOdI
OOocIabeeDcl_. ma .. ~.DurbetIilkte_ __
~> ila. YllllPuijI.
la ...... __ ~ dM '"

• NIDI

u-Ien, 9 Dec-(Jhater)-!Te
ungekoodigd dat de Q)tllll .IIII..<POI'I:O.
bed ang yan d u opsta.d nn
ge Ueo door een iDderel) I
den weg nnperd,. :aoodat dii
moee! &luKken..-~

Toe ...... too.........

WO~.Londen, ij D_(Beuter)-Het npport
bet comitë TOOl'toelJlgen aan atoom booten ja
iu bet lieht 'felIChenen, en ... rklaart sleb
.het alg Ineeae begia.el QII toe en, docb
aan Br een Toor OOIt Afrika te geyeoj
buitenlandscbe n.o toelagen YOOni~e liinen
iBrilecben bandel belemmeren.

-.....~ ........
. DLP.IIooao.

po .......

Loden, 10 Deo-(Reater}-Groot Brifu~ïie
beeft iai.zend811 milleaeJ. fill'

tbrop, Minotln, VeJ'8ell.ÏBde
meld om de OOentJlplaataen iD
te .,oorz1eD. D inacheping aal
eerstkomende beginnen.

IAoden, 10 Dec -(R nber)-lll T rband
- ~en OOuw.an b t raerToir nn d~D Niil &jjn

be ...en: tot ridder ,rootllrni. la! G air Wm
stin ; tot Kommandeor dier orde, de beer W
cock en majoor Hubi''Y BrotrD; tot do.
Bath orde, air BenjamlD Baker .:

LMdeD, 10 Dec-(Beater)-De
Duit.dJe mini ten te Cancu
ge"Kht. aa de o.. rhandiging!"&ll
ana Veoezuela., eonder utwooTd
heer Bo""', minister' n.o.
oog op de belangen n.o. ~root BrittaloJfil#.l
Duitscbland te Oa"bu. In een
de dagbladen nn VeDeln la a ...mti'lioeerd
lesteer~ president Outro leg n
de unullende mutrt!88lea nD
geDdheden, eo verklaart bii. da~ ""_.•__.,_1.
verplicbtingen ui oaIr:omeu ala nede
ten is.

Later.-De .. reeolgde eebeepmnaoht
EDgeland BO Doilechland beeft sicb
gemaaln van die ....n Yeues ela, beataa1cdJi
vier· ocrlogacbepeu in de bnen
AI de Engeleelle en Duitsehe oDc1er·c1arl"
Caracaa lijO in beehtenÏII genomen.

••• r v.1T1c •••••• lo
hul ••

Londea, 10 Dec-(B Mt).-Htt
beeft giateren besloten tot bet geven
tot indienen yan een "et TtlOr een
~tlll,OOO Toor deo lIlIlIeg nn e,tn .1'V11O"~_
pDd., en lord Oranborae, ender IIeClr.ulOe

!:lGi t.enlalldsche &alr:en,erkende dat
:!6rillg Tan !roeten len deele 1.'
.l,ie had kannen 1'ermijdén. V
zeide bij. zou ....ellicbt noodur sijn,
;i r IUD. ge~ddeld .£1,óUO per
~n tig &l bij die d", KAapeche en
.lijnen.

In bet buis werd giateren de wet
tie en yeomanry rin eeu Iralbellp-a.m
OM nommer no b..den
maal !telenn, nadat de
gedeelte dat over de yeomanrg
,.. rea om de scherpe kribe er op a8C.ereIllQ.

KA
Hulav •• U
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aFDEELINGSltl\.DEN ..
PRIN ALBERT.

(' wone maaodelijksobe v~van dell
.~ _hnndell op VriM. den 14400 No.,.,nuw, ~~-

100'2.TegM ....oordig:-De h J eed, C.C.
en J~.lf. (voorzitter). en IJ. G. Dem-
hardt. f'. Oo8th~, JO!Ieph lo Gra;n~ en W.
\.u der Westhuuen. . . .

De notulen der rong .,.orgadering werden
-e- 1.... 1.'11 en bekrachtigd.
- /.\\"..rtberg Paa.-D roonitter ra.ppo~
,{.,t hij den pa6 gein.spekteerd had, en dat hIJ
I ,ciaamd niet t~edetl "88 m het "erk
l<"'!;e .obter .....daAn lI8dert de la te
door CÏMl OPU 6~ Ik .
1n_P"NtK-, vooral het ZIg-~, bet" m ..een
i<>eJ" ,Iechten toI'5tond VeBooroo.. Dl pe
:. ",1_poren waren nog daarin te ziec, waaruit
dUIdelijk 'l?e'm 'I"kt kon ....ord . dat de ngen-
"(Ijver>. in sU!de ''3Il hun remtoosteD (b~_)
hIJ bflt afdrijven van d pas te ~nu~
<it'll remschoen gebruikten, 1II"IUIZ'door die diepe
~ lobparen in den weg v~ w~ .
Ilo voorzitter zei order, ~ ~ ~ o~~-
t .. t gewaarschowd had dat, ~. I) met ~
de toekom t moor acht op ZIJD _a gpi, h~~
h•.m bij deo nad zon rapporteenm, en d.at bil

. m 't vervolg er naar ziea moeat dat '.'-
wagens deo pal afkwam.on zonder ~ n. ~
,ij;' van behoorlijk remto.Wllen., en indieo
':"Olg.;en gev~u. !,"erd ~ reDI8C~oen ~
~~hru\ken moest hiJ zooda:njgen nJ.,er ~ll
den r.....d rnppot1.eeren. waarop seodanige
..vert red"r door den raad ven-o!J!d zou 1f()r-
den. . . . 1.._-,'

\!l'irIllINlOOrt.-Raadslid Bern.1lIHU n.ppor-
t.": ..,lo dnt :\Innoel "erksvollt dit ~~ ~
ett'lI ..... ~ voltooid h , en dat Z1.1,nu beIng
w .. r"'l d,'n Droogeklooi weg te n!pIll"8eTen.

Er ,;"rJ besloten dat opzichter Manuel ~
.I, u i)"w~ek]oof .....eg zou teFUg k:e«-en, Tla
Zt~..kU(1O,t. Prins Albert en KlaanJtroom we-

!'~i"ordwe!;( Prins Al'-t naar Prina Albert
W"" . p'J(J1'\I'~ Stati . - Raadslid Yan d?,
W, r.huizen rapportee-rd dat deze .. eg nog In

• unc-hjk goode orde ......5.
Ilroocekloof Weg.-Een brief werd ~MI8ll

r In dM neer P. H. du l'Ie!sstl, van oe-
:.11 klu¥:pnde over den slechten toe8t-and nu
t'oO\'PIlQe-nOt:'mden wt.lg.

H.""I-Ild Bernhardt meldde, dut }{nnnel
, I r lj lIU op dit ged lte van den 'In'!g werkte.
" !lo.)."'('hlul,.ldoofWev;.-Een brief;. w-erd gele-
"n van "x-raadslid J. H. C. Koorl.s, klagen-
d" ",'er den .leobteu toestand Tlln :er.en weg,
..., dell raad verzoekende d nzelv te la.ben
n"p<lr~TeD.
n""lot"u dat opzichter ~... met ,;jjn

\\ ,.rk_lui d... en weg zou repareeren.
T.lk\\"~ tosschen ~ Albert W~ en ~ol-

".r"llt"io. - Raedslid Van dor esthruzeo
", .... 1 :.anzoek. ten behoeve mn d boeren die
er belang in bebben .. voor eeu bijdrage door
.I"u raad TIUl een kle~ som voor bet -repa.-
r"'''''''U van genoomden weg, die in r.eer a1ech-
','11 toestand is. prMi'T m.ertte op eist er
v... n takpost onr gemelde eootie van deo weg
oPn"O<'ro ~t wOrden.
S. loten. dat raadslid Van der WesthUÏZ4!tD

""11 die boeren, die belang in: h t reparooren
v.ru d..n ...eg hebben, een petitie in verband
Illmuede zouden optrekken. dié dan door den.
".IJ o....rwO!;en zou w~u. .
t ,"pa~ ttl.'!llOhen prina Albel't. eo Prins

IIh.-rt W~ SpooTl'I'eg Statie op bet private
,."".ndom "an den heer Bekker.-~ lid Yan
n,~W~thuize.n meldde dat reizigers en an-
,I"r~11 .. r over klaagden dat d. heer Bekker
\."11 111<>1~ten wilde om op sijn eigendom,
",l1....n;d Ju.khalS1Bter, uit ~ spannen. In-
,b'll dit het geval WllS .. 011 preker gaarDe
... n Je 11 vooraitteT weten of de raad-""1I8nÏge
nl.'lCht had om een uitoIpanning aan reisigen
s-n ande ....n toe te staan op g~ plaat.
.)akhal~water.

I)"~voorzitter a.nt.woordde dat d~n.ad geen
jori-diotin boegenaamd had om een uitspa.n-
nlll" op .Jakhalswater toe te kennen, en dat,
mrl",n d.. heer Bekker Tei7.i~eis '" anderen
111'" oolaten wilde om op ziJn' .ndom uit
I.. -pannen, had hij het recht r.nJb te doen.
H,·t is sijn privaat eigendom. .
lïthrekl>n vun wittezeerk.ool te :J"ruerburg

\\""~. _ Een hriel van het lranroor van den
('.C. Nl R.Y., Prins Albert, omtrent deze
zaak. tr-samen met een rekening van den dis-
,rikt- dokter, dr. S~ve1lllOn, ~ £5 s .•
"";"l)(Jr 1'..u ~ door hem ing Wd, in
.ter h< rijden van de ziekte, word gelezen.

[),> ~ 'ds i.nSPektenT ...et'd gelast het
~ van de rekening te betalen. ,
Pet rt ie om L~DgII~ een aperte fiskale al-

,i""hng nrldoa!'li te kri~eo.-BoTengenoemde
f"'1l11ewerd tfl' t.afel gelegd. . .
np voorsitter merkte lIAIl dat de petitie aan

I" m ran bet kantoor TlU1' doo kolonia1«1 II&-
,'I'~.tn.<. Kaapstad, ger;onodeft werd. hem Ter-
,,,,,kende om in zijne hoedanigheid als eivie-
len rommissaris zijn geroelen er aver uit te
'p"tken.
~Ioten dat het. ven;oek in de petitie nit-

~KiruJ; toegestaan zou worden, dat ~
VOIllZl!tJ.>r bieromtrent 0&11 den kol_ 8IlCretaris
mil rapporteeren. .
r..l""dmpndeerde eigendoms bewij2'.eD-Lnttig

-n "uU ..r. - Rnadslid Oootbuiz.en m.eldde dat
de hl'lPlPU Luttig en MnJler hun gerunendeer-
de .igendoms bewijzen nog uiet ontvangen
hadden.

De o.ecreta.ris antwoordde dat de doJrumen-
'''n. rue men noodig had om de gaunendeerde
ellU'lldnms bewijzen te verkrijgen, nu ter
haM ~ekomen ....aren. en dat men bezig W1L!l

III de ,.aalt te w..neo.
T~n voor bet verschallen nu voeder.-

De roan beeloot dat tendeT!l gevraagd rou den
word-eflvoor het veracbaHen ftIl 75 balen bl.
«n ;5 zakken gust voor het jaar 1903. Het
kaf 'lnl) lb. per baal te w~, en de gent 3.
bu ..hf"l, per zak.
\.prh~ng van 831aris.-FJ6Il brief van den

_Totari. .... erd gelezen, aanzoek doende om
lijn ",Ian.. met £60 per jaar t-e verhoogen.
Itp vool"'tel VIUl raadslid Oosthuizen, g

f'Ond",·rd door raadslid Bernhardt, werd be-
<I"ren om het salaris vali den ~s met
lW ]>"'I' laar te verhoogen. .
Rok .... inll:Pn gepM!e! d. - D.

I') -_

--R~I~;n'aan kontant.-inkomst:.«a. £114. 1&.
~d . uit\l:a.-en, £81 lOa. lld.; balnn~ in de
h.,nk. £l~ 7•. 5<1.

-{o}---
~!A L MES BUR Y .

\ n' "I"" der ~ewollf> maande1.ijk.!ICbe verga-
,j.·nn..: ~an den mad, !l;ehouden op Woeo8dag,
~rla..·r
Tpgen...OOTdig : -De heer J. C. Sweeney.

r c' "Il R.M. (voorzit~T), en d.e hoeren J. W.
\f,vlrTI"". D. 'ialan, J. N. steyn N. Beat,.
hlf'or.

J:k. no u leo der V01"Ïlre vorgn.dering werden
..:,·1.. 7P1l PU ~oedg"eurd. .

])O' 'i('Cl" .. t.ari.~ mpporteerde een batig saldo
ID ,lA hank van £411 ls. 9d. op den 2den
rlP7&-r
.\.,n"'e!li~ V1Ul een 3I!SÏBtent veldkornet te

l,nutriri...,.._"DE< _-retaris werd gelast met den
h"",.r .1. K<Jtg~. den ILS8isten.t ...eldkomet
<OOT S.,ldanhabcuU ~ onderhandelen, en van
hplJ! tp vernemen 'of hij gewillig zou zijn ~
zIJn aanst"l~ te laten verandenm zooda.t ID
,tP<l" v.ln MSisteut veldkOTDl!lt voor BaJdanha..
i).ru hij ..Lo zoodanig voor Zoutrivier kon
ttlf\'('Wf· n.
~~, ulmeesvT ..an Hopefield. -De heer J.'

f" H,·ti.f. !lCbntmeesteT V'8Jl Hopefield, ver-
." h""n VOOT d..o l'11adom infonna.tie ~ gElftu
·""'lraanoe a.. vennimde opgIlven, en te:rzell-
rieT tIJd bood bij zijn bedanking aan aI.S 8Chn~
meeFIter.
n•• ooni~r gal dm beer Retief ~ ken-

0"" 'ut hij de opga.,-en nit zijn schutbook
:tl'<!lll"1'n,fezijn dienettijd aan den raad ma.t
\~","h. en.
De """" 1letief W'N gewillig lrierun te vol-

'~. Indien hem de noodige vonllen gegeven
"-€'!"dpn.
]~ ~ werd gel ... om !lOIlder 'rer-

1.0110 oeo heer Retief n.n dMe vorm D to
\"'oorzitm.

oe oanstel1ing van eMl anderen persoon als
,,·hutm_ter stond onr.

\)~ beer Retief werd .,.E!J'IIOClht om een g&-
.".hiktffi PeT!IOOt1 aan te bereleD.
S~kdn.ad heining op Hoofd Kooberg Weg.

-Raadsledell Malan ell Steyn ra~
mOlld4'linl(!lavfr de ~ heining door
o..n hee<r P. nil der W_hnys, nil Ro8en-
berg. op dal Hoofd Koo~ W•. geplaatllt.
f>tl 00 aangeetelde oomm~ knom tot het
, .. !nit om de heining to Iateo blijTen ZOONS
r.lj thans tItond, op .,.oonrurde dat het aan-
\JO<l TlUl den beer V.zl der W .,. am den
W"l! ""-ier te mabn. om de hein:i.ng op den
"'m~en abtand van den boofdw'eg te bren-
",""" door hem op' ~ uitf;eroerd
'.ou "orden..
~et betnlIddDg tot het oat.lag nil opzich-

ter N. Sohreuder warden t.r. p.titiee, door
.11I inwODen pteebod, ~, dM .raad
- 0<ebDde deo heer SobntUdrr· sija POtIt-

LEESBIJ ...

Rood F~R:berthy:& Gd., J. GROBBEI,AA.R, Bouw
Kontrakteur, biedt alweer
zijD. Vutgoed, Jelagen iD de
Zwarte vlei. dIcht bij Lady
,Grey Bridge, met de cla&rop-
st,;ande 2 Dubbele Wonings,
naar .den Dieuwsten smaak
gebouwd me't !raaien Tui!!-
grond. en. thes goed ver-
huurd, uit de hand. te koo)
aau. K-omen ovenuig ,uel·. ven. De prij.·is laa,,~ I.

als loopende

I'er u
d: d,
16 - 16t
15 - ISt
14 -- 14t
12' - 13i
I
li - 8i·~t- 7
lij - 7

6 - .7j
bi - 5f
51 - 5i
4. - 4~
21 - 3
6t - 8

·5t bi
5 St

~t':'" "i

f:dt~~~~~-;d Y ersoheideue rekeningen~ en IMt werd gegeven u!

W~g-ia1SJl'ektour.-Het rapport van de.D"eg-
",erd ~ en bij de stIlklcen

8DeoO.. " iH~, ~~~a.i~:f.rn'80r
tt. ';1..

I CONCORDIA,.'
.College Square,

Stellenboech ...; ·l
. I .

.EENEi .Commi88ie; ,bestaande uit Ds: J. H. NIBTHLIIiG •. Prof
. M91+LEa,DR. ·VU.iOEN, den heer H. J. BBBOB. en den Rector n.n

l!i.lLaxpen. het GymqasÏtim, is gevormd ten einde meer logies te versehaffen Toor
Jongens die 'op het Gymnaaium.lijn,. t'

Het IRuis. v~ Mev~ K.A.BNEJlinn,. tegenover Viotoria College, is
voor dat ~oel gek.~ht, en ~e. noodige verapderingen mllen gedurende
de Kerst!. Vaeantje gemaákt worden, zoodat het met Ret begin n.n
't volgende 'schooljaar k.l!Uu' kan sijn.

De Rectór Vall 't Gymnalsium al in 't buis aan het hoofd staan.
. I I

LOGIES tegen £10 pe! b·artaal.
Men d~ aanzoek bij dell Rzoroa, of bij Ds. N IImILINO. Werkt __ MIl m.Mkt ~ .J..i

boorl. nrbo,.. ....... eOhOOO .-bad. .'
..lnrikbnd • .ander be, to .......trakbD ;' ..
IItoppinr OIl hare ,"'oir- '(()ol' r>eel"~l
AanJrename ,I

-.oc:norc.a 'bjjtjjda" ajja ... _r ....
te laat komellde aaedieij__ KeG'

toea~ ~JI-'" Le.. r~:Sl~~~~it tie DefiO waarborr ~
J'olt.nDde VII'kondh..s-..o Jtoon.n.

Zacht eot Zêker
in "_kea 011 TolatNlrt nif nil ooaaD-.-
lijke ÁOiren. GeoeeeIrondipn 10"'0 be'
aaa de.hand. HilIi.oeD n heb'- Jm OIlH
waard_baar beroa.d a, Jti.d_ P:f
Dio&Oll he ; swakko dam.. rioden~' eo.
ideUJ aaedicjju; be.ige .umen __ 0 bet .
&onder lui of on,~.

. Naaaaabela eo i"betitoteD sijl! .
talrijlr i 0 .oe_ 9Tajf0ll OlD

.. Callfornla n VlJpn ~UVUI"'_''I1I !
s Zie naar Ma DU. en band la-
med: VUl de CailfonUa VtJIep-
Siroop.aatechap~IJ, dat op ~ IIod.I
elk bo"-l ..... bet'" It. .

Vu. UIa ~ I/U -lJt.
Depot, 8a SDO,,",Hf U, LoDdon. •• C.

de regeering hiervan kennis
. en verzooht "orde een beamb-

om dadelijk de brug te inspeat...
, tenzij,~ de aandacht ~ijd

het mag neodig wordetn de brng te

1"~'''''l.IJ''11 van epooiale v~ng gebouden
1902. .

bo,r~lgen~nde leden. "'lU'ell tegen-

VIll'28Af8ri= '-m gehoud8ll' om een be-
T88te eigendom te leggen TOOI' het
00 een belMting op bonden te leg-
jaal' 1903. .

,heer Moorreesistelde voor. geseeendeerd
den beer J. Steyn: dat de belasting op
t'aSte eigendomm- in de aldeeling daar-
onderworpen ld. in bet £ zal zi;j:p., zijude

hoofd- en t voor takw~en 4óéleinden,
. en betaalhaar te ,;Jjn op I Febr.,

5 0

· 0 0

" 0
naar 'tIintenoorten
ae"one en l~d ii
Er i. eenige haa~
maar hierran iftde

er "eiD ig uiten
cZtiiiiï.,rb<IIri".·lut men liggen;
..""':,..,.._ ... DUt. Dilledag wae

l ,::!:t:~~f;~:opea markt, en volle• verlloehto betaald.
~1I~~ldo .. prUllfln al. loo-

i
Per lb,

0, d. s. d .
I 7 - l~ 8
011 - Olli·
o 10 - 0 IQ.
: 0 lOt - U lJi
·0 Si - 0 9t. o· 6 - 0 8
o 4 - 0 4i

•••. 0 lOt - 0 lI»
••• ! 0 lal - 0 14

dellfl week achup.~nen
i~1Jildell; .pelta, std; Kaap·

"trh~~~li:~~,Olk; 1UI1J0l'U, 5ld,tI 2td; bokvelleb,
bljechadig1i1ojJ .pringbclk rellen,

"

een amendemient telde de beer Malan
dat de aam uiet tOOgela~ worde, en
zijn reden qat er reeds een vermoor-
inh de belMting voor a.a.nstaande jaar

werd toen niet geaeooodeerd. '
men tot stemming over~ stemdeo

Steyn en ~ VOOThet VOOT-

hoor Best bier temdr-niet, en lOeIi ge-
waarom. zei hij dat hij li_r verkoos
te blijven.

voorzitter maakte duidelijk dat volgens
hij verplicht 1I'U aan 4en oenen of

kant te stemmoo.
beer Btwtbier zei Wen d- t hij b:Iet deu
, zou ste.mn;,:~h daar 't amllD-

van den beer niet. geaecondeerd
hij ,:erlOf v-ragen dat· nu ~ secou-

DIt werd tDegUaten.
Voor het amendement stemden dl'i boeren
, en ~hier.·

Be8tbier gaf de redens op waarom
den heer Malan samen etemd().

vooml;te,. atemd .,OOT bet VOOl'11telen
waarom hij dit deed.

...eJid veTklaard .aangenom:en.
Hierop verdAagde de vergadering. .: ,

GOEDKOOP; VOEDER VOOR BEESTEN .• •• _.r"'I&H_~
.' 1
BI&BUDIBSD BIIOUII8.

17, DO:aPSTB.m IAAP8TAl),!
o.tn.lI~Soar: ~1IIftA4

--- ._.... - .-ice .~
, .... ja ek 8tid of Saiu. ~. ct. kOrtat.
.' ~~ .. 0Dder de bil.iVb&e ,._..-
1rUI'CIeIl.:

Klare 00011kis/slla/tHd WJor;a.d,.
MALMESBURY

Exeeuoo'urskamer en V~ij- en
Brand- Á881U'antiema.a.taehappij

Brou......... Granen.·
. ss. per zag,! geleverd.' iD. truck te. :NewlaJida.

~ I

OP•• droo.d. Gran~~
Gedrootd met, ()ttQ's Patent DrOÓg Kaoh1ne. 46. 64. 'Pel' zak

geleverd in truok te .wl&Jlda· (zak 1DP.8loten). (\. .. .
Karren worden . bij .de Broll'Wertj bediend, tla; per mand .

pek"wa&,m'hIel<1..1 W. 1.. EDWA;RDS,
I. Brouwerijen. Beoerkt, :Newlanda

£ ti. d. .e a. d.
Il 0 0 - J3 0 0
8 5 0 -- 10 0 0
I) 10 O·__ S '0 0
1 15 0 __ 4 10 0
6 0 0 -- 8 10- 0

'400-600
1 15 0 -- 3 0 0o 16 . 0 - . 1 10 0
4 10 ·0 -- 6 10 0
1 2 6 __ ·1 10 0
o 16 0 --'l 7 6
o 7 6 -- 0 12 0
4 10 0 -- 6 0 0
1 0 0 -- a 10 ij
o 6 0 - 0 10 0
o 2 0 -- 1 10 0
200-a50

'060-260
';'. 0 1. 0 - 0 6 0
..;. 0 ~ 0 - 1 10 0

1 16 0 -- a 0 0
o 10 0 -- 0 15 0
1 0 0 -- 1 10 0

'006-010
r~er..:WI[lerkte hoeveel beid Aken

afgeloopeo _Ir,
/"'llIift"lIrlnIlOm to dalen un-

wordeD
koopen

"!~~~~~'! aaakoop te rer-
;" eeD 0Pl~' aaaa~o
blalltifi ,ridil.~.

BIEDT DE KB.a OPGERICHT IN lSM.

R.··MULLER;
~,ea '7, ~TRAIID&TU1T,WPSTAD,

l-,uiiftl ~j Acu .... '!1 p~~ 90.:10 rGJO ,,,

i . ---

Opbatulde Kap1tul £ as
aasene Ftlts ... .•• £11,600. 0

De Kamer oud.;;;;;:;; de A.dm.iniska .L
n.n 8oedeI. tJS h"eou u:l.Voogd';D'
Tru~ in Iuaol.,eJlte I ens :
OptnkkeT,l ftn' Sohepenkenni-, Trane 1
ponen, Ho_lljb Con.tracten, VoOIt b
YOOnOhi.Mu . nu (hld op eent.e V.-
t.udtto., ou.; ep Algem.ee Ag&Dtilohap-
P8D in .Jiblliten de Kolonie .

(v"&11 een oorresponden't). WlIB. 'li lOOP ill.:.,
Het Vól.kBl1ed V~ den gewezen Zu.14-

.A.fr1k,aan8oh~ :aepubUelt, prij. 2/6 ;
_'IITA!!:an Oranje·Vrijstaat. 2/6; (1) )lijn Land

:r.Blla.~~U'llJliA. ou (3) Afrika yoor de Afrikunden-a Drie

men r.oo weinig nien ... in "Ona Land"
uDgaande 0111~orp eD di.trlki, SOG ~eb ik

goed ,edacht OOLzoo nn en dan wat. OleU...
hier te zeDdeu, indien het welkom wasen

IL, leker. Red; "Ons Land ..") .
gedDrende de laat.te weken. seer

dageD gehad, ',oodai allen met verlangeD
naar een gd:eaen regen om eeD .,.rande-

in he; klimaat te brengen. Znlk een regeD
.,eel goed doen aan onn ato1ferige straten,
veel meer dlUl de watorbr, die .aadaag .op

werd pteld:
overal in OU8dorp beSig met het aaa-

vaD hoisen, jammer maar dat .. erklie-
dit vak zoo JlChaarlich SUD. De heereD
Jonhen & Zoon lIijn ook vooroemensom
kort oen groote verandetiDg aaa hnil

biJi]at,eiclII-R:ebcln.,en te laton maken. Dit aal
oDder opzicht .aD "eD bouw·
knn.oeD "ii ver "achten, dd die
sieraad nn .0Da dorp .trekken

dat de llIId.ere besigheids·
vO(lrlM18JCIlullen na1'OIgeD en niet
11I11eD bljjTeD. .

h6lOrPage, nrtegeuwoordiger van de hee-
Sturk & Co., ging l.I. Maandag VIUI hier
een kar beladen lDet eeDigo n.ton mon-

In de Kloof gekomeD ajjode, achrokkeo
voor eoD aak dat in het pad lag, met
d.t hij met kar en punlOIII van deD

altloim,eldo. Hii heoft ernstige wonden aaa
bekomen, doordat do baten op hom

. doch gelukkig niet· geTaarljjk; De drjjver
,met de ~ er van al, daar bij bijtijda

~I)I'cOllllJ·

902.

DI.alW'l'J:tJRJ:U .
O. WelEd, B..... G'. W. I? Run,

VooaiUer •.
J;>e W.l-Bd. n..en

.Darikbetu gip
1- ..

I~:anergeteekende, g bij
,ope lijk, mijn ,iDnigen danie,

sch .' aan d"n hellr O. P. 'VAN
Poo ~, +oor !lijne eorlijkheid
Geen penflcan beechrijven mijue uv<<I\CI"'U,,"

ing en dajlkbaarheid, .,eel ~~der
beeld geren, meer gerechtigd op
scheidingl verdiend, in de )lanwe

wij d~igeleefd hebben.r lo nood
aan 't lic~t. Wi8 if wl,:,. ' En dat
getoond ~Doemde h8!'r V~n .
trouwe rentmeester. LCfrtg, u"e
Zijl! I .

Yerassnreel't wa- ·en
tego bUltjle te

IH1lPLiJ,lI Ol KO. ZILI'.I.lU .
47~·Strandatraat. KAAPSTAD.

II J. H.. Oma811:&; ~ Jh. A.. J. T. 80171
Dr. B. L. B. Lotri .. 1L, A. J. BulOlr.
W. D. )I.u-nUl.· A. W. Lo,""

a.11DITBUaD :
De WeI-Bd.li-.n I, I. J. VonAnD.

• \UHD. 8111l'H,' H.. Zoon. .,
. De DireOtea.r'eD nqpdereo elk. Din•.
d.f(. YOOI'DlÏclc1ItP. in~ ·ZoID.... !1 lUll'
lodn WiJl_te 10ur. '

'l. W. &<OTZC:, SqC,..c:tt<9

BIlreD 8111ru1s.:PlrtretteD
per lh; I.o,e wol, 6td
per lh; korte wol, (id
Ibj ~itdp, II d

lOd. elk; peitIJ, !ltd.

~IIII.I,
,·Z'I.,· .

u......"u:II'l",_, Algenieene
uv.u.",\&",.~_",."..e Agenten,

T....n.aL
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UT OP ON8 BENIG ADRKS: .

J •.L~WV~lEDY fa ~o.
. .La'nramark.t-8tr~a.t·tot l[urJq)l~: ·K._ .;

TU YAlf At'RIUlIDU 'jO D, ECHIE BOblND~R ZWEEDSCHH~.STOVES.
4Aohter Hex Rivi~r.· I ,-

, I

L·EDEN van bovengemelden Tak
van den Bond IfelieTen ~n.

nis te nemen dat op DINSDAG,~en
'l6den' DUD, ~ Ver~ring'gë-
houden zal worden te lIeI Riv;ier.
ten huise van .den heer Bo1faJk
Burger, om '9' nue 'e voormidcijgB.
'Het zal de jaarlijksohe BODdt rer.
gad~ring lijn, Wanneer de 8Ubeor:~
.tiejleldeD betaald moeten word,8n;

A_. . I
ook zal een DieuW' bestuur gek~n

et~t rd
k

moeten wO en, eDI., en&., UI
ver oop. moeten al de leden, indien magepjk,
wensohen tegenwoordig sijD. Ook degenen,

_UI"'~en woon die -sioh bij den Rond willen aan-
sluiten, ~ulleD.welkom zijn.. i

D. Dil vas, Seoretan,j.
j

nÓODBERICHTEN.
OVERLEDEN an d M Is op heden ,
deo 5den D ember op zijn woonpl. t
Rondei:u1l (Hopefield), Oud-oud 1'1ing
)L\.Tl'BlJ HENDRlK GREEFF, in
den ouderdom v~n 51 j ren en- 10 man .
den. Diep betr urd door zijn Weduwe
ril kinderen I'D e n groote are van'

. vrienden.
Betrek.lungeu en vrienden, worden be-

rla.ukt voor de vele di ll.IJten aan neb hui.
gezin beW\l%en tijd zijn ziekte. De
Heere heeft het gedaan ell wij bern
ID Zijn wil.

Uit naam der Wed.
M. H. ORE.EFF, (0 b. mit),

en .KINDEREN.:
Hopefield. 5 Dee., 1902.

I _

Vruchten, Plo'lIIft1 of PMdJakten
-.iJ: ...... IQ'Vd olie I mijn
Mt.Iatie oatftDrD - . .

"AfnbDi-s 'oas- x.o.."
A.d........ 'al~ .......eac1iDI- .~,

"Early 'JIaJ'ke' 8141q."·

BOIOSYBBQI~~.I,
OP

TEIU)A.G, .18den
a . Om kwart over 'dri"'.·oVBRLE.PEN te Moorreeeburg, . dist, I ...,

Malmesbury. op den 4-den Decem r, 1902, I Dat Praohtige WOO huls t
:'\TEl-'ANllJ "BBA TIAAN V :-l DER • . . n UI meIn de Maiustraat, Somel'llet West,
~~E::;~~:n~en ouderdom van 2t jaren. "'1'~,lUUIller" Bediendes Kamer, Voorkamer,

De bloedverwanten brengen hiermede Keuken, Dispens t-n Badkamer.
hun ha.rt.el!ijken dank too ~n al de be- 2 40 G . te' E .
langst.ellende vrienden, die wo trouw • roo "en, annex
hulp haddeu verleend gedurend zijn van het dorp. . . .
zwaar lijden. !?eze sijn de beste woon en be~ighël

De bedroefde Vader m den omtrek .
ROELOF P. v. d. MERWE, '.' Co.

en KINDEREN. Het gdhep} van dit kostbaar eiqendoin beIlllaJR·'Jjtt]ltrelnt__________ vruobtbaarsle-n-qrolJd, el1:18
waterrechlen.· ~I .• ., ~ :

Be~ stevice ~C)On~uisword~ erkend de mj~1~~IW4mSChl[e
no_ ........ Hkste WonlOq IL. het dorp te zijn •.

18 het .speclAal geaohlkt voor een

Groot Eersteklas
er bepaald behoefte bestaat

Wegens den zeer' vermeerderden ...... ,........
So~~t West sedert de oprichtinz
KK.18 de waarde vaD vastgoed in de Main
zeer toecenomee, dat het zelden in ce
veraohaft derhal ve een

kostbaar elqendom, voor
~ bei..~men. I .

LithographisChe Plannen kunn~D verkH'!ilen
....T •.....,~ .. " bij de Procureurs voor den verkoop er,

of van den Ondergeteekende. i

. PAUL D. CLUVER
"1.,.LlUAY & TAIT,

4 Walestraat,
. . Kaapstad,
Procureurs voor den Verkooper.

1909.

A-<L'tFamihe en Vrienden wordt bekend
gemaakt. dat het den AlmachtigenGod van
Hemel eo Aarde teha.a.gd heeft. om de
doods Engel toe te. Iaten onze oude-rlijke
wow..ng voor de eeme mw binnen te
treden en weg te ha.len door d .!toom
OIUe geliefde oudste dochter, .MARTHA
CO!tl'BWA 'OPHIA (~ty) op Don-
decdai morgen den 4den deser In den
Jeugdlgen ouderdom van :r.eventi.en jvén,
YeDmaaaden en zeetiun dagen. Hoe ~wa.ar
WL verbes ~k voor ani iB. SUJ..I n wij.ona
t.l'OOSt.eD e.a denken de Heer heeft gegeven
ell de Heer heeft. ~e.n.~en. de DMiO d811
Heeren Zij iOloofd.

Verder wenachen wij omen b&rtelijken
dank toe te brengen aan alle f.&m:ilie en
Vnen.den die ons wo troow ijgestaa.n
hebbeo. Bijzonder w6nachen wij te dan-
ken de Wed. C. Burger en jongej. Heeter
Burger die alles hebben opgeofferd om ou.

( 'e hulp te komen.
De bedroefde ouders,
ABRAHAM J. nn ZIJL.
JOHANNA v. ZIJL,

(Geb. B-urger).
MIddelpoe~, C Ia.nwilliam,

7 Dec., 1902.

.KENNISGEVING__;_ I
Ul~d. aand ~. Koop•
DE Beroemde· Zaai~ en VeepIk.ta

. "Elandevallei,'· gelegenl iu
het distriot Malmesbury.- ~ in
zijn' geheel 1,656 morgeu, pd
voorsien van .staDdhoudeDd Water
het geheele jaar door. I

Prijs £4,000 ponden ster~::J
Doe aansoek bij den. eige ,

, I

C. R. B. MOST EBT. I
. . .Elandsvall~,

Poet Kantoor Oudepo.t.
9 December, 1902. I

ACH w&&c sal ii woorden krip om de
familie BIn vrienden bekend te maken'
~ de doods Engel al weer in 0 midden
waa, om voor de tweede ma.aJ. nn mijd
liJde weg te nemen mijn dierbaren en ge-
hefden echtgenoot PETRU JOHANNES
MARX, in den ouderdom van 59 jaren,
11 msanden en één dag, DA een ziekbed
VIJl ld dllien.

Ach de ledige pla&1.e van hem te aan-
lCbouwen iB bi Io1eir voor OJl8. N iet alleen
111 JijA wo.ning, ma&r oak in Gods huia
wordt hij zeer geuust.. Maar wij zullen
mjgen, want .zalig zijn de dooden die iD
den Heer sterven, want zij zullen God Den.
lJ! de laal.eto uren nn zijn heengaan heeft
hIj Wt 0113 gesegd . "Uw hart woede niet
ontroerd ; gijlieden gelooft in God." Toen
heeft. hij Jezus zijn verleeeer tegemoet ge-
ga&ll.

Geza.ng 49, vers 1.
De ééhtgenoote en kinderen brengen

bun ha.rtelijken dank toe aan I'lle vrien-
den en lielangstellenden, die 01111 zoo trouw
hulp betoond hebben gedui n.de zijn
ziekte.

De fiëdroefde echtgenoote,
J. J. M. MARX·

Dadelijk: na bovenstaande, zullen 18 Peroeelen
aangewezen, elk 90 Tt. bij 5(/ v ~1O.~~iM~k()()P aangeboden
Zij zijn gelegen aan de ~ns I he~ Optploffings

..lII.r' ...."'.. en Lourensrivier Landgoederen, Beperkt,. 0 200 yards
West Spoorweg Statie. . .:

Hier is DUkans niet alieen voor den De
. huis te hebben nabij het fabriek, maar .

QlJt;CWIAWIUCJ:I en anderen. . it'~
Volop water, goede grond, prachtige uitzioht~~ ,

Termen om Koopera te vreden ~ stellen. l
SKEtCH:' '.

PUBLIEKE~RK~OPII~G~
DE heer G. 0-. )(Ja,IB, Br.!.fe-

noodzaakt sijnde sioh ..an ~ne
zakeD te ontdoen, heeft 'den 0 der-
geteekende gejaat om .op .

.' . Z.t.rd.. 10.... 1arl, 1.;aa,
publiek te v6Tkoopen I jne béro;mde

VEEPL :ATS
1 i

"list II ,nH I' 1 . I.' . .. an..".... IItlttItIII ft
-. l'

groot tU88Chent1,OOOD ~,OOOmor-
gen, heeft "lItauclh9udende fon-
teinen; Daoimen, Kratten, eD.! .

Deze plaats behoeft{ geeD -.obe-
~' veling en it seer .ker de pe.te
, :,'-.eeplaata in djt diatrikt~ Br iiOQ~

niet één plaat. in d~D omt~k ~ie
voor .tandhoudendheld en weide

'v09r kleinTe8 hf~om~nt 1 met
meer genoemde p .L~Jk staat.

li. HOTJ,1All'4DERi'
. f .Ablager.

WillimD.. ~ \'1
6 December, 1902. .

l1&ncaza=,
Dill!.. toc.!tewtrom,

12 October, 1902.

AA..'f familie en Vrienden wordt hiermede
bekend gemwt dat het den Heere heeft
behaagd mij door den dood te ontnemen
op den 6den dezer mijn teederge-
liefde echtgenoote JOHANNA WILHEL-
Ml~A .MARIA, (geb.) Du Toit, in den
ouderdom van 27 ja.ren en 11 maanden.
~ lijden, tW. kort doch liIJlli,rtvolw&l,

droeg zij met geduld en zij onteliep in
vollen vrede m~ haren verl~. De
al&g " hard doch wij &&Abi.ddenen .zwijgen
in de hoop op een heerlijk wedenien.. .

De bedroefde echtgenoot,
W. F. TMMEJ.MAN.

"a.lfma.nshof, TUlbagh, '
8 December, 1902.

.Alle bijzonderheden van .
M10HAU EN DB VILLERS,

Proeureure vOOrden Verkooper,
Kaapstad.

PAl1L D. CL ÁtBlager,
LLENBOSCH' LOOPEti·DE ','

OP mijD: plaata &eden ee*' ge-
ruimo tijd. 3 I KOeieD; De

eigeDaar kan se terugbekomen op
be'-ling van· alle kOate~'. ~dien
.Die.t.~Joet voor he~ einde tdeser
DUijLDd,. lullen sij verkocht worden
ten einde koeten te dékken. ;

M. S. LOUW;.H. ZOO~,
• I

StelleDgift, .
P.K. Klapmuts StAA9 Deoember, 19u-,,~

tiJ.'t familie en vrienden wordt bekend
gema.a.kt, dat het den Almachtige behaagd
heeft, van mijne zijde weg te nemen, .~p
deJa avond van den 5den Deeember, miJn
dierbaren ecbtgenoot, DANIEL RUGO,
u1 den nog jeugdigen oud rdom van (8
ja..-en. mij nalatende met see hulpelooze
kinderen, om dit oahentelbaar vorlio. te
betreuren,
Ik zal mijJl mond niet open doen, want

de Heers heeft bet gt!cla.a.n. Bij doet wat
j eu is in Zijne 0 fen,

G1!zang, 182: 4.
Vrome vroeg gesi.:lrven vnl!!nden cu.

De bedroefde Weduwe,
ANN A M. llUGO,

(Geb. Le Roux..)

WATER'!
. ,.
!

. j '.

. ALS A~t wor De "lOns LaIul" ~
Wetedorp, dillt. Bl~ntein" iB' aanp-
steld de heer J. W ..L. OaTLIPP.' I

O. 8OHUlI1'Z,
.'~

Kerk .elein, PaMl.

EDIGJJ AOii:NTDlvoor de .'
,.Norrahp.ynwnar"

(
Vee Voeder--Jrteel.

Onovertreftelijk ala :
. Aanteeling-, ODderhoud-, Meat:J.

Melkvoeder voor Rundvee, v
kens, Paarden, Schapen, en
gelstrnizen. .i

Thans algemeeD en met 19oed
volg in' gebruik .

leP=~koop bij I. I_I ,

Beriohten hiermede' dat hunne
geftDgeD en bereid iijn ............... :.iI.....

...., ... a...... ~.. -":~.--~~~~--~~~~~

KANTOOR: JOHANNa:::ojit~ ..
POSTBUSI,ooa.

· . '.' .) 1
· . ..' ... ~ gY,A8 gXiE&REll.· KB. NIS ~ardt hiermede p-

~'8orteeriat tOOI' h....
j

. lil, .Jo~ ea J~, . Il8ft1l . VolgeDl Artikel tO
ftOr hi!Jt ..._.._ 0'-: yan W..-t 4s .... 1882, dat lelrer· j '.) ,,'~.~~"1' ~1OeD.. ~wijaiJ.de 8Pgu,.t.i.eI door dea

. ' . I 1 I Rta-d SIjn PMl ,",burd, WM UD-
Ieder Kleec1iD~uk:~Dl_t ia oUe ElGiN l'a1)rlekea ill 'h4tt gaat (1) het aobutten nD rond-
. "., . I~ l : .r . I : . bOpeDd 't'8I\ (2) h..t 1flIRTUiaaeGm :1 ~!I_P. 1,/n J' nn·DaohtYUil. (8) hont kal'P"'Jl, (")

"CS 1/ r f)/;\.1!/ftQUt nu. ~.:i.~.:'S~~Ë~
., jl8nl(8o, (2) G·m. h\lisr~ (S Op.

richtee VItD rb..uweo. I't.allen.
kral...n, eo.. (i) ~hel',oi!lg te-
~D kwaden d~ (5) M:&Utn en
G"W'Ïchtel!, (6) M'loiClpale Sobn',
(7) 80trten en straft\m. eo d een
aflC~rift hiervan g.-deponeerd .iI
in het Manioipa1:t Kaatoór ea t.
sitn is, oe gelegene ttjdeA TOOr
ieder die wil. TOOr UYf'D d&fl"ll ftIl
II Deoelll~. e.k. snUeade aj....

geeD bes".....n sijo geopperd.
DeltralMltlgQ. wórden.

Op lut,
J. HAl([LTON WALKSi,

, Secretaris.
AfdeeliDgs Raad Kantoor,

. ::Montagu.
9 Dee., 1902.

YA•. ALLIE •• ,nftl",a, ZU. THA •••• "OOJlIlAAD.--+--- ---_ ....~
Neem geene dan de ·'EOHTS."

_·._·..;.'1 -
~ ARLSGH& • 1IIClPWTEIf.DeZA 1took.kaohe~ die beide hout en steenkool brandt, ia .,r he-

zuiDigend en uiterst geechi.k~ voor Zhid .A.fri.kaaDBChebehoeften. &8wone JwUW:tt.

OP ZATERDAG, 27 ~mber,
1902, sal de gewoDe Jaarmarkt

gehouden worden op he.t .
UIlT PL.£II, PAAIL,

ala wanDeer aUe soorten van Vee.
Pluimvee, 'Varkena, Groentea, ens.
te koop znllen .orden _n28boden •

De Verkoopi' g zal te 6 uur 'I
mO~. bea'innen.
LET WEL :-Niemand sal

toegelaten worden om ártikel~ uit
dtt.baDd te ..erkoopeD.
• . G. J. JOUBBRT,.

Stad.klerk.

Woodhead~" Plant: .&
. . E;: A ~PSTADT

~o.·,

J6J6S Vloeibaar· Sehapondip.
D. "rt.'d vali de~ ~.r.

i' UI " lEIER' .• ~IEL ,. lOBI
. I_~------

G BNBE~T SOh~.J,~e· in Paarden, HoudeD en and~ dieren
. ..ernlelt boschluue;;'jïnlzen en alle andere mae·kk-n.
1~R~O'n. om !00 !olc~apeDte w888Chen. AanPevoleD door' den

~oloniaIeD Veearts ID verbi'Dd Diet Runderpe.ii.
OVaR.A.L VlElRK.001HT.

OTTO L .NllSBERG ~ Co.,
.. KA~PS'-I'.A<D. '

. I

BIAIIZIEITE.
I Munioipaal Kantoor,

Paar~ 9 December, 1902.

!..Bonden B.Vereeniging
·llrc.ltlr Til.. .-

HIEBMKDE wordt k ....'Dnit J8'"
geTeD dat een Vttrgadenog

~an bo~6Dgenoem.teD Tak al pl-..ta, ..
ViDdeo, op 17deo DecemQer. 1902,
om 8 UUI',n.m., ten' . we
088tnuraleden te kittRmi
dere "",rbaambedeu te ..drncl[llio;J1D.

Alle leden en. bels g:u;el,end
vrieDd n WOrdt'Ddrinaend ~dr6OlJht
tegenwoordig te sijn.

P. G~ KUB.N,
Voorzitter.

Eenige~Age;,te~ voor Zuid Afrika.

Zaad Aardap~18n..,Zaad wdappeleli
. I

. I

Wij boekeD nu bestellingen voor' afleveriDg gedurende November
van in ENGELAND G.Po'l'B j

.,Up.to-Date.r '~'Early Rose,~'.'Beauty
'of Hebr~n,'~.,King of ..the Early,"

.and "German Blue."
. I

Ook 'voor in Frankrijk: gepote ".Early Rose;t en 'in Duit.ohland
gepote ""Qp·to·Date,'~ en an{iere ~.,rten, aJle de produkten van' de
~te POter!J wier ~put.atio C?,V8I ~ .8l'~~k.eDd is.

LIBE~lI A li &, Bl!lRSKI,
I ~ .urtt••r~.,. Xaap •• ad.

Poat'BUI 157. ~~ " -:
TelegrauuDen: II Liberman."

'H.A.A8T .'0 r
'lJ'RAAIE. be.te, Duiteebe Pt"D~
J] (Lehm&llu), gema~ TOOI' z..A.; .
ij...en raa.m, kruit· 811 a ._r"lr, .plinter
uieow, in linken !ria Voor £SO MIl .w

Bn-nu MIl ..Ou Luld," 1De~
motto <4 PiaDO." .

BENOODIGlJ ,
l'-"BCSRTIFICEKROE Olldere;
J wij. ree TOOr de Pri ...

Boeren &hool, o.tIaDda (oabij
lraapllf4d). om aan SH ~
onderwijs te ge-.en. S'leOiaJe .....
eiacht.en:-llollandJoh. M~ ea
Naaiwerk.

&laria £50 per jaar met kod _
logies mj. Applioatiel m. p-
.tuigaohrift.en sullen ontftDgeD w0r-
den tot 81 D cember, 1902. Wetk...
caamheden te ~Den n, de Kent-
feelt vacntie. Voorkeur sal ge-
ge ..eD W'ordetl aan een bejaarde
IenooD, . inaiaat kiDderen op ·te
.....erken tot bij &hool Hi«her. "

B. ~'fAB.'B.
Oatlanda,

P.K. DurbaD ..ille.

, !

·D.D.At~~.·
DEUTSGIlB OST-APIUIA LINIE.
.' ·I:lDpe..t.l~. Malldl.J.~.1

W~8TBt.IJKE RouTBJ
Kaapstad noor Eur~(Ja, aandoend te LOI$Pa/mos, lissabo»

~lissillsfe'f' Bremerhov811ell Ha'm{Jlir~.
8.S UI8E~" op !Jf 0mt~ 23 December. "
S.8 KBONPRINZ," op of.omatrMka 20 JanllAli·
S.S. "HRRZOG'" op of oma~b 17 FelJr:u.rL ' •
P~ DMl' Groet Bns4nje Wlaeeleo te V_!.iaiugeu, waar Vrije ~j. uite,. . e WCII"dn ou.z:i Londen. I
.' . . 00 TBt.IJKE ROUTE~

Aan Kaapetad naar Por 1 lDlzabeth, Oost Londen 8ll Durban. Z01fDJUl
Ov.asO~8PI1fG; ~daan via 008tk~' Haveu 1n:8uez Ka·
naal, aandO(tnd of ~ultend met l)e~b&~1. Beu.. Ohinde,
xosamblek. Zans1bf' Bomba.a1, kombuaa. A4ep., ~pte ell

Kapela. AT kAAP8TAD'j
. I

KE:NNISGEVING
DE Heer A. I. HO~1 ja UnPrteW

al. Agent yoor 0... L.od ~ •
l'etralbarg, O.R.L

C. P. SCHULTZ,
Kaa~d, , secretan..

10 nee., 19Oi.

DE AlI'JULUNSCBE

BIJ IEL - B.....
WELLINGTON.

S.s. KANZLER" op of OIIlI~'ka
S.S. "KURFU_asT" op of oiDstreelu 281a11u~. • I

Vmob. 'fOOl' ~ftDa op ... telaad I(juder o...... piug.
'Vo« .....,M' ~ doe meu ~ bij . ~ I



•••. 10,000. .! .' 1 • I" .' .. 'I t, ".~. .;' ., •• ~i'
i' . '''i' '
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