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De Pen en de Med.iaohe Fau.cultAlit
"lU. BOSEMONT'S lJY8i.eem van
soek naar het gesichtll y.armogen, ja
meeet TOlmaakte, wat beetu.t." . .

Murray.burg,
6 JUDi, 1903.

leken p
den wan- ....
door ver-

Gouvernante Benoo...~"""•.
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De oudergeteekende behoorlijk daartoe gelaat door
in den ~oedel ~ wijlen 61B'l'l'JOJlBnI8~LI Roux, Tan " Pu. ... t
zal publiek opveilen op de. plaa op '?oormeldeD datum.

'I '_.

, . OD~ Koelkamara DU ~heel 'YOHooid sijDde, sijD wij klaar oat

" PLEASA ~ .' Bederfelijke ".,. ftIl .neW 100" op alaan.. : '

DISTRI. KT S~EL- LE---t-- . Fijnste ~wau~t Bevroren V eo 8chapenvleescb'~
vv 'A~. altijd in yqorTaacL ook Kalkoenen, . BeDdeD; Ki_ppeo,en Ji.:

Op DONDERDAG, 25' Jt;rNI,' 1 'J Beate •• ;kea Au~t=:: . 1

.Selder U.~ de Lupe lIaIokflDlriiMm..

ORD~ VAN BUITBN •.OB~O(]I'l' OF KLEIN. ,
~tYUJgeD altijd de meelt aandaoht.

De lieer .I. J. VDI'rIIa heeft
IOh"ppiJ, en hoopt op -deDetean 'fan

VÓOI' prij... eD opalag MeTeD, _lli"_
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'. Vut EI.... om: .'
De welbekende ·plaat.! P.LBASANT ,VIBW Foot'

£~ 2~ Tk. Roeden; dese plaats Ï8 gelegen laIip· de "
Eind.. heeft overvloed van' water "11. Ï8 beplaat
boomgaarden van allerlei sool:teil; er zijD. ook groote
met lucerne die seer goed bearit trQordell.

Br is ook veel bouwgrond; 'op de plaats Ï8 een Dl'lliOhtill'
groot wagenhuis, atalleo, buitenbmel'l; ;8D ~D zeer aebll1u1'.
nog andere gebou 1teo, aJle~ ib orde. .

Dese plaata Ï8 een van de beate in het distrikt nu Sw.aD.11dali.
Ï8 gelegen 2 uren. van het dorp, een ~ mmute.n· van
Statie. . .,'

Deze biedt·am eeu.e gelegenheid voor IJCWWK1Hell8lll18

i.een seldsame bna, die~:mm 'Qiet voorbij kan
kans komt niet dikwijla, .100 maiU: gebruik: erT8Il.
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mlt. hij alle onkosten van advertentie
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, OKDlBlUzmssD. Swellendam, 2' Juni, 1908.
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1IlU' 1'1111 r
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Heer C. T. G. E
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RBV ALLBN 't'U .all lriIIabea
B1l~, op ein 10,1_
d.~ ... "

J.lI,'.BA.DDBYBa.

HET lllnretijk datl -..at l)ft,.wtd:
1t'Qro. *--'hen CleD. h...ns ... Bhodee de
JOHANN' VAN DER .,.,,""" 1TU
Paul, ul ~ om dighedllll niet
'VOltrok_, worden op MaaD~ 22
~ __ '-keDd pm~ m ....
DONDERDAG, 18.tuNI .. L", 'kt

PrijleQ (waarover gij
de~) op MDnaag.· ..

Bovellgeooellul. KIaYiereo gema alp-
~ voldoeaiDg, ,

DOODBER~G HTEN.

• OVDLKD le ~oordia, tN.,.,av,a-
land, 1Irs. E. Ku~L, ill den OIUIIVfI,Olll
van 83juwa.

_.
Lft 0' AD... :

D. I. de VIlÁera,
I O~GEL.8T,

WJ:LLIN G'l:OH.

oeg-

OVERLEDEN ~ Woreester, 11&
bitter lijden an elf illlR'8D, mijD
liefde echtreooot, MuilmL 'Josu.,
ouderdom vm 61, jaren", ~
26~ r,

I< Ik al n;rij mond 0_ Opeodoell,
Gij hebt het gedaan."

• M. D. ~E KOCK,
. (ge . v. d .

Woroeeter, i Juni, 1905.
Teve weIUiCh ik in ~ der

mentlijb nndeNn en van mij
hartlJliJken dank aan Dr. en Mevr.
en andere vrienden en vriendinnen.
brengen voor de hulp en bijllWld, .
gedurende de krankheid- en bet al'lil;entl~n
nil den overledene.

-ELECTION OF .MEMBER FOR WAaD
.... NO.3. .J

AMENDED NQTICE.

KlezersIljat, 1903~ lOOi.~RHUISD, om voor eeuwig bij
Heere te zijn, op 101uni, van· uit
eilj School te Woer, na een

bed van S dagen aan D,iphtheria,
(Molly), oud 14 jane, oudste dochter

r J. E. T. WEIT
Pastorie """JJ~".",Y1JJC~

P•. S9: 10:

,-
AAN bloedverwanten n vrienden

hiermede bekend gemaakt, dat. bet
Heer behaagd heeft tot rich te'
Vrijdag den lóden ,.M' onzen
Vad.er &aBLO. DAVID LE Boar, in
ouderdom van 8i jaren 3. maanden en
dagen. ~jne werken volgen hem.

Diep betreurd.
Wed. A. P. Z.EElfAN.

DE •
ZUIDAfIIKAAIICIIE 0IIIEIJ18Ë

loten.
ploegen.

voor Wijn-
ogen, sooala

otehouten
l{ezet, 701.
tfals 6 Tt.,
£7.

HEDEN oasliep onze teeder
Bcbtgenoote en moeder, na eene
k:ige .ecbtverbintenis va
jaren, in den ouderdom van

nden en li dagen, na een korte
pijnlijke %ielrte van .lechts i daeen.
dank I Wij weten dat zij veilig

• haven van rust en vred is aan!!'ell~n(JJ.
Haar leven wu dat van vrede en
zoo ala zij leefde, .tierf zij:-vol van
he.mehlchen vrede, dien God alleen
kan. 1uar grootste genot was altOOII
goed te doen n het lijden van anderen
verzachten. Van haar kan met re.éht
~ worden:, .
" Zij wall een moeder in uraeL"

Vrome, vtbeg ~rven moeder,
Slechte zijt gij ona wat vooruit i
Wij zullen U allen weder vinden,
Als ons JezDl het graf ontsluit.
Eerlang sullen WIj met ruiten i
Wij rijpen al TUt voor d' eewigheid,
Daar ons het boogst._geluk verbeidt.

Haar rliefd hoofdstuk werd· op bare
grafeDJll gelezen n.l. Johannes 11.

H. J. LE ROUX, Echtgenoot.

Kinderen.-:-
A. 8. LE ROUX, t

E. H LEROUX,
MARTHA NAUDE,
KATIE LE ROUX,
ADA F. VAN NIEKERK,
CORRIE VAN OS.

Schoon .Kinderen:
NELLIE LE ROUX,

Geb. Van Niekerk.
A. H. NAUDE,
LEONARD VA OS,
J. A. VAN NIEKERJr..

drie deelen, .

'1·

JNEN.
en Mei.

10Ut 6 'ft.,
j, IOn., £4
.gen .
let Kaptafel,
2 Stoelen,

n

-.»

4 Foto's van Gewende Boeren
:r.en XOBtbau Aandenken.

REEDS H01(DBRDB.N VERKOCHT.
TEGEN toe&eudiDg nil patton!er ad. 12

shillings, di oo.d.ezg.teekellde franco
door geheel Zaid A1rika 4 groote, mooie Fotol'
.... 11 ge"oDde Boeren iD den~, ".I'J)JtIeld
door b t Roll. Bood..,. K.ruia. Op elke
,taan ODg'" ao burgen, t dokteren eo
"erpJeeeten, eli de foto', &jiDOPl.pJaki op fraaie
l1'oote bnóDl. zeod poetoroer ad. 12 ah. itr . KENNIS wordt hiermede gegeven dat

• "li brief mei dllideljjk &dr., aan wien de foto'. eene Publiek Vergadering gehouden UI
luoadeu moeteD .. on! in het. School Gebouw Slot van de
Po.tbu. .389, D BAKKER,. op ZATE.lLDAG 20 JUNI, om 1~
Pre1or1a (TraDava&l). Fototrruf. voor middag, ten einde de o.hel-

Wet, en Publieke, en andere weg61l,
v ....band met den Afdéeling8 Raad te

-

90s.
Butretten,
waarde.

DIJNEN.

.1

ieder wordt. vriendelijk uitgenoo.
BENE Gouverna.nte voor 'een plaatHckoOl dese Vergadering bij te wonen,
te Bloemfontein, diltrikt buerburg. (12 H. P. VAN EIJK.
uur van Fruerburg Statie eD vier uren
vu het. doep Fraeerburg). Eigenaar, de n 1_3_J_UIll_'_, 1_9~03_. -.-
Heer C. T, G. ,KrUgeL ,

Opvoeding van acht kinderen in de En·
gelache en HolLanIbch Talen, en mlUiek
illdien mogelijk. te.nda.rlb 1.- V. ale-
mede Naai-werk.

Termeo:-Vrij Logie. eD iIlwouing met
.u0 per jaar. Reis onkosteu Tall I'ruer-
burg 8t6tie naar de plaat» word D door
den Heer Kruge beta&ld.
Appliu.tiee ingediend te worden

onderpt.eekend VOOl' 30 Juni, 1903.

D. Jl. DYASON,
Procureur vour den Heer Krugel

F~
21"1_ •.
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;West bezOeba. .1' I tlppetijk " ~
.Wl&CjiC= , .tltH IIU

VlUl V.ur KOSTU'.
oOp.Ib~ nnaoIIrif" ........ uIp.I-Bct M ....._.. .

loot,

Veldea opera GIae ....
la .... fW. ttt )=H,
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<yoor'recht« Maasdorp eD Kotzé,)

• DOmNGO YS, TONKI,
In de...e .-It l!Iekefl de :.sieka getoigea Ivoor

venreerder deze zelf én ujn' vrouw te zijD,
en zijn wOCllat, 'r"f!rkJareOde dat de UOU"
tellil( niet, l' rweerder wellicht, ~"ezi&
kon zijn, liet de zaak m haodeu 'I'IIn bet ~I
dat; uiu,ra.k deed v001' ,£46 6, 3d. ¥lO de
1t05teU "a. dm ei!lch) .abIoIutie un de 'm.
tautie wat den tegeneilJeh betrof.

ORPEN v. OJlLLIERS·.
. Ju d.- saak deed 'bet bof uitJ;pnak bij
moDde na rechter Ma&!IdDrpJ.die .. ees op de
be~ tegeu ~D' . ~iitie ingebncht
d.at zij met door pet~tionan getaekeud· ... ,
en op de itetabepaliDg dat een petitie lIver
eeu n-tel door pe\ilioáaria of al de -pe-
titiou.arilisen als el _ dan één "U, moest
geteekend WCI"den i een bepaliug di41 .mh
"oordeed ..ls ebiedend.' Wel.. het, 1'Olgeas
een autoriteit in RIk~ (Max"ell m IlijD
vi-i-klarÏJlg nu .. etteD , bet. gebJUik nu nIke
bepalingen' in 80IIUILip rallen te h.cIIou-
wen ali! oebts.eDbB pr~, maar dit
.erd door Maxwell ulveD ... ie. bMchóa.wd
..an ,. Ib _ttighcid twijfel be tand, eD ~~-
lig kon het uiet. t~pl lijk .ijD op get'al-
leo ",aar de ",et zeker. re.cht toekend8 Oader
bepa.,Jde voorwaarden, dié zij ilClIid r t-waar
~d kuJUl Il ..epten .h zij niet n~e-
lijk 1I"IIreD. Aehtt& men m, den regel de IIUJD~
teekeDing vu een prooart!lUJ' op een petitie
ens. e..en good ala die nul' den pétitioaaris,
dan" bet ,duidelijk dat de .. et op de ft,..
ki~ties nn de eigea naamt;..Mening
niet lIOU 'geosproken bebbelf lOuder de be-
paalde beêloeling dat zii Y(jlst rekt. UOO<liIt .... ;
en hierom Jlloellt ·bet ,bof' veftlaren ast d.e
petitï. ill -deze saak voorgelegd .oiet pldig
w' , en moest het .anzoek .. orden aAngea()o
mn.

Nadat ook m de zaak van LQwi ea Dom ..
n'.~n m ter fonu~ ui.... k w. .ge-
daan m den &in nu 'Wat er deo. vorigen dag
Mer geaegd " , ~ ui~ Tm het

GrcoenE'PUll.tll hoo!dpunt, dat, ~ er een ~JDe!lt en eeD
been;dMDI!. eodicil WIIl', bet Iti&t DOOdablijk .... dat in

beide dnellde ex_teun werdéa aangesteld:
'V81~DiU-11 gmg het hof over t~ de &aak nJ)

, BLACK, KAISER/;
Advocaten Upingto~ eb Ál_der voor

ei.sch '1 il.rohiieot die £35( nu venreil,..
der wilde '!'OOr verricht "erk; .ctnJeatea
Buehanan Biloeet voot Te"..~r:) EiIaber
verklaarde door VN:W'eenler ~ lAl zijn
voor b ma.ketl Uil planDen III t,bi)lIODdftb&-
t:k>u voor tekere ~ UIl dM! hoek nil
Sir Lowry en StUclH;rlt.atntea~ lIIIlJeUd,i, bij
3,_pct . .-- de gebeele u~ hek«*eD, die

-'!rcricl,tin~udl-biJ op £11,160 begTvotte' .. Venreenler er-
.. keude a OY uoarst, dOC!h diU de be-

daltblacfpell'S grooting te ~, ea had 'de gebouweD ver-
kocht aaa M. N.ughton die de ~1I'1Il8éster
_ g .. eMt; en de ~ u.teD nil deD
bou.. badden ecb4 £4,700 beclrapo. De
verkoop .. erd door eiacheJ' erkend' de be-
grootiJJg der koeten _t~hij ~ ~ tUg,
Jl dOOD erbaDe.ude <kt .jIt PUP Diet ...

COn... .,., 9 Juni, 1903.

)
) .

G. C.
n- boedel, "ellie eil~ ja 1l1li), OYer--

ledeD Ya4, ... door be. teA __ ......-kt
.... sijD .Ïlldejrarige kinderea, . wier. ~ ..
dal ja ~.ad .. ooadea;_ _ dier !dade-
_, dit ;jaar ovu~, 11011, _"'_ja:rig P'
1tordeta zijade een lepat Y-aD £j(),OOO _to
~ hebbeu,a Mb " Y"OIgeU Iidv_t.
8earie, ek vraag. ol dit ~ !lAD haar er!:
g_ k_ ..,.,ot dMa boedel HiJ
!:""II du _OlD aautftllDC ft.u MD oo.rator ,lid
lito. ~ ete. ~ "oor b.t 'OOI te nDDeU
breagea, ea sir B. il... Wltnt ab ~
~1IMIIIIl. , ~ .

, \\'lENER .; KtJJURD.
Advocut J. E. R. de ViJliertl voor .PPIi-

~; ad..-ocaa.t. n_ VOOT ~t. )'.eD
zaak 'I'IIJ1 miuaclttmg door' venreerdft deu
1IOnI bMooDd, door Riet t, ~n aan
_ beftl na b t bof om onnlraoht nn eeD
ferkoetat ~ bl genu. Bet bleek dat
de he"tri_ nu eipB~, in haDden, .... D
verweerden. 't'fWT nrett, _t-'" Dij reeds
J&ftIl laag Diet IIItIDellleef ·ell die'~ X. W.
Tcnnt "OOIIde. 'De Wee nn niet eeu over
~ elk bunJMlf m den -rerkoopprijl YlUI
ba eiPDdOm toekWlUll, biJ Md haar aaabie-
~ .... u, en Dog .. ven ~j jn oader-
__ eli .. toen C1eleisch om overdridlt kw ••.
Bij ua PG ·middeleta omeeD ~ over de
ank lIIt4 siju vrou .. te "oerftI. Dit "... zijll
plWtt • ...de advoc:aat De villiers; laat hem
napu ca het iJl fOnM paJillerilJ' te mopli
éloea. De hoofdr'Ilohter ..,ide cat: bet hof de
VI'OQ" beft .. _ oaa mel'Clnebt te doen na
betaIiJI« ~ e- _ ...11 .haar JIIAI1 dl-. uit
de oa~.rï.ag bleek de-, behoOrlijke t.
ziju, '

LOGAN YS. J;OL. REGJIËRJNG.
EeD _. om de Regeel"iág tel.tm op-

~tJC!.D tot. 'het opgehD der redeDeU ... arom
de JIeUIlbtell harer S~t1r~ niet ~t zou-
d ,D .. ordMl op een pl.. tiI aan (l'~r !lak-

Il te n_o. Advoeut Sir B. Juta voor
.pplibat; ador-.t HO"el,JODes 'foor de ~
geeriug. Het. bof iIlId V1'Oe8"r _ mtapnak
gedlaau die de regeering "erbood op de plaatJJ
anden daD voor spoorweg ,doeleinden te k~
meill; lriertégen... de re~riag bij ,deu git"
bámen raad in ppel gekom,en, maar tenr,ijl
-de saak haagende .. &Il bad applicant'de ngeé-
ring toegestaan op bet land "IL naturelle ..
Ioeatie op te richtelI'. Zij liet echter er ook
bak&têeneu makl!o, m 'l'udaar bet aa_'.
De Wa&nI. iBgeDieur l"OOf ,den' '8pOOrweg gaf

n. verklMi.ug dat het, ,laud 'm NOt'ember
1902 Toor spoorweg doelei~ outeigeud .....,.
Had de reg ,rmg eriillDll dat zij aobuldig " ...
'l"oor die OD~ 'I'~ te genII. dan
... , za Sir Il.' Job, ele u,af niet 'roor het
hof gekomeu. De hoofdrecbtflr seide dat ap-
plicant. aoodn hij nn de onteigening_ ver-
lIaJII', er terstond een bedenking t.egen bad moe-
ten 0JI8'W n, maal' dat 2lOO.l. de zaken thall
stoodeu, bet beter wa op de uittpr.ak 'nn
cleu geheimea raad te wr.ohten. ..aarm -[-
Jiobt over die onteigening IIOUI phaDdNd "9l.
deb. Bet h4J lOu ecbter Riet het hIiklIeIl nu
reech -ge'fcdmd'e t~DeIi JQáar het VOI1Ben
V1\11 uieuwe rbieden [ot. op 4e ujt.,raai "'11
d n geheimeu raad, na welke OOi de ~e-
tie dcr kosten zou .. orden' uitg~ ... kt_.

ANDERE ZAKEN
..aren die der petitio V&Jl Dono GreeD~rg
(advocaat Ruaeell) om de af .. eUgbeid van
~aJ' ech~woot, ab kranbinnige m Ámerika
mgelnrartiënl, O'Vet'drr.cbt te m,ogeu gevm,
die werd t~taau, gelijk ook. in de zaak
,VlUl 1IUft)JI eD Erop t~D VaD der !larwe
(~t R-u) _ vene' OlD. op "'.re
goêder_ tt'Df p~ nu _ ~jke Rit-
5prult beslag te mog&D leggeD, De zaak nn
.Miller n. Jrotsé (advoea~t ac.. voor appli-
sanë, adTOCla.t C. W. de Villiertl voor. HS-
poodént) betrof een gij.eliDg dié applicant
wilde zien opbellen en .. aar }lij b veroor-
deeld ..... ..cge_ het. niet betalen nn. ve~
goedj.ug .. egem "erIeding en om Mt on-
derboud nn een onecht kind. Bet bleek dat
pplicaJrt "A vrijgelaten ,bij ~eigi&Mng, I!n

da~ het uu de vraag ",aa of het besluit. tqt
oog ~Id; m,aar aan den áI1ckren
'appticpt te .riIlte zijn 0111 de

£1 lOs. per maand t betaleu waartoe hij. nr-
OOYdeelO .. aa. Bft hpf stelde de betaling op
lOs. per maa~ as gij~ aciboneDde ,-
Irulg dit geld betaald .. erd, sullende zij bij
uiet 'betr.ling .orden toegepast. , . .

W~ V~~ m.t. mak__
Bank- .Ziek I _. W ........
...... iD Jot., ,...m~ ftOr d..op-

.. ;_"'idIIl~18'"
1Iot'__ acM_ ~"ID.SiOIa ~ 0ftI' eea (JeW Blak

1&M,...t. il,.....tie peel bebtaCJ. w ..
ftéI~lidiJ. _ laDIa iD ......... ....-

,~

De ~fed8D.is· van &eB
, "COld Storage'" Ian. -
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