
,......
I:) 0,
TRUT,
& Co.,
IP87'.w.

/
:--- 'ENING.

.'~;
',. t

" DIE GOEDE WAAJl.1)B IN

ILEBrlIKGssroml _.

. '. .. .'oiiiimaS,Dl
- -~Tegen Zee~IBillijke Prijze.n Willen
-_ . hebben behooren S!Oh te be-p~~ni=Ieb,K~,

NAAST DE HOLL. GER.EF. KERK,
KAAP·STA:D ...

<DEEL 74r-No
. .

DOODBERICHTEN.
OVERLEDEN aan zijne woning te

. Hontbaai, • fut. Robe 00, op den '12d8D
September, 1902, 'mijn OOeoerbeminde
Echtgenoot FJU..Ncor JOHA'Nrs Di Wu,'in ...,-=;",.;:;o.~
den ouderdom van 7 jaren:> m.undeu eo
17 dagen, na een gelukkige echhp-binte.
nis va.n 56, jaren en 6 den
mij nalat-ende m 10 Eigen, 8. Behoon,
44 Klein en 3 Achter Kll".olI Kinderen om
zijn verlies- te bemuren, na een smarte-
lijk lijden "Van 26 dagen, die hij in ver-
t...rollWendroeg. Gezang 20 Yen 9, .' .,

Kom', tnieD wij ~I ge~oedigd voo~t,. WA+erk";'nt'· stra a't ~:aa,'DEI1iIn vu$ T rtroU1ren p Il)!l woord; '" . ~" . CIf _ atat ,. ...
HOe moeilijk ons d we~ ook ICbijn, W . .. d
liet eind Al zeUr lig rijIl.. 0-.> ENSCB N.. aan hun v~le vnen en. en .K.UJ~~Q'

Do bedroefde Weduwe~ . gedure.Dde ~e p1&&nd'QotQber ee!!
ELI,zABETH JOH.DE WET, kaansche MUl~~n-4:disso~ien de prachtIg8te

glib. De Wet. len ~anden.· ~... , ". I .

, Lady Grey, Bobertson, " . Deze'M li zijlr:van 141 panden 3 tot
J'l. September, 1902. leerd in het tuig. en vu 3 tot 5 jaren oud. .

. Personen die voernemeas zijn, te koonen
OVERLEDEN opd li 26stenSe te ber bijzond~r~e4en, ~n OD8 te jCFjven.

mijne geliefde echtjten te ·Awn Lom A.. . """c'KENZIE. '(geboren du Toit) in. haar 7!:bte j r, na. l.U~
. een echtverbintenis TaD bijna 52 faren.
H&&l' langduri lijden 'droeg rij met'ge-
duld en dankbaarheid. Zacht gillg zij

in vrede. Mijn hartelijketen dank
ik betuigen aan alle vriend die

zoo getrouw 'hadden bezocht en 'bij-
alsook aan D . Malherbe en Dr.

voor.hwe belangstelling. Gez. 2~;

N. J. 'DEETLEF8.

, .

Afrikaausche Onde!linge V gdij en
!.ssurantie Maa.tschappij Beperkt.

PAARl TAK.

'. I

OP Vrijdiag. dan 10d~1ldezer.zal
reeds vroeger -geadverteerd, Publiek Urik'r-nAIlI\}.,.,i·p!rnnh

ville. Zij zijd uitgezocht uit 750. Idie pas
lig en 5 jaren oud. grooter en-jonger dan de

ingebraoh, Kom Koop.en ov~rtuig ~zelven.
BelangriJle Publieke. yert

VAN, .

VA.ST RH .LOSGOED
.ill ~E PAARL.

.
. I,. T _ • ..

.GOEpKOOP . VO~PER .VO?R .·BEES,TEN•.
... ~r.·G~.D.. .'

per Sag. geleTerd. in ttuok te XewlalldL
O1DJiI~""OCt.4E1•. ,G~.D.

Ott.o's Patent ~ :"_)ine. Y. ~ per zak,
te XewlaDda (zak. 1~t8D). '. .

...mdo daa'elljb bij de ;arou~ be418JlCl, eet: par DWUl.
W. ,L.' JlDWABDS. .'

Qllll80JtlI ;Itaa~e Bl'ou1rertJeD,~~:peperkt".n1Ia4I,

,
.l

·"~1I"1d Jl4eD•• "~ .-{
Imip 'rUIl_ of Prod_ l&Il
UI-..u.ari~ ..... ·I
at_tij 0JlUU&a. I

D ~UK&: AFR~NQ.

! ::Itrateu.t
':" 3e. OIlU°ugtl.

ot Toot m·
. .ll'kten TU•~,
:,. JIUlI.lUJI •.,.,.... nE Ondergeteekenden zijn :ovér-

U eeugekomen in vennootschap
te treden van af den lsten October, TERMEN

nl'OllDl)~. 1~02, als AFSLAGER. en zullen
als zoodanig bezigheid doen onder Voor verdere bijzond~rheden
den stijl ~ J. J. DE KOOK& Co., Inter zullen ver!Chijnen.. .
in de distrikten van ROB~T ON en Stamper en ZO
MONTAGU. alsook in de sangreneen- ' '.

distrikten. I

De firma zal haar Hoofdkantoor Kantor: 7 en 8. A.rderne~s Gebouwen.
hebben te Robertson, (alwaar de en 133,Langemarket:straat.
ond~rgeteekende J. J. DE Koos,1,-__,..----_..;..--.....l.-..----+iH-=-~__i!iH~--___1

mi:nst.e~ vroeger van Belmont, sioh metter-
woon za}'ve&tigen), en een takkat»
~ te Mon~ll. .

Adres: ~ .
DE Koos, .>.

_A. • HOFMEYR,
f Robertson.

W. A. HOFMEYR,
. Montagu,

J. J. DE KOCK,
Robertson,

J. J. DE KOCK & Co.,

t

.nd.sÓhe

TTAL.L,
~.

I .'.
de, Pr:ijJOD' -

&AAG._--
de~ .
• va--
AC..... -

Ka~toor van doeAfri.ka.anscbe
Voogdijen Ass . .Maats. Bepkt.
N'&a8t bet Stad Hui , Paarl,

24 SeJ1rmber, 1902. Zonder Reserv.e, op de Plek, te

w. ;LOUBSBB," ,
Fhiladelphia,
ÏDipheuvel Statie. .

lFSLlGBRs - YDlOOrsCBlP • OP

UIT 'DE HAND L·
, In de at'deeU.nlt v4n 1.,,,L."I~eJr-.

I ~. •

nB Verdeelde Helft van de Plaats ' 'PllterJtDUlb1~a
II dom van den Heer P. D. DU TOIT,'J.
groot 8,221 Morgen. en geleg't'n een uur rij~pD&
.. V~""-_ Plaats is toegekampt, en h~ft een' OOnDUI8
gebouwen en .Stal, Gl'OQte Landeré'uijen en
Vald voor allerlei soorten Vea,' 'Ben Hu~teJtI~t
Fontein besproeid, Hier is een zeldzame
Plaats:wii he,ben, zal goed dOOD" )ppeitmlQllkra"l
geven. . .

PUBLIEKE YWOOPIIG Voor bij~nde.rhed~n van Koopschat
--'. I B.~. DEVILLIERS, ·t'roc;)U!1ëIQl'

iDa ondergetaekenae zal voor re- .
ke~ng -van -den Boedel van wijlen l.I1llmO'vec, 19 Septeuiher, 1902.
Elizabeth Joh nna 'Christina Gers-
bach. doen verkoopen. .

Op ~O. Oot., ~902,
Te Sohuitjesklip, Distrikt Mal.

mesbury, de volgende:- 1

1 Molen (Paardekraoht)
5 Beesten, '
'~ Kalvers,
2~laoht-Bokken. van 1tot 3 jaar

oud, .
2 Merrie-Paarden,l
1 Kar, " \ .
Huisraad. !

A. c. GEB.' .BACH, .
Executeur Testamentair.

A. BEsTER, Atalager.

J'

• •

STOOM ZAAGNKJlLl'.tl ....

88, B'I'loestraat en'·.AU.LU/lIIUU • .u. •.

e- t·
,.

, ;
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VERGEET DEN 'DA.TU. DD VDXOOPIl'G NIJ:T

; t
",.
~ (5'0 :a'UIJS en. ~OO MJRBIES)

Engelsch, :Noord .'Alnerikaansch' en KoloniBaI Geteeld, Door een
Veeart$ ondersocht, en ,.rij van ~esmettel~ke Ziekten verklaard,

EN ONTHOUD 1
• I . ,

dat ~e Paarden IdeMallein Test zullen ·oIidêrgaan om .te
verszekeren dat zij geen ziekte ·hebben. '

Trucks zullm verschaft worden.
I ,

Boeren en anderen' moeten zeker dese Verkooping bijwonea. béae
kan wellicht de laatste Verkoop ing zijn in de Noord-Oostelijke Distrikten.. I , ..

Voor verdere bij sonderheden vervoege. men zioh 'naar " \
. . 'I I • .!

. H..H. 'ANPREWS, ~lager, Burghe~sdorj> •.

CROYDON~. '--:- . i"
. I
t r ,

bare ~.ope~ m.,., ~g
!
I

../

Een deel van dit praehtig" dorp zal ter
" worden aangeboden, ,

op DONDERDAG,' 30 OCTOB~ op de pl~k~
. OM 11 UUR, _'V.M•

SPECIALE ··,'·VRIJE,TREIN,. , ,
Die van Kaapstad. vertrekt óm 9 v.m, en bij alle tussohen'StAties J'ADdo~f

_____ -..;.' __ . • /1 .1
- .:» ./

Bjj~nder .Iiohte betalings voorwaar~en.. Een-vijfde: van den
koopprijs terstond, en derej!t in 8 halfjarige termijnen, met interest tegen
6 percent. , . .

"

, '

BU

TE

.AAN B oed;erw¥Dten en Vrienden wordt
bekend git)maak t, dat bet den Heer be-
baagd heeft door den, dood van' mij weg
te neme~ op' de_n aden October, mijn
teedergebefcle Ech t~boote, . .C.lTJLlBIJU.
~RNOilDINl KEYTIilL . (geboren Van \Vijlt)'
ID den Oil erdora van 30 jaren, 3' maande~
en 3 dagen. . ,
• Hoe anJart1ijk ook wij willen ons onder.

werpen, w~t. Bij· heeft het gf'daan. De
ve~~k~riIlg .. h~ -~ij. echter dat lij
ve.llig. lB [blJ' h&_!r_r-Heeren Heiland"dien
ziJ, DJet .11eén gekend, maar ook gediend
h~. ' ,

.. Veilig in de Armen van Jézns."

. 1 DANIEL J. KEYTEL.
KaaJ>Btl4 6 October, 1902," '.

, ,

E. lie R 81J u••

.MEUBEIJEN

,Meubelen Pakhuis
/

BUOO!T TE KOOP I: •
OKDAT ~i D Groote, Voorraad, en QIl

\ I Groote Vendbeidenheid hoadL .
OKDAT 1ftj D l"abrilant en J)irekte In-

I "omier ill. , .,
Hij in tut is lijD Goedren tegen Pu bl eke V' k ._!OKDAT t.gerell Prij. dID te ; er DOpIng

O~ &'l' Y.moo~ ,
.-u.... Hij be~ng UIl al. aljo Klanten

-boI-g1 . . , ' .
OJmAT llij.::;ie~~g paft U:dien hij FItE8B,'URY.~
OJmAT Rij ~~:. ~ten ~jl' be- /. DE Ondergeteekenden, behooz,
OJmA T llij de, behoeften lijoer ,Klanteu b&- lijk .ge~ door' den heer JABPD t:

t$udeeri.. IGous, S*.,. ~uIlen voor zijne. reken-
wij ~ebben erv&ml yertUed en Pa.k.t:enmg aan IZIJne woning, gelegen in

. RiebeeklStraat, Malmesbury,zomuldig.. ~. . op IOBKSDAG, ijOCTOBBR, UDat
Spmale Gand4eAt fflttl1)d Ga" Bul,IUsge1l P bli 1.. V .1..' " '

-., d.B"iUmdiltnktfft. 0 e.,., era.oopen, de on~ervol-
: . geode Levende Hare, bestaande uit

t', ,art .... t l LU .. trut. 10 eerste ·klasse ~oeie~: in volle
. ' ., melk, I~ do. Koelen, binnen kort

PUhuiJ,ea Wedkamera, 1. ,~~. te hJv~n, 15 do •. Koeien die, op
LUPST.AI; kaJnn~, 6 do. 'Koloniale B.elá

BOEKHOUDE . 6 do. Koloniale Paarden, (Merries):
. R. .1.~o. pttar Karpaarden~ -1 do. Bug-

. Applioaties worden ~n-aagd voor .We-Peard, 15 handen hoog, .. l do.
de betrekpng van Boekhouder voor .engst-P~, voor stoeteril-doel-.
de' Boeren Winkel llaatsoháppij, emden, pedigree.sal Ye~~d wor-

, Beperkt, 1 te Bo hof. Applicant den. ." :. ' . .
. ,moet Afrikaande~ wesen en opgave. . Bovenstaande I?i~n .·alle 'Jh
d~ 'van lsalaris benoodigd. Appli- UItmuntende conditie. ,
canes, met copi~n van getuigachrif- . JASPER GOUS SB.,
ten moetën aan-<Ien:ondergeteekende J.W, J[OO~ Jr ek CO
gesenden worden voor het einde I I ••

van November, aanstaande. "IT d Kantoo U_l_. yen u . il',~esbury
G. LO~Z, ~ :' SOSep_ber, 190~ . J

« ,

• I

!
i' . /

!:I.

"

."

,- I
CartWtigbt. JLL.A..; J.
of llb.m1; I~'Al'cWl!lroj)oli

-! " ;,
r,
I ~an.den ·WeIEd. ,Heer.

R. STUART SOLOM

-r:

~ . - .

'I
I

\

.....i.llrih after hII, ..... , ...
• .... tIM tIIfaiI-

".-111,...- ~dutr1 .aakiq ',tIM·.,rDiO_ '__ t ot ....
• tM oout,., .. lIeiJIC
__ MaeIteII tMnbTI
· ....... ot·. __

/, "

... 4tn.~liMlw.w'" .,aiti., aacl Je~
ooal~c"ua ....,_ ottM o.a. '

DIItCIl atnctioa'pb --. .'

""Il'" it'..w be __ .
I .....·-~ ....
...,.qaDj. tM tIaéIiaa., ... ,u.- .........



. VE.&TALING.

. Zijne Majesteite Regeering U;-oe~~et
te boek .tellen\ dat de' bel;landelll!g T~n
nitten van Natal CDde Xaap ttl:>ionle,
opl'-od ge"eee' lijn, en die aicb D~ OT.r.ze'reD!
•• 1, bij bun teru~keer ,nav ban~e Kolóaitlll
door de Koloniale Regeenogen bepUld.
in onreenltemming met de w~ien

. Kolonie.- ea dit all. Britscbe on<ller<laDeD,
~zic:h bij. 'den Tijand aao,ealotell..

., blrii sullen liin om tenc~t te rt~.a
\ 1t' t un dat deel no b.t Bntacbe RUk

, • , lij behooren.

Heerlijke . . Zjiae Majeeteita
, '_'" 'de --Reeeering nn de .

IÏiInlwjj&. ..et betrekking
aangeboden behooreo te worden
o!l.derdanen nn de Kaap Kolooie,
in het .. Id .(in of die .~cb Qrel'1l..~.T'tQ
of Ir.ennieo IUD geuom n ... !j,.......... '1
April 1901, ala Tolgt i. :Met De~r ... ung
m~b.ppen, dat zj} alleo, bJ bun o"'nra"e1
nadat. sV hoone wapeo n De..-gelegd

• een d.ocament sullen teeltenelI TOOI'
• exit llagiatraai TG het dia.triki ..- ~,err.,nplaaN vindt, in Iletwelk .ij
" "tialdig erkeanen aan Booi'~TrMd, en dat
" trd, mile lij .ioh niet IObold'i ,eauki
aan moord of ande", udeo
de gewoonte. yan ~haafd Q<Jrloll'r08lren.
lija dat lij le,eDllang nlet.a:"r,~cql"l"
om rresiatreerd te , ala .t.a,rna'!rfIClht1I~.
den of op eeu Parlemeatall'e, .lU'~""""',,""''''-l
of Monicipale electie te ,temmeo.. .

M,t beuólkkiog tot Trederechtera 0
cornetteo no de .Kaap Kolooie en alle
personen die eeoe ambtelijke

, kleedde. onder de RegeenDi der
of die deo rang nn CoINII&D~t
of BIIl'I rmacbten hebbeI!, III . lIulleo
Hoogyerraad terecht .taan Toor be5
Hof nn het laod, of ,oor "'........·....1'1.1.. 1
Hol ala later wettAlijk in het leYeo
geroepee. De Itra1!eo Toor huone
worden gelaten a~o. d~ dilOfeti, no
me~ dit roorbeboad, d,,~ In geeo ge.,.! de
•traf toegeput zal *ordeo. ,

De .&41 eeriog "BenNatal II ran meeniná
RebeiJeli behaudeld moeten wordeD rolgeDi
wtt der Kolonie. .
.Men ziet uit dlt document, dat de

perlal regeering het aan' de .....,...,.-lU~",.iI
der Kaapkól<?we en Natal overUe~
-bepalen welks behandeling de OpIUlUI.1e-j

'liogen zullen ontvangen. Dit is ook
.de heer CHA.lIBERLAIN onlangs aan
-drle Boeren generaals zeide, toen zij
over amnestie voor de oPlltandelingen,
nog In gevangenissen zitteIl, spraken.
generaals verklaarden verder, dat
KITOHBNilillhun had beloofd, dat hij
invloed zou vebruiken om amneétie
krijgen bij gelegenh id van de
vaD den I{oning. De heer v ..._, ....

lal~ lIt ziJ Is e THEE yoor :~~~=r::;:,n::! t:~e~~.
het doeurn nt, dat wij hierboven

RIJKEN sang haald, I'

. , De termen door de N!geerinlJ der
A.RMEN ,. kolonie aangeboden in dat doen

hebben be.trekking op opstandelingen
STERKEN,. (~J"die nn (31 ~ i, 1902) nog in

.veld ~iju), en Cb) "die zich OdrJJ!eQ~eV«I~111
ZW A K KEN, heb'.len of gevang~n zijn geuomen gB~"""

den 12den April, 1901." De 'a'''''n''AIII

I· HERS-TELLENDE' N manschappen verliezen hun
. . voor leveuslang (wH •• ij sieh nidt

di 8 m;aakt hebban aan moord of
daden te enli'trijdig met ie 1'811'OO·DI:I!IQ

van b schaafd oorlogvoeren) ; terwijl
(1) vr 1~rachters (2) tie , rtlrr,rnflttso.
en andere ambtsb It\.tletlera der
en t4) comdlandant n der Rebel' of
gérmachten, teroolitge8teld Il . I n ·wolrdeDl.11I
met dit voorbehoQ.~ dat in geen ge~l
d~t~f toegep~ zal wo.rdeu."
}fadat de vrede piloteD was

de régeering der Kaapkolonie 'een
matie uit; gedateerd 10 JQ_nJ,;1902,
overeeD8t mming- met de term n van
hierboven aangehaald document.·
waren echter eenige bijVQtg~_'ag~"in
proclamatie die-met' in' hét IVerae', lIgIllI:JIl
document te vinden ZijD~' , be

nHeerl ij~eD~nk voor. bijvoeging il! een 9ijfd' klu 'Van pel'lJOne
die niet alii Ilgewone IDaQ8ëluppen"alle Menschen en oP. handel! zullen wordéo, namelijk: "

. genen. die ".moor ,af wacbten ;~ ~alle ti' eD. . lead.ra·onderdeJ~êhoye~aktê
1900," , Het is de yi'tig of bei
wu deze bap.Hllg 'in te wepn
proclamatie daar de ' ring13a~6I'I"_ 'I'&IJ·"'''-rr==:t~...n.....
de genoemde akte juUt de Vl"4Itde1"8l11tt8i~l
veldkometten, andere amb.bekleedera
oollUDaDdant.n sIJn'. !IIaa:r' hoe het
iuebij~ n&b peil ~ .

, ,

I

r,

lf I

J02.

- ,meld
tgev d.

t.ieke in-

de Kaap
.men
d .uCCEil

be-

en.
d ,.an
'1, dai iD
, dit kan-
..chie.n
.le andér8
leggen...:-
-n dwang
r ontw -

Lreldheid.
ord ui~
e toeond.
011 in ,

" en, 'de
lOS positie
onkosten
e vermin-

IDA moe&t. '
:e(hrongeD

kolonia-
rt en spel,
de beeWA
'\:olQlliaten
Ik dai sij
geste1a.:-'

, In kerk.
t venuiin
ebren~
,'er ge
verlr~
te onde~

i;:=
ru vaD.g&--

Gou-

Drink'

.I.
Drink Heerlijke

4,.; •

Drink He.erlijke

ECIAR~, .
_.

•
Drink eerlijke .

ICIAR'
-,

• I .
. ~'.~

Drink HëerUj][ê

'[~TAR~;
~.:. "

.Dr k
.'~Heerlijke

ICTAH,
Of'

Drink

NECTAR
. .,- ~....

Jr· ... ' \
Drink 1 Heerlij~e

;:NfCTA
1 :. . . . I

KO_OP,

IGTAH

ZIEKEN.

_:_.-- "i

Verkocht'bij alle KFii1cieniel8 en
'-Algemeene Winkels. doop geheel
Z1l1d-Afl'1ka, iD. t, tt en ·l-lb. Lood
,P&k.1eet eD. iD. I-lb. n 3-lb. ~
VIlI1NCle .mUrlren.1 •

.~

voorpatelde llettriJahe
en I4ch~.

QBN Pubiieb V~ ..
_~.J. iDgéseteDeD van ~ Paarl ell
belanptelleIld8Jl alg.1houd811 wor-
deD op VBUDAG.denllOdeu Ooto.bet,
1902, '8 Morgen. te 10 ure, 'in detlli"_".
Stadsaal, ten einde Dun geYQe)eD
uit te spreken over bóveD~~Jd
schema. Intuseeben lullen de Akte
Contrakt, enz.. ter im,age ligff~n
op het Municipale Kantoor. .

S€PTlMUS DI VILLIER~.
Burgemeester.

Paarl. S October, 1902 .

DE ZUlD· ..~~~IIKA~MI'-'-~.'tIt.
• .: /VD.II1IIIGD.1T ,

iNS' LAN,.D .. . -

••-l.

, ka vraag.1
IN onze vorige. uitgave, hebben wi
aandacht l?ep~d bij de vaD
document, d~t door -Iorde

, en MILNER ·aan· de afa:'êVlIár<~1eD
Yereeniging, voor het tee&e.18n
deavoorwaarden, .
'betrekking tot de oenana,tlluig
delinien. Wij achten .het
dat· document ~ede_
publiceeren.

-.
LOaCIeIl, • ~ .. )-G"'" ....

ua W J(......,. ..tt6" SaIa, .....
.... ftD lllf"' ~... 8it..,...1a· ~ _
KMboriI.

,

"DI VAXA'lU1LII: >~



f BENOOD~~D: Eerste Assis~nt
I OnderwIjzer voor de Publieke!
! School te BlauwvaIlei.· Hollandsch

• I en Hondwerk bepaald vereisaht. KOLONIALEmSIAISB en
• t Salaris £170 per jaar, met vrije III ATSCHsPPU •.'i woning. Werk te beginnen na de -.Jl ft

somer vacantie. Applacatiea met
getuigschriften moeten ingezonden
worden niet later dan 10 October,
e.k., en gea~ eerd aan

P. J. MARAIS,
Seer~der School Coinplissie.

B;e.uwvall~i; Wellington.
(Jn_fthttll~id

Kex10aans0h IJk,doo~Gdel,
Ge~ .

I

;

: -A.T. RUTTER"
f ..l.K.ER no a. beroemde Ko) 0~ ia 1
: li ~~S" eli .. QRIGaTON ti

IbeuM o....r cle Beheeie KoJOIIIie. YAdela.op
lorde gemaakt. ODd. Zadels DieD'" opge
maUlof 1I8koDl' nagemaakt yoJgelII patroll

, áD de klUten.
'rUIGS

: .Met de DinW' Sohuifstreng, o'n. bet

I'IChann te voorkomen.
Vraa" om PrijaIijllt D.

,-
f
l' •

\ .

\ .

\'

Deze 'Kookkachel, die beide
, . I

zuinigend en uiterst ~eeohikt ;vQOr
-'__---~f+-~I sas. 'WALE TRAAT, , 'd

1 KAAP TAD. Woodhea'
I' '- , ,

WELLINGTON. , 'KA A J?
I ,./ ~.1 , -----:.---+----jtt:::1:'T-=-TI~t:l=_-:-
.Publieke Verkoopi~g IZ'I,,.11

1, t ·!Vanéén I na-
, Bebouwd en twee Onbe- '

I 'bouwde Erven. , ~ _

Op DINSDAG, den ~4 dezer Ale'xan' d:.ra I .Boo
'8 llORGlN8 ~ 19,U~E" , . ,

ZAL de OndergetOOkendé laten " S'leekd, r'aa' dverkoopen boveasteande
ER VEN, gelegen in de Malherbe " 1

Straat en Pentz Straat, reëhtover . . '
de "Goodnow Hall." Het woon-
erf, waar op gebouwd !lijn twee
woonhuizen, ~ verder beplant met

J prachtige Limoen en andere vrucht
)' .boomen, lerwijl de .bouw ERVEN

de ver1cieselijkste zi~n die in den

:~:.tijdter ;~L::;:aan- R',M' R
M.' L SMITH, & Oo., .Afslagers., ,. • I

• ~ I ~

WelIingI<>., 2 October, 1902. -, " S, tran
,I UH da hand ekoop'
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DBOnclergeteekende behoorlijk .•
daartoe gelast, t:a.l ~r·

publieke :veiling T,n'koopen Ita ii
·MEL'KBOSOHllAM,

1 .'
ID·den Boedel van wijlen 'MIBIrR. ~

VAB DU SPuY, , r. . , .
op 100SDI&, 810YEIBKB.~1~,

I, I

Rlebeek Ka.teel,

~ III ... ·MAL DUBT. ,.' iVAN ;DER
De heerea KAHN en LEVIN bieden N ~~ 6 8 & 1

uit de hand-te koop.aal!· ; , OS oLj , ~ I

Zekere SI!l Er"llen ge-! ('lUIT LAGER STo.a.~iJO<""""'''
legen te Biebeek Kasteel, ,langs , '. i -, --+il--""'!~
den. lloofdweg ..naar H~rmon De Onder~teekenden IU1"'U.'O.u

StatIe, met een, klein WOOnhUISon-, .arlt"'prijzen KOFFIE
der ijzeren dak er op, als ook een WOL- EN- GRAAN ZA
stoom-melen van 8 paarden kracht. WAREN van alle soorten.
in eerste klas orde. '"

Voorwaar een sohoone kans voor , ' ,
, , iemand die met een klein kapitaal .\LGEMEE~E

sioh een winstgevende, bezigheid, Goed, Linnen, .....,,!'""""I
wil aensoheffen, daar de stoom- Hoeden, enz.

, molen, -indien goed gedreven. een gTEEN-, ROUT-, en
kleine goudmijn is. /' . nisoh lJzet en al:le 800,1rten

Voor verdere bijzonderheden "Olie, Verf,. Verms,
ver voege men zioh bij de .heeren rEVEN8 IJzefen Staven, ~"".u, n;~n"
,KaJ:lnen, Levin, Biebeekkssteel, of , ~n, Graven,
. bij da ondergeteekendea, ,< : KEN ~ROO~E"

, , HmsraadIJzerwaar.·I . I 11111IIC,., AfS'IIIrI, Ial.U'. I. ' _.._--.,.iI+-....-... _,....._
i
-I

HIERMEDE belet ik, ëenigen
~ persoon om rond te rijden
r' of met honden en geweer in mijn
- veld. te loepen,

Eenig persoon, die gevonden'
wordt sulka doende sonder mijn
toestemmin~ .znl met de, uiterste ,

~~:!.eidder Wet;:: 300 ~JOIGEEZELS:
, F.H. VANDU WESTHUIZEN,

Carelsgraf, Dist, Carnarvon,
Carnarvon, 27,September, i1902., HiERMEDE

, ken v,n ...nPir......"
October, 8.8.n8•.,

r en sterk, weder 'ft,u_r
I • worden bepaald.,ONDERWIJS.,

~'

Wellington,,25 Sept., 1902.
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