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Gouden. en ZilvereD . HcrlogM in,
~geboodeD."

sijn •arer-
'nnootaohap
en October.
" en sullen I

doen onder
KOOK &,00.,
OBJB.'l'SOlf en '
aangreDMn_

merikMuche patente KiIti&teo'. I

oofdkutoor
(alwaar 'de

J. D.I XOOI'f
zich metter-
een t&kbn-

.&.LLI 100&'0. Y....
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I WOrtl'klarmeu.
1902. Bij 66, S'l'lU.BDSTRA:AT,

, . .JULIU. HORlll' .. eo.,. DB ~Ddergetee~éJideo,' behoórlijk ~t· door' den ~teur in den I .....A.AP8TAD. '
, , Boedel Tan wijleD. Meft. Carolina P, HoftmaU en 1'OOl'-OTerleden '.

til. eah~t.D •.w. H~~ sullen per pqblieke Teiling ,~biedeD de Wordt-' Gev~Qtwl
.' ~ Bigendommen !-, " . I· 1.qooU

l'·'IIIjin•• O'HrtIH- .,......... " I.-Bet ~lbekend • ~t.raal.ge~ 1IigenclOm,.be~.tten:cW .~D TIN el~ der v,olgeude' d~n,'
JtI'OOt Woonhwa ~t. Dubbel.e Verdieping; 8Il.. e.,n geriefeh)~ P~~h~ JL~llaltnsbury, Piketberg, Clan-.

l:ltt.resOCb:te met Dubbele Verdiep_tng. t Due GebOuweD SIJn op het· QOg')-.;blik in william, PaArl, St<,lleohoech, Oer-.
IP~ bij de winkeUe,a (i.rma ,Tan IJe H~n Du"", & Louw. Voor Woroeeter ~ ..rtsou, S1felleo~

.I!iet'J1j&~N~~:~dl:tD~If.'1T8lejata werd eeD. oreeNude beaÏlfheia iDdeut gebóu1fen ~ ..eo, die Oaledon, Bredaadorp. HeidHl~
..... éjta, wat 1f(JOllhuiJ- en ha.-dël unbetreft, ,in het; Toqrnaamate Riderad Il,' Ladismith, OudtGb ,
~lte nb.~~8nel-~~ Dorp. '.. .' ~ , Prinee' Albert, Moeaelbaai, 1Uiij.._
, • 'De, GebOu".' ma~p fron~ op ~.. ee ....... ~lil~Pl8U1-"8D na, Uniondale, Willowmore, Ste~

H~,j.It.Nr.en; 'Gn ~ ~ ..er 'de publieb ~~ Gebo wén. 4Dl lerYille, Aberdeen, Beaufort- WeltKil._~grenaen ~_ het .stuk ~bd ~p het ~UI8 binnenkort ge!)ouri -een' &.&.oeolijk :en energieke
~ 1f'OI'dea. .: . " . ". ,.' : _ '.. o· ~woordilér van oud-gevee-

Voor W~UlRD e~· Besigh81diat.anden, 18 «lese; ~ ono~r- tisde en rijke ~yeDl8n ..Ongelob-
treJEbU~.eo bied~ een ul~kende ~na un Geldbeleggera en Beug- 1'8I'Iekering U.. teobapPlJën.' "

~--;'_t----...--r------:--77 ,aan. - . . ."', , .'.. Ben ~ÏJakolll8u .. ordtuo eeD
. IL:-~en ,Onbebouwd' T.nin~~rf. gelegeD, net tegeDover ~Yenp- gotChikten p8.l'8OOnven. kereL Doe .

mel~ Eig81id~ Iron~e op Keria~" met _~n £roD van 60 aansoek bij ,
~t ~ ~cIi&pte Tan.O~ ~ 1'08t~ Dit &tuk gronel h~ _~k een. • ' DONALDSO~ et Co.
plaOhtige 1igg¥lg', en' 18 praktiaoh 9noTertrefbaa'l' Toor wooJthuuell- _~
aijnde tepto,,,,,.~etatuk grood voor b~ 8t~ ~q1d.1 en .~u- l{akelaant, Kaaa--.
aeode aan de Qó'uY-erDements ,Gebt>uweu 'eo Tutn. Dlt~ 18 w~ehlk be
ee~ Ontiebóuwde'Erf in het midden ~ het,Dorp.· ..' '). __ 8" ...

I ni.:_'1)e ~ode en Hiatoriaohe GebOuwen; in 'de vroegere <!agen El U <BE L EN
deser TOlkplalltiug gébtuikt ala GOU'el'D8ID6,t~tB Gebouw~" !!t.~egen M ,
.. ~~~ P1~ op. "eg 1JMr oa~ -opuu~ IU

8~tiOn. Dit .Bjgendom is ui•. ~ een acre' groot, en be;nt T~ee
Wqon~uiseD. al8ciQk, de nooc;lipfB_oitepgebouweDi met eeo GrOoten' eD
V-rUobt~, Tuin er~. ~an dit KigeJ.!dom kan ·een ~ 'jD
print.8 WOOQplaata pDiaakt w~ . " • I' ,

-l'-iv. Twee.Stukk,en Grond, zi)nde Lota 3 eo 3,.gelegen~. n..,dezee.
ualrij . d~ ,vooroitgaande, Bad~ta "He~oS. Dese 'l'lr . ~tukken . BIHQCaTTI lOOP~~ , I
Gió::ld ~18D ~ ~,én ZllD elk bijna ,~Jl morgen lP' ,: _ ' . OJID.A.T 'Jllj .. 0-- 1'-.-1, eD .,..

~ Zij ..siJn lioht'genaak~, en ~le~D op de wt,at.,~eD te, en OKDA'r' Hija:-~~ la"
~dste deeleu Tan dese BChï:lde~ttge;kust., '., _' ' . __ •
I BO'Yengenoemde verltoopwJ( biedt m bet algemeen een aeldJll!rtde onA' Hij iD II lijD Goedna. ....
bf a aan, daar het .zeer -moeilijk la Eigendom ...eo vao _desen aard te =Pri.I. dm ........ •
C':lai1 L. 1-!' ...__. d . de spoor- OD"''l' Rij .;. _ u lij. KJe,aMa •~ ~ou.te ~1LT1Jgen) DAUge~e~, ,wegeDf. 6 openemng ~a~. ~ , .- -..

ntlUU'nAn M8rrieli : I..} w~, en de. a1ge.~eene '().ot~~kk.el!l)g..v&,nbet dorp en dl~kt. eIgen- OKDI.T 1Iij,~ terug PIft ï.naleG ..bij
;..I I d _lL~. bkrhaa . . u DI.h.,~,. .lonl18·l[)sa:ra-e:D.Merrie & Hengst o~eJl,aa:w.er. I)Da onver. 'lg J ZIJn. -, .' OKD"'T Hij liPt Klan_ peaJtrIjJl -. I

ooge 98 ':' 'Ik .L ~lL"'De Verkoopi!lg pegïnt om 10.30 V.m. p~i.. O:OAT lIi.j r~ lij.. 1CbDt_ be .

.DI~oeii!~ a melk gev~d I' , -P. K. H~FFMAN,Executeur Testamentair. . '~ ,

. j ,', DEJrlPERB," MOORE & KRTGE, A!slagers. Wij hebbell enuen werklieden tu .patba

1Orvald1g. '

MEYR,
B.obert.on.
MEYR, :'<
Montagu,
KOCK. ,
Robert.o .

~
& Co.,

'ERKEN
ENT.

BU,
n : gevraa!d~'
de diensten ~ ,
astreken, r- ",
die ing ,
took &aD' et
'rgeteekende, :
-nde ~t4or
Dinsdag in

ten van het
gesproken .

,iermed.e tua-'

midQag "le dagen.
gericht a~
van Publieke
n den linker-

"tog "Tenders
" zullen oni-
.den middag
'oenadag Tall .

eodig aange-

EWEY, ,
InspeotellJ'.

Meubelen Pakhuis

"

DE ondel'getee~den w;iUeD
goede " Klipswee~" h~l)beIi.

Meld prijs bij naaste athtl& gele!erd . Op" Dand.llna
. HEYNES MATHlW,& CO.,

Apothekers, Kaa~stad.

,;f<RA}\IFO N1E
.... • I . •

9~5 I . ,Bouwstanden . 9~6
, .'. . '. ." tN" jHE~' VOO:aUITGAAN~E DOR-P ,t '
I," _ ... _~:I.~C»:D..·.i'e:l.n.,~ " " I ZULEO V~OOBT WOBDD - ;

Zonder Reáer~e; op de Plek, te Kraaifontein V~r8en~ging,

K41-ucm,~oap"'~:;; r ZA.TER:ÓAq .gONovember, 1002.
_1..J'wnrnRD ',' J.. __'_ .----:-

~VD' BUITUGEWOON 14 :,Jaarlijksolle .~elJl nten t

" Vppr' Tf'rdet:18 bv,onderhedon lette I 'men op
luter lullen ver:scbijoen., ' . '

St~mper en Zout
, tA4sLÁo.BB8

,

M~JD.lDe, ~4k
. I

/'
i

'I

r #" .' • • •

C~ont 27 Sept., 1992. <

'1· N.B''"7'Vreemdeliogen 1'&D andere streken, die de verk<x>ping wen-
aCheD bij te wonen, lullen te j Caled0n..:op Donderdag n~ddag. 'den
1peten,Oetobee, 1902, par .~p.M)~i moeten aJYvee~n.

-

KLIPSWEET.

, .
Pakb.uit en W~ t..J~

:KA..A.PST Ap

._'--

DE ZUID AFR/~AAN80HE
Mandan Fabrlek,~

LKLlESTWT, lijStl'Ut ,~ Pariemellltraat,
VOOR ~ 8QORT.BN

( }landwerk, en Mad lira Stoelen, ga
e~ dintt wr d~ Yenaardtgers,

Stoeleu nn 911,tot lOi , .
. Luier St.oeleu ~ ~ tot 60s.
Slaapkamer Manden n.n lOa. &l to~S('s.
Hand }landen van 18. '
Invalide- en Bad Stoelef. alle grootten te
koop en ook Tolgene beatelling gemaakt.

William Miller en Co.

. I

I
I

•• -~TTE

JCostbaar Butsraad I

DE onde geteekende behoorlijk,'
gelast door Mej. B\,~R80B,!lie

op vertrek st· n~r Duitsohland, I
UI per publieke veiling Terlcoopen, Jaan haar huis, Onder Dorpstrut, ,

~rri~JLLEN80 'CH, :.

Vrijdag,!; Oétober,1
om lO. uur T.m. .•

, Al b's." Kostelijk B:uisraad; .
bestaando uif :- '. !

I. Voorkam~r sui> {pnede
Ok erncot), Tapijten, . Schllderijen1,
Gemalrst.oel n, &brijfl.4(el, e~.j....;_-----~----;-~~---:-----:'-:--:-'-___,-~r_-~ andere TItfel en, toelen .van aID,

DDl.llHrl1 ,BOOrten, ~deboard, Dioet-w&gol?
Lampen, Filter, enz. f
n, En\ele en Dub le Bed.dep.

.; met 1Ia.~ D. Kleedet I Kas~q.

~.~:~~eedsoh~,' Stoc,!
Potten en < Pannen, . enJ. A{esseJ4
en .. , Glas en Porcelein . j

I . Drie Rijwi.eleJ;l (v cr het'ir,
dame 8ll doohterte). - 1 ' .

!-........_+,-,-:--:---~----:.-.--...;_---:---t------ V. Ook: _,.. Een TencheideD~d
Boerderij.ger.eedsc ap, Melket:ij- '
g reedschap, 2 Hand :K.a.rren, scli&-
leD enz., 2 gab. IJZer chorea (te

. y~eti weggeruimd). 1opl"eCh~
ala Hula.. teeld,Boarbound(2' jaar oud).' 2

op de' Bokbn alet lammen. , ;

O"tjordt: VRIJDAG: 11 OCTOBER,
. ' j

PAULD.OL~ MIlqw . :

Publieke.' ~erkdoping
A.N

,'seHE

HEI,
TON.

I

J. S. 'MAR.IS &
Pwl, 7 ~ber, 19~.

. I

Kantor: J 7 en ~, A.:rde~e' i Ge~u~en, .
" en 138tLánge~et.8traat- , ,

llJBi'

LIERS,
II, 11111

.:

IBAND.

ooft £8,000 .'
en op Alt&
'ente. .Doe '

• I . ---....-~+----'~ ...

De' aloude I

)N, J. ZooN.
:"Story •.

Eenige

H~BBEN de eer
than.s een..T

In verband met hun
van eIken aard.



_'

PUQlieke:Ver~
. VAN

Ben ,b8roemd~ Z·
li 11UR VAN .~

MALMESBURY,
, OP I

I
DOIIDERDAG, ie OCTO EB, i90Z.

, '._ ·f·

DE Heer 'ROBLOF J. DE Luuw,
door ziekelijlc-eomstan<1igheden'

genoodzaakt aijnde, heeft de onder-
ge~kenden gelast publief te ver';
koopen op bovengemelden datum
en op de plaats zelve: '

I, VASTGOED. '

,
500 ~teel Schapen en Bokken
20 Aanteel Beesten

en wat nog verder op den dag der
verkooping zal worden voorge-
bracht. .'

, R. J..DB LEEUW.
\ iUKL~AI ct CO., Afslagers•

Vendu-Kantoór, Malmesbury.

. .

I
I,.
u OMDKRiUZBRES BKHOODIGD.

i Middelbur~. K. K.
l ' ' '3 October, 1902.

J ROBERT CROOIS·' ::.Ca,
HOEK'VAN

Waterkan t & Lang Strat-en.'
• KAAPSTAD,

Leggen sieh ..,!oornamelijk toe op bet ontnngen
~r plá&taelijke Verkoopingeu of yoor Yer·

'beping DlI&I' Europeescbe Markten no

WOl, Vogelstruisveêren , Vellen,
I . Angorahaar, en andere produk~en.

I Liberale Kontante Voorschotten ge·
maakt tegen ladin~.brieven.

Snelle verkoopingen en prompte
afrekeniugen. .

~! ~ -- ,

. Bankie?: De Stand&&rd BAnk un Zllid ~

., Telegraphiih!.drêg: " Cl!.OOKS," K.&&JlItad
&.K, BOX 646•.

DE ondergeOOe'k.
tair u.1 per 1

heeren Van Nieke

ZATERUA.G,
Te

1. De Plaat,
Stal. en K 1da'
aan de Ca p~ll
820 ..-ier te re
str'ui~n, e
. 2. G

dealing v1l

~ I •

VrijdSC," de~, ,

-Or. J!"'" lIij ... .- D"'~~l888
(GardJ"'" .. 1141"" _ ~ bo........ M.,.,' ''if. - r",.

• fhtIIj > .
UtI.... :hiiiïltnItJ , .........
0.''''' F,.sn' ~£~346 091
An. lIfIfId -~. ~

t: • ~,.. '.

'. .
T';'~ 'j .;;;;.;. n' e1-~'"
I,."... ,"'IJ'" n. [&n~ ...

" - I

SP;KOIALB :&1G:Bli80~PK •
, , ·saoUBITIUT.

...... Derwelbekende en zeer beroem ge
Zaai en Veeplaats Bloemfontein,
grenzende aan .wijk Porceleinberg tegen over Frauestaedter's i ,w.,U1J:I'....u.,
in het district Malme bury, groot· ." zien zij~)circa .490 morgen. De plaate ie
goed bebouwd, hebbende een aan-

t genaam. en .gerieftij~. woonhuis,
benevens. tal, wagenhws, en andere
buitengebouwen, allé in een' goeden
staat van reparatie.. Er is een
veel belovende Wijngaard van 10,000
stokken op de. plaats. Op, de werf
is een nimmerfeilende" Artesische"

b-put met ol Aermotor Molen Pomp.~' 3
I :.Overigens .is er volop. wat.,r mt -----...._-~-+-~--+-~~;-..--_r-_r
• standhouderide fonteinen ..
t . De- plaats," Bloemton tein " is ~OO

w.e}bekend, dat ve'rdere aanbevehng
bijna overbodig .
II. De te- veld-staande' oogst be- Een deel

I staande: uit :I , 85 mudden kezaaide Haver "
15 .do. ,1 do- Koren

1.
nl. EINDELIJK.

" SPECI~LE '~R~~ ~'~~.~IN,.
Die van Kaapstad vertrekt om 9 V.m. e~,blJ ~l1et~s:~en ..

Bijzonder licnte bet¥i:Dgs vo~r~~rde~ ..:,. ~n-Vllfde
koopprijs terstond, en derest lD 8 halfjan~ termlJnej' met ntAitwlt;

6 percent. , f ", .
',__L . I

. Speciale gemakken wa~ weg en sp<?OrFt;l~j.;· I
Prachtige gezichten o~ land eb zee.' l- ;';
Gez~nde zee koel ten eI1(.zuivere lucht. I -.

Voor de eerste klas Publieke W3rm in den Winter, fmgenaam ip den ZOJiter.
I School te Middelburg, K.K., Baksteen, Klippen en Kalk bij der :ha~d. '....I' HIlffiMED-E-w-oMt" opnieuw Een ideaal van een doJfp, uitm'Untepd .
1 applicaties gevraagd voor Ruime Watervoorraad. i I
, bovengenoemde' betrekking. De ~oóte Erven, Breedé wegen.

Applioante ~t behoorlijk' gecer- .6 be'ste belegging n.o~ aan hettificeerde kopieën inleveren van v 'i A.a:aps;~lle
al hare certificaten, alsmede getuig- ' .: f. '; ....__ '"--_-+_
schriften van goed zedelijk' g~.' , h' I

ondervinding in-het vak, en lid. Donderdag, de 3,. Os
maatschap eener Proteatantsohe
Kerk. .Zij moet bekwaasn zijn om
assistentie te geven in de hoogere
Standards, en, wanneer vereiscbt,
"pupil teachers" voor. te bereid .
voor-hun eerste, tweede .en derde
jaar certificaat. "

Salaris £120 per jaar (zonder
logies). Applicaties moeien .onder-
geteekende bereiken vóór ~en 27sten
October, e.k.f Het werk,. te begin.
nen met de ~eropening der scholen
in Jan., 1903.•,

S. POSTMA, V.D.M.,
Hon. Secretarie.

J.' P.'

VEE YR

OAK

IJ.U~~'DD.I·VM::U, is aa.500.
~:II''''''''A 'verband laten. oR

t.... ~A-(1A1"'r1An van den k~pprijs

eM:; . mtrent 750. tegen
I

i '

.van dit pr8()ht~g
. woraen aaIlRelbO<lleIt

Op DO.NDERDAG, 3d OCTóB . -. l '
OM 11 .uUR, ,i'. ,, t' • ,

. .'& 8 ;, Mislukt n:>olt om Jldht, RheuinatJek
~., . Rheurnatlek-Jlcht,. Lendenpijn,

.Hui., Boedei ~ jJ..8Ilunmtlle' Il&kal&&i's,' ~Alf, Heupjioht, en I Zenuwpijn te

,*,mt.~tlKam... (tAtgenonr het Hotel), Snndatraat, Lape't.ad. 511,,'Il' litte IIir 1111n:-=~~aijn eenIc. uittrekaelJ uit
, ontYaDg8n brieven, waanan de origineéle

A U "'CHUW . n·.t . opaaD.lOek~.m,ntmwordenguien:-
L\I~ 1:. '. ING. 'D R 0'0 a E v LEI' ."Dep~jD ftI'd"_(D&~nden'IangJjjdeD),

,-- , i biJlDeJl Yler llNIl 11& ~t ge~n YaD de entl
over h~' ~erf Tim ~. . . . . . ·1 ~'J::d li dom., ea ik ,_oot ~ goede oaebtrult, &OOaIa

den ondergeteekende geen Na~ Kliphenvel Statie" AI: ee D~ ~-:!.o~~ Diet rebad heb. Ik ben IIU

pdt.lie)~e weg bes~ UI na datum . , ,. :Malm.esb:~ I ..Het beeft illij ..eaenlijk.... ooderburlijk

~ o~~hreders "'Yer, OP lATERDIG, i~jU\iu,BEB,'90S ~~=:u d:'==k:::~':'1
,mJn. eIge~~Om. Waterftl d.- . \..\..' . clio nr 800 ft dat ik, __ ik at,ptij~

rechtelijke vervolging . ,BOvengemeld .~tal Bo~en, m 'Die~:;:i~k~ 0l!'ltua.; bai~ :tru mij geheel
nlOOt8~cen.. ' eel'8te-kJas conditie, ::ilals boven OII.IIlClpljjk dur ik_.-.audi( met ..eder reet_. , . . . ' , kOG kcIcMn. IEen boltel - 'm:jj ,eheel 811

J.lOO_.S;J. V.D. M.KRWE, tel' ~qop W'~n aange.. en. &I." " pnu.
. Wellington, . J;AN. J. S~TH, Alleen ...ervaardigd 'door de eenige

\,NLoUuetr. 1902. Droogevlei, Afd. ~laluu~8bury. ! eige¥",n:

~ Octooorj 1902. ' le RhHideuro.lutsrllppij,
.ILEEDEB' EI: f B ·t.he eD:Buii~e' B:."A..a.pst.A.D. '\

G&k,~umen88;Be:~,!,,"- I.I~ïELI Ell. ~T' ,CB.,', P. alLD O~R8UD.
.un -rt_.." <' ()B ondergeteekende heeft £8,000

.Bij M, BTRAN,DS~RA.A.T, HOOwDUlITOOK TOOK Ztrlf:_AnID:. ' om ui~ te· zetten op eerste
Julius Hóm & Co. Y.M.C..A.GIDBOp1lllBJ!f. tegen 5°10 rente. Doe. . ~k per brief bij

KAAPSTAD. . Hou~t, ltAAPSTAD.
'P. K. BVB 216. 1, PIBRRE- O. F. BASSON, J. ZooN.

STATIE. . ~.Berw. L. mtTT.A~ 65, Station Rd., Ob8ervatory.
__' . I SecrefAr!ril., . . I
..~OKK~. I HoUandsche, Engelsche

opclell('e~~k4~n..d,e',daartoe gelast • ~.' . ~ .: &li 'i
heer IJ. J. .A.LBUTYlf, . Naturellen BijbelS en. Tes-

verkoopen te '-- .tamenteJi,:
APM'U1Er BTA TIE.; legen ~'botWb,,~. PrIJ~~

- I'. CAor.u.oGU: OP ~.
~I. ' , .

J
~ ,J .
t

i

I
I
I

''1 ~
atg~108ti binnen der-

billijke onkoste~
gehoucien of ver-
de kosten ens,

HOUGH SR. PUBLIEKE WERKEN
. D A&TEMENT.-, AAN

IIlbUaten Schilden"
, J

ol. .
Voor .Vel'schingen zal

op·'
, iVerdere bijzonderheden
Estates' Beperkt, Post Bus,
Spaarbank Gebouwen (Tweede

GEO. C. BEHR &.

uoflloeruao 't6 OotOber, 1902,
16 ure des 'fOOrmiddags, .

Kapater· Boerbotken

Zie het ·Plan van verkoop.

PUBLIEKE

TEN;

C::aI-Sa.
Op ZATER'DAG, :25

VuáDTNmr '

t' ,EL ZA~KQN,

J. J. MORTON •.

DE O[Ader~eteekenden, behoorlijk
die zich een plaats buiten het

verkoepen :~Het welbekende Ej'
tegenov~r dePastorie ... Dit Erf is h<,.hn'·' ....f1

beide goed verhuurd ZIJn. Het heel took
met allerlei. soorten Vruchtenboomen, en
Spoorweg Statie-. I

, H1er is eene Zeldzame· ~c; • .uc:'.r--.Q.U~"'''

!
Dempers, Moore ",

wendig aange-

. Caledon, 29 Sept., 1902.
'WasserfaU .& Haft:llck" --.._-----__,_--+---'!'i~_.......:..+_~

BJGB 4.FDISSD BlZORGnS. SEIZOEN 1902.

Centraal .lhntoor·; BtTRUUSTRUT.~

EIG ENDOM TAN E. H. F. MELLIS H
17, DORPSTRAAT, KAAPSTAD,

Begafenilllen ~rgd !lUI' eenige 'Beg~,
plu iD d Stad of Buiten op de ko~te
ke.nDi.eriDIL en onder de biUjjkalf 'fOOr,
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I !".~ DE Kerkeraad van' Ve~tád
I wenscht hiermede aan 'al. de

broeders Leersren, die de ordening
van Prop. C. H. STULTINOwensehen
bij te wonen op dea 18den Ootober,
kennis te geven dat er voor ver-
voer ~ gezorgd worden van Nor.
vals Pond Statie' naar VenterstOO
op den 16den Ootober • Die van
dit aanbod wensehen gebruik te
makeu geven bijtijds per telegratn
.of brief aan den. Kerkeraad kennis
van hun kotUSt. 1

. De Uwe,:0. H: STULTING,
namens Kerkeraad.

Ch&lIlpion, Hackney Dekhengst

DORSARO, 6726,
Geteeld door Msador, 4,464" bij
Wild Rose, 4,890; Winner van
Eeriten Prijs en Kampioen als
Besten Dekhengst te Rosebank,
1902.
Zal staan aan Mosselbank, MEL-

L] B Zijlinie. Voor beurt wend u
tot

Waársohuwing.

VERNOMEN hebbende dat ver-
, scheidene personen slechte

PWl08 en Orgels in onzen DaaIIl ~~U"~''''i
~ d~~ man zoeken te brengen en
insgelijks onder onzen ,náam aan- .
nemen om, ze te stemmen, waar •
8O.?UWenwij hierbij het publiek dat ,P"I1","Uf','('

WIJ geen lieden in dienst hebben
die klanten voor ODS zoeken. '
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el van wijl n Jan Hendrik. Hofme
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t:D ondergetee ende, b hoorlijlc' gel t door de x u' Te8~e'n-
tair za per publieke veilirg erkoo~en,. vo ir het kantoor v' de

hearen Ván ~iekerk & te uglas, distrikt Herber,t, op' ~

ZA'fEHOAG, D~~N· ~5DEN ,lOVE B R, 19Q~~
• het volgend ;-
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bliek~'Ver~ooping.
In den Boedel v "wijle Jo NNE8 lA Bsrs , van Welgevo den,

Afdeelin Suther) d.

D 0 dergetee end begunsti
in boven m den Boedel, z

Op, - <ond rdag, den 23ste
m ti eties van den eo

Oot., 1902,'
per·JUI!;l!:en op

Om 10 uur v.m.,

Publiek verkoopen op de I ta ELG, VOND (alias Kruis Rivier~
oowat 9 mijlen' van he dorp Sutherland i-e- ~

els en u f ha D, 500 :Ooien mét L mm rs, 140 Gust
o Ooien met Lammers, 25 K r Bokk n, 12 Beesten,

, Hui
Ver er voor re e 'Dg :van en h r C. J. Brink n anderen ;-
550 Schap n ( d).
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fe worden ~eregis roord ,ndet Acle 21}.V&Il ~892

,I KAPITAAL., l'.£26.000. II i

tldHld in -25 OOI) undeeIeu van II ~,waarVan }o,O-OO ID ,.,rve ztl en,
. geh~en ~rd~D Van bovengemeld~ l~l'itaal ziin ~,OOO Aandeden reeds

: opgenomen, latende dut 6,000 ~ndeelen die het publie.k aangeboden worden .
• oor iDteekening, betaalbur als volgt:t· .

" /8 bij aanna&g, 1/6 bij toeken ing en de b~aUB bij oproepingen ~ niet meer dan'
'I·~fr.ik, met len maand vooraf k~+geviDg. '.. ;
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W. J. PuroltIUS ~IH. C. :VAlf B.. &DlIN Drie jaren
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I1rDcur ur:
Sterkstroom
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. , . ~ aruutljfn :

In ST~ BUI: 'V~H ZUID Al'IUU.
. . " I .

S_tcrdJt_, :
P. W. A. D,JJ KLl!1lI t· Ster1tJtroom.

. ~Dtl bi! llTaaiscgappij : Lloyds' _---,-
: Dese maatach. ~pt~kerd opgericht' lit het doel eene algemeene handels- en
~ heid in al hare . en te drijven te S rkstroom en zulke andere plaatee.~ . ,~.f~Directeuren mogen goedTinden. . werkzaamh.eden der maa1llchapP1J . ; KOlOnIEl
sUllen in.iuiten het nl'VaarWgen en ver pen van alle handelswaren, het ?P- if 1

'-', GopEf. Tan produk:ten van allerlei soort ten Ieinde aezel'V~weer aI.>d~ voor~eelig- ~; mo ens op
.ta Wljse -ran de hand te zetten j alsook allq d~rmede direkt o~.m~ m Ter- : •
~d ataaade saken en bezigheden, zooals de Directeuren v.an tijd oot tijd Zullen a
lI.liuen.. In h.t karl de msatschappij ~il 1?e~igh_'id drijven als ~gemeene. ~
Bandelaan in alle soorten van goederen, mate~le.len en p~od~. _ ne voor- f
deeIell vel:bonden aan zulk een- bezigheid zullen zeer aan»l~hJk zT)n,.en alle:
ge~tenl ~en ter ~.i.kking van 'de ~~deelhoude'I'! SIJn. Men 111 voor- ~
~m.en.a, zoo :ver mogelijk, alle handelewaren direkt ~ de goedkoopste aandels- :
hUuen en fabrik!,-nten in EUropa en Amerika te ontbieden .. Een deel v4D het i
Kapitaal, lWOal. later zal wprden besloten, yjl worden belegd m het aankoopen of ~
optrekken v-.n de noodigo han.delsgebo:u'(r~ te. Ster~troom, en zulke aJldere I
plaatlen'-waar menbeeluiten zal tak-bez.lgh~en.op te.richten.

: . AANDEE~N.
_-.AanzQeken voor aandeeien sullen, word~ ingewacht ooi op den ls~n Decem-

ber "D.I~d.e, en moeten op den vorm ~ex dit prospectus gemaakt werden,
ft met. een cheque voor ~etJ bedrag betaalbaar op aanvraag gezonden w?rdeB aan
den Secretari8, den heer P. W . .A. de Klerk te Sterkstroom. De Directeuren
\lfhouJt'Ill het recht A,andeelen te 1Veiger~ of ten deele toe te kennell, of te?-
T(,lle. ,.Ala hei getal toegekend minder is ~an. het getal waarvoor ~vre.ag 1.11

~ zaI- d~ balans vim het depo.sito geb~t worden voor. vereffening van het
~ betaalbaar bij toelte.nning. Waar eene Aandeeien .toegekend 1Vorde~,wp~t het -geheel deposito. terugbetaald .. I enu.im in het betalen van et;rug
~em.en* wanneér 'betaalbaar stelt de vonsr paaiementen bloot aan: ver~lU'lDg.

! VOrmbn van aan:vraag kunnen verkreg~ worden bij den. Secretaris.
t , ~ .! =

! . VORM V.AN .A~VRAAG. ,

De

. ,E

Aan d. Directeuren van

DE STERKSTROOM HANDELS ¥.AATSCHAPPIJ, BEPERKT,
STERKSTROOM.

14jlleH~
-~ • 1 •

I __ rinede sluit ik in voor £, ' , zijnde een deposito van
2/6 per antleel op .. : aandeeien van £1 elk in bovengenoemde maat-
ach.appij .. ' Ik yerzoek u mij dat getal aandeelen toe tP. kennen volgees termen
1'&u het Prospectus, en ik stem hiermede to ' dat getal of ecnig kleiner getal te
nemen, en ik m.acht.ig u mijn naam op de register van leden te plaatsen. ten op-
sic:hte van de eaadeelen-aleoc mij toegestaan, en ik neem aan de verdere paaie-
meuten te betalen zooala vereischt in termen van het Prospectus.

, .'

Qewone handteekening .- .

Volle naam .

Vol.Ad.r~ "".

laitiek. "
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Nederlandsche .
6.0EDKOOP VOEDER rOOR BEESTEN.

Brou_..er. Grane~. ~
sg. per zag, ge.leverd in ~uok te Newlands.

Op"edrooM:de' Granen.
GedJtOOgd met Otto'8 Patént Droog Maohine. 4s. 6<1. per zak,

releverd in truok te Newlands (zak ingesloten).
ltarren worden dageUjk8 bJJ de Brouwerij .bediend, 6<1.. per manet.
. -.' W. L. ED'WARDS,

0hls:oon's' Kaapsohe _Bi.ouwer1.fen, Beperkt,. N~wlands>i
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Dese Kookkachel, die beide hout steenkool brandt, U; seêr he-
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