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De' .kostba~e en
c. Zeven Rivieren

I

DE heeren Geb~er8 van. Breda,~lleJ!heli" .... __ •
plaats gehad hebbende, .

publieke veiling te verkoopen, op

. Donderdag,'20 N--"'~
En ten einde de verschillende
besloten om het 1andllóoo in drie deelen

L De prachtige oude wootlstedei
prachtig en vruchtbaar. b-plant m.et
stokken, 2,000' uitgesechte rUCOljOOOIl1l811

EEl'lE Gouvernante voor een baver geW&!Ienz. Op dit deel hebben
plaam in dit d.istrikt .wordt gebreide bosschen, en de sterke wa.l'.entroclDlf'ID lOOt)eID<1e

door den ondergeteekende ge- jur.
vraagd. Kennis np Engeléoh,· . Behalve bet pradhtige ende Wuuqlu,#,,,,,
Hollandsch, .Muziek (pianoforte) .ontbijtkamer, voorkamer. 5 ruime ,,-U:Jt:lL1't.f)'iluk:en..... '...,"'........
en Zingen, een vereisohte. be}Vat,staan. op No. 1rook een groote

salaris £36' per j:lAl' met ~e (bevattende 6 ruime ·~amers). een pra.oOli,lK13 wij~IUIElII',
kost en inwoDiD~.· huis, " stallen, 4;immerman'8' &l!hltPde1'8'·~~"'~te8,

gedeeltelijk onder ~k, en een
G. S. CLOETE, grootste gedeelte vanlpen grond is V"'J"",U~'"

Proon"M~~~t tr~G;c!'rd. II. Omtrent 23p'morgen (JFQDJ, V"Wlll~~1U'
beplant met 13,000 ~jjDstokkel4 150 qltJI!II5<>OA1rA
woud, en hebbende ee~ sta&l)d. ~t murm.fm

Op dit deel is er ook een eottage, l::te1~t1;enl~e\o'J[8JlDSr'8.
wagenhuia en een acl>ei.te", oo~.

m. Omtrent ~á morge •
vruohtboomen of zaailand. Hoewel
baarste deel van de Idrie. Op dit ~ed!eeJlte
een cottage bevattende 4 kamen.

In het aanbieden ter ver'kOClplJJI~
zeggelijk van de pr:af:htigste en
hun overvloedigen enlonschatbaren
niets verder ter aanbtfveling te Z8Q:lleJll

De plaatsen zijn omtrent een uur
en zullen omtrent ee~ half uur rijdens
naar Franschhoek zijn; die' alreeds OP'E'e.'n!I~teID

ILOSSE . G"'--~-I .
De ...olgende levendel boerderijlr8l'4~OO!~Oh~~O
verkocht worden ;-

6 paarden en '
varkens, hoenders, k;,JJ[oeIlen,
pI "legen, fOggeil, 3
schap, 5,Q6jr-vt .
8tandilarc:ha,'s ""u,o.. VI"'IJClI.I.

emmers, 4i uVJ(""U""'"'""P,
dUlm-l2 Tt.
S groote z~en,

Het ~ewone ARAl11"t.AmAllt. plraOJtltlQ~
gereedschap,

De verkooJ>ing
sen zullen precies

DOODBEBlCBTEN.-AAN Familie en Vrienden word~ bekend
gema.lrt, dat b. d.D Heere behaagd ~eeft
tot sioh te uem~ op Maan~ .yonel, deu
20tten Oct., OD teed.er bem.i..Dde Moeder,
OO"101'B .... B.LIZ~tTB"~. in den oadtll'·
dom Tm .62 jUn. 1 ma&.Ild en li ~n.
0. Vader der w:eeaen 8 I .... rt'OOIIt4 aa.
in dit yOQrona 800 onh.nt.lhaar yerliea.

Uit JlUIIl da geumenHjb UDd.IIrBD,
J. P. MALAN,

Bo"" van i,
WellingUlD,-

N 01'81D her 8, 1902.

AAN Bloedverwanten en VrieDden
worch hiermede bekend gemaakt, d~t }ret
den God van leven en dood behaagd heeft
tot zijn Hemel wottin&' tip te nemen door
den dood, .~n g.!Hefdeft vader DANBt
loHA...'fNW8S'rUB.UfUS Bossouw, (alom
bekend als oom Daantje van: Houteon-
tant i. den gez genden ouderdom van
SOjaren en 6 maanden. Uit naam der
kinderen,

J. P. ROSSOUW.

BENOODIGD.__ .

BENOODIGD
EEN Onqerwijzer, ongehuwd,

. voor een private boeren
scbool te Wonderheu.vel, district
C~on.

SaJ.ariS £36 per jaar, vrije logies
ninwoning.
KeaDÏ8 van Hollandsch en En-

ge1soh vereischt.
Applicaties zullen ingew ht

worden door den ondergeteekende
tot 80 November, 1902.

J. J. STOFFBERG,
P.K. Carnarvon

BENOODIGD
Een Onderwijzeres die in staat is

onderwijs te geven in Hol1andsoh,
Engelsoh, Muziek en Zingen. Een
.Afrikaander r.al de voorkeur hebben.

8alaria £40 'I jaars met vrije
inwoning. Onderwijs te word"n
gege aan vijf kinderen.

WeHu&mheden te worden 'be-
gonnen in Januari, 1903.

.c. J. DE BEER,
. Bloemhof.

Private Post aak .Allemansfontein,
Somerset Ooet.

" ~JROWN
BRAND." .

.........."u B~~I~~JDIS" 1'an deDjtrein nD
vettoofumlQ'te VerroereD.

ZOON,
. - A~.geI'll.Simondium Publieke School,

Groot ens' (1!aarl). Stellenbosch,_ 25 October, 1
Prinoipaal ...A. B. Kmrr
. (Vroeger Prinoipaal :van de Ist
Klas Publieke Sohool te Richmond).

LEERLINGEN wor:3en voorbe-
bereid voor' "Elementary"

"School. Higner" en "Matricula-
tion" u.sxam8ns," alsook indien
vereisoht ...oor Onderwijzers en
Oierelen DieDst Examens.

Grondig onderwijs in Engelsch
en Hollandaoh gewaarborgd. .

Kostleerlingen zullen van' na de
'Ir tf_t,· Vac~ . ingU1OlIIen.
worden.
Voor termen, eftz., doe a.anr.oek.

bij den Prinoipaal.

ULIJKT VEEL JONGBR: in
een van JAOOB DBOOllu'

Deessen. rSchrijf dadelijk om mon-
sters en prijs opgaaf: Het beste
adres voor' solide en billijk werle
JACOB DB()()l(B&' Dwaars ill den
Weg, Paarl.'

OIDERWIJZERES
Wordt gewaagd om onderwijs te

geven aan 5 kin.de D, op de plaats
Kruinallei, 1'0 minuten afstands
van 't dorp ~barh. . .

Applicati('8, met getuig80lrriften
van goed gedrag en certificaten Tan

, bekwaamheid, moeten den enderge-
teekende bereiken niet later dan 6
December; 1902. Kenni van muziek
on handwerk wordt 'YereÏ!Oht.

salaris £36 p.a. en alles vrij. .
Werbaamheden te beginnen in

Januari aanstaande.
S. A. REDELINGHUYS,

Kruiavallei.
Tul~h, .

3 Nó...ember. 1902 •

6riqualand West
I

Agen'~chap

Boedel v~ Wijlen den

DE Execut8w'8 hebben de unIQe~K6tee.k.~(]Ie·
om te verkcopen bi~Openbare V

VOOR ZIJN lDrnr,.r;>

I
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VAN 'CALVINIA, sa) op

Woensdag, .'en 26sten November, 1909,
.TE

BOVEN DOWNES, distrikt' Calvinia,
. .. '. I

Per publieke veiling .vel'koopen, voor rekening van deo boedel
van .wijl.-n J. A. Lom,

er eerste klas melk koeien en g;>ed ge~lde jpng-e150 Beestea, W8'l1'On
, hullen;

00 Merino obapen, f"f'tste Ida teeld ;
1000 Angora bokken, erte klas J{etl'fId ;
Omtrent 2VO Angora bok k peters, oed voor d n slachter;

75 trui vogels; . .
1 Oprecht geteelde bul ; . I

9 Groote ossen, goed voor den lach ter. '

Al~emeene. Boedel \\'ees .Kamer.eh
-----r-- -,---

IU.UT. .
7 Noy. 19v1'.cl •• '(1

01l.0 016 II
010 0 ..,.. .. li O.
Oll!-U60

-0 8 9 0 16 a
o 1 0 ,- 0 1 7o 11 0 0 13 ,6~1: J .. 3.,8 gi
010 0 I} 0 0,
o 6 7 ij I) 0
o 8 o - 01010li .,,, .0 0 0
160 170o 1 6 0 8, (}
o 9 0 1 1· 1

van 48.
I ,

BVB.
TE MAITLAN D.
--_,I----- -

In den Boedel van wijlen Sir 1. Dale, K.C.M.G.

OP DI SDAG,· 18 NOVEMBER,
. Om Half elf, v.m.

HEBBEN de executeuren besioten om per publieke veiling aan te
bieden, OP DE PLEK, zeker 48 uitmuntende stukken Bouw-

grond, in het vooruitgaande dorp Maitland. ",i~C;:!

. De stukken grond te worden verkocht liggen een klein eind aan
de andere sijde van "Montagu Cottage", de gewezen woonplaats van
den overledene, en de grootte van de stukken is van 45 x J05 tot 52 x
90 voet. --

Bouwen in dew plaats neemt dagelijks toe, en bet feit dat h·t
Gouvernempnt een groot getal "Cottages" nabij deze' Stukken grond :
laat optrekken, geeft eeue goed" opening voor. bezigheid van alle soor-
ten, en de grond nu aaog boden zal voor dat doel be&Dliw<rol'den,

Geldbeleggers en Speculateurs moetén ~eze kans Iniet laten voorbij
gaan,

Vertrekt van K .pstad met den 10 v.m. trein,
I

.A. C. DdL~
. W. A. CUR~~Y, SEC., .

Executeuren rrestamentaire.
I . •

I
Af8~(Jger8.

I

,Cl Chamber Buildings," ,
o. 134 Adderleystraat,~Kaap8tad,
4 November, 1902. "

Jr J. HOFMErR & ZOON,
I

BELANQ-RIJKE VERKOOPING '
VAN

WageD Karren, Boederi] Géreed-
sehapp u, -nz., te
enkraaI," KoeberJt.

In den Boedal v n Wiálen den" Heer Charles W.. Orjffitb.:

Levende -Ilave, . I ...
.. , .' ~ \ "Ior'l y

: Heel'lijke
,- 'I

DE ONDERGETEE~~DEN daartoo.l!'elast'doorden Executeur, zJl~n
, publlek doen verkoopen ter plaatse, op . . I .

DINSDAG den ~en November, -a.s1.,
.' I. ~ *e10 ure 'V'.DS.

LEVEND E H A.V .E :-6 E rate ill Amerika msohe Ezp)s. '4
Ker3te kIdS ({oloni le Ill:.sets 5 Kolo ial ~t(.ij en TriJk Paarden. • 6
Merrie. 8 Herste klas Koeien en aarzen. I Bul. 200 Bokken.
425 Behapen, ebZ., enz. .

BOERDERIJ GEREEDSCHAP :-2Mol Wagens. fKap karren,
2 Open karren~ r Scotch kar. 2 Zelf Binders. 1 Massdy Reaper,
Tuigen, Ploegen, Eggen, enz. .
'Het Gewone Assortement Hnismeubelen. Ook 1:)0 Wes~lijke Onder-
, .'lin8'e Assurantie Maat80happij Aandeelen . ..:.

.R. STARKE, Exec. Test.
5, Hout Straat, , .

Kaapstad, 7 Nov" 1902.

J. J. HOFMEYR & ZOON
At~lagërs.

11.1 EL E -
Britsehe en Buit oolandsohe H maaI College, . laapstad,

De Goedkoopste Bijbels in de
Wereld.

'A PP.LICATIES worden' uitge .
. noodigd van kandidaten die

wensehen in Januari, aanstaande,
in het .Normaal C911ege opgenomen'
te worden. .' .

De volgende zijn. verkiesbaar: .
(1) Die h t Scbo I Higer Ex-

amen gE\pa88 erd hebben, en ZOO
•en ho e l,Jaat!! inasmen. dat men
ian verwachten dat zij in één jaar
kunnen Matriouleeren. Zulke Stu-
denten zullen de gewone toelagen'
ontvan~ (mitA! zij ocdernemen om
ondennjs. te zullen geVen) terwijl
z" zich voor M.atriculatie voorbe-
reiden en fater' ook terWijl zij sioh
voor hef-tf. 3 Eumen voorberei-
den;

(2) Die alreeds g.ematriculeerd:-'
zijD en wenechen voor het. T. 8 .
Examen te welken.;

•. Doo t aanvraag bij het Hoofdkan-
toor in de

Y. .Q•.A.S U'W'EN,
Houtstraa~, KAAPSTAD,

Holland cbe en lIm,gel che Bijbels
voor 6d. per ex., en Tesu.men-
ten voor 2d. pér ttx.

Familie en Kanael Bijbela, goedge-
bonden v n 2 tot 218.

Groote Bijbels bijzo er fraai (voor
g chenken) 35 .

Eerw. L. UTT.ALL,
Secretaris.

Pw. B sts, KupMooll.

VICTORI (~ Die alreeds de T. 3 en Ha-
trioulatie Examens gepasseerd heb-
ben en wenschen voor het T. 2
Examen in te gaan..EEN algemoene ver~e~-ing van

boveng noemde.1)'nie zal ge-
bouden worden in' de Viotoria Applikanten, die Kandidaten
College Zaal, om half vijf n.m., op zijn v~r het School Higbe~ Examen
Woensdag, 12 dezer, van dit jaar, moeten een cel'tifiout

Daar belangrijke _en voor de van hun Ollderwij~r over hun be- .
ve~adering sullen g legd worden, .kwaamheicf MDden~ '. .•
worden allen die belang stellen in Alle ~erdere bijlOnderheden kun- V.rk.,~
Je Un!e, d.ri~~nd erzocht tegen- nen van den BeCtot bekomen wor-
woerdig te ZIJD. . den. aan wieb a8n~en ~oor toe-

T. W.!.LOR, } HOD secs lating dadelijk moeten gesoDdeD PalI:i4llIJ.
J. D. lauGH,. : . wordeD. .........
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Bo
AAN DE PAARL .

.D' ondergeteekende, gela~t door
den her Jan J. D. Malan, zal p b-
liek doen verkoepen op Vrijdag,
den 14den Novpmber, 'smorrns te
half 11 ure:
l.-Zijn WoonhuiS met Kelder en 2
Huur gamers, gele~n aan de
Hoofd Straat.
2.-32 Erven gel gen aan de

Hoofd, 011 \; Retief ~tr ten. Het
~eheele eigendom is beplant. met
23,000 Wingerd S:okken on 200
Vruchten Boomen; dus uiterst
p,escbikt voor iemand die een Kleine
Boerderij III h' t. dorp ""il hebben,
. Het p 4n van bovt<ngelloemede
:Erven ligt ter int e op het Kantoor
van dell onderg .teekende.

3. LOSGOED.- 1-4 Leg er
Stukvat. 1·6 Legger Kuip. 1 Open
Kar. I Varken. 2 .Kalveren.
Et-l,ige stukktm Huisraad enz.

S. P. H. de VILLIERS,
Bestuurder.

Kantoor va~ de
AIrikaaDJlche Onder. Voogdij

.Assurantie MlI.Ilt. Beperkt.
Paarl, 30 October, 1902.

Malmasbury Executeurskamer &;
. Voogd~.&B1'&IldABsUTa.ntie lla&t·

chappij, .~

Publieke Verkooping
DE Executeuren Testamentair

in den Boedel van wijlen oen
heer WiUem Johannes Fredrik
Basson, zullen publiek doen ver-
koopen op
Woensdag, den 19den Nov.,

1902, te
RI&&ESlSIA&TUL, fdeelll!g IALnSB4JRY
Zekere t-weeeNen met het daarop-
staande gebouw; de grond is be-
plant met vruchtbeomen en wijn-
stokken;

En wat nog verder op den dag der
verkooping zal aangebracht worden ..

G. W. KOTZE,
Secretaris,

Voor zelf en mede Executeur
J. W. MooBRBE, & Co.

Afslagers,
Malmesbury, 25 Oct., 1902.

saDden.
IU.

nomen.
EPH NEWEY,
Hoofd TD8p60~nl'.

Onderwijzer Benoodigd-VOOR de 3de K1ss Publieke
School t§3 Doorn Rivier, dist,

Worcester, een engehuwde Onder-
wijzer. Werkmamhed n te begin.
nen delede in October of na de
Ker tmi Vacantie. Muziek eene
~nMveliu(7.. Salaris £ 120 per
]~ en musiek I{elden, (logies ver·
krijgbaar ~o~r £. 4 pel' jaar) .•

Á pplioat iea met ~rtificeerde
copijen van getuigschriften van
bekwaamheid om onderwijs be geven
tot bij tandsar.I VIT, goed zede-
lijk gedrag, en lid aatsohap eener
Protestantsche Kerk, te worden
ingeaonden bij den ondergeteekende
Diet later dan den 3den December
a.s,

J. P. HAMMAN ,
Hon. ~t'cretaris,
P.K. Hammanshof. ,

Dist. Worcester.

Tenders de Eieren
Vogels.

DE dacllt
..Kennisgeving, ge
1'ernements Guet
de om lenden voo
van lee vogel.
gu 0 eilanden,

Tenden.r.rs moe
h~ l6u.oen 1903·

, . l!03, lOOt, en (e)
lOOt 1901.

ordt bepaald op de
bliceerd in de (H,u_
van 21 d , vngea.

koop "'&11 de ei
de Gouvernemet..

II noteeren 1'001' (a)
) de twee lBÏIoeuell
drie I6Uoenell 1903,

cuteo
melden 11lU~t'''''

verkoO~ len dOl"'l.~lfI8l1lW'Y 1. JAA.&, M.
BENOODIGD

E·EN gecertifi~rde .Onde~.
zer op eene' boeren plaats in 1

het Molteno distrikt voor, zegj tot 10 uN f4!es VOOI.IlIUll"""_
6 kinderen. Applicanten mr:ten ~eDde:t .
gece:tificeerde Kop~n v~ al! hun . j: .V
Certificaten en Getlllgsohriftenl van Zeker- viet' erven
bijzondere, bekwaamheid, .z9<>wel 10 me~ daarop _.u;;le
als van goed gedrag en LldDilaat;. ~nae uit' .81lClit_l.,1
schap toezenden. en melden ot I -lJ woon* ~ :buite.n~:D'Alhnlll.IIII.n.
aan de N~. Geref. Kerk behooren . ..,oonbuUl beei8aade ... t".... _
Onderwijs 'te worden gegeven. in Et>tkaa1.êr. Kó~buia
HoUa.ndBch, Engels~h, en M¥J~~. geleg \.aaG den ~(Ift~_·
~8~' £50 p~ l~ n;tct v11Je en aan Truter ....T.., ... T"

lnwOnutg. Apphcaties niet later ZckJ twee
dan den 10d n D cember, 1902, toe
te senden. .School te beginnen in
Januari, 1903.

S. A. CLOETE,(
Haasjesfontef'

Molteno.
,

KENNISGEVING. Dec., 1908.

DE'ond~rgeteekende ~let bij d~ze
. het lagen van eemg soort wild

hetzij mft geweer, honden of an-
derszins, op ziJne plaats "Gelules.-
hoek," dist ikt Swellendam. Over-
traders zullen nrvolgd worden.

J. r- KENNE!>Y.

O.R.X,

Boberteon, .
s November, 1902.

.3007 morgen.
29 O·morrn, 85419 ~ •.

deel). groot oiraa 5'50 morgen._n.........ctagen van New lWsh in Dut.oi~
'BeaOOJUsB Id, sijn de VruclltG.,'

'O<Jl1lC~Il· kome e ftI1 Br..t ei
mli.l;lrb,ft ..........01". Brand vaDei..( sijneeen deel n.n'

8 morgeo 1fJ'OU6e .mg
'sterke ataadAonC1ede fontein.

di. beeproeid woNen uit
toestaat n.....,."t""..., gelelgeaheid wor '8J'8!'OO-

vruohboomen groeio hier
'UiiD,8n't'oi'rrdï.", ~tMd WIll CRI8'8 ....

Vl'1)Cht100!>llDenen tredeJl Granaat- Vija-
A'8Jloodu~te .-erwaarlooaiDg ftIl d. ta.t.te

II&IUDOII!C.D. hoat is er 0 ftoe4ir.
uu.lteJioon~ile vee--p~ aoowe1 TOOr groot

morgen pnOJllieD, ia ..
niet de aller·beate. niet enkel

l1elle8IIa..·Westelijke deel der 0 ...1IjeRirier

BENOODIGD
E'EN Onderwijzer ot Onderwij-

zeres . voor de derde klas
Publieke Sohoel te ltweek-kraal.

Salaris £60 per jaar.
Huisvesting verkrijgbaar voor

£24 per jaar.
Werkzaamhede~ te beginnen mét

Januari kwartaal.
J. J. VAN SCHALK WIJK,

P.K. Kweek Kraal, .
.Worcester.

Onderwijzer BrandvaIlei) Deze heeft.~hiertoe
de ge.nheden vQOr laDCI~

oveirvllOOd:w.... " o.derurdaoh WUIr
staudhoudenden .kuil water,

en ldeiCL ...ee. .
en 8~teiri), dele is

groot ...oe.

zoo worde Jl W1J verzekmod Tan
verkooptDg, .'

r---~----~--4---~~~.I J~~.
I.N.ov.,1902.

W..B. de VILLIERS,
Afslager.

het Wijnberg
Politie Statie;
den Wijnberg SC~

29s~!l November,
ger I geloet, uit h.et
fontein:

1 Donker bruin
plelr:.ken van tuig,
bnp, K gebl-&Dd op
lItaart.

G

Sederen
.H. A.

WoeWldag"en
POl;TND SALES at I '.HJI>D.O'll'ftI'

Nov'ember, 1902,
that date, from· the
fontein :

1 Dark brown mule'.J!·r~lJlllg,
harnea, branded ~.
right. hip, docked tail;

1 Chestnut. mule

WELLINGTON ..-LE'T WEL-Het Erf van. den heer H. J. de
Wáq.l, zooals geadverteerd niet uit
de hand verkocht sijnde, zal nu
Publiek Verkocht worden, op
Zaterdag, den Iêden November,

's morgens ten 10 ure.
Hetselve zal in drie perecelen

worden opzeveild, en termen van
verkoop zullen zeer aannemelijk
gemaakt worden.

M. L. SMITH & Co.,
Wellington, . .Afslagers.

Isten Nov., 1902.

K.
A&\ager.

E. C. KRIEL,
gead.mitteeld en Gene.raal Ag6l1t'

. VENDU-AFSLAGER,
TnIU11I1fI', .. lawa .. , Dil Cbulergeteebnden tn8tlln.tpn"lh'"

': . TaB deo ,K.... bNIMl ft1l JlarfUllJl

Woensdag, December .ék,

8tat.ie, iD bet "l'OOI"ilitpmde Dorp

aamlOek bij de ~bDden.
.. r........._ EES JR. &. Co.,

. AfBlageriJ •.:.
Prijalij8t..
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Wtled. b .ert-Velen on ser nieitllen iD de

Kupttad en:om.treei. "...ren seker "erwonderd
om t ver1leme~t ,jat wii n"4' Venunb cg Yer-'
trok~en waren, omdat wii niet bij beu' "arti.n om
t~ groeteb. '.

0,,1 plan WIUI om Ci.·laatel.e 4 ot 5,dapo "aD Spldo:*i
OOI verbnif te V,acbb_oek v()f)r d. t doel ~ te .: , .
sondereu; docb veelvuld'ge on~ooruelle ep bll.n& 0Iaic~.
ooo,erkoDlel~ke m'>e.ifJjkh&den om 00 • ..,pde· JYVL,,!!"~"
reu. ..enoudéa te"bjjgeD .. hielden oua tohop tt
!utata oogdlblH. ~OO Losi~, dit wij ~ ,n tlid
boegMiaamd nf"geo om 'UII* plln ren oity~ le
brill! IJ,

Dit hllt'ft 01)1) moiglij'gegriefd. en doet Olll
nu. nog menig oog~"blikaeer ongelukkig geyoe:
le " Dauo,n wtinscben' wjj onse lieve .,ieUl~en,
die sooroel vriendscbap en zoo.ele I weldaderr
un Ol,lfl be"esen hebben gedurende onze ballinl!'
acbllP, hierml'de bartl.'lUk to dankea.leu beleef
deliik te wagen1 het ons toch niet Jr".lji. te
nemeD dat "'ii hun Diet voor ons ~)lrtrek nog
een 'besoek brochtaD, en zich. veaekdrfid te hou-
den ftII onse oprechté niendscb3p eo ,iefde,

. C; J. NrJMAN .. I K zal. de ,volgende Eige.nclomiaen en Vee vel~OI~pen.n:~~.
I. De--Plaa~ ~.Zeveufol1iein,'" groot

van SteYl18burg, met vel'8Oheideoe EOl~lnen
fontein-water, drie groote regenwater qaDmlen,

geheel en: al omheind, Woonhtris met
lJC)titl.are." looda voor 700 ..0£,800 Schapen, JUIDU'IULI

II .. De PlAats .,Bra.nd POort." .gro·ot
TaIl Steynsburg. Brandspruit, een '_1l11l<)11Q811l<le stir()()m

over. dese p~, en er is volop
Wopnlmul6n. Stal, Wagellhliis, Jrupkralm4. eas..

IiI. VEE:-
· 20 'Goedgeteelde stub Vee, goedemel~rers
· gehouden door den eigenaar,
6 Tomes, 3 AOII""q

...2 Koeien, 4
1 Os.. 5 --~._, ~U'I~l"U

· ":groote Ossen, 1
16. driejaar oud Ossen.

fV.~SCHAPEN EN BOKKEIf:-· ,
'lit _ill Inu
• ~d t.

SIIIQI IIIlkkll,
TI

MALMESBURY,
OP

Maandag 17November, 1902

EUROPA'8 VASTELAND.

lo de berichten nndaar komt. Duit.chland
7.eer op den voorgrond, 8D ..ooral wordt. er
gewezen op den voortgang der ~egin~ die
mea Pangermanmne noem', en in verachillen-
de richtingen pI ta heelt, bijvoorbeeld in de
ooatenrijDch mona,rohie door het streven om
daR de Dui be beYolking de hoofdmac~. te
doen worda, maar ook ..oon} in bet buiten-
land wordt. ...-aargen~ bijvoorbeeld in
Amerika, 1I'1lal' men de Duit.cb Ilft'ekende b&-
voIking op bij de elf millioeu &chat, WMl' in
de Vereeniltde Staten de Duit80he taal naaat
de Engelsctie bet meest- ~eerd wordt een in
oot. Milai:lippt gebied de l"'ra~e _deel.
heet verdrongen te beb"ben, zoodat. men zelh
zich bang begint. te mU: dat de Duitache
bImJIking op den dulll' tuaecben de etaat&-
partijeD in door baar gerilbt. .den doo ,Iaa
7.a11ronnen geven. In Duitschland zelf wordt
de. Tl'Ug der kolonisatie druk besproken, en
kwam oolauga NIl ~ Yan belanghebben-
den bijeen om ce nader ~ bupreken. Onder
anderen ~e een prof. Wagner 't ..oord
t en ~ d Duitechland wat djn kracht
to~ kol_tie betrof er beter aan t()e 'IVM
dan andera land. n; en bet heet zel& dat. bij
door den YOOrZitter, MD vont uit. bet hui nu
Meckleaburg, tot de om. mOMt. geroep!n
worden omdat. hij tegen 'u sekere mogendbl!1d "
zich _t 01 te sterk had uit elaten. Vooral
werd er geaproken OYf1rde Duitacbe TOlkplan-
t~ in Bruilië. maar ook 'faD D.Z.W. Afrika
.. erd Ili---.gd, en de boop te kenuen gegeven
dat de beYoJking baar moedertaal getrou" lIOU
blij.--.

ID 00n Duit.OOen rijbdag "erd dool' een
8OCiaI.iat. zeer geklugd over lOhaárachheid 'faD
.. erk. ietlI wat door den miDim!r van binn n-
laDdsche zaken vooral aan het. u.m-'tolen
der b&yolkint! in de stedeu wvd geweten. Bet.
n1eUll1l uit frankrijk 1OC?Fvooral oyer twee
punten, de ~, die de :miDiSter Rou-
nel' niet IlOO 'heelt ~nea iDrioJlt. dat. er
~ tekort ...... waarin. hij door belaatiugel1
,"1 voorsi die tell deele StnkkeD om den
boer het !eY_ ~ ~ maba; .. over de
kolenworbtMiJlg, die onder aaderep aan de
Be~e ~ ~ ~ pncbt.'-ft aan-
lei~en twJIehen FraDJChe ~
I'D arbeiden die ill n nabij ~en
p'ra mijn wilden &TbeiJen. IBtu.oIien
bleef BeIgii niet benijd YII1I hetzelfde l1li.81,

vngen daar arbeiden in lr:oleJmlijuen
Nln JooJinwboogiug V1lDmaar _t.ja l~ per-

Ui~Oostenrijk-Hongarije zijn b&riclrlIe:n ten
ekte dat Wermet de finociëele inricb·

tingen die fir de PU.te der aan de ~P be-
8i:aaDde ecnteun- of w-u.men 1l1D6lDen,
all.. bebaln ,oed gut., lrijnde onder ander
te praag hooggepIAatat Roomech geNte-
lijP ~ "~8D5 een Yer'VUriiJk' tekort
in de 'kM- df1r il1nobting WUr hij de gJ"O(l'te

. man...... lo Denemarken is het t.bau8 ~r
zeer de ..-raag of de votb-~rt..woordi~ng
in den Yl!noop ftD 'Deerulob W~ aau
Amarib zal bewilligen; . Zwed8D' eobijllt
m voor een plan ~ djn om bet. Inmad van
het Algameene Itemrecht altbaM eeoigermate
te leufgen. Uit Griek.8D1aDd W"Ol'dt _ boech-
brand verm~.d in de buurt van Atbeu.e, het
werk van brandsticbten, waar de boeren-
bImJIking cich Diet tegen verzette, en de
oonsaa.lt ....Jl groot kWUd voor een m.trikt.
Waal' lIOOVeel herinnlll'iD.ge11 zicb Ian va,st.-
Ir:uoopen.

Nog blijftD twee!arid te vermelden,
RIl3land en Turkije. lTrt het ~t8te il tr0u-
wens weinig den mee doelen. @u ~t
mtlll reeda uit teJegramm w over die
eeuwige onlusten de Bulgaa:rsohe f(f a-
zeil; tlechta beet 't dat de tan zijD pKlhil
mei I'rankrijk Dit den weg wil ruim n .poor
een FrUUICbe maat.chappij te Conatantinopel
ni, te koopeD. ,wat juist niet gemakkelijk g:I\t
in eeD land waar ateMh gel~b:rek heenOht.
lo RIlIland is m l8d ..ugen tijd bezig
met door plaateeli:jbj comit6s onderzoek te
doen naar de middelea om d_ landbou:w te
doen bloeien, maar wordt bericht da die
comit.8 sich tel:_ met de pobtiek bemoeien
om met. de ~ in d recb~ _enwer-
~ te blijvea. .

AND!!R!l ~DDLEN ..
Be1WYe _ bericht -da sultan op de

Fllippijuao.be áluden verklaard heeft oorlog
te Willen, daar hij fir TOO!' bedankt. om het
~Iamisme bet OIldtnpit te' delven, loopt
het niell_ uit NOCJr"CJ-A.merib geheel OVflr ae
i:oIenwerbtakiDg, die ~ m ag,. ~
had, welker ~ ... Toonl OOk. dur-
uit zag da ..... ·t8,000. kalle'.......

KldpmutsBt~tle.__ ./"

PUBUEKE VERXOOPI G
Va

~ klu Eoloniale Vaanell,
:. Eoe1eIl, Trek. e:n Slaoht

November,

-
OK BALF-BLJ', . 'De oDdergeteekeude, behoorlijk

geJut door den het'f Miohiel de
Kook, ~ publiek nrkoopeu te

XI,APJ(UTS8TATlE,
twaalf • .
staDd. op Dondsrdag, 13 lovember, 1902,
Ploeg. Om 10.30 UD.,

aIaook eeD 20 Trek eD Slacht ,
20 Kelk Koeien io m Ik en met kalf,
50 Jonge Vaarseu, 1 tot 3 jaar oud •
Dit ree ia oprecht kolonialJ,l e-

t.ld eD in seer .roede OOIlditie.
. peoulateW'l, Slachten en Boeeen

moeten dese k:ana niet 1atAm TOOrbij
gaan. .,

PAUL D. OLUVB&, Afalager

7 - 8
6 - 6i
61· - -'1

6 - 7
bi - g. 6'1 ...:....-... 2. - s
5t - 8

ill 6.- bi
5 - 6'

~,elie~" ~- ~t
5 6

lieut eu DlIl~
0 ~ 0

t·, e•AI!,l{ol'IiPIIlu~~l~r ·... lt oi~" nieaw te rappor-
martt, die seer stil blijft., to
,eduu .Jn ~lDer eenteo en

houderii beJ8D 1rinierbur.
tegt'n 9d tot 9td, eo bokj8ll'

V:oor ceQ',laperiear ·acbeenel
... 0 de beeren J. Gardioer ei:

8t1lpl.!ford. kreg~u wii 13fd. De pu-
""., ..".~.. , !lO er- 11geien o;,lOe..I.aar-

...... ""' ... 11... in prVleo.
de .... Igeude pr' lUID .r. lOG

o_;

30 Kapate~,
20 Angora Ooien;
25 .Merino Ooien,
1ÓBastaard Persisehe Ooien

met· lammers, .
10 Bastaard Persische Rammen, goed.
VERllER,~ VEEL GoED NOG TE

I Per lb.
•. Id. . I. Il.

1 7 - I .8o 10t:- I) 11
o )Jl - I) 10
O~O - 1111
O' iS. -. 0 9t.
0~;_08
o ~ - 0 ••o ill ._ 0 9t
o 1~ +. 0 13 in 't

De Oa.dergeteekende geeft kennis
aan lijn vele Boeren vrienden dat
hij op boTengemeJde plaat .. en da-
tum nrkoopen aaI. uit de vendu
baal T&Il de heel'eD 1Jf1llLJLUJ &; co,
SOHAPBN en BOKKBN en nr-
wacht 4e ondel'8tet1uing van sijn
Boeren Trienden ala ~heen.

JAMBS KENNEDY, Sr.
Kalmeabury.

.MARIUS

ALS IER TOOVE'R MIDDEL;" j. _ .....

EUM'TtCURol
Grootebid An'tilusche .• tidel. .

.-I'ittdlar, 1!O~ Ball ei: Oo~

31 Oct. 1902.
seer kleiue" boe.eelbtid
geaet dele week) 209 Ibc

Be~ apjjt mij terr.ppor~
&<K. yenueerderiog iD prij .. n
IIUIWl!lijr wa.,.~o er WIS ni. et

m~ilétl~u~iIDI lláar de htlI~lIi ag koopen
~ttl1!ll~m opgekocht hadden. Plaat-

niet tesen"oordig, en ik
WlU.I'ICi~II'.8D OlD toe te eieD

Diet op

~ ...-.
DE WINKEL -Tooa
BUBELS, P84LJ1- eaG&ZAJfG-

BOEJtD.
DAGDO.ltD.
PRDEBmmm.a .
GDBD.l'fBOUD. I

8'1'IOBTELI.JD LEO'l't117lL

hiermede .ge--
tollen, te Sir
vOet vim~' bet
Strand (nabij

), 'Voor bet jaar

•

yoijt>nde' sijn eenige. uittrebela ult
onloV.DIl"D brienn,' WlarTan de origiDe61e

kllDJleD worden MieD:-
~jn verdween (DI mU;nder. lane lijdea),
yleJ' nren Da het pbraikta ftD de eerÁI
ik ItIII~t ~ goede oacb~ra8~ lOOeJI
wek~ ~tet flebad heb,' Ik beD aa

Boeken iD. Vier

LJ
'f8I'IOCht' «Je
T~l.

die den ten·
dell Tellderau



BEPERKT.
, .

Te worden geregistreerd onder Acte 25 van

K.A.PIT AAL •
·1

.0. UoDdeeleli _",,-dAft m.... teld
12,000. AaiIld.llitil -triwilillft
23,000 iniltniW.~ •.
17,ooQ ..taDW.~W
63,Oor

..
£6,O<f

I

I

Verdeeld in 2~ 000 aandeeIeu van .li elk, waarvan· 15,000 in re8erve. zull~
gehouden ~orden Van bovell~m~ Kapitaal ziin ~,OOO Aaodeelen reedI
opgenomen, latende dus 6,0110 Aandeelen die h.et publiek aangeboden. wordf
voor inteekening, betaalbaar ala ·volgt :- . I .

2/6 bi'j aanvraag, 1/6 bij toekenning en de balans bij oproepingen van Diet meer daD
6/. f.elcelijk, met een maand vooraf kennisgeving.

\

~iruiturtn :

1Drie jare~
W. J. PUTOIUU&
H. C. v.ur HulÏllJlN
J. P. BINGLJ!

Ju.u J. W ESBlits I }
J. J. P~JITOJUus, SL Twee jaren
L. J. BoT1U

I. J. A. VAN HEnDJlN l
J. C. ~THU~ ~n j~
P. J D. WIT

~

I
~I

'jJra!urwr . c, BnllQLD8, .en I. ·W.
D. J. Dil WYJr Sterbtroom

U>RE~:

anftimn:
Ds SU}lll.uW .B.L'lJ[ VJ..N ZUID AnJJu.

Hana, 'Sieg;
George.ea~. '-.

-.surtf art51:
P. W. A. DE KL:!" terks Hm. -

Doel der Maatschappij: Oooiltisls. tllliid HOT"""'n.
. .

Deze maatschappij werd opgericht' met het doel eene algemeene han~ls-
bezigheid in al hare takken te drijven te Sterkstroom en zulke andere plaa~~
ab de Directeuren mogen goedvin en. D werkzaamheden der maat.schap£lJ
sullen insluiten het verraardigen eonverkoopen van alle handelswaren, het I~I'-
koopen van produkten van allerlei oort ten einde dezelve weer op de voordee~lg.
ate wijze van de hand te zetten;. aleook alle daarmede direkt of indirekt i.n Ter-
band ataande zaken en bezigheden, 'eooala de Directeuren van tijd tot tijd z~en
beeliJaen. In het kort de maat8chappij zal beaighaid drijven all AlgemFe
Handelaars in alle soorten van goederen, materialen 'en produkten. De ~oor.
deelen verbonden aan zulk een besigheid zullen' lJElel' aanzienlijk zijn. en ialle
gewinaten zullen ter beschikking van de Aandeelhouders zijn. Men is vpor-

. nemens, zoo v~ mogcli~k, alle handelaware~ direkt v~ de goedkoepete han1els-
• huizen en fabrikanten III Europa en Amerika te ontbieden. ,Een deel van, het

Kapitaal, zooals later zal worden besloten, zal worden belegd in het aankoo~ of
optrekken TAIl de noodigo handelagebouwen 'e Stt-rkstroom, en zulke an,dere
plaataen waar men besluiten zal tak-be21gheden op te richten,

.:' He~ Volk8l1ed VaD deu _,_ou ...
At'r11taa!UIOhe Republiek,

1l'8-.!1I'8Z1!ln OraDjé Vl'ijltaat.
...... ,...... oLru ... eD. (S) Aflik. YOOl' de Afrib ..D.CI-+~,

EAfING'sE
PO.&DQ

SCHADELOOS "00l' nt.rell.
DO()[)T

Wudlutzen.,
Vlooien,
Kotten,
.Ke..,.,
KulU8Ce1l. •

.[)(OnT
WaudlUl&en.,
Vlooien,=:
Kuak1eteu.

De die ...... ~ .. ",md' It i~_
TIroIlU ~.. vritllti ...... III tlikjel.
KUTIlfG'8 wou TA BLm'TD
DATIlIG'8 WOR)[ '1'~
mTDfG'8 WOlUl TAIlLfi"fU
.lea Ai.. PIUttIO beWe la __110__ --. dat.ea _ _ wija_

~_w ..... .w.w _ .....
---,._ u..it_ ...w
IIliideI, - .-.1 PiIIIUb ldUdIn&. V...kodd iD ~ _ ww. tlow lIB. .......
JttceDaar. TJIOMAS K:aA.TUIG. l...OIWIeD.

AANDEELEN. -_
j

AaD%Of'ken voor aandeel en zullen worden ingewacht tot op den laten D1em~
ber a.lnstaanda, en moeten op den vorm annex dit prospectus gemaakt worden,
en met een cheque voor het bedrag ~lbaar op aanvraag gezonden ~rd~ aan
den Secretarie, den heer P. W. A. de Klerk te Sterkstroom, De Dir~
behouden het recht AandeeIen te weigeren, of ten. deele toe te ke~en. 01 U!~
volle. . Ala het getal toegekend minder ia dan het get\! -qarvoor ~Jg 18

gedaan zal de balans van het depoaito gebruikt worden ",oor vereBerung v , het
bedrag betaalbaar bij toekenning. Waar gee1l'e A.an~ toe-gekend woMen,
wordt het geheel depoeito terugbetaald. Verzuim' in luit betalen van ~nii
paaiement wanneer betaalbaar atelt de vorige paaiementen bloot aan verbeufin'.

i
Vormen van aannaag kunnen Terkregen worden bij den Secretaria. I

.Alweer de Wet. .

.in - Gevf9ren :Produ
U.LL .... u ..~~ ve, enz., enz.VORM VAN A.ANVRAAG.

.bn de Direct.eunm van

. i
DE STERKSTROOM HANDELS MAATSCHAPPIJ, BEPERKT, I _

. l'~

STERKSTROOM.

lliju Hemm.

Hiermede aluii ik in voor £ , zijnde een dA!~i~ TU

2/6 per andeel op aandeelen van £1 elk in bovengenoemde xp.aat.
ICbppij. Ik Terzoek u mij dat getal aandeeien t-oe te keno volgen.e termen
van het Prospectue, en ik atem hiermede toe dat getal of eenig kleiner gdal te
nemen, en ik machtig u miju naam op de regiater van leden te plaaÏeen tc~ op-
&iebte van d. aandeeIen a1wo mij toegeataan, en ik neem aan de verdel-e ~ ..

I
mentan te betaJaa aOOalJ vereiacht in termen van het Pro.~tUB. .

Gewone handteekening : : .

Volle DUm : : ; .

Dominicus;
kontrakt om
Iseac Williaui 1Il.... 7i'1... lliill

aan vang me~de reQ~i8tJfatiie-
De bezigheid

kontrakten, <lie
aandeelen sullen _ ........._
spraak om van
worden. I

Kopijen ivan ;
Maat8ehappij, en
de bestierded .K1I.I1U.on

ren, Make~ of.~lroê£9.riA
len moeten ol? ne 17etistaan<le
of makelaars 'op ON8 KDIG ADD8~

~~.a:...:y.'
.DgtDIUI~.l;-~rQl tot ~. JIaj... taêl.

• t,

Vol AdrM : ..

Dattim : : . )

KOCH &, DIXIE,
~a,a,p&-t;a,d. !_____________ ._______ i

I

worden ·1.nn,nA...

toegekend
geboekt _n~....""..
ning.

Verzllum: .TlmiilDen· te betalen op' <len datum waJlineB'r
bdf.aalde bedragen aan Yerbeuring bloot.·

PI"(l.D4~titlS~,.,~1b Toor applioatiM sijn ·te: tielrouaenl
of ~laara der )(~ppil.

WATER t WATER!
DE Pomp als bier gewezen is de bt-ste in de mar t. ij

'\'erkoopen meer V~ deze soort ~ van al de andere
seerten tesamen.

Als n ean pomp wllhebben krijg
deze en geen andere. .

Wij "erko pen ook "Strawsonite"
het beroemde midd ..l tegen R<>£8Tin Au: ..
APP&UI, en de noodige preipompen om
het te gebruiken.

Bijen Korven n alle toebehoorseleri'
daarbij.

Bedden, en Keuken Stoven.

EDlGI 'AGtmnN voor de

uNo.... b ~D'lar" ~,.eedlMah.·

..
RnNOLO!! Rijtujgen en

. bet. Reynolds rijtóig en .tW,zeit
ftJl BOO beTredi."'n aard lat de _kooper

, inaohrij-nrB in d_e MaatIcU_ppij een
~Cledt 0» a&nd~ door h8ll gehouden op 1 J

_lil'hn1'll!Ah .

orden ~ aan aandeelhoudelJ niet,!. ,

TEND IRS ._n.".....
gangen onder het

Volle bl]liOIl(lerl_m
~ rum~'~e~,~~~ ftl_M_

worden.

No : ·.
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-'voor een
ichool te WOD<o .
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.Applicaties :
worden ,door del
ti 80 NOTember

J. J. t

BEND
Ben Onderwij:

onder"i" te ..gel
B Mutie
Afrikaandér zal (

8alaria
inwoniDg. One
gegeYen aan vijf

Werkuamhed
gtJIUlen in Janus

. c.

Prin.t.e Poet aak

Simondium ]
root Orak I

Prineip ... A..
(Vroeger Prir

.Klaa Publieke. S,
: -

LBSBLINGI
bereid v

':80hool Hignf'
tion" "Examen
Tei'eiJoht voor
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Zaad Aardappelen. Zaad Aardappelen f v E
Wij boeken nn be teII1ngoh voor alI••• ring godurend. November ,lost

Tan in ENGELAND GEP01'E, , , ' Á •

• Up-ta-Date," ,"Early Ros~,",.BeaU~Y!' (HAh"•.n~nd8 _W.W'Ui

of Hebron," "King of the Early, ,
, and ",German Blue." , Te,

, Ook voor in Frankrijk:'gepote "Early Rose,", en in Dnitsohlead
e ote "Up-to-Date," en andere soorten. alle de pro_dukten Tan de

~~rnaam te poters wier reputatie 0 er de wereld bekend is. .

LIBERMAN & BUIRSKI,
24, Bur".~raat, Kaa~.~ad.

P r public

Post Bus 157.
Telegrammen: ft Liberman."

Algemee
'_' ..

Eenige 14ARJ.{T- AGENTEN te, Pretoria,

H~BBEN de eer het Publiekin het a!gtlmeen te.verwittigen dat zij
~ thans een TA.K-BEZIGHEID te Jcheanesburg hebben geopend.
en verband met hun saak treden zij nu ook op als Produkten Handelaars
aan elxen aard, , •

Zooala' tot hiertoe zullen zij trachten door stiptheid van zaken et:!
roede behandeling het vertrouwen, dat zij, on~gebroken voor zoo vele
jaren genoten, te blijven erlangen. "

, Telegrafisch A.dre8,: "Alpha." P.O. ,BusNo. 616. PRETORIA..
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ZULLI!N VERKOCHT WORDEN

Zonder Reserve, op de Plek, te KraaiioDtein VereeDi~g
OP

m9rgl!n 6711erkante roedea, ook _ lop bet
terk·et~>nteilnen en prachtig;,c B&,mgaarden en 1~/ "

'B, groót 1,464. m' rgéo 78' vie.rbut"~,' i

Willowdeen, groot\939 morgen lOS ~*,~.
, t

i"""'I ...k!bllkllll'!~W. groot 991S morgen!333 vierkante roêden. '
, I I

, FR-AiSER 13URG., '
'met een Eerste-~laB W oonhuis, Kameni teveel om ~p te

! '

] .EEDIEREN ... t
2. ' 0pï:echte ' Beesten, zoo ood ..Is blood, lt Kar }JuilezellJ, 12

Donkeys, l,O·~2 S1hchtsCbaPé~D lOO Ooien, 150 Lammers, 126 ~kken; ~2 Bammen,
4. Varkens, 1 V Kar, lOpen: Kar, 2 Scho~ Xap-en, 2 Lw BUiten,
4 Wagen WieleD, Wieleu, 2 IJ Assen, Tmgen{Zadels. '

Boerderij ", te " om op te DocmeJ1 IDIIIU' onder anck~
rijn ,cr, 3 1 3 Zolderleerén, 1.Groote

Verdet, 1 GfOOf;e ~,, .

" Chamb6r Bui

N~ I~v~~,

Z'ATERDAG, 15, November, 1902.
TERMEN BUITENGEWOON 14- JaariJjk.80he Paa1ementen!

Voor verdere bijzonderheden lette men op de Advertenties, die
luter zullen verschijnen. '

Stamper en Z-outendijk.
AA LAGERS en SOHATTERS.

Kantor: 7 en 8, árdeme's Gëbouwen,
en 133,Langemarket straat.

'W ELL ,INGTON '"
B.S. Ulmru-uMBBT,"," or~ 15 B~~.

Hlliliklof4keu, ~'Boude S.B." tUIBlIR," OJ ol ~irMb sa D.oeillbei. ,. "
tlaturta.mlMlD.,Stu.n*n, lt Ledebnt.ea 8,8." KBO~PR~Nr'"op of ~ iO J~La.&n, ,.

.ai ~ Ide 2 Dï.peue. ~., raaugien n.... <nPCt B~je ....... te V~i...j'~ WMl' Vrije
zal men YI~den te AyufontelD . :t .' niJd WOIdIa DMl' ~ , , '

, " t' oosTBLuKB ROUTE'. '
.A.aD JCaapUad saal' pórt .uabeth, ()Qd LOadeIl 8JL D1lI'baa, »••

C)VJ:asoR&PnfG'; ~ 11& ~ EaTeU 8JL , ~ Ka'
Iiaal,. UDcLotlll4 of 1&D.Il1l1telld .. DeJacoabul, ~ ~.
.~blek,1 za~~. 1IoJIl1lU1, 1Iom~ A4... 1111.1~

' ..... ' - 1-.,· VERUAr kAAPSTAD. It·:
8.8. ol KOENlGt op of o~ , n.o..ber. " 1
S:S. KANZLE& "lop of cmaetnelra slJu1lU'Ï. . " ' "

'!racb* YOGI' r-y-- op .. TMMIaBclIlaoad.r, ~'Nl'ICbpi.I)rz:, , 1
VIr YJ'Mlht;eD.~ doe·...,. --c bil ,. , 1 I

-.1 - PlPPE, ~~!f~ ~1}L l'
, {;
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Belangrijke Verkooping
VAN

~ .A. ei rr,C;W <» E: :E» 9
Beslaande uit Vier Erven met Huurhuizen, die

geregeld groote Huur opbrengen.

Stoelen, .Ee
Tafels, Klavier,
met, :Beddcns .,.n....nl~,,,b

Kortom wat
op del! 3den e?

. ,

Da Ondergeteekende, Wegen8 hoogen ouderdom genocdsaskt ~ijnde
beslommeringen minder te maken, heeft. besloten de volgende Eigen-
dommen per publieke veiling te doen verkoopen '

Op Donderdag, den laden November,
's Morgens ten 10 ure, te weten:-

1. Een Erf gelegen in de Voor Straat met een gebouw bevattende vier
woningen altijd goed verhuurd en go,'ld stuk grond beplant met
vrucht en nadere hoornen. De IV'OÏldis ook zeer geschikt voor tuin

, en 't maken van steenen. Het huis is nu bewoond geweest VOOl'
ruim 20 jaar door dezelfde Huurders.

II. Een Erf gelegen, in de Kalherbestraat met suffisant gebouwde
woonhuis thnaa bewoond door den Wel.Eerw. Heer C, BAlI. Dit
huis heeft altijd eerste klas huur opgebracht, en is stellig eene
veil~e en win tgevende geld belegging"

III. Een Huis front makende naar het I3t. George's Plein, verdeeld in
huur kamers en altijd goed verhuurd. '

IV. Een Erf op den hoek van Malherbe en For.tein straten, met Oottage Lo ' h '
en voldoenden grond om een woonhuis en besigheids gebouw OP te bi gles U1S, e; ~t!'A1iiIfÁli

kk dIk bii uit dh id hikt . .. d d innen een ...tre den; waartoe teePbee, ~] ,U1
d
nemden ,eI

h
gedosc 18, zl]n e eze Seminaries'

een er voornaa.m.e ZIg el stan en In et rp. Th'
De ~vengenoemde gebouwen zijn allen van het beate materiaal ge- Ho':.e~f

bouwd en m perfecte orde. ' , tek d
De termen van verkoop zullen zeer aannemelijk gemaakt worden, en ~, ,e:t' e

indien men zulks ,:~rkiest kan een groot gedeelte van den Koopschat op lf"c mg
Eerste Verband blijven tegen 5 per cent per annum. ,

, E. G. MALHERBE.

M. L.' SM~H & Co., Afslagers. NU
Wellingto:l, 1 den October, 1902. p:

,BENOODIGO I BENUOO](.iD
EEN .Assistente voor de. Ned., Gecert~ceerde Onderwijzere~ voor

Geref. K rkschool, Colesberg. ,de Pnvate .. Boeren S~hool, Oa~
Er is een goede opening voor1,landS ,(nab~ Kaap~), om aan

iemand die muziek verstaat, om::'le8 ~deren. ondel'Wl]S_te geven. ,
] Beu op de piano te geven. S~e vere~~ten :-Hollandsch" U

Werk. te beginnen na de K6Mltmis MUSIek,en N8alwer~. , .. ftl"~I•••
vacantie.' ~.~ per l,aar,met kost en

Corre pondeer met. betrekking lotPea -.;t]., Apphcaties met ge~
tot salari met ' twgeohriften zullen ontv:mgen wor- '

• , den tot 31 December, 1902. Werk- •
D . G. A. CHOL'IZ. zaamheden te beginnen na de Kerst- ".

Col berg, Ifeest vacantie. Voorkeur . zal ge-
l November, 1902, geven worden &aJj een be 'aarde

-- ,_- ----- -- - persoon, instaat kinderen ~p te
Kanker . Genezing, 1Verkentot bij School Higher .

-- R. STARKE.

MEJUFFROUW C. P. DE Ootlanda,
• WiT, die verplicht is naar P.K. Durbanville.
het Strand te gaan wegen.8 hare HOO'DDONDERWI
gezondheid, wenscht vriendelijk ~ , ,JZER
liiennt.>dobekend te maken aan haar BENOODIGD voor tweede-
vele vrienden, dat het haar o~ klas School 8alaria £180. Ap..
lijk wezen zal patienten te ont- plieaties ontt angen tot t~ D~m-
vangen voor den 1 ten Februari her. WerkMAmheden te begin-
'aan taande. nen na de"aanstaande vaoimtie.

Robertson, : M. S. PANEEL, V.D.M.
Men November, 1902. Oal'rinia.

J
1

R. 8TARKE,
6 Hout I::

aar
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