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DBBL 7"-~o:"t~.] ,
BENOODIGD

BEN Onderwijser of O~del"wij-
zeree voor een private sehool te
Zand Vlei, distrikt Oarhar'von.
Onderwijs te worden gegeven aan
6 kinderen in 't Hollandscb, En-
geJach, en' Handwerk en M~iek
aan twee kinderen.
De Applicaot moet in stafit zijn

kinderen op te werken tot bet
School Hooger Bxamen. '.
~ £40 per j r en. vrije

logies, '. .
Applicaties lullell door den on-

dergeteekende ontn.ugen worden
~t 10 Deoember, 1,9,02. ," De ,~eer ge~roed~rs de Wet' hebben,
i 'fWerbaambeden te ~eli .na raagd SIJn hun eigendom in Jonkershoek W
de KenJt ~tie.. Billijke reis. besloten hetzelve tér publieke ,.
kosten van VIotOna Weet naar daarom den ondergeteekende 'gelast te verlCOOIDeD.
Carnarvonmllen vergoed worden: V I·d J....

J. J. STOFFBERG. r I. au,~8 N~
P.K.Oarnarvqn. 'SJMORGENS

-'B-EN-O-O-DI-GD-'~" 14 ZEER KOS
EEN Ondenrijl8t, ongehuwd, . . :

voor een private boeren Ge~n langs den Mo~enstroom aan den
school te Wonderhe vel district h~t eigendom van den heer Pieter de
OU'llal"Yon. ' eigendom der Preebijteriaaaeohe K~rk.

~,£36 per jaar, vrije logiee' Deze erven worden aan drie zijden bflD1r'~fli;d,

enKmw~. H gelegen in 't hart van Stellenbosch
l_~hmJla~l. ollandaoh en En- Nederduiteeb-Gereformeerde Kerk-'~ het ~1P41~~ts

'geJllU vere.wu.ut. ' f '":'J"

.Applioatiea sullen ingewacht PAUL
worden door den ondergeteekende .
tOt 30 November, ]902.

J. J. SJQFFBEltG,
P.K. Oarnarvon.

!'VOEDER VOOR
____ ,. . ' ' . I .".[ . 1-

G........eD•. ,',
.... ':pleYUd III t.rUOJt t.eJ.~.Jad.. '

0.... - j '.,
, . -- IOUd. JPa&8nt n--. =e· .._ ..... pe- _ ...
te KewudB (z&i~n " _., go&. .--.

'~relll1D bij de BrouweriJ becl1dM, ed. per DWld,
I" " W· L. BDW.AlU)S, ,i-..'

OhlJIJi;IoIlL'. :ta&peohe Bl'ou .... rtjeu,o ... l)81'kt, lfew1&D.da

_, e.k.,

r.......Lu·VEN,'
.Weg en tegenover

~1J1l"lI' lIJ •.en annex h~t

BENOODIGD

100 .wel door de geheele Kolonie bekend iB, behbeft bet seene "erdere
aanbeyelillg.

Komt E>Jl oyertuigt useIvan. Laat deu ~ kaaa..piei 8lippea.
A.. J. LOUW.,-J. W. Zo.

dan' Boer.
J

TElUtEN BILLIJK.
- D. F. MA~AJ8. D. enz..,

Vendu Afslager.African. Banking Co
~'IIIBEL Y8IR. BRAIBlIEIJE.,'

on,·H~kt.
EEl

BENE Assistente in de N. G.. EEN 'I'.&K· ho . : r' .Z ding B h 1, clan lliam - A van vengenoemde bank J8 '

d
enK' t~ OtVOO ti' "'8ala1 " November, 1902, voor het verrichterl ..v

na e ers lees ~ e, riS beden . . I
£40 per jaar met k08~ ~n inwoning.' . H .A HE!'
App~caties met copIee~ van, alle . . ;
Oettmcaten en Gett1igschrifte», GEO. MA
(ook lidmaatschep van GocIsdieb8tige Algemeene ;U1"'~i!!II,I,t;lU"lll

denominatie), zullen ontvangen Kaapstad,
worden door den onde!"_geteekende 15 November 1902
tOt 9 December, e.k. ~nnis van ----.---' --.--~-----i+~-------
Tonic Solfa zal een aanbeyeling
sijn. Verdere bijzonderheden bij
den oudergeteekende.

C. T. GROVE,
N. G. Zendeling.

I .
cd te Oalvinia, op 17
gewone Bank bezig- GENEES,_(, ~."''''''L_rfte in P8arden, Honden en andere dieren,

vernielb uisen..-lsisen en allé andere insekten. .
1 jlallon 100 cbspen te : wB88ohen. ,Aanhtlv~l(oln door dell

Kolonialen V in' verband',met, Runderpe.t.·
.ElR'ALI V:EJ:RK.OO:&:T.

. LAN/J)SBER~ & .Co.,
KAA'PSr-EAJn- ., I·

E~nige Agenten[ voor

OP

t

WIJ HBBBBN ~T GBKRBGBN OM TB VBRKOOPBN

f . , -
_MAANDAG EN qINSDAQ,

Oen 24-sten en 25st.n Id.zer.-

•

Clanwilliam,
6 November, 1902,

MUIL~EN EN RDEN. ST K.......
. OM HALF ELF, t

OD1~"'Dt OOQ P~arcl.D.

'f,

PAS GELAND-

200 laord-a",r.·-llilllm,II'G,:U
Speciaal uitgezocht door den' heer

verklaard de prachtigste ooit in"'dit
. ' '

Ieder uur wordt een verder" lading .

5& Mallen, 40:'
. ' VAN . . I., ~l.". j' '. . .

Wroote Ptreeeten
I VAN IIlIT i .... .: ... Het KOlllIileij~LandgOed, Beperkt.
D.HlFT-t!HDGOED . AAN W~G KONTRAKTKURS ISNANDIIRBN.

j ~ t ' •

.' I

'~OU:X, ~ebbende ten laataf..e healote~ gehoor te geven
ïvlor'iroAlcen om ~ur prachtig Eïbndom in 8t~kken te ver-
. ,den ondergeteekende gelast., op. de plek te ver-
;onke~.H~ W~It,
, J "

, ;' or I'
i ' .

"'.l1li11 6 ~B ... r, tIl 3.t5: l.I•.
Bouw! en Tutn Peroeelen, gelegen aan het boven:'

Dorp ,Si;eUen.bo.oh. nabij den ingang '[OHTE
pralcbtáll6 Jook ..... ~oek Yallei. en beplant U

omltrel1t 41,.000 geënt1 wijDstOkken, 2,000 vrnchtboomen, ens. "'.

Simondium Publieke School
Groot Drakenstein (Paarl).-Prinoipaal ... ,4. K. KUT
(Vroeger Principaal van de 1st

Klas Publieke School te Richmond.)

LEERLI GEN worjen voorbe-
bereid voor "Elementary"

"School Higner" en "Matrioufa.
tion" uExamens," alsook indien Doe aanzoek 'bij Agenten :- I' .; ,

ë:::tDi::~E~:~jzers en WOODHEAD,~lÁ N.l.!?' c' 0.,
Grondig onderwijs in Engelsch '

en Hollsndsohgewaarborgd. St .....nd.t~..aL ,,'K .... p.ta.cl
Kostleerlingen zullen van na de .~ ,_:'11J..j' .

Kerstfeest Vaoantie ingenomen
wordeu. . ., ' .. IIrl
bij"a:r=~;:W~Z.,doe aanzoek --::N-==OO-=-=-RO-. A:-:-:-ME==-:RI----KAA_____.N~~ij"+---E-M-U I-LE~N.

BENOODIGD. ' I :,- I

BENE Onderwijzeres benoodigd Mc~enzie & q.O~,~J,,;'IBeperkt,
voor een Private· Buitenschool op , I

de plaats van heer P. .Aucamp, .Waterkantstraal, '•• apslad
'I'elpoort, nabij Middelburg. Dege- I 11

1.1 ,..
lijke kennis van Hollandsch ver- Hebben. onlangs (deze week) eenlft'41' ~oep N. A. :Muilen-i~la~d,
eisoht. Muziek en Handwerk eene 15 handen ,hoog. Kom en zie die. All!áinltuig geleerd. Ouderdom
....nbeve ling. Sala.ris £45 per J'ur van 3 t-ot 5 laren, '. " r> I. •
..,_,lJO -',' i 1,- .;~Fffi~:n:~=-Za-ad7'"", A:7)ar---:d~ap-p-ele-D-. "';_Z+-,: ~f-I~.·-Aar-d-·'a-pp-el--en

l s, POSTMA, V.D.M. 1
Middelburg, K.K. . :Wij boëken nu bestellingen voor' a1i~;'~ring gedurende November

18 November, 1902. van m ENGELAND GEPO'rE i . I· : .

",UP-tO:Date," "Ea;rly1iiose," "Beauty
of Hebron," .,King the Early,"

and" Germ Blue,"

en
I '

, ,Bovengenoemde, .Paarden mjn van een goede klu, en
insluiten Aanteel Merhe8 niet Veulen en een p...r ,Hengsten,

Terme!l Vd~ _ akt Kontant. 'altera 1&.' elk:
7 .

I Lindenberg .en De VUl1ers.
Afslagen ,"oor Z.M. Imperia\e Gouonnemeot. '

. I

TENDBttS worden gevraagd'voor het m~ken .,.so een harden ..
.. raal' Cha:~1DaD8 Baai,.Kaapeehe A£d~ling~ De weg zal olUND'

[) mijlen lang ZIJn, en tenders s unnen zijn voor secties of den geheeletl
~~ .; J.

Tenders moeten gerioht sijn aan dep S~retaria van het Ko~e
Landgoed, Beperkt, No. li, E~rste verdi8HlDg, Spaarbank: Gebou...,
8t Ueorgesatraat, Kaapstad. op of voor 6 D 'camber, 1902.

, yerdere ,bijzonderheden kuim~n verkregen .. orden op unnMg bi
den Secretaris. . -., .

De laapte of eenige tender sal niet ood~akelijker: wijle - aanp-
nomen worden,

Euu' is oDgeëve~rd, zijnde langs de
:ID...... t; ~".l11ell_'04llHl·4.a der prachtige uitetappen van hetExecuteurs Kamer

.1~elrvo:c:»r.ra~d·vaD. de Ee1'8~ Rivier, waarop de
"en~ht,urAPPLIOATIES zullen ontyaogen

worden, aan dit kantoor, van
persollen gewillig en. bevoegd om
de plaatsen Ber"V1iet, Sweet Valley,
en Longueville, Constantie, te be·
etieren en over opzioht te houden,
te worden ingezonden, met getiug.
schriften, op of voor Donderdag,
27 dezer.

Voor verdere inliohting doe men Post Bus 157.
Telegrammen: "Liberman."

aanzook bij.
J. H.N. ROSS,

Secretaris.

,
• • f

VAlle.\1.1.£ 8ROOn&, ZW. THA •• lIa VOOIIRAAD.

'LIBERIAN
K...p.~acl·

./

Executeurs Kamers,
Hoek van Adderley en

Wale Straten.

RUDGE-'WH
EIJ"V\TI

WOR,TH
,

troptsone vul-
oher" banden
luitende uit-
st ; .Vrij .op I • J

KANTOOR: JOHA~NE8BUR~
PCln'BUI .,..,

. I

lImoa&lllO Likdoo1'llJll1ddel,
Geregistreerd. .

som et ,West, 13 llei,1887
'Den W.I· delen Heer B. DESVAGES.

Kaapet.ad.
M.ijnhea',-Dit dient. om te oert.ifioeeren

-dat uw KmlJ&N! .. b Likdoom middel mij
lkomen ben d heeft ... n een .... pijn.

lijbu ~ llt bn het aanbenlen
~ citrnnntend n wonderbaar

J, F,REITZ,
PredikaUS cler • G. Kerk. ,aom.r.t w...



IUEII';' DRAIEISTEII.
I _- .

Publieke v:erkooping De S
Vaatw~rk, Boerderijgereed- .
schap, Aanteel vee, Huis-
raad, I Aandeelen enz., ter
plaatSeflNederbur ,"Klein
Drakenstein, Afdee~g Te worden
Paarll

DE 6ndergeteelende, : qne
p~te ''NEDERBURG,'' uit

de hand I verkocht hebbende, zal
pnbliek doen vel"koopen, op , .
DONDERDAG,27 November, e.k,

MEJUFVROUW de Weduwe JAN
BE TBIBR, die van woning gaat nr-
anderen, heeft den ondergeteeken-
de gelást om per publieke veiling
te verkoopeu, op

. Dinsdag, 23 Decembër, 1902
bar t'stAar, Erf ID.lU, t.. e In bat

•• lta Ildaalta IU bet 18.'lltgalldl
'J OPEFIELD•.

Het Erf is ~hoorlijk bebo wd met
een welingericht WOONllUIS, be-
vattende 4 laapkamers, 2 Buiten-
kamers (slaapkamers), Zitkamer
groote Eet~~mer, bediendes Kamer,
ruime Keuken, Dispens; _'

STALLEN, (2) voor 16 Paarden;
WAGENHU1S en Provisie Ka-

mer;
Een ruim vertrek, dat als Tim-

mermanswinkel gebruikt, wordt.
De gebouwen zijn sterk en van 'het
besMtemaBteri~l gebohufwd.. la' Aan. dl' Directeuren V&ll : ' . f

ej. estr.le.r· ee t Jaren ng 1 •~~:e:.d:~!~~:~::de B~;~:J DE S'J_']mKSTROOM H~ lJJo;LSMAATSCHAPh,r! :ti',TIO .. "" ....

van dit eigendom is zeer geschikt ~?'ERKS'l'ROOM.
voor eenig handel die .men mag !

wenschen te drijven..1 Mijne: Heerea, I

Alsook zal v rkocht worden het :...;
l-eheele assertement Meubelen, Hiermede sluit ik in ; Toor £ , ~·lJ·iI~Jlen deposito Tan
arren en Levende Have, dat la.ter 2/6 per andeel op :.. ;. aandeeien van .£1 elk . . maat-

zal worden nader omschreven. schappij. Ik verzoek u mij d~,t getal aandeel en toe te term ..1Het vastgoed is i1ltu8Sohen nit '. . .. _
de hand te koop.. . van het Prospectus, en ik stem: hiermede toe dat getal o~ ut:UJ'H;.JIi.1elll.ergetal tb

Voor bijzonderheden vervoege nemen, en ik machtig u mijn rlaam op de register V&ll ledeli ' ten oJ
men zioh bij sichte VIUl da aandeeien ateoo xtuj toegestaan, en ik . Iverdere paai~

menten te betalaa seoala vereisclht in termen v&ll het ;
J. W. STIGL[NG, Afslager. I

.. Gewone han.dteekening : : .. :.:
'. 'i. \

ten 10 ure 'a morgens,
de volgende

</1 Losse Goederen:
I

VaATWERK enz.
I 6 Stiliaten, ~ Ka.jaten houten

____j{ uipen, Pijpen. Ho sheads, Half-
amen, Ankers, Vlootjes, 'Trechters.
Kranen, Manden, Emmers, 1 Pers
Machine, : 1 Brandewijnsketel, 1
Rozijnen Ketel, 1Wijn Pomp, met
Leiders, enz.
Boerderij Gereedachsp :
1 Kap Kar op veeren, 3 ~pen

Karren DP veeren, 1 Amenoan
Trap, 1 lichte open Wagen op
veeren, 1 Buggy, 2 Enkele Tuigen,
1 Howard Eg, 2 Cultivstors, Lad-
ders. Graven. Schoffels, Mestvor-
ken, Pikken, 1 Last ::Mest.' ,

Levende Ha ve :
29 Melk Koeien en Vaarzen, van
~ ras, :meestal in melk, 1 Extra
Buggy en Rijpaard, 1 Ezel, een
aantal Hqenders en Ganzen, enz.

Huisraad:
Het gewone assortiment Zet,

Eet en 'Slaap Kamer Meubelen,
Porcelein, Glaa en Aardewerk,
Kenken~$'eedschap.Bolinder Stove,
KajatenhOuten Watenat in Kom-
buis, enz.!

AandeeIen :
40 Westtllijke Wijn, 'Brandewijn

en Spiritus Maatschappij Aandeelen,
en wat nog verder zal worden aan-
geboden.

P. J. HAUPTFLEISCH.
D. F. MAltAI D. z»,

Yendn Afslager.
,

EeD Zeldzame lans.

Vendn Kantoor,
Hopefield,

13 November, 1902.

Bus 371, Johann:esbnrg

Mark~ A. enten.

IeIige Vrucht611. of Predukten san
ou toevertrouwd anllen onze beste
attetie entvangen.

AOE!ltJKCZ AFREKENING.

BEZOEK
SAMU[L ZAGKON'S

BEZIGHEID
10 en U, DARLlIG TRUT, IUPSTlD,
7' 0 JR l\lle oorten van Mans en
V Kinder Klooderen: H mden,

Hoed n, tevels en ohoenen, ons.
AJIeS van dl kwalitoit » voor
de 'goedkoop Le prijzen ..

VUO ET N rsr

SAMUEL ZACKON.
U DullAt StIu~

Rloi TIGIN OVD DE Pau.DL·

r . -..-

TBNOIIB8 word ... " ... "oor' . ....ua ~ ~ ... en toe-
papa onder W IPOMbij Ld •• (~ ..g) 0. 60, W"~berg.
. . Volle bijaoDdeiMcIea kuoDeo .... Jr ..... ~~ .. bt'~ kutoor un

eLm Oncl-..ebade, al...,. plaaDeD ea 8peciAbtMe 0Ddert0ch, kunnen
WÓrdëD .

T~ ~ oat..... worden UIl' bet bDtoor ,... den
Audit,eQr ~ Par,IemeIlt.ltrut, K..,.w, tot middIg oP;<Ie~ laten
December, ltot.: '.' .

De ~ of ..... teader n*noodablijt të1'01"d8lLMDpDOmen
. . .JOHN BaOWN" .

- Roold 1Dpaieur.KAPITAALl
!
!

aNDBRS z1l

J den door
. A.aditenr·Gen€
ct.g ftD den 1:
WOl' (a) den k,
.. en ijzeren I
he&Xuisenberl

"Iegen omtrent,
_berg SPOOl
de meubele.n ds
An8 b5"ZOOdE

.. het b
tlmeDt, (

Geen Tender
wij. aangenón

JO
Hoc

\

,Verdeeld in 25,000 aandeele~ .viln tI .elk, waarvan in reserve zullen
gehouden worden Van bovengemelde Kapi~1 A.andeeJen reeds
opgenomen, latende dus ~,OOO Aaudeeleu die het _ngel:Jod.en worden
voor inteekening, bet&aloorr a.ls volgt :- _ ,! :

2/6 bij aanvraag, 1/6 bij toekenninz en de balaus bij" oor,oeoiinl%tl.h.'VIUl niet meer dan
ó/- tegelijk, met een ~d vooraf kennisgeving.

~irtdtU.Ttll :

I
W. J. PJUm>RJUS
H. C. VAN iHURDJ:N
J. P. BlNG1.~

_. I

D. J. Dt! WJlT

in een. ~ dafpn aulleD!Drie j~ .
. . ,f

.JURa J. W~.L8 } .:;.
J. J. PIl.ETO~IUS, SR. Twee Jareu; ,':
L. J. BoTHA. , \. I

1. J. A. vJ HEERDJ:N ~ . J r
J. C. OOSTHlJlZ1lN Eéu ja4r ,1 ~'
P. J DJ: Wn . " . t,·~: . 1..

_ ...... .11.:.118,
~elaar,

Georp'. Botel .JCl.mera.
PoItbui 782, 'J[aapeWL

Onthoud de pÏaat.a, datum eri

Houtbaai, DoDderdag, de. iJrocunur

;.

"
DE

!}anftitnn:
DE STANDlI.BD BANK VAN ZUID AI!J£1.LA1:-n.

. '.,

'surtfltrts:
P. W. A. DE KLERK

Doel der MaatschapPij:' OUTENDI ..TKJ,
ANlei'n,P.II GeboDwe~, Lange~~~'

. Kaápstad. Af~t..

tobpen op bovengenoemdev.jpi~ .

D~H&BR' P. S. OILI;dBB~, .u.~, Brït.town, beh~jk gelast
door: de heeren de gebroed..a .FrïealaIader. sulJen per publieke YeiJ-

inr verkoopen. op den lMen, 16den, 17den eD 18den December, l~,
Qmtrent 360 all~tburBte bouWperoeeleo UIl DB UR .poorng
at&~ .• .

'DE AAR- is soo goed bekeDd ala W ~ oentruaa nil Spoor-
wcw en Telegnte!d!.J==-' Noord, ~d, ooá en Welt, da, het;
o...enollig is de • nil die pJaab, ala het grootste OeIdrUm
van hanaeI ui Zuid Afrika, te ady~D.

. Genoeg·.H het UIl te tOOneD dat zij het o.trom nil ftIber DUr
de Noordweet.li)ke deeIeD der KOIODie en DJliUoh Zuid Weat Afrika iL

De t.egeDwoordiae ÏIlwoa t.el1eo oaCt.reDt .6,000, m.ee.tallpoonrec
beámbteD, die maancfétiJb groote lOIIl firekbn.

door' stiptheid' Tall .r.a.lren en' W~ de ~ p"bou..... ujll ~de 8t.audarcl R.~~
V.":·ak.ft'" Bni. WOOIILQl· ..... ;1__ 1)0....._. '0_ 'IP"_-L _ 'D...~&ij onafgebroken 'Voor zoo vele .-..a-- __ UUIIIl - \IGI" .. _-.,.DII A.~ __ ~1IIVIlI.....,
eD .eeDp8('II18DeIlte aWie 'I'OOl" de bpeohe p.. tie.
. . Let weL-De nrkoo~ beKiat iederen dig am 10 uur; TOOr-
"liarden sullen pleseD ..CWdeD op ~ dag der verkoopiDg.

PUilen zijn te bekolD8ll op ua~ .bij de beeioea de rebroedem
Friedlaader, De .Aar j daD heer P. 8. Cillie .... ~, BriIto~ of
·den heet A. Jl. Fiaher, AJpmeeDe mable'" St. Georp'B Hotel
Kamers, P~ni· bUI 782, Kupetad. Oathouch deo CWUm en pJut. der
verkooping :-15,16,17 eD 18 Deoembe:r, 1902, bij D~ AAR.
, .Let W-eL-OomlDÏlliel 'fOOl' koopiDgen bij bol'8Dp1lO8lllde belaag-
riJu verkooping, MIl A. Jl. Fiaher toenrt.-ouwd, su11en mjn sorgnldip
aandacht hebben.

I
Geen ~
Uwe drt

JACOB
Dw&l'l

80brijf dadel
pril opgaaf.

~ m

ligeY8Dde

. i
Deze maat chappij werd opgericht met het doel ieell"'·'.'II!K:",m,,, ... ,,,

Ót'zight'icl in al hare takken UI drijven te Sterkstroom andere pI_taan
als de 'Directeuren mogen goedvinden. De der ·maatschappij
zullen insluiten het vervaardigen en verkoop en van aiIe; het oi
koepen van produkten van allerlei BOOrtten einde deeelse . op de voordeelig-
te wijze van de hand te zetten; alsook alle daarmede' indirekt in ver-
band staande zaken en bezigheden, zooals de to~ tijd zu!1en
beslissen. In het kort de maatschappij zal beziglwi4 . ala 'AlgenuieDe
Haadeleara in alle soorten VIUl goederen, materialen in . De voor-
deelen verbonden aan zulk ee'n besigheid ruilen zeer; zijn, en aUe
gewinsten zullen ter beschikking Tan de A&lldeelhouderá ' }(en is TOOt-
nemena, zoo ver mogelijk. alle Ilandelswaren direkt de haJi.dels-

. huizen en fabrikanten in Europa en A.m.erika te deel' VaD het
Kapitaal, zooals later zal worde~ besloten, zal worden ueJf'IlU';~

optrekken VIUl de noodige handelegebouwen 'e Stel'k4tJrOOiI~

plaatsen waar men besluiten zaJ tak-besagneden op te ricli~~~

A; M. FISHER,
.St. Georges Ho~D..Il,W6~'lJ.

Post Boa 782, .A •• pl!~
Agent voor \ 81'Irnnn",l'II.

Commissies om oer'08!l!tIen

worden ondernomen door

I III. II.IIJI fa I. 'l1li • PIYILL

AANDEEL EN.

- .-

UDE en ~OTHA,
,..l1i'!io· ....... EN ·te···Pretc?ria;.

a}at,D;l.een'te verwittigen dat aV
te JóhaD!lesbnrg .hebben geopend.
ook op ala Produ.kteri Han~, .

•

28 av.,

Aan.zoeken voor aandeeien :zullen worden ingewachi tot
ber a.tostaande, en. moeten oplden 'form annex dit lJrollÏpec:)t~~lrellll&l,kt
en met een ~eque VOOThet be~ betaalbaar op ....n."...., .." g1~lll<1en
den eeretaris. den heer P. W. A.' de Klerk te RtA,"lrlit:,,..,,.i1Ii?

bebouden het recht A&lldeele! te weigeren, of ten
volle. Als het getal toegekeud minder is dan het
gédaaIl zal de balans van het deposito gebruikt worden'

I .
bedrag betaalbaar bij toeken.nJl.ng. Waar geene A81~alii!1flb IlI!ieQ'ekel[ld
wo~dt het geheel depoeito tefUgbetaaId. Verz~ in;.
paaiement waJlJleer betaalbaar~stelt de vorige paaiemen~n

i j
'Vormen van aannaag kwben Terkregen worden bil deDII~(:re~m8.

! :,
I .

VOKM VAN AANVRtiG.·i

Vaste .oe ....--_".ml.911VlI/IITIGD u JAUNt'.
~ro.ometei·, lorologe. n Iletaabn
Y.mvu.. IIIIOP' ti Solon.on', lh6ou-..

BOVENPUIIL. '1'.
In t6gnwwr "nw lVMU Hou." "It tU

.1 ~ 14,.,.trtMJl .. ct.. .
. 'zal publiek verkoopen ~r -

GOuden en Zilftl'8D .BorJogea
~~

OE ondergëteekende,
plaatse, op

DONDBRD
Verg

Volle naam , , .

de Oecilia Straat, Bbten Paarl,
WU'"UlU''' caatoo. alsmede 'wagenhuis, ateJ, en

plantatie (nieuw), lnin-beplant
"stil en zeer aangenaam gelegen

BIL'

WELlVol Adree ;............................ !,
Datum :.........••...••••••••••• _ ...

I
·om

,

KOCI1& DI
. ~a,ap_~_ ...·L.

I .

WATER! I WAT,ER.
DE Pomp als bier gewesen is de beste in de matkti.

verkoepen meer van deze soort dan van ai,d~:·....·...._._-
soorten tezamen. I, . i :'T

Als U een pomp w1l1:lebben krijg. "
deze en geen andere. I .

Wij verkoop n ook "S~rawsonita·,·
het beroemde middel -tegen ¥oSST in ,AARO'
A.PP!lLS. en ~~ noodige spreippmpeu om
het 'te gebruiken, . I

Bijen Korven en alle toe~hooreelen
daarbij. I

Bedden, en Kenken Stoven. '
I

EINlOB Ao~N'l'IN voor de I
" Norraha,."D'I~"

IE~

Wellington, .' . .
14 November, 1003:

_.. .
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Leve~de Have,
I. .Y.oor reke~Ï:Dg :an d~ll ~el

van Willen H. S. Burger, 8l'. :-
.170 Mce.-inoSchapen (OOien en

Hamels ~ 6,r Meriob 00~f'1). ',met
Lámmel'8, 81 Afti~der Schapen
(Ooien en Hamels); ~ Afrikaandtr
Ooien, 23. Afrikaander' Lammers,

Var- 174.,Angora Bok~e~ ,:191 A~ra
Bokooien met Bokjes 41 Boer Bok-
.ken, 2 Koe-iepmet g "ers, lSpider,
1Btelkar ,Toigen. '" !
, Het gewOne uSo, mt Huis-
raad beetaando , uit TafeIa.' Stoelen, JC~ Zie ea ~,ti solVe., ZQO worden wij T8rze~ercl 'RIl

,~ ·waschtafels, lede~teD, I Glas. en UWiJ tegenwoordigheid ,op den dal' der verkoopiDI', '
Aardewerk, en het wone OCeuk.en;-

......,.:....,_.~~--=-o--._._- gereedschap. ' ' I.i'
n. Voor reken~ ~an: den

boedel ván' wijlen I Be~Jamin S.
Fouché. , ' , ."', I

250 Merino 8cha~n, fJlslllltende
Hamels Ooien en 'L&mmel'H. De2(e
is 'een seer voortreft,lijke: 'part;ij e~
de aandacht van boe'ren en ~pe.Cll-
lateura wel w~ig'l ,: ri, " '.!
, '30 Boerbokken (~e~d). , (:
lIT. Voor rekenlpg van H. J.

Bllr(ter, ,Jr.: -'1i.5P ~te' klas
Menno Sohapen iD8~qitedde Ooien,
Hamels en Lammers. 1 t

IV. Voor rekenin~ vanr vel'8Ch~-
dene persoBe~ 600 goed geteelde

D~r.t later Memo Schapei{, O~n! a:amels .,.In
~902, toe Lammers. Het ~ JS "ln ltOé<Ie D' E o,nd~eteekeDde, be-hoorlijk ge~ ·door .KAPITlllI Pun, die,

in conditie, en de te *\D zUllen • . w!:lgensouderdom. bes1óte.!l heeU slJ1l' eta~nt op, te brekeb
libereal sijn .. : Vet ni.,t dat c,ie en naar Bngland 1Ie,'-:'lgte. keeren, sal op de Pl~ nrk~~,
Ive17kooping zal gehonden' worden ,
te "Klipgat". (omtrent j 1'2 mijl~n ," • . OP
van :Murraysburg), ~op: DONDIRDto, '; , ,
4 December, 1902.;om .d uur, v'fl ',ZATBRDAG.ladeJl DEOBD.~ 1908,
. AI,EX IN~, A.ftIlager., ' .OJ;ll.kwart over drie, iuJi..

~~T WBL.I De Afslager, zal utet I. riat Praohtige Woonhuis met dubbele vercUeoing, get,-
plel1~er~Dlg have I,naal" deze "vjr- in .de .Mai~traat .., 80menet West, bevattende: 6',l:5laapbm~~
kOOpUlggebracht rerk~pEln, doch ' Bediendes Jtamer, .voorbli1er,' Zaal" Betkamer, OntbiJt-
n;t~nmoet soo g~ wezen hem kamer Keuken J)ispeD8 t.D, Badkamer. ,Kelde.l'. Wagenhuis en Stal.
tijds ervan kennis geven. .' " , ' , . '

" 2. 40. Groote' 'Erven, a:onex bovengenoemde, gelegen in het
UENOU iJl (; D~ " widden van het dorp. ' "

Gecert~ceerde O~derw~jzeres v r Deze Sijn de beste' woon en bezigheids plaatsen verkrijg-
de Pnvate Beerên School, O~t- baar in d,n omtrek., '.'
lands (nabij Kaapstad), om aan' Het ~heel.,.n dit kostbaar eiqen.dom ~ omtrent 8.JCres
leS kinderen on~erWij~, ~ ge,,~n. 'van den vruohtbaarSten" qrond, <en ~ gerechtigd op zeer,. k'OSt-
S~iale vere~htén :-Hollandsbh, hare waterrechten: , , ' ", '
Muziek en Na&lwerk. l J Bet steviqe woonhuis :wordt erkend de meest qewensohte en

salaria £50 per 'jaar ~et kos I en Qerieflijkste woninQ ~ het dorp te sijn. Wegens lijne centrale
lOIPes vrij. Applicati~ met ge~ .ligging IS, het speciAal PlCfhikt, "oor een
twgschriften zullen ontriDgen "'lor- . , I '
den totBI Deoe~ber,~ 1~2. W~rk- ,Groot Eersteklas
saamhedt?n te begmn~n ~ de Kert- " ' I " ,
feeat l'8O&Iltie. ,Voorkeur Io~l ~- jr aar"oorer bépsald behoefle bes'-, L' KE.NNISGEVING
geren worden. un een beJ~de ,', arde ha' dl·

n instaat kind~reD op] te - Wegens den' zeer ,vermeerd. . n . n e "en, voorwtqanq , -:-- "
~~:II:~~!:,1f81tre!llg, \.IlL Let ~ t.ot bn School Blaher p, van Somerset West aed6rt de opnchtit« Vbn de DYNA.)(IST "F.A.- pERSONEN m de Buitendis-
t~ wer en ..., ' ~. BRISK is de wa~t..rde van ft8tgoed in de Main (de beziqheids) straat ' .' trikUt.., die Ingeyoerde Paar-

R. STARKE. zoo seer toe.tenomeD, dat het zelden in ce markt ~omt. Dese verkoop.· dell, BH1&, Slacht. en Aanteelbees·
': ,r ing verscha

k
Rrdertbaarhalfe ,~n IoOndderlingebe#~d~egenheibed~ -hh~ds~ w8D8Chen ten. en Slacht8chapen noodig' beh.:

i waarlijk .05 elqen om, 1 e Toor zlq 81 en woon, ben, gel~Y8D aansoek, te doen hQ
_____ -+~__:_--+_~ doeleanden, te be.lr..omen.· , " , .. '. ·denondergetee~nde,dleaanalleo-:-

L. Litho~phische' pli.nn:en worden toebereid en zuIlen op vroegen d~ra hnnne dadelijke en beste atten-
~atum uitgegeven worden. ", ,tie geven. I
f', P A.UL' D.' ,CLUVER" Af.lller, W. H., F. Klayn & oe, ,
jFINDLA Y &, TAIT , 1 Birdstriat; Afalagel'8, enz

! I. 4 W,alestraa,t., Stellelenboeoh. 3 7 t Gearge' Hotel K.amen.
17-- sta~ T.. ltgQm._n ••Auction," '~ . AJlDp U, " •K..pitad.

, Procnreurs TOOr den Verkooper.
.... • j

n Mev., van
DE,

278ten NOltID1er,

e~:
le 'Doatitm .,atstappIJ,

r "
KAAPSTAD

Afslagers.

N.D.-De- ltaQ OP een cUamant mijn (heel mogelijk wegeu d.
legizag) is NIET ul~ten.
aobhsdaJ.
, , 1 NOT., 1902•.

A, CLOETE,
H&a8jeaf~ntein,

. Molteno.

KAAP.TAD.

, II.,U"~Ul1UUJltl Metria Ezel,
manen en staart.

terugbekomen
en onkoeten

~- HOBE: V.AB

W&terkallt _. La.n~ Stra.ten.

Liberale Kontante Voorsehotten ge..
maakt.n lading-brie't'eD. ,

Snelle, nr1roopingen en prompte
afrekeningen.

Butler: De s\utu.rd.Jut tUlald.lfr1b
'fele8TapJa1l1l .ldnI: ..CB.OOD," h&pa till
. 'PJ[.1I0X &6s.

lENDERS,voor Tol ,
oilder,geteekende nnitvalnD'1llln
tot den 19deD
voor de bunz,
afdeeling, 'd i. "l~"..,..
Bergrivier But' ..'7..,.,.,." ....,,+lo.i ....

"OOt: het jaar
cember, JOOS •
. Elk tender

Jongens Hooge School~
. Paarl Gymnasium,.'

I PAARL.

\

APPLJPA.TlKS (vergezeld van
. ~rtiticeerd8 kopijen van

getwgaolufiften) VOOl' de betrek ..
kik yt.n ~nt Onderwijt.er TOOr
bo,engenoemd School, be1nraam

ondqija te geyen in alle onder-
werpen !in St.andarda 3 en 4;
mlIen dooe den ondergeteeken.de
worden' iugewaoht tot 'op Zat.e~, .
den 29ttteu November, 1902.
SalaYis £150 pet' jaar. Werkzaam-
heden ~ beginnen na de Kerst
'ncantie·1 .

. R. P. H. DB VILLIKRS, .'-
iRon. 8eeretaria.

WIlES: Adderleystraat; Kaapstad.
ATALOGlJS ea ~ nU op UIlwaag.

1 '
'~ ,



B~NOODIGD.
EI-;N Gouvernante,_ onder ... ~

· 'J v 'rscbaffen aan vier kjDderen
op n renplaats twaalf. mijle_n

. van 'ul?rp, pos' (lageli;i_k8. 8álaria
£36 peri annum, !Dot VrIJ kuit .en
inwoning. VereUlcbte?: Engelsoh,.
Holl dscb, Mu.ziek en _Naaldwerk.
l'lichte~ te beginnen na de .Kerst-
feest vnc"ntie dagen. Doe aanzoek:

i P. J. J. COETZEE, .
P.O. Box 00, Oradoek.

BENOODIGD.
EEN geoortificeerde Onderwij:teres

voor een private boeren chooJ
te Wilge Rivier dist. Worcester ..

Applic nten moeten gece.rt~fi-
ceerde Kopï'Q van ~ hun cert~-
eaten en getuigschriften van bV-
sondere b kwasmheid, zoowel als
van goed g£drag en lidmaatscbap
toezenden, en melden. of zij aan de
Ned. Geraf. Kerk beboeten. On-
derwijs te worden gegeven in ~ol-
land eb, ~ t ngelsoh en MU~lek,
(Piano), ·alaris £40 per .. jaar,
musiek gEIlden~xtr.a, m~t vrIJe m-
woning. Apphcatles met later dan
den 31sten December, 1902, toe t"
zenden. t:)chool te beginnen na de
Kerst vacantie.

A. r. BURGER,
Nuy cidiug,

. Worcester.

Lloyds' .
U áermotnr"

Windmolen
18 DI.

Goedkoopst-e en meest Beonomi-
sche Kracht voor het Opbij-
j.sohen vari Groote of Kleine
hoeveelheden

WATER
voos D1I

rUIb.dlDa· of den TDlD,.
Bi Draken JU fte,

ol k1proel-1Dgs4oelódaD,· VER LOREN pf GESTOLEN
VAN de plaats oe Doega". dist.

Calvinia, een blauw ~chlmmel
Merrie Muil Fzel; mlddelbare
grootte, ohrsal van lot, en in goede
conditie toen verloren. Groote zlch~-
bare brand op rechter bout, en

· onduidelijke brand op rechter nek,
Heeren lt:)chutmeesters, en andere
vrienden, bij 'wie seodanige M.uil
moge komen asnloopen, ~~- ander-
ZiC8, gelieve zoo goed te !ol]n daar-
van aan den oudergeteek nde ken-
nis te ~even, door wien alle billijke
kosten betaald zullen worden.

J. G. L. ST~AUSS,
Doeza, palvioia,

7 November, J902.

RIVIEREN, PUTTEN or
BOO;RGATE '.

IJ ]))

Lloyds' zenden hun eigen ervs-
en Opzetters nw alle dealen der'
Kolonie om ~'A61'motor'! Wind-
molena op te richten.

EENVOUDIG, '

"Oliver" Ploegen, "Planet JR"
"Deering" Binders, SQ ............Q'~........u'U

Lloyds' houden in vocrraaë
Boerdemj.

a, Eggen.
en Harken.

.-tI'I'P""'"ft van Gereedschappen be........"ul..&.JLC.

. .
KeoDisgeyingDe:i~~~'fdi!e"ten en UIT DE HAND
In den .Uoodel van wijlen GERTRUDA

.TOHANNA 'KITH, goboren ~ander- DE Ondergeteekende, daartoe gelast zijnde door~ Tnon~ A.
son. Hnoo, biedt aan uit de band te' verkoopén I ~~l~":entle plaats :

ALLE eisehen tegen bovenge-
melden boedel moeten bij de

ondergeteekenden binnen zes weken
van datum van publikatie dezer
ktlDnisg~\liog ingeleverd worden, en
alle scbdl(ltm moeten binnen het-
zelfde tijdperk b t ald worden.
• VAN RHIJN" & ROOD,

Agenten voor den E.xecuteur.
Van Rhijns Dorp,

17 November, 1902.

,
omtrent 2!

,....~.~..~_aan d~alom-
raaI" en

KENNISGEVIN G·

HIER'MEDE geef ik kennis dat
enige- n, die m t zijn trek

overstaat bij eenige plek op mijn
plaats Holrivier b halve te Kóper-
water en op de ordonnantie Hol-
rivi r, volgen wet vervolgd 1Ji}
~orden. Verder belet ik bet trek-

. ken van groot en klein vee op bet
pad van Holrivier naar Calvinia.
Ook aai eenigee , die te voet o! te
paard gevonden wordt in bet veld
van Holeivier, volgens wet ver-
vol -d w.orden.

H. J. STRAUSS.
Hol, ivier, P.O. Rietvlei,

dist, Galv!oia,
1 November, 1902.

Groot 2706 Morgen, gelegen in het distrikt
uur rijdens van het dorp Biebmond. " Drupfonteih
bekende plaatsen" Rietfontein ", "Oudeplaats II

het veld is bijzonder goed voor groot en klein .
De plaats is goed voorzien met water. zijnde

fontein bij den opstal en volop buiten waters.
voor twee mudden zaad. De kraaIen en
zeer goede orde, alsook het woonhuis hetwelk

Dit is een zeer goede kans om 'een
bruikbaar stuk grond te bekomen ..'

Verdere bijzondel beden kunnen "Verkregen

W. P. CRE~SEY,
Indien niet uit de hand verkocbt voor den' 3 ';.o".'~U!'llK"".iOUJ

.Zaldit eigendom per publieke veiling verk
plaats Vbn verkooping later te worden bepaald.
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Vader
Zijne'
fVERLOR.EN.

EEN vaal ruin Muil Ezel met al
vier beenen half wit is wegge-

Iocpen tussohen Schoorkraal- en
Riet Huis; Karoo,oi) 14 November,
1902. De Ez I komt van Hotten-

. totskloof. Eenigeen die gezegden
E,.el vindt wordt vriend lijk vt'r-
. zocht denselven bij den heer Alt-
chal, Calvinia of Danemao,. Hot-
tentotskloof, te bezorgen. AU'!
billijke onkost-n zullen vergoed
worden ill t b looning.

get. ZWARZ en CElLY,
Tochtgang- rs,

Wij hebben altijd en Vl'()OUm

AFMAKERS van
" Billy Bray,

Zoon."

OPBftBABB

gevraagd
diensten

. 'OTll!ItMlren,ge~.
ingezien
aan bet

.p nu
v

R ondergeteekenden wenseben de
aandacht, v n borengenoemden

t~ bepalen bij het feit dat zij de
, enige eigenaren zijn van de Hol-
landscbe eli Patente Medicijnen van
Dr. C. ~. JIJRJTZ & Oo., de hoedanig- OPG. 187~

heden waarvan veel hooger staan ----------+----:----~~4+.~----
dan die vun eenig andere. Een .Portrettengroo bestelling wordt gevrangd.

HEYNES MATHEW & CO.,
Jloek Ylll Lugell1&rkt .11 A.dderley Straten

K.AAP TAD. PORTRET'l'EN der
De la Rey, Hertzog,

9 October, 1902. Ioijgbaar bij

Dokter Benoo.tlgd.

·Boeren·

Co.,
KOOPLIEDEN. ~
OOST Liml\T~D]!;J

[ ..;. '

I"~ et, Botba,
rsli.lJJDlrer.',[ll]n nu ver. ___.;..... _ __.;.--;-_.~.'-'-.I

RiseeDe schoone kans voor
- J een Dokter te Philadelphia,

Kaapsehe Mdeeling.
Voor verdere informatie doe aan.

»ek: bij
En de heeren

J. W. LOUBSER,
IPlUladelphla, PRIJS:_ 2/6 per Stuk,
w Klipheuvel Statie. de Weduwen III Wezen
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