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April, 1905.

BENOODIGD •-

!F. W. ODEN~AL,
P.O. Biét vlei,

KENNISGEVING ..
tt

U

WIl nneu cmae KWen t.CJe..
spreken D.,V. op g8melde p1aat.n
en datums.

Woroeeter Stadshuis: Zater~
9 .Mei, 10·SOTolD.

lIoGl'!P' (BobezUon): DiDa-
dag, 1211ei, 10 T.JD..

BaWlOllTille: WOIDIdag, IS 1fá,
2'30 n.m. .
Ceres: Zatsdag, 16lfei, 10 1'~
Tulbagh: Zaterdat.'

10 V.JD.

Daar" iD' .tuI.,J"l::~~
zittel'l ftD de. T8I'lIelaiillillde~BQI.",!'~II:
takken met ODe te OOI'I*polidleeii;a
over tijd en pluta.

J. J• .A. GB.A.An', L..W.V.
D. n. VOl BAJlH, LoW.V.
In.J. H.II. BBCK. LoW.V.

rs Iluddell Goede HaT81'J
16" "Gant.
1 Groote lot. Kaf.

Dadelijk·Ben_cL.

D. Ko TJIAI)lI,
PabIieb ~......,..,. lt. K

~ II,April, 1JOI

BENOODIGD~

I!.'EN geoerti!oMr&l.oncWwijur .,of~.
denrijar. op MIl boeren pIuU, vijf •
en vaD DeelfonteiD. Siding, S.JarU .
perF'm,; logia Oudenri;' te PY-
in Enget.ch eu HollaDdleh (tot SChool
Higher) UIl drie kiDdereD. ook !CaDek,
Tonic Bolfa, Naaiwerk. Applicatiee: v.. •
gezeld Tan a-tuiplhriften, sullen .'
w&chi worden door den o.udqetelk.ua.
tot den lOm Ju.ni.

P. O. DB BJBR,
lrumuanal, Deelfont4lD BidiDÏ

Onderwijzeres Danoo
VOOR .. D_.pri .... 8ChOOI op ..

plaat., yier mjjIID 'fall l'Iaawpa.
Ood~ .. WOrdeD ...... _ ....... Km-

deren iD • apllch, Boll&adloll, JbSieIl .-
BaDdwerk. .
AppJicatle... ~ lRIDea door

den oDdUl ...... ~ mpnclat WOrdeD tol ~
Mei, 'OS

)", 8&Iarï."'" ~ .. '--I-V . _.,- nu ....-
l 11l~ 11.. VI8AGIB,
Y D1neJbeek,

P. J[.Pua ......



VELE getuigeniaae der gene-
senen van Tering, Kank.er,. ~~-
de siekte, ens., lijn grat18 nrkriMr'
'baar bij Ds. W. Rll1nna, P.O·
Box 1314, Kaapstad.

CALa 0•.-"HA.ZEl.DlNE.·-Pri ....' Logi~ Bais
ood beIIhlur ftD Hu. D........

Te Am. " Dempen,'
. 0aJed0a.

D

ConfidentieeIe A5enten,
IJW rsdDrp, Tra•• yaa.
'l'elegraaf; cc St.rP.tto.DOOUins,

K.nIgeI' dorp.'

Daljosapha-t Pnblie e School.
VAN af het volgend kwartaal

zal er allo') deze Inrichting roimte
wezen voor 10 Kostleerlingen.
. Termen £7 per kwartaal. .Sch~l-
gelden ingesloten.. Godsdi .~stige
opvoeding. Grondig onderwijs tol
Hooger School .EX&IDe~.Goede be-
handelirg ton ver.zorglOg gewaar-
borgd. .Muziek extra.

luta
DB O~. ru.~ ••

gelaat 'door den· heef J. II.DJ,..
N~ ·mllen· ~Publieb VeiJiD,
verkoopen, te VKYBURG~ 18968
Op·WOBISDAG,. d'lIOstelIBl ~., . ~ . .
1. De alom 'bebDde PlMt.I .

Welgelegen. ~ 1.,-'06 mo....
en 88 v.k. roeden. plel.MI ~
van het dorp Vrybmf. H. ftld
ja bij .onder pIOhikt en gesond
voor beide groot eD )d~ Tee.' ..

De gebouwen. in den oorlog Tel'- ;"
nield, kunnen tegen redelijke koeten
hersteld worden. 'Geen .1éJB'ek UIl
water; sterke standhoudende put-
ten. Tuin omheind en beplant m.et
allerlei 'frQchtboomen; grOOte uit-
t?eBtre\theid Tall .d~ sMilana;
plaats gedeeltelij~ ,tamelijk 'boIohrijk
2. De plut. :M~h, grQOt ~;~

morgen, gelegen In de nabiJheid
yan de Mashowing Rivier, district
Vryburg,'beJtend alshet ~eso,lldate
en beste wioter-Telct Hier 18, eeD
sohoone kani voor iemand. die zioh
bij beestboerderij- wil bepalen.

Te,l'IDen ! kontant, I- in vier
maanden en ! in acht ~anden,
met renten tegen zes pereent per
jaar. . .

D. WESSELS I Co., Afslaqérs.

, ,

: ~gens' he,bben uitko,mst J lIalJ.VAnl'::V Ir. is in u,itstekende~ndjtie •.

IdAl'obRt ... ·dr:ende ~ft ilUJtructi.· OIltftllgeD, om' de

Vo« 'rekening \
I. KAoon die""'_IIgb,eat.n .r.

AJsi,tent OndVIQlar(a).

JAN T.
I

~. W. MOOR~_,~" Jr'i & CO.,i I

Vjdu Kantoor.
6 Mei, 1903.

F. J. MARAI,
Principaal DAl, Pnbheke School.

Vryburg,
27 April, 1903.

nAAG 0IlI" Rood Hart" boek aan,

franco pottbWl 725, of eese ju1lrouw ter, De beroemde Mllgaliesberg Tabak
u.iatentie op No. '2, ROlltatru.t, Kaap- uit de Stoomkerverij Tababfabriek
lItad. 'van den Heer DILD, te Pretoria,

Alle ÏJ:IItructÏH .Il bijsonderhedell mj is gearriveerd. Een heerlijk genot
wacht heeren rookers. Men ver-
suime niet als proef een pijpje te
komen aansteken. Prijzen: 4/6,
4/- en S/6 per lb.

Ook heerlijke geïmporteerde ge-
rrige Hollandsche Sigaren. van af
15/- poswrij.

Eeu Jonge Afrik8ander als Klerk:
en V erkooper ; alleen iemand vat
ondervinding behoeft aanzoek en
doen, met getuigschriiten en ver-
meldiog van salaris begeerd Doe
dadelijk aanzoek onder letter B-{>.,
" Una Land," P.O. Box 44, KIl!'P- J. S.
tad ~,8 • ~

--
LOOPENDE voor eeD ~ruimen tijd op

mrjn plaats Voorzorg, Gcudini, een Zwarte
Koe, wit kwast, omtrent S JUF oud, onge-
merkt j ook eene zwart bruine vaars, ge-
merkt rechteroor zwaluwstaart, omtrent
een jaar oud. Del eigenaar kan dezelve
terugbekcmen, mits betaleode alle onkos-
ten, ook deze a.dvertentie. Indien niet
gelost binnen 6 weken van !Lf datu.~,
zullen zij beschouwd worden als miJn
eigendom.

DANIEL VILJOEN

Voorzorg Goudiui,

Die UI Dl'IIlk yalutd lijn
KIl.nnen nu voU6di'f genezen worden door
het gebroik nn EUO.RASY. Het nen-
traljaeert het e1fect VaI! .Alcohol en tempert
en vermindert het gebruik spoedig. Het
neemt de plaats in van deu dranJc waaraan
meo gewoou ill, Ook is het g h ?l on-
&cbadeHJk, veilig en aIdoende. Duisende
hebben he, in adie, e lánden met 1U0C8II ge.
bruikt. Het bo in een kop koffie, thee of
voedsel gebruikt worden zonder dat ~e
persoon die het inneemt zullts weet. Bl]'
sonderheden, boeken en lJ6wijztln worden
ORATIS gdzonden . .Alles EUORASY
00., P.K. B~8 6l6t

DuJ's Kamers,P'j~lts-&trdlt, JobaJIDesburg.

Aa SPOLANDER' & 00.
(JEVEóTlfJD ss IAAKA,

Ch11)DO!D~tei-,Rorc,Jo ~- 11 lIJt:llU 61.
Y trtro.lsIUIl'1 r;aar B SO/O'II Of~'. f:j ebouuu»,

t4l9tfWVM' "Tb» ~1J" lJa..IS" """ d.
Langu'rua' 1lijJ..

Gond€ln e:J Zilvt'N!n Horloges in
t'OOrraad f(& uurier-

WIJN V.AN CARDUI IS EEN HUIS-
MIDDEL VOOR VROU\\.bN.

BENOODIGD.

KAPITALISTEN~

GELD benoodigd om uit te leene
op goed vaste eigendommen ip

de O.R.K. .. H. 34," kantoor van
dit blad.

BENOODIGD.
VOOR de EeM'te Klas

School te Murraysburg:
(1.) Een gecertificeerde 'Uu•.uu'"

wijzerea voor de
Kennis van de Holland ohe
Tonic Solfa en Handwerk zijn
eischten, Salaris £ 120 per jaM.
.(2) Een . geceJ'tjficeerde

tente voor tandaard Il. fVl
Vereisohten: kennis van de
landsche Taal, Tee enlmnst
Handwerk. 8a)ari8 £100 per .

Plichten in beide gerallen
ten aanvaard worden na de Ju
vacantie. lipplicaties met
schriften sull u door den onderes
teekeude worden ingewacht
29 ten MEI aanst,
moeten verm Ideo tot
g nootschep zij behooren.

A. J. DE ViLLIERS,
tan. der bookommÏllie.

lIarra"buJj,
11OApril, isea

- Bethulie,
29 April, 1908.

APPLICA.TIES. met getuig-
schriften voor eersten Asais-

tent Onderwijzer (heer of dame)
voor de 2de KJa1 Publieke School
te Willowmore zuilen ontvangen
worden. Salaris £140 per jaar.
Werk.saamhed(ln, indien mogel,1c,
na het Juli kwartaal te beginnen.

Applicanten moeten vermelden
wanneer .ij hun werk'aam)u~~~n
kunnen beginnen, welken leeftiJd
zij ~bereikt hebben, en tot welk
kerkgenootschap .ij behooren.
Applicatie. moeten niet later dan

den lsten Juni, 1903 iogesonClen
worden.

ol

TB

den Heer J.11'
boTl"~smelld8ll datumn___ alle in Bente

Riebeek
Op Vrijdag, 29

D• HeIren DOlE
durioe .reIaat d.

tear iD dm &edel v
V.. oUftlU JU lA }
ali bcmm Publiek V t

J. Vutgoed: .
dom, ge1egeD te I
bMtUZlde uit 8 .E 1"

:morpa groot, met
7 rirtrekken en bl
bnatteDde een klein
6~ elder,
beplaDt m~ wijnstok,

eisendom her
• . • 81l is

eeD sterken put met
...... genoeg voor hu
ell beBproeiing.
, IT. LOIBe Goede'
(a) Het gewone

. Huilrud.
(b) Kélde 1

peD, Stukvat,]
balie met toeh
enL, en indiei
uit de hand
41 Leggers Wser Brand~wij;

B. J. 1

1•• EUI1 l·Co
Vendu KaDtoor~
'~ ..

'\ I
.(,

T. H. MA.TREWS,

TENDERS.

De -onaerg~ende wensoht
hiermede aan- het geëerd publiek
bekend te stellen, dat hij als
wettige VRNDU AF.3-LA.G~& in
hpt, vervolg ageeren za,1.-ver-
trouwende en hopende op de
aamenwerkÏ!.lg . en medElwerláng
sijner,

-
TENDERS zullen ontvangen

worden voor het Bouwen van
een Nieuwe Pastorie te Beaufort
West volgen8. Plannen en Bpeei-
ficati;s, te ·bezichtigen bij den
Architect den. W.elEd. heer M. B., . , Ch
TOBSTJJNSON, 18, Hamson s am-
bers Kaapstad, en bij den onder-
jl'e~kende, niet later dan den
308ten dag van Mei! 190~, ~et
Bouw Committee verbindt sioh met,
den laagsten of eenigen tender aan
te nemen.

Medo Afrikaners, ..
I W. P. J. MOOLMAN.

Bre-kkierie, Diat. Carnanon.
• I .

lFIEEUl1
-v.ur-,·

A. J. DE VILLIERS,

EINDELIJK

VAN BEEST VAN ANDEL;
Vroeger H e . v. LOON,

LoDgs~eet No. 94, Kaapstad.

Wholesale and Retail. Ee~ Agent
van Delen's Tabak.

1. P. BlIITZ,
Predibntcler N. G. Kerk, Bom.net W.t
verkocht door .Ih! A.pothek.... o.en!

~('.t~"Ildan "'Ot' lltl iD l)09t-.lt.

TB K.OOP!Kenoa&lUJOh Llkdoornm1ddel,
Gereg1meerd.
Bom..... Weat, 131fei, 1887

De Wel-BcWen Heer B. DB8V AGES,
KaapMd.

.MijBheer,-Dii dient om te Oerti1IOeena
dat uw Mexiounaoh Likdoorn middel mij
'fOlkomen bevrijd heeft ftI1een .... pijD'
lijken Likdoren. Ik Dn hM aanbn.1a
tJa _n boogat uitmlUltend en wond_baar
geneeamiddeL

A. AC _
lizel')

. Publiek-
Vred~nb
BENOODI(

K~NNISGEVING
IN 'het Krijgtlgenngen81l Kalllp ·te

SimOU81ta'Ï werd iu der tijd een Com.
milllli. geYormd, welk. Oommiaai. mij,
den ondergeteek81lde, een hOe-t'eeIheid
curi08lteita ter bewaring onrhandigde.
lndien ik niet binnen den t,jd 1'aD 6 w.keu
1'IInaf datllm deser kenDia~ring 1'&D ge_
noemd. oommiaai. behoorbjk geauthori.
Beerd. inatrukti.n o.llhange IlangMDde dese
curioeiteiten, 011811 zij door h.m daarna
1'erkocht 'WOrden ten behoeTe nn het
op1'oedingtlfouda Tin het Kupeche hulp.
cOmité.

, • ua.lW.-a+el- U lui.
.-.--kII16 laIL
--NjIb lJ ~

PlllllNeb • .,._._.

C. P. SOHULTZ.



VENDUTr:m.

Ir
Ondergeteekeode, behoorlijk

door de Ixecut.ea1"flJl
in den Boedel YAI) ".leD

w EL81) J. O. Kno..,-
Leeuwfo~teiul District Caroar-
sal Publiek VerkoopeJl te \h:lODdb4~idl

rUWFONTBIl\', .
• .. ..... 20 .... 1á03, £

ta ~j(mD4en
J

I.

'& :Morgen om 8 UUl',

volgende Goederen:-
I De plaats lOipht'uvela, omtrent

6,009 'morgen .. Ben Eerste
Kltl8 V eep)~ts.

JL t Erf, No. J 34, gelegen in het
Irorp CarnarvoD. Op dit

::.: . _ F rf st8at een gerieflijk
I_._~J Woonhuis.
Ill. 400 Schapen en Bokken.
IV. Een paar Kar Paarden,

Reesten.
. V. Huisraad en K"eukengereed-

schap van &I}esoorten. 'Klas Publiek School
)'1.,

TB

Gebonm Du TolT;-D.
I B CB A. L BB R '. 28A~ril, 1:903,Le.nglaap,

N .lohanneeburyr. ,

Voor rekenirig van den heer JAN
M. J. KRUOER die door siekelijke
omstandigheden zijn boerderij ",jj.

plaats Leeuwfontein, IUOÓt
omtrent 5,480 morgen j dese plaats PPLI KATIES vergeseld van
is ij uur van het dorp Carnarvon, afschriften y&o Ceriifik&ten DALX-Op den laten
heeft een groot Woonhnis, een voor de betrek- Vlei, Piquetberg, onze
sterke fontein, ens., en is bekend > van Tweede Assiater.te io D<:~-~.~ Z~;~~~pie."
als een van de beste plaatsen in dit bo"$lJ!lellloelnde School lullen door .-
Distrikt. ondergeteekende oawangen . 1. H. L,
'lermen zullen seer gemakkelijk tot den Slaten Mei. 1903 J. A. C.

geJI18llktworden. 'fan Tonic SoUa en Naald
P. S, D. SMEER, _aanbeveling.

, Vendu-mf'ester. ZeBtig Pond stg pel' jaar.
te beginnon bij 't volgend

.nsohe
~I

t

lOOg.

I

Carnarvon,
18 April, 1903. ,

S. CORNELtu~,
~ gent voor BxeCuteuren.

-{. VASTGOED lj

J.'R. M. WEKMID •.I HOD. 8pcretaris
Abery,
Mei 1~03.

REEDS HONDEROE.N

TEGEN toeaeodiui .. u _$I11hie1
.billiDga, aieod$ oDdet'l.-.ek~adt

dooz pheeLZDid Afrika
Tall gewoDde ~ea iD
door h.t Hall. Bood.
MUD onpYeer SO b.,..,.,
.. rp)~ra,'D de foto'nOD oPiep.k&
Iroo&8 lrartooa. Zead _$Il1rder
eeo brief lOet dllidelOk
se-deo _ten wordeo.
Po.thus 389,
Pretoria (Tranavaal).Heer JA.N

m datum
in Eera~
len.

Riebeek West,
Op Vrijdag, 29 Mei, 1903.

TULBAGH~

eke Verkooping

URY,

DE Heeren IMMELli.!.N & Co.,
daartoe geJast door den Execu·

teur in den Boedel van wijlen Mey.
MARGABBTHA MA.1UA BOOYBWB, lullen
als boven Publiek Verkoopen:
J. Vastgoed: Zeker ]j:igen-

dom, gelegen te Diebeek West.
bestaande uit 8 .Erven, omtrent 3
morgen groot, met Woenhuis van
7 vertrekken en buitnlgebouwen,
bevattende een klein Woonhuis van
5 vertrekken, kelder, atal, ens., en
beplant met wijnstokken en vrucht-
boomen.

Het eigendom heeft een uitste-
. ing. en is voorzien T'IIl

een sterken put met heerlijk frisch
wa~r, genoeg voor huiselijk gebruik
en besproeiing.
n. Losse Goederen, als :
(a) Het gewone Asaortiment

Hui~' 2ell8il~in
(bj Keldergereedlohap, als Kui·

pen, 8tubat, Leggers, Trap- Erf g gelagen op hoek van
balie met toebehooren, enz., en KloofstrateIl, annex
ens., en indien niet eerder 1rfagistraats.kantoor, front
uit de hand verkocht ook mS,ltelt1Qeaan drie straten, dus ui-
4i Leggen Wijn eu t Leg- voor een Besigheids.
ger Brandewijn. twpe der at-aten

wa~rpijpen.
E. J. BOOYSEN. Twee Bl'VeD,grenZ6nde

IMMELM1N l Co., Afslaaers. gelegen ten Oosten
bewoond 'door denVendu Kantoor,

Malmesbury.

-VAN-

~- Kostbare per.en, -.
ALS OOK

WatQr Ervenen Be
Sta'lds in dit ~ bu
vruohtbaar dorp altijd bij
laagste prijzen te krijgen.
een P8O:IU' maanden wo~t
naar Johanneeburg ,

,H. VAN

. 1

'ER. .HUISRÁID,
TULBAGH,

28 1(ei, 1903,

I
Drinkt

, 1,

\ .

"ers.

Prachtige Bouwerven,
de .Munieipaliteit van

l EN gecertificee.rde
(ongehuwd) op een Bot!tr8[lbll~tII'
om onderwijs tA, geven in l!in~aon
ell Ho1landsoh. Wer~IU~IJ!.tll~j~~n
te beginnen met het
. AppliC&tiu, ver&:ezeld
tifioaten te worden 11']l~ellODlllen
den 31aten Mei, I
ondergéteekend ~.

B. J. R

NG

:LS,
st.
braham

, , boven-
zebruik,

ATZ.

OOP.
J!1erateklM

u

Piano; 1 Har;'
Een uitete~endA plaats in de Stoel fn Muziekstllnd j

.Afdeeling Caledon.' Uitgestre~' 1 Brl1aaeJsc)b Zitkamertapijt ; 12
heid ongeveer 6,000 &Ores. Pl'l]S ~l1DlÏlelr8t(>elEIn.met Plush beid -ed,
£4,500. Men wende sioh tot G. Leuning -toelen , 6
&; T. H.lRBUT, Mansi'.n House Stoelen; Va8e8,Brao~~tsj
Chambers, Adderley.straat, Kaap. Hoederakken en Schil-
stad. met Spit-gel;

j.) Zijt:afela; 1 Jioode-
Boekrakken ; Hanglamp' n ;

Mt4Ian(:1e Lamp n j Parafine Stvves;
vee; 9 8e~ten Kan~n en

OP den 7den April, laatstleden, te Gol'di}nen met Bollers , t
Klipheuvelst&tie, een Koe, geteekend

zwart Yan lijf, witte pene, heenen en.taart, ..IU.Il"UI:'"; 1 Huisklok; 4 Dnbbele
een weirug krom van rug. !tortvan' ho~~s, Leaikanten met Bedden
een kol Nor den kop; de horens e-n weuug OUIIlI.llG::"; 3 Enkele IJzeren Bedden
opstaande en lang van spenen; te kalyen nn.n n ''''''~ ; 8 Wuch - en Kleedtafels,
omtrent over een maand. Heeren en met K&ml r sette" j ).

chctmeesters waar zij moge k.men .Ke:rstA*lIUiZitkamer Stlt, iomplett ;
aanloopen, gelieven zoo goed te zijn dade- • I 4
lijk kennis te ~eYen aan den enderge- 1 Set, comp eot ;
leekende en alle kosten zullen betaald j 1 Dozijn t::lto~len;
worden. I Servies; Kombuistafe18

; Bnamel ea Gegalva-
Baden. gIIoot en klein j

VleellOhbaije j . j
A8,]alieJIl1UU.W" Watervat; Winkel.

Winkelladder j , Groote ]
",-Ll\ol""-' ; 1 Kruiwagen; 1 DaDie6·
sadel en Toom j 1 Meelkaat ; 1
,Schaal en Gewioh~n ; 1 Stoepbank;.
1 Lot India-rubber Waterpijp; 1

EEN Hoofd-onderwijzer, als ook: Voermachioe; 2 Vleeeohmaohint:8
eene Onderwijsarea voor boren- en Worstatoppef8 j Glae- en .Aard··-
gecoemde School. SalariMen £120 werk j Keuk.engereedsohap en een
en £80 per annum respectievelijk. menig~e andere Goederen, te -v:ee1
De Hoofd-onderwijzer aal ook het, om te melden. -:
" Boarding" departement op sioh _ -. .
moeten neme-n voor de KÓ8t-leer- vergeet den dag 41et pa maak uwe
lingen. AppliC&t.ies, met getuig-: Vrienden hiermede Bekend.
schriften van bekwaamheid, goed
zedelijk gedrag, en lidmaatschap
der Ned. Ger, Kerk, sullen inge-
wacht worden door den onderga-
teek ende Diet later dan den 2d.en
Juni. Werkzaamhede te beginnen
na de J uni vacantie.

WM. P. J. BAARD, W. won,
Hon. Secr etaris.

Honigklip,
P.K. Vredenburg,
Dist, Malmesbury,

2 Mei, 190~.

rs.

Verloren of Bestolen.

A. ACKEhMAN,
IJ zerplaat, Maitland.

ERVAREN'
Hollandach en Ingelsch,
Beet" Ane18ohrift. -en hA ..·.alli.rn.

hAid,.oJDmet de Soh
te ghaD, z.ijn .,erf'Ïsolaten.
-Men wende' Doh per

vollEdige ,bijzondêt~ed~n tot
- R. 'M1JLL 'KR.

.abo»

Z. \, Publieke <cbool,
Vrcd~nbu~.
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W.oJaam te r.O"D. M'en 'fOnd biO ~k da, - P'I:f -- ~ _'_--,L, IJ 1aaacIe ..... ~1l ... .....
er t_ brie'.:I·a 'IUDak .area., U "IJ na ,ebHd .. k 0niIiiéiJI ja .. ~ .
Ira broeder io M.tf .i ,,-wuria .....IIl.ld nfd OracIoair B_eb' PPiJ. 0. .~.
dat .r piel .. .0 la.. toaeD .... de ucIer, 'dieD ren ~ .. _ pri te .a p-
hiJ..u had r-itreYeD! di.! DOl aiet lf·paI' .... Uh ... ".1dcIe11i .&~...~
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reeda in d. .01ItDd. parlf_1DaW &itliog MO te Crefeld ,edua btieft, la Ilioit "I8f'IIbIIDIilf.
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De Bn JlCommisai had in. haar v rgadering f)Dtlttek. T_ ainJJ. cle Jt.iaer. beIaoWlilll•
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..... ria hij aandroog bet .. nden van een ftrkgea I t. Een dr.....,. ..... U. ..i
mod I nn het dok m .1 wat hiet bij behoor- .abw dIdeliik: "W. b6bbell hier ~ 1l4ci.
de. een wuk dat gedaan kon worden door noo 0111 lDe. te d&D.MD." UW"rkeJUIr,".iiIe d.
bandieten-arbeid, •• nt er waren twee knappe Keiat>r. "en ".IIr. lOadt ,. .. rUneD, _ftIIDri.
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w rd besloten bet model te laten een reiÏm"o~ C:11'a1leri"CI.~"a .ID 0-1
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",eg terstond te verbreeden. De dok-euperin- photo'. d"r mooie mei';" .. n eie ledeo lieD.. De
tenden zond een brief ten dekte. dat wegelll leden der IIDgHteld. _ .... · rn olle
gebrek UIl trucks en he groote graaovel"Voer nyertuidd} dat cl achooabeid doer alk -
wa&rdoor er steeds op leb m t gewacht . t!lP " r<liead. eo .t.emdea de - toe.
worden, nl pelthuiz n i b t dok buiten aat oppaa.n' ... raeheen ..ob&er in d_ peraooa .....
warl'll de ~ren te nnh.ngen di mea er deu heer Jtirac:h; deo YeI't .... "~ 1'OOr
bergen wilde; en hieromtrent ... rd a een aall' Duueldorf, <ti. door d. ,,_.waardiide. a...n
tal bijzonderh den med edeeld ten effekte. ..a DW!eeldorf echjjat laD""," til., 'D die
dat als niet spoedig door een yergrootin in' in bet Pui •• "' Mid. .. ~o ...clat d. "Ib·
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OoIDIDJaAJ'ia •• " Publiek" \v "rbn op deu 7 foode edy.rt.atie. . aCIae Z,kl>" pwr:aYOlld, dat d. ~ad.' 9u
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p,:""k~. bi r Zooda&mor"leo @a midd"i toL &Onderbedeo in .cb. omech...... a wordeo. ZI•
•Uobuog dM' g al ole. Zuo pr. k w rea' aldur. •
welduurdacb& eo llin ~J.u ".,)3' lil· Alode DE 1l'!lJ' J. N. P. de Villie ... a .. ft ~r ad •• -
de H8OIl. b.1D le MeUregor llWOOIf a) r lenti. k.aDii d.t bO lilo Irieaera .. lontaroetea
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4)1 a, 1903. Oea. kloille g.m~eate b ï~g~ DE bee, O. J.. YID Beerdea ~ llai .... Jei,.
da.reude dllD la.tateD 'ijd b!l~udet n "OOtI}:lOtIdIGra&tf:8ein.et., heeft ... *-0_ aoodia
pnoten. Op nl. pI t;oj Jl 6n ID " dorp is \...oor tI n kindt\T.D .oor Bollaadaeh, lll!ieiacb
h. Iw.t regiOa ge. Ilou, ~ hi reeDille 1.0 M.oá~k.-Ziil ad ...
troepen acb!ápeD 1"1.18<> 0'" "ga di t rikten. I VASTE aoederea, 'bui_ eri ,",ad; " bui.
ID October. 'fljrluJ Jl jl!U'. weld.r ....a yeebuur ra~ ID. keld.rgereed~p, sUIleo ti Mei, te
,.buudea. die circa <lu.i.wlGdvood .terh.ag op' ~Iebeelr Weet., door pablieke I'IrOOpl.'rai lID.
brach~ .aaro.ecle • 1r00rfwlbuldgc:h I w rt! ~ bod 0 "ord.a door da h a r._I-..
IlÏl tde p. '1'h"'l bahb..o d. IllIItCN d"r ge eo Oc. .
m~ate eea klein6D 1I_.1io.a.r , b ud !l .n .£160 \ BELANGHEBBENDEN "ord~ ..... e.. D
I"mullt. Uit 1r.1d lal gebeaigd w' rd~u <) h~. f f eetle ad<'t!rleotie ... n d.a hew VIII Wiik,
beel4la.oGe kerk bouw t" ."tgrOOlea n Id YeT' .. 0 B J[ d' t •fru.jllu; .ab..!). om n .a milt dull MIlkte 81'1)3, ..., 1. wa _0 ea buirlaeida
makan. Lt. Z..erdog w"rd (lUll nteow echool. =:i.~a!~p lIDbJel Goed. bDa .oor B.B.
coarl~ ,UOMD. Z.lDder eenige. moeite w rd ' .
de "urboraf(Ï1l1 ..teekebd. Dc> bite u... I WIE eeoi,. inform.ati. kan ,.na 1&O .... a.
pma htid ill ~ er op li:erkillijk 0 ecbooJ. een -melkkoe, ._iet ah .... tal .... d.a beer
,.bl..d. In d p.>l.uek "'ONC r ook uiet II" q. ft. ~a1betrbe, Kerk.pleia. Paarl, "ord' ....
•w.t. .0.. Marray ja de recbte Q op d'e 't:t il!cb to' aIDoeJDden ...... t.e ,,1IIIdéa.-
ftChle p __ ZUDwllleer"urde ut 'OOrHO.a • ad,..
t~d a•• r G~·RUn tom. pJub-;err" DBla"M r.J. P. M.nit, afalqer te Tal ....
-p.o, ft'IJa.!D. at, ·.. erklea ~er arbooi u.am k iOPDia.bg, 26Kei, M Tal~b, pabllak
-Ua. Du" g.m ate lal br' ..eo leeraar kooJl'!lll. _D rroo*e parti} wiDbl roecr--.
. a. Otdmod Ijjoe at. i .id.&1IUeDde beIlooreDCI. lID ....... P. U~ die

ebeo.wa 'WordiD ...... rg 0 0 oor .. ~ eer. 1.0 t nwoorclice 1iandpIIata .... ....Ja__
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.Op Zaterdag, J6den Mei- aanst., ' ••&. JtC).GP
Y'"

TUL:
-

Publieke'
De Onder,reteekende, met . ~'UDltigd nn ~ ·H.- J.

de Villiers de Wit, die op YAI'i\NlIt staat, sal Publiek doen Verkoopen op
de Plaata sein,

Hier nu is waarlijk Fortuin in bereik van
een ieder.

VlRG KIT NIET:

Z.terd aden •• 1 aanat.
J. H. HQFMEYR, ~retaris.

Vendu~afslagers~J. S.M:ABAI8&
De Paarlsene

PUBLIEKE

Aan

ERVENONBEBO:U ll'I'Oc»tle en teeJ~ning TO,or.Wijne
v08finwr~ grOOtMé p~ ,OOaY

DB Reer David Pieter de door gedurige aanzoeken. daartoe
gAdrongen sijnde, heeft ....~.-"I-J- besloten per Publieke Veilin'f

te Terkooping,

op .AANDAG,
014 11

Uden .EI, 1908,
PRECIES,

~ Lady ~rey Straat,

I . Prachtige,
de verdeelde plaat. IC Zalig is de

Besitter," .
Daar deu gronden het bedrijvigste gedeelte Tan het

dorp en "egens hun . onovertroffen lijn, lOO"e~ voor
bouwdoeleiDden a)s anderuins, omsohrijving overbodig.
Alleeplijk dient er op gelet te wn ....nen. dat gronden in dese omgeving
. veel in waarde ZUUR .tijgen lOQdra Toorgestelde Tramweg, die door
bovergemelde ~ aal ge egd sal voltooid sijn.

Vergeet du niet den da der VerkoopiDg:

N.B.-Termen van bet&liog 3, en 12 maanden; verder kan 2/3 .
der KdOpaom op verband b 1...en zeer billijke renten.

J. H. HOFMEYR,
Secretaris.

.-r~êh Zeer Zei

lE: III-

me ~Kans.....

v.,~~
IIOb&frwor<

P: I. P. AA'-"~
:YcA' toor,·
~1)("190

De Heer G. J. C.

B~OOD]
PUBLIEKE VERKOOPING VAlI EEN EERSTE-
KLA.S PLAATS in de 0 e Rivier Kolonie.

-
De olldt'rgeu-ekende. daartoe door den Executeur Datief iD

deD Boedel van wijlen ~ophia AonaDa geboren Janse (J'. 940);
en eerst overleden eohtgttnoot. Charl ~onanne.s . Petrus Bloem (R. 93).
sal Pobliek V er.ioopen

Op oenadag. den •.,111.0

TERKEN LIBERAAL.

G. J. C. SKM,
Philippotia, 6 April, 1903.

.: ......-t-'
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