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A~.SchOol, Rlebeebtuteel., '~-DBN'
. .... rblijd,
APPLIOATIES, mt't getuig' ~:deo

-8Óhriften. 'foor de betrekmg 'faD friIOJi .~ .eJl~baplD
Eersten .A I18Ï8tent, 'WOrde.n inge.. uau;n '!~
waeht tot SOJuni, 1903. Bekwaam-
heid om Pupil Teachers en School
Hooger klasseD te onderrióhten, is
eeDe Tereischte. .

SalarUl'~100 per jUre . '
Werbaamheden te beginnen na

de Juni vaoántie.
N. LAUB-SOHBIJ.

. Secret.ris.

Piketber
18 Me

DB OndergeteekendeD.
daartoe gelaat door

GlO. A. Louw, sullen
VerkoopeD, op de Stoep yap
StadbUJa, te Colesberg,

op 1ItIdIg. UI 64Ii lUDI,

Biebeebbsteel,
11 Mei, 1903.
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De wplbe1reDdePlaats "AO
TANG," in Wijk .t ODd~r U.DJ"_~;Ut

in de A fd8f'lin~ Oclesberg,
circa 8 296 morgen.

HET VELO.-Hpt Veld in
deel van het ColpBber~ ""IO',n" ..
lIOO wf'lbekend, dat het on
ZOU sijn om te zeggen, dat hpt
het allerbeate is voor alle 1IUOln.e~
Vee.

De Plaats is geheel ".....,..., ".11" ..
de spoorwf'g naar Jo ...m.~ ..
(die ook omheind ia)
Plaats in twee SOOl"' g611et4~1111Il:e
kampeD.

DS WATRR VOORBAA
Bet water iD het veld is volop
Vee. Br is een groote JioI)mi~rd
op de Plaat., alsook de U8l1rnnfll

landerijen. Er is alle kane,
een Arootereo voorraad water
'fel'zamelen, niet alleen in een
op de plaats, maar ook langa
Oorlogspoort Spruit, die over 1,200 of 1,40()-'morgen Tan de
plaats loopt. ' L d V zaai laateenDE LIGGING. _ Da plaats uitate ..en e et- en p
twee uren te paard nn Ooles genaamd :' .
en een half uur per spoor Zoopjefontein en Trektouw,
OoI_berg Junctie, en om·tr81[lt D1atrikt Senekal; O.ax.,
denseHdenwtand vanNorvals ~~ltelijk grenzende aan Zan~
Statiop. Iliner."De. wonmg is slechte 500 .
'faD AchtAlrtaDg StatiOD, waar Voor nadere bijsonderheden. doe
Poet en Telegraaf Xantoor is, aanwek bij .

Voor spêculat81U'8 eli anderen, N. JOHAN BOHB;- .
grooten voorraad 'fee Geadmitd. Agent
'foor Tervoer Daar te Senekal, O.R.K.
bn de ligging van de Plaata
onrtro1fen worden.

, Er is ook tell Groot en ut1I:'ltn-

lijk Woonhuis en de gewone ....'"""~_
gebouwen op de Plaats.
,Voor 'ferdere bijlOnderheden,

aanzoek bij ,

DU PLESSUf & WILCOCKB,

Colesberg, 8Mei, 1908

I
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Beaufort Weat,
8 Kei, 1903. ..
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1. B n donker-yo merrie
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2. Tw.-e •• art.-witPf"Ds
een ruin en tAn merrie,
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hi rmede bekend gema.akt,
God van leven en dood bebaagd
onse i1&rten 'II' g te nemen in
van' den lOen der. '
baar eliefden broeder CBiRliSf.lAJI..N
in dea ouderdom van Hl janm,
den en 19 dagen. IDj is PM a&DplI:OIIl,an
ala lid van Chrutua' Kerk;
ger.laagd in lijn examen al. l"""1oIIj .. ", ......
J donker &la d nacht.

hem Maa.ndagmO!"g D een
moeten, Daar lag hij, bleek en
de w Id, afgeplllkt. l!!s ëene
doch bij bloeit. nu in de armen
Hf<ilaDd.
Mijn broeder I Mijn lieve

verreisd; hij is OBI wat vooruit
want. de aarde wou hem niet meel'
hij i. v ilig in de armen van
182 :.. .
Hierin t.rooet. ik Il ouden, dat,

hard, weest toch niet. te bedroefd
~, mijn broeder, is niet
a1a.pt, en lal eens weder met on.

De bedroefde Broeder,
ANDRIES AJ:I~.r...n..,.. ...,

Piketberg, District.,
18 liei, 1903.
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ZiL de OIlderge~ende publiek doen '-verkoopelD te ~.p-
D1ut. Station. bovengem Id en lidIa.

waaronder vel'8Oheidene~le paeen sijn, groot s~l'k. va" goat!, ras af.
~mstjg en in goêde conditie, deze is 1e' eeeste om, Kolpuial. J
':aarden te verkrijgeD. . ~t 4' "
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W ij zijn steeds bereid inforlJl&ti811 te
verstrekken, omtrent de wijr:e "fan
Meubileeren. Daarvoor sijn' wij
hier. En als wij zelf niet kunnen
komeo, knn.en wij OONJl vertegen.
woordiger naar u toesendën, of u
per poet onseu laatsten Meubel,
Oatalo~ toezenden. Wij zijn een
speoiahteit in het ontwerpeo van,
Meub41len, dus, indien gij op dit ,

, gebied iet. speci .... ls weDlKlht,sal ~~t
onzen artisten steeds ....agenaam zlJn
n te halpea, Wij menbileeren ge-
beele huieen, eo kunnen u van alles
voorzien. Onse nit.talkanters zijn
een besoek waard. Speciale sfdee-
lingen in Amerikaansche Meubelen.----~----~~~---

WOOD-HEAO; PLANT &,CO.,

1 Sch I,
.,
I DE Eigenaar van deze

langbeveetágde . ,tJe2agJleld, vnor~et.
DOg et-ds in de behc181te
een VERTROUWBAAB
willen tegen een billijken prijs,
Rijwielen alujd voorfi:anden. De
lWne "GREYHOUND" Rijwielen
den Dog et-ds hier in de bezigheid
bouwd van de aJlerbeste parten en
gens order. Zij zijn in een woord ..
STE KL.AB" en waarlijk ver-t.rouwt)a.re
en nette Rijwielen.

Prijsen op aanvraag.
Alle· reparatiewerk aan Rij!ielen,

weren, Sloten, .Air Guna, enz., wordt
gevO&d door een Eerste Klas .E. Dglll¥J',
aJle werk gewaarborgd_n pnlzen
billïlt,

) All Ri' 'elAltijd voorhan.den: e )"In
noodigdheden-Dunlop Banden, em.

Prachtige Duitache Pia.noI en
altijd voorhanden.
, Prijzen op aanvraag.
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DE oDdergeteekende, van. plan zljnde eene "'81'&DI1l81'1DD
Publieke Veiling d~ verkoopen, voor .het kaJlt.04~r

" 'r'E I

Ri.ch~o a.,
Op 'ZATERDAG,' 8 J~ 1903,

'8 NaIll1dd&gs. 8 uur Preo1e1.

De plaats genaamd" TOQNáoTHASFON EIN," ~legeo
in de afdeeling Biobmond, groo~ omtreDt 5640 en 20. minuten 'Of
3 mijlen rijdens van het dorp. ' .

De plaats is gedeeltelijk omheind met draac! en Hetve!d
is goed voorzien vaB Ganna en Brak en geaoblkt groot en kl81,O
Vee en vooral Struisvogels, die er wild locpen. . I

W&ter is overloedig daar er drie dammen op plaata iliijn eD
twee vaste fonteinen. .

De Fontein bij de woODstede is seer sterk en bel!lnftM!it
die ommuud zijn. WMr men l18&ienbil omtrent 20

De Boomgaard is wel voorsien' van ,allea:lei,k81lU'U:r&
tuingrond volop, en van wege, de aangreoJende
allee op de morgen m&l.'ktin het dorp verkoobt _nNloI'...a

IK, de ondergeteekende, Jan V' Omtrent 2 morge is besaaid met lucerne hetwelk llmlcbl~
Br&llepla.at.. dilJtrict Calvinia., Bij de woning is ook een ,!it. Dam die zeer .......,..,....,
mits desen te erkennen, dat de opvaDgt, , ' '
dingen, door mij gezegd wt nadeel . Daar de plaats nabij het dorp in, heeft de .el~teD,~I1
h~ eerlijke bn.Itter 'fan deo heer kans om goe.de speculaties te doen. .'
mevrouw J. J. Louw, van Btail101>!&&U,1I Het woonhuis bevat Zitkamer, 3 8!aapkamer,a. ~~t,k~ner
met. betrekkillg tot bee(.'ell dool' ben en er 18' 00 - 8IJ1l Wa enhuis en Stal .'
alacht van den eer Jacobus Nel van
~ Ton.teIboIIichkolk, legenachtig De Kralen sijn seer sterk eo ruim gebouwd nu
zijn, daar ik beloof nimmer. weer iete Valt niets op te seggen.' .'
nadeeliga van ben te ~ lD••do ~ NiettegeDatalUlde de droogte b_tdeae,plaats ....'Co:g
konut, venoe}t ik hen vn ndelijk ml)n sebaaraohte van water, -
apologie un te nemen. De verkoop sal plaats ,inden te Riohmond. o~ Z,,"':IUI.U.cI.U.

(Get). J. J. VIBSER. êden JUNI en de termen van bet.alillg nlleD billijk ".IM~.u '1I~III..a1n~1_.1l4.d••
Getuigen: - .voor den keeper,(Get). D.I. LOUW .

J. A. LOUW.
Bra.e~

DiA. Calvinia,
1 liei, 1903.
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ZIJ IS DE ~ES
Voorkemtarief en tolver-

Wa.nt zij is de Thee
DE RIJKEN,

HET .&deel en het gevaar van eonferen-
tiee over algemeene landamen met ge-
Iloten deuren te houden komen dagelijkB
Illeer en meer aan het lioht, nu hei
publiek begint uit te vinden wat op de
conferentie te Bloemfontein is besloten.
WIJ hopen da~ de lea die men bij deze
gelegenheid geleerd heeft en nog zal
leeren, voor goed een einde zal maken
aan lIulke geheime beeprekingen. Het la
in de hoogste mate onbevredigend, dat de
geheeie financiëele politiek vaa ~uid·
Afrika in 't algemeen, en van deze Kolonie
in 't bijzonder feitelijk bepaald zal worden
door een geheime conferentie, zonder dat
de vertegenwoordigers Van de beluting-
betalers er ieta In te seggen hebben.

Waartoe moet een parlement dienen,
indien de politiek. vau het land op aUe
belangrijke kweetiel vóora.f door een ge·
heime conferentie bepaald wordt? IIdit
niet om ....n het parlement een klnoht.
spel te m.aken? Al wat de vertegenwoor·
dlgera der belutinsbetalere gevraagd
zullen worden te doen ia, om reeds
genomen beelniten, of zij le goedkenren
of niet., te bekraohtigen.

Neem als voorbeeld de kweetie van eeo
voorkeurtari ..f aan goederen van Engeland
ingevot'rd. Het in,oeren nn ·zalk een
beglnael ia een zaak' van hf<t hooglte
belang, niet alleen voor deae Kolonie en
voor Zuid·Afrika, man ook voor het
geheel" Britllche rijk. En toch werd het
nooit grondig door het pnbllek b8lproken .
. In OUI parlement kwam de zaak ter
'prake en h.e~i.evoel der overgroote meer.
derhttid wae b8lli.t er tegen.

Maar wat gebeurt op de oonffrantie
te Bloemfonteln? Lord MlliNBB, de Ter.
tegen",oordiger der Kroon 'en niet der
belaatingbetaler8, p~deert. 'Hij beeohikt
over de Itemmen T8u drie der vIJf op de
conferentie Tertegen",oordlgde Koloniën.
Al de be8preklogen ",orden geheim Re;
houden. Esn beslult wordt aaUfenomen
om een voorkeur ......n 25 percent' ian
Brltache goederen te geven, mnder dat de
Koloni"o er ieta voor In ruU krlJg.o. .
'Hoe werd dU beelnit genomen? Het

pabliek weet er nie" Tan af. De heer
WJ~N.B, een van de ~en.",oordige"
der Kaapkolonie, heeft in Londen ge_egd,
dat hij eo air GORDON SJ>BIGG t.o het
Toora~ _reo. Lord MrLna aan den
an.derao kant verklaart dat het Y.00l'I&e}

met 'algemeen. ltetqmen w-:d a&llJeQO.
meo. De beer CB.A.)(O .. L.UK beweert, wa meenen cl.... dat de
dat de Koloniën dit .oorlteariarief b.,b. -y:!~,
ben aaogebodeo. H~ moet ~ ~. te vei'YolpD. Kaar 18
venchllieode Terklaringeo 'feraUu _ N'leltk? WIUOIIl
met elbar o'nnen breapn? \ teáD .........

PR.UII.UIITE ••

I'eveelt ze aan

NECTAR ALLEJ&LEJ~.

DFARMEN, ,
J

DE STERKE

v....... ;_.......
Maandag,25 dezer, en M3!loda17.1 Jooi,

rognde Viotori.-dag eu. }'lnklter Maandag
reapektievelijk., lullen IPublieke vakanti.,·
dagen zijn. Om £arid .. I Dinadag, 26
dezer en DlDB lag, 2 lJuni,.ala naar 1 ge-
woonte verachijneJl1~ ~oop adYertentiea
voor genoemde uitwayeï1 moeten dit kan-
toor ~reiken Diet later dao Zaterdag, 23
dezer eo Zaterdag, 30 d~r. . >
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IJ.E "\
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DE ZIEKEN.'
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I

NEClAH
-THEE
Is een Heerliike Drank

alle llell8ehen en te
&lIell tijde.

.Verkrijgbear. bij alle
uien eD .Algem..eene
II"heel Zuid-Afrika in
Pakje. Tall i lb., i lb. en 1
in .Prachtig v6..'Sierde Blikken
1l~ en .lb. '
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ZOUTKtJi
Op Zaterdag,

!,
DEMPEBS,

Cal~ "Mei, OOS.
!I.B.-Due verkooping

da 1-61.en deser.
eerst geadverteerdJ .'.

eie l&Dg
ftI'W'OrT8zl
lIeaht.. tAm.

I
JI(IIt.el[e 1
.A.m.: (

nAPSTA
li:. dan:

boek plese
deeIbr.IZ' er
ik reedt jAl

Amel'E
Maa

.H,
(Hoa6Ibntc

Bedam .:
..... alle.
"OAJU>U! l

, al te koop, l,..'

. P. SMIrr'S Monster
en .lal:oestown, van
3~ Mullen" Paarden,

------~--------- ,
, D& ODdel'~kende hAlItnn1'UiJr da&rtoe gelut, sal ~bij aijne ~~

te Do~'ht, ,.erkoopen op DAG•. den 29ateD .MEI, te. 9.80 ,..m·, OJb],eJ1dlOlPfJrt.
.la 'Y01gt:- V]ruL~1.1tN1"'~.__k4IJD"~.

tie te Oo"tdrech1, Indwe
Beesten, 6019 Scbape~,

Zoader Inhoud!1 Zonde.. lDh_oudt!!
~ P. SllIT'S' Groote. Belangrijke Vendutie -te

INDWE, op ZATE AG .den aOsten MEI, wan-
neer de Afslager, . k gelast door de Erfge-
namen in den Boedel wijlen M"-RY COGHLA~
van Roodehoogte, 1 het volgende Vee zonder
inhoud (reserve) ve zal.

, -6 Jou,e Treko'''o
II Jonge OIMJl
5 VMl'IIIJl, dIk: met kalf
i J nil. VUl"iIeD
4. veUe Koeien
51 JoDJ'l KoeieD, dik ,met kalf
I Bul

En Op Plaats en datum voor rekening' van
andere clienten :

1:100 Hamelt
618 Jonge HameI.
400 Gem.ngd. Schapen
300 LammeN»
.0 SlacMO_n
.0 Trekouen
120 G.mengde Bee.t.en

30 Koeien en Kalveren
20 Vaanen
1 Kar.;M!Che Kar • Tuigeo
2 Bok.agena , .
1 WageD ell Bpe Muilen
I WageD met Trekgoed en 16 OIlHO

OP eente ,
AppIiWi. Op
_.u.a eie v

Ap....nn v,
~ook.......
DMGé-Ueveden datum van .....amestown's Vendutie te, ont-

houden, op ZAT.ER den 6den' JUNI, om 9.30
V.ID. precies, tie ondergeteekendG ver-
koopen zalJ:, .

21 Slachi OIleD
li TJ;.lk:o..en
II Jong.o.-n

81 .l)rop Koeien
1 )toen eD Kalf
li Vaanen

89 Gemeng le S-~D
510 8lacht~Hamela
20 Ooien
1) PaanIm
"2 Muilen
1 Kaapeobe Kar.

I •

SMIT, Afslager.

pud." '
t 1",1.903,

F. 8A.MUEL8, L
K

erkooping.-------1--
.--n........k ge1ut aijude door de he4mtn

KD1"_rt sal per Poblieké Veiling aanbieden
a.lIIlllOO<Ir. te RIOHMOND, ..

'XII.I:.I:I." :Kei. 1908, • L NIJU
. -Te 11 UJ'8 '~ Vti·..-ln.

'Ten J:eftlte: Dat fraaie Blok: in d. Kerk- eD Itrinbtraat,. op ht
n.p BicluDoad, beetaallde ii seer vruobtban >.ErveD, ,beplaDi met
m.... "Cht.e vruohtbooaten,
, op W Erf, .. legen op du boek van etUt ein rriefelijk Woo obil'

b '.ten ie Zitkamer, Gang, Eetkamer, SlaApkam.lIl'I, Dup.na eD KoIDbuil, S
B.U_1ruMn, 8~J, W"feDbaia, ena"h!t onder IJserea dak.

W.I..-ven in liet 1Diddell nD bet aoo.ue b")ye~., lij. bij .. Oll'ft!r-
krii,'-'; du laai dese ga'deD kane, om .. aarlijk: eenleklu eige.ndq~ ... bekomen,
niet~

Ten Tweede: 82 Geleerde 0-0, ~O
Ten Derde: 1 DorechDu.chine en

»K w.-rs Jl.ar
z.a Ja. Jd. VOOl

.. 1&0.. '"BJ.rne
~&.

P. B. d. 'Vi11$.

Vergeet niet: Da Vendutie zal
op ZAT&DAG. den S08ten KBI,
preei ..

"

worden te lUOJUlOlfD, U_.'" "JiUgUlaer.ten 1\ ure 'e Voormt..A..... .DOtIAaDHr-, lil.
. ' ...... D ": 'tf'gen UE.I.IZ'I!I.I&

W. P. CRESSEY, Afslager. ·~in ,VO

. '0vereeD te JlOIlIHaDI BOil 'OOI DWS, Mill, 1J1IiIiI1 ... ' ,

oaaen, T~ 'tOOI' t.... lIPUl 0IWn.
(compleei). '

PIE
f:

taWIOHTlGB '
.... __ ka
____ te n»t<

...... ROIl&D
_.wijb pijp e

B.U. ~~.iJIdi
L ~e II I
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