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latei' 'gepverl. word~n. - pt kan, oPJ aanvraaa' van den
rgetee,kende v$~reaen. ~orden~ 1~, .

ing zullen Verraëe6nde 'Koopjes
Dames ccetumes.. Jassen naar

VU~LU Um Rokken Meisjes Tabberds,
Jassen. Dressing GownsT ,Golf Petten

IQV"'."'''·..:.n 's, Dames en Kinderen Onddr:
Kasjmter, Viyella,' en allerlei.."''''.........~...

.. .
, ,

ZOON & Co.,"
STlU.AT 119,

.HANDELAA.RS.
URS. VANI" " !

AID.el\lltaaIUIO.D~e, OhillNeohe, ·.A1l8trallIohe '
~WIIl-AJ~~ULUilIBOjlle produkteJl: '

• a.ld..kooL
D~CLUVBR,' M818~er•

SRt\AD

13den ,DEZER,
, .-

ure precies,
v nnl~kAmIA. Set oom leet,' SJáaputoer

KJeedel'kaat!eD. ~ ..oo. lÓ lktruBeil, Deken. ...;;;.;;~~,;;;,.__~ ~-r-~~---',,;;;;;;;;;o .....--_'_~
ruoo'DeD,Lak., Glae-, Aardewerk, Keuk.- <

worden aangeboden.
P. 1. LOUW.'

...,&I&:I .... 'v _' Co., Aft,l.~.
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BD ONhnoij~' of. OndmDij~
.".;;- -foor de A3 SchoeI te Oude
KurÏiie, distriot Oadtehooro, om
ouder.ijs te geveil in de ge1fDn~

Oilderwljz~res BenoodigdJ

ALS EeN. A.i.teut iJl cl. Calm.ia
Publieke School Knaia 'lall 1C1IIÏek ••

. . Hollaada:h sijn MDe aubneliDJ. \V.k-
saamhedea 100 JP08diI mocelijk .*- berin-
D8D.. • . •

8a.lariJ .£120 p.a.
. . Reiakoeten ._()rden terugbetaald.

Applicawee worden outYa.nrn tot. eien .:
2wo Ju.li doo1' .

.IL 8. DANEEL, v:.D.1I.,
Secretaris.

SCHUTBERICHT. .-IN het Schut albier bevindt Iioh
bOftD den 'voroorloofdéD tijd .wart.
baDte Koe, 2 alipj81 aan el OO~
JiDkes: hoorn af met ~ di lrii,
omtriiDt 2 of S jareD. Indien Diet
~ ~ den 25en deser, al de-.ft uit de 8chutkraal alhiel' ft!'-
kdaI' wordea, ta :morpu om
lO 1lV. . .

A~.ALON BZ U'-
. 8chutmeeder.

"",gyi,6 Jull, 1903.





.i==~!:::ée.!!~-=~~rii ;,;..,,..,.,_......:u·,

M ~~ ~~!!~~~!iii~ii!f!!~~~lIl1l!lIlIlIiI~~1idat .... ,: 1'"

M~M. ~J~ .. I~~~a.~. ~.~~~j~~

Ilea .. _..."r--
... hllNIL. Ja.. OOI op
ek B.n ~COI~""
Inlnaeil .. ·....... D,dat elia w!.I"lIl
mUtt wordt...., .. laM
IOk.eD ;''''telUkc o.au tt - ......-- 1-1""_.
9ÓOrweDdee1 om deo atIDeD .... ~us ...
",lIMD be9élordee~ , ' •
.Eb hoe nlkD; eie 'beliaDl~'

laMboll .. m.~~
Di B.... part" 'Keo
elenn, .n.., ftD aodere
",enld 1D1'OeNII, ID di... ·IIIcM!lIamij"1"roorbeel4
bet reh.... 1aad ~
oompeteeren ,tepir- Z.tld-~~fii'_DIC~
prodllkten. K.Df moet

n dh Diet ka~ laD...
heeft men ID ~..,.uil
koelbm8l1 lID" de ....." ...,10 .. '....
dU ja .•oor in"meUo.

I ·1! . ~lJiun)atile.ea nid .oor plutMlljke 0

bovendien heilft.) de
altban. ln één KoloDl.e,
uie~ :b talen. WU "oeren AutrUll
"fOert .alt,· ~n .!th .li d. De Been
partij onl; ·'dl~l~ makeo, dal,rt
ook moeten doen' wat doet.
WU men een hond. bind
dan'een kUp uii~ sUn hak hem
in he~ water, dl kanDen .
maar : om hetself ,e te doen
hoed wU leereD zw~mllleo, ja

kláarbear. .
De. De &er. partij i, naaw

m£tTWl )(.uu·10 Jali. 191S. aan deo "Vleeec:h Blng." UT_ ..... _

• • •. ••• de De Beer. niet
I... ij O:_ 8 12 8 beltaaode maatlc~appij? Het

o 1 a - 0 1 6 YID DB. J.UIE80lf en de (Japeo , 0 - 0 '10 ~o 3' f)' 6 ptrouwe napraie , i. dat
o 0 2, - 0 0 41 taalde. We], lndien het ··D
o Il 3 - 0. 10 0 ..,;......d t
0' 3· 0 _ 0,13 6 waarl:iJn.._ e grooe
o • 6 - 0 16' 0 andere maatJehappij maakte
(J . 0 lt,.... 0 0 5t niet genÓeg' geweun. bn
g 1~ ~ _ g ~~ ~. indien de De .Beer. den PrUl
o 1 0 _ 0 12 0. niet met 2~. pe~ pond
o 8 0 - 0 8 0 waarom dan niet qlet ] id. of.
o 0 3i - 0 2') 1 \ YIn dit te doen, ~éfeenlirde
1 9 0 per 100 Iba. sich !net de andere, .en na

~~~~~~~~~~~~~~ den..,.grooten "wig." 'Oit
LET TOORWEL' pJlbhek begint in ~ z.i.en.

motie nn de De IBeert ..... ......v_ .... onoad&nkenden ~erbrnlker.
........... , V.n tie 'V" den. i
,..... • Co, erkt, .. ... 1I:tIIt..,., ·Gru Land, ,.... Wat deze p·ariij pa wil
.......... .., 0lIl le de Afli1raln~er pr.ij deu
_..... uitgooien. Dan JrtIjgt d.'
JU. 44 mert de pJ:8Chtia~... la,kUe-·kr.et:.~--~-- ~iwaren bereid den 'ting' 1"--_o~,"'I"ft

maar de Bond~ ·YN~.,IH~~e
DE ·ZUID- A,~RIKAAN .iJlDd van den arren verbrDikel~-b:!lerl

onse poging verijdeld. In een .... ,;IIo"n"",f.
dat bët land niet vertegen
WareD wij io de minderheid
-.u,niels doen •. Wij hebben
noodig om dit en dai voor den
brtilker te kunn'lUl doen, enz.

Wat staat der Afrikaander
dese olI18tandigheden te doen?
motie dadelijk afstemmel1 en all()()
.pelen In de banden Tan de
partiJ? Of zal ze' lle"er
motie i~ oneerlijk ~n L.' __'

lateo wij In oomlté lpau, eD

welke definltiev~ "ooretellen'
partij voor den ·.dagkomt."
on. er van OVt'riUi~, cht gelln
ToorsIelten 'gemaakt kunnen
. Dit sal in het mlté
geschiedt dit; 4an' z,'al' de.
zelf het doodvonniJ!
moeien uitspreken, r en
miuen, waarvoor he~
werd g bracht.--....--

-
YOO~
bod,
Z ..id
Voor

Of
lD' •
lijk
Oll~

D.
last,
Vr.
rekt
lew
b•
U

Heerlij·

. l a i lIA1I 'tt.UBUGQIL '.
~ ,"""""''''''' PWJ ' ............_ha. '

1)t1JTtJ'8 .. 00., ~Q88..
..... -KupeW, .... ~ •• D& ~

,K1.XBIGB,~AQ" .
16 JoJi-Noonpoon; ........... ~ ea
ouoerud gold. I . "

L. I. OOETBE., 'AFsLAGn;
il) Jali-Phili"to-. te-. ea .........

P. D. CL~JL, AP8LAGD.
16 Jali-8te.I"'bc.ch,"'~. _
17 J.u-Stelleabaleh, boewplekbá.

r. 8. OlLLIEBS, AF8LAGBB,
lIQ _·21 Jllii-Bri&lton, ___

. .L. P. J. LOUW. ALSLAGBR.
17 laU:""WtlHDPlD, ëtf. .;
. FAUD, ;V'AIIBIJlt .. 00., ll'8L.

16 Jalt:.....ze.toep\ purl, .. ....-. ba".
'.A. B.,D&'1LLItmS 6,00.,.AP&..

iS Jali-Purl, ~,_...__ ,
O. W. LOGlE, AJ'SLAGBB. .

29II1U-Ui~ijk, .. 'toed. .
GUTBRIE .. THEB911 AF8r,AGER~ .•

18 Jali-WaterellUljMlnul, c.w;;n, erf.
JAllER A. FOsTER AJ'BLA.GEB. .

4 1II.-BII.tr~, O;JtahOOrD, lout p-
tHrtll etl "". .

OBAS. lUDDOOK8, AFSLAGED.
lt Jali-lloolap Braa, leYtllde ha".

DlIIELKkN' .. 00 , AFSLAGERS.
a Jali l4aIlD.eabary, undeelea.

J. ·W.MOORR&'ES JR." 00., AFsL.
28 Juli-Or.olleri" M.l" .. barJ, YUie en Iotee

goederea. : .
,nED. W. B. WILLMOT, AFSLA.GER.

18 JaU-L.Iapbarl. 'I'U'-Ioederen:
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¥ARKTPRIJZEN._-
KllP8TA"D.

.;EIeerlij

~""appt!l", ...
Boter
Eeudetl
lioen1PTt
Kool ...
KalkoeDen
LimoeIlCD
Uie
Bloemkool
gjPJ'lD

N.rtjea
AppeleD
Pakta.
Pompoenen ....
Boceeu (droog)

EeTAR

ONS LAND.

f. ~ cJ.
••• 0 ~& 0
... & 17 ,0
".--21 lV . 0
... It 0 Q'
.;. 17 O· 0

~W 1 0

·GHtWMV_ ....
Co.millie, 1IaI_b!iry (rNd. en-t}:-

It kiltea-ltrooMtad, JWh .. IIle, ......
A.antoon. .
e..ID", Su!II.alYeola, a 1riet.-J.i!Jdlt"

5Pteo-Beip, I kiIte-.krooIIttecl. .
OomID.Ïllie.'Eail. Rlrier, I kiI& :...sertebeelt.

foatelD,2 titteD-KrOCl.-ad. .
Oo.mielle, oawoa 1 D&-~faIa·

teln, 1 )~Fruikf~ , " .: .00m1D.~\~~ 'IS ~J[I'OOIII!ta.t, ,
m1lddeu lL~ted, 1 baadf) a.-
baarRD-Kroonatad. . .
OooIlD_e, Welu.,toD,' 1rifte1l~1t .... •

Beoeke. ,

"Vried," Lal.... " .•••.
0010..-., f'W"'~ .
Co... _ .. ltan. RI_ .
Coauailtie, OelriDia ...
Oom.iIIki KniJt Yallei:.. ..

EeTAR
Heerlij

M,EeTAR
ZA.TERDAG, 11 JULI, 1903 ..

Heerlijke Elektie Blinddoekerij.

.WIJ geven de De Bêen partij in het
parlement alle krediet 'Yoor het bedenken
van een scbaamteloose en oDb.eulChe
poiing om naar eigen gedrag te bedekken
en om het onnadenkend deel van het

te ralsleiden. ?lIet dit doel heeft
door haar aaurcerder, Da. J.UlJiSOR,
motie omtrent het epdehten door het
veroement van verkoelbmera inge-
ht, Het 18 slechts een vage reeoluUe,
praktisch }-Ian is er aan .erbonden,

geen mensch, die zijn gezond verstand
"'''LIrUl''', zal voor een oogenblik denken,

er eenig prakt}Bch Dat uit geboren
of kan worden. De geheeie zaak la
dnidelijk als het mtddag-sonllchr :-

motie werd ingebracht met hU oog op
tege'lsta1w der Afrikaander partij-
wil niet, dat de motie aangenomen

worden, maar wel uat de Af.nkaander
ze zal verwerpen.

Wat is de zaak? Niemand zal outken-
dat de vl88IChhandel 'raft Zuid·Afri.

~a al meer en meer geraakt In handen
rn een machtige groep van "er'koelkamer
~atBChappijeD, die zich tot een " ring"
hebben nre8nigd, en ala kop in een matl
*amenwerken. Er 111 zelf, een geroeht,
aat deze "ring j, zijn armen naar andere

~

erelddeelen ga'lt uitbreiden, óm alsoo.
k de inkoop-markt tA beheersehen. All
n eerlijke en vertt.ndlge poging aange-

wend wordt c.m de macht' van -<I .. en
, ring" te besnoeten, dan ".uen wij onu
~rielijlte ondénteanlng d~r aan geveo,

±el.enalawij deden ain' de land. en inkom-
n-belaettug bill van den heer MBaRI-
N in 1 99-een bill die .. renplllkte

dfx,r ~n invloed en de medewerking
,,~ de 'Da Beers partIJ. In Amerika
tr6cht men door wetgeving paal en perk
~ stellen asu de macht dei groote

~

rnBts..1I Wij alaan 'die pogingen met
langstelling gade en nrtrouwen, dat

yl ook nog "ondeel sullen kunnen trek-
n ait han ervaring.
aar wat is h t voorstel ,,~n de De

~rs parlij in ons parlement? Het
go!nvernement wort\t gevraagd om o.. ral
Inj het land verkiM,Utamel'8 op te ri~hten
enl ze teg n kostprijs te .. rhuren. In
dete kamers zal m n dan vleeech en .._ ,,_ .. rilel.?

I • • .... op -;
an~ere prodakten kannen bergen, waar· r

Ult oudentaai:dn brief
do r, zoo zegt de reeolntle, de • .,rbruiker IOnen, die Igedurenib den
be"oorJeeld zal worden. Maar dit ja lijkheden pweett \
d~8b.eid. Getiteld het gouverne~eDt nen Iulj-gen om
2IO~ die verkoelbmenI oprichten, wie zal 'Yel l1aar de O.RK.
er ~n gabruik maken? De landbou wen? brief komt nit AUwal
Neen. want in de eerste plaats hebben I.IJ ben nog niet

Ook in anderegeen produkten om daarin te bergen, en Het kan dUB
tweede, alII zij er nn gebruik maken, door een l>18i&tielUttti~iaJ!nbtelJurj
is het om een "oofJer en niet 'een nrantWoordelij .
prije voor hall prodakt te .erub· vertrouwen dat de rea:e¥riol ~leiUit 00'

want wat zou anderl hêt doel zijD denoek zal doen
de onkosten om de prodatten daarin Tbeefontein, P

Maar ala de landbou wer een Dilv. JUl .. lnOOl'll.

prijl "oor zijn produkt krUit, dan KjjDbee', ....&oe ID'"
..u,wt>., .... het van zelf, da~ de .. rbraiter Wil boonn na .--lag dii:IftI!NdIitt,

"oor sal moeten betalen. Hoe niet ill prakijjk pbracht
dan I-gen, dat de ,erbruiker dábiJn faebbea wil me' ~~~~~=~.... eo rapoea to·bmpeA. W

zal worJen door deae nr· ODI He dat Oy..pbleYM.

of dat de priJI van "leeech 0Plebeyeu wu, to. vekken,
v rlund zal worden? mell Da., de OAK. wil ~~~~~daa:i'dOjlr __ pu hebbeo (ft da! il

.zal de .regeerIng gebraik maten kUlUMID pede .. aide UIl

d ze verkoelkamers.? Neen, want ze bekomeo na n1I,nll,ell,CIOjl.b
niet zalf ,,11Oh' in'Y()eren en als elrie .. beaaabtea deaer
in competitie tredeD met de b.· ,~ eento YJUI di. ~ ..
",koelkamer en llagen maat'; lij iD moeiJijklleidP" L_~

w_ .....__ . - Ba .. Jij be .. tilJ~ad IIIt,"",",\
IIOIl~PIIV"U. ' . 111Woord' "Wel daD tu ik U •

dan gebruik ~n ftD die ~ '. .1
..... 111'1:•• _ ••ft.. 1ze n.llen Ka liet Par...... du

.1Jali, 1903
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J. PBPLBR.

l>hiedt mits de-
IIl8ti$' wei No. 45
kiezlOg van viel'
'k één voor ieder
in plaata Tan de

's namiddags,
papier moet oud ..r-

minstens 5 per-
op de lcie..6el'8lijst
voorkom n,

Illl plaats vind n
paal Kantoor op

ULI aanst, om 12 uur

'~P",A.,' VEREENIGDE STAT·At. ,VAlI
NOORD~.AJI1EalX.A... I. . f. '1

St~\fll h.,)leD 1 Oo.tober,1181en 1.Jaoun, ''0&; WMl6,l,818.

Zuid Mrlbmche· Blblletbeek anl~..
I "House Ka.mers, ,Eerste Verdiepiilg',~No.

ADDERLBY.T~~T, K•• a~.~. ,

J. AFFL'EOK-ROBE~TSO!t ..
.Sp. Vert. en Gen. 4geut .,.oor~ ens.

J~ 18~. . 1
• I

N..B.-Kaotoor-Uftn .,.1011 9 uur v.m, tot. 1 DIU n.m. en van I ulur n.m. 'tot .'
n.m, en van 7 uur n.m, tot 10 uur n.m. 'I ZaterdagI ingee)oten. ,

DEUTSOHE OST-AFBIKA LlRIE.
WESTELIJKE ROUTE. ,. ;

. VAK .

naps/ad naar E"ropa, Las Patmas. lissooon, ~lissi"Je"
Bremerhaven en namour«.

of ongeveer

Aug. ,-s.e. "KOENIO," Kapt•. KLIT.
_Sept 1-8.8. "HEBZOG," Irapt. WIJ8SSUIi.

sept. 29-8.8. "BUERGERMEIBTER," Kapt. ZIni •.
Oot. i7-S.S. jc FELDMARSOHALL," ~pt.. VOII 188100.",

Jr_IAirlElrI voor J£ngeland worden te VlissiDgen onttloheept, alwaar Trijbi~j.ttenITOOI'
Londen niliegeveD worde.n. . .

MAL.MESBURY
beeut81l1'8kamer en \'oógdi •en
~ralld.; ~nr ntieDU\3t8eha pi.j

OPGERICHT IN 1864 ..
' .. ,-liit t ,,;..,,'" • P• .-l__ "1.,,10 • Hl

OOSTELIJKE ROUTE. .£I,HO G
al.OIO, & 0

l-
. "

Kaapstad naar Port Elizabeth, Oost Lorid~ en Durban, ftDdaar
via de haven.s aan de ·Oostkust e~ Su~z l{&Claal, aandOénct., t" of
gemeensohap hebbende met Delagoabanl, Beira, Ohlnde. lloA.:
biek, Zanzibal, ){ombasaa. Aden, Egypte. en Ha~.

VERTREK VAN KAAPSTAD.

J~'" l"tUII
I 1014 .ot - ...

I,

of ongener
Juli 15-S.S." KANZLER,' Kapt. Tin.

_Áug. 12-8.8. "KURFITERST," Kapt, W.....
Sept. 9-:-8.8." PRINZ REGENT," Kapt. DOJlllia
-Oot. 7-8.8." KRONPRINZ," Kapt S".aL.

Tll8SCbendienst en Iudische dien.t d~ de lijlijllen der Maat.lchappij
Zansibar DUl' Bombay, 08lombo fin Rangooo. .

Oalgo voor bavoD!! op het vu~land sonder o't'8reoheping.
Voor Vraob' en Pauag , wende meo sJob tot . . I

POPPE, SCHI_RIFf EI UlTllJ I '
Agent:llchap ..oor 'LApetM, ~l ~,~ t6.

'llalmosbury Executeurs Kamer en Voogdij en Brand
Assurantie. 1laatschapp~ •.. f •

I

KOSTBAAR
\

District .MALME~BIIRY.
VA J .1 --", '.'

AFWIJKING VAN WEG.
I . I

, I .

T ~~~i~ .~:r~1"'1 lP..
t.atowll. door den Heer Ju )(n..

TBJIroS BLeu.us 'faD V~
poort, ~iedt mit. dgen bnuia-
geviilg O'f8J'88uomatig Seotie 152
~ .Aote.~'fIUll889,á&tdégesegae
Baad V..........·_· ÏIuasoek te deeD
hij zij ""'.B;;Uentie, den GoaTel'-

Q:~D1.~d q;OJ:."8U. Deur.:1[ proo~1D&tie te doen uit;.
. - ,hardig.~. teneiDde het pad, )ei-

Boeren, ~l~ ~ Graan 'ran (lende Jan- VogelItruiIpoori ....
goede kwahtcelt .Jloodig hebbeo, ~ Nie1iwejaarlfontem, te aoen aftrij_
wa~d, vrij VIUl stof en "uil'. om ~un k'en~ sodala hieronder beIchN'feD,
Tee ~. TOederen gedur!nde ~en pameliJk;; ~ _
brukhJ~ tegen laJe p"lzen, 'fer· Dat Pleel~ ft" het tha.os be-
toegen mch tot , ~de.pa4, leidende ftD de hoofd-

C. ~1'AR][E & CO., naf-plaat.;?aD V:~~rt in
. MOWBRAY. '8«!ll Noc;>rdlao.~1_ijkenl5btiDg naar

'. ~lelnre~ODteia, te YUrdeu ge-
, Aandeeien !' J.&ndeelen II ,eloten tOt 'op een- pun"\ een paar

.' . bohderd ~8D TéreIerdaD de poQrt,. .
De onder~eteek' nden, behoorli~'k op1 welke cu' het nieuwe J*i. . .

d--~-...· '-'-t _11 pe bli hi_boven .•hnt'feDt .duel'f8 aal
-""'" geJAe , snuen r pUD18 e ~-:_-+_ Ien m ptaat... daár,an. het b-.CI

Tailing nrkoopen aan hun kantoor, ~ ordop DINSDAG, 14, Juli, lOOS, om T~de te worden ge8,ubditneerd, •
li uur : n~lBt8ljik!: ~ p.cl riD d_t r~
.00 AaDdeelen ,in de' IIAfri. hOofdwooDltede ftD VópJItruia-

kUDIO~e Onderlinge Voogdij en ' dileki naar de 1rOODItede ftIl
A88Ul'&Dtie¥.aa.t.chappij. Beperkt." ·heer 'PIft .Locms; ook op de

. pJAate Vopl~PQOrt, een afataod
I.WIO • Cl., ........... 'Wan omtrent -~ iredeD,. ,u ,an

Veodu Kantoor, llalmeabW'1, daar in een {)qst'!llijke richting 'fOOr
9 Juli, 1OOa. _ omtreDt 8000 treden laqade·drud.
T~'HUUR ÓF· TE KOOP.:, hl!iuing, tot dat Ii~ ~uqe J*l
. ,,_ 1DOeL -,'

Q W. TIYTLJm. ,
.~

,
-J. L•.V1.N DKR :MBRWB

Vierfon~in. Ditt. Murrayaburg :
6 Juli, 390S.

-------
DB Onderge~kenden, behoorlijk daar~ ~ dOQl' ~ heer

OUPAiU.s J. R. SUYN, S.. , zullen publiek doen yerkOopeD op
. . . \-

DINSDAG.den 88sten JU~ e-k., TE! ~OOF?
. TER PLUTSE

....._--~It--f' ORANGER1E; Malmesb¥y
BsgiDnende 10 ure des wvooorpuddar~

YASTGO~D:

Ti 8 OUR N.K.,

pm té overwegen over den
Tan de tegenwoordige kerk piek,
den aankoop van een nienwe plek.

VERKOOPING.
in het Schut "W

, Groot Drakenstein, en .
nitt gelost vóór 10 UUT v

1tns 19 3, sullen
.... I[II"'f" wo»den als volgt:

hilder rooi -bouteos
zwart bonte os.

ongemerkt.
A. C. DE YILLIER8,

Sohutmeeeter;

, .

Afdeqling,
h$t vo!cpde:-

De welbekende plaats" OR:lNGERIE," groot omtrent 800 'o,wrgeD
roet reoht op Boterkloot . .

De wijngaard is beplant met 120,000 stokken, wa.arond~r ~O.OOO
AmerikaaDsche. Loopend water volop, en goed beplaat met ~le soorten
vruchtboomen, '

LOSGOB~':
120 Leggers Jongewijn.
12 do. Brandewijn.
6 S~uk:vaten van 7 leggen
9 do do. 5 do.
I" Kuipen do. 6 do.

BAlies, Trachten, vaten; ens.

Vergeet den dag der yerkooping-·nist I
G~\w. KOT~E, .Seore~

Malmesbury, 9 Juli, 1903.. I '

J. W. MOORS'EES, Jr. & Co., -Ualagen v.



/

Bet is b.·PneeamOW
- YeI'ItADdig g.braM' · n...

~eJmia'ia macht.
./'

Kom en oaderloek de .nj..
Het kolt uDief., ,I

..l1lë ooitnl_ mj~nij. . t
lJ, U Di4tt .. Jf .uf, kQlDllt.'

. des DoktMa I~ .. 1IIIIl
bad ill de', Nattgr" .. "M1IPkta.'

- aijn"'Q:d ~ t. ...
u franoo toepSODda
uw Daam' III adrN. .

KOlf OlP ,j,DBI8UBB:

1!HEODtlRE

BETERE WAlRDX' ONMOGELIJK.
GILIJKÉ WAiItDE-'ONWllRSCHIJNLIJ~. : .
VlllSCHEIDENHEIP.J, SMIT,.M MA4K~EL' 'OKOVER-
TROFFEN. , I

. Ba. -kali voor iiMtereen
VOORED ltOB~ 'PUD ...... clDdamil

....-

LB'l' OP ON8 lENIG ~DBI8 I

J~1.:&'WIr ":"_y .
. LaDr.emar.lit-ltraat tot Kerkplein,

Oeres. .
27 Juni, 1908•. ;

STEYI ISEIlURIER; KenoisgeeJi~~M~~
MAKELA !.RS. HuisJ Land, Boe- In d n_ ..~ 1--

F" . _1 ...... ~__ en DUeUe van
del en lnanOleme ~en~. A~A ~IU

Vicooria Kamer!!." Bok iiner, .&U'ecJJJD_KI

Hoek Wale ~ Burg!traten, .
. Kaapstad~

OP.

Poetbu. 164. j
Telefoon No. t22.

)t,.

08
Q

H~ J. LOUW-" ZOOI,
YROB&D.TII0lUJNESBlJU •.

HEBBEN het·· gelloegen het
getërd publiek DnDi.

g..,en, dat Jlij op onderstaaed adres
een. :Hesigheid geopend hebben \~

A'alaian,' Iii,,", LU.· ft !
........ AIUtII, Stl.k ••

Al.... la. Iil.lUrl.
Leeningen worden bewérkt en
- renten geiD~. .

Onde7Demen teven8 verkOopiogen
op de 'Parade nn Levende B:ave,
VoerLuige~ ëns., - en Tel'lOtk~~
den steun van de stad eD het dw-
trikt. Alle orders aan ons toever-
trouwd lullen prompte attertie
ontfaDgen •.

DadeUjke A&ekeDinw',

H. J. LOUW .. Zoon,
P~tblll 1317. .

T,l. Ac1re. .: " CoJlqaer."

lt, ..... '._( lUIer.,
. st. Oeorg~ ....trut, Jtaapltad.

wge 'lnd 1'OOI.IIqDD :-

Ds. Badloff. GeT~gellÏJltOl·
.en, (~oht ala~)O

-1'1,'DCaPIJ'l'&A.A'I'. ~.AD.
a...n.a~: .....N~' .

.z..... ~ HOu.,
ROQHESTERItOA~ ODSERVAJOf\V

Nabl Kaapstad. ;



O'1l!...}_lltJN£1I. ZIOk'
...._.n .....,oor :J.pfU eli .Iet. . .ct Co. hebben ÏDatruotiee ontvanpa ftD. ... r........ om bij rUBLIB.n VENDUTIB ten

Sen September,
~,prachtige- eigendom, otn'vauieDCle ongeveer 6 Akken Land, en
..I ~uwen staande, bekend ~

DE BARAKKEN,

A.

VARENDE V~
i

NAAR ENGELAND
I '. WOODHEAD, PLANT & _lUI••

,; . ST. QEOROES BN

'0.pw. alt. iwj8ab.e r_i......
"KL 8OS_0IlT'S.,..... .,., ......... _ ...- .. ,~.w-*,..., ,...~ '!_ ' ..r;
a;w., 00gIII.- - K·........_ ......

bWiIWe ,._..
Jt~ oadenoek TU ut

pElohtl 'f'8J'JDOI'u,door....... I
P.ll. B08JD(Orr, ~.O.O.

ROtI.MORT, .
BOO3~DIO OPI'IaIKX.
"JI&Da1oa :aou.. ltaJDerOI, I

(tu TDDI8P~J \
Adderle;yatnAt, EAA.P8T AD.

malende
en ~~ekestraten, het geheeie land

~128tKMiim ID Iota, geschikt voor d~ op-
ugaIKllIOJUl:illlltl ..lLAtll;u.

BoTengeDoemd .l!tigendoO>. zioh uitaterkkende OTer een Geheel Blok
ti in het hart vau is v8f'1 te goed bekend, dan dat het
,b.leven behoeft te _/,,,,.,,,,,,~

Plannen sijn no in vnnl'M1Mirlino en sullen in 'weinige dagen gereed

Verdere bijzonderheden de Afslagen.
DUFFUS & oe,

St. George'. en Kaateel Straten,
AfiJlJl2'en voor Z. M. Imperiaal GoUftmemeDt

LIJNEN, ~EPERKT.

. I

Belangrijk~ Kennisgeving.

DE· WET & CO.

ea

Zware
t

Wii~rd

~II.

OPrXo:x::E1NB .
DB .VRLIKd~ ••

.Kerb/nlJl4, K,.",,;._
__ .Ii

• !

8.S. lo BUOENTAUR." verliet 11 Juni Londen ~oor Kaapetad eD Alp Bui.
VA4RT LIJSTEI' en voor informati. lijD te Terkrijgeu op'aanTraag.
Voor verdere wat betreft lading, S~mbcdeu, ens. 1mIde men

sich tot

lEBR. MER~DITH, Woodstock,

OKNALL. Strandatraat.MD80UWERS . fN PAARDENFOKKERS,
ATtENTIE! ARDE

. .
N'E.:&, ~CQ.;
TXOOPKR&

I' 1rII111 '. III1-·~

Lenmede te deelen, dat sij een~ prachtige

ENGELSCHE H~CKNEY HENGSTEN,
, hebben, leeftijd van 3 tot 7 j~ ond. .
11:8 dieren sijn alle geregistreerd in den officieeien stamboom van Engeland .n
I hier te lande niet geëvdnaard ~rden wat bloed, grootte en activiteit betreft.
n lijst van prijzen, door elk hunner in Engeland gewonnen, met iedere officieeIe
lt. wordt venchaft. f
lt is de opinie un een aa~~al de oudste ~oloniache ~en en Paardenfokkers.
e hengsten van de BOOrt zIJn, m et geschIkt voor da eisehen van aanteelt Toor
frib.

en Dennen p~~
~ .........awLllall'~U IJEer en Oement,

\

zerhan~elaren.

--..
laagste Marktprijzen ZW,e8dache en Ameri· ~

k&alnsd.tle.Planken en Latten. =

De oncJerPteekenden oatn.DgeD thana
~~ en venoeun inapeotie.

nDUN.

Bolinder an VEconoaliqu8 ..Stovaa,
Omhe1DiDC OIo~jIIWI.anl"

'E ,WA L & Co.,
HANDELARF.N IN IJZERWAREN,

Plein, KAA.PSTAD.

lij -so_u~_
-LIFE
ASSO

I '

Alle ProtJ,Jten' komen aan
- -----,d. i.eden --. -- .houden, tegen Zeer Ve . derde Prijsen van hun

HEEL EN VdORRAAD .
I •Huishoud IJzerware!ll en Bouw IJzermaterialen

- f .
I

WA A T & qo Burgstraat en. GroeJlID81'kt,
1i.i1...I.J ., KA APST AD.

IATION.
Zuid-Afrikaansche Kantoor,
atslultende .

..

,·WAA.R ..
-~~~ ,

.'OB
lOIDKOOP Elf GOB~ TE MEUBILBEREN

. Is gem~l1Jk beslist.

_ _. LAGE PREMIE Het· laatate laarlJjkach. Rap-
~rt slaat alle voo!rl"lao(le recOrds. Zend uw naam
en adres en een zal aan 0 ,ezonden worden. ,

2', ST..HliIl's·muT,
. IWITII.PostbuI 42

!U!81efN~houten Boffetten, met praohtige uitgesDeden
.neelen, gedraaide zuilen I en geslepen spiegels tegeD

£8 It's. 64.

. NlI verkrJillbaar.~_
u.v.traltC' prijzen bij : i

s. B08IlAN, ;
MAJU[T AG T.

c JUDDBLBRUG.
. I

in groote afmetingen
tegen £12. '

104:, .
Invoerden· en Jtolon1a1e

veltVll.lLlpd1.G~PR.

fenige Vruchten of
onze



, (

.Alpm';' •. beOacJal. .. ~O]( WILLIllJLu
. I ~~. t ..

Beoh~eerde._ 'Oeadm1tteeMe
'WetB .&gen", Boedel~

reddenUU'. Vendu~, enz"
- KROO •.STAb. O.R. Jt .:

.,

Tenders voor de E'~ren
. van Zee ogels, .
DB MDdecbt w~ ~ OP de

K.....; rriDI. ~ Ua.de Qoa..
.,erDeIIl8Ilte G--"e "" 21~, ~., -4-~;._;,;,~....;.......:..;..;.~~~~~~~~~~_-_..j--
de om t.eJad.. ftOI' da koop TU. eie eienD..
TUl'" .... op de ~'t'InIoAl"
puo eilud..

Teaderaan moetea kWOt.eenD Toor <a>h., 1903. (b) d. twee ---IJ!II.
1903, 1904., ell (9) d. drie !iei....... 1-903,
1966 eD ID. j •

.WEGGELOOPEN.




	gray00012.pdf
	gray00011.pdf
	gray00010.pdf
	gray00009.pdf
	gray00008.pdf
	gray00007.pdf
	gray00006.pdf
	gray00005.pdf
	gray00004.pdf
	gray00003.pdf
	gray00002.pdf
	gray00001.pdf

