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DEEL 78-No. 7.585

Malmesbury Executeurs Kamer en Vo()gdiJ
Assurantie 'laabChappq.

Brand

PUBLIEKE VElJ.XOPlNG
VAN

Vaste en Losse·GOederen, ,
In de Kerk Straat te ~~ky, ' .:P.en.

op Maandag,de 6de .aart, ek~, . '. ,
TE 10 URE '8 VOORMIDDA.G8: INZ:, .NZ.t

Het ba 'ook nut ~Dde" wauueer ~Qllr.e
verminderingen! gemaakt word.eu.

, . Déae is ~Il uitrerkopmg. die du4eadfD

welk()Dl heten en waarvoor _zij \yachteD.

Heêft Il u~ beIIt.elliuK ingezoDden? ,I
i i

U moet n~t een ogenblik I&teil y~tm!D

gun,' Óldim u' 't'OOl1lemel16 is om een delf n.o

de· buit te bekomen.

soaRUFT VANDAAG. j

~;n wal 1J('b vorder zal aangeboden worden.
Alsook zal verkoeht worden Toor rekeDiDg V&n-d~Heer JAN i.

H. J. VISSER, alom beken~ als Pat&ts.- . -", 0 j
4 ~loJ, pohikt voor zwaar wer,,;! :raard,n, beide ge- Pi _ ••_- ..,_ ....

dresaeerd 1'0 tuIg en onder zadel, " Prachtige Kar 0188D, groot;. ;
zwaar en vet, 5 Prachtjge lJaua 8ohapa.' 1Bpan Di.eaw8 V~ i

tuigen, 1DÏeuwe Molwagen, met loese bp~kompleet, 20 Kud i
prachtige Uien, goed droog. ".. 1 ..

G. W. KOTZE, Secretaris.

J. W, IOOB.RI18 & CO" .A1slagers.

BBJ:.ANORIK.B

PUBLIEKE VERKOPING

v Al( UN DI!:R

VOORNA.UlSTE D KOSTBAARSTE

WiJn-, 'rIcht·, Zaal- III18plllllel,
Verversingen yan allerlei soort te ,erkrihen op de Verkooppluts.

DIRK J..VISSER, 1(1008.

J. w. STIGLING, Af81&ger~

JN RBT DI8'BIIT

ROBE~RTSOl~.
. ............ d d d Vend ... Kantoor,

De ondergetekende, ~8t 1D~tru~tI8S ""'8~nstig oor. e Hopefield, 6 Februari, 1905.
heer frans de Wet, van RIetvalleI. die bealot$ heeft van hIer
t.e vertrekken, aal publiek verkopen op de plaate selve, ---------------------.1
Op DONDERDAG, de 9de MMRT, 1905,

TE HALl' Il URE DE::; MORGENS,

.,

Tafels, 8toeleu, 8DJá, eDI"

PUBLIEKE VERKOPING,

ZIJD vruchtbare en alombekende plaatsen RIE'l'VALfJl!;I.
11\"EitWA('flT eu ROO[ KH.ANTZ BERG, grenzende aan
rlbll.j('r, tezamen metend .. 29.'}li mergen eu. 122 vier, ante VOORRAAD van 88n Algemene Handelaar,
,)"d,,[] PIl ~elegl'n omtrent 2 ': uren van het dorp Robertson en
I ,"I' van Lady Grey ell s oorzien van een onbeperkte roorraad
W.ltt'!' daar deze nog l'en van d,' weinige plaatsen in dit R I E BEE K L7" AST E'EL.
,1"tllkt I;', di" het uitsluitolik recht en ~ebruil( heeft, ~ ....
het ~t'hele jaar door, van het water komende van de berg n<~l'
d, plaats.

I lit elg( udom I~ beplant met ~;O,OOU Wijngaar'd Stokken
III ',uiJ.. dracht, omtrent :WO Eikebomen, 1 Populier- en 1 Blauw-
~"'Il 1;0';, en l'en menigte van allerlei soorten vaD Vruchtbomen,
PI' !,te!t IJmlreIJL 30 morge u Tuingrond en omtrent 60 morgen

D '.J' In de Insolvente Boedel van DANIlL FJAIllKAND bllll.iU,N.-er 'l klas Zaailanden, alle under besproeiing. us !O'.JJ8n .
,em.lIill een plaats in dit vruchtbaar distrikt voor Struisvogel _ --~--
1~,,€nlef1jIII verbat d met Wijn Boerderij wij hebben, kan hij 0 MAANDAG d 27 ·te
"",' 10.. 1,'1' doe-n dan del.e,~er·kopi~g bij te wonen, of da pl8a~ pe. f .
't' K'·I!leU mspectoeren Vl)61' die tijd. Wat veeweide aangaat, 18 .
Lp! butcn vdd een uitzondering, daal' bet Karroo-, Gebrokon wl'8rkocht w~ OP. de plaats seIn, de .
"0 B, rgvdd bevat CD dus gel;cbikt is voor Paarden, Beesten, boedel behorende_. mslUltoDde de volgende "."'I)helidel~icl
Il"k ko,o "0 ecb,tpcu zoowel ab '::truisvogeJt-. goederen: Kledioptoffeo, Kat.oenen, SOh08ll& ...., JIOedea.~1

. . . L' • Gespen Linten llUdaohoenen Tabak.. PijpeD :
Dd.l!' dl' koper nad('lld{ bez it. gegevun zal worden, &rlJt C·,__.~.... JC •. , . J, '

".1 .l- vuil!: Wijoj.iaal·d Oug8t, en tot gerief van hem heeft de Je- ........e, aanen, ens., ens.
eli dt:' WuL al].·8 gereed gemaakt vaal' Persen an Stoken ; ook VerkopiDg begillt om 11 uur. : -,

h.·[ :U"t heeft hij aanltHeden. W . JIl," .:. ..
Ook zal verkocht worden:- G. • STBYTLBB, DIp. iT1'UItee.

No. -i, Kerk: Plein. ' t

J. w. KOORd. 'Ai""-er ..

VAN DE

-TB--
. en Oréc4et zo &Is' gewoonlik .r
.~ .• C~ICicEiIL;'.a,: . ' .

Vendu-Afslager.
.... '. 1

III het Malmesbury Diltrikt.
'. I

ZONDER RESËBVE.

~ K 'i' Halle" 1 Vat met Azijn, 1 Pers Ma.cbine, Graven.
I' Irk,', ~tal Verken, J.chte!' en Voor Tllil{cfI, lot Haver
"('I'ver lut Kaf, 20(JU Bosson Dele Strooi, 1 afslaan 't\!Dt Kar,
I Bok W..gen op Veren, I rlubbel- en 1 enkel-voor Ploeg, 1 DE,
J,. lt'I'I'1l ~~!lgt', 1 Blaasbalg. 1 Aan beeld, 1 Schroef en wat "; . i

:'pr':~r I :1 dage der verkoviDg zal wordon aangebracht. laid Afrikalill Oadarll'll l8111S
I<oi., ",. l~;.~:1:;.TEUBES, A...... r. 'eRltlrlll ,nlJl..~,

.'. . I--------_ ..._--'-- , . i

w'r £2,000 ka. "Iljy....... r •• rU. y.r....... ronduB •• £3,000,000. IDkOJqa&ea- -.• ,800.
t.... 8 ...ra.nt rent.. .

Alle klauen van LeveasvenekeriDp PolieBerJ •. !

Be§oeker~V8Jl de ToutoonBtallingaD. uitca..... ~· -- Lop -, ..;. Ilo. 11i.

DRIlJllRLIKSI VlltDml&1van "Imil .Q.Diegenen die belangstellen in Land- 11.

bouw Gereedschap zullen goed doen ~=~~in~tAIgen ~ ~. percept Toor ,. Bo- IS•.
als zij RUD SACK'S (Vertegenwoordigd drie jaren. '

door A, NEWMARK,Napier)Standen Nos. jO~N Wo·d. SeCréia";8~
22 en 23, Blok Y, een bezoek brengen. Hoofdkantoor: Kaapstad. .r

,
I
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Canadees gemaa_te ;Boer4e
t ., ~,

. - ,

~teren.
. FAMILIEBERICHTEN.- lGD•

Een Gec..uticelrde BIa,kl,
Onderwijzer (Ongehuwp>

.BEVALLE~,-Op d" \lIMe Jo'ebruari,' VOOR de Pri •• Boeren Pobeol te
1900, te Rin.r.;id", Loedolf Street, MaJ,. I'1pijtfont--in. ,één lIQ YaIl Jrimbwley.
mesbory, de eoht"f;cnote n.n Ja"""r J "60 -,~ . iD •

, Smit, ""Jl _ doebter. BE-llen..el. Salaris ~ P" ~ ',",je WOIIlD'.
Ond"rwijll tt worden reeveD UI
Bngele en Bollaudi. Werk te be-
ginnen na .aeanU.' Áppliaut moe'
lidmaat .Ijn 4er N. G, K.... Appli-
oat.iee tot 2s Maart. . '

L. W. J. KOTZE.

P.K. Spijlfontein Siding,
DiB~. Kimberley.

GUOORTEBElUOIIT.

Watarklip, VredeDbur"
13 F.bnwi, 1906.

Ds. J. C. 'fRlJTKll,
, Montagu.

VijfDOODBERICHTEN.

en een k:!.
paiement E1

leD om dade
beroemde PI.

AAN familie htr. klUngeD "n .. iudeJl
"OI'dt b-keDCtgem.akt da' de lin" Heer
bede. door de d•.IOd 'rU 0Da beeft po
DOIDeD oae uergeli Id docbterlje
ANNIE, Gad 2 jUl, 10 _deD eD 6
dlll8G. Zii ... onl eerateling en ~~r,
bij 10 aaéh. en gtbooraum oat '0 de
lieYeliDIl ... ook 9au d. groot cvd.ra eD
aDdtr .. baiagenoWD. O,ar lijdeD aa,D de
.rede Kroep daDrde Dan.ehb 24 nur
8D .', lmar elik .. lfs .00' de tGellcboa
_n, maar "ij bleoef bgitoge.ooQ gt"
duldJg en eide nog kort yoor haar been-
PaD; M Á uDtie, lellll iJl toch ao
goed, 10 goed ?OOr mij." Om 'rU haar
aI..,heid te Demen... 0111 ODaitepnke-
lik ... ar, maar wij .etpeD on op d.
Beer, die belooU beef' te UO!Jllteu. Bij
belps 0118 kiJlderlik te geJoftu .. aar .ij
nies .ernau halieD.
On.. bu1elike claDk .. ords biennc de

ieftDl to8febracb'- aD DI. W. de We',
die iD af."icbeid 'rU on.. leraar de
lijkdielllls .. aarnam, Dr. t...reD"", H.nr
lL.,. .. 1. eD aIJe familie beu.kkiDgen eD
nioteden 'I'OOJ' be"_n bulp en 'Oerlt.ik,
keilde beJanptelling.

De diepbedroefde ooelen,

• JAPIE L. WALTERS
ELLIE E. G. WALl'teas,

(geb. Burger.)

Gouvernante Bsnodfgd.
EEN Gouvemante om onderwijs

Ie geven aan ~ kinderen in het
Hollands, En~e1s, ~uziek en Hand-
werk. Salane 1.5 per maand met
vrij logi.s.

Werkzaamheden te beginaen 20
Ma.art.

Applicaties met certificaten en
getuigschriften va~ bekwaamheid,
voed gedrag en Iidmaatscbap ener
Protestant-e Hollandse Kerk W(6·

den vereist.

wgenover

P. J. NAUDE.
Kilmarnock,

P.K. Lady Brand, O.&.K .

Onderwijlerel88ll Benodigd.
·... ~OO

Extrl Vette Varkan's.
ZI

ZWABT,st. PrIJa
2..........
3IIe praia
..... PrIjs
.n 10 PriJ;

.CJ •• k

DBlplaate
D.K.... '_,._lCI.noor, ia
1Vbor.,
fn 4.SO mrbllte ~_JIL

publiel; WOrdeD :
NaohtJPal ia

Op Dinsdag, de 28st8 deze" bzatoN 'fall' de pnderaet.ebiD.
0)( 11 UUR PUCBs, de.De ;

aal de ondergetebnd~._ pUbliek hand" p~=~
doen verkopen uit de Paarl.e plaate DÏe~ .8I~ol)bt
Markt Kraal, bQvengemeld sal huur
getal VarkeD8, in extra,oon- selfde WOrdElD
ditie. ; ~

J. P. BASSON. lDeIl aAnsoek
A. B, DE VILLIERS' Co.,

Ar8LAGBRB.

TWEE OnderwijzereueD benodigd
om onderwijs te geven aan de
N. C. O. Scholen op de volgende
plaatsen :-

Smaldeel, diatrik:t Hoopstad eo
Kromkuil, distrikt Hoopstad.

Salaris l4.8 per jaar, inwoning
en koet vrij. School te beginnen
zo spoedig mogelik.

Applikaties, vergeZeld van certifi-
caten en getuigschriften te worden
ingezonden vó6r 28 Februari, 1905
bij

VAN I!liIKKEBlt.- O.erled ..u op
Dined". al JaDlUri, 1905, Ai.KTTÁ,
de ,elit tde &eh 'geDote nn SiibraDd .au
Niekerk, Brumfonteill. Diep betrenrd
door hur bedroefde ech'cenoot eo kin
dereu, aJIOOk _ grote krin, "lID "rieD·
deD.

De h 8 a Niekerk _naS d.. nie
"rieDdIll1 Olen loa ecbtgeaote leer
hartalik te beCJaDlren 'oor de ,,&Je blijkeD
1'l1li Yriendlch.p aao hur be"U~D ge-
dnread. haar liek te.

OVERIdDEN te Wjjt>aDde Bi';or,
Oudtahoom, op de 15:ie Februari, 1905,
PIETIE. 6 jar oud, ondate lOOD'je 'rU
A. J. eD B. F.arie. Diep bet.reurd:

A. J. LELIVELD,
&cretAns.

Hoopstad,O.R.K.

,
61132311
l1Ó611811
332111010

BENODIGD GOUJPrnemeDts. School te
~olteno.

Paarl, 21 Feb., 1906.

VOOR de Rbodes A;l. Publieke
School.

Een Eerste Assietente. SalaC18
1.72 met bonus. Vcreist Tonic Sol.
fa en Hand Werk.
Tweede Assi-tente, Salaris £60
Hollands yercist.

In beide gevallen werkzaamheden
te beginnen na Juni vakantie. Ap-
plicaties met getuigschrifren ont-
nngen tot 15 Maart, 1905, door

(;. F. IIlJGO,
YOOI'L School Com.

BENODIGD. .RekeniDg Óo~ant van de Atd~ van. ~ voor
het ~.jaar, geein4igd :81. December .. 1904.· ,,' !

" , -., ,I
BtcNODIGD.

EEN Onderwijzer of Onderwij-
Ulrtlll voor een private Boeren Schoolop de plaats Buft'elskop, distrikt
Calvinia.

Salaris .£86 per jaar, met nij
logies. W erkzaamhedeD ee~ aan-
vang te Demen Da doop van de April
vacantie.

Applicant moet bekwaam zijn
onderwijs te geYeD in het Ho1lud.
eo EnrI- tot de vijfde StaDdard.

Apphcaties moeten geadre.eerd
worden aan

IZAA.K J. VAN ZIJL,
Buffelskop, Calrinia.

EEN Assistent Onderwijzer voor
de All. Publieke School te Moltenó,
tegen een salaris van £180 per
annum en Gouvenlement.s bonae,
zolaLg dezelva bescbi~haar is.

De geslaagde applicant moet zijn
diensten bij de heropening der
'school in April eerstkomende aan-
... arden, en wordt verwacbt, indien
vereist, om de Hoofdoaderwijser met
de School Hoger eD Matriculatie
Kwsen behulpzaam te zijn.

Degelike kennis ~n Tonic Solla
een st, rke aanbeveling.

Applicaties ,vergeZeld van de
nodige bisonderheden pmtrent certifi-
caten en ((etuigscbriften, moeten de
ondergetekende vóór de 28ste
Februari, 1905, bereiken.

J. C. DE KLERK,
Stadsklerk.

P. B· ,. . " ' " ,.
HOOU..... a. .bdere TOtUI. . IIooIdwea-.,.. ' 'NMl.. . w..,.... . i

f d £/8.d .... d.:_ ....
I, .. :d. • I. d. ... . Per BaIaat- 1000 18 8 :,A.an'... . . . ... 1 11 aaa 3 1 ,,1IIariIaeD _ s.ar.t.ria, .

". lAl~ ~- Aad1teane 8D au._-
!Ad1tA1malli,.!-.:uo 18 8 . UN :s...bt.a .... 101 6 0 33 II 0 . J36 0

I _. ,:r.o,....... 4150Jl 611 8.9172 14 7 690 18 • ~Lec!a1. 22 10 0 110 0' 10 0
:" 1'}ieaiIIle JJe.. -- 0.110_ IIoofj".. ... 806 111 0 806 19
. --Illlj l..:..69018. ......' 0adaiIaiid, :a.-
; ft 't-I-i ;ru ~y-- 0:. 0 puUIe. V.. lIMerlDg

. Tot. -;:, ~,m. I~d ~~ 60 60 0 0 _.uaun ..... D 8D
" £I rr _...._ U 18~I .. 16 • DaIDJUa ...., ~••!. -.._- ... .. ....... ~

~~~L .ml GO 0 0 ' ~... ...
• our ~ li-niqeD ~~ _..... 1Aniapaw.r,w..ld; ...

I a161 2 c 4 172H '1 J.83J 18 1 H~~:
OYenro.ken BaI.aDIia op Tollepant.1ea .~=..i ... andere ma 19 :I

Ó 11 ti
616 6

P.K. Rhode»,
Dist. Barkly Oost,

] Febrnsri, 1905.
816 U 0

--i f , ,

Rekélliug 'Courant; van de Afde1iDgaraad vaD. Robertlon voor het
lWt.j~, 'geeindigd 81· December, 1904.

EEN gooertificeerde onderwijze-
res voor bet Goueemementa Scbool
te IAogrug, dist. Murraysburg.
Onderwijs tt, worden gegeven in
Hollande, Jngele en :Mw:iek.

Applicant moet lid zijD van een
Protestantse Kerk. Salaris .£60
per jaar met vrij logies. Werk-
zaambeden te beginnen na Maart
Vacantie.

A. P. VAN DER MERWE,
Stellcnboech Vlei,

P.K. Nelspoort.

EEN
GOUVERNANTE GEVRUGD.

Ka_n A.nlapen
te Slot. VU de P",,:,l, ~6 1Oba.p!D.
!Merken: VenobeideDe BOOr.en. De

eigenaar .k84 ZIJ terug krijgeá, mite be-
t.aJende ~lle 1IIlIt~ un

J. A. v1.$' ~,
Slo~ YIUl eie Paarl.

EEN Gecertificeerde Gouveraan-
te wordt gevraagd voor de derde
klu pablieke school te BooDtjei
knal. Salarie U8 per jaar met
vrij logies. WerkzaainhedeD te be-
ginnen na de Paae Vacantie.

Doe aanzoek bij
P. D.DEWET ...

Boo.tjee Kraal,
Miseion Siditijf,

Caledon Lij a,
20 Februari, 1805.

9 l33ll 18 1Molteno,
8 Februari, 1905.

ODderwijl8le8 BenoodJgd.
PRINCIPAAL voor A3 School

Bul'JOr8lll(lorp,K.K. Kennie van
HolIl.nd.s een vereiete, moet lidmaat
lijn van een Holl Geref. Kerk:..
Applicanten met kennil van Tonic-
Solt. zullen 't eerst in aanmerking
komen. SaIaru lt4.0 per annam.
Applicaties te worden ingezonden
aan de ondergetekende v6cSrde lIide
Maart, e.k. '

A. H, A. DU TOIT,
Secretaris.

AAN de Publieke School te Rie-
heek Oost; Kennis van MlUiek en
Hollands een aanbeveling. SaIaria
t80 ea OlUliek: gelden. Ala orge-
list geduren4t het kwartaal de voor-
keur tegen .tI0.

Apphcatiel met eLI nodige ~qig-
schriften aullen te Riebeelt Oost in-
gewacbt ~ordC!D tot 24 Maart.

Werkzaamheden te beginnen in
April.

G. E. RlJDMAN, V.D.M.
Somereet Weet,

17 Februan, 1906.

GEVRAAGD.-EEN Ondenrij .... 1'OOrde Printe
BoenpIaat. lObOOI te Wakkent{OO .. ,
di.triot Bober1lon, één 1l1lI'. ft,Jl CJ.
_te 8poorftg BWie. 8aIariI £M
per jaar en nij Jogi... Engel..
Hollaada (.Muiek IeJ1l1A11beftliDg)
Applicat.ies _t ..tCUgaOhrif_ .ul.
~n ingewacht word. door CJ. ouda-
.. tekende tot d. 15de :Maart, 19Q6.

J. 8. KAlLUS;
P.K.Wakken .....

Ditt.~

C.A.HO ............Burgersdorp,
31 Januari, 1905. WAARSCHUWING.
N.B.-Het Gon.ernement geert

geen bijlage tot bet SaIarie van de
Principull. Onderwijzers lil OnderwijzertSSSi

, Benodigd,

weg te
liJnen.

APPLICATU:S r;ullen worden in'
gewach' tot de Ir,d. Maart, 1905,
-.001' de betrekIcing 'faD HoofdoDder·
wij.... in de o.rde Klae Publieke
Scho'll ie BdelIjaoht Ririer, di.,
8_lltmdaa. De apJtliout moet lid
aiju 'RIl de BoIl. Gem. K... k en
werbaamhed. berDm&ll DA de
Pinbter V_lie.

Sohotienn wordE tot Standaard
VII opteleid.

Salaris £100 per &nIllUIl, me6 GoY.

Bonu 8D wordt .. benedigend werk
Jr«iaan; wordt het &lari. Terhoogd.
'Voor bisonderheden ""Ot'gt men
lich l'aar

......... 'fotul.W.... _.

". .. 11. I, .. cI.
1 18. '1

PerlJeJa_
JO .~ ftJI lIearei&rie,

AUaiI__ .. lIIIe

..... :&.a1I6eO ... • I " 18 I " 78 '.... WIlD ·......

.. ~. ... 11 0 0 Il 0 •• a..o..~ ..; -U 1

..~~l··. ... 1"'''1111.'' al i
~..,., .. ···1.~" : :Ik. · l

Ui~ .. Wilde 1
.D-.... ... ...!
r..t,.~ ner,. "ur \

............. 1
8ah1JMa ~ ._ ,
Plul~ ... ... ... two (I

Beate op o'NltlHken! '
balaa. ... .~ ...; 0 8 7 il 8 •. 0 17 •

LMaer GeldeD in'ten- I
dardllalt 10 li 3 0 I) 8 010.ault.:- ·KlerIt I I) 0 Q I) 0 (I lO' 0 0

Dm eD Act..t.ntiee i UI 0 IJ 12 0 II M 1. ~eIá' eD __ ~
'kIeiniP 16ao 630
Be1aÁ\llpll ~-..w. ! 0 (I 2 0 0 J
V~biihuWegl'lnij J I) 0 0 I (I 0.. lWaDiop Il.old en ,
WepD... ..• J';it38 1 Jl

BdaIll op JWteaiDIJ. l : :
b. de Bank £670 12 lj i
In'.I ..i... 1 3 9 :

.( .
'0 ;;
o 0
I) 1
o 1_ 0 J

_ !lIb
o 3
o 3

1
6
4
I
1
1
4
(I

GEVRAAGD.AANG ElZIEN en niet voldoende
applicaties zijn _illgekomen, worden
opnieuw applicaties i~wacht tot
de ede Maart, e;k. door Do. P. H.
Roux, te &nebl, of dOOfde onder~
getekende ';oor de bet~ van :

(a) Hoofd-Ollderwijser aan de
C. N. Scbool te Senekal. Salaril
1:260. Kenni" -..U On4erwijll-geYen
in Hollands en Engels een vereiste.

(h) Een ABHistente ium genoem-
de Scbool. Salaris .£150. KenDw
van bet I(jndelgllrten stelsel eeD
aanbeveling. ,

(c) F-en Onderwijzer of Onder-
wi~zeres aan de C. N. Scbool op een
bwte plaats in dit distJ;ict. salaris
£lOS. Logie>! te bekomen "D
.£86 per jaar. Kennis van belde.
talen noodzakelik. Oeeuigtchriften
VBn beltwa&lDbeid en geed gedrag
voor te le~geo met vermelding VaD

ouderdom, cn de VfDegNte datum
wannl.'t'f me[j met het Ivelk bn be-
ginnen.

1810 0 , UW 10 I lMi
6210 li • '1 •
019' 2'
:11 16 0
6 310
26 0 0

o UI I
2116 0
•• 10

&0 0 0

1 lé 0 111
lUNS STRUN,

Son. 8e('reta.ria. 9U ~ ';11.
I • 0 •• 0

WOO·loa.OO -BulIeI.jacht RIvier,
Di lt. S .,elltmdatn,
21 Februari, 190.\. -

ONDERWIJZER BENODIGD.
u: 8 0
o 0 •
10 0 0GEVRAAGD door de beer M.

Steyn, Doorndraai, nabij Roodepoort
Station, een Onderwijzer om onder.
Wijol te geven aan ti Kinderen iD bet
Hollans en het .Engele.

Salaris t50 per jaar en vrij logics.
Werkzaamheden zo spoedig IDO-

gelik te worden aanY&ard.
Applicaties met 3'l'tuigscbriften

. zullen mgewacl!t worden tot I lj
Maalt, door

D. J. MINNAAR, V.D.M.
Heilbron,

Febmari, I g05.

J. G. KIRCHNER,
Sec, der Schoolcomm.

Senekal,
Il FebruaIti, 1905.

MONTAGU PUBLIEKE SCHOOL.
\leE-PRINCIPAAL benodigd

vlI.n 10 April'i 19011,om1tbtricD1atie
en Hog!'r School KI&8Ild te onder-
wijzen. Bei.~vaamheid om Holland.
te uoceun eel' aanbe¥'e~ng. Salaris
!2;)O '~ju.rs, AppJi~ 1Dt" 00-
~o vali "1rtili<'&ten '. en ~g-
ij('brift~n 1n&~lv... ht tot 7 Maart,
1900, door .

GEVRAAGD.-
~KN Wijn of Zaa.iplaat... te huur

.. ct or sondeT optie om te kopeD.
Schrijf voUe bizonderhl..Jen aan
f( AfrikaDer," pla "On ...Land."
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..LtD de »ht.o.r.
~r,-JI_ ~J'blQdt IIlJJ. oJat. Il

... aodaren 10 ijrereu ~ ~ 'BA
-~iIl'~d.
::\'a1IIIqa.land. Daar zijn ook Mldero
~ WUI' emu. m"lW0D g"IIO~1I
lIIDet-.O wwden.

Aaa de tub-irier Tan Wi.udoiortoa
nJQI' "Ver t'an H.ier" 11'0_ er over
flOn dlÓk'nd van _ __, de

~ .1R&tTq zeer bebOelti.It zijD
De. lIIeIIaD IE_ ._ bijDa aIle d:ir
trikten ftIl Z. Afrika. In de regel zijn
£ij IDmuen die eIden geen heenkomen
lrOODden riDden, .ij zijn heonrnarn per
tnmsport ~ of te roet g<.<loomen.
OlD hu geluk te beproeven. l1eer dan
- _rh maall<I na Dl4Alld "blank"
(d.i. !lODder .iets te ri~), OIl WI1It.

- een diamaat geo>'oud»11 wordt, thw
wordt bet verwacht dat de fo(e luJdrige
TlDdfor :UJII vriendan (» ""I trakteren
bij d.. "b ..r". Gij kunt dan wel T('r-

SUI&n dat hier f""l gedrQnk.... wordt,
.., d.... uur verdiend<> penutnl{<l11 te
...... 11: bun Wt'I/; vind .. n naar d .. kan ai" u
ot- ontheiJig~ ...au de Jlij£ J"" Heren
lri Oatzett.-nd. SJ..'Cht.. nu on dan houdt
de leraar van Klem Boet sap di.'o"t h'
Delport .. Hoo\" Het avoudmaal wordt
oak Iuer g"""rd. doeb wat betekent
ffiQ. dienst. lO ai eu tOot· op t:'~u plaat. ..
Wat ...Ij nodig h;.bb.,n. h ('Wl g""ootigd.,
I"",,,r, di., nm dorpj .. tot dorp)" kun
rondga.a.n om de m."u..-.en u. be-zoeken ,ln
~r'<Igeld d ... ll>ltOIl U. Lollolk-Il. KJl'W

1toet6a.p. l("UCOUdf!T wij sortereu, Ui 8
HDr t .. I"U'rd ran 01Uo, en vervoermidde-
loo hebben ,..jj Wet. Ind",o onze men-
MlJl a&n ~ riri('r woolla<ll;t tïg niet op
de rersch.illtoode .... ITerl".ID bea.rtx.id
w~n door onze kerk, dan sullen an.
dere kerkgenQOtachapp;lu het "prk uit
onze handen nemen. Tussen haakJ<"!> kan
i\ melden, dat de Plymouth: ..ten ,.,,1..0'
OWIer beste meusen ~ ge<lnu":u..,nl
hebben. De 1!.'pic'Opaal.;e en' W""'''yllan-
"" k:..rk e n heboon "",.""t is;:J" h-r ... " aan
de rine r. Ot-w loraar-, .W€k~u' onze
mfJl1.5eD geerouw op] eu onze Inell.s.en
hegiw.en al ru ee r "" W"N op de ~:ug61-
MI cb.ll&t('D T"~rlteM tO' ""rden

tert.<deo laar bezo..bt ,t; :\!ar8L',
VMa B<>a~'Oru;field, 011.'1 Nl bcloofdr- onze

toestand I18n de nO;; "all Hopetown
bekeud te maken. Y an ouzo ouderwij-
zer , de heer D" \'I1'l<'r" hob Ik veruo-
men, dat d._, ring bce loteu lJ,,,,!'t ou,
ntln proolk..a.nt of Lt_"ld~,bllg to zendeu.
doch. tot nu toa is er ~~ IUt'fiJ:uuJ op-
I!:odaagd. Ik "'.,<·t nu met wua r d« fout
ligt. In de "K<'rk:lJude' bd, li.. gc-
zioo, dat de COInIJU8aIQ VOOr uulpbahoe-
"ende gemeeoteu gerood i. om te belpen
.Ik heb daaroit rent aan oot de rings-
t'OlIlIIlias;., bij de hulpbehoev e ude g<'-
lDMBteU fonda commISSie aanzoek JL..,,]
O'!D eeu bijdrage. En .. at zal dau nu
IlO({ hinderen? \,er maand un f.. ijn rood.
r edopeo sed&rt rte rin;; besloten L""Ct
UD8 ... 0 laraar t.o zeudeu De propo,
neute" krijgen eeD li» 0.. ander bclWe-
pen; ik '''''''lO dut wen ou", L'<!II'!Itda8o[lS
li&! zeggen: "Daar .& 11I'·Illa.Dd t" rin-
Jen Toor d.~ detv\..nlt·lJ."

Ik w....t nNI Waar dt- fout li;.:!, QJ""r
e.rgeuj ill t(){'h ('('u iout. GC',,; and .. r
kerk:genoou,clll.p za.! w ,,·l,·u '"u Laa,
le .... om'N'zor~d la(>II. War,." d" d..•I-
'''Tl! wet 7..1> l>..bocft i..:, ,bil knn hi.".
Ja.ngs de riYll'l' !i':",makk...uk rell 1.elf,I,ul-
rhp ",_ot" ~""t.lcht ,,-orden; b,Pr
"IJU ... mensen genDe)!.

IX kon 'V{'(\'l lllf"(.~r bChri!\'\'n oY('r d~
I.-laod 1l"lUJnn ol! ,·prk .. rcli. d(){'b
mijn brjpf IS onemt'drt lan~ gewurdtlIl

UHt dOt'l vau miJu M"hTlj\Pu is OUI

(le VQOrIfu.lnn('U V.ail onze dlt'rbarc kprk
t.." waar ......·lIlH\ t"n t"oor h.' _:::.'\·(l.lr lLtt
ons bed.rl'l;r. ()nilf'm~'rk~ "llrd,'11 011/.("
kind(\rflll n·rf'Il..!~.I"'lt

0,· l-\H'.

Somerset Strand.
STADSRAAD.

V.'1laderio!l ,,,hradeo lá FAb,oa,i.
1905. Tpteewoonlill de h.... n Van d.,
H.rw~, Haylett, EDSliD, Loc h ,er tIl My-
burgb.

Een telegram w~'d ODhADgen yan df
BaryelD ......ter dal bij 'ongPAteld .... 'D
giet iD Itoat_ om aur d~ ye'1laderiog te--.De betlr Ve der M.rwe _lieerde .1.
.. ",litter.

Fioancwfll YeT.lag . O' ..r!rold..o relre
Di", 'I'OOr ge ... one aitlla.en £3.4279<1
RAlloa teo ~tate >ran ",at"''''e,Ir~[l £71
be. ld. OnIY.n,ea YQOr d~ 14 d.~Qn £18b
l:le. ád. lït./I"'D, £153 4•. 6d ..
EéO 1&01.1 "kelli! ger. w .. rd"D IIPPSI-

eeertl yoor hetoJiDIl' De .tto.klerk ";:0

poneerde dat de b<.llstingcn yoor 1805
_r Iargsum ioa .... mea, we,d er he.lo-
teil MD oi,cnlaire .il te .er,dtD ....... gEnde
dat all" b·Q.tingen &" .pood;g lIIogelik
1II000leD betaald word~n.

U.. Voonilkr .eide dat er iota m0<81
redaan wurde" om de LOur.us R .. i"
weg le Yerbo.lH8v, eo dat er .. at grato
op IIIO... t ~el,,"d WQ,C.D. B.olot,m d.,
b.. t werkend comi'é d~ plut. tal io!p.c
teren mot ",'c~1 om de oodig. Yerbate
rtusen te mahD.

He alad ..IlI..,k lekdo tH t.tel ()Or, ..
poodelllie 0 '.r b~t oYerioop '.... te'r .an
de p .• lt. "I; )fd. Hoop", ook '''tl pe'iti.
'I'&D B. R. Myln .. eD D~nll"n .,.dereD
~ d~ Raad om aijn aand.cht tT aao
k ,e._. B,...lol.<:n dal hel W~rkei.d
OomiU de aulr in hande a aal nemell.

De LandboD., &:creteru. ,c'Jf£"f Oir!

.... lt'r iofufmltie omlrWlt d .. grond '0<0'
.- jf! "Pier eo PI,iIioo" eli ook OallIeD! rt..

koeien.
De .... 'a'erd aitgnteld lol dat bet

nlr.iere plan der ooDc,Mioo.r~a werd
~I'I"Jesd.

He' npport nn de il 'p<"C!enr werd
lIeleAD. Dij kl.agde dot K.ytlfA Do,p
in lMlII _u !i.-d", blrc to .. taad .... eL

d., bg de ig",oner'l! had lI'e.aarocb~ .. ~
d.t bil - lOU d.jlyoud'Jl),.h zO de pi .....
Di... lOboner bielden.
0. beer Lonbeer b.looIde "iin .. o<lacht

.. a de _II: 1e geyer.
0. beer En.hn go f aa!J d .. h&lld cat d.

raad eni,e b..dbl1lteft ,.p bei Alrall1 soc
op .. Ueo Yoor be; .Igem ...m rubl",~.

De _,II: werd Qi~klJ tul de .01l!eDd~
"rasdefm,.

De yooniUer npP',rt.-erde d.t hn et'D

aohillll:ivi h.d q.tTOJl,·U met d., hoer A
O. HOlkel mei Il.trok l<iDR tot <kn .1001
OlD bIK .tormwatu af lo. yo..r"" en .bo
lICIb8de te yoorlr" mPD.
0. raad kearde de baDd~hl'(/~ .. ~ de

yoouitter goed.
J, 8. DE VILLIERS,

8'-dell:lelll:.

UI 'u .. iel mtII' 1m n.·.Ift"1IMIt-
. zll,) en Q sterk mUen.

CERE
ZOUT

bevat insteclf VlD gewoon lout.

i
.OITBI.mlS VAl,

,VEI.lOOTSCHAP.
r_.Kaa,pscne Bereden

Politie. .'
Jo:E\ L"n:.ar;sSJ_'u: BIUJI:II' VAS

L':~~" MA:.!SCHAP v AS DElCL.
t'ONl'EL'Il .

HI IRMBDB :JrP8f)biedt ken-
td..g~vio-g, dat het e ,

eohap dat tuaeu 0llB ~ .Atl' ........ '"ir:--.,....,.
beatond, in Ootqb&r, 1904,
ontbonden is geword_ .en dat
ik: Tall die dat.om af geen veiia
sotwoording heb in V8fbaod
daannede, noch ook .. enige
eOhulden ve l8sead 'YeDnoot-
echap iets te doen-heb,
h~l" d~ .DU~. a&1~~
vennoot de heer B.B. L.Bon
oYeJ'geIlomen, 1'OIPna t......
Tall ontbinding.

P. A. V.AN ZIJL.
Ysn Bhijnadorp.

28 Januari, 1905.

Dam.-. Muurc Bland, :.l6ó4, 1'aa ct..
beredeu l(upo1obe Poli ti... Oee !fautei.o.
b;.K .• cLti;ft 01,. Ill. vuI.;t; liet p-oot
geQ~"U schrrjf ik om Il te 1"ert..llen
daL ocg""et!r drie "'eken ~,."leden ik een
,1""" <'ill uw Aambeien Zalf bad, aij
bt'g' "tt, duur Jpo bNfr &JJ, winkelier
te Hichmond. Ik beb 16 [area geiedeOI
aau naar: buit ..o uitelaaad • ......,_
.0 ik Iuq gOMUt ~ ... dat ik £60 of
w.er besteed beb lG vel'lOhillende m ..
dk:i;oen, doelt ik 1Mb .iJDm., "",I ....
"'·Ut.ilii llelLrea.o. Ik behoor tot •
K1l1j.*:hep Bereden Politi. ea ik beb
<IOun ",!lte ell delle rittell te rnaII:a.t
Het i. In' deo JuWoo tijd lIleennaJea
g~""nrd, dat ik van mijn paud _t
"'stij",. en mij iD het 1"eIG m-t
Il... rl<'ggen YOGr tw .. of seil. drie IIftn,
w9!(ena de; pijll en oml'tIDg YlU1 de "ID-
beieu. 1$ mOMt mijn ontAlag a&ll'I'Ta-
~"Il. 00Ch kr.-eg 1I1ijn ov .. rplaahing bij
dil 'NIet politie. Ik... DIet beIt~d
<lJ~t uw Zalf tot ik OlD mijn .,erplaat-
.i~ ~~d bad. Ik ben er zeker
."IJ, da~ ~ ik ~ eenler gekend bad,
,k g""n ...tD'rage om oo~ had in-
~.-dielld. Ik heb alecht. een dOO8
!le had 80 heb er de belli Diet TIUI
.;cbrnik:t Ik bell JIll, geloof ill, TOlke.
DIen gen ... a. Ik heb net eeD rit nu
140 mijl"ll 'acbter dell rug, en ben even
vrij YlU1 b611 alt het .tUk papier, waar
ik DU op !!Ohrijf. Ik zou geen _
rereign willen nemen, 'Foor de haln
does die ik O1"er heb .

W_t .,t zeker TIUl dat gij de cabte
D9aD'. zalf krijgt, d_lfde ale d. heer
Bland gebtnikte. ze is yerhijgbaar
bij alle _\~t4.eke1'll un Winlrda door ,.
b«1 Zuid.-!triD, ol direct Tall da Ei-
gebaan, Foeter MoCleIlan 00., Pa.t.
bn. 1297, Kaapitad, tegea IIImIDUeU
.hlllinaa Yoar _ potteD, of Mn pot
9'001' drie lhillinp en drie peIlD1' •. -
(.AAtr .)

BITJfRIOPIIII-

ifYIU, mID I CO.,.AImsJu.., 8'fa.uT,

LU1'B'UD.

OM verai:tderir.gen iD de
besigheid te ve~kkeJiken
wordt de grote en wel voor-
ziene voorraad all . en
nm Europa te komen llotICi8J!'eD.
aan het: publiek .. ·Ulllr&bor2eD
tegen de kosteode prijs.

De verkoping begint van nu
tot ongeveer de 15de Jum,
1906, op deze wijZE) een zel~.
same kaDS aan kooplieden en
aUen, die zich i.,.n Il"edkope
goedl"ren wunaen, te Voorzit>D, •
aat; biedende. ,

C. P. a F. iirrEJHAUSSll1
Philipsto'IFD, _

16 Februari, ) OOS.
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ALLES van California VijgeD
8troop is prettig: 8maak, voorkomen
werking, en rt18nlt&ten. Het .nijdt
niet, is niet prikkelend of op emir
manier storend, daarentegen ~r
eenvoudig e.n het ht-Ipt de organen
om hunoe werkzaamheden m-t ge-
zonde en ~nlll'lijke regelmatigheid
te vervullen. Het llebl'1lik kan na-
gelaten woroen zoodra het lichaam
voldoende il verlost en gereinigd.
Ilaad~eving. - Vrug CUIJ'OltNU
VIJGJl:N8TltOOP en let er op dat het
pakket de.n welbekenden uaam e.nhet
bandel8merk van de California Vijg&-
.troop Co. draagt, de vervaardigers
vu het eeuige ecbte en originee!e.
Daar er vele vervalllChingeD bestaan
.. ordt gij, i.ndien gijuw g:esondbeid
liefhebt., gcwaarBcc.uwd u voor na-
zna.ak te wacbt4ln.

WutnUea .' ~:
. 1ftUI·;tp lunug.
ICHIWP AAN: 'V"~blaa.. . ",",

daia.
.Y8I

.EAD CYCLE CO, n.".. D 21
LIVERPOOL. E~GELANO ENC"'C.O'~ U.a.A.

Riversdal Landbouw
Tentoonstelling

(OPEN VOOR.DI KOLOlIE).
\

DONDERDAG, 2 MAART, 1905.--- UNIVERSITEIT van de KAAP tie
SOEDE HOOP.

Speciale Treinoo
81 vermirulerde

Spoorwel Tarieven.
D. VERSFILD,

Secretaris.

Dag.
- .

Graden

rie .::ool· on.
I ou-J~ ~ '":.,~.

Riverildal.
~6 Januari. 1905.

[)~pot 31, SDO" Hi'l
I. Huds

lal
VINOLIA Z ~Et;J

IS een voorname gunsteling bij de
Dames als gevolg van haar aange-
name reuk en haar zeer goede

uitwerking op hun kleur.

WIPor(A!rviUe, I
eo Io'ebruari, I

Diegenen die Dwel.en worden vuor-
gesUld worden verzocht bij de Zaal
te zijn niet later dan 10.45-,..m.

bij tJc Voordeur' in
oa,U'UIU~U Victoria Straat.]

anlle.n genlIW'Yeerd
worden .voor ledeD van CODYOeati.,
Examinatoren, 'ruet-gegtadueenleDen
Bezoekol'l! ill Akademiae Kledij.~IEAT- ING"SI. QB.rOL~N. [roegaQg bijVoordellr in KoDwgin

., Victoria Straat_]
Het publiek lal toegang vel'llCbah. POEDER ~N de nacht van 10 op Jl Pebruari, worden om Il Ulll'. [T~ bij .

is SCHAD~ooa YOOI'DI.""n. kngt't!:co van de tg~n~ma~~ Zijdl!lll' in B10emstraat en biJde ,.. O __ ..
DOODT ' P.i::dere k:~~:::en:J:;, liaan: Z.jdeur in Keet'01Ilstraat.] .. ..~..

WANDLUIZBN, IlUIge ma.n D, boven het linker voor- Ledeu van de U~\'8rIiteitWordea "J0I"'••• 1I1IdJa;
VLDolltN, blad twet' kleine kDopj(.'8, aan de verwaoh~ te vel'llChijDeDia de Ab-~W::· ,llDkt'rkant vao de belr, in de oader- demi.! Kleding overeeDkom.tig hUD
M\J8KJBTItN. ' kaalr, twee dubbele tanden, aall de Rang.

...:"T:!~:'::«'v~~': binD~nlr.nt der achterpoten twee Gegradueerden,· die ad coJm
bllllj.a_· kale aanslag merken. rur,nwt,Dn toegelaten, . mogen het Ab-

Ieder peo!OOD, aan wie dit paard demiae K.. 08tuum ~rarn VaR hua
te koop zal woroen aan~ebodeD eigen Universiteit; 40eh moetea,
IVOrdt verzocht degene, die het aaD~ wanueer zij &aD de V'__ Kaaselier
biedt, .an ..te honden, ('.n. op bet woMen YOnrprt.e1d ~oe>qieu.ïjD ftm
meest nabiJgelegen pohtie Btatie de behoOrlike kap r (hood) ftIl de
daarvan kennis te ~even. Voort. gruel in élé1e UDiYl)reiteit, WUl'YoOr
1V0rJt ieder, die een spoor Van dit lij wor,!. róorgesteJd ..
paard ontdekt, beleefd verzocht enn- \ W. THOM80N, or...... la bij .ut.r...11 tut" n-
l'enB de politie kennis te geven. ~" o.Ia.!Ioop. "..-...."._
Billike onko.tcD zullen worden ver- . '~.'
b-roed· Da InJol'.lte lOedtJ 'RJI OKULIS

J. M. DUMAS. 9O~STI1ll'&1iIWellf.agtoa.

n. __ Jl. L. SIllU II 00 , be-
hoorlik.4Mrioe ...... ..u. pil'

PubUeb '"aUItfr '-!kopIa.-.oar"
kantor.o te. WelJialfioa,. J().!KJ 1u'e
V_Ill ••1z.tad., .~15. hlmaui,
11106. -lultefaUd.i -':I....iD ..
bn_~~ •. ,

, H08. ill. IIU~ ;, r,

1 : lfDfj........... f. " 8aIdt
Dollt;aDJ ~ i '"

J[ort~tnat, K"'i. . .
; ..

C
\

Premier Yinolia Zeep_ Toilet (Otto> Ylnolia Zeep.

-1A1:ITm. 0\

RElEJ,ti£ FOIOS •-KENNISGEVING.

Be...

~2
EN lG persoon die zonder verlof

oVl:rtreding' d~, van enig aard, op
dil plaa.tsen OO"TEN8ERG, beter
I~kend als II Wit Rivie'," WEL-
, AN rAS, en aangrenzende berg-
gronden aan mij behorende, zal 'fol-
gens wet vervolgd worden.

DANIEL HETIBF.
'W dvaopaa,

15 F~b.• 190;;.

Kuilsrivier, ,
18 Februari, 1906. De onde

he.ft bee10le
op DINS]
. lijn welbe~
8I'YeD, met
"""""_oon
goed Yel'hUUI

-- Dese jj

KENNISGEVI NQ.-De ondergetekende WeJl8 ~ede
au de wwoners van Van Bhiins-
dorp en .dilltrikt bekeDd te makea
~ hij. een Kleermaken bftig.
held aJ1Uer l7eopeod heeft CD •dat
alle orden ZijD II&I1W ke~
atteDtie ontvangen aullea, Verder
bo hij beu verzekeren dat aija
werk all. satiafaetie rev. aaL

Jl, COLLINS.
Tu BkIud.." .

16 Fe1)ruari, 19UG.
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