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9 Stuks, vanaf £10 ~05. Od.

Qrote Zoml!r

J
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~ prachtig in de meest verbeterde

RIJ. 1

afgewerkt.

uIrVEil OOP,

Of gij aan het
zijt oE niet, het
zal u betalen zo gij
B"chrl'YIn".
KataloguI, vol met IIIUltPoiItIlI'. Prijslijsten,
enz., schrijft. Postvrij toezezonden
Het kost

u niets,

en

BEGINT

besparen.

r; -n de

'0
aaar
vermjg

,

' E EN MAR~OTTER,
behoorlik ge~
r Testamentair
in bo..eDlreDOemde boedel,
v",~·"ullulS ,"erkopeD op de plaats zel ..e:-

E.I:

dubbele' verdiepiDg, gelegen iD de Dorp •
Slaapkamers,
Eetkamer eo Zitkamer,
Zolder.
Ook Stal, Wageohuia eo andere '
ijzereu dak.
Dit eigeudom heel\ een ..
keurige V ruchlbomeD eo Druiven, eo
de Eerste Rivier.
gelegen op de hoek van de Kerk en VaD'
geschikt vooc een Logies huia.
eigendom en ~legen
in de
Woonhuis met dUbbele- .. erdieping, bekend

I V. E~n zeer
Hope ., en ,

., met verandah,
Ger. Kerk.

AI de
reparatie ~
V. He~

goed verhuurd en in ROede staat van
nabijheid van aUe Opvoedings InstituteD.
Huis Meubelen.
..

N.R-Iedereen
te won~, daar
in de markt
den. J1)us k,nmt

deze seer belangrijke
verkopiDg bij ,
gebeurt dat zulke kostbare eigeodommen
De eigendommen
moeten verkocht worop en atelt uzelven te vreden.

De verloping vau ,
Dorp Straa~ en VBn de

W endt ~ voor

BELANGRIJKE

Denk! er om ! paq:
Datum!:

Ka~alogu,s vrij op.aanvrage.
Hanlt Gebouweri,
Stellen bosch,
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tot ondergetekenden.

DINSDAG,
t5 JANUARIE
to UUR V.M.

~tlJdl:

KENNIS

t907.
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JrRIGE

EN MARKOTTER,

I

AFSLAGEBS en TAXATEURS.

Lange e~ Keeromstraten, KAAPSTAD.

AAN DE

Schoolrad

••

..

begiDneD te 10 I'.m., in de
te Il y.m.

Goederen'za]
Eigendommen
blezonderheden
,

,

Uitverkopings

.

Add~rley_ i:StP88f

I. Ze~ere Woon '
Straat,
bevatten..le
Keuken e en
Buiteng i>9uwen,
prachtige :ruin,
wordt ten Oosten
II. E~n groot
Ryneveld ~traten, ui
III. Grenzende
Kerk Stra~t staat een
als "Maid~8
Hope."

de 5de JAN'UARIE.

I

'Q
..".'

15de JANUARIE AA~ST.,

~

wende

STAD-

het Repar~
VaD
Go:ud- en znv~erk.

.

DE HEREN
zijnde door de
zullen per 'publiek

Sterke FrlllS€ Ledikanten, 2 duim Pilaren, Z.
Koperen Hoofden \ .x-t Stukken, Grootte 6 voet 6 duim Jf 4 voet G duim,

KOSTBAAB$TE

van de KAAP KOLONIE.

liJ

,nderzoek en zorgvuldige vergelijki
mpeterende Schoollessenaars, heeft de
Raad uitgezocht

bi;J
.
LJn
er-

~.I'~~

DE GRpOTSTE

e "Bennet" School

,

oor het gebruik in de Scholen binnen
Afdeling, en heeft de heren

WOODHEAD, PLANT

GA,IIT VEa:
"

off
KAAPSTAD~
d als hun Kontrakteurs
voor
van deze Lessenaars.
Hl'onet Lessenaars
igrl, eo .zijn

worden van' uitgewerkt

voor vijf jaar
kromtrekkeu

BIJ
leveren

Ei

~,

P :-Zoals Potten, Pannen, KeteIa.

I

P'ei~ Straat,

gegarandeerd
of krimpsn,

Prl,......" ...

m
le
n,
er

lIoaRISON IL Co.,
D.,.hel.

rporraad,

KAAPSTAD.

Rog,

i

LANG BTRAAT 142, lliPST!», ,
Die nu een gl'Ote' en goed uitgezochte

en Gezworen Taxateur.

I

---r--r---_
PUb_ ..i ...... _
erkoping! !

: Welnu, Dames,

de Goedkoopste.
oopt de Beste.

en Gant.

Wij wensen; dat gij dadelik naar onze Magazijnen
in de Plein
DE onderl?leI.jl8:er.dle,
DEIIlOClrUJJ:
begunstigd m.et instrukStraat komt, en er ~stellingen
zend~. alwaar.gij in alle soorten goede~n
ties door de Execu~ce
r:e81~m,enf~1
in de.Boedel van wijlen P. A.
de meest wondervolis waarde kunt kriJgen, die er O\J1t voor geld zIJn J. Ba.um; zal pub~ek te '
te
aangebodeu.
:

Eetkamer Stell"" .'
Voorkamer Ste,en.
- Sla '_er
Ste 'Il,
LeeUkanteD,

"

Speciale Verkopings

;

UTALOSUS.

,

Op Dinsd

5 Jan

Gedurende deze maand ziin
"
~
Q
Dames Voile en Stoffen Kostumes,
Linnen K08tuum RokJren,
UI6,
I
Japonnen, Zwart La~ense en Alpaca Kostuum Rokken, Japonnen voor
. De ~.,.'__"!
"'ClsjeR
Ki[J(lerj u rit)es,
Dames
Undergoed,
l{orsetten,
Blouses,
KOII~en. Hand."chat·n13n, Parafiols, Cei ntlJreS, "Fancy"
Dassen, V eil,
-i-. .
ines KIlIJten Goed(·rcn, Zwitserse I30rduur Werken, Inlegsels, "Dress"
, 7 Paarden,
(~um8
en
;\f~~riaal
Mou81eins, Chitz, (Prints)
NailJ8ooks, Calicoes, Lakens., Beesten, 300 Scha.l¥ln, 60 ~J.~a~~"
Handdoeken
Kantt'lJ! Gordijnen, Tafellakens, Flannel1ettes voor BloUl!es,
Die dieren zijm in UltJl1UDten'lle
Linoleums, Karpetteó, , Raamblinden,
Gordijn8toklren, enz.
kopers waard.
:

r

• en G. SCOTT

Afdelingen

,

."

/ltarpetteD'
~

'L1noleuma, ,
.
Aa.Pdew.rk.
'

PlaDO'8

,

"
YOOl'raad
"

en Orge~

,

.Tegen Zeer -Venniriderde Prijzen.,

i

gij ergens anders Koopt.

-

£'0,000

Moet binnen d~ volgende tw .. maanden verkocht worden.
NICO. J. VJJoK,
WIJbeglnn.n op ~e Eente Maart, 1907, met een "",.,
nieuw. Piquetberg, 22 N~vember
Voorraa~ In de "'bouwen aan dl Strandltr.at.
----.....
KOLONIAAL

Haver

E.. kan. voor ......

Waarde ran

'0

I.HT IEI}wu 'AI EElUIS JU
BARNJETT,

)_

n!_...PItIJSWIT
,..........nE.

PCtSTVRIJ OP, ..

~',

uur Y.m.,

U.L"'''VD

worden opeelsden
aan onze SIY'ciaJe opoorwe
daardoor vervoe-r en wagen loon besparen
pre aanzienlike bedpari..ng wordt teweeg ge
rein werk en kistjes door ne Spoorweg
vervoerd
tegen KololJiaal Fabrieks Tarieven.

-In· '

, Vloe..- en Zolder Planken, Cement, GeC1811lfan
~4~.eera IJzer, IJzerwaren, Deuren en Venste
'l -

,,:li'

'"_'r men repliceert met betrekking
adresseer dan uw desbetreffende

tot deze ad
vragen aan

DEPARTEMENT

A.

G. SCOTT

Alle tegeh VerhuiS-Uitverkoop Prijzen.
Open
Het zal waarlik Iedere Ilzer van dezi koerant betal.n om onl I Span3 Leerwagem,
Tuigen met 1ZwingelB,
Magazijn gedurende deze maand tens t. komen blINken, de (Kompleet},. il Du~bele V
waarde zult giJ bewonderen. WIJmoeten v.rtop.n
Lot Vat Werk, ~ Lot
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Omtrent 200 Zakken
Garst.
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Kar,l
Water Ku,
Tuigen, I Span Jnlrlrea, SOHRIJF"I'
1 En,kele Voor Ploeg, 1 ,
Pikken, Grama,'
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Zakken

Koren,
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50 ZaJdcen
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LAND, 'DONDERDAG, 3 JANlJ&RJ_E,1907.
J

. /~ BENODIGD
EEN Gecertificeerd Onderwijzer
,"oor A3 School te UitJrijk, Dist,
Kimberley.
Onderwijs te geven in
Hollands en. Engels.
Salaris £ 1:l0
p.&. en vrij inwoning~.
.
Applikaties
met Getwgschriften
aan ouderataand adres te zenden.
Plichten te beginnen met J annarie kwartaal e.k.
Tonic-Solfs en Muziek een aanbeveling.
A. J. BOTHA,
Uitki'k,
1'. K. Schrnidts
Di st, Kimberley.

Publieke

Vaste en losse Goederen

I'

SCH.lUUDER.-Q
.nachLige Heer van
en dood
beh_gd tot siob te nemen~op de ~5.w
December, onze dier~
moeder,
J~mln •. Maria &hrend!r,
geboren
Keldera, In de ouderdom tan vier-en
zevenLig j~en, eli maan~en, na een
Bmart..,,1 hjden van bijn .. dtie m .... nden,
hetwel.lr.zij met ~eduld ~.
eit naam der o..u!nenlike
Kindere.,
H. O. SC,,*~.UDEB.
____ IN MEMORIAF.

---

LI ~.8~.NI1ËRG~l~"Jie--_'~~-Io;;
int1ering aan mijn ge.liefde iechtgenoot,
Ao~n"" LIebenberIl, die ~p ~:; . oe
19G.), a-n zijn .. onin~ Le WelLeHedeo.
Porterville, overleden is. i
Hoongegll&D,doch niet vetgeten.
leWed.M.L[E
~:-<BEH(].

DE BEROEM DE Zaai.,,,,i- en WijnPiaar.s .. [)rijvers Vlei," na~ij Hermon.
IS te koop.
Wa.ter In overiivbed. DOf!
&aD&Oek bij de beer C. C. ~. V,LdE •••

Ondergrond Mijn Werk
.\AN

n~

INDWE KOLEN MIJNEN,

1

DISTRIKT WODEHOUSE.

;

. Wtr.GGICL
PE'i.-8endiilt,baRtaard
Jongen, 2~ jaren oud. bljnl .. it, doch

LO~E;S ten bedrage van ~.- per
liederlik, lang b_r, dunne baard. Onworden aan
.1IJ\,w'~lu",liltokennisgeving vetzocbt door dag zullen betaald
geschikte
mannen, nn te worden
A. J. LUqW.
veranderd in kontrakt werk zodm
P.K. Si~ondil1m.
de nodige ervarenheid i~ verkregen.
Korrespondentie wordt uitgenodigd
DADELIK BENopiGD.
van Predikanten
en anderen, die
in het verkrijgen van
J(EI( Wijn en Vrncbte PlAat. in het belangstellen
Paarl I iSL.. 'tellenbosch ol :--)omprset werk voor mannen die gewillil;l' zijn
West., te hnnr voor een of 1twee ja.ren om te werkeR. Voor volle bIezonmet kooprech~ Meldt voll~ biezonder·
beden van grootte en opprengst, en derheden, zie brief mn de Bestierende Direkteur
in onze uitgave
ook h Ilnr en koopprijs.
i.
van '27 Dccember 191)6.
or een kleine plaat..<,of dl(el van een
plaats mel woniDg, t.e hnnr tvoor eni~e
Jaren. Korrespondent'" omlb-ent boven~
~taAnde. te worden gericbt .."
Voor de Kerkschool te Amsterdam,
iBOER,
pla.·' Olli!Land.r K8&psta.d. Distrikt
Ermelo, ecn Qnderwijzer,
t
of GematrilruJeerd
of Derde KIas
Onderwijzers CertifikMt ot heiden,
moet <Iegelik onderwijs
kunnen
geven in Engels, Hollands en ZangEEN. Gecertilicecrde
Onderwijkunst.
zeres voor een Privatë
Boeren
Amsterdam
is
een prac.htig
School te ~oetendalsvl~y,
Dist. klein dorpje, I'r:y:htig beplant en
Willowmore,
6 mijlen
Von- besproeid.
De IOwoners behoren
deling Station.
Hollan~
en Mu- meestal tot de armerl' klassen. Wij
-::iek (i Il8trulllentaaJ ) een: vereiste. willen een man hebben die een hart
Salaris .(60 per jaar ;met vrij heeft voor de armen van oos volk,
logies.
Applikaties
en; Kopiei!n die staan kan tegen vooroordeel e.n
va.n Certifikaten
en Ge~igschrifontmoediging
en bovenal een man
ten met vpgaaf van oud+rdom en die God neest en voor Zjjn Koningafkomst te worden gezop.uen a.a.n rijk streeft.
Salaris £150
(hon,le ondergetekende
zodrai mogelik.
derd vijftig) per jaar.
School te
Werla.aamheden
te wOl/den aan- beginnen eind Janulme
of begin
vaard op ::? I .1anuarie 1!ld7.
Februarie.
A pplikatiee ingewa<:ht
1
tot 20 Januarie, lOOi.
A. H. DE VroES,
W. P. STEENKAMP,
V.D.M.
Zoetend:Usvley,
Bus 46, Ermelo.
P.K. V~ndeling.

ONDERWIJZER BENODIGD

BENODIGD

van

Donderdag, 24 Januarie 1907,
te 10 uur v.m.

"biJPIJ.
(II) Losse Goederen als:
2 Paarden, 1 W liter kar, lOpen
Kar, 30 Schapen en Bokken, 5
Beesten; en wat verder zal worden
aangeboden.
In de Boedel van wijlen de heer
I. 1'. MARAIS,
ANllIilES
GI!:OJ(GE HEIlIIlIUK
Sekretaris.
LOIII~I!:I{.
IMMELMAN ... Co., Afslagers.
DE ondergetck.inde
zal publiek
:\1almesbury ,
doen verkopen, voor rekening
van
2~ December 1906 .
opgemelde Roedel, tc

Publieke Verkoping.

GOD v~rnante.
~
,

D. nt: PISANI,
Zoutkoppies,
Willowmore.

DE ondergetekende
zbekt een
Afrikaanse
Onderwijzeres
van
Ned. Ger. Godsdienst om bnderwijs
en opvoeding le geven "'an drie
meisjes, tussen de i'< en 13!jaar oud.
V erci~ten zij~ : I\ekendheid met
de Hollandse en Engelse! talen, en
Piano spelen.
!
8alans,
£5 per mBaPd, aUe~
vr;j, en jaarlik.o reisko~en
voor
eenmaal heen en terug.
1
ADlt

---

---

-

F. HERHOLDT,
S,~kretari",
Ca.rnarvon S~hool Raad.

-

Robertson School Raad,

K"~~19 ~esdlledL biermePe, daL de
ondergetekende. <leeiÓ(enaar.~ijnde v.. n
zekeN' pil...t'en in. de Ceres.S!"elleDdam
I l~tr(kteD,

t.l¥.:-

Het Opr chten van School Gebouwen te Goedemoed,

In de Cereq Distrikl :Groote Rivier.
Muilherg Vlakte,
B.."eh Kloof,
.
al~
r
Valley,
he~nd
f~ The Oaks"
~, Mond.
, Kraal,
in dejKaroo.
en Onder l
(\
lII!lsfontein, j
o. "
K ookiontein,
~o.
Blaukop,
~o.
En in de SwellendruIl en Bredaadorp distrik ten, bekeD~ al~ .. The
Potteberg Estate." t.W.:
Potteberg,
;
Brak kefontein,
Cupido's KraAl,
Buffe1t1fontein,
Eilandspad,
BraHontein,
Rietlontein,
!
Paapenku.ilsfontein
en!
". Poort8 ~ivier,
i
wursohnwt:'
at eeige pen$oD of perBOnen, o'er!! brijdende ge~Dden
of
jacht.ende op ige van bove,genoemde
eigendommen. volgen. "'er.t vervolgd
.Illlen "orden
!
.Kaapstad,.
A. oJtL~SOS.

"w

..........

Malme~ bury Afdeling,

Op Woensdag, 16 Januarie 1907,

BENODIGD

te 10 ure v.m., het volgende
Vastgoed:
Erven NOR. 25 en 17, gelegen
V reden burg.

A~SIST.ENTE
voor A2 School,
Moorreellburg, om aan het hoofd te
staan van het Kindergarten
Departement
en onderwijs te geven
aan de leerlingen
van de hogere
Standaards en de kweke1ing onderwijzeressen in Naaldwerk.
Kennis
van Hollands noodzakelik.
Salaris
£130
per annum.
Appliu.nten
moeten melden wanneer zij werk
kunnen beginnen.
Applikatie8 met
getuigschriJten
moeten gezonden
worden op of voor 1;0< .J anuarie
1907, aan
:\t. M. WALTI::RS,
Sek., Sch. Kommissie.
Moorreesburg,
2\) December, 1906.

TENDERS.
'I'EN DERS, van buiten gemerkt
.. Tender, Goedemoed," zullen ontvangen worden, aan het kantoor
van de ondergetekend e, waar plannen en specifikatiën ge7Jien kunnen
worden, en verdere infdrmatie verkregen J kan
wordeD, voor het
oprichten van School (;~bouwen, te
Goedemoed,
tut Donderdag,
de
31Rte Januarie lf/07, le JO ure v.m.
De laagste of enige ~nder niet
noodzakelik aangenome$.
MATTHEW
NICOL.
Sekretaris.
Robertson. 29 December, 1906.

+

31

te

Aandelen:
10 Aandelen in de :\talmellbury
E.xekuteurskamer.
10 Aandelen
10
de "African
Mutual" A~urantie
Maatschappij.
18 Aandelen in de "South
African ~Jilling Company."
Vee:
2 Ossen, :l Vaarzen,
2 Koeien,
1 Kali, 30 Schapen, 2 EzeiA, en
verder 1 Kar en 1 paar Tuigen.
M. C. FOURIE,
Sekreta.ris,
E.xekuteur Testamentair.

J. W. STIGLING, Afslager.

Aliwal Noord School Raad.

Malmesbury,
29 December

GORDONS BAAI.
VERKOPING

VAN

KOSTB4RE

EIGENDOMMEN.

Maart.

DE ondergetekenuen,
behoorlik
gelast door de Exekuteur
in de
Boedel van wijlen Mevr. M. J. J.
le Roux,
weduwe
van de heer
Lukas Hendrik
le Roux,
r:ullen
8.&11 de publieke
opveiling ondierwerpen op

WDE.SDAG,9 JaDuarle t 107
te II ure v.m.,
OP DE PLAATS ZILVE,

I. Het Woonhuis van de overledene, tans bewoond door Mejj. le
Roux, gelegen op zijn eigen gronden
op Erf No 49, zich over omstreeks
200 voet langs het Strand .uitstrekkende.
2. Erf No. 48, groot omstreéks
50 voet .'t 200 voet.
3. Erf No. 47, met een kleine
.. Cottage" daarop, groot om8tr~k.s
50 voet x 24 voet.
Al deze eiger domme" hebl1en et
J. FAIRVIEW
AlII
School front naar de Nicuwe Hoofcl Weg
( :!. uren van M 088el BIUli), een naar Somerset Strand, en de grond
OnderwijzerelI,
gecertificeerd,
ook strekt
:zich nit tot aan "The
om
Mnziek
te
onderwijzen.
Beach .. (het Strand).
Salaris £60 (Zestig pond) sterling
Huizen en grond in deze lie8ik
~
jaar met logies.
gezondheidsoord
zijn moeilik' te
1!12. IV AALSVLEI
AlII
School verkri jgen.
.
uur van Mossel
Baai),
een
Onderwijzeres,
geeerlificeerd
&
sa.laru £48 (A eh t en veertig pond)
A Y:'l LA.GRIUI.
sterling per jaar met logiet!.
Somerset West,
.A pplikllties
met kopieën
va.n
19 December 1906.
Getuigschriften
moeten
aan de
(lnderget~kende
ingezonden worden
v{,ór de l5de
J a.nua.rie 1\.107.
Werkzaarnbeden
zo spoedig mo~
lik na de henoeming te beginnen.
WEGUELOPEN
van DaljoMF. KLEINSCHMIDT,
phat, Dist. Paarl, op de 26sten
St'kreta.ris, Schoolma.d,
December 1906, een vale Men-ie
MOSl<elBaai. Ezel, heeft zwarte streep van mBoQen
---------_._tot staart,
alsook dwars over de
voorbladu,
nerti.en
(14) handen
hoog, omtrent acht ,H) jaren ood,
vier (4) poten beslagen, het lutet
GRAHA)!SSTAD.
gezieLl voorbij Wetlington
Statie
in de richting Groenberg.
Geteeld
te Sutherland,
K.K.
De persoon
die dezelve terug bezorgd of kennis geeft die leiden zal tot tCI"t:lg'zal £2 beloning
ontGEVRAAGD
voorde
Jongen~ bezorging,
Hoge School, Graham88tad, Werk- vangen.

Afdelings Schoolraad,
Mossel Baai ,

p.

rr

FAGAN

W. RqELOFSE.
-!

HOLLANDSE ONDERWIJZE~.

\.,

..

_

....

Uit.·\I\.\t'

:..

--t1':U~L

,'1tI._1

I ;~!dl<)t·

/

,!la./] \ ,'t'f

!II

~.;

Zuid Afrikaanse Onderlinge Levens
Verzekering Vereniging.
£3,368,563.

Pondsen

InkolQsten

"IL~'
I

£509,000.

YERD.ELING YAN WINSTEN,

DRIE-JAARLIKSE

Vorige verdeling in 1904, tegen £558. percent voor de drie jaren.

aoY AL BOTEL,
KAAPSTAD.

Specialiteit: Vis" Dinners."
Beroemd voor de Beste Koffie
In Zuid Afrika.

VALLEN

ONGEDIERTE

de.

lILioeliee, groothandel

Was Machines en Wringers, Karnen, RoomAfscheid ers, Ledikanten en Matrassen. De
"Norrahammar "Keuken Stove, de voornaamste Stove voor het binnenland. Katalogus vrij
op aanvrage.

lOCH
& DillE ,
Burg Straat, Kaap,stad.

..eeIheden

PE

"RAPLIN"

HAND IJS MACHINE

(FLEUSS'

FATENTEN.l

HUQO,
D!uj08apha~
Paarl

prijs uit tnap.Kijn

I <le. 6d. tot 148. 9d. per 20:1I"". Tegen
woordig.. kO@ten
geland "001 Linger.
N&tal gele rnieliflll.-Prijzcn vut,
tweede ."ul.l5s.,extra k.. a.I.,vrij -ran mijt
IÓII. Gd. per 203 [I.....uit ma.galtijo ~eleverd. Kleir..e K.....p"" mieli"" Ik Gd.tot
1501.nil magazijn.
KleiDe inge...oerde rnieli.....-Rio Plata
uit maga.zijo 158.3d. tot I!M!.Gd. per 20~
Ibs..,groot h.wdel partijen.
Produceerden
bi«ten a&ll ......... ei~
ren, varkeOB,uleo, aarjappeien, h."erhooi,
lucerne, (nieuwe ""izoen) b.ouultool, It&cbte
kau, room in fle886ll. rooLDboter.k..lh·
vleee, melk, e<>hapeD,0_0, varkeu. 'm
ecbapen voor de aant.eelt, pluimvee( 300
uk Kol. rogge voor J &Duwe, 600 zak
tarwe,
50 too uitatekende b..v....booi.
Kol. tafelaardappelen om in .J&nuarieen
Febmarie geleverd tll ...orden.
:M e I k.-Prij2oen va.n Bid. per n...
in 't !dein, groothandel 3d. Grote boe..
melk 'If'O'r'den ......geboden

~

S'6n lso 3d. per g.l.Ion te K_pstad af
..oorsteden .tation.tl.
Verse
melk
gepaetenri• eer d .-Groto hoeveelheden worden da·
Iteliks aangeboden, gele\""erdle Kaapstad
of voorat.ed.entejCeD lo. 3d.. per gallon.
Wegen. zijn goedbhj..ende hoedanigheden
wiol dit artikel in popu~it.
K a a '. - [uge""erde kau, K..nad"""
9td. tói tOd. Goudse of r.oetemelluoeVIllI
het Dietlwe ..,izoen 9d. LOt 9+d. IOinn. b per
cent.
Kol. g6lDJlak~ Engelae Cheddar baA.
Ka... van het nieuwe aeiroen zal
in J ~lIllJlrie wordeD aanlf"boden. De
kwaliteit, bouwen
geur .ta>tt Il'elijk
met, ea ik zou mggen i8 beter daD "'Dil!'"
in,ev<l'tl'dekaas.
Er i. een ....nl&! bandelaarr., die ve'langen de Kol. gema.a Itte lta.r.en te ka.
pen.
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VEl..}; MENSE~ IN KAAPSTAD \"
D F:"I ffKT UIT.

Hebt ge ooi t prikkel ing .-u11
gebad? Daar y;ijn rel..
enig eeD Lich on;"do.J.~lial"Q;aktlll

Am bei<o".

een

geen rust ..oor
E'.ozem.aook; omloop klinken
'I>'JUlrlik.maar ,;ij ve:roorzal<en
genoeg vuor de een, die O'n,'<>!uJ,Jn
om d lI.a rtn<>e g"J>laagd te
7.a..1f i. _" ....
onder

voer.

Ó(oonpnx.keli.ng van di-'
~nde,
verzacht6llde
woorst.a&n.
\' eIe rnenscben
sted ..et.-o h<>-t. M.en. Soph
van Qll<><"n Victoria 8lraA
J<tnd. ZRI{t;-''Ik ~
aJ~ een huil! IIp<!Cifiak;ik vond l...
~
""hjkt voor pui..ten. uilFoITljt""
.
zi.n~n. Het is oen "-l.eDd .Ul JP
tend midd .. l, en ik ben noOI! wa:-wQi,;
der in mijn huis. l1iju man "'D ,1 :.. IU
ben heide DooD'. Zllif 1-'" brw.k!. ,m ,k·
ben dankbaar, ..oortUID<'lik voor hpf.
grote nm. d.. t ik daan],!
kinderen !!"trok.k..o !Wd. M."....,.'".,~,.ti
beveel ik het ""n voor '....0 •
huis zalf." .~ambt>iffi'l,
re huidriro.:ten. h<>t>
.......
1 Dl~t
mg. rijn toeb lrwelloend.'
zij ....rstoren de sba-p,. m.~ken

Kolon i a a I h a ver Ilooi in haJeD.Kleine vraag. tegen Il"vraagde prij""o
Se. 9d. tO! b. Da&r lCelang van kwali·
teit en afstand ..an Kaap.to.d. ~ieu "'-e
KoL haverbooi in gerv"n VooTonmiddellike a.Hevering. lt.....liteit uitmuntend,
goed vol aangeboden. 30. 3d. tot 30, 4d.
M&irlan.dpa.rtijeDverkocht ad :{.. rod. !.O!
briceerd dool' de .. Pulsomete, Engineering Co.," Bepkt., 3&. 8d. per 100 It».. Ilezigheid levendig.
ENGELAND.
Oe an ede n Kol. ba" e r b 00 i.4&.
tot 4&. 3d. grooth..ndel partijen
E"ICt:
VOORDELE"
VA" Ot: .......
LI" .. HA"D
IJS MACHI"E
:
vrij ~ttelandrot&tien.
nur kwali_
In geva.lleo .11.0 Ziekte. tn 1V"a.rmeKlimaten. In binDflnlandao
hn~n.
Voor gebrnik in Ho.pita.[eD. Op Schepen en Jacht.en .. In teit. In 't klein ....n maga.z.ijn geleverd
k. Gd. tol :Jo.. """' ge[anjl: van
btnnl'lnlandlle Station .... In plaatsen "aar IJ! op geen andere 1D&aleJ' voor
ItwaJ.iteit.
te Hijgen is.
\
Ko [. h .. V ti r .- TIlmelike vraa.IC.Prij.llmtlll.-lJe
kan in iedere landstreek
"gemaakt worden, onverec;.hJ'1lig zen genoteerd. Prij.911. bd. a.d lo... op
welke temparatenr er heerst. IJs ~ ook gemaakt worden waoileer p1utaelilte !ltations, al !l&lirgelang vau de knorrig en lichtgen ...h "" d_
en zoeJs benodigd, ~volgelik iJ er geen v.erlles door het IImelten. Door diáantie van de ~tad.
•
rig de lich~ltracbten
..,htM'lllt
het navolgeD vao de zeer eenvoudige g..bruike I!tAIlwijlliDgen
i. mis·
N~
l..ume hooi. - Grote hoeveel. Doan'. zalf .-erucht d" r.nl<ll:"lIZI.11:
Inklring aniDoplik.
bedea van bet nieuwe aeiwen worden nu OD·Uteki.ngin elk "evru ra"
de .K8cbine met OM en Zwavel Zuur gevuld is, bn II. arogeboden "oor .ItnDtrakt., 58. 3d. tot ~. ecsema. aambeien, omloop. roos.
worden eeoyoudig door bet: draaien van bet handeL
6d.. ~erd
te Kaapt<i:ad; Itleillbandel 1:&, .puUten, >rin ter h&nd..n "n .
en .)eumg V&D lUJt. .. el. 0..
58. 9d. tot 6e. .per 100 Iba.
1oI__ '.-lrn koGprij. en onderhoud.
,
Kalferkoorn_-Rod.lk. 6d. tot IS.. nA&l' ..ending geeft verl.ic:hltn.g....,
IJs.makonde Werktuigen door patent" Regenerative" 1Ibchinerie
op
Dlang V&ll II:wali~t, uit mllgUijli wi~LU ie ~oonl!jk genoeg~"".n
r<eade ~
1:e-w
te
Ik &d. per uk.
Het ....ordt 'VérlrOClht
ltoJoDtale
a.
i. _ ai
artibii'iel!.
bra el) Wi:nbiIi.rn., of
J'ooIter •.KaOellaa Cb., Loop
De k.....litMt
~
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Municipale School Raad

GEVRAAGD

"",

i

BELD.IIS.

EHlE.lIl.,AR-W1LLEY

~"'-1.~

I.BJ T_

MARKOTTER,

IEIIIS1-£2

zaamheden
te beginnen in April,
eeo Assistent
Onderwijzer
om het
Holla.nds en Standaard werk op zich
te nemen en bij het opzicht over
k08t leerlingen behulpzaam te lijD.
~ppli.kanten moeten gecertificeerd
zIJn.
Salaris £240 per jaar.
Oe geEEN Afrikaanse Ge<)ertificeeroe slaagde applikant
zal in moeten
Onderwijzeres
gevraagd
vooc de wonen waarvoor .£50 per jaar zal
Publieke
School
te! Leliekloof,
a.fgetrokken
worden voor kost en
Distrikt Burghersdorp,
Salarill £55 inwoning.
Een speciaal applikatie
per jaar en vrij logies ; Handwerk
biljet bn verkregen worden VaD de
en Muziek een vereiatel
Werk te ondergetekende.
Applibties
zullea
beginnen DA de Januarie
vakantie. oniTRngen worden toi CD inaluitend
Doe aanzoek bij onderg~ie.kende,
de 2 Iste .T anurie 1

Dece-.m

~

.

1906.

HOLLANDSE ONDERWIJZER.
GEVRAAGD
voor de Aliwal
N oord Hoge School, een gekwalificeerd Man, &Is Hollands Onderwijzer.
Moet bekwaam zijn om Hollands tot de MatrikulRtie te onderwijzen.
Salaris
£225 per jaar.
Werkz.aamheden
te beginr.en
in

\

po

ONotRWIJZERESSEN GEVRUGD.

APPLlKATIES
verg€::aeld van
geluigsehriften
van bekwaamheid
en goed ze;:1elik gedrag- worden gcvraagd voor een P. 13. Schoql te
Klein Fouril's
Kol.k IlO spoedig
mogelik.
Doe aanz()(·k hij

KENNISGEVING
~

en Breda.sdorp

---_._---~----

Onderwij~er( es) Benodigd.

J. LELIVELD,
Hoop~tac4 O.R.K.
,
-t"---

,I

VRE DE J'(au RC,

Malmesbury School Raad.

BEN'ODIGD

[

":

te 10 ure v.m.,

i

Onderwijzeres •

.

Woensdag, 16 Ja.ouarie 1901,

Applikaties
met afschriften van
getwgschrUten
moeteL gezonden
worden aan de ondergetekende
niet
later dan de 29ste Januarie.
WORDT
verlangd. E~n Agent,
APPLIK.ATIES
worden
geHet zal eeD gedeelte der werkvoor een
nieuwe tak vbor Ver- vra.a.gd voor een G eoortificeerde
zaamheden van de geslaagde applirelrering en Ueldbeleggin~.
Onderwijzer of Onderwijzeres
voor
Buitengewone
geleger¥eid
en !.'en pri vate Boeren School. Onder- kant zijn om in de k06t inrichtIng
in te wonen, en behulpzaam te zijn
termen &.all een goed ver!l(jon.
wijs moet gegeven worden aan 5 in het toezicht over de k06tleerlingen
Schrijft
met
refere~tiën
en kinderen
in de Holla.ndse en En- waarvoor een Speciale Toelage in
vyocgere ondervinding ~
gelse talen, ook MllZiek en Hand- de inwoning gemaakt wordt.
werk; behorende tot de Protestant-.
Di': SEI\RETÁRIII,
R. J . .MONTGCMERY,
se Kerk. Salaris £48 per jaar met
Fletchers Gebouwen,
vrij logies. Dien~ten t.e beginnen na.
Sekretaris,
Jaapstad.
Kerstfeest
vakantie.
A pplika.ties
School Raad,
met gl'tuigschriften
m~ten gericht
Aliwal Noord.
worden aan

AGENT

lO

Malmesbury
Afdeling,
en wel op

R) ),

OP

--- -----+-- ----

j ~:

ur.

l!.···

't

V oor rekcninz van de Insolvente
Boedel van Franciscus
Xaverus
Prins,
D E ondergeteken~e,
handelende
EEN
Onderwijzeres
voor een
Een zekere 115de deel ID Lot
TestamenDerde KlaA School, op een Plaats namenil de Exekutnce
van wijlen No. 3. te Vredenburg.
om onderwijs te geven aan van 10 taire in de Boedel
Een zekere 1/5<le deel 10 Lot
tot 12 kinderen:
Salari~ £60 per GEORG PHILII' TIUITER, zal P!"
No. 4. te Vredenburg.
bliek doen verkopen als boven:
jaar met vrij logies,
Getuigschriften zullen verwacht worden.
En(I) Vast Eigendom:
.1. N. E. VEHCUEIL,
gels, Holland" en :'rl uz ick vereist
'Asst. Sekretaris
De
welbekende
en
waardevolle
Men doe aanzoek hij de ondergevoor Enige Curator.
Zaaien
Veeplaats
G
EMSBOKStekende tot 30ste .1 anuarie 190ï.
FONTEIN
(ook
bekend
als J. W. STIGLING,
W. N. BROWN,
ZOUTKLOOF),
jl'elegen omtrent
Afslager.
Meriuo \\Talk,
twee IIlIr van Hopefield en 2i uur
Malmesbury,
I'.K. Van der Bank's Bag,
van }loorreesburg.
De plaats is
29 December 1906.
l~ueenstown.
!'(root volgens Kaart en 'I'rausport
17 i i !of"r!vn, 473 Vierkante Roeden
Illlt esburg El8kutlurmAllr II
en bevat de nodige Woonhuizen,
Stallen, WagenhIlizen ene,
'.aldIJ In Brand AUlranUI lut-

40 Hollandse Afrikaners

ALLERLEI.J

.....~

E~

Bout Bandelaren, Lange Str~t 55, Kaapstad.

VREDENBURG~

Gemsboksfontein, alias Zoutkloof,
MA L~I

ondergetekende
z&.l
doen verkopen te

BENODIGD

,

Kaapstad.

DE

TE

ÓriIt,

BENODIGD.

<E3>

Verkoping
VAJI

(DI~T.

VarkeaafleeL EeD rOO111
t .. te-uton.t
wedt Itol. pmeete ill putl)"D tflr!'
rieY. VaD koper.. Dit vi...... ~
....,. .. beeft de tijD,""" smaak eD ~.
Kaaps Yel'YaaPd~gd
Wijn KI~en,
Vroabteo: Hopen kl...ne "II'" .broko ....
WEKEI,[J[S' VE88Lla.O.
2d tot- 4-d., grote 9.1. LO: I, I"" I\~
Schrijnwerk,
Vruchten ·Klsties.
(Voor de weel eindigende i9~.
Pluimen 4d. tot IOd. per ~", I.,. L
her. lOOG opgeeteld door dt. komIDf!rClele her ~ren 6,L, la: de "JO-:,~.
".-,':'
P.Y.E.
.
.
ag_t VaD .bet laDdboaw dep&l'~-tJ.
Pen,kkeo kleine Bd. [m 1'. l:·' ',,--dlolll
Prompte
Beste'
De proclukteo buds! i. min of meel 211. Gd. tot 30: Gd. grote ". 1 • -. ,_. i'!'
Ka.apee
limoenen
1e. , ·t ~. per iL(J
Ilap deze maand. lo J.anuwe en Februarie
Attentie.
Materialen.
echter wordt '0 )evelldige halIdei ver- Limoenen 40.. tol 4 •. Gd.,Il'"'' '. :..t lf .
Lemmetj611 medium :1. "I.' : ,;_.I"
wacbt.
,
Fabrikanten 80 groothandelueo zijl! zeer Itwaliteit lO. tot 12.
Oanaou a&DVot'r J::1'lijk
~tt
kalm. De ltJeiohandeiarenin le..enemiddeleo
ue .
en en kra.merijeo wareo druk in de weer. lÓB. tot 21s., per kll;t Yell"
.
"'I
V,,1'8e penikkeD, pruimen 80 abri.ltozeo'!lor· 1000.
Pijn ..ppe,Is.- '..1.10" (/. f'""
.- .1 30.
deo DDoaardemarktyerzoodBD.Venoeeleren
sijn gestegen. A&rda.ppelenzijn erg laa_g. k en bOL t dO"']DHr ... I.: lO.•• , ".1 ....
~
Uien zijn laag, doch, zaJloiovermoedelik van grootte eo k walit.-u
~n
dienen
speciaal
<lp &a.dacl.t
etijgen. Zuid
Afrikaan..
pr.um&kwekers doeo
bun oo..t om de te WlJden .....n de ...,rU-·<1 .. , v a n bllIl
uitgezocbtllte vruebt.,
bereid
vol· vruchten indien men ....TI Je el..." ~
DE een of ander in uw huisgezin ui zeker gaan hoesten gedurebae
gen. de nieuwste methode, verpakt in de ID&rktwJ voldoen.
Bon
e n . ~ata.l·
e-t .
•• 1~'·r~"lOetI
ae paar volgende maanden, en een hoest die in dit seizoen wordt opge- meest aaDtrekltelike vorm en veoI'CÏeDmet
w·~n ...··n [&.'ll'be
faan raakt gij gewoolllik niet gauw kwijt. Het wijste wat gij kunt doen de fraa;"te etiketten, op de markt tellaal.- seer acb.a&rS. ~.DdeJa.&rs
' .. 1 4i ..
sen. Ongetwijfeld zal dit, voorbee[ door te k.open, EOIK6z akkeu '""
i8! om altijd een bottel
do l< .... ekel1!V800 gedroogde abrikozen, per· Gd. en 508. per Illll Jl ..
Sieowe
a "rdapp.:.rr_
....Il.
zikken, peren, vijgen eo sppelriegen op~e·
.. AFRICURA" HOEST GENEESMIDDEL
voer overtreft
ver de "C1lA.p{.
i, a..o.
volg" worden,
:
merkelik
l&~tr.
l
ste
kwali:'
I:
,
....
~'l1t
Handelaars vragen voortdurend voor
bij de hand te houden en het te gaan gebruiken
zodra de eerste goede monsters pruimen, perzikkso, abri- sd 68. tot 7.. per zak 1.'>·'
kOYeI1
en peren en gedroogde ..ppelschijfjee. ltwaliteit 38. eo 4s. per uk
kentekenen merkbaar worden.
Pa.L&l8.8.-\U
&a'Jt,!t"1i![,&,;
Ik vertrouw dat onzes I>oomg
....rd 1UU.1r
i Doe dit en gij zult nooit een ernstige hoest krijgen.
..ppijen en vruchtekwekars
voorbe- 6s. i\ ijs. per zolt.
! Indien een hoest !l'8nva.ngt zal dit geneesmiddel het in de kortst ach
Uien
van
't
',<IolJ\'-er
reidingen zullen treffen om II.&II de eisen
tn0~elike tijd genezen.
.Gij beloopt geen risiko bi) het kopen van van de m&rk:tin hel aanstaande seizoen te gelijk ...mat vraag .. {;',:t:dt l.\I,tl.I:··~:
op wij- 6s.. e~ iS. per zak va u 1_:, j"HJd ...,·rri4~d.
~£ricura Hoest GeneesfDlddel, daar uw geld met plezier terug hetaaJd voldoen. Ik wil er echier
zen. dat de oude methode n'l verpak- MedIUmtweede k,.·"I'!klt .l- &d j. "'""".
fill worden indien het middel geen sa.tisfaktie geeft.
ken de populariteit van Kaapse gedroog- groene nien II!. 6d'1 :2R. per 11)1,.1 j, .(1':1"',,Gedroogde
vruchten.
~"'LJ~.
de vruchten niet in de band ml werkWfl.lrtJttl:
~lrl,,:' :o(l(]tb
ken. De It.waJiteit en smaak V'&nd."..., ken VaD geringe
Prijs per Bottel 1/6. Gefabriceerd alleen door
vruchten staat g<>J..ijk
met de beste in voor 3d." ong6Sl:lIilde -id. J'rtdl!lI"!: C',~
~t;
AFRICU RA/'
Sept.,
GRAAFF-REINET, K K. de wereld eo er bestaat hoegenaamd kwaliteit Gd.per lb.
geen reden voor het in voeren van v....ell.
Pluim vee, g~"
J':-l Jlf" lpu!
-Verkrijgbaar
Lij alle Apothekers en Magazijnhouders.
-ten ter waarde van £26,000 uit ..ndere hoger.
Kleine hoeuder s I
::!"-.
landen, WlI.llD<'6]' we met zorg en nauw- medium
to.. 6el., 1(1"0!.<- !-. "rl
f>uJ ..
l.t'Uri!(e verpa.kking met bet vreemde
rned.
lM. 3d'1 :!M. li<i .. ,l{Tote :_!.. ~i.L t«
DE
produkt kunnee il:f'lijk <taan, ro niet 36. 6d., ;1,. Gd. eli 4,. IIIJfJ"" k.:t."", ..
dit overt.-effen. De meest
oo"ulaire iu partijen
vt3rKclo(.' IJt zeer kleine :1"~tD -k
groott .... an verp&lcking is de 25 Ibs. en bs., medium .~a. Gd. "r"l<' ,~. (..1 tot '"
nat.
Gd" mannetjes,
rueo i Il III ~ri. t.d tol ll~
Doch groot- en kleinhandeleren
.erkil'?;6n grote 13@.. Ga.n~o medium 4,." tol ',~ ("rOLe
netto gewicbt te kopen, ""lfs ...1 mocht dit 6tl. tot 78. Slru18vogelclI'rt!ll v.
fer.
een verhoging in prijs per pond Ilewicht kocht. tegel! IOd.en I•.
betekenen.
Kol. verse eterelL-Aanvutr
l:eh II.
Verse Kol. roomboter van de beste k wa- ,,-raag. Prijzen ie.tt! huger
\'''r ..;
liteit wordt DO ter m.rkt gevoerd en daar 128. eu I ~... gOl.·(k, doch niet ge.·..,.
de kleinhandelprijs dezelfde i. al. dil' VaD borg \1 a, en l Os. per 100.
iagevoerde
botersoorten Z&! de vermeerG roe D ten:
renl"
-loperteu
derde opbrengst ongetwijfeld Je ooden<teu· a.anbieding,
brrnene bnnen -;~, tut
van
Leveusverzekerings
Polissen.
niDg va.nde handelaar en het pnbliek in '1 per zak var:. 3 bu.bel. Kolen
Alle
klassen
alg€tlleen t...lijvengenieten. De lelpunllel· 6d.,tamelike I. Gd. In! 1•. !Id. I""
Premiën.
Lage
verhouding
Gnnatigde
lingen en t...ezwaren verbonden ..an een Geelwortel8 Gd, per elozijn ''''p
nieuwe industrie zijn nn werkeli.• overge· 86lic Gd. per dozijn },c.. ]es. Boeten
van Uitgaven.
kOlnen en ik hen er zeker van dat de boe- eD \8. 6d. per d",.iJn. bosj"". pan!D1pt'
ren zullen doorgalll1om bUDbest te doe. en I •. per do;.. boel"'"
1\10.111.".1
de nodige bO<'voolheid en hoedanigheid aangeboden. Me'1l"aJl KT"enku I. Ivl
te leveren
om &an de eisen vaD de markt
Gd.per dozijn.
to 'Voldoen.
V I e 8. Kol. schapenvI...... schoongeSAMEJ'(GESTELDE
aOJ'(USSEJ'(. m....kte bru-n
b'd. tot Gd. per poud.
O~ZE TAAL.
Kol. beestevle<.·.,schoongemaakte k..rw·
vraag goed en evenzo de kwaliteit.
Argentijns ~tevlees.
schoongem....kte .\3" J" Reda.lrteur.
ka.rlta.aBen[)d. IDgevoerd 8Chapevlees, W..tEd. Heer, Hl·t h...·1t mijn
:
JOHN ROBB, Sekretaris.
schoongemaakte k.ark_n !xl.
lI:o"d ge<i,u," om ht't ocllri)"en VlO.
"oofdkantoor : KAAPIT AD.
Bot e r.-De Koloniale roomboterrnake· t,N'r D. ~. Bot.ha va.n Bath,,', H..!t.
rijen Iorcugcneen boter in <le warkl, die wal [: Ed. blad !<' 1""">1,:
hl) r()pr:
kwaliteit betreft met de heste ingevoerde ~nu.a.c of w-u.t a.,;n, dIP h~·1 W:W,
kan wedijveren, en hijna teg"" dellClfde t.ot oTerd~uki n.g ,'m'st p·k:k_ ....o. ,'Il
ttlt"11 in acht
n.emt·n m~
prij..
Pnj. geleverd o.d h. bd. pond geleverd in
Hij spre<>kt ,,"d"r mHO!"over
grootbaLdel..hoeveelhedeo, in rn&8I!a lso jon&,,' trJ ....
·rde :\'l'rllUI ..·\lId"rR. ...
40.
hnn wekom"tig"
!"<lpb",,1.J) hetreli
Kol. ,eral.-Vrug
gering, prij! zwak· bet is soms nndig <>Dl W'n.t v.".óorr
ker. Eer.te kwaliteit nit lIla.gazijnlO•. Gd. gaan eD tf' ~""" h"" d.. w..kOOlllt
tot I h. tw6'.ldc lOo.3d. per mk ..-an WO hPt v",:.led...,,· werd boiD'lóf,d.
lbol.
Wat 011 aeL mt'D
Kol. ze m eie D. Ge. 1~. ea &.4jd
dit namelik, dJlt a.J d..
nij ....
n plattelandstations in de bnurt de platte spreekt"':!1 om di..
~n K_pstad. :lemeIen gemaakt van taal &.an te Dem~n) diegenen
i.ngevoerdetarwe 5•. IOd. tot 6•.
in 't verleden beïndoed ,.,jjD
Er' i. nog ..oortdorsnd naag voor de vol- door de vreegere beweging
geDde ",ti kelen: Verse Koloniale eieren, J. dn Toit, en da< i~ I("DO<'I(
Koloniale barde h&all,Koloniale roomk.aaB. sin bij flnig Afri.kaa.nrl .. r t ..
venle roomhoter, Kol. rogge, JC"(I.roogde Zouden Itn&ppe jong ... \frokn.and...
vrnchten, abrikozen, peren, pemklten, sul. ..oetsta.ppen willen drolkk.'n illlI
tanas (licht gekleurd), rozijuen in ki.ten ZnlIt een loopb&<UIachter t..o 1",,,.. 11_,'
Koloniale ...arkeM, aeh.o.pen, OMen, boop va.n neen 1
honig, 8lD&DdeIen.
De a.&o..oer .....n
De nW' .. ,
nieuwe lucerne i.a goed en de kwaliteit
.J. ('
uitstekend.
Voor grote hoe ..eeIh..den
Wol'CMt.".,
... per 100.
Nieu.. Beth-Ia a8.Oge.
24 D""ember 19Oti.
bode•.
Andere noteringen .arieren al naar
KelaDg de lLfot.a.ndlot Ka&p6la.d. 1,000
OPEN BRIEF.
Balen luo'eme worden ,...ngebodeD. \'Tij
....n het .tatior! te Bex Hiner ob. per
Bestierd doo'" de Heel' en Mevr. '1. HIRSCH,
Arul u.. F,diteur.
lOO Ibs.
voorheen van MUIZENBERG.
Nie u .. eKo I. rog g e. - Kleine
M ijnb""r,
Dn..... Ik
..g.. u.
hoeveelbeden komen "'IlO, kleine partijen ..eru-..Jt naar 1'ri4>&k. .....
vrij &anplatteland. statioos, tegen 17•. 9d. v-a.n 6Choten PD ... ·houlra.a.d,,1
tot 188. uit ma.gazijn Kaapstaa tegeD 190.. h"b
bet mijn beleefd
tot 19•. 3d. Bij de ..ermeerderde oogst va.n d
bri.P<f iD uw g<'i'erd
Kol. rogge zal de m..rkt in de nlUUrte nPIDt'D. Tt·rwijJ er V-OOT ll)
toekomst beter voorzien zijn. 300 zakken K''''" ...-bolen in hPt -"oord
Kol. rogge voor .lanu..rie aangeboden.
r..n. Wll8 hel. mij _0
I!}.'DO)o
VOOR
Kol. geperllt
.. oeder.--GrootI'('hoJ...n
mogAlik op tA. ricbu-".
haRde! oo..voolbedeD gélev-erd te Kaapminder bovoorrpcbt.. k.in.1......n t ..
slad 50. 6d. per lOO lbol. ""en gOf!d opv....d'·n.
verpakt alB ele beete ingevoerde.
En ik J!<'voelhet mijD phch!.
Bet i. een zuiver, ,."EOnd voed· dit~. ouder,; en )oDd~n--n,
Orl.Zk!
VAN
ELKE BESCHUJJVI.NG.
oel, vrij ....." std eo l"Il2'dien t voor g_
dlnlQ' dep>tr!.BOlp n t hA.rt.elik t,··
de verkoop te W'Ordenaa.nbe...oI .. n.
voor
ri,,,
onpartijdige,
mild.....
Zie <ieze zelf-werkende
Kaapkolonie8e
tarwe. - letll de ...ijZf', "':uu-op ow! altijd ,;("un
gemakkeliker. Yraag ltlein tegen ge- p;.~v ..n ... oora.! met de Y04c,wd.
Muizeval. De muis, die el'
'f1'IU.gdcprijzen. Prijzen 168. 9d. tot
in komt, zet zelf de va~ 178" vrij ..800 bel .(.s.ti(}~ voor bet pla"". I,,". nO{!bostaande.
I. In hpt Pri.,..k" di'Lro.ltt·
I. Marydatp; 2. Orootdoori
weep open voor de volgen.. land.
N a. t a I .. i tt.,
m i e I i e ....-It_
fonu';n;
3. lïtsplWlF~;
4

MARKTB~R1CHTEN •

l

te'~

I*'T'..~;--. =- •

',.'

I

_del

!abrie:
tea

room boter

.0

uit

~ i Il P&rtijea

--blaotliUl

I.'tvf_ia~
J"8 te lIDI.&ak ea skl.ine rijpe Ilbrik~
9d. tot lso Jl'!r 10()
',I per lOO. Deceoa'
de ti jnste 2.. per 100:
I. tot Is. 6<1., medilltQ
"te 6... tot &. per 100
, .1.. tot 26. per lOO.
'. SJ., grote 9to.. tot lOa.
~"n :\•. 9d. tot 6t!., 1~

n!i"(l."~rfAll""I_,.at'll """'t-,1'iiiclr·11fttir.llrllik
..',
.'

van

Om

.,. ,_

.d..
t'~'

.~'

.ven

" O. Provincie ad li
'erlc..:ht
naar gelao~

al .

en

.oilterbooeo

I...J....". ....~Men

verkocht

,K~ell
! .....

p;lL8;r'Da

47..

ad

I e !f.-Aaa.
Prijzen un..
« e kwaliteit
verkocht
ulk I [lO Ibs, t.,.~
;"~ruk.
,', t,1~d,,~
deze "'Ê!e~.'
r ,I .. pp"
" \'faag.

yoc- -eizoeu
. Aanvoor
1;,,._.Je k.waliteit :....,
125 pond ~V'''''gd.
3.;. ad 48. "ieowe
2_. per I00 bundel ...
'."11 •.
I.;eschilde perzik.
'~I

,"lClt

!\.

w

I-

.dl ti Lelt

aangebodeu

Pruimen goede

~,j.

oer.
Pri jus ietl
I.. 6<1 lot 1•.
._:r,.t.t-- '2",. ~.d. Eenden
'> I.. ,{Tute :l". \Id. Wt
1.. 11"

..' "der.

I·.

WiJf)"" blk""nen
',I Leer kleine tegen k
,;.1 , grnte ')8. 6<1. tot !lt
·,]lIlIl!
&I. Gd. tot 110.,
·'",,!ium 4
á.'>P"t.e
ë,

)~elelt'rt!n
1~.

!.o'

\l{eiD~

ver.

fJ

-.\"ovoer

I;llJijk

.... l"l<er

\"6"'6

!Del

r~n

I". dodI Diet gewaar.
, 11)(.1.

\'"roe

r1op<>rten geen

I... ·neo 714. tot

8A.

··".bel.
Kolen
I ',,: l .. ~d.per
. l'Jli~o

b()~)6tJ.

B>eten
.,: n hoo)...., p""'nips
,jil

" ...
jes_

Ili0etIlkooi

E TAAL.

i~,

.t

f ..

F. W

us .

J

Mill •.

.,.
H. MArderll<!
: rnard.
E. J. Earp.
" lA [SCBA PPIJ
n~"mt dil .d
"..
op .ach • an Boedel. en
.n men si. Exelwteurt!n,
Admi·
,u.o, V~den,
Kurators,
Tru.
," In.dHnte
Boedel. en onder
~ \r on:w&&rden,
luapek.t.eur.,
II
.,·btigd'lD,
Re<-",iven, Agentm
",~~etenen an niet-Ingeset ••• a,
: ,,'
'euTl.e.n
Ma.atacbappjjaA
<>Il
,., van Firma' •.
,T GKLD CJP ... nta ",rband van
: Eigendom en Onderpand op U,·
l -n,
belegd Kapitaal,
koopt ,II
I: Grond en londer Eigendom.
.:lE.RT
Veresnden,
Winel.
eo
, " -*hulden
in.
i, I' e~LT HUISHUUR
in, Intar.-'
.nden en and ere Bekurit.!it8ll,
,0
:"
ieder.
aoort ..aa Tnut
nl
\~~," ,uigbeid.

grenzen
als volgt
"De
don za!

uit het dorp Caledon 'a Is
vastgesteld,
tussen
de vo)gende1grenzen
:-'\'anaf
een
punt beken~ als de. V e!lste~ Rock,
ID een recht~ oostelike
richting naar
de h~k
baa~
onder
de. berg
van
bet Caledonte
Badea eigendom
en
van daar
~r
de hoek
baak: va.n
Oatlands-van
dur
tU88CD de oude
eo nieuwe
consteden te Oatlands
naar de greP8 muur,
en van daal'
Daar de Ba~
Rivier
Brug, gelegen
aan de ing~g
naar
Mill Straat,
Caledon, eli van dAar 11111[8 de
zuider
oever van de Bads
Rivier
Daar de wallvan
de Populier
BOl
Dam, en v~ daar langs de Westelike Spoor,f('g
omheining
tot het
Spoorweg
flek
nabij
de Vlei, en
G. W BTEYTLER,
van daar
$ar
de suidelike Hoek
8ele-"tari •.
Baak van
Site"
No. I, en no
A.FRIKAANSE
daar
langs; de achterkant
van de
"Store
Site, " Lijn in een rechte lijn
Onderlinge Voogd II en Alluran·
Daar de zuid!hoek van het Ert, thans
tla Maate., Bpk1.
ill eig('ndcq
van de heer Chsrlea
11a1l, en v&.Ó daar in eEn rechte lijn
,PI, KlUCHT
naar het Kfuit
Magazijn
van de
heer Fran1r;Laing,
en van daar in
E," 'H<er
Zllid AIrikaan ... Inatellu."
een rechte!
lijn naar
de Venster
i ,""d
op Oa.derli.nr Begiuel ....
Rock.'''
~
.•.
£lOO,{}()()
Enige
Mrsoon
of personen
.1 ·",-.aal
Kapila.tJl
60,000 enige
''1~.", ~"'eVCJII...
•••
bezw~en
hebben
tegt'n
M.'·d
FontW·
104 SO
danige voorgestelde
grenzen worden
. l06
verzocht
hui bezwaren
in te leveren
\
bij de Stad8klerk,
il
'Kantoor..
Malm ... bw:y. in geschri4e
CalE.'don, Oil of voor de 31ste dag
: ".' ,raJi ... A.d.".
"Mlitual:'
DlREC'rECRE!'I
;
van Januarie
1907,
Al~e vt'rdere
\ C. Koch (Voorz.itter), J, A.. Dreyez, infornIntie
~an verkregen
worden
V. Lout> ... r, J, G. Lou .. , J. H.
van de gezegde
Stadsklerl.::.
\l,"",
L.W.V.,
A, J. Roome, D. J,
11 " .",
A. W. Eksteen, J. P. lIlalan,
DEIPias, 1001£ , !RIlE.
Y., D. W. Krynau .. , A. J, ChiIlp-l. J. J. van Aarde, A. C. de Vil·
,
Prokurem'en
voor de Raad.
TAKKEN;
Caledon,
'. :.• hoorn- TelegrsIillll Adre.: "1llltn27 Dec. l{P06.
Beatu uroer, J. J. P. de Kock.
I ..1:1- T.lepfi.,.
A.dre.: "Mlitualu, B&,; ,urder, S. p, H. d.. Villie ...
", " eoter-TelegraIi .. Adr.,.: "Vutual,
;:.·stnurder, Daniel Bl•• d.
i., JeLl>erg-TelegraIiee
Adro:
"lh ... ·
;
•. ., Be.tu lIrdar, P. J. A. Olt.hoff.
i\ "'. p.tadTe:legTllfiee A.dre.: "AIric ... ,'
v~
V.otuurder, P. E. da Wet.
AGENTSCHAPPEN.

ge.rÏÓI niet

Mo,10

woo

J""'.

orkopillg

Stevig -Gebouwd Woonhuis

........

' .. 0.

ill do Vacbine

k_ ~Ieerd
'
Tlng
en heef.

O~, o~r

van

:;;;;:.J":.

M.

wijlen

de

ROSE.IIONT.

L. J. DBUIFF, G8zichtkundige,
IDDWlITWT

111. KAAPSTAD.

DEDIU ilOnEiBUllS
.. ........

j ...

":.:::-

IEIEUID.
.. _kola

...

Londern T Bntoonstelling .
ST

IS

....

z.

ALL ETJ ES

voor de ver·
v III U produkten
op bovengeEN
.
aangegaan op riu""
n&mne
Tentoonstelling
d,mr
a.:rd, tegf!'11 de laae_te
0.tentoonstqllt'rs
kuont'n
IZ'ehuurd
• prijsen.
worden
op applikAtie, welkt' niet
rsekeri.ng nn Hooimijtea. en Boe.....
,
·,eten eeD .pooiali tei t.
later dail; de 10 le Januarie
oaoet
DE
heêr
PIETER
BERANIl
VOOODU DEPARTEMENT.
gedaan lllP.t worden
aan de DirekBereddering van Boedals, OnrJll&. Sw.-\ltT~, die van plan is Gerdon s
teur vaD, La.ndbouw.
De minimllm
Baai te nrlatcn,
heeft
ODS
gelast
Voogdijllclu.p, H.llwGlibkonlrak.
grootte
vtin el n stalletje
is 40 vieren InROlvente B<>edela, Likwidaii.
per publieke
opveiling
te verkopen,
F!m a's en MIlIlt:achappijen, ea AL op de plaatá z~!ve, op
kante
vdeten
en
de
maximum
pn Trust en A.genten Werk
.....
grootte
300 vierknnte
voeten.
De
&...<.pj
aard ondernom~n.
hnur is £1 p"r vierkante
voet.
De
OETROUWHEIDS
TA.K.
pacht zal. lopen gedurende
de tiJd
·.i .arborg
voor Eerl.i.kheid, OprechtJat
de Tentoonstelling
open
IS,
T$llt.:RE\·.\I.
~, ~ en nl'"troQwheid
vsa
Voogden,
t. W.: Voor omstreeks
4 tot ó weken,
I. .... dateul'1l en Admia..i.trat8o.rt1, Ka ...
OnmiddelIii
na de aankomst
van eindigende
11'11 on t.xekutenl'1l
Datief, Cun"'op de 18de Maart a&,'st.
~et de ochtend
trein van Het
Boni, Bslju ...., Landmeten,
Btwtunr. pa8sa~iers
Londense
komitee
zal h t
j '. en Sekrctarisa».n
....n BAili •• Vel.
: Kaapstad,
recht hebben de verkoop te beletten
,.., "ng
on ande....
Haatecbapl'iJ8n,
van enig' artikel, dat niet,
an goede
Zijn
onlan,s
gebouwde
Cotta~(',
\" j, lingo en Stedelii .. RAd.e., Klerken
"1'1
~nder8 ~tfo.
in dienst t'"a.n Fir- prachti!
kwaliteit
;5 of niet tot eerste kwali·
en~centraal
gelegen.
Het
r:;u e.
Publj.~, .lpteUingea.
teit kan
gerekend
worden.
Het
huis dat jujst ge8chikt
is voor een
.~I. P. MARAIS,
is voorbehouden
om eni;;e
kleiDe familie,
werd
slechts
om- recht
&netarn.
applikatill
te weigeren.
streeks een :jn.ar geleden
gebouwd,
en wegens! zijn ligging
langs
de
" Hill Sider heeft bet een prachtig
uitzicht. ov~ het dorp en de zee.
Dit is cef! gelegenheid
voor een
gezonde
géldbelegging,
daar
zodanige"
viflas," die \'erhUllrd
kunNIC(' J. \'LOK, AFSLAGEIt.
Ilen worden' tegen een billike
huur,
15
Jao.,
1907.·· Harde Vlei, di.t. Piketberg,
zeer schaa~
zijn.
le~eod~ have en lOMe goederen.
Terzelfder
tijd zullen
verkocht
19 Jan., 1907. Wittedrift, ali ... Redoling·
worden ;-:
huis, .fd. Piketberg, 'lOU enen.
2:~Jaollarl,;,_-Zilurfuntein,
di.1. Piketberg,
lO Trek: O;;~en, in uitmuntende
lo."" gbederoo.
konditie,
geschikt
roor de Slager.

koop

---

N BRIEF.

VERKOPINGEN.

6 Eer~te!

TAK VAN EERLIKHEID.

De M..A..A TSCHAPPIJ

,

..

reiH
Pow.lIen
uit ..u. Waarborg voor de EerlilLheid.
Oprechtheid en Uetrouwheid van Tm.
toes,

Li.kwidateura

en

Administra.teur!,

txekuteul'1I en Voogdes Dstief, CDrato ..
Boni, B..ljuw8, Landroete""
Be.tierde ...
SelU'etari •• en vsn
Banken,
Leges,
en ander..
M. ..... t.achapp;.;en,
en
MunicipaliteiteD.
lerken e. snciAlr. Beam b.
van Firma'. en Pu blieke
voonlelige termen.
worden

11\';

in

vr.

W

BENODIGD.
EEN G~ertificeerde
Onderwijzer
of Onderwbures
voor eeu Private
PlaatsllCho(il
te
Leeuwfonteill.
Salaris
£50 per jaar met logies.
Werkzaamheden
te
beginnen
in
J an Dane I-Cwnrtaal.
Aanzoek
met
getuig8(;hritten
zullen door onder·
getekende
:ontvllngen
worden
tot
niet later !lAn 15 Januarie.

,

J.

LadiBmith School Raad.

SPOORWEGEN.

gevnagd

dienst ..an
gednrende

A. J. DB VILLIERS, ll'SLAGER.
If; Jauuari~. - Morray.burg,
slacht· eD
aan tee I vee.
16 Januarie,
1907.-"De
Vlei," di.trikt
Murray.burjr, leveud3 have.
17 Janllarie.-"
All8vogelkrantz," levende
have.
G W. DRENT STEYTLER, AFSLA·
GER.
19 Januarie, 1907.-" DubbellIerg,"
K npD", Ooeriik landgood.

voor

APPLIkATIES
voor Tweede
Assistent~'
voor
bovengemelde
School,
Z~~~ingeWacht
worden
tot op 12 . nuarie
aanst.
Salans
£60 en lrl
o~ies.
Werk:zaamheden te ~ginnel\,._op
21 J ánuacie
190~,
APvlikaties
'eet
getuig.
schn[ten
té worden ge. ;-;l_.t aan de
ondergetekiende.
'

l~. LJ.

be~
het Ladi8mith

24

!K.K.,

1906.

MARAIS,
Sekretaris.

ol

aan het rollen ...orden gezet

Dl""
ti,.

ALLERLEI

'!et geval,

goede dividenden
o'rereenk0tn6tig
de wordt "'M.k ouleesbav, Tooral a18 de poet
winsten, II1&Ir bet ia ook l\e()ht Ml bil- 'fan een verre aflltand IIbmt. SoIDtl bederven de sett.er en de i }>rOeIlezer bun
lik, dat het land een ~
Tan bet ..-oor.
ogen om bet dolfe tchrift' te onloijfereo •
deel zal on t.yang8n, dat .-erlrregen ...
Wij kunDen dUll niet ondernemen eea
door bet uithalen oor delf.totren
1rUd'.
kÓlT(!5pJndentie ts pl... tlIen, we[lr.~ niel
door de bodém verannd w..-dt. Dit gddt met inkt geechreveo ill. ;
de gowlt- WreI als de diamant-indn.trie.
V-oolta IiClnlj'fe -men> ineen cp eéo zij
Na de oorlog xiin door enl<ele gou~. van bet papier. Een ..,t!.llr hn de acbter·
lult manuskript
onmogelik
maat.;chsppijen
roods enorme winsten sijle no
gemaakt op het ui~en
t.a.pit,aal. achooo bouflen, en eom.e i. bet nodig,
..ooral wanr.cer grote "ellen rapier geDe Ferreira. maatschappij heeft bijv ....
bruiU worde", bet iD twee of meer stuk·
dert 1002 tot OktoOOr 1900 aan diTi· keu te verdelen .. Met papier, dat aan beide
&nde~
uitbeItaaid 2,565 percent.
de sijden beachre veo is, kan dil niet geda.ao
<Town Reef 1,869 p<Voent., de Durbell woden.
Pari.r
&an beide z:iideu beRoodepoort 836 percent, en 26 a.ndere tlChreveo, veroorzaakt GDnpdige moeite en
over de 100 p<'roent. De di&m8.ntmijnen t;jdverlillll .oor de reU",.
Een derde vereiste ip, dat el.keen,-i:ij
hebben ook. gedurende dit t,ijdperk dibij .. hewi.
van een BoDdetak, afdeling. ,
videnden van 500. 800 en 1000 percent
md.· cf ocboolraad, of ....ie ook a1,-in zijD
uit.bet_ld.
Het i. dUli duidelik, dat de
acbrijven duidelik 1:.. 1 aangeven zijn elgea
mijnindtJrtrieën
in een flOl'El'ende to..- • .. m en adre. en ",oorQI Iliet ui Yergoten
.tand .ijn. In het a.fgelop<'n jaar beeft de nUIIl nn het dorp of h~t distrikt te
één m.aatschappij 300 percent diviQend melden. T.ns ontvangen wij verschill ..n·
betaald op hrt uitgegeven ka.p;t ..al, en de veralagen en korre8pondecti8l!, .... rv.n
... n n.ndere 220 percent. Er &ijn echter b..t zeer moeilik gaat uit te .inden "an
.. aar se eigenlik komen. net enige mid·
vele maatschappijen
,die goon dividend
del te ODzer bel!chikking i. aom. de lj em·
IJt>t.l~u, en EeU. sommigeo, die geen
op de postzegel, docb dese is ecms so
rnijnwerk. boegen!Ulmd. doen, Maar men onduidelik, da! het haut oamogelik i. uit
..-oot, !lO(> bet floteren van mastschap-- te YiodaD .. aar de hrief gepOIIt i.. :0.
pij..-n ooms IJf!w'etrkt wordt, ell boe de redaktie plasht geen ttuk iD de lloerant,
Mkken van enkelen .. orden gevuld tot t.n£ij z;e weet van wie eli van .. aar bet
naneel VMl de dUp<'n, die zoda.nige aan- komt. Weet zij dit ui6tt dan gaat het
atok de korte WIll: nur de Inipperm.and.
delen k"P"n. In de Laatste pur jaren
Nog een puot, waar"p .. ij .. "n",n te
zijn die dingen zo grof gedaan, du.t. de
wijzen, il dit. Men acbrljve locb llteeds
buitenlandse
geldbel~er
geen nieuw t.lIe n&Oleoduidelik. '?it geldt ook t.dv.r·
kapitaal verstrekt
tot verdere uitbrei· tentieft. Wat n,en "faeey" bandtekeDUtJe'a.
ding, En geen wonder. Maar tocb blijkt .uu kunnen noemen, deu~ hier niet. AI.
uit de enorme winsten
'ran sommige men zijn handtek.ning, d~ moeilik n. t.
maatscbappljen,
da.t de gouddcl-rerij make en DOgmoeiliker uit te maken ill,
gebruikt, dan acbrijve meo tocb de naam
uitstek:end betaalt. als de aaadel.n niet
in g. ...oon acbrift daarnlll8t of daar·
scbandt>lik Ter .....terd wont..-n of "wen·
onder.
dclnrij plaat. nndt.
Voor!" beden ke ID en dat een venlag
Maar hoe steek:t hierbij al het feit, van een gebeurteni •• 1, mosterd na het
dat hier in de KAapk.olonie de publieke maal komt, ten.ij bet dadelik wordt op-inkorn'!lten minoo. xijn dan de uitgaven,
gesonden.
Wii T6r,trouweo, d...t alien iu het vervolg
uit hun
dat honderden .,.n dui.lleuden
hun eigeo
<Ëen.t zijn ont ..lngE'lI, uit priva,te.. Il1O- op dese pUDt.anzullen l6t~n-in
teleurateJling
eo onnodige
...el als .ta~tsdienst.,
dat de spoorweg· belang-om
footen te voo' kOlllen. Het geeft de zen·
w",kLied ..n maar 5 ~n
in d.. week
der tocb geen moeite.
kunnen _k<"1\, ..nz" enz., en dat selfs
de straten van de goudat,d door 00 vo&ten ....u bon derden en bonderden wer·
kelozen worden gedrukt, Voonraar een
• KAAF8T&D.
"'ondel-like
tegenst..Uiug.
MaAr dit

"'*

OP PA(KETTEN E! TIKKEN

'fREE

flU, 1/1, 1111, ,

B. VO:'< M. LOUW, AFSLAGEH.
19 Jan., 19<17.-Calviuia (dorp) v•• tgoe<i,
il. R. Du PUEEZ. AFSLAGER
23 JanuarÏ<l, 1907.-ArTli.ton,
Bredae<iorp,
erven.
J. W, STIGLING, AFSLAGER.
16 ,Januari". _. Vredenbtlrgl afdeling Mal·
me.buIY, 2 erven, aandden on levende
have.
16 Januari.,.'-·Vrooeullllrg,
afdeling Mal
me.lJu,y, 2 een vijfde delon in Per·
ceel No. ~ 'In •.
24 Januarie, 1907. - Hopefield, lev .. de
hsve.
AFSLAGER.

12 Jan. 19ii7.-Montsgu,
vastgoed, lennde
ba ve en 1088egoederen.

Twee yard~

IS HET

Echté Merk
VAN

Kwaliteit

OE

4 MARKOTTER, AFSLA
GERS.
9 Januarie, 1907.- Gordon'. Baai, nven.
12 Jan., 19J7 -Sumereet
Strand, bouw
perceleu.
16 J.ouuarel.-Gordon·.
Baai, T&8tgoed en
levende bave.

N ECT AR" is een ex·
pert mengsel van de" uit·
gezochtltc
oogsten
van
Indiese
en
Ceylonse
Theeën)
( I'

AFSLAGERS·

U; Jilil., 19<)7 St~.rellboeob, vut- en loa
goed
f1l.'OUlA)i " 00., AJ'8LAG.IU
24 Januarin.-Gemsook8fontein,
ali .. Zout·
Idoof. dietr. Malm.bury,
..lilt· en
1000oed.

J. W. lIl00lUlKJ!8,

JR, " 00.,
16 JlllIUlUie.-MaJwe4!bury, paarcltn.
BEBGMANN EN MARAI8 AFSLAGERS.
14 Jannarlll.-Pri".
Alfreda Hamlet,grood

J. B. VAN DRUTEN,
12 Januarie

-

AFSLAlnm.
Grikwutad,
venerlropill

geD.

U Janllt.ri~ - Matap, 'feevelkopin~n.
9. Febnwfe.-Poetmaab1lt'g,
veeverkopla
."gen.
13 Fabrnarie.-YamagbolM,
dim. Kara·
.an, "'.. 'f.. kopi .... ;·

ONS
DONDERJH

G,

3

MARKTPRIJZEN,

wij5t op de ncoru..kelik!heid

Waarde.
goud-

en diamantin

behandelt,

5lecht ..

""''7''

,11V\.'.1

~n.

(Iedere

Tin

eo Pakket
"NECT AH." is gewaar·

borgd het WERKELIKE
NETTO
GEWICHT
THEE, ala buiten gemerkt
op zodanig pakket, te be·.
vatten, zonder enige ver·
mindering
hoegenaamd
. voor OlDlllag papier, ens.

" NECTAR"

levert

grotel'l aantal

kopjes

Gcieu~ Thee.

per.

in NOV'l!1Dber diam.nten
de .....11 ,£161,574 uif, en
£2,148,U9,
De .. ~
van
uitgeT'~
&rt.ikeleri

waar.
goud

als

men,

de

BIl!t<o

van

bet

de Y'OÓI'Ui~g

land,

waaruit

zij

haar

van eie lan<ibon"w

-

_no

"eeteelt, da.t de ~
in eie
del tans de bodem had bereikt·, en dat.
lDen een pnllti8eJ' tijd ..... inptndtm.
OM mmt, bcl, sqor, .llor die t.l~ nog
iD 't ~I
nW i... npbrok ••. : Ken
moet wat. ,eie halIdei
terui

I!Y 1

de-

~op

dan eruge ancIeN·
en
is daarom de ALL R

.~'

.... :cif' _~.

VOORDELIGSTB
iD de band.!.)

Limoenen

grote roordelen trE-h.
Onla1lgt spra.k
d. beer JaaG"',
L.W.V., de associati .. van bandeluei·
xigeh toe en Je.idde ar nn de flarere!)o
de t,Oe8t&nd "",n de mijnindustrie
en

30 ~1l,telI'lli<>r

<1ft

SI Dec"

te

ginuoo VIln de mijnen verscbsffen, zorg· ZuurlimoenelI ...
ruldig beschermt, dient men te wrgen,
dat de mijnindustrie
een biUik deel zal
bijdragen tot de p<'rlll;&Uent.! ontwikkeling

£53,725. De goudui~oer
bedroeg '£2,453,607.
de offie1ë1e cijf!e",
I
geëindi~

om toe

Eien. dat Zui .. Afriks geen 8peelbal zal
blijven in de bl.nd \'nn de grote mijn· Perziken
Aal dappeien par
bSJlEO, die door de inl"loed van bet
lOOlbe. •••
enorme1tapitaal,
waarmee ze werken, op l!:iereD...
Boter ...
de politiek deA lsnds EOeen verbazende
Hoenden
en nadelige invloed habben wet .. n uit Il:eoden
te oefenen. De befta.ndeling van en oot Kalkoenen
Prnimen
toezicht OTe!' de delVfTsmaat.;chappijen
Gan.en
nweten recht..-aardig, doch ..treng zijn, Abrikozen
en terwijl meu de belangen van hen, Ui..a per zak ...
die bet ~de
kApitaal voor bet ont- Pe ....n .. ,

EN

nGAR

MARKOTTER,

....,

.

JOHN r STONE, AFSLAGER.
t5 Jan, 19(17.-Unioudale, va.tgoed.

KRIGE.l

.

IruOI.d~

afd.

JAC. M. THEUNISSF.~, AFSLAGER.
_
Prius Albert, vlll.J~~oeduit de band te
koop.

G. p, VAN ~JL,

Gallon. Paraffin Olie,
voor de
Departement

MIJRURG,
;
Leeuwfontein,
Ii.K.
Wildfolltein
Siding,
Colesberg.

ORBAAT A3.

TENDERS VOOR
PARAFFIN OLIE.
"orden

&. MARKOTTER,

Somerset
e~t,
22 Decerpber
1906,

BTEYTLEB,
Sele-.tarn.

KAAPSE

GOEVERNEMENTS

iD

ont-vangst

Je Imperiale e. Koloa..iale
alle employeerde..
door

G.

Koeien

Afslagers.

No. 4 KERKPLEIN, KAAPSTAD.
!{ap1t.aal
£20,000.
Reserve Fonds£138,632,
r'ondsen onder A.dministratie
boven £2,947,066.

,

}lclk

'
FAG~N

WEESKAMER EN TRUST
MAATSCHAPPIJ.

WAARBORG

Klas

melk.

KOLONIALE

\

I. JOST

Woensdag, 16 Januarie 1901,

1 ••

116

ongev_.

h.,&.r niet

VeneheDeD Zat:erd", 1l'f0Dcr weid bet
laatate li::oqert ia bet atadlwla
a1bi r
gea'eYen 'fan _
kODMrt .ieUOen dat",el
het1U1glte a1:.ïju..
Het eente kon..erl
'fUl due reelra werd gegenn op 25 Julie
1006. Hoe ... ~aam
bet voor bet puWiM la QUI in da plegeoheid t. ~j D tegea
een ier~
prij. beerlik.e
muziek !.II
bOreD, 11&1
*Ier het er oYer MIll SÏ'jD, dat
de mede ...erker. da bllD "",,-reD l'DlIt "el
'I'II'dimd bebben.
Met YtlrlaaaR wordt
aatllumlr WMl' llitgeaiea naar het tiidatip
4at bet rollend ",-0 begiaL
•

'.

a.

die

rbou",d
Op het
t.OeM ~n teken." (
kleta OlD te litW~tre're~,).

heer

VEE.

('

. KOGI.IIWIcl&a~ Bowdea - Smith,
IIteu_~
.ItoaamaD.daat. TU
'f1~blPt
_eerde
op .30
!Jer uit. 1Ilqtlaud te ~
d. T oI&enle lDQI:gen om 8 uur
ID.&Itdo ~er.

gren.

,t

Publieke

de KMp,

-ua'
ja M tit
(Jl)_
,

in de onmiddellik. e toeko1l1st. Als er geen

.. ant .n
heeft te
~
met grote IlI&&tsehappi.;...n.,die bui. Brandziekte bestreden in de
ten bet Iaad, ~
sijn-di.t
pldt
O.lUt.·
TOOI'aI YOOI' de mijrunalJStri&......en '!tUI':0." Friend"
public~rt
het. rapport
nn de winsten hoofdzakelik naar Mt nn de heer Morgan, hoofd.i.napekt.eur
buitenland gaan.
.
... n schapen, ever het werk ....n het
De
jaar geëindigd 30 Junie
1906.
De
Da Beers maat,eChappij is nomi- uitgaaf in ..erhi!nd met de uitroe'i[Dg
naai in Zui"Afrika
geftl8tigd. docb ook van bmndsidtte
in de O.R..K,. bedraagt
bear win.ten ..loei"Jl 1"00r het grootste ....UD!I;'''''''''' £12,1XXl per ~
De N!'uJ~te
ill de zakken van de in het toten wordeu als zeer ~vredigend
be.
buitenland
....onende· aan.deelbouden.
schou ....d,
De heer Io(~
wijst
,.".....
.r, het '
:
de ~wee grote moeilikhede ,n, .. A.rr ......l~
\ftU"rt'D_
J .... r, geëindigd 110J!lnie
1906
Iijn deportemeot
te: lutmpen heeft,
. ,de uitga4f der _tsch¥Pij
nl., die ...·elke de
en de kr&len
£3,00i,181 en eer.-acbone
...imt
ftI.Il opleveren.
Vooral heeft men rnoe;lA!
£2,103,536 .. erd gemaakt. Dsan-a.n ...erd met de grenzen van NaitaI en de Kaapsliechta £118,898 in de IiCbatCi.t. der kolonie om too te z;ien !lat geen brandI:u.pkolonie
gestort bij ...ijee nn in. ziekte van die 8ijden u\onit inge-voerd.
kometen belasting. Nu komt het bericht De br.a:ndaiekte wet ilJ'biedt de ontuit Johanneeburg,
dat de Rand goud. met,ting
VIIn \.relen, doch de inspek.
I
teuro xijn l.ot de geToigtrelrlring
gede Y'I!Ir8 mA&tacbappijen' gedurende 1906 komen, dat IUets minder' 1"()ldoende is
de aam nn £5,ti6I5,970 aan dividenden
dan de algehu
.....rniE4i:ng door vnur
uitbetaald hebben en de an __
Tnaa- van de bosmett.a Itral&n, "l'aJu, na ses
,..... Iae
gOllddal~
. ma&~jen
maanden,
i! er Yeel minder
brand.
£169,197. WIJ hebben JlO!t niet de cij. siekte t.. bespeUI"8Il da,n zes maAIlden
rers 'rOOI'do. g~brengllt
yan het·g .... geleden. en de inspelrteun,
die eie har.
hclro ;au, maar ~
opbrengwt zal ~_
telike samenwerking
gtlDiet.!n van de
grote meerderheid
der boeren. doen
dan 30 miljoen bedragen, De Premier
hun best_ om, zo mo.gelik,
peilt 'rÓÓr
diamantmijn
heeft meer dan een kwart de ...inter geheel uit té· roeieIl, M &0
miljoen aau divi<kiDeien bet.ald .. De na. mogeli1l: dit d-eI te- -,-,",iba.
De
goud. en dillDlAJltindustrieën
van' dp brandsie.lrte wet in de O.R.K. is ta.ns
Transvaal alleen hebben in 1!)()6 d". zeer streng.
Inspekteurs
hebben.de
(I~er de 6 miljoen aan diviclimden Uit. macht te gebieden, dat troepen acbapen geheel gereini~d mooteD zijn binbcbald en toell nog grOt.!r win.t alse· nen ze. ...-eken. Geel! muns
behoeft
'IVOrpt"n.V.;,agt men daarbij dt' 2 miljoen
aangenomen
t.S ... orden, indien er op
~~
water ÏIt om de i.n·
.-aD Je De lJeer. en d" ...illBten V&ll d.. de plaats
~n,I('1'a grote in 't buitenle.ntl geYecstig· .troIttiee uit te Tooren. De" Friend"
parle.Ie m~a.L",hat'pijen, roals de SllUlClard denkt, dat het verantwoordelike
ment va.n dt' O.R.K de 8trijd tegen
Bnnk, dan blijkt het, da.t ne winstl'n,
de brandxiekt.!
met - deselfde
ijver
die uit .Ioet land gaan en waarroor
voort ul xetten.
Zui .. Afrika
geen
quo
pro
qtKl
krijgt, het YerIiClhil tuso;en in- en uitAan onze korrespondenten,
voer meer dan l"ernietigt.
Bij htt begio nn dit iw
weneen wij
Voor OOt expl:oiteren van d. go:ud.
opliien ... enib_ UkeD onder de aandacbt
mijnen i& natuurlik groot kapitaal no..an :alle korreepondenteD breogen. AUe
dig, en diegenen, die dit kapita&! T«'- .tolt.en
voor de ~111 hcatemd, moeteo
!!chaffen, hebben natuurlik
recbt
op met inkt ~bre
..eD zijn. Potlood·oobrift

VIt

'I'ft

~

~~~~~

trein kwam om 7,20 's
rivier &an, 'Tanw,aa-r
~
Yel'a.ndering komt in de ha.nd.ols- .nur N ",,·Iaruh. Lady
is Dinsdag
met de
I1f miljDl1D' .,0 indusu-itWe toe.t.t~d, dan ui hét u Se.xon," .... 0 Eng.land
wij
te ~eid.n , nog rel geruime tijd durea ~t
mu _
Belg'
kunnen zegg~n
Tolle waarbeid';
zuiver .-oor. 'we U"" turned
ooruer'.

Maar Wat YB1t hieruit af
OpperTlakkig
beschou .. d
pa, dat· Zuid-A.frik!\ een
deel heeft. nn Mer de 11 miljOlell pond
het afg.elvpen jur. Doch dit i.

te .
M
.

GORDONS BAAI.

:1"'.

.L.'

••Qlriaa,

~t

de mijllindustrie.· Meu kxJ.mt~doch xij meet ~~ oude 'lIChlliden
z..&o. de goeverneur DIIDI
l'ereffenen en ru..r plaoatIleo' en VQOI'- dag ochtend hi~ aan "all J.oIw,nei!'1
bet ~e
De ,ut:yetT zal ~
raa.d verbeteren , Vee!" gt!ld bn
dour burg, ..... r hU een be_k
bracht &&Jl Jo:r.d Selborne .

"'1 en 48i miljoen
l;bedl'&&'l
.;'!111 'en de inYOer lIO.... t lilt mil.
joen. De lI.it'fOet' OIYart,reft de in __

cru. met

J).·mp<'rI,

met.

De AdllliraliWt ~

niet de eijfelll ~

JUl' ~den.
.tmaén de

£2,947,05.6.

" oor stt tAr.

'!",<,i.a.a.l

.t

bud[ ltut

llIHEKn:nu::-;
:
Je \. dbe,., P'rOk<I{OU',

.u-rt.

de ....n4aoh\
..orten~g
Tan
bllll
n..n aan de eillllll dar

•

Ill.: ~pP.I~.
IS _
toecijfefjr'~
men' IIlO8ilik
•
prc)CfuMreocllt! berOIkin~
..........kóweet .,.. de iDYOel' in ",,_ ta.1l1I IIOdanig, da.t ilj .~_ op de been

~,nCg

£20,000
Fondi;· . £138,1)32
onder Administratie

. t'

,~,' .,.n

de bij

en

·m.1tiribltltie bellarti&krijgt
dUI

ua Bnt
' .• '.z.w..'Mri
, .

•

Hoac~ __

_tal j~
.
_"
grot. ,hut·

.......

~..Iijk met Vfqg, ~
...IMl

_,lU

.'f'U

iRt'

._.

•
• f.'

Á

~

'~_:>o ~,'

f66r
'

~
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HOOIMARKT TE M
publie.k wordt vriendelik uitlllll.,.id
belangrijke ver ... ~leri,c"
bij t. -.rOIleD
J an~arie a.I., dell
de _k bet:retfellde de
land te beeprekea eD te
~latiee
le mak_, we ~tOOI~
lteoWng .... d. markt. geven

.;

MAGIST-RUTS WONING
-Naar
de lO Alieea Timee" me".k
Al
de reprillg
zeer -.rMnlCb.ijalik
I.a Ii.et
Diwwe et ..derdeelte,
boven de ~lijD, aan eie weg Tan Alioe Dur Fort
Beaufort, eeD pielt Qitki_
"nor ha·hou·
wea van een magiatrv.ta wonÏDf. Naar
men ver .... cht al in het begia ....an het
Dienwa jaar met de bouw wordeD becon.

_.

TE 'KElSKAM.A
HGEK
.ouden ....an dagen dat de ~ena,
die
ploegset_n
gevallim ~ijn, alec.hta
leken kUDnoo .. ord.eu met de.
10 ot Il jaar geJ.eden vielen.
er bijna elke dag gedureade
pilar .. ekeD, ea nu en dan
regent .op een r.ond~lood. Bij
de ri.iereD andoorwaadbur
moeilik en gevu.rl!~, ~m (lver
rei.en.
ONDERZOEK N A.AR DE
OP DE KATBERG.-Wij
d" "Alioe Timl!8 ", dat de
ten beeft om door de
vaD Fort Beaufort een

~il~_

ioatellen !laar de oorzall.ell
brand~ op de Katberg.
Het
een !IOd.nig officieel ooder_k
aan, doeb zegt ware te zijn .an
ledig persoonlik oader_k,
SOaIa
gODnen door de beer Adendor1f,'1;, 'W.

BEURZEN IN HOLLAND.-Ilet
Ituur .an het Itudiefonda voor Z.
den ten in Hol.land heeft bealoten
v<m:lerin(l nn bet .tud.ereD van A[nII_,,'
dera aan Nederlandee' H.OgaJCboleo
eeD bellrs van.£60 des jaar. ~ltb&ar
te BteUen, sodat er
het Bet man Co.tet,foJ~da
sijo. Het Btu1!iefo.adlI
een paar Afrilraanden, die
willen koweD .tuderen, reech
geugd.
DOODVONNIS ""'IU',A\"11
Trao.ke.ian G'uette"
res. mag, aldaar
dat bet dood vonDi, door
den rondgaand hof U'~fC"pro.
natorel "an het 'raamo di..t";'cP1
zal worden
nellr bad geen termen
Tan bet recht Tan o.. ".ru.ati""
maken. De
bevonden ua moord en .. er·kr,.cl>·8oi.,
u

\'m.SOHRIKK.ELIK
·Een verschrilckelik
aIgCt\pedr.l iD een dorpje '
Daa.r ,..ou de doch ter van een
de boer in bet hu .."Iik
k.e." Kasimin....k.i.. een
oon gew=. minnaar dreigde
~n
als JIJ} de verloving ruet
Toen zij lIAll die WeDl
volgde d:roighrief op d",,'i..l,ri.,f
zelcere dag !SChoot de
naar op het jonge pllAt', terwijl
wan deren ........ Into_n
wns de
heid V<I n hel m..isje op de dUUT
sland Wjzea. de ontroeringen
....n aanh!>ud ..nd .. onrust,
d.., P<'fi kl.eht bij d., politie .
,
en d.. d.£l..r voor uolter.. tljd na., de g.
vangeni ..... erd
p;e7Alnden. NJlUwelib
"' .... r I,.. b..p;on bet dreigen ""hter oplIi~u"
~1nI~" tijd geleden kreeg
het
m<'lSJp ....." nau..-' ... en stelde
de dok. ." .._
t~r n't
<bt het le.v~n geweken wae.
Middf'I~,.,.iJI
"-!IA
KJutiminski in Bu~t
illk0p"n i()i"n doen. Op het bericht 1'0 n <If' d(>O<! van zijn _loofde
k....,t!~ hij in ,)I,'njl
t.-rug, oveNtelpt
.
v_n 'I"or'
HIJ hf'! lijk toej(el.ooten.
n~ m,n zo In d. 7.,,.1p:etroffen., dat
voor zijl) ",."'and
begon te -rrezeD.
~Il
g"l.tó'lI. trok hij een TevoLver 4$
legd .. d,P or tafpl naa ..t de dood1ril4
Rij Ic"", cl .. lipp<'" cl", doo .. en ach"",
....u bn~fj., d., bij 7plfs in 00 dood· ...
van .ii" geliefd .. ,,;I<k. g'1!I;Cb.eiden ".."..
<len. '[""" vott .. bij Il1Pt rijn l'inkerball.d
d.. hand nn h..t mei»je. eD «hoot..aieh
IDPt
de rooblRrhand door b~t hoofd,
Plot-tlelinl( rN>cls de lZ;ewaande dode op
m"" e;>n !ril. De (amiliel~Il.,
die op,W
hOT .. n Un hl'( schat _ren
.t~eW1
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DE ondergetekende
heeft gedurende deze Maand een frBaie be
zending nette Rijtuigep ootnngen,
direkt
ontboden
van de Fabrikanten, getlChikt voor de we~en
in de Kolonie en naar K.oloDlale
1DlUk.
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Een inspektie wordt uitgenodigd,
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J. D. 1. ROSSOUW,
Direkte Importeur van
Tnlbagh,
Rijtuigen.
29 Oktober 1906.
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... voor Gelmpol't88Pde
'toom
Kolen (tG07).

TENDERS
worden uitgenodigd
voor het leveren van 1,000 ton van
2,240 lbs, St.oom Kolen, benodigd
..&:J:
~,.,. .'e-b,-, h.,.
l,l.p'
'·I!.~
Deksels .
; I
,I"~ r.I.ld
'.0,,111;'::,
'.,I'I,,·i:.
4:11
te MO8IIelBaai, te worden afgeleverd
J'I'!I .1,
,"~lr
,l~·Wt'-! ""1"'1.1
2 QL:AHT.'
in drie verzendin~en. gedurende het
PI~T.
QL:AH:r.
J) ... IIIII""ldlllL!;
":111 'It·
P.II k
"Pi!
tijdperk Februarie lot Oktober 1907
"",ford
v .. rWt·I,.·n
naaf
liPt
h(I/II1'!l
J)lan
per r10Z. 4/6.
6/6.
8/·.
Een voorkeur "an tien pe~ cent.
t...ln~:-< kO"111
nlt-·' III.I( Jl t '\1/1 ! ;h,1 Il'
zal gegeven
worden voor Zuid
o.·t.~II.
h,·, 1..1"1):/
\\,·r.l
_
!..: I:,
..,!, :
Afrikaanse
Kolen tegen
andere
t.t· -,t""rll·!I
Geïmporteerde
Kolen.
Brl,·f
\ 1/1 d., 1""'1
\ lj,j,·! ,J,. :_r.I<ld
Tenderbiljetten,
Kondisies
van
bt ...1.1nk,· ... !,. >"tl;
.I,. t,~ ...I.'·t:,....::.)I~·
.1"
.
Kontl'akt en alle andere biezonder~:~:;:)~/. ::, 'riJ
heden lrunnen verkregen
worden
van de Spoorweg Ma~azijn Kan",~,I,r,':·,.,,:.,.r,,',
':'::'
I "~.,,:~
J
• toren
te Kaapstad,
Port Elizabeth
g.-I.·I"" ',r~"I""C
,I.
",,1,4--------_
en.Oost Londen.
h.,/ : _' IJ;
';,r
I
I,; ,r
1:,
De laa.gste of enige tender niet
rl,·, .1,1;-1 .. r a n :I'1~ ~;.·l.r l)~. ~\'I""
noodzakelik aangenomen.
!
,ll"q£,:,!
I"
Venegelde
'Ï'euders
geadresIL
,lol i
-I"
'
j
I"
seerd aan de V oorzitter
van de
1. ;,1
"1;,
\1
rdou" ..:.,.
DIT 1$ ONZE NIEUWE
Tenderraad,
Kontrole
en
Auditeurs
,I, "
I"r t .
j
.. "".\
Kantoor,
Parlementl!traat,
Kaap• 1
'II.
,i., -(.I,j,
stad, van buiten gemerkt; "Tender
.1.111~· U;,.11 ,j,.
for Imported
Ceal, 1907," zullen
, ,. i \,' r,j.
I_I!
Hot RA.A~l. \'erubl,' STUTTEN,
eo diagonaal KOPI'ELSTVKKEN
.ijn aUe ontvangen worden tot Donderrlall',
:'\,'.
... n do te"te ~talen Pijpen, .0 vastgehecht dAt het oDmogelil<is dat ae Rkken. de lOde .Januarie
190i, des midUegal va",,"oorde St.alen Kahle8.
dags te 12 uur.
--1'
J
.
CHAS.
COCK,
:.r' ,·iJk,· : ..: L \\ ,-,
}lt·~t.,
Hoofd Spoorweg Magnzijnmeester.
.I
~
'1 ".Inri
',>.' .. '
:"':\:TI ~' •. "
~
":111:'£ d,·
V
Kantoor van de Hoof,1 Spoor'weg
~
Magazijnmeester,
Kaapstad,
I\.
rJ'
20 December 1906.
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Uitstal Kamers: Langemarkt en Darling St., i
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,Broml(orstfontein,
teg-ell een
Salaris ~an .t60 per jaar.
Doors~l,
teien een Salaris van £60 per
JUT. I.hpgat, tegen een Salaris van
:tOO per laar, met nij logies in ieder
~.,..L P~icbten te beginnen bij het
J,ulUarielkwartaal
Appli~nten
moeten gekwalificeerd zijll om onderwijs te geven
iii de H~landse
en EDjre11Mltalen
ell moeten melden of zij onderwijl
it\ Muzi~k kunnen geven, Pianoforte en! Zingen (Tonic-Solfa)
en
Handweq'1r, dat
een aanbeveling
:aal zijn. ! Getuigschriften
aangaand~ gedrag moeten de applikaties
vergezeUbn en applikanten
moeten
kopieën ~n8luiteD van hun certifik,ten ed, wanneer vereist, het oorsproukelike ervan voor leggen.
Op; last van UA Rssd,
W. MEYERS,
:
Se kreta ri II,
School Raad.
KllDtoor "Rn de Schoot Raad,
GrlUlff Reinet,
.. 15 December 1906.

isor,

i

PLAArs TE KOOP.
DE
$derget~kenden
hebben
Kleine Plaats te Helderberg,
nabij
h~t
Raithesby
Zendit..g
Station,
rm:ddpllil, lp koor.
De p~t!< is prachtig
gelegen,
beeft een: uitzicht over de zee, en
de groudi is uitmuntend
voor alle
doeleinden.
FAcllN
.\: )!Al{KOTTEf{.
Somerset: West.,
20 Decem ber 1906.
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KOST SCHOOL.

F.LEMENTAIRE
.nG.'·orderde
Leellin~n
~e.ond
klio"."t, Z<'rg'D'dJge opleiding,be.o"llde
.tAf.
bui..,li..
!l~riefelikb.deD
1 ermen billik.
Doe aanwek
bij de Prinoi.
p... L ik><-kcIi1!8.
H ij!hJo.nd.Bpoo ..... g

!Li'!IJ

Jo'

(:ol.',b<'l',:
'hnkp"'·
()~t

\1";'ïER,

1

Kllf\p>t"d,
::~; l\prf:'mbcr,

..

\h.T~·:

AAN BOEREN!',

LEO::\ U. ("0111-:1'\, Produkten,
Vnll'hu'n "n Gro('f,ten Handelaar,
~
...:.'\~.•rt
}'o~IIJll;: :)!("I:), l'n.'"dent
Stral\~ 63,
te~enover
de l\111llicipaje .Markt,
Pnrt
'11)"':':111
J ohannesbtlrg, ontvang_ Produkten,
V ruchtrn
en Grrwnlen
op KomJ
\f
.1" Bril\"I;
mi~sie.
Prompte
vereffeningen.
.J ('
f"",f ~r ('oli~Ook genegen ("Dl Ic kopen.
\1

IIi.

lAGER,

WATER WATER. WATER.
, _

BO I:;R EN, boort niet naar water
or maakt g-een gaten, zonder eerl't
de
onder~r(1Dd
waterexpert
te
raadplegen, daar bij waarborg geeft
l'en grot" vOOrllU'd te znllen vinden
in iedere plaaUi door bem aangetoond. Schrijft nnl biezonderbeden

f/3

Boere~ onr geheel ?:uid Afrika.
la ··lIp·.to¥ate," maar geen rueu"

ex·

H. E. LA WSnK,
Touw8 Rivier,
Ka.a.pkolonie.

----------------------------

KENNISGEVING

18

} ...\ti..1

J. W. LOU BSER,
P. W. LOUW,

Yan de Sandt de VillI ers" Co,
B'lPERKT.

Fabrikanten val'
SchrIjfbehoeften .

IIEFFIN(;
VAN WEGRELASTlN(j VOOR l!J(l(:.
KENN ISGEVING
~"C~('hi('dt mits
deze volgens Art. :!()ti van Wet 1-0
van 11:l89,dat op de 1tide Novern her
1906, een hdfing van een I,pnn_'" in
het .£ geheven
en gelegd is geworden 0l' alle Onroerond
Eigr'ndom
in deze Afdeling daarnan
onderhevig voor het jaar I flII6 behal ve
op Dorp- Hestuurs
eigendummen .
Zeven-achtsten
daarvan te worden
aangewend
voor Hoo~d en eenacht.ste voor I~ndere wegen PIl doeleinden.
I 'eze hela~tillg, tezamen
met die geheven vour hel DorpsRestuur nln Van Rhijnsdorp,
18
hetaalbaar aan het Kantoor van de
Raad op 22 .J !lnual'ie 190ï.
Verder, dat cpn en een-hal.e
penny in !tet £ w~heven zijn geworden op eigendommen
vallende
binnen het Dorps-Bestuur,
area
voor het jaar 1906.
Voorti\, dat een halve penny in
het £ geheven ls gew('rden voor hetzelfde tijdpel'k op all!! eiRendomlDen
in Je Afdeling
voor Schoolraads
doe~inden.

P. A. VAN

ZYl.,
Sekretaris.

Produkten

Langtmarkt

ru 4 tIt 7 I.s, I 1-. plr lb.

Agent,

H ock

Tan Bree - trant.

Wol,

KAAPSTAD.

WAGENS en KARREN

Angol'ahaal',
Vellen,
Vogel.tl'ul.
Vede,en,
en alle soorten Produkten
ont,anHAYWA
0, YOUNG en Co., gen op kon~ignament. Billike voorPprt Elizabeth.
schotten, indien verlan!!'d wordt.
----------~ --_.~- Vercfl'ening op dag der Verkoping.
Koloniale
en
Geïmporteerde
,
i
Graan pn andere produkten
voorOnw ............
r voor Vrouwen.
radig. Pnjs opgaven op applikatie.

TOWLE'S

U.lT GE~N TIJD VERLORENGAAN,
als gij eni~e
resellllat*heid v,w het g(",tcl

Nqem

'''lIlstml'lll

WHITE,
BURG

onolidrldlik

oube-

W

"P'l0rt, T~\l'le'" Pille" in. Zij zolleD
"rtOOig allo lijden d()(,11 opllOuden.

RYAN

in rie "'erhld heeft zulke ruime eD
ouvoorw,lardeliko
goedkeuring
on-

1ataI....

Gden andPr llle<licijn

i

eo..
STRAAT,

KAAPSATD.---

STELLENBOSCH.

!WElGERT
lo

~OZCll

VrO\lWtlfl

\"fhlr

der.ondcn.
ALLE

SUBSTITUTElI

I ·1~. 214. ("n '" II (d~ 2 ti

d01;en

.
bt!~-at

kn dric;&U.a.l 1-0V ,I ~ALi Of! I IJ i t.CICleJtltI t
Builr'''' El~~n","n:-l. T. TOWU' C•., .,. •.
~rl£ff~,.d,

('1'1,.".. •• :",:

NOT"'1f1f'..iGHAM,

~,\f,I·.I.-\:'-l'

Ytt~h-"" biJrJ.1 (:;~~'~~

.

Voo, de A2 Publieke
School
te :larIIng,
Di.t. Malme.bury.

L.~on·.

JfalJlCt;'1hlJud(,T'

TaktMIz1oh.d.n .

DE
Wed.! D. MINNAAR,
--;----+--- -----_
..
Dorp Straat 96, wenst bekend te
EEN Onderwijzeres
voor Stan- maken, dat zij lIog plaats heeft
voor Studenten
en Schóoljongt!n s
daard I en de Sub-St~n<hard8.
Een goede behanoeling
wordt, geSalaris £ lOOper jaar.
G:EVRAA(;D
een" Art;,·led ..
Keunis van Hollands vereist,. en geven en termen zijn billik- Gelieve Klerf_ Dge aanzoek bij
kennls van Kindergarten
een aan- dadelik aanzoek te doen.
E. SCHOEVERS.
bevelina'.
'\
I
MARTIN'S
S~rallt,
\\' erk te beginnen 'fel de opening
gt.un.
van de School in Apri\ 190i.
Apl'likaties
met af~hriften
van
certifikaten en getuigsc~ri!ten
moe'voo"
ten de ondergetekeRde
voor
up de 18de J

DJP

.) G. NIEUWO

Se'k., Scb.

•

DOUlD CURRIE I CO., "ItIertIers, U.d •••
"

MAIL"

ROYAL

STOOMBOTEN

VOOR ENGELAND,

via MADEIRA.

TE • C'RE N M..
l Jec. l6-KI~FAl:NS

Kapt. Winder.
.Kapt. Bach ner.
Kapt.. Ty80D.
Kapt. Cre..gbe.
Kapt H ....mnnr
t< apt.. Morten ..

CASTI.E.

1907 .1an. 2-BHI1'ON,
.l an. ~I-K IL !lON Al'\ CASTLE.
lfi-SAXON,

Jan.

.Ian. 23-DI':\'VEI1A"i

3()-KENILWOHT"

Jan,

CASTLl!:,
CAtiTLE,

--------_
Tu • ..,n

Stoomboten
Kanal'lese

naar Engeland
Eilanden.

"'a de

7 Jan.-GA.LEK A.
Ka~t Wi Iford.
(Soutb ..mpton en (>ouden,..is, Rt. Helen.a en Ascen81on.)
Om8~Teek.
14 .Ian.-DOHHAM
CA<:iTLlt,
.
Kapt, GaDdy.
(V". Plymouth en 80utbampLon alleof) eerste en tweede kLosplUII&giersnemende.,
Omstreeks

Volle b.iollOnderbeden omtrent bet vertrekken V1\n Tussen Boten nlO6.
Haven8,N"t.al., Delagoa Ba.i. Beira en Manrit;ius, .ijn verhi'g
b&ll.1' op &ppl!katiobij de
1I:ngeland, Knar-

.

UIIBI-CasU, lall Steuul, Cl.,

"CLAN

LINE"

U.,tad.

STOOMBOTEN.

Van Glasgow en Liverpool naar Zuid A.fl1kaa.nse Havena
Mauritius en Indie, op geregelde tijden vertrekkende.
van

S.S. CLAN
S.8. CLAN

Llvel'pool
Baal

naar
Kaapatad,.
en Ooat Londen:

MACFADYEK,
MACF ARLAN

Moaael
-

2,81J Ton, K.apt.·East.,

Ba~v,Algo&
./
vertrok

1 Dee.

B, 4,1l":-'~o,n, KApt. Price, vertrok 10 Dec

WET.

auty

FLUOR

S.S. CLAN

:'vIACAULA

Y,

2,K34 TOil, Kapt. Goodwin,

CREAM.-

..ertrOK 16 Dec

P.S.-AI
deze Stoomboten lopen (indien mogelik), binnen te Oost
Londen en N :\ta.l, los8en bun ladmg BAD de Ladingsplaats,
waanloor
Lichterk.osten vermeden worden.
Kermis wordt g('ge"e[, dat alle Vorderingen (in duplikaat)
teuen de
" Clan Line" Stoomboten,
de merken ~ het aantal pakketten
aantonendc. en vergezeld YAN DE VRAcnTBRIEvEN,
binnen VEERTIEN
DAG EN ,anaI Datum .an Vertrek
van de St.Jomboot ingezonden
moeten worden, zullende anders met lo behandeling
"orden genomen.
Wend u voor Biezonderheden
van V raeht tot

JAMES SEARIGHT & Co., Bepk1.,
Commercial Strut

27,

voor K.a.apstadJof tot enige der Kuat Agenten.

Zendl naar ons om een Selektie van ~e

aatilll""llloemen KAartje., Id, 2d., 3d.,4!d.,
6d., 9d., 1'Mel .le hano Ire.childerd
en Celluloid.
Gd., 'Jd,

1,-, 1'6, ~'-, 3'- p"r

"t"k.

Doosjes Kaart.en en EDveloppeo, :'d.,
1/·, 1/6,
2/, 3/- 51· per dOO1!Je
van 6 tot 12 KB.attjes.
PRIVUE KAARTJES,
met uw eigeo num,
8/· tot 14/· voor 25.

Bezoet onze Gnnd •
- rerstmH .. FaneD" Bazur.

BROS."

"THE LITTLE DUSTPAN,"
Plein
Sp.ctSI.

Stl'oat,
.....rm.n

Kaapstad.

BlIDllilR.S Ilf SOnDOU! KI umw ARElt,

yoo"

"la_"'_

~

.. tijd ~

.0. pootII .. ua da .......

t.fdeIingem

Bood cm Oregon Pine Delen. Vloerplanken.
Zolderpl&nk8ll, B&8hout, Hickory, Essenhout, Kajatenhout en Pitchpine;
.u...ooa.
1AIIDl, DEURrI, UJSTEI,

SPITZKOOLZAAD.
t 2..

pe'

lb.

'ertrlJIU tq

P. DE WAAL, D. Zoo,""
JACO~8DAL,

P.K. EElU3TER'TrTT:'T7

,.

~,.-

Vertrek

Kerstmis en Nleuwjaars
Kaarten.

& STEEL

Dd.1 PI~LS.

LIJN

Agenten

J.

A PIOL

CASTLE,

ea ltul

re." 7 5 Ja~lge ".putatJe.

SArlIf ••

UNION

roy"

Zullepqnregel.
spoe
dig, allo
ma:tighedim vcrbo"'ren, a1Iever8luppingep ,·e.-wijdertu. "n ,dIe ol·
loqdige symptomen verlichteD.
DE:DIIFEILIARE YBlUD UN YBOUWEI!.

BESCHRIJVINGEN.

KAAPSTAD.

"... y.

PIL LEN

VAN AL::'.

8TRA~8TRAAT

S~raat 168 en 172,

-KAAPSTAD.

EN WATERKANT

GEB. BUCKNALL,

F. SAMUELS,

OOK-

;

BENODIGD

Afdelingsraad Van Rhynsdor P

van Liverpool
naaI'
Natal,
Delagoa
Baal, Beira en
FRAN~E "Early
Rose," "Up- Vertl'ek
to-Date"
en andere soorten altiJrl
Mauritius
:voorradig tegen de laagste
Illark t
S.S. CLAN LESLIE,
3,93i Ton, Kapt. Fletel~er, vertrok 26 Nov.
prijzen .
S.S. CLAN
l;R(~UIlART,
5,855 Ton, Kapt.
Ma('pherwn,
vertrok
Il December.

Superieure. Kwaliteit Picnics,

8z:.

Hopefield School Bestuur.

ro,

Aardappel Moeren .

I

STRATEN,

"

en ENGELAND.

ZUID AFRIKA

I

gegaranl , eer d)

R. D.IRWIN,

ZONEN,

BUCIIALL STOOIIAARTLIJIEl, REPll

HAYWARD"S

VERS.

---'

Wm. ROBERTSON

penment.
H«1t hest.e foor ~chapen en Bokken.
Gepruik hit zoal. "ang"geven, en gij
. Enlt ÓDdervinden dat onse ver
1r1arin~ "aar sijn en de juiste
"aarlMjid.
Kiljten bev~ttende 10 locht dicht sterke
Tioner, elk 11 Ibs, bl·' g"UOD8Dip
makende of l,2S0 de Kist voo!' 2,000
Lual"teliJ., dat de Raat! tier·
8chaMn. Gelieve hier..an te den
ken "teneer gij prijzen van Poeder fdicltt zal zijn
te dagvaarden
Dip velllelijkt
"()or
alle
!J)e!/I,p{ilsfln.1
Of'
:;0
EeQ- Kist ,~"t 55/. in Knap KoloDle, ou
jltni~ 1907, unbdw,lrl,'oor j!)()6.
60(- in Orangi., nacht betaald.
,
Op last,

PER LB.

-

BREE

aan

IAL~

(led ere H' am

GOi.

l~)'i

II.", ,. lI11r""r-.

T !t~r"". :W :--" -j" .J ('. I'
....' ....
V):"(l ....n
Kolpr1\:l.",;
t., ...·\ ,·rl1i'flw~t
,
'Fr.'.4"rh1If ~
i
\I

Postbus

J. H. DE VILLIERS.

.

~~ DH'I \1I:l:H

'~(;

h.. r. :
Dopdt alle' Pa,...,. ieten .
W órdt nu gebruilct door de voorn....maLe

Yll dl lOldellSe lIarkt.

Ih{ENNISGEVING

Orukper.·Mutlobappl,
!'w

Illtln,richt Strut 83, IA.lPSUD

HET
publiek wordt vrieDlielik
uitgenodigd
een belangrijke
Ver~tArion. KAap KoloniA.
gadering
van Graanboeren
bij te
wonen te Adderley,
op de 8ste
.J anu!lrie 1907, dcs morgen8 om
half tien Ilur, om de zaak betreffende de Hooimarkt te Maitland te
Kt:.~\ 1:-\ jltr.-{·illedt blt"rllle·dl.·,
rI.H de
heBpreken en te zien om de uodjge
h· nt,,11
kutr,r. ""hurpplaten
bij de
rpgulatics le maken die de hehoor(i(',~(·rf·l«_·f·dr.
d()or Tom
Cla.nSHens,
inri "n Tlll·t Af,2'f.h81\ld
bint:pn lOeR ~keD
like' ondersteuning
aan de markt
~[lnl\f dc7.to rlJ.tnm,
d""Jlf'!\e
als f"lgpndnm
geven ztdlrn.
,,"n d~ ()rd. rw·t~ktr,do .,,1 be,chou\?d
A. ~1 .J. V AlS' SCHOOR,
W(J!'dt-f'.

Ft·ll~.\

H.)J..:",

II

rl'tJe

Vl'

T.lrka ....,f·jil

r:

Uitstal Kamers en Kantoren:

:Eli zabeth,

Van GHrlp,. 1iama'l'lII.1aJld,

hllllll';lr

\"'ntpr~t:,d

"'. Il. 1l,)OIll<'
•!<Jro.
W . .I 11,-.,tf)1'"
J.. .1

r:

11.",·\ ,'r

r

.\I"rm'·

PIANO'S,

H. G

('

F;I!lllt'"

.....

il
blllwp-.1
Gflk.LI:and

J.

,

~)

PI·~I,·T

iort W,·"
G. ~tH'"
\
.T l" \ . .rl dl
....
f"y

\~

,I·, "
\f

MERK "IRWIN"

li!

ï I: , I, 1'1 "

I

!-

(,:-.II.I)·!,.

{"

\

"I)\

---

IIOCKCUFFE

I J~

f

A. BI""
st.·,j

Port

DE "South
Afric'an
Mart,"
Plein Straat 3, Kaapstad (zie naar
de RodI' 3 op de Vensters),
is de
plaats waar I-,rij priyaat
superieure
nieuwe of tweedehands
MeulJE.len,
Piano's en Orgels koopt, tegen uw
eigen redelikE' u.anbiedingE'll.
Gelie"e ons te komen bezoeken en te
illspekteren,
of te St'hrij,en. }leste
verpakking gewaarborgd.
,

li

.•. \(:

II

\ I
.\

\

1"'/
.•~tl·r;

~ld.

t~. G

_li'

J.,,,

te

J. I. f. BORGSTROM, AfIlager.

"1"l>r

fII'-' -

\1 :tI d,·1L,I1'!'

I: " .

Hr"lll!.
:-ot

H,..!,!.

:,.,

III"

il

E,,·
A

1\,.,1.

Il'

r.l.!

Ook

..... .1

I'. ......
·
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A,lr('~ : "Cyclone."

1\:"'1'

( ·~dl'dll!1

!

168ï.

J~pt

.1

('(j'1

.\>!'

De " Cuelone" Hek aD Dmhelnl~aS M~tschapPI! Beperkt.
Postbus

Telegram
\·lllj(.r ....

h~)ll"

~

Zendt vandaag om onze Prijslijsten,. inslniteDde &lIe Boorten Omheinings
Materiaal. Prikkel en Glad Geg&lvamseerd Draad. -tanda:.rdJ!, .liloek:paIen
enz:, enz. De laagst IDC'gelike Prijzen.

II·

11

(",,,,,

4 yDel hoog, lerwlJI alle booglen op bestemn, te nrtrtlta

Zij worden niet geimportem'd. ""ïj ZIJN DE MA KEil S," vand!.ar de v~lgend6
lage prijwn, Vrij op 8poorweg, KaapRtad.
5
voet, 25:-,
8
voet, 32/&-,
12 voet, [,Oj',
6
voet, '27/6,
8 voet,
3::';',
14
voet,
BOI-,
voet, 30:·,
10 voet,
40/-,
16
voet, 65/·.
Paren Hekken 2;6 extra.

MEUBELEN,
"

h. ( .....
1'1'\
I

lt.

r',

II!),

('"

r .,.

a... • HAMMEN.
HAMMEN.
~"-

Vermengd!met J(oud W .. ter.
Is de mee t verb- terde Zwavel Dip.
Ve.t.igd zi(/hz"lve in de Vackt.
Scbudt O~a&it niet nit.
o..rom ..i n sijn uit .. erkingen stand·
bOl,d d.
Vlekt ni.t~of doet !,cen nad..e! aan cl,
Wol of de "Inn" van 1\ a~ornbaar.
MWt de 'tacbt niet kieTerig.
Genee.t Qositief de Braudziekt.e bij
Sohapen of BolLken, en voorkomt

Deze G, ederen kil noon verkregen .worden hij alle" op-Lo-date " Magazijnhonden.
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ZWAVEl " PASTE" DIP
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Onze Plaat.G" Cable" Belken zijn .. ondervoUe "ar.rde voor het Reld, vandaar
de grot.e ar.nvr~.
2eodt uw bestelling vroegtijdig.

'\I.lnl·,,:\.n

r,

1'.1).·1].,,·

r;ord"f]

"1".,·1114,;
.J .1 \:tll

........

p'

I)·:\
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.ot

I, II! II I:

1'0 I, If' f-. I' \

I"
~/II

.ti

HEK.

:,\ I"

OJ

\

CABLE"

PLAATS

\.j')

...

OnderwijzersPrivate
Plaats

I

STOKLEN.

1

~"'l

J

'\

I~VO,_;O~_KA_NE_R_SIT_TE_I_.

I "F INeY"

It'l.

1\."

KENNIS
geschiedt
hiermede,
dat de Afdelin~
Raad van Britstown voornemens
is aanzoek
te
doen bij Zijn E~cellentie
de Goeverneur voor het uitvaardigen van
een Proklamatie
om de volgende
wegen,
leidende over .. Doorsekuilen " en " Ercildoufle " (Karree
bosch pan ), eigendommen
van de
Juist ontvanrren,
nieuwste
modes,
uitmuntende
waardeIl,
d.
Smartt
Syndicaut,
te sI uiten, te
nieuwste artikel juist uit.
Prijzen vanaf £7 tOs Od. pe, Set,
weten;
£10 tO..
Od. waaPd.
1. De oude weg, leidende
van
Dooreekuilen
Daar .. Rooidam. "
Gedeelte te worden gesloten zijnde
vanaf een plaats, omtrent 1 mijl
bovenkant het' huis tot een plaata
Deze zijn een uitmuntend
Kel:lltmis getlCbenk.
Prijzen
V1I
waar hij aan luit bi~ de weg, tans
t 2/6 per stu J{ in Zijden Tapestrie.
Alleefl tegen deze
in gebrui k op RoOIdam, wtand
te verkrijgen bij
omtrent 5,000 yards.
2. De oude weg, leidende vanaf
Doorsekuilen
naar
K arree boschpoort. Gedeelte te worden gesloten,
STRAND STRAAT, KAAPSTAD.
zijnde vanaf een plaats omtrent
1 mijl
bovenkant
Doorsekuilen
woonhuis tot een plaats omtrent een
\
mijl Noord- WeI!ten van Ercildoune
( Kt.rreeboscbpan)
woonhui8, waar
lt
hij bij de weg tan8 in gebruik
PAUAGIERSEN
VIlACHTDIEN8T
tuuen, aalJlIluit. Afstand omtrapt
( mijlen.
TUSSD
S. De weg, leidende van Karreeboschpoort
naar Joachims
Kraal
drift op de Oogers Rivier. Gedeelte te worden gesloten, zijnde vanaf
ALGOA
BAAI
n
het woonhuis tot wllllr hij aan-luit
VERTROKKEN
VAN
LONDEN
NAAII
KAA['STAII,
O()~T
LONDEN.
bij de weg vanaf"
Ercildoune "
f ~&ree boschpoort )
naar
" J oa·S.8. BULUWA
YO. 10 December.
chims I.raal."
Afstand
omtrent
VERTROKKE!i'
VAli' LOIl'DEN !IIAAR NATAl.,
DSLAG-OA
BAAI
RN BEll:'
5,500 yards.
4. De oude weg, Ip.identlc van de
S.S. BEAT RICE, 25 December.
Ercildoune
lijn uaar Tijjl:erpoort.
OP D. THUIIU'BU.
ZAL V All K.AAP8T AD V B.aTllBK:K:Z.
Afstand omtrent 6,000 yards.
·S.8. llULUWA
omstreeks 14 Januarie 1907.
Alle objekties tegen bet sluiter
van de bovengemelde wegen moeP.... giert! boten word.en aangeduid me' een lterretje.·
ten ingediend worden bij de onderPaauge ~Id VIUl KAAPBTA.lf Da&I' LONDEN, iD8laiteDde eeD eerste kl~.
getekcnde,
binnen
Drie maanden
Plaats Biljet van Plymouth, i. £26 k. Od.
vanaf de 6de December 1906.
Uilmuntende Accommodatie voor Puaagiel'll, in het midden gedeelte van b ••
schip op het Boveodek 6Dde Promenade Dekken, Ruime, Lichte, Goed-gelegen 7.. ]ec.
P. S. CILLIERS,
,lie Buiten Hurten. V81'~o6liDgetoesteUeD. Overal Eleotrie Licht.. &el'1lte Ir.I••
Sekretaris.
Keuken. A.lleell Eerat. Kl .. Paa...giera. ~o erVIU'6DDoeter eu Btewardee zijDop
iedere Stoomboot.
Afdelin~s Raad Kantoor.
Britstown, 28 No,'. 1906.
Voor verdere biezonderheden
omtrent V rachl- en Paaaage gelden ",end.
men Eich tot

I

WIJZERS(ISSII).

(j"""rt'II1""""<1"
(ell8en)
.
Scbolen i

RIJTUIGEN.

I",·.,

,

voor

iCbolen
:Reinet

Spiders en Amerikaanse

Geschenken,

:'\a""lwj-I:lr,

1'11

IKATIES

Kamer Gebouwen. KaaJl8t.d,
11) December, 190fl .

n'lo,rb\;tt

1
•

on.

de

. i

Sekretaris .

dil oq.!;U~ln
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d.ll:kt·nd,·
"I>or J}ln.atT11f'"td., bo....
tf· W't·II ....I.I~ VI)O!'

HO"dl-'f1

r ,

:t"11 7,1)
d\'7A!

1' ~
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werd

~1)l111HI'nt~l
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ZuI4~..A..frlka.

hrllt.f,'uil

,\

... ,)t'r

I,
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Met onmiddellik bezit~ing de
'plaa~ "~a~tu
Rivier," :gele~n
lJl het di.etnkt
Ceres, grqot 3393
morgen, tezamen met 500' aanteel
achaapooien.
Voor verdere informatie gelieve
men zich te voegen tot cjle Heer
Slier, Ooastable, of bij de ondergetekende,
J. li. N. HOOS,

-+-IN-
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I_'..

tl-

van

A. J. R. S
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Exchange Place 19 en 21, KA APSTAD.
Gedr~kt {"nnit.ge!t£T€nCoor de Orolt:pere Ilq1.tmbapJHj Van de
ot Co., bf.perkt, aa.n he$ kantoor hool!: VJr ~urg ~ W...\.rt~1
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