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Lange lIarkt-, Strand- 'en

AP<NONZB • ..
OP HBT PL"~.B1L&ND.

Dat welbekende ei~ndom, bekend ala het Spes Bona
Hotel, staande op mjn eigen gronden, Lot~ 99, 100 en 101,
opde Hoofdweg en weg naar Mahruwbury. De ligging is
onovertrefbaar, met het markt plein TOOr sioh, terwijl het
statIOnbinnen een steenworp ervan plegen is.

Het Hotel bestaat uit Betkamer, Ontbijtkamer, Zitkamer,
10 Slaapkamers, met Pantry, Keuken, waterleiding naar de
Keuken.

Grote en ruime r.older met Verandah rondom beide zijden
fill het gebonw.
" , De Bar is 108 van het Hotel, hoewel onder een dak met
ollilardkamer (best billiard), kaartkamera en kantien. ,.

De Buitengebouwen bestaan uit:
1, Twee badkamers, waarin water aaogel~d is. Groot

wi inpakhuis. Uitgestrekte solder en pn vate etal voor
ti paarden.

2, Vleeshuis en op8lagkamer, dieoatbodeo kamer en
vogelhuis.

:J, Koets- en Wagenhuis met grote soldee, 3 stallen
voor 30 paarden.

Er lijn ook bergplaatsen voor hout, vark:enakotten en alle De Pa&I'lse Afrikaaue Trust
~:ua['r"n. Het hotel wordt Toorsien door een praohtige en Kaatscha.ppij, Bepkt.
&ltljddurende toevoer van water, uit een bron op de gebouwen,
uiLl(erust ID<.'t Aermotor.

Het water wordt op~egaard in gegalvaniseer1e tanken
'Iln volle grootte rondom de gebouwen.

Dl' gronden sijn uitgestrekt en beplant met Blauwgom en
adprt' bomen.

0.. eigenaar heeft steeds sedert 1880 een winatgevende
'lak ~Mrev~n, 6n de e~ ige reden waarom hij sijn hotel TaU de
hand W Il doen, is zijn terugtrekken uit .. ken

001: zal tegelijkertijd het uit "Je 800rten bestaande _P_IIU'_I,_2_Jl....ea-',-1-9Oó-,--- _
bUI8raad verkocht worden.

Voor verdere bizol1derheden wende men sich tot de
onder~t6k('nde of tot de afalager, de heer J. W. 8TIGLUlG te
~0f*ti~ld, Bigendom el Bnen lijn ftnaf datum deses te
I>elJchtigen.

Voord.Utt_ V'oo.,...arcleD.
t'~r!!'t·t'tDiet tie datum van de Verkoping, 6 JUNI, 1905.

De gebou wen hebben volledige licent.ie.

J, W, ~TIGLING, G. W. KOTZlI,
Afalager. secret.ari&

Malm.ebW'1, 19 Kei, 1906.

ALSGIJ IN K~T.AD ZIJ'!', BlBDT
I

MORRISON & CO.
DJ: BKen WAAa AA.N VOOJl. UW GELD.

WIJ ZIJN OP EEN NA DE OUDS
IN PLBI

DRAPBRIEN HANDELAARS
RAA'T

S,ea;and aaders kan betere waar eld aanbieden,

Seem eens de proef bij oos en gl .zult er t8YredeD oYer dID.

MORRISO. & CO., PLIIIS~IIT, 111PSTID.

Malm~sbury Executeursk.amer en Trust en
Brand-Assurantie Maatschappij.

Verkoop van SPES BONA HOTEL, Hopefield.
De ondergetekende, behoorlik gelaat door de heer N. STIGLING,

eigenaar van bovengenoemd Hotel, die sioh uit de .. ken
terug trekt, r.allaten verkopen te HOPBFIBLD, Afdeling
Malmesbury, op ,

DINSDAG, de 6de JUNI, Aanst.,
OP DB PLAAT. ZBLV ••

enz,~----....--- __ '-In de Boedel van W'tjlen,
Oharl Frans eie V1llleJ'l.- TE PUTTE

Op WOENSDAG.
A '

2-.",,; ,.....m,."'r\L ,SIDING.

de '14de JUNI, 1905.
DI oDdergetebaden, daartoe re-

Jut door eie Exeoutriee, anDen dOeD
Verkopen ter pJu.be, op

11110q, lt DIlir,
IlIJdt ra"
breed •

nagt. Iba._Ill

-".1".-.
RI ETFON=TEIN,

Afdeling CERES.
40 BokkeD,
40 Bchapen,
I Melkkoe,
1 Open Kar,

Hulslleudellke Meubelen, Smids
gereedlchap, nz., enz.

Bn te Beste Wes, nabij Con-
stable op

DONDERDAG, 8 JUNI,
Ol'GUlOBT 1870.

·&·oo~_
llg_e "landll&ren, v'

OOST LONDmN~.

Ill.:
600 Merino Ooien, 600 Hamels, 106 "tab Groebee, 1 epaa ..

OIi8eU I pu.r eenlteklu Karp.arden. z:

ALSOOK VAN Ali" •• UN:
18KoelIlIl 8n Kalvlll'll, 1. V.......
140 'l'olli., lf .Jon... o...n,
2 J'rieeJand •• Bll11I$ll, '..lfrikundao Bulleu,

230 9laeM HamaIa, ~.lODge HameJa;
230 ¥·rino Ooien, 180 .Buiercl ~
260 Oprecht g.... ld. PenÏll.Ooien, iÓIOpneht "teelde P... ~ ••
at ... .,.. BameJa. Yet, \_,
500 Benieki .. H.ri.o Ooi., , Chlurd. Punt..,
100V.u. Ooie., 4 'l'Nk0..,
2 $lach. o.a., t leap e-.
1~ tlo. 3ot, SbIoht HaaelI,
20 do, 10s.a 9roo& _11.... V...

o:f'" KEERI.SOHRIJVI_O WORDA VnWACU.
--; ( ~,

O~HOUDT I i.e YeDdutWja bij~ _Dd........ _ ct.. kaa.
lal ni~ gou" ..... komeu I ,:~ .

TE 11 URE VOORMIDDAGa

TO!}r rekening van boseage-
n09Dlde Boedel

860 Bchapen,
1 Span Tuigen,

Halslioudellke Meubel.n, Smids
gereedschap, enz., enz,

HENRY CARSON, JM.,.,
'JJERMEN' LIBERAAL r

OD~OUd. ct. 144.1 JU.I, 18015,
Vendu Kantoor,

Cerea, 22 Mei, 1905.

NOG )-EEN KANS!

HkpJeia ~. KMpIted,
1& "Kei. 1105.

[tE KOOP.
200,000 AnuDoJl Bupeat.ri ••
100,601 Met.alica aupeetri. teRe- eea

Vel'IaPI .. de ge"GIl. ~ij.,
DM U&I08k bij ,

D.J, JOUEaT,
DoolW,

Wellinp..

J. C.
lIout, Kool: an r'

Kolomaal \ aD IIAlD8fll18i. .'. '.......
88~lI~t

ID__ ....

&.Co.

LBBRLIMO.
,

Plein,



VIn'-JAARLIKoE VALUATll~
VAN VA.t!T EIGENUOM ... De Eerste Markt zal gehouden worden op

\VOENSDA.G, de J4de JUNI,

BENODIGD.-DB ,_n.i1ieerde
900r Mn Private GounroemeDW

. School op de plaat. Palmietf'lllWD,
6l1v ftD Fruerbllrg Road. Xemria
na Bngd», Hollands en Handwft.

. S.Jaria £4[, met vrij logitlll. Werk-
UIoIIlbeden te bl>ginnen oa Juni
1'IoCaIltie.

.Applit'atie8 te zenden &&n
O. D. VIVI8RS,

Palmietfontein,
PK Tamboer,

v i...Fraserburg lW.

GEVRAAGD-B.El( PRINCIPAAL voor de A2
Publieke School, Heidelberg, K.K.
&larie £170 en Gonvemement.
Bonu. .Appli~tiee ,!8I'gueld ~
oopieën van getulgsohriIk-O en oerti·
ft~teD lullen ontvangen worden door
d. ondergetekende tot op 10 Juni.
Ook Kerkll.nootechap op te geveD.
K.nnie van Holland. een yereÏste.
Werbaambeden te word.n aann.ard
met het volgend kwart-aal.

G. DI LAB AT,
Kre Secretarie.

Beidelf erR'. K K.,
22 April. 19Oá.

12 Publiake School Britstown.

.APPUaATLES sullen worden in-
ge-tncht door de ondergetekende tot
op 16 Juni voor de betrekkwg vaD
TWlI@deA..eistent (Oame of Heer) ID

bovengenoemde echocl.
.Applicatiee moeten ....rges.ld zijn van
eopiën va.n certificaten en getnlg.
IChriften.
8alaril £ 108 per j&lU', uitge.loten

'_WOD8 bona. .
.Applic.u::ten moeten kennl8 ge"en

of .ij de betrekking in Juli dan wel
in Ootober kwa.rtaal aanva.arden
kunnen

P. S. CILLIERS,
Waam . .En. Beer.

Britatown,
15 Mei, 1905.

Divisional Council of Calvinia.

QUINQUENNIAL \'ALUATION
.OF IMMOVABLE PROPERTY.

NOTIOE is bereby ~veo in terme
ol8eotion 251 of Act No 400of 1889,
th&i • new Va.lua.tion Roll of aU Im-
movable Propernes in the Di vision
of Calvinia., (or the purposes ol the
Diviaional Oouncil of UaJviuia., b...
been completed, and that a Court to
b.ar and deterrn ine upon Claims and
objection8 to the said Valuation Boil
will be holden in the Court iWwm,
Calvinia, on Thursday, the 6th day
of Jnl}', 1905, at 10 o'clock: in the
forenoon, and furtber tbat the
Va.lu&tion Boil will lie at the office of
the Secretary of t~ Mid Couucil for
the iaspectiou of an penons interee1ed,
from and after tbe date laereof.

N. S Lf·UW,
Secretary Div. Counsl

Divisional Con neil Uffice,
OaJ ..inia, 2~r.h May, 1905.

Afdelings Raad Calvinia.

HIRRMEDE geschiedt keonisge-
ving in termen van sectie 251 van
wet 400 vali 1889 dat eea nieuwe
ValUlI,tieLijst "an alle Va.sw Eigen-
dommen in de ddeling Calvinia, YO'll

de doeleinden van de afdelings r&ad
yan Calvin: a voltooid is, en dat een
Bof om Olauns eu objecties t. horen
en te beatisseu tegen de genoemde
Valuatie Lijst gehuuden sa.l worden
in de Hul-Z.aal, Calvinia, op Donder.
dag, de 6d., Juli, 19:)5, om 10 uur,
Y.m. en ..erder dat de Valuatie Lijsl
ill bet Kantoor van de Secretaris van
genoemde B&a.d ter inzage ligt voor
all. belangheobende personen vanat
en na dese d...!urn.

X S. LOUW,
Secretaris Aide Raad,

Calvinia._
Aldelings Ra..ds Kantoor,

Calvinia, Zb Mei, lOOS.

II unicipaal Kantoor te HopeTown.

KENNISGEVING.
G1iJ30RIEDT bij d... dat eeo

.A.fliOhrift vllon de KielIers Lij3t Voor

due Mnnioipaliteit ter iuaage ligt ol'
het .Mnnicipaal Ka.ntoor vanaf do lat~
tot .0 met de 7de Juni, &&Dst., op de
areD v..n I' morgene 9 uur tot 'B mid-
dags 4. uur, eo dat .nige objecties
hier omtrent moeten ingelOnden wor
den bij de Stocreta". binnen bono
genoemde periode.

Hope Town Muuieipaliteit,
N. P. OHAPllAN,

Secretarie
MllDicip&a1 K:&ntoor,

27 Me;, 1905.

Kennisgeveving van het ophef-
fen van Deelgenootschap.

KENJ.'HS wordt bij deze g~-
geven dat het deelgenootschep
tot. op die datum tussen ons
bestaande als Hotel houder en
A.lgemen il Handelaars, onder
de firma of naam Loftu8 en
De Jongh, te Porterville Weg
Station, in de Afdeling Tu 1-
bsgb, bij onderling goedvin.
den opgehouden beeft op de
26sle April, 1905

Gt dateerd te Porterville
heden de 17de Mei, 1905.

P. J. DE JONGH.
W. H. LOFTUB.

Getuigen :
D. T. DI V lLLIJBS,
8. F. Rossouw.

De bezigheid van Hotel.
houder en Algemene Hande-
laar te Porterville- Weg sal
door de eerste ondergeteken_
de, voor eigen rekeDing voort-
geNt worden.

P. J. DB JONGH.

.. oe ~.I~t Melde. _ ....
• ... 01.... - .

SunliQhtZeep
Als OIj mooie dingen zoo.i. lInnenpcd, zakcloekea met kant.
~rdljnen, flin nndergoed w88.clJen wilt, gebruik oSuallght Zeep
en vuig de aanwijzingen lUIuwkeurig. SUnlight Zeep is eea
zuivere zeep, welke geen vrije 80:1. bevat om teer ~ te
schaden. Het brengt de ooraproakelijke helderheid van bet goed
terug, zonder de kleur te veranderen. Suall&bt Zeep kan pea
•chade aan ili!u aan4oen. dat water niet bederft.

Sunlight Zeep wa.scht de kleeren
wit en bederft de handen niet.

45 Eerste Klas Tip Top Rij- en Trekpaarden.

Op VRIJDAG, 2 Juni, aanst.,
ZAL de ondergetekende Publiek doen. verko~ ~

Klapmuts Station. bovengemeld getal Rum e~ Meme
Paarden. meest allen Koloniaal, f&n goed 1'&8 8f.~oms~~ ~-
onderversoheidene egale Trek· en Rijpaarden z.l]n. ZI] lIJD In
goedeOenditie en gesohild voor dadelik gebruik. Kom, koop
en overtuig uselren,

CHARLBS BDI ..

A. B. de Villiers & Co., Afslagers.
Paarl. 26 Mei, 1905.

"V"~ .JI3:.... ..A.~ Et '.r
-TB-

READSDRIFT, IN DE AFDELING HAY.
De ondergetekende, varzoobt. sijnde door de heer MoKAT

en andere belanghebbenden in de omgenng. ul een Driemaan-
delikse Veemarltt organiseren te

READSDRIFT, IN DE AFDELING HAY.

1905,
begint precies te 10 ure yoormiddags.

Daar het vee in dat gedeelt., van het distrioj) nu in prima
Cor ditie is, zal ~f't voor speenlateuren de moeite waard .sijn
iese v-rkoop bij te wonen.

Insendir g-n kunnen gedaan worden bij en ,alle biso nde r-
heden en inlichtingen verkregen worden van ae heer M liDI,
van ".kEA.D.:;DRIFr," of de ondergetekende.

Vergeat de datum niet J WOENSDAG, 14 JUli, 1905,
AANVANG 'S .ORGUS 10 URE PREOIES.

A. F. ROOLE.
Procureur en BeëdIgd Tuateur, .1lL

HooLI & BENDERSON,
Griqua Town, 25 Mei, 1905.

PUBLXB:K.E v BRK. OP~ .. G.
DE ond"r~tekende, daartoe MhoorUk g.lut sijnde door d. h.. r

lUIUIL G. KaUGIL, al per Publiek. Veiliag "erkopen ur
EEN DEFO NTE IN, Afdeling van CarnarvoD,

OP

Woensdag, 21 Juni, 1905, om 11 uur'8 morgens.
De alom bekende plaata "KENDEFO!T.BIlf," aijnd. een deel "'D

GANSEV ALLfi, gel.gen in de afdeling V&D OvnU-von, midwer ha-
880 Carnarvon eo fraeerburg, groot 9800 morgen.

.. EENDEFONfXIN" is eerste klu voor GROOT lIIl KLEIlf VIii:
het veld is Vllllt8 K A&OO veldt. •

Het wooubnie is mim, bestaande uit .. ven Y8rlrekbn.
De buitengebouwen butaan uit een buiten_nie met I 'erirekbD, SI

stallen, wag.nhnie, b.fhok en 8 r.mdavele.
De w-in-dam op de plute houdt 'Water "oor Twaalf llaenden.
Er sijo droge landen voor DE:a'l'lBlf HUDDDEN ZAAD ook twee

stark" putten, een eente klu kamp, Dip.kralen, Tuinen 8DI., eOI:

VJIlRGIlT !l'IIT WOENSDAG, de 21st. JUBI, 1905, te BBNDBFONTBIlf.
fir TEJR~BN GE~A.K.K._L~K.. ~

CAREL J. VAN ZIJL, A&Jager.
C.,n&"on, 26 Mei, 1905.

PUBLIEKE VERKOPING
TE

P. S, CILLIERS, Afslager.
Brltm-n, 11 Mei, 19()6.

•••••••••• 0 .
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(N~m en ~~I?S 300 en!PO duidtJyk mO!JeI~k )
lJye boe.k.Jii} i 'gt!Ivv/Á YrH/ ~t~CT/lICI1E/r
b.Y,JIfAIM tit! J~ en ,b4hatJnM ~e/e..Jen It ~M obtv-
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... a, PI ....., ••.. : ;
..... IOIIAIIII .

2,;. . >- • • r

f .......~.-fX.
TA•• U.'.. . ~
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~ belt werken P Het antwoord i. 4Mln"oudig.
Zij &ijt! zodanig ~kt, dat ze in enig klimaat
kunnen werken. zif hebben ALLE ~hoogste on-
derscheidingen behaald gedurende d~ laatste zes
jaren in mededinginfr met ieder ander fabrikaat -
in Engela.nd en op het V... te Land en de ~
MJm.lILLE OP ot: Injfl1'BIJ:LJIJ TBN1'OO!rSTELLlBG TB

J(liP8TAD.

IS DIT BEEN <YOLDOEND BEWIJS 1
Voor verdere bisonderheden schrijft [men om de
pra.ehtige Prijtdijlt a&n Afaeling A,

WOODHEAD, PLANT,
de: Cp.,
~a..aps~ad.

Promp" uI'yoerID" YU alle orders 108'· StUtll eD
_ JU de "OLllD" PIN.

i

OLIVER!
PLOEGEN:.

~}- ----

-

oe "OLIVER BLUEBELL" ~ .... ~ ...,. tIe...t.
prijl ~ op eie CWeCIOa ...... -petitie, 1106.

De .. OLIVER ~ 14& ~.
De ..OLIVEB. H .0. 98 sw. !wk p.....
.oe .. OLIVER" 0meIar PIOIPa, ~ 651eD 61.
QI ..OLIVEB. H. WiDPrd eD Up ~

~ llIDILII.lrZ. D BlZI&lWD.

VElUtOl

tocmNUin,.

E:..x..c»~--=- .. ~ CSa.. I

Paltbu 98.: KAA~ADa 6~ B1I118Vaat. PrljllijUlop
VOLLI PRIJ8LIJ8~iOP APPLIOATlE' Bezig~idlplaatl

PwIse J.irIbanae. 'ru(- IWSCUppg, Beperkt.
! ,I f; I,

PUBLIEKE 'VERKOPING
--- .,.Aif_""'_

KO.T ....... I

Vaste ,en lOs$e Goederen,

-
B.Lawronoo

TB VVBLLZ_GTO_.

r
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liEN ODderwij_ of Ooel_ij_
nor een Printe School te Klein-
Jul'J'Dl8 Kraal, ó uur vau B8IlCiouil
Bia&ie,om ondertrij. te gs ... n MIl 10
lWUieren in' BDgeJI, Holland. en Mu. ------- __
sï.k. SaIari • .«.5 per jaar, met Trij
lGgi.. Apliltau, moet 'VooulÏen lijn
't'IU1 WD cectitik:aat.

Werkaaamhedeu te belinnen na de
Jani ni:.ntis. ~

Applikaiiee lullen ingsW1lO.ht "or-
clen door ds ends'getekeade toé de
2&te J.ni, 1P06.

A_ J. MAR&lB,
Kleiujlll'gen. Krw,

P.K. Bnklontein, OlanwiJ.liam

lll't'oerden en opzetters van Waterwerktuigen, &OaIS Pompen, Pijpea,
Hydrauliae .Kammen, Windpompen, enz. .

DOl firma H. du T. &; Co. nemen oontracteu MIl 'Voor het ill!porteren
en oprichten 't'IUl STOOM, PAARDEN of HAND-ICRACHT BOJUlN,
alsook het borea ulf. en ....noe&en belaugItêlleod8ll heD hiero... te
eohrij'VeD.

Enige A.a-enteo "oor d. beroemde u AF&I~ER II WIND-
POMPBN. Hoofd Agenten iD de W.... Provincie ftD QUIB.1LI/8
Po.EDBIS eD DIPPEN.

CoutraotaDten van ACETYLBRN GAB en .BLECT.RlBS LICHT
t.oeIItelleD in bqizen, kerkeD, 1IOb0len en dorpen.

0er.Ja 1 M 1906 Enige Agenten in ZIP"d Afrika n.o 411"ereld beroemde ''WIB8NlUln___ ' _1 ·,__ . 'PIANOS.

Invoerders van alle IiOOrten van Rij~, .Meubel. ('VOOrhm, kerk
of 1ICh(01),Plakpi~ren, Roomacbeiderw, Braad-baten, Geëmailleerde-waren,
KachI'Ja, enz., eua,

De firma zendt hare reizigen gereseJd uit met pmohUge ..........
lïn,{en mQDlltAln van alle haodelJwaru. ,

lIEN gtlcertiti-.le OIId."ijl"IW
'VOOr .. pri ...... aehCJÓ} ,op cl. -plata,
. ~ i mijlen .... 0 ltSWiOD.
. eD i 1Dfjleu 'Vau Rope TOWn, OlD
oadenrij. te ge'V. in Holl, BD«"
1fUlid, eu Tonic Bolla.

s.1aria .se per jaar, mje in"o-
Dbtg.
"Werkzaamheden te beginneu na
) llDi .n.eauti8.

Applioati811 niet lIlter dan 20 Jui
MD oDderge.kende te "orden in-
rsonden.

e. J. PI TOIT,
Doornbult,
O.R.. Station.

BENODIGD
EEN ~Bc.trde ond_ij_

't'OOl' eeD .. Print. Bebool .. in b.t
Diat. Britsto"D. Twee Itioderen, 12
ea 10 jaren oud. Salaris £36 per
jaar, met logi... Kennill no Engele
Hol IaoW!, Muiek en Haudw.dt"ll
Wvhaamheden te bfll'innen met h,t
Juli n...-taal

Applic:atuln met _oopiëa 'VAll ge
•llip"bcif~n en 't'IUl bewij. nil ltd,
maatlIObap 8CeT' Prot.eat&Jltee Kerk ....
wonten geJl()nd~nuo

P. J. V£IJ DIK MERWE,
W ohen -.K..raal,
e.K. Britriow"

PubUeke School KwIs ruJler,
GEYRAA<JD een Hoofdonder-

wijzer voor Publi.ke ~ch~l t. Kuu.
Rivier.

Salari. Lt09 per jaar, vrije wo-
nioe'. Er zijn 8 KOtIUeerli.ogeli
tegen .!36 per jaar.

De priocipaaJ words 'Verwacht in
dIeD nodig op te "erken tot bi.
lIatriculatie. Hollands een nrei.t;!.
Applikant moet kennis geven of hij
met Juii of October kwartaal kan
beginnen. AppliCil.ti.. wcrdea ont-
'1'aIlgell tot en op 10 Juni, door de
ondergetekende

JllUu D. V.ui BiOIKBUi~~

Ire. 8aaratariJ.

BENODIBD

GEVR,AAGD.-mC-·1CR.WIJZERS ol ODder.nj
_liD voor private sebolen 0l

pJ_t.Mu te~n £36 p a. en vrije iu-
"ooÏDg, en 'Voor Gouvernement ..
laholitn tagen £60 pa. 'Voor geoecti.
fi~rJ.n, met vrije inwoning
Kennis van HoU.nda een 't'Breiste,
MUlliu ,een aanbeveling.

Applic.)ti83 met oopiên .... 0 ge·
tuigachnften moet.en voor 20 Jllnl
e.k. bij d. ond.rgete~81Ide inge.,n-

, clen sUn.
Werlrll&U1heden t'!l beginnen m.t

het Juli k"artuJ.
A. G. DIJ TOIT, V.D.M.

D. Panorie,
Prifl, Albert,

2-'3 Mei, !:tOli

Gouvernante Gevraagd.
BEN Afrik: .. "ee Dame 't'rlla~t een

GOUTerllllllt1 en Mooler'8 hulp, die
onderwijs kan g.'Ven iu Musiek,
Bolland., Engels en Fancy werk.
Goede referenties nreht.

Schrijf onder motto" GoveTDetl3,"
met opgave van vereillt lIalaria, aan
PoetbDl 31~, Krugerodorp.

Onderwijzeres Banodigd.
Tg Onru.et Rivier, diat. Oaledon.

1Ialari. £.0 per jaar met mj loal"
OnderWijl ta geveo in Holland.,
Bogela en }laiek.

Werlr ... mhedén tit begillD_ na
de Juni vacantie.

Appli"atietl mei eopiëe TaO g._
wone certificate:! mooten aWl da on.
clerpteltends ge&Onden word.a, 'Vóór
ol op d. 5de J1lDi, unat. ~_;:;::;

H.LOUW,p;
[ODrut Ri'Vier HoW,,.
P.K. Bo, Birier 8tation.

Kantoor van de Afdelings-
, raad te Cere••

PUSLIBJrE KRNNI8GBVING-~
BIJ dese wordt kennis lI'<lgef1ln,

het h., plan is Y1Ul de A.fd"lingllr&1l1
.... n u- de toeatamroing 'Vau.Zij ...
Jb~lentie de GGIl'Vern.ur ... 'VIIr-

_ho Olll MD .Abr~ LaDd
nitap.nniDg K&rOO Poort in
afdaling te 'Verhnren 'Voor eell period .
vau "'V81l jM,r, onder S:JOti. 207
Y1Ul Wet ~ Y1Ul 1t!89
Enig persoon die hier objecti811

tegeo heel.. moet sijn ,tegeDw er.
pinp!t de O1Idvgetelr:ende don to~
lrcMnen op ol YQOr 12 laai, 1905

HBN BY OARSON,
8eorewa.

pdaa 98. 68, Burgstraat, KAAPSTAD II ïaFktpl.J~1GIt·.~·~_L
tbt10etIeriiwn !t'onr/6ouW§uter/Jj;

·LLOYDS'
" Aermotor "
Windmolen Wuulmo"_·;- Ja D.-

ge.Ikeopete eD m~ I'~......
__ he KtllCht ........" h.·t

0l'hij •• "" Gr"olk ol
U.ne boe.-eelh..l~n

WATE11
- .....-

WI.DlOIDHuishouding UI den Tuin,
Het Drenken van Y88,

of Besproeiingsdoeleindei1---
RIVIEREN, PUTIEN of

BOORGATEN.
EENVOUDll,

STEIl,~.-dell hM ei,,-n
....,. Opzette", DIIAI' ai!~
..... der K"j"nw GUl

• A..motor. Wiad.molo:W.,---
• Oliver" Ploenn, .. Planet Jr- CultivatIOn, £aen.
• Deering lO Binders. Snijmachine .. Maal.n 8ft Harken.

u..oy OS' houden In voorraad alle .oorten van 'Q.reedschallp,.
benoodlad voor d. Boerde"'"

•
"
"

""

Produlrten en
Graan Handelaars,
Vellen, Wol, Huiden,

ThomsoD, Watson & Go.J IDOlIlaldeD .....
'lOO .... 1,000 0 0

.csuor ..... CIft.-laW Schu' alhifor bmDdt .-
- l'OOIl ..... Bal. om_t II
maauclea aU, 0IIpIIUiHt, Oftr ..
.. oarioofcle tijd. lnétiea .....
YOOr d. SOIt. Juai, aaiaItMaod.. DI
CJ.el~. op eli. datum Ilia de Schat.
hul alhier .,...koaIat 'ItOrden, 011 lt
a.v·.mo,.. .

8. I. VAlI DEll SPUY,
.8eIna ......

/
.' IIZ., Ill.-

-
BEU CO•• ,SSIE lf BUAW OP

W OIS OflUI VOOR
YUHdDWI8.- .YOGI April oPh ...... -

S8t.tH oueL VRUCHTBDMEN
y.a.Ub.

Vrij ...-...a IUU". Spaar
w.8Wi~.

. -. ,_;, '. .~_. - Zand als·u-bliaft alla Productll
Producten Magazijnen: MAITLAND STATION. laitland station
lIoofd Kantoor: ADDERLEY STRAAT,:4. nur •

KAAPSTAD. ---
Telegrammen: «THOMBON," KAAPSTAD. PRIJSLIJSTEN. OP APLUCA

----------
'JOD JOlll:8,

11, VAMP" L &rau'f,
JolUlllrUllV &cl Ca.,VERGEET NIET I

la\ l'I"!j e-n pn.chtlgt! ,,~&d VaD nieaw-modieohe goedel'6D
. hebben IWCla}P.: .

Verwarmende IStovon waarin Olie en Kole
gebruikt kunnen worden.

« Hekla" Ba.J IGeyaera.
Tuin W (5J'ktUlgBll.
KruiWagoDI.
OmheiDiD.ga Materi ... 1.

_~II.&.1""&:IJ.&:I.II • ..,EK8,

•AN~KutOitALE' M(UuREN,
-.OIl.LrJllln·: 61; 68, 65, KAAPSTAD.:

... ....,.. , 'i:,.·fVVP8TBUT).
';:"

.... Uh......... la' 'f'OOr .. -i ..... d.q., .

Iarp.~ '. 1JIoI...
laOAS" 'in alle atm....

RurDIL8l1Di.
&brijft OlD Ua.at.n.U Prija-

.. na .. la '~eli of HoUaada,_Mhnd. de tenaea,·~
_ 't'Olle ~ (pon nij)
MaKOCH & DIXIE,

Hoek van Burg eft Kuteel Straten,
KAAPSTAD.

H. E. V. PlCKSTOIE I 8rI;,
POX.&IDOI' DU1U8'1'1IJ,

ria PUlL.

HOFMEYR, DU TOIT 'Co.,
76, WAAL STRAAT, KAAPSTAD.

POSTBUS 1230. T.'earan .. Adr .. I lO VB8TA."

TEITOO.lTElUIS te KUnTAn. '.' . lt .' ,

BOIIDenGIOU'IIUD.

DEI

Op
ZAL

KIa~ute
Paalden,l
oaderv8l'lJ
pdeCoD;'
ell overtw

A. B.
.PaarI.26 :

ALS GIJ:

II~
PrObI
W» I
fende

DEKENS
Wlitl
KoIol1
Geb.,.
per l'

FLANELL
I. Fao
Bollal
WOndE

GEWAT1
"Fan,
6111, ~
Bob ...

~t'.e
25/-,2
Dekell

L!NOLEUI
Ni .. "

~J:,!
Bono
Crewel
FinIa,
iUOOIl

PR'IWIAK'
III Taf
llaCJra,
trekke
Side

~MJ
Baadcl

WIJ ZIJN OP

Niemand t.I

leemeeDl

MORRI:

prompte

De "OI..lV&J
prijs .....

Da "OLIYBJ
De "OLlYK)
De "OLIYBJ
0. "OLIYBJ

JJ

:Lx..
PeIt.S8

VC

lW. GI
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