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GAAT
NAAR
UITSTAL KAMERS, d. 'DE~
Lange Markt-, Strand- en Darlingstr&~, 'X, A~8TJ.D.: ,I

/' :

l"
AANONZB VRI •• DBM.

OP HBT PL&TTB LA.J.ifD.
• BELUGBIJXE 'VBlU[OPIlfG,

-VAN-
A.L8 GIJ IN KAAPSTAD ZIJT, BIlm'l'

MORRISON & CO.
DE BESTE WA.A.ll AAN VOOR UW GELD.

LAND,
HAY.

r,."I",<'r ...,n., on breng ODS een. een~. Gij Ilebé te ..
.. ,., gij nodig hebt, en wij 1'oom.a • na all.. wa~. 1' illllp ) tref-
!",,,!e Dmperiëu eo Meubilair.

DEKENS EN FLANELLEN,
WI'l.., WollBll Deken, 1'&ll3/11, 'fll. 61U, SIll tot 21/· JNr lk.
K" """,,1 gelll&&Kte DekeDS, een kwaliteit, ct/Il pw .~Illl:.
\,"1""'1 ""lIeu Rui .. en W.I.e Flan.II .. lOtd .. 1/. 1/3, 1/6 en I/li
;'t'r yard.

FLANELLETTEN.

TAAI BOSCH FONtEI N, ,

, "ocw}" ,~.... troopte en el!'en goederen Sid, 3fd" 4fd. NI 6td•• per yard
!I''';llnd<e flanelletf.en t.egell ~.. 6id. eli 8+4.. ,.r yani; bij publieke 'YeiJing. te koop aanbieden te
" mdurb....r"" goedkoop.

QEW ATTE:ERDE EN DONZEN GESTIKTE DEKENS.
F '!iC," met .ita overtrokken gewa&teerde geetikte Dekenl

011, • ·IJ. IOi6. lot 16/6.
r>i,'. r.IJer UOIII g... tikte Deken. voor 'én pereoone bedden 12/11,
II", !r) ';, 19 I)

f:..rl'~: ,£I~~r Don., ge.t\ikte Dekena 1'gor .T"ee-penoou. IleddeD 211-
_" .\1. "", tot tl9 '.
u·k"n •• n I.,luil... voor Kinderbedje. unal 3/11, "/11 6/11 tet 11/9.

LINOLEUM (VLOER ZEIL) EN VLOERKLEDEN.
-, ,,,.,,,,,, l'''tronen, :! yard. breed, 1'r.uat I/li, 2/6, 2/11,
• II t"L " Il per yard.
H:jra,,,elld Vloerkleed voor gangen, in alle breedten.
fI"n""+' AI, Calico, a6 duim breed, 13/9per .tuk.
l'p'wJ,,,ns Calicoa, 36 duim, tegen iukoopeprijs.
f"lIla)'; Beddelakens van 54, 64, 7'2, 80, 90 en 100 liui III, lAgen
11,ku,lp~pf1jS.

DB onderget.ekacle, behoorl~ ~ gelut door de
Bx.oute\lr' Teetamentair ftIl de Boedel ft1l wijleD K.w.
O. KL"I, sal de welbekende pJaatt :

TAAIBOSCH'FONTEIN,

GRIGU ATO"W"N,
OP ZATERDAG, de 22lte JULI, 1905,

I.•., UTERD.a, 22 "ULI, 1806.
I

liegt.
Dm

;J: 180 ,Tt.
naar d.

KRANSFONTEIN, in deze Afdeling,

I

TE 10 URB V()()JU(JDDA.GS,
pJaatfi hebbend -.cSórhun kantoren.

De plaat. rrA.UBOSCHFONTBIN, o. No. 1 illso.u mor- 'fOOr ~--- '--!-""'-

gen, en .ANNEX TAA.IBOBCB:rON~BIN, welke oek. tegen _18ÏDd$D.
dezelfde termeu en voor narden verkpeht 181 worien, 18 GOOO Dit il een
morgen groot. : , . 1_ seldeo .I1'Jrc~mt

De plaata is gedeeltelik ingeelote.. door een eteri,re draad moet.. ?eI._
o~heinin~ (IJeeren en lf Kameel" palen); OIUUeeb 8 mijten , dat ~~Ibr;~~I,!~~::~;~~~~=::~t;~J:'=,~~~i~~!~a~gIIJU omhetnd. :. m","_1a: il 11

Ben hecbt en sterk g\bouwd hUis beTattende 8 1'Ilime wtlhJ.m.·clebcW_1l1 Glllt~J_I."'t.
kamers. Wsgenhuill en ten ander)lui&, b&vattende tw.
kamera zijn geboo.d en bevinden IÏc!:4 in:.goede toéetaad.

De plaata Taaiboachfontein he+f~ i eeQ G'Duil~Pll,1~leift;.
VOOIT*, water en be..:t de .terkate fOQ~ in
en w-elke.~ooithehben getaald gedare:n~e'de en-1"nh'Offl!ttI+ii~~! ...

Br IIJU ook twee Berate Klas na.mên op de
OOsobfontein. i ,

Twee grote Klip Kralen sijn op iTaaiboao hfollteiu opge-
richt. Hier is ook een gOede fODtein,!welke gemakke lik
der ontwikheld kan worden. :

Deze plaats ia ,oonl gepchikt voor het maken Tan dauunell.
De twee pla&tllen liggen als 't ware in een vierkant blok

en het water bevindt sioh omateeka in' het midden del' eigen.
dommen.

ve plaatsen sijn op een afstand 'Y81l 9 mijlen Tan Griqua-
towu' gelegen.

De plaats Taaiboeohfontein be.it de i mooiste boolIIgaard
in het district en heeh omtrent 600 goOOe ~1"11obtbom8D.

Het veld ia uitmuntend geschikt voor, alle soorten levende
have en werd in 1902 door de .~litai~ :als kamp -.oor buit-
gemaakt 'Yeagebruikt gedurende een 11~ tijd. .

YOORWA.A.~DB.: .D'
De verkopers lijn bereid de ko~er 18 maanden tijd te=~

geven om de kOopsom te betalen en .el in drie termeinen na -8alaria;MI
6,12 en 18 ID8aDden. , .,. ........ heil

De Afslager wil volgaarne alle m~ke inliohtingen ge....n 1."-:....... ~; ,
aan -.oorDem81'8qnde kopera. Apfl4eUi- DW ,iat-c1AD il) Jliai

UIl ........... ; te 'WOl'CIn ÏD-PlOIlClen. ,INSPEOTIE VSRZOCHT

PRI""'A KWALITEIT AANGEBODEN.
In T..feldamast, Cretonnes, Doeken, Vitrage Gordijnen, T.t'el Laken.,
.\hdr,," MOllselin, Fancy F1a.nnel voor Blouses, Broei en Kanapé Over-
'ro'k'p!!, Klaargemaa.kte Lakens, bewerkte en gladde KU88enlllopen,
~ de Board Kleden, Tafel Lopers, Bontel en Kamu.kken, Raam
I iord rjnen, Gordijn Stokken, Gordijn Bollen, Deklltoelen, CllilI .... Mat-
ten, ~ri durrn, Bid., !).jd., 1/- per ywd.
Huriddoeken, Thee Uosi6l!, Stoel-Ku ... ns, ens, uz.

D:a_~ Ela OJW::
WIJ ZIJ N tJP EEN NA DE OUDS r-

IN PLIUr.
DRAPERIEN HANDBLAARS
RAAT

-;,,,mac,d anders kan betere waar eld aa.nbieden.
IINlm eensde proer bij ons en 91 zult er teYl'8den oYer zijn.

MORRISON & ce., PLlllfSnlIT, (IIPSTID.
PUBLJ:E~E VERK.OPJ:_O-.

11r;ocds r~lelu'nden, dur tee gelalt door de EUl!1lmee iD de Boedel
,~ ...iIeu de heer WII.I.E" A. WILl.IRa, zullen per Publiek. Veiling doen
,er[npt>n t.,

'. DSO ..".:n.. ~. 10u.... preol_,
OP WOENSDAG, de 12de JULI, 1905.T B__ TB

[lt "lom beroemde pi_ta KRAN8FONTBlN. gelegeD 9 mijlen YaIl he'
JorpPr,,"Ka., ter Moorder kant van de Oranje Ririer.

[Jl! eil{endom ia groot 1'olg8llll kaart en traDIIport ',182 J_Dorpo en -'52
"lYftaal. roeden, IIn bevat ee'l gerieflilt woonhllÏl onder .Inken, dak, een
1nI/IIuhuiaen een pra.ehtige let kralen. a1l8n in goede .rde. Er 18 lopend
'ilD! 'ill wl\ter na.bij het hui., en een Iietlke tuin 8n boomgaard vlak 1'~r de
-OtJiD!.;, bevattend. onder' andere Y8l"8Cbeid'DII limoen ~8D. ~k sIJn 81'
'1ree~I)eda wioda.mmen in hilt v.leI. een waarvan 1'oor r.lm een Jaar ", ..Mr
~.dl.

!Je plul. BRAKPOORT, grenZ81lde aan bonngtllDeld. pi ....... groot
'01((1'01kurt eu sranaport omtrent 1,.220 moqpo.

[Ja plaat s ZEEKOENF.Ua, grensende aan Kranafontein, doch gelegeu
,nde Afd.lieg Haj , groot volgens Icurt en tran.porC 2,204 .. org.1I en 67
"Il ~&uteroeden.

Bo'engameldll plaa.t.aeu vormen een blok zo goed &I. meD verw .. b~
l&ft. Het veld is gemengd bOllJ88 an graI, en grote11.deel. bct.ta.at het nd
iletgeu e8 kloven.

~ VERGEET OE DAG VAN ~IRKOPtNG NIET I

THN T"VV.BDlEiI
,',;S K!ULpse Ooien en hamel_, 668 Kaap38 Ooien IIn lAmm8l'll, 18 •.Kaap!le

R.t.rnru~D, :l:l.1 Boer Bokken, :; ditto Hammen, 66 Boer Bok Ooien met
i.'mrners.

t Makke Kar Muilen. 1 Merrie me' Veulen, 2 Rij.an Trek P~.a,
14Grold! Donlceys en .. VeIllIlDa, .. Koeien met Kalven, 3 Droge KgBlP,
: v l!O&I1i en 1 Joug K.lf.

TEN DBRDS
I Kap-Kar met Tuigen, 1 tipan Donkey Tuigen en a.dere Boerderij

Geli!ed"C!1ap, te Y881om uiteen lAlzetten.
T_N VJ:SB.DS

H.t lf6wone aa80rtiment huiaraad, _la Tafel •• Stoelen, )ledd ••
N, "ns. AI~mede bet lf6",one Icenk.ngar<!edach.p. Zeep P'?tt.en. en•.

Het vee is "lien in goede kooditie, en daar &1181v.rkoclit moet ~orden.
lU:le:, kopclll boeren en lpeoulakllra, goed doen deM kaDIIni.t: &e m188en.

KOp8~ ;1Ul andere oord-n kUDnen per trem naar Prieak. k0'!l~' 1'~:
·&U f," l'~rIcarnaal' de plaate van verkoping kunnen gMD. en IncheD lI'l
a. A:':~ildr vroetf kennit. .. lien geven sal hij 1IOrg811 dat. er karren te
Ir' .aen sijn om hen te vervoeren.

TER~ __ ZULLE. BILLIK 21:1'•.
SAi [JE EN \' lLJOEN, Agent"n

"OOl de Exeeuteice.

J. H. Van DRUTEN, Afslager.
CEIAS. CA.RBOLL D CO••

Griquatown.

PUBLJ:BK.JiJ "._ .. KOPZ_G.------1
DE ondergetekende, CIUriOe behoorUk plut !lijnde door d. h....

GUlUit G. :K.UIIL, Ml per Publielre V.illilg Y~bPeD it -

EENDEFONTE IN, Afdeling !'\'anCarnarvon,
OP ,

Woensdag, 21 Jnni.1905, om 1~ uur's morgens.
De aJom bekende plaat. "UImEFOJIT_, ~ aijnd. een deel ftI1

GAN8BV ALLB Y, gë1egen iD cj. rJdeJilll' VaD: 08.run-0D, uwer tu-
Ien CarntnOD ft Fl'UII'burg, groot 9800 morpDi.

.. EENDEFONTBIN ol is eerste klu 'YOGI' G'BOOT en KLEIN VBE,
het veld d ..... 'e K ABOO veldt. '

Bet wOODhu il ruim, beetu.nde nit avea vJn,ekbD.
De ~ui~tngebollweD b.. tMá ui, een buiteD~ÏI met 3 .ertreIdreD,

.tallen, wapnhllÏl. kafhok eo 3 rondavela. j'

De wiDJodam op de plaate houdt water voor >J:waalfKaanden.
Er sijn droge lanclen voor DBRTIJUi :MUPODEN ZAAD. ook , .....

sterke pu,tl!1l, eeD eerete kl .. bmp, Vip.kralen, ra~ eo .. ea. ,
VUIlIIT mKTWOENSDAG, d. 21.t. 1U1II, 19Ot;, t. EINDBJ'ONTBIlII'.
.. TBRJW:JElN GBM:A.K.._LXH' .....

CAREL J. iVAN ZI1L, ADIager:

"bed ~, .lW .......... 1.1- .
fAj .... ...a ..~-~w. Da ' - ,;,8J1l--. , ,' ... ,. ",
~en ..... bn. zij hew... A.LLB ".t;CI""i,.r:k
481'1tl1laéidiageD ~ ~ de
jaren in ~'~ wer ... ,.
ih Engela.D.d el\OP bet Vut.e Laad';' _, ao.u.,.
M:DULLII OP ,D'II '

D, C. S. NAUDE, Afslager.
Dri.,~ll., '27 Mei, 1905.

" B -Het Blaa.t een ieder vrij V" of enig ding naar de vendutie te
r""'r.~D, en indien verkopen Y&D plan .ij~ ieta.ta breugfn aal ~ A1a)~
',: de "'Hell indien zij hem 'VT'08t{ kennul willen ga.en, w9l emde hem ID
II;,· te Hellen iS te advlrteren. Advertentie geschiedt gratie. Verjer
fil II "'f""e U,)ieD, binnen kort te lammeren., en 2 rij· en trekpaarden.

MOGUL WINDMOLENS.
Carnarvcm, 26 M.;" 1905.

Torens. 4 Pilaren)eheel
geaalvaniseerd staal.

BaH!.. Pompell, pIt South
Bead 'I PloegeD, "Cdl\tsbui"
Ploegt., Zlg Zag;'EggeD,

brtin Cultivators, OIbou8 Luoero. llaIJ.'er. e.
HarkeD, Vaer Snijden. Pompen, foor d. han' Wind.
llIoJeas an &Ddentbewwgkllebtu.
~."r'J rOU1 OQZ ••• j lu.' .... rcI. ~t.l08 u.:-~..... 0-

.. r•• " P".''''.'J 1•••• ~n4.n. ~

GEORGE FINDLAY &aC~
K..a..&P_T.&D;

dl&:: Co."
';:~,a~t:t.tad

, _•.. .\._"-: .. l; _' ..A ...... : T. LDOJUIlI_,".....• ~ltoi.
I,



De ondergetekende als ellig Ourator in de Insol1'8nte
Boedel van PIKTD JOJUDU BUBGIB8, zal publiek doen ver-
kopen op bovengemelde datum op de plaats selve:-

VASTGOED :-Dat Terkieelik Woonerf van de Insolvent, Geweren ~'ftI1 alle beIobrij",-D, D.L-Hagel- e~' x'ogel-geW'ereJl en
gelegen in de Kerkstraat, Wellington, meker een der beate " lo d w '
bezigheids standplaatsen in het dorp. De gebouwen bestaan Comb~tie. ~ )MID e n.n ft '!t a6.
uit Woenhuis met twee bezigheden annex, buitengebouwen be- ------ ..., --------l!iii"",---,---
~:n!~!J!~kkerij, Stal en W~nhuiS; alle in de belte staat Zuid Afrikaans,Rijtuig en Bouw~Maat~chap~jJ

Verder is er een prachtig stuk Tuingrond, beplant met .BP~.KT. ,',;,',.,I
k:eurige vruohtbomen, waarlik een kans voor iemand die een
AA.naAnaaID verblillop het dorp wenst te hebben. ; I
_- P. 1. RETIEF & Co., TBlBlILHORNI',LOUW

I
~ es,

LOSSR GORDRRBN :-1 Wagen, 1Donkey, 1 Kar, i en Aazmemer., Timm~liedea en
Oude Karren en het gewone U80rtÏment Huisraad. Rijtuig Maken. .out Handelaal'l. '

J. IL BOFMBYR, (Geamalgameerd).' rt
Bnig Curator. RIJTUIG TAK:: Dwan in den Weg, ~l.

BOUW TAK: Lldy Grey Brag Statie,)url.
TAK B~GHEID: Woreester. ';

~:~

Paarl, 27 Mei, 1905.

A. B. DE VILLIF.RS & Oo. .Afslagers~

ROYAL MAIL
"OOR •••• LA.D. y'••• DEIRA.n, lUL

Juni 7-KlNFAUN8 OAST!.¥. ~t. Winder.
Juni l+-BRITON Lpt gre.,gh..
Juw ~l-XlLDONAN CASTLE Rapt. Tyaon.
Jaai 28-0AJU8BBOOK OASTLB, )[apt. BrulD.r.
J-.li '-'iUON Lpt Beyaolcla.
Jull 1~-.l:lCNIL\vOBTH OASTLE, Kapt. )(0l't0D.

lJltMmediats Stoomboten naar SoatllaJnpt6n vi.. de Ca.nary
EilaDden.

TE 12URE S' )[lDDAG8,
~ J1lIlÏ-GjJRA, Irapt. CliDock.

Onge\"Mr 12 Jllni-GALEKA, LIpt. Wilfoni.
Ougneer 19 JIlDi-GVELPB, LIp" BalIdo •.

via !It JIeltaa .. .l.aMuieo.
" Volle biaoaderbtclea _v.at bet ....... kba .... Iatwm.... Bo... ....,

..... Dd, Kut- Ba_, 1IaW, DeIaPa Bui. Beira u Ifaaritia, ... _.._~-- op appJDtie bij eie ._-.,.-

Union-Castle Ia1l. Steamship 00., Ltd.

MAXWELL .EN EA,RP,
ST. GEORGE'8 STRAAT 77-79, KAAPSTAD.

P.K. SUI 536. TlLEGIlAPHIII ADMI. "HÁLCYON."

UIot.1ui ot_ad e oooth.ad.l .....
!ltnela e l!Ichoeu•• iD !"Ite ilultéicl. ClUb,e.rm....LÏDiIji, ~"

gelllMkMKlederea, J'lu-lt" Beren ell Da ... Hoed ... Kaut,.. ~.".": ~Aard.. eA lIlumel Wam, 8ple1.--," Tafel· tillz.t._, ~ ...
tea, .... -

_·'KWB'.J'· __ .A"~KMH'rAD.

-Praserburg IfdeUJJga bad.
, TENDERS PnMl'i YOOI"

hM nparenu en maa811 ftD hier'
ODdergeaoemde ...... die iDpleyenl
moetu 1I'OI'de!l (op ..beIlOCll'lib Y.01"-
mea, nrm1blar bij de 8earetaria)
op ol. _ SlOJULI, 1806.
am' un 'I _id... tell KaIriOre
A1de~, P'f....-bmv. n.L

L WBG VAB"'WILLI8-
TOB, -n. NiRwejaan Wllrftlll

(zak Rin.. drift); ZandfoDt.eiu
Hoogte; Goede V."acb&iug; Ju
~eegte; V.-jaanfcmteUa; ~'
clam (oude Muragio); lufouteiD:
CIOW &lein IZak rm.r (drift) onr
Bï.tlonteiDJltot iD nieo._ .... te
Aar Kolk. }Iet CIrifta, Dieu ". nr·
JeaiDa'm, afleidera, muna, ens, eJlI.
.Alle _ .... pdeelttlll moeten l'yoet
breed lijD. T8Ilderun bi·
~ '"tU' dese nieuwe W1PD
Jaiilrd bij de Hereu M. Hollander,
Groot lIeestenklip ; L. D. Stofberg,
Rietpoort; O. F. Maraia, Btrpdam
_ da Secretaris.
n. P'n8erburg over Drotroeta.

fCIDtem, De brak Oeleryfoutein
RoodeheuYel (tot Sutherland liju).
Beu goede reparatie [inalviteDde
Drifl te Droigvoetefontein (,.iet
Brvg) en oude "tig langa De &U',

~ lpjllfontein 0T8l" nD Zijla
Knal ; Rhebokafautein. Duberg $Ot
I...unedooln, (met _ verlataring
nabij wOlimg vu F. O. Heer'J. 8.
Ouner, die de verlegging aan Tm.
cleraara UJ aanwijsm. (Jr.en pde
Reparatie),
,-, IV. Tweefontein Oftl" GrooiIOIltein,
GJoeubergaiontein Bijdenavlei tot
A.udelboo. (lijn van Beaufort
Welt) met eeu verlegging_ n.n lK>O
}Vd, bij wOlling yan de Beer E. O.
Buckle, di. det:elve aal aanwij&eu
op Am.ndelb.lom. EeD goede Be
pa.rati ..
V. Fruerburg over Goedever.

wachliÏnjr, Kerkplaata, BtooifOlltein,
Gonu 'rijgerfontein (tot Oal'llU'Yon
lijn). Beu goede Reparatie.vr, ~burg tot Grootfontein
("0DiUg yan d. Heel W. F. Stofberg)
.m ROedereparati ..
VIl. Kleinpaardekloof over Beu.

t.BfoDteiu tot OarDU'Yon lijD. Ee
goed.are~ ..

Iu alle boyu.ta.ud.. wegen moet.u
T~ 'f8l"IItaaD: -
• 1. Da& aij MDlprablik blijveu
YOGI' iWMd. eD YOJpude iDapeotl.
iudieu de -ng op ..me Diet goedge-
keurd WOIdi.

2. Twee bcqeu moeten aanbeYolen
WOI'deD.
a. Wepu moeten ~ worden

..&1_ gn1a nrkriJgbMz. is. .
•• zij auilen Diet het recht h.bben

OIR gruia of groud binDeu 3 yard!!
ftD • sijde ftD weg (die 1. yoet
b...-d buchoa "d moet wOl'deu) te
Demeu om weg t. repareren.

6. De lupte of enige T8IIder
wordt nili Doodsr.keliil: aangenomen.
i. Verdere informati. ill Y.-krijg.

b.a bij de Bec:maria.
aiD. M. DYASON,

I Secreiuia.
4fdelinp Baad Ku1oor,

P'ruerburg,
30 Mei, 1905.

lunicipaliteit van Porterville.-KIBDRSLlJ8T.
- ltElfN1S wordt mita daen gere,

ftID m termen vu Sectie 32 vu Wet
66 ftD 1882, dat clel Kiueralij8i 'f'IIl

de Kanicipalet.eit 'f'IIl PorterYiUe
"fOOl' 190:) VOOl" inspectie .. 1 riggm in
het Mnnicipal. Kantoor te Port.nill.
I8chu'WlId. -: periode yu Zneu
Dagen nou de 'de deser, m dat _
Bof n.u objectl. sa! gehouden worden
iD de HofZMI Porlenille, op de 2ht.
deur, te II) ure Tooraaiddag tea einde
eUIm eu ol:jeeti. voor het ppu.r.tat
wordeu or ge&e.de Kiesera Lijli. te
horen ea oYer deselY8 te beetilleD.

Op laat,
P. J. DU TOIT,

Stadsklerk.
.IIIunioipaal Kantoor,
aporterrilJe, 1 JUDi, 1905.

Rapamn van Dabn, die lek zijn.-BE"fJU.EN Eieh IIIn TOOr ut her-
...ue. 1'an Hnren, 810!.en, Raamkoorden
.. _dere &epar.tie. lW1 Hw.e. ..
".ubelen; ook Schilurwerk.
;'Cil4I8dkepe (lrijsu.
_ 1io. DJi8CHLRB & 00.,
c=."= Lange Straat. 132.

Ialmesbury Exacuteunkamer III

:0 :Vtogdij{811 Brand.Assurantie J
. :laatlchappij.1I-

lIal..anU-Y ,
1Jei, 19Of1

mE KOOP.
100,000AraIDOD Bnpeária.

~ 100,000 llecaliea Bllpeatri~ .1.1«- -
, ; YWIaaiDa YH de ge.CID. pnJI.
, .. -..... bij

ID. ,. lOODT,
Doolhof,
w~.

"

_I

• ~ ( . • • : '.. • ,,- ",v-_:'- f";~~'--;

wllMCbt goed ea ,wol gem~elJJket '
m~t die SGbooner en mooierlda.._· .

! • .' ' .. J to; .'Jeep. i i' ..
~ . . : I" .i-t~·'~-''
De SUNLlOHT-ZEEP ma~ler op )fen"

waschdag bezuinigt tde "uitgaven op ,~,
en zal het goed minder doen 1er.fUJteIl~ "

Hoe zuiverder de zeep ,15, des te
aangenamer en zachter bei daarmedo .~
gewassehen ,óed.

SUNLlOHT-ZEEP Is de verpersoon-
tiJklng van zuiverheid en trischheld.

De .... lJiVE~ .p Oe, la _a ...... tJe YO

ulverlleld ell 1dtInetea~

-H_,;"

READSDRIFT, IN' DE AFDELING HAY.
De ondergetekende, 'f8l'lOOht sijóde door de heer KoKAY

en andere belaDghebbenden in de omgeving, aal een,Driemaau.
delikae Veemarkt organiseren te

READSDRIFT, IN DE AFDELING HAY.

De B6lBte Markt sal gehouden worden op

WOENSDA.G, de 14rt:leJUNI, 1905,
begint preoiel te 10 ure voormiddags.

Daar het vee in dat gedeelh van he~ distriot nu in prima
Conditie is, zal het voor specula.teuren de moeite waard .sijn
dese verkoop bij te wonen.

IDJlendingen kunnen gedaan worden bij en alle bizonder-
heden en inliohtingen verkregen worden VAD de heer MliADI,
van If BEAD8DRIFT," of de ondergetekende.

Vergeat de datum niat I WOENSDAG, 14 JUNI, 1905, p

AA.NV ANG 'S MORGENS 10 ~RE PREOIES.

LF. HQOLE,
Procureur en .Beëjjgd Tau.teur, en iAN l>ER-B·

I . ,

I "_

RCE_X 8TB~T,
Impórteurs en I Algemene', n,ana~alaa:rs

van Wol, Vellelt,~,VAdiIIrAft .

HOOLJII & BKNDEKSON,
Griqua Town, 25 Mei, 1905.

Pwlse OOUDSe TlIlst Iaatschappij, Beperkt.

PUBLIEKE VERKOPING
·Kruidenim~ 'ftI1 an. IOOrtea, ook eeai'R'ro,te

worrud n.n Fijne ~
H~ubelen, Uzerwara, Bouwen en~W'agIi:lima.tm XaterWen •
·Omheininga lhtkialen een lpeoialiteit.J
Pia~ aPeOiUI deze koloDie sem-kt.
· .,

---VAK---
KO.THARID

Vaste en losse Goederen,
OpWOENSDAG, 7 Juni, 1905,

DONALD CUBlUll ~ Co., Be.tierden, LondeD.

te letten op het adNI all
JORA.N DE
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AddIrItr 8ttad, la.. ,
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~ fAMILlEB£ftICHTfN. 1 -TOEN' NEOTAR THe~
~ net ,eerst In, 4e t'lan~"~GmJOOa'l'DDIOBTD . . ..' . . AUlIJtI"8 .... pwuea

B-D kwam,werd de.b_Ung ~"~i&~
: .Ill BN 8Chonk ODII de Beer eeu ..' . '
tt· friI en welPlCh&Deu dllChtertj.. gemaakt dAt iatleen" de.. v.dank6&re oaden . ;o G. Jf. NT.mU.BB&, ultQezOChtate; PNlUl88Jrtl F""I~o s, A. NI~~:!!re . Indies ce.on.. ·,en
tIC 3 CoUillgwood Road, ....'
... Obatnatory, [> .Iani, 19Oi. Ohlnese Th.ei" met el_

il HBpBN .. boak aDada Heer MIl fri. ~r vermeng a zoud,n
1\ ZOOIltle. worden, om het. MerkJIll F. l".8Xt'l'II. .
JIl t·;.,~~~.aamen te atellen, dat NU8 w~, ZO BEROEMD il.

DOOD ........ TEIL'
f4 MIJN pliefde ~e ANNA. KAIt.Q UARETBA KLOPPEBS met kin 'j. b.-
.. du overleden, begraleail; Zonlbg.
.. D~ TAN DEK j(>(jy.

Die bepalina, vele Jaren
geleden - vastgesteld, i8 1..e~tJ[.. 'III. U~O.lf. ,.,;~tijfeJa,1
trouw ftqekomen, "'I~::...~riill:
het resultaat,
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Zet:l'u,t, il J uni, 1905.
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i\ACaT ontslapen in haar Bejlaad 0'
de 3de Juni, 1906, mijn tederge!iefde
ecbtgenote HaUMA CATUA'lli.t. VAK
B'.)I&I(. j;eooren Borak, ia de ouderdom
vau 41) )&reO. 4 maandea eo 10 da&eu
mij nalatende toet '1 k-il\deru, waar ~
het jongm .o~le jon~, alecbta lijarell
oud. 18 om baar onherstelbaar verlies '"
betreuren. .
D. lIedroofde echtgenoot eo k'lIdert!ll,

J P. VAN BLEaK •
Lakl!6id •.

DE
EERSTE
PLAATS

Ufz. 11l2. 1'. "':
Vrome Yl'oeg geatorven I!cn!.«enote

slecht. "ijt !(j 1I0g wat vooruit. Ik ui
• u eenmaal wedeninden al. mi Jezu_ 't

graf onsinit.
" t, Jllni. 1l1().;.

Het Gebeinl
-

NEGTAR
Want ziJ il de

P. ALBS. BRAND,
Attorney for Estate

o M. BUG ••

VAN ZYL & BUISSINNB,
Applioant's Attorn.,..

Churea Square
Cape Town.

Gezondste,

Versterkendste
<,VB.RltOPIlfGlm.- IN

• J. W. STIGRLING, AFSLAGn.
6 JoDi-Hopeleld, .... ea bped.

A. B. DJ: VILLlEB8 I:00., AFSLA-
GBBS.

7 JIIIIi-W.llinatoo, nat- euloaioed .
.... DYA.80N, "''''8LA.QEU.

1.J.ni,-CereI, pad. J. J. Ham."
lID lOOD, afaIaCera.

J'llED. WILLJlOT, AJ'8L.&.QU.
17Jaai-BieUl.i, leftade ba" .. 1_

aoed.
J. A. Tl8UJl, .usLl.G.EB.

14-JllIIi-l'lntlInbul 8idiJII;,.....,.llllpoo'-_~.
BOBT CJ..B80N, AFtu..&.....

6 Jul, &ietfotdeiD, yet 11I~. .
8 .Jui, B.te Wer, ....... 109*L

61. l''-li BJlYN &lf Il. BOO_,
AnLAe ....il.Jui, Bar __ ., ~., _tped.

eABm.. J. T.ur IU", A..PILAQ_
21 .Ja.i-Oaraal'1'M, _ ...........

.J IJ. O.a. MAVOa, A.riLAAIIUUI.
12.JaJi- ....... _ 9111$- _lOIPeIL
LlNUBNBUG I:DBVILLI ••

U,....GIIBB.
IC'Jui-BeII.m.. letUCIe .....

J. B. VAlI DBUTD, .lP8LA.•• a.
jij ,,~ .. tow .. ..-CL

-

V.rfrissendste
•

aller Theeën.

•
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Als ge ziek zljt, is de eerste plicht te weten

zaak van de ziekte Is, want gaat ge niet naar de oorzaak,
kunt ge niet gezond blijven.

Als ge denkt aan het groot werk dat de nieren moeten

verrichten-hoe zij voor 24 uur per dag bezig zijn de on-

zuivere en overtollige deelen uit het bloed te zuiveren-is

het u een wonder dat zij zoo gemakkelijk uit order raken

en de vloeibare gif deelen in zich opnemen die oorzaak zijn

van rugpijn, rheumatisme, graveel, urine

moeilijkheden, hartkwaal, zenuwachtigheid,

slapeloosheid, enz. Voordat ge voorgoed ge-

nezen kunt zijn moet dit ilift uitgedreven

worden en de nieren weer gezond gemaakt

zoodat zij in staat kunnen zijn met hun

werk vol te houden. Dit is het eene doel van

Doan's Rugpijn Nieren Pillen-al de gene-

zende kracht van deze medicijnen gaat naar DOOR8NEDIN:VU NU;B.IN

OEZONllEN'TOESTA.ND
de nieren. (VEE!. VERKLEIIIl")

Doan's Rugpijn Nieren Pillen beginnen dadelijk het ver-

lamde nieren vlies te verstel ken en de nieren te helpen het

aanpakkende nieren gift uit te drijven wat oorzaak is van

rugpijn, pijn in de lendenen, urine kwalen, graveel. zenuw-

achtigheid, hartkwaal, water en de doodelijke Bright's ziekte.

Iedere Prent is een Verhaal,

Hoe het

Pakje er uit

ziet.

DlyislOnal Council of Calvinia.

~~ \\' C,,:-;IAL VALUATION
,d ljL\luLl..BLE PROPERTY.

~':llC f: is hereby ~ ven in terms
;' 5"'1'0" ~,-;l (lf Aot No 40 of 18~9,
le" • Co'S V.duation Roll of all Jm-
~."J:e Prof)erties in the Di vision
.: _ I:V:C.,~. .or the purposes of the
: ;:,:JCd. l'CC:Cl·i! of. Oalvu.ia, ha;;
);,r corac.eted, and that a Court to~<.,and ,'etnl:l'ne upon Claims and
lO ec.« Cl· to the said Yal ua: ion Roll
..,;: De ';oIJ~Q iel the Court Room,
':r.J·,-,oia, .JO Tb nrsday, t he 6th day
Ji ~::). 19, .'j, at 10 o'clock in tb"
':w ·le. and farther that the
'; .. :~;jo~ Roll ... ill lit! at the office of
;1:, S,';ret ,ry of the said Conneil for
::e.ll5pet'tlUD of all persons interested.
rT":; .nd af t er t he date heroof.

N. S L(IUW,
Secretary Di 'i'. Council.

élr,'tcl.d Co,lOc;1 Office,
C";;;:1.,,, ~.:'th .iLi.y, 1900.

YOOR PAARDEN.

;!1':,1: EHE Tt,;;.
'.e:r lE j iCEDE C'OE.

~ .: :, VJAG GEAEoélD *EKHN.
., lE" HET BLeED.

. .-q_' 'j ES:';G !LVE~,
S£UOLLEN 8ENE~.

MARTIN'S
APIOl & STEEL

I '00, dam .. I PILLS.
!c ..\[ i,idf"1 'oor ..;rl! On.{p;t'Q'"ltlhed ...

.rt .... ;.olldó?o ""U '!I>O!l ..... 11 :Martin'" r!r~U
.. ~ . :;o"t eer ..u, t41l .. u van I"!iio(e (Jn4(u-'. :."'~r:~~~:.ntif;l'~!l::nr.e :~.~tVt\~~~~::~

t Y"fI ~ A.poU:U:lun en lLl~IJIU:!Q,
':l...; -, ,~. i.......)~.

TE KOOP.
GKOCOLEERDE Lemoen-

511artj~ en Zuurlemoen-
:tomen t& I:OOP bij

C. A. v. II. MERWE,
Bethel

"ioorder Paarl.

8EOCULEERDE
~nl()E~.NAAKTJE, ZURE LE·

WUl-:.'i IlOMEN, eos., in!l()()I"t,en_ 0 a.
Je .:idrbewonderiug wekkende
\ ·(10'" Lemoen,de RellSen Spaanse
Z::'9 Lemoen do. Verkrijbaar bij

';"\;5 J. v. D. MERWE, J. ZN.,
Waterval, WeIiugWD

W. G. COMBRINK,
De Oudste Koloniale

~ORlOGE EN JUWEliERS WINKEL
(GEVESTIGD 1836,)

~u Verhuisd ~

No. 74a, lANGSTRAAT,
h •., J·,nren no KorwIlDuk' Bu.. ,)

K.&.&~A.D.

VEKOPINGEN nrplicbien de Eigenaar om meer ~kend te maksn d
Tolgonde boog ge"'&ardeerde toebereid.eien :_

(1.) O. H. BOSIr.NBERG'S ORANGE AROMATIC STOMAOHIC BITTERS,
. en maag.eMlterlring8 en verteriD!lsmiddel, Etl8r l&IIgell&&m geurig gemaak~ en meI
specerrj sn doormengd, een zacht ...erkend huismidde] met wijn of water. Prijs 2/-
per PlO' bo~tel

(2.) C. H. BOSENBEHG'S beroemde CARRAGHEEN OR IRISH M088
I'.XTRACT) tegen Vtri:oudheden, Hoesten, Intlueul:Il enz. Prijs 1/6; per post 2/-.

(3.) C H. BÓSENBERG'8 NEURALGIA AND TOOTHACHE CURE
(.vor uitwllndig gebruik), tegen Tandpijn) Aaule.icbts Neuralgia., 61lE. Brengt
':>vedig en zeker nrlichtiug. Prijs li, ; per po!It 1/4

(4.) MURDOCH'8 UNRlVALLED ESSENCE FOR LAMENESS IN
flO~8!o:S Uitwendill gebruikt. Volle buonderbeden bij elke bottel. Prjje 'iJl;
per post 3i6. O. B. Bêsecb erg, Enige Agent.

(5.) C. H. BOSENBERG'8 65 jllTig berocn de PILE OR B£MOB-
RllOIÓAL POWDER. Deze beroemde poeder (C. B. Bësenbergs] tegen de
orgsta .evalJ.m nn Aambeien IS de enige echte. Prij! 2/- ; per post 2/6.

(G) C. H. BU8ENBERG'8 I~FA....'iTS ANTACID POWDER. Een
veilig en zeer kO!tbaar toebereidsel Toor kleine kiLderec die un de algemene onge-
• oldheden Jijde!!, yoornamolik di, de ~evolgon zijn van maag ollgllliteldhe~en. Prue
1,6; per post 1/10.

(7.) O. H. BOSENBERG'S GRA.ND 8ACBREROOI 8YRUP Toor zuige-
liogen en jonge kinderen. Veilig en onwaard~rbJ.llr gedurende de veyurlike tjjdper-
~en YBn zuigeliogec en wanneer 'Ii bn den krijgen. Prijs 1/., 1/6, 2/- en 2/6 ; per poet
od., 9d. en 1/3 ext ...

Alle boyeng8noomde kootbare medicijnen worden ..erkocht bij de" SW AN
PHARMACY," Opgericht 1820, pI •. Dree en KortelIW'kt Straten, Kurst.d, door

C, H, BOSENBERG, Apotheker en Artsenijbereider.

BETERE WAARDE ONMOGELIJK.
GEUJKE WAARDE ONWAARSCHIJNUJK.
VERSCHEIDENHEID, SNIT Elf ILUKSEL ON-

OVERTROFFEN.

EERSTE KLAS,P'LEEREN.
Prsohtige Sorteering voor Heeren, Jongelieden en Jongen!

T00r het tegen woordige Seizoen.
_ .._--~--

Ieder Kleedingstu.k gamaut in onze JIGJ! Fabrieken in het

West of England.
L.8T OP ONS BENIG ADREi:

.J~ LAWLEY & Co.
Langemarkt-straat tot Kerkplein, Kaapstad.

Citeb-... ]E»"'I~I::J:»,
HANDELAARS IN BOUiHOUT Elf IJZERWAREN,

Hebben altijd voorhanden alle grootten, in de volgende afdelingeD

Rood en Oregon Pine, Delen, Vloerplanken,
Zolderplanken, Bashout, Hickory, Essen-
hout, Kajatenhout, en Pitchpine,

ALSOOK

RAMEN, DEUREN, LIJSTEN, CEMENT, GE-
GALVANISEERD IJZER, en alle and6re

Bouwers IJzerwaren.

Exchange Place 19 en 21, KAAPSTAD.

£25 BEI~ON_ING.
J WAAROM Illeer betaald voor uw 'Overmantels, PeuDt- en Slaap.

bIDer Spiegels, Voor- en Eet.bmer Spiegels, V6lltibale Standards, Bam·
bOolS Gordijn Palen en Benodightlden ah! u DIRECT yAN ONS bn
kOptJD. Wij importeren direct van onze LoDdenae !abnek ~Q besparen Il
d.a&rtloor Agente- en andere commissies. WIJ ZIJN· nIet Agenten
(Factonl) maar BESLIST FABRIKANTEN. .

BoveDgenoemde beloning zal gege'f'en worden aan emgeen die onze
verklaring bn U!geWlp~eken. . .

Bezoelten uitgenodigd. SchriJf om een Catalogus.

DIAMOND & CO.,
IlORTEMA.KT STRAAT.. 80,

IUAPtlTAD.

,

EN.

Iedere Pren' Is een Verft&&),

HIJ ZEGENT DOAN'S RUGPIJN NIERE
De heer CUAS.DUlWi, de welbekende Boekbinder, 8Chrijven~ ian 10. ~i»pI1tip1il, KaaJ)8tad, op 16No"., &egt;_

.. Voor ve~e jaren leed ik: verschrikkelijk.. In den winter was ik . ol rier dagen in de week in
bed te blijven. Ik had ;1:warepijDen in den rug, mijne beenen en al waren; aangedaan. Ik was zoo
.zwak en neenllachtig dat ik verlangde om te eterYltn. Alle dankbare. V!Ul vrienden en doctoren
heb ik zonder goed gevolg probeerd, Ongeveer drie jareD geleden rei<l een mij eel1 doosje van Doan's
RUI-,"PijDNieren Pillen te probeeren. Ik kreeg drie doosjes. Voor ik: het . doosje op bad kreeg ik .er-
lichting, toen ik drie in hael kon ik opetaan en mijn werk verrichten. lit· nog drie doosjes ell bield toen op
daar ik geheel hersteld WBS. Ean of twee maal daarna kreeg ik weer . van mijn oude kwaal en nam de
toevlucht nur Doan's Rllgpiju Nieren Pillen, een paar pillen geven mij de verlichting. Twee jaren
nu was ik volkomen gezond. Ik kan mijn werk nu dagelijis doen en en sterk. Mijne Yrienden
wensehen mij gejuk met mij u verbeterde gezondheid en het IS onncdiz te dat ik ~ijne dankbaarheid niet
in woorden kan uit;;preken voor den zegen mij door Doan's Rugpijn Nieren aangebracht. Jk verlang dat
ge van mijne gctuigenis zult gebruik: maken, in de hoop dat anderen die mijn kwaal lijden enn ala ik:
daarbij mogen protlteeren." .

NIEREN KWAAL. RUGPIJN EN IN
Mevr. PHO.I!:BEELlU CROWll!!, 3 Collison Lane, aan Chapel Stra&t, A........lau,

r-u gedurende een jaar leed ik veel aan nieren kwaal, rugpijn en indigestie. bij mijn doctor, hij heeft
zijn best gedaan, doch zonder succes. Ik leed ook veel aan dniza1igheid en in den hoofd. De pijn in
Jen rug lUeeg ik vooral in een Zittende en liggende positie en kwam _ vorm YaIl een steek in de
zijde. Omtrent een maand geleden boorde ik van en kreeg den om Doat!'s Rugpijn Nieren Pillen te ge-
bruiken. Ik kreeg- een doosje ea begon ze volgens voorschrift te gebruikeD. !lit bemerkte beterschap van den
eersten dag af cn hield vol. 't Wa.9 mijn geluk, \VlWt dank zij Doau'e Rugp~n Nieren Pillen, ik ben ftIldaag
een ga.nsch andere vrouw. Al mijne oude kwalen zijn weg en kan ik: u nooit genoeg danbn voor de voordeelen
die ik va.n Dcan's Rugpijn Nieren Pillen bad." i

EEN SMIT VAN ZOUT RIVIER VAN RUGPI~N GENEZEN.
De Heer J. R. HKNRY, 9 Cecil Rd., Zout Rivier, zegt :-" Ik ben 50 j., oud en ~n smit Tan ambacht.

Ik: was in St. Helena geboren en leefde vele jaren in Nama.qualand, waar ik tI! Port Nolloth goed bekend .ben.
Ik heL vele ponden aan doeters geld besteed om van mijn sw~re rugpijn en la$t met mijn urine genezeu te wor.
den. Ik hoorde van Dean's Rugpijn Nieren Pillen en kreeg een doosje. ; Na een paar dosieeen kreeg ik
wonderlijke vtlrlichting. De pijn in de rug verdween en ik hael minder last hn de urine. Doan's Rugpijn
Niereu Pillen heLben aan mij gedaan wat gt.!en andere medicijn ooit deed en ikizal zeker deze pillen bij al mijne
vrienden aanbevelen en ooit bij anderen die aan die kwalen liJden die mij Toor rele jaren ongell1kkig maakten."

Alle Apothekers eo WiDkelief'll znllen hlii -un u te bedienen met Doan'.
erop knnt rekenen. Maar om fouten te Toorkom6ll, Traag DUIDELIlIt naar
nUlll " Dosu's " op bet doosje st .. t. Ge kUJI~de Medicjjn ook direct krjjgn T&IIde eigllu;.an F,olicor-.IloOlelI1u
Strad, Ka~psiad (Post B08 1~7), franco op ontTallpt YaD 3/8 per dOOljeof 17/- 'fOOr

Hoe het

Pakje e,r uit ~

ziet.

R. M-ULLER_ ...
KT_jAVIER~~N

JDE

luid AfrikaansI 10nderlinge l8V81S
Verzekeri, VereoigiDI.

(JiUluitm/, ,_,_.. ,,_. IN ~

RIT RHIUIUTI01T&O 00'1
Boomstrut. II.&.A PST A '0.

v.. IIrlj,-.r bil rJIO A~ .. WiaWIIIn
.... ltMPOW toi .... de Z-boII. ,

HUN WONDERVOLLE TOON en merkwa'lrdi~ duurzaam.
heid hebben hen met recht de unieke onderscheiding doen ver.
dienen van de Piano te zijn, "die er door hot gebruik beter op
wordt," De R. MULLER. Piano is in ~ER SCH~LEN EN
INRICHTINGEN in gebruik da.n eUlg' ander f~~nkaat- een
feit, dat voor zichzelf spreekt-e-terwijl aan de" R. MULLER "de
voorkeur gegeven wordt door de meest kritise musici en mwaek
liefhebbers, overal waar de Piano bespeeld wordt.

DE PIANO, DIE U KOOPT, moet door de volmaaktheid
van haar toon het oor aangenaam aandoen, en het oog strelen
door de fraaiheid va.n haar uiterlik, terwijl zij tevens door haar
roep van duurzaamheid aan uw praktise zin voldoet. Du~enden
dergenen, die dit instrument tot hun volkomen tevred~~held ge.
bruisen, zijn een krachtdadig bewijs, dat de •• R. MULLER"
al deze vereisten bezit.

Fondsen •• £3,000,000. ; InioIQsten •• £460,000.
Alle klassen van Levensrerzekeringa Polissen.

Gemstigde Premien, Lage verhouding
uitgaven,

DRIEJliRLIKSE VERDELIiGvan WliSTiJ
Samengestelde Bonnasen;
Vorige verdeling in 1904 tegen £5 SB. percent voor de

drie jaren. '"'~at ook.uw om~tandi~.
heden lliv,;ell lij Il, H.
~iillel'8 gelU1Uclik be-
LiJlu;.; ..,t.ebel llllUlkt het
voor ~ niogelik OUl eeu
R. Milll"r Piano te be-

litton.

-

lY lW' u ook moogt ..-<>-
UOU, Lal R. Miiller Il

parno een instrument
senden. R. Muil er neemt
uw oud instrument over
t.;geD liberale vergee-

ding.
Fraaie catalogus wordt
up uuv""'" gn.ti. aan

Il .. sdres g~l.Onden.

'JOHN ROBB, Secretaris.
Hoofdkantoor: Kaapstad. DUIZENDI"

G.tul,adu-ltt VaD Taam&D1",\,
EaDom. __ T__ -'rift I i
~lkbe.. 01_....,_ J_'I=1 ••,

.... ~tj ~dItU,_to ..... 1Id _ •

... _t ,_ tOnaaI<WOI Ill' lUl, bij ......

.... hJoJ·, .. pt)Jo .-. "Jl. N.... ~." "uouel,_, _~_. ..

R. MULLER'S,
UITITALUlfU,

40 eD 70 Strand St I
KAAPSTAD.

JEYES SCHAPEN DIP
(YLOJ!C1BTOP).

Zeker g~nee8middel vo()~Branclztekte-NIKT
VERGIFTIGD. MRT SUCClS gebrui~t in het OUDTSHOORN
district voor het doden van Insecten op Straisvogels, doodt
Bosluisen op HOOrnT6e, P8A~eD. Ronden, Pluim1'86, eos., eDt

JEYES DIPPEN en ONTSMET110DELEN zijn woorden dj•.
m elle huis in Zuid Afrika: bekend aijn.

GOUDEN MEOAUE KAAPSTADSE TENTOONSTELLING,
0"1'".1."0L.ANDSBERG .. Qo.,

Kaap.t.d.
Enige Agenten Toor Znid Afrika. 'Snb-Agenteu in aUe voorname dorpen.

H A
IJacques Duss...

.. Co.,
3 KERKSTWT, WPSTAD,
a.. 288.

R. MOLLER,
1'00 BUll 133,

KAAPSTAD.
Telegr-~mmen:
.. RKLLt'll," Kaapstad.

E X ~ CUT E UR SKA M ER.

U M

Voor de Administratie van Boodel!,! on Nalatenschappen van
overredene Personen' AfwazljSon, en anderen, als
Executeuren, Agenton, Curatoren en Administrateuren
D,~btjlegglng van Kapttaai onder ver~ekerlng van Vast-
:.{(Jec1. .. nz.

OPGERICHT 1838.

TlGKNWOORIJIGR !KTl VAN OPlUCHTING V!STGKSTRLD DOOR !RTB
HB P!B.L:KM.KN'T, No. 17. 1889.

KUTOIUIi :

Ho~k. var.! Addel'ley- en 'l.V.le.éZ'_t
(INGANG WALESTHAAT)

KAAPSTA.D_
áaudee lhouders opbt'tacdd !iaptta«! ,£27,000 jl (I
~e."'el'Ve Foudsen 128,611!) iJ

PAARLSE MONUMENTALE WERKE•

DIRECTEUREN:

WaaerfaJ ei Har4ick,
BleUlDI88U BIZOUIU.

•• VOOR ••

Monumenten, Gedenkstenen,
Kruisen, Kransen en Tralie Wert

~ TEGU BILLDCI PlWZBlI. _

G. HcTHEAL. He' beria ... lit
Zuld-AfriIr_obe Ge.:IWItd.
647 bl&. 11/. pcMtnjj :

JOlLUilU BlLUiDT. VANWd
HELO. Het CoAoatraaebaz
Tall Irene, mei 2 portnttta, il.
poatnjj. .

BUTO. De Biemme GOeIe roe-
peilde &ot beberiDC. lit,_.
njj.

H.l. BRINK. Voor Vollr eD T'"
Too__ peL 9d. poet"".

0tI WelEd. neer W. E. MOOIlE (De IDe WelEd. hoor HENRY H
hooron Mo--Jre en Zoou), Voor- JONES.
utter. , De Wt!IEd. heer T. A. J. LOUW.

De WelEd hoor A H PETKRSEN, IDe W~LEd. heer W. T. BUISSINE.
M.D. M.L.O. (De heeren Van Zijl ell Buiasiné)

I1lutl.Ues 0 PrfjIUjltU
Grat1J op Ion•.,

.SCHR'''' AAN

I.ir Personen. die begeoren de Exeoute111'llkamer tot hunne Execu.
teuren Mede-Ext!Onteuren of and(,rszins aantestollen, kunnen haar aan-
"tellen' 8ll nomin--.n eenvoudig onder den titel YaD" Exeouteunkamer
in Ka.'\pated

Aanzoeken voor LeenIngen. onder SecurIteit van Vast-
a-oed, tegen de loopende rato van rente. zullen dagelijks
gedurende de bezlgholdsuren .In behandeling worden
genomen.

BRANDKAS'r BBWARING.-Jaarlijksohe huur Ylln
;-;'U'l8~D loopende van één tot vijf gtl-i.ne.'l.d.

Ht' Kamer Admini8tr~rt Insolvente Boedels door har-en
~ecrf>f~rjg_

J. H, N. ROO~, Secretaris.
-11, DORPITWT, WPlTAD4GBBRS. BOHLMA.NN,

HOEK BREDA eD 1'. D. LINGO BTJU.TD, lI00BDD PAARL. -
PLOEGEN on andore LANDBOUW WERKTUIGEN.AFRIKAANS RI"TUIS FABRIEK.

&- 'wA~BNB % 1lIl....O.IiIB %% ...
VRIENDEN Wij hebbeD geen drOOll hod OP PÁPIBB, maar w9l in

onze p&khuiun_
Alvorens gij ~ rijtuig wilt.~tel!!lD, n~~ ~ij u Dit u te komen

overtuigen dat wij wel in staat Z1J~eL~ BOOr' riJtUIg Tan toed till droog
boot te .loveren, in da kortst mo.l(eI!ke ti]cL .. .

Ocse Naven, die d~ _hllO~dr(lllD.•~!1 nl.tuIg .pelen WO~8lI door .on.
speciaal inge7oerd; en I1Jn Diet yerbiJgbae.r ID de Kaap Kolollle.

. De Uwe,
TBOacr; .& VJUiUlTBa.

BU' 18, ONDER PAARL

DE Plo~gen en Landbonw ·Werktnige.. n van RVD. lUo&:zijn
op de la&tete Tentoonstelling beloeDd geW'Ol"den met de
Gouden .Hedal~.

DOft &anzoek voor prijzen. en bizonderheden bij de enige
Agent 'fOOI' de Weatelike ProviDcie,

.A. NEWlt ARK. Napier

[lE KOOP.
GBOCULBB&DB ~

ft Naartje bomen te koop.
P. J. ».a'18,

BJaawVallei"
lVeDi~



£1,100 A. DONNER ~ C
. li!

-.lAlI-

ROKERS
-VAB-

" THREE
CASTLES"
-0--

" FLAG" Het grootate ueortiment en de beste wu.rde 'ft!l LAMPEN in Zuid
Afrika.

Wij "jn de v:){)rnaalll8ten in deze handel voor de 1Mt.te 16 jr.reo
_ meAtIIIdeze plMt. te behouden.

Elkeen wordt beleefd verzocht een lrijkje te nemen,
Sig aretten.
Aan di8pZlen, die de

1AliIEUISE
,SOliI_liST

Onthoudt al.-u-blieft 0111 weuwadres :

A. DONNER & Co.,
BREE STRAAT, 123,

'TUSSEN KERK- BN LANGEMARKT STRATEN).
- 'fAllDa'-

HlISY IILSI liJm
correct (of zo correct
mogelik) berekenen. BELANGRIJK VOOR BOEREN.

DE IASSEY HARBIS SCHIJF PLOEG.
-£100 ."elike Wtlg·
gegeven

10laanden lang I
EGGE., EKKELE-VOOR PLOEGEN
,iiSlL .

were :Haud •.u.a de Prjj.en sfln'tor Correcte Op-
IUf (of naaste

... £50 0 0du.ru.II)'lOf' daarop yolgeade 25 0 0

" " 10 0 0

" 7 10 0
" " 5 0 0
" " 2 10 0

£100 0 0

10 .undea tegea
• 100 ••• £1,000 0 0

-0IIl9OOl' d__ petitie in uu-
lMIrIriDr • komen, send ou per
-* 10 VOORKANT.Blf ftD dl'
r.TR1UD OASTLES" of "FLAG"
~ bijeen .. bonden, till eohrijf
ftidelik~ d. aehterkant na MIl-.m. 'eftD 10uw~. met
uw VO ft naam, wRat en Stads
.&dJ't-e, NIET P B. nummer.
De Ooupona dia in de pakjes

sijn moet.en niet ingelonden
wo.,.den
Voorbeeld van hoe de gill-

a1Dgmoet gf'znnden worden :-

LEES HET VOLGENDE GETUIGSCHRIF-T:
Van de beer PAtL J. DE Wn,

Zand vliet, ~hhton.
IK heb de MAS lEl HARRIS dubbele 5ébijf Ploeg geprobeerd, welke gij

mij ~zonden hebt. en hem een uitstekend werktuig bevonden. Hij .beweegt
aich beter over de grond dan en i Je gewone Ploeg en snjdt sonder moeite door
harde grond. Hij is een ideaal Ploeg v 'or het beploegen vau onontgonnsn grond.
vooral va n een bodem waar grote hom en geetaan hebben. daar hij de dunne
wortel. doorsnijdt en de eigen"chap beeft d.';"r o..er heen te gaan, w aa.. bij niet door
k..n komen. Ook onderviudt hij g' eu scbade hij het beploegen van steenachtige
grond.

Ik heb alechtx gedurende fen weei m it do Ploeg gewerkt en deed meer
work dan ik zou kUUUPll doen m t een gewone Ploeg in de dubbel, tijd. A ebt
Ossen be~f een Ploeg '0 18 de mijne 110 'i . om ur mee te werken, maar in zeer
..... re grond tie, U•• on. Ook I. de werki g .....u de Ploeg Keer eenvoudig, ik heb
eeR k,ffer boy ID dia niC om met de mijne ta werken,

PR.:EJBLXJBT OP .A.ANV.R.AA.G.
Glam, voor April opbrenpl:- B. M.BOSS &C'!.399.166 onzen.

STAANDSTRAAT, KAAPSTAD..108'1 Jt')\I!:,,\,

97, fuuBJ.LL BT1U.4T,

.108..ufHltSilUBO, HOFMEYR, DU TOIT & Co.,
'i6, WAAL STRAAT, K >\APSTAD.

POSTBUS 1230. Telegr'l.les Adres: II VESTA."

Diracte Invoard ers, Algemeen en Indent Handelaren, Commissie
Agentan, ElEGTRIES en GAS INGENIEUREN.

GiIUDa.D '1'&11 de _delibe
OPBBKNGdT _~ op de poetspa
op of voor ~e EEB.8TIiI da, nil de
~ mMlld mUl niet t_ de
TWUDB en TI&NDB vali enige
~. Ten einde daidelik de giMingea
_ d. eene maand 'I'1Ul die voorde 'I'olgende
-- te ..,heiden, aclleD opgaveo
ftnODdea hlMeD de TWElDlJE en
TIltBDJI Diei iD aanmerkiDg komen,
lie •• qll....... PrtJa " ••

.'00 al worden toegekend loan de
-.I_ings', die gedurende .de 10
!!!MDCI .. het groot.te uutal giMin_
pil al hebben ÏDgesondflll.

IDvoerden en opzettel"l!lvan Waterwerktuigen, loalt PompeD, Pijpen,
Hydranli8e RammeD, WindpompeD, ell%.

De firma H. du T. &: Co. nemeD contl'BCten aaD voor het importeren
en oprichten van STOOM, PAARDEN of HAND-KRACHT BOREN,
alaook het horen zelf, en verzoekeD belangstellenden hen hierover tea.rq' iD gewone IChrijveD.

--- eD in .00..... Enige AgenteD voor de beroemde " AFRIKAANDER" WIND-
POMPEN. Hoofd Agenten in de Weet. Provincie van QUIB.BLJlS

B d 0 b t Co tit' PO.lDlUlB eD DIPPEN.
OU prangs mpe la. Contractanten van ACETYLEEN GAS en ELECTRIES LICHT

toestellen in huizen, kerken, 8Cholenen dorpen.
Enige .Agenten in Z,,' d Afrika van de wereld beroemde "WIE8NER"

PIANOS.
~ Invoerdel"l!lvan alle _rten vaD Rijtuigeu, M.ubela (voor huis, kerk
'0 of BchooI), PlakpiereD, Roomscheidel"l!l,Brand-baten, Geëmailleerde-waren,
: Kachels, enz., enz.
'i De firma zeDdt hare reizigers geregeld uit met priw:htige Yerzame-
~ linren monaten van alle handelswaren.
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iijijii KOCH & DIXlE,

Hoek van Burg en Kasteel Straten,
- KAAPSTAD. -

; VERGEET NIET I
~
.!! 0., wij een prachtige voorraad Tan nieuw-modiaohe goederen
~ hebben sooala:
.9

Verwarmende IStoven waarin Olie en Kole
gebruikt kUD.D.eD.worden.

"Bekla:" Bad lGeyaerl.
Tuin WerktulgeD..
Kruiwag8D.I.
OmheiDiD.ga M:ateri&aJ.

J!
:!
~
'0
c::
ol..
E

-De opbrengst was :als volgt -
NOVEMBER ...
l>ECK)fBER ..
UNU.U,I ,"
PBBR,ARI : .
IIAAKT. , .. , .
APBlL .. , .

3M,J67 O!llell.
8Il%.:m. ..
369.%68
86.1 811 "
800,828 ..
1J99.16e "-OPU VOOR MEDEDINGERS

DOOR 8EH~ EL lUID AFRikA.

VOGI' ....... bilOllderheden si.
Ooupoo in .lk pakje YaIl bo"uge-
...-. 8ipreiten.
lead 'DW ';"ÏJIpD'~

MB

The United T9bacco
eo.pan ies , Limited,

Ptstbu. 417~
IOHA.IElBUII.

-"...................... ....---" . f =......:.", DI III-PIII8l! SPOoBIP~
later W.. o.rt.r, w_ lA '"

: Wá&IIt itl:Mt a Woodltoc*, il • ~ -
t.I ~... ba :bHr~ 0• ." .. I Ylll·Pl1esh &feil•. .o.ad.... ,_,... tot JIl .... , UI.
:O. ..... ~nUl. -
.... janD -.-- - __ L_ : OP en vanaf de 9de J '
- .... r or .. eD - ~ • lA/U:: \.__ un~~_ iaba~.Bij 1nIV, ••en .uangende de ti '
.ÏI..........laW - ~' ..~ ba... voJtoolmg der Lij'n 11,1~~~
.•~ - ft'lI- 8eot.ie om ' ill \lIJ:ti-;'--:;-'" iIUl~ ..,._ van

b
, druis Vlf'iDaar

beIIt· - . . een punt mnen éé 1 mi 1
''Ik'~ dat het mijD plieht lot • te ¥riub Station J 1'&1lICb.rijN _t ......m& na l..tpln geopend "or.

.. twwcIea .1. Ik .p ... .... ii den Tonr de Verzendi.ng
- .~. ~. ~ &~- Goedereo GOOr COt'fitr:~• ru....IJD - • • U..~=~ PijD _, JIOOit . Tremen op DlO8d~en en in
~ "II@, ..-eNt.oorde mija 1IJIeIlt.. dien hetvoor het vert-'ilPr nod •
~jJi.eDJi== r::~i'"::; blijkt ook op Zatllrdllgen. D~
hoofd wwd duicelig eD - laat ~ Goederen lullen op r~ico_" Dit duarck """- .J_ • 'l'an
kwam. over ~ '~d" ...... UIJ EIgenaar V(lT\·.oprd Wo
twee )aI'llJIl. ...... mIJD '. . "r.
nJriug met nl. 1... ik den De vrscr.t Zol z~n teO'e 1
veel TAU d.,..oord~ polpa N- het (réa SI illiL-gj per' 1(I{) ~bsS.gebruik RIl Do&Il. RngpIJIl l~ t . . , "
pillen ill gevallea .ooa1a bet ~ me I en JIUDlmum Ot<drag v
Ik ~ eeu dtwaj. eD weuu~.ge . Is (Kán Shillin~) per bete&D
later 'I'Oelde ik mij nel betel!. din D G n-
hoofd "erd heWercier.d. . . g. e oed~ren kl1Iloen
W'C'd miIlder - mijD ~: . r dooTgeboekt wOrdPL tet de=--;'~'::baa~t! llldemijt (labij Prieska). De
al llente(il. !>ii eohrijf ik toe nacht moet Voor:l:l betn"d

Dn.-.i'" Nierell Pill •. " de Ir" ""'"- :oa.a..~- .....L-'jf --.. wor. n ~ WIt1.nllt'fj lInft_~ P siek .iit, -.n OAI _ .... G' • d ....,.-
dig ti.. ral Wil_g8ftll: 11· ~ - oeoeren wor en geëndoraeerd
~ rMd ga" lT" hriIlIliIijf* ~ m~~ de woordt'n.: 'i b ehl'sl op
phD:!. ft ïa lf*- PiUea ÉjD R18ICO van de ElgSLl\a,.,,,
'l'Wkriiitbur~3 an. Apotheba eD
Winkéli iD zaid Afrib, ol diraft - d. .ALAN GRANT.DALTON,
eipn .. l'1 Feetc..Me<lellaa00= Hoofd In~ni6urstrut 158, P.J[. Du u91I , '

\eglIII 17.. 'rOOI' _ ~j_ .1_ ltutoor l'aV. de Hoofd llll!:anieur,
't'OOr 3e. 3d. JLU.Pee Gouvememento SPOOMr"C811

W_' __ • ft8 ... dit _to Iupatod, 29 Mei, lP05. '
0- krijst phraikt CIOar bn U.
William a.rt« (Ad'I't.)

.... 98. 68, Burgstrut, KAAPSTAD ID larktplellI, OOST lOIDEl ~.

.9ntJoetfel'd van :t'anrllouul§ueerlRAtIfJ eJI ?h~~ ..

LLOYDS' LLO~DS'

i

I-
.. Aermotor "
Windmolen

" Aermotor"
Wi-ndmo_

lB~NISOH
TEe-RRN

In de Boad
HESTIB
van HBS
MallD€sb

- ...-
a..dbOPdII ea __ :loo-

.. -. Lacht ... het
Opbij.alsa ,,_ Groot.e of
kWn.~ ALLBN

hebben teg
fOhnldigd
neemde BI
I()Cht hun
!lenden en
be:.alen aan
derJiI'l!e TI
Maata.haPF
bury, binne:
dese datum.

1.

WATER

r"to.,

-,.. -_.
Huishouding of den Tuin,
Ba Drenken van Yaa,
I Baaproaiiagsdoaleindan

Kantoor van de Afdeling ••
raad te Cerel.---

"DEI, PtI1TEN"
IOOIGATEJL

-Pl1BLIBKB D1f!fl8GBVnUI.
BU êH 1f'Cri.t bnmiIlf8P"Ilt. dat

hei het plu ÏI van de AfdeliD .... d
nn oen. d. toeetemmm, van Zijn
hcell.DN d. Goaverll.ar te ftl'-o
_bn ODD een Xorpn .Lud op de
uit.plmllÏDg Karoo Poort in ~
r.fde1intr t. nrhuren YOOJ' eeD penode
'u UT'O jaar, onder aeon. 107
YaIl Wet 40 Tall 188i
Bui, perIOOo di. hier objeatiel

(tPD heeh, moet mja tePInrer-
pÏllpll !Je o~ daNa to..
komen op of \'QOr 12 Juni, 1905

HENRY CAB80N,
BearetuÏl

~ ,,-
verrRlUWBMI.

• Oliver· Ploe8'en, • Planet jr- OuItJvatora, &1ren.
• DeerlnS'· Bind ..... SniJmachines. Maalera en Harken.

LLOYDS' houden In voorraad all~ soorten van GeN.deoN •••
b.noodl8'd voor de Boerderij.

0 .... , 11 Me;' 1905.

Tbomson, Watson & Co., KENNISGEVINGProdukten en
Graan Handelaan,
Vellen, Wol, Huiden,

of' DI

TENTOONSTEllOOI te KAAPSTAl

enz., enz.

-AFDBLINGS RUD OALVINIA
V&RLEGGIKe VAN PAD.

KBNNISG EVmG gesohiedt hier-
m.de in termen "an beoti.e 152 van
Wet 40 van 1889, dM due Raad MUN Nieuwe Seizoen Voorraad ...
"oornemen8 is Zijn Euoellflllti. de Boerderij, Groente en Bloem za.dea iJ
Gouverneur te verzoeken het TOlpn- juist uitgepakt.
d. Pad te 'l"erleggen, viz: lIet B~ ~~::'n.Sortering to.n slecbtedJ
publieke Pad dat leidt van Keiakie OP U.VRAAG CATALOGUS DIJ
II&aI" BrakI,'nteh', VIUl een puut "all _
~t~iee.Kop tot aau Brakfonteiaa CB AB. AYRIS,
Personen die obju:teren tegen r-- DI IUP~K ZlIB BI IIi9DII

IIOf'mde Ttlfl~giDg -worden Tersocht
lulke objectiu Ichriftelik in t. ..n- HANDELAAR.
den aan de onderget.ekende binten ST. GEORGE'S 8TRAAT, 118,
drieID&&I1dlJl, 'f&naf du. datum. ltAAPST AD.

N. I. LOUW,
8earetuio,

Afdelinge Baad, Calvinia
Afdelinge Raad J[anlioor.

Calvinia, 27 April, 1906.

voos

BOIIIN 80 GRRftTB UDU

-
Hoogl'te Ml\.r.Kt-Prijz8l). gegeven.

GEEN COIIIISSIE TE BETAlU OP YELLEN
AAI ONS GElD. OEI : YDDR .

YERHANDElI.t--- ...,..- . :
Producten Magazijnen: :MAITLAND STATION. Zand als-y.b~laft alle :P~ductan
Hoofd Kantoor: ADDERLEY STRA.A.T, 4, naar laitland. statIon.

KAAPSTAD. ___
Telegrammen: "THO.SON," KAAPSTAD. PRIJSLIJSTEN OP APLlICATIE

BOIEN EN BEENTE STOUEI.
DB OIld.rgeteUndt. ..lom bekelIt,

Iteeft "oor d ... lDlIO .. d 111l1i lA koop ..
pracb*it. 'I'eorrud bom.n, beltMDde

----------- uit. 160 'l'el'llClull.nde roorte. CitmVRUCHTBOME'N BliIJhtJIroof .A.ppel eli &adert lIoma,
\ allOOk ~3 n. d. b.. IA *'>orten Prieel

, iruif .t.okken, cem\ op Jaque., Te.
- .. ..,.. ........ _ een -.rote 'I'Oorraad Rfde ell W·u.
- ..... ~.......' H ... epoot atokken, jlenarborid seed

"rij plnerd MIl IlW UU" Spoor .. op J~quea ",(nt te lijn. De belli
weg Station. loOtS ia MIl rJlea besteed. Verderf bi·

IIOndarbed.a. mM C..to1ogtU op_·
"I'UC 'l'erlr:rij,bu.r !tij

S. W. JOUBERT,
Bon. Vallei,Wellilliloll.

KOON

Wm. Robertson en Zonen, I
HUIS MEUBILEERDER~,

FABRIKANTEN VAN KOLONIALE MEUBELEN,
Strandstraat 61,63, 65, KAAPSTAD,

(BOEK LOOPST1U.AT),

Ziji gij OTertuigd, dat Dten Il geen
oftrdr.,.u ho~e prijua heeft laten
betalen TOGr Il" (iewlllJ!8ll, Ril..,
Amluaitie fill h... te~ probeer
h.t. da-tl ... bij ~

BILLSDOI " BILJaSDOI,

Elntl 11.llt.1t
"BIETTI"

ZII_lllrI,
Direct geïmporteerd

van ltalie.
Itrkrlll_ .IJ :
DAIIlL IILLS en ZOU.,
KAAPSTAD.

Bleoht. de balte klal gtJederen worden in Toorl'aai gehond.n.
NOTIC8 il

th.t we intenc
CI8l'ti fied copy
Tranafer made
of January, 1
GUI'l'JU JA (lO BA
lIJd hurvi ving
lat.e JOllANNI8
in fa,our of tb
dell8 for the
the Dutch Rel
1& Bredaedorp 0
WhOl'eby Ot'rtai
1Ilark-p.d ~ o. ;
Bredudorp in
Bredudorp meI
rooda, w88 con v
ADd all peroo

!-e uy obj~
-. of such c
~l)ired to l~
Writing, with t
~. in Cape
4'",,","n day.
of the pubJicatio
Dated at Ca]

6lh day of June

DIIP.qs &; ya

Applica.nt's I

113, St '

d. F•• rikaniln 'I'U nrdt18uu Oe-Eersteklas waarde in ledikanten, Karpetten eo linoleums. ....u, Lcm4en, Birmist4'ham. ea
Ritten Kamen, Burr 8tra&t,Nieuw8 voorraad "CARPET SQUARES" in alia afnlatingen. ltAAP8T.A.D~
Wij hebbea Dog _ PIAl'. ~.JlÏprm&te
,e'l'lekM _kIoD.lwllin.. 1Il0D'.r
Geweren en Rile., die wij goedkoop
nrkrijgbaar .tellen, IW'I'OrPDlwij DIAl'
de ai.uwe gebouwen .,.rlillÏ11u.

Eetzaal, Voorhuia. en Ettudiebmer Meube len,
OntYlUlgu.mer II Suite. " en .. Fanoy II Stoelen.

LAATI!ITE STIJL III BEKLEDINGEN. MateriarJ. en Bewerking
gewaarborgd.

Doe a.a.nvr&aa' Vool" IJJst.
096 BLllPKAMBR IJ SUIT.RB " in Satijn Notenhout sijn
"The Very Thmg." Kom en sie se. H. E. V. PICKSTOIE a &ro.,

P.I.~&1OO'lD~8,m,
YiaPUI.L.

BU de H... ~H, li }UBI,
Tradon".hoek Barrydale.
1 Manlletje SCruinop. Onp'

merkt, heeft ee&-Wilt .. Vier aan tlD
.lerk. De eigék kan d_"t..., krijgea wei betaling t'lIJIaIlI

.. te. 5dt
Indien aiei l(8-eigend 'OCI d. 1

JIllli aaaat. zal h ij verkocht wordP
em d. IroneD te dekken,

lG Hei, 1905.

G.Ulaatrwrde Oatalognaeen, met Prijelijsl.en. gratia op applioa.ti ..
NOTA.-Allerlei soorten lIeubelmakerll en St:lffeerden Werk ondernomen.

PrijMIl beeliat matig .
TE KOOF•Wm. Robertson en Zonen,

Strandstraat 61. 63. 65 (hoek. Loopstraat),

-ZOET LEIIOEI, ZUOR lEtIOEN
(LEI OEN) EI .AARTJE

BOOIEN.
K...&..&. p

furl.k •• : 'AWl UIL

DrukJh..MttaIaIppJJ
Van d. 8iadt da 'iDi... a Co.,

,·· ...... T.

·NribIta fUlalarf,ffbllloeftu.~~,,~'~~~=~I1i1111lD1f1111Db a . __

TAD.
'.L III ML

BEPERKT

BUCKNALL STOOMVAART

LIJNEN,

YARENDE YAN kAAPSTAD NAAR ENIEUND IET IERElELDE
lAANDELIKSE TUIIE.POZEI. -.10 lEOAlI

O~ I

TOT08.STUlla
.00

1011110 GR(
Verminderde Eerste Kla PrIls, .28 Ss" Htwelk vri" III'It.

klu Spoorw" KaartJ.. VIII PlfIIaoutll lUI' Lolden Illlaft.

lJ'itIatekode ._..._ ba be& u. 'I'IJI bet MJp. DoIrW ..·",.tu_ ....bocri. .UJe Ba"- op de baiten Iijde _ H' 8aIdP lik.

Bl1ISW.AAB'l'8: PA88AGlD8 ..•• VJL&.OBT DIDB'I.
8.8. "Bl1LUWAYO ~ _ OOIt. ~ AJPa Bui en ][upatad II1II

BDPIUd, ~ • .-... -.18IlImeIId., aJlCMpItIId..na_ op de
cbi llUli 1905.. .

Yoor --. bh=nd ...... wA ........... ......., ........__ 10*

OBSB. BUem.ALL. Btraadlltraat, Kaap.....
, . -.. • t",_,~
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