
~ ia Zuid

t.,
~.
t.

laI'l'TQe,ab._.
~. praa 1/.

l8B )(08&
per ,oat/ -,
m ova.
lIL Bract
Ill" DI
, PrjIIf·;

IUI.OB·
i) -.- ..

rOW ..9-
like lIdPIr-
S; per POR

• "SW'All
.PeW, door

1'.

Co.,
Kepen

ren eA

, ON-

oDg8n

ill hei

li

-
deren

~ole

---'iJ"."...

DEEL 78-No. 7,685.

GAAT
NAAR I.
UITSTAL KA.ERS,
Lange Markt-, Strand- eD D&rHngstrate.

. . ,

BELANGRIJKE VERKOPING
-VA.N-

LAND,
TAAIBOSCHFONTEIN HAY.,

DK onde>rielekende, behoorlik daartoe gelaat door de
Hneuteur 'ft>lItament.u nn de Boedel ftD wijlen KeYr.
D. KLn", zal de welbekende plaat.

TAAIBOSCHFONTEIN,. TBn
bij publieke veiling, 1le koop aanbieden te Op WOENS
GRIOU ATO"W"N.

OP ZATERDAG, de 22118 JULI, 1905,
TE 10 UR. VOOIUlIDDAG8,

plu!!! hebbend "cSór hun bntel'6D.

De plaat. '1'AA.IBOSCHFONTBIN, O. No. 1 il8046 mOl'
gtm, Bn ANNEX TAAIBOSCa.rONTBIN, welke ook te,ren
dezelf.je termen eo voorwaarden verkooht UI worden, is 6000
aorgen groot. \

De plaats is gedeeltelik ingesloten dOOI' em l!lte~ ~
omhAining (IJ seren en " Kameel" palen) j olDltneb 8 mij~n
ujn omh"ind.. t

Een hecht en sterk g' bouwd huis beYattende 8 mime
kamers. Wagenhuis en een ander huis, be.. ttende twee
lamers sijn gebouwd en bevieden sich in goede teeatalld.

De pleats Taaiboaohfontein heeft een onuitputtlq'ke
VCOIT ......d wailer en bdZ\b tie sterkste footeinen in het distriot,
~::1 welke nooit hehben gefaald gedurende de ernat.igate d~.

Kr sijn ook: twee Berate lOaa Dammen op de plaats Taai-
boecbfontein.

Twee grote Klip Krale. sijn op Taaiboeo hfontem opge-
richt. H ier is ooie een fl'Oed. fontein, welke gemakkelik ver.
drr ontwikheld kan worden.

Deze plaats is vooral g61cbikt Voor het maken van dammen
De twee plaatsen li~gen als 't ware in een vierkant blok

en het water bevindt sieh omsteeka in het midd-. fier eigen.
dommen.

De plaatsen sijn op een afatand van 9 mijlen van Griflt1&-
t()Wll gelejten.

Ue plaats Taaiboschfontein besit de mooiste OOeD.t.gaard
li het district en heef~ omtrent 600 goede vrucbtbomen.

Het veld is uitmuntend geechtkt voor alle soorten leveDde
hve en werd in 1902 dool' de Blilitail'8D ala kamp voor buit-
~~ma>lkt vee gebrnik:t gedurende eeD lAnge tijd.

VOG.R WAARDBN.
De verkopers sijn bereid de koper 18 maanden tijd te

lteTOO om de koopaom te betalen en wel in drie termeinen na
6, 12 en 1SmaaDden.

De Afslager wil volgaarne alle mogelike inliohtingen geTen
aan roornemers -vnde kopers.

INSPECTIE YSR.zOCHT

~ VERGEET OfOAG VAN VERKOPING NIET!
t ••. , ZATERDAg, 22 .lUll, 1808.

J. H. Van DRUTEN, Afslager.
CHAS. OA.RROLL D co.,

Griquatown.

ZELDZAME KANS!
PUBLIEKE VERKOPING

VAN JBN

PRACHTIGE PLAATS.
DE ondergetekenden, behoorlik gelMt door de Curatoren,

lit Qt' Insolvente Boedel van JOHN BDW4.&DM.JTlB, zullen "p

23 JUNI, aanst., de. morgen. om 11 aur,
Per Publieke Veiling verkopen de Prachtige e~ Welbekende
Plaats HOOGSTEDE, gelegen aan de Achter Paarl, en
!1'OOt 1·j,3i morgen.

I ' Het E~endom bestaat uit eea gerieflik W~nhuis, een
Kelder, Stallen, en •. , en is beplant met 3~,OOO W.gn8~kken.

Het heeft ook een grote h~veeJheid Zaai· landen, en een
ruunt' voorraad Brand-hout.

Het heeft recht op het aangrenzend wei.'Veld. en is voor-
IltD van volop water. Er is ook een ate~ dam.

Ook: zal verkocht worden een goede voorraad Vaatwerk.

FAURB, VAN EYX ek 00., A1Blager..
PI.,i, 12 Juai, 1906.

Kunst Behangsel Papieren,
vu VU, OLIm, KLlU iD, enl., Direkt van de lloleD.

Prach~ KIllIlIt Behaopel Pap__ • TAIl !jd. ,. rol.
ZW&nI Gouden Papieren ... Il 9d. ,. rol.

Ifaguljomeesters en Bouwers Balen, bHa~d. 36() rOI~ i,! 14
rl1i~uli~ kl.uren. Vrij op .poor te K........ la i.-ee k.-ali __ •
'OUt aB 'Os. eD •• .... ,

earijlt 0111 Ca&alOCUMG'ea P""lijNa.

PAUL ZERNY ~ 00., SUl ~T::''' 1..2.

Soorten
geled ..n geënt
46,000 Cabernet
7,000 Rode .WIO_el,
SO,OOO 1'eJ11JflD.jJC,

E'n Jaar nfe~iUl
7,000 Bode .usoadf,tl,

Het l'OOrga&tlde
reeerve prij. van £6

Twee jaar gel~Eta.
18,000 Hermitagft,
lullen verkocht "ord'D
£4 per }.000.

Soort"n IrA.tl"nl

geënt op .... ,......'"
verkooht word.
per 1,000. .

Soorten ge8ch
geënt op Rlipeatria
Barbaroua. Deze
hevig aan een reeerftl
Hambro, I,OQO Grol
Lady Down .
Hamburgse, 2,000
2.000 WaJtham Oroas,
Jacquez, 1,000 Rode,
1,000 Rode Hanepoot op

De draag stokken
JCezocht uit goede W1l1l8D

Do verko..,P8"
de ent jes goed ggell·rQ8,IQ

De IOOrten veor
Barbaro818 lullea in
van iedere IOOrt aalJipt)O
de kopér van enige
S,800 te nemen tegen
doen. Kopers kunr:en
nemen als ze wensen.

De 10000ten voor
in aflOnderlike hoe .
ved partijen nemen a)a

Alle wij08bkk:en
voor de aflevering.

De gAkoeate
worden zodra de 'll'Al'lrnfl4

WijD8to~k ..n, die
zullen speciaal v~rpakt
'3tation ~J Retreat,
te dekken

Daar er aan het
publieke
kopera 88ngt'raden de
irafJia v8M'o1rmiddelen .
Wijnberg te treffeD, die ~ AUGSBURG,
aankomen. Jl . .........

,[.,ichte ververaingell worden toegediead, • .,. hl ILUIIlLWL
In.ige verdere ... & .... 11. ... '" inform.tiee ltunnen v8rk~ ., DB d bod CJ.aarWe

worden op applicatie ondergetekende, en ~hriften' . OD e7::. e
van dese kennislfeving aanvrage verkrt'le~ wor1ien getut door • heer J.&BPD .&..
aa11 de verschillende Kantoren in W'~jnbonw T~ NIBJD. 'Van Augaburg.

die besloten beeft de ~distrieten. " stook fJ ftIl lijn Winkel.
H. ORPBN, . Goedere.a, te 'fermiDderen

BuperinteBdent. .du ruimte te maken· TOOt
Iaul8tMmd. somer stook, Ml
IpUlblu~1I:: verkopen te

•

BAR :ETT'S
MEUBEL AGAZIJN.

, ,, TB

Alle oroten Pim08
»uitee en .AmeribaDaIe Nrrite .." POl'ter Reformatory."

Tokai, Retreat, 6 J

Promp&e UUJoerfDgJU alle orders Joor StilleD ID
BeaI&g flD de "OLIJKI" Pleeg.

AVO"URG, . Schrijf om ODU geïll~ 0 ..... 0It.. eli Prijlllij.' t'U haiIhmUIe-
lib He.be ... Tall elb ~Ilt-ij~. ~ op MIlnap.

8P~CIALITEIT IN
Hiervoor wordea ..u. INPAKKEN.

OLIVER
PLOEGEN.

,
De .. OLIT:&R BLUEBBLL" Dabbele- ..... PIOePS. Ja.........

prij. 1f8"'OIIMIl. op de a.IedGa ptoepD 8OIIlpRti .. 1906.
0. ..OLIT&R" l60x Br-kploeg,
De "01.IVJ:R" No. 98 Sw.. &ut PIo.r.
0. "OUTER II 0maIIIC PIOIPa, .. ,. ea 61.
0. "01.ITU" W":ar-i _ op ~

\:

lLLI .uJ1lILII, Dt ~ IIZI&lIIIJL

POltbu el.
VOLLE



Het komt er niet op aan of uw
kleeren in de rivier, in put- of
stadwater gewasschen worden, er
is niets zoo goed als

Onthoudt dat f

APPLICATIES worden ge'fJ'UP
yoor 10000. (Tien Duisend) WiLt.
lo'ranse DruiveD Stokken, lC€ëGt op
Aramtln of JICq_UM. met opgave ?aD
prijs bij _te Spoor We, Station
geleverd, en waar te si.D.
Applioatiee nlJen ingewacht wor·

den tot de 27ste Juni, 190~, door____________ Iondergetekende.

G. F. MALHl'RBE.
Rheboukrul,

Lady (hey,
Robertson,

Hde Juni, 1905.

AANVRAAG. AP P L I CA T I ES. Fraserburg lfdallog! Ia&~- ---BBN p.-Ilcon die matnculetie en
BoPre TMlbond eX&men~g@}J8oII8eerd
h_t, liet uit naar een betrekking
in elm Winkel, Kantoor of andere
berigh.id.

Doet &&DJIOek bij Kva.toor vu.n dit
hW.

Onder letten "W.X.Y."

GEVR.A.AGD.

---

-KEN bt!kwame Hollandse onder-
wijter gevraagd. Sal&ris £300. Volle
kwalificatie vereist, ~renheid
geWer!!t in het onderwijsen in klaeaen
~ gevolduden. Vervoej{ u tot de
Prillcipa~, PotohefBtroom eonege.

OP l!8Il pla.lll in het dia'rilrt
Bloemfontein, aan de Spoorweg lijn
..,legen, ean GOUVERNANTE, die
beklwum moet lijn aan vier of vijf
melsi- ouiwwij' te geven in de
B.ollaudM eol Engelee talen. :Musiek
_ JlMld,...k en dlegtd die ook en-
derwij. bu geven in de haDH sn
DUJte8 talen lAl de voorkeur htibben.

SeJaria !72 met Koet en Inwoning.
APlllioaties. ver.et:eld van getuig.

scbrifien en be..-ijs van lidmaatecbBp
eu Protestantee Kerk, moeteu voor
de SO.te Juni, 1905, worden inge'on-
d.o un.
DI VILLIEBS In BREBNBB,

Poet Btu! 3!SS,
BloemfOlltei Il.

BENODIGD-
Ned. Geref. Kerk Putorie,

BarklT Oost.

BENOOIGD.

,BENODIGD

APPLlKATIES lullen door de
oadergetekende inMew&oht worden,-
voor de betrekking &\. Gouveroe-
ments Onderwijzer of Onderwijseres,
op d. plaa.te Koedoeede.m, Dl.,
Boehof, .. n en h&lf uur van Kim-
berley-niet later du 20 Juli, 1905
Applibuten moeten bekwaam siju

0:0 onderwijs in Holla1d. en Engels
tegeY8D. OertiJibten, getnigeohritten
en lidmaatschap ener Proteatanse
Kerk nU.n m08tan ge.ta.afd worden.

sal&rie £120, per RDuU~K08t en
inwoning £2 10 per maand. _. )_. OO.,. .• IIPT.

·HA~DElAREN.
1·11.... " ... 4D.,MU tiWfI OPa_I.

. ,"':""-r
·ftmJ.'" tU alla lart\I

. '~'inda lareld.

UN onderwijzeres voor een priva
te boel"fu school. Klipfout9in. tw ••
nu v.n Hopefield Bwie Aplicante
W1{let ~certif ceerd aijn in beide talen,
0011: ,musiek "piaao."

&larie £~ per jaar en vrij logi!'s,
dieuIlten te aan......rof'n Juli Kwartea].
, P. J. DO TOIT,

Klipfoutein,
ViA Bopefi~ld

-

BENODIGD.
Bnwecertifi_'~s Onderwijs_II

~ d. 3de Kles Pub'ieke School te
J&khahfOlltein, 18mijlen van Fruer-
burg.

App1icaties met ~njgachriften
(Hapand. en EDgel.) sullen door de
O1Idqetei:.ende ontvangen worden
tot ae 2.)ste Juni, 1905. Sommige
der kiDdaren leren ook Masiek.

B~&ris £6() pet' jaar, met wij
LoJriea.

Werksaamheden te beginDen na de
Juni ~tie.

G. MANS,
JakhAll!fontllÏn,

Fraserburg.
Jakh&lefoa&oin.

30 Mei, 1905.

N. D. GELDENHUIJS,
Koedoesdam.

P.K. Beseonsfield.
BDB 17.

"&lilt 1IU1tCUP.
PU.

~_~II!'!';"~!U<II,.,.I!INI"..N~crAR THEE."
'000 VARlmES."

'''dlJt'lIdI tOOrIeI,)

,- .-......-.
CV_ nMiliter Bopl.y.)

.__..: "01011 " fLID,
BI' mUil JODIIL.EIN gtcertefioeerde Onderwijseree

't'OOr een derde klu Pnblieke School
te A:vontn ur Di.t. Uniondale.

Wtrluaambeden ta beginnen &aIl.
atu.ude kwartaal. VereilIten .Bngels
an BollaD da.
I salaris ~ p.L en vrij Logitll.
Doat dadelik aansoek met oopiën

.an óertifiu.ten bij de ondersate-
bnd.-
M P. ZONDAGH, O. J. ZOON,

L.tjes Laagte,
P.I(. Avontnur.

6 Juni, 1906.

BENODIGD.--

KBNNISGEVING.

KIBZERS LIJST VOOR lOOS."'."'lrl alllcttrilt ,."tlt.ac'llIl (~'II'.I "HIIII )
GEVRAAGD.

EEN Onder..-ij&er voor het Hout
wvk Department Zodllo11igOnder-
wijeer warob erbij gevraagd ter
ueiatentie in het a1cremene werlt der
eehool. Salarill £180 per jIlar.

Wl'l'haamheden te beginnen na
de 8ept8a1ber vacantie, 190:1

Appliaatiea le worden gesonden
D.&&I' de OlIdergetekende, met alleeo
oopiêll van ,etui!l8cbrifteo en eertiê-
er.ten tot de Sste Juli, 1906.

FRED. WERDM'CrLLER,
Ere Becretari •.
801:.001 Oommissie

Malmeebury .
l4 Juni, 1906.

BENODIGD.

KENNIS wordt bij desa &aD Be-
lasting betalen gapven in termeD
van Artikel 32 van Wet No. 4ol) van
1882, aan alle eigen&&r'8en bewoners
van vute eigeodomlD8D binnen d.
Mu.nicipalit·it van Stellenbosoh, dat
de uieu,.-e Kiezer8Jij~t ter ins&ge van
Belasti~g het..;el'8 ... 1 liggen op het
MUnlcipw KanlOCll', MIll Plein, ge-
durende eeu periode V" .. lieven d&gen.
vanaf de 19de tot de2&tiJuni, beide
dagen ingellloten gednrellde de ure.n
9 nul' v.m, tot. 'II midda.~1112 ure en
nn 130 ure tot 3 ure nm.

Een Hof nl phouden worden op
de 29l!te Juni 190b aan geugd
Municipaal Ka:.toJr te 10 ure v.m.
ten elude vord.ringen tot iDeehrijring
te horen en daarover te beeliasen en
obje<lties te hore. omtrent de naaen
op gesegde Ki8lerll Lijlt.

op laat,
H, J. LOUW,

Stedeklerk.
Stellenb: sch, 16 JUDi, 190b.

TE KOOP.
200,000 AramOll Rupeetn..
100,000 Met.alica Rupeltri. teg.1l_

verlal{ing van de ~Od prij..
1)08 r.anaoek bij

I). J. J.UBBBT.
DooUInf.

WeUiDgMa.

HOOFD ONDEfIWIJZER (..-
huwd) A3 8ehoo~ te Braudwr.oht,
diatrici MoaN baai.
SrJari, £100 I*' ja'U' met ruime

mj. woning en ga~heid
.. boardtl'l .. te houden. met £50 per
jaar v~r Snperiutendenf.,

W.. kilumnedeu te begiJmen, in.
dia m~k, me' Juli kwartaal of
aDders i.n October.

Hol1ahdl! Yereilt. Tonio Solf. een
reoommCIDdaU..

.Applior.tiea me t afach riften nil
~n en getuigschriften dad ..
lik te woro-D rlOlld.D &aD de OlIder-
tekende.

JOHN lrIURBAY, V.D.M.
MoIIelbMi,

13 Juii, 1906

tii~~~~~~~~iil~:~~ge-
Ptodueten, Bloem, eDL-Wij bieden ~Ie 8OO~D 1811

........ in Blik, welke wij~'
bper ... bieden dan tegen de ge-
W<lD8l1U1rktprijzen.

8IIUf • IlIHE.ElEI.

VAN Bpeciaal uitgesoohte IJltjee,
bij de Ondergetekend ...
6,000 GTOendruif op Kontpellier.
MOOH_i.,. It OtheIlo.
1,000 JJ 't AImnoD,

I!!,OOO Franeohdruif op ft

G. M. J. RETI EF,
Fir Grove, WELLINGTON. li Id

De k..titeit eD prijzen zl.lH~ Il,

WmgiD~ t

BOllEN EN GEUTE STOkKEN.-DE ondergetekeud .., alom bekend,
heeft voor dese maaud Juni te koop een
prachtige voorraad bom~o, beetMDde
ui~ 160 ftTscl'ullende IOOnen Ci.trus
Blightproof Appel en andere homeD,
alsook t3 van de beste 1OOrt.en Prieel-
druif sto"en, gelDt op J~es. Verder
een grote ~rraad .&oei, en WItte
Hanepoot stokKen, lI81I'&&1'bOrad goed
eo op Jacq nll8 geënt te aijn. ne beets
B0I'R is aan a11811 besteed.. Verdere bi-
&Onderhoden me' CataIOgna 0lI--
Truc verkrijgbaar bij

S. W. JOUBERT,
BoTeD VrJlei, WeUm, __

WEGGELOPEN.

.!rE KOOP,-.GaoouLBB.&D K LemoelI
_ lfamje bomen te koop.

P. J. MARAJEl,
Blauw ValJ&~

WelliDgWllo
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WuRCESTEK.

1- 10 0
0..,. • 6
0- 1 u
• - , 00- 6 0
0-21 0
• ...;. • 0

• - 1 lJ
• - 1 60- II 0
0- • 0

LiJd VIII! ....,.~
. d~ Wa01lcln ta ~itD
ftl1 ~ 'aiel. .

y~1r.K- ~ .• _~_.: £100· ."II•.tt.
Iouvs- ...... ~ ;

~ Y8~iag RIl 'l'h... ,JO
V~. elM RIl tWD' ~ncl

.;. _ yell DO trokken .v_
> P .
~ ala ~ twee ~
.iewODe Thee.

~tid ;is of Di.. N... m.e
~ werp in de eDe

'lf" :theeJepela 1'01 pwo ..
Thee · eo in de andere ~

""
" "

"

'crgaJoriog, geboQdl!ln op !) Jooi,
:~ ..\, c,oJ.r '00rli,~b&p "U J. O.
''''ple<oo. lJ C. alle ledea aanwm,.
Je, 'o:ult" der TU:-1geYerg. werden DS
:,"", ~".,dg.kt ..rd. De oommiaie, be.
:J<:!IlC om de oak re de waterloop op
:.tt t:loitDdom .aD de ru,d DogmaaJJ te
wer .leo, brengt 'Ipport nit Y&D het
,,'.uJt&&t un hun onder-a.
Il.s.oten om stappeo te o_a, teil

,;:d, de rechten ua de betrokken par-
:lta , .. t le stellen.
!:l"loko "ord,. dat de ÏDIIpelneur Y&D

J. """'0 zal ielut worden de openiDI
-e":.lIt.o, 1I'UI de alloop .U de baYen •
• te er .. n UI' bel land ..ao d. Bed kom"
-0 d.1 QUITIJl lIIed.d..!iDg gCIIChiede
wl de 'Igeour no bel bo"ea erf, Y&D
nar bet ... ter teo a10"- o•• r .... laad
.ordt outlast.
B<olo:.o stappea lo o._ teil einde

Je ""h tea .. n de be'rokken partijen t.

Mazawattee.

-erue meu.
&,ju'én da, de .egioapeki~ar PIUi

.'mj: de vP"OIO!! \e doppeo, w .... bet
,lJOp ntd 'all de bo"en WYen op de
,TJLd .. 0 ct" r....d ylOOI, eo da, keania
~ .. eo wordt aan de eiceIl .... Y&D het
)1)"0 et t, "'0 .... r bet ".ter oiteiDde-
:•• loeit (,;> de "rond.
De c:cmlIli,.ie, uop*eld o. de weg

I~ le p.OMD tassen Brandylei Ne. en
'Ii~·oe.le, brug, rapporteerde, dat ze de
;.muetl<' oaawkeurit hadden Ilitge-
'ot~~.
Bt.,uteo dat de ei.iele eollllDiasari.

'lll Werr,.ter geiofarmeerd wordt, dat
::Jt: •• , OOI( op de oien we wet Y&D bet
""i,m-nt. " .... rdoor Lainll"bara tot een
lparte ~" s le Aid.hIlf! g'lDA&kt wordt, de
.•\d i.-I raaduam Icbt enig besluit "oor
: l<."U,,',ortll~~ te laten o..entaaa met
<:"ik" ~ lot de yerJ"liog >aa w",k
len:" li. trlTi·r 10 twee yeldkorn ..t.
«_:Ja P;'1l: U

~. '''',Lans ye'ldnrde, dat lig geen
\O;W1j')d had uon'angeo ".0 de beer
It j Hili loot kloof, oyer de Worce.ter
"'. '.:t .. a ~el L.ingsb.rg.O ...ar. ic-de-
"Ol( f .d.

Jo eva: mUlOle, ulll{uieid om bet ~tnk
.l!LJ j", I '>" d.. &debwg\e aitapUl-
_:r.: wun(.)Qr Io&D&Oek ged&su word door
., ueer F J do Toit, Tan Daaboacla,
·'FPU'k.rt, dal d .. grood sodanig ia, dat
I, .oode, aar,elen d. yerkoop en.n
"D jt he er DD Toit a&O te be .. t!lrn.
I\"";":on dal b"t UIIzoek roedrekeord

'L Ld roppon ungenomeo wordt, en
',,,v.dc" wordt Daar de regering .oor
'''-::"c ".orwegi£g.
[Je , )'''"IIt.r lei, dat bli v"n de onder-

",', "'" vm landbonw per brief bericht
.SJ ,Lt 0 ."~elJ, onder dal OlD8 du", dat
:, " t·i,.nLI~!! te Veodnti.kraaJ door de
'il" .:.• "ed ID belLit gvllODlOOi. onder
L!:lt'fe &.'JOdllifa.

"'1-'. 0 "ppon 'ao de weginrpekteDr.
J, - .. d ilear! de .. nbe",Uag "an de
.-,e", ur goed, ow centl11I1en pupeo W
',,<OL uT" de B1I~"d.lt i Nek Bragweg,
., ,- ...1 dat de at.'liking "0 bel dui
"e 'jt Smalleblurn.ier sal oYllrliaan
Ó. ' r . luere inforwabe en o .. erwegiog.
\' ",r~eal.ld door de beer J. P. Ham·

'au ~e,t,:Ol)d..erd doer dil beer Le KIWI,"I ll" Ill.pektenr twee .. botae karreD
~u~t.it 'lU D. Fr.Dlm.D.

A.lIJi!it:Lumen.
r',I<I>oO lopie yan een brief .an de
.':e" "'mwl .... ria, bekelld .tellead. dat
eo 'l«e .. IIJ.t woe' wordeo OPI.,.IeJd
• Nr Il J ali .. .nal., 11101he, oog op de
'."u". reriI:lulIIi "U ra.d.led.. .6ór
~"·",,It"r lllUII'., 1'Olpna de bepalingon
'lil lt Idwnatratiee iDdetllDileitl akte..
IJt ',creloru. legt .oor het hourkoa.

'01: :"'''''D de rud 811 de beer B, L.~·
,IC L '&ke de Oarlint brug oitap&DJiioll'
'{d I: lurkootnkt werd goed~luourd en
'. """"Itl., en de beer J. W, H. Mei·
n~ .. -r den g.. oiori_rd bet kontrakt
l. ''''·Otr. uameoe !Iloraad.
, I"jtl • und, d.d, 8 d_r, ..... de beer
", J ~!tlnrg, aanbied.ode om een bek te
,Il ... en ID llin kamp om toegang le
i"'" lot "0 "oiegel op lun ~dom,
"",:, j,: r""d bet bek ea.l de peleo ..,.
v.t.. l: e u ~@mcompee .. iie beiaalt .oor de
'LJ van i~ om .erljea ft lCbade te
:.""i.. ..moraaki daardoor. d" de
, , ' ... r ~et gruia!l.t l-opt 0", b,·
-,JOW'h: g road.
L,>,~•• teld door J. W. B. Mairw,-

IJ. V,'" en a,ngeaomea: da, de b.r
~tCl[ 'I.~ u.:kend gemuki wordt, dat de
, .. d t"o h.,1r eli palen _It beDodiRd ul
,,,,,,.L.ll'en, wur da~ de ,.,ad iJl .oa.u, ..
QOI. ';leD '''lIlpIIasaho kall toe.eaneJl,t" '<Jen 0 m. cht de wee &eu ouda w.,.
" au 'told. be.taan bad lall' 'I'oordat"'_a ,tb voud beaoc te be .. erIIJu.
~ IJ". b.ereo J. 6, a.,o ea Co., Y&D
'V'. 110l Road bebben s-hn.én. "'.
'tode Of d. oYer_&, Itie MD bilt ""oer
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TIID cl, beer PurL J. liE WIT,
Z.. uhliet, A.ht41n.
. n heb ek MAB "EY HARRIS .dllbbele .chijl P~oeg geprobeerd, ..welke gij
mij R'IIODden bebt, en he!ll een IlIt8tekend werktuig '?e"onden. Hij. beweegt
.Ioh beter over de grond dan eni e gewone Ploeg en sn'Jdt .onder moeite door
harde grond. Rij i. een idea.al Ploeg ",)or bet beploegen van onont~~en gTond,
'nIGra! ftD een bodem waar grote bomen ge8taan hebben, daar b9, d~ dunne
WOJ'kiJ doorsnijdt en de eigenschap beeft dáár over boen te gaan, 'Waar hl) Diet d?Or
bn kómen. Ook ondervindt bij g en schade bij het beploegen 'I"IUI 8t8eDaolJbtlge

~. dDi heb .lechte gedur6l\de een weelr met de PlOE!~ gewerkt en ~~ !IIeer
_k, daD ik sou kunnen doen m-t een j;CcwonePloeg ID de dubbele tiJd .. Achtouen he'f' een Ploeg ''0.10 de mijne no 1;( om er mee te werken, ma&~ I~ ner
--.re grond tie« Oesen. Ooit is de werlriag vaD de Ploeg.eer eeD-ro.dlf, dt heb

- _ )laffer boy io dienas om met de mijne te 'WorlreD-

PBZJ8XdJilT OP AA_V ...... G.a. JJI. BOSS&C~
BTRAwnBTRAAT, KAAPw.rA~

A. DONNER & CO.

Het grootste a880rtimeDt en de be8te waarde ftD LAMPEN iD Zuid
Afrib..

W'ij zijn de voornaamsten in dese bandel TOJr de laat.te i5 jann
ell menen de-z:eplaats te behouden,

KIkeen WONt beleefd verzocht een kijkje te nemen.

Onthoudt al~· u-blieft ow! nieuw adres :

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

'TU8SBN I:ERK:- EN LANGBMARKT STRATEN).

BUCKNALL STOOMVAART LIJNEN, BEPkT.
"U •• 81IRI· •• VRACHTDIEI.T

TUSSIN

ZUID AFRIKA -en ENaELAND.
WOBDT n lrUPSUD

TI!""~C8r.

Zu HII LAp3TUl

VnnUllli

SS. 8LOEMFONTElN. OMfJTRlI!S 24 JU51.

-~S FURT BALHIBURY,.. 4 JULI.

-03.8. FORT SALISBURY, Omstreeks op 17 Jali.

PMsa"ierl boten worde, ",..ugedaid met~ sterretJe .•

PIMJ\;tien gelli ,,"n KAAPSTAD naar LONDEN, i1l81nit)Dde een
lIrIte klu Plaat~ Biljet .... n Plymouth, ia £26 58. Od.

UittD1lnten1e Ace .mmoiaties voor PaaagÏft1l, in het midden gedeelte
nOD hot IIChip op het Bov.1dek: en de Prom.nad. Dekke.. Rnima, Lichte,
Goed gelllQ'8J1 uueu, all. Buiten Hntten. \'erk:oelingB toPalellen. Overal
Bleetn... L;cht Ee",te kl... Keuken. .AlIe~n E'uste Klu Pa .... Jien.
Beu erv~n Decter en Steward8B lijD or ide", 8toomboo,- ~

Voor verdere bisonderbe 'e~ omtrent Vracht en Pauage gelden waDd. meB
sich tot

GEB. BUCKNALL, STRANDSTRAAT, KAAPSTAD.

J. C. SMITH & Co.

...--------_ ............."TA.BLfN'.
INCUBATORS, (BROEDMACHI._

Het best werkeu , Het aatwoord la e.nOaCUr.
Zij lijD sodanig gemaaJr\ dat _ iD Dig Idimaai
kunnen werken. Zij hebb8n AI.CLB hoopt. __
derscheidmgen behaald gedurende de J...w. ..
jlU'eD in mededinging met ieder -.dar ~
in Engeland en op het Va.ate L&nd _ eie Goen
MKD.uLL. OP DE lsDU8TKIJ:LB TnrrooJrI!Tm.;;;
1U.~P8T~D.

IS DIT GEEN VOLDOEND BEWIJS 7 •
Voor verdere Lizonderlll'den schrijl'e men om de
prachtige Prijslijst aa.n Afdeling .A,

\\'OODHEAD, PLANT
~ Co., •
~aap.st.ad.
....... .a.... m..........

,..91.
dnf)f!!/(!fóI~~·ifjll'~rjflntlllll#l

• Oliver • P1oei'en.
• Deerln8'· Binders, ,

LLOYDS' houden In voornuuf
r::enoodlad vOor

.llOYDS'
" Aermotor "
Windmolen

'. ~~;.~ '.. p-..-
.............. lIOO-___ ~, .... w
'0phijeaIIa WIll Groot. ti
kWDt .......... _

WATER
-.....-

Huisbeatiat ~ dat Tuin,
let DrlnUl IIIYee,
I 8espnl8iilgsdoeleinden---
IIYIElEl, PUTTEN af

BOORGATE"

KAAPSB

Bpoorlegea.

-»,

OP.n .uaf Maarda,r, 19
".· .. O'DL 1906, en hug8lJde de
11&1_ .01tooiiDg d"r lijn, sal

, Spoorweg po
'rOOf het venoe-r

~~.' Ocmatructie
EENYOUIII" .

$TEIl, ·De .. Te~
wordeD op Rieioo van de lip..
1lM1'. •De 'fJ'aOht .lil lijn t.
gcm MD tarief TIUl ] /3 per
1(.0 lba., met eeu min;m1UD

Ol' prijl 'fáD lj. per .enendiug.
Goederen. runen doorp-
boekt \ worden Daar Lady
9rE',. De 'fl'8Oht moet v0or-
uit ~d worden en eie
Inritaulies voor ~
mOeteD.J gei!odorcaerd worden
IDf't .48 woorden: .. Geheel op
riaioo ..... de eigenaar."
ALAN GBA.NT.DALTON,

. BQOfd Inpllieur.
~M Gouftl'DellUlnts Spoonrlpl,
Kidtoo .. 911D de HPOld Ingelliear
ltaapt.d, 9 ~UD.i.I906. I '

. i, \

1: VERTROUWIMI.

rProClulrtenen
~'r"

Gfd" Handelaan'i
Vell.~, Wol, Huiden,

VERGEET NIET I
. !: i .';lI! .Thomson, Watson: ~: :Co.,

"

loor bit SCBOOIUW
, , u BIllID , .
DEI. TANDEN

8UIlt1JJ:

CO-DO
1/6 _ 2/1 per plea.
1/10 ea 3/-, POlhriJ.
OO-DO

YEIlURGElll.r DI
ADEl II

II lAKEI 1(lIIIN8;
A

PLEAIURE n

BEYIEl, IATBEII CO
.A.mIUL8T Snu",

KA.AP8Tll'.

KEiNISGEYIIS AAII SPORTSLUI.

BILLSDOl " IDLLSDOI,
Dv LondtmH F.hrIbnten 1'1ID 'dl'"

rasend.

Ill., Ill.-Hooptf lIhrk1-Prijzan gegeveD.

...
.. 8PIDBR, " •• iL

pJp.... ... tJa I._w. £1710 .
rraolr18ON WI.TSON &; Co.,

~ llAllIJ 1Uuu.lD .

Alle

AR

GE "'WEREN,
hebben bun Kaapstads )(aguijD "er-

plaatl!$ 1IMl'
BUBe _TIP· ., ..a.
h .alkn hun "oornad Ge1reren,
Aiflei en RevoJ"er1J uiherlmpen tegen
~ prijaen, ten eiDde tegen
het uilde 9an het __ lIDea opp-
ruimd te hebben.

DEI£I GWW OP 8m£lUIB
tepn bIMlinf( • an een klein. etortin"
-- de balaaa ba bet.aalll word8n Anna IaOaIB b.. ·'hIer de el.W. 'a-UbIiJr:
ui&a:cat.
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