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--oubll·ekeVerkopl·ngteloxto" n. G EYTON_'_! _G_REY N ! ,r i E.~ , Vergadering

EEN GOU DMI J N. Erven. Erven. Erven.=!\!!:=~
; te~réba:.PUBLIEKE VERKOPING J. ne.W8llJ8likbeid om ge-

bruik te' mllken nn d.
elóO,OOO 'YOOI' Landbouw
dOeleinden.

t. De .fgelqpen Beuia..... het
P",l8Jp.\ u'indere MbD
die JaOgQ 't'oorkomen.
P. J. OILLIB, D: zoon.

DB Ondergetekenden, daartoe gelaet, dqor d, heer -~ __ !-- _
GlDlOMW. J. Rossouw. zullen publiek verkopen teD dorpe

GREYTON, Afd. Caledon,

"
,"';;'_

G. W. J. ROSSOUW.
;

GUTHRIE & 'fHERON, Atslag8rs~

\' All' K08TBABB

DB heer JAOOllt'S M. J. 'THJlJ1fI8SB1f, die sieh reeds voor
een 8Wruime tijd uit de Boerderij heeft terug getrokkeD, en
lfeonachtill i. te Loxton, h~eft de ondergetekende Jle&utbori-
leerd publiek ta- verkoping aan te bieden te LOXTON.
de beroemtie en bekende plaat ~

, iVaste en Losse- Goederen. i is U.;. eigeD .~hald ala UW tuia en'
, met in b1oel81DstalU en illtti III MIl . , "

i ~~ ; ftIl graan niet 4é beIoaing " YM' uw' JIIOeite .. ~,
I .. "

De ·'STAR" . .J~~ Boor word> Om" geheel Zuid. Afrika Pmuikt ID..ht'~
ne_ door pri.,.te per,IOD.-. S,naioaten, Kunioipaliteitell enalle Gou~ ~
meuten. Bij boOrt eeD gat:'f8D 6, 6. 8 of 10 dqi~ïot op een diepte ft1l 8,000 YOM 'f'Iak:IIir ~\ .,
en op eell goedkop8l"8 ~jM!dau enige ander8~\ohiell. 'De "STAR lt il uitlllQutea.t ~tr:t "
Toor Zuid.Afrika, daar hij eellYOdig werb en gem,kkelik te traDlporter'8ll il, hij ii .. ,'

T. KIO.o P. kleiD. ~dmijn roor up dio er han geld insteken en sal OIlderaardn water 'fOO1'I'MeIl til
6Opreobt'pteelde,Frit.laad Toonohijn brengen met pmak en _'oed, tegen weinig beten.

H~&D. bagevoerd Tall Hol. " , _, .
land. 2 Ko~ialo Bea~ De" • .AKS~II" 1IJl1ncbnolen is de beet beker.ult eli demeeet .. riel
(alle, .wart), TOOr ~rij" Airmot.or" iDde haDd8J; hij is de enige mo~n met dubbel radwerk welke aangeboden, worcl6 ..
doeléinden.'. " ODtwikblt meer daD Tier maal .,TNI kracht..ua eDige an<tere molen.' die hetIelfde ........ , "

Om teleurstelling te 'TOOr- _'--'L.!. 110: h ft L " . 1__ L_ _1_ nli:t.. bij Wj::"'...1 ': 'kOIDéD doe SO spoedig mogelik g_cut ..,. ....., ee 00.. VIer as .t<tun punteD m p_ ftJl ~n, .,... gewoo la. n ~ r:
aauoek om prij.en, ens., 80s, molens geyoDden word~ en is .adoend') iutllat geatadiger te lopen en nilig81' dan enige an4M '
bij uitrusting. Zijn=P~is de best bekende in de wereld en de sterkte der toren~. '

J. i. HOOGBNDOOBN, straft de naam lf 8' 'N" niet.
Breee~raat 99, Kaapstad.' ,,' , ' . ,"

Wij hobben de lf 8AMBOII" moleDs iD v~ 'RD' 8 'f08t tot 10 T_ mI •.
CIooI'llle!8 en Torens Tall 20 voet tot 48 YOet hoogte. We hebbe.- ook
lPo~pen, voor ane doeleinden, Wend U~ ODI '

~oor prjaopgaven en wij lullen U planneD alUlhie:ia OlD Uw ~ .
~~t te komen tegen seer lage prijaen. ' .,
1 :

,I

" JAOKHALSDANS,"
In de Afdeling VICTORIA WEST.

Op ZATERDAG, de 29ste JULI, 1Q05}
om 10 oor des morgens,

In front wan hilt ".ntoor wan d. Allla •• r.
Dit eigendom is groot omtrent 6,000 (see duisend] morgen,

en kan een ware govdmijn gflnoemd worden. De Klein
Brak Rivier loopt door dit eigendom, en is dus voorzien met
onfeilbare waters.

Het grootste gedeelte van de plaats bestaat uit prachtige
Brakleegten, seals Diet bekend in het district van Viotoria West
en nog mindor in de omlil{gend@ districten.

Op de plaats is een groot gerieflik woonhuis, een y,root
Wagenhuis, Stal voor tien paarden en twee buiten
kamers (deze gebouwen sim oud er IJzeren dak: en van klip
gebouwd) een Paarde Molen.

Ret ill ~elegEm drie en een halve mijl nn het bloeiende
dorp LOXTON, op de hoofdweg naar Beaufort West.

Vrienden, dit is een gulden kans om een goede plaats te
krijgen, hetwolk:: ma rr eenmaal in ons leven plaate vindt
TdTIDen z1jn zeer b1ll1k, en zullen geschikt wezen voor

9Jl1g-een, dU8 laat deze una niet glippen.

Voor bieonderheden doe aanzoek bij de ondergetekende.
v•..,__ niet: D9 Juli, 1.906, •• Loxton.

J. C. THEUNISSEN, Afslager.
Loxton, 6 Juni, isos.

OP

ZATERDAG, 16 JULI 1906, om 11 ure ',' mergens.
(A) VASTGOED.

(1) Zeker atuk grond, zijnde Lote N4l8. 10 en lJ Blok
E. geleg':lD in het dorp Greyto1, groot ala pet restant 1&1
kw. roeden en 41 kw. voeten. .

Op deze twee Erv{n staat het fraaie WoonbuiJ en Molen
van de h=er Rossouw, beide onder ijzeren dak. en: gelegen iD
het hart van besigbeid standen.

(2) Zeker stuk grond, sijnde Lots Nos. 45 en 46 Blok A,
gelegen als boren, groot 150 kw. roeden.

De bovengenoemde Krv8n sijn seer gt'80hikt "OOr tuinerij
en zijn gelegen in de welbekende plaat6 De Boseh, ,

(3) Zeker 8tuk grond. sijnde Lot No. 18 Blok :C, gelegen
Ills boven, groot 12l kw. roeden en 76 dito voetea. : '

Dit i. ook: een eerste klas stuk grond voor tUQ1erij, en il
alreeds beplant met allerlei vrpobt·bOmen. ~,
(D) LOSSE GOBDJUUN.

.l,

111,11'lltlIlrklJll1

IOlie 1180hint'I ( I' 8tAmdaaT'd ot eo Tel'plaat.l.

bare), : lStJommaolUnt., Donnnaehill-' StoomI,. , ,

ilielie ~ellen, MaalgereedsohappeD, 'DL, tu,

ft

LA I NOSBU RQ.
e.

12 Eerste Klaase trek OMen" van 3 tot" ja~, 1 .entte ZATERDAG, 15 JUU 1905.
Klas~e Bok: Wagen, 1 Rerllt3 lOu8e Bij P .. rd,i 1 Eerate
Klasse Open Kar.

Ook zal 'V.rkoch. ~o.4eD.'

Do Stoom Molen, Trap Machine (Ola;rton) en Engine
(6 paarden kracht) van de hfer Rossouw, die aan allen wel
bekend is.

(B) Voor rekening van de heer P. J. Ro'souw.
(K) Zeker Iltuk grond, lijnde Lot No Jl Blok B, gelegen

als boven, groot 121 kw, roeden 76 kw. voeten. ,e
Dit Erf i8 beplant met allerlei vruoht bomen,. eli lear

esobikt voor tuinerij.
«(I) Zeker stuk grond. zijnde Lot Nos. ,u iln"~ Blok A,

gelegen als boven, groot 150 kw. roeden. Deze tw~ Irnm
zijn gelegen in De Bosch, naast aan de Erven Tan: de heer
Jacs. Beukee.

(G) 8 Berste klasse Jonge 088eo, 1 eerste kl6ue Bok
Wagen, 1 paar eerste klasee Á-ohter Tuigen. '.

(H) Voor rekening van de heer
C. A. P. Groenewald.

DOOR d. CUl'IItol'8ll ua i.10101-
Yeote Boedel riD WILLt4Jf GIIUOI
DIun, ftIl iAiupburr, daart.Je
geJut, r.aI de' oodergetekend. per
pabli.b VeiliDg verkopen op I.ov.-
8UIIeLl. datam, PrMia te

11 .... 't.100UlID .... ,

MIl aij, Latecrr teI.aiDrBburr, Il.
v..... -laIeadoDl

iJl remelde Boedel, .ijuele :-
1&BJ' .0. 88 sn Oen8lte

atraa\ La1DIIburI', bebouw4.

PUBLIEKB YERKOPINO YAIf

KOSTBAAR LAND EIGENDOM,
-TE-

,WORCESTER. MALOOMESS& CO~, '. i! . ' ,

HJ.omWiRII II !LGI.UB RA.lDn,&RU.
I •

OOST LONDEN.

DB ondergetekende heeft instruoties ontvangen van de
ExecuteuMi Tee\imentair van de Boedel van ADOLPBlNA
JOBilN! Moanr., weduwe van Arend Morkel, Publiek: te Ver-
kopen op de plaats zelve, om 10 ure v.m.,
OP ZA.TERDAG, de 15de JULI, 1905.

lek::er Stuk: Grond met het GROTERB WOONHUIS
daarop gebouwd, gt'legeu in Russe.l. Straat. over ~e Engelse en
Duitse Kerken, Worcelter, en nabl,j het YarIr.plem en de hoek
vaD Adderley Straat.

Het BRF heeft een g04ld front en een grote uitgeatrekt-
heid tuiD~nd.

Het 18 geheel centraal gelegen en lieeft \lit een oogpunt
van Besigbeid of Woningkeus zijn gelijke niet in de stad.

F. LINDENBERG, Afslager.
Worcester, ~ï Juni, 1905,

Ora.UOft 1870.•• )(ei ..... t Woer.llule. .,..
ft~~l Zit-,l"'.
tw.. Slaapba .. III~omkil'
I. Drie bai_ Slapbmen met

Wapaltaie ... tal.,MIl voor TÏIr
r..idea. .
I. WInkel .. Dri. Tmrekke

ea m" Stal er.MIl voor , Paarden.
II. BMhaie eo.pleet iDpricbi OlD

eo Broden iD .. babel te ba!tkeu.
I. TUd JUt "WOII. benodigd-

heda, QOk Plai .Jl Cera.tea Dam.
U BlitI' .0. 18 illZ1V&Ptber8'

Boa4, La1Dpbvg, bebouwd.

PUILlEI£ I£IUPIII.promp&e DIn_ lUl &lie Olden foor smtt. eD
_ DD de "OLIYII" Ploeg. -ID de Boedel TU wij_ de

heer O. F. A.. H TOl'l.

De Paarlse AfrikaanaeTru8t Maatschappjj,Beperkt

, GROTE VERKOPING.
PR.A.OHT:J:GE GBLBGBNHEI:J:D.

Zijn fraai hoek Brf, gedeelte van Lote Nol. 10 en 11
Blok B, gelegen als boven, groot 66 kw. roeden en '~.idito
voeten.

Dit is bet fraaie Hoek Erf, gelegen reoht oyer het eigen-
dom van de beer Joshua ROSBOUW, en iJ een der heste be.
zigheid standen nog te verkrijgen in het snel vooruitgaande
dorp.

Een schone kan. voor ail....
GREYTON, Zaterdag, 15 Juli, 1905.

OLIVER
PLOEGEN.

-

VERKOPING VAN

VAST EN LOS GOED, C~do~~J~i.1OOS. •. ,

AAN DB PAA_L. ARDERNE
DR ondergetekende behoorlik gelaat aal p~r Publieke .-Q- I"'f ;

L ~ ~<».V£ iling doen verILopen op /

WOENSDAO, 12 JULI, 1800, Alle soorten van Bouw Hout"
op de plaatsen zelve, beginnende in front Tall FBBEMAN'S

HOTEL, precies te 11 ure des morgen.. en Ijzerwaren. "Goed KOOp.'l
l.-Goed Wil en Licenties van het welbekende en

uitmuntend gelegen Freeman's Hotel, gelegen aan
de Hoofd Straat, en Masonic Hotel gelegen .an de
Wy Grey Straat.

2.-Een Prachtig Assortiment Meubelen en toe-
behoren in beide deze Bstablis~menteo-zoa18 Tafela,
Stoeten, Bedden, Kasten, 'rapijten, Keukengereedschap, 1

, Piano, 1 Biljard Tafel, ens., ens,
J.-Drie Kostbare Onbebouwde Erven, uiterst

geaobilrt voor besiabeidateaden, gelegen aan de Hoofd
~traat, tegeno rer Freeman's Hotel, en in de onmiddellike
nabijheid van het Marktplein. Met het oog op de waar-
sehijulike verplaat~iog Tan de Publieke Kantoren en het
~tadbuis naar de Markt eD dat deae nog ae enige open
grond aan de Hoofd Straat is biedt de.elv. eeR lehone
kaDS aan voor Grond specnlatearea.

4,-Een Kostbaar Rij- en Trekpurd.

RARaT GIBBON,
I.W. B. WILLKOT,
Gesameutlike Cul'lltona.
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CALEDDN PLEIN,
I» .. KAAPSTAD.

l·~~==~~=~~=~=~F. ,rU.OT. Vendu Af~ar.
lUI_if II~:.. lUt1ad....t.;~If~:.IU":l1•• 'III.,IP nl -'-11-1-. -,""'U-I-a-IE-I-E-I.-;

, j

FRASER li ZOON, .Bepkl

Vergaat. d. dig niet. WOUSDAS, 12 JULI, 1906.
J. H. lIOnliT&, !:kore_ie,

Toor UH eo mede Carator.
FAURE, VAN EYK & oe, .... laprL
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Sunlight Zeep wascht de kleeren
wit en bederft de handen niet.
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SunliQhtZeep GEVRAAGD, '_'~ ;:;

EBN ODde~lj •• yoor ck}.A.m
Publieke School te Witteldi& ~.,' ,
Houe] baai, 'foor HoJIaDU
en MllIiek. . ~

WerkAamhéden "
9d., OoiQber. 190:;.

SaIarie £60
per jaar, met
llUaÏ8k rJdeIl
Bono. '
Applia.ti ..

MIl da oDd.~."II:eJtd, ..

, .
Ab 011 mooie dineen z_1s IInnen~, zakdoeken met kam.
&Ordllnen. flin onder~d Wa5scben wilt, ~brulk .sulIlIKbt zeep
eli volK de IlADwij:dncen nauwkeurig. Sunlight Zeep III eea
aalvere zeep. welke ceen vrije sod. bevat om teer goed te
adladen. - Het brenct de oorspronkelijke belderbekl vu bet roed
terug. ZOIIdet' de kleur te VCrllndefCn. Suollgbt zeep kan l'08a
ldIade aan Iota &aIIdoen. dat waUr Diet bederft.

UITVERKOOP.
Onze WINTER UITVERKOOP begint

OP ZATERDAG, 1 JUtie

"Cyclonen
'.

~GEEN OUDE VOORRAAD.
Allel ia nieuw, doch tegen verminderde Prijzen.

•
GEDURENDE 3 WEKEN.

.FLETCHER'S RE1'AIL ..
LO~T TRANSFER.

---l.. ~
I ,':NOTICl it .rebJ ~~eD

that we intend. applym. fo, a
oerli1ied oopy of (the Deed jof
Transfer made QD tbe IlDd
day of KaT 188~ by W~
lBAN1)()1S:MalTl bl faTour tof
CAUL JiOOBU8 11IG1L4 ahd
GIOIlO AlITOW C~ orto,
tr lding as BlIGJlL~and Orto,
and PllftB LoDO'tIOUII CONBA-
DIE, whereby c+ïn Brf ·Or
Lot of ground wi~h the bui1~-
ing. thereou, ai.uate in the
Divisioo of Bot_land (fQr- DoeltrelllDde Omheining .... 0 4"1altbtllle:D,
merley P'raHrbnr.) beiD« lid doeJeiJu1eal; A,lie iIOorten omheiaï-, Val_AI
No. 6 Block G. ~ the 'Villate r-- --. • ...,

ofButher1and, ~uring 110 :80h..t,J~Q:ID
square roods war OODTeyeil. ,. !l-

and all per~. olai~g NIIUW ADRIS:
to haTe any objea.tim to, the --~--------~------t----;----~
iasue of sneh oopy! are hel'êlo' V;.A. ST·.··required to loop ~tl nm8 iJl.'.

writing with the lt~ of
Deeds in Cape '.toWD withiP
fourteen d.y. frozl1. the pubU.
catioD of thW Notioe. _

Dated at Cape{ Town thie
8th daT of July 19p~.
BYFRET 80DLOlTON &; LOW,

Oe Paarlse Executeurs Kamer. Beperk.t.

BelanltrlJke Publieke Verkoplult
VAN ZEER

Kostbare Handelstanden,
-TI-

RIE:BEiKS KA.STEEL en HERION STATION.

In de Insolvente Boedel van PIlUS H. Rossouw.

nE ondergetekende als enig Curator zal publiek doen ver-
kopen ;-

a, Te Rlebeeks Kasteel Dorp,
TE 10 URE '8 VOOR:tfIDDAGS, PRECIES,

D
Op DONDERDAG, 13 Juli, 1905. WORCESTER.
(a). Zeier Erf met de gebouwen daarop, bevattende W oenhuis en Winkel,

waarin een winllt~vende bezigheid gedreven wordt.
(b). Grote Schaal, Toonbanken, Rali:lLen en andere winkel &meubelement,

Huiersed, Pluimvee, eDJ:.
Sho~tmarket Street,
Cape Town.

DAAR de heer W• .A. RIm. sioh pDOOdiaakt ,"GeIt
lijD .~BoardiDg" ~uia op M pY8llw .... de swakke jeHnd-
heid siiner Vrouw, heeft hij de qnderpteken4en plMt per
Publien Veiliug te Varko.... '

Op d• .PI.... ,•• 1.... , Op
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2. Te HERMON STATION, te 1 ure n.m, .
preCies, ~e .. :1.",,,~

NA AANKOMST VAN DE TREIN VAN DE STAD,

Op DONDERDAG,
AI,WEER eeD ibuiteureWOOII

epi.tel ea meer bewij. fta U .mrt
g8nesiDg. Wij kunD~ no ~
dat " 8ACCO " OYer d. gehel,
"ereld erkeDd wordt cf:atgene te sijn
"ali ". altijd zeiden. • '

LEES LANG~AM:

JULI. 1905.13
ZATERDAG,29 JULI, 1~05, r morgIII om11,.".

Zeker atuk pond, ~ 160 ~d. roede no wet
de ~pat.aande twee WoonhuiMli. gelepa arm 8t.oebu,k Il

N· '"-_.__.. S--." Worcester. DeFs:01f8D eli. ill eente klu .tut~~ -~ , li~
Maart, 1'06. reparatie sijn. bentteD S en 8 ~eD relp8ktieye· ...

Waard. Heu,-Ik ~ ta . hebben elk eeu aan_lik .tuk ',TninlJl'ODd. De atand
'foldaan met de "ermg ftIl ongeëvenaard IOwel TOOI' Besigheid; .... Pti~ate Wolling.
nieuwe geneamiddel iyoor Teringe-

"SACCO," daar er de\ proef nu i8. J. J. THERON EN, ZONEr.. At8lager ..
genomen bij ... nchei~ene .1'DItige
gevallen 'fan PhthlilÏ8~ Bij elk.re- Woroeater. 7 Juli, 1905.
val .,.. er grote 'ferbeflering te be-
lpeuren-de h~ i"'emUoderde,
kracht en eetlut 'f~rd8D. Ik
het. nooit gelijke resUltaten ,.um
van enige andere knUllen, die ..
wooalik gebruikt "crien. Het"
mij nel genoegen dotIl, indien gij
mij IQ &pOedig mo~ een yerdere
partij" SACeO" lult,lenden.

De uwe, enz. ,

(get.~CICIL D. GREENWOOD
M.R.C.S.~

Superintendent 'faD hetiChrietch11Nh
Tering' Sanatorium.

Zeker groot stuk grond met de gebouwen daarop met het front DUI'
het Station, beplant met een prachtige kleine Wijngaard en keurige
Vruchtbomen. Dit eigendom maut een der beste bandel8tanden aldaar
uit; daar is geen grond meer te krijgen. Vlak tegenover het Station en
DAMt de pakbuizen nIl de heer Abrahams, Voerbandelaar.

Deze eigendommen bieden een Schone KaIllI aan zowel 'foor bea.igheidt
.!a tpecnlatie doeleinden.

y ....... niet; DO.DERDAII, 13 .lULl, 180a,

Te 10 ure te RIEBEEK:S KASTEEL.
Te 1 ure te HERMON STATION.

J. L DE VILLIERS, A. P. Zoon.
Bnig Curator.

J. W. MOORREES & CO., Afslagers.

p•• SAaIERS· •• VRACHTorE •• T
TU8S.EPI!

YBRKOPDfG YAM

LEVENDE HAVE Enz.,
TE WOBC,STEB..

DJ ondergetebndea elleD pub~ 1'81'bpen in de SCHUT-
DAAL, WOROBBTBR, op "
ZATERDAG, 22 JULI,190&, '... o.... ns.om 101ur,

ao a.a... e. KoeIeaJ'

SlO ID"" eD'''''''", .~.T.A~ , I:a~ooGeI_t. 'IRn.-.,... ,,~n. (s .... ,·
L8Y8DSY8rzakaring laatschappij. ; ... .,e O~ _~.IJI~._P_""). . i

Onder boY9ll8taande _ ... Ipan~T&1l8 geleetde ~Jonial.
(Zwart) S en 6 jaar ond, de .,odaoht TUl kopera "el

waard. •
:Meer Vee daD hierbo_ o~NI, W'~ op de dag

~ ~kopiDg YOI'WMhl. 'i .

. J. J; T.BlUtOlf " ,MV'~_"',
'Woioc*ter.8 Juli, 1905.

Enz.,
BUCKNALl STOOMVAART LIJNEN, BEPKT.

~UID AFRIKA ENGELAND.en
W"lIIT n K.&.1PITU

vr.a""'GH!.

8.S. A FRI KAN oss,
8.8. NEWH L\{
-3.S JOHA~Nr;SB(;RG,

ongeveer IS Juli.
23 Juli.
26 Juli.

Z~ vu K.u.!'9TAJ VEKTRUKIl'I OP nl TUL'I'XIIS

·5.8. FORT 8ALISI:ICRY. Omstreeks op 17 Juli.
Pl15s&.iieN boten wor de I BR.nl(r"dnld m(~; een sterretje .•

P~,," geld nn K.AAP"TAD n'\'\r LOXlJE~, inaluitsnde een
, lIIl'8te klu Pla.ati! Biljet Hn Plymouth, is £26 ,sR. DJ.

UitmutltenMe Accf)mmod,.tiee VOQr P&88Rgidl'B. in het miIden gedeelte
'Rn het scbip op bet Bovendek en de Promenade Delrl,s.. Ruime, Lichte
Goed.gelejlell Z&len, alle Buit-m Hurten. \"erkool'ngs toestellen. Oqeral
Bleetrl" Licht. Eente klll8 Keuken, Altson E~rstc KIIl8 PueagÏel'8.
Ben erv_ lJocter eu Ste"oudes lijn op iedere 8ioomboot.

Voor verdere bisoaderhe ten omtrent Yr .. ,ut en Plla8age gelden "eude men
eich tot

oPGJ:BICJIl'1' 1848.-Belttaat over de 20 Jaar In
ZUId-Afrika.-Fondsen over de £6,000,000.

GEB. BUOKNALL. 8TRANDSTRAAT, KAAPSTAD. •••t
"Loveclay's APIQL , PP.LEN.

..... ~~ .... ·..... ~i ........................ ;.:.
'.u. Wnq:a¥i..-. .............. inc ...... ~...,. .....

. . : . , '~. .'.'
... IM·'.· ..., • ....,..:';!~........."~Ms

".:~! .. ~.,...JiIOff 8/10. I i -

::.-r; ..,........... ..,.. ~ .....
.: Wm.llJ" 1foodnc-. ' :

. -. , ) • I

I

Kunst Behangsel Papieren.
mvu, oLllii, ILwm, ens., Direkt un de Kolen.

Pruhtiae lt.rat. Beh&ngaelPapieren. 'nn SiG. per rol.z-n Gouden Papieren, 'fan 9d. per rol.
KqazlJnm ... ters en Bouwers aaien, bevattende 8SOrolln in lt

JII'Ohtir kJ.aren. Vrij op -poor ta Kaap.tad, iD t".. InraliMita,.,.,...ce ,.... _ .ce 'o.. .
. oIui,jft om Oatalogana en Prij.IijeteD. , Door. --':!IJ::

PAUL ZBRNY • 00., .tB ~::-t It ae;...~.......~,
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..~_!O"""""''''''_J.P.
- • ·_Wbd-tut BlIIIdn·it ..
• 1In~ till .... ill .. KMl-t14.
-0- ill eie B..t. N_.. ~d. De
~~ ... tn....

b, 611i1tD14 BW..
a-U8q_,

LODdeD,l' lui, 1~.
W.nie --! Ik IS U eeD pur

nPIU ....'0...11die be_ .alleD &ijll du
de PU.teD ctï. ik U &ODd _ de "Ar_-
CIaIe o..u.... Set pai mii bier 10114 ea
waar ik ook P, i. mu .dient wieDde-
lik ..oor mjj. Dr ca '*YOOrt met mijll
belialaedea, bijlIa elke CIaJ buoell: ill:
IIIIIoJeD eD _lrpIutieD ..oor bliDdea.
lAailliledO!ll ~ PI ik '. morgens
D_ St. Pul. K.Uaedrulea du nood.l
Dali WutIDiu1er .lW,. 0. .omll:
.... roadw,,- 't'oorlreffelilr, en bet oebeen
Ing b dat III:peil OteD ae-c bad om
.LIee op .. Dem..,. Dese b&ide biatorie!e
cebou .. u raaaIr.__ 011. mii d. meta' woa-
denolle tDdrU. ~D ledacblell PPD
MrDl onr .1 de ee1IweD,.ed.reod ... t1ll:a
CIe8 lIebcllnrell aebnaili:t lUll, eD ik daabt
1&11 af d. betoomd. mUlleD eD 91'Ouwea
eli. daar rv.tar-IllUDeD eD 91'OUWID die
d. s-bied.Dia TUI Blllelud eD die ....11
de ...,.. .. ereId btelpeD opbOllW8D.
1t000IDleD .... DeruJa,dJChlen, II:ODI"_',
.. uiei, "$brli:uucliaea eD mar'-Iarea
Iinu bill' be&raYell. R.' "lID mjj
.. ODderJili: _ d.' ik d_llde groDd
bevad die Ijj laaddn bevedea, dit ik
.&0c4 op de pluta .. aar IU aeatun lIad-
dell, n aa. iii: IaDbad waar Ijj beddeD
..... bede. Bet IICbMD _ij toe &Ieof ik
door de "Dwesiabeid _ 4e gra ....n ea
~li:tebuen nbe beill't'loed wu
1Ddi811 ik tijd beb, ui ik de .. pIaWeD op .
eeD dat iD de week Ia_ku, eD O'8rlol
ftIIC8II om enille der 1lI0D.meD"D ..
.,... _rakeD, doch ik beD hentu i
da, ik, --..1 me' d ukell.lIIP
...... 811, mUD .erk Hl raoÏlD8II, omdat
ik Y88IbeIaq ... 1 iD derrlili:e _eD.

ID de lIamiddq: ftI1. • J lUll, 11:_ ik
biet _. Ik ae-lde mii _ moedetooe
aD aIpm"_" .u_ iD LoadeD." LoII-
deD ..ut _ 'mIeIDd. iDdnk op mij.
III: li:OD mii iD hetieenR Die, pwer D8D 1&11
bd ooopboad.liire lenD, genu, ell ge-
woel ....o het 't'erkeer, doch, die il oa
beter, dur ik Ill' UIl ce"oOD geri.kt beD.
Au boord 'fill bet lObip .. erd ik met
orrieDdelili:beid bebudeld. Ik I.breel
enige brie'08ll op eeD type "riter, IMboreD-
de '.0 de br. L Pbilupa. Alleo, of Ii.....r
..atea, I~DdeD ar bii te lI:ijkeo eD IlteldeD
_I Mwg,da' Ijj eeD iDteli:eoliill'
openden eli mjj gel108ll ..... n om deu
maWDe, "aarmede IIr aD IObrgf, te
1I:0pea. Bierdoor kreeg ik '~D 118"001
.... n II:JeiDbeid, dooh 0011: .... 0 daukltaar-
b~id. MuuJag hoop ik oaar de 1[0aftJ-
r.1Ili. .. EeleDborg te ..ertreIi:Ii:eD.
Tepa he' middea _ J ,Ii, bea ik ..oor-
HIlI... olar bet ..... tel.od.. IUD eD
"ire toholeo iD- Bolland, FrankrijIl: en
Duit.l.ad le be_lrell. VIn Mac\.ira10"" ik a eeD genoM, d •• 1081. i. hoop,
ID o. bRil oal g,ko_n -iio.

MijD laac d.... Id .. ilr met een R. K.
pri_tel, die my ..eel ni8lld.lillbeid be·.._.

De KapileiD "In de Armad,le il 8811
eeoyoodi!r eD UDgeDIaDI meM, o ..er a!ia
wehrillendh .. d jegea. mu kan ill ni.,
lJeDOel .preken.

M.c ..rieadelike !!roeteD, bliif ik,
U" aeer ~eDe,~n.

( .... -l J. P. KRUGER,

lAD ' .. eed. brief Iaide :
Bedea oamng ik ~aw .ear .elkome

Braille brie11'11D il Mlli. Gii .0' de
eente YID wie ill eell briel mag, liedere
ik OII.e diubAre Imodell nrliet. Ill:
betoig 0 daanoor leD .... nte mUD daDll.
Bet ilmij oalDO(leliir te lellen hoe deu
.rief jj aJa eeD droppeJ ",ra .. ,t.r 'fOOr
de dontig"e Ii.L Bee g""tt lIIjj aieD If'
moed, lI:raCb' ID boop v.m.' mijll .. erll
cloor te gUD. Somlijda ... r8aa .. 1 muo
laoop iD dese "oDderbaarlike .. eteldata1.
Lu, mij DO a" briel heaDt"oorden.

Ik bad een •• er .... genme reia. Ieder-
teil ... goed en nieode!ili: ..oor mij. De
p~n der eente "E t.. eede IIlu,,'1'811 mij Ir.ld om eeD 'ype"nter te
kopea, wat ik .edaan beb .. WaD.eer ik
de •• , IIw~' rukte blelp "d.~reeD mg.
Somtijd. .."t Ik 0181 "le mpn belper
..... Eilleen noad mu Iaet 'rTije
gebruik ....0 zijn atoel toe, eD
ai.mar.d leide "uro.er lelll of
,rGade. De ofticiereD eD m.trenD dedu
alleu bo. but om mjj be' la laogeaUDI
moplik te mueD. Noo,t werdeD lij bet
moede Om op mgll grappige nagelI o ..er
.ee ...... 1 en ell! diDg 'I'lUI be' echip ..
ID ' .. oorden. Boewel bet tamtlik ..ol
.... koo ik kcb altijd teil ",Dd.liDl
maileD. EeD der p.uegie'l Dam mii mede
eD liep met mij rood told,1 ill: .eDlte ..
le IiheD. Ik bad altijd nii. *laDl \ot
de laat nD de kapiteiD, wur bii oa.
10l1li ail de Bijbel ..oori... Bij ia _r
helaDpielle"". Bier-39, Gailfordltreet,
Ba_IJr'l0ue, bab ik mijD boofdl",.rl~
ollll8l1aaeD, en bii mUD af .. 8lIlIlb..ld,
lalleo de ..ri....ea miJ toegellOlId8D wor-
deD .. aol de wurdin 18met miiD doaD eD
late~ bell:eDd. zij IUD bier nieDdelike
1D8D18D eD nO&lleD mii beel ..eel o..er
"de Kaap." 0011: ootmoet ik .ele toeria·
leD- ..ool1l&melill: AIDerikaDeo, .od., de
noDdeD bier prettig .. orden door'8-
br",b~

Bij gel.... nbeid ".0 VictoriadIg
b.ad<!eo .. ij aporta un boord "aD b.'
ecaip. HeD il bier .rO'fer .... rwonderd.
da, .. jj "VielOriadag" .. iereD, .. aal la.. r
.. ordt er Diet laD gedaan.

:MorgeD .. ill ..u bier om ..,D ..aD d.
irooltte acholea en werl!pluteen ..oor
bliDden .. buoell:eD. 011 UI ID 80n"y,
eD .. ellieM UI ik dur eeD paar dageo
bljj ..eD.n.t u. eaa .. are O'8r_ltini 'foor mij
Yel. plaat •• D ..... lgtm~'D ea gescbied-
!raod'g belaog dllt le b... oekeo, docb Ik
"eTlug ai.t mijo pl;cbt le ..erraho. III
aeb """ ".rtrou" b.,~ ~Jol6r, die mu
• e' sich med~D' em'. HU iA v .. I goed·
koper d.n de rijlll4180 on beaDt .. oordt
beier MD be' door mii !lfl8telde doel. Dd
goede "Armadale Cut I." UI u de.e
br id brengeD. HiiD gedlebtal ilIaD lIIe'
baar mede eD 0<11: muD ~e W81l1811
..oor .. II nilige TliJ o... r de macbtÏjte
di.ple. Kerige uOlld MD boord-al.
WIJII gedachten ill dierbu.r Zuid Afrika
wueD-ltoad ill: te laiatereD DUr bet
reaelma tige kloppeD der machi DU bene
d'D, .. elk geloid Il, eeD I·'w be .... b :g.
l<lder ~rde "oor mliD melancboliele
georoeleDII. Ik BtoDd ot .,i allijd MD d.
bnl ... 0 bet promeaade dek, bet dicbttt
bU Afri!ra, ala ot dat mg trOOOIt lObook.
0., reil .... k"'m eo "aaenaam, de
I.... te nacht "'leen .... er eeD .terlre
lIIi.l. De m;.thoret:a ".rdt'D de ganae
nacht geboord 811voorbtigMDde ocb.pea
~.eD aDt .. oord. Bijo. de gebeie tgd l.~
,i: .. allker eD Daar beD te loiatenD. Ik
"&ft de laDdill!! ~e Soothamploa oiet met
"arlaDgea tegemoet, niet .. eteede ... at er
VaD mu lOU .. mdeD, docb-God.u daDII:
-alle. uep goed at. .

N "(muil daDll ,II: li "oor U" 'fT'OJlde-
hkheld eli aUe"lie. en Ol bart.like
IlTOeko

Verblut ,k 0" trou .. e l.licde 'fTi· DJ,
".g. J. P. KRLGFR.

V ER(, A[)ERl~t;N!i, Pa!Jlie!reJ _or be
.prek,n~ ... n landbou" no.petatie .allell
~eb"uJeD wordeD hl :lootkloot. Acbter
1''"1a.tber, op DOl,derdag ti, I.n te
P.pkoildoq,l.tlD. op VrUd'g, 28 Jah.

GBNBZEN
DOOR

ZUVBRA
R!.,..".er~iftiging moot geneeen .~den
of ti. 0g..11 en het. 1",ou. I!...tel
£Itlle .. ver".-t ,",rden.

IJK DR. STFlRLlNG .IOHS80:'\
.\f}~DI(''LJ S CO.

Kerbtraat. 46, Johannesburg.
P....tbu. 11!:l5.

.. J lt bad eene seer erostige tODgaan.
doelllo~ en was :000 .... ak, dat ik
nauwliJks kon 100Jl'lu of sprelteo. AI
ruijna nienden gelootdeo, dat ik Dooit
beter zou worden. I~ begoo l.OeJl
Ay' Xerse.D Tlorstmiddel III to D&-
me: . u bes peu nie dodelij k beterschap,
ISlccuts twee tlessoben waren voldoende
om mij gehoel te .Ke~zell. Het redde
mij oogetwijfeld bet )eveD."

Dit II ~ nit doizeodaD 'fill ge-
"'""ebritten ombent de wOilderbare
'IrUl'de vali

A1J~r~
Kersen Borstmiddel
In gev:>lleD YaQ .. Ilrkoudbeld, hoesten,
eu long- on keelaandoeDingen van &ller-
It~ia.'\rd. ":6n zeker en ongaevenaard
geD,..,~tnidd.l gedurende zestig janoo.
In grouto en kloino t1es8cben.

W..,ht u voor een namaaksel, IlOO-

ge ...... md .. Echt Kersen 1I0rstmidd.L"
Overtuig u. dat gij .. Arer'. Xenen
Borst middel" Krijgt.-

("yer'. Cherry Pectoral)
G.Jtnp.,..rd dOOI'

Dr. J. C. Aye, tt 'u .. 1.0... 011.1'1... , V. 5. A.

AVER'S PI LlE'1 r:eneuo OalachtJrlleld.

FORS~TH & CO.
PA.RLEMINT sraur,

~ KAAPSTAD,

Het beste Huis 10 Zuid
Afrika voor goede Sohilderijen.

VRAAGT OM CATALOGUS.
Schilderijen zorgvuldig 10

dozen verpakt voor vervoer
naar het Platw Land.

WETTELIK.
BIJ dese wordt aangekon.

digd dat wij de heer WrLLIUI
ANous Horny&, B.A. hebben
toegestaan als deelgenoot in
onze firma vanaf datum dezes.

De bezigheid zal worden
voortgeset ondtr deselfde
naam ala tot hiertoe.

Tredgold, lellltyrt a Bisset,
Procureurs, Notarillell enz., enll.

Kaapstad, 1 Juli, I:1Ob.

ZENUW
ZWAKHEID.

Dt,; VERSUf.l.r.iSELE..'" HIERVAN
VAJ:'> :-Opg,,~d 'faD het p-
lllllt, Ida.mbeid der handeD, be~
als ru.. n al' .... n gelaten wordt, ;:ioh ge-
drukt ge ..oel.... iD gezelsdtap, dat ja
waM""r men een on.natourUke ...-
t-ft. D..,.", .ajn, behalv .. eeD groot
veorht."S vaa kracht, 1'oorna.amste ver-
.cl:ij"""J.,1l nUl de"" a;i.,kU! om betek6DeD
zwakte. '·G{.lLD" .n '·SlL VERl'ILL8"
gotUooeIl de ..... erocbijnseJ.en.

MAY APPLE
O ..ertreft au.. IIIIO<>re Medioijoeu .. oor
vroUw,,", kwalen.
Dam.... kunDea llieb.l"eQ tbuie be-

balltlelen "0 g<>n-.o.
\"resil:iluo PiJoon i.n de r.ijde, ._,

"""'.Het is .. n "P"eitiek geDllleomU.cldal
voor Catanha oDgI8IIl&kkeD.

1..eotd om tirwulair NI ~t de ....
"jUlI ...
.li: Mt lirftIII.LINS J~"'.

~~.
1IMIIttr .. ~ 411, Joo_wb=ri.~1_.

AAN BOU1lIl'BlR•.

Orelan PIJnhoute
Delen, 2t 1 7,319,3112.' 119,

en •.
Balken, tot Hi duim "i...kanL
Rnige afmeting in Spuore~ Klam·

pen, eM., gezaagd op bl.teUUlg.

OloAT ALLES OPGERUllo lOET WORDEI,
TEGEl LAGE PRIJZEI.

l:lpeciale prij80ppftD voot P-
I.D.

ATT~ELL .. 00.,
Lower St. OeorgQ·. 8~r .. t 1~,

KAAPSTÁD.

'''',.

ZATERDAG, JULI, 1905,
beginnende om 10ue v.m. preeie~.

DB ondergetekende». behoor~ik gelan door de CUI'ManD
vall de beer T. I F.8A8!lB, 't'&D ~patad en Oa1edonJ
publiek verkopen de volgende geh~l nieuwe meubelen :-
i. Vool'kamer .eub.Ien. 1 Berate &llII lot HeeleD, Vork.

ea Lepe'" .
1 Eerste Klu PiaDO. I do. lot GoJdijn Stok_.
1 do. Sofa.
1 de. Zijden Tape_trie Suit
2 do. Luier Stoelen.
Z do. o.cuional Tafel ••
I Jo. KJeili Cabinet.
! do. Pur lAce-gordijnen

kompleet.
Jo. Gluen Boeken kasten
do. Áxmill8ter Tapijt.
do. KleiDe stoelen.
do. Overmantel.

ti. Zlt-k&mer J(eubelen.

2
1

vl.; BU,1ard Kam.,. Keubel8a.
1 1$e~ Klu Biljanl .Tafel

. LIet. .
1 do. ;ianolo .:
3 do. Overmaatel ..
T do. Le~.
1 do. Kurk-ta,ij~.0 do. P~t"8cbiJderijeD
~ Slaapkamer lIeubeleD..

6
1

1 Eerate KJ., Saddle-baar Suite.
I do. Overmaatel •
1 do. EboD1 Cabinet.
1 do. Occuional Nel.
I do. pur w..gordijuen

compleet
do. Axmin.ter Tapijt.

Ui. Voorhuta .eubelen.
1 Et-nte Klu Gang Stand.
I do. Palm Stand.
I do. Pur Gordijnen eom-

pleet .
do. Stuk Linolenm.

iv. :Breakfastk&mer Jleubelen.

D.e m~belen ftJI ~ .•• !aap-
kamera liJn. te veel ~ te epeca. __
mur bevatten het YOIgeDde:.
Eerate KIM Kleder ..... (Hug

~ ~:mei
LIdeD.
Kleed-tafel..
.Bur ,Jl aadere
Stoel ..
dubbele kopeN Bed.
deu. .'
ipriDr Xatn.m.
Paarde-hur do.
8treaobera.
Haadcloek Bakken.
PedeltaJJen.
WutafeJ..
Toilet Setten.
Linolenm i'apijten.
Groot IIIOrtUn8llt
Beddesoed-

do.

1 do.
do.

do.

do.
do.
do.
do
do.
do.
do.
do.
do.

1 Eerste KlaMSaddle-bag Suite;
I do. Side-Board.
I do. Stuk Linoleum.
J do. Set Gordijnen com-

pleet.

v. Eetkamer Meubelen.
1 Eer&teKlu Moroceo Suite.
1 do. 80fllo.
I do. Kleine 8chrijftafel.
2 do. Luier Stoelen.
! do. Aanzet Tafel ..
6 do. Kleine Stoelen.
2 do. Tafel Kleden.
1 do. Dumb-Waiter.
1 do. Side-Board.
1 do. Pi.r-glas.
I do. OvermanteL
1 do. Musiek met Klok.
1 do. Tapijt.
1 do, T.pe8trie.

T111 KOlDbula en Diepe ...
I Et-l'lte Klu Dinner Serviel.
I
2
6
2

do.
do.
do.
do.
do.

Breakfait do.
dubbele toilet s.ta.
enkele dei.
BoJiDder Stove-.
Refrigerator.

ix. Wapenen.
:l Eente Klu dubbel-loof Geweren
I d9. KartiDi Rile (Sport-

inK)'
WiDd-roen.
Salon :&ite.
ReYOlver.

Z
I
I

do.
do.
do.

De~ Meubelen &ijn van de .t9 BOorten .peoiaal iD
Bn~e1and uitgesooht voor de heer FLU'" en nog Jit)eit iD
gebruik geW'eest daar de heer FaASBB ~llIl8hlkkig siek W'erd TOOl
hij ~n ,!ttrek kon nemen in sijn prachtige nUmwe Oaledon
"Villa. Zulk een een achone kanB' om dnursamt méubtJen
te bekomtln is nog nooit het publiek Tan dit Dorp en Diatrikt
te beurt gevallen. Niemand Terlieq dese hns.

Verkoopdag

UNI:ON CASTLE. LIJN.
DONALD CURRIB • co., ~ La.......

llltermedi&~ Stoomboten naar Sollth&Jlll)U,D via de {UarJ
· JWuden. .Jl. en tiO Joli-DUNLUOE OASTLE,

"II. ~ via Lae P.IIII¥.
· A Ileen eerste en derd. klu.

.Dsneer 18 Jnli-BREAJlAR OASTLE· Kapt.. HnderIDII.
vi. St.. Bel8ll& 1111.bNDIi8ll.

OD,e ..eer U Juli-DOVER OABTLE, .
.Alleen eeme ell derde klae.

VoUe tiiaooderbedeD omtreat bet .. VeltkIll 'fill Illtarmecliale Bo_ ..,
&Dplaod, JbapM B.,_, Natal,o.Jaaoa Baai, Beira ft Haaritiaa, 'IA "fWkrijC-
bur op ap~tie bij de .

U~on·OI8t1e lail Stea.m6hip 00., Ltd.

PUBLIEKE VERKOPING
VAN

Eerste Klas Koeien, Kampioen Prijs Bull, enz.,
TEI:aSLLV."LIiJ.

Voorheen DURBAN ROAD STA.TION.

De ~eer B. V. UN .a.INlN al )alAm verkopen Ba1J het
,IBOSTON HOTBL," BBLLVILLB,

OpJOINSaAG 18 d.~.r,t. 10 ure,
20 Koeien in Kelk en te kalT~.
I O~reoht geteelde Fri98lattd ~uU, Kampioen Prijs
i WlDner, Boaebank 1905, .
i DOK Ier, 1 paar Zwarte Tuigen, Melk Koeien en
· 1 Partij Pluimvee. ';

J. J. HOf.EYR,~ lObn, Afsl... ".

TE HUUR. MIJXWELL iN EARP.
KIN eerste klas ZNU· en at. QEORGE'S STRAAT 7:7-7', KAAPSTAD. .

Veeplaats in TraDs 0raD~, ..PJl. BUI S35. -TILEaMPtaU' . HtfAI,.CYOt.:·; i
Toor een t.ijdperk l1UlDne UI~ lul"end &.0· .~&_~~"'_jaren. Grootte <4,411 lIlOJ"IeD- ...-._,..-
Boe _ ..soelE bIJ

C.W. H. van der POST
Stel18DboIch ILK.

, i

,

G.V_.&..A.O:Q.

All'INTEN, ;-;:;;eea: J tommie·
lie loon. Koet pIChi~Uleid i 'fOOr de
betre •• m, beIitt.eD. AU- pell'8i~q
_Well. I

ODdarlio~ Buie- ell LaDd 1IftI'U.
iie, BepU., ltaapatad I

._ '".

> ,

\

.,.;
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JU. ,'_',.., ,
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De
a. BOST

Op

-J[BlfNI8 wwdt b j d.... nlel'en
lo termeD .... 11 lMoti. 20 "a'S w.t .0
ftIl 188Q1.du _ kopie ...... d.
lt.... ....ijU 1'Oer be~ Di Wikt
O.william tel- IlIepecRe ul 1\peII
.....11&lieD, tri. het mop NII,-",
io. W I:all~ ftIl de Afd.Jm,.
Bad ftIl Olauwiltiam, MI goed ala
'fOCII' bn ....11d. TVIIObeid_ WijnD
uo' d. lt&QtonD ..... de r.peetie ....
lik. Veldk'l1lew.cb.ppeo, gedar.l1d ..
_ tijdpat'k ftIl.....nien daCU nuf
WOBLtSD&G. lj .hU, 1906, ea dat
de Voo .. ii_ 1111 t ... Ledeu .... 11 d.
AldeliDpnad ... Ver~mnlJ m de
Bohaai, (]l&lnrillialD, auU6D hladea
oy~, d. Uile A.ptas, lI~'JI
.. 10.re ".m. Toor het honm en
b.liaMD .... '\ applicati .. 1'IIl1 pvI01I8n
die mega WeD_ pncift,eerd to.
WOI'dn, eDn'b objecti .. ala lDoge',
.-aUt WO_Il tes- de .. serie
lt~ Ujlt.

P..... BRAlID,
8etretaria.

AMelm • .8Mcb ltllltoor,
OIuwiDiaa, li Jldi, 1905,

Jhllioipa'\l Kantoor,
P.... l. 7 Juli, 1~1.

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

op INt ftIl de Baad,
". J. 10lTBBBT,

itadlkl.,.k Directe

Paarlse Municipaliteit
EjI,ctle Kennlsgevl.,.

KENNIS ge.chiedt mit. dele
dat oYereenkom.ug Wet No .• r. 'faD
188i een Verkiezing' 'faD Vier
Raad.leden, n.melik een .,oor elk
der Vier Wijken, in praat. 1'IID d.
Heren
CoUBLIII MoLL, Wijk No I
MJOIU:IL C. CO.1lOT, "" II
HOlHJfUI ZUID)(IID, "JJ III
IJJ FuD. 8fttlf, "" IV
die, ofBehoen aftredende 'I'OJgeu
Wet, allen herlrieebur sijD. _I po
houden worden op

Wotnldq, 2 AUfuitII,19J5;
alsmede een nieuwe Verlriaing ftIl

Twee Auditeuren op gemelde dag
en datum.

Dat Nominatie papieren .,oor het
uominerell van Kandidaten, zo voor
Baad.leden al. Anditeuren .,olgen.
...orm iD de tweede Scbedule vu ge-
melde Akte ..... tge.t.eld, zullen
worden ingewacht ten Municipale
Kantore tot

Woensdag, 19 juli, e.k.
.,66r , ure 'II n.middagw.

Elk Nominatie papier moet onder-
tekend zijn door minstens 5 per-
IOnen, wier oamen. op de Kiezen-
lijlt dezer Municipaliteit roorkomen.

De Nominatie zal plaat. .,inden
aan het Municipaal Kantoor op

Donderdag, 20 Juli, 1935,
le li ure " middags.

I. P. H. DB VILLIERS,
item .Beambte.

Muni.ïpaaJ Kantoor,
Paarl, 6 Juli, 1901.

tt

,
, {

""

"•
""+---------" }

Oorreepon4atie 'WordtvrieD4eUkti v~ht.:KENNISGEVING

•DNNISGBVING geechiedt
mits deae dat ePn Oopie Tall

de Stem Lijst nn de Afdelings
Baad Kiezera 'fOOI' 1905 voor
inspeotie ... 1 liggen voor 14
darn nnaf de tkle Juli, 1905
tAm kantore 'faU de Afdelings
Blad, Fraa9l'b1l'g.

Verder dat een Bof sal
gehoudeu worden in de Bofaaal
te I'ruerbUJ'g, op Vrijdag, 21
Ja'i, 1~6. om 8 ure n m" om
aip applio"ties of o.jecties
te hor.D.

D. :M. DY A80N,
Seoretaris.

.lMeU .. Bud ~$oor.
'_blll'J, 1Jali, l~.

..., "

i,

IS : DIT GEEN VOLDOEND RElll' 7' .'
Voor 1'll'tJ.ere bisonderheden schrijn .. ~ ..
prachtige Prijslijst aan AldeliDg A,

I,ODlons,
17, ..... .w.~,..: '

loll.&DalO ..._ .. et Strand MUDicipaliteit. Kaap. BouYmtemants Spoorwegen WOO~HEAD, PLAN~
CSe Co., :..
~aa.pst..d..

~,: -.

-DJIlIIIlIJG ...oer Tl U IUIJ', T'lden nor Olld latulul te Port
Ellllbttb ID Oost Loadoa.

:; ;

ID)IiGBVIMG werdt bil d_.-tun da. i. term ....... W.~ 46
9&11 188~ MIl V.rkieetog aal plaate
rin4eo op WOBNSDAG, IIA.goltul
11106. ftD ..... Bu-ialeden ia d.
pI .... ftG de la_tl OUL Jouwns
Pl1'ln .,U !lla Jba,... ft PIlLrP

~,-- .W. B, :anUI, die ...olpol l"Oftt.er
a.ftnda, doeh w.lb beide. herkia-
bur lijD.o..·k MD Verldmng na dri.
..wttioAeJe Budaled.,. i. ~rtJ>e ...... 11

Qoa~ta Proklamatie, ge-
CIMeIN 1.. Deoember, 1904r.

BD oot MIl VerkiellÏDg ....a tw ..
J..diteuft m de plaat. '&:1 d. h.l'I!1I
bo....Will eD Nu .. n G. DO&-"'ftOJI w.lb beideD herkieabur 1'0.
De BomiDati. P.F- moeten on-
...... l1d sijn door mÏDet.eol 'rijf
ki...., WiR namen op d. ~I
IijI* ftIl d... )(anioipa.llt.it "001"
komeDen n,lenop lle&Mllnicipalit.iw.
1t&IItoor ODtftO'lII1 worden to' 'Il
aid~ 4r are, Dinadag, 18 Juli, 190~
.0. Nominatie Rl ,P1Ute nndell

", ClIPW'~. 19 Juli, • midd'lJI te
IJ lUll.

H, A.. PAGAN,
Buriem~r.

Xuiaipaal ltantoor,
801U1'Ut Strand,

4. lali, 19011.

TEN DERS worden ingewacht
voor het kopen van de .,oJgende
benadqcnde hoeveelheden oud
materiaal.6' Ton Stillen Ziak (Zinken

voerillgen van I iaten).
li Ton Zuivere" Rubber."

16 " !tultkell K.oper.
7 T " K.operea Stoom Buizen.

1060 .. Geemeed IJzer en stuk•
ken gemengd !tul.

Tender .,ormeD, 80Dditiea nn
koop ell alle uden bizonderheden
kllDnen nrkregeu worden aan de
Spoorweg Magazijnell, Laprild,
Port .E1iz.beth en <>oat Lond"D.

Dichtgelakte T.nden,geaca-erd
aan de 'llreeiclent 'l'&n de Tender
Raad, Contróle en AuditeUl'll Kan·
toor, Parlementatrut, Kaapstad,
ell van buiten gemerkt: " Tender
for old .Material" zollen ontvangen
wordell tot '. middag. 12 ure op
Woen.edag g Augustus, 1906.

De hoo~ of enige Tender niet
noodakelik te worden aanrenomen.

CHAS. COCK,
Hoofd Spoorweg Magazijn Meester.

Kantoor van de
Hoofd 8poorweg M&guijn Meeeter,
Kaapstad, Hl Juni, l~ó.

•.
"

r~•

KENNISGEVING! VERHUIZING KEINISGEYII8 AAN SPORTSLUI.

R. Cane & Zenen,
: lUIS' BIILDHOUIKRS,

v.a.......
Vrij l8lenrd un 1nrDUI" &,oor' ......,.'A..Olft ......., ......

w"l 8tetioo. ~

HlLLSDOIf & HILLSDOl,
BIlN VmulUISD NJ..AB De LondwH F&brilranten ..... Tlr-

ragende

8TlUIDSTRA.AT 80, GE "W'EREN,
• KllPST.A.D . l .. HtICIOOIIIDJ. , ·'RmI ..

D.. TA.OEN...... -

CO-DO
1/8 - lit pe Ja
1110 - 8/., POIlhrt., Oo-no
"-"I!"DI
.~IUI8.. a:
, ,li' ft,
ftPJIl ,- ,........

-', ........- '

.' '>- .. .á~_ ~
, .~~!

• -.' - . - j

•

-TAKBBZIGlmDEK IN

Xeratraat, Wynberg.
Boot41re8', Kowbray,
DuUDPb'B&'- Beaufort
Weat.

}

TE KOOP.-- VEUCH:EID.BN.M .oorWa Le-
moen, Nurtje, en Zuurlemoen l»-
men, ge-.rborgd, SODder 1JlÏi." siek.•
te ell geOCUJeerd ol' eie ~ be~roef.
de wortel Toor melle groeitJ'IIcbt ...
meeet beItUd tegen wortel siekte,
t. bop.

G. I. B.B'l1E', P. ZOON,
~~ Wellillgton

, ........ PrII........... •
............ JtIIPUI ••.-
Ben pote'tOOZTUd POl'celeiDen
KruAn altiJi bij d. laaacl.

De "OL
\ prij.
I, De "OL

De "OL

De "OL

De "OL
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