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lDark~ te nppor~. 4ie •• t a1jjft .oor.n.
lOOI teil. Op dil p~iu'lI •• er~piDlYII'W"D
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Dj~ Itort ••• ..~.~ ...
'ttWol; fo.U~ eD .I.echt ,
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ADBonhaar,-V"fI1 aak'D ..jjn ,tduu-op1da

open markt aedareqd. déae Week,.luf IOId. ~L
Hd. voor Prima ell lO ld..• opr lleêliom 'k"ali-
teit. Beperkte .. lIab liia:geda.D io Bokj .. voor
lGd., doeh .ii Yerw~hted datd. priileD hi.noor
spoedig hooger .allen ,worden. Aororabaar
voorraad is err .ermiDdórd, eli is DO .eer Illein
voor dit gedeelte vaD het jaar. Op de poblieke
mlrkt wu het opbiMen 'goed, ter"ijl de priilea
Ieebts weioie .. ra dering aan~Dd::n ill nr·
Keliikica meê de .,origs w.eek. '

Wii noteeren de·TolgeDd. ala loepeede priileD
roor :

Per lh . .'
I• .1. I. d.

Bokjell, IDperfijn 1 3 - I •
Saperieure acheer Is .~ 0 Jl -' 0 11
Ordinaire achooraelL. ... 0 lOt - 0 101
Luc blaaw Vrija~t baar... 0 10 - 0 10
O.mf!lll'l V~taatlha" ... 0 8t - 0 5
Twoéda eUgTC- f ... .10 0 6 - 0 s
Oerde t... 0 , - 0 41
Winter .. ... 0 lOt - 0 10i
Wiol:er Bokjes •••. I lt - 1 2
Vellen. Wij Yerllochten deze wuek achapneUell
tegen 6id in banaala; pel~, 3fd; K .. psehe,
Is 3]; bJIIChadil,le, ·6id elk; angora.,
6j geaoho en 4id; be3Chadirda 2-id; bJhelleD
IO'di oo1ch\digd, 6id pe.r Ib; epriuibok'ellen
9ó ellt. l' .

Huideu.-Wii ., ,rkocbteD 'dele week soli ge·
droogde huiden Jegell 7t I ; . beecbadi,de
6td., drooggezoaterle Gld,,b~.chadiade Std. en
derde eoort 3id. f

Hcorna.- Wij YJrlc~bt6n perecelen over 't
a'gemeen tegen 4td elk

De l':d. D. P. v. d. Heevdr

b~gint thans
''''~lnm,"n en hoewel

gemaakt dd bet
om naar Z.A. te

DeJ:IIPf~e1t'D,. omdat er nog
rondloopeu iD

pu knnnen kriige!!
of den -Vriilt~t te

aitg;fte dat het
il te blii yen aitten
te doen. Op ender-

dan ook

Vnn Rhijn dorp, 22 Juni, 1003.
~Iijuhcer, _ Bet spijt mij zeer de onver-

dIende aanmerking t zien van den heer Du-
. ""nuge, in "Ons Land' opgenomen, lege~. den
Edelen heer D. P. van uen Heever. HIJ er-
kent zelf in zijn cbrijveu, dut de Edele beer
van den Heever vroeger "001 goed gedann
heeft "oor land en volk, dooh vindt fout met
hem in den laat ten tijd; hij regt echter niet
welk kwaad zijn Edele geduan had. of boe
hij verkeert, ~esl"md hooft. Ah bij bet
boekje, genaamd "Parlementaire Debarteu'
in bandeu kau krijgen vau de laatste zit ling
PU dl' aunsprnkeu 1'110 L.oIJI......lClo op elk on-
derwerp nauwkeurig naleest, 7~~1 het hem J G I . kt
overtuigen, dat hiJ gedwaald heeft in zijne aren van a ZIe e en
uaumerkiug. Zelf op den laatsten dag "IIll' I ;

do laatste .-.it.tiug, toon ik voorgesteld had duizelialieid ten einde.
de C6,OOO van do begrooting te schrappen, 0 I
die jaarlijks uit de schatkist uitgegeven wor- -
deu ter bescherming van onzedelijkheid, EEN INWONER VAN BONDEBOSOH
stemde zijn Edele met mij. 18 jaren zat ik GENEZEN IDOOB alLE BEANS
met Zijn Edele op een en dezelfde bank, en VOOB GALZlEKTE.
ik kan met waarbeid zcAAeu, dat bij zich ~e- I
durende dien tijd 'le chaard he ft aan de zijde _
van onze Afrikaander Partij, en voor den eir- I
kei, dien hij vcrtegenwoormgde, gedaan beeft Indien gii u ziek geY08lt en totaal cngeschik'
wat immer gedann kon worden. HIj spreekt .oor het dageljjkecJie lo.,ell· en de dageljjklehe
van vijanden ; ik daag hem. uit mij den naam werkaaambeden. ofl lijdt UD galsiekte, a1echk
\'Bn één oprechten A£riknander. te noemen; apijnertering, duizeligheid, ens., en ReeD nr·
di .. geen vijanden hooft. ja. wel een legio van lichtiog kunt I"riii~n door geneesmiddeleo ee
vijandeu, 'II' ut onze tegenpartij haat deeul- lIen_kundige .be~andeling, houdt dan ML
ken met een doodelijken haat. Dat verwaeh- oogeeblik met werkep op en I_t hoe Cbu
ten wij van lt n, doch niet "un mannen on- Farde'. Bile Beaualeen liider .•elkomen genuen,
der unze eigen geledereu, zooals den heer Da een liidellsperiode no ze,eDtien juan, toen'
Duveuage : want to ocrdoelen volgens zijn medische hnlp geieD baat bracht:-Ue heer
schrij\'l"II, behoort hij uan <JU1"e Afrikaander Jam&l Freund, Ca~ Flal.s, BODdebOl!cb) acbrjjft
Purtij. Ik ben verzekerd, dat ziju schrijven in een brief aan~e Bile Bean Y!lanatlctnr!Q8
den -".::deleuheer Van den Heever. bij de ann- Co.: "Ik .3Dd a deze iweinige revels om mUD
tannde elektio tot pi n nadeel trekken zal; dankbaarheid te~ oyer lu uit te drallkeDd wat
ik vertrouw, dnt zijn kiezers als een eenig ik "ind dat mvn ~ h't is': lit heb geduren e .df
man voor thorn zullen stemmen, voor hun laat,te seYenben Ja en ~n erge galuudpenln
ouden beproefden vertegeuwoordiger; dat zal gen en dailelighe¥ geleden. DOle uDfllleD
niet meer sijn dan ziJn verdiend!! loon, voor k.ameD g'lwoonliikj tegen deo "ODd, ala miiD
moer dan- achttien jare.n ben trouw gediend d.,eliibeh werk allIeloopeD .aa. AU. g.oeea-
hebbende, Het zal eeu geluk voor 011.8 land kllDdip behaodeliog faalde mij te genu.n
en volk zijn, 3.lS ct beproefde leden, zooals maar gelokki~ la~ ik eeDa uwe ad .. rt.ntie 0 • .,
d FAlo!. boeren Van den Henor Du Toit Oh... Forde I Bmi Beana. Ik bsloot ae il
.-eethUng, Pretori , Loehn r, De''\fet, Bel: beproeyeo, en zii E' eDlleD mii tot mtio groote
Iingao en Muld r verll:ozen "uUen .. órd D. De .... ngd., " ..dat ik .. 'w.. .......deo· lang ie
houding van den Edelen b r Maaadorp in bruik~ bad. Hei. t ul.rll _, d_ bri.~ te
de matste zit.ting aangeucmen loat ook niets d081l, ..... sll 'II'il~.~~ . t
til wenseben over. Met de jonge leden beo ik Ch&&.Forde'. Bi • BeaDS .oor galaiekte S*D
persoonlijk oubekend. oDgetwijfeld boseu aUe,bekende geDocallliddeleL

Bij voorbaat u dankeude voor opname 'de- voor leYer· en nie lekten, verstoppiDg, .. m
zes, noem ik mij al, altoos, beien, hoofdpun, loedarmoede, wonwenliek·

U di 'llig d teD, nrkoadheid, koodl! koorts, rhenlllatiek,
w eMm en Dienaar en Vricn " alu.pelooaheid, neul1lgia, ,hartkloJ.>piDgen eb dr-

P. B. v. RHIJN. ge.olgen"D in6u~u. Alle lpotbekerl bebben
BiJe B.ua ia .oornad, eo iii kant za ook
IIrii~ea pot'.rjj ,a~het Bde Bean HIDufl1ctoriug
00. a HoofddeP<it .oor, Zaid·Afrikl,. Korte·
marktetnat· 32,K pttad) nl oohangU vaD la.
7 tcl ,of Sa. 9d. v~r eeil d?OlJ, die. driemul 100
j!root ia. Zii worden alleeb .• erkoeb ~ in nr,,'
gelde doo"n, Dooi~ou.erpakt.

De Bile Bela ~aflcLllriog Co. 1&1 0 eéo
gntis proefdOOI Bde BelOl zeDdeDt ala Kii deze
coupon oplendt Cur hUD Hoofódep6t ,oor

Zuid - Afrika, K~rte. Iratls ,rI.f
marktatr .. t 32, , .. p. ce.,.,
Itt.d, met .ollen aam IllE IWI.
en adrea en een ~DDy. •

r 0 Zie .. oet nooL
poetIegei .oor POl . ooderaao.

BELANGBIJ!l.-LU~ u 'geeD DImaaIr in d
h.Dd .toJ;lP;U' W,..t eJi Aker YUI dal gij Bj).
Beant krijgt, eD dat da '0_ "Olw. Forde" ,op
elke dOOI ltaat.-(,l.d •. ) ~

I I, t

BOND.

8NlOf'WeRUllhbptM> .oar d. Wf!O'\ relit 'diad
28 J un.i, I toS- •a i: .... . •.. " ~! " ,~IttQaI t ..... ..

I 1'1 ~t J! 1 j... .~
.! ."... ... Jj ill ..., , " " , "iVe.Itell}k ••• 20HS 1.11 11 , 'UH !37S 60698

IiIlddellandrcb &lI 5 61S ,SS 3131t IOS~ 4511»
~k. _H&5 SU aS8 2l0J~ 768 269'5

Tc;taa1 .,. S1' US1! ".. 'IIO'!& SlU 1111147
UIOS ...• t62t6 ,,96 1881 83 70 UG) 1165*5

. 111(1 ••• 15515 lS83 HU e9Ul .. 1O f~'
.1'_ eljfln aijll de totalera ftII eie 1>0611J eo

ftD eie ~ Mu-. bder ....-deelinc
~ de eteIIIela, lID wwdal ftraaderd Ilk at1••
veldeeliDc plaata.~ zij at~ OIlderwOrpu UU·
~ bij YWdee1lRa ... de apbrerlPt bl·.c_ eie Llaalale .. .-dil 1'0'1--"-
eA ••• ..,htppljell. I I.... .

, .
OONSnUO'lU UIUJlIr lNBIGB.PEN Ale

BO~B.

'-u' JUNI, l8OII.

· J. Cockeroft.-"élariat ~," Or .......
'tacl.--Batllunt.

CJ. Oockcr0ft-..8. llondlJ-Baihunt. .
C: J. J: Diecférib..-H. O. B. Bedford-Aber-

doen. _ •
J J. nil der Henv&-J. ~A.bercIéëD. •
J H. Jlaraia-C. J. P. vu del- K.er-w-Stel-"

lenboecb. .
W. J. W.labLiM. e. .L..wrey-Ka&J*lhe Aid.
Il. R-. B. D'OliYi.a-J. P. OeI.llierl--8WleD-

boseh., '. ,
D. C. J. da ViDien _.;., . D. JJe:ren.-8telleu-
. bosch. . : ." . .
W. Foot-B. de R. ~ •• agel ,.lUlfl'Cht

Af!lee.lin(ll. . • .
.'F. J.-l4t&ellllteiu-J. CoDiy-Port Elicaboth.
,. Reman Catholio :Bilhop and Vicar Apestolie
of E.P. ol e.G. Hope "-Boedel '}l. JOS<ijIh
Port Elisabeth.

.\. Cortie - T. J . .R. Hofmeyr - KaapiChe
AIdeeling.

W. Barvey G. Adam&-O. B. O. Wecht~KaILp-
sche .Afdeeling.

'F Bret~M. Soutter-Kaapscbe Aid. cling.
W . .T. Btigling - Á. J. BtiglJng - 1tWmetr

bury.
.T. N. Hartman - H. B. Schoeman - Union-

date. 1
J. R08110UW - Oudtshoorn 'Bouw Vereeniging

eo panrbank-s-Oudt hoorn. .
F. e. Milea J. Boyd, Miles, Boyd en Co.-
'Boedel R. H. Ard·ern&-K.aapat&d.

P. J. Avenant-8. A. Fou.ri_Lainglib\lrg.
· Dlouw-Oudtahooro Bouw Ver niging en
Sp•• rbank-Ou.tt.h~.- I

M'. 1I1allioick-Oadbthoo~ Bouw Ve.reeniging
en paarbaok-OudhhoOrn,

.J. Lobenberg-Oudtsboorn Bouw Vereeniging
en Epaarbauk-Ondt hoorn.

C .. T. Orou._V. Nel-Ladis,mitb.
P. W. Ledewijk - A. E. Wolfe - Kaapscho

.\fdeeling.
KU rING . .

W. S. Smith-J. C. vari Graan-Robertson.
A. Corfis=-T'. C. F. M. Marillac - Kaspsche

Afdeeling. .
A. I\fnrncwicke - J. N. HlIl'tman - Unioll;
dale. . -,

.". Adal1l&-E. J. Har_Kaapsche AfdeelJuj!;.
F. C. Miles. J. Boyd, Mile, Boyd en CO.-C.

Boyd=-Kaepstad. .
R. Rill;hl1lan, T. Marb, ?tf. Pessach, Marks,

Highman en CO.-Z. Á. Brouwerijen, Be-
perkt-i-Stellenbosch.

GENERAAL.
F. M. Granpner-J. A. Ml1ller-Mos elhaai.
.1.,. T. Bil1-Liebermann, Belstede en C4.-
Steynsburg.

KONTRAKTEN.
n, Oripp -B. S. Syfre~Ka&pstad.
'E. C'ltadlVick-M .. ~. Bteveason - Jolmnncs-

burg. 1

H. Stutf aford-i-A. Rteel-Knap.tnd.

"·Mam
is alleen eCht in venegelde
"Kaza1illr.ttee~,'er

. De drie-ponds blikken
Iluttig op vele' manieren te

sijn seer
leeg zijn.

De RELIABLE
vereenigde Incu-
bator en Broeiër.
De wereldsprija

Incubator. Een
goed gemaakt en
net instrument
van enkederleg.
bare juiatheid en
koenwheidlijr tref
ovr doe

2u JUNI, 1903. I
HYPOTHEK.EN .

W. ,1. Vorster, If. A. Vorster - J. Erd cu-
M~~b~~ J

J. . J. Pieterse - G. C. D. Reid - Swellen-
dam. . ~:

}>'. Spoouer (J. M. Kirsten, borg), Paar], -
AIrik. Tru t Maatschappij, Beperkt-~I-
lenbosch. . I

S. Subel-D. M. Brown-Port Eliz8.beth'l
W .. war~D. J. de Villjers-CaJedon.
A. H. Attoway-Gliddon en MeIndoe - ~al-

mesbury. • i

W. M. Outhbert=-Boedel C. Bro,m-Queens-
town. .

J. C. Johansen - R. H·. Esterhuise .; \Vor-
cester . '

A. M. Milligan-Doedel J. e. SiJberbaucr-
Kaapsche Afdeeling.

D. J. van Wijk - A. R. Ad.endorff- tocken-
strem. - I

:M. A. OIeni-.o. H. R. Fisk-Kaapstad._
J). W. F. E. BaUot-O. P. van det Westbysen,

J.lI{.zoon-Geol'ge. .
T.• re(r ..ry-...J. J. Ri t-KAlIp8(lhe Afdeeling.
.T. F. Makoy-B'. W. 8t;rn .._..~ ....
1\. von Witt,-" Cape Town and BuburbaJ Mu-

tual Land and Building Society!' - KaBu·
&('},0 Afdeeling. I , .

J. H. Roo -Po J. du Toi~WellJn~on.
J. MajAn, F.zoon-.J. F. M., M. J. Malan-

Welljngton. I
J. P. Hough, J.y.oon-Boedel G. A. R. Zahn

-Cerell. I
E. A. 1)uffett

1
- u Loyal . A. Bud of :Ho~

JAXlge, No. 4,305 of I.O.O.F., M.U.F.S.-
. KaapiChe Afdeeling.
.1" ]\{orf'ls - H. M. Ardru-ne - KlUlpsne Afl.
IT. W. Chjcken - Knapac.b District ODder!.

Bouw Vereeniginl(-K.aapsc.be AId.
M. McF~lu.ne - E. A. sout.ry - Kaa.psche

fdeeling... I

1I.r. . Meyer, H. P. 'Meyer-J. Ffederick- .
Iosae! baai. .

, KUSTING.
· V. von Roenen-G. J. Wieljahn-P'l\rl.

C. E. B.>~gengren - J. R. WilsOn _;, Kupsch<!
Afdeeling.

GENERAAL.
J. R. GlIl'blltt-J. Hul~Mount Currie, E.G.
.\. M. D .. <\. Fotbe.ringham,?tl. A. Fotllering.
ham -. X. ?tI. Barkhll)'1ien pn W. J. On t
-George.

KOXTR KTE.~.
teinma.n, :iUD. - A. L, tow - Porl Elia·
b.>th. .

A.C. Cumming-E. M. llauby - l\iing1l'il
b.,mtowu.

J. Re.d-N. M. Murray~ Louden.
Jl. D. lIcLéod-n . .M. Walton-BobbllrJ!;.
F. W ..Yuggleton ...:...L. M. Duffe. - Qu' mbu
E.O. .' >

WET 16 V.AN 1890. ,
· V. TlIn Bell~n - Koloniale Gouvernement
-Paarl. . I

Hl.,II.-rlll _at
IIIIIIIII III I

Hili lit·lil lllars. I
II~Mlllrel VOOR.'

10

I"
la
o

OP
.aa 18,

Wij sijD llteeda bereid informatiee
verstrekken, omtrent do
MeubUeeren. Daanoor
hier. En ala wij 'aeU
komen, kunnen wij
woordipr DUI: U t.oe~,mdJen,
per pc»t onsen lutaten
Catal~ toeMDden. Wij sijn
specialiteit in bei. ontweryen
Meubel.., .du, iDdien gil op.

bied _ --" •• 1. -...hl sal
g., •....-- "-r- '
onsen ariiat8ll ateeda ... poaam
u te helpen. Wij ~
h_I. huisen, en bnnen li ftD
wonieo. Onae. Un.t.Ib.men

.en -- =-n~'~..liDPl iD.!' J(.,.Ilbe1_JI

908.
Kik.houten Bu1retten,

Exceptioneel waarde.
1

P.

LI1l0LEUlIjS.j
xlml-BTTU en.

I GOlWLJ1fEJr.

Klmpl .. ~
HtUs Ieubileerde1'8,

TEN.



I"

!:ft.oijllllJbwrg,op den
PEntUS

ouderdom T&Il 64
lIIIlart.elijk lijden

hi) met. seer 'l'oor-
onderworpenheid

.:. 23en dezer va.'t de plaat. n.n.. den
Jteekende en 1;.at6t gezien in de
lil V&Jl Gr~vier.-E n zwarti' m~ wit~ achtervoeten, ~ ja.ren en
rt P rd oog ~end, 4 jaren, gaat

, 44' :inktlr voorb n; beide Paarden
geknipte man -Heenn Schub-
ten en ande-ren, *i wie de Psarden
.n a.a.ngeloopen zij~ ol nog mogen &all-

en, ...erden verwe" er dadelijk ken-
~a.n t') geven aan der onderget kende.
,r wil'D alle billijke! koeten zullen be-
'.~. worden. I

}!'. M. B~ :-)O~, Alb.zn.

~!..~ijz.')res fB~n~odigd,
, Ee te Aill8i ste nt, in de Calvinia
,.eko School, Hen~ia van Muziek en

_"Ilandlll'h",!jn eeue a.;lbbeveling. \\' erk-
heden zoo spoedig mogelijk te begin-

R'lieko ten wordon ~rugbet.aald.
\pplicatiee worden optnngen tot deo

ol Juli door
,

II S. DANEEL, V.D.M.,
._ ! Secreta.ris.

lEK BOBI YO~R DADS.
_I

~ weten.chap in dit bobk vervat, il van
4.C),\JD..n.TBARE W~E VOOR

GEHUWDr; ,DAME, en het
de ongetrouwde ook geen schade doen,
het te lezen. i Het il het middel ge-

,,(;(lt duisenden. om fUll leven zonnig
en. IIet bevat e1ln groote maaaa.

inCormat.iee. Etm ieder zal bij
profijt hebben] .da.a.r de aldua
kennisl onberekenbaar i. en

n~__ I 't~n goede ZAl .trekke1l. Het wordt
in ve~gelde enveloppe UJegewnden voor
2 poatzegela. I

Adre.· CARDUI DEn. C" BUS 726,
KAAPSTAD.

Een dame, daar a&llweZig, zal met ge-
boek gtliezen. Het i. ooqvoudig onwaar-
.eerbaa.r en gal mij de inlichtingen, waar
ik reeds jaren lang naar 'gezocht bad."

Ameri~aansche Medicijn
Maatschappij, Beperkt,

Houtstraat. 42; Kaapstad.
(HoofdkAntoor voor Z, ~a).

Een.da.me, daar aa.n"'~g, zal met r-
noe(en alle infoPl!.&tiee geven omtrent
" C~DU1 " en z;j-ie behalndelill'. Over-
al te koop oC Ifh-tlCtvan on. voor 51. Gd.
poét inberrepen.. I

Elke Vrouw kan\ een
KOlli~gin zijn.

I

uw ~ .bei 'foor.·
in due ouae .Wereld.

en om di. te behouden, moet gij
de ~te middelen gebruiie,n en er
lijn .geen betere, dan die door

Dr. C. F. JURIT! &: Co.'
"gemaakt .jn.

ESNIO AGENT:
.~~, ....."'"IIA!~rw ~ po.,
:37Adderley 8trqt. JU.pal.d.

Au I\jD" ft BandelmL

EEN KUIPERIJ

Grey Straat, PAARL.

~ onde~~k~nden hebben e.ene l(~
U~ pere Besighetd g80pond en lijn bereid
eemi" onder aan te neUlellvoorV ... twerk
tegen Billijke Prijsen. .
AlJ~ ~waarborgd nn de beste k.aliteit

Bout, Goed Gtm.aakt eo met Stiptheid
Uit,evoerd .

ZIE HET ADRES:

.d. W. STAI118E , CD.,
Gebou... ru De llillers en Blfguat

LADY GREY ~TR..U.T,
.••• PAA'RL

Lendbouwdepartemeet,
Kaapstad,6 Mei, 1903.

~its dezen wordt ter r.Jgemeene infor-
matie medegedeeld, dat, de toeetemming
van den Afdeelingaraad der Kaapsche
Afdeeling daartoe verkregen hebbende,
het het voornemen van het Gouvernement
is, in termen van Sectie 2 van Wet No.
41 van 1902, den Uitepanningsgrond in
Je bijgevoegde Schedule A. om~re~eri,
te verkoopsn, onderworpen aan de voor-
waarden, zooala gesteld in Schedule B
bier aangebecht. '

Alle personen, wenschende objecties te
maken tegen de voorgestelde daad, moeten
dezelve schriftelijk indienen aan het kan-
toor van den Landl:ouw-Seoretaris, binnen
twee maanden van af datum dezer kennis-
geviog.

W. HAMMOND TOOKE,
Waarn. Onder-Seer. van

Landbouw.

SeDlmUL!! A.
Een deel van Je "Lichtenburg Uit-

spanoing," in de Kaapscoo Afdeeling, in
oppervlakte ongeveer 3'52 morgen, 562
vierk. roeden, begrensd als volgt :-Ten
noorden door de plute "Mossel Bank,"
ten zuid-oosten door Lot K of cc Patrijs-
fontein," en den grond, nu bewaard voor
Uitspanning; en ten westen door Lot L.,
toegestaan aan J. L. Bierman, op den êdea
Februari, 1892.

SCHEDULE B.
1. Dat de verkoop bij Publieke Ven-

dut.ie zal. plaatA! hebben en de Verkooper •
indien hij de verbeteraar zelf niet is, zal
op den dag van verkoop contant betalen
de waarde der zerbeteriugen, door den heer
Uys uitgevoerd.

2. Dat in voldoenden toegang van den
~oofdweg .tot de tegenwoordige uitspan-
DIng vooraren worde.

8. Dat voorziening wr rde gemaa~t voor
Spoorweg-vereischten.

TE koop bij den ondergeteekende geënte
wijnatoU.n op c.tallica, I:ermitage,
Groen druil, ens.

D. &tokken &ijn mell zorg uitgesochb,

W. LATEGA~r,
CeutaaMa Vie.,

W,a'-!.

KENNISGEVING.
,IlTS dezen' geschiedt kennis-
• . g, dat na 1 Juli s.s, aan
, -inngesta..m -wordt ovtlr

mijne plaatsen _ ....
lste. BRANDKOP, te jagen,

loepen, rijden door het veld, om
welke reden ook, zonder mijne toe-
•temming en verder te trekken met
vee, dan alleen langs ~et trek-pad
door AR lE STlJNS KLOOF.

2df'. ABRAHAMSKOP te trek-
ken met vee, behalve langs .bet
pad van KROMM~GH over
KLERK ZIJN VLOER naar
VOGElLVLEI.
EeDi~ iemand, ronder aanzien

des persoons, die aan bovengem lde
eisehen Diet voldoe". zal volgens
wet vervolgd worden.

(get.) J. C. G. KOTZE
Brandkop,

24 Juni. 1903.
P.O. Nieuwoudtville,

distr. Calvinia.

Eenige duizenden geooouleerde en
ongeocouleerde Limoen,» Nartje-,
Zuurlimoenboomen, enz. Onge-
ooouleerde Limoen van zes jaar
oud. Mooie en sterke boomen, te
koop bij

P. J. MARAIS,
Blauwvsllei,

. Wellington.
I
I

DB

.
Brfili. • ,II JIIl.lf, I

w",o!MlhappeliJki ~enkek'. j Geaiolita..TIII'~1 WOl'cU ,ond"enooht :

VRIJ. !IAN :K~STEN.
OogheelkWldl~ voóJillOhrllten worden

opgevolgd .. - "Hers,telliogen Ivan j &llerlei
8OOrt. I t

Veld en Opera Glazen
in:i'I'OOJ ~eJ'II()heidenh8id.

Matige prijzen.

Zwakke ~Dlea !I !I
r-:-

ROSEMUNJS BRILLE'N
I .

Versterken Izwakk~ Ooger .-Oe Pe1'8en de Mediaoho 1"lmculteiLsegzeu
.. AfR. ROSEMONT'S ..yste ..m va.n onder.
zoek naar bet gesiohta fermogen. is bet
meest volmaakte, wat bestaat."

Brillen, Oog~luen en KonslOO1luntegen d.
billijkste prijzen.

Kosteloos onderzoek van het
gez10h vermogen,

door den heer
P. M. ROSEMONT, A.A 8.0.0.

ROSEMONT,
HooaHililLKVNDIG OPTIOIEN.
.. Mansion House" Kamers,

(2nE vERnIEPfNo)
Adderleystraat, KAAPS! AD.

obriftclijke :;rder•• orden pur 1[O~reQd" post
niteeyoerd. .~

~,

A. SPOLANDER & CO.
OEYESTlfJD 61 JAREh.

Chrcnometer-, Horoloj1"ft- en Klrkn:d HJ

Vorfro","" ftIl4r IJ 8olrmOo 011" G8b<mwer.
ug~er "TA. W1I;it. HQtU,,., aalt ti.

lAng,,~rfIf.U .tjtJ..

gtJadt".D en Zilveren Horloges ID

n»Orrfad gehude ...

VOG~L &!D'ECKERS,
. -~!\~. ~AtlJ'ge'8 Straaf,

KAAPSTAD,

IMPORTEURS VKMALLE SO~RTI •
Hollandscbe, Belgische en Fransohe
artikelen, als : Manufacturen, Con.
serven, Wijnen, Elixers, Bouw-
materialen, enz., ens.

.GEOOOU!LEERDK.
LIMOEN en naartj&-boomen o.a, het ge-
zochte Knoblauch naa.rtje. J"pan-pruim
lOO'rt.en en groot-soorl Luqua.trboomen;
bij

JACS, J. v, D, MERWE, J.u,
W&teT'l'al, P.O., Blau1t"l'allei,

W.lliqtoD.

GEOCCULEERDE
Lemoen- Nart je. Lemeaboomen,

Ook Loquatboomén.
Te koop bij

C. A v. D. MERWE,
Bethel,

P.O. Lower Paarl..
Te Licbtenburg, 'rnulIvaaJ. is.la agent

voor ol On8 land" aangesteld de heer Jso
funuu:. .

C. P. SC~LTZ, Beer.

DEftTIST.
- ill.

ROBERTSON
Omtrent 16

"OLIVER BLUEBELL" Dubbel-voorploeg'
Stalen' Baam, Ventelba.re Ne11lell en floh'll'eq.

r -

,-
DE onder teel nde vr&a(t den \-~
omtnn..t 8,000 'keën b.a.nepoo Ito~ Il

geënt op deu. l\)8Dlden RupeIt;ria .to
gekweekt op de plute '''Pari~'' eG
reed, een 12 jarige proef heeft. docq. ....

Tender ~ zijn pee 1,000
met; vermelding van het ietal
vereilCbt.

Tendert te orden
la.ter dan 8 Juli, 1I&ZI.It: -Aan ~_,,_. ,.
gend addreI:

u Ahhgers

, liuisen, Land
Vee en

EIEIT
Procureur en

VENDU.AFSLAGER,
COLESBERG.

.
II OLIVER " Om~de ploeg. lildrie grooten.

Met nieuw verlengd Rijete:roord, om op gelijken grond te ploegen.
OOK 1li VOOB1U.AD:

OL! VER II ,PloegdD.van iedere grootte en tei)k:enill~ 'VO)f
gaard. en Tuingebruik, in bijvoeging van grootere ploegen.
géilluatreerd.

VERKRIJGBAA n
BIJ ondergeteek:ellde

Ma.tralieeberg 'fabak:' heot;
lanélsohe Sigaren ~n ~.
van 16/- Qt 16/6 pe!' kiati ..
.tub.

UBOVj: ~~ilL," .
AAL: Mej. Johanna d. VOIr,

AAn de kost! Inrichting in verbe.nd
deze School ",brden Leerlingen inge-
tegen £40 per annum, insluitende
Onderwijs en Muziek.

om pl&&te te worden gedaan
den Voorzitter VUl het Comité,

D•. Á. MOORREE

, 29 Juni, 1903.

...

"LLOYDS ti geheel Stalen zigzag Eg, in tw~ en drie deelen

a.m Calalolus YrlJ op aanyra.,.

P.A.,,~L.

.H. GIJSELAAR & eo.,
1.1.. I. I cmtlt 1c.1I.1I'I~

- ~-
~rvl~R~'U'l,E.ta VIAN GRBOUWE N,

wr GK~ SafOOI,
POSTBUS , •

-r-
l...,t .."'-..M;i ..... ,"A die begeerig -zijn,
'-'l.L., ...... " .. k: Nationaal Onderwijs

vaal ~ dienen, worden
zich me~ opgave hunner

"''''._'''''U te riciten tot onde~e-
~~eI:l:det die de noodige inliohtin-

gaarne zal ve$trek:k:en.
nog ~ele onderwijzers

DAAR de onder
de Kolonie te v,~
band te koop r.ijr4
fontein, gel '
Roode H
diat.riki Midd.

De plaat. ilBI
ruim 2500 morgen en i.
dool~ Het veld is ~~--~-u~e----
gescblkt. voor groot. en klein vee en atrui ...
vogel I ; de la.ndeu voor ruim 70 mud zaad
buiten de aardappel landen.. L&...tIt jaar
II er 800 mud aardappelen gewonnen en
ook 8 morgen onder Lucerne; 3 Leidam-
~en en genoeg water voor beajroeiÏllg ea
111 het veld zijn OV~~ f'll1tei.nen ~oor ~eeOo

Verder: woon hp ,wagen-hua buiten
gebouw~n, 2 .t.ll De tuin u beplant
~ rulDl 500 V&Jl, de allerbste vrucht-
boomen en ook Il priceelen, 90 ar
lengte elk; van de nuttigat.e oo-H. m::~III."'''C:::t,
ben druiven, bevattende Il soorten Prieel-
druiven. Verder klipkralen, groote schuur.
3 De Ion van de plaata omheind met uit
uitgezochte olijven palen, 7 draden, La.ng
Ford No. 7. 3 Opstallen De pla.&tAeen
inspektie wa.ard. daar het. meer dan
een jaar niet geregend heeft; verder ver-
voege men r.ich tot den ond rget.eelten.de.

J, J. van HEERDEN,
Goudfoa.ttiin,

P.O" RoodehOO(te,.

Kaapsche Gouvernements Spoorwegen.
Athalen en bestellen van Pakketten, Goederen en Produc-

ten van doeKaapsche Gouvernements Spoorwegen.

TENDERS (alternatieve) worden hierbij gevraagd voor het
bestellen van Pakketten., Goederen en Producten, voor tijdvakken van
drie, vijf of zev6n jaren, van 1 Augustus, 1903, aan
Stations der- Kaapsohe Gouvernement Spoorwegen.

PLUMSTEAD EN WIJNB!:RG.
Contract voorwaarden eu tender vorm ziJn. verkrijgbaar bij den

ondergeteekende, of van het Hoofd van Vervoer (Chief Traffio Manager)
KM,petad en bij de., Traffio Manag_erJ Kaapstad. '

Geen tender zal in aanmerking komen, tenzij, dese-op een gechukteo
vorm ia, v61'8ohaft door het Departement, en gedeponeerd is 1 op het
kantoor van den Controleur en Auditeur.Generaal, Kaapstad op of
vóór den tijd, daarvoor vastgesteld. '

Gezegelde Tenders, met aan dell buitenkant "Tenders voor het
bestellen van " er op geschreven moeten geadresseerd worden
aan den Oontroleur en Auditeur-Generaal, Kaapstad, en sullen ontvan •
gen worden aan dat kantoor tot Vrijdag middag, 17 Juli, 1903.
. Tenders' moeten geëndorrseerd zijn door twee verantwoordeliJke
perso~en, welke zich ~door verbinden borg te staanlvoor de nakolDlDg
van bet contract, of ID gebreke daarvan v~rantwoorde)ijlc zijn voor de
som genoemd in de kontrakt voorwearden, of moeten anders 'fergeaeld
zijn van een som gelds ala zek:erheidstt>lling voor dat bedrag.

Het Gouvernement is niet gehouden' om de laagste of eenige tender
aan te nemen.

H. VIBSCHEB,
t'Sel1D'eta:ru! der.Oomm. voor C.NOoO.,

Poetbus, 391.
Pretoria.

, OCHSE & CO.,
PIODDl~, ZAADJI!DBLWI £1 00 I N.
PJC. Bus 1620, JOHANN SBURG,

oudste firmalop den Band. zijn nog gereed be.r.endingeJl van pro-
voor verk:oópLDg te Olltvangeo, en die m1len ~ "prompte
hebben. \

brieven wordell uitgereikt en betalingen geec~
vee k:oop~. /"

Kantoor van den A1gemeenen,
'Bellti\!rder van Spoorwegen,

KaaJllltad, ~ Juni, 11103.

F. S. MoEWEN, Algemeen Bestierder.
11

De oudergeteekende versoelt. vriendelijk, dat de Agenten voor de
"Zuid ..4.frikaaft vereenigd met 011;'LaM II ook: sullen ageeren al.
.Agenten voor "DB GOEDE HOOP/, een Geïllustreerd M:aanblad voor
Jongelieden., dat 'fall af den lsten Juli, 1903, door VAB DK SAlIM' DI
VILLIUI &; Oo., Bn.ur, sal worden nitgege~en tegen 6a. per jaar
vooruitbetaalbaar,

, '

C.
(
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J ook rummer
OOS fl'1'loren,

,oon!. ..ut de
r dan durzend
11<>gi::.n. od.. ,0
York 3,1~'J.ID
)It (J.IIO I,WO,

, lh-

Muiuburg, 1
mili l.aire au IOrltell~en,
&en06nde, wiUlJn
gaaode het
bet AImy nic!
heef~ gekregen zicb dali,
dieD'~ in .

De plaa~luke timmerlieden en IIChriiow.kont
hebben het aanbod nn ~e bueD no e a ahilling
op den .ach der maDnep, w.aar1'our 3 _deo
kenJ1ÏJ gego. 'n ia, ~glnolllen.

o•.r..Ja.~;Co.f.........
Dorhan, 1 Juli-(keb\er)-Beden .oDd ~

aeuie nil den \weed').o jdA'g ....n de Ooder1flJ-
zera-Cooferenue plul8 onder .oonhleriIChap
.an den heer P. A. &roeU, lIoperinteodllllt .ae
onderwijl..· I

De heer H. V. Ellis Iá eeo papier o.er de
op.oediug .an j0J1llê1in,en iD N..tal .peciaal iD
.etband met boo plicbun tegeno.er de natural·
'Ieo, er op "Ulende dat iederMli' ~1l middel-'
pun' moat sijn .oor be opeeer n Y&D d~ nata-
rellen !.Ot een boogereD ~rap nil be.cba'lAi·

.Ultle .~ .... _.'~.

Pieterm riuborg, t' ~uli - (Beater) - De
derde 1 .iDg .. n de Miihi" Bill w~ p'-t'81l
uood iD de.W"~",.e~de Verpderl.og a,n~e
DOID8D ID t 22 tegen. ~ ,teIDIDaD,. ea ean. laag
debd "eaeus d. 0l'pol.l~ .an d"lDlad.:rbeia ..

OranJ.rlVI~r KOIOt:ll1i.
·· ....... 11.

I-.,...- .
VERTREK VAN D~N BISSCHOP NA.ft]?,

. ENGE!"A.NO.

Bloemfonteio, 30 Jhni- (.Beater) -Beden
oaclii werd iDgebrok.d bIi de beereD Goldca&
ol .Freea_lI', allteme+e' JI&D41élun . eell;"
lIorl j. eo .ander. .mble" "ardn wene·
nOlDen. Geen .rrealeemg heeft plaat. 8"00-
deD. . b . '-ad .1.._ d "'-- H !0. B_ op wu e (II...r811 en .,..,...,...... a.
M lte.en 1lilligao nlJ IAlt>dderpooc\. BU • .,.
ink ..... -rpa ~II~.""I '!'-t.. ..., 1(.,.4 -- -.. -......- ~

I. Van den Nek na. Baipall:l~1If
ririer Bras.
il. VaD af de
Lichteubarg
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