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HUISRAAD, eAZ.,
·Aan"·P~A.~

uno fWoDiDg .1Ul: .eWed luo
D. PI VILLI,1U der Poela. 1-_, '
'.__ ." dID'~ de.f,

BONTEN. -
B8ITEI. Hoog in Waard~.Laag in Prijs.Wij lijn nu tim volle ingerioht tot de llii'f'o4wing va.n allo

best.JIIDgeD voor ...~,_,. ~r_

'lJ. '"dIléer zat ~"VérkoOht
wordeD het ",woue uurtiment

Wij note.ren een paar voorname Artlkel.n in . • Huisraad, beataand':l uit TaleIa,
8~leD, LedibntllD, BeddéD,1[.'KiIsUm,.8~.QlM·
en A;dewerk, lCeukengerMd:
schap, eD wat nog meer tal

~ w~ aangebodeD j alles gaat
De "Lorna," een zeer tluluobe omsla" In bruin sonder de minste hPServe.

Hazenvel, met veer aan dell kop, 42 duim laDg.
Prijs 8/11. De Wed. JAN. D. DB VIL' B.

Bijmdere

WaardeD."Regenproef Kleedingstulken,"
zoo !I00dig voor het loopend SaiJoen.

Rel'enproef Over·Kleede:r9n, sijn nog altijd de lievelingen
der mode. Wij k1ll1!lon de • lengte Zak-JUS8D leveren tegen
23/6; .. n _r betrou"bare qualiteit,

Damee I lengte Regen·Kleede:reD, zeer 6ukscbe patroneD en
nienW1lte kl.uren, voor 87(9, 39·ti eD &216.

Dam. Volle Lengte Regenproef Mantels, zeer bijzonden
waarde, teren 32/6 ;3:>1-,4.21- en ~16

Dam811 Kac11lt08hea voor 21>/6. Een seer tlulcsch 'kleedingstllk,
mst 2 Kapjflil, in liove ph.ntuie gemengde kleuren.

Voor 42/- een prachtige mantel TRU Bever laken, bat 6uweeieD
krug. KI81lft1l: Vul en Marine Blauw.

Regensche!'1Den lijn ook een voorD.Mlll ..rtikel bij ons.

SCHRIJF voor monaters Tan onze nieuwe Japonstoffen on
Blouse Flanellen.

Als gij geen afdruk van onsen goillnatreerden Catalogm krijgt,
~brijf er dan om. Zo wordt postvrij gesonde n ,

" BOlT VOOR·HA tS-DRACHT." van .elf.
Dubbel-G'

die niet elke
in hetgeen
tellen wat dit
deelen voor
...JoeieD uit het ~)peill

cl SAMB,ON " Molens, als gevolg VjLD zoodaoige conttfuotie.
A. 8. DE VILLIERS I Co., Dubbel-Gier beteebnt tweeateUeD vaIl4 ier_tweedrijfwiel~n en

AJlslagen. elkander werkeD en dus twee geleidingen Vf<1'm~Dvoo'" h~ overbrengen van
Paarl, 17 April, 1904. molen om te pompen. In hEt Jioht van de erkende ~ebrelten in de nnlul.t.l1'1.1ct;18 van gewone

wind moleillt ~a de voordeeleo, verbo'odett alln ~'gebruïk van doz'l eige. schap ftIl

Publl·eke Vk' de .c SAMSON 'dujdelijk. Het gevolg. bliJkerik io feitelijke in st.,l1mg. bewijster OOP'ng dat dubbel·gier eeft van de m"dt waardevolle eig"'D80happen is brebgell ftIl
VAN DB PLAATS windkraeht. De bijzoodtre voordeelen, daardoor verkl'epo, zijn :

(t.) Meer dan "fier ber de kracht voor tenige andere "ini molen. die eeo
UIHAR. 0N"E ,It materiaal DOOdig heeft. . .

(2.) Verdeeling ftD belaating en verhindering no alijtag." door het
Geleeen áehter MONTAGU. steunpunten, in plaats van één, zooals g€woonlijk gobruikt..

3.) Verdubbeling van de duuraeamheid vergelttk:t'D bij elke l\'Jdere molen.
4) Gewricht1 pen aan twee kanten gedreven (ia plaat-s van !Ja'l één kttBt., zooals in alle andere
. merun), kan biet loswerken of uitvallen. •
(a) Olieklep en zuiger werken onder~g centraal, en voorkomen dus allo bver elkaar slaan

en verdruiing. ~De " SAMSO.N " wordt bestuurd door een zeer kraohtige verticaa fttlt!panneD veer,
vaetgeheoht aan de baaie van het wiDétwi5zer-atellage, dat. of ..ohoon stprk. g om h ·t rad
onder gewoBe omstandigheden recht tegen dea win:! te houden, pad z&lg ven, pn de moleD

RO BEBTSON, buiten gevsar stellen als de wird te sterk is. Het oliën gesohi ...dt doo middel van pit
olieveeding, die alleen olie gefit, als de molen feitelijk in werking is. Wil hebben de
,. SAM~O.N I' in voornwl vau 8, lO, 12. 14, 16 eo !ZO vt. gro()tt~n, en e biJbeho ...reode
gegalvaniseerd italeo torens van 24 tot 48 wet hoog. Prijsopgave vau Ue 8~O .,..,

inrichtingen ge.sohi~t op 88Dvragt'. . ..

De u SAMSON " is de besta WindmoisIt die b

lOlTEI.
Groote

Sortee rlDg.
Ook in Wit Hazenvel. Prijs 12(6.

C79. Nette Bont Omslag, In Wit Imitalie Vo.&e-bont,
met vIer staarten. Prijs 18/6.

ZeUde stijl In Bruin HazenveI. PriJs ...12/6.

Alle andere qualiteiten van 4/11 tot 63/- elk.

rO"'r he~ Kant ior van. ren
Heer NEL,

- OP-

BOlTEI.
hoeveelheid

In elk Departement tootten wij de Nieuwste A~ikelen van het Oogenblik.
PO.T

DE ondergeteekend-, met
iustructies begunstigd van deo
Heer Gn~lfP. NH als Benig
Curator in den Insolventen
Iloedel van WOOLF COBIN, zal
pnb~~k verkOOpeD. te

Po.tbu. 488.

RUOP'l.IN la '1' Iho[N va.n Nieren kwaal en Bright.8 ziekt!!, wad, lligl'Illijlc
komt!'de pijn niet van den rug. m~r van de Nieren di, in 't c"nd!"rste
gedeelte van oen rug ~ittt D. De plln wordt veroorzaakt dcor u' ~oe-.u~r ,
en a~de~ vprgif die de nieren bezwaren ell .. hind,' en, en tEmzIJ dit vergtf
verwijderd wordt, kuot gij nooit gezond zijn.

'Donderdag, 12 ~81, 1904,.

De echte DOST s Rugpijn N,~ren P~~leu g~ve~ d~n lijdenden niere?
juist. de hulp die zij behoo~en; ZIJ v~r.dr}Jven .mt thehaam el het VIOfll.
bare : vergif dat oorzaak lS van Bng~t8. siekte, wate~zucht, grav~l,
rheuraatiame, seen, sciatica, zl'nuwachtll"held, slapeloosbeid, neersleohtig-
heid en andere ong6-"teldheden. Zij werke'l de nadeelige gevolgiJn van
bier, alcohol en th-e tegen.

te. 10 nu,".... "OI1I.n., ..". ..... "#""'fIlA 'All: 'r.~ Iii:! 3
Het.evt".rblijyendegedeeltevan W~... ~~W./." ..8..B~~ •
een deel van de plaats .. Har-
mOl'ie" gelf'gen Achter Mon- MA.CHINERIE·EN !.LGIIIIIE HA.IDEL.--.....,.
tagu, bevattende: volgt'D8
'rranaport 14 morgen eu 43 OPOERiOHT ur 1870. OOST LON
vierlmnteroeden, maarvolgeD8 ------------------:;;....;;;;;;~;.....------r__-- .....--
Bakell80mtrent 76 morg(\n, en H HOWARD
een ieder, met KfJarten en • "
TranBpOrten bekend. weet dat W t k 79 KAAPSTADoude bakeJls de f'rkADd~lijneD a er antstraat .' , .
fn éCheidings va'l plaatlen lijn
en 1 er bestaat geon bellWllar
om geameDdeerde Kaart en
Transport te krijgel', aantoon-
ende de wettigegrootta '91vl dit PAKKEN OP' KAAT van .£3, .£3 58., .£3 lOs.,
eigendom ·.£3 158., .£4.

De wijngaard is eerste kla8 "DRESS" PAKKE'N van .£l) tot .£7.
<en levert jaaT'lijkPoh leggen BROEKEN van Sla. tot 278. 6d.
"randewijn op. bniten ro~ijilen Daar ik direkt YaIl den &.briw. iDYOf'r eD a ooota.nt betaal, beu ik

: en mlJ8 Kf'mfijt) en dan sijn iu de ge~4IgeDheid meteenig hUisin de .tad te CODlpeteel'Oo.
er groote tuin grvlLdel1•

Verder zal ook ver~oobt
'Worden de helft van dit jaars

•
Brandewijn en: Aardappel

, Oogsten, de hoeveelheid waar·
.' van op den dag d -r rotkoopJllIit

Igeaead sal .worden, 11 half
legger Vaten, 3 Kuip Ráliea Wij hebben, Juist een DieUwe ree •• ~ Tall IefICHe, FchotaeIWJ
en 6 PlankeD "an 20 voet elk. en EDgfllacheTWEBDS, SERGES en LAX'8NS roar di' MiIlOeIl.•;. liJ".Alles Zonder Besen,.

.~• A. 6. H. TEUBES,
;•.
'. BobertBrJn,i. 16.April,1904r.

•:.

En-'t beetevan allea-zij genezen voor altijd j hier is een bewijs ervan. '.
't Kdmt van een "Harbour Board" beambte.

Departement Winkels •.

DI IIIr lill Il".S, ID 2 .11111111Ctttall., 181'.. llnll, Clare.tlt, zegt :-

"Ik ben in dienst. bij de T&fel Ba&i "Harbour Boa.rd." a.urende de ]&&t.BtA twa&lf
jaar lijd ii. &&li pjj. in 't onderste gedeelte Tan mijn rug. De Dokters die ik raadpleegde,
gaven mij smeergoed. Ook pleistert heb ik probeerd ma.a.r ZOll<ler goed gel'Olg. In de
laa,t'lte mu.nden werd h!t Il erger, zoo dat Ik .,oor un l\ng8n tijd niet werkeJl kon. ,En
tO$ ii. we~r uit leon P:8All, w&8 't slechts 1IlOffIl1iJkom .met de hulp T&I eeD atuk te WI"d' eD.
V~rtieu dueD gelede:J liet ik 81In d~8 Doans Rugpijn Nieren PiU,n hal· n op aanbeveling
yl Ien. Kemm v&n "Fif'h !vPDue.' Ik begon ze te nemen en kan met d&I'kbtarheld
geluigen dit zjj mIj volkomen genezen hebben. lk kan DU gmgeld nlur mijn werk gaan
en .wk zjj Dou! Rugpijn Nlerpn P!Ueu, bSll Ik nu geheel hersteld. Ik. ben er zeker van
d&~ ZiJ, en nieb &luiers, mij •.en8Z6n hebben"

Wees zeker dat gij de echte DOANS krijgt, dezelfde die
de Heer Davids gebruikte.

MAN'S PAKKEN OP MAAT•

Ab· gij z iek ziJt, schrijf e::J vertel on$1'wat gij gevoelt. Wij zullen
u gaarne ons beste adv les gratis g!8ven. Uw brief wordt streng
gebelm gehouden. Doans ,Rugpijn Nieren Pillen zijn 3/3 per
per doosje, (zes doosjes voor 17/..). Bij alle Appothekers en
Winkels or post vrij na ontvangstivan 't lIeld bij de Eigenaars:
Foster McClelian Co., 91 Loop Straat (Post Bus 1297) Kaap-
stad, Z.A,

Ian'. Fluellen Pakken,
Afalager.

Op maat,65/-, 70/-, 71>/-

lan's Tweed Werkpakken,
Op JDUt, 701-, 'dO/-, Si/-

lan's ,Blauw Serge Pakken,
Indigo kleur, op maat, 80/-, Si/-- 00/-·

lan's lergen Jas Pakken,
• - Opma.~80 -,90/-, 100/-.

Man's Diner Jas Pakken,.
Op mu.t, 110;-, 1'dJ/:, lSO/-.

lan's Avond Costuum :Pakken,
Op ..... t, \20/-, 130/-, 141)/-.

Man's Kerte. Jl" Pakken,
Op maat, 120/-, 130j-, l401-.

lan's T.. ed Breeken,
Op ma.t, 16/6, 18/6, 21/-,25/-.

Wij pl'llDdeereli dat elk kloedingatuk, in oue KaguijDeD pmaakt
-rolmaakt sal pauen, en goed ï. afpwérkt.
. IedeJo Artik". bebOOnDCIe 'bij penooulijk. H~t, en Reia-
Bet.oodigdheden, wordt in 'fOCIIJ1I6i gehoodtD.

:MODBtere, PriJIIOPJPftIl en VarmeD, om Nlf lf.·.... t te "men, WOrdOIl
op "1I9!Ug pia 8"11__ • '-
/,

J,A.GSTBU.T~.~AD.. -'; ~ .

MISBRUIK
.,411

ZIIUtESTR.A.AT 18,

OeledOJII PI_JIl, K.A..A..,.....A.D.

Dil HUR S'l"RMllET Al gaarne eie Orden -.0 Bollaadaohe
KoloJlWten Tall hei Platteland a.t~ ~ij D1reot of per

Poet, GEBROEDERS ,OLIVIER.
MARKT .AGENTEN.



I.

BENOODIGlJ
ON,DEBWIJZER of ODderwiJ- op
_ BoEnupla&ta. .Te onderwij&en 12
kiDdenn VaD veracwn-teD ouderdom:
8alarU £60 (....tig) per jIM met vnJ

qje., koet en k1ee1'eIi-wa.uchea.
lIc.brift.elïk ~ te doe, iDaJUi.J •• ,_ ..... '*_ aantend. kopiiiD 't'&Jl g~~-_-.

dell heer J. A. BREED. BroedenbGk.
P.J[. Aliwal Noord, of ...

A. F. H. 8IEBERT.
Generale Ag_t. ens.

AHwal N 00Td.

EEN Gecertifioeert!e Oudenrijt:erM
beuoodigd om onderwijs te geven
.. n vler kioderllD op een plaatIJ-
IIChool, in Hollandaoh In E~gelllCh.
Musiek een vereiBchte. Salana £150
per jaar met vrij logies.

.Doe a&Ilsoek bij
P. J. STBYNBERG •.

POIt Bnl 23, Nylstroom.
Waterberg.

GemsDokpoort,
Waterberg, April, 1904.

VOOR de Publieke School te Car-
narvon, K K. ..

Een Eerste Aaeilltent OuderwlJHr
(dame of heer) salaris £UO per
pnum. .

Appllcati. vergeaeld nu CertIfi-
caten, en getuigt!Chriften VlLn be-
lnr.. mheid en goed ~, nllen
ontvegen worden door den onder-
geteekende niet later dan ~ lOd~n
.tag van Juni, 1904, ten tien nre lD

den yoormiddar· .
Applioanten moe~ be!nra&JD zIJn

onderwijs te INVen in EngeJeoh wowel
aJ. in Hollandsch, en plichten te wor-
den a&IlvaarJ na de Juni YaoILlltie,

J. J. STOFFBERG,
Secretarie van de Schot>l Oom.

EEN flink. A1rill8&Il8ch. jonge
dam. wordt hiermede gevraagd &Is
Onderwijt:eree. or een boerenpl .. tII
in dit d~riot, ongeveer 2! unr nn
hn dorp; mo.t bekwaam lijU kinders
op te werken tot S~daard VI_I.

Kennis nu MUSl8k een v8l'8lJ1Ohte.
S.larilI £36 per jaar met vrij.

woning en logies.
Werlau.mhedeu te beginnen niet

later dan het Juni kwartaal.
Applicaties met getuirchrilten te

worden gerioht .. n den ond.rgetee-
kende, niei later dan Woenadag, 18
Mei, 1904.

A. P. J. FOURIE,
Philipstown.

PhilipstoW11.
II April, 1001

EEN ONDERWIJZERES wordt
hiermede gevraagd voor d s publieke
bOftl'6tlplaata School, op d. plaats
Vrolijkheid" een en fen hall uur van
het dorp." Moet bekwaam .ijn om
kinderen op t8 werkentot Standaard 7

Kennis 1Ul Musiek en Handwerk
een a&nbe ling, ale ook Tonio-Belf ..

Salaris £40 per jaar m-t vrije
inwoning 811 iogies.

Wt'rksaa.mheden te ~en na de
Juni vacanti,.

Verdere informatie omtrent voor-
d.. 1 a&Il Schoolgelden, bekomt men
bij den ondergeteekende.

Applicaties met g6tuigBChriften te
word.n gericht aan den onderr-
teekende, niet later dan 10 Mei, loo4.

P. B. MALHERBE.
Vrolijkheid,

Dist. Boberteon.
18 M.i, 1904.

PUBLIEKE ECHOOL,
BoD'J.." •• " StI... nel.

EEN ASSISTENTE wordt ge-
Y"l'Ugd voor de laagste kla·een,
Sub.St&nda&rd Vereischt3n - Kin-
derprt~n, Hollandseh, Tonic-Solfa
en B:andwFrlc.
S.lari8 £100. Logies £tO. Werk

te beginnen na de Jani vacantie.
Applicaties worde. ingewacht tot

Donderdag den 5den Mei 1904, met
Copiëu van get lligaoh rif ten en OppV8
nn ondervinding.

S. J. DE VILLIERS,
Hoofonderwijcer.

Twu Ilurtifleu,.. O••.",ljz,n.
IN verblUld lDet het Cbriateliik Na-

tionuJ Onderwijl :-
1. Elln "oor de buitenachoo! op de

plut. KDl'jeakrui en
2. !:én "oor de buiienlCbool op de

plu" Waterbron.
Plichten te worden un ... rd na de

Juni neaDtie.
Salari, in elk lIenl £120 per jur.
Applicatie., 'l'6rgeaeJll nn kopiën van

geinÏtPChriften te worden ingeeouden
II1II den oDdergeleekende ,,66r of op 3
H.~1904.

G. OLIVIER)
Secretaris.
PoelbUI 21

Fiol.barg, O.B.K.
Fibbarg,

12 April, 1904.

Gouvernante Benoodigd
EEN GOUVERN ANTE wordt

mitll d.eu gevraagd door den onder-
geteekende, op t:ijn plaat.. Donker-
lontein Diet, Boehol, O.R.K. Onder-
wijs te genn a&IlviJf tot tien kinderen.
Onderwijl te worden gege ...en in
Engelsch, HoUandseh, Musiek in
Handwerk. Salaris £:10 per jaar
met vrije inwoning.

Applicaties InUen inge'ft"aCht wor
den tot 1:1 Mei.

J. J. DU PLESSIS.
Adree :
1. J. Dr PLU'I!,

P.O Bonte~kskraal,
Dist. Doellof, O.&.K.

Publieke School,
Somerset West.

B&NOODIGD ~ificeerde
Ondenrijseres am aen het hoofd te
Iiu.n van h.t departement voor
kleine kinderen.

Moet ge.kvralifioeerd siju in Kinder-
garten.

Werkla&mheden te beginUD den
ISdn 1uli.
Salaris £100. Applicati .. worden

i.ngtnncht tot op 2 Mei.

Adr.: DB. P. J. PIBNUR,
80merMt W.t

GERIEFLIJK WOONHUIS reIePn
in Boo.trut, Bonn Purl. Doe __
.,.. bij A. Il. BBLu, PIIrL

'ta beginnen na Juni vacantie.
M. A.. N. BASSON,

SecretarilI.

EERSTEN ASSISTENT
: A2 PUBLIEKE SCHOOL.

AJ?PLlCATIE8 Voorde betrekking
ve Eersten Alllliatent, voor de A 2
Pub.:School, Tulbagh, worden hiel-
med~ 1f6~ Applicaat moet lijn
geoettificeercf en gematrionleerd.

KennIs van 't Hollandech en Tonic
SoU4 is noodukelijk. SalAriS ill
£150 per jaar.

W!erl[laamheden te beginnen met
Juli !kwarturJ •

Applicaties, vergeleld van Certifi-
caten .n getnlgechrUten yan goed
gedmg moeten den onderseteebnde,
Vool! of op den 21aten Kei, 1904,
bereik.n.

, J. H..... AARDE, V.D.K.,
s.oret&ris.

Tnl~h,
19 April, 1904.

Gevraagd door den heer
J. DORIEHL.

EEN GOUVERN.A.lITE ...oor een
Pri+ate Plaat.. School ROIIIItrevor, in
het dUIrikt nn BarklT. OOllt. Moet
bek1Jaam sijn ondennje te ge ..... tot
St&tdaard 5 en in Hollandaoh en
MuSiek te onderwijsen. Salaria £40
en 'i yan Gouvernement toelage.
Wer .... mheden te beginneu na
Juni yacantle.

Applicaties te worden gelOnden
aan,den heer C. A. Hnnt, Wete Agent,
Barkly OOIt lDet. getnigBCbriften en
bewijlen Vl\n bekwaamheden.

GEVRAAGD- __ ._ .--.
TWEEDEN ONLBRWIJZBR

voqr Bedlord Eerate Kla&ee Pnblieke
School. Moet in staat cijn Hollandech
te 'leerec tot MatriOllIa.tie, tepn een
Salaris van £200 p.r jaar.

A~plioaties, vergeseld van getuig-
IIchlriflen en oopiëa van bekwaamheden
enl"" moeten den h... R H.t.LCOTI",
EoA Secretaris del' School Oommi .. ie,
op 'of voor den lOden Mei 1904, be-
reikt hebben.

W. J. RUSSELL,
Hoofd-Onderwij ser.

KENNISGEVINGEN.
KOMEN AANLOOPEN op de plaat.
villi den ondergeteekende, op den 16dcn
Maart, 1004, een ZW ART BONTE KOE,
z....~uw staart in beide ooren en korte
horens.
De eigenaar kan dezelve terug haleD

mits betaling vu alle billijke k~.
Indien niet gelost binnen 3 weken na

d. ~um dezes, zal ze beschouwd ....orden
ah eigendom van den ondergeteekend •.

J. J. SADIE.
Dal Jasap'hat,
l~ Apnl, 1904.

Weg"eloopen.

\ "..\!~ de plaats Kra&l1vlei, Malmesbury
sfdeeling, o~ Vrijdag, den 15den April,
1904, een \OS .MERRIE PAARD, met
een smalle bles en een witten achter-
poot, omtrent 7 jaren oud, met lang
ru~aar en staart en ook een haJter
aan. Laatst gezien te 8childpadvlei,
MalD>e<!buryafdeeling.

Gelieve kennis te geven aan den on-
d<-rgeteekende, waar zij mag komen
aanloopen, door ....ien alle onkostee ro-
len betaald worden. En verder dat, in-
dl~tl iemand haar zal aanhoudoo na ds-
turn dozes, hij vervolgd zal wonlen.

LAMBERT assrsn,
Kr.,AD.vlai,

~1II",,"nry,
: ft! April, 1004.

WKGGELOOPEN van de plaats Vlakke
Heuvel, Hermon Statie, op 29 Maart,
0('1l n.oODBRUL'iK HO~TEVlDEO
:'IHlRltH; EZEL, wit bek, geknipte m&-
neo en "taart, cmtrent 8 jaren oud.

q"beTa kennis te geven aan den OD-
uurgct,'ckl'ode.

CllIUSTOFFEL LOMBARD.
Vlakke lIrllvol,

HenllOIl Statie.

W.A..A.RSCHUWING.
De ondergeteekende, Eigenaar der

Pl ... teen "HoningnesL Kloof' en
"Hearwegs Rivier", verbiedt hier-
mede ten strengste het jatfcn, met
geweer of honden, op gezegde Plaat-
sen. Hij ml alle overtreden, ten
8~lite volgeDBwet ,,",algen.

L. H. FIOK, S. D.lloon.
HO'Qingnest Kloof,

A!fdeeling C&ledon,
. 18 April, 1904.

•LET WEL!-
DE plaatll R"""" Die"

R.......... ill uit de hand verkooht
geworden, dientengevolge nl de
ven4utie niet op den óden Mei plaate
rind~, scoall reedI lleadverteerd.

A.. G. H. TEUBBB.
.RoltertsoD,

2() April, 1~.!

LOGIES.

~ verbi'· bij den Beer
E. L. JURAIS.~ van c.r.).
goek n.n B,.., en Kerbtrut,

~

YOat AtItwt&tiID tae MM ~-
.. ~tit lit JIll. L .

DE ondergeteekende, behoorlijk gelaat Aijnde. door den
heer JAN P. Bossouw Tan .. VondeliDg" die Tast bealotl!n is
lijn boerderij optegeven, zal per publieke veiling .als boven
'ferkoopen.

I.
De Plaats "VONDELING," een kwart uur van

WelliDflton groot 71)morgen en 156 'rierkante roeden, omheind
met draad, water volop, goed 'foor Zuierij, Wingerd en eenig
IOOrt Vrnohtboomen, bevat een gerieflijk Woonhuis, Stal,
Kelder, Wagenhuis, ens., eo.

Grond voor 25 mud saad·il gereed om dit jaar bezaaid' te
worden (behalve) grond "VOOrnog 25.mud zaad.

B heer JL MtUler ftIl KaptW Er zijn op de plaats:-
D prandeert om betere PIANO'S a. 1200 Abrikoos-, 60 .Amandel· en 250 Eiken-boomen behalve
~. In H-ailorgels, HarmoDÏ1IJDI Gua.....en andere Boomen teveel om te melden.
a..n. endere 1OOrt. DIl musiek. b, 2000 Stokken draag Wingerd. .
benoodigdheclen te leVereD dan ..uge 1400 lt geworteld. en
uden firma ter wwe1d eD tePD 800 lt geënte Wingerd. ,
las-e prijsen. e, Een Winkelbezigheid waarvoor een aanzienlijke

huur jaarlijkscll ietrokken wordt.
II. Leve:a.cte Have.

6 Aanteelbeesten, 4 Trekoesen.
15 Varkeu. en 8 Trekpaarden.
III. BoerdeI'lj •.,ereed.ohap.
1 Dubbele en 2 'Bnkele-'foor Pl~ 1 Hotom en 1 Win-

gerd Ploeg. 1.nieuwe Howard'lI- en een Bouten Bgge (Vieren
---------- tanden) Cultivator, liohte Molwagen, 1Kap- en een open Kar,
lPDEKLIIGS IUD, SWiLLIIDII. 2 Stuk VateI_J?7 K~.pen, Trap. en atldere Balies, Immers,

Trechter8, PlJpen,. BVleD, Zakken, 1 Half-legger en Wijn,
Vat Azijn. GraTen, Pikken, Sohoffels, 10 Stallau.: Drlliven
Pen :Machine, Wijnpomp. I Róllen Doorn Draad, 30 Mud
Zaad ~ver, 200 )(~d Kaf, lot meet. 2 paar Aoh.. - en 4: paar
Voor-tUlgen, 2 Zwingels, 2 Jukken, Trekt-ouw en Ketting,
enz., enz.

IV. Hul.raad.

GI ZIT'1'U JUffROUW ..
- - - - BI SCHRIJf Il

Jac. L. DROGIIER, Paarl, K.K.
-

(Da Beroemden d..- en boedeDmaker,)
Om de nienwe Wintermonatel'l eDlba~
...ormen, die U ~briJ toegelOlldeD
worden UIl esnil ad,..

Bouderden pkilsobriften t. IhDd

H A
Jacquel DUII8aU " Co.,
P.B.aaa. a Kerb ......,

ItAAPST AD.-
VlIRSOHDEN nn de

ONS SPREEKUUR SERIE:
1. Koppigheid, blijllpel, j
2. A.chter de Schermen blijllpel,

beide bewerkt door
Dr. W. J. VIUO ••

pJ1j1 1/- 'P08tvJ1j elk.

KERKALMANAK voor 1904
94. poetvrtj.-

NOG EENIGJII

C.rlllllilk. " ••1. lI_aktll
voor 1904. 1/8 poetmj.

Mu

De heer R. Ki1ller heeft eente
klM d_undigen voor .temmen eD

voor het herttellen ftIl alle IOOrteD

nD mlUÏ8kiDlI1nm.IateD.

De heer R. M liDer voert ook
nanwlettend alle oJ:derl uit voor
pdrukt. .aisk.

KENNISGEVINO.

KENNIS geBChiedt hl_eie da.
de geregiateerde eigena.rea YU grond
binnen het Veld Kornetaebap nn
Swellendam, van voornemens lIijD,bij
lIlij.e 1b:oellentie den Gouverneur
_k te doen voor het ~rool ...
meeren nn . d. omheining s wet
binnen voonegden wijk. .Alle ob-
jeotiee daar-tegen moeten bij den
onderget .. kende vóór of op den
3bten Mei, 1904., ingeleverd worden.

P. 8. RBID,
Secretaria

.Afd.. linp Baad Kalltoor,
Swellendam,

IS .Apnl, !904.

.
lfdeellDgs Raad Brftaton.
Tllders loor lUGHartig IU BOIdei

BelastlJ& loor i.a4..

Ken groot Assortiment bestaande uit :-Tafels, Stoelen
Banken, LedikantSD, Kasteu, Potten, PanneD, Vaten, te l'eei
bm te meldeD.

En wat nog _ aangeboden "~D.
Dit is een kans voor iemand die een aangename woonplaats

zoekt slecht. KEN t UUR VAN WELLINGTO.N~
. . WIJN VAN OABDUI en TREDFOBD'B ZWABTE .DBABJt wordea bil

Onthoudt '-Plaats "VONDELING" elle wiUeJien en spothek_ ftl'koch\, of dUeb..-a.. door lid .uBILU.l\I-• • BOllE hoofd keDtoor."Du '1.26 KaapetaL ot Itij on~ _ 6/·(...... ill
Vendutie op Vrij dae, 29 April, om 10 hIIrrePen.) Zend U.. WeleD twes poet-Ma!Ja MD «CABDt1I DIPT."O. BUS_ !'~.KA.A:PJT~ hIRUI U bf8Di8Il ou Boek .oor n.m., _ .... bOekjJIIuur V.m. lo. le ledere dime te leien. ; •

... ... t
J
'"

... It""
••• 4••• ••• ... ...

IRRIGATI E.

ltantoren: ... Geo..,". S ....... , sas
ltagazijnen : 011.... 1_1 .trut, aD.

Postbus 760• Te1egr. Aaree: re TUBB8".
SA APIIT.AD.

WELLINGTON.

PU/BLIEKE VERKOOPING
VAK

E81.loslbar8 11)1- 81 lUi .Plaats,
LavBlde Hal8,. B08rdariJler8Id-.

schap 81 Hul,rod,
"·VONDELING,"

GROENBERG, LWELLINGTON,

-0'-
Vrijdag, 29.April, 1904.

ft 10 UIlIE v.••

JAN P. ROSSOUW.

J. E•. SOHOEVERS, Afslager.,
ICerbtna., .Wellington.

ltENNlSGEVING

-

Waaerfal , .Hareliek

17, DORPlTRAAT, WPITAD.
o.a.l~; ...... 1IID4.lt.

lf.8.LOUW,
Seat.,A6W ... BIacL

,,''s - _ .....
_ ...... ia, ,,»6a., .......
wp lt' IIIDII ' tt ......... -

i

: Kom eD oJlder;oek mijne wijle
. van behandeling. Het kolt u

niet&. A.lle oouult ilmj.
Ala gij niet komen kunt,
laobrijft voor mijn laatste
boek of GelOndheid in de
Natuur," het wordt u koef,e.
loos toegeIoncleD;e

KOll or ADBB8SDB:

Dr. Th.edore Sanden,
No. 4, Pleinstrlat, KAAPSTAD.

Hoek President·· en ·£Ioffstraat, JOhUD8Iburg.
Jtautoor-1U'ell ft1l9 ....m. tot. 6 a;,m.; Zaterc1&P

van 9 ...OID tot 10 • .JD.

ARDERNE & CO."
HOUT HANDELAARS,

Hebben te k~ tePD 4e laIPte Jlarktprip.
Zweedsche en Oregon Deelen en Battens. .
Itajatedhou~ en AmerikaaDlChe Planken, :
?loer, Zolder en Plafon PlaDkeD,
Gegal~ Uzer ~ Guiten enPijpen,
Cement en aJgemeeneBouw Uzerwanm.

(
\. -

OALEDON PLBIN, KAAPSTAD

~-McELREE'S}

~IJ~VAN'C\Rl>lJl~

~V1tOtJWfN VIUEN-D..- ~.

He.t meestJeritijead oatee$lIicklelvoorVruuVIea.
'; aan geneeskundige wetensely, beleid •.:}

8twDUBnO, vu KUnVJL.
. 9 AnD., 1tOS

Dil AJlERIKAANSOD MBDIOUN OOHPAGNIB, BEPltT., •
66 HOUT 8TllA.A.T, JUA.P8TAD.

W,Uh. RBU.If, .
Gelie,.. d. ~ order op t. HDC1111100lIII08CIia ..... iik.

Ik weDllCh U· oolr hiermede danK te ...... \'OOr CIeD "WUlf VAl( CA.Dut" as.
Gii un mu_ echtceaoot ~ heb\, 811 c1iea ik DD ..... - ~
au al mUD Trieade. pr800lIlIDendeerd heb, dur mjju venroawen er la DOOit
YelIIwUt. .

Uw da""""
B. O.AllL8O:N.

JIIaraiIbaJt, TrUIrfiaI, t'J Deo , ltOS.
Ik ben yerbeDgddd er lemend::eeD middel ,.TODden beeft dat 100 een bliJ ..

kracht besit Yoor d. ijjdende :vrou".1l en ben belpe!! keD gft lliekten die Jnna .... _
lijD, als Wijn Y8JI Oardui e. Thodfotd', Zw. ~k. Het il een OPbeaNad
....merlr.nd middel voor Y81'1~ 811 .1Ipelooiheicl ea de Zwarta DrUk voor
de leyer OlD alle ~ ftofiD 811 pi af te werbD. lfoab DOOit heb ik een
mediejjD ".yonieD ds' my lA aoc;·korten «jd"ebeel ,.lOud pmuk'lD ,ehOIPa
beef\, 811 rui ik e~ IUd•• ., cru. eenigl Yl'OGW811 kftleD beeti, ... bei te
probeereIl. Ik wa _ sWak .. PJ OOIaen.1DODCl till ::: maar beo Dll rood _
W"11 en bt&i~een ,,8IOIIdhei4 4ie ik CIOOr dit aWWeI ~ heb en nanoor
lt: deI1 Beer DOOit ,tIII08I ~ .. ~

Ibnovw B. STEYN.

DE AMER1KAANSCHB MEDICIJN MAATSCHAPPIJ. BEPKT.,
oe HOUT STRAAT, 01BUS 725, KAAPSTAD.,

Een dame dur MD.... UI mQ ........ au. ildormatie ..... _tpU
"OABDUI- en b... u .... U"'. .'

LEZIBI~, -~~lEZIII,
(..... ~ 1lalJIirte1). ;

Afslagers, Botdel· III AIIuran1Ii....,
"mulS, lU.DI'fIUIU, lIL

,,~'
...... ~· .. v.. _~~ WIIIIiI"~" ._..._.

...... :LewIa ....... :,'_
~ ...v....,._..,: ......... 41......~-~

T... .ur."~.. .......

VEBJtOUDBEID GENEZEN
OB.AKBDLAIN8 HOEST
OENEJI:8IODDJlL.
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Stuttaford&C~
BEPElUtT.

HandelwI In lupeUeB

.: Compleete Huis,
Meubileerden.-

Ean Spaciaal Aanbod.
Zware

Wollen
Ka.rpetten,

Met angewev8n tand, klaar
om tEl lt'ggen.

2! yds. X 3 yds. 25/6.
3 yds. X 3 yds. 33/6.
3 yds. X li yds. 39/6.
3 yds. X 4 yds. 45f6.
3i yds. X 4 yds, 52/6.
In rijke 8ahakeel'in~n ftIl

groen. vaalbruin en
tt'rraootta.

Bijbehoorend. 1'loerideedjllll nIl
af li Il per stuk. Axminster D.ur
Katton, fran;e randen, 2/6~ pel' atuk.

Stnttaford & CO.
BEPERKT.

KAAPSTAD.

Darter en Zoons,
1DEJlW .....

PU..'NO'S van af .86-
OlWBlB van af .0-

.... m1.

8RA.OPHO •••

.. ==:r"' .....
- t@1!! .11-.
IOTEI. _

nC ........... ,t
IAAP8TADI

Dam. die laUD Ilguur win. .....
bew-o, moeten oouult DemeD bij -,

MADAME MALVINE

~r"~ Co~tifre~ ed l?ri~
Corsetten tegen alle prij_II "aD al

12/6 eo hooger.
Met de band g.imukte CO.... \teD yoor

diklre fillnreo eeo .pec:Witeii el
el>ien Dlei ....rtrjillbur.

MADAME MALVINE
D'IOSI1'IIIGS:a.
~aal<t "'0 peraooDlijk. .~diO nn elk
ludlTldn6f!lfi'PIor. Ge_i: en Be"redi.
glDI( geganr.ndeerd.

Schrijft om bijllOnderhedell, llCbet.o
80 "armen om ..,11 de mut te oe.... D.

MADAME MALVlNE~a?s(;f.J ING :El ...
la &ot bUl "roerei' adr. teru~keerd,

Adderley·.t raai 108,
IUAPBTAD

Pritcbardsvut,
JOHANNESBURG

Alle buiteo-ord ..ra moetea "flea.1d
pao nIl geld .. adinll of relereatáe naar
.iadbewoaen, DID opooiboad te "oor
komen.

K~A.P8TAD.

VERKOOPINGEN.
I..t J. HERMANN, AF8LAGER8
Arcade Verkoopi:am .... , Pleialltrut,

amellblemeDieD.
C. J. v. ZIJL &: P. 8. D. SHEER,

A.F8LAOERS.
~ April-Dngboeod81' (Pri."), IeTeD'

de bAYe.
F. ~INDF.NBEBG, AFSLAGER.

4 Me.-JonbruiYier (Worcwl4lr) net
ea 101 roed.

11 M.i-Bcsjeneld (De DoorDII) "ut
en 101 goed.

P: J. E. HUGO. AFSLA.GER.
30 Apnl-TromJ'iloburl (O.R.K.), .rna.
A. B ..DE VILLIERS cl CO., AFSL.

16 Apnl-Paarl, bQi~rud.
P. A. THERON, AFSLAGER.

26 Apnl - CJoetjeotpao (8UijdeDblUl)
YUt goed MI IenDde hl"•.

J. P. KRIEL DE VJLUEB8 '" CO.
AFSLAGERS. '

:.!5 A.pril- Modd.u.lley (Paarl), TUte
ell 1.- goederea eD l."eode ba.. _
A. G. H. TEU BES, Af'SLAGER.

6 Mel-Roode Hoop, BoierMoII, .... te
goederea.

7 Mei-Rober'-oa, .... t. ea '- c-
deren.

12~~i-Roberieoa, d. plaat. "H_
Dte lDet loue goed_.
NI.CO J. VLOK, AFaLA.GER.

29 Apnl - PorterYille, '!'uie ea 1_
roeder.n.
J. E. SCHOlVERS, AI"SLAGER.

2 Me_IJroeaber., W.lIiop,'_ f •
....t. goedere ea ,.. ende Ill...
J. J. HOFMEYR" ZN Al'SL.

4 )ilei-~w.rtklip (1[apIIc\" "lUt.)
.. tat eo 101 roed. '

7 Hei-Kommetje, "ute g,)CIder'D.
RICE cl DE VILLIE.B8, AJ'SL.

13Hei-H.yera Poorl (BeIafor' WII&)
.....t en !oe goed. ,
DUFFUS" CO. AFILAGJlJB8.

IJ Hei-JiiddelblUl: purdell.

"

-
MARKTPRIJZEN.

.£
III AIIril. 11106.

• d • t • d
0110 088
Ol 1 on 0
Oil 014o 1 11 0 4 0
0600160
15011-150
04.-040
017 .. 0117
120-111
OOit - 0 0 4
056-061
o 0 3t - 0 0 Il
050:-060

A

~..

THEE,

DE

THEE
IWAARVAN

IEDEREEN

HOUDT.

DB
~GD lUI'l'

ONS IJAND.

......
""lijl......De AdditiOJaee1e Ver- .

~woordigiDg8 B111.
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WOLSELEY (OBBE8·WBG.)

Ge.oDe ftrpderluf, phoada It
A rillW.rbulIlbedeu \laD da .~ op
bet prorrua- ..... n alI.olft:-

Recitaije (J. Moller, pl .. ~
.oor dell beer J. na d.r Kerwel-''''.
d."wgen op .... DUr _ 'n_."-
G~ÏllIeoord .. 1d.

Leabqr (IDejajf. An .. \laD Zjjl) "Bij...
n' IfJ'Jl"-- fIOed ultt."_"

VriJeYoordracht, ~ ai. MD Le-
.iDg, "De preek en bet T , na
MIl Dronkaard," mejuJ!. N ~-
naow-pJutnenanpr .oor eien beer J.
C. Krijuo... De beoordelaara uiden:
leernam en op bek .. &III. ..g... oora.
drageu.

Koorlied ,uoogen doer MD ,tal ledelI,
gnormd door m.jujf. B.. ter "oUer,
"Heilip G_t 0 LeidaDWI Gij." De
beoordelaara getlli,deu dat bet werk nn
b.. rljj&en Imaak .... ,
D~bat-Wie ia oamiaburd.r YOOrdil

.. m.Dlemg de boer of timmermaa,
openaar de heer D. Tlaeron, teg.llataan·
der de beer P. Venter, ,

De openaar "oor boer, won --me' MIl
meerderbeid nn 10 tflQen 8 stemmea.

Opetel door !Dejaft' N. Kruunw,
"Oose VereeDiging liloei ....

Het werk werd &eer gODatig beeer-
deeld.

"Impromptu" ToeIprU:en (d.n heer
W. H.up~eiach) ea mejujJ. 1. \'AD
Heerden,

late. la bet bestUDllill en toe te laten,
ODI te .prekeD, te IacheD en unmerm-
gen te rnalr:en, onderwijl be' w.rlt uitp.
..oerd word\?

2de. Waaraan ia bet toe \e IChrjj ..en,
dal debet!! onder .. erpen 100 .. einig on-
denieund wordeu? Beide onder"erpen
werden seer goed besproken eli uH eea
geset.

&meDllprulr, door den heer O. NiebeUII
eu m.jaff. Baana Bonthuijs, "Trouwerij,"
zeer guuatic II ,tge ..oerd.

BijdrageD w.rden ontvangen ftD o.er
de 20." ten beboe ..e nJl een grdateen op
te richten op het gru .en deu o•• rledene
W. Coaradie, "OOnl,ter der C. J. Ver·
eeniging, na WeltevrecleD.

WerluaamhecleD ..oor DiIlIliag, lJ Mei,
1904, te sijn all ..olgl:-

r:!
Recitatie: beer W, de Vae.
LeaiDg: mejo1f. A. 8ehelbue.
Vrije YOOrdncht: beer J. Hiller.
OpeCel: beer J. C. Krijnan ...

) &meupnak: heer O. Holler .n
mejd. Á. "an tijL

(6) lOU1lUJ: beer W. S.npUl_Ia.
(7) Koor: te worden gllYormd door

me)u1l.. Haaie Theron.
(8) Li••Ch.. r P. Venter.
Hier .Ioot de .erpdering lDet UIIg ea

geheel.
C, A. HOLLER,

8ecretari.,

MARYDALE.

(
#

Notulen der O. J, VereeliigiDg,g.bou·
cl.D op li Aprill 13 led.1l ~genwoordÏl.

Vell' ropend lIIet P ....lm 146: 1 en ge·
bed door O. S_gm.s,
J. SDjjman,teH "oor .1. lid cler Vere.

~ D. TOnIer, en F. BDjjllWl Jr. aeooa·
d.. rd ..
Bet werk W&ll all .olilt :
t..ingl. .IL Jooete: "EeD It,,1t met een

.treep". ueoord. W. le Hani. eD Hnr.
I. JdMII.

Recitatie, Me.r, E. J'DseD : "Op raia
Daar Bethlehem". G.krit. door J. B_jjllWl
eu Hnr. M... an Wijk.

OpeteJ, Chas. SDomaD, on ..oorbereid,
.. nalt.

ImproYiatie, F, 8Doman : "TO"@.wiid·
beid un bet werk d.. HeereD", Beoqrd.
M. Barnard en He.r, M. BDijmLD.

s.m.napraak H. Daruard .on Mnr. M,
8nga:ran n1'T&lt,on"oorh.reJd.

Journ~ Me",. Martha BnUm.n: "Het
Geweten". . .

Debat: "Mae eeu Chria~n op jjd.le
guelaabeppen g•• iea WOrd'D ?. Openur
M. Barnard leg; ja. OpeneDt Men. M.
Janlen eegt Deen. .

Lied, C, Snjjrnaa.
vi erk "oor d•• 0lgCllld... ergadering :
LeaiDg, ..... r. J. nD Wijk. -.
Reoi1atie, Hen. Maria SngmaD.
Opetel, G. SDllmaD.
Impro-riutie, W. le H.aie.
Bamu.prulr, lL Baruard eo HeYT. H.

Bnjjman.
JOIUOUl, W, le Hanie,
Debet: "Wat doet meer kwaad een

epriDltbun 01 eeo koorukrielt". OpeD.. r
C. SDgman zegt koorDkriek. Openoot J.
SDjjroaD &egt .pri.khaan,

Lied, M. en F, SnU_II.
Hierop dool d. "eraadering.

FILU'88.1'iUML"i,
Sacretaria.

Afrikaander Bond.-VILLIERSDOBP,

EeD Bondnerpdering "erd geboudeD
Op 2:l Maart. te SpitakoF, teD buise YID
den beer J. A. v. d. Mer ....

De Voorllitier opende met gebed,
Notulen der Torlle .ergad.ring geleseD

ID peclgu.ard.
lJe Vooni!ter Iprak.eel omtrent b.t

tekort in d. 1aDd.kaa.
De beer O. A .... d. Herwe llteld. "oor

em op d. (i'Ondllljjn.n meer beJuhDg te
Ia.lfen, .-ndemt door den b... B,
Sp&Ilj·berJ·

De beer J. A. •. cl. Herw. ,telde .oor
de BnlJldlliek1e.... ..11 te De1IUIn ea d.
g.lden ftD de u.pect.an daaraan ..,-
bo.deu te nema, DIllhet tekort te dekba.
De "olaude ..,.ad.ring ... rd ......

.teld te "'elbe4acbt op deu ltdeo Juni,
ter plaatea YaII deo beer J. W, 8. VlMFe.

De ~rint( aJoot _, ,.lIed.
De beer ea _,ut. .... x-. werd.n

bedankt Y'QOr ban ,alle GlltftlliA,
L, J.Y. D,HBWE,

8ecretaria.

Zam-Buk geneest aam-
beien in Kaapstad.

Er &jj. vele vormen na lichameq;k
IOdeD, docb er ï. geen "encbrikbijjker
dán da, ftD aambeien, betwelk b.t
lichaam afmat eu dan s-* na eien
JDder brBeki, Het il voor mlire Jtjdert,
dail de beer LninlOD, ftD 11, MOlten·
.tnat, K¥pet.d, bet vollende ICbrjj1t:
"Gedarend ... le jaren leed ik onopboo·
deijjk laD jeukende _heieu eu prribeer·
de ik "el.rlei geneesmiddelen, .. elke .lIe
faalden, OlD ..u. b.t 0DUIIaea:!J:
"oei ... te oemeo. Eenig.
geleden, ",rkreeg ik een pur t1aneu .an
uw Zeat-Bu, ea bet il III~ .."._
OlD te Itunaen seau, dat IU mij \'01I1a·
geu pa_n h.bben,.n ik .lOU _t een
r:aa' ceweteD kannea unbe .. Ien, laD
ieder, di. Ju. h.. n na _beien, OlD
met UW kOitbue prepuaije een ptnet te
DelDeo."
,.Zalll-Bak, de groote geoeaende kmden
beJaem, ia een ..nr pD~l_
_heieu, ringworIlI, -ma. brNakel.,
loopend •• ~ __ beeDen, r~·
t.iallle, n.uralgle, .... Ala _~,_tie
'POOr ,..,.tij1d. Ipier.. eu PeI8D, 18 ~.
Bak OIIpiIYeIIUrd. AJa ha.laboadeliike
belaem _ IDjj1t'Olldeu, bn4Id .. oacfea,
poiaten, lIWDrie koppen en nl.... huid il
Zalll' Bak oa'WUl'ClMrbur. VerkJillbear
bli all. medicija- Terkoopen, Pijl 1&. 6d.
eD 3&, 9d. per po' (_ groote beTa& ~
-ri.r JDMI de boe...J.heid ftIl~kJeiDe ,
of direkt nil d. ZIIIl-Buk Co. •
EES GRA.TIS KONST al
wordea toetP,onden u 00....0... :ru
.. n peD111 pOibepl - freakeeriq.
Adree all bo..a. Verm.ldt di' hlad.

Dali1"
the ... of, theOrDn·~ .
of Pakludl, Diltrict
Ol.ll1riDiam,

1l~ reading the abo'fe-
DA1D8CJ ~tioll Jodied UDder
th, ef ~ Itles Begiatr&tion &Dd
Dereliot' Laadt Aot, 1881 u
pr.,iog , I .,

(Cl) that oertAlin one leventh· DB ond~n~ .~ Diet iaatJoootie. 1'1Jl
share iDthe farm Pakhuis, da heer J. G. DtJ TÓIT, die biJméD kort te Wo~ UIpu
litoate in the District of WODeD. lIIl per publieke TeiliDg verkoopa,
,Clanwilliam, purchaled by . I
the said we 010ft' Kar· ~M tO UUR V.M., ,

~UlOf~~:O&tat:~ op WOENlISDAG, 4 IEl, 1904, ,I PraebUIl
theIr heln or represen· , ,
tatiVEe, Dial kostbare p~genaa1lld·"D.I.R. RIVIEII,groot (.. I.....IJ ...........

(b) that certain one forir uinth ongeveer 600 m~ plegea engefter 18 mijleD VáIl W0I'Ce8!0
share of the farm I.Brak.. tet, UIl -. ,Hoofd'!eg aaar;Villieradorp.
fontein" alld on.e leveDth !:ne PJaate ~ eeD Woémhaia onder ijJierell ,dak.
ah~ of ~h:farm. "Pap- . ~..8tal eIl:2~.Buit.abmeN. .ze jabepJaut~
kuilefontein like",:", Wija'aUJldce.tl eU heeft land .beïchiJr.b8ár 'Voor '~r_"
obued by ~e 8&1d lUilaad&il beelaau 'mt-eer 150 'm' Er i....:..._.._1.. . CJOloft' Jlarthillua ' .. '1' I-_V

- , 0l'J8II: .. ~a~
from the beira WeidéYe d v~ ~ SO?wel groot ala klein. Ir lI.eeD l'IUDl betaald Toor g10lldati UIl .. tiere
Bes~ B~ . ~P. waarm teil ~hikt. ~ohtell en ~Il ~ • moeti CI~ PJegeaheid ter vmsebri.D,
marned to JOIl1&8 Gerhar- De Wa~r Voo~aa~ 18 ov&r,loedi« ~ IIllOO1t m. Plek. 'fOOr eeD z.Resldeaflt kpl RetlIIII~tt
dUI vaa der Westhuysea geheel gebnukt. Br 11 1'11iDlte8ll gelegeDheid 01Il tegen ge. "'__ L • -

and . rpage kOateIl dell bergstroolD over de rivier op dé-plaat. te ...... kelijk. Termen, met .. ordell pmiat.
(e) that certaiD one 88Veath bieDgeIl DUr de ui.... keJlde XarOOlnCLm MIl elft overbut, Ze te zien is de overtuigiDg t t

..hare in the farm Pap. WUI' teil werkelijke ~D: vap rij~m op OIlAtikkeJiag ~ Verzuim
kui~sfODteinpurcbaeed by Verder ~ ~D aaDgeb_ode :
the said late Oloft Mar· IL --"II'. d 1CI' _ . •
thinua Bergh ia or about .. e~ .....
the yeal: 1862 from the Bea span van12 08Bell' in goede budi&, teU paar ur-
Trustee of the h801Yent P~'1l (2 ea 4' jaar), lSO Xaapache Bokken en eeJl lot
Estate of Johan Pieter Varkelll; allee ill goede kon~tie.
Hiebertua Iverllal'dua van ,
Nieuwholt. married iD ID. BolnllrAJteD
oommunity of property to 60 0 17' ~ • •Eliabeth Maria Botamar voor 1 asen. pea Aar, 2 paar Achtertuigell, 1 stel Tuigen
be registered in the 'name (apan).
an~ .as the propertr of IV. y.. é1illrerk:-
petit1oner, Oloft Bergh, .
the aid Oloff MarthiDus 11 Gistkuipea, 2 DistilleertoeeteUen. 2 Peramaohiae8
Bergb having paid the (bnmdnieuw), Ilieuwe XafaDijder, Gruea, PjkteIl, VórkeJl eJl
purchaae price of tho said ::Handea.
land, and he or his repr&-
sentatives haTing b_ in
possessioD thereof' ever
since the purchase.

DOAN'S

. VAN.~_D"O~'·"!'I"!"..
IN _'

Distrikt WOaOBSTBR. "
I

Hen. W~ .aD 97 Loedef-
Rna&, Ku W, sep: "_bell ~_ en ".fOg jaar oacl. De
Pija.a in -il mr eu OTer ~.
g&IIIICbe licl'laam .... e. .qo
b.rig, dat iii een ,.YOeI ~
.llOf bet !e.ell aiet ug
..unie .oor _ Iu!d, en.
meer ua tien jaren'bell lk Ijj.
dend. ge .. _' aan nier 1Ii.. -'.

OmUent eell IlIaand ge~ 1~'~~~~t:~~~1Irreeg ik d.a raad OlD Dour.
B.qj,iin Nieren PIllen eeu"
pl'Oliëerell, eu lIDO bepf ik f.fu" . •
daa naar Lennon'. Apetheek, A,dderleystraat, eu .encllafte mo _. cloO'
yol. Toen ik de .. nte dool opgebruikt, .-oelde ik IIIjj _ .. el YWlicltt'
dat ik heeloten _ .r een .0 ip proef Illed. te nemeD, Ik abIa met bet
gebruik TOOri, ea be' il mij -.ngenaam te kunnen ... eo, d.l .jj ml! YOI-
tJ.PO pn- hebben. De ~en in mijn rul{ 'en ni.ren sp g.heel .-"_D, en ik ui Dou', ~ "n Niereu ..Pillen .. nbeYe~~ ~ _.....
lDijner menden, YaIl wien ik oor, dat hll op duelfde WV" lijd" ar. ik
g.leden b.h.

Zorg ,"oor, de echte Daan', Rugpijn Bieren Pillen" krUsen
deselfde ala M.vr. Ward gebraikte. ,

Alle Apotheken en Winkeliers over geheel Znid.A.frib Ter-
koopen Doan', Rugpijn Nieren Pillen, of s•• zijn nrkrijgbaar :iireot
Uil d. eigeIlUl'l, FOS'I'ER-McOLELLAN eo.. P.K. BUIl 1297,
1Uu8T.lD, na oniTangst van 178. voor 6 doosen, ol aa. 3d. Toor een
dooa.

Backache
Kidney Pills.

Co.,
4, 6, 8 en 10 Riebeekstraat, KAAPSTAD.

VAN DER BldL &

IDvoercler. eD Groothandelaar.,
Leveren u1talu1tend a&Il Algemeene Handelaars.

-----------------
K._UZD __ Z__ ."'" 4 •

Kom., Rijst, Suike, Olie, Zeep, Kaanen en pen groote verscheidenheid
1JIleenn.ren, tJ.ook Graan- en Wolsakken, Zwavel en Oooper's Dip.

PZJ__ "'" A_JIIN.
Alle IOOrtea van klaargemaakte Kleedinglltukkell, Tweede, Japon.

.toften, Laarsen. Hoeden, Flanel, Fluweel lilt' een groote vel'llCheidenheid
lou goederen en..

ZJZJII_ "'" .&BB_.
Cement, Vloer- eD andere planken, Geplvaniaeerd IJser tlD rJle aOOrteD

van bouw- en wagen materiaal, Pompen, Spaden, Gladde en Stekeldraad
Standaard.l en Haiahoudelijk. IJserwanm.

Vruchten InmaaJdlesschen een Specialiteit.
PIANO'S en OEWER EN (Hagel-en KOQ'elcombinatie,)

De beroemde "HERCULES' Bak·
steen .achiDes, tweede scheepslading juid

\ 'l!;b~ outvangen. Deze machine is eeD absolute
behoefte voor eIken boer - maakt minsten!

• JOJw.;x~ 3000 baksteenen per dag tegen zeer geringe
kosten.
Prijs: Vrij geleVf'rd op het station £32.10

Het gewone asaortiment. .;

IT IIOBDIBID :
VBBVBBBOBINGIN ZULLBN

WORDEN RONDGBD1END.that a .Rule Niai issue
callin g upon all per80D8 ha~,
or pre~ding to hiaye any riF
or ti~le to the land in questIon
to appear in ~he itupreme
OOUtt on the 5th of MaT Dext
and aatablish their olaime to WOl'C!'8ter, 7 April, 1904.
the same or be forever barred -------------....:.---_~- .......-
therefrom. Colon1ale Weeskanler· en Trust Iaatsëhappij

This Rule to :be published
twice in "Ons Laud" and to be PUBLIEKE VERKOOPINGBe"ed by means ;of registered ' •
letten addreaaed: to each of
the persotls interf8~d who
reside in the Colony and whoBe
addresses are knoWD.

van de zeer waardevolle plaata
By order of the Rt. ~

Honourable the Chief NAUW GEKN E·LD,Justice bearing date at
the Supreme Court Cham. groot 4669 morgen en '470 vierkante roedeu.
ben, Cape T~wD,the 16th '
Apru, 190~ --. ------

BRDALE In den Boedel van wiJlen den heer OH.A..RLES ST.
.. .' LEDGER DEVENISH.'Registrar.

D.BLAND,
Beetierder.

.F. LINDENBERG, AFSLAGER.

-TE -

PRIESKA,

Goedkoop Voeder voor Beesten

Op WOENSDAG, 4 MEl, a.s.,
Onderlinge Voogdij an Assurantie sal verk.ocht worden in het 40rp PBIlSJU. te8-ellOver het

II ns h .. B tt kantoor vau den afslager, '. · .a cappij, p • BoveDltal!lde welbekende Plaats, ongeveer negen mijlen
O.G •• ZO_T' 1800. van het bloeiende dGrp Prieeb, ligt naast de "elbekeJlde ea

seer vruchtbare PlaatseD .~GleD Al1ar," II Buiavlei" ea
En. luinr Z~be Iaat.l- ClZaarakaybee" eD 0I> de Noordelijke grens ligt het Toor
lina, NJ'OIId op Onderling. Beaiuelell. ODge!eer 7 of 8 mijlen ~anga d, Oranjerivier. -,. -

- Het Veld is deels Rilier- ieD deels Hoop-Veld; gru en
NOrMfItI41 Kapil.aal ... '100,000 bosjes; en lange de. Oraujerifier is er overvloed 'faD gru ea
[",-"MIMI ... ... '" '" 60,000 boomea; de Plaats 11 wel be_d ala ééD 'fall de beate in het
R,_ FDNlI·lol 30 Ju," distrikt voor alle soorten vaa l'ee. '

lfJOI ••• ... _. .. •• ~. ... 10,000· Br is een uitstekeDd W~nil; op het BigeIldOm dicht bij
Boon K4NTeo. ... _.:." Hal_bary het Wooahuis is eft aterke ffDtein, die eell overrJoed vaa
T&L!OUPBIICB ADUS .... "Kutual." .mver water oplevertd.' I

DIllEOTEURU . Daar is ook teil onbep= voorraad vaa water uit de
A. 0, Kook (Voonittef) J:A. Drey.r Oranjerivier, voor bij.. . hoeveelheid 'fall 'Vee. .

G. J. v. LoU_A. J. <1: Loa .. , J. B: Onafhankelijk van de ui=ende Datuurlijke geeohiktheid
HaralI, L.W.V., J. i Boome, D. J. vau de plaats voor vee. werdeJ1 . tijd -ledell ver80heideae
Mania, L.W,Vl-A. W. Eb&eeaI..J. P. d' d 1__£.. .... .11.... u-
JIaIu, G. 8. wo~" L.W.Y., D. _'.!MateD op e pJaMa gev ..~ . .
W'. Kryaau .. , F. Lia~berIr, .A. I. ook lija er a&il:J"lÏDgeIlmnr 8tee1lkool 811 J.ebeait; .met
~fnl, I. J. J. ...q Aaráe, Á. O. L1_! L 'taal b ••.J..- . _1 '~.2_ .
d. Viltien. : eeD a.uun aapl lOU e Ul""l'-'gewone IDlIlv.nue nla.uu1Dnu

! de plaats kuimeD gemakkelijk !Worden ontwikkeld.
PurI_TeIegra~:!:E:.ir. "Mutual," Tene1fdertijd lullea w~ verkocht: lIeD Kar, Be
Ben.order, B. P. H. elf ViJien. WageD, Zadel. Tuig. Tafel, :8toelen, Ledikaatell, eD .. der

WOrreMter-T .... philcb ÁdreII "lIa· Huisraad. alsook Boerderijger8ed80h(.P.
taal" Bestaar_,l>aDW Bland. V k P te ~.. 10

Piqlletbert-Teleps bWh Adn. "Hu er 00 uvaua.u.enom uur.
taal." Bt.inarcHr,~. Jf A. Ollboff.

KaapeW-Te1epapbilob: Adree "Alri
caa." Beltaurdei, 8. J. WigeU.

.A.GENT80BA.'PPEN •
Apntea in al d. ~te SWeD

iD de -teltike PnrriDci.. .
VEllUDlUNG DEPABTEXENT. D. q. S. NAUDB, } BJ:eouteurs

BrII1CJ ftrIekeriJa l G. W. 8'1'1tTLBB, Datief.
RiIieO na allerlei =t ~IM': DeS NAUDEAfslloopnd. PrU-. : • •• ' , RO'er.
f~ ftD BooijDij&eu en:so.. ,-D

na ProdHtea een .peciaHteit. Xerk~lein, Xaar:t' i

VOOGDU DBPABTmtElcT. 8Maart. 9M. :
De Bered&Ie!'inl na ~ OtV-=:a. !~ ..B~::hl III Pur IIINIl. F.

::..~ ~ ~ :-~ uw. Gesondheid il bM
Wft na aUerlei ..... ~ VOOI'IUUUDIte ding .jn dese oude 81all

9lDTBOl1W1IIIID.'I TAK. . , Werelt, 811 om .die te.behoa.b:~=.f:tljjkla~,~.=t!de ~ ~.midde-· .•
LiUidate1lll .. ~ leD ea. er IDJU ....
CID"" ID BzeoateDNa iDatiel,. 0... betere,'- die door 'Vnah'- Plaia..... ol ~IONa Boai, JlUjllW, .~.*-" .Be- . --.~-=:~=.b= Dr. ,e. ~: lUBITZ·' eo. MIl mij ".atwa"cl nn. mijJa
.A.fdeelinp .. 8Weljjb! ..... ,-m.; &""'"kt liJD- . ....1Itfatie 0IIiftDpa.-
.. ea ...... beam~.l~.!!o.Il.... , _lG AGII.... ti ~ 'fOlS- K....'_ -
...... ID PDblieb l1li......-. '. .'...... AbeMIr • .u. ........... JIMI'".!v'UJI;" .n...,_"....... '. ,

i .".,.., , .. ', ,
'f~ :." .~ '. - ..

1~.~,

AFII.DA •• CHE

BROUWERS C)RA.NEN 211. per lak, gelenrd in truck te Ifewlauda.
OPGEDROOGDE ORA.NEN. Gedroogd Dlet Otto'. Pr.tent Droog

l4achiDe 6•. per lAk geleverd in trnct te If_laud. (lAk iugetloten}
Lrren ...ordft dagelijb bij de Brouwerij bediend, 6d. per mand.

W. L EDWARDS,
Ohlaaon'l!I Kaapsohe Bronwerijen Bepkt,

lfewlaD.da.

IIIeo""spq.".t:'erlng
V.Ileat gij awenlltracbtAm? HeI*

gij ,lechr.cn eetlust f i Hindert uw TOed-
.. 1 u, la UweD levtr traag? Om ~.ne. te "etenderell ,moet uwell maIII
Yerlterkt WONen, 1I-t!' zenuwell opgt.
.. ekt, ell ow ,.,heelf! gestel ve.rbetC4
...... I

AlJ~r~
Sarsaparilla

lIeeft ... Ie daizeDdtiDna zulke""
.. genezen. Bet'" u genezen.. ~
.... aobriJIt olt 'Pl!I!toria :

," lit le«!. gedllNDo
CU Teele jareIl ..

---...,-- .llM:hte .f~
~~alf, nr iel .a,
~teD ell eetIUtII.
eli lIIIl .emoPPlll3-
MIljn geheele geStAIil
~ geheel· ...
. Itte~"'"

e ijlt_=:
A • SusaPMilJa
tel. probee~ nt
v~lI!ijnenrud.

lit ben Ilu blijd8 te ~en zeggen ~
• lechlll -iAIIO fI""..u..n .uj bente&r
den.." -r-- ,

Ila,llrall lIalll'll
Noteer den datum der Verkoopmg, 4 III,

ten 10 uur v.m.

Prij.. (WIIIII'OTer gij • alt ....
WODdenD) op MIlmllll.

Bo't'8Dpl108lDde Kla...... linD
........ 'tOlcJo.iBr.

LIIr GP ÁDUI:

D. I. de VUl..... ,
:ORGELJ8T.
WELLINGTON.

-

C.'MEIRI",....'RIT A.GDT,.0. 8, Xteuwe Ihrkt
.KA.6.Jl8TAD

WEGGELOOPEN.

.
Kostb~re.B8~h~ids

Op 1804,ZATBBDAG. 7,-

PUBLuiKE VERK
VAN JlD

OP D.

Kaapsche Vlakten nabij
pe Exeouteur Tettameatair in dea

DoBÁ' RElBKI eD haar VOOl'OYerleden ecllLtcw!~n
RBINKI lAl doen verkOOpeDop ,

WOENSDAG, 4 M a.s.,te".,. v...
I. De k08tbarft plaats swARTKLIP, 88 ~

gel.. omtrent J 5 ~utea rijdeu Klipfoatei:u
Hardell Weg. 8wartkllp is dioh~met hegroei4,
ea heeft .. groote lug . Het praohtir.
LandbouwplaatAI 811 1'OOl'''' .. se ...
worden overtroffen. '1 .

IL LOSSE GOEDEREN: Huiaraad, 1~Koe in melk ea
ongeveer 75 Hotmdera, 8IlL . _L_

J. J. J. w~~BOE4
Agent Ivoor lIuoU1ar.

J. J. HOFDYER ct ZOO AtsJagers.-~..........
BUCKNALL
LIJNEN,

'ARE. DE VAl WPlTAD lAAI E~.D,
. I,

r.
..



De . . . . KARNS,

"PRINCESS" 'End over End'

1 AFROOIER,
en

Schollllltel 1mB,
10 tot 100 gallon. ("Cradle Swing")

, Il'
i,

! •

r1.i

ALL.E'LLER .. ".

t-· li!"

Kapitaal ~ • •
Kapitaal &esWrt

.~..~.
I,-

......i - Ho'_,
H•••• I , "... z.w..........

..
"Aermotor"

Ben Dien". HJlding nil d_ bIo.roemde POKPBN ja ju.t MD'
.. !aDd, Wond""baaJ' pmakkelijk te bewerba eD r--lioht te hehroad.laD

. Ken lrind kan nn 10 toot IS leggen per uur pompen.
Pr a'o h t iig. S'. r kJen Go .jd k oop.

SOlid BK ZZB.i

':riod.ol.

P.I. BUI' '"
~ .1ntJOeltleN'

,
TAK ••••

PB.TORI., 1 ,i
.JOHANNESBURG. < i
POTOllIFSTROOK, (T"vw.)
BBUGSPBUIT, J ,','~TB~ ,:
P&B1fiBB lUJN .t

KAAPSTAD, (g~~ KolDlfU).

Agente in alle voaion,me steden der,~weNld.
; ~ t¥

AoilfTD 'DI l.toDo : ~ ,'

Uoyds'
Windmolen ~,Aermotor tt.Sohrijf YOOI' prij.lija1eD.

G. TOUCHE~
Breestraat, nl>JOI"lL ..... ~

De Beeren B. w. BLIJDD8TKIlf .. 00"
MenlO ~e Stnel.," O~

j

I n.e Buk OIltftDgt DepoIito'. .oor ... ter.ijua.,... __ )loo.mo an. wurdea 011!l'88D te 1r01D8ll met elk harer BijbD~ Geeft " ' .:dst • w
, till ~ op baN 'I'U:k.., alaleIIe op .u.'ftimIaIIIIe ....... "~. ..:tho* ofcl. ..erbDcle wereld. KOOPt till' 0IlhaDJ* W"...tt ter :0..0, ,~~ ,,~ ,

.. MOOUL" wmD.. geld~. " i - " " r_uu.~,· "
I . •·=:=:::-~eek¥l.teo1aa~:WiTER,

VO.DOV ..... ""''''''''-die, LeeDiDpl woJda afPIlOtm OadIJl' 1_ ~ op IIOI1i1L IMPte \ '
pm.t.kbHjk IIIlteYoet al ....... t.rmc. ' ' wo. DIl

cl:nJ:: ~ ------, ------, --, "'"j----- H OU.. TuJa,
BITIRI WllBDI onOGIWL ! ' .".. .. ftR VM,
GIUJKI .lARD! OIWll'tscHIJIU.nc. or, -
YlRSCHElDElIHIID, SIlT D .1lKS1L OR- 1JIT

OYERTROFFD. aMm.. P1J'1'TII of :.
.JOOIIAm. '_

., Mogul"
llle .

Stalen dealen . .
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