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Pik,.. worden graUs besteld lp' Kaapstad en VOII'ItIdtn.
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I

Gedurende een
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APPLICATIES, verjlellelcl VIUI
It'8t uigsc~riftell 'en certi1icalA!n nn
hekw&I\mlhei I, goed gedrag en lid-
ma"t8cb~p der Ned. Ger, Kerk
•nl en worden ingewBc ht door den
ondergeteekende tot den 258ten Juni,

WukT.aambeden h beginnen e.k·I~1l~~~:~~:~
kwartoal.

1(.'Dn;8 va'1, Engelach eti Hol-
landach vereischs,

Sahris Honderd Pond Stf!rling.
Logies ~ bekomen telen Tien Pond
Tien Sbilling>! p r kwart&a1• .

P. G VAN RENSBURG.

DANKBETUIGING. ;
(

KITS d..... a •• nehee wjj ~nUle
bUteIjjItD duk te be'lIiatta ILO ;nen·
• en belmuknendea, "oor de; nie
lJ1-VLO I1CDpaUue, per tdegra~en,
brie-en 811 a, deruiD. ons betoond bil bet
dPenen VLO oOien inlli&en ael¥dden.OOL '

A. P. W' IMMELML"if
.l. 0, IMMELMAN, :

(aeb.8éah.)
1laJ1MIbtary, {

SOJlei, 1904.

BENOODIGD

GEVRAAGD.

I
VICE.PR~NCIPAAL GEVR~AQD.

BFNO~DIGD een Vice Pri~eipaal
"oor bov!tngeDosmde Scbool.: Be-
kw_mlll'ld, Bolland8ch (Malricula.-
tie). en Hbutwerk t.onder"ij.;,n. ver-
~b~~' .

W erk.m beden te begin~, in
dien ~Iijk, ill Jnli; a~ in
October~ I

Salaris, £230. per jaar, ~hah·.
Bonu.. : :

Apprc~V.ee en Cop'lën vaP ge-
tnit80hriften lIullen door den ;onder,
,",teeke. d~ ontvangen' wordén tot
18 Juni, J:9()4,. '

MATTHEW NIOO;L,
Hon. See.,

Boog. Echoot. Baad.

ONDERWUZER, voor een bIJ_de
Wijluehool, onder de Oommi.sie 1 "90r
ClIriatelijk Nationaal Onderwija. I(mni.
V&Jl -.1 de HoIlandecbe als de J:q;el-.me taal, een TerWQbte. &Iari £76
I*' jaar met mj Jogiee. W erhMm~eden
... beginDen zoo .poedig mogelijk;

Appticatiea lJlIllen .. orden iDgll!Wacht
tot op den 21.un JlDli, 1904, door

n.. E. o. .lNDER$:EN.
,Vrijheid, Natal,

lIO .Mei, 1904.

BBN Geomi1icterdeOIiderlrij_
'fOOl' de pri nte plaat. School WO
l!Iaauwpoori, dbtrilU. Burgb"l'1!dorp

Bnplaeh, Holland.ch. MlIriJk en
Bandwerk. 8aIarie £W en: vrij~
inwoDÏDIl. Werk te beginnen na de
Juni ""eantio Applicaties te wj)rden
ingeaQUden _n den oQdergt-tee~de,
niet 1ater dan 18 J ani, '

'Y. J. DI KLER~,
Naanwpoort.

OIl.,.IIzlr NIIO"" ,,~r ••
'lt."OI AU"I(-scuel.

I MIJL VAN SANDPLATS.

Burgberidorr,
Ili Mei, 1904.

EEN .AS8ISTENTE, tegen £100 pel'

jaar, toor de LOXTON PUB4IEKE
SCHOOL.

Verel..cbten zijn: Ten minste sae klae
cmdenrijzen certificaat, met getuil$-
IICbriftfll nil bijzondere bek .. a~held
TOOr (a) Naaiwerk; (b) TODI~!ta on-
derwij.; 4IIl ook get uigschriiten' VIUI
kannie dar Ho1Jandllche ta.aI en góed r.&-
delijk gedrag. Werk te beginl"'" op 3
Oct., a.I. :

Applicatiea moeteJl in Kijn "<!eSr 25
Jmu, 1904. bij .

0.. J, A. KOCH.
I,Orlon.

Paterson,
P.K. S..ndflats.

Jongens Publieke Scbool,
Beaurort West.

BEN Onder-wi jZl'I'P" VOOT' een
private Boeren &bool op de plaats
Klein Vorieskolk, 3i uren !:ijdeu8
van Van Wijk. Vlei,ow ondt'r~lj" te
geven on Engelseb, Hollandseh,
Handwerk en Muziek. .

Salaris veertig ponden (£40) per
jaar, met vrij 10Kie~, kost 'li kleerun
1'I'BIlscben, bchrifrel ijk aanwek t"
doen, insluitende kopieën van getuig-
schriften, zoo spoedig wogelijk aan
den beer

vice-PrincIpaal en Assistent.

GEVR~AGD eeu Vice· Principaal
om behulpzaam te r.ijn. in het hooger
werk van de School, tot 'bij de
Matricnlatie. Hollandach een aan-
be'l'elillg. S ..I&I'is £200 per jaar met
10 pere mt Gouvernemente toelage
(indien eenige)

OOK:
Eon A",istAnt of Assi;;tent.e voor

Stann..ards IV. en V. Salaris £150
per j.",. met lO percent Gouverue-
rnents tON&ge (indien eenige),
Applicatiep, mf!t eopieën v1Ul:cert.i-

fica.en en lletlligschrift:lD, zQllén door
den ondergete.-kende onhaogllJ1 wor-
den tot op 20 JUDi l\an8taande.

WerkzA'lmhoJeD te beginnen op
18 Juli aanstaande.

Op la'·t,
J B. GO )DRIEK'.

Hon. Sec. JongfDl School.
Beaufort Wt'st,

2;3 Mei, 1004.

G. J. VISSER,
Klein Yor icskolk,
P.U, Vauwrjks Vlei,

Diat , Carnarvon

EEN eerste klas bevopgd AFRI1L\AlIi-
DER voor het drijven ell werken Vall
een rondgaande Clayton Dorscb )fachi-
nc. voor dvn aaust aandeu Oogst,

VDOl' verder .. bijzcudcrhoden doe aan-
z()('k bij ,

1. P :!rIAR;\I8.
Air, Oudor l, TI'1"t ou \'rr~, MiJ.,

Malme.bury.
.\lalm""bllry ,
80 M~,. I\!V~,

BOOFO:-'-DEItWIJZER voor de la Pu-
blieko School te Rhodes, dist rrct 'Bark;)'
Oost,
-8oU:"&I'1lI-'-£-I~->O-p'->-r -j",~-;;-n~~ t-;'ol'gm,
rum, met £24 toelag" roor huisbuur.

Kenni s van En""lsdl en Holl!UJdl;<:lJ
vereUtcht. WerkL""ndll'de" te bel!liDlleo
na de Juni vac.nul'. ,

A pplicatice met ll:etll'g,,,,hnrtL~ van
be)[Waamh"IU en goed gedrag 1I100""n ,len
endergeteekende worden toog"inlalen
,vóór 26 JUD' a .a,

Ds, J. nl'DOLFF anoo.
Hon. 8t>ct<ltan..

ONDERWIJZERES BENOODIGD.

EE~ gecertificeerde Onderwijseres
voor een Gouvemementa Plaate
School te Zwaluwkrants, Paling-
kloof, dst, Cradock, om onderWijs te
geven aan 7 tot lO kinderen. :in het
Hollandach en Engelech.

Salaris £·12 per jaar plus Gouver-
riemente toelage, met vrij .logies,
Plichten te aanvaarden na dt Juni
vacsnt.ie.

Applicacies met get.uigechrift.en
zullen door den onderge~bnde
ontvangen worden tot op lW Jwrl.
1904.

RltodCll
Barkly Oo.t"P' I

2ó Mei, llN1. ~

EBN geoertificeerde OnderwijIer of
OnderwiJloree, voor een Phvllte
Plaats School te FO'.t..intje, nal)~
)land.tbUI'll'. Ó tot 6 kinde",n te
Ond_ijlen in Hollandech ..~ Eo-
re1ooh. Mnzielr e'.'n unbeveli~.

8alui. £48 per jaar, met nije
koet en i(Jwoniog,

Werks&amheden te begionen met,
of!lOO .poedig mogelijk. Da d. JnLi
.-atie.

olfPJioatie •• Tergezeld nn g6toig-
lO\riften en certIficaten, ~u lien
iDP_!)' worden door tien .r.der-
pteekendo tot 20 Jnni, I~. :

olpplieanten t, JlleMen tot wolke
K•• geooot.ebap lij beh:lQl'en. ,

P. L, DI: PLESSIS.
PonHtntje, Mataisburg.
lf Mei. loo..

II SCHOEM,AN.
Zwaluwkrantz,

PO,. Palingkloof,
Dist, Cradock.

Applicaties Gevraagd.
VOOR de betrekking nil Hoofd-

Onderwi iler aaD de Driefonttill AS
Sohool, B~kly Ooat. De Ap~lioI.n~
moet in stMt sijn leerlingen tot alm
het School H~ uamen: op
leiden. en llid siJu van een Prote.~
t6ntl!ebe Kerk. Applicaties v~d
van Copifin van 0ertittc.t.,D ell
It'8tuigl!Cbrift.>n II1Illen d~ thD
ODderge~ende worden on'flmpo,
t ,t d..n 15den Juni, 19Ot. Wf'rk-
II&&IDheden te bPginntn DA d. \lrix:ti.r
vacantie. Salaris £12Q p.a. ~
te verkrijg--n tegen £16 p.a.: \trij
vervoer vah en naar de Stati, twee
maal '_ ;aan. Verd .. biJ~
beden te verkrijgen bij:

H i. OREIJVENSTEUq..
Driefontein, P.K. Olifford,

ViaDo~lli,

ASSISTENTE BUOODIGD.
i

APPLICATIES (met getni~brif.
ten), voor de bOItrehing van As.i.-_te ill de Se~OIII "oor lJoofstollilmen,
111.1_ door den Priuoipw worden
ontftllgen tot U Juni. 8.k. .

Werk te beginnen na de, Joni
Vacantie Salaris £61) pel' jaat mvt
yrije inwoning.

J. F. A DE Vli~Llf;RS,
SeerétariI.

\.~Bn ~ _ Yn~'~e,1
Plaats iu8t.J1leuboloh. Dienst.
omtftmt 800 morge.; ,
loopend water. ·Groote .,
bóu'WeD. Veel nuobt.Jn·"
groettteD. en 60,000 ~Dte
Stokken. Prij. billijk. . Ter:.
meD gemakblijk.

Doe UDIOek bij
r. SOHONKEN.

Stel1eDbosch.

Weggeloopen.-
SEDBRT ss Mei. j.J., Mn Iwart
Merrie Paard, met 4 witte 'fOIIf.en
lfl'OOk wi~ kol voor de kop. Bil·
Hike koeteu zullen 'erzoed -word8l1
dool' den ei~aar J. M. A11Idi,
T. d. P0818plell" Lower Paarl.*'

Oe lIunicipaliteit van laingsburg
GEEFT hiermede muis, in tenneu.,an
Sectie 32, "au Acte 46 _ l882, dat de
Hjst van nameri' van penmen,.di~ .~-
gefiochtigd aijIl voor d,e ~~~it
van LaiDgaeburg. "oor iDapecltie -.I lig-
p;en, aan het Mwricipaliteita Xantoor,
ged~ende beaigbeida _ 'JUl 1~.,
Jum a.a., .

En verder du een hof ta' orenregt.Jll(
van alle ohjootillll eo uuprabn aal g~
houden worden 0\1 Donderdag. II Jwri.
a .s., in bet MuniClpaliteit. kantoor. dea
voormiddaga van 10 tot l' uur.

J.G.BO~,
9taclaklerk.I

Municipalireitll Xantoor.
Laingsburg,
'80 Kei, 100ft.

KENNISGEVING .

.
t•
SamueJs & 'Oru,jff,

$ecret.aria •
Kll&plltad,
Kaap de GoQde

80 Mei, 100..

OPT.OX .. _
DE BURLINGTON
Jbrkstraat 4 Kaapstad.

8rlilil IIDil
""uohappelijk ftI'Iinkt. O.ushll

.. rmolJ8ll wordt onc1enooh.

v:RIJ VAN ltOSTEN.
, Oogheelk1lnc1ip TOOnchriftln wor-
dan ~1gd.-U.l1IiellinpD 'RIl
.tlerl•• ?Ori.

la"ieIÏ giJ lijdt ....

DOOFHEID.
OONZINGEN; IN HET HOOFD

:~P~DE ,OORD-,.
ol -mte.mn riektetu )aft Oor.

(J01.1VEH~EMENTS S

TE:\DERS worden u'
hot koepen van acht 1
en zr-st.ieu ~ers van
product van den wijn
VHn dit seisoen. - WIJ, KUNNEl U ~ENEZENVeld en Opera Q1Uf.B

iD poh nreobeidenheid.

!Iatige prij.sen.
en .\ uditeur Generaal,
voor :lO J uni, a, s.

GOUDEN MBDAUBS.

Dal•• '~::i
... ~.OLD_A ..' :..:;!.win!..=:

IU8811'~

WAARSCHUWING.
DAAR de ondergeteUende, eire·

naar van d. plaats Simou'. VI'l,
gelegen te Groot DrakeDIwin dietriot
PMI'l, lijn plaats DIet p-oote koeien
omheind h~t, .ooda. er ookP~
nrgiuing un ontstaan, r'f' hij
andermaal keODÏll dat .. n ieder die
m. pwe<rof hond~n op llei.igeIldom
orertorMdt, lond.. ondereobeid ""n
pe1'8OOn ten strengste gereohhJijk
zal worden vervolgd.

li. S. BAS80N~

TE,

KOLONIALB
Weeskamer en Trut
. J:a.atsohappij.

(

•-S,menet Strand,
26 Mei, l~

I
BELETTINa.

It1 a. tRiD
Belorlllator7,
237,0 ••

op B..,,,,n.
koolil word-tIl,
...... l'an£&
6&,000 Sn", '
6'1,000
68,<XlO
14,«10 O.uIIUM
1"000 KOliU.I••

18,~WBI'f1
ut .r

I
HBT Jachten TaD wild, 'het·

zij met geweer of hODden, op
de plallte GroeDTallei, word~
mif:4 desen ten streDgste ver-
beden.

Overtreders lulleD, SODder
&a'lmeDdes persoons, vervolgd
worden.

S. W. BURGBR,
GI'08IlTallei,

Piquetberg.
B

11

......• _!111__ t.UDf IDHUl'n
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. ..... ltDS. 1101._ _ _JU---- \
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VERDWAALD
VAN de plaats Schooupruit op

ZondAJ morgen, 29 dezer :-een
'f0l rum Ezel en een licht-vaal ruin
Ezel.
Eenig een die deze Muil.n aan

den ondargeteckeooe terug brengt
zullen daarvoor beloond worden.

ROOD PENBERTHY" es, P.K. Hermon St.tiOD,
ac. 'J.7 .Hei, ] 901..Verminderd Malm_ury. _-----------------

Yerttezing Yan den
1
1

\fetgn
,

WESTELIJKE OlBKEL

Aan de Huren, dil miJ.. RequUitie htbbMa,,~' end.

IlIllfIunUlf,

etaan.

ell Produkten der Kolonie.
Ik ben seer ten gunste ván de beIohermiDg der IndnstrieiD . PUBLIII.-

&trog ~....Ik ben tegen den illvoer iD Zuid Afrika. vau Chineesen of KoItprJJa T"
fabrikAnten.ongewenachten vaD eenige nationaliteit. Ik beu ten gunste

Tall een Directe Belasting op Diamenten. Ik ben voor ui~
braiding TaDHaven- en Spoonreperken, Goedkoope Vl'8Ohta
en Lagere Tarieven voor het Vervoer 'ftIl Koloniale ProdakteD,

waardoor beide, Produoeerder en Verbruiker, gebaat wordeD.

ZILVJl.RI!lN HOBLOGES ZONDl!lB
RLEUTJlLS VOOR DA.Y.S, lijn ...
maakt mst jD"elon b'.~ a~tre.,·lrte
Ir .. , eo ZilYel'8n A.lben a.eUull. in eell
bette dooe .oor 211 .
GOUDl!:N HORLOG&8 ZONDER

BLEU ULS VOOR DAMES, lijD ,,_.
1DA.1rt,met jD.. elen I>o-.e'. lrao•• ". oi'-
....... he bat, eo O"adeD Hd K.Uio"
ID tIeD D.t&. dooa roar .£5.
HANB ZILVBREIT HORLOQIS

ZONDER SLEUTELS, aoed le_Ir'.
m.' juweleD belet en dali gedMflrte
Zilnr .tJbert KCili~ .oor 30/.
IlA.LL GEl[~.RKTE ROUDE"

BOB8TIIPELtlEN •• oor bl· eo mee!'.
EeD " .. rbor .. wordt bij .Ike Horlote

,ep.en. Worde poahrjj ,etoDden bV
oDhang.' Ya'! po., .is,,1 cd ebtqae.
G.ld wordt iD 't geboei v-rlill I' IODd.1I •
(t>iDl1ea n.rtieD dag.",) iodj,-D ni: tui
b81'o:ldeo.

Ik .uI allsa doen wat in mijn vermopn is. om de saak der
nl'lOOning vau de versohilleade l'8I8en, welkQ in Zuid.Afrika
wonen, te bevorderen.

Kr sijn vele andere laken, waaromtreDt ik mijn iDJIiohten
TaDal een openbaar plahorm zal verklareD.

li: sta alf! MD Independent Oandidaat, ea al mijn be- M. l EVENBERS,
langen liggen opgealoten in de toekomatige w.elvaarf en Goede Hoop Kamers,
voorspoed van Zuid-Afrika. ~St George'a Straat, KU.PST.&.D.

P. Bt:8 85.

Ik: ben, MijDe Reeren,

Uw Gebeersame Dienaar,
Jlalmesburv Jxecuteura Kam!!!

Voogdij an Brand Assura.ntie
:Mutscha.ppij. .

ISAAC PURCELL. .-
Kaapstad,

3 I Mei, 1904.

KENNIS wordt hiermede ge-
geven, dat nominaties voor Direc-
teuren, in plaats van hen die
aftreden, kunnen ingezonden worden
naar het Kantoor van bovengemelde
MaatAchappij, tot den 18deo dezer,
te twaalf ure 's middags.

De aftredende Directeuren zijn de
heeren NICOLUS J4COBU8 Hsa-
DI.ICJS COl!:T8l1R,- WILLBH D4'!lI&L
MA.LHKRU en Dr. ADqU.AN J4COBUS
TBl!:OPHILVS Roux.

G. W. KOTZE,
SecretariI.

Verkooping.
· · Verkoop ing.

Verkoop ing.
Ma.lmesbury,

1 Juni, 1904.- - KENNISGEVING.

KENNIS wordt hiermede ge-
ge'fen"n het' ge-eerd publiek dat
mijn werk als Slachter zal voortgaan
ala gewoonlijk, tot nadere Kennis,
in bet gebouw naast den heer H.
EkermaJl8, aan Kings Road, IJzer-
plaats, wegens het brand in den
beer S. V. van &enens bezigheida
gebouwen, Koeberg Weg.

D. J. SMUTS"
Slachter, IJzerplaats.

't Zal U betalen ons een bezoek te brengen en
onze voorraad te inBpecteeren, de 'Voornaamste
artikelen beneden zullen het U verzekeren.

)

leD Prachtige Klas vaD Stoven 27/6 om uit te verkoopen.
Waard 50/ .' •

Ben zeer goede k18s van Standaard Lampen. Geheel Metaal,
oak in Zwart en Koper m~t Ballonnen ko~pleet. Eenigs.
sins vuil, halve prijs .

KENNISGEVING

DR. ROSBNZWRIG heeft
Verhuiad naar de lt Oarlton
Chambera," GraTe Stra,t,
vlak achter de Hoogge1'8Oht.e.
hof Gebouwen.

ÓO Haha'ende Boek Rakken.' Benig8lins vuil.
verkoopen 5/-, waard 9/6.

Fluweel~ Carpe$ten van de beste soorten en beste grooten :_
9 vt. x lOrt. 6 duim 57/6' elk; 9 vt. x 12 Tt. ~/6 eIk.

Dubbel seoveel waard.

om uit te

Brusselsohe Carpetten vaD alle grootten tegen verminderde
prijsen om uit te verkoopen. -

Axminster Carpetten Tan alle grootten te,en yerminderde
prijsen om uit te veri:oopen .

150 Fluweeie Carpetten Monsters )i yds. laDg.
tot 6/ Il elk.

150 Bruseelsohe Carpeeten MODStel'8 li ydS.laDg. Vermioderd
tot 3/11 en 4/11 elk.

50 Roomkleurige eu R~Dgrqene Duohesse ¥etl'sier BliDd.
in versobillende grootten - tegen halve prijs.

20 Beste kwaliwit A~minister Haardkleeden. Gewone prijHD
35/.. Verminderde prijzen 15/6 en 18/6 elk.
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Een Lever, die niet in orde is, brengt droevige Ziekte voort.
8LE~HTS EEN GENEE~MIDDEL BRENGT VERLICHTING, Rheumatism8,' ,

I
!

. I.,eIkO..- . eft." .
8eïna *~Gatziekte.f I.~ I !

I

Bil,

<

EEN DANKBAAR INWONER V4N GRAAFF-REINET PRUST BILE BEANS,
De heer ~. G. VaD A.wegen, _., eigeoaar Tall KidlaDd 1IOe.rdiDR Boue. (bu4..

lMi.t, noeger boe.- in dat distrikt, vert ItTall lijue geDeIÏIIg door Ohu. J'orrt.'. Bile Beau.
Ik 1Md VCIOl' gerui.~ tiji aan galliekt indigellt.ie, een .Iechten uaar.It iDmij. JDOGd _ Mt
eten eli MIl ehrooia9h .lechte maag, ten vol,. ventoordheid van mijn leT.... Ik pcobeftd.
TeIl ~verteerdel med4ICijn.n sonder biijYlnde verlichting. ... mvllel' nimUi, die 'rUl
mUillijdelI wW. gal la. een dOOI!Bil., en het l"I8altaat '1nl nrbuend. De .... CIOeia
Beu. ck-ed m. baken, en lit braoM ~o boe ..... lheid groeDachUp alijmll'ip ., op. De
tweede doeia maakte m. IV ..... 1I8 zi.k.idoéh in mindere mate. Van IOID af. au ~mijll
DIU, 8W"1l.U zijn, f_tiee te Tel'richtfn en kon ik mijD VOedMl 'f01alatrm genieten .. T....
teren .. Daannate ik voortging met h~_pbT1lik der Beana "wd ...... de.....u. 'rUl pt..
lIiIIkte, indige·tie en OJIMIlpoamtJ 8~k in mijn mond .. h .. I,IIIleD herhaling mfDer oude
baIlIl kwam niet toor. Ik eehrijf mijn I genuiDg uitalui'-d toe MDde m..... knoh_
'fM Bile .Beani.

",

.1 Eon BO"'-EeIlO Do.... I
aharles FOlel.'. BUe Beajn. for BW1oUID811 18 eeD .. Mr ,.nees-

II1tdde1 '9001' !Joctdp1Jn, IDllu~ Ver.topplal', .Aambeien, Le ...erJnre1-
l1Dgen. aleohtel Adem, J1heuraa~e. V81'ltoudhe4en, Koude op den Leftl',
aJeto)lte8ltijaYeiteJ'1n,. Wlnd8J'1&'lleld,DlI1zeUahe1C1, 811lzSqu in let Hoofd,
ZwuhQld. Blbecl Armoede, .11 alle vrouweltJke kwalen., BJJ, alle
Apotheb.rs en)Wtnlte1t.l'8 of PqetTr1J van de 8 • .4.. Depot, TIle BUe Beau
KaDutaot.1l1'1llr 00. 39 Shortmar~iStreet, ICaapatad. bij ODWUi'R·"''' un
Pr1jIJ la jd. en. 3s 94. voor een &'1''lOt dOOlQe. Drie poote dOOldeé 10.. ot 8
voor la.. 9cl (Ben 12'00~ dOOlje bevat. d r1emaa1 de· ho.l'8I.Ulalcl na ete
k~). 81eohfllln '9'81'1181'814e~ .. .,..rkoollt, :DOOlt loe.
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