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Ezels J
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10 Fraaie groote Ezels,
10" " Kemes,
16 " " P~den.

Vrienden, hier is nu een kans die
men weinig krij~t, De heer MORKEL
heeft getelegrafeerd dat bovenge-
melde Vee werkelijk mooi is en de
Ezels zijn groot en gesohikt voor
dadelijk gebruik, en daar men
DU bijna geen ~:6els krijgen kan
moet men desa vendutie niet laten
voorbijgaan, '

HERCULES MORKEL,
KOM'r EN KOOPT_
Dempers, Moore &; Krige, Afsl&gers.
aledon. Jl Juli, 1896.

JIff:
_".........aarden! PaardenlK:

EZELS I EZELS II

Publieke Verkooping
TEil DOBP!

CALEDON,
-op-

_&oa_·_.... -TERDA.G, 8 AUG., 1896,
-V.L'I-

Fra.a.:le Pa.arclen
do. Merrie.
do· Ezel•.

Bovengemelde Paarden en Ezels
U"'."'ol" allen in goede Conditie, en nit-

door deo heer lz.\K DE

ILL1EBS, in het Distrikt van Faure-
naC)J)ll. nitb, en zij zijn geschikt voor

vert;rek.kelfl1ult"u"Jk gebruik.

KOMT EN KOOPT.
P. J. SMAL, Jr.

DEIPERS, ,ooaH cl IRIGH, l1s1agen.
aledon, 31 Juli, 1896.

,XJ'H
ILDl.EN

Il WoeIIIidM ..
j{1lnde:
AND.

"f,t, LA&.IIII"
I ~uLJ)ti.
r ). tU!'!.. JOM"
JS.

•

•
r

.;: .
. ~ '.

IOp~Vrijdag, ) J.dezer,:'
•de.Ondergeteekendepubliek
doen verkoepen te KLAP-

CT::; t:;TATIE. - Bovengemeld
al Paarden en Ossen, de Paarden
voor kontant ingekocht uit de

te stoeterijen, zij zijn groot .en
erk, III goede Conditie, geschikt

dadelijk gebruik, waMODd~1'
~Ut'IU"'U'" egale paren zijn. . De

ssen ZiJD in puik Conditie; nu IS er
s om te koepen.

P. J. HOOZ~E~.
YIllieri, llUltlmu a CO.,!!slagm.
1, 1 Aug., 1896.
~--------------

TE HUUR.
, OHDO:'fSBA.H.-Ecn gemeu-

bilcerd Huis. te huur voor
us en de volgende maanden.

bij H. McKE:liDRICK,

StellenbOSCh------ --------_.
Onderwij zeres Benoodigd

. A PPLICATIE~ voo!, de betrek-
.L."1 kiog van Aasistente ID

de Meisjes Publieke School,
Paarl, zullen .]"01' den enderge-
t.eekende ontY:IUt;en worden tot den
31 "ten dezer

Eene degE'lqkl' konnis van de
Hollsndscht' 1:1:11 I'l'llI' ve rsischte.

~alari8 £61' , jaars met vrij
logies.

. ... il ill(~L), 1'. Zoon.
Hon. Secretaris.

fMl'I. 1 Aug., bVb.

JAARLIlBE .
BIJ HE-r~6PMAI<EN'VAN

NU AAtf O~JIANO I . VAN NU
LAARZEN,. SCHO~~'.;....

, JONGENS-· EN MANSPA
ALLEl OVEIRTOLLZGEI

HALF·PRIJSJ
, ~,

f,
\

9••inhet &toelte.t •• n 'Vanall" ".,..on.
artikelen l:

GEDURt::NDE DE VERKOcPPING •.,
-:- i

J.,D.JONES&Co.
. PLElZNSTRAA.T, F
en aan hunne ~winkels 6 Xortemarktstraat en Hoofdweg,
. CLAREKONT. I

GlEGHORN EN HARRIS,
UITVERKOOP.'i·

------
EEN GROOTE UITVERKOOfING

VAN

MANU FAKTU RIEN
1

EN

Kleederen van alle soort
IS NU AAN DEN GANG

EN ZAL

"DE GEHEElE MAAND AUGUSWUS"
VOORTDUREN.

Voor volle bijzonderheden der uitverkooping
zie one "Sale Budget" en de Woensdagsbhe uit-

gave van de Cape Time».

----_----

CLEGHORN EN HARRfSJ

KAAPSTAD.:

WA.AR..·..t.:!C'M~!Ulr--._I;'_:,.'0. 1~<w')n1c:l heh~n4c"l1t 7.eker I.,....
....", . Ir 'I ~ .. _.-il III naam van OJl3 tu de omst.l.lI:Iia _

B1IiteIt4lfItMcten oostelI1u.T-'1l aanneemt, zou wtlnsohen WIj het Publjek kennta té ....
clatwlJ BUITEN DE KAAPSTAD NIET DOOR IEMANDcVE;iRTECENWOOR..
DICD W JRDEN. 5

Mans en Jongens Overjassen en Rega';njassen,<

" " " Witte en Flannellen Hemden,
" " ~, Broeken, alle. Qualiteiten,
" " " Hemden, Caps. en .s;tevels,

De bellte Goedet'eJI 'VOOrde laapte pI1JZ611 ln ete

Langemarktstraat en Kerkplein,
'Jl -LAWL.EY &

,K.4 A P 8 TAD,'
CO.

1
Ë.,
\~

-- .•" - jd' .......

.. .,_ <r : ;0'«

23

STELLBIBOSCII JDISTBIlT Bil',(BEPjRx'l'). . .

HIERMED~ ..'gescbiedt k• .lnis-
geling .~ op Vrijd-.r, 14

A.ugu&tus,; aan8t.~ ten 10 ure v.m.
eene Speciale Vergadering .al ge-
bouden wamen in de Bankgebouwen
alhier ten einde. een Directeur te
kielen in plaats van w;.,len den heer
A.. S. VANOoLLIj!., en voor andere
belaDgrijke bezigheden.

Op I8st der Directeuren, -
R. C. VAN KENEN,

Bestierder.

Benoodigd

Stellenboech, 9 Jltli, 1896.._---___,,-----
KENNISGEVING.

MET deze geef ik kennis aan
1.: bet geëerd publiek, dat er met certifikaten en

bl' k t' k IT VHn bekwaamherdgeen pu le e re van ermon, d
over miju plaats, naar Malmesbury, e en Engelsche
Biebeek's Kasteel of Biebeek West talen t: door dell ouderge-gaat. .Allen die sich na deze ken- teek~ud." ntllt......ll"... worden oot op
nisgeving, aan hetzij jaohten, vóet- keo 16 Een geliuwde
gangers met honden, uitspanDen of de voorkeur hebbeo.
eenig ander overtreeding . schuldig
maken, sondee verlof van de bezitter
sullen . met het uiterste recht der
wet vervolfd worden.

D. BRESLER.
BélleT1le, (aliaI) VWlchbaok, .

31 Juli. 1896. .

IUII_UV!} I. I. YU WlBOBG.
Juli, 18~6.

YBRIOOPIltGBB
-VAN ,-

lIi:~,
, ENZ., ENZ.~EVING

GESCHIEDT hitrmed. dat 1ft' op de
pla&ta Tweefonteia,· PetraaYilIe, dil-

trikt Philipetown, een loker wijfje Vogel-
Itrm gemerkt No loopt en dat indien ge-
zegde Vogeletruie niet gelost wordt en de
kostea vu loepen, Advertentiee, ens., be-
tuJd "oor of op d.b Men September, 1896
1&1d8llelve publiek verltocht wonien op de
7d81l September, l894$, ten kantore vu D.
J. WEG!:, Petrusville, ten einde de kQlten
ZOOtJe voornoemd te dekken, indien dezel"
aog daar loopt." '.

(Get,) J. E. DALTON.
Petrnsville.

LACTIFERTEEKENDEN.
ensc3bellaeIle malen T6J'ZOCht

vele vrienden en be-
ll\llliatï,lenljhElblMm eindelijk beiloten

I verzoeken gehoor te
zullen dientenge,.olge

Za.ltifirciaa de ,Parade Ver-
van .Paarden,
ens, su.

UlUla .. ." zal per-
ijo'l'enlrenoellilde verkoop-

bOtt(Jen, en alle Commiuien
attentie erlamgen.

,
E.nl.. ~,

R. WllSOX, ZOOI I: ti.,
ST. OEORGE"TRAAT~

ZUID-AFRIKAAN8C'1,E
ONDBBLlNGB ;

LEVEl8VJRZIKIRII9
M,AA.T8CB&P •• J.

KEN NISGEIVNG.

DE ondergeteekende, . eigenaar
van de plaats Moordena8l'!-

bosch, Saldanhabeai, Malmesbury
afdeeliog, maakt hiermede bekend
dat hij niet zal toelaten overtreding
van Vee, Rijden, Jachten, enz., op
~ezegden grond. Vee dat overtrad.
mg doet, zal op eens gesohut worden

• J. G. L. STEYN .
Malmesbury,

29 Juli, 1896.

o Pti ERIC ~ TIN 18.45.

;einco'1loreerd bij Act. ~anPariemfTIt 188'

liootdtantoar: DllLII8STIJJ.T, Iupstad.

D1~:

l'l. Il. AB.DE1LNB, Voonlitlr.
'uPRED EBBEN. •
B~RY SOLOMON, ...
,alSD: J. CENTLIV&JIS.
tAUL III ViLLIER8.
40DPlLBY 8ICIIBL.
J. G. STEYTLD.
II lRKY BOLUS.
HOD. J. X. MER1UlUN. )(.L.Á..

nun Olltlfl!:lSltIU1IIGI .LIInnta.
I .• c A};UERSO;.l. M.D, K.C., ~II. Il.

R.e.s. EDplaad. .

DOODBElUCHT.-
ZALIG in den Hoere ontel&,.n, op
U trijne woonp .... ta GanafonteiD, in de

1lIobijbeid VG }<'roeerburg, de broeder ollder-
liJlg OeuRT GERBBJ.J1DT vu SClUl.KW!lJ[ in
den ohderdom n.n 71 jaz-en, elf maandeD
en .. ntien dll@t'n. Zijn lijden duarde
meer dali vier mMllden, en Will Iwaal'

vooral gedurende de laatste zee wep".
Doch hij kwlUll daardoor tot volle helder-
heid, én vl!~kering d811 .geloof.. Zijn
uiteinde was salig.

Voor meer dan t() jaren diende hij de
gemeente met ~orte tulllClhen~,
eerat als diaken en naderhand als ~
en het verliee dat de kerk en mutachapplJ
en '"00...1 sijn huis dool' zijn afsterven
hebbtIn geleden lal eent later "orden
begl"!lptn.

De ovetledeno laat eene wednwe mei 10
Killdel'en, beneveDli 62 Kleelriader.n eD
Il Aohter Kinderen Il&.
Nme1ll de tl'81lJ'Ulldeweduw.' en kind .... n

P D. ROSSOUW, V.DJ.!.
F'r&HI'b11l'g .

117Juli, 1896.

DOOOIEftICHT.

OVERLEDEN of den "tea Juli, na
elIII kort, doet! .mlU'tlijk lijdeu, mijn

,teederbewinde eohtg81lOOte JOJlAN., O.
EIO.LoU&, (geboren Louw), in den ouderdom
nn alj'aar en 7 mu.1ideD. ..
. Ket ob 1188' ik : "De Beert I\eeft gese.
v~~.d. ~~ heeft pnomeil, PJ)1'HeII lij
ZI)nnaam. .
"its deun ¥(81UlCh ik mijn hartelijkeri

dank te betlljgt'n MDmijue Z1l6tfra .0 de
ltodere vrieo!i\rto';'_l, bi~ name :Mejuffr.
Gau" voor de hliJ~oedige hulp de over-
ltdeD. beftZ8I1- iD ure laatste dagen.

Da,' bechoffd. eohtcwoot..
C. i. J. EIGELAAB..

~30J""l_

LAATSTE /JIT8LTALI/IIfJFN I_.
Puli .... n no •.,.,.,.I.iitm..lfto dull)' wordft t.et.l4

df!\ d~ nllJ("'lIde I!'''"tlk'o Yool i,.o4e", .i,QI;)O no de
<>rspronli;e1i;ke y.,. ...u,~.- '
Duar ill 1'l89. S.taald
.7 J.Hlt ... ~.rna
.r. J.\.~R ~"1
IUJ rU.R ...
III J .LUl 1,117

~~~~.~~: t:
I LU li .,. ll.lOO
II ol A..-\ll ... 1.101
I J.A.A.& Il.-

W'ILWAX ""NL'4 1 fA' :
-]

I

D.

SLACHTOSSEN.

JIL
60 EERSTE KLAS EZELS:.'
op Dinsd&g, 11 A.ug., 1896(
ZUL~ k~~;worden ver-kocht te MUTBSTATIB,
60Eer$ JOaa Ezels, 8 tot li
jaar, goed gedre88eerd, 14
tot 16 handen hoog.
Deze dieren behoeven ge8ne au-

beveling. want zij zijn de beste eD
mooiste die dit jaar in de IQI'kt
werden gebracht. .Dndee dezel'fe
bevinden zich prachtige kleur .~.
nen. Zij zullen zeKer preNDt qLo>

DI ~ l .. laI t Ct., uu-.
VeDdu-Kantoor,
Paarl, 1 .lug., 1896.

Mejufvr . .1. V.1N NIEKBB.K,
Lovenstein.

IX!t._ebuYe gélëerde letteren -~:'.'1.,oTember, 1898 ontvaDpL .
-Ik bad u niet eerder kunDeJt 1Jlt;.··
wootden, d8ar ik verhinderd .
geworden, maar nn send ik -0.,.011'.
verzoek, het volledige bericht~:
als het gebeurd is. V_ jareq; .....
lang. had ik een gejeuk aan mijn .
n~t en t~ee jaar en drie maanden- "
was de puist ziohtbaar ; vier maan-"
den lang heb ik de zalf geb-ruikt en-.. '
ben radikaal genezen. Vier dok..
ters hebben er twee jaren lang over ::' .•
gepraktiseerd. Ik ben 46 jaar oud-' ': .
De. courant heb ik niet meer. Ik ,
hoop dat dit u vergenoegen r.al. .
Nogmaals dank voor bet middel
door u onder Gods beetiering ~ .. ..
~evonden, en wil hoopen dat het' ....
widen zal 001 nog velen van dele .
treeaelijke ziekte te genezen.
. Met een dankbaar hart aan u en
den Heere,

O. DU TOIT.

~GELOOPEN,
OP de plu.te van den onder-

geteekende in Juni 1896,-2
Ossen omtrent 2 jaren oud, zwart.
borst, en 1 Zwart Os omtre.t 3
jaren oud. De eigenaar kan de-
zelve tAtrugbekomen mite ~
alle onkosten als ook van deu
advertentie.

(Get.) CAREL KINGINS.
Twistfontein,

di8.t. Malmesbury,
3 Augnstna, 1896.

HONDENBEI,ASTING.

A AN Achtentallige betalers
, van de hondenbelasting voor

het jaar 1896, wordt kennis gegeven
dat zij io rechter worden vervolgd
indien zij op 12 dezer, nog in ge-
breke zijn met de opbetaling.

Betaling te geschieden bij den
heer

D. S. MALAN.
Durbauville, 1 Aug., 1896.

GEBOORTEBERIOBT.

BEVA.LLE5 t. No, 2 WaUon
. de echtpuoote VUl ,IAlf vu; ...,,~,.....,.,

lIono, llidc1ilw., Z.A.&. TaU _

allu.lM. .
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Heeft eene keurige voorraad vloer, Tafel,
Su' eau,- Kerk-en H nglampen, uitge akt, ook

verscheid 11heideene mooie
lampkappen,
8 akken, veld- en Zeekijk rs,
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J. M. PRINS.
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I .AUOC'81'US.

, ILLIQlTlDE BOL.
!1BAl!IIt:8 I". arcCA.LLtrK.

~xoek plaao voor :£30i lOa. 'rOOr".r' eD
materie(lleo lIeJ'IIChaft.

Toer"t.IuI·
MUIIlllllo"lir•. 1I0M.

AAnzoek gedaan voor .&SG&. id., 'I'O()rgeld
geleend lDet reoten, min £ 17 afbetaald.

Toege!taall.
I I RuLLI P fil. ~<:oTl.

AAn~oek !Iedaan voor t:4S ~. M.. "alan, op
r..kening ~""r prof~\""",,I .. dien.tcn.

i'c_l(!i""taal\.
"J\:lILO'SlAl.f: il"JI(''Y.:R''.~''~'"'''! "". 1.\' r.. KuTZl.,

,\,an>;Ot,k .. uder r~!I,,1:w:' ,.,.tg." .. dal{vlltU'ding.
TI>t'II"1'\bIJIiIl.

.t'1... ftll{ \·rJi'~.\If","·! ,'., 11\11 \"~." I Kol'ZE,

.!::!I)O a'" b<l\'~Il.
Toegestaan.

t::.~)l1ahl boven
TOtlge>ltaa·\,

v A:-> IlEB )lF-BWE Yl. TIlt;RoS.

Door den: beer ~Iolteno wordt uozoek gedAan
onder rwgoL:It!I,

De beer McLacbhw vencb..eo voor den be-
klaagde.

De beer Molteno objecteerde tegeD be-
klaailde's ..el'liCbijoing. daar bij ziio recht tot
verdediging had verbeurd.

De bOler M.cLacblan ... ide Jat he' pleiduoi
aaflg9boden w"rd t-en kantore van deu nTalMl'
teur omuent vijf miuuten "ad ..t eeklaatlde lijn

_recbt op vcrduJigmlf tr...1 ,'erbolnrd.
net bof beeloor geen ord"r te uUlk"n IDi ... be-

ldaafItle "I de Iwot,," vun deu dag bt.taalt;beklaagd.,. ",.lvok....' het recht te hebben om
aansoek te doen om' .1" oujek'i e vernï"tigd te
bebbeo.

GOkl ... l'i .:.s 1~lfrt''' "", :o'lliOS.

.Aan_Ic OlD £t~ I:"'. !Id, voor goederen gts-
kocht (In geleverd.
, Toegewtaa'\.

llEH.\8fLIT.HIK
pe volgende p"""'JDell w",,,len op aAnzoek

Vrobabilite..rd :-Helen .. Kinl"'ley, Emile Otto
Emetll WirtIl. Queruin Campbell, Ot!orge
AI"under 0"'100,1,1. Jurie Wynand Fourie en
Comeh5 johanni. Marthinu. d~ Wet.

fa;.s £:,B,U~Ello1'l~.
W\'l.11: "'. WYLIt:.

De heer Sileil Wal versehenen voor Itlager, en
deed Mo_k bij bet bof "ID een dag te hepalen
voor bet yy"ler verhoor in dele zaak. ge<leehe-
lOk bij luit8ttl<l l"rmUD verhoord.

De boet Grabam WIlIOvoor beklaagd.,. IDcju!.
'Vvlio. vtlnocb ..nCD.'

keI ht:if h.,paatde daartoe Di n..lag e.k.
.:IInlJ r.. ")II'r11.

De b""r Inues versecht om de .Ditllpraak ..Loot,-
luul '-e IlIakeu 0." bet buwelijk ttlJl8CbulI die
partijen tt: vernietigen wegeoo het niet gehoor-
AlDen V11n r""ponden! aan den lut voor resti·
tllue ,aaIIl haren ..cbtgclloot van buwelillu-
rechten, !III "ID mm order. verklarende d..t Iii al
bare ,·oorrl""l,,". \oIoei'-'lI<leuit eeo boweliik met
ifelI100nlChap van goederen verbeard had,

T~n. eo een order gege.en zooalll
p..rug_d,

OO£['E~ \'.~~ WIJLES Mrt.,U·U I'. rnt:rzr;(; .
De beer Innes ;1_1 !II1,,_1i OlD de bekracb-

tlfiog ."" den verkoop door J" weduwe van
zekill'e <wee p!a.L",",n. t...h,lOr",.de &all Jen boe-
del, 11"1",,,,, III de ..Ideeling Uraalf·llcUi e t eo
bekeud .. Is .\1udd"rJ..-nal en Wol."ukloof. JOOl
prkaat ~onlraJu insrede van JNr publieke ..er-
Iwo_pill;; ,100..1. dool' dit bof aangewezen, daar
het unqo,l bij Ifelegcnh.nd "..n de laatste "iet
",?~n~ w... urn eeu verkoop te rllCbtva,ar-

~~ ... taaii.
PH'rlTJE \'.\S ,a:ORGI: .', W, KETT ..,

De heer (_;Iu~ deed aau.loek om verlof OlD
.bi wti""! Vil" ediln vau citatie JD een aktie
. tegen bojklaagrle·. ~",h'geuoo'" I'(>or rC!ltitut.i.,
:"IID hu"eljjklll'et.t.""" te dag.",u-,Jeu. bij !l"breke
. 'WUTftI1; ow ecbtacheiding .... "gen .. It....., kW'..ad-

Willige Yi!rlllting.
, .Appu.!:Ltie wordt lri~e ..t~ld ,"'lOr emendatie

'.an .l" .petitle door ,y., .-erl>ljlfl'la!\tJI ,·4n be·
lclaagde (lP t~ geveil.
lS80L\'f.)'..n: Jtlll:lttl. \A..~ \\ 1·11.1.'\ l·.\lIX~ I.

\ f':Kl)otS.

0.. heer Hucbana" d.....t ..an-zo"k oru .-ell
,.erdercu 1!I.l 'ILn I ~ lD.... nd.'" voor Jen tru8t.,.,
om 'Un~ .-"k;ooingen intedienen, daar het w"n-
IICbeljik i. om. de verkooping VaD bet ":lIIt!!OOd
to~ een, gWISugon' !l"J"!Iellbeld uit te ~tellen.
. De b~r Beajamin Will! vel'tlCbilneu om dU te
Dpponeeren.

Het hof gaf laat. voor uit8ter tot ( MeI, ten
einde ~ trUB_ dOlgelegenb"Jd te gev"n zijDe
rekening in te. diallen. de k""toon voor aanzoek
ka komea uit den boedel. Met betrekking tot

. de k""ten voor uitatel, dur één cre~t.eDr er
DID bad ge'fl'llllgd, lOoder g~e redenen er
..oor 0Pl te geven,' mOO!tbIj dJe dngeo.
BOEDEl. VAN WI.ILE"I KEISRICR ·f. C. EGGEB8-

OLa1l3.

De beer Graham deed aanzoek om ..olmacht
,.oor d. ux6Cutriee telltament&re om op bareo
tegenwl)Ordigen ecbtgenoot zekeren pod over
te makbn. ~bre\'en ab lot no. Gb in de
K welna· locatie. distrikt OOllt Londeo. De
koopprg- tezamen mot OOkOllWII is door b"m
• 0 de' geouemde extlCUtrice beta&1d uit bl1ll
eigen ""Id. hoe " ..I het traJuport teo IJWlIIte
TIW dO! vertegeu "oordip", vfdl baren over-
ledell ecbtgeooot la. een som o..ereenlJeko-
.mell liipde 'iflWll'voordie overgeoomen zoo wor-
den.

Toegestaan.
DOEnEL \. AS WIJLES YIIEIlBICIl St lIIrrKA.S.

0.; beer lLukew deed aanzoek om d.-. uit-
spraak onder de titels registratie akte abeoluut
too maten voor "I" tn-ennalring op gennemdeo
boe<lul vau '8k~r .tnk grond. gelDerkt no. 7.
te PI\p-'0durp. deel uitmakende vao bet ver-
deelde cigeudoDl A Ilonl1. gekocht van deo
,_i#leerden boud,,1 "ilO Henry Wil.oon, docb
nQ9it llveilelllUi<t.

ApplicatIe toege! taan,

IfETITIE VAS ~()l.ol(o'S POtin ESPOV, L.

De ~eer Hrllbam had 001< een .....naoak onder
bo..enrnoemd~ ,akte. voor de regiJ!tralitl up den
naam Y1UI petltl(lnan~ "an ;reker .tnk grond,
gemerkt no. 4b. op bel dorp Willaton. door
hem pkocht vali (_;hri~lina Smit, doch nooit
get~rt.eerd haar t8fenwoordige verblijf·
plaal.ll en die der vorige eiplllW'll onbekend
• ijnde.

Applicatie toElgetlt:wl.

OllEDEI. VAS "·I,'I.[~ .hHl~ oXER.

{)@ h""r BeoJ"lDin Jood ....uzoek om een or·
der. d~'n h""r J "..,ph lJ ".hlllD ",Is trIJstee van
ponernd~n boe<lel onblaand .., Jur bij wegeo.
• fwe";gh,,,d Uit de K"loOle .• Iechte gezOIlliheid
en hoo-"cn "wle"lom di~ Illel beh<lorlilk kon
tJ.,l:un<tllr!"

rlllrflll \ .\~ \\'1 IL,~." Jolt." .'HIl!'Jr

Ik' htn'f Ht.mJtlU1\1l J"4:41 lt.a.llzoek nlll aan de
exootitric,", te:slaw('ul ..l.lrf! \,(t)madlt tt, ge~en
zeke.r "tuk !Jfl\nri. mttt ('t:IJ hnl!'lj ... ('r op. tf'

Port, Uizal.eth' !C~lclf'-"'. :.. ,'"rk'~'ven, dwn
b_fll J!""!,"~'II' zhlr ,,,'U,, 1·..lhg ~n belast i~m..t

-' 'achtllnllJllliglJ I~laatinll'-'n. en dIJ belangbebbende
par:tilou er mod .. ingcwllhgd bebben.
l'oeptaan in termen van het rapport van

deo _ter. u., opbreUgtlt te worden ver-
deeld .."Igens teAI.WUl1lt; de 1r000ten Ilit de op-

. brongwt t., worden hetaald.
PETI fIE. AS I.... ~·I~A WII.LIAlII8.

Van belallg voor alle
vrouwen.'

,
ln(;UD()1eliHt"ijn op een ferbetérd ., Jan ,ingerioht, en aterker
in dit land ingevoerd. De tore-: zijn eterk gekopP,ddt eD
. zelfregulet-rend, zoodat er feitelijk ,m-.t UM' ..... n t.

1JuIhtAn.

, ' .

'ACS.&
'1\osCHt; LEVERAN

: 'VAN MEUBELEN,
. ~LIN 1'v Ulf'Toos ;1\,N LUTID UGI'PKBU.L

fJam~ón''Slaapkam .' Set

'1{)
'V. ,

'ERS
"tilt 111 hbliell

S & :4 8TRA.NDSTRAAT~ XAAPSTAD.
I VOlT lUDnn Top W18CHTA1EL met Tichel aug, .-t Klein Katj'

beHdte, •• M. 1[apl'tok aan elke Zijde. .SI 1.48.

rI"END ERS worden gevra4;td
voor het Meublement eo ~et·-

dere Toebehooren voor de VIo'r
Kamers van bet Nieuwe POSt-~~H-
toor. Kaapatad. (i

De Specificatie en Teeke~o
kunnen, gpzien. ~n ve~ere in"r-
matie verkrligen worden ten ~re
van den ond~rgeteekende. t

Tenders dllidéljJk gemerkt "'feo~
der voor M.eublement en Toobehbor-
en vnor de Vloer-Kamers nuf bet
Nieuwe PORt-Kantoor." zullen ~Dt-
vangen wordun door den Kon£roJ-
leur en Auditeur-Generaal, ~p-
3tad, tot op 'Maandag middag iden
10 Augustus, 1896'. ;

Tl'uderalU'S moeten twee voldoen-
de .borgen stellen voor de uitvptring
van 't kontl-ak.t, en die borgen
moeten de TeDders teekenen. ;

De laagste op eenige Tendeti niet
noodwendig te worden aangeno~en.

H. S, GREAVqS,
pro. Hoofdinspektor.

Deparl~meJlt voor Ptlbli.b Werken, i
.K.a&pst&d, 31 Juli, 1896. ;
. '
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.KO •• ,L.ST,

1Ss. £9
" I •

BEVATTENDE 8 ARTIKELEN ALS Hl•

.\XGI-iAST, :t V'Ol,\1 I ~ wild en 6:yoet 9 Duim ho'g,.
.j.' DUf Dl bij 14 Duun. ,1iS6 15~. '

SpiogelglRII

~oTULE!OI der speciale verpderin, pbondeo te
BalfoUr, op 11 Juli, 1896.

Tegeowoordig waren vijf· ell- twinu, ledeu.
Notulen der von,e ..ergaderinv Sele_, KOOd-
lJekeurd eo ODderteekend.

De voorsitter teade lIit bet doel der Yerp-
dering eo aSaakW eeoitre IMmerkiDcen op .Ik
punt.op bet eente punt ,teld. d. heer D. N.
Coeuee voor eo s-:ondeerd dool' dell beer
D. van Wijlt: dat d_ tak lal blIIYIII _taan.

.Aangenomen.
Hierop sprak de heer N. Bamard. JlllleDde

dat bii lDoet de nalatigbeid van d. leden .mn-
neo, Dcb.elven oiet uitaluitetlde, tOeII ltemt bij
milt deu voonteller.

De voouitter naJa de r1epnbeid wur om
te _88Ileo dat er een nietl" lichaam, pnoemd
4~ ..Loyal t.e.pe," ter "en)d is pliemell,
,"eWl voomemeDI Ht .".. om teteu den
Afrikaner •Bond te werkeo, en du la er be-
hoe1w dat de ..encbillende takkell van den
Boud wukaam -un.

De beer L. Nel .eide dat het !lOU raada.am
zilo voor deo voorsitter ~ bet doel ftII den
A1rikaoer Bond in 't aJrlDMD ai. te "'11 ea
de ledeo te wunehu"... "oeral die !Iiluw en
nalatig aijn .

Hierop _kte dOlyoomtter TVdere IMmer-
Iringen m.t <lit doel.
{)ur bet bet ge ..oel.o wY van eOamIaeU

dat de af ..."zigbeid ..an I!!deo ontoat.oacl dooNatzu niet kopi\'en der conatituu. bebbea, 'Werd
t-Ioten tI_ fd.-. te krijsen.

Aanpall.le bet twflClde punt om eeo vaate
plaab \'oor de Ifewooe verpderilll te beatel-
len W~I'" l~el elOdeliikl op vOOl'lltel van den
wor'lIter·". Barn ..rd, Ileo!loten dat de plaataen
~ L. Balfour en HertzfIV &fw_l.nd pkonn
word"n. Aangenomen.

HierM velllo"ht d'e be ..r :S B..rDard <lat de
volg•.n.l. "~rpJe",,~ II!I h.lU plaato wu ,'ill'
don. .

t-'t.J1..nd~..angenulUch.
HOOLderde punt Will! of lidmaalAlCbap onder·

hevig .,,,maakt .. I worden aan tepll'Woordig-
heid .waarop, nadat de voorzitter "llir aan-
merlringen bad gemaakt. de beer J. L. Fourie
yoorMelde: "Dat elk lid dat eeo verplerinll
in bet jaar niet tegenwoordig is, zal teo eerste
beboet worden met 21. 611.. eo indieo de 'boete
uiet betaald wordt ... 1 bij IUn lid_\&chap

DO! he'.•r ~m,\I~ •.Ieed aanzoek- "ol petitioO!u-iB .el'bt.nreo: en teo tweede, Ill. hij ten tweede
(Ill"t' gCU'f..",n..dlajJ ~all ~".,.lcreiJ gehu""d) IC ml\al .erL..uren r.al, 1.&1&lin naam ,8lICh~t
Olácll~il!"n "111 ....._,keret ... ·" ,(liltken grond over w.,,'(jen indiell bil niet ""ronde ~lenen ,e-
te l"llak"n. ".-I"g'!I' '-'I' JCIl h"n""l te Port ~"n kllll tot goodkeuring van d. verKRderiog.' .
};li..z.w..tb., rI,)or h....r Ng .. n g..ld lCek()('ht ",nde,- Hierop YOlltl~ l>eP verder 'QOI'IItel door de--
"""'jf" ...... 1.. 1111.. "un bllJ"en "t'ht~,)n(l()t, \Vi .. n. zelf.!e leden, .. dat eeoe lij!t del' I&nwe.
..eTh!,lfplllat .. h""., conhekelKl il<. t'O di"n zjj niet leden gtlhonden zal worden.'
eêdett (xx I lCe.,eu h..d. "~n hii \(), ''iif jaar Beide ungenomen.
lIenlllgelll88u'af ""IIem <unrandinfi ge~.)Quisd Aangmarule be.t S1acht~ek·w.)numeat werd
",;-l'i. ,'oorgestekl door den IMlCI'etariaen ,e_ndeard
a"t' h,,{ .',(lIfJ <tI' I"" 1('''"l1og,_,'-iflg te ,Ioor den beer D . .s. t;oetzeE!: dat de hfJflren

ilet<C~}tKk" In J~ 'J .• "·,,.,.,, .... ,,1. 1-;",,'(I, Jat I F. Marx. B. E"lIeJbreOOt en J, L. Fourie de
te~l ,,-..te" \'vor b.:t t..og"uoTqeltelde worde Aak in band nemen en op d~ 'ol;Jende ..erga·
pg."e-n op deY' laat"tell dat! van deze zitting denug rapporteei'WI lullen.
het :lhof aan pellt}.,nan. Terlof lIOll geTIIn om .AaJll$lOmen. .
be!(l","udom. "p haar naam getraosporteel'd, te De beer P. \ lUl der Wetltauuen Il.hUtmet
ve .oopen. en ('v..r u, maken zond~ .... is. I("bed. L&t.er werd de beer J, L. Green be-
len:bO! ndvao baar eobtgl!noot, en ook hlD daDlrt voor _pne vriendelijkheid met drie

'. .• om reden aan te toooen __ .. ~., ,
~ Iliei ~_opbl:eDIJI' V&D PIlOQld .... ' E. Sm.LIV.lN~ \'OOr _ 0DUrh0Q4 __ • ~

1ri~ ea 80 Toet,Toren
11 .' wiel ea 40 voet Toren

~ Vou K.LuDTll'EL voorzien -v:an ~n Spiegelglas 18 dQ.imbij 14 duim op
patente Wl8Iet]es. •• 7••

.ZlEIGBERGK, ERIKSEN & C.O.,
17 LANG8TRAAT, KAAPSTAD

F.. tltg Invoe.i8rl VK de beroema.

NORRAHAMMER KOOK-
lli

VERWA.RmGSK.ACJIELS,
Ongetwijfeld de beste' voor békken

en zeer zuinig in 't gebruik
00'" .

Pstente VICTORIA PARAFFINE
GASKACHELS.

Tee'kt!ningan en prijsen poetvrij op ..pvnge
ZUIO-AFRIKAANSCHE

ONDERLINGE

LEVENSygRZEKERING~
I A AT S C HAB PIJ,

"--OE Ondergeteekende n.t de
.vrij beid zijne vrienden] en de

leden m het. algemeen bekepd te
maken, dat hij zioh Kandidaa. stelt
voor hM'Miwg ala Auditeur. !

lIDRlES B. BOBEl!
!

ZUID-AFRIKAANSCH E

KONINKLIJKE MAILDIENST.

De "CASTLE MAIL " Maat.achappIJ.

DE Stoom booten deser Lijn \"ett,rekken
ft,n ~PGad uaar Londen om den

lUIdereO Woemda-g, te " UUI" n.1Il., nu.r
Madeira 811 Plymouth, te Sint H,lenll en
A8cenlion &IInl<'ggende.op de ~d. tue·
achentijden, ;
'\u,. 6-ROSLl)ol I .\STLE, K.pt. T'B.A.nD,
,. lP-HAW ARDEN CASTLE, Klopt. awn.

""pt .. 1II-TANTA.LLON CASTLE, Kapt. J>tniCA!',
., f6-NOiUlAM CASTLS, Kapt.. ILUIUlkllc'
.. i!o-GRA.NTULLY CA.8TLE. KApt.. JapWK.

btn Boot .. loor b&ellDd., lil LaSPalmu
GA.BTH CA.BTLE, llapt,. RDDA.LL. omtJ,nt 6 .lUi,

doet _n St. He1eu eli .t.JIOOJlI<ion :
W.BWICK CARTLE, Kapt.. WA.LLA.C•• omtrent 19

A lLlN~ëASTLE, Kapt. Wlll1)t;1l. ~mt~nl 2
Sept.eu>w, doet. A&Il St. Helena. en JJ!Deooion

rl.UlL~CH CASTLE. !tapt.. W A.BDD, op,tnmt lfi
8ept.ember. '

Voor V raoht of Puuge VI!1'TOege men
zi"h bij .e A.geoten v&o de ·CASTLE
!of ,uLBOOT :Mil TSC HA PPU. (Beperkt

UNSON LLJ'N
KONINKLlJKR MAILDtE~~T.

UllOli STOOlfBOOT:M.llT8CIUPPIJ
CBlEIPBKKT1.

DE M&ilbooten der Maatlcht.ppij ver·
trekken nu Kaapstad naai' %cgel&lJd

na. :Madeira., om deu anderen W~ '-eO
4 '!lor t:.m., aU ouder II&nleggende :

VOOR ENGELAND .
.ll~. I:-Muull, b.apt. (jUIH'I1'

.. 2ti-:iCUI (Twin SCIew). ~ ..pt. LÁRM""
Sept. 9-MEXICAl'i, K"pl. HEY1<"I,O".

, ~~:;IIlIMAl'i (Twiu Screw), 1'&111.·Jo~ ....
Oct. 7-TARIEtl, KlOpt. MOBTO". '

lJ,\ I RA B',IontN \'001\ &:!";E:f ... :-; II,
\lOTH (lJ.,uolA!ie ScIjJ"-..,f).K&p~. BIlItIl> l ll.

trt."ot 1:.. A I.iguatU8. na leJ)enft~.
rROIl \1', KIlIll. MO~&I.EY, "",Inml 7; ,-\""" .•

T, ,..,.-dl..,
GAUL., (OubeIe 8ehroef), JUpt. TVACIta. 0'""" \

10 &plember, ria Teoenlle
Eeu -n.n de M&\techa.pplj"8 mooie 1"1.0"'"'

boowu DJ SOUTHAMPTON verl .. t.en v',..,'
HA.M:BURG, kort DA de 8Ank.om.t v.n
due lbilatoom lJOOt.en•

RETOURltAA RT.JI<:S ourRNG ELA.';'
ga.ngb:>&r \"()<Jr I."" M'\Anden, v<onien II,' .'.

l«Iikt kogen een velminderinlZ: v&n 10 per"" l

op den lJubllt'll'n rflAHajlCi'nJ~ .
R.ETOURKA A 1-n.1 E;, DlUlr IH \' IS'

l&ul(II d., KV'ST .... ",Ic .. "".~,,,,,Ic:t ", ..
tel'llJV'Ii~b,un"" Une M"llnrleu per"" L,,· ,
of t.be C .... II .. f\t ..... lechlll'rij St.oofi,l-x",I."

Voor Vrw;ht. of I'IU!~"W' dlJ8 men ....n.'''"
UIl de Kantaoen VILll de Union Stoom~L
M.. tacbappij, ~lelliVMlo.

H. J. WASSERFALL,
MNSPREKER, ENZ.

Doodkiaten lijn .1t8eda in Voom.a.d.

P.J. VAN ZIJL,
KLEEDERMAKER,
PORTBRVIJ;..LB.

Een jonge dame Vtlrtelt hoe zij gekweld
wert! door bloedarmoede, hoofdpijn, dui-
zeliRbeid en algemeeue zwakh8id, en h.oe
zij op mirakoleuze Wtj1,4!genezen werd,

Ondanks al het heerlijke ia het klinl3a!
van Znid-Afrïka bijzonder afmattend voor
net vrou welijk gestel. Dientengevolge
lien we voortdw-end jonae meiaiee en
vrouwen, wier gezicht v.n den biOi der
gewIIJheid behoo'rd~ te glanzen, met
hleeke gtlzicht.en, lUlltttlOOt!en vel'vaJlen,
Ware bet niet dat. er nog hoop il voor
doze arme schepsels, dan 'zou baar zaak
werkelijk treurig staan. want op hun
bleekt! wangen en in wauhopige oogen
stasn de kenteekenen van een vroegtijdig
verval en vroegen dood te duideUjk,
~IW' gelukkig voor baar, er ie hoop. Dui-
zenden vrouwen, die t'l'oeger aan deze
k:~len leden over de geheeie beIohaatde
\qerelol. leven nu gezond en gelukkig, en
~ijtl genezen door een medicijn, dat met
recht beechre,.en il! all het," nouwenge-
ne8smiddel," dr. Williaml paar8CM pillen
voor bleeke menschen. Wij ,even maar
een voorbeeld uit de velen, die te onzer
hellChikking staan, waar een .woDderlljke
gtlnezing bewerklltelJlgd ia in Zuid-Afrika.

Miill! Busbell, die op den Robilll!On,weg,
QueellJlwwn, woont, zei toen haar ge-
vraagd werd eenige bijzonderheden om-
trent hare genezing te geveu: .. Langen
rijJ leed ik san zware boofdpijn ..n, duize-
ligheid en algemeene ,zwakheid. 80ml
'lOk alti ik...wij bukte viel ik in zwijD\,.
Ik voelde mij altijd vermoeid, en had een
~lecht0n eetlust : mijn bloed WII8 zeer
annoedig en mijn gezicht werd bleek. Ik
r.mdpl~gde een dokter, en 'hij gaf mij
medicijnen. maar ik vond el' slechts tijde-
lijk haat bij. Ongevee!' een jaar geleden
ging ik voor mijn gezonnheid naar Ali·
wal Noord, maar daar WM ik seer :ciek.
Ik keerde naar Queen!ltown terug en toen'
pf mijn oom mij drie bottels van dr.
Williams paarsche pillen voor bleeke
meuscheu, di .. ik volgens, de IUlnwij7.ing
innam. !'la de derde bottel vodde ik
mij veel gezonuer. Ik heb nu in 't geheel
zes bottels Ingenomen eu voel geheel an-
ders. Mijn eetlust is veelbeter. de hoofd-
pijnen plagen mij nu niet, 'en de duize-
ligheid en flauwheid zijn ook verdwe-
nen."

.. En ie u zeker dat dr. Williams paar-
sche pilleu u genazen, miM Bushell ? "

.. .Ja. daarvan ben .ik zeker, omdat i'k
nieU! andel'8 g~)ruikt heb."

)Ii<!8 HUl!hells moeder, die bij het on-
,lerhoud tegenwoordig was, bevestigde al-
le!'! wa! haar docbter gezegd had; en deze
tWI'e dames, haal' penlOonlijk gevoel.n ter
djde zeu-tlnde. gaven hereidwillig t{)e-
~tE'lJlmillg um hare namen ta publieeel'en
teD bate Vitn ande re lijderIl. Dr. Wil-
liaJWI paal'llChe pillen zijn geen. purgeer-
middel. Zij breng.n den blo8 der gt'-
znntlbeid op bleeke, flet86 W'angen. en zijn
een specifiek voor alle 'Yl'Ouw.nziekten,
terwi;jl ze bij mannen etln radikale' ver·
andering bewerken in alle gevallen, voort-
spruitenue uit getob, o"erwerken, of bui-
tensporigheid van weLUn aard ook. Zij
bou wen hm bloed op en ,herstellen Ile
zenuwen, I'n renezen poeitief .ziekten all
rbeumatiek, n('lural&ie, gedeeltelijke ver-
lamming. St. Vitui! dana, zenuwhoofdpijn.
indigestie, zenuwverzwakking en het ver-
moeide geTOOi, daaruit ontlltaande,-
ADVT.

SSÊLS &,"'COMPY.,
Langstraat. K~pstad.

van Landbouwwerktuigen en Maohinerie, Bak-
)tiC:1P0P1pr.:'1l. GrilV'en. Varke:1. E1gtm. au.
,
JHUX •• AAD\ au

GEB~S. WHIT'E, ''''11. _ .....
; GOEDKOOPSTE HU." iVOOR

KOOP

, " 'Wet" A4N1: ,&DB8. WBITI, ,lO" fil, wptraat. KM....

AA1RDAPPELMOEREN~'
.~ . .

!
·i

BU~EN .. andere' kW&eJr._ ,worctea PftIIId, ..-oor
~ h~ be8te11iq"en elden 4oe1l, er op te' lette».

dat wij iuit EqelaJl4 ~voeren de 'VoJpde Ml'Ite klM
Aardapv-1Ji108ren om in 't beIiJL VD 0Ct0Mr ....
leTW'Cl .~ woi'deL

vROEGE plJRI'l'ED1'Q'.
PlAOHT van HEBRO ••
EARLY ROSE ., '

PRAOHT van HEBRON.
f
~RIJZEN ZEER REDELIJK.

% ;

COM BRI NGKT&;. CO.,

l
r
(BOOD).

(WIT).

Nafuurlijk Gezondheidszon t.
E~nVonkelende, Verkoelende Drank.
,

v 1"ánA.11' al de ~eden van 'En,gelfIChe en antlE'T(' Minernlr
..D .~~teren. <t.ft kl'uht aan den Lever. G~neest BoofJJ"j II.
Zui'fert ~t; Bloect. Verkt op Natuurlijke wijze. Wersterkt de'Spijt'
~ .. I

KIDderen louden Eno/
"IL/KJ" tAN EEN KWART POND, td,

AFRIKANER BOND.
BALFOUR.

Pal op 'f.oor Namllak!wls .
BLIKJES VAN EEN KWART PO..'W. 'u

GDDBIOUaDAI,U" 000.

WILKINSON EN SIMPSON,
, Aan bnn Laboratorium, NBW CA~TLE-ON.T\~E.

@

PiaatHlij'Ï .!pat .. __ RUGII )(oGBBGOB~ SI 8t,-Georg"VRiI,t., ][aa~.

.........t ... an. ~ ft Kraidni... '
..... ......... DI mD-,lftIl[,f, DOO.

OHA$. W. BOJ,M'ES, Tno.. ,TaU1', Pu'rlJ:a)[Al!IT811UBG, NATAY..
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J. D~CARTWRIGHT & CO.,
GLA'S- EN PORCELEIN- MAGAZIJN,

ADDERLEY EN DARLINGMRATEN.

L' ET';" Ontbijt-, en~Theeservies, Toiletartikelea en eJle 800rten Aarde-r_;""prk in groote keuze.
Ha!l\!. f'Tl"r ..feJJatnpcl1, V'~rlamp0n "oorde Voorkamer. TafelmellseD

pn _f.1,drtt<i,'- artikell:'n en alle HnisllUuU-lh'noo(ligrlhef~"n.
Vepil ver-de en Fantasie G()ed~ren. g(\~cbikt voor Trouw-,of Verjaar- '

"a~';JlI., !nten een Specialiteit. .Tuigt oatva.ngen een lading van hUll
,;pt'l:illl Port. .!

BO'fenpnoemde is unmel'k.lijk beneden iu prijs dan de infm~ mr.-
'roerde artikelen en daar wij slechts hout gebruiken dat ~ ~ wa
'n de Kolonie l1lllen Koopers bet voordeel hebben VUl onze wIarborp M
de ertiMIen de hitte van het klimaat zullen etaan.
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Bearaffm'eeen aan,.nomen.
DooclkiIt-. Li~ en Bou'W'koetsen

~ iD cia ~ JDDielij'" tijd, •
...... biDij"'prijDL
K."...,. lBfll'NU Btrut.
.,..,., fa, Lutt atrMt, K..-

M.onsters en Varmen van zelfmaa.t-
neming kunnen op I&Ilvraag

'ferkregea~n.
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