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AARDEN, EZELS, 25.Vette Slacht Ossen. VOORTGEZETr~OR NOGSLECHrS15DAGE~ .

~U~it~7iMORaI~ON...EN! CO.
Eerste ~ ~e PUBLIEK VlllRKOOHT worde~ :ZULLEN hun geh~le Xoftbar~ Winter' Voorra.ti in de .Markt

Paarden VaDi g tot 6 jaren aan KLAP:MUT8S~~TIE. ZIJ' . legs:!n gedure~ ...; d~.vOlge~~e V~rtie';l' ~n '. 1 Nooit, v()Ol'heen.
twaarcmder venoheldene sullen zeker preseut zIJn, hebben Wij zulke V~l'Jle P'Il18Ve1'"."ntleringenm alle 1:18888nvan
1i'.A1...t.a~)' J. C. VAN DER WALT. Goederen gemaakt, ~ wij genoodzaaltt lijn ~m"die van de hand te

JOaa~ (tip-top) J. S. MARAIS" Co., Afslagers. ,zetten. dBl!r deze.. o#, LaatMu··Wi~tMi V6t'~ i" cm.ze ~~,
3 jaren oud.. ' . Gebouwen 18, tenZIJ ~l. mQt den eigen:. tot eene. ~hikking kunnen
Vette 8laCbtOaSeJl. komen. De Huur ~19t het f7olgeM6 ~aar. Deze 18r'eeDBOfkJ,·fide en

p M.aandag, 10 AugustuS, AlIJeheele Uit~1~· Geen Fopperij. .AUu Ope,. en ~ BoonJ..

Zal bovengemeld getal Vee, allen EEN11 DOEL VOOR OOG~N.
goedeteoo~itl~ng~l.TiiOcht : ~~~~n, iVan de,handzetten! Van de handzetten! !

c. G. MAREE. Is ''het Publiek ~ Ov~tttiging. "a~baar 1 Zoo iq" dan worden de
J. S. lUlUlS "Co., A.falagera. op Do d ".d .48"1 . verzocht o~~ Stores te bezoe~en, wanneer ~et volgende alle____«...... D el~, 1 ng., tie te le~b. r ~ de waarheid Iop elke lijn_~!~ .dverten-

ZULLEN bovengemelde Paarden Wêggegev~.LDam. JaoketB,. Oapee, ManWls, Opera·Cloab,
~ en Ossen, allen in uitstAende aterproofs s • .; .
Conditie, publiek verkocht worden W~~eJ+o-DamC8 Dressing (]QWD8, K08~ Skim, Wol-

l ARDD' PllRDlI1 aan KLAPMUTSSTATIE. Zij zijn Wraps. l' • i •
de aandacht waardig en Z'allenZeker \ "
present zijn. :. Wegg~ev~r-Kinden Lammt?rVel Tabberts, Serge Kostlluma,

Hoods, Hoed) .. Pd.~, Boeien, ja.sHn. Voonchoten. enz. .
C. F. LIEBENBERG.. WeggegeveuJ.t-1,OOO Daoiee Btroo Hoeden, tAigen 3d. 6d, en Is.

J. 8. MARAI8 cl Co., Af.I.,~". eIk. Spotkoop. ! '. . . .
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KLAl'MU'l'S STATIE. Deze

pel'8OOnlijk uittJezoCbt. door
ondergeteekende Uit de ~te..n.......r.;..;'Af1 in het 00bberg distrikt.

n met recht aanbevo1en worden
de beate sedert langen tijd ter

gebracht, zijnde er ver-
heidene ~le paren, allen in uit-
nteade Condit~. De naam van
onde~e is genoegzaam

_00'"""'''''' '\.egen MleunteHing.
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BURGSTRAA T. .

C&t&logus en prija-Lljst op .u.nzoK.------- .__ ._--
KENNISGEVING.

DE ondergeteekende, maakt hier· '
mede bekend, dat hit w .

van af datum niet sal toelatAtn, dat - .
wmmd ~nder qn ~~ m
het veld, behoorende ap XJeiU
Melkbosch, Veldkornetechap BlaUW-
berg, ... rondloopea. met Qf SP,Dder-
honden, of Vee Jachten bUiteJi. dal :
~btieken weg. ZU.ll8Ilde gerechte- '.
lijke stappen teRen zoo ieIDloDdse-
nomen worden. .

J.)(. PIWJB...

OlDERWIIZERlm.

T.,.kutad, Aag. 4, 1896.
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IS ~U AAN DE~ OASO.

De Dames' en Heeren
" Comforter" Btevels mElt
Kurk-Zolen zijn nu in pnja
vermind~rd van 1:3/6 tot 7i6.

den heer
'. B. P. DU TOIT,

.. Kalmeabnry •
billijke kosten .wleD betaald

WOldde1n. ,!., " ., JAMES HARRISON,
A.DDER.L~V STR..A..A.T. K.AAPSTAD.

,
SPOORWEGEN. UNDBD at Ol,..enboloblctaal,

G"Dwi~liam be)"ODdthe allo"ed time:
DW"8 aboG' 2' ,.an old,

.......... .),,0•• m!otioaed Kal.
. bf pabliclaaotiol\oa &t1ll'da,.,
1~, at 10a.Dl.

D. P. SLABBBR,
Poudmu~.

KAAPSCHE REGEERING

en voor.
Nienwe
V8Dg9n wo'rdêln
leur en A'O,4it.lilor'-UI~neraa,l.
stad, tA>t

Geamendeerde 10Spoorweg Verlenging Acte van 1890,
Acte 1896.

A.ANRIEOI~GE~ in geschrift zullen door den .AIgemeenen
Bcstuurdl'r van Spoorwegen, te Kaap~tad, Kaap de Goede Hoop,

ontvanzen worden niet later Jan op den middag van den '!lOsten dag
van September 1896, voor de constructie in termen van de Spoorweg
Verlenging Act.e van 1800, Geam~~deel-dc Acte 1896, van tie volgende
lijn VaD' lichten spooorweg. namelijk :--

BenadoMe lenti'S
in mijlen

EEN SPOORWEG UJN VAN MOSSELBAAI
VIA :GEORGE NAAR OUDTSHOORN

Voor volle bizonderbeden zie vorige advertentie
ui.tgave (6 Augustus) van dit blad.

75

ltaldoor ftII den Hoold-Inginienr,
.Kaa~tad. :> A.ngustus, 189t.i.

.If£ ~
60 Eerste Klas Ezels.

J. J. LOUW.
J. W.LOUW.

geb. VLO".

Op Dinsdag 11 Augustus, 1896,

..#; ..# ..
~ ~ .. ,

EZELS!
30 Prachtige Jonge Ezels.

D. P SLA.BBBB,
Schat ......

VmutOOPIHOEN.

BIJ HET OPMAKEN VAN INVENTA~IS.,
NU AAN DEN GANG! VAN NU AAN'DEN',OANGI

LAARZEN, SCHOENEN,
JONGENS- EN flANSPAKKEN·.

HALFPRIJS.
-------

.. ---';;'~'---.-.
·JIp.~JONES&Co.

; PLlEJZ._""aA A -rf• .~ ,
ell aan hunne takwiDkets 6 KortemÏLrktstraat en Boo1'clweg,
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DOODBElUOHT.

WIlg. Diet. ~_: WH er een
swering tepu de TraoiJvaalIIche
dae en heeft de heer RRODa

vaa actief deal. ~eJ,l1 Bet l'IUIlDOI,.

.het ee1ect comUé beantwoord~ _ .....""_ ...
beaJjamd.
.Bntb wd pdlan tenrijl
hODD de premier, de ftI'tron
Afribner-partJj was, en terwijl
belofte ppven bad z.lj nc
neder te cullen l.eggeo ZOOJra de lleililnirlen
deser I{olonie en dor Gt!eh.arterd6
IIChappij in botJJlDg kwamen. "'""II." "'"W~U
.eeW! dat de BalBenlwering ontdekt.
vóó,' dr. JAJUC80N ,,~ik Tra,uu1fJal
binll4ll{/etrolckm. Zou men· dan

(r_ J.e ,..".", Fmd QU~6.) kunnen hebben: de hr. RHODIiiSheeft
__ het vertJ'Ouweo der Afrikanen! niet bn-

7 A.op._-<Ptr ~-Prjjaen .- ~ ZO h" dan mlrile
~_?p bedeD•••:-1 8 ·0' ._ 1 I" 0 waardig gemaaJ't . n lj , rtJuift Ill.... jl dan thaW! een verraderlijke I&IDeDSWter-
Kieu. ... .., 1 0 0 - lo lf 0 der lijn geweetli tegen de hoogate;1be-
~ I 2 0 1 S 6 ~ ZO hi' il......._"-.1 1 0 0 1 S 0 laapn der Afriklll1en!. u J rn
-- tl li 0 0 13 0 .d ' dKaf ••, 0 9 0 niet &ijn eerewoo..... ~n aan ~ e
ZetDelen 0 8 0 Afrikaner-partij die hem 100 ge~. lf" _- -rOIOP.
!!

!!!-!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!I!!!!!!I!!!!!!_!!!!!!!~~ pvolgd en geloofd heelt, hebben .er-
breken? i

DB ZUU>-APRlUXJI Doch de EnBé*he pers wordt fller
peiennd door Hid Dagblad en het "'+ek-
blad onder deaellde redactie, Di Pattiul.
Wat de inleidinge-kolqmmen deser bJiilen
betreft, bestaat deze nationale zaak bUna

ZATERDAG. 8.' AUGmrruS. 1896. niet. De parlementuitting waarin 4eze
levelLBkwestie werd besproken en ul~

DE PREMIBR EN ZIJNE eON- plozen werd genoemd: .. aehraal "r en
8TlTUENTEN. .. praat .onder daad. " ~

SIR GoRDON 8PRIGG wae WI ooet Londen Sir GoRDON 8PBIGG baalcLI un ~
de braruhiektewet en verklaarde opaltu w

en heeft eene publieke Yerpdering tee- dat de repel'inr van plan ill de wet ~ te
.gesproken ea een JDOOie apeech pmaakt paM8n. Verder maakte hij geWag va' de
0I11ler. de OIllIItandlgheden. De heer DAR· VOO1'DilaDl8te onderWerpen die ln de a'fge-
LIlTHARTLBYW1III ook t.erenwoordig ell loopen eeMle bellproken ~jn. HIJ 14e1d
achlJnt 800 op bet. ~l der OoIt.· sich echter dOOdatU met betrekking~ tot
Lo-.I---- - heb-- dat het aanbod van halp aan de ~rde- eg .... ·-- te ..,.,.., .. '\'OOr maatechappij. Dit la aeer begrijpeJiJ.k.
_ho; oopnbUk ,eene ool'eD hadden '\'OOr d,aar deze saak voor den premier ~ker
de samatigde WOOI'den van aIr GoRDON. niet met al te aanaename herlnneriamen
Toen de p...went de motie etelde werd la verbonden. ;
het amendement, den premier vrapnde Sir GoRDON SPBIGG yertegenwpor-
te bedanke!(a. verklaard ... oomen te dlB' O:MJtLbnden reeds 21 jaar en i het
sij' wu zeker niet aauqreDaIUD 100 ontvaqpn
~e gelooveJl niet ~ sir GoRDON ~oh te worllen. Gun· treuren? Neen, ldan

veel aan dit· beelnit UI at.oren. De si. bn hij peil poll'" we.en. ~
kelija ae~we MIIJeIl n1e:ta ALL",LlE!D. 1
tegen het f8IODIIe pvoel vanl8lfret1pekt, .,' De' uti-" Dutch " l8aI'ae. ~
dat de grond.lar van het ware nationali- .. De league la anti-Bond nlet..·~Oli-
tel.tlgevoel ia-de oppwonde:aheld van Dlltch." Dit veJ'kon¥en dei~-
het oogenbllk, die de oost LoudelUltU'lJBartJeyt! toen zij baDJ1e vereenigi~ op-
verbliDdde en hu moreel gevoel ,..,. richtten. GeIWddg waren er niet fVele
aiompte, km niet "ng vQOrtduren. Alt! .A.fritaoel'll die sich lieten mlalelden iloor

deze woorden, die bedoeld waren de' In-
lI181l een bbtêel IIIOdawater' opent dan chuk te geven dat de league een polItleke
bruUit het. water voor een paar GOgenblik- en niet eeoe l"III88ILlmichtlng la. ~,Dat
ken mei op, éI1 indien het aodawater dese woordeu niet lie werkelijkheid !OOr-
.tert ... vloeit het .gewoo~ljk over. De atellen tOODeI1 de VCIQrnJ.leD te oo.t J-?n-
opborreling ~bnart.echter niet lang, apoe-. dell gedurende het buoek 'V1lIl t!ir Goi'don
ClJS la het gM ontaaápS ell !het onat,"mlp SP. - Neem eeu de volpnde rol'"

. 1 beelden : . ;,
water -valt ~ iil sijn 1lOrm& eD vorm.. TQen air Gordon den JamellOn in~1 in
8lr Go_DOlf ..... nu te 00IIt Londea· en lijn t!peeoh noemde werd er boor, "oor

~ de plllUeke JIOdawater-bottel ont- proepen, en een stem : Goede ou J~
kUrb, met het gevolg 800 even m... IOn, en luid ltp'plaUtl. Later zeld~ sir
deeld. aet al ou echter _ ver- Gordon: Wij mjn samengest.eld u1~zrele
wonderen indien deze ateaa.II1fng lanpr en verechUleode nat.ionaliteU8n. lifi sta
dan een paar maaaden 1101 duurt. De hler all eeD E~man, en wij ~lijn

verhengd EngelacL.en in dit land, te l,Oot-
lAvtJlOoWnitJl ~ ~ wij, &iet moeten, doch' wij zijo ook verblijd
·1Un duidelijk afaeaehild,rd 10 deze ver- "Dutchmen" (ImJ (/e3CI''IWU,Q Mlt ~/",
piering te" oo.t Londen. ne.. aecleUJk. en toejnichilll), ~ 0Dm0ettm. .Toen hilden
kiaDke IJeDtlmeotalltelt behe8ncht al A.trlkmer Bond 'noemde weJd hijlUlet
bare dad_ en woorden. We ge100nn .. hlaaea .. bt!poet. .'. ~
dan ook niet dat er een nadenkend man De heer. Darle1-JIaritv ~ dedu'e'
I:n Zuld Afrl __ la ·dle niet overtil' .... la dat mier· of het ni. we~t ta ~h

..... all eetl medium -.an tllltnii)tle o&;..,len
de leape .poedlg tot een &rellrilJ ,"teind. in te voerea. Wat 11&1jne~ I2lt.·~Wil
al ko . . .' hlj Eogelach verpllohtend ma1Dm ~ het
Dat '::!oBDON een warme bnperta. Bollandaoh Dlt·de acbool weren ~ lilten

UIUablljkt,..ederopnl81lwuit&ijnapeeoh. de '\'OOftltand8n van .,nJke rechten. toor
"W.t ik aantoooen wil ... dat er geene beide talen Iller blUlls. van nemen. ., er-
breake la hlalchen mij en deo heer RHo- der wilde hij .bebben dat de prómie~ch

. , moeM le» makeD YHl sijne tepnwoolllige
DBB, en 4at ik ~ IalIIin overeelWtem- politieke ~ en veJOOréleelde di po-
miDI met hem ,.,werkt heb io 't acbDlDl· lltiek der ~ omdat .. volpuhem
Itreerea der raken d.eaer ltolonie. Ik wu pheel en allln-&f#llM;l la. ' :;'
vut be.IOt.en dat niemand VaD mij mOtJt Do~ond werd een cIloer.'.i.un
ka.DJ1en .,...ft 4at ik mtj. l'IleDden ver- Ilr Gordon ,...,... Bij die tele-

pnheid Ml J: "Ik meeD dat~een_n heb io de daleo van tereoapoed." .Iterke object!e .n de regaeriDl ~,dat
Het VOtQm van wantrouWen in .ir Go... er"DutGfaeea" la sijn. (0 neen, eli)&,)
DO. ba du niet ...... rd áj~ omdat zes nl,et. neeu. Herhaaldelijk ~ ik
hiJ den beer a.ODIIII, aoholcUgbevoDden denlndrak, t1l WeN het. mij 1f8J'AlId! dat
all een .emtletllJk. ~DI"eerd.er door dit ct. ob~e iI." En toeo DlOe8t' hij
het .. 1ect ccnDlté, .111' heeft....-.. breedvoeric ~ pYell ftI1 den po.tle.
N- L.... • .I_ L __ G.. bn tOeItand. 'SiJ toonde aan dat bet on-
"":''''' ~p - pGn. ftD u.n .....,.. _0- J:DOplijk IIIMa saiYer Eagelach minl.te-

PU iJ .r Go~DO•. het vqlkoll181l.... rie lao,er dan 'een week op de k~ te
met de POOIIte jlDpell < thoaden. Voor 1!ltre twee "DutAJluijen"
lIUr 'WIII'OIIIweN het YOtam van wm-' heeft men één E.lachman 'ln de JColo-

trouwen dan ~_ P .Ah I men nie, saat un dut dt partijen .o~.n
beeft het Diet 100 ... r .. _ alr OoRDON naar de I'IIII8n d&lunBen: de "Dutcbl al·
perIOOII1ljt .... ,,1 tepa lijn mlniItMt.. tt jd In de meerderbeid ilJn. ~
sir TBOM.u UPDrO'l'O. lIMlt te Wieal nn' nor ,.,looven dat de u,vo l

open- Colonial UJag'IU niet aaU·DatAJh la P f5eu
bartIC PIPI'O- la de teer en ftêr aak! leap .... moetAll1voonlcht.lr sijn; h~e
Be& minlaterie lijkt te ... 1_ de Alri- woordel1en daden Inum_ pvoJgen faeb-
kaDer BoadIputlJ. We pJooven.ru, ben die sij niet vet'WllChtAIID. ':
dat lDd1en fir Go_OOll lICb heCleI1 1c.
lUIIkt van de .... ap Wen' Tan sijn Rh04eI Tel'Plettml. ó

bblDet hij met pJllloh ~ ... o al p.e wU......,hen van eien heer RbOdl.ltl
worden door dele OOIt ~ Kaar maken gretig ,sebruik van eiken .~
lt cllt een blWJke elach· ftD de coutlta- halm dien siJ maar lulJP.a lnulllen. ~D
_t.eI1 van .ir Go_DOlf ? der ~mel1ten dl. aangevoerd wotden

"Ik km a .... bren dat de.-"';'.I_- ter verdecllglDl van den beer Rhodfe 1.8
nuu&m'" sijoe verslagenheid weil de beer 84r'ei·

PeR mij DOl~ veel meer bela.., lt dan ner:op KaaDdapvond, 30 DecemlM:!j biJ
de Jameaon iD&oeht." Di, "llltn wiJ .hem te ,Groote ScluUII' kwam. .. ~aar-
parae gelooTen, doch WItU'Om Ipr'e8kt om wall hij v~terd?" ..,.,. deu
m ~DO. niet· ftI1 het ~le kom- verdedigers," het ,.... omdat dr.. J~tj-
1_" ~ hi lIOIl de Tranavaal wat i~trokken I r

p.. t r, IUOm", i met anCleren Maar op welke ponden MIlt dese~ lP"
~ .Ita na het rapport ftn het aeJeCt vo~1drlng P Uier .tjn de woofden
00I(il~. al, til 1'\'II'USWoordeUjkbeid op VaD den leer Schreiner (bladzijde 1222
dr. JABBOK te pUken? 8lr Goa.Oolf Blauwboek): .. !lijn indruk .. n lien
blijft sleb ech_ niet se1ljk badieJl bij n8 avond la t!tellig dat de heer Rbode8 iC5tUI
hêt. kom. ;nlot wil. verkleJ.neL' Toen'" verpletterd WM, doeh of hij ~.,
J • all de ~..__.__. was omdat dr. Jalneeon zijoe len
AJlB8O .. Q08 ..... --r-- _'Wd overtaoeden .. , iDge~ had, of . 4,t

koo .~IJ""hlj ...,8odeft,p9Oeleaa, lUj eel' b;'i~",~« diM "rtlt Jm 80M.",
en ..... hij. JDoO)Ieeft hij ....., be,.,C!Ii56d dmgMllk ik 't¥<Nr;tttigill(/ vau.ltd O~I-
wor een ba...".,..... Nu, áIeent hii, la ter hafl ,oruvtUlfIp.n .. la eelte. iaak ....,..
dit "~~J, eD dur de ~ oYer ik na DOI.Diet mijn oordeel ~h,
tleIijihefd .~. th1li8 la ,.bracht op hat geveId. .. ·. ;
ho<tfd ftDr deQ ~ 1mperial1á dl" De brie.f waarvan hier gesproken wordt

. la die van .ir Graham' BOwer, op ~
Znld-Abika llCIg ooU, sebad heeft--den van den gonverneur, med.edeelende ~het
beer RJr.~DB8-Ila komt het in lijn kraam b~ op den 2!ltIten van den leer
te.,_.W kOJQPlOt (of denJlIIDeaOn inyal, Churiberlain uit Londen ontvaopm. ~De
aooal»j het 1iOerDt) li"'Terldeinen. heer"Chamberiain .ide daari.JI dat ~

J(aar.1I'Ul'OID'findea wij fout loet Iir heDa ef.op bad sewuen clat de ~
GoBI)OlI 8PlUGG. .... dit "_",,t jl m- te Pl~ pbraikt konden worden tepn

"'r y...... J de TraanMl, en ~ de goavemear ilen
atut iIIUDIeN ~ l1W alleen.. De (Ja~ 1aeet' RIaOdea moeet w.aracbuwen daar
~. ~. '. , . de dat.It ,bet 'eelec:t ..100 1.&eD 1"0. ~lae Iron hebben. ,te fe... r.oal$é ... ~ ~ Jaoe;. :nletiCiDI 'ft11 het Obarter. '. ;
w8i W voo&' !t1tijd: diJ" d ··~ Ou I!OhIjnt Mt: niet 'moeiIIjk 4ese
da, de im:-l ¥ de .,~ cr. OQbé- =..te.~ Dede~ .w.cr~
1I01lD,n dMd.!U1fé ....... JJJI&8ft 4r. Jam~ BOU ~=klen.
-en Diet ~t volvoerq ftD .en .., en TWIIeben 6 en 7! dien Zondag wU; de
nauwkeung VOotbere_ide . ~... beer. &Juoetne:. ~~~ ·.Ze t!pralten
w-. den kop JJeeft ...,. •..~.. ~Bet. hl OYer OIIY~~ ~~n enj d~
nil niet meer ® ..."..aijq .~ ..Jaeer 8cbréiluw ~ tQen JU.... Wpr.
van een dr. JAJIB8O. "0.'" om wu blj dim 'Joen DIet vel'8~ r
.,.,..n, maar eie 'V.-.obielljb. a.,.; .. mt.wiá toen ~ dat dr. J~eaoD jIO.~....'Hke, 1IIDOdeI1..... .ooI1!«J!(éJe iDPa f Er la JIIIIl bewiJt! dat lUJ.., '. ' . .twIIchen ~ en Maandag-
~... eie .,,_ VaD dr. Jame8OI1 Ujding bad.
~ die wij te beOOrdeeleQ...... De ~: WIll aftet!neden' tot

.1leD tnCIlt Mt jRlbliek van bet ...... te om lJ 1l1U' MM • .,. IDdien de .
leidIIIl door. de 't1'III8: Beett .. beer P~ .... _ beer Rbodee
RaODB8 dr. JA.U80... op·deJi 29It8Il ..tt wwd door ~. J..-on'a
December 1895, -lalt de _:"___1 ,_ om in te pm, dan lDOIIt hij het 7'Jln .......

, .-.. _~ -. aVODd reeCII ~ hebben. ' .'
., tnlEbn, aItOf deu van. ct. .... beDe dat bij $tjn charter JO,'
.... ...__ tt. II·.. PW li.. 1 "'.11 ~ lItIOObaIIa ~
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U.aON LL7_
KONINKLIJKR lWLDIENST.

VlIOI BTOODOOT1U..lT8GII4PPU
(B..... KTl.

T\B Mailbooten der MaatllOb&ppij~ ....
JJ trekken Yloll KupatU llII6I' .E........
'fit. Madeira, om den aneleTen W~teD
.. av c.m., .la aDder II6IIleggende:

VOOR. ENGELAND.
Aug. I2-MOOR, Kapt. Oal,.PIJI
.. --.seOT (Twin~), Kaf>t, L.uutt'

Sept. 9-MKXICAN, Kapt. RJmlOLDf'.
, "'_NORMA5 (TtrID 8cnW)t&apt.. J

oot. 1-U.8TKB, ~ I(ono••

EX1'RA 800HN VOOR BNGBLAND.
OOTH (Doubbele &:hroef). Kapt.. B&anlD,. om·

tf1lllt 13 Auga8l'!S, yk Teuerlffe, '.. .-

.. AdnI: aDBS. WHITI, 80en81,J,enptraat. Kupeta4. TR~:!~pt. MÓIISLft, omtrent 21 Aapálll
(lAUI., (DabeJe ~ KaPt- Ty..., om__ t

THCRL:o~~ VOER ---AAN~1ïNDËRWIJlERs.. ..f=~~'irW:~
UND VEE t ~~: ,de aaJlkorut YU

Men Varkens ScbaMft W lE Verlap~ als Private '=~!:'t:it!:::r~!L~
1, ., 'l"''' Onderwijzeres (of ( I de,.. leiJd~eetlnrminderiu~ __ lOp8l"Mld
BNZ. ~zer), goed werk \oe doen in de op da D.abbeleuP-lre)ll'ija .

gemeente Utrecht. Z.A..ll . RBTOURKAARTJEI' DII6r RA VERS
Men D'Plieve zicb, met aanbevel- Ian. ~ KUST w~ .u~ Yoor do

0- ~binDell I>ririIaanCItm per de UIIÏOB
, ! Ït;lgsbrieven van één ()f meer predi- fIllhe Outie v. ..,pij ~

kanten aan te melden bij den onder- V OOI' Vftllllhi of p __ MIIII08k
geteekende. Salarissen .£60 tot £12 Ma eie IaDt_ nft .. tT ---

........ 1met vrije logies. ' ........... 1.AdaIN) ......

n Vonkélende, Verkoelende Drank.

~RAA;T, KAA-PSTA D.
( -:Ó, ~

&.p..
van' Allerlei IJzerwerk,

Behoort men altijd eerst te gaan om .

. KOMBUISKACHELS E.N LEDIKANTEN~

II
voomers

,. . .

PSTADSCH-E L
VAN MEUBEL.

• 'J. ,.
T al de hoedanigheden van Engelsche en I\ndere Min.er~l{.

,ateren. Geeft kracht aan den Lever. Geneest Hoofdp.jn
Zitlliftrt.:het Bloed. Verkt op Natuurlijke wijze. Wel'sterkt de Spijs
T81'teerihgaorganen.

Kinderén Houden En,n.,

STELLEN NU Tmi TOON HUN r..u;t'ST!l ~i;QJU'KItAAT,

Bet ameson' ~laapkam6rSet
'I' (ONS EIGEN IfAAKSEL),

IN OPED.GEQROOGD sq~J~Q;ESSGHEmiOUT, I

.:: ,_9-M:PLBIDT,

1:ês. £6 iS..
TrEND£ 8 ART/KELEN ALS HIERONDER:

lUKJES, VAN EEN KWART PONDJ 9<1.

Pas op voor Namaaksels.
BLIKJES VAN EEN KWART POND, 9U-

,,"i'I"PI~.... _.,.;..VO:;.O;;,;;Bnr KOYmIDB SEIZOEN UVIlLa ft AAK on.
!.,iiSiPRÊmtËide beste kwaliteit.~ TUINBANKEN. H.A.NGIlA'l'·

bevattende alle ~heden "oor.grooM _,
.geJljI'LIolllapPf,n.

(zooaJ. op het ~Iand 't'8Il Europa Da
). zullen zeer nu~ !Mtvon~enworden voor bergbeklim .....

one OARBOLINEUJrt, die Boutbewarecle vJoei8tof. ~
merhout, met 4eze uitAltebnde stof behandeld, al ~ 1IlOOII ...
oorzaken van 1'8rrotting weerataan.

N· AANVRAGEN VAN· 'T BINNENLAND WORDT
PROMPTE AANDACHT VERLEEND.

GIPABBIOIBBD !UIlEN DOO:a

WILKINSON EN SIMPSON,
Aan bun Laboratorium, NEW CASTLE-ON.'nYNE,

....... ij~ Agent eie heer HUGH McGRBGOR, 21 St,.Georgel8tn.at, KuJl'kd.
y...... door &lIe Apotheken eD Kruideuiera. '

'fIITlO"WOOIDIVII I. IVID-ARI1U DOOI

CDlAB. W. HOLMES, TU(]I!RSTB.AAT, PIETER~ARITSBUBG,~.m

p.a.-M_ elMa iO,OOOBlikj. lijn d. laatste maand YII:~

KOL 0 N I ALE STE ENHO- U'W~RIJ. ,

.Wijn· en Vrnchtenboer.en.
I '. .!De I.VZEREN .EEUW" paarden houweel

en Cultivator is de beste.,

i

.. " •• Mta phee1 na 8ta&!
! Ea pbnikt worct.. met

6of7iaada.

R' CANE en ZO}lEN, Hock v&ll Strand en Langstra.at,
:H:. .A. .A.P JilTA :D,

.WNIETWE~{tR Wij' JERG. TELEGRAPHISCHADRES: CANE KAAPSTAD.

Ge;~~~.gd RIEGELHUTH & ZOON, D"t8;;;~gd
PIANOFORTE EN ORGELDEPOT,

100 LANGSTRAAT.
B.' .. knd. ~ hnJa YOGI' ..nte kla ....... rde. ,

RRSIOK AOF;STl-:S voor Opstaande en lInrizonUlle (Iraudpiané's,
,I .. -r Jon. K """It K:< HtTGSPII!!L.!: Co" Dresden : Il:. KRAUg~, Stutgart;
G. K'.INOIUNN.!: Co" Berlijn. AmcrikllAruochc Orgels door de Chicago
o 'tn:-!c -n tlTOIU' &< CLARK Co.

.AU.......... t.-0TWd ...oor "'I1m J'!U'8I1.
A Ue but ..... k"tm e~01' "..aitlec"'1"m; ~ 'P,c;nllfeit.

DE UTTLE GIANT, il3 133.
Laat...u, snoees, 2 volle stellen pijpen, 7 werkende r~zisteT1l en groOt<-
MllClzweller, en andere soorten eren goc<lkoop, A11~ Hoogt! GraM
Mllsieltin.trumenten, BijvoegBels ens, T.nnt.1e nlcnwighedcn .,an
J.uwharpen, Bed~ nn beroemde Makc", In TOOr.-! gehoodeD.
Alle en Tolle geUl e be.chrij..-ende CAtalogu_" en prl;.ujlta
~.. Anp ,,~~ ,..,ft "':lit,." J'lrll'~pt ..n nt\nlP1r,.n":: "i~yoenl.

De "YZEm BEUI"- met Befbooll leg_

"YZEREN EEUW JJ Y8reen~de eg en Cnltlyator •

HANOlWT. 3~Voet 4 Duim wijd en Il Voet9 Duim hoog, met SpiegolgIa3
, 'i 48 Duim bij li Du!m. .~ a...

8terk enPorcelein, Glas, Aardewerk.

WiJNOAARDMESIEN EN SOHAR&N.

[uLOBK ft1I ZW.A.TEL TUl .het merk van .. 'WUfQllBDT.ee.I . •
t

R. M. ROSS&CO.,
I

STRANDSTRAAT, KAAPSTAD.

'1'00. ONS WEDGWOOD PAKKET NO. 2
-BII:VAT-

Een Theeservies. Eetservies, e Koffiekoppen
en 8ohoteltJee. Theepot en een Stel Bekers. In

het ,eh •• l 84 Stukken.
30s.
voo.

30S.
STUUR DADELIJK OM EEN.

; ~ t'~, 6(11,Theesemezen 8/11, Eettil8n1eze~ 12/8, Kommen 2cl., '1'heepotta
8t4.., Groent.eschotela Ill·, BordelI 1/8 dozijn, Kolllekannen,

WINKELIERS I Zend om Speciale Prijzen In 't Groot.
LET OP HET ADREs:

"WEDGWOOD HOUSE," THUTER GKBOUIE., KAAPSTAD.~ARLIRGSTRUT,

\iiGEii I IANDL11! TANDEN
Le" 'rn Tandheelkundig Instituut,

~':~ter Kamers, Grc-::nteplcill,
KAAPSTAD.

8 VOET MdHIREN Top W ASCIIT!FEL eet Tichel aug, met Klein Kastje
ben~en, en een Kapstok-aan elke Zijde. .SS 1.411.

:' !' ''i •.I.r Uc.ti,·r <:m d"1l be er J, W.t.LUR, R.ll,S
Londen.

~DAPPELMOE~E~.
l
I

thOEREN. en andere kweek8J'l wor4eJ1 pnur4, 'new-lf> zij hun bestellingen e14ers 4oa, er op te lette
d~t wij uit Engeland invoeren de volgeu4e .... kJ-.
~ppelmóeren om iD 't begiD. 'tU Ooto~· ....
Ie)wd tel wordeD.. ,~ '" 1

1 r:. _ i -
t _ VROEGE PUIUTEIN'EN.
f' PlU.OH'l' van HEBRON. (ROOD)•
i
i EARLY ROSE.

-PRACHT van HEBRON. (WIT).

_R. MULLER,
f Graad Hotel JebouIen, Stranotrut._A APST.&D.

,"1:'; ;::\5 li" gro,,!c druk ta ,.crnor7.ilakt doo.
dou annloop van eoevele hf:.trlf'k,'" in dr!

,loote" tijd beeft de heer " •.t.t" .... bij hf~ Ml ....aar
u ., II het beot1lur het ncodig KeacM nau
'I;;oLmol tt> kabelen Olll meer 'll'crk,maunen. 1>-... r
.' IIU i,',";:<>komen zijn. 100 kali men nu VIln

''',' ","ti"e tanden voorzien ,..orden in den kllrt.lt
",~rlijken tijd.
H,; zonder wllrdt de aandacht gen!ltigd op de
Ol""'· en ree ..ptiE'-k~men, die gelijk .taan met
'nlni;:e vaD de '-le in Londen. Zij lijD ~
..lie voorsien TaD alle bedendull"Che .En~lkhe ea
','"crikAansrhe uitvindingen, eD het 'publiek .word'

. ",ieef.! verzocht een bezoek te brengen.
De kumtlll&til(e tanden door be, Londen TMCl·

.eelkl1ndig I nsti\uut voomen "'n bij geen lIDdeft
n dA ,nreld \en lIlbIer, lijnde eeD natlwkeq
~m,,,.,,,,l van o..tuurlijke tenden. Ia\en "oor Ml
IUW"1l nlw le weMcbeD onr, ell wordeD ,.ooraI
'" pt,hlink. "Prek,!,!! aanbevalen, dur in hill
,a~en ti. I(l'OOlAte IOrg wordL bateed om miven
. it.pr:uk le nrzekereo, Dea tanden ,..ordell
,lg''''. do allerlaatm IWgiDgtI begi~~
, ,'n' J':-n. het kroon-, 1Itaaf. en bm ' W
at-re ~ u!"fan tet verwijderen ftD _ ...
-"kon <tu.hn II"heel oonoodig maak'-
De ~ro<,t8t mn;l"lijke zorg 'II'Or'd' in. 4e ~
IL rr lie-!"" gen TaDden,..orden lIOIIder p!ja .m.

,.trn n met bPbulp nn mlr:*,,:~:~ • au.
,nder. l ~nde IlnOl'lnrdoonDcM

O'j""nd unda.cM ftN' beAt.eed, MIl bet ~
r~1I nu de t&Ddenftn kindeftD. ~ 1II1II,
"nlt TOlgeoa de Ameri&aan.ahe lIMI$IaOdt ma-e.
'lie _uitatiet en berekeoinpn mj. h ....
,rdt P~eerd. ..
Een lrijlDnder kenmerk nil W IDIttiaID le .....

..teling die ,nordeN ,..m. ct. WIl .... II ..
• gaWODa. .. '

. ,~~,

·~ELLUM." KAAPSTAD. PRIJZEN ZEER REDEL.IJK.
I· -

• I ,-

mOM BRI NOK & CO.,
l B &: 4 STR.L"'IDSTRAAT, KAAPSTAD.
t

HET GENAS HEN ALLEN.

:.1

-
. -annnbl]!:R,-Regen maandeD geleden
lIl-~e ik in een briel un Il Tin
eie pdti uitwerking nn RHEUMATI·
eu1\O !lf mijn g(lYal. Ik henOO jaren oud
ea h.b 2'ja.ren lang geleden &AnCHRON·
ISCHE ASTHMA eD RHEUMATlEK en

_ 1OCh~verllichti.lIg van yele beroemde geneee·
inmdigen. en probeerde allet lODder baat te

" .n1l.den e, had in mijn geval alle geloof in
. aaeuchel~jkll bekwaambeid Yerlol'e.n, tot dat,
~-ik Bpl1KAT ICURO probeerde ea in sellA
',-1ij1l .ljnNeuralgia: Rbeumatiek en pijn~
, ~d ea ullg!'1.1cht verdwen4'1l en het
''''DiQ.1f1 Ui'Ter en wijd vel'1'p"eid dat "ou·'
IU8lter Vu ROOTamper hOf:'J!emul gelOnd

_..,..nu die wonderlijke Medicijn," en dit
; .... werkelijk het gt'val; elkeeo die Let

~(j OOYt'dt het aAn.
De heer JACOB v.ur ZIJL YaBVlakfontein

(S uur nn Steijn,bllrg), is genesen van
:I11IIIIChijnbaar ong\!hee81ijkgevr.1 nil Rbeu·

" matiek en Jicht. Nooit, lei lIijn moedo·
Ke-,.. Vol" ZIJL aanmij, 1'1'&8 er ecnergor ge·
m 'faD uKoort.BZiekte," 100&18~ijbet noe·
ma. De _te dosis RHEUMATlCURO
.... d.Ujdende jonge man MlBtig Ilapen 811
....tAtcijn werd yoorldurend ~end,
. ~ eie buren en mendea leiden dat
~- ... ftl"W'aOhten dat bij lel'en IOn. _,
lij ,.". .. c..zMer, B~uiJl(ie nD de gen_
IIftc1lt 'f,U lie UlUTlCURO en
PlL'llBlt! .

. ', .,. ... "iD DD WIlL', _ BedderlburJ.
... ....,. door _ hoUel.
D.ll.r .. Co.-na. Bnmd'riei. Hlddelburg. O.O.

i...& 41ttWiJk YWlicbling. IlijJllOOlI lu - •
~. da beer J, A.. S.n, _ "aoderbo4a,

*'!:Qol.~ ook ,__ _Ik __ lPl
Dl aup UY dankbare m.nd, 1. O. ft1I

..T0lQB RHE.UlU.TIOUBO.
JW.~ Zai4.AfrIbaaIclN~deI till
~~ Bbeama' ~LeM
~~- ...... -..... .-nc, nII..-du .iit:t-~- :;.~~~~p&d,

Be.rafenlssen aana~nomen.
Doodkisten, Lijkkoet.ea 811Bou.wkQefMD

ge1e'f8l'd~inden lr~ moaelijbn tijd, _
tegeu de"'illijbte prij ...
Kantoor ~BJreau 8traat.
WoonR''_,II81, UqJ' 8~t, K~4

U:T OP nET ADaU,
II/ster K!!mcrs GroentepW.,

KAAPSTAD
_UZ_BAAD ··TB KoOO.

- BIJ

·~.n":~. WHITE, .IB.en __ 11Un.
OOBDKÓOP8TB H,UI8 V90R

Bovengcn~de ilaanmerkeUik ~éD iD ~flP-~ ete bi¥~ mr.-
roerde 1~I':~ke.,len en daar wij 8lecbts.ho'ut ~~ruikell.d,at.pa ~.. ..
m cIe ~oll)~e zu~en KOfl{181'8 h~t v~rdeellif~beIi ~ ~borId"
tic artJkel~: de bltte van hei kb~ mUen ..,... .

; ,

L.ACTIFER

~

ZWEIG8EROK. ERI~SE~ & cq.~
,f LANGSTRAt\T, KAAPST"O

BenIg ln'foedera van ei. beroemde j
NORR.A.HAlUlER !tOO".

E~ C

VERW A.RMIIGSKA.ClIELS, :
Ong!twijfeM d~ ~~ voor ~ken

en zeer rolDlg In t. gebrUlk.'
OOs.. _

P,..tente VICTO&I.A. PARAFFINB
GASKACHELS. ~,

r

Tuekcuingen en prijun poetmj op UII"i"tIe
--,_--------
AANGELOOPEN :

j
.P de plR8ts van den onde~e-

teek ende in bet begin r-an
Juni, 1896, een zwarlruin Bzel
met witte plek aan elken kant "an
het blnd, met kniehalter mer~en
&all de voorbeenen, omtrent ~15
jaren oud. De eigenaar kan sqJ.ka
terugbekomen mits betalende ~
oukosten, ook va.n deze adverteJltie."..

Wed. ARNOLDUS JOBD,U.N.
Houdmoed,

di4t. Riebeek WeBt,
1 Augustus, isoe.

liNGELOOPEN,i
f"'\ P de plaat... van ~en on~er-
\.J geteekende ID Jum 1896t-2
Ossen omtrent 2 jaren ond, zw~
borst, en 1 Zwart 08 omtre,t 3
jsren oud. De eigenaar kan ;de-
zelve terugbekomen mite betal~de
alle onkosten ala ook van deze
advertentie.

. (Get.) CAREL RINGUI~.
Twistfontein,

diat. Malmesbury,
8 Augustns, 1896.

SKACHELS
ZU. de Best .. om ta Stollu met ~

K.OOL OP HOU~.
'e. h. er goed mede BUbD. ~

M.&TIGB PRL'JZB ••

23 BURGSTRAAT, ltAAPST~D.

ZUID-AFRIKAANSCHE
KONINKLIJKE )fAILDIE~ST.

De II CASTLE MAIL" Maat8chappIJ.

DE Stoombooten d_ezor Lijn verlr$kkeu
vad KUJl8tad nur Louden OUl~O

onderen Woensdo.g, te , UUl' D.m., ':'tIII6r
Madeira eo Plymouth, te Bint Hele" en
Allcen8iou uuleggende op de bepaal~ tu·
schentijden. ,;
" 19-HAWAB.DKN CJ.BTLK,Kapt. Rwn,

Sept. I-TANTALLON CARTLK, Kapt. Dultc.J.lll,
" 16 -MORHAl( CASTL~ Kart;- flJ.aa,.,.,
;, !Io,}-GRAlTTULLY CA8TLI, K....t. Bta,".
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