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H.TENNANT,
Opperbaljuw.

()pperbaljuws Kantoor,
.Kaa~ 9 Oee., 1896.

Nederlandsehe- "Zuid...
I

REN.
·ftL.·

VERKOOPING

·SMG Mt',·GEPREPMtE "0 tYÓO'R.ZUiD - AFRIKA.
"j', ~ rs : . '$.;'1('H')':£t'··~t.t ',~,".j' o., , f ••

. ;.~.,! . 'i "': . ,.. ' ,:., r, j, I.' , ' r , KOrtste'~~'{Gó8akOOP8te RdutevoorReiiiger'8"inGb4IC1eN
j '. "'j' • t 'r J ~. ; .1. o.:l..Ju.~i.J'~ t •

I emoeCIigd dool' de 'enol"~. van de Zee naar Johannesbur~ Pretoria en, anC:I.i."
i ivAi 'ltobpfugen, ina~en' de ' :t ' de' 'Mln ~aaJ.' ' , . , . 'r .

'i '·ikfllro';n;ztob10.HltdtODJI'I! Jl; '~;Qï:f~eiiJ8éh:"p8M1onéndle'n~t" váo'"C.ó~~~ëóv ,
~ooo· _LX_KBIf: ~t>~~~o~"i~~.in,24.u~n ..n~r J~~a~~~~~r.,,~ilJe:;·','

ii TE VE'RSéHEPEN. ' naa'bPretlor",jjrbr,: I .T'" "'0') ;'-;," '., I! J ",< _.. " • 'lf': .1.:4 :c/;, ,

TarIef Ml_en __!IaiUeimrg .f

Jh." . i ,; "t ~, 'beteltl·' ."
'" "D"~én"ikSch~'p:êNK;nendl'en~~vi:" IbiJrb&n '(t·(at.1\~

: '; Johannesburg, Pretoria en andere P'u:tse~,in~
en Or~.nle·Vr!l$at. .

"'f'! ~'1t! f 9 .' ;:~v1JLI'" j lj ij tiJ' ,t i.U! d '1 lIti~J~,-,

SPOORWEGMAATSCAHPPIJ. ::,),.:'4
l' .'.":.. ~. ,'~.'''! ·,- ...:r ",r. ~- .. "':: .... ~.

~ .--~~------------ GRAANB
I

EERSTE- ...KLAS ·PAARDEN,
TB W:lJKBBRG.

, t,'

DE on.derget.kenden· zullen. ;Pu-
bliek doen verkoopen, r:an

Beni~'8 Stallen, naaat II COgillJ
Hotel" Wijnberg, op ,

DINSDAG, 27 DEZER,
TB 10.30, V.K. .;

80 :.rate·1laa Paarden, geteeld ill
het distrikt Colesberg, meest allen.
15 band hQQg; III speciaal uitge-
zocht WOl' <lê liar" alhier.
Jf 1. ROJDYR t Zoon, A.fBlAgerB.

5id. PER L1:1.NE'ITQ'
----_.~

----_ ............;.._---. -

--Publieke y~rkooping
., .

'600 Schapen EnZ.
Dg onderget_8llden daartoe

~t zijnde door den beet'
.J.AOOB(J~D. PJ KOCK, zulleJ) publiek
nrkoopen. te

l!IOOrrGBD&CBT
(Achter de Koo), .

Gp OORDODiG, n Octeber, 1898,
Tu tO Ure '. Toorm1ddJ,gl, .

~ Merino Ooien en LaD1mers
100 Jonge)(erino Hamela
50,. "Ooien.

, .,'jO Gust Ooien .
.s lleriDo Rammen
" Koeien' éD Kalven
.. MerrieI
1 ~ lOi88e EZélheugsten
2 DubbeJe.Voor P10epn
lBo~~..· ,
• . VAN ZUL" WALKBR.

GIDEON P.·VAN ZIJL, Afslager •.
Vendu- ea Agen.tB-Kantoor,

Kon. +_,- 7 '00L. 1896.;
~ '~'"

"'j

Uitgebreide .Y

j~S. MARAI~;

, IvnKOOllll&.
. . ~

1r~~E.,B. HOJlAN. r-
i

Afslaftrsi .. ;
.", ..



86 -'té·Qa TetteSlaohtapen, .
15 Ixtra T8\t8 xoeien. '

1 N,O'YH .1896.J. tot .
tb Dec., 1896.
11 lf..:;. 1&.16, }

~.81 Dec., 1896.
1, ~1896'1
. lf) Jan.. 1897...U~l~'1
" ',81 Jill.. 1897.

,\ 1 J.D~t 1897,}

lj Feb., 1897.

CaledoD,
J8DleDville,
BobertaoD,

• UiteD.hage, •.•" .... -
Riversdal, Stlltterheim,

GleD Grey" Kayma, Nama-
JuetJDlt<)WD, VBD Rhij~orp'

900 Vette Namaqu Schapen,
100 '" Kapater Bokken.

Op IilIDA.G, 19 Oot.,
'j'ULLBN opgemelde SchapeD en
LJ BokkeD publiek verkocht wor-

aaD KLAPMUTS-STATIE.
Zij zullen zeker preeeDt zijn en
wordeu ZONDER 'RBSl!lRVE ver-
kocht. . ,.

BARNETT en ROSENBERG.
J. 8. MARAI8 cl e«, AfB/~ri.

,.
1 Jau., 1897.}

16 r~1897.
.-141~ 1897.}

-as Feb., 1897.

Fraserburg, Hanover, Ray,
Malmesbury, Murraysburg,

nxer,~BI1Z', Richmond, Steynsburg.

Verkooping

ZEER K08~8ARE VASTE EN
L08SEJGOEOtREN,

op YrijdagJaa Octobar,1896.PEST.
10 URElP.lI. PB.Eo:m8. Regulaties van den Afdee-

tr--- . liDgsraad'van Van Rhijils-

DE onderriteekende gelas.t door dorp, geamendeerd.
de Assignees van den boedel

Tan den He$' J. G. M.wD; zal j\_' ENNISGEV~NG geschiedt
publiek verkQiopeD op bovange- hiermede datop een verga-
melden datum::)te i' daring vaJt den AfdeeliDgsraad van

:STELUENBOSOH. Van Bhijnsdorp, gehouden den 11
September 1896, besloten werd de

1. Het qrj,ote 'en Gerieflijk Reguláties van genoemden Raad te
Woonhuis Em i!l'uin thans bewoond amendeeren door de volgende
door den Hee~;-J. G. MADEB geln-en Regulaties er bijtevoegen ;-
op den hoek viln Drosdy en Dorp- I. Sectie 15. Een fooi van (2/6)
straat Daut a$ de Kerk. Er zijn Tw~ Shillings en Zes Penco stg.,
op het Erf buiten het groote Woon- zal betaald worden voor en met
huis 3 Huurhuisen die de rente van betrekking rot eenig certificaat uit-
bijna .£800 'Jaarlijks opbrenge~, gereikt door den Secretaris van den
ook, Stal en auitengebouwen. Dlt.Raad voor:- .
eigendom ,is g,legen in het prach- [a.} Betaling van Belasting.
tigate deel va~ ons .dorp en 18 een (b.) Valuatie van·Eigendom.
Tan de gerieflijkste Woonh!lizen te (c.) Oplegging van BelaSting.
Stellenbosch en zeer geschikt voor II. Sectie 16. De l.........te boete
een L<['eshui' ---es"te worden gelegd ap eenig persoon,
II. et ge~n Assortiment van beschadigende eenigen ,weg, brug,

Huisraad bestMnde uit Voor- Eet- schuit, hek, of eenig ander .eigen-
DE RUNDERPEST. en SlaapkameiMeubels. dom van den Raad, zal Twee

.. de st'" d' III. Zeker f,Levenspolis in de Penden (£2.) zil'n, - , .erpest ZlJD llgmg er mwen- Zuid-Afri~.·~ he Onder1in~ Le-
graden Fahrenheit; het dier staat veDI-Aasuran~ MaataehaPPll voor Bovengenoemde Regulaties zullen

de oeren naar achteren getrokkeD . Dr M ter inzage liggen ten kantore Tan
eten en trilt nu en dan. Sliim £500 op het l~en van AD IR. den Secretaris van af den 1 Novem-

. . d h lichaa 'I. IV. Zeker ~huldbewijzeD' en .id 7 dag; ~~ uitem en van et. m zIJn andere securi~ten. aan den boedel ber 1896, voor een til van en.
]Is vergezeld van een gesteWl. beh d ' :! C 1. Op Jaat,.p en het gehemelte, en alle zicht-' ooren., ~ '.
dik "Is rd kt met 't.lag V. Een fraaie hoevee1he~dgouden lP.'• tAN. a_~~. ~~~'a •en 1 Wl]l °hVt~e't e::"w De ~i n, Kettiu.'..'gs en ander goud 0CICn1_'J.Deen zeme ac tge UI zW'ee.~. ; . !

in de meeate r;vallen zet dl&lThea • ~j_ dag l d L:~;1i~
t· di "Is vuile Bn wat vtn'Qer ten e" er ver- ,1iN,.tg en zeer 1 J van een I.' zal 'bod ' rd ...

t, steigerende thet dier ala men a.oopmg. aa!ge en wp en.
. -~en ~ermiDdert ~e melk ~, Komt, ~Iet en KoOpL
kte elDdigt gewoonlijk noodlotttg: lD PAUL D. CIl.trvn, A1~L.!&D.
at de aanatekiDg veroorzaakt wordt
zich aladan verspreidt De besmet-
en ontlaatingn, urine, lpeebel,

ODd, eo oogen, en het zweet, bloed
kt overgebracht worden door de zieke
t. het beddegoed, den groDd, huiden.
f vaartUigeD, door meDIOhen, hooden,
etting geschiedt enkel op korte af-
is, wordt dit tot den kOrsten afstaDd
ng van de ziekte kan gekeerd worden

te en gezoDde dieren. .
HARLES CUBREY,

il

OertUlcated· .WIJ' Teacher
RBQUIRBD.

FRESH Apflications for the
position 0 2Dd ASSISTANT

in the above IDstittttion, wgether
with Testimonials .of competenoy
are invited, aild will be receIved by
the Committee till'

Monday, 16November next.
KDowledge of Dutch will be a

~mmeDdatioD. Salary £108 per
Annum. Duties to COmmenceafter
the' xmas Vacation.

;F: J. M. CLEMENTZ"
Secrê~.

Colesberg, "
14th October, 1896.

Onder Secretaris van Landbouw.

WEGG~LOOPEN

VAN de PJarl, op Zaterdag den
10 DEZER, 1 vale OSen 1

zwart witrug .<)s. .
Heeren 8cJultmeesters en andereD

bij wien bovenJemeld~ Ossen mogeD
komen aanloop,fln, gelieven zoo goed
te lijn daarvan. dadelijk ¥,onnis te
geven aan d~ ondergcteAk:enden,
door wieD alle ,!billijke kosVen zullen
worden betaal~. '

W.ALDER & Co.,
; Zagers, Paarl.

Paarl. 16 Oct.; 1896.

LlDdbonw Departement,
Kaapstad. 15 Ocrober 1

MIJN eerste verscheping van EARLY ROSE in Manden van
751bs, zal alhier_zijn vóór het einde der maand.

De Tweede .EARLY ROSE, 14.A.GNUKBONUM el!..nu. BIBQUITS in October en de cierde in November, apen in
kleine. met de hand geplukt rijpe Zaad. '

Alle in handen zijnde 'Orders zullen meteen uitgevoerd worden
_ toOr h~t kleine reetant worden dadelijk Orders gevraagd. . .

..A.. ~I':.r':.r I 46\-,
G ROE .NTE·N PLEI N K! Ar STAD.

,Stellen bosch. .

Hoofdondel'lijzer Benoodigd
APPLICATIES zullen door deD

ondergeteekende ontvanren
worden tot op 13 November, a.s.,
voor de betrekking v~ Hoofonder-
wijzer der Eerst;e.:k1as Publieke
School te Richmond en Bestunrder
van de K08tinriohtiDg.

Het Salaris is £250 met een
verdere bijlage. van £lOO per jaar
voor ~t ,Bestuur Tan de' KOltin.
riehting, benevens vrije woning.
, Applicant moet lid zijn van en
Protestantsche Kerk.

Een getroUWd man lal de voor.
keur hebben.

Om verdere bijzoDderheden doe
aanzoek bij .

P. A. ct RUTH,
.Eere Secretaris,

Biêhmond.

10,
ODD- FELLOWS

• I. .

op Donder~, 29 Qctober,
Z~en teC4LEDON, ~O Eerste

Klaue Monte,ojde:oEzels, I

DE Oudergeteekenden, aie vroogm' ia Te BREDA~DORP, oe Dins-
de bezigheid warea VIUl den heer dag, 3 No""mber, 100 Eerste

A..S. V lUI Coller weDllChen aan het pab- ¥laSSe Montendeo Ezehl, en te
lie. van StelieDbOllChbekend te makeD dat STORMS VL. opDonder~, 6
zij op Maandag, u. eene dergelijke be- ber ~100 Eerste KlUee
zighe,d uJleD opeuen, ea hopen door u . , ..
hlUll18vrienden en het pabliek ondersteulId montevideo E~ls, verkocht worden.

.,. ...... lcbame venameling van meet" te worden. Zij vertrouwen vooral daf Zij zijn aJleD~itgezocht em kunDeD
... 100 na w_ldberoemde per!IOIlen. de klanten van wijlen den heer Van Coller met vrijmoedi*'heid worde~ aanbe.

JM, ... , bekende _hen VUI.Ile .0' hen niet sallen vOOtbijgun maar hUD de- 1 I;I!
...... ~ Kamer VUl A1grij.lijlrheden zelfde nieuwe onden.teuning lIuUen achm- vo en. li •

;~ ~ \0 'I.m.•tot. lin.m.; II' A.vouda 7 tot 10. ken.l. aan hunnen vroept'81l patroou. J~FABRIdtus.
" .... ;lI.;~6d. XOO8enJANDEWET ,.-
.. "mmnon atJlutk&le Lenllde Stellenboloh, • DEMPERS, MOO~E cl KR/GE, Afllqefl.
• .~ III PlDJ08WI. li 0.., li86. Caledon, 16 ~; .1896.

ZAAL,
PY.WUII'.T. &AT.

. .,. 'I loran" ·llld.... 'I ',l'OIU,
D. lU.UWE LONDENSCHE

11SSBIBBBLDII GALBRU,
, _lUllUYWDln HETa.s. "10.1."

Correspondenten
WORDEN v8l'1OCht,we brieT.81l-

. geld ~r bêtali~ VaD reb-
n,iDgea voor IUbscripties. Ad'ftD'-
teDties en Drakwart bevattende of

, betrekking hebbeDde op ~h.eida- .
~ zaken, ,MD den SeCretariI deP

ootitna-m ~..... MMt.,bappij. eD." brieTen met
Pn'.:,;.;:«t Kan- iCorrespoDdentiea Toot .de Courant

, aan deU Redakteur ~ nchteD.
,en TeekeningeD . A. B. HOFJlBYR,

ane verdere iD- 8eoretaJ;is.
wordeu Imtkpen Ha.atA1Obappij -

Van de Bandt de 'Villién A; Co., (Beph)
.. OU Land .. Kantoor,

~tied, lj 00$., 1896.

.JPAlmA'pkt·CI 'reu-
en VfTt-

Kantoren,
Controleur
Ku}l;ltad,

:tot op Dinldag
1896.

8Mlten twee voldoen-
voor da uit-

KODtJ'akt, po die
DlOE, __ et Kontrakt mede

No. 19, Onderwijler 'Benoodigd,
498-500 ' VOOR DB

l/.Il:lUI~lJ~" &ndgaandeSchOC)I~'rijgerhoek.
Vnn'I"1rAa.-rl'An zal wijk Wit~bergen, distrikt

aaIlljzeElroI129J. w9fden, ! Bethlehem, O.V.S.
O'AIl""'V.~ worden

ove1reensbemlnln,ldtr mede: A PPLICATIE8 vergeseld van gecerti.
fioeerde aftahrifton van de bij de wet

v8l'8Ïllchte getuigschriften van bekwaam·
heid. goed &edelijlt gedrag eu lidmaatBch&p
eener Proteetant.ch8 Kerk, sulleu door den
ondergeteekende 01ltvaupu worden tot den
1 NOVEMBER, IR96. ,

SaJarilI. £120 'per jaar beneveu de
achoolJ,eldeD. '

Bi Ihjke niekOllten sullen vergoed worden.
Werkcaamheden te beginnen in Januari

18fl'1, nAlie v"cantie.
Alleen ongehuwde pel'lJOnen lIullen in

aaumerking komen. .
JOHN N. SWART.
Voors. ~booICOJDmiaie.

Gilliershoogte, diet. Betbl~bem. O.V. S.
9 8eptember.1896.

BENOODIGD.
Voor de Houvts. School te LAOY-
BRAND, O.V.S. een derde

Assistent.

11'\ PPLICATIES vergezeld van
L voldoende certificaten van

.II'IIU ..... ~ bekwaamheid, goed gedrag en lid-
V... ,"'"'UI"'........ uc. Klas Imaatschap eener Protestantsche

onder Kerk, zullen door den ondergetee-
bWtkeItondE" Klas kende ingewacbt worden rot 1

moeten J(1BZOl1l~tD worden November e.k.
van den Salaria £90 per jaar.

Laadbouw Kennis va.n het Kindergarten
TERDAG stelsel zal eene aanbeveling zijn.

,IJ.,""'u"...., ... aanst, Billijke reiskosten zullen vergoed
van alken worden.
naam der J. A. JOUBERT, V.D.M.,

ge- Voorz. Schoolcommissie.
datum Ladybrand; O.VS.,

8 Sept., 1896.

WEGGELOOPEN
unnenxm aanvraag . 'P d 27 S be

vel'ImB_ln worden. ( ) en st~n' )epte~ r, een
rood bruin Meme . Paard,

RREY, vijf jaren oud, kaalplek aan rechter-
Laadbouw. i kant van den Delt. en merk op een

-+--'----------- t der voorblaaien, Heeren Schut-
:sOHUTBERtOHTEN. meesters of bij wie het paard moge
, aanloopeD, gelieven kennis te ge ven

IN:het Schut al~!er opgeBloteu boveuden aan den ondergeteekends, door
poorloofden tiJd :- wien alle kost en zullen vergoed

1 Rood: IIOhimmel OB, omtrent 4.. jaar oud, worden: '
reeht8l"OOr halfmaan acht.er. Iinkel"OOr
Blip en lIIl~tje v~ voor. . S. V..tN DER SPUY,

1 Lioht Brum Meme Paa.rd. met een khun Alexandria .
kol .oor den kop. en rechter achter poot P.O. Klipheuvel.
~t, ómtrent 6 Jaar oud. K be
lndien bovengemelde dieren niet gelost oe rg. .

worden snllea zij verkocht worden alhier -------------
uit ~ SchIltkraal, Zaterdag abte October
1'896, d;Ie morgana om lO uur. Plaats Opziohter Benoodigd/ W. THERON,

, 8cbutmeuter.
Nieu~~ RUit,

18d~ October 1896.

A AN, GEHOUDEN in het Pablieke Schut
te 8teinkopf, boven den bepaAlden tijd

en iridien niet tevoren geloet, zalleu dezelve:J:!SchutItraal te Steinkopf TBI'Iroo. ht
lliOP Vrijdag den ~ October 1896.

ten JO !lar voormiddag, als volgt :-
1 Z~ 08. winkelhaak van voor beide

ool-eu. '
1 BOoi Oa, rechteroor winkelhaak van
a,eJl_ link~ Blip.

1 Zlt'art lap Koe, Bantam IIChoft, oage-
m.rlrt.

1 ROoi geteebnd Koe. recbteroor winkel·
liMk:van achter.

1 S~~kel getee~eude Vaars, reeh~r
, ntaluw .taa.rt.link:eroor haJfmaant]e van

.. ht,eJo. '
.! i(Getd.) L. G. BREOHHR.
i : Schatmeester.S~<¥.. Namalnvaland.

6 Ocfpber 1896.

INde nabijheid van de Kaapstad,
bedreven in de bear~iding van

Wijngaarden, Vruchten-boomen en
allerlei soort van werk op oen plaats
Woonhuis verschaft. Doe aanzoek
W.W" ~ntoor van dit Blad ;
noemende het Salaris. Getuig-
schriften of verwijzingen v.;,reischt.
Hollandach. sprekende Boer
de voorkeur.

OnderwijzerGevraagd
OF Onderwijzeres (Ongehuwd)

Voor eene Private School op
een plaata omtrent één uur rijdeDB
"n~het dorp Luokhoff Kennis van
Enge1sch en B olJandfICh vereischt,
ook bekwaamheid om kinderen voor
de Aanneming voor te bereiden.
Salaris £36 per jaar, met vrij logies
Getuigschriften va.n behtaamheid
~Dgoed zedelijk gedrag te worden
gezonden aan

E. ,G. MALHERBE, V.D.M.
Luckhoff: O.V.S.

13 October, 1896.

A 'UGEHOUDEN in het Schut' te
.ll.J ~ookfontein. bovên deu poorloofden
tijd.:flntworden verkocht op ZATERDA..G.
den 31 ,October, 1896. ten 10 ure/v.m .• iD·

dienlDÏ~t beVOl"8Jl8 gelost,
1 ~ Koe,· gemerkt beide ooreD winkel.

~:, 1inJmOOOr mij van achter, met
een ' .

. !. J, A. EN'GELBREGT.

. , Schutm_ter.
K~OIltein, Clanwilliam,

1'9f>ber,I896. KEN N ISGEVI NG.
4NOEBOUDEN in het Schut boven

deja poorloofde.n tijd, en te worden AUSTRALISCH VLEESCH te
t op ZA.TDDAG. den 3h~ k~' Tak~~he-'
~ ten 10 un v.m., IlOO niet te vuren oop onz.e UV&I~

r ï"' den, M, PL1U STRAAT. BM Hoek
Vial Donkie Kerrie, pmerkt beide van PLEIN EN ROE LAN Loaren ...nIaftturt en rechteroor half· STRATEN
~:van aehter, omtrent ~ ja;ren oud. ' •

r • i w. N. T. D. KERWE, PRIJS et PER LB.
~. 'Wk, No.S' 8cm.n......... COMBRINOK IN Co,
,m.~ 18 oot. l896. Xaapttad. 16 oot. 1896.

I

AAN INTEEKENAARS.
O·E Subscriptie op clDE ztrm.

~IKAAN en ONS LAND"
zal 'VUl af 1 Januari, 1897, terug
worden gebracht op den ouden
prijs, te i weten: Een pond zes
ahilliDga per jaar of 6/6 per kwartaal

A. B.HOFJIEYR,
Seoretaris.

DrukpennuatllCb&ppij,.
Vall de &Ddt de v illien &; Co .. Bpkt.,

17 A.ug .. 1896.

VERltOOPINGEN.
... 1.. J. COBTZEI, 4FI1L,4GKR.
III Oetober.-Donkerhoek, PbUi('lltown, <lt! plaag

Donbrboet, ei... IlOO lII<IIqIU KlOOt. 1e9'llD<k ba ve
buillrud, boerderiil~ kar ens. ens.

J. S. '(ARAIS "tb. AlI'SLAGBBl!.
19 OctOber,-Klapmu-.le, echapen eft lrokkeu.
20 .0000ber,-Klapmut.utMie, JOO ~·kl&l! cscle.
22 'Octoher.-KlapmutJoeltal.ie. 2iiOeenstc·klu eSeIa
:rt! October,-KlapmutMta~ie. 160 ecnte·klu _la:

PAUL D. CLUVER, Al"SLAGKH.
23 Octobcr,-MlAillenboo!ch, _bw.. eu lw n

&hana bewoood door deu beet J. G.• bdet, buiaraad
eDle~.

ANDRIES ~K8TER, A.f'SLAGKR.

2v October.~akhahf01J..m. Piketberg, Aan'
deel in de plMl~ JakhaWouWiA, klein cu grout ~ce,
hui~eu ..

J. J. BOP'MKYR " ZOOS 4P'1>LAGKBl!.
17 October.-K-petMd en bij de belll'1l, twcc

plJI&tJljCl! op de OIal'CDl<)ot vlakte.
17 October.-Wtjnberg. ~

J. D. OKLLIKRH ~ 00., A.f'KLAOKRI'!.
1November.-Preto ...... llM'eD.
Il November,-Reldelbr.rg, ·Z.A.B., enelL

JACOB RKTlK ....
20 Oct.ober,-Bopefleld, 110Cl vette Kaap"ehe

lObaPen. ,ui L de band te WOf'deaIverkocht..
DB VILLU;Bl!, UfMBLMAN ok ce. AlI'SLAOKR8
19 October,-KlAprnut.l&tIe, U __ klu ..eUe

s1ach,,-- ea lj) extra ..., koeieIl.
J. W. KOORRBKlJ Ja. .t 00., AFSLAGERS.
2l! October,-Kal&baokruls&&tle, levende haft,

bui.rud, kleOIe I!OO'I- en&.

OIUIPERs, MOORE.t KlUGE, AFSLAGERS."J October,-Calco1Du, 100 eeJ'Ite.,klu Moote,i,leo
eRt... .

8 Novcmbcr,-U",.....arP, 100 eer.te-klu Konte·
..ideo e ,...18.
II NO'elOber.-8Ionn ...¥, 100 -.to-klu Kong.

..ideo etIel&

Produktenmarkten.
LU:P8TAD.

Y!IOSGa .KAan·

16 October, 189'6.

" L d.
f) 0 o
o Il I)
o 1 a-
o 0 IC)
o 0 1.

Hav.,..booi
Aar, Iappelcn ...
Krwwo (groene) ...
Pompoeaen
Kool

... 0 1 li

... 0 li 6 -

... 0 7 0 -

... 0 01t -
... ... 0 0 -

I Wapn en 6 karza.

yrllllwlI JU,U'l'
Iii October, IIN.

Gu" ..
Luk,,·an. .
Lemoenen
Appelen ...
BIter ...
Kieren ...
Uien ••
Aardappelen
P >mpoe""'l1 ...
II:no' ten (;croene) ...
Kalkoeneu
a"nsen ...
Eenden '"
Hoenders ..•
Kool ...
PoOI"! .....
ZOltl'\cmoe.nel) ...
Varken& ...

" .. ti.01010
o J 6
o 17 0
I • 0
Q 1 6'
o is 1

.,... 0 H! V
OU 1
o I 0
o 8 6o II 6,
o li 8
o 4 0
o li IL
o 0 2
o 0 0
o 0 0
o 0 0.

... 0 06i
o 0 6t

..• 0 9 8

... 0 6 li
... 0 I 2
•.. 0 lf li
... 0 ~ ,

o 6 0
o 0 iii

. .. 0 I; I
_. 0 jj 6

o li 7
... 0 II I
•.. 0 , 0
... 0 0 1,
. .. 0 , 8
'" 0 f 6
... 0 6 6

KIM~KRLII:Y.

( Vali Ik h~ Ja_ La.fIn"e1tCe ft 0,.)
Jl) Uciober. - (Per UUgMO/).-Prijll81l 'f'&Il

prodn1tten op heden ;-
Meel... 1 11 0
MieJiee 1 ~ 0
Mieliemeel... 1 -i 0
lUtferkooru... 1 8 0
Zemelen 0 6 0
Haver 0 18 6
Ha\'ergerven 0 9 0
Kaf...... & 12 0
Uien... 1 8 0
Aardappelen I 2 0
Boter per lb. 0 1 6
Eieren 0 I 6

o 0 0
o 0 0o 0 0
o O' 0
o ti 0
o 0 0
o 0 0
o 0 0
o 0 0
o 0 0
o 0 0
o 0 0

LONDEN
15 Octobcr,--(Per telejp-uf).-s..te I,ok",ol

wor,it ~noteerd tegen 1.6d per lb. op de kq..,n.
de r,,.,ko wolveilifl;(eTIwordt bé8te _u""";uc wer.
koe:l! tegen de volle prijzen .Je.r 'fOrijle YelUIIB. Vet.-
"ol en Ilcchte ..Uezen sijn ó pereent ~.

BIAlJ-;IdYOSTKIN.

( F1171 dm hur l'1"lIIIk Ol«Aeld.)

111 October. - (PN' kkgMa/). - Pry.en 'f'&lJ
prodokten op beden ;-
Gezift meel... 1 JO 0 - 1 11 0
Mieli811 0 19 (I 1 0 0
lIieliemeel ... I 2 0 1 3 ()
Kaf ... 0 6 0 0 10 (l
Zemelen 0 7 0 0 0 (I
Aardappelen 1 5 0 I Hi 0

De lll&l'ki ia talne1iik "oormn. Er i. l'I'aC
naar &lI'dapJiele ea kderkoom.

EEN PASlEK IN Et!\: i!CHOt';;;;::_Deze~

.n 0!lt.tondinden lC~uwburs .. Ookh.ter
een PA nek. maar een psniek 1'&11 _ loeda&rd~
80?"' ~ dOor eea . . . mau..
Midden IU een roel'15nde aoeue Ji.,p een mniaje
o... r bei tooneel eDtrippelde doodbedaard nu.r
de h~din van bei drUB&, dAt "Qrd evoero,
In mlUd~ d&n peD tjjd "II de h:t:fin " uit
hur rol en ID ~p, voor.bei muisje op
Nn lOU K:""i'roogen. . Bet pnbliok ...... op zIjnbeart.." UIt ana ~temDllu&," en buuie in onbe.
daarllJk lachen UIt. Maar bM rrappipie Z08
110( komen. VAD ..n.lranleu kWameD tooneel.
spelen, tooneelkn~ta .u ~ op het
t~l om bet mUll)e le vt!Q8ie. i maar neL
dlert)e I.let &leb met "t.ntrell en IpnMlg in ZJ III
&npi mulden onder het ork8l!t eD VIUl"'" onder
de toeschouwen ! Nu..... Leidt.n ill nood !
Alle d&lDtlI ",yen ~un &apt in gilletjeA lucht.
aiondp van hur mplutaen op en namen &lIer.
lel ~oono~elen om te beletten ;at de
lDUlI sich de tTijheiil lOa ..eroorloven in baar
~"poDnell'te lauipen. Nu be(roa er een wareJ-:;:r. de milia. ?f. "eie .,lutaen !.eieliJl.
w, I' mde de kreet: '.D&u 111 zjj! Dur 1&
ZIJ • Beert'fI buInen sich om bet dier b-i1 de
ÁUI'i te pa~en, d&mo. gilden ala de mt';u een
IIeOODdegemen ,,~ de to8I!choawe~" op de
boYenfle raDgen gierde. van bet lacben-d><=,e achouwlmrg Will iD ~.e{a roer ! Een.-
. ecbier weerklonk een j~i als t'&D eeD

triomfator.; een der beem\ GlIder bet publiek:!~m:::,_._~n 8Q~W<ald=hau vierenddame. -ild-......... . "liD de
sie, ~. O!B e t. Err

w _ ~Cb.re ~en op bet
tooneel . • De triomfator WIerP de mais~~ ~ooceD in d. klaaweD 'faD hur ..er
........,._ wat t&W1I yoor 4. oasen der !oe,
..,.._ ap ... iooDeel Yertoond werd is te=.en "1'I'8eMIijk 0"11' ud~ ~vv .s~ lot
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TAN·DEN!t
TANDËNl!0lIl

~L$OOK' VERF/OLIE, WRNIS, :Bf]'RSTa1LSi
, ; .SPBCIALlTliIl'l' :_;P~ JluM (stU~ ~P~)' "l:loebt~ .~~H

" VOJ'IMD,- .•-- .' ",' .' .' .:
• I A.rcliliektn. Bou~n _ B'IliIeiguaare aalleD tijd lpu-eu ~ 1rij1l
: la ... heYeD relief te ~ CUar ze teel pmakWijter op te .. tt.u
.,,' 1ich- eD goecDrooper clan hout. .
, ' J. C. _t lIAIl alle lOOl't van HqUacbilderiDgen Veraieriag baueveDI het 8ohllllJll.

... 'ftD Uithangbordeu. ter11 hillijkt prij$8ll.. ' " " '. . ,', . I

"BO;'-'-HE' MIAN HO·· US·· E 16HOU~~:t;iJ~i
. . J' , B.;A.:APB'~~ ,,'

. ' " . . . -.:." .

BURGSTRAAT, .KAAP.a.l;AO.
.' :, .." b ,l~:..~; ,<I ,;., ~: '''''yl, n*,}~'(~~il~~l~;!." , '~:'BOCII' ' '''.~I;''~'.'' !: ' .,.;' fl.J "!: j

'" . . . , •. "~-t·.~" .?, ;

'tnvoerders van .Allerlei:,IJ"zerwerk,
Behoort menaltijd eerst të gila" oM .

KOMBUISKACHELS EN LEDIKANTEN., .. ..

. . " .
'lJt't~_ .. 't.Id"'bU

WADNER EN £RIKSEN,
ZWBl~~=- II 00.• 17 De Heer, WALKER

"i' t, Jtaa,.tl4.. allilomon
1 t'--~""""""""'-";;___'''''''''''_'''''{ - 'DlBIII'l'BUB vu ot' '
'BI'~ ..U lmeri.cJ.n" LOKDDSCHITODD &&1\1&&&

,'. .V~N NIEUW VORK.,

WlIITEt'RYAN &Co.,
. 'to HEEFT de eer aan het.

in de Buiiendistnkten
beriohten dat hij eeD HEEL
TANDEN iD EEN DAG

,4 " • • 'YOOB )1ft KOdtmB SEIZOENUVBLD' yl UK ani ,
, 'tDIN8PUIT van de ooste kwaliteit. . . ;"": . '
;~:~~'. TtJINlJANEEN. JIAN<J~'1'.
t "PIOlIIOIIA.lfDJF,S, bentteDd~ allê benoodigdhedea TOCIr., .......

. kleiJ1~_~l80haE.~n. .'; ".
:·BERQXNAPZAXKEN (zooa)s op bet··~:"iiït!Ë· ". ja
, . pbruik) zullen zeer nuttig'bevonden wordeil: 'VéOr~ .
Probeer.OId CARBOLINEUM. die HoutbeWlU8Cle.~ ~

merboa$, met dese uit.tekende stof behandeld. sal ........ MIl
oorzaken van .errotting weerstaan.

MN, AANVRAGEN VAN 'T BINNEN\..AND WORDT
PROMPTE AANDACHT VERLEEND.

leveren wgen minder dan
I HELFT .an deD geW'onen
Een waarborg voor vijf jaar
met ,elk stel gegeven.

A/kt 9on,u,tati,.. ,.hee' Grati.,
LEl1'ERZ~tI'l'ER&

ONMIDDELLIJK gevraagd
. Hollandsehe ·LettersetterS.
",t-!'k. .DOe aanzoek UIl !Mt
toor ftIl d,it Bt.d:. .' ,

",

DBJIIBIIG HIlIIIDW GIl .ST n_s.
. DameeStverbeterde ~hin8s in,de"~\VmlcL'

.DB DEEBJNG HAltVEiTU OOR. 'fJIl Amerika. Dll,d4f
grooUlte fabribatea 'Tan deZe klu van :Machines' in. de'W" "ldt en

~ plaats hebben si ttnomeD do... de verdi~TaD h~e :MacbiJi.
die op ROL- EN :e JU:GEB8 loopea. en de Jioh~ om te
trekken, zoowel all de IMrk8te, lichtste en duarsaamste in,;jo,; ,fttU"kt zijn.

De ~BBING JUJtVEItrER COKP, zijn ook de ~root.te fab-
rikanten van BiDtlPNa. If 1.v... , ieder jaar uii hun eigeD werkplaa~
16,000 toa. ,;THORLEV'S VOBR \

VOOR

,R"U'.N'OV EEt.
Paarden;' Varkens, Schapen.
.. ENZ .

'. ,."

,~IIERlKAAlSCHE. RIJTUIGEN
BN .

KA_a.BN.
WHIT,E RYAN & CO.,

BUROSTRAA T. .
. 1l!J,t&logua en Prija-Lijat op !&D.zoet

Venster Glas..LAcTI·FER

Di: DHNNG " PONY" MACHINE,
~_ .",.,., .. Ja..&t ... mMe VIJl • n., ea staat op Rol- en

. ~~"Jij,~ nOrk~Jl, TJitsUJ_ veorkom81l
:~Repara lIlIUpltea, am de'XaohiBell D1lurz~eid
,.XrioJlt _ ~. ,eve... le stil en z1lilrig in het werk maken.
-De DaeriDg" PO t tt rn..hnaoaine, met Bol- en Baldra«8nJ, is de
l1ÏtkolDlt fttl de onde~ .. arbeid VaD 20 jaren, en heeft reed.

• ',etoond de" ~ TMl W Oog.tt Teld II te lijn.
" .fhBi«e da- Toernaamate il'ekken van hare betere kwaliteit zijn:-

L ~- ft Baldrapn, die haar de liohtete Bindmachine in

do 'Ir.-.ld mabn ~.,.; WGJdt.i. JIWa. tor Vfft.' , die het eind. open of ges.loten
~om er aaM' weUoh of KortGraan mee te behandelen

8. Vefbet.M aa.r. en &Dij Apparaat, dat in
staat stelt .. diehter te snijden dan eeaige andere machine, eu
kort of neder geelage. f1'MD op te PNIl, dat andere Binden
r.ooda ... lieeell. . :

4. BIID4 Apparaat, dat een. diohtAt ronde IOhoof Tall eenige
veftIaP .......... _der u,uwpbruikende daD eenige
OO~IND" :HaaiIIiM. '..

6. Lage St." ea "tmiddelpunt van BWaarle1tracht
dioht 'bij de.a Jft11d, waardoor de macbiDe met·goed ge'Yolgge-
b~' kan .'" iea op de HeHiDtr TaD liJteil. Bei:avela. . "

De DEEBlNG HaVBSTER con, gebruikt 8000', man in .\:
hunne WerkplaatIeD, dte ltl akkera grond beelaan, 8D kmmen. voor :'.
iedel't! mmuut dat er pwerld werdt,eene oopi MaohiDe Jnertn. behalve' " }, .. . , . . . . . '-' . "

ló,ooo~B!~C~ OB ~ en "!edeDeerlng *;-t:.::.~~ =.= Ij.";'~ Kaij.
lfachinea, die op Rol. en Baldraprs loopeD, alV0ND8 een1ge andere te; ',' '
koopen. Boeren en anderen behoorden ook tie n..-. om Deemg B' d- '
garen. en te zorgen dat lij' het krijgen.

EENIGE AQENTEN-V9Q-R-ZW-. tD.-A1::HlKA:;

LLOYDS EN COM'PAG'N
40. BU_ •• T.... ".1'. _. • •• T........

ALLE grootte'n en soorten,
insluitende Gek Ie u r d, . ZUID-AP'RIKAANSCHl!:

Fanc~ en Splegelglai. , ' .KONINKLIJKE .........--
Orders van buiten otnvang- Oe II CASTLE MAIL ft ~.a~ctua.ppl

en speciale attentie. ...
G. BEGLEY.

KOLONIALE STEENHOUWERIJ.

B O.A.!lE 8J1 ZONEN, lIóek 'R1l Strand 0 L&ngsl1V.t,
,K.AAP'Ii!I'rAD.

UAlfEtWfRlfI IJJIB£lI8. T£tEGWIIISCII lORES: r.allE ~~,~"snn.
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