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DOODBERIOBT ..

OP heden, ?!ondag IDOrJ(en,2.i October•
verboiMie. nM" een beter OanI om

den Grooten Kin,lervrit'nd te .ijlt, OIl

t.eederptWd zoontje OollO!J.llI GIIOIlJJII.L.Uk
Loc", oDd .. ~Jlden en 2,'; ~II. . ,'.
h 100: Hi. 16.. Gft'. un : 1. S. 4-

. J. A.. LOUW·.
M.lI.

• ~101!I~cl~~r~;.)

.V~ TAJELB A AI.
. , '.

~oo,. iIJ~noodigdh;d8nt 1897.

, ,BELANGRIJKE VFRKOOPING GROOTE V.,ERKOOPJNG
-VAN-

CAI:. VI N lA.
.FRANK JlOBB.. ,*retarilJ.

eigendom lijn te verkrijgen bij Johann8llborp ';A.friwllaCh.
K... priad" Oape 71_ en OULud, P~ h,iSab8tb. B. P. H,r,,"
DupGtcA, Durbaa NatGI Jlerctfrr. pretoria bij de af.laien.

HBl' Pu~liek ne~e hi8miede
kennia dat de onderptee-

kende 't volgende belet en verbiedt-. , .
'YlI :-

1. Dat ielD&l1d 't ~ moet Olll
't pad van Koppieá~ of aan ea
,bluikmáa.k uit op eenige manier
te gebruiken of berijden; aIJook· •
verbi.,dt hij .eenig rondloOpen-·
op 't veld van Koppieskraal ; 'fel'der
belet hij ook al,le uitspanniaga. _ .
stanings langs t groot, ~ ~ ~
grond van genoemde KoppJ ;
vlegen in den _Achter .Ran.....
distrikt Calvini&. Alsook zijn mer..

WIL men een vertrouwb&ar, von~ig en boeiend verhaal nn de mede belet alle rondloopera in "veld
. Samenzwering tegen de Zuid Afn~nlJChe I!_e..lu~k lezen, en op .d~n grond yan de plaa~

koop dan bovengenoemd boekje overged~ UIt ONS LAnD en.08W'erkt Brskrivier en UItvlucht.,. beida
Y.Ol-ns de beste bronnen. De origineeIe taal der documenten wordt gelegen in den Achter Humam.·
1OO";eelmogelijkbehouden zoodat de plJChiedenia ala volkomen jUiIi distrikt C&lTinia. .
kan beschouwd worden.

DE SAMENZWERING
\ . -.

TEGEN DE

Zuid-Afrikaansche Republiek.
Prijs slechts EEN SH ILLI NG'

s. D. CILLIERS & CO., Afslagers.
E. A JOL. .

Bra.krivier, Calvinia;1. exempJ.aar
6 exemplaren
12

voor een shilling.
" vijf sbilljngs. z. A. Bijbelvereeniging," negenVEBKOOPING. " " -

DE JAARLIJKSCHE ALG ••
MEENE VERGADBRJNG

van de Z. A. Bijbelvere8l!~ al
worden gehouden op Morgen
(Woensdag) Avond, deu·
28sten dezer, ten 7 ure; in de
Groote Gereformeerde Kerk, Adder·
leystraat, onder Voorzitte~
van den Wel.Eerw. Dr. J. J. Kom •

Toespraken zullen worden gehou-
den door verschillende Leeraren.

VERKRIJGBAAR AAN "ONS LAND" KANTOOR.:VAN '.

ostbare Melkboerderij,
UAUi'B'IUf, YEE, ~DBOUlGBRBIDSCBAPJ' Bu.,~.:I.~_e.VIet... De IOITIId II át groo~ doe· du DADILUl lIDmet.

.-..-~.__.--..,......,.
on(lerllr8t4~Ken(]I.(\, ~p last van het edelgestrenge hooggerechtshof

likWlda.teur van de gesam~jke boedels 'van den heer
TBOMAB SMUR, heeft de heeren L. P. CAL'VIN EN Co.

op. te veilen op de plek,

AG,' den 30sten dezer,
Afdeeling Swellendam.

Onderwijzer Benoodigd. J. M. DE. KOCK,
Secreteris.PPLIC.A TIES women gevraagd

voor de hetrekkiug van Eel'81ml
A88istent of Asai8tente in de
Tweede-Klas Publieke School.

Kennis van het Hollandach een
vereischte. Copiën V&Il getuig- •
achriften van bekwa&mheid en goed
zedelijk gedrag met applicatie te
women gezonden un den onderge-
teekende vóór of _op .den 17den
November e.k. ijalaris £70 per
jaar. We~kzaamheid te beginne~
dadelijk na Kent vacantie. Appli-
kant moet lid zijn -no een protes-
tant.che Kerk.

J. B. VAN AARDE.
Sec. Publieke School.

Tulbagh. 24 Oct.. 1896 •.

BfllDdziektewet No. 20 van ISM.
.Gelijktijdig Dippen .1896-97.

HJERBI.J wordt ter &lgemee
naricht kennis ge~even dat

de tijd \'001' gelijktijdig. Dippen in
dit distrikt v8stgest61d is volgens'
de bepalingep van artikel 17 v&Ja
wet 20 van 1894, -v:an 1 Junari
tot,ló Fe~ 1897.

G. w. HORCHERD8..
i.IL

._----------

"
.t

'"



de&A
De b.

Kerk)
.reg.n
.-c

B

IAAI'~ AD.

•• .t. T:
, oe ,I

" .. d,
0 8 9

)... 0 (I I) 12
Q ! 013
o Il 1 o Ja
0 I D 0 1
I J II I &
0 I) .. 0
0 0 2 0
0 0 3 0

iCT
~! ber, 1

" lo
d.

0 i o o l~
0 o io 0 1 6
0 " ~ o o 2t
0 2 t 0 i
o 10 o l;I. 9
0 2 0 0 S 1

)... 0 0 7 0 10
() 1 6 Ol 3
U il d 0 B 1
I) s :I 1') I)

0 0 :I _. 0 I II

(I , II
~.. u . 0

o 12 0
0 0
0 Il 3"

it; .........
B"

(

Pnn

Pu;

werd

DI



, ci:r.'
"oor.~.

mt,t_
.s
tri_
,w ... --·

!
cl.

,..-
lIS ,

o
IJl "OIl
dooe-
~ t
h d
nUl 't
'li ,

,n)
rt y

.ohuill op

,wu

•;BTD.

b.
I!.
L

.'

QVE
E ~ HtNBF,s' ('le MO&U.tJXB.BID .

• GEN.

eD
Kerk) i
regenl.etl, bet
aacb Il

EE' f\. TIE, '

D Tt:R '''CBE LEE.NIXG.

..

KAAPKOLONI

SPREUKE" :!ti; )i.



9. ·Ken ....... '901
peet je YU ~,.,,.,iIteIl'OOl'
buk UIl ftOl'. .. .,.,

B' ». w ~,~"'~
Kennisgeving.Op last,

A. L. BRODZIAK.
Secretaris..I

K Jan Andr-es Haoo beuigt bier-
m Je dat ik volkornee genezen

ben van hevige kanker in ruijnlipdoor
het ,. Aesiab " Kanker geneesmiddel
van Mej. A. E. van Niekerk van
L~vc ...steill, D'U rban Hoad. Ik
was twee jaren o-rder de geneeslmn-
dige behandt:1'Dg , au Dr. Chadwick
van Darlin: dat mt, wel kostte doch
sonder g'oecl !!I'\·"lg. I'r.....imouds
"all MlllllJt,,..bq,' ,,;.1. 'IIi ,rl\t lor

kwaád iij u.i u ',li' ,,,l, ' u' wou het
81,ijdt-n waar (ba,· \\.n; )I, ,,::-t aan.
Zoo ho roe ik 'dlll :;~ \.\)1:::'" !lOI'tl-

de mi Idel. g r.ru ii.t-: I, ", ,~lJ werd
,eno7,ell. Het t>l I:U .i-ru-n jareu
Keledea Jat, ik rauu ..a:.oihez -ud beu.
!xl dieu tijJ omtrélJt Zt:\"cnj;lreo ge.
leden heb ik mij van Dr. Nienwoudt
vau Darling I .ten examineren om
mijn leven te verzekeren en hij vOD4npj volkomen gezond.

J. A. Rabe A ZOOD, Jr
: D'r rban Road

2<le Maart, 1896,

ET dezeu maak ik bekend dat
op mï.fn,~vlaats Weltevrede.
BergrIVler, dist, Moorrees-
is komen aanleopen een

zwart ezel, een ruin en 1 vale ruin,
denl8den Oeto~. De eigenaar kaD
ze krijgeD álo hij de onkosten
betaalt. .

A. J. ViSSER.

On.derwijJef . BenóOOigd
, ,'~ _1'11- .~.

... RB.IIi-.~, o:1t.ti.
A PPLICATI&S eigenhandig ga-
t\,..: schreVen in Hollandsch en
Ei1geleeh en vergezeld "fan getuig-
acbtiften van bekwaamhf'i.l, g9OO.
~~lijk gOOrag én liJllluatschap ------------
eener Protesta.ntsoht' l'erk, worden· V enste r Glas'.-gevra8gd en moeten aan den onder-
geteekende hlgele'Vel'Clworden niet
later dan den 16d6D November e.k.
VQOf de ,betrekking WO tw~e
."lstent op het ~hool ten
dome Harrrismith in den OraDjevri"' -taat. " ':g:I:.ri8 £13b per jaar.

Werk te beginnen op 24· Januari
1897. '

Billijke reiskosten worden toege-
etaan.
De Secretaris der Scboolcommissie

A. R. VICKERS.
Barrismitb,O.V.S.
~3 Oot., 1896;

Afdeelingsnad-Kantoor,
Malmt'14bllry, 24 October, 1896,

KENNI8GEVING~

AFDEELINGSRAAD'ALOSBUll.

I,'"ENNIS wordt hiermede flege--
, vco overeenkomstig Sectie

'26;:' van Wet 40 van 1889, dat
hovengenoemde naad ,voornemeD.
is op ëenf' Speciale VergaderiDg te
worden gehouden op 2 December,
1896, (Jm 10 uur v.m. een -belasting
te leggen op alle vastgoed in de
afdeeling daaraan onderworpeD voor
doeleinde Tan Hoofd-en Takwegen
in bet jaar 1896.

Op last, ,
A. L. BRODZUK,~

. Secretaris.
Aldeelingsraad-Kantoor,

Malmesbury, 210October, 1896.

AANGEBOUDEN' in
, Klolldskl'llal, over

rijd, en ,Ui
Octobear, .
t, Een

.1.LJ;.,u,ro~,~mPT;~K VAN

:"fJI'V·' 2&,lANGSTRAAT
. " . .'. .. ,

.' . ': ... , .... : .•, KAAPSTAD.
, Invoerdef'$,.van L.al1dbou~.rktlli8ell'·en Machinerie,

• .BakkiespOmpe,n. Graven. Vorken Eagen, enz. '
>J - • .:. •• .";

Ai.-LE grootten en 8OO~n,
insluitende Gek I e u r d,

Fancy en Splegelglai.
Orders van buiten otnvang-

en speciale attentie.
G. BEGLEY.

.' ,.'

KEIIISGIVIIG.

DEondergeteekeDde wenscht het
publiek bekend te maken dat

hij gebuurd beeft dat geriefelijk
woonbuï,. aan het Somerset 'viest
Strand, van. dtlJl beer P. Bos_.
en waar bij nu gereed is Strand be-
zoekers te oDtvangen Tan af den
hWD November e.k, Begunstigen
kunnen verzekerd zijn van gOede
behandeling 'en voortreffelijke ver-
zorging.

SCHUTBERICHTEN.
K E '" N ISGEVI NG
GESCHIEDT hiermede dat een

Schimmel witrug OS; onge-
voor 6 jaar oud, met de' volgende
merken ..nl : -r~cbteroo~. slip, half-
maan bIJ bet slip, op IDlJn plaats is
komen aanloopen en indien hij !niet
opgevorderd is tegen -li, December
en alle onkosten betaald zijn, zal ik
bem ,als mijn eigendom beschouwen.

DIRK. G. A'-ZNBACH.
BnffelsfonteiD,
, 1~Oct., 1896.

J. VAN DUlJN.
Somerset West Strand,

19den October 1896.

AA'1iGEi:lOL"UE\ in het Schut alhior
1>0""11 .Idi yel"",rl,,,,fJcn tijd, een

donkerb,'uiu ruin :Ulll:.·l~l u,/,tn,nt 10
jaren oud met ~e;';1l1f,k .uaueu en slappe
oeren. in.j ieu met ~d'irit n.MJ1' den 14
Nu\'entber, Utlll"tllliude. 0",1 .lrzl,ln; op dien
datum uit d .. Schulk!""",l 'uio;ucut wOi-den
'ten IV uur " raorzeus

bet Scbut te
BocJdelo1lt..m. Oye:.d ••D veroorloofde

warllu!llilltt op.den Sl.-
befOl'8Jl8 plolt:
oud. liDkeroor

rechtel'OOl' illp.
.H.LO&W,

Schema ... ·

A AN ZOEK gedaan zijDde door
den heer E. NEL van GTaS-

~rg. wijk N.O. Bokkeveld. in het
distrikt Calvinia, en a.ndere boeren.
grondbezittel'll in bet Bokkeveld in
het distrikt Oalvinia, om zeker
hierondet: geDoemdeD weg gesloten
Terklaard te hebben. zoo gcacbiedt
hiermede keDnisgeving dat het be~
voornemen is van deu afdeeliug8-
raad van Calvinia bij zijce ex~I1eD-
tie den gouverneur aanzoek te doen,
in termen van Bectie ·No. 152 Tan
&ete 40 vaD 1889 een proclamatie
te doen uitvaardigen den volgendel1
weg sluitende, na.melijk :-Den w~
loopende WillemsriTier naar 01'81-
berg, va~~.~ de zuidër-zijde der -lJe u'CASTLEcMAIL" MaatIOhaPPIJ.
Grasbergnvler wa,.r de nieuwe weg
begint, door .den=:E tot waar de DE Stoomboota dezer Lijn vertrekbD
nieuwe weg zich uit. TC K.a&petad nar LODCIeD om. de

Eenige objecties tegen de slnitmg =:~11~~:~::~
Tan genoewnden weg moeten inge- ~ aaDlege- op de bePMlde --
diend worden in gdSChrift bij den .chatijdeD -.
onde-teekende binnen drie ..... ft_ Oet. l"-DUNVEoAli CASTLE, ~apt. }IoJmIIOJr.'0- - ,,· __ aoSLUi CA.8TLK,Il.apt. Tu~ ,
den van af 7 Septewnber, 1896. NOT.lI_HABWAllD.lSJ!(CA.8TU:, JlaiI'. B1~Y.

. Op last, "I6-T~TALWN CAST1&,~==-.Deo. __ No,lIJU)l C...sTl&, i.apt.. H .- •
R. S. LOUW. "sa-DUNOTTAB Q.t.8TJ&, ~

B..ret&ria.

~1. A. llOFFl!.A:'i,

BexP0edigd door de enorme
. verkQopinge):l' maken de Fa-
brikantln zich ~eteed om.

SI&O,óOo, .~HK"
TE VERSCHEPEN.

..~

MalwE':;hul'),
:!UOctober. 1806.

'P. J. VAN ZlJL.
KLEED ERMA.KER,
pORTERYILLB.

Komen Aanloepen
B·IJ den ondergeteekende in de

maand Januari 1.1. een roods
Koe met witten kwast, Omtrent I)
jaren oud. Indien niet door den
eigenaar opgeêischt binnen een
maand van heden zal dezelve ver-
kocht worden om de noodige onkos-
ten te dekken.

PIETER S. nn PLESSIS.
De Draai, .
, pjk .P~rte1"Ville.

J_

VERUIJGBAAR BIJ :-
. -B. O. LDtfON en 00.
JlBYlfIS, JlATHEW .en 00.
Z. D. oAitTWlUoBT en 00.
B. LA.W1tENOS en 00,
8TJ1PllAN JloPBBBSON an CO.

.. en bij 'in4ere Pakhuizen. .

~r.!-.

ZU ID-AFRI KAANSCH E

KONINKLIJKE JLULDIENBTJ

. )IonBtel'l en Vormen Tan I18lfmaat-
neming kunnen op aanTr&&g

nrkregen worden.

ftRMEJIl ZEER BILLUK.

,.JiU11Jk:e teul'tnclar lIDhetOb"nltorld ANGEBOU.DEN
Groote Vlakte

en te "orden v.rWDClllt
NOYt1IDber, 1896,
geloet:-
1. Eea roodachimmel

jaren oud, twee
wit li1lker voor
linkeroOr llaumu~Q"lUl
lede1L ; ,;'

;~

,~

..Jl' SPOLANDER & CO.,
23 Oct., 1896.

Komen .Aanloopen
tGEVESTJGD IJ JAREN

~_, ION. ell KloOIt ...

II"'U--~
Gouda eD Zilveren HOI'OlogeI ia

wanud pboude-.

IJIJ mij is komen aanloepen in
) de maand Augustus 1896,

Een donkerbrniD geelbek OS. om-
treDt 6 jaren oud, gemerkt linkeroor
winkelhaak van achter en halfmaan
van voren, rechteroor etomp winkel-
hpk van achter, scheel aa.n het rech-
uiroog. De eigenaar kan de7.elve
terug bekomeD mita betalenae de
kosten dezer advertentie en gr&$ing.

H. C. NIEUWBOUDT.
Groenrivier, N.O. Bokkeveld,

Dist. Calvinia, ,
21 Oct., 1896.

I.J. LOUW,
Schutmeuter.·

ZUID-AFRIKAANSCHE
. ONDERLINGE

LEVDSVERZEKERING
MAATIICHJlPPIJ.

lJtn lot.. ,....... iiiLu ......
l'JUlBBOKB c.t.S'fI&, ~ GIlIIoUUII, __ I

1.Octoobllr.
DOUNB CA.8'1'J&, Kapt. liAUU, _--'. 0.,

lObar

_~..:: sPOORWEGMAA1:ScAHPPIJ. c Jl. ANZOEK .,.daan zijado .door AB":.::::..:.""""' ..... --_ den heer lt A..,NBL van Ri...j. LlBIIOU o...sTLB, Kapt. x. lir_a, ---
h" 11:1"" t6 No_t..omtil'llJltS'j.!: fo.Ioin, wijk ~ieriJa,,_ in bet ,,,,,,,,0& ""'_ "_ -

Kor18t8 en GoedkOOpete ROute YOGI' Relzlll8N en Goederen datrikt Col...... om..ur bier· •.:o!:iu. -J H LOYW , onder genoemdeu weg voor _loten. V V-_L. .. of P
s",.....;..... van de ZeeJnaar Johannesbu ..... pretol'la en andere plaat.- te nrla ....... __ lrlodt.~ .....~ r-- ~ :.~

Afdeelilll!:aruclablatolr, I d T' I - kenniBgeving, dat het het' KAILBOO'l'Klll'SOHAPPU t......"n ne_ ransvaa. . .. " . ' .• nemen is van den afdeelin~ I.-------;_---'---
Dagelijl<8ch,epersonendienst' van lourenco Marqu~ TánOalvinia bij lijn excellentie den

(Delqobaai) in 24 uren naar Johannéf'burQ en· in 21 uur gouverneur aanzoek te doen, in., . .. ., . . , termen van aeotie No. 162 van acta
naar pretoria,. 41) ..... 1889 .- ~ te

Tatlet 11ft .. Jl t'L~, Ja t'/l. :::~::::. :_tl "fO~
, ., ' . Den .;:.,1oopende van ·lt.ietfoa-

Jf
"

tJ
. ". !PnttIIl.· £IlL ...__ 1.8 til tArinBe~ ~ ~ D8U' BOodepuat.. • . mp oble0tie8 tegen de aluiting

DagelijkaChe,peraonendlenst van Durban (Natal) nal ~~:;treg rn
~

Johannesbur •. Pret9r,la en andere plaatlen In de Tran, wordeD inirediend~-= '-
vaal ell (lranja Vl'1~ . .• ... . . tIeD .... an 00I0W. ISH. ,..,..

Op . -f".- '
. • j-

R. 8. LOUW, .
8eOreWiá.

.AfCIeel~ Eauioor, .
, Oalnma, 7 October,I896.'

i

ill het. Sobt te
den~

ver'lboliat op _ ...
niet· bmnDI

"

NederlaIidsclIe ~.ZUid-AfrikaanSche

OpGERICHT IN 1S45.

v.aox z.u-_
KONINlWJ.KB JUlLDIKN8T.,_
UIIOI tnOO~PU~8&&"'.

QeinCOlJlOl'8frd bij Acts nn Plrlemfnt 1811 WEGGELOOPEN
VAN de plaat~ De Hoop, Vlag-

geberg, een' Donkerbruin
Ruinpaard, twee wittepooten, kol
bles ~oor de kop, 6. jaren Oud.
Reeren Schutmeesters bij wie
.boveDgemeld paard mor.· komen
aanloopen gelieven dadelijk kennia
te geven aan den ondergeteekende
doc,r wien alle billijke koeteD zullen
worden betaald.

J. G. CAlUNUS.
LynedochoiJtatie.

22 Oct., 1896. KaapSQne Gouvernements .SpoorweQen.
.' ~,

L·rll.[I;:H;O:~S:

Hon. ALFRED KBUE~, Voorzitter.
H M.AltDEH:SK
HENRY so LmlON, Su.
F'KJm. J. CE~TLI V I~E!:).
PAUL 1>E \ïLLn;,{S.
GODfREY SICi:lEL.
J. G. 8TEY'rl.F.R.
HAlL.RY HOLUS.
Hon.), ~. ~lKkKrnAN,){L.A.

Ei:lL!ITl 'aEXEt:SIiKl' ['(t;E A[lVISEliR.

Q. E. C, ANUER~ON. 1I.U., )[.6" Landou
lt.K.C.b. Engeland.

,Zon_dat, aaD hef Stfon".MONTAGU-
G., P. VANr ZIJL

Vendu- AJIIlapr,.A]&e1:Un -
w.... nt.

QEVan'lOD S£D£RT 18'70.
KANTOOR :-BA"KG£BOUW£N.

T'_ORLEY'á VOBR
. VOOR

R'U~NDVEE.
Paarden, Yartens, Schapeg.

~NZ.

J.uB.LIJKSC1I 1PREllIE· £175 ug
INKOU! j IST n,::ST 85:966

FONDSENIN lUNDEN • - .£1662.846.. '. ' ,Gd,tel IhltfJd." Z ...d·,{(r,!.:.wH4Ch, W"urdt". .............. baelbQ"11· E begiDn. "'. en met. ~~n.dag 1. .November. ' en .... e.'r:Vo~ns e.~n~. dag
•. ged~ende hei, zomersetZQen zal eene S~ ~etrem Jl&!IOl'
Somenét W~t en Sir LoWl')'1 PM loopeD. van KaapttM om 8 uur v.m.,

lr.ondeJ>d~ ~ woodstoók en ZoutriVier a1l~n~ ~n verhmgd wordt
te ¥aitland en Durban Boád. te 8Qmerset! West 9'16 v.m. arriveeteJul

. . Dé tre\n zal van Sir Lowry. Pu, om 4'50 n.m.· 'V~kken, .,..a
'~~ .West Strand·om 6,uur D.m., en te Ku~ ·om 6'25 n.m.
at"l'lV.tJe,l'$l. . . . ... ..
, ,_.D~ prijs voor dezen trein alleen zal min Eerstbo.. Klu 6/-, T,,~
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