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te 0,_ Puilt, llUJ[ P.H.v. o.

in _ oa.derdoal \'al) 79 janm;
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D90DBElUOllT~,-
OP hedeu. Zondag ~. ili October •

vemuiade. uar een boter oord om hij
den GTootell KiDderfliend te lIijll, ~D'
~liefd s::t CQAn;Lli GK01l~,Lon, ead ... III _ eo. 21) dagen. .-
Pa. lOS : 15, 16. (}n. 181: f. 3, ...

- . J.A'-WUW,
M.lI.LOUW.

VlMdbuk, Hé1'mOll. > ~ ~~~t~. ~""""",,~~~~~~C::';J;.;.~c·~f)_léil.~~~~M'.~l
K F f'. N ISGEVING:
GESCHIE.oT biermede dat een

Schimmel witrug OS; ooge- zeker punt bij het onderste
veer 6 jaar oud, ~. de :vo]gend~ dicht bij de woning ~ den,
merhn .nJ: -:-~hteroo~. $lip, h~- RDDJUX CLOETI opgencht
maan bij hl3t slip. op IDlJn plaats 18 plaats Langvenvacht, d8l~",' L~d~
komen. aaDl~pen en indien hij niet om. de draadheining van den he4:lI'f~~.~
opgevorderd 18 tegen 15 Deciember Ju CLOETE, naar a~·.oning . ',,,,,,"~"'-
en alle onkosten betaald -zijn, zal ik: heer BEJUiABDKoK, wa.r hij . ,~~~q~~!'~~l;i£;~-~r...,L
hem. als mijn ei~ndom besehouwen. in den geproclameerden .HO'esD~aD",

. DIRK. G. AGENBACH, rivienreg:' En om het verle2cle
Bdelafontein, ~eel ges1otetJ. te ver~ren nl

140ct . 1896 Van-een zeker punt b~ het ..
. ',' hel: opgericht bij de woning \"an

heer JAN CWHB de _I __A~'
Langverwacht, 'van
onderste hek bij de WOIling
h~r HUDKIK CLOBTJlte ,An,~Y.m'"

MEl' dezen maak ik bekend dat· fVacht voornoemd ,.
iOpmijne }-'laat8 Weltevrede. Alle objecties teg~n het .. "'!.UI_U

Aan den Harden"eg i)aar Koeberg, ,Groot Bergr.irier. di8t.· Moorree8- van gezegd pad moeten 8dLriftelji~d
en omtrent 30 minuten ,.van Zout hur~, is komen aanlocpea een den .
Rivier, zwart ezel, een ruin en ] vale ruin, ,binnen drie'

denl8dvn October; De eigenaar kan detum dazes.
&8 krijgen a]j hij de onkosten Op last des Raads,
betaalt. G. W. BpRCHERDS.

. A. J, VI8aER.

Publieke Verkooping
:JUL~aJ,._nI. 'ook .et. ~roo~n voorraad', van Bindtouw, OU~'

., ell' allerhande !oeren~gereedschap in voorraad.· ;Koeien, Bul, Karren,
Paarden, enz,

-TB-

"DUIKE'9.YLEX."

Kennisgeving.'DAAR de heer SED. v.' VU
REF.NI!N _ zijn melkerij heeft

op~ven,. zal hij doen verkoopea,
ter plaatse -

" DUIKERVLEL"

laandag, 2 Noyember.a.8.,
Ten 10 ure von

30Pnchtige en goedgeteelde ----'-----------
Koeien, in melk en nabij kalven, WËGGELOOPEN
allen uit HolJandsch Ras.

I Hollandsche BnI, 1 F. H, Kar,
2 Open Karren, 3 Stel Tuigen, %1
Boomafscheider, Melkerijgereeu-
~8Ohap.

J. J. HOFMEYR cl Zoon, M,/age".

BENOODIGD

GEVRAAGD

BES!.'E

MANILLA·8INOERTOUW,~.
5.<1. PER LB. NET'ro KONTANT.

------I

R. M. ROSS&CO~,

DlItTSCHE ZAAD AARDAPPELEN.

". :-..
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hulp MIl .un o~erledeoe bew8H11. VderweJW:h ik ook mijD h..ulijken clank tol te Voor de t>etrekkin, van Ond'rWijzer VIn
te breUgeD aan de j ...ee broeden ~.Ilmiin de Rond,_"d. School, f. l/Ih.trI,·
overleden ecb1geOOot. mijne kiDdenD. fontein, wUk MiddennId, dietriet
echoon kinderen. ea kleill kinderen. ~oor 'If

hn1Ul8getro1l"e hulp en' SO!1f. j;tedanade &Ilhof.
de lIi.kte. en ook die ~el. vrieDden. CM mij
rbo1peo. hebben ill bet 'VerJOOI'R81l na
miju ClierbareD on"lapene·

De bedroefd. "edawe,
C. K. Foni ••

Kruii-&i-ner,
22 Oct.,1896.
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ZULLEN door deU onderge-
teekeude .. orden ingewdt.,

tot 2c :December, e.k. " ...
. ApplicaateD (cmgMtq,ro) mOetAJD
iDaluiten oopHfeDt ~ ..
IIOhreveu, .... huue getuipcln'iftllla.
ala mede OertiiieateD ftIl joed ..a.-
~r~ ~ .... hap ~ERIUAIICHE ":BIJriJ,~
~iIO doo jun OD· do ~.... i

40 0..... Schoolte begiDDeD op 14 Jailuan - ." , ":ao :Koaumr. 1897. . WHIT,E RYAN "00., .
_--'-__ Billijke reiakostea nllen nrgoed BURQSTRAA T. 101

B
OVIINGBYELDB 0-.... _. _.• lI&tIIIPI • !rIJ>-LIjOI It ......
~eu,allen in prima Conditie P. 8. Z. COBTZ,EB, S"'HUTBERIOHTEN.

sullen op seen SchooleolDmi_. u

DlJSDAG 3 Jov. a.s. Blat;twboechfonteiD ••, " diet Boshof, o.V.S_, AAlCOJlHOUDBN ill hel .Salmt. te
_ TB _ 19 Oot., 1896. . ~ 0"" - ~

KT,AP..JIU1'8.STATIB, ~ ~---- ~d.- .. ,,0I'Cla -nrtOOM or cleD'"J A. }fo.,..-, 1896, iDClieD Dl- bmnDa L-t!~I!!II!:! ,..oIll1l__

V.. kocht worden voor rekéuing Hoordon~..n'.l1BARaMidl4 --.... J.U B.uBTJU.!f. Zij zullen m.,JM" ~ I. ":-;bm&lKtWeuI, op cMHllkerbid
seker present mn. - ~OOIl DB - . ft.""- kW- ~ oIIIlaide1ijk,__ • .op CM bm lI8IIl wit plek. OakeDi 18 jaNe

. DIf1Jltln, IDIluIl ~.,l(SlagtrI. DorpIfChooi le Luckhofr, di.tricl oUd, grijabp.
aarl. tB Oct, 1896. . :" FaiJre,mitb, O.V.S." W. VAN DU WESTBUIZDN,"8ohu~.
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DB WTORKft yan 4e . ,.' ',.
VAN OE SAlOT OE VILLIERS· & GO.:

. tSElPsaK.T

ZIJN VERHUISD NAAR

pe ",oe~' 'V'axa

·BURG- EN WAAlSTRAA1 __tN _______........~

----_.
Ond '£onó ]{unt()()l'

XIS "R,·E:~ ... VI.P
NAAR DE HOEK VAN

BURG- EN 'VAALSTRAAT.

• •

Kortste en Goedkoopste Route voor Reizigers en Goederen
_van de Zee naar Johannp.sbur~ Pretoria en andere ptaat-

Ben in de Transvaa:'
OBgelijkSche personendienst van Lourenco Marquea

(De,agobaai~ in 24 uren naar Johanneftburg en in 21. uur 1

naar Pretoria,

• • .... .. .-..
' ..,..........

itJmt
'

''_ . ..

~" .,_.:_. . :-;. .' . .

. '

-------------------------------------

Nederlandsche Zuid-Afrikaansche
SPOORWEGMAA TSCAHPPIJ. I'

W
IL men een vertrouwbaar, volledig en boeiend verhaar 'van de

Samenzwl'l'ing t...gen· Jo Zuid Afrikaansche Ree_ubliek lezen,
koop dan bO,:tIlgl·l.(,.-tr d h(l('kje O\eTg',-drukt uit ONS LAND en OeweJ'kt
volgens de hej;(tI bn.tI!\t<" ·!Jc "ri~óu('('le taal der: documenten wordt
zoo veel mogelijk \,.... '''''' Rt dl' gd"~hit!denis als v~lkolDen jUist
kan beschouwd \' Uld, " . ,:' ,

p:aXJ&:

.-
,~

,

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

. . .

!

1 exemplaa.r
6 exemplaren
12

voor eensbjlli~g.
» ~J_ EUDil]i~

~" .

Venster "Glas.
TarIef foor leiligers naar Johannesburg £4 t7s.--en .£3 t7~

£4 fis. f.6d.-en !3 "

,

DE S1MENZWERING

A·'it;..I,..E grootten en soorten,
. insluitende 'Gek I e u r d,
F~ney en Sptegelala~

Ó,rders van buiten otnvana·
en speciale attentie.

_ G. e£GLEY.
CIleclcmplatJl, .
.__Eaa,.wl

" " " " Pretoria
oagelijkSche personendienst van Durban (Natal) naar

Johannesburg, Pretoria en anciere plaatsen in de Trans-
vaal en Oranje. Vrijstaat.

,TEGE~ DE

Zuid-Afrikaansche Republiek.
P$ slechts EEN SHILLING'

;' rt
zU~tlCAAJUlCHB

KONIJl[LLTKE lfAILDmNBT-.oe ti CASTLE .MAlL" MfltIChapplJ.
, -

, "negen

VER!tRIJGBAAR AAN" ONS LAND JJ KANTOOR.'

De 100mad is niet groot, doe dus DADEWI ADIOIk~

i
GELIEVE 1:E LETTEN OP OMS

L:L.tDYDfiI
40 BURf,STR

W EN EENtG AQRE8 :

.8'P; C:O,.9
. kAAPSTAD. . "

'KAA,Pst
" ,., .' ,:,.; .

I
\.

,V~ .. :~'
,KONDlnIIU M'D,DIENST.
. ~ ,lJIIDI_PU~ •• PC...,.

l~'"
78, BU,RGSTRAAT~

soca'·
InvOerders vaB' ~.L.&"",.&.

- '1> ? :

. BehOO~ men altijd
KOMBUISKAOHELS' '

_'i.

Heeft eene keurige voorraad Vloer~~Tafel,
Burea-u,- Kerk-en Hanglampen, uitgepakt, ook
.eene mooie verscheidenheid van Zijden-
lampkappen, een groote voorraad Wandel-
stokken, veld- ~h ZeekijkeFs, Electroplated

-: Nachtmaal Serviesen .
. ./ .

/ SSNXG AGBNT V.AN
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THt: • BJ 'HCtK> •
:liag eien en ko kt be'l'ooden ;

B. G. F. !IL S, auditeur.
p n 2-b n Oet., 1896.
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