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Publieke Verkooping
-T}l-

GROOT DRAKENSTEIN,.
VAl'i

Vaal WP rk, BoeI'derijgereed-
schap, Vee, Enz.

..t"\ E ondergeteekende met inetruc.
}V ties beS"lDstigd door ~6n heer
A. B. BUR_IvA.'1,zijnde de plaats uit
de band verkocht, zal publiek doen
vel~koopen, zonder reserve :-

Op Vrijdag, 10 Dezer.
-Va a twe r k:-ó zes leggers

Stukvaten, . _7 Blaauwduig Kuipen,
Leggers, P1Jpen, Kajatenhout Tru.p.
en Onderbalie. 5 do. Druivenbalit>s,
14 do. E~mers, 1 E~tIa ~ijnpomp,
Kranen, I'rechten, "\ lootjes, 6 Half.
aam Azen. enz.
Boerderijgereedschap :-

Graven, Pikken, Manden, Schoffels
1 Extra ~()lw8gen, 1 extra Open
Kar, Drui ~enkar, 1 H.a.lf8Iijt Kap-
kar, 1Kruiwagen, Tu.igen, Zwingels
Zadels, Ladders, 100 zakken Kaf:
100 Mudden Patatas, enz.
Vee:-lO Extra :\[elkkoeien, in

en zonder melk, 4 Paarden, en wat
meer zal worden verkocht,
Hl"Mede. zal verkocht wordon 1
Kapkar nieuw en .:.! Karpaardsn.

De YlUters, Immelman Il CO., Afslagers.
Paarl, 4 Juli, 1896.

~

40 EZELS!
40 EZELS!!

OPERAHUIS.
IIDOOR IJVER BLOEIT DE KUNST,"

J. C. COMBRINK, Bestierder.
TI)O~EELVOORSTELLING

- oP-

HEDENAVOND.
.l. Is wanneer ml worden opge",oerd

HET GEHEIM,
Drama in 5 Bedrijven.

~IEUWE COSTUMES.

DE .. ST. KICOLilSAVOID."
l'nJ'~I ... ' -;I..JI.~" :.,.. (of ~ Kaartj8ll £1);

.. [)n. •• (lrcl~.· 4..<. (of l) Ka&rtj8ll £1);
"j','. ~ ë • t>J . l;,.lpnJ lso lid. Plan van
he: 1l·.1~ III Kaartjee hij den heer W. G.
Co:.JIi·f,··'. 11Uj"1Jiugiemaker, Korte .Markt-
ItraAt. hij d,,_."ipaarhank.

Plaa open VdJ a.f Donderdag, 2 Juli, LI.
_~.-_._~~._ --_. ~..._------

TE HUUR
DI:: plaats LEECWE~VALLEI

rustrikt ~lall!ll'8hury, groot
Uit) morgen, voor de volgende
~lJf jaren, de h i.ur li' h'·:..,'1nnenop
.. '2 :'Ia.art, lj~li. A:llJLOek IL' doen

_b~ ,

Du wed. J. P. (;fWBBELliR.
h..!J, no-terboschrue Ol

H:'.'lJel'h w.«,
1 Juli, ltj9t).-_ ~ __ ~._--
JOURNALISTIEK.

\\:111:1>1-:\ (;r;\tL\AGD aan.
. I,,,k,·u \"()()r een' betrek.

\;jUli I, \ !'fl/and IlIi·t dl' Redactie
VIJ.U ,.,. '·/.I ,I' .\II:lld.\.'i en OXII
L '." .' :-i;t!ari- r·ir('(L £2.)0 per
JIll:. .\ppllkltnt(·" moewn vol.
)..1111,"1: '\1111' lijn ill de HolJaodsche
1:0 Engébd1u ~ajen. Adres: A. B.
,HUP~!!.ïli,kautool' "ZrlD ArnlK!.L\'
eli. ~S LA.\"lJ ti v -- tad. I·~PS ._

"

Get. F. J. J. BraDd,
SChut.meeater.

Afdeelingnud Kantoor
C.lvinia. 30 Jui, i896.

. J

direkteur.generaal.
be2inn~~q1October.

VILLU:RS,
Voor:zit....~r. Sloj-donderwij s.AANGEROUDIN "tD het SChut te

. . llatjestonteiD over den YeI'OOrioofdeD
tiJd en te worden ",erkoeM op 2li Juli 1896
indien Iliet tevoren plost :....... ' I

.1. Een Uehtbruin Me~.paardtmet witte
stlppela op deu- rug. BOb&eve grijae kor
voor den kop, 'gemerkt reohteroor Ilip
halve maan van acht41r. linkeroor htJ~
maaD van voor en van acht.er, bejurcl.

2. Een liohtbruin Merrieveulen, gemerkt
~bteroor halve maall "'BD achter, groote
witte kol voor den kop, wit Itreepje op de
uens, omtrent 2 jaren oud.

Get: lt'. D. TROuT,
SChutmeeater.

Vischhoek,
Kalkbaai. --GEVRAAGD ~n technisch 888is-

tent voor Slojdqnderwijs. te.
vaDJ bevoegd en genegen te &Bsis.
teeren in dtl ~wone vaJrken van
OiIlderwijsaan de: Staa,tsmodelsehool.
te Pretoria. .

Vereischten zijn: Bewijzen van
bevoegdheid en ervaring. als Slojd.
en gewoon onderwijzer, van lidmaat-
schap eener protestantsehe kerk,
goed gedragen grondige kennis der
Bollandeche~. Satari' £400
per jaar. Applioati.:l8 met de ge. R
vorderde stukken in te zenden voor •
of op 1 Augustus aan

Dr. N. -,.rANSVELT.

A de wet "el'siit.,ht1 cerl~ifiCJllten
i:wumheid,
maatacbp
len door den on~lel1!~ekende l_eWB.cht
worden tot ·:tla'ter(!&Il.

Werkzaamheden ~ .,.,KlUUI,U

11 Angtl8tWl, e.k.
Salarill £120 per
Billijke. reifkOfJ~
Alleen onphuwcie

ltaDJDerkiug !tomen. . 1'1111 het !ltaat8gra:ln&>ii um, enz.
.Departement van Onderwij.,

Pretoria, J nni 11186.

.(fdeelingsraad Kantoor,
Calvinia, 30 Juni, 1896.

OPGESLOTEN in de achut te Hlehels.
kraal, nabij .Malagas over den vér.

oor loofden tijd en daar -rerkocht te worden
ind.ien niet van te voren gel08t, op Zater.
dag,25 Juli, 1896, om 10 uur v.m, :

1 Jonge Vogeltitruia, ollgeveer 10 maan.
den oud; staart en vale veêren ongt'veer 2
maanden; witte pennen nog in, leêren
band om het linkerbeen.

H. M. V.AN RENSBURG,
Schutmeester.

Michelakraal,.afd. Swellendam,
1 Juli, 1896.

Voonilter ran bel. Curatorium
fan lalmesbury,
vg,n een electie.

nQlllliIulti'ezal aan dit kantoor
nebben op Dinsdag, 21 Juli,

H. ROZENZWElG.
Bunrelmeester en Btemopnemer .

Get. B... C. FRYER,.
Scltutmeetlter.

Assisrente Benoodigd
VOOR de Ebenezer 2de klas pu-

blieke school Goudini (nabij
Worcester.) Kennis van Hol.
landseh, Enge1acb, Muziek en Hand-
werk' vereisoht. .Salaris £60 pel'
jaar en musiekgelden. Logies te
bekomen aan de k08tinriohting
tegen . £30 per jaar. Werk te
beginnen na de ~ptember vacantie.

ApplicatieB m~ certificaten en
getwgschriften zullen door den
ondergeteekende worden ingewacnt ~~zeQ'eJld'
tot den 20sten dezer .

P. J. VAN DER MERWE, .
. voon. van Sohoolepmmiu;e.

Goudini, '
1 .Juli, 1896.

Buftelsvlei,
I dist. BeaUfort West,

24 Juni, 1896.

.Afdeelingeru.d Kantoor,
Calvinia .

AANGEHOUDEN in het 110hut te
Droogeri-vier over den veroorloofden

tijd en t~ worden verkocht op 2li J ali, 1896
indien niet tevoren geJOIt :-

1. Een V .. I donkie merrie gemerkt
rechteroor winkelhaak TIlD TOOr, omtrent
:, of 6 jaren OD.d, rechterbout IIChaafplekun.

Get. W. J. VAN WIJK,
Sohutm_ter.

trekking van
len door het
worden tQt op
£100 per jaar.

Kennis van
vereiscbte.

Den tijd,
zaamheden
lieve men te ,.

K. D.oU.Oof'J~.L.I'''''
OYERLEDEN 0J! 2 Juli, mijn geliefde

echtgenoot AUllAUilI PJ£TER !sue
VE V rUlERS, in den ouderdom VBIl 6:> jaren
en 8 maandIJD, na een smartelijk lijden ván
2 maanden.

Hiennede wenAch ik mijn hartelijken
dauk te betuigen aan de familie en vrienden
die hem zoo t.rouw hebben ~bij~n ge-
durende zijn lijden.

A. D. DE VILLIERS,
Geb. WuuJ'.

maar
Maar
U kab.
Eenige
den door

Afdeelingllraad Itantoor,
Calvinia. DOODBERICHT.

AANqEBOUDEN in bet IIChnt te
Welbedacht over deu \"eroorloofden

tijd en.te worden verkocht op 25 Juli, 1800
indien niet beTorena plOit :-

1. Een vaal donkie merrie, rechseroor
nvaluWlltaart lillkaroor hal",emaan vaD
achter, 8 jaren oud. .

Get. W. W. J. VAN DER MERWE,
BchntmeelJt.er.

MdeeHnglIl'Utd Kantoor,
Calvinia. KuiJarjrier, 3 Juli 1896.

GEBOORTEBERICHT; '.DOODBElUCHT.

ONTVANGEN nn den Heer 8fn wel-
geschapen en fri8ch lOOntje .

TROS. J. MEYER.
RIJKIE ltEYl<lR,

(geb. De Waal.) ~ut:out:ll van MARU MAGDA.
ZYL (geboren Oallaghan)

nalrel&liC:!nechtgenoot HEXDIUX:
VAN ZYL van Buffelskop

Calvinia.
vorderingen tegen

bmrtn2ernel(l1enBoedel hebben,
dezulke bij den

binnen zes weken
in te handigen,

we:riohu1ldi,,[daan den
worden

ingen binnen denzelf.
komen ve~enen.
D. F. MARAIS, JR,

JloIIIeeiown,
1 JuH, 1896. MalmeebIlIj, Rll.8tplaa.ts.

.' 28 Juni, l896.. '.-----------
DOODBERICHT. HET 'HUIS

VOOR

en HUlpbehoevende
MANNEN, nnru~Ne1~kleDde

FAURESTRAAT, KAAPSTAD,

IS nu gereed, en aanzoeken om
opname moeten aan den onder·

get~ekende ~ricbt worden.
D. BOSMAN,

Secretaris.
16 Buitenkant Straat,

~

. "..' - L_' .

dezer zullen OOrskl en t.weede klu" y , .
UltllMD'8VfKl worden aan koopers van. ~ f '

R!'I)ntJt......,:Dn·18 houders van ~es vóOr .'.. -
Da~I{»)Q~llc'e vlsrlaaftle p:rl)Z>en, nl: Van' Ka,apstll;d -ea . .•.~

en 9d, M<>wMq fot &.
. en Diept'i~ier ls~ lf~": :.;~

'~I~talai 2g od en Vischhoek en Simoa~. ~
~ .' wolden van a{ ~den'l.2.'L,~ ·51 ..

en deJi D.m. trein op Maandag en Dinsdag'~' f'
K81arisfad en den J.34 n.m. ;itNin van Simon88tad. .' -,

Op den 18d~n e.n lbde,. dezer zullen retourbiljetten tegen den prijs i

van .~& enkele reJB UJtgegev~n worden n:a&rKaapstad van Woreester ton '",
tald~Jnen to~ en met Ma~and., geldig voor terugkeer tot en met den '.
eeraten trein op den morge4 van den dag na de uitgifte. . . ,:

c!p d~ 'Uden zullen'! de gewone Zaterdag rot Maandag excursie- l•.

kaarti~ UItgegeven lV-orde~r .
. .gPECIAL~ TREINlllN. Op den 11den, 13den en l5den zullen :::

spOOJale paaaagters Snel~inen van, no. 2 (midden) perron, Kaapstad.f ;:
vertrekken naar Nieuwlan~, &1 naar noodig is tussehen 1.30 n.m. en ; .
3;.30 n.m. Speciale SneltJ;einen zul1~n ook van Nieuwla.~ gaan Baar ~
X:aa~~ na afloop van het spel van den dag. Deze Sneltreinen sullen :__
n16t bil tlUlschengelegen Sta,tions stilhouden.. '
. Op 'áen 13den .en 15deq zal de 5.5 n.m. trein van Kaapstad naar !

SlmOD:88tad- te NIeuwland: opgehouden wordeu tot niet later dan 5.80 ,'.
n.m ..ten gerievé Vlm pass~ers der Simollsstad. lijn.

T. R. PRICE. 'Ageerend Direkteur-generaal.
.Kaapstad, 4 Ju. 1896,----....!... -_.-+--- .._.:...~.._~_...- -_._-_

ÁARDAHPELMOEREN.
-_------BOE~ en ande~; kweekers wordea gevra8:8'd. voer . f

.' zij hun , elders doen, er op te letten ;
dat wij uit ' invoeren de volgende eerste klas
Aardappelmoeren in 't begin van October a1ge~
levent te worden.

VROEGE
PRACHT van" ~I.g.p,,,,.r. ..

EARLY ,ROSE. ,'i

PRACHT. van 'I:ir'i:l~'I"II,""""'''

,.

(R()OD).

(WIT).

PRIJZEN

"ONTBINDING van VENNOOTSCHAP.
I .

KENNISGENING geschiedt hiermede ~t de vennootschap, hierv~
bestaande tusaohen "lJ!lB()IJ RUN en EUEiiT Rooo onder den.stijl ,.

of firma van" RYAN, ROQD en Co", heden ontbonden is met weder-
zijdsohe toestemming. De J>eziglieidte Malmesbury zal gedreven wor-
den.door ERNESTRoOD en V(ILLlAK P1!IAROl}PENBERTBY, Junior, onder den
stijl of firma van " ROOD, rENBERTHY en COMIJAGNIE."

Alle schulden aan de:!mma a,YAN ROOD en Co, ~n overgeno-
men door. gezegden PIEBOERYABdie ook alle lasten gesegder firma. zal
voldoen. ;

Rekeningen kunnen ~taald worden aan gezegden PUUWERYAN,
persoonlijk, te Kaapsted, of aan Boon, P.ENBJlIRTHy en Co., te MalmesbUry
-lie volmacht hebben die voor hem in te vorderen.

Gedateerd te Malmêsblll'Y dezen 80sten dag van Juni, 1896.
Getuigen:

G. W. KOTZE,
MIeHL. CROESER.

P. RYAN,
E. ROOD,
W. P. PENBERTHY, Jr.

HUXS:a·r&-AD TE K.OOP
:i BIJ

GEBRS. WHITE, Meubelmakers en Schrijnlerkers.
GOEDKOOPSTE HUIS VOOR-,--------------------_._. ~-..- _ ----

8 U RGST RAA T, J< A A PS T.A D.
. ~--,~,----.------

,'BOCB &,' BIBlE,
Invoerders van Allerlei IJzerwerk,

Behoort men altijd eerst te gaan om

KOMBUISKACHELS EN LEDIKANTEN.

. i

"OOR HET K01fRNJ).PJ s.!rZOENBBVELD WH A.JJi Olin
rUINSPUIT van de beste kwaliteit.
'RASSPRENKELA~, TUINBANKEN, HANGKA'!' ..

TEN. :
)IONICXANDJES, be.,attende alle benoodigdheden voor groote-

'klei~~_gczeblCb~~ ,
,··ERGKNAPZAKKE!T (zooals op het nsteJand. van E1lI'Opa ja

gebruik) zullen zeer Du"_ig_ bevonden worden voor bergbeklimmer&.
'r-obeer ons CARBOLINEUJrI, die Hontbewarede vJoeiltof. ~

merbont, met deze urt8~kende stof blIhandeld, sal met lnOM ...
oorzaken van verrotting lVeerstaan. '

AAN AANVRAGEN VAN. 'T BINNENLAND WORDT
PROMPTE AANDACHT VERLEEND. - ,
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A. T. RUTTER,
}fUlCA'''U ct. bef.oelllde liolOllia le

... ",NBS" en" CIUGHTON"" sad ..18,
__ " O1'Ul' ct. geh$ele Kolon:ic. ZaJolB op
order pll.l.Ulb ftJl ~ en mtlar. 0l14e zaJc!,
ai.... ~ of aeltnur nl~mao.l;;f
~ ,..., .. YU de klanten.

TUZ6aM
Ket tM SahUiAtreng, om hl't
tohM- ftIÓI'kOIllQ,

Vt'Ufl' OJD Prijalijl&e.
... D.A..aLZNO.TR. AT,

KAAPSTAD. ;

atuurlijk Gezo·, ..

BItvAT al de hoedanigbeden van Engelseh$. éJl. ~
; Wateren. Geelt Jcr8cht aan den Lever. Geueeet .I:1ClIOf(lIP1J1t

Zuiv$rt het Bloed. Verkt op Natuurlijke wijze.' Weraterkt dfvertoorinplrganen.

Kinderen Honden Ervan.
BLIKJCS VAN UN KWART POND, Bd.

Pas op voor Namaaksels.
BLIKJCS VAN UN' K_WART POND, ~, Set---.~~---------

OIUBBlCERIU) ALLEEN DOOB .

WILKINSON EN SIMPSON,.
. .Aan hun Laboratorium, NEW C.ASTLE.ON.m"};.

PI.atatiijk Ápbt d. heet' RUGH MoG.RltGOB. 21 Bt,.Georg~. Kaapei4d.
VarkoolIt door all. A.potheken en Xrnidelliel'l. .

'UnCI!nfOO.DI(I!I nr 1trlb-4P1lJK.A I)()()I

CRAS. W. ROLlIES" TnfBF:R::ITRAAT, PJETtRMARITSIlURG, NATAl,.

P.S.....Moor dan 2O,()(X)Blikjee fijn del64t.te Dlaand vel'koer,'t.

aO_PL.B.T,

Ss. £9
-~---'---------

PLAKPAPIER·
Voor gij elders koopt schrijf td .. :;

eerst naar -

GUSf.A.F ANDERSON & CO,)
35, LANGSTRAAT,

_.A.APST4.:D,
,"OOr 1II0000tel'll van hnl1

PRACHTIG PLAKPAPIER.
'(oop V&1l ona eD "fl~e~e,.t dqa ~Il goerl e

aitltie2ing en BESPAAR'r uw ()RLO
. Vl!:RY, VKR.N1.i, ilOWST!::14 ~g""lu.pto prijMIl. ,

(Justaf Anderson &' Co.,
86, tUGSTRÁ! r KUPsr.!D.

J. C. SMITH & Co.,
IJzer,Koolen Timmerboutlagazijnen

KOLONIAAL fN AMERIKAANSCH WAGENHOUT,
STOOM ZAAGMOLENS,

LO, Bre9Stra.at· en Riebeeks Plein,
KAAP8TA:n.

!

vereenJgde'eg tD CUl_"
• . rr

I

I AD,twen

baar vaQ'

Vruchten..'.

StellenbosehDistrittsbant (Bepertt),
HIERMfl:DE W()rdt kennis ge.

gev.en dat eon Ver"fadering
van Aandei:tlbouden; ?al pJI\at8 heb.
ben in de Bankgebouwen, op
WoeDJdag, 16 Juli, 8.S., 's
Ulorg<'ns o-n 1I) Uur, ten p.inde van
de Dir.oo~qren verslag VOQr het
halfjaar eindi!!enfle 30 Juni, J8V6,
te ontvan.:;en.

Op Jast de,· Directie,
k. C. VAN REX,EX,

, Kassier.
Stellenbosch, 19 -Iuni, 1896..

DeR?

• ----"---_
OMESSEN' EN SCHAR.N. ..II

.: De Beroemde Rfbern1a Dubbelsteek, nit de hand gl.
maakte Onderkleeren, zooals ui tgestald door

MORRISON & CO., OSS.&Cd.,
T, .KAAPSTAD. H. J: WASSERFAlL~

AANSPREKER, ENZ.

Van het merk: van den WlNéJ.DDTBoa.

R.
~ehoor8n door alle Dames gezien te worden, die<ie keul·i)l.Ste .KloederelI
tegen matige prii2!en willen hebben. Elk stuk heeft op <!liG:' ;:;df eel
eige:18ardigen stijl en voorkomen. Wer~elijke To l·cl.lO0, ValencienDl'~en Zwitserscbe geborduurde kant. '

Speciale waarde in ooderkleeren Van Flanelle~te en van Natuu rli jkt'Wol tfgen alle prijzen. .
Doodkisten zijn steedBin Voorraal.IN~ &VODde. D hebbenrte df\t zelre~ '8!!lJ1nél

\..1. ill DaaIIl van O!W. lit de OJILBt.r• .iAt.Q 811
~:II8eJlI1t. zoo W81lllOluia -u het Pltbli~ buie te .....

AO NIET DOOR IEMAND VERTEOENWOOR_ Begrafenissen aange no rnen.
Doodkisten, Lijltkoeteen en .R.?oIVkoets6ll

R8lnvrd in dell Irortlit mogelijk:en fijd, en
t.egetl de billijkste rrij.. n.
Kantoor: Bllreau 3traat. .
Woonplaau: 132, L~ngeStra.t, Kti.,pstad

MORRISON & CO en
Overjassen en Regenjassen,
Witte en Flannellen Hemden, '
Broeken, alle Qualiteiten,
Hemden, Caps en Steve/s, .'

,
:" "PLEINSTRAAT. KAAPSTAD.

~
Zuid Atrikaansche

KONINKLIJKE }(AILDI.f;NST.

, n "
I I

.Porcelejn, Glas,' Aardewerk.
,

" "r
De *te ~reJl ~oor d. laapte priJzeu iJl de

i
I

"

DE Stoombootcn dezel' LijD ve~rekken
VAn Kaapstad naar Londen 'Om den

anderen WOtlllJlrlag, te 4. DIU" Il .• ". naar
MOOeira ea Plymouth, te Sint Here" en
AaoenllioD u,aleggeade op do bepsal\le 11.1.Icbentijdcn. _

Juli 8-GP.A~T(lLLY CASTLE, KarL BUOIHI,
ft' 17-DIJNOTTAIl CASTLIt K~,,!. HAt

.\llg. 5-1101iLll'i C.'\r'H.K. .l>:1lJ,l.ik .• "l:~"
.. !!I-IfAWABlJ!l:S C.iSILI;;. Kllpt. twnr.

'''1'1. 2-TANT.o\LI.ON' C.\l"TL},;, K,,!,! lJt',"'A~.
.• 16-XORHAM CAS1'LK. KApt. U.l.kllSI)"
" 3O-Glt.tN'Tt'LL\' CA~T1.E. UPl, lbtn'n

30s.
KAA.PSTAD,
CO.

ONS WEDGWOOD PAKKET NO, 2
-8£VAT_

Een Theeservies, EetservIes. e KOffiekoppen
en Schoteltjes, TheepOt en een Stel Bekers. In

het a-eheel 84 Stukken.

voo.

30s. -Oe Il CASTLE MAIL " MaatschapPij.ktstra,at
J. LAl

!'erkplein,
LEY &

STUUR DADELIJK OM .UN.
)Ok Tóiletaett.n, 6/11. Th-eTV1ezeD e.'11, Eeteervtezen 12,6, XOUlJD8112d., Theepot~D

8;11., Groeute!lohot.ela 2/_, Barden 1 6 dozijll, Xo!llekanuen,

WINKELIERS! Zend om Speciale Prijzen in 't Groot.
LET OP HET A~~ES :

'WBDGW!}i)I) HOUSE." TH!l~t~r.~~~~~rJ,KAAPSTAD
_.__ ._~_.~-~-------- ---

KOLONIALE lEESKAMER EI TIIUST
MM TSCHAPPJJ, .

No. 4t, Karkp1efa, x..w.

G. ALf STALEN
WINDiMOLENS,

WAT~R OP TE POMPEN.
I • _ • •

DE :EM DE BESl'E IN DE W'EREt.D.

ZUID-AFRIKAANSOHE
ONDERLINGE

LEVENSVERZEKERING £.t'rl Boote Joor !DgellJld, fil Lu' Palmas
l'IUlliROKE CASTLE, Kapt. CJU:AGWi. óm"",,! 8

Juli, ,loet &an Slo Heloma ell 4.800tUlion:
1.{:-;}lOllE CARTLK. K.pt. RU.III. Ollll4\.'I,t 22 ./uh
a'RTH CASTLE, Kapt. RIiJ<o.\t(.. omtretit Il An s :

,I.,..t aall Mt. Helella eh "''''''1\'';on ,
W.\RWICK CAMl'LE. .Knj,t. W.i.L.L.ACl:. Olblr!llll lP

Augutlh'Ai .
AHL"XDAL (.'.\STLK. Upl. WIlm&ll_ OjutrcUI 2

Sepl<lmbcr, daet &4n ~. Helena en ~n'h'"
H.\lll.ll;'"·lfCAlIrL~.Ka!'!, W"lWl:!!, Ol1l'feUI I',

~bw-. • :

\' oor Vracht ot Pa.s8ll,ge V8l"Voege men
zich bij de Agenten VIUI de CASTLE
MilLBOO'f lU.ATdCHAPPlJ, (Heperkt

lWAA -r.Cl.R&PP.lJ.
P.K. BUe 1"

7'.......... _ L6tl.4int ..:rm~LzrY."
8 voet wiel eD 25 voet Tor8n
8 voet wiel en BO voet Toren
8 voet wiel en 40 voet Tóren

10 voet wiel til 25 voet Toren
10 voet wiel en 8J voot Toren
l~ voet wiel en 40 liet Toren
12 voet wiel en 25 voet Toren
12 voet wiel en 80 voet Toren
12 voet. wie~ en 40 voet TOl'en

OP" E RIC H TIN 184 5.

GeinC()q)of'Hrd bij Acte van Parlement 1881 8P&1iICllT811WAf llN.

IdSqtoor: nWlJG8TR.uT. KaapstaJ. Jtap1~ ...... _
, ....... 1'0••...

.Ta.k_ ,,, l).,.,bon" BlotJmfonte;'" till .
;O'Jt,a"~hurt- ,

VOOR lIlIT .I:DMUIITBDaur
' V AB BOEDBL8 III :I~
ala lb:eautev., ~ T....
ou.tora. Trn.teee iD bioi ..........
.. ja Mb hllw.lijb _inIkteJr ~.

, --, .tuigueee, Aaq~ ~
'nOD hbliRe Haat.®apptJt1l ... J'irmaa.

; VOOR HET IliVORDERBN ftIl V...! bUMa. Wu.. ..... &DAlen eohuldc.

TOORDT VOORSCli1J'J.'D VA.I....,.. QlIlflra!Ol:rllla~")'·I~F'·'. em' Je V b d v:
Q. E.(C A.."iDERsOS'. lU" u.c, 1.000"0 Il op rate er iD. en op &R-

&.C.8. Engeland. . goed en iD.dere goedgekeurde =s
-_ . feiten, het Beleggen l'&Jl I&Pi

1AilLIJDC1l1 PRUIE . . £l76,Me' het loopen en Vél'koopa '"
ro~lDSKE°R! 11'. Jln!!RRS.T • 85,9fló . en iD.d61' goed.

.. Jl u "-4'" ZUI • £l,662,H~ !
(h1we/. ""'d ill z..ód..~",elw "-.u.. _

-----------------------
nun:rwtr1.D :

Ja. .11. ARDER:-lE, Voorsilter,
..uPRED EBDJ.:::...
HE'SJn SOl.rI\f()~ ~
fJUlD. J. CE.'il'l.IVRES
".tUL Da Vll.LU':1U;.
itoDPREY ~1(.'IIF.I.
J. G. "T~.nU;Il..
1L.1.i.rn HOL l's,
Hoa. I. X. MERRIM.tX. II L.A,

U_ZON. LXJN
Koninklijke Mail dienst .

UIION STOOMBQOTM.llTSClIlPPIJ
(BEPERKT).

,Deze '''''''UVJ'''',,,, zijn op een verbeterd p lan ingericht, en '8térker
dan iets nog dit land ingevoerd. De torens zijn sterk gekopp?ld. en
de wiêlen zelfreguloorend, zoodat er feitelijk niet l1aar omgeZIen be-hoeft te WOI''Ilen D~ Mailbooteo der Maatscha.ppij YlIr .

trekken van l{aap~t.Ad lI&&r Ertgelaod
na M.deira, om den andoren Woel1sda.g teIl
, uu: t.m .•• la ouder' Bau!eggead.; ,

VOOR ENGELAND ..
I~NOIULAli'. (1''';n ~,,), Kar>t-J. ...

.. n-TA.RTAR, KAftt. ldOI!TOR.
.ug. 12-11001l, Kapt. GRlnfs, ,
" lI'li-liCOT (1" ....(0 Scre ...). Kapt. LAa~ER,

s.pt. II-MKXlC"l1'. KaJ,r. ~nNOLD8. :
" 2J.-".XOHM.t.~ (T"'iu ~""). K&(Jt. JOK.

OeI.. 7-l'A1ITER. K"Pl. M'JlIT"!'. •

ALL!. IYFOluuTIE .ET PBJlZEN "U

WE SE4S & COM PY.,
Langstraat. Kaapstad.

van IJ:l:ldboiuwwerktuigen en Machinerie, Bak.
lqOSPCl1m):)en.Gt·aven, Vorken, Ecren, ens. -

])rWTWO ... :

.al(. ARDERNE (P'.irfniUe,~.
t.wton, PJIOb.i..ul'l). f~

I lU.ar BotVI, O. '1'. V..
J. O. Ilo""" P4V1.n' ......

O. It BftlI.uB, J.L lt....

.ISAACS&
. 8!00)(-WlDTlABRIEK. I
A;a R.A 0 ~ - B TRA A T LAN<J• ..A.li:.&:'Jh8'l1.U~7

."0)[ • STRAAT. PLEIN- UA~~oAA

K'AAPSTAD.

J. . CART-WRIGHT &. Co.,
EN POHCELEIN.. MA.GAZ'JN~

~ DARLINGSTRATEN.

en'Theeservies, ToiletartikeIeu en álle IOOJ'_ ......
' QTootekeuze. .
fafeJlampelJ, VloerJllmpcn "o<'rde Voorkamer, TafeJm ....

' en aUa 11I1ishoufl,UclIooflig'(Hieden. .
erzrfvfirdfl en fantaste Goederen., A'cscLikt voor Trouw.,ofVerjau..

a~r8pI:es.mtje~ een Speoialitei~. J'li3C oatva.ngen een lading TU ha

,
RlitN :,,,ATER-WHITE OIL"

j

De

Geheel'
de har
inge

STEl

Uit
zonder
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