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Koloniale l W'ee8Jtamer j en
Trust Jlaatachappij.

II~VERKOOPING
TE

CALEDON, BEGUNSTIGD. door
-'Ua de offi.eieele IWlridate,Li~

ren der Paarl Bank (in, llQ~Iida!t.ieJ.
JU]len de Menn J. J.
zoon, vcS6r het kantoor

In den 'Insohenten Boedel van Koloniale WeeekauJer: 'en
JOIUNNBSLINDEBlCTBB8. . maa_happij,,", X~rkp)e~ "

. " I~.~~~·~i"

OP ZA1'ERDAG, 1 AUG., OP' YRUD1QDD ,8iaten iDUEK·
Te 10 Uur v.m., j'

'1AL verkocht worden in £ropt TB 11 t1UR, ,
LJ van't Kantoor van Afslaller De overige assets van de Ban~,
W. B. F. KLBTN, te Caledon, bet bestaande uit Ieveaspoliesea, ope~
recht, van welkoo aard ook, d,at rek&nmgen, promiaeen, aandeele~ •
bovengenoemde Boedel hebben enz. '
mage op .een IO~van £2.. ,000, te Cataloguuen kunnen' verkre~
worden betaald zijne kiuderen worden
na den dood van . n Insolvent, op
eigendom, deel uitmakende van de van de oftioieele
plaats .. Zoetemelk" Vlei," en aan- teuren, P6&l'L
grenzende eigendOlhmen, afdeelinff Kaapstad.
van Caledon, als per " Koop Brief,' 17 Juli, 1896.
aangegaan tasseben J. C. LINDE•
H. P. BEYERS, en den 1nsolven
(afschrift waarvan open is voor
inspektie ten kantoor van den
Afsl~er), min de som van £800,
reeds opgebracht.

W. H. F. KLEYN,
G. W. STEYTLER,

LEVENSYERZBlERlIG~
, I AlT S CHAP PII.

li EEN oud-~rling der Rijks~nd-DE Ondergeteekende neemt ~e bouw!!~hool in Holland, i die
, vrijheid zijne vrienden en ~e jaren lang jD den ] ndischen land-

leden in het algemeen bekend ~. bonw heeft gewerkt en; good op de
maken. dat hij zich Kandidaat s~lt hoogte is m~ alles wat landbouw
voor hn-kiezing als AuditeUT. betreft, zoe,t een betrekkingi als

ADRIES B. BOFD1•• Manager vt!i een Estate. Ook
• een betreklJ.lDg, als Boekh04der,

I I Con'espondqht, Klerk of Ai!8i~tent
~epartem'nt lID Publieke Wert,' is hem wellcom. Uitstekendei ge-

50 Extra vette Slachtossen. tuigsehrifte~., Verzoeke opgave; van
ilN ~UWMEESTERS. 'II,: loon. Adres.' IC Ons Land" kantoor

letten V.M.! ,'.
I!

TENDERS w0r?en g. eva. ' d
voor aanbouwmgen en v -

deringen aan de KaaPSt&.dM e
Gevangenis. --l:

Bestekken en teekeningen kt-
nen gezien werden en verdere p-
formatie verkregen worden, n
kantore van deu ondergeteekend~.

Tendet'l duïdelij~ gemerkt uT~_
den voor toevoegmgen aan ~~n
Kaapstadschen Tronk" zullen d~r
den Controleur enAuditeur-Gene$l
Kaaps~d, ontvangen worden to~PP
Woensdag, 29 Juli, 1896. om 112
uur. !:

Tenderaars moeten twee vold m-
de borgen verschaffen voor de it-
voering van het kontrakt en ~ze
borgen moeten den tender Weke .n.

De laagste of eenige tender ~al
niet:noodzakelijk aangenomen 9r-
den. I

H. S, GREAVES,1
voor den Boofdinspe pr.

Depllrlement van Publi_e Werken. !
KaaJlllta:1. 11) JuH, 1896. 1 :

VOOR DE .:

___ .____ ArmenschoQ,1 te Potche!slroom, Z. fR.
A l'PLWA'l'lEt; . DIet g tjlig-
t\. schriften van bekwaa eid,
alsmede hewijzen van Jid t·
sohap V;.lll eene Protes he
Kerk en van goed zedelijk g ,rag,
zullen door den ondergetee _de
worden ipgewacht tot 1 pt.,
eerstkomende. Werkzaamh te
beginnflll 5 Oct., eerstk. Appli ten
moct.en minstens in bezit zi'
l-en actc Derde Kla.s Onde

IN hilt SdJllt &n.,i~' bev;1Hh 7.ich bovC'll K. K. of Z.A.R. on moeten i het
ve~'OOI'loof.tl'll tiJd I blllll~wbonU! Koe ,'eratc geval genegen. zijn i ' een

omtNnt " jiwen o!1d. met IItomp &iaal-t eb . un", Jh' I Ir
llehHl bom!!, bci~e OOI~tI met .Iip bd de '8an~ mo~{lxl\men a lef la~ te
pULteD. Indien ulet gelfl8t vliór lG Angu· legg~ll. I

riUIl aaIlIlL .• al ci_Alve ('l) dell datum nit Salaris £10 per maand. !.
de Scbudrul ~er~.ocbt'worden .~ mm-gentr ... t h.
om 10 uur. : M. L. FICK, ..p.M.

!Y. A IIornU'N, Potcbefstroom, I

I Sclrutmeellt.er. \5 J nli, 1'896. il!
J.r~, 23 Juli, 1896.
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Gez. Trustees,
Klllo"i"le W_kamer Gebouwen,

+, KerkstMl4t, Kaapstad,
22 Juli, 1896.

OpDonderdag, 30 Juli,1896

ZCLLEN opgemelde ~lachtossen
in prima conditie publiek ver-

kocht worden aan KLAPMUTS·
STATIE.

S. H. WALT ERS.
J. S. AIA RA IS d Co., Afa/agers

Paarl.
23 Juli. 1396,

HET HUIS
VOOR

OUde en Hulpbehoevende
KANNEN,

FAURESTRAAT, KAAPSTAD,

18nu gereed, en aanzOeken om
. opname moeten aan den otrde~

getee kende gerioht worden.
D. BOSMAN,

SeCretaris.
16 Buitenkant Straat,

Kaapstad.
------- ~- -- -

DOODBElUOBT.
,A AN bto.(herwuteu én vrinden wordt

bekend gemaakt dat bet den HMre
behaagd tieeli tot rich te roepen op DOlI·
deJ'dai d@ 16den deser, oue tfo~el1l'elief.
d. oudste dooDu.f, JOR.unu SuuJ(!14 1>11
Koel in den oeadeNom van 13 jlU-en en 4.
d~n na een lijden nn 11 dagen
aan de mM{tJroorta Zij 11&1 Illeer
gemist worden beid. in het ond8l'lijlr en in
het boarding hUi. van Mr. en MJ'!',
Leeman, bij wie zij de leatato" jaren
WM, Wie haar plaats zal opvullen weten
1O'ijniet, !Daar de gedachte: "De Heere
ntjleert." moet OU IIti! maken, l'n mndat
1O'iJgelooven dat de Heen weet wat voor
hur en 01111 be..t iá. willen wij zwijgen eli
unbiddeu. .

Wij betuill" biermede ODzen inniru
dltnk II&n Mr. en Mn. Leeman. voor
de KOI1l eD christelijke opleiding aion baar
Mteed. Alsmede ook aan dr. Dani.ll
voor lcijn ijver en ,belangstellir.g aan de
oTIITledene bewezen,

De bedroefde oudenI,
P. J, DE KOCK .
M M, DE K-OCK,

Of'b. ,De Wet.
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SCHUTBERICHTEN.

rw~ lf1~r

t: lUlL''''''

,.

IN bet Schut alhiet· opploten bo'l'elOde
verooroofdcllt,jd' 1 blain Rllinp""rd

mri eeu kol voor die kop omtrent 9 jaren
ond, Jodien niet gelotli aal desehe op den
29Mten Auplltu!!, 1~96, alhier uit den
Scltlltlttaal verkoclat wordf'~.

H. ;L SCHREUDER .
Scbatm_teT.
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, ,GE~RS.-...

De heeren !bYNES & MATHEW, i ' A L B ERT' S .
w::h~::e~~~~b da: eer TH·O·'11 A-S-'. "p. ·Il'·'O'S'P~H !TE}~~~~~A~~!A!S~~D

om u te r$elden dat de heer, JAN I 1'111. I '.li. fEenlg Iuyoed.n van d. beroemde ..

HENDRIK SfIJDFRS, van bov~n~- i. " NORRAJlAKKER KOOK·
noemde pl~tI, geheel genezep 18 ~ 0 ~ ~ ~. lY

door het AeJiab kanker middel, en ~..-:w..-:w .--=-- VERWAR
hij wenscM den eigenaar van di . ID GSliC1lE1S,
gezegende~iddelzijn dank te be- ('I~BLA'UW IJZE'R GUANO".) Ongetwijfeld de beste voor bakken
tuigen, en qï; za.lverblijd wezep om en zeer zuinig in 't gebruik.
eenige ~n te beantwoorden;. Ik, !.' __ L OOK. ...
de onderge~kende, heb de Aesiab Ee~e Ande~ lading ontv~eri. Patente VICTORIA PARAFFINE ALHIER in het schut zijn opgeal~t.en
pleister aati· hem en zijn br~der' R1e Spoedig aanvraag. GASKACHELS.- sedert 14 Juli. 1896. 13 groote fop.

bekend ge~kt, en hij, JAN ~EN- WO.:ODH.EAD, '.LANT, & CO., rechte EIl-eI8. ~DRIKSNIJD.u.s heeft het drie ulaan- Tee~.pingen en prijl6n poetvril' op Ull~ 1 Vul r-uiu Ezel. zwaluwstaart Uil ~itle. , .,' -...,- oeren, halfmaan aau rechteroor. ( , t .
den gebrui~t en is geheel gen~zen. d -- 2 VRAl ruin Lt.el~, ODg'em('J'kl ,~
maar zijn broeder ABRAHAMPETRUS . K .l\ A P ~ TJA~D. THORLEY'S VOER ' I Lichte \'11Id ruin Ezel. "t1eedj,\~nan

SNIJDER8w.ongehoorzaamenheeit AAR.- .. DAP" PE- fli--OE,'-R'--E---N-'-- -.- VOOR lillk~~rl nm o.c.

hter

. \
d • . . d RUN DV EEt l 'Ita ruiu Elel~, -uecdje ao.ll Iink$'OOI' .J

e geneesp~f1Ster op~~et voor P.t van ach~r i _thet kwaad tut was; hij IS veel betel' I ,T,,&! ru io El"!. hs lf'man n l\81l .ïw.'fJIt>t·,'

maar is tot~ nog toe niet ge$zeD poorden, Varkens, SclUl1\4D, ~Illlll'ILnclh"'~;"XJl' en 11I.lfmlUlII 1\1\1; link!!II:;:ovr

:Maar J AN~ENDRIKis geheel betel w1 '1I&pV ....U k ho' b'k. k . r __ I Zwart merrie met b.uuw schiqt.m\ll
an l'l"'an ge TUI ma en. I E !f Z. pens, linkeroor haHmaan van voor, ~ter.

Eenige vra~ zal ~ntwoortl; wor- i -- our hnlfmnan van lichter. .;

den door dt. genezen personen. BOEREN' en were k...eete~ worden _--' TOOI' LAC T IFER a Zwart min .EzeJM,balfmaau un ~h.1.1' av v "--e-. teroor van achter en !lQ.I{muD MU lirilter-

Ik blijve uw Vriend, ., hun belteWDgen enn doe1l, er op te leUa 00)' ,·lU. voor ::' .
w,tLLIAM FOWLER. ut wl,j uit EDgelan4 Invoere de volgeD.de 88I'IIte II:IM Vooebet groo.w.k,. ~ ""'- ".!.!'::rt V-~. omtrent 1 i- oud! on-
: ~pe1moeren om in 't vu October .... ZonderKelk. Indien niet gelost voor of op den 105

OOSIOp!)tITil FIJi!JOE Iona«' te worden. I Eoni •• _t.... !~~k:.,.~'n:,~kt - orden 'I' do

X¥TSOHA.PPIJ. VROEGE PURITEINEN~ R. WIlSON, ZOON & Co., PJ KlESI
.JOHA"NESBURG TA!<, PRAOBT van HEBRON.l (ROOD). ar. GEORG£68TRAAT. Robertson, Soh ..... t....

No. 19 ~reents BulldiDgs, ~~ R=- HEBRON) (WIT). Onderwljzer Benoodigd "J.Ii. 1896. t
OOMKjsslONER .STRAAT, iER iB opgelllokm ill 'bet Schilt ~ "Pearr. YllHer," Som@rset Welt, een kkiue.

r,'~gt'(J41"'oI~-it ," COSMOS," Podb .... 11'0. 982 roode os ..;PRIJZEN ZE REDELIJK. VO°:c,n~:~an!r~:n di~c~:lrik~ ofIo~d~e5nFu~:"~~~.~~t;~I~~ ~o~:~ï::~
Salaris £84 en vrije woning met selrnt verkocht worden, ter be~tT1jdiD3 der

onkosten. '
twee morgen grond. Weruaam-
heden te worden aa.nvaard met bet p, G. MYBURGH Jr., ;
aanstaande kwartaal. 8chotmeest r.

Pearl Valley. Somerset VIIlIIt,
Applicaties met c.ertifikat.en en 27 Jnli, 1896.

getuigschriften van bekwaamheid
in de Hollandsche en Engelsche
talen zullen door den onderge-
teekende ontvangen worden tot op
ken 16 AugustllE" Een gehuwde
penoon zal dtJ voorkeut' hebben.

VERKOOPING VAN ......LJlL.
'--·35_"."......,_' I

Vloer, Tafel,
pen, uitgepakt, ook

i ..... . •. van Zijden-
lampkappen. ,:,,'een.groote. voorraad Wandel-
stokken, veld- en Zeekij. Electroplated

-I Nachtmaal
VAN

J.
1ikwidt

i
I' mr:

KOOPINGZUIO-AFRIKAANSCHE PUBLIEKEONDERLINGE LAN;OBOUW I - TE

.,.·..R..~ .. lED ES~~~,

SSEN!
, -VAN

OSSEN!
De oudergeteekenie behoorlijk

zullen op

ZATERDAG, 1

door den heer J. I. WESSELS,

USTUS, aans.,

UIT. hunne Vendukraal alhier op het ldorp Malmesbury, PUBLIE K
VERKOOPEN 28 Eersteklas en Vette Slachtosseu, zij

worden opgebracht per trein van het Queenstown, en zullen
seker present zIJn op den dag der . "

J. W. MOORREES & CO., Afslagers.
Venduka ntoor Malmesbury,

24 Juli, 1896.
t Buffelsvlei,

diBt·~Beaufort West, i
". 24 Juni, 18~6.
"

Rlodgmde ~~JU ~d
wijk WEPENER. O.V.S~i

!

APPLICATIES vergezeld v Je
bij de wet vereischte bew . e!l

van bekwaamheid, goed gedra en
lidmaatschap eener Protestant ~he
Kerk, zullen door den onder tlee·
kende ingewacht. worden tot tjer.
Jag, 1Augustus, e.k. i

Salaris £120 per jaar e :de
~hoolgelden.

Slechts ongehuwde personen
len in aanmerking komen. K
van muziek een aanbev~ling.

Billijke reiskosten worden
goed. I

L. JOUBERT, .
Voon, 8chooleommi !~e,

Fairydale, dillt. Wepenér, O,V.S·
4 Juli, 1896.

DE ~chappij neemt op zich
Mijn. ;en andere Eigendommen

te koopell' tn te vcrkoopen.,..-Syndi-
katen te .v¥men en Maatsc~appijen
op te nchten.-Op rekerung van
Cllenten lLIilldeelente koopen en te
verkoopen.r Leeningen te bezorgen
en Hypotih~ken ten nitvóer te
brengen.-i'Yendutie - verkoopingen
van j'oerennc en onr(){1rendc 'goed0-
tl'tl tt' hou,\t:m.---:-'rransp0l'ten. Huur.
contract<m{ OvereenkolOsten en aUe
andere I4tale. Documenten op te
trekken-- iloodels en Eigendommen
te bestureri.-Hui8-gelden en Reke·
ingnen te (X>lleoteeren.

i H. J. LOUW,
I.'Plaatselijke Bestunrder

KENNISGEIVNG.

K & CO.,
8 &; 4 T, KAAPSTAD.

KEN NISGEVI NG.Assistent of Assistente Ben

BUJ:_".AAD TB KOOP
Bl,J.

.·WHITE, 1eIbebBIl1I.
QOBDKooPSTII HutS VOOR

Iaandag, 3 Aug., aa,

ZULLEN de ondergeteekenden
publiek doen verkoopen te

KL.A:PMUTSSSATIE bovengemel-
de dieren, Onder de Paarden zijn
rerscheidene geleerde en ongeleerde
paren afkomstig uit welbekende
stoeterijen. Zij zullen zeker present
zijn.

J. A. CARSTEN.

Fanre, Meetbling &: Co., ArsJagers.
Paarl, 25 Juli, 1896. •

~

KACHElS
Zijl de BtSteI ea te Stokktl .. '

K.OOL OF BOUT.'
I. bl er geedm. BUb.. :

MATIGE PR1JZBJ!f~
f

23 BRUGSTRAAT, JtAAPSTAl).

SCHUTBERICHTEN. I
AA.NGEHOt'DF.N in het sohut ~te

Tafelberg over den veroorloof«tan
tijd en te worden. verlrocht op den .129
Augustus, 1896, indien niet bIIv0ren8 gelojjt :

L Een vaal bejaarde mill donJrie, re4h.
teroor halfma&n van achter, linkerOor
halfmaan van \"OOr winkelhaak vall ach~.

Get. R. C. FRYE~
Schut.nUl8l!lter·

f
i

BUGGIJ ..PAARD,

BEN 0 0 DIG D. Moet zijn
Lichtbruin of Vos, ongemerkt,

1.) handen hoog, niet ouder dan 5
jaar. Doe aanzoek bij A. B.llonlliTH
Kantoor" O~S LAND.

Afdeelingsrnad kantoor,
Calvinia.

~

AANGEHOuDEN in bet schut:' te
Klipbak over den verOOl'l~fden ojd

en te wOl-oeu ,'prkoc,ht op den 29 Augnst!nA.
1896, indien "iet bevol'ellJ! gelost: l

L Een vaal schimmel Hengst, met donker
maaning en staart, effen" seheve .he\:Jp,
omtrent ::1 of 4 jareu oud. ongemerkt. ~

Get F. J \" AN' DER MERW~,
Schntmeester.

Atdeelmgsraad kantoor,
&Ivini&. !~·,t

AANGBHOlJDEN in het schut; te
Narissee over den veroorloofden tijd

~n ~ wo!"len verkoch t up ~ Augnatll8, 1$96,
indien Ulet bevore'lll! gelost: ;t
. I. Rooi 08 5 of 6 j&ren ond g~lDu"kt
Iinkeroor slip, sneetje van .abte!· effe tit.
Jr",&!!, ;i

2 Een roode Os omtrent 4 of S ja.ren Pud
linkeroor klein winkelhuk van &C~.

balfma.an van voor, reobteroor zwamw·
staart, witstreep onder de pens ..
Afdeelingsra.a.d. kantoór,

Calvinia.

POUND NOTICJ3t,

lGJlTlUS I. ~. UI REJS8URG.
George. 20 Juli, 1896.

IN the Pound here a.Nl confined, si';'te 14
.Inh' ]Sg .. , '

1:1 LRI'~" DonkeYI' '
I (~N'y (;elding V"nl.;f'~" .... al!o'" !Ilil vU

\x,th ear.<: J.alfmoon Oil rijlht ell.I'
'l. Grey l1('lding J)onke~'. unnuol'lwd.
I Ligl,t Gl'>'\' Geidii,,,, Ilf'nkn, C'lDt un

lefl e.. r-fn>ru bti,ind. '
4 GI'l'~' G~ldiDg DOllkwye cu! on left ear

from behind. :
I Gray Gel,linfl Donkey. lmlfmoon Gn

li[{ht e"l' in front Bnd halfmooll OD le4 ear
from behlUd, '

, Uitlek Marc ",·ijJl blne .;chimmel J>elly.
left eaT h"lfm("JD ill front, right car~ half.
moon behind, '

3 Black Gelding !Jonkeys h&lf~ on,
right ear from behind. and h&IfmoOD ou
left ear ill front. .

1 Bla.ck HeilM', about 1 yee.r olji, not
marked. ;
lf not rele»eCI on or betoré th. ISt

!u£:~ ,"11 be Mld. out of tb'! fou
P.J. JOM: f

Pou~. -
BObertIOD ~ Ju lM f~

! .
1,
li
C

i,I, '
... ~:.~~.:~.:','

KENNISGEVING.
HIERMEDE gevel! wij, de o-n·

derget.eckenden, eigenaren
van de plaats Oorlogskloof, gelegen
in Noord Bokkev"ldt dist. Calvinia,
het publiek kennis dat er geen
Trekpad over onzen grond Beise-
kuil uit is. en dat. indien iemand
daar gevonden wordt. overtredin~
doende, hij volgens wet vervolg<!
za worden.

W. P. LOCW,
811J. W. LOUW



t DI tl'ett •
pr, lr , \I

x II
I

lh
ml

"lan
ver:

De

Wil 'en en

mg
J .
gen
Me!
lUI

.g
sch-
ken

W LOl bee e

~
~

li

f, Il
e

I
g-
p

~

I
!
~

ru
Il

p

II

He1

I'
"'IL>
her

'h van

de tu

dt.'11

PI
ocht e

4 D. ,
d. Il
lJ_' k
«(Jud
b rt

TOIl

der

('d \\ "'1 H_'I KA"!'
II I.. r ::-U 'IKA3fP

geb louw
z
J I

.VERKOOP GEN.
rr-n

<le tij

I~'l:~~den
g~po

ft
heder

t d

In

Yl Jl. t,

~ra

), ,

..,.,_., \



I '<lalebt T'IJI
dM uta.l.

'n en de d
n
IlDlgc In "Dd

EK.

raad

ng ,lf lea

ha n.. TI

k n.to!

rt riat e
...ren ~

I( p'lehter

~I

lLam,
grond

nc UI
j

DA.

O\'ERL DE~

'j J. I I -( beoves
tiuk,. etst

:\JF:Jo:R PA fRUlILLE:;

THO PE~ NOODW

"poon EGO"T\
r"~mt vangsten voor

lt 1~9 -

~ =&. c e =~ - ..::
"tchid

j:; e ~ .~., - -e ... 2: "7 .. ~:i
.:!

i.
~2~"
2011

CEREA.
I" (, f'J4 lUl JIl)

24 Juh

Jl H

BELA~' HEIIIIE~Ut:

(.IDEO~

nan de heere Johan Jansen cb, St G
straat K stad makelaar, ... ~
agenten )

llark r. Bk

PETIlIES

Du Ples.1I ( ~Ibert)

IVI )-b4l4lproeu Dgl! rke

F nIE I ~ N

SOHT en.



• ,

E

DE (
dt'lZ«

en &Dde
TransV1l

~~
,"nners
Queenat
189•• 1
echt dal
hoorn el

Doornbr

Oude

FA/.)

le nu
. opn
;.teHel

U Buit,
Ka

Ond~
Voorde j

nal

APP~
worden.
Augustt=~_er ]
."erd Il
muziek

Salari
de sehoe
personel
men. .
...-goed

Senekal
16

Armen.

Potohef
\6 Jl

~..I~AACS & .co..
ol KMP.STAOSCHE LEVERANC.IERS

. ' . VAN M.EUBELEN, .

·Jam~oiÏ'·BsiMpfaiiier Set
(ONS EIGEN MAAKSEL).

11 GOED GEDROOGD SOLIED £SSCHENttOUT,

1SS:PLB.iia ;18..
'MVATTENDE 8 ARTIKELEN ALS HIERONDER:

lHIIUUu LeJtrUCitr u.,.tObSlnUt"'.

fIRi;
A. SPOLANIlER &. CO.~

,GEVESTIGD" JAREN
~., lDrOlOP- en Dotm&i ~

IIfI/I!WIJ ~ ~in,__ .
Gouden en Zilveren Horologes ::in

voorraad gehou., ..n,

"ee I
-(

Voor d.

CE~
teat&nt.e
lijk ge<)
den a.a
13 Aug

Kent
.iachte.
Saw

aeboolg
Bill"

be~

Paarl8dhe landbouwers ver-
eenig1Dg.

GELD op eerste Verband ",an
VMW E~gendommeD overal in

de Kol0nie bn tegen de la.ag!te
Bentekoen v~rkregen worden áoor
Q. MONTGOMERY ,!ALKEB,
tnOn1Il~ lIU4&r4 But lIDtiIP,

»APe., ..

BaltfOI
20 J,

POBL

-
nn· 'l'81keu aard ook, 0111 op out lij ...
l~en llêP.... t t.e wonten. - :
Niemand heeft bedaIIkt ala lid ~Ilftnde

betjaal',eu81ijn bypkomen. ~!.\et.~
onser leden nu 148 lB., De ve~ 'vu
leden ... uie$ groot, maar geene ~Ie
pogingtlft werden in die richtmj .. n=elic1.
Vooral i. het noodi.lJ wat leven' tê. , ,.'
onder diegenen dNl wiJ reeCIa h~ .en bij
aan te dringen een meer actief ..uPeI ~
nemen in de werJww:Dheden, welke nn get.llen
cijn in de banden vu I)mtnn~ it} ui. ile 148
leden.

OrSTJlLLSII 'Ill VOOI.LUlBGD.
Bela.n3rl.;ke voorlellingen' wefelen VOOF8'Il·

d~n door de heeren LaUDsbury, ~yer. en
Cillie. De eenltgenoemde gaf eenllJfl prak·
tisene "oorbeeldslI van de belqIUltmg nD
hoornen. bij Iwt einde nw l(ijn yoorlezing,
allook up ""nig ... pl"at"'l1 in he~ d,.trikt.

Gutn:R~f.)lE.'l" ElITOltOLOOG.

D.... r deze rereeniging de Wellillto;t.onsl·he
\"1'IH'htell Kweeker. ten ste r kste olldesteUllde,
ill hunne wwdril1giug hij de Keg<,ering om
een LU(J)llIoluog aoAnge!teld te krij8lln, zijn
wij \'erhlijd te kunnen zeggen. dat· LOt heden
". ij uIk f"litm he bben onsselven !(eluk te
\\...usehen met de aalllitellil,g. De heer
Lauusburv, die tlangesteld i 'I, .schijnt de
rechte man te we&e!t!· Hij gaat rond under
de hoereu. en wordt aldus met hen bekend
en hunne manieren. Rij i~ bezig hen het
gevaar vat! de illl!ekten·pe"ten aan de tooneu,
ell het voordeel van,dezelve dood t-e spuiten.

LJTEUfUIiR.

W ij teekenen in '1"001' versohillende Isnd-
bouwkundige bladen, en ontvangen gedung
gruti! pn.mphletten, welke gecirculeerd worden
onder ODZe leden. Wij bebben ook eenige
goedll 'boeken, handelende over 'l'fncboon
kultuur. en wij louden gaarne lien dat dezelve
meer gelezen worden. '

BE"z& VOOIl DZ~ :BUTEN llOOllOUlUI.
De beer Jagger vsn Kaapsw.d heeft op ed e l·

moedige wijze een zeer fraaiea zUveren beur
aan dese vereeniging ptellCllO gedaan, te "ur·
den gegeven voor den besten boomgaard in
diL dlsr.rikt. Beoordeel..,.! werden aaugeateld
maar daal' er slllCbtIJ ééne inl!Chrijving WM,

liet de vc~iging de zaak rusten. •
Ik weJlliCh de vruchten kwvekers er ....n te

heriuneren dat·-V het recht hebben, dit jaar
er VOOTte wediJveren, en raad hen hunne
nsmeu in tij ru. in te zenden.

P"Jl.HUJlI.HIlU&Y'!'li UDIGl: VAIJlll..
Deze VereeuitPng is er in l!'et!Wagd dool'

aaudringing biJ de authoritelten, om een
nieu" goederen pakhuis bij de Paarl8cbe
swie opgericht te krijgen, voor het doel om
ledige vaten in te bel'~en. Vroeger m~ten
le in de zon blijven liggen, wm;den ondicht
en veroorzaakten Yeel moeite en schede aan
de boeren.

KW UKI:JUJ sua,
l.A&tIIte jaar, WIIB er een gerucht omtrent

een UllIektenpo:!t bill, die hoewel opgetrokken"h gedrukt door de &!geering, met goedgevolg
bestreden werd door het Vruchten Kweek.cl"lt
Co~. De LandboUwk.undige Raad, (waar·
op gij vertegenwoordigd zijt door uwen Yoor-
Litter en Hon. Secret.aris), boewel erkennende
de bron nw ~evlWH' voor de vruchten kwoo·
kers door de,lDse1ctenplug, besloot om niet,
een iWiektpeét bill te steunen, waar .~.,jden iu
pl...ats daarvan zekere regulat.iee, ter betere
voorkoming van pei!ten van buiten de Kulonie,
"elke de Regeering dadelijk toepaate. Met.
dil, hulp van den Heer Launsbury, heeft de
Ráad nu een kweekerij"n Bill opgesteld, die
Nlgens verwlloChting, de ve1'8pl'eiding un
p1P.g('11 dooT kweekerijen ml verhindet'Cn.
])o.-ze bill iH nog niet bij het parlement in·
gedicnd, en te oordeeien naar het get.&! onafge·
handelde bills, die nog op de tafel zijn, en den
korten tijd die cr nog overblij ft ,..)Ór het
parlement opbreekt, zullen wij waal'llChijnlijk
geen kweekerij bill in deze zitting krijgen, en
aij uie boomen koopen, ~taan el' aan bloo~, om
nieuwe plagen in hnllJle boomgaarden w te

DE Stoombooten deser Lijn .
'RIl KMptltad uaar Lon~ om

.aderen Woenadag, te .. nur:. n.bl ..
'Madeira en PlflDouth, te Bint ,1iele ..
AIoeD.infl aA~nde op de bepaalde
iCh.ntijden.
,\o,. &-BOSI.I ~ • ·.'STLK, Kapt. T .... nu.
.. lt_HAWAKIlE; CASTl.g,~t. RIGaT.

:;epl. lI-TANTALI,oN t;ASTLE. ,lo DuiK
.. 16-NORBAM \JA8TLJ£. Kart. ' lUIl80"
., 3O-OB...t.NTULLY CARl "'t, IUlpI. 11&0'11'''.
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De maandelijluche verpdering dOller ver-
'eeniging _rd Zaterdag, "2s deler. "ebouden,
wen er ~woordirr.ren de vooHlt&er (DB.
S. J, do Toit) de Hon. Seor. (de hr. C. W. H.
Kohier en een aantal leden. Notulen der vori8P
verpdering IJ!leaen en ~keurd. .

New Lid.-Oe heer D. J.ltetief werd .. n-
genomen al! lid.

pt.mphletten over het verltoopeu ftII vrucb-
ten op de Kaapgtadache marn werd onder de
1•-deu uitgedeeld.

Brief gelezen un den Treftiek.bestuurder
Inel~nde dat bet r.baL toege_tuil bij bet ver-
"oeN'" vab levende h..ve en ri~eu, afge'
nomen zal worden van af 1 8ept. uaet.

Briel geleien van den mr.lHu·béatuurder
nl(.ld{'ude' dat hij w copie~ van een opgaaf
van bijzonderheden ran \'TUchten-yervoer op
de \"erschillende spoo~eR·.teueU geaonden
b"eft~ ow oadër de léden t~ worden uitgededd.

Br ief ~Iezen Tau dil beeren J ulius Hoi-ne <'I:
('0. Kaapnad. rragende de namen van eenige
hf'< -en met wic "ij wunon onderhandelel.l met
h,:tr~kl<i.ng tot vruchten.uit\"oer.

Ikbl""dl of' voorstel van den vuun. Jl
nann-n VIW de :! beeren 'Steyn en de ~ neereu
Hetiet aan hen te zenden.

Brief gcleaen van den beer C. Mayer, Stel-
lenbosch. moldénde dat hij eeu mllwor&ndum
_insluit over eDti~ op Amerikaansche Stokken
luidende al. volgt ;-
Niettegensta.ande het enten lip de plek.

cenigzinll teleurstellend is uitgevaUen. en boe-
wel het syat.eem "Iechu voorwaardelijk ka.n
aanbevolen worden voor pranÏl!c:he doeleinden
al bet DOgt.1wu! een belangrijke rol !!pelen in
het hernieuwen onser wingerden. Men zal zich
berinneren hoe sommige gevallen ....n misluk·
king toege>lCbreven zijn aan de g_rdlle1d
Tan den grond, eu IWllI de nietgellChiktheid
"an. de stokken om op geent te worden.
Bovendien heeft de ondervinding van den
laatllten tijd geleerd dat het ua<feel dat de
AmerikaaIlll('he stokken lijden door het af811ij·
den "66r het enten, lot cp zekere hoogte
"erantwoonlulijll i. voor een groot aantal
mishlklingen. Daar Amerlk.unltChe stokken,
en in het bijzonder de Riparia, van 4 t.Qt ti
weken vroeger zijn dan oase EuropeellChe
soorten, zijn zij in den regel Vlll' ontwikkeld of
ten minste loopen zij zoo erg, dat de hoTen
Termelde wijze van afanijding den Btok .chijnt
terug te bouden en deuelb groei zoo te
belemmeren, dat bij 8t.erft, of een geheel jaar
noodig heeft om zich te henrtellen. Ten ~e·
volge daarvan kan het ent je nn zood&nlge
!!toi niet ~roeien. Ter ondentewllng van
deze bewermg. kan ik. dgeaien van andere
gevallen, ,vermelden dat laatIlte jaar eenige
duizende stokken geënt werden, JIaIl de laad-
bouw-echool; maar dat de entJeM lawr op
llpeciaal versoek weer afgenomen werden.
Mbn zou "erw..cllten dat de stokjell op nieuw
aan het groeien gegaan z iin, nadat de entJes
verwijderd waren: dit gebeurde niet in ieder
geval. en een groot ....n til I stierf, of begon
slechts na verloop van maandeu te groeien,
IIOOdat dote late ~tokken nog groen' zijn en
groeien. Ton einde deze nitwerlring van de
aflInijding te voorkomen vooral in het ge,·al
van sterk groeien, wensch ik het "olgende
voor ië stellen;

.. Dat boeren die gewortelde Ameri.ltunsche
I!t.okkien hebben, en die voornemen. zijn het
eyateem van op de plek te enten te "olgen, de
lItokbn moeten uitplanten zooals tot hiertoe,
en moeten beginnen te enwn zood rilt deze
nieuw geplante 8tokken begitwen tu bot~en,
daL i". hetzelfde j~r. Onafge2aen Y!lll ho\"en·
I!taande. recht'@&l'digen de \'olgende punten
de verwáChting vanbevrcdigende restlltat.en ;
(l~De stokken lijn een jlWU'jongtJr dat zij

zouden aijn in het geval zij louden gchouden
word"n voor be' enten in het 'l'olgende jaar;
on zij zijn tenl(evolg" van bunne jeugd, berer
geachikt om op te enten.

(t} De tijd van enten kan verlengd worden
t<>tbijna i.n de I.'nte wlWnl.'er de grond warm
i. en het koude weder beL ~rocien uiel zal
hinderen, ietl! waarnan dikwijls de misinkking
'Vlin vroeg entell moet toeg88chreveu worden.

';!) De geenw stokje. hebben dan het voor·
deel van geplant te worden in nienwgedoUdt>n
grond. t.eTWIjl het vulgend jaar de grond
gewt I•.

(-ij. Deze "'\iUl van handelen be;tpaart ecu
jaar.
I .." Om de entj". te honden totdat zij noodig
ElJn moOten de .tokjes plat op dt!n grond ge·
lt'j;:d worden. up een gedeeltehjK heschaduwde
"l<:k. 1(' h.-e I tuegcJekt en goed bc..cbermd
teg..w "''''ennatigc IlaLLigheid en hitte \'lW de
IVll.

.' UI' Jezo, wij:£<! kunnen .,utjes gchoudêr.
worden LOt bijna nieuwj_r lOuder uiL te
llJOpen.

.. Men behoort "r echter IOIlnU, d"llken daL
dit theureusch plan. nog niet onuer'Worpen
,..as aan een pnlk.tlsch" proetnt'minll'. en teu
einde dit te kunnen doen, ll..em ill ue vrijheid
bij deze gelegenheid d" medewerking ~o.n
boeren in te rq:pen. eu Ik zal blijde zijn te
'l'ernemen van ..enig lid uwer \'ereeni~il1g,
die bereid i.'! aan deze pruetlleming mede te
doe:n. .

, ,
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G,ittOOlPOf'etrd bij Acte ran Parlem'ftt 1881

lIoot1pot.oor: D!.B.LII(jSTB.ll'l, ~

De " • DIlunv":
III. Jl. A&DERNB, VoontUc.
ÁI,FRED EBDEN.
Il.ENRY SOUIMON, lP.
fRED. J. eEl\"l'L'VR~.
'AUL III VlLLlEU8.
GODPB.EY SlCHKL.
l. G. ST EYTI,lo:lI..
8.\RI.'£ 801.1:-::;.
Hon. J. X. ~EJIJI.UU.N. ),u •.A.

pUn uUIlf,SlflCt·DlS. ~Vl.I("'·

G. B.~. ANDERSON. ~I.D., x,c, Loqén~ Il
.B..C.s. J>ngtlulL

On80hat- l

baar van'
l

8~k en

IUW1UCl1l PR.UII . £17~,t>b8
IJKODIi S IJTERE8T 8b.P~5

·OJmU IJ UNDU . £1,862,1I45
(hlwol ..... ";.. z..t4....".._ ...eM If'-n-.

i

.De R.~M~R••p.ola.1é .aellf ~~-.rI VOOIDIILIW

\ """Inte Zekerheid, Groot.e Bon_.
Geen lIeperk inl1t'fL :
'Bepalingtfl olllLn!nt niet- ... beu"" ~.

llwn ~e op ~ .. WO!IIlJ'I-to
)i.Lige Onkaeten.
8poedill'1 Betalinr _ .....stiing.n

A.Ilt VoordeeIen behcIoren aan ;d. Loden
Geen l'w8oonlij.. A&naprU.Hj)fb<o;~,

Oclllid4ellijke BoDIl. op VGrd.,in~
Ruime Betllling roer O.ergan.

Driejul'hjlnonb Onderzoek, luist hl Jqni, IN/II,
de yolgead.e in JlUli, 1_.

Dertig ~ ~o ._ bet.l!iil1jl nn
"emium&, ged~ welk. 4e hll. ,. 'J'l>.Cb\
. jrt :
Poli_n b1il- no kracht _ian~ ~,"OIo""n<1t

<erjlUr,.,...,nk il _ ~D k....-..JllCb. prelJuo
• d ..lrlrrn.

WIJNGAAROMESS£N !t,a.

R.,M. ROSS&
ST RAND8T RMT. KAAPSTAD. I

LAATSTE UITBt,TALlNfJfN 'ijj9.

,J. e. SMITK & CO.,
IJzer IKoolenTimm8r~ontllazijnen

KOLONIAAL' EN AMERIKAANSeH WA~NHOUT,. .r· I

ZAAGr+10LE.NS,.1
ell ltiebeeka .Plein,

,"0"- ftn venohill "r.dea daur .... !'den betao: !
.•'" d. volf!"llde !lOmmenyeor "'re elPJO nOl Q,

""'P...,nkeliJke .. nekariac,...
Duur in 1889.
'7 JAAB
f.6 JllB
10Jlll.
10 JAAR
16 aAI.
IJ JAAR
9 JAAll
tllla
• J.A..AB

HANG'LdT. S Voet .. Duim wijd en IJ Voet 9·Duim hoog, met SpiegelglBl
4.R Duim bij -14 Duim. aa a.. let.aald

ta,(>'13
" X,\ ~l
l,84l!

. 1,.77
:1'-, \,J3O
: 1.11!O
. 1.106
, J..06I

voeren.
L.\)OJ)Bor11' RAW.

Deze Raad, die elke 2 maanden i1&lncnkomt,
wordt erlumd door de Regeering, en geraad·
pleegd over landboowkundlge salten. Bene-
ven. ander nuttig werk gedaan door den Baad
is het uitgeven van den Sproei.kaIender, en zeer
kort geleden ,stélde de Raad voor groot.e
proev"u met gat! te nemen te Wellingt.on. Ik
meen nief, dat de geheele Raad dMr Zjl.lbijeen·
koweu. en een heel boel zal afpraten, de ~.
proeve ui in dit geval be8taan uit pnltti.ach
werk ODder opzicht yan den heer Lannllbury.
Men zal met de lemoenboome,n beginnen, en
~n poging zal ungewend worden om ben te
zuiveren van de ,·oortHetende en doodélijlte
plug, de Red~~eaJe.

LANDBOUWT.!NTOOllSTEj.LING.
De lAlntooIl!ltelling werd dil jaar door uwe

\' ere~niglng gehouden, cn WlU! oon volkomen
.UC~"C8. De heer C. C. A. de VIllierij werd aan·
gesteld 1118 ~rmlinente en bezoldigde Secre·
taris, en heeft' geto<Jnd dat bij de bekwaam·
heden bezit um de Paarl.che Tentoonstelling
eell even fITOOt bUCces te maken als eenige,
andere binnenland.K:he wntoollllwlling in
de Kaap· Kolonie. De tentoonstelling liet
een goed surplu. o"er, en kan nu ala 'Cene
vaste instelling beschouwd worden. Al wat
wij behoeven, is onze eigene tentooll>ltellmg;;'
gronden, en parmanente p§iscn. Wij zijn
nu .rhankelVI: van de gen8d. .. diegenen die
goed genoeg zijn om ons te e'rbergen. M .... r
wij moeten een stok grond verzekeren voor
onSlllelven, en beginnen hetzelve in orde te
brengen yoor volgende jaren, door hoomen te
planten enJl. K1U1DIlDwij niet de Municipali.
teit bewegen on8 een gedeelte van Van der
poels Plein te geven P

BITJlJU VnaOO.llIU.
Hoewel de Paarl bij de laatste landbouw

tentoonstcllin8 een soede vertooning gai van
vee, toCb kan men diegenen, die goede dieren
hebben" op de vingers tellen,.en mijne aan·
merlringen op O!llll8 laat.ste vergadeTtng Over
dit onde~e11' gemaakt, zijn nog van kracht.
Wij houden lD dit distrikt duizende heeflten
die 0Ui i,eeII renten en boter geven. Ik ge-
loof dat dit distrikt niet eens £6,000 per jaar
aan boter oplevert. IIr. wemch uwe aandacht
te "estigeJl op bet. rapport van den heer Do-
nald, ovor melkerijen in Auatralii, hetwelk
door elken boer in do PaarlllObe afdeeling be·
boort gelezen t.e worden. Dit zal, ik ben er
r.e"r \'an, de oogen van 80aunigeu OWler
openen, als wij zien hoeveel geld ui t boter kan
gemaakt worden. De heer Donald· zegt. dat d~
Kolonie van Victoria, ij jaren geleden, even·
mlD hoter produceerde alH de Kaapkolonie nu
produceert . .llaar de opbrellg.t vermeerderde:

. . Tonnen Gewaardeerd teiElu
In 1889 ;>6\). Mbl,aoo
." l!:llll ;59. £91,200
.. 189'2 2,139i £225,000
.. 1&13 ;).016i £404,4il2
lo, 1894 i,6&4t '£761,2ia
" 1995 11,:&1 ll,081,243
Dus zien wij, in den loop van eenige jaren,

dat het. gewicht en de wllirde van boter, uit.-
ge\'oerd, meer dan 20 !DAlen verdnbbeld zijn.
Dit is zonder de kalwi hij gerekend, waarvan
een p;'ro<>tehoo\'eelheid uitgevoerd werd. En
wilt WIWl hiervan ue oorzaa&' Ten eerl!~, de
groote drukte die op het volk viel door het
Ml"lten nn .Ic land.boom, die du boeren ver·
pliehtte naar Ilndere bl'onnen uit t<l zien. Ten
I"'eedc heeft de Reg~l'ing de indutitrio voor·
waan. geholpen, door l,.,L uprichten nl\)
nllltrnnl !!de~ell foomcr1jeu in alle I(c""hiktc
d""It:1l nm het ",ud. ell ,looI' het gO'Cll ,,\11
houu~~cn op ult~~,,·ot.·rd~ lJotcr. -

D.(~ hoeren \)f..·goUBt!ll ltlltltle ht."C'~r.t.!l.I.I,.t.' Yl'!'·
cdcl.m. ,luur gQ(·de huil~ll te ImpOl'tcel'()Il, ""
~crl.teterden UUd hun ,et: eli Hfnlet:rderd"l1
tien 1'001'rwu1 vau I"oter. H.1er I~ een prak .
LI~ch voorbeelu "oor OUH. In het di ..trikt van
Warmmhoel. WlL!l het bedrag I) jaren geleden.
ontvangen voor boter, ~~',OI)O; nil i. het
,~3U,()\)(). Laten wij heengaan en desgulijk.
doen. Zeg Q,ot wij t:5,O()\) boter per jaar ver·
koolfell .. laten wij ons 11U v... t voornemen om
dat bedrag te ",erb~ tot £!SQ,OOOill ij jaren .
De Rcseering ie gewillig boeren te belpen met
het invoeren van bullen. Ik hoop dat dit
d;~trilrt ,-an dit 'l"oorrecht veel gebruik zal
maken.

WILLIAM JlAB8PUL, ~ .
STOOM,

\ Breestraat30,
K.A A PS".Ij.A.D.

Zuid Afrikaansche
KONINKIJJKEBl)RGSTRAAT, tKAARSTAD

soca&
Infoerders,

;

s:v .1'l'!JrUR~nN~Top:W A8CHTAFEL lIIet Tichel aug, _mei Klein x..j.
._:~ iened8n, en een Kapaook aan elke Zijde. .UI 1....van

Behoort. men altijd

KOMBUISKACHELS

DE, Mailbooten der M•.aUIC'bppl
trekken va.n KIl&pt!tad ~1I&l'

via M.adein, om den a.nderen Woenadat\
• 1lnr.l:.m., ..1. onder aanleggtnde :

VOOR ENGELAND.
" 29-TARTA.R, " ..pl. )IUliTo,,',

A.g. U-MOOR. K.."I. ,,81..,11<.
.. 2f>-SCO'f Cr...,,, """'''). KaF', L ..hM' h

!'!epI. 9-MEXICA~. K~I'l. I:~\ "",.!JO'>
• Z!-:snRMAN (1'''10 .....re ... ), Ii..r' .h··'

Oot. I-I AHl Ki\. K..Vt.. M()RT(I~.

EXTRA BOOTE~ VOOR Kl!Iti 10," I

I1A1U,.,I'H {l.Joubbele bchroef), KAI" [\ .0> ...
8() Jali, V'A Tener.fte. .

OOTH (lloubbele !'ehroef). K",.t;" BUI"'''~
l"""t 13 Anpltd, .... lenentllr,

TR{)(;A~. Kapt.. MOIIlU&Y, .mtrtnt 2, A,.,
TeooriCfl!, ,

GAUL, (Dubele !Iebroef), KI.IJt· TTAC~
10 Sel'teolbeT, '1a T_ifte .

Een T&II de Maatarhappij'1 mooie bl'
booten Eal SOUTlLA.M PToi' .. rl"t.en
ilAMBU ll.G, k'.lIt na de ~orust
<1_ )f"ilIltOOIll\v.oten,

RETOUB.'!{A.'.!.lUESnaafENGEL.A '
pngbaar voor Z"" }fltolUidcni worden"
leikt ~en oe:l nm:nindcnog'V&n 10,,,,,
op den l1ubbeleu P~ejJl;l8.

RETOURKAARTJRl'I n&JU'HA \ ~
IlUlgB de KUST worden ni'ir"reikl «..;
~;sbinnen Drie MfoAnd,n perde I
ol tJUi Outie lUat8eh ..ppij $tocnnboo1

Voor VI"IICht ol P-r diIe men .... c
a&Il de ItantanD n.n d, Union Stoom
V"""'-ppij, ~t..

- .,,
C. :MUfIl.

~ 8tellenho~ch, 4 J oli. '91j
Beelot.en het memorandum ill de ~otulen op

te !lemen.
Brief gelezen van den hi vateu Secretaru

van Sir Jam"" -·Sivewril<tht. meldende dat hem
gelast ja door Sir Jam .. Sivewright, te zeggen
daL de mest'lIidins op de plaatll VIUl den heer
Jouhen, nabij V IctoN We8~ ~tatie klaar en
in werkende orde is I'an af 22 1.1. •

De Voorz. gaf UIl de band den CommÏl!sariij
van Publieke werken hartelijk w danken voor
wat hij in de:!;e zaak gedaan beeft. Algemeen
aangenomen.

Werd besloten dat de Hon. Secretaris de
motie aan den Commlssaru. !'.Ill overzenden.
De heer D. H. Malan stelde \"oor en de heer

F. Joubert secondeerde. om onoor de .... ndacht
ornn den Commis8ttris "an Publieke 'Werken te
brengen het ongerief voor de boeren, bij de
Ilpoorweg IltAti"", veroo-n door de Iluiting
der statica voor ontbijt en middagmaal. nemen
d~c beambten. lt Il{Clfieen aangenomen.

De Voorzitter heantwoordde t''lnige yragen
met I",trekkiug wt d" hoeveelheid, en Boonen'
stokken tloor de Wingerd>! Vernieuwing"
\' t'recl"~'Dg ""n ue Reg.:ering ontvangen.
De h""r F ){('t ,er gaf aan de hand dat de

hoo;rcn lid, !lwel' zou toeleg~ op het enteu
van rvode halJ"I>O<JIop .\mer~sche ~tok·
ken. u...... Jle Je tx""te Wtl!l om mede te begin·
nen.

Op eene naag zride Je V 0Q1"l.. dat de
Achter PJ>acu.cbc lUucJcr·plllJltlOgc UI' de
pl .....ts van den heer W. D. !Ju Toit komt, en
"t de "tok;je. aldanr zeer goed groeien.

De Hon. Secretaris I.... Inemp zijn jaar Ver·
sial( Yoor. luidellde als yolgt ;-

Mijnheer de Voorzitter en Mijne Hecrcn,-
n.,t t",~t' >n.ar "an 011. bestaan at. eeue
Verec ...ging I~ jui~t ten einde, en de tijd is
gekomen. urn een o,·erz.icht van ons werk te
nemen. gedurende het &f~loopcn jaar, ten·
mnde w kunnen ziun of .. ~ OU~ bestaall al~
oone I.al!"bouw~r> \' .,reenill;lng kunnen ree·bt·
"aardigen uI Illet.
~fERti,\U£lll'S(.tS F.~ "IJ\\'()SJ~I, [I \ \R\" .\.~.

li(-dllr'etlde lh'lI lpl)p '-all Lt·t .laJlor, "'l'rUt"H
I:.! 't."rJl;l....ll'nH~l·ll L:·t:l.uuu,'n. !it' Ill,iwuuill~
'ff1\Ur\-a1l Zet:'f \ entt lullClId ,'\ t\... ~fJnlt ijd:o-
~arf'll 1.oo\.~,l I'Ll,. :", !f"tlCIl U"J(l·hWlkJf(.!tg. np
i;llldt.'tJ"l't tjd,eH "I'lmar ...,'h ~ellvl~ om Ct'll It(1)/"\11'ft

tt~ \'orllU'U, Ik \'ictls('h tlndt'rrno,,,l J ... aan-
thJo(_,t.t t\J:t lfo'\h-ll luC!' "1' le \~tq,t!U. ('0 J\:
.!Jwl' Uit I,· J.nu(kcu ti"t J~ iJ,j·,,'uuilll( '" Jc
\uek(JlO,t ~ercl(~ldl'" zal .. ~cn. WIllIt het "
aledlts door uuderilllge ... meuwcrll:ing, dat wij
op n>oru1t!(ang klUlnen hopen. Ell zoo gij
wen""bt dat <!tolleve ....'euigiug ZIItI bloeien, dan'
IDoot Klj ook eene kleine opoffering vm tijd
tiaan'oor maken. 'IieIe leden hebben .pl1t•
.. "ord ... alUlecr bij hen a&Ilgedrongen werd
de I'ergaderingen bij te wonen; M Wij zij.n
yulkolOen ten'eden met "at er gedaan wordt
"".1 linzen I.choove. en wij ..reten da~ de ?.aak
ill ,,)eue h..nd~n 1.. DuA w~rom moeten wij
~'J ,~r~!ldt'n1lg bijwonen ~ ~:n (la.arbelU:VN1~
'I.]' Tl w.J hel l'app,·rt 111 (lt, 'nil:"llw ...blsdan den
"'Jl~('ud.(:n dail

I,oou.l" i\('t i.., tt'r ..,'hljllt "h~\ ht .. eeu 1J(~pcr'kt
'alCt"<.k.dt<.' qUi wat "1' (tC' ~ergnderi!l~Cll gt.-d,.uul
\~0rdt III ur uk. l'l, h~t t~ '(!iL'~ tt·t tl.nnml.)(:'di ..
):1(lg nu .... he· \~ ..tllur. 110ch tier If!'-deti ,he.
~f'T',.~.ld dl' \ ~t~er:)l.tl{'u. hij~ollen. om \_'P
J, le ,..Ij.." h......U1,..u()rd tt· w$r,I,-u. \' ...cl ,,~\ er
Z".IIJen ><lj uw ,lat. (.IIl,h.l ,Ic \'cl'I~ad,~rinll,.cu
I'l,),,"oon' ,0.' dlk ....Jl. hl! l!.nlJ. éll ds, hij ''''u
""t;rkcnd tH\lj,dt:t!~ lI~t JH hrt ' ...ark eier
,,,reeniw:iog

" . VOOR HET XOMF.N'DI 8EIZOEN il:lV1lLD WI UJf OND

TUQTSPUIT van da beSte kw~teit.
GR48I::ipRENKELAARS, TUINBANK'EN,i BANGBATt
. 'l'EN. .::, ' I

PICm.CMANDJE8, bevattende alle benoodigdh~n Toor ~ ..
ltleÏIl~_gezel8Cha)ten. i;

~GKN.APZ.LKEN (zooo1oop W -WJII-~
ge, bruik) zullen zeer nuttis_ bevondep worden vCKt, her . .

Pro~r ons CARBOLINEUM, die !foutbewarede yloei1tof. " ~
. U,lerhout, met deze uitstekende stof Ibehandeld, ~ met.,..,.. , .
crrzaken van verrotting weerstaan.: .: ;'. I

AI\N AANVRAGEN VAN 'T ~B.NNENLAND WORM i
PROMPTE AANDACHT VERLEE~D. . i

Elt'ra Bootll lOor &nt~and,Yll Lu
U8MORB CASTLE, )tapt. IL\JlJHP. ~trM1t"
U~RTH CA8TLJIi, Kapt. JI,~ALI.. émtrenl b A

doet a&D St. Helena ea uoen"'M(
WARWICK CAATL&' Kapt. WUlLArF_ omt""",

AogUtna. .,
ARUN(JAL c..."TLB,· 'KApt. WIND'IlI, oml,...n\

8eptem_. doet a&Il St. BeleDa .., A .......n.'~n
nARLKCJl CASTLE., Kapt. WAJD"". t:>mtN''' I

8ept.am bel'.
VOO"Vncht of Puear ,"""ge m

,iob bij ie ÁlPteD nil 4e CAST!
\I ATLBOOT IUATSCHAPPIJ, (H.....r_

ltEALV.ANlSE$lI StALEN
"11N DMOLl;:NS,

, . I

f; OM WATER OP ,TE POMPEN.». SRRKSIl'E EN DB BliS'i'E :IK DE 'WE!tJ:Ll).

UKZON LSJN
Kon ink lij k e M& itd i(\lHi t

UlIOJ STOOJlBOOTlUJ.TSClUPP
(BEPERKT) ,

:3 VOlt KLE.I!lDTA'PEtJ voorzien Vl\n een Spiegel~la.s 18 duim bij 14 duim op
patente wieletjes. £9 7••

8 voet wi,l en 25 voet T~
8 voet wi~ en 88 voet Toren

: ' i

8 Voet wi~l en 40 Toet To~
, '

;'~'''If1nILt.10 voet w~el en 25 voet Tonm
10 voet .w~elen 30 voet TE::
la voet ~el en 40 net, To
12 voet wiel en 25 voet
1z voet wtel ~ 80 voet ~n
12 voet wiel en 40 voet To.

ilovengen~de is aanmer~~lijk lwnetien in prij~ dan,'de inferieu~ in~~-
;oorde artIkelen en daar W1J slechts hout gebruiken 'dat goed ~ 11

.n de Kolonie zullen Koopers bet yoordeel hebben van ooze waarborg<! M
tie artikelen de hitte van bet klimaat zullen staan. '

·D.ISAACS& CO
..... IJ.BIJmJB1m.1 UITSTU.I1QRS.

BA.B,.AO~-8TaAA LANG~~T-STRAAT,
.-0-. srrRAAT. PLEIN· STRAA~

KAAPSTAD.Pompen vu &l1e soon om op &Ueputten te pl888n.
, ,.DezeW~d~oleDS ~ op een verPaterd plan ~gericht, en raterker

daJt l~ts liOg.lD dIt land mgevoerd. De torens zijn ~terk gekoppeld, en
de ,nel en ZIJD zelfreguleerend, zoodat er feitelijk ni,* naar omgezien \be-
h~ te worden. .

; . ALL}'; I1O'ORMATIB KET P1U1ZIN ,.j.

WESSELS &, CC)MPY:.,
, I

i 26 Langstraat. Kaa :

- ---- - -----------~----- -------_.

GELD OP VERBAND.DOODBERIOHT.Lt II f.~.,;<l :"-.\RU, EL-'H. ,lie CJulllng. "IUl ,le
J 3tll'""OU "",.k "I_ geluige ,",orkomen worut is
en LOllden.che blad Ill. volgt I",~chn>"en: .. De
luiteutlllt i8 een welgebowden hepaal<l ~
er nitzi~1lf,1jongeli~. zoo,,,,,t .; ~oet groot. Zijn
,.er.chuning in ,Ier getuig.,hank lIloot heu "co.r
tel"lI'1!ll$teId helJbeu die nUl tllel!nig wIlren in
hem een "uI tyl'" van en bu<!l' t~ LUllen zien."
BH hlud I~hrtift dan ZLiu ldtl<>ding 'ell g-.&at
"oort, All hU ~OQrd kon ....orden !ICheen hU
g.-Il:.'ngeleoh te .pl"8llen. hoe",.l hij op kolo·
niale. woze zijn woorden ftfkortt~. Tveu lIltID bem
vroeg loider te sprvIrMn blootoe hij .u.. een
m-le, lD1IV hU kOll Diet of 'rilde niet luider
~ GJV IPIII. ~ • tijd .... knu IIIA\ ht&
DIrbaka ... CI-atM 'ftUC.

AAN Ji'amilie betrekkingen ~ Vrienden
wonlt hiermede bek'lld gemaakt dat

heden. oTwlec1en ill, in den ouderdom nn
78 j&l'lll en 2maanden, onse geliefde moeder
J'O!lL'(!U 11. TOtBTO, (Jreb. Kriel), wedllW'
wijl'll da heer L. A. TQtIUSlIl.

UitDaan der gel&lDentlijke Kinden,

H. K. TOE&UlN.
~., .. Jdi, laK.

",'1!·P.)U111.11.,

Dehk er MUl I.Iat wij gllCn pohtiék iIchaam
.ijn. (rl,o:n pvlltiek ,..ent tUe)(8laten of he-
"Vrolllm ul onae ,,~~ en penOIl4lll___ ~ lIeIU& \MIbbeil iD. boerderij.
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