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4fdeeltnl[sraad Malmesbury.:- .

TENDERS HONDENBELASTING.
--,- ""

TEND!: RS worden gevraad
door bovenzemelden Raad

voor het Colledeer~Il der Honden'.
belast.ing in hpt distrikt Malme bury
het distrikt te wordes verdeeld in
twee afdeelingen, n.l., No. 1 bevat-
tendo d? VeIJkorne.tst.:háppen Zout-
rivier, Saldanhabaai, St. Helumtbaai
f:Ioetjesbaai! ~chl'jjH'l'shoek, Hope.
field «n \ redenl'l.J'g. So. 2 te -
bevatten al dl' IlH'rhlij vends Veld-
kornct;;('bl'l'un in bet distrikt en
tege!'! ZOOwel pel' II (JIJd,

'l'er.ders kll~lIelJ zjjn voor een of
voor belde AfJc,'liJ'''l'll, maar voor
elk ill hct 'bi,lzonder'\ II elk voor een
Jaar, nurne lijk voor 1 ,Q~lï, ' ,

Tenders- moe-u-u llJ;..;t'zoIJden wor- .
~e12 hij (J.';tJ ,'\:~'~,1tt!' '-----~;--.......,.'"";"~

j)" Lt:.lK,t, of ('eni,!Le Tender niet'
ti'iodzakL'iJJk te worden aanO'cnomen
Twee Sccudeit.eu wo~d(>n v~eiáCht~

TemIers moeten gemerkt zijn op
het Couvert "Tenders voor Hon.
denbelasting. .'

A. L, D1WDZIAK,
Secretaris.

•

fOOR GOEDE WJ JRlJE r
IN JONGliNS KLEEDEREN, ' o. ,

r
.. 'l

"', : ., I:~ ~. _ ' '.':: . " '

\{~E.EDERMAKERIJ DEPARrEME~NT. i,'.
! .

"t Schrfjr cm ,, .
J Zell'mctiJlg. 'Vorm •• :'
!lW' de IlIOJloDUC ,on-- ~
tittl g Co,. Broe 'tUi dl,·,
pwen uIe. li/U. jIl-
i&kk~ndie ,~Il
6/, 76/·. Blal.

Pall'll 66/. , ,

_ ' Post ~~ &Il8 ~

,Hoek van Plein'en Bpiutraten, Xaaplt~.

GA NAAR' DB

ECONOM!C OUTFITTI18. CO.
Fabri ceerende Kleeren,rnakes,

KAAPSTAD.

DEEL 67.- No 6,356.1

BENOODIGD.

KlTILSRIVIER SfJHOOL. KEN NISGEVI NG;.
'-.-1. Tenders worden hiermede ge.

vraagd voor het bouwen van een
Nieuwe Sohool te Kuilsrivier
60 x: 30 voet" Pla.n en bijzonder~
heden te bekomen bij den .onder-
geteekende.

2. 'I'enders Voor he,t maken van
60,000 g'eb&k-lren steenen op de
plaats van dt!h .heer F. Bb MA.~
waar li,'ei en 'Yster gratis . t.~
bekomen zijn.
Tenderr intekomen bij den on-

dergeteekende op of vóór Maandag,
16 November. Niet verplicht den
laags ten tender aan te nemen.

P. A, M. BRINK,
Voorz. Schooloom.

1\'" ENNIS wordt hiermede g,egeo
. ven overeenkomstig Wet No....
40 van 188~.l,9a~ bovengenoemde_
Raad Y'O(l)~nemens18 op eene Speciale '
Vergadermg, te worden gebouden "
op 2 DECEMBER 1896, om 10 uU'r .
V.UL, een belnsting' te leggen op alle '
Honden III de afdeeling daaeaan
onderworpen' voor het jaar 1897' de
~unicapaJiteit van ,Malmesbury
ingesloten, , J-

Op last,
A, L. BRODZIAK,

Secretaris.

De Paarlsche Exeoui8U1S1:altlBl", {&p't.

~ELAN~RIJKE. Kostbaar Pretoria Ei
Publieke "\erkeeping'

AFOEElINSRMO MALMESBURY.Bemoedigd door de enorme
verkooplnqen, rnaken de,'Fa-
brikanten zich gere~d om

1.11150,000BLIKKEN
T,EIVERSCHEPEN.

IN DE
I £En /(OSTBAffE VASTE EN

LOSSE GOl Ot RE N,
-TE-

ti HlJOT lJIL\ K~;X~TE[X.

( ) b: Well?ekende Pretoria, ~ftslager~ de heeren J. D.
,~lJ'n nu toch dool' msteucries van deu beez

heg\~n,8::gd ••om (Yn:!.l~ ;., I~ikeHlJG(jt:ne!], .. "1têrK:ptein, P

ZATERDAG, den 7den Novem VÉRKRIJGBÁA~ BIJ :-,
B, G. LENNON en Co.
HEYNES, MA 'I'H,l:W en Co.
J. D. CAR'l'WRIGHT en Co.
B. LAWRENCE en Co
STEPHAN MOPHERSON en 00.
en bij andere Pakhuizen. Afdeeling,ra.ad,KlIotoor,

Maloiesbur;, 24 October-, 1896.

T\E onul'rgt'tcekenden dnartoe
L' mvt inst rueties hpgunstigd

doo- ,dt'n weled heer ,,\T t Ll.Inl J,
M,iJl. 'l' zal publiek doen verkoepen
op
de Plaat. Zelve

OpYHlJ D.Hr. (j Nov, a.s..-
1. De Kostbare plaats Bloemendui

ell Overveen. gekgPIl te Groot
Drakenstein tussclien dt:' Paarl en
KlapllIllh Stations en ornt reut een
half uur van ieder, beplant mrt
een fraaijen \\ïjngllard van circa
GO,OOO :::itt..(__kken,'ook i" Cl' l'en
plantage "an ornt re nt 8,000 gl'\'iO!'-
telde Auieri kaanschc Stok kun, prach-
tige Doomg-uard, Zaailalldell l'll uit-
muuti-ndc Y t'l'\"pide met volop
loopend wut er in pijpen aang't,bra:;t.
Dl' plaats bl'dt \'t'rOl'r rl'gt van
Gra/,l'u iu de gezamelllijke weide
in dl' SllJlOllSlJt:'l'g groot ruim 51 J
moreen. De gchollwt'n hestaan uit
ruim suffisant ell naar d ...u uieuwsteu
smaak gehouwd woonhurs. rueuwu
'Vijnkdd.,I', hediendl'll \,'rll'ekhll
Stalleu, 1\ ra leu, CUl., alles id dl'
IJe8W orde.

2 ~l Z,'v"I,I"!!!!t'j' ~tuk\,;ltl'n, 11
Kajatenhouten 'zl'"It'ggl'1 1\ ui pe-n,
Rijden., I,egg-ers, 0 kshoof.len-pijpeu
Trap ti rui \'l'II, ,'11 Ouderbal ies, ]
Wijnpornp r uieuwc nu-t.holn-] 2
BrandewiJnkt'{cls met t inncu slan-
gen, Kr-lderzerecdscbup, enz.
(Vllatwl'rk is zoo goed als nieuw).

\' erder 2.') Aantedb<.'L'stl'n, -} uit,
muntende Ezel.", 1 lot VarkCIlB.
Pluimvee, 1 2\lolwagen, 2 Open
KarreIl, Boer~rijgereoJ8chap, enz,
t van de koopschat kan desver·

kiezende op renten blijvf'n tegen
j~' , '~ jaar,;.

hOHl ell Orl'l'tlligt Ilzelrell.
J, J, DE YILLIER::;, A, P. zn.

Secretal'is~

des morgens ten 11 uur te verkoop en.

225, WATER Uftr.
GtI"Ea HEADAOHE.

PURIFIEa THI ILOO.,.1tM.................... 0

Zuid Afrlkaanscha Vertegenwoordiger.:-

CHAS. W. HOLM ES,
• Timber Straat, Pieterrnaritzburg.

Onderwijzer Benoodigd.In de Nieu we Voorstad," ELO --_.' ------_'-- __
.:-;Og' 50 erven werden a ir ljehoudtHl "UOl' gouvernements scholen, ke keu en undere

publieke gebou wen.

., Dit l'i"endom is zoudor l\\ ijfpl, het beste dpl' buiten I-."0edel·en dllt!ill den laatsten
t'J'! lu-t publ1l'k WCl'U 81lI1geho,It'II, Het is het meest l11\bij, gelegen all' Pretoria. Het
I: I{'.:etl ".,.,'zIAn Villi vool'tdu,.ell~ loopend wnt e r. Hut iR )1nlclrtig Ifel" ren , ,le gpheele
"ilf. I ,~ g~~ollll: e~, ru u n t 0001' rij kdom eu schoonhoid nit; zoo JII·a.cht,ig i. de bunr-t dat
'-elfs OIl7.~. Jap", lIch "CIl blok van I:! erven ve rzek errl her-It. Zonde' twijfel r,BI dit
III de toekouist de Illeest !,<,wllde ,00l."t.,,<I vn n l'retot'i,u zijll.-Een vi r-knnro ruimte
het murk t ple in "enaallld Itet eenigste onder allo e;"enciolllmen, die in <eli 11I1It"tAn tijd
w~rdtm anngt'hoden, we,:d, tell g-e"leve HHI de bewoner- 11i,llen'etell; de f' Iepi ,won ,is m'et
bet hUlS van den heer hloff verbonden. eli concessies "oor e le kt risoh li bt ..n tramweg
werden ,'e,e~.; aun~e'Tuag-d. , Denk er aau, dit zijn allr-u ,. wu te r erven,' IRng" de HJOI"

uuarn-t e st raten I'll Ollell,I'U'l1ltt'1l '",,,en voi-en gemaakt 0111 an.n de kOj\'J".', de ~!t,Jkkenf'JllJ ua n le wijzen die !'U WOl'\]CIl nllll!-{euuden,_ Schi k k ingeu zijn maakt van of I
8nu:u.·1 .""' om t wei-mua l« d8RJ.;' nin en I"'.RI· Pretoria eeu bUB te doen l' jden (egen eer,

l s. pCI lit, t()t, dat do t rarn lijn gereed zaJ ZIJIt.

D"llk er aan dit zijn a llen watererven.

. lie vel·k'!()Ji"\'.~il·w""nlen, die l;Ó g-,:m"kkelijk gestelJ ziJII tell e in le dezenon. die
WellJlI<_ m idd elen heijoelI, JH st aut te s t.el len oen nf Illeer ervcu Le koope n , rijn als volg-t-
1,-l<le kun tant, en het o,'cng~ ojl (J, l:!, 1,-"eu :24 maanden va n af den dag lvau verkooplug
tegen JJ pcr eelt t. ,

,\lle g-rond is zorul er ~~1.:.I,t " t
Dt·nk 1,l.a~lde enurm e VI.Jt)rd~hJ',l'll'die ,k>t,I' Ollr,Jj,t'IH":le:1de kuupet's V n rigendoIll in

en l"olldutu Juh(lune~Lurg In \TVl'~tn c dagl.!n g'l'maakl w e rd c n.

S~·.hilf ~~ een pJtlll" uu n 'rR.n het ejg~TldOill. PI: kom 11:I:U' het UI le ,. Rq .-t ruru "
"uclel' .I". bkeuuu,uell PP 7 .'iU\Clllbt,,· des lIl"rgt'OH le Il u ur en luat de gt:le);'enheid
niet """rlllJIl'"lln. ' . I

Plannen "an het ei"entlnm . 'I' t . k' 1 ., Jl'
",,' .,", -.- .,~ ,ZI,.II •• ,e \cr"l'l\,£,,('n ,llJ (1)IHI1T1f'~burjJ "Afnknansche

Expcoteul. kR.~el ,K.IUp~t ....i t "I'" .l'11H'S toll {JI/$l.al1d, p{.rt EJiza!l('d i). P. Herul
Oost Lomleo B, L. ].)("1'''1,'1., Durvau Sa/al J1ac",!/, Pret oriu vij dl' afsl 'Jel's,

J.' D. 6ILLlERS' & CO., Afsl gers.

AANZOEKEN voor de betrek-
.. king van Hoofdonderwijzer
der Derde-Klas Publieke School, in
~e Peperstraat, Kaapstad, zullen
mgewacht worden door den
ondergeteekende tot den 14den
November, 1896. Salaris£1'20en£24
huishuur per jaar. )verkzaamheden
te beginnen met het volgend
kwaartaal.

KENNISGEVING.

GEGALVANISEERDE STALEN
~II~:E»"Ox..~~!8.

OM POMPEN C. f. J. MULLER.
lIon. Secretaris.

Nieuwe Kerk Pastorie,
Kóhlingstraat, Kaapstad.

'VATER OP TE
DE STERKS TE EN DE BESTE

IN DE WERELD .
S voet wiel en 25 voet Toren.
S voet wiel en 30 voet Toren.
S voet wiel en 40 voet Toren.
10 voet weil en 25 voet Toren.
10 voet wiel en 30 voet Toren,
10 voet wiel en 40 voet Toren.
12 voet wiel en 26 voet Toren.
12 voet wiel en 30 voet Toren.
12 voet wiel en 40 voet Toren,

I~E ~ Onderwijzer of Onderwij-
.J Zt'1'8S voor de 3de Klasse

Publieke Pclioe! te Kr nisrivisr,
Cango,' Oudtshporn,

Salai-is £\'(1 per jaar en 11l1i~ Hij,
.API,Jicaties, vergezeld van cerufi-

eaten van, be,v0(:!2dht'id om onder" ij;,
te g.;Y~'n~ _~~\2IB'~l~ H.J.>Jl~RN;J:
l5e ê~811de inzezonden worden uiot
Jaten dan den 15den DECKM13EH.,
E.K. '

Werk te beginnen in Januari
1897; alleenlijk Protestanten behoe-
ven aanzoek te doen.

J. VA.N OS,
Hon Secti.

Afdeelings'rol\d, Kan(oor,
~la.lru.esbu]'y, 24 Oct, 1896.

POIDllPlL".Wl.JI,ll':-'""7Tl enr up line ~
passen. .

Deze Windmolens zijn op een verbeterd
plan i.ngerioht, en sterker dan iets nog in dit
land IDg-evoerd. De torens zijn sterk ge-
koppeld, en de wielen zijfreguleerend zooda£
er feitelijk niet naar omge7ien behoeft te
worden.

A·I.LE INFOR~ATIE MET PnIJZEN \'AN --------~-------------
BELANGRI K Kruis·Rivier,

22 Oct., 1896.

VOO'R

GRAAN BOER WESSELS & GOMPY.,26K~~~;~!~T,
Invoerders van Landbouwwerktuigen ~n Machinerie

Bakkiespompen, Graven, Vor~en Eggen, enz. .'

Het Znid- Atrikaanscb' Atbenamm. SLUITING VAN EEN WEG.
(South African College.)N.J, S, MARAIS, & Co, Afslagers,

HET Comité, gevormd voor het
. comJ,>leteeren v_a~ .bet Voor-

100plg Reg_1ster noodigt alle Oud
Studenten van het Zuid Afrikaansch
Athenaeum dring"lnd .lIlt om dit
mogelijk te maken door het inzenden
van hun Naam, met opgave van den
annvalIg en van het ewde hunner
studie-tijd, en met bij-voeging van
enkele bijzonderheden aangaande
hun, yerdere loopbaan; Deze, en
soortgelijke opgav{1n omtrent tijdge·
nooten of andere oud-studenten, zul·
len in dank ontvangen worden door
den Beer J, E. B Rose, Groene-Punt
Professor W. S. Logeman aan het
Athenaeum j of den onderge-
teekende'

A AN ZOEK gedaan zijnqe door
den heer E. NEL yan' Gras-

berg, wijk 'N ~O. Bokkeveld, in het
distrikt Calvinia, en andere boeren,
grondbezitters in het Bokkeveld in
het distrikt Calvinia, om zeker
hieronrler genoemden weg gesloten
verklaard te hebben, zoo geschiedt-
hiermede kennisgeving dat bet het ,
voornemen is van, den afdeelinga... ,:
raad van Calvinia bij zijr:e excellen. .
tie den gouverneur aanzoek te doen.
in termen van sectie No. 152 van
acte 4() :van 18B\:) een proclamatie
te doen uitvaardigen den vo!genden
weg sluitende, namelijk :-Den weg
loopende Willemsrivier naar Gl"M-
berg, va.n af de zuider- zijde der .
Grasbergrivier waaf de nieuwe weg'
begint, door den kamp t.<:>t waar de
'nieuwe weg zich aansluit.

Eenige objecties tegen de sluiting
v~n genoemde~ weg moeten iup.'-
diend worden lO g~schrift bij den ,--
ondergeteekende binnen drie maan-
uen van af 7 Septemhe-r, 1896.

Op last,
N. S. LOUW,

Secretaris. I.: .

.~
Z'uid-Afrikaansche

40 OSSEN,
20 ~OEIEN.

BESTE ZUIVE

NederlandscheD OYE;';G EMELDE Osscn en
1')Koelen, allen ID prima. ComEtie
zullen op

DINSDAG, 3 Nov., a.s.,

SPO 0 RWE'GMAA TSCAHPPIJ.

I

Did. PER LB. NETTO KONTANT.' Kortste en Goedkoopste Route voor Reizigers en Goederem
van de lee naar Johann~sburg, Pretoria en andere plaat-
sen in de. Transvaal.

Dagelijksche personendienst van Lourenco Marq-uea
(Delagobaai) in 24 Llren naar Johannef'-burg en in 21 uur
naa~Pretoria,

~ EN Gecertificeerde Ontlerwij-
~ zeres, voor de 3Je Klas
Publieke School te MiJdl'lrivier,
dist. Swellendam; moet bekwaam
wezen Gm EnfleJsch, Hollandsch,
Hanowerk enMuziêk te oIJderwijzcn
Salaris £4D per jaar met vrij logies.

Werkzaamheden te beginnen den
leten Februari, l8\:J7. .

J, L. VAN EEDEN.
lfiddelri~ier, .

S 11 . AIdeeli.ngaraad Kantoor,
we iudam.. CaJ.rinial7 Ootobet', 1890

- TE-

KLAPMUTS-STATIE,

CHAS. F. JURITZ.
Villa Marina. Zee·Punt.

Tarief loor ReWgers naar Jobannesburg £4 t7s.-en £3 Hl
"Pretoria .« 6s. 6d.-en £3 41; ONDERWIJS.

" " " 2de Ass iste nt 0 nd erw ij zér
!"Dagelijksche personendienst 'van Durban (Natal) naar of Onderwijzeres

Johannesburg, Pretoria en andere plaatsen in de Trans-
vaal en Oranje Vrijstaat, BENOODlGD voor de Boksbnrg

Gouvernementsschool.
Salaris .£150 per 'jaar. •
Werkzaamheden te beginnen na

de Eerst Vacantie,
Applicanten moeten ill staal, zijn

onderwijs tD gevt.Jn in de Hollandsche
taal, ledt'n zijn van ccne protestant-
sche kerk en verde'r voldoen a.ari dEO
vereischum der Dchoolwet,

Get.uigsehriften enz, worden 'in-
gewlwht tot op M.A..A.KDAG 30
NOVEMBER, 1896.

THOS. ZIER VOGEL

SLUITING VAN EEN WEG.,-.DE Ond~rget-ef'kende. stelt mits
OPZl' bekend dat hij zijn klanten

pn anderen zoowel in den Y rijstaat ,
Transvaal, llld-in ele Kolonie B-nkan
verzorgen met "RAMBQUIL~".
en " \' r:R~IO~T" RAmmlln. Prijs-
WIl\1ll'r;: op de Cradocksche, e,n
l~tJ<,t'l\.5townsche Tentoonstellingen
1;--;9'+, 1t\\).j en 1806, Qet'n Ram
echt dan die gebrand M op rechter
hoorn en yoorZlen met certificaat.

OUITSCHE ZAAD AARDAPPELEN. A.Á.l~ZOEK gedaan zijnde door·.
~ dell heer f<~. A. NEL van Jnet-
font.ein, wijk A('Jlt('!'hantam, in het:
dist.rikt (,'élh !liia, 0111 zeker hier.'
ollder g-el'(wti.den \\'qt \'oor geslote •.•
te ve*kLm'D, zoo ,I:('"el!i:edt hiermede
K(ll" d6(~ving, dat lipt het voor-
llClUl'Il io; \'an dell aftlf'elingsraad
nm l'a"'inia Lij zijll cxcellentie den'
gOUVCl'Lk'llT' aUllivd.: te doen, iIi
termen \':1;1 ;--pCli",\0. l')~ van acte'
,li) laD 1"',"~) l't'Tle pl'oclamati~ te
doen Illt\itilrJ,!c,,;!l del! vol~enQ611
"Pg SI\lIlc:ll(h', nam:- . ,

DeI~ \\'e~ loopende yan Rietfon- ~
tein d~or (Jen tllin naaI' Roodeprult. .,-'
. Eelllge ObJ(,(,Lles tegen de -sluiting' "

van ~('nopmuen weg mOeten in ges-
Elchnft bIJ den ondergeteAkende
worden ingediend binnen drie IIiaan .. ·
den van af ( October, 1896,

EENVOUDIG
DE VOTIVA AKSTE NillM.ACHI
W...._
~
c.::>
OD
~

.I'!""'"'i .en

STERK
VOOR HUISHOUDELIJIK WERK IS

!

c.::>
'~.~

~o
d

~

HET spij t mi~ ze~r fi_lijne clienten te moeLen teleurstellen. Mijne eerste
, . verschepmg IS \utgesteld geworden ter oorzake van zware' regens

aldaar, en 7.al alhier sleohts aankomen per" QOTH" die Hamburg den
13 September VEll'laten heeft.

~. ~I~'rI~~ .
G.R O'E NT EN P LEI N K il'A PST AD'.. l:)pcretariH Boksburg-,

Gouvernements, School 'Com.
1 0,A, MEYBURG H.

Doornhoek, dist, Cradock.
I

!
I

. dDeze GeKlielflc?Osd~~fach.jd·oeIheeft een Hooge Arm, een nieuwe AUt' mat.ischen Op-
":10 er va.n 08Jes. Garen, e, aatste: en beste Spoel, die de Draad ze doorbaalt, een
zlCh Zelf'zett.eode Naald, de EenToud'gste en Nauwkea,rigHte Steek toe· .,
vereenigt al het benoodigde YOO-l' HnjsboudeliJ']c gebruik rn' zl'ch '_ oe11'kngen, Seiltee'Zl_kJ
S b'k:k' I h W k E . 0 omeno 1 lllg van et er, envoudigheid van de Machinerie zo.,l La"
Liohtloopend, ' n'i'er "li8.1 en .-----------...,--

0-...- SIN GERF A BR I E K"I, NU !bezig te ontschepen", beste Kwaliteit Engeische" Early Rose"C 0 en " Ma~rnum BC?,num t, Aardappelmoeren in Vaten. Zend
HOOFDKANTOREN IN ZUID-AFRIKA: I • uwe Qrders dadelijk, daar W1J slecht::t,een beperkte hoeveelheid te Koop

ADDE~LEYSTRAA.T K.A...A:Fl>STAD.hebben. :

TA,Kl(ASTOHR'[Nf:~!!..a<_:tfd8Kimtra.&bet,IPOrl
W

Elizobeth; Oxfordstraat, Oost-wnden; 'Nieuwe LIB E RMA' N,'&' B U I R'S K'I
00 wow .... , rey; eststraat. Durban Natal· Pritoha...-ll.tra' tJ hannelb "-ï a,

GEEN GERAAS 0 urWzi~KTMET ~POEn lPostbus 157~24, B'ORG,rSTRAAT.t

Kaapstad, 14 Oct. 1896. _-- -----,---

B.ENOODIGD.
lIDD-FELLOWS ZAAL,

PL.EINBTRAA T.

Open 's Mllrgtns, 's Ilddags en 's Ayonds,
DE ~lErWIt: LO~DENSCHE

WAS SEt{ BEE L DEN GAL E RiJ,

Aardappelmoeren ! Aardappelmoeren !

Een zeer zeldzame ven:ameliog van meer
,11\0 ILlO vu we~ldberoemde personen.

De moest bekende me1l8Cben TRn alle eeu-
wen en volken, Kamer van Afgrijaiijkheden
Open 10 v,m. tot [> n.m.; e' .A.vondB7 tot 10.
Ell tree li" Kinderen 6d.

Op last,
N, ~. LOUW, ~.

Secretaria.

"



('"ll'd,,". ;lt)Oct., 1:;96

KolonIafe ~mla,,,·
~

Publiekei
iYHl

WINKEIJ ,·OORRAAO
·-TE-

STELLENBOSCH.
m!.:S'l'AANDEUlT:-

MOOËWAREN, die dage-
lijks in vraag zijn.

fI.'\l t, 8~honk tins tt· Heer een f"i,eh
..lu ·!ttert je.

..~
LAATSTE KANS.n. .1. OILDI~NnvY,

J ~L GlLLJI,;~t!O\:4.
~"Q. j':KSTM&S

-vr 1.~lI'ms1cMl",I. Dist. [lciclelbe'g.
:.!.i, Octoher 1"'9'j, . lIonte Vieleo Ezels

(HOMANS LADING.) ,
GEHUWD.

TWEEDE GROOTE VERKOOPING
- TEN DORPE-

CALEDON
-op-

ZATERDAG, 14 Nov.,1896
_ VA\'-

Eerste Klas Monte Video
Ezels,

Op Woensdag, 4lfov., 1898,
O.1! JO ct:« 17,.11,

Zal verkocht worden voor den win-
kel dm; overledAnen, op de hoek van
Bird- en Kerkstraat. de ,goheele
voorraad, die waarschijnlijk de kost-
haarate en meest gevarieerde voor-
raad is die ooit publiek opgeveild is.

Bestaande uit alle soorten goe-
deren,' zooals 'Katoenen stoffen,
Betltijken, Fluweel, B~illian~e,
Kleeten in groote versch61denh61d,
Hoeden, Hemden, Zakdoeken, On,
derk leeren, N eg<)tiegoederen, Messe-
waren, Laarzen en Schoenen, Glas-
en Aardewerk, enz., enz.

. GElf[iWIl te SellPkl\1 op 21)' October
19.11;, door Ds. l' .1, Snyrnuu, do heer

1 A. J, Roos 'IL" lIuil In-on, met Je jOlige·
juf li. W . .T ., , r an Rou., bu l'J.(. van lJ.,.,l,
fontein dist. \\ Illbarg.

In den Boedel van wijlen don hoer
ADOLF SA,llvEL VAN COLLER.

. DOODBERI.QHT.

150
()
YI,:nLF:UE:-I ('1' ct"n :21' ().-t"oer, 0113

(.,.Iieft! en l'e n".:e Jl),:hlortj,· H~:,E ",\
L-I)WI\,~. iu den (lll,lenlo1l1 van !.l'l'\ j:u-eu en
twee d.l~ell. I Iv \,,·d ... ,dde uude rx

\\' (':\ Il ix ts.
IL C-\ IU x r ~

Daar de Lijtl te kort was bij de
laatste Verkooping om meer dan
WO der ]<}zels te vorkoopen heeft de
hoer F.Il\lllClll' besloten zijno vele
,vrienden op hun dringend venoe~
weder oen kan,.; te geven hoewel hlJ
vele offers heeft uit do hand to ver-
koopen. De Ezels zijn werkelijk
Ecr~te Klas,

KOM EN KOOP.
,J, G. FABRIClUS.

DEMPERS, MOORE & KRIGE, Afslagers,

Op uonderuag, 12 No""
IJULLE N opgemelJe Schapen pu-
IJ bliek verkocht worden aan.
KLAPMUTS-tiTATIE. Zij zijn in
extra Conditie en zullen zeker
present zijn.

D, 1. DU PLESSIS, J, L. Zn.
,]. :-I. ~lAHAIS & CO., Af:.;lagcl':';.

, nH'1"S<!1. We",
tiov :!, l~!h;

DOODBERICHT.

AA:-; Fam ilie .'1\ Y n,on".'" "",,tolt hier,
. 'medc be)..,,".! ~(,,,,,,akl dat hel .Ien
Heere beha;!..,!!! Ilt'eft ('jf "~{)e'lRda!.{ IlI!H'-

gen, :!8 dezvr ,all ,)~,~ we!.! Le 1lt._'lIl('n, ,ql ..

eenig on 1.I'er :._:,..lit,fd d().~h~.·rIJL· .• 1.". ''l.~

JO!l.\'~'-\! ill de,l,otl lt'r.j,HIl vau II Jflrl'n. I

maanden en Il dfl\....'.·,l, na t'I'lle kl"~II-klleid
vau 7 jan.'n ..

\Vij w il leu "ok ,,"I.PII h1rt.-llj"·n dank
toebren!!f:'fl dail I lT :--:11'.' 11 voor ~t~lwt':--

kuuJig"~ hehRlldl'lill_" L;'l'll\ll"ln t.> al dlt~!l tljJ
~ Pe l't·,lll~·f\!~. ('!l'!CI'.

.\1 ,\ lit 'I" .\IA:-I,' Jr.

~l HIJ!-'r'\l.\\

G. W. STEYTLER,
Secretaris.

•
... ...... " _g. ; . ~. _ Kerkplein, K~~,

, 28 October, 18\Hi.
/Schapen en Bokken PAlL D. CLUYEll, Af,lager.·

456 Vette Kaapsche Schapen ., ...
100 Vette Kapater Bokken. 1000 Extra Vette Kaapsche

< en Merino Schapen.

)1"01T~e,l'iIre:
:;I! Oct I ::--~lt;

~~. ~~~.n~ __ ~

DOODBERICHT.

OYF.I:T.Flll'::-; ". ,'-'.""'1" I, \\',:,t, "p
Zolld.l.!. I \.,\t':II)'I·" 1 ....... ",. III Ilt'lI

oorlel'llllll vu n ~., 1 u i-u. ftllJIi tI,('(krl~·-
minde ,,,,1.,:.:'(,1\,",1, ,I" \\".·11-:"1"'; Ih ,I r'
R~:lll P:t'P Lt'!}"1 ur.\ ,1"1,_)f "JH tcurendl'
et'bl1!l'lh)ule e n ku: !"lt'II

Op WOENSDAG, 4: Nov.,
, lULLEN opgemelde, in goede
I~ (louditie, publiek verkocht
"ordell te KLAPMUTS-STAT lE,
01'1 zullen zeker ]'resent zijn.

IZAK LAPPl~G.

Faure, Neethling & Co., Afslagers.

,\\,,·,1i"".1 !: I:,
..: '))')L Il \,lU HljOl'\"t·\tl

OPJ,., plaat, PlaJlkfontein, Distrikt
BUl'gl·l',;dol'p. /

A I'plil'?ties vergezeld van '101-

doel1\ll' certitieatell vali lJl,kw<lalll-
heill wllell dool' dl'll underg-et eokelll I,'
ill.!:L'w<lchtworden tot up;JU XO\'em-
her 18Dli,

.LL •..L _...:._-_ ('{:[) 11[\,· laar met Y riJ
logies.

K('nlli~ vall EngeL·wh, IIol1und6cli
en Muziok et,;l1voroischte,

\VerkzicLalliheuen 'te lJi:'gIIIUL'llan
de kerstvl1CtLDtie.

DAN KBETUIGING.
Paarl, :n Oct., 18C1G.

Onderwijzeres Benoodigd
, \1 ,l II l~. \ (' il! ~j _ \' :,

VI 11'11<1\111:' 'I ", I I

• l,i ,'Illi

1IIl,dp'_"t'\ "I 1~1< ". I :.1: \ l'rl,(;:o va:\

tn 1 i 1.1 ).."t'! lt (.lt.· l-:t'll ~_ t •

111 liet Lt :1"11 :' 1 'Id' d,' \ ".' 11 J",'
Jit.' IJI'J _rlLI..!~t'\·11 IIt'1 ·,'11 ~ I :I'~ ,·l\t.'fl

\1 ,) .1 - \11 i II ~.
60 Extra Vette Slachtossen

en Koeien,
ISO Extra Vette Bokken en

Schapen, .

I (Jp Dins'dag:-I1r 11OV8IDUer,
:" ':',,! ,1,·' £'LI.LE\ opgl'!lll'lde publiek Vl'!'-

I ." I' \ ' li r \ ,1!1 Li 1, til' k uC 1:t 1Y01't1L'11 il;I Il KL:\ l)j1L"'l'~
II ' .. "., I ,I ,llt'll'an'

. " I: k. i", \'." e:'" :')T:\TIE.-IIL't yre i:i uit:itekcnd
Illkl.T~ I,:": 'I,t: • ", II '" ,,~i 1"1i \'l't, l·ll.k aaudacl'l \\Ct:lnlig-.
l'll I \..tI t III i ",1 li,,·l ,,': ;.' I,' ;" \ .l'l ! \\ t',
111,,",lId\'11 ",1 f\ "r , .. : "I ,'H'lf "", C. F, LIEI3E.'\BEHG,
11:'U-U··'''':_:t·\'lh'. d:l' dl' If····! L,liU' k'lldlt' ''''~: J S MARAIS & C Afsl
m',e" """1< r,. ,., .• ':' ,1,." ,,, .•• ,,,,J •. ,, ""I,.ht" ' • 0" agers.
wl'nl h:t~\' I"J_"'" I'" \ tt .. Ill'! En ,Jt' d.",,1
kwuul el~ l:a!1l /111.11 t'/'!,I_: kil~d)t, \\t".l, Ifl

deu vUtlt·r,jlllll \ ttll L'J Ii" lf· ... Illltf·\!I,It'II. lJltl

Il:lIII(' .1 \f :/. \\',i Hl·! \1. ' .. \ •. \ 'I ,.t.... ~1:lHl

ik wd Ini: d".II'lIlt·,jt· tf'vrc./l'1l ...le!!cn, dat de
Het:r UlJ(./!t 1'('11 ;<JtIT "/.•1\ Illïh:e!\ Zljll wil
n141cl gt~~t."hiedl!l. W,lllt l;II,j ... ~t·dll,·htl'1l zijn
Da·t TltIJDt.: !:P-!,Ii')'lt:11 I'll ZI)Ill' Wt'gl'll zijll

niet IlIIJIII' \\ l"~tll .

IflerrlJcde b~tll;:..' Ik,lllljl;t'n dank a,Hn df'
Grvutuudt-'rR 1I,III t·!ljk. tIt'Tl ht'ell \\'III.F\!

ST'r.~\h_ \\11 HltwL.tlfl,t:lelfll'll 71jn 1-:\'ht~t'I\f)(lt

voor de lllo~ite l'lI "p'JIT,'riug Ijle lij aan
mijne I':('hr~ellu'" l'YI kttldJe ~L·duall hl'I,Lct)
Ik verh!l lf d~ ,dl"I'11 ~{,llltl'lle ~>htgel!(,l)t
en Vader

(C;t'11J \\' A "n:r:\K,Dll' ,I,

Mul j".kl""f, H,,::, ,.·1.1.
1,) O('l,.u},UI', 1 ....:1;;

fl~----_:'::"~'t~..." i'"

DOODB-ERICn'T,

t lil JI'1l _

\"\'Ol~,ll:': \.~.

. E(·ht":''"I\(O/ '

,I<

J. J. ;-;CUI.o:EPERS

Burgel'suorp
26 Oct., 18%.

----"---- _-~-------- -- --

H()(JFDO~ OEH\Y IJZER
Voor de Gouvernl'ments School te

SCHWEIZER-RENEKE, Z.A,R,VAN

Gro veeenSchapen
BIJ

Salaris e~oo.

~ PPLICATIES vergezeld van bij
OL de wet vereischte certificaten van
bekwaamheid, goed zedelijk gedrag,
eHlidDl;illtschap eener Protestant-sche
Kerk, ZtIllen door den onderge-
teekende ontvangen worden tot den
2ïsten November voor hovenge·
noemde betrek~ing,

Kennis val! Muziek en Zangkunst
zal eene aanbeveling zijn.

Werbaamheden te beginnen op
den 12ueo Januari 18IJï.

Salaris £QOU.

ORANJ IVIER STATION,

HENRYW. HE
Agt'erellll Civiele C

DOODBERICHT.
DE Re[!'t'e

en "ro"\':111 clp Oran
hpiJl'cnrlp, om I

\':Ird., III lll,t

g, al het Yec, klein
op dl'n Z uidf'J'oev('r
'I \'IPI' overgenomen
:'treek vali duizend
"t ri kt ;>.eboon te

hlCI'I11C'iJc. kcnnis
'cnduti., bij pu-
II het genoemde
E~ DCIZENIJ
Bf;ESTEt-." en
}; l)lJIZEND
EN, gehouden
J ERIVIER-
~DAG, 9 DE ondergeteekende wenscht het

publiek bekend te maken dat
hij geh~uru heeft dat geriefelijk
woonhuIs aan het Somerset West
Strand, van den heer P. Bosman,
en waar hij nu gereed is Strand be-
zoekers te ontvangen van af den
lsten November e.k. Begunstigers
kunnen ,verzekerd zijn van goede
be1:randehng en voortreffelijke ver-
zorgtng.

J. VAN DUIJN.
Somerset West tltrand,

lijden October 189G.

HET })+~l'!! '~"ll :\IJ!li\!..."tJS[f'U (;,)(1 \il.n

of h~fIlt'1 {'Il a.ll'd,· Leha'lI:d. O!II ilp dt'll

1 ïden UC'tuIJt'I, te dlJl'II \ï'l'hlillell !la.af" L,·t
Vaderhui",. Ila. IT lit' ":"!ukkille t'f'ht\'t'f"hill'

enir.ot\Tu,UI"UIUJ ~;"'l.u·ell. l[l!jn lt'e.li·I"!.!","tit.·fdt.'11
eehlgenout, 1)~.ll,!· J··H\\~t ... ~"" 1:11, III

dell olldcrJolll rall ,:t-- .lan'll {'U :. lll,\a.tldt..:ll,

na cen I'Jlliu'LellJk liJdtHI \till l rUju~rld l'!1
7 Jagen, dat hIJ !nd III I 'gruut_1e lIeduld
"eelt-dogell h,·,,!t II,)., zwaar het III iJ ""k
valt. tul;1! ",I ik "",-wen, en de hand ku",
sen di~' het Iél.JI\"" hedt. WetelIdo dat
hij tut IIl'J,llll·t ,,,.I "cderkoOlclI, maal' wel
dat iie tol h.·U! zal KfUlll.

Do h"Jruefde wednwc.
l' ~! Fot I" [.

('~d). n.'I'I'.<.
Mitsd"7c Ll'ellO; Ik \\lijn bartt'liJkcli dank

fL.1\1l llilJIl g't':lChh.·ll' ]"ClaHI' 1>1'1. Hn~'}tr'YK

TOCH' lijn l'I'l"Cl'!\\ ill1!.(l)1·ld ,'11 ~/T\H)tc ()p~
otferiug. Oln !lj nL' "'H'rk'I.;1 il III ht.'ld hIJ dl'n
Rill,. (LJ '""rlalell "I III lj bIl (lo stll,an in
de l)i~t.ert' [lru \ aIL Lt'pl'Ut.'\"~ng. Tevell~

wenseh. Ik (MJk lJ! .... V:tu dt'l' \ïi\'t!1' j'l\

Leith, lJ)ljlltHl dank t(~· tl' ]JI'CIH;-"l! YOuI'

bonBon.U!1 \·l·!"II]ll\.'!lll'lI i Iver ell !!elll'e~k li lid i!.('u
hul" aan dt,tl u\ \'l'ludl'l]tj IJt·wez('[!. \. cnlt-r
weu~dl Ik !luk 1I11jti Illu,tt,IIJkeli dank lue tl'

te hl"eIlI..."t.'1J a:I}1 dt, t\\t:L' bnN..'tIl'I"S vt\.!l II1ljll

over·!\..·dt'll l.l III L::"IIi'''(, IllljlltJ killdt..:I'L·I!,

t,c)J(H'U klll.llll·;I, til klt..:ITl kltlllcrv\J, ....ill)]
hl1ullt' l.((·!l"uU'\' 11;111' l'll llll'g-. ~t:dtJreudl'
t.1~ l..It'klc, t:ll ,'(Jl-... dil' \1·11j \ rlt-IUlell, dit) I!li.l

gf:b(l,lp~:II' hel/llt'll III Ilt.: t \"t·rl.lll"f!l'l.l \all

nUJll Jll'l'O"lI\.'1I IJllhLqlt'lll'

111:lken, ZOO wor
gq:o\'en dal eell
hllt'kl' o!,yeiling,
\'l'\" hestaanth' ui
VlJF ll()~])Elt

WEGGELOOPEN,
0·'P den 22sien October, van d u

ou<lt'l' roleekeurle een klein
.AJrika...fuschu Jongen, ropt, name

DE ïTlKTORUN' n da DRUKPERsu"I"'~'C HAP IJ' .AL't"ILED CI....riKf>l (ália' .~l{'x"om-1\1\n 1 r.. la : ij' - lU:-l\l1lil . tl"ent 15 jaren ;ud, licht vau kleur'•.

'VAr~'!DE SA~~Im\'DE V-IL'LIER''8 & GO. gelcleedo!1 do vol""ende'nuniel':-Ken Bedtord- koord broek (vaal van
kleur), Z \\'d~t serge boveobaatjo,
Va;al Fil 'fl hoed, Goele Blucber
stevels. Wie hom vindt geliove
dadelijk kennis er van te geven, en
die hem' aanhoudt zal in rechten
vervolgd worden.

J. A'. M. GLOETE.

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

IBEPER~T

ZIJN VERHUISD NAAR'

X)e "-':oe~ "V"a,~
"

-Myrtle Grovel,
Sir Lowry p<;tS.BURG- EN WAALSTRAAT. --- --, .------------
SCHUTBERICHTEN.

........--....-*-------- AL"iGEIIOOlJE~ in het S~hnl -te
Ui.n~folltcin, over den veroorloofuC'll

tijd en te worden v",r kocht op Jen 28~tcn
NOVll:'M.,9ER l8~)(j, indien niet, bcvoreub
gelost :-
1 Blauw zwarte Koe. wit pen ... kol voor den

kop, I'e"htel'oor winkelhaak van HXJI',
linkeroor slip h,dfmlUln vau voor. om,
treut 3 j.\rcn oud.

J H, V A~ SCHA.LK w'lJ K.
Sel; ut mees ~.CI·.

(jnd ~unó Jfuntool'
{WoB ~..-.: "V"". I Iiix)

NAAR DE HOEK VAN ',' AfdeelingHL'3ad, K"uWor,
Calvinia; 29 Oct., 18tH>.

BURG- EN WAALSTRAAT. --
IN h"t schut 'faIT' den 'ontl<"'geteekendt!

bevi"dt zich boven den 40pl\,."1cn tijd,
een zwart bul, 11l""t voer den kop, l'fTtlntj,,~
wit pens eu wit'kwast, omtrent ot jll:loi' O:I?,
ongemerkt. ludien niel gelo t ol' of vO"t
.ZuteT~!ag 14 November Ii:<!)d, r.al het, ver-
ko~ht worden op "emel.llln datnru bIJ de
schut k rual te Robertsou te lV uur 'ti

.'.

DE SAMENZWERING mOI'gC118, P.f KIES
Sch utmeester

TEGEN DE Bobertson
;; 1 October, 18\)1';.

Zuid-Afrikaansche Republiek.
Prijs slechts EEN SH ILLI NG

------------ ~

Ex Stoomboot "'American"
VAN NIEUW YORK.

WIL men een vertrouwba.ar, volledig on boeiend verha.al van de
~amenz\véring t,egen do Zuid Afrikaansche Republiek IOZOlI,

koop dan bovengenoemd boekje overgedrukt uit ONS LAND en Oeworkt
volgens de boste bronnen. De or igiucele tan1 der doeurnenten word t
zoo veel mogelijk behouden zoodat uo geschiedenil' Rlt! volkomen jui;-.t
kan bescholl wd \lorden.

'VRITE, RYAN & Co.,
BURGSTRAAT.

PRIJS
voor een shIlling.

" vij f shillings
1 exemplaar
6 exemplaren

12 "
" negen "

V£R'{RIJGBAA.R AA.N "ONS LAND" KANTOOR.

De yoorraad is niet groot, do'e du& DADELIJK Aanzoek.

~QPr lJOHNSTON, (L.D.S.)

Voo'rt vele j,trl'n ill doelg'1..mootschap met Jen 110<.'1'LI1'iDCI' IIQ",ft. het
'gt'IIO"gell zijn vriL'llden te bl'richten tbt llij beslotcn heeft zijn

bt'ligheid als Tandmeester vool·ttezetten ,liJlI' zijn oud adres:

RIDDELSDELL KAMERS, ADDERLEYSTRAAT.
.~.A.APST.ADo

AARDAPPELMOEREN.
4MERlKAANSGHE RIJTUIGEN

Pas ontscheept uit de" Duke of Westminster."

(Rood)
(Wit)

~.A.RREN.Beauty of Hebron
do do

Early Puritan.
WHIT,E RYAN &

BUrlGSTRAJ~T,
Catalogus en Prijs-Lijst op l&Dzo~k

PRIJZ EN REDELIJK. Het Aesiab Kanker Geneesmildel.

IK Jan !ndrie!! Babe benigt hier.
mede dat ik volkomen genezcn

ben vlln hevige kanker inmijniipdoor
:lCt " Aesiab " Kanker genJeesmiddel
van Mej. A. E. van Nidkerk van
Loevenstein, D'U rban lto8.d. Ik
was twee jaren ooder de gcneesktin-
dige behandeling van Dr. Chadwick
van Darling dat mij veel kostte doch
londer goed gevolg. Dr. ~imoods
van Malmesbury zeide mij dat er

het Landbouw Journaal, door kwaad in mijn lip' zat, en wou het
randeren van Quarto tot Royal soijden maa.r daar wou ik niet aan.
'sagd van degenen die gewillig Zoo hoorde ik van dat wonderdoen-
n't Hollandsch te ondernemen. de mi.ddel, gebruikte het en werd
rden aan den onderg~taekende en genelJen. Het is nu dertien' jaren
AANDAG MIDDAG, den 30~ten ,geleden dat ik radikaal gezond ben.
lke prijs zal gevraagd worde~ ,per In dien tij~ om,~rent zeven )ar~n ge·
tt.e, van de volgende"" types ':- leden heb .Ik mIJ van Dr. ~ lenwondt
. van Darling lIlten exammeren om

mijn leven te verzekeren en hij vond
mij volkomen gezond.

COMBRINCK EN CO.,
STRAND STRAAT-

G. F. C. FAUSTMAN~, V,D.M. Kaapstad, 31' Oct., 18%.

KENNISG EVING.l'll ongeveer '1'\\'
SCHAl'E~ en no
r.al \\'ordl'lI te 0 Il
:;lTA'l'lOX op 11
uezer, om HJ uur v. 1

ll~ bc,Jru<::.l" wl't.luwe,

l' :li fO'I.I£.

M. BINDER.
J, 8, MARAI8 • Co., Af./aiOfl,

Kallton!' \,,,,n d~n
Civielen C()mmi"~al'iF, .

Jf "p('to..-n, ;q Oe!., t." '.
io

EEN PLAATSJE
TE KUILSRIVIER

TE KOOP.

GOEDGEGUl\D, circa :;0 mor-
gL'II", IrtlltA.'l.l bet dorp, even

vall den Haal'llellwetr net I1nisJ'c'
\' ~"
t'llchlhaar, oo\.. Gruis t'lI Houw

1\ llj'pL'n; Eigl'naar W. J.,,\lRENI E.

AanZlleh: bij J. J. HOFMEYR en
ZO(,)~, :j lloutstra.at.

Kon1cn Aanloopcn
OP miJll phwts Elondskloof om-

trL'nt drio maanden geledon
oen donker I'Oode bul, omtrent zes
Jaren ouu, gemerkt rechteroor win·
kelhank, linkeroor zwa.luwstaart en
halfmaan van achter, verder zonder
teekeu, Indien de mgenaar van
gemelde bul niet verschijnt na ver-
loop van zes we~en, zal' genoemde
bul besc~ouwd worden mijn eigen.
dom te z~Jn, voor de onkosten van
deze advertentie en andere onkosten

A. H. VISSER.

j li,..;t. ~,lfllel"_ét {J()~I.

~ti t)l_'hd1t'l, l,:j'ltj

AANGELOOPEN 1100 Vette Kaapsche en
Merino Schapen,

200 Vette Kapater Bokken()
P :!:2 Octo],L'r lWlG, op dL' plaats

\,1D dell ondel'gett'('kende, 1
Zwart ~1L'rT'il'el.l'l met ~eelen bek,
gemerk~ op rl'chterhoul(ondnidelijk)
cU'ca li Juren oud. Dl' eil7enaar kan
z·ulk.s terugbd;,umcn mits" betalpnde
alle k03tcn, ook yall deze advt'rtent;c

l', F. 'vr. KRAT..-SSE.
R.eehoksfnntein,

d15t. Malme bul'\ .
81 October, 1'896,

Elandskloof,
28 Oct., 1896.Op M.A.A.NDA~, 9 Nov.,

ZAL opgeroeId Voe, in. uit-
stekende Conditie, publiek

verkocht worden aan KLAPMUTS
STATIE. Zij zullen zeker present ONMIDDELLIJK gCVl'SIlgd goedé·

, Hollandsche Letterzetters. Vast
werk. Doe aanzoek a&Il het .Kauo

wor Tall dit Blad.

LETTERZETl~RS.

ZIJn.

Vertaling van het La dbollW Journaal.
DAAR het besloten is den vorm v

rlit departement uitgegevén te
Octavo grootte, worden applicaties ge
zijn de vertaling van Je nimlwe editie

Applicaties moeten geadresseerd
ingezonden worden niet later dan op
November .. 1896, en moet inboudon \
gedrukte bladzijde, Royal Octavo g

(1). Long Primer.
(2). Brevier.
(8). Minion.
(4). Small Pica.
(5). Nonpareil.

Het moet verstaan wórden dat anneer er verschillende II tYI,es "op del,elfde blauzijde voorkomen, ~ llo betaling }Jel' bladzijde gebaseerd
zijn OP de " type" die het grootst..e eelte der bladzijde beslaat.

De vertaling van ieder N umme van het Journaal zoo als
geveu, moet binnen een vastg.estc)r1 t;;1. bezorgd worden, én ne
lezing voor de pers moe.t zonder ex a lJetaling geschieden.

De geslaagde applicant zal vol oende getuigenis moeten bezorgen
dat hij ge~chikt is het werk in kwe e te doen. en moet bereid zijn een
aanvang cr mede te maken op den J., II 197.

LES CURREY,
Onder Secretaris vaa Landbou w.

J. A. Babe A ZOQD, Jt
D'Urban Road

2de Maart, 189G,

KE~NISU1~VI~G.uitga-
pl'oef-

AFDEELINGSRAAD MALMESBURY,

f\7ENNIS wordt hiermede geg;.
ven overeenkomstig Séctie

265 van Wet 40 van 1889, dal
bovengenoemde Raad 'voornemens
is op eene Speciale Vergadering te
worden gehouden 9p 2 Decemher,
1896, om 10 uur 'l.In. een belasting
te leggen op allo Ya tgoed in do
afdceling daaraan onderworpen voor
doeleinden van Hoofd-·en Takwegen
in het jaar 1896.

Op last,
A. L. BRODZIAK. ,

Secretaris.

CH

Onderwij zer GevraagdG,EVRAAGD
VOOR Dllro:e-KIM School te Hoopsrivier

dist, Roliel:-toon, gelegen omkeilt iDUl'
VII.ll het dorp. ~pplicant moet Le.kend wé~n
met de gewone vllokken, on.derwe7>.in in
Derde·Klu.s Scholen, HoLlnndsch inileRlo.
ten, Te beginnen in Ja.nn.ari, Sa.laris
£,100 per jaa'l' of £80 met logiéa en inwo-

W. G.SCHMIDT, mug, CopUIn van getuigsch.riften kunnen
S li 'J d;'i pieht worda totZS NOVKMRER ~n,
c ml ta ~:l1t, A McG-BEGOB, V,D.M.
vi a KJmberl~11 Bobtrlion SOOct., 1896,

OM zoo spoedig mogelijk in die nst
te treden, een Winkelbediellde

in een algemeene buitenbezighuid.
Salaris £5 per maand, ell kost .en
inwoning,

A.fdeelingsra&d-Kantoor,
XaJmetbV01')'I ai Ootobtr, 119ft

--,-- .."
Jl

ALG~)I[~

BOEDEL enWEESKADlt.
let. ran {)"ereen\.o~ gedaJ,emi ~ 1laar\ l868.

UJi;(elijtd tiij Acv! no be' P&T~ NOoIl ftII

1~1.

Kapitaal ~ •
,Reserve. Fonds -

'£20,000
'£12,000

Voor Id Admini tneteD n.tI Ei~. ..
Jioed"t.. ab! Eieell.t.eurell, ,Admlniatnt.eUrell
V ~ CIIDoIDren. TrUIteet en APIMA.

D.IIU;OTEUREN I

DI Wel-Edel. J. n. RHD,;VoOniiW.
Do Wel.Edele.Beep

p, 'P. Lt1flJUJlua. IJ. ~!Il. B.on,.L. 'W.T.
I, p, WUlB'f, p, p, B~
P. BOU. ILD. P. J. B. LupUáL

AUDITEUREN :
De Wel-EdeleH_

S. p, 'P, JUlUTIo, I 1(. A. Bad.
Zij die'Ter'langotn de KAIn~ tUi" ...o.,..._

rriend.elljk re,rzocljt lu&r te l.ituleeren
De D\rectewen der Algemeene &.cw

. en WeMbmtr. ,
De Ta" I """IT~nlie sal dool' den !IeCretAriI --

lI'aargenomen, .001' ~i~~ ~ _..
IChapprj ,,,rantwoordehi" I&. ,

W. A. CURREY. Seoretart.; <

Il.bouwen de KAm"',
Alid .... te}'1\r.l.aL. 1Uap«."-

P. V~ANZIJL.
Vendu. Afslager, Algemeen ell

Wetsagent.

GEVESTIGD SEDERT ~,870.
KANTOOR :_BANKGEBOUWEH.

VERKOOPINGEN
J, 8, \IAR.AIS 6< Co, AYSLAGEI\S.
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AAN INTEEKENAARS.

Conespendeu ten
WORDEN verzocht allo brieven

geld ter beteling Vi1D reke-
rungen voor subscripties, Adver
tenttes en Drukwerk bevattende of
betlekking hebbende op besigheids
zaken, aan den Secretaris der
MaatschaPPIJ, en a.lle brieven met
Corteapondentiea voor de Courant
aan den Redakteur te richten

A B HOFMEYR,
Secretaris

meeste veeboeren in bet parlement die
voorde IN NES bHI stemden slechts met
tweede begtnsel=-beper kiug-c-rekening
honden ell de totale vei bieding of VEt!

geten Óf met opzet mt het oog verllezeu
Men lette alechts op de argumenten door
hen ten gunste van de bill aangevoerd
Men beweert dat het hof de bepaling kan
rnaken geen (b-ank aan een natn Iel te ver
koepen zondel eWI briefje, an ZIJll haas
Is d1t de wet dan zullen de naturellen
vel plicht zrjn een baM te gaan zoeken die
hen van een briefje kan voorzien Er
zal dan niet minder gedronken worden
I eh het ;al geregeld toe gaan de baas zal
zrjn wagen aan een naturel kunnen toe
vertrouwen en zijn veewachters zullen
mindei naar de kantlenen loopen

Alles heel goe I, doch honden deze
argumenten steek ind ien hilt bof bepaalt
dat goon drank ouder eenige omstandig
held aan een naturel mag worden ver
kucht? Wat wordt van II de mooie urgu
menten indien de naturellen geen drauk
kunnen krijgen ? De negroflhsten heb
ben dit op het oog doch IS dit ook het
doel van den beer fHERON en Anderen
met hem? WIJ' reezen dat, indien lie
I:<lNES drankbi ll wet wordt zooals ze daar
staat de veeboei en er bitter \\ emig
I J zullen profiteeren terwijl' dë wijn
loeien el veel bj) zullen verliezeu

Waarom kan de geheele boereut evol
king zie h niet vel eemgen met dit I eginse!
BEPERKINf NIEr VERBIEDlNG Geef
aan ue licentiehoven de macht bepalingen
IC m iken a;m~nde bCI verkoepen "VaD
cl Vi k lllll de naturellen doch n iët de
In leut I I geheel te vel bieden Eeue
zoo lau ge \ el 1-31 de veeboeren meeuen

Gliswren OIitVI WIJ bilt volgeade
speélaal telegram VIln Pretona _

P11ETona 2 ~m -1<SpcI,wl) -De J'Qlt3
.Ie bepleIt do benoemlpg ''110 dr VilJoen voor
do vakante betrekking van docent In de Rol
Iandeche taal Jlan bet gyJUllIWom alhier en
hoopt dat dr Vlljoon applicabe zal mabn
Het blad ertrou\lt 01;1 de erkende tjokt '-an het
curatorium om ~t1ker vroeger incident ID zake
dr Vil)oem aan.tellmg te 'ergeten
In belang van het geheele Au ikaner

dom bopen WIJ dat de wensoh van de
Volkxstem. wet vervnld mag worden
Dr Vlljoen doet te Stellenbosch een
edel werk, een week dat VOor onze na
tionaliteit van het grJOtst.e belang IS Te
Pretoria heersebt een sterke Afrikaner
gee$, to Stelleubosch moet hij gekweekt
WI rden WIJ meeuen dUB dat dr VII
Joenl te Stelleubosch veel meer ncodig Hl
dan Ita Pretorta en daarom hopen Wl) dat
bij geen gehoor zal geven aan het zoet
gefluit van den Trausvaalschen lokker
Waah>m zal de Kolonie dan al hare ont-
wikkelde zonen .(geven?

•EUt.'lTf KI 'il >""l< L!;l\ El\G-t:4N'~.u v_991
WW w noorlig beeft te bekomeu bU gebroed.e1;a
Stepban Breëstaat ~e ad v
A" LI K \ 1 I x \~orden door het de~11I !:lt

van landbo \I ge raagd 'oor de vertaling _ li
UIeUW" edit.ie run bet. La tdbouio Journ.:rol-Zill
advertei tre

HI!1 I LUTSJI': G f.I:lGEGUSI circa 30 morgen
groot galegel t KULIsn. hll\ IS ta J.:OQP llefle
doe aanzoek bU de heeran J J llofm&yr
Zoon 5 Hontseruas Kaap.tud
D. Ol'" T • ~l'I !Iii:! ru sot, 101~C1I SlUit

'Al IK -In Oe 0 I" 7 ... an gUiw.ren wmU
dil bnef 'an professor 1I1arn.iA, Za~ 1lI OOI
blad versel enen zonder aanmerkingen gepll
blioeerd

Hll:AxllzIEKrE\HT-Een slachter te QUtleDl
t-o'l\ u IS tot <-.." boete van .1: 10 vuroordeeld om
dat hiJ geen ken rus gcoc "0 had dat {If hl'll1ld
'lekte was onder 150 schapen an hem di op
de 8LndswPlue I cp"n

Et N v t l'Il'l TI E van groot eo klem vee sal
a.s, Maa.dng gebouden wordeo te Of'll.lllll
rrvrersrataon D t vee is door de nlgeenllg
o ergenomen om oen streek grond ten 1.IllMO
a.u de l roou ivier schoon te kruren
RO~8T EX Rt N'E x - De OU{I~slLOO"" T~I1U~

rapporteert dat du oogst goed !!taat mant ..cel
soh ide wordt aangericht aan erwten aod re
g oenten en koren Roest beeft Zich ook ver
toond LI d lt gedeelte VaJ hel distrikt genaamd
Vlakteplaat ..

GOF.I \ OR \ I F.E~ HEn ILq -De sl.llchters to
Port EI zabeth kunnou ! uiet met lka.:rr VUl
den zooals h er .. Ii idaar dat somm.gen keunis
ge en dat van 1 November af de pnlS van
.1"6'lCh erlaagd wordt D t S een geval van
kok CT koksmaat

STI L t SI ~ liE )IARKTflt IS =-Nsar WIJ ver-
nemen 18 bet heel W IIU"l!ChlJlIl,kdat de kwestie
van het al of n et wettllrO der vergade-
nngen waarop besloten weed LOt bet aangarut van
een leening voor bel Stellenbossche stadhuis ~
LOt bet afbreken van bOL oude markthuis. voor
het hooge gerechtehof za] worden gebracht

DE Subscriptie op "DE ZUID-
AFRIKAAN en ONS LAND'

zal van af 1 Januari, 1897, terug
WOl den gebracht op den ouden
prIJ, te weten Eon pond zes
shillmgs per Jaar of 6/b pu kwartaal

A. B HOFMEYR,
S~CIetM18

Drnkpersmaatschappl]
Van de Sandt de Vdlters &; Co Bp kt

17 Ang 1896

(Depkt)

VervUlde verwaohting
Wilt WIJ verwacht hebben van de ver

gadering te Stellenbosch die gehouden
zou worden door de Kaapstadsche agt
teerders IS geschled=-de vergudering IS
zonder datum uitgesteld I Met andere
wp'?rdên men heeft mtgevonden dat het
veiliger i. ID de Kaapstad te blijven de
klameel'en en de wereld te verkondigen
het volk (the people) roept weg met
de invoeebelustiug -op koorn en vleesch
Men hOI rde eenige (lagen geleden de
grootpraters bevestig. Il WIJ moeten onze
meesters gaan opvoeden' JUISt ZI) die
z 0 met hunne progressie v e ideeën bell
lou hel ben oen \I ijderen bhk un OCD
beter iuaicht neodig 0111 hen te OVCItru
gen dat de boereubevolking der K.p
kolonie dOOI TrIJen handel ten gronde
zal gaan even als m Engeland en dat
deze Kolonie nog lang met een indus
trieëel land zooals Engeland kan ZI)D
Iutueschen vindt vrijhandel zelfs III En
geland een geducluen tegenstaudei
Duitsohluud De munufaktnren 'an
Duitechland competeeren reeds lang met
goed gevolg ID de 1 ngelsche markt zelf
doch over dit onderwerp schril' en Wl)
\\ el lieht later meel

jnl t en zullen el n et 'eel onder
I J le n= miasch ien ID geheel n et en I ovenal
w IdI le eeusgezindl e id del I oereul evol
k iug behoudeu \V IJ komen later op
I ude verp terug en geven het thans
III de nau \ keur-ige overdenking \ lil tile
II t Jell

ALLERLEI.

MAILBRIEF
DJOR Bln,rs

\1. de

Geduren le de laatste maanden WaM bet
vel Voel 'au P II'IBag on. naai le I'ransvaal
zo grout rlat men ver] lich ~ was rl le
av ndeu rw ee 11 plaat ..., an In pai'RlIglers
!CIIl le ka ipstad te I Jen' ertaten Dsze

gewoonte was niet alleen onglilr «Ielijk
III lal ok gevaarl jk zooals 0 a gebleken 18

le Grootfonu III toen le tWied\) huift van
leu ti ern Il t'L de andi re III botsing kwam
De onl' tI eHI zal de Kaal Blad In den
1\ 0 Il Vt Illft:D lOuab t.ot Il er toe en de
al I lJ III 10 In den mOl gen elken.lag
Ik Illa Itrl'll1 zal "Olden afgp8chflfL eu
Il lp plaat<! er van zal de mOl gt ntl em
'Itn VI) lig' .. lechtR ('el~te kill! passaglel'8
opu fIll:' 1 De lllcu"e (IJdtafel zal \\aólJ

rl ) I Jk op len hten Deceml el a ij

n werking k lillen W) mct"llcn lat
Ipze Humder ng algE'meen door het
rt' zenll pllbllllk zal worden t(egeJulcbt
liet dejJlIrtemeDt was wel hng7.aam In
bl"( beHll ({JU tot cl! t 1'1IJl loch W J
huren dat de on Icruem mg hUil dOOl eeu
vol8la¥cn BUCCC" mag bl )ken

De rrnag was of ik door zoo to IIChrU en niet
eerder rasseuh lat aankweek d vn do roke te
Clbeteren lJet eerste te drum IS gewis oou

!,'root Kwaad en zou oord eeo Chrlllten lUot
)J'ISSC'n M"ar de vraag mag \\el gedaal worden
""rdoor l1ll<Ilcnbaat l et meest wordt aange
kweekt en op welke w Jze die he bellt ka, wor
den tegeugeb"" n Waardoor werd ZII ID Zu d
Afrik, veroorzaakt zoodnt ZIJ n zakore ol ,te lot
bedell toe neg best Lat Die zonder voor Ioomol
de gesel c<lc UI a de KolOnie VaJ de Repll
Lhekoo cl 'a N" II leest zal men g ant woord
op UlO 'mng u den Men spreke met OUzc
oudcu v ~n dage e z I zullen op dat puut veel
to 'el t.olleD bebben In Inl<wen tlld .cbL"'J I
r Lar bet een el andcr te ooniecl"r of er meer
tOer aden 19 pln.ats ond er ruel I ct.ere dagen
te gemoet gm&" loco die scba dol Ike same
zwen g de OObe "eder opende Cl het oude
gevoel ...eder p vckte

Wat 1" t 0 dnt I t alle. wo .terk mtk mt
en me6r~ll.n IC' a derM (onaak I~ a' al dit
kwaad Het IS I, d~1 r ver h' tg d c men III
deT r~ ,an Engelsd c • Idc t-en 0pzlcbte an
ons volk IUIn de dag legt ~Ie komt mt
Europa de groote oo""haafdo werel i aar wat
men be..,lIou\\ teen vnu do ge T gote der Br t
>!Cheko lo teD met eeo paar zwakke republ:lI~ken
d Lar last Me, heeft geboord of gelezen dat
er ZIch daar og een aar tal der oudp nwooel'l!
dier balfbeschaafde hoereu benndt Men ver
acbt ze als wer wem g betaekenende eo meent
lat zu m IJlr op de gen akkcl k.te w ze u t de
weg moeten gcru D I worder De twee rn.'<8en
le en 'oor ..o groot deel naast elkander e
erst mn elk:I.oder niet recbt vooral d lOrda.t de

Engel.r.hen III den regel gee Rollandseb leerel
e dus ook de Hollaudsche ['euwsbladeo niet
lezeD noch met bet olk lis gebeel recht 18
an mk !,' ko cu ku ne Zwt LJ, boo t 10

de int 8Vlal geg lan I" J)e t-oo ge e~8 en cou
rant>!Chl e .. te Joh lJ! cslurg wIsten ID den
hoer wc ) g of nets ..t boewel Z J meende,
lalles re veten Z I praatteT er schre en dags
1 Ih 0 e de regeermg de burgers en hun e Z

"Ipen mel le g oot"t .. erachtllJ" e erueeld
de z eh dat Jol annCi'burg Olgel I Ik d., 1 rans
a,1 ulh akte Er was wol eeu l d gew,"c.t

zo IT uer de mt dal de I rn <aiel cel h"ld
1II\I\S r" r die t ol was oor alt Id YOOIOJgegaa
en J obanllcsl UI'" hestond mn ef' toen og

et
Door dezen hoogmoed e d or urooddronke,

he,d erbl d e ,oortgcl veep 'Ist u en fa
derhru 1 'ut neer \I at lJle deed "" lJl-oe.;t n en
op del uIlengewe" ze 0' lnuobterd worde,
De hoer il d de courru ~chr ,el1l en de tluffel I
"11 Job", nesl u g barel gang Inter gMn mIlJr

t,()e~ bet '001 heu t d werd daarop acht te
ge, en "t8 al Il twoord dIt bU d.aar:; .,111I et
geee h I spr4: door Z I geweer el door de,
reclrter die over de belhamels het d(>O(jVOIll ~
UItsprak Ril liet dat VO'lnlS echter Illet .01
trekken h" toollde dat b I nJet !illcel ecbte,
klm maar ook Als Cbns$en kwaad met got,>d
\'"ergelden B J Wond" del 'emel ter van z I )
l11l! ,. lt LUen doet en wat men erdleot ah! n eo
no rasae' baat "" kweekt OHar dat ht, met d"
zulken d "tno niet Ol eelle I 111 wenschte te
stanD Het 18 vooral lo zulke kritieke tiJde!
dat de AfrIkanel (d,e auders ook ver, an 'ol
IIIULklL') toónt wat dE' w utrde en de k:rncht v!ln
Zin veel,,1 ba.potte godsdicl t IS

Wel c.-enals u de 1 rn.ns.-aa,1 wordt maar al
fA 'eellll geheel ZUId Afrika den Urikar.or die
diepe ,erachtmg betoond en dUi leidt lot;oo
Mt tWegeJt dlf bcrclKlfd i~"r~, liJ' "

PJC lEV-

TIlAX \ Au.sn E E~ E~ E CliO' S1'OORWEQ£N
-AI. eel bewjjs ~ 10 le groote gebreken dte 10
de oogen VIII somm ge onzer Engelsche tIJdgé.
nocsen de Z A S'M aankleven wordt onder
moer alt Id aangevoerd de sommen the deze
mnataehaeyt! voor iCbad"vergoediu~ heeft lilt
te kesren Maar de laatete stILblh.kllo leeren
dat dil spoorwegmsatschaj p leo lil Engehmd el
ken ~ gemiddeld ,t; J t)() scbadevel,"goeding be-
talen W8l1rVll1l ongeveer ~ percent voor ver
wondmgen var passagiere eo b~ overige voor
verloren gegane lIJf besehadigde vn1Cht~eren
En dat IUn ou apoorwef:ten met een Jarenlang
~.oefend personeel eo die weten hoeveel bun.
jaartjjksch vervoer gemiddeld bedraagt I_VoU",
.I~

EE)! Kl.ACHT '\N R 8UE)fEIlAso-1i:aQ der
patier tel op Roobene land zendt (I[l8 een lang
Idachtschnft "'",ID hU Iltl~rlUk protesteert
tegeo de IfcvangeUls waar n ZI) gehoudeo wor
den door de aanlscbe wetWI der reg'éermg
BI nl welen aa vrelke ronde zIJ sohuldig
ZIIU unt z inar gc, uger gebouden moeten
\fOrd", aigeron I"rd van -hun f ,mille en kin
deren Man en rou" ti 1 éfn eo kunnen
nw gescheld" n worder dit zegt ieen lIal'Ilsohe
"ctgever e tocb" ordel de ongell1klcigen op
Rul beneliliI U .fgezondwrd .. olgeWi deren
IICI'I er tU"1 de .traffe.de band des ReerOll
op Zu d Af, ik.~om dcz"" zonden tegenover bua
bega,.n God IJl recht ..ardig el stn.ft all.
I gerccbttgbe U 0 I nc! \.,e, nt DIets mee'r

Cl dWOIil heb"", e "I n et a11~.,. t~ piaat6eu,
leUl elnt lban. 0 Ina UlImvgc4lk zOU ZUil.

RO~lX A.\XO Il t 1 E lfll DE~UIIO - K1a.&o!
kreeg \ oor be' .,.,Itm van , wee beesten achttIen
mll:U de Chri,tlal Lou w I'chuldIg a,lUl ge
wune l1lurand,no kreeg drie IIllI,IlIlden hlIrden
arbeld Vovr Jjél dnk Jacobs en torm Soboo
pe"' d e te Rb" ostcrfODt.em verse.hillende
goederm gestolen hadden was 6en-cn twmbg
ma,a,lIdel hardel) ar beid weggel~d Hetzelfde

Dol' w:u. bN deel an Lucas Pteptember die
z li tq,e,d aangerand t.ct P,ét Nn:rid6 VlIJl
paarde cl ef I, I""",huldlgd kw:uu vriJ VooJ' het
".,1"'0 VnJ t" ee b< kkc dn., mernes en een
beng>!t "erd ~ndrl"" tol drie Jaar n &es maan
de "n gO( tvt twee Jaar on 1.et! lJ:nl,aMen
veroordeeld Iwee en eeO balt Jaar nepg ook
I '~[et tJes oor stmfba.to IIlaIl!lag Philip

Plu< 'an Aasvogdpan die m,,~ Gen ge
II' w H or "el paar !;ChO>;tpw::.cbtersge ..

<:) Iad "erd aan gc'l\ un" nanraruliilg
• I Jj g be u del eu t< teen lx>ete van.£26
( dr e nl; mlen halden li beid veroordeeld

~6
I
I

Nationale Vraagstukken,
11

WAT HEBBEN WiJ DAARUr TE
LEEREN o

STADSNIEUWS
De Amerikaansohe vark1ez1ng SIl ((1 ROO., SPI zal weldra z ,n

). "I(m I
I' ~on Des en b 'ere ID .idJ r 'lIen heet! Iller Ill8 met l\\ee afwnuer

!.' ocbeltoorcn "'1clba,od"n jllJke dlUgen te doeu tutuIe u!/ óuxllllg
iere.:dlchap lD.a. l"hllJ'tton en Co.

fll bep"kmq. Bot tc4iJIl~ OUI c1a~ do

IH I (.,n aq I e~len die be
glllt'1 Z)I I le rnn lelp!'~t flU anura
klllg gl" ","t \ II 1 Ilpt I ('smette lret<slell
III te O\PII"D Dl1.e \ <lag WOldt d(1 r
I en Boel I ef'n lOde. e kolom be~pro

On" aUl oil \\ IS n " Bt.et' I- ge
\ ellt lat "la Zlllk~ gedaan WOl lt om
nn Iele bee~teu (~ le lien het \""Iedlg
I tal '''' I ch IUd en men er mets bl) WlUl

lau 18 het toch wa;lIllJk J ett'1 l~ k~D" le
lateD lit eelugen kl1lJDen ZOllttU Brt't'kt
dt' peRt ~ or teerst ll1 eeu dlSl;rlkt Dit en
"eld de zaak gerappolteerd ..06rde pest
nog kau"" h ld zlch 'el der te vllrspt'tllden
en R het mogel)k loor doodllf'hleten dat
gelllli11e dl,nr kl (f de gebeeie KolonJe ts
redden goed 111 dat geval behoort elkeen
mede te werken \11' pest te helpen keeren
Het IS ecbtt'r anders LO een distrikt alts
Vrljburil wur eie p"~ toc~ ol1mopll~.

/



6~ ~Q1[7,X'rA~~E:"
Brandverzek8:--ing- en Trustmaatschappij

St. Georgesstraat, Kaapsta~.

ZUID-AFRIKAANSCHE
ONDERLINGE '

LEVPSVERZEKE],ING
MJULTaOHAPPIJ.

o 'p 8 ERIC HriN 184 5.

r.'A u RY
'. .. .. .' en \'oo.~aij·el}

'Bran d -Ass urun tie IDillttlsdlll PV ij.
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OPGERICHT IN H~64.

WP DB GOEDE HOPE SPAARBANK MU TSGHAPPIJ\ AF~T:~LI NO~S~~EA'A0
" • ~ ! TOLLEN.

• • ~. <>

APPLICATIES, voor Leeningen zullen dagelijks in TEND·ERS TE'NOERS
overwegi~" genomen worden ten Kantore van de. I . •

Bank, G~oentep~n,Kaapstad.. ----r-. S. V. HOFMEYR,' TENDERS worden hiermede
Secretaris. 'gevrangrl voor het beheer

der tolh'u te tjir Lowry 's Pas en
Somerset Straud voor het jaar
18V7. De t,('nJ~rs kunnen zijn voor
beide, of een van beide tollen,
maar moeten afzonderlijk zeg{';cn
hét bedrag dat voor elke tol he-
taald zal worden· en moeten aan
den ondergeteekende of san den
voorzitter ingezonden worden op
of voor 10 November, a.s.

De tenderaar, die 'slaagt, zal een
behoorlijk. kontrakt moeten aan-
ga,an met den Rsa? en' zal borgen
moeten verschaffen voor de behoor-
lijke nitvoering van 'zijn kontrakt
ter satisfactie van den Raad.

De laagste of eenige tender zal
niet noodza.kelijk aangenomen
worden.

flllpliifd bij Acte ~",PCJrlem"" No. 10 NII18JIJ

---_._-- £8,no·.o
£tO,COO 0GeinCOlJlOmrd bij Acte '111'1 Parlement 1881 Opbetuld llpltaallasene row .....

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

OPGERICHT 1844._,;.....__----

D. lSAACS &. CO.,DIREKTEUREN :
Da Welc<1Hle H!'+'r.J. M. BROWN, ('V'oonitter)

De Weledele Il eeren li 13~:AfW, W. MARSH, G. SICHEL, Lo J. CAUVDl.
J. A RElD, H. K. TREDGOLD.

IIooIlkutoor: DmrlGSTRUT, X».\)8tId.. De Kamer ondet'Ileprut de Adm inistrat:
, TaD Boedels als Executeuren, Voogdo,.

Trnst<-es in Insolvente Boedels, em
Optrekken nm ScbepeokQuni~"en, 1'1'11.11'

porlen, Huwdlijka COllt,~,ctell, \'oor I..,.
YOOnJchieten Vuil, Oeld 0(' OOI'8te Ver
ballden, ens ; en Algemeolln Ager.t.sch&f'
pen iu en buiten' de Kolonie.

DE KAAPSTADSCHE; LEVERANCIERS
VAN MEUBELEN,

...
2'ahWJ'I, iJt Dw-baJ'l" BlMmfoJ'l,um IJ,

. /oNz,J'I,M4bu,rt·

Deze Maa~('haprij, N'n znivel: Kulom'alo Instelling en eeD der
. Jl,' 1 . luit nu alle soorten van Braadver-""itst (JL"!:c;<fl'}/I"1I 111 lit:' ~U ome ij UI

sekering tegen \f runud-. ;'11(:' pl.~ ~-n. .. .
Vo1Jlill!1 lw:'; rl10C n:1:1 \\ l'l :-0. 10 1891 van den VnJstaat 11 aij

ook gelU:l(;hli:~.II; .ar bezi;;h.:":.l te Y('ITichtrn.
A2:eottic<\l'!' ~, in 'lI .I~_ ,YI.'Ut'fli.:",: te Stc~;n .en Dorpen van de

kolonio alsou~ i.J Icn OW01J0 \ rIJs:,I:l~ t.'ll In de h:lllsntal,
W, J. ~lC;HRI.NGTO~,

~ccrctaris.
I

Dlll[,Knl'l!~~ :

Hon. ALFRED EBDEN, Voorzitter.
H. Y. ARI>E~NE.
HENRY SOLOMON, S[!(,

}'RED. J. CENTL1VRJ<;S.
PAUL DI VILLIERS.
GODFREY 81CHEL.
J. G. STEYTLER.
HARRY BOLUS.
Hon. J. X. MERRIMAN, M L.A.

EElOSTE GrHE~IiKC[lIGF .liL>vl~HK·l

G. E. C. ANDERSON, M.O., ~I.C., London
M.R.C.S. Engeland.

f •
STELLEN NU TEN TOON B11N LAATSTE ZEOEPKRA.U,Verassnreert Los· en Vastgotd

tegen billijke term~n. Het IJameson' Slaapkamer SetDIRECTEUREN:
D.IIWel Ed. Hoof·Tn. A. J Loo ..., L.W \

'\' oorritter.
De Wd·E<I. Ileeren.

N. J. H. CROKS~R, \ P. n.UN·, L.W.'
H. R. B. GIIE~.·P, C. I'. B.l.i"'N,
G. W, n. RUST. .A..W. LOL"w

AUDITEUREN :
De Wel-Ed. Heeron 1. J. J. VA~ A.<ItJJ

en M.ARTRlI. SMUTS, H. ZO'JO,

De Directeuren verqaAlernn elkl'!! Ili",
dllg's VOOl'micldafoi". i" don Zomer' tu Il Uil'

in den Wint.&r til 10 un r.
G. W. KOTZE. S'''r. ...'''~;1 ~;r

(ONS EIGE~ !lAAlUmL),

IN GOED GEDROOGD. SOLIED ~SSCHENHOUT, PAGL D. CLUVER.WAAR S C H Un!,\'l;,'\'~ j3r,'on ion hebbende d.at zeker Iemand
, . ~lf i\~'<0;;1. til n.ia m van DC'!' in de omstr.:tllll eli

albterul1str10!.en bcst~lJlngen uan ncemt, 'Zoo wunscbcn w~ hel PubHek kennis te ..... 811
.ai1l"\l BUt'fE!'-l DE KAAPSTAD NIET DOOR IEMAND VERTEGENWOOR-

DIGD WORDEN.
Mans en Jongens

£175,55~
85,965

. £l,662,S4ó

JURLlJKSCH IPREMIE -
INKOMEN 5 INTEREST

FONDSEN IN HA.NDEN
Secretaris,KOMPLEET •cas 1Ss. £S 1G..

(- 1E,"1EN,DE' 8 ARTIKELEN AL8 HIERONDER:

AIJeeliugsraaJ Kantoo!',
Stellenbcsch, HJ October, 189tl,GelItel lJelegd in Zuid, .4frikaawJ<;h. WaartUlI. ---,~---

"••
" "

Overjassen en R'egenjas~en,
Witte én Flannellen Hemden,
Broeken, alle Clu.aliteiten,
Hemden, Caps en Stevels, HBT GENAS HEN ALLEN.

BELANGRIJKE KENNISGEVING •.

KATAL PATATAS RANKEN,
geschikt om te Planten, Jaarlijks
van 1 October to krijg-én bij

D. J, MALA~.

TOO!lIUUlST. YOOBDI!BLDI.
.btolute Z<olcrheid, Groote Bonus-.

G""n BeperkiDg<'Il.
Bepo.!iugeu omtrent niet- verbeurd ~.

Geen """icli. op Il.ciJI'1l .. W_plaat..
Mati~ Onkosten.

8poedi1Z8 BtItaIing nil ,.cmlerin~n.
Alle Voordeelen bebooren KD de Leden

Geen peneonlij". Aanap ....kelijkbeid.
Or.middellijk. Bonu! op VonleriD~n.

Ruime Dealing ,.oor Ooer\:..-o,
Driej_1iJklC): ODdenoek.. laalAl' In JUni, 1896,

~ '{Olpn~ in Juni, 11198.
Dertig dagea ~n Toor be.ling ,..n

P_iumt, IJM-- "ali. ~ hIiI ftII knchl
,lij".
Poliaen blijno nil kraeM IOOI,ng ~ .010""OOe
'"'"~ il _ een k...,...uch. prem»
II 48kkeo. H. J. WASSER(iALL

AANSPREKE.R. ENZ.

Doodlisten ~i.:l steeds in Voorraa.d.

"•

\\!&..
l~

" "

VOOR

\ fIJNHEER,--Negen maandn geleden
ill betuigde ik in een brief .... n u nn
de ~e uitwerkiug nn RHEUMATI,
eURO inmijn genl. Ik ben60 jaren oud
en heb 23 jaren lang geleden aan CHRON-
ISCHE ASTIU1A en RHEU1{ATIE~ en
soebt verlichting van Yele beroemde rnees-
kundige,., en. probeerde allel sonder' baat tt:
vinden en had in mijn geval alle geloof in
meoschelijke bekwaa.mbeid nrIoren, tot dat
ik RHEUMATIOURO probeerde eD in eelI8
zijn mijn Neul"fIlgu., Rheumnt.iek cn pijnen
in hoofd en &l\ngezicht verdwenE'n en het
nieuws is nr en wijd Ten;preid dat" ou-
meester V.ur ROOT amper beellem.l&l gesond
WBS "an die wonderlijke Medicijn," en dit
was wEl'l-kelijk het geval i elkeeD die het
probeerde beveelt het &AIL

De heer J ...008 TU Zut. ftI1 Vlakfontein
(3 unr '\'Rn Ste'ijnsbul'Jl:), la gneaen vt.n
een schijnbaar ongeneeslijkgeval ftI1 Bhen-
matiek eo Jicht. Nooit, sei lijn moede-
Mevr. V.AN ZIJL aan mij, w .. er een erger ge,
nl Tan" Koorts Ziekte," IIOOI\lszij het noe-
men. De eeste dosis RHEU-MA TICU1W
deed de lijdcnue jongo man ru.siig abpen ell
medeoijn werd voortdnrend toegediend,.
hoewel de buren en ."penden leiden dnt
tr;ij niet verwachten da\ bij leven zon, tea,
'!tij tu 'se-maal 11.\81', en get,ni~de van de !lenees.
kracht v.. n de RHEUMA1'lCURO CD

PILLEN. .
De oude beer VAD Du WnT. nil R~daersburg.

w.rd genezen door ren bottel.
De heer A. COFTlF.JI, Unndvlci, Middelburg, C.C

fond dadelijlt: TerlichtiDg. Mijn soon JHl en ZijD
IOboonVllder. d. heer J. A. SMI'F, "'" wonderboom
Burgerodorp, werden ooit gt'ne.cn maat ik moet D"
Iluiten- Ik blil' n\~ d.nkbo.r. Trien'" J. ~ "",

JONES RHEUM,A.TICURO.
H'" groote Znid,AJrilvutnocbe. !fenOOffllhldcl ,.001
lioh\ Une'lmBl.iek, HhcumatltIChe J ieht, LeD"'
IIeb~ Heup Jioht, Aengozioht-pijnen, ..... en hcefl
. nl. duUenden ger.illen. ,.eel erger dan bo •• plt"p
_ .. den rnnon. 11 ,.erkril~b:",~ Tan •.Ilt Apou..
k- III Wink.lie" dooT phael ZUICI-Afnb.

HANGK ...."T, ~ VOJt 4, Duim wijdten 6 Veet) Duim boog, m'et ~Dlegelgl88
J .«S Duim bii 14 Dvim, ~5 5s- , .'

Vondeling,
Wellin,gtou

L&ngem8J'ktstraat en Kerkplein,
J. LAWt.EY &

K A .A. PST A D,
CO. LAATSTE UITBETALlNQEN CUB.

- PoliMen nn ,..""hillendea dllur werden betuld
GlIt de .olgend. lOmmen .oor l*nI £1,000 "'D cs.
oOrspronkelijk ... nek~,,_-

iB. BURIBSTBR,
78~ ADDERLEYSTRAAT.

Betaald.Duur in 1889.

.7 J.UR
411 JAA.R
110JAAR ...
10 JAAR' ••
16 JAAR'
11 JAAR
e JAAR

C' JAAR
• JAAR

Begrafenissen aangenomen.
Dood~l.t ..... Lij~koeuell en BonwlI:oetMD

reiner..! ia dan k-.. rt8\ mogelijken tijd, •
14"... da b~llijble prij een.

(Int,or : BUNilu Strut.
W.tn"lu!s J 132. Llnl' Strwt. KI..,tJtli. I

._ .ea,(")3
2: ~l
1,8-t6
1,'77
1,828
l~ao
1.100
1.10~
1.052

Venster Glas.---------------- THORLEY'S VOER

Heeft eene keurige voorraad vloer, Tafel,
Bureau,- Kerk-en Hanglampen, uitgepakt, ook
eene mOO\8 '/srscheidenheid van Zijden-
lampkapp~ C::;ii groote voorraad Wandel-
stokken, veld- en Zeekijkers, Electroplated

RUNPVEE,
Paarde~, Varkens, Schapen,

ENZ.

A;_LE grootten en soorten,
insluitende Gek I eu r d,

Fancy en Splegelgla:;.
Orders var. buiten otnvang-

en speciale attentie.
G. BEGLEY,

LACTIFER Oaledonplein,
KaapstadT... U' rrootmaken T&l1 Kal,....

Zonder'"
Eenlp AIr.nteft.

Nuchtmaal Serviesen.
EElo,r:r.G AGENT ,VAN

,1WIlSON, ZOON a (I.,
aT. QE.ORGEI'lTRMl'. ZUID-AFRIKAANSCHE

KONINKLIJKE MAILDIENST]

JIo ~o WlCE:~~:E::'&
rrO~}::NKLOKKEN.

P.J. VAN ZIJL.
KLEED ERMAKER,
PORTBRYILLB.

Elln Booten fOorEnge1ud, lia Lu Palmu
ARUNDAL CASTLE, Kapt.. WU'lDEJI., om~1

.N~'ember.
LISMul'.}!; CA~TL'}!;, Ka.pt. LE SOIlCB, omtTClll

25 November.
W ARW!CK l'ASTLE, Kapt. WALLAC6, oml.l'enl.t-

December. .
GARTH CA8TLE, KRpl. I1.ENDALL,omtrent..

Voor V raoht of P1J,88~ vervoege men
nch bij Qe A.genten_ va.n de CASTLE
M.!.ILBOOT .M.A.ATt>QH.A.PPIJ, (Heperló.

_-- ------- ----

PLAKPAPIER.----~..~-~-~._~--',.....----_ ......---- De" CASTLE MAil" MaatschappiJ.

J. C,.SMITH & CO.,
IJzer, Ko)l en Timmerhout Magazijnen

KOLtJNIAAL EN AMERIKAANSGH WAGENHOUT,

Voor gi.j elders koopt schrijft dan 'U_~"'1'I en Yormen..-an r.elfmut-
eerst Daar ,auwD ....aeming kunnen op &aDTl'a&g

yerk:regen worden.
DE 8toómbooUln dezer Lijn verl,rek.k811

van Kaapsted nl\aT Londen om' d.
anderen Woensdag, ta 4 UIlT n.m., na.a
Madeira en Plymouth, te Sint Helena ell

Ascension aanleggende op de bepaalde tu·
schentijden.
Nad 1-IiARW AllDEN CAi>TLE, KApt.. RICHlY.

" 2b-TANTALLON CASTLE., Kapt, DUNCAN,
Dec. 9-l:'ORAAM CASTL&, Kapt. H4.JUWI01i.

" 23-DU~OT'rAR CASTLE, .lU.pt.

&USTAF AN;DERSON & 00.,
36, LANGSTRAAT,

~AAPe~.A.D,
voor moastera van hnn

"'RME~ ZEER BILLIJK.
---------~-------

PRACHTIG PLAKPAPIER. KOLONIALE WEESKAMER EI TRUST
.IIAA TSCHAPPIJ,

Jo. " Kerkplein, l.u.pItAd.
P.K. Bua 14

N.... _x.w ..ur. ..7J1).LITY.'
I 8 VOlT MadREN Top WASOHT....FEL net Tichel aug. ~ Klein; Kaatje

OPQ:o.ICllT 81 JU.A,P.T lU8. beneden, en eeD Kapstok aan (lIke Zijde. ,;tSl .1.4& :'
"

gO,
STOOM

Brc2ztraat
ZAA~MOLENS,

en Riebeeks

r·.

Koop ran ons en 'tenekert dna een lrOeCl<
litI.ipzing en BESPAART UW GE CD.
V E [I F, ..V ERNIS, BO RST~LS tepn

,.,,,;;sl u pl~J'len.

ti u."itn!' Anderson & ·Co.,
~~. UX~STlU!1 KHPSUD.

Plein,
~-;;:_.il..A PST .A.D.

EXEcu,r]',.1L~1)~I':l1ll·'f)_D \.~ \j\,' j \,

(Board of [xecu tors. )
i<antoren. Hoek van Adderley en

Wale Straat, Kaap5tad:
J. D. C~\_RT'VRIGHrr .& CO.,

GLAS- EN PORCELEIN- MAGAZIJN,
ADDERLEY' EN DARLINGBTRATEN.

DE Mailbooten der Maat.echappij ver'
trekken va.n Ka.a.patad n&a.r KngelaDd

vir. MadflÏI"'t om d.l'1l anderen W ~ ten
• uur I:.m., alII onder aanlaggende

VOOR ENGELAND.
Nov. 4-SCOT (Twin Screw), Kapt. LAR.IUlll.
" 18-MEXICA..'i', KApt.. CoP!'.

Ikc. ~~OIH1AN (Tván Screw), Kap Jf~,
" 16-TAltTli:li, K ..p!.. MOiITON.
" 3Q-MOOR, Kapl. URlrFl~.

£20,000
£IH,OOO

Kapitaal
RelerTe Fonds ..,

OPGE~ICHT A.D. 1838.

3 VOlt KLuM'UEL voorzien van ('cn Spiegelglas 18 duim bij 14 duim op
patente meidjes. £2 7&.

VOOll HET ADMI1fISTREEREN
T.AlI BOEDELS en Eigndommen,

ala"_tevs. A~trateun, Voogden
o.ntarn, Truateu in IMOlnnte. Boedel.
_ fa ..u huw. lijD koutnkten In.pek
...... ~, Agen~ LiJrw:id"wllT>
... hblieke y....t.ch ..pP'len eu Fmnu,

VOOR HET INVORDEREN ftI1 Vel'
..,.--. W"la ea .odei'll lOhuldo.

VOOR HET VOORSClIIETEJ VAJ
GELDop Eerste Verba.nden op Vut·
road en udere goedgekeurde Seaurl-
l'aiten, het 'Beleggen van Ka.pitaal,
hei Koopen en Verkoopen v&n Vut-
a pder goed. .

[ngel~fd bij Parlcments Acte No, 17-18o!)
VN,XON LI'JN.

KONINKLIJKR MAILDIENST •EET-, Ontbijt-, en'Theeservies, ToiletartikeIeu en r.l1e lOOrlieII Aarde-
werk in groote keuze. -

H~Dg- en TiUellampeu, Vloerlampen voorde Voorkamer, Tafelmessen
en fantai!W- artikele,n en alle Huishoud-Benoodigdheden.

Venilvcrtle en Fantasie Goederen, ~eschikt voor Trouw-.o( Vezi!.ar·
dagspt'9l6oten een Speoialitoit. Juist ontva.ugen een ~ haa
.peoiale Port. .

"VICTORIAN "'vVlTER-'VHITE OIL."
'1600 VUURPROEF.

PATENTE "FAUCET NOZZLE- EN K.Alf1gII.
," .----_.

DE BES,!'E OLIE IN DE Y4BIT.
-'

Opbeta.a.ld Kaplta.a.1 in 180 !a.ndeelen
@ £150... £2700e

B.eserve Fondsen 6 i,50. . .
DIOI ~TOOMBOOTM.liT8C1llPPIJ

CIIBPER.K.TJ.
DIRECTEUREN:

\Ve1.Edele hal'1' J. li. HOYM"ETR, VooT'litter
" W. HIUD1~GU, L.Lo.O.
n -I. P. H. VAli DBK POKL

W. )fARHR.
A VAS DEll. Bn.."

Voor het Adminislreeren van Boedel. ell
oigendommen als Execllteuran, Agenten.
VoogdeIl, Administl'llleuren, of .A.nuel'zin8.

Personen verlangenclo de kamer aante-
<tellen nIs voornoem,1 worden rerzoch t ha8./
t.e benopmen en aallte"tellen, .als: "D.
Execnteu_"R Kalllel', KI1a.pst,aJ."

OIJ, Kalllor ndmipislroert Iusolvent.
Boedels <1001' haar 8ccrdaf·is.

N.H.-Annzochn om belo('nin)ron or
<""tgood •• oden da;::,'h;\;:. geu ..rcndq· Knn·
tOoruren In o\·erwegln.z genpmen.

DfU'KT1rtT.mf :

Jl. K.ABDERKE (Fairbridge, Arderne -
lawton, Prokureur.), VooJUlrrro.

HJ."T BoLUI, O. T. VOl,
1. O.BORn., P...lfL DJ VILLI.'"

O. K. BUn-ID, J . .A. RaB.
•

SU RGST RAAT, KAA PST AD.

BOCH &.DIBIE.
Invoerders vun Allerlei IJ~erwerk,

Behoort men altijd eerst te gaan om

~OMBUISKACHELS EN LEDIKANTEN.

EXTRA BOOTEN VOOR ENG EL ....N D,

Gt.:EL!'I!. (T"'Ill &rew), Kapl. T .... O)~. vlul"'.t j

~o\'crnbf;r, doot aan Teot:.T1fJe.
OOTH (Twin Screw), Ka.pt. HfU':,\(SEa_ 0111'I\;11t J~

November, JoeL rau Slo Hdl!ua.. A~U~IO!J t:.l

Tencrlffe. -
TR.OJÁ~, K .... t. ~!O,;t;Lt;Y, omttent 3 DecctnL<er

dl.)Cl l¥LU Tcnerlff~
GAUL (Twin !:!crew), Kal'!.. t;YL\ &>-'!EIC ,<lIW'nl '

. lj Deceml",r, duet aan :,to Heleua . .t.a:U',vD
ep Teneritfe.

ATHENIAN, K&I't. MATIUS. omt,,>nt 3] L~'U.1lI
her, doet .... n 'fenc'l'ifl'".

BOYeIIgenoemde is aanmerkelijk 'kil<.>dcnin prijs' dan de inferieure in~e, Een van de Maatschappij's mooie Stoom'
_....-:I hk 1 'd .. 1 hl' b'k d booten tal SOUTH.A.M.PTON verlaten vooryuerue ar .... e en en aar WIJ seo ts lOut ge rUl en at goed gedrOO is HA.M.BUaG, kon na de unkoDl.8t van

WAARBORG TAK: ID de ~olon1e zul~en Koopers h~t voordeel hebben, van onze waarborg<! at deze M&il4~booten
VOOR HET GARANDEERRN no d, de .nikelen de hItte van het khmáat zullen staan. , . . RETQUB..K..A..ARTJESnaa.rENGEL.A.ND

Berlijkbeid. O~reoht~e~d en Getrouwhci ~u.r Vool' Zes Maanden, worden ui~
ftI1 PerIIOP8U lO poetttetl ftI1 't'efbvuWtll IBikt tegen eeu vermindering vt.n 10 pereelrl

tegen betaling van ee.u J....rlijkleb. Premje D ISAA·C-S &CO op den Dubbelen Paasageprij8.A" 0. Polissen nn d. y....t.chAppi I '. . _ , _. .'. RETOURKAA.&TJEH naa.r HA -VE.I\'S
wqrdell erbnd door de Imperial., Kolonial; . Ja.ugs de JqJS'l' worden uitprein voor de
~lObeen Vrijat .....tecla. ~1 ,. ~ binnen. Drie llaanden per de UniOD
MUJllClpt.le en Afdl'fllin=. IIDO--DWeil ftOOJ( • K!lUJETF ABRIEX. .UITST ALKA ~ of the eutle \lu.techr.ppjj St.oomboot.en,andere p blieb ba . _.IIL.DAIOO Voor Vracht of Puaage doe meo:tien. Jl . .' III som. B A Ril A 9K . S TRA A T LANQMARKT-8'l'RA.A T aan de ~~u VaD de Union DloOOl:JU)«ll·

EN ml Maaf;eo},appii. AdUrlent;r-Mt

De Direlmlll'en QUtmoeten eIkeu Di-., B'0 0 'v' •
om 10 11ft '. voortnidl:bp nIOl' ~. ftI'riGJI, '.. 01lio - BTRA AT. PLEIN • STJU.4'l'.
tell ,-an Besigh.~ .I' .

. Q,W,&TJTTIn,Stjw.... K A A PST AD' .

P __ begeerig hn .... nteatelle. ge
lieTen mendelijk hen te nomineeren ,,1
D. ~oloniAl. W ... 'lram .. en. Tru~ Maal
.ppij.
WD. InlOlvente Tak il onder beb ... ,

non deD Secretaria, 'fOOr ..n.UI daden J
IlJ.a.Yehappij Terant'lfOOrdelijk i&l sij u .

J lT N. n.O();;;.
~.,afl-rnonlend S(l(Tt t,tri.

A. T. RUTTER,
V.AUB T&l1 de beroemde Kolonial.
.Jll "nUOS ft en" ORIGHTON" .a4.1I,
.... oft!' de pbeel. Koloui& Zadela "op
__ ,_aakl,TUl £3 en meer. Ollde sadela
...... ~ cd .our nagemaKt
,.... ,..".._ TU de klanten.

TU~GElN
:lW eie "'ft SohuU'atnDl'. 0'IIl ut
.. wa .. ,.,..koai.D. I.. ~ ... _ ,Prijalijlila ,

... ~~CHlTJI""T,
. ~NT4D,\

•

'Yt)()1t Bn KOM1':lnnl 6E!7('1EX JlEVKLEN n UR OJID

!TUINBPUIT van de beste kw&.1iteit.
GRABSP,RENKELAARS, ,TUINBANKEN, ·HANGMAT·

TEN. .
~IC~CMANDJES, hc'\"stt€lDdb alle benoodigdheden Toor groote ID

klelJ16_gezd~('hapven. .'
~ERG~APZAKKEN. (zooals op bet Taliteland TUl Bvopa m

gebrwk) Wnt'JI z('('t nllttl~ he\'onclen worden vOQrbergbek1j'P'men.
Probeer 0011 CARBOLINEU M. die Houtbewarede TloeiaW. ~

merllOut, IDt't dt'ze i1it~tpkend'e @t(1f behandeld, sal me$ _ alii
001'7.UkSD vali, veM'ot t ing '\Vcc.-staan.

AAN AANVRAGEN, VAN ''T BINNENLAND WORDT
PROMPTE AANOACHT ViR'-EE.ND.
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