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DOODBERICHT. HUIS.
Z .1("lIT in ,le" Heor ontslapen in haar

I:_!,I,· Jaar. mijn teedergeliefde echt-
i..""'·lll\(ltL" 1-:I"'J"~ UF:(lli1;J:\"A CATRAKISA DE 'YET,

" r., t-c u vu n l l eerden, met wio ik meer dan
fl :,,,.,, l<lt'!" ~~Iukkig tu"n~n geleefd heb.
(I "ar lcveu Wil" Christus en baal' sterven

.J. F. DE WET,
11'<96.

DE twee welbekende en vrucht-
bare plaatsen genaamd" Paarl

Diamant," aan elkander grenzende,
gelegeo achter' de Paarl, omtrent
een uur rijde ns van (le Paarl, en het
Klapmuts Station, beplant met circa
1~5,U()O Wijnstokken, en eon aantal
\' ruchtboomen, groot te zamen
tusschen 1,100 en 1,200 morgen en
voorzien van loopend water het
geheele jaar door. De gebouwen
beslaan uit ;~ Woonhuizen, 2 Kel-
ders, Wagenhuizen en Stallen,
benevens een groote schuur en ar-
beiders Il nisjes. Do Zaailanden
lijn bijzonder goed abmede de Voe-
weide en de vrijheid naar den
Paarlseben Berg is een groot voor-
regt.

De plaatsen zullen eerst afzonder-
lijk worden opgeveild.

LOSSE GOEDEREN:
LnENDK II.IH. - ~O Ezels, 5

Paarden, Il Koeijen met Kulvers
en eenige Ossen, I ~5 Schapen en
een aantal Varkens, enz.

Y.uT",n:lil\, enz.-13 Stuk vaten, 14
Slachtossen van ï Leggers, 16 Kuipen, Leggers,

Pijpen, Emmers, Trechters, Vloot jos,
en Kranen, Trap en onder Babes

3 Brandewijn Ketels, ent.
VOOI<T~.- Wagens, Karren, Ploe-

Up llinsdae, 10 November, gen, Eggen, Tuigen, 1 Snijmacb me,
""b PIkken, Graven, Manden en wat

'j l h-LE~ opgcmelde publ~ek !cr: verder zal worden aangeboden.
LJ kocht worden aan KLAI ~It:T::S EI~IILI.lJK.-Het gewonc assorti-
<i .\TlE.-Het vee is uitstekend ment Huisraad.
I,. t , cu dl: aandacht waardig. De verkoop ing begint 's morgens

C. F. LlEBENBERG. ten io ure op de plaateen.
J ..S. MARAIS & Co., .A.fBlagers. D. J,JOG"BERT,

J. G. H. MOLLER,.
Ex. Datief.

J. S. )IAR..US & Co., Afslagers.

LAATSTE KANS.

}lollte ,rideo Ezels
(HOMANS LADING.)

TWEEDE GROOTE VERKOOPING
-- 'FE:"I DORPE-

c ALEDON
- OP-

i ZATERDAG, 14 Nov., 1898
- \'.-\:"1-

150 Eerste Klas Monte Video
Ezels.

I) .i.11' cl e I ijd te kort was bij de
bat~lé V crk ooping OUi meer dan
1'111.1,.1' Ez('l-\ teverkoopen heeft de
11,"'1' ~. \ I:HlI'll"" besloten zijne vele
H'I'ndl'll (lf! hun dringend verzoek
\1 l·,kr een kan", te geven hoewel hij
\ ,·11',,f1t'r. heeft uit de hand te ver-
~""pl'n. De Ezels zijn werkelijk
L'fste Klas.

KOM EN KOOP.
J. G. FABRIC[L'S.

DEMPERS, MOORE & KRlGE, Afslagers.

60 Extra Vette
en Koeien,

ISO Extra Vette Bokken
Schapen.

1100 Vette Kaapsche en
Merino Schapen,

;200 Vette Kapater Bokken

Op MliNDAG, 9 Nov.,
rj ALopgemeld Vee, in uit-
U stekende Conditie, publiek
v.rk ocht worden aan KLAPMUTS
~lATlr:. Zij zullen zeker present
z,p.

.M. BINDER.
J. S. MARAIS ei Co., Afslagers.

--- - - _. -- _- -----
Algemeene Boedel en Weeskamer.

VERKOOPING

HUISJE~EN ERVEN
TE .J()HA~\ESFO~TEIX,

grenrende aan DurbanvIlle.

1,\ d.'n Boedel van wijlen IV ILLlAY

B~:~.J."II:\ TCR~t:R,

Op Zatl'tdag, l-i ~oY" 189(3
rt: I I ('JU: ~·._V.

D f-: her-ren J. J. HL)t'~IF.lRen Zn
zulh-n op hunne Vendu markt

I 'lt de Parade te Kaapstad op
\~1\'l'll"('!l\L'lde'\ daturn verkoopen,
7.d:l'r: 32 Erven tezamen met
Drie Arbeider's Huisjes
ll.l,lI·Ur'·

!JIl., Ern'll, ht'iOlaande tezamen
• JL I r"nt ZL'\'l'll morgen, grenzen aan
!.,1. d:lllgl21Iaam gelcgell dorp Dllrb~
il /1]1\ biJ gL'\olgoillnt'n gemakkeliJk
/"!'llk \(\11 (te Hoofustad, zoowel
l"'r kar al:; l,cr sjJoor, on bieden een
'1·1.1j(IIK' gelegenheid aan voor
II II!lHld \'all olldernemlll~-geest o~
('l'n ~I:lkL'rij ell PlUImvee BO<lrdeI'lJ.
,,!tIaar tl·!l('gillncu.

Een l'lan van het EigenJo-m kan
i\d!l dit Kantoor gezien worden.

W. A. CURREY,
Secretaris.

Kamer (;eb<1nwen.
I'-'h. Aelderle)StI1UIt.
Kup5t&d, ~ ~ov., 1896.

BENOODIGD ..EL
BELANGRIJKE VFRKOOPING I EN Onderwijzer of Onderwij-

, J zeres voor de 3de Klasso
Publieke School te Kruisrivier,
Can go, Oudtshoorn,

Salaris £90 per jaar en huis vrij ..
Applicaties, vergezeld van certifi-

catep:--v~. b~voegdheid O~ onderwijs
te geven ID tEngelsch, Hollandach
en Muziek, moeten aan den onder-
geteekende ingezonden worden niet
laten dan den 15den DECEMBER,
E.K.

Werk te beginnen in J~uari
1897; alleenlijk Protestanten behoe-
ven aanzoek te doen.

J. VAN OS,
Hon Sects.

-\"AN-

KOSTBARE

Wijn- en Zaai-plaats.en
EN

LOSSE GOEDEREN,
IN DB

AFDEELING VAN DE PAARL.
In den Boedel van wijlen Mej. de

weduwe WILLEM A. JOL"BERT.

Op ,Woensdag, 11 November, e.i.,
,

ZULLI!:N DE ()NDI'lRGI!:TF.~;KF:NDB P(jBLlEK

DOEN natKOOPEN:

Kruis-Rivier,
22 Oct., 1896.

Onderwijzeres Benoodigd

J. J. SCHEEPERS

ilurgorsl lorp
2G Oct., 1896.

Uudcrw ijzel' BelluoJigJ

/\ PPLICA TIES mode u inge-
...1'-\. zonden worden aan den
onJergeteekeT,de, v';,;r of op Jen
lden DECEMBER, 1896, voor
eone derde Klas Publieke School
te Belmont, 10 minuten rijdens van
het Spoorweg Station.

A pplicaties vergezeld van' goede
getuigschriften van b~)fwaamheid,
goed gl'drag en 'Lidmaatschap
eener Protestantsche Kerk, om
onderwijs te geven in Engelsch en
Hollandsch. •

Salaris £120 per jaar en huis
vrij en ~50 per jaar voor het
opzicht over het Boarding Departe-
ment.

Werk
APRIL,
gphuwde
hebbeu.

te beginnen met het
1807, kwartaal. .Een

persoon zal de voorkeur

J. J. DE KOCK,
Voorzitter.

Belmont,
::lIsten October, l896.

1000 Extra Vette Kaapsche
en MerinoSchapen. Onderwijzer B~noodigd,

Op Donderdag; 12 Nov.,

ZU LLEN opgemelde Schapen pu-
bliek verkocht worden aan

KLAPMUTS-STATIE. Zij zijn in
extra Conditie en zullen zeker
present zijn.

D. 1. DU PLESSIS, J. L. Zn.
J. S. llARAIS & Co., Afslagers.

APPLI CA TIES worden gevraagd
voor de betrekking van Eersten

Assistent of .Assistente in
'I'wecde-Klas Publieke School.

Kennis . van het Hollandsch een
vereischte. Copiën van getuig.
schriften van bekwaamheid en goed
zedelijk gedrag met applicatie te
worden gezonden aan den onderge-
teekende vóór of op den 17 den
November, e.k. Salaris £70 per
jaar. Werkzaamheid te beginnen
dadelijk na Kerst vacantie. Appli-
kant moet lid zijn van -een Protes-
tantsche Kerk. •

J. H. VAN AARDE,
Sec. Publieke School.

Tulbagh, 24 Oct., 1896.

EEN PLAATSJE
TE KUILSRIVIER

TE KOOP.

lJ..OEDGEGUND, circa 30 mor-
U geDs, buiten bct dorp, even
van den Haardenweg. net Huisje,
Vruchtbaar, ook Gruis en Bouw
Klippen; Eigenaar W. LAL'RE.Nf·E.
A.anzoek b~ J. J. HOFMEYR en
ZOON, [) Houtstraat.

ODD-Ij1E110\VS ZAAL,
PLEINIiITR.A.A T,

Open 'S Morgens, 's liddags en 's honds,
rt t Pnbli Ir 0 derwy"s DE NIEUWE LONDENSCHEDepa emeu ,~ h n . WASSENBEELDENGALERIJ,

APPLIC.A TI ES· worden ge-
vraagd voor t.wee benoemingen

tot Onder Inspekteurs van Scholen,
openvallende in Januari, 18~lï.. .

Applicanten myeten getulgonIS
voorleggen voornamflllJ k met betrek·
king tot hunne Professionc\le. Op-
leiding, kellJllS .van Opvoedmgs-
stelsels en onciervllldillg als Onder-
wijzers. .

Voor één der hetrekkiugen wordt
kennis van het Hollandscll en voor
de andere kennis van 't Kaffersch
ver",ischt.

Applicatien moeten geadresseerd
worden aan den Superin~ndent-
Generaal van Onderwijs, KaaJ-)stad,
gemerkt "Confidentieel," en moe·
ten hem bereiken vóór den lsten
DECEMBER, 18<J6.

CH.ARLES .MURRA Y
~ecret8riB.

IDepu.rt«nent nil Oudervdjs .

Een zeer zelduune "erza.melingvan meer
.Ian 100YA.wereldberoemdepersonen.

Demeest bekeude mensehen van alle een-
wenen \'Olken,Kamer van Af6>'l'ijsliJkheden
Open 10 V.IO. !ilt 5 n.m.; s' Avonds 7 tot lO.
Entroo 1/·;Kinderen 6d.

KENNISGEVING ..

DE onde.rgeteekende wenscht bet
pubhek bekend te maken dat

hij gehuurd heeft dat geriefelijk
woonhuis aan het Somerset West
Strand, van den heer P. Bosman,
en waar hij nu gereed is Stránd be-
zoekers te ontvangen van af. den
lsten November e.k. Begunstigers
kunnen verzekerd zijn vaD goede
behandeling en voortreffelijk.e ver.
zorging, J

J. VAN DUIJN.
Somerset West Strand,

19den October 1896.

Heidêlbe~g Goudvelden.------ .....__ .....-

BELANGRIJKE VERKOOPING
- V.AN-

1,500 ERVEN VRIJ VAN PACHT,
In de Nieuwe Voorstad van Heidelberg

genaamd II Rensburg,"
'>;' .'4; "'._;;;._ __. .

Allen zonder Ertpaéht' Geen Belastingen' ..'
Geen Maandelijksche licenties'

I")E Heeren J. D .., CELLIERS & Co;.> Gouvernernente Afslagers voor
. de Zuid-Afrikaansche Republiek zullen, begunstigd met instructies
van het Marais-Molyneux-Syndicaat, te Heidelberg voor het Kantoor van
den Mijncommissaris aldaar .verkoopen op

WOENSDAG, 11 November,

WE'DGWOOD

Borden 9d halldozijn.
Kommeijes 2d per stuk
Vleescbschotels 7d "
.Theepotten 6~d
Kopjes en Scboteltjes

3id

. EetserYies 128. &d.-
Theeservies 6s, tid.
Toiletstel 6s. Hd.
Bekersstd no a is.9d.
Stel yoor JUIooien

12s. Sdi
"

SCHRIJF 0111

Ge iIl liS treerde
l)rijslcijs4
POSTVRIJ

OVERAL HEEN.

'J

.-HET -

Goedkoopste -1;:.E=~
Huis "
IN

Kaapstad.

~ed~c»c»d. lHl"U.:ls.
1896, THEATER GEBOUWEN,

1,500RGËRVEN
Groot tOOx 120 voet in de Nieuwe Voorstad van

Heidelberg genaamd "Rensburg."

OPde plaats Plankfontein, Dit:\triU
Burgersdorp.

.Applicaties vergezeld van' vol-
doende certificaten van bekwaam-
heid zullen door den ondergeteekende
ing ewaoht worden tot op 30 Novem-
ber 1896'. .

Salaris £60 per jaar met vrij
logies.

K ennis van Engelsch, Hollandsch Dit eigendom is gelegen op een gedeelte van den grond van het Mamis :Molyneux
en Muziek een vereischte. . Syndicaat en grenst aan de bloeiende stad Heidelberg achtor het kant-oorvan den mijn.

commissaris. Deze voorstad is met verstand Afgemetenmet wijde struten en groote
Werkzaa.mheden te beginnen na publieke pleinen. Er is ruime voorziening gemu.akt voor kerken en scholen vun ver-

de kerstvacantie. schillende denominaties. Water komt nit. een bestendige bron op het eigendom. Niet
alleen de ~poonYegnaar Natal, maar ook de hoofdweg naar Standerton, Vl'ijSt.AAten
N .. tal loopt dool' het nieuwe studgebied. Alle gunstige omstandigheden, dio kunnen
leiden tot eene bloeiende plaats, zijn daar bijeen. Daal' Heidelberg steeds toeneemt als
een centruin van mijnworken en door de enorme verkoopwaarde der stad gronden,
wordt. nu met de UIeuwe \'oorstO£l"Reusburg " iu eene lang gevoelde behoefte voor
uitbreiding der stad voorzien.

HeLiMeen belangrijk feit, dat de goudeigendommen rondom Heidelbor-g niet alleen
ten vul!e bewezen zijn, rnan.r (Jokuitmunten boren eeniger, langMde Hoofd Hecf'. !J('uk
er aan dat deze erven Hij vau pacht zijn, en dut zij met het volste vert.rou wen [UU! het
o nbliek kunnen wor-Jeu aangeboden, daal' l:leidelbilrg, evenals JuhRllnesbul'g zijne
greuslijnen zal moetr-u uitbreiden, en vroeg uf laa t de tweede stad ill dit gwote goud·
land znl worden. Het ijvel'ige lid \'001' H eielelberg. naar 'wien het eigendollJ gelluemd
werd, laat geen steen ouaaugeroerd om voor zijne BLaden kiezers ..lIe voord--e leu te
verkrijgen, die door nieuwe wetgeving aan zulk een bloeinde plaats verleenel kunnen
worden.

Laat deze gelegenheid niet voorbijgaan - maak Il W voordoel dool' de ender-vinding
van Austr-alië en Cal ifoi-ni-, of zelfs cjichtel-bijdoor die van uw eigen Johannesburg.

Kom vroeg, koop erven in dit bloeiende stadsgebied, het zal den ondernemenden
kooper ruimschoots betalen.

Voorwaardeu van verkooping, die zeer gemakkelijk zijn, zijn ale ,-olgt: 1·3de kon-
tant op den dag van vorkooping, I-~Ide op 6 maanden, en l-Sde op 12 maanden na den
dag van verkooping met interest tegen 6 pel' cent.

Platte !I.'1;'ndvan bet eigendom is verkrijgbaar te:
-Johannesburg : Afrikaanscbe Executeurskamar.
Heidelberg : Kantoor H. P. RE)iRUl:llQ.
Kaapstad : " Cape Times" en " Ons Land."
Oost Londen' K L... Dispatch." ,
Durban: lO Mercury "
Pietermaritzburg: " Natal Witness."
Pretoria: De JVBIa.l5ers.
Port Elizabeth : " E. P. Herald."

DENK. .ER .A.A.N·:

WOENSDAG, 11 NOVEMBER, 1896
Ten 10 uur V.D1. '.

Voor het kantoor van den Mijneommissaris, Heidelberg.

J. D. CELLIERS, Afslagers.
DARLING- JAARMARKT.

DE Jaarlijksche
den op den

JAARMARKT zal gehouden wor-
9den DECEMBER, 1896.

W. BASSON,
Secretaris.

AARDAPPELMOEREN.
Pas ontscheept uit de "Duke of Westminster."

Beauty of gebron (Rood)
do do (Wit)

·1
Early Puritan.

PRIJZEN REDELIJK.

COMBRINCK EN CO.,
STRAND STRAAT_

Kaapstad, :31 Oct., 189G.

J.
Heeft altijd eenmet zorg ultgezbchten Voorraad' van

BEHANGSELPAPIER, LlNGRUSTA EN ANAGLYPTA,
ALSOOK VERF, OLIE, VERNIS, BORSTELS, Enz.

SPECIALITEIT :~Papier MacM (StIlcadoor Papier) Hoekstukken, Midden·
ornament.Jn, Vormen, enz., enz. .. .. .. '.

Architektcn Bouwmeeetersen Hruselgnall,!'szullen tIJd sparen door zIJnOrnamenten
in verheven relief te gebruiilen daar ze veel gemakkelijker op te zetten zijn en Veel
licbt.er en goedkooper dan bout. ... '.' . • . .

J. C. neemt aan a,lIesoort van HU1BschlidenngenVerslitrwg benevens het Schilde-
ren van Uithangborden, tegen billijk.eprij,"en~' .

i!' .

PARLING-STRAA T, KAAPSTAD
(Noem S.V.P. den naam, van deze krant.)

HAVENBESTUUR van TAFELBAAI.
Tenders voor Benoodigdheden, 1897.

Il ENNISGEVING geschiedt hiermede dat ~'enders ten dezen
l\. tore zullen ontvangen worden tot den middag van .

VRIJDAG 13 NOVEMBER,
Voor het Levereravan de ondergenoemde .Artikelen, benoodigd voor
gebruik van het. werk gedureu?e het jaar eindigende 31 December 1897,'

Kan-

Vorrnen
Chemische Stoffen
(Int.ploffinga, UO
Gruis
Grease Antifriction
Grnuirt en G ran iet Stukjes
Ijzerwaren, Generale
Galvanisch Ijzer
Leder

Kalk
OlI~~n f'n Verweoorten
. Wasdoek Kleeding
i Touw'
I Smeerwaren
Gereedschap .
Hout, Baltische deelen, Geassor-

teerde Planken, Ijzerhout, Stink-
hout. .

De volgende artikelen moeten voor getenderd worden alleen in
bond :-

IJze1:' (Galvanisch) Reuzel en Paraffin Olie, Dynamiet en Lont,
Zeep. .

Vormen van Kontrakt kunnen op aanvraag verkregen worden aan ..~
dit Kantoor, of van den Resident Ingenieur aan de werken, van wien
alle bi jzonderheden kunnen verkregen worden. .

'renders moeten aan den ondergeteekende gezonden worden,
gemerkt, op het Couvert " Tenders voor Benoodigdheden."

De laagste of eenige Tender niet noodwendig te worden aangeao-
'"men.

Op last,
FRANK ROBB, Secretaris.

Kautoor van het Hnvenbestuur,
Kaapetad, 21 October, 1896.

EENVOUDIG -
DE VO~Mil.K8TE NillM.A.CHINE
W.-,_

~
co:)

CO
~.,....
tr:

STERK
VOOR HUISHOUDELIJK WERK 18

co)
~ ..,.......

~
~
d

~

Dele .Geliefl,;:()o~doMachine heeft cell Hooge Arm, een nienwe Automutisoben Op-
winder van Klosjes Gai-eu, ;te laatst« ~I beste Spoel, die de Draad zelf doorhaalt, een
zich .%'e:f-zett.ellele1\aald, de Eell OUI1u iFs!e eli Nauwkcarigste Steek toevoegingen, en zij
vereeuijrt al het benoodigdu YOUI'H uishoudcl ijk gebruik in zich: - Volkomen Steek
Schikking van het Werk, Eenvoudigheid van de Ma.chinerie, zonder Lawa.&i e.n
Lichtja< .pend.

SINGER co.FABRIEK
HOOFDKANTOREN IN ZUID· AFRIKA :

ADDERLEYSTRAAT KAAPSTAD.. L __

TAKKANTOREN :__;Hoofdst.ra~t, Port Elizabeth; Oxfordatraat, Oost-Londen ; Nielllra
Hoofdstraat, Kinlberley ;Weststraat. Durban, Natal, Pritchardstraat, . .

Jobaunesburg, Z.A.R. - . _

WERKT MET SPOinGEEN GERAAS

Vertaling van het Landbouw Journaal.
D.AAR het besloten is en vorm van het Landbouw Journaal, door

dit departement u gegeven te veranderen van Quarto tot Royal
Octavo grootte, worden a plicaties gevr<'tagd van degenen _die gewillig
zijn dl' vertaling van de l1EPlI\4'ceditie in't Hollandsch te' ondernemen •.

Applicaties moeten .ge dressecrd worden aan den ondergeteekende en .
ingezonden worden niet I· r dan op MA.ANDAG .MIDDAG, den 30aten
Koycmber, HSV(j, en moet \nhouden welke prijs zal gevraagd worden per ~
gedrukte bladzij Je, Royal Octavo grootte, van ele volgende" types" :_

- (1). Long P*imer. . . • .

(2). BreVier\
(3). Mimon ..
(4). Small l' ·a.
(.J). Nonpan' . •

Het mopt verslaan wo leu dat \Vallnecr er vCI"SJhiIl011de "types ".
op dei",elfde bladziJde V,Dor men, zal do bet..'1hng l-'er hlaJzijde gebaseerd
zijn Oil de," type" die het 'ootste gedeelte der blaJzijilo bc,,;l.aat.

De vertaling van ieder 'ummer "an het Journa. I '2,00 als uitg&'
t,1'Oven,moet binnen een vas estelden tijd bezorgd worutJn., en de proef:.
lezing voor de pcr", moet zo der extra betaling geschieden.

Ile geslaagde applicant al VGldoende 'getuigenis moeten bezorgen.
dat hIJ geschikt LB het werk kwestle te qoen, en moet bcréid zijn ooil
aanvang er mede te maken den 1 Januari, 189i. •

,
CHARLES C'CRREY,

Onder Secretaris van L&ndbouw.

s

...
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" • M/\LMESB,U~Y .

f:ceculw' sh. m t: l'f£ Vooqdtl-. en
Brand- Assuran' te Maatschetpp!]

VERKOOPING
".\ !'\

VASTGOED,
In het dorp MALMESBURy

] )
E ondergetoehnde, daartoe ge-

last doof' deu eigenaar, \.aJ
publiek doen vC('koopcn op

Vrljdag, 1:3 dezer,
Oumiddelijk na aankomst van den
morgen.trein van de Kaapstad, ?e,~
aigendo:n bekend al" " LOg'll'shUlS.
vali Mejufvr KUIl.SH:\, gelegtlLl III

de Hillstraat té Malmesbury.
Het eigendom is i!l het mid.<i~m

van bet dorp Jlalrnt',;hury nabiJ dt'
Baden, en IS gehrll ik t geworden al"
Logieshvi- gl'dllrt'nde de laatste ~l
jaren. Daal' het l'lgendom zoo nabij
dl' Baden l.!t'legt'll 1:\, 1;-\ het «en
zeldzallle kans VOOI'iornand die l'en
Lo.rie1lhllis of Hotel zou willen

'"bf'ginnell.
G. W. KOTZE,

Secretaris.

J. W, Moorrees Jr. & Co., Afslagers.
Malmeshury. 4 ~U'·. I ....,'t;.

r)AT ,de Zwcedsche, Norra.ha.mmer
1_ Ksohels 1.00 popuJllir iu ZUlli
AJrilm ziJn geworJ~n ?
OMDAT :-Zij·beter ,1,," aUl' 11"'\.-c k ,,·_lid,

hakk..:m eli l.rndcn. Alle soort Lrun-I ...\\lf KC ~rtltk!
kati wrmh-u. W""/ii bn\.ltde.l~~f l~I"I;..IlI.B-r,! \\\lr,!I.
Zij ~''P11l8kkclijk :otehoCJu te maken 1.1JIl. Ó I oru

sen in de Transvaal. vele andere voordoelen.
.In 't ~root en in 't klein biJ

Dagelijksche personendienst van Lourenco Marque3 WADNER EN ERIKSEN,
(Delagobaai) in 24 uren naar Johanneoburg en in 21 uur ZWEIGBERGK, "11~;~~~8EN & Co" 17

Langstra.at Ka.apstJ.d.

, ;

K~~ial;-Weeskamer en ,Trustmaat!Schappij.
f

.......

••••.•• i&
Ned"erlandsche ' Zuid-Afri.kaansche

ONDERWIJZERESSE BENOODIGD.

KOOPJE.S!KOOPJ~S!
SPOORWEGMAATSCAHPPIJ.-----------

VERKOOPING
-'VAN

Kortste en Goedkoopste Route voor Reizigers en GoederenFinnIe
van de Zee naar Johannesburg, Pretoria en andere plaat-

.4!

VOORBAAD.
- TI<;-

STELLENBOSCH, naar Pretoria,
Tarief loor Reiligers naar Johannesburg £4 17s.--en £3 171.

Pretoria .£4 6s. 6d.-en £3 4sl u den Boclld Yclll wijlen den heer A. S. \'AN COLLER,

dezer, "Jl " "
Dagelijksche personendienst van, Durban (Natal) naar

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

Op DONDERDAG 12
'fE 10 UUR V.M.,

I I AL VERKOCHT worden in front van den ;Vinkel, hoek van Birdlj en K el'kstraat, het over'schot van den l....ostbarcn Voorraad, be-
SI aa II de uit LakE'lIstof1Cll, Faucywaren, Kleederen. 0 laswaren, e.n
Bre-kuoed, euz., enz. Bd grootste geLlI'clte van dell Voorraad IS
ge\.teet nieuw en leer \'ariecrend, en daarom de aandacht van \Vmkelwrs
en private huisgezinnen wel waardig.

G. W. STEYTLER, Secretaris.

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

APPLJ (' A TI ES VOOf' de betrek-Werken. ~king van eene tweede assistent
Onderwijzeresse aan de Gouverne-
ments School te Edenburg dist,
Fauresmith, O.V.S., zullen waden
ing-ewacht bij den on~ergetee.kellde
tot en met den 13 December 1891'·.

~alaris £1 ~I) ]Ier jaar.
Applicantén moeten ov£'rteg::en

eekeningen kun- gecertificeerde copijcn van bewijzen
ere informatie van goed zedelijk gl'llrag., lidmant-

ten kantore van schap eener Protestantscho Kelk,
de. van afgelegde examina,
k gemerkt "Ton- . Bepaalde voroischten zijn, grc,n-
Kantoren, 'Wijn- rlige kennis van Kindergarten
den Kontrolleur Methode-HoJlamlsch en Ellgclsch.

I K t d· Klmnis van muziek en teekeneneraa.,. aaps Il
tot. op DINS, zal eerie aanbeveling lijn.
NOVEI\tBEH, Applicatien moeten eigenha.ndig

! in Hollandsch en En~elsch gt:scb)'e-~
twee vol- ven zIJn

reehaff'en voor de Billijke reiskosten zullen wor-
den vergoed.

W ork zaaruheden te beginnen na do
aanstaande (Januari) Kerstvacanl ie.

PAU L D. CLUVER,. Afslager.
Kaapstat~ 7 November 1896. rt,'ENDERS

1. voor de op
ing van Nieuwe
te Wijnberg.

Speci~catie en
nen gezteJ,l en
verkregbn word
den onde

Tenders du
der -voor Nieu
'berg," zullen
en Auditeur>

gevraagd
en voltooi-
e KantorenSTELLENBOSCH.

Verkooping vooa BERSTMIS.

Ex Stoomboot " American Il T d
VAN NIEUW YORK. en ,ers

WHIT E, RYAN & Co.,
BURGSTRAAT.

Publieke
-\.I~-

OP DONDERDAG, 12 November, 1896,
TE STELLENBOSCH

( ) II ". ·1·; , ',,1/.

l. Poli:; '\u, :"'tl~ 0]' hl'[ 1.I'von vali
Dr. P .. 1. \1\I'f;t; \·.,.,r 1.::,l)tl 11\ de
huitl--.\ I'rika;III ....t,I,,) Oll<ll'rlilig L. A.

, 'j . 1 ''l-~a:lt;;('IICII'f,i.l. H"WII" ~<)t Iinl ,'i,.)

.£:2:2~ I ....;.;, :,',1 lht'I);aaf waarde

.£ 1 ~7 1:),. 1 ,t!.
II. \\·;I'I'),lllal'I'IIII'. L,'dlkallt,

Kap:'lokk"II, Vii'.

Kornt Ziet en Koopt.
PAUL D, CLlJVER. iFSLAGER,

50 Eerste Klas Slachtossen.

DO\' E\G r..11fELI) g-l'lal ()"~l'T\,
J 1 zal jJublick \\on.kn verkocht
uit de \-endukraal, te

MALMESBURY.

Op '~I;lililtlil~·. Il \oY .. il,~,.
De O:;;se.n zijn Eer~tc-Khs CII lu~kn

zektT present zIjn
F. J, DL' TOIT.

De Villiers, Immelman & Co,
Afslagers.

4MERIKAANSCHE RIJTUIGEN
J K:\' •

~AR::a.EN.·

WHIT,E RYAN &
BU ~GSTRA h T.

Catalogus eD Prljs-Ljjst .op .laDzoek

GEVRAAGD'OM zoo spoedig mo~lijk in dienst
te treden, een Winkelbediende

in een algemoone buitenbezigheid.
StuarÏs £5 peT maand, en k<llt en
inwonmg,

. W. G. SGIDflDT,
Schmidtsdrift,

Tia Kimberley_

" ....

Eerste-Klas Kleedermakeri].

uitvoering van
zoodanige ho
dCl's towh'nen.

Dl' laagste
niet noodwl'llllig
den.

I)lEDE~ thans aan Sp('cialiteiten voor Dames die K}eedur~n
) wellsulll'lI te laten Illaken Vaal' heL op handen zlJnde beestelIJk

Seisol'll. Verminderde Prijzen voor du twee volgende maanden
1.lllk'll Onze Leus 1.ljn Om.e Kleerlllaakslt,(· is onotertl'offen wat
:I:tII:.,:'aat I'L'I'fckt~pa~"l'nde Kleetlcren. Ons Groot Assol'tlwent K1cecleren
:-ltOft'I'11('Il ~t()ffell waarmede die tI[Jtt'llllikcu kuunen dool' geen audere
j,('I,lghcid III dl' Stad Ol'l'rtroffcll worden .

HET ZAL ELKE DAME BELOON'EN,

P. DU TOIT, V.D.~1.
Voorzitter i::\choolcoll1l11issi I'

Edenl)111 g, (j,V.S,
2.':1 Octoht'l' !H0G.

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

D~.p"rtcull'lI[ VII n

Kf\.a.p"LH.d,li ;; Onderwijzer Benoodigd.LJ it, ~IliUI r/. a,a lil \Yl' n,~l·ltt, tc zij n,. om lt IIlI11e0 I'dcl'''. a.an ons toete ,e['troll well.
Onll' I)IïJZl'll ZIJl] wo la.ag 1l\0geliJk getiteld. Qrl'E:1LL1.."N1)OQC-1Il ,Voorrle Rondgaande School II! KareelaaglekJ 1', n D 8 ',I WiJk KafferrIVIer, rl/st Bloemfonle/ll.

, ---f

~ £>1'];1(' ATJ ES \'orgl'z.eld van
L~ gecertit-iceenlo aht:hriften y:w
de bij de \Vet vereisehu' getuigschl'if-
t,en vali lwkwa.amheid, gOG'd ;.edcl\jk
gl'drag, g,romli_g kannis van mllz!ek,
en bewijs van IidmaatschHp eener
ProtestantscheKork, zullen door den
ondergeteckende ontvangen worlien
tot den li) December 18\)6.

Salaris £120 per jaar, benevens
ue schoolgelden.

Werkzaamheden te beginncn op
1-~ Januari 18\Jï.

.A.lloen on'gehu wde perBonelI IIltl-

len in aanmerking komen,
JACOBUS MARAIS;

Sec. Sehaolcomrnis:-iic

_.--------
WIJ WAARBORGEN OM PRACHTIGE KOSTUMES TE LEVEREN TEGEN

DE VOLGENDE PRIJZEN: U.., EN E l'ltbliekc Vt'rg:ldcring van
J~ Rusident lluishOtldors vali
Stellenhosch zal gehouuell worden
op WOb:NSDAG, 18 November,
H:l\)(j, te 3 ure n.UI., in dl.' Éoflaal';
ten einde de resolutie t.oegestaan op
cell Vergn,dering van Belasting
Betalcrs gehouden op 2~) A pril 1H0G
in zakt) beleening van £GuOO te
bekrachtigen; om alle resoluties
gepasseer'cl in zake een pla.ats waar
de voorgestelde Stll-dhllis moet ge-
bou wu worden terugteroepen elI
finaal te besluiten waar gezegde
Stadhuis nu zal gebouwd worden.

Deze Vergadering is benoemd op
vcrzeek Vl\n een invloedrijke petitie
geteekend door ee'n, groot aantal
Resident H llishouders.

1\:I/.illllt'r ('",'11111[1''', op orde!', 1.11/-, ·1·:, -, ,-,l\/-, :)j - tut GU/- elk
F:llIl'\' ~tnll('n, I:.! ,_'" ~7 li, ;/2 li, :)( (j lol 1;\- elk
?ll(lll~~"t'lillu CORtlillll'S, J:) -, ~;:I, li, 1.-, -, .-)0, - tot j.), - elk
Dnll l'ustUIICtl, ;3:2 ti, :\7 ti, ,Q ij ~ot 51) - elk
:'-ainsook Co~tllllle", :\;) -, :lD li, ~:~:-tot ;J~i(j elk
Karnl'rJoek CO,.:tlll!lt'!:', .-,U/-, :);-) - tot .-,~),(j elk
Zijden CO,;llHlle8 tij/_, 7V/, 7\ -, tlU/. tot <Jo. - elk,

Bovengenoemde Costumes sluiten in allo Materi.aJcn, Vo~t'ingen eI)z.

SGHUTBERICHTEN.

Alle "TrilIlming,;," zooal" Zijdcn, Kant, Gimp, un Lint-ell zullen extra
gechargeerd worden volgens vereist:hten der Dames.

MONSTERS VRIJ VOO~ ALLEN OP AANVRAAG.
Kopjeskraal

P. K. Kaffil' Rivier Sicliug.

N&CO."MORRIS Op last der Commissarissen.

ver de Kazerne-Staaat. D. P. MOSTERT, I R~bonte 08. 6 jaar oud, linkfl'oof'
Secretaris. zwaluwstaart, regteroor snit van acbt!'l'

I Rootle OB, G ja.ar ond regtel'OOr winkel·
haak \':I.n ach tel'. .

1 Vaal geotreepte Os, met bles' 6 ja.ar
---~- oud, linket~or stern}! regteroor slip.Kaapsche Afdeelingsraad. wi~~~~:k ~:05\J;;~~: oud linkeroor stomp

I Geel 08, 4 ja.a.r oud. liokeroor slomp
en slip halfmaan van acbter regteroor slip
halfmaan van voor regterhout W V bl'llnd-
merk.

1 Roode Bul liukeroor .81ip winkelhaak
van voor regteroor Rlip 'lInit van a"hter
I-egterhoul brandmerk, W V 4 jaal' oud.

(
I ENN I S GE V ING geschiedt I IWode witru~ Os, 4 ja.ar oud regt.lroor
\._ hiermede volgens Artikel 2G5 8111'8nit van achter hnkeI'OOr shp halfmaan

d d Raad Z" cl I van voor.at e .. van lO. IS op . e 1 Roode Os, 3 j_f' oud, regteroor zwa-
MatndehJksche Vergader mg dIe III luwst...art linkeI'OOrhalfmaan vaD voor ..
ZIJn Kantoor, No .• 43 St. Georges-! . 1 Roode V doUr. 3 ~..a.ruutl, regteI'OOr ~llp
straat zal gehouden worden op 11llke~,r .f:ij611 vau ,ac ter. .
DINSDAG, I DECEMBER., a.s., 1 Z",llt"ll'Ollt \ aarskalf, I Ja.!Ll' oud,beide ool-en slip.
om 10 uur v.m., een belasting te 1 Bleekroode Koe, met. een Kalf, ï jaar
leggen en te bepalen voor alle be- oud, beideooren slip.
1 . l' h . P 1 Merino ~chaa.pram, 7 jaar oud, linker-
astmgp IC tIge ersonen van een oor winkelhaak nlIl achter rechteroor lelie.
penny (ld.) per £ op de waarde van lndien niet gelost, zullen bovenst!IJI.nde
Onroerende Goederen in de Kaap- dieren verkocht:'worden uit de Schutb'1lsl
sche Afd'eeling, o~ als volgt'te Troe Trae, op den 28MtenNovember 1806,
verdeeld te worden: -8" voor Hoofd- des morgens om 10 uor.

C. F. G. HAEFt:LE,
wogen en ~ voor Afdeelingswegen Scbutmeester
en andere doeleinden. •Als ook' 3 Merioo LamrueI'S .j. maanden

Op last, ond, linkel'OO!' winkttlhaak van achter
halfmJ<an van .voor.

'ii

~ Pleinstraat, Kaapstad,

van Wa- Stellenbosch,
4 Nov., 1896.Leveren

Muileri.
voor het
gens ,en

zullen door den ondergeteekegde HEFFING VAN BELAST/NG
~ DAG Middag, aanstaande, den Onder Wet No, 40 van 1889.\\

7 OHDE~ mits deze gevraagd
ont vangen worden tot op

'J ~OVB:~IBER'189G, voor het le

Achttien (1.8)Ezel
Achttien (J..8)Span

uit twaalf (12) Muilen,)

Achttien (1.8)Stel

lIen. (ieder span te besta.an

1gen enz. (Kompleet).

,ischten tezamen of voor oen deel
welken tijd en de plaats waar

De '1\ 'ndl'l' mnge voor al de v
\Cl' vau zijIl, ell mod inbouden bi
aflevering ge,;cltieden kan.

Do laagsu- of eenige Tender n noodwendig le wo!'den aangenomen.

CHARLES CURREY,
Onde!' Secretaris van Landbouw.

Departement van Landbouw,
Kaapstad, j Novemher lS<J

Aardappelmoeren . Aardappelmoeren! C. LIND,
'Secretaris. A.AJ."WEHOL'DE:-." in het ~lIl te

Afdeelingsra.a.dka.ntoor, llutTelskup oyer den vCrQod'Mfdell
KaapRto.d, 4;l St. George~stl'aat, tijd en te worden verkocht op den :!,,,steu

:!6 Oet.ober. J8~16, November, 18H(j iudien niet _be voren; ge-
Inst -

--.-----------.., . Een Bruin .Merriepa.a,rd·,kul voor d"" .kop.PWBLIEKE t;GIIOOL en twee kleirre wilte achter VOdl''', wit
plekkies up de knie, \'lW kUleballd,.I,bker

PETRUSVILLE. cu rechteroor zwaluwstaart, lang van h...ar.
al "ier voeten beslaa)i! 10 of II JfJ.renu~d.

(Get) 1. J. V.AN ZIJL.
'e SchutmeesIer.

Afdeclingsraad-Ka.nt6or,
Ca.h·inia 3 Nbvember 1896.

- ----------------------
NC belig te ollhehepen, beste Kwaliteit Engelscbe ol Early Rose"

I~n .. Magnum Bonum" Aanlappelmoeren JU Vaten. Zend
uwp orders dadelijk, daal' wij slechts,een beperkte hoeveelheid te Koop
hebb('n~

'-I¥I B'ERMAN & BU IRSKI
24, IBURG STRAAT.',

Pustbus ,157~

----
AANGELOOPEN

APPLICATfEN worden ge-
vraagd door den .onderge-

teekende; tot 12 December 1896,
voor de betrekking van Hoofd-On-
derwijzer aan de Derde-Klas Pu-
blieke School alhier. Werkzaam-
heden te beginnen na de K~rst-
va.cantie, Januari 1897.

Salaris £120 per jaar en' £30
voor hnishuur.

Grondige kennis van Hollandsch
een vereischte.

N. G. SCHNEIDER
Secretaris School Commissie.

OP 22 October !896, op de plaats
van aen onaergeteekende, 1

Zwart Merriee~el met 'S'oolen bek,
gemerkt op rechterbout(onduid(Jlijk)
circa 6 jaren oud. De eigenaar ksn
zulks terugbekomen mits betalende
alle kostep., ook: van' deze advertentie

C. F. W. KRAtTSSE.
Reeboksfontein •

diat. Malmesbury,
81 Ootober, 1896.

CO.,

OUITSCHE .AARDAPPELMOEREN.
,i)P den 23sten dezer zál mijn laatste bezending" Early Rose" en

\. .. Maguum Bonum P in mandjes van 75 Ibs arriveeren.
Vorige verschepil;]gen hebbe'n groote voldoening gegeven ..

500 Zakken Yellow Egg" Aardappels, een gehwde, prachtige
Aardappel Oill- te planten of voor de tafel worden denzelfden dag
verwacht. .

.A... PI~'"rIG"
GRO:EJNTlEIPLIiIX_. K..A.APBTAD.

Petrusville,
2 Nov. ,1896.10.

SCHpTBERICHT.
HOtHOE

AANGEHOUDEN in het sc'hut, at h ier
boven den veroorloofden tijd, eell

bruin MOITieer.elgemerJft 'linker oor kapje
van achter: een. witte Bul met blauw KOp
gemerkt rechteroor .6t.Om~, ;I,inkeroor
winkelh!l.l\k V8U onder. lndieu uiet ge-
lost voor l4den NOVE.MB~ 18~'6,
,-uilen zij uit do schlltkra.sJ slhiet op dien
datum verkocht wordan '5 -morgens om IJ

Ko11T· KOM'!

HET?HET?

n 11,1'.

O. RABE,
Sehu traeester.

Darling, dist.· :Malmllllbury,
;" November, 1896.

~[ETGENAS HEN .ALLEN ·
Corresponden ten
WO RDEN verzocht alle brieven-

geld ter betaling van reke-
ningen voor snbscripues, Adver-
tenties en 'Drukwerk bevattende of
betrekking hebbende op bezigheids-
zaken, aan den Secretaris der
Maatschappij, en alle brieven met
Correspondenties voor de Courant
aan den Redakteur te richten.

.A. B. HOFMEYR,
Secretaris.

,IIJN rrF:ÊR,:-~egen m~nden r1eden
-' betuigde ik ill eeD 'bnef ft&Il Il ..an
le gn('de uitwerking van RHE.UM.ATI-
eCHO in mijn geval. Ik ben60 Jaren ond
eo hr-b 23 iaN'n lang geleden aan GHR.ON-
[~_:Il E ASTHMA eo RHEUMA.TIEX en
zoc h t ,·,(,,.Ii,,htillgvan Tele beroemde jpneetl-
kll",I'L"tw, "u probeerde alles wnderb..M te
,·i lId,,;, e:.' had in mijn geva.-l alle geloof m
'llp"""helijke bekwaamheid .,.erloreu, tot d&t
I' RREUMA.TIOURO probeerde ell il}eeD8
1.ijn IJlijn X t'Uralgil\, Rhenmatiek en pijnen
i:. ho~fd en o.angezicht verdweDf'n en het
"i"uws is ver en wijd vert!p'-eid dat "ou-
OIpI'RII'rVU! ROOT amper hoollemaal gesond
"nK mn dio 'lVQDderlijk:eYedicijn," .en dit
)\li. wE'I'h-lijk het geval; elkeen die het
PI .. ue.'I'tle heveelt het &AIl_ .

De lu-er JACOB Til ZIJlo TU Vla.kfontem
:l u n r VRU Steijnshurg), ut genezen T&Il

-r-n ""hij IIba ar' ongeDee8lijkge~alT&n Bbeu-
"I "k e n J icht, NOOit, s6l ItJJn moede-

\1., IT \'.~ ZIJL aau mi], w&8 er een erger ge-
"I , ..n " Koorta Ziekte: woa18 zij bet noe-
,,,,,no De ('('ste d08i8 RHEUMA TICURO
,tei-.J do ~J.lelJde jonge man ruatig llapen en
medeciju werd voortdurend toegedumd,
1,,'cIYtl de buren en vrienden !leiden dat
"ij "id verl<M:hten dat hij leven tou, toGs
I,,) II'" c-moo.l hier, en set'U1gdeVa.Dde genees-
kta 1\ \....n de RHEUMATICURO en
I' 11.1.1: ~ ,

1', "., 'e heer V.n Dlfll WnT. nil Reddenburg.
"\.'1 i .: J l'l.rn door een bottel.

I'" ;",,·r.1 C"",LEll. Urnndvlci,Middelburg. C:C.
"'I"t I.t:'\'Ji.:,erlidlling. Mijn zoon J.lM en ZlJn

....h,..,l\\··,r;,.r. de beer J A. SM", l'lW ~onde,boom.
I:, r_.' r~.!urp, w erdcn ook ~cncun ~aa." ii moet DU
.t ..~(,ll I, b!i}! uw dsnk baro vrien I, 1. C. l'&D

JONES RHEUMATICURO.
I Iel ,'r'" .to Z"iu-A frikann..,hc .,,'tm_middel 1'oor
Li- \ \.... 1:IlCIlDL:lliëk, ltheurnl.ltif'Cbe Jicht., Lende
hj,!: li ""I' J ,dH, A"n~..,zioht-pijn ...... no., eo booH
h.lt' J .. :/erhl~n ..:ev..llen, veel erger da.n bo'Yentt:
noon1d.'" IotCLL('£~n. h ,erkrij~Las.:J: .... n ~l. Apo
lft.1'1J \Vi.'lk"I1." d(l()r :reheel Zwd-A..frikL

Drukpers Maatschappij .
\' an tie Sandt de Villiert! cl.; Co., (Bepkt )

H Ons Land" Kantoor,
Ka.a.ps~, 14 Oct., 1&'96

VEl<.J{OOPING EN

J. S, \i:ARAIS &: Co. AFSLAOER~.
!' :\,)\·erubcr.-KlapmUl.,.t,,"<,. llllo verte "",h",,,,,-,

eli tuu ve-t le bokkeu.
lU S'uv..:U1bcr.-KlapmuL~talie, 60 ex t ra-ve-t te

»ln .. -h tc»........en ell \"0\:11.:11,en lt'U ex r ra-vcttc bo~d,..en en
~('h:q.elJ.

Il ~I,J,,·t'II!Ii(·r.--Te J'IU1r! Jha.UUUlC" a.f,It~Un;:
"IUI ,I" l'nar l. l~' Jt('IHI('m1k I'lftAfi'{'tI. ~'T,.)t tu ....·

-c-hc-n 1100 r-n ltuu ruorjn-u. welbebntL\\'d en bej.lanr ,
1.I("'I'II,\t' bn.n', ni&twt'rk, wagene karn'rl. Loerderrj-
gen "t'1'b,dIlLP' Iltlll'\ra.nd ('rfr., enl..

I:! ·\"'·t·ml~r.-KIa.plllutMlatJe. 1000 vvt ie
"""npen.
D},; vn.r.u.us. IM~I"Ulá~,~ Ce. Ar~I.AGEH~

~I \O\'('LlLUcr -Malmt: .. tJllr:. :)0 l!('r&11'·1.1.h :tl.a~·hl
n""Cfl,

J. J. lIor~EY!\ to: ZO(_!:\ A.r:'LA(iEJ:~,
14 \"\i·nd>l'L-j)..;· para ..!..'. }\n.a" ....tNL :i2 en-nl

nu-t :t al1teH1.-r" LUL..-jt-,.. crup. gch:Ken Il' Jobannc-.
font c-ru , l tur+cu.vrl lc.

.1. !l. ('ELLlEH": &: Co ... H·~LA(;EH.',
7 ~()l·(·lIlllCI.-I'r('\(lri~ erven.
J I \()"L'lnlJer.-Heid("lber~! Z_A,R" erven.
lJEMI'EI\". MllOfiE '" Kltll;K AY~LAl;}';I\":.

vidt..'o czel-.
I' ~1)"cll1t"'r:-l;,o eerstc-k las M\~Dtendl'''\\ eze l-.

, l'Al'L 1J. l'Ll'\ ElL AF~I.AUUL
lU ~l)\·t'lllbt'r.-KlClTJ'·1I11(,L T\Rhli K,'rf'l('ri ..~

.~tatl\)n. lA' t,hu,"t"l h'T'OOl nllIll 3tj() lIl~ll;.:cn. lcn'tuJe
ha'i' t'nT.,

l:l \",'·.--.'h'lknl)()' ..dl. een k\'en ..voh .., wa..""(_'b·
l!lacilllle. kd{·kallt. CUl... enz.

I:! \()\·.-:-\kllcllho,·· .....b. winkeJ'f'()(')rra ..'1..d.
I.i \0\(·I11!,,·r.-Hrn.kt'1;o.(1a1. Hl'ldcn1x:rg, lC\'l'ULh

11;1\,· ('[I OIII,lt-n """",,Ierell. .

J.·w, MUUHI,EE:< JH. '" ('0" AF~t.AnEH~.
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-ll~ II\,! LU;:!l"':--llIl!:t,

.Prod.uktenmar Kten.Dil: mom&tUDlJt" H.......ft!! """"'JJ. _... ...
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handrJ nn den b_ R MULLER (GI'QO~ ft
I.leinb&ndel), in d. Grand flo!.,,1 Oe!x:A,""'n, KRAf>'
otad, .oor de beste l'1 .. noo, Harmonium., Ameriltu.~
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1'oorBnaren en aU. soortea Mno1ekbenoot~
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~ _ .A.iMrib la nno'd1nWi.
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P"KT' ELlZMJETll,j' ~,.\ .. -( R,·ul ..r),~FA' "''',
maar ecn l wakke \'srtooning op de ":olm.ar" t

hwell >chteod.en de tl'anllaCtle. toonden gee"
wezeul!lkc veraodenng tn waarde. De hoe ,.""j
held a 'ngebodeo WlUI 'l'.I(l balen, Waan'lln .Icchl.'
~16bal '11 ,-erkoel!t >I'erdeo.

TAJ\'OEN, TASDE.N, TANDEN. lA! heer NOLAN

Tanden I Dokter, Heyn&i M.a.t.be",·t! GelJ()(l\'\'('n
Adderley ~tr .... t, K_BAI"'IA4, geeft hiermede ... n lw'
publiek. ván Zui,~ Afrik..'l·' kcnnJs, ,tat., 111 8.JltwUf}r'l1

Of' ,Ic ''''lH·nw.g naar gue.le en bllJJjl.." u.,ndhc,.j-
kunde, hlJ ~"CTcerl il5 om eertlit.e-kl.aaHc wcr~ t~ h-vr.ren
Wg\:" tic .ulgeDde prij..", :-

Een f!dll.'Cle stel Tanden. \'I(Iypn"t.e en {'nd(T';',

L<'W'Jl £10. 10>.. ge"'sarborgd "'>or 10jan'I\, en ~"
Ilecltchjke.""Ilcll ~gen evcurodlll'CPrI)"'I'-

:"'itellen landen \'i\.n goede kwn.1Jtl'\t I...t;nllt·JJ (If!).

,legen lagere prIjzen b~maa.kl WOfll~ll. i!JdleD \t!·

langIL

Tu.otién ZOU_dlf !"]n lU 1get.rl1 I.. \...cn '....'11,1':
.;ebruik \'all (,a". Chloro[orm uf cen1é let:-, ,1a1 IJ'-

wllSldoo"hc)d veoorr.a.akt.
l>e boer '_'OI"A.ll kan oen ~tel l,andf">fl b.la ..,r !1lióh.i·i

n 24 ur('!t ~'vor buiten pa.ti('ntcn. mil" 0\,(1,1 III ;I~;' !.~

.H lU'cU ke,nnil'l)re ....wg vvora.f wordl ,.....,...~~~,ali ; 1_ :-

mid,k.:l van rht.\'crlJClcro.le t"'UC'IIt: ~td.,e,t·!, .~ b, I ;j'"

In den regel nuod.ig ue wort.(.'l.,.u ti IT t('t ['1 k .....'.
óenige 8.l.ltlerc gezont~e ta.nden, .1a.af 1&1, r IhO \,;..

gevoegU kuuncn women IQt d,ezellde 1'["'" " ...
.uecb .... genngc ", .. ten.

Aanb'ClitO"cne landen wonJen ,hoor 0l" ....
bruikhaar gemaakt..

Het bo'fe~m.d W'erk wqrdt .i['t·lAï:l ...'\.: !Ju:.',
l.iJTI hel ~ JU Zu~1 Afnk..1. k L...:k,)mt·!I. ,.!: '.u'

\"Mr ip ten rt..~~l (wct.:rnakflh)() H't·~1)r'I;~;. I'

Deze prij_lIt!fl, w~r".:en in1..oud. ..'rhl'L,j t('r 1... [J'

bd pu\'hek gebr:>chl d&ar 1.tj .led'lo '·,.'r .. " <. :.

ujd op die lage suhaal cullt!JI a&HJ{CLtJu'kJ, \.
Dc bee~ XOL~\.N beeft; een bIJOt:.aJJt.l,_·;\ ,;..·('nu..:.~

K.Ulliilmal\KC Tanden en pijrd.oov' tlltlrd ..l...il'_":i

hecll meér'dan 15 jaren lang ona.f.r1i..en 'Jill;"" .
ing gehad zoo,",el In "nmI'" al, In <ill Wl. ,.
wil <ool'1ll op het gemoed <lW hl'l ;.

imprenten, dat, IlOClrcl Eljoe pri)7KD bl[;')1.., ..
kw:ilitcit van bet ..-erk roet geen mogd:jk I" , .'

Zuid A.frikj> kAn overtroffen worden. ('{)L'C,',·.t

pt!&. Lel op bct adres: De twer "U~
~ .... wt Utbwwm,ilap$li. ~4Qf~
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AAN INT£EKENMRS. verdwaald m een woestijn verkwikt
In de laatste maanden hebben W1) te veel
g hoord en gesien iat ons bijna delid
wanhopen aan eeue vreedzame oplosairig
van de groote maatachappel jke k~e8LH'8
In ons land Op één punt ziJn W1J het
yolk nnen eens met onzen geachteu COl
le~pondent en dit lf! dat de hoogste be
Inngen van belde rassen samenwerking
eischeu Ds ineeuamelting moet echter
met zelfl-espelét geschieden andent UI het
geen tueensmelttng maar eeu opzwelging
eooals de magere koelen van Farao ~
droom met de vette deden De Holland
sehe Afrtkaners waren nog steeds gereed
hunne Engelsche nahurenup gclvJkel t. pI
te outmoeten Geschiedt de ontm (lung

---~=""''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''~1 peen aaderen voet dan IS het onteerend
voor belde rassen N iemand wit zich
toch gaarne verlagen door ztjne bloed
verbintenis Belde kanten moeten toe
ge\ en doch ZIJ moeten elkandel weder
keerig respekt indien uiet hefde toedra
gen

Laten w IJ dit beginsel eeus op de taal
kwestie toepassen De Hellandscha
Afrikaners eisehen gelijke rechten voor
belde lalt n vele Engelschon zeggen
\\eg met de verachte in Il En daar de
officiee le macht u de Kaa], kolome hoofd
zakel jk IS ID de h lilden vau Engeleehen
18 het geene gemakkei jke talk VOOI de
Hotlandsche Afrikaners hunne rechtuu
tige eisehen erke%fid te krijgen Zelaal
de reden waarom let n )()dig wordt ge
xirdeeld een tru bood te hel beo 111
de republieken I estaat deze le len n et
hoewel er anderen mogen zijn Engel
sche Afrikaner b lS6e1 t zijne beschou
wing op het beginsel de g~nefhJkBte
en nutt gste taal zal overwinnen De
\lo erel Igeschieden >I leert dit niet De
0' er wmn tars ZIJl ZIJ d e het t est weten
hoe lie geschiktsten te worden en te bil)

DE Subscriptie op "DE ZUID-
AFRIKA A.Nen ONS LÁl.~D"

z Il van af 1 Januari, 1 97, terug
worden gtlbracht op den ouden
l 1 Il te weten Een pond zes
sI Mu.;::; per Jl)ar of 6/6 per kwartaal

A B HOFMEYR,
Secretaris

DE ZUID-AFRIKAAN
V£RlDlGD MrT

ONS LAND.
IM96

[WUI PHut rE \US ]

IV

WAT HEBI3E" WIJ DA"-RllT
n LEh:RE:'I:

ef van Ovoel! echten dal werd
.. I i I -or le confereut ie die I ratst

u "lit ng ha I ~ n enkele
ct vele pzichten gun~t1g
Kolomale boeren Wel IS

meel en vleeschbelas

u rete eft om een lej.;gel
J f maken zou le 'u rge

i~ af I~ hem n "laat stellen suiker
I '" Jnr li eht bij de drie pond

f( I" r legger minder le maken
I J ier lie tegenwoer- lige belas-

Dal beteekent zooveel als

Sir Gordon S-pr1ggstandvastig
n.. Ka I st lsche ag teel' Iers he-Iben

we Ier eer nderhon I met lei prem er
gehad li e hen beleefdel j k ontving doch
gued de w lal he I vertelde Hu (, rd n
heeft z eh tot hiertoe manmoed g ge Ira
gen tegenover de lawaaimakers el ge
toot d dat hij z J ne oogen met w I RI ten
vo r de Iei u-u I e een leder aanstar el
H J heeft du delijk aangen n I dat er
thans gesue re len bestaat waarom de 1e
last Jl{ zal WOl den afgenomen meet dan
\001 eenige maanden geleden toen het
parlemout n aesate- was De aglleel(lel1l
hebben xich III het geloof geargumen
teer I dat het IC\ eJ'.. an den al men wel k
man n Zuid Afr ika Z 0 d mr s dat hl)
ter na iwer nGO I Ziel el I chaaru laneen
kan houden Dl plem er haalde hiertegen
aan het fe t dit III we kl eden th IIlR meer
ver I euen dan OOit te voren dat vleeseli
en 1lood he goedkonper z Jil dan n )< n
ge land d lt alle klassen en standen weke
I jks In te groote getalen naai onze gewes
ten st t oomen dat ieboorl J ke bedienden
I et te ki Jgen Z jn en lat Z) n et voor
Kaapscbe v sch en grof brood.w lien v. er
ken (oed zoo B r Gordon le ag teer del ~
hebben vaste BP )R v III dien aard noodig
om hen te ontgoochelen

Een ander op ne kei J k fe t dooi Sir

Gordun aangehaald IS dat de runderpest
sedert len dag van ver otm ed ig ng n et
\ er Ier ZUH.i vaarts s gekomen
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Pour

Zelfhelp
i\[ Imesbury vernemen w

de Westel ke 0 der I nge ra dassirrant e
maatsel appu beperkt Donder I '&
goed ge ulg s gefloteerd met
nommaal kap taal IU il )000 waar an
dan £ 000!lA deelen reed. z n genome
balans kon gemakkeluk I tgege en geweest
nJn II de dorpen M rln esbury en Paarl doch
de d rekteuren erk ezen ze onder de boero
te plaatsen De n atschappj] 18 geregistreerd

begtl t hare werkzaam beden up de. tide
Het ho fdka toor li! te Malmes

IJ -In ee D tsch bind las
I! e onlangs de volgende ad ertent e Eel
eder d e kan bew sen dat n nc eh xolnde be
standdeelan bevat de nadeel g zIJn voor de ge
zoudhe I zal k gra till en gefrankeerd drie busseo
toese de •

LIEFDE \ >OR Z:'I MT -BU le foesten
den de Badenscha hoofdstad dezer dagen tet
gelegen held an den -"'ten verjaardag VlIJ! den
groothertog ge -ierd warden zag men n eeu sla
g1lnwIDkel eel lrtacbtlge figuur met een reu!
acht g mes afgebeeld ea daaronder n vlammend
schrift ~Wie oozen VOllit niet hoog willliChten
IIIla ~ him bill ik &al hlUl alIcbt.e1l.

, 0

dit bedoelt oos olk er volstrekt
met mede en al. emand f un de oogcn kan
opeoen om ze te doen Zien wsarbee
sob len bet gaan brengen dan staat bet olk
morgen op en zal bet n et gedoegen Hel on
geluk IJ- echter dat dit oor d meesten niet
duideljjk lA

De regeenng en de meeste opzichters \IW

JCholel:l da&rentes~ v~ hilt Ittia"Uglll1 VioQ

De hoofdpunten van deze kwestie ZUD zoo
& Ilvd.ii bttrrokou "' bet ~ot "oodii II er let.



i ' i . . . ... ::' :' .' i·.. .'.
DB ZUID.AFRIKi AN VEREENlGD ME:TONS LAND. ZATERnAQ. 7 NOV;E1.{BER;1896.

..

D!
I.

KAAP DE GOEDtnoPE SPAARBANK MAATSCHAPPIJ, .TE KOOP~ TANDEN!

DE DEERINQ " PONY" MACHINE,
hierboven afge 19eelq, heeft eell snede van 6 vt., en stoat op Rol- en
ï3aldragers, die Wrijving ~oorkomen, U~tslijten voorkO~8:1
Reparatiekosten uitaparea, asn de Ma.ehmes DuurzaamIlE:id
~racht,en Vlugheid g~veDen ~e stil en zuinig in bet "erk n"l~el,
De Deëring " poNt" Bindmaohine, met Rol- en Baldrager£, 1~ .l.
Ilitkomat van de ondervinding en' arbeid van 20 jaren, en beeft rtT':
getoond de " Koningin van hêt Oogst Veld" te zijn. ....

Ecnize der voornaamste trekken va.n hare betere kwahtelt f.IJn,:-
1.oRol- en Baldragers, die haar de lichtste Bindmachiue Il' Caledonplein,

de Wereld maken die Eetrokken wordt. Kaapstad
2. Elevator V'erlengtng, die het einde open of geslote:

maakt,om er naar wensch Lang of KortGrnan mee te hohaude]«. LE'l'TERZBTTERS.
3. Verbeterde Oarenwmder en Snij Apparaat, ?at IL ----

staat stelt om dichter te snijden dan eenige andere madllne, eli
kort of neder gesfagen graan op te garen, dat andere Binders ONMIDDELLIJK gevraagd goede
zouden verliezen. H ollandsche Letterzetters. Vast

4. Bind ::A.pparaat, dat eene dichte ronde schoof van ('("llge wer k, Doe aanzoek aan bet Kan-
verlangde grootte maakt, minder touw gebruikende dan eelllge 10'Jr V!Ul dit Blad.
competeerende Machine. . " ~ ~-----------o. Lage Stand en het middelpunt van zwaartekracht. lo.1I)lUieLeverancieraanbetObserntortlli
dicht bij den grolld, waardoor de machine met goed gevolg ge-
bruikt kan worden op de Helling van Steile Heuvels.

Do DEERING HARVES'I'ER CQMP, gebruikt 3000 .rnan III

hunn« '\YerkplaatsBn, die 51 akkers grond beslaan, en kunnen, ,-;oor
il'dl'!"\ minuut dat er'gewerkt wordt,eene Oogst Machine levereu. behalve
1 [),UOO ton Bindgaren per jaar.Schrijf om gelllustreerde Cr"talOguSen Prijslijst, en zie de Decri:1g ,GEVESTIGD u UREN
Machines, die op Rol- un Baldragers loopen, alvorens e('lli~e andere te ChrtJlometer-, KQrolog&- en K.lo~ Ira,

seopen. Boeren en anderen behoorden ook te vragen om Deering Bind. . Jl ...... Gea.- Dotil "'....,

garen, en te zorgen dat zij het krijgen. ---

voon HET KOMEND¥. !'F:IZOf.N nF.Vf.LF.N WE AAN ONn

TUINSPUIT van de beste kwaliteit,
GRASSPRENKELAARS, TUINBANKEN, HANG14A.T· Extra Booten,oor Engeiud, ,11 Las PlImas

TEN. .
P

AHUN DA.L CASTLE, Kapt. Wl!o"DItR, omtren

ICNIOMANDJES, bevattendb alle benooJigdbeden voor groote .. . November. .
klein~ezelschariten. L1SMOR!l; CASTLE, Kapt. LE SOBCR, omtrent~ 2:, Sovember. .,.

BERG. APZA KEN. (zooalsop het T88teland TUl Europa iJl WAR}VICKC'AllTLE,Kapt.WALLACE,omd-ent

gebruik) zullen zeer nuttig bevonden wonden voor bergbekliJnmera. GAR~~l":TLE. KAI>t. HUDALL, omtrent.

Proboer ons CARBOLINEUM, die Houtbewarede vloeiatol. Timmer- . Voor"Vra.ahi of Pe.sea.ge vervoege men
merhout, met deze uitstekende stof behandeld, zal me' ..... an. ZH:h bij de .Agenten van de CASTLll
oorzaken 'van verrotting woerstaan. MAlLBOOT M.liTSCHAPPIJ, (Beperlr\.

CORNWELL & CO.,
MEESTER KLEERMA.K.ERS,

_ ,St. George's Straat~ UBIOH tiTOOMB-QO-TMilTSCHA..PPIJ
~AAPSTAD.

---------_.----- APPLICATIES voor Leoningen '2;}lllen dagelijks in
overweging genomen worden ten Kantore van de

Bank, Groenteplein, Kaapstad.

F'.EHSTE KLA9 &T()O.\{KOLE~ Dil g~land per" SchW'.lnt
!t'll " "an

t 'I Cardiff, die wij t eu h'IO,.:,t(· kunnon Aanbevelen. Ook Guano, en
verwacht binnen kort gonaamu 1.1zvr G llano. Alles tl'geu zeer la,gc
prijzen. Doe aanzoek bij

DE KANTOREN van de DRUKPERSMAATSGHAP IJ
VAN OE SANDT OE VILLIERS '& CO.

AAN AANVRAGEN VAN 'T 81NNENLAND WORDT
PROMPTE AANDACHT VERLEEND.

S. V. HOFMEYR,
Secretaris.

ST·EPHANJGEBRS.IBEPERK.T

ZIJN VERHUISD NAAR

I>e ",c»e~ ~a,I'1 D. ISAACS & CO.,
DE KAAPSTADSCHE LEVERANCIERS

VAN MEUBELEN,

No. 37. BREESTRA~T. Ho:A.A.PSTAD.

DE DEERING ZELFBINDER~ ~nUOGST MACHINES. -De
De meest verbeter<leÓogstïnaëhines in de Wereld.BURG- EN WAAlSTRAAT.

!TELLEN NU TEN TOON HUN LAATSTB Z.EGEPlrRAAL 'I)E DEERING HARVESTER CÓMP, van Amerika zijn nu de
L ;::l'ootst.cfabrikanteu van deze klas van Machines i~ de Wereld, en
deze pInflitshebben z~i ingenomen door de verdienste van hunne MachIDes
nie op ROL- EN BALDRAGERS loepen, en de licbtpt~ om te
.ruk kcn, zoowel aIR de sterkste, lichtete en duurzaamste in i,: nl\rkt zijn.

Do DEEIUN(! R.A.RVES'l'ER CO]\-fP, zijn ook de ;-.\rootste fab-
riknnb'n van Bindgaren, 15ij levenn ieder jaar uit hun eigen werkplaats
15,000 ton.

------ Het 'Jameson1 Slaapkamer Set
(ONS EIGEN MAAKSEL),

IN GOED GEDROOGD SOLIED ESSGHENHOUT,

BU.HG- E~ \\T l\_ALsr!'RAAT. .______------ ---a.s
DE SAMENZWERING

Ónd~untl ]fun/oor
IS '-l'.:E: ~ ... '"v'" I !!liI>

NAAR DE HOEK VAN
KOMPLEET',

1Ss. £9 1Ss.
tJilmiNDE 8 ART/KELEN AL8 HIERONDER:

'l'EGE~ DE

Zuid-l\.frikaan~che l{epubliek.
Prijs slechts EEN SH ILLI NG

EENIGE AGENTEN VOOR ZUID-AFHIKA:

LLOYDS EN 'COMPAGNIE,
40. B'URGSTR.A..A.T,B..A.APSTAD.

\,\11 L rmn "l'll \"l'rtrO\l\\'j"Ulr, ."olll'dig en hooiend verhaal van de
Slllllt'IlZII'l'rill;_; lege'n dL' Zlllt!· Afl'lkaan,;ehe Republiek lezen,

koop dan bovl'ngl'nl)~'I);dbll(·kJeuI'L'rgL'druktuit ONS LAND en 'oewcrkt
volgen;! de \),':'Il' brounen. De ol'lgllleell' taal dor documenten wordt
wo veel m');":I'liJKIJc!lOlllh·u zood.u de gUl:H.:hieuulli:'ials volkomen juist
kan bosehou wd I' or.l« Il.

1 exemplaar
6 exemplaren
12

PRIJS:
voor een shilling ..
" vijf shillings
" negen " .

"
VER'{RIJGBAAR AAN "ONS LAND" KANTOOR.

.-~---------

De voorr3ad is niet groot, doe dus DADELIJK Aanzoek.
-----------~-.---------------

De Heer JOHNSTON, (L.O.S.)

\
t (I( li: ,,.,.I~,j:ll't II III ,r,·,I",'IIIH'I:'I·il:qlmvt d"11 lI"l'l' ],1\01'1' Ilt'efL JIl'!

.~!"II',,'':,'11 zl.in I 1;,-,lId"1IIC hl·l·ichtt·)) dat Ilij bl· ...lotcn heeft zijl!
bezi,!.,!"hl'ld al, 'I'audmccster \UUl'lkzulll'll .uu: I.ijll olld adres:

RIDDELSDELL KAMERS, ADDERL'EYSTRAAT,
:X...:. AAP STAD.
. --_._--- _- ~.~_.---~_... ------_---

BELANGRIJK
II.P'l;I\\'T, 3 voet ,t Duim wi,iJ. en 6 voet 9 Duim hooi met ~m'lgelglas

.J}' Duin; bij 14Duim. ea 5.·

VOOR

GRAAN BOEREN.
BUR G STRA AT, K A A.P STA D.

/ . _--------
BOCH & DIBIE

Invoerders' van Allerlei IJzerw:rk,
Behoort men altijd eerst te gaan om

KOMBUISKACHELS . EN LEDIKANTEN.

BESTE ZUIVER

MAN ILLA BI NOER TOUW 3 VOET MuUBEN Top W A8CHTAFEL met Tichel Rug, met Klein Kastje
beneden, em~n Kapstok: aan elke Zijde. ~~ J.4 ••

tHd. PER LB. NETTO KONTANT.

De ondergeteelrenden zijn be-
nnd monumenten en graf-
.toenen in ma.rmer en gnl.niet
te leveren en op te richten,
graven met llteenen muren of
gt"&Dietin te sluiten te Mai'"
I&nd of op andere kerkhoV'6n
in de Kolonie:of aangrenzend.
Staten, tegen redelijkeprijHll
en met den meesten .pood.

lJr;eren 'hekwerk geleTerl!
vol~nR alle tee'lreningen, Op-
lIChrifte.n gem_kt op de beste
wijze, ingelegd met lood. Por-
celeinen k:ra.n"n teg.n da
Ja..agste prijr.en.

PIIUln.en l!1l prijaen worden
fr<Ul.OOop II&Moek pwudeL

BOO lit -

R. M. ROSS& CO.,
1ii~ ... a,I1ds~lPa,a,~~

~a,a,PS~a,d..
Een Prachtige Voorraad
NLEUil wnTIR Hnno,}

IlfSLnDnI AL~,

JONGSTE ftlEUWICiRuU:-
Bemoedigd door de enorme

verkoopingen, m a ke n de Fa-
brikanten zich gereed om

KOLONIALE STEE~HOUWERIJ... ._

250,000 BLIKKEN
TE VERS,CHEPEN.

3 VOBT Kl.EED'UJ'KL voorzien van een Spieg-olglas 18 duim bij 14 duim
patente wieletjos. £2 7&. . ..

Bo,.enge~~mde is aanmerk~lijk heneden in prijs dan de inferieure inge.
voorderal tlk.clen ~Jl. !laa.r Wl] slechts h.ont gebl'uiken dat goed gedroogd is
ID de ~olome zulfeJl Koopcl's het YOQrdeelhebben van onze wlJoW"borgdat
de art.ikelen de ~tte van het klimaat zullen staan.. .

VERKRIJGBAAR BIJ:-

B. G. LENNON en Co.
HEYNES, MATHEW en Co.
J. D. OARTWRIGHT en Co.
B. LAWRENCE en Co,
STEPHAN McPHERSON en voo
en bij a.ndere Pakhuizen.

D.I AACS&COUTw.
eu"EI HEADAOHE.
. PURIFIEI THE 8&..0001
' .................... _,..,_
Zuid Afrikaansche Vertegenwoorqiger :-

CHAS. W~.HOLM·~S,
Timber Straat, Pl,-ermarltzb\lri.

UITSTALKAnRS. '
LANGlrlARXT-8TRAA. T

D

~!BB.IR. I-STR;AAT
TRA AT. PLEIN • ST.R.AAT.

KAAP.STAD.
R O~ en ZONEN, Hoek TU Strand en L&npt..t,

. K..AAPIiITA.~.
MIUI£WI; wa. TEL£UI. BJ; 'Wf Ul'lTAi.

TANDEN!!
TANDEN!!!

~

Heer WALKER,
DlllEKn:rn YAN HET

LONDENSCHE TANDEN IN~TITUUT
UIsIer I<amers, Gronteolein-

lIEEFT de' eer aan bet publiek
. in : de Buitendistnkten te

bcricht.cn dat bij een HEEL STEL
TANDEN lil EEN DAG kan
leveren kg-en minder dan de
us L FT van den gewonen prIJs.
Een ",a.ar~g voor vijf jaAr, wordt
met elk stel gegeven.

Alie Consultaties geheel (;ralis

- ,

Venster. Glas.
AL...LE -grootten en soorten,

insluitende Gek I eu r d,
Fancy en Spiegelglas.
Orders var. buiten otnvang-

en speciale attentie.
G. BEGLEY.

l6Ia\
A. SPOLANDER & GO.,

Gonds eB Zilveren H~ Dl

wanucl~.

.ZUI D-AFRI KAANSCH E·

KONINKLIJKE MAILDIENST;

D~ " CASTLE MAIL " MaatschappiJ.

V·EStoombooten dezer Lijn 'l'ertrekken
van Kaapstad naar Londen om de

it.1,deJ'fln Woensdag, te 4 UUl' n.m., naa
Madeira en Plymouth, te Sint Helena en
Ascension sanleggende op de bepaalde toa·
."chen ti jden. .
~"T.II-H.ARW ARDEN CASTLE, Kapt, RIGHT.

., 2i>-TAN. T.ALLON CASTLK, KAI't. DllI>C.l.I<.
1),<:. 1)-l\ORHAM CA8TLK. Kapt. llARJl.lSOl\
'" 2<1-11UNOTTAR C .. STLK. Kapt.

UNXON i..XJN
KONINKLIJKR MAlLDIEN:ST.

CBEPERK.TJ.

DE 'Ma.ilbooten der Ma.atllchapplJ ver-.
trekken van Kaapstad near ~ngel&nd

ru 'Madeira, om den anderen Woenadafc tem
4. uur n.m., ale onder a.&nleggende

VOO'R ENGELAND.
" 18-MJo:XIC.AN, Kapt. COPP.

Dec. ::!-NOlnlAN (Tw.n ,;crc ...-). Kap ~
.. I&-TARTJ;R, Ka.pt. MOI<TOl'<. 111;.

" 3O-MOOB., Kapt. UIU.¥Fll<.

EXTlU BOOT1 ..N VOOR E~GJo:LAND .
GCh:~PH. (TWin <crew). i(,.~;,t. Tyr.(J:-. omt r+n t

l"ovemberj doet anu Tl:lwnt1I' .

gOT~ (Twin Scruw), Kl..1Vt. l'd(Ll.t~ErC (l1!~'rlr;:
Nove~l...wer, doet ran ::St. Hehna. A~'!l~jI')IJ
Tencritie.

TIl.OJA~, KaJ.<1. ~iL'I!ELEY. omt n-m 3 Decem ter. 10et ~n f~:ncrific.
(,AUL (TwJO :""tTew), Knr.t . ~TL\ ":I'-TU!, ,>("

17 lJo~x..'1:!Hlt)(:r, doel a.~l ~l. li'.l lri. \ ... ".

en Tcnerifh-. . . -
:~THKNlA:>. K.apt. M.HKI" omtrc I :;j' 0

ber, doet aan 1'en .erifle. '. eli I ~ 11 I

Eec. van de M.aa.t.echappij's mooie :'v.JO"U
booten _I SQUTHAM..PTO:r-; verlaten voo
JiA.'M.Bl:!RG, lrort na dIl e.á.nkOlIll!l vs
deU! 'Mailetoombooten
RETOU B.KAART JES naa.rENO ELA-'"

~ngbu.r voo.r Zes M._rulen, worde" nILK
[elkt ~n een vermindering van 10 rerean

. op d~n Dnbbeien P_geprijs.
&ETO UH..KAART J gii naar ilA Y V. ~ ,

langs d? K:UST wo~n ui~reikt ,our ,:c
terugr&1II bmnen Drie :Maa.nd,énper de LmOD

of the Outie \i.a&t&cha.Ppij Stoom booten
Voor V l'IIC.ht of Pa81111g6doe men IIo&nwel

1&11 de Kantoren non de Union Stoomboot
Ka&techappij, A.ddar.le1'8a-'- .
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KERK EN SCHOOL.
Geen meuwe "Volksbode"

nocdig . PREEKBEURTEN

GEMENGD NIEUWS
port1.1_geesche Bezlttmgen.

Aan alle dionstknechten VIUI den Heer predl
kanten an ouderlingen, die h:nte1ok beln.nlt
M1ellen ID het bell "1111 de leden van onze
dierbare ned g ref keI I.; IU de Kaap kol<>me

Waarde broeders '-Ket bn DInt onbe
keml zfJu boe tWlens do llat~t"l ",ynode er op
aangedr()oflCn IS Z<lOdoor dell hoog eehllWlrdun
moderator als dour .andere leeJ:aJ>.fS dat do
respeotlVe ringun Cl wp,k van znllen maken d",t
de groote ell Illt-yf1'\tl "kt e gem oen ten onder zUn
resorr > erdueld zullen worden

Eu hoe" el er nu reeds drie Juan WJ leopen
ZUll rs aan die opdracht door met \::n nug
,oldaan ten minste mot door ik\ ,,,,gen
onder "elke do gJootate gomt>enlen sO~~len
I w die VUil George Swellendam Paarl e;'t<"r\LI
lJ1\gh All"eo Hl den nng '~"lfott West I"
eene nieuw e gc!U( ente gestie t ""alO an
V081 Il~ }, n d tat voor be fL do ~J en ak
kei en leersnr Villi "\ w'tQ~W efl" oor te
Jank II Aan, eerw 8 be oe, ngen I het
grO<Jl~1 deels toe te ~elll'I,.~n nt ", g' lJt
8""tlcht 1<1 } eie wien ecre toekomt

Maar. "ot 1ior de nnge: tTe Jrge wel :J<
darn Paarl en I'ulbagh 111 deze geel ut ) NIe"

In den IlOg van Geort <l h ft 3Z'" ~11 Ie
Ilfoote <'II II,tgcstlOkte gem"e~tc ~dt u I

'0 die van F\wcll'lIldam de groote ge ente
Ril e1-sdl\.1 111 cl e \1lU de P url de gemeellte
p,kt tbe'" ell III die HUl I'ulbagh de gemeente
van (jal I na L ill ons ZICIl "at de otficiecle
opgutf omtrent die gemo"nLe 'oor bet Jallf l;; Jl
IS zoo 11" ,on«>b, eren ill de laatste nummers
008 kei kelUk org 11\11 D. Kerkbode

TELEGRAMMEN
OVERZEESCH

ZONDAG 8 NOVEMBER 18'16..--
WERKVOLK lOOR DEN RAND Aan r!~ R"la}.;ltur

lI1jlobeer -Toep de 1 (Ill ebode ge!Jlaak-t ...ord
boorde men hier en daar sprekrul dat r e"u
plan bestond om bet blnd wecr m bet Leven te
roepen en C~llmaliJ per week UIt te ge' D zoo-
nis tu he .0 Hot SclHjOt DUDilllst or danr
mess van ~1l zal "':l.I1t men hoort er ulel.
mee, van r voor IllI1 ben blUde dat Wil o""t
lotr hrokk s van Irrachu n zullen hebben
n 1 ~ oh.:er kei li'- wHen wel urnen d",t
Il ewer\i.ég met 0"8 Laud. olkOllleu mogihlk
B d ,Ir het Llad wo goed g~red.geerd \\ ordt
"I. W I maar \ erlangen kunnen en lIU ook ee 0

• ekc'Uksche I1tga' e heeft ,,"III niet. op te
'ggen v lit ZII sullen "el oogrtlPCU dat do
Il.) vau (! IS 1"'ltl oen ramp' oor' ou. en kerk

"& "In en ,hl het derhslve een dure plicht
• MV blad of' alle rnogellko w )~e le steunen
Ga dus op len lIIge.hgen we!! eoort eu 'I)
~~t II dal.i ver met I",kla:;:en maar mtegen
dPl U" gewl IUteekenaar. da.gclOk. "IPU toe
nemen

Pre f.:;'_",rs De 'os eli Marais hebbeu het
'0'1' bee d g~ '0 en QI III 0" blad kW"8~1Ca" Hl
I" lIng le besprek er ell a ndore n sullou hen daarin
,olge"" Ook danri: h ..bt g) wel ged",," om
eeu kolon 0 r l"crlJlr. be ..chlklxl.~r te stellen

<Iade "nds<herh'tlge zaken te hcsprclo:eu en
ik crtrou\\ dat ~Tell"ecl gehrulk ""I
w ) den d. I an de korte pr:lllt)et'

zr« uu.e st leerzaam zun

Groote Kerk _Reformahefoost s Morgen.
(Holhndscb) ds tejtler .",onds (Kngelscb)
ds Z J de Weer

Zeepunt - liMorgens. geen dienst
P '}'K'ndorp -II Morg~us.. geen dienst savonds

dr Kolz,
Hano,-erstl"L'\t Kapel - 5Morgens getn

dieust S B\Clncl2 ds Roome
RoggebaaI - a A vonds, g"en dienst
NIeu "e Kerk Rreestrnat -. M!>!"geu. 'l 3()

en ~3'<>Ddli i U\Lf (voor Jongelieden) ds C F
J 'lnll~RUIt nlmntlltrnalmal (Engelsebe diensten ,-
s Morgen- 10 W (henOmllng.feest) ~ avonds
7 ure (sp9Cmle toespraak \ oor Jongehoclen) ds
D Bo;;lllllJl
Rondeoobch - • :\L)rgens 'Il 8 a' onds ds

Y:l.rehand
~t Stephens - 8 lf orgens 9 30 en s avonds

7 ure ds ?If l Botha
E,ang Luth K..rk Strandstraat -" Morgen.

11) ore (Hollanciseh) en s avond» ti 30 (En
gelscb) ,II Z"hn I\loemenfeest 3 ure ". oen.
dags' ond ,.30 (Holllncisch)

GroclI~puot _Hollaud""h "45, m Engelseh
11 I' 'ID eli 7 ure sa' onds ds E de Beer
1,ohdagsschool 3 D m Preek ~OOr Jooge heden
61l,ood~
EbenHer Zendlugkerk Rozestraat - • Mor

gen>! t ~ en • a' onds f, ~ eeT" Dre' cr
\\ IJnherg - 8 Morgens 10 ure (Holl.a.nd8Ch)

ell • a,ondH , ure ti' ogelsch) ds :\ J L
Ilofme\ rBA.

bmlOn""t.a.d -. "orgeo, en • a,onds (En
gd ....h) ds 'nn 'H1l2'~n
\ .. I" Prote.talllsche Kerk H<>Ut8traal-

A' ond henst (F "geiser.) 7 11"re onderwerp
1he BIble as tn t\uLhorll\, ds D P Faure

---Locnexeo :M.UIQt es ó N 0\ -( Reuter )-
:De gouverneur beeft beden aan deu verte~en
'lfoord1ger van de Rand nBaomattll van mUDen
de~elfdc voorreohtcn toegekend als aan dien van
de karoor 'an uujnen reeds vergund Eon ge
Icg91de aanvoer , III werk,oll.; kan IlU ver"acht
'II'Orden voor de goud volden 'In bet grondge
bied der Oostknst

:DE IlT$RE.~ M, Ril" >ti t' (,
da S\UlDe~ .1>"1 ae er
priJzen

T&:-i nEA.'! word n , lW]

~lId voor hd I· U\f~1 II
putoren te '" Vnb<- ;;

TE"I Ef'';; ,.."roen van
'VL~I voor h. t le\cr~1
tUig u -Z,,' o,lvertoJlltlIl

(fIlt de G-aulle."ltei/lCltB Gawte)

ti.H AL S I'aEl'I1IER

h(I"r.;KLlJKE AC\.:DEl'InE

li I El" El". 'lEf RDERllEID

wet Op de Hollnndacbe tanl van IBMIs' an
verk lallrd 111 '"d;or,a" est
proelamatic van ien h~"'n COmnH$barL'i

verseh jnt waarin het Kaapschc h(w'gerech' bof
tOL 'of enn "'ppd voor het M·tabeld:mu""bc
booze he f OOIaald \\ )rrtl

10t l( fP~lrn.fcur van K..:"lfler6 le R ert ort K hl
berl-e\ l~ DAngostckl H. \\ oodh g en 1.(\ \\ nIT(' ..nton
T Cast los tot vel tkomcr I bet, d .Ir kl Mnc ear
WAllen p tot "tre,l ~I va \ I",rmllten voor vnu
""I em!all ~< PaA,l P de \ Il r. te

Oos: J G Iunes

TROEBELEN in RHODESIA.

(ODl EY" PA1ltOlilJ LE

DE KA \, ... II.
bela:; Img h~ff,"
T1lD ' ast!,! :>eJ
nog om dre I I

Gttbou,1cn w rdel

rs ,Ehti:[EZl\(,

KucH

o v •

§..

~
IDe Cap~ Tlmes en ons Theo-

loglsch Semmarle

":1 af~eh,g I cxawen 7. In de ,o!gende per
sn' lt g' lcg>tllne<>1 I '''' dn' beroepb.-..ar 111 eemge
g<mO(' I~ <ler ;\p 1 (,,,rqf kerk lW" ,llllWl
L, fuc EoL"n l):u ,d 1h,,, n eli IOLrei 1beo
loru'"- ,an de.1I HlI{e\ t.:r

\le oor" 1) de \ ,II,,,,.,. "'lI le Be"""'"
I I-c-Toar der zeud,"ggclOeellto be",.t'lid
1 1 I deLel

Jl nn \Cr \Io,"~ an K<llhlU"dt I.
I" ov. l"k-rOl t PT

lal<l n ,,"'I 1,., Jer tafel-, 1ge1lmet de
nam"n 'u hel dele bezorgd badden en ..an
d, I a.1.aar l", I, n 1~1

rill 1 lafd ~lcJuftr Steytler OlJen;!e I Id

o JOr mCjutfr Smu'. me)llffr V:u 'Vween el le
)01 gt uil'rouwen \\ l.hl eli Courlol"

fru,t\ tnt ..l -De Jonie)uffn U" en Com
bnuck Kraft M.ahill Hoffma.n el Joubet;t

Fanc' tdd -mejuffr 8t,emmet
Bloem,," -De Jongejuffrouwen G IC (")

"-te) tier Bu-dLe 111uller eD RoIlX

Zondagaobool \dodel en (,aiel onder t<>e'lcl~
lan mtljot ....ouw"u l Theron Coma.t1le cn
:,cblckerhng '(

" B -\\ a~ dCLe tafel aanglOg trokken \ooral
de a:todacb t 'e"",heldene artikelen ~ooal. een
kIeme bouten .toel rustua.nk !y~eren dnc..- ",t
boekrak "ltci"3JltJe eD houten ~aal'cloo~je
lie alleo op zeer netw Wllf.e .....er<fun gemaakt
door eeUlge lo, rhllj!en lI.lUl d" mflchung ..-)Qr
al1ne hlanke kmd"reu 111 de Breeatraat

Fancy tnfel-De Jongejuffrouw Kotzé en
mejufffloow Roos

\ er' crsehrngen -
IHe wel-PapeDdorp door meJnfnou", De

Beer gea.'lS\8teerd dOOI meJut'rouwel A. de
Beer J C de He.". ~ l' He) n. \\ !Iter en de
)ongejufnouw De \ ilhe ...

1d~ lafel - Hano' crstraa! mCJu{vrollw
Roome genSl!18leerd door meJllf"ITOll" ( Mul
Io;r ell df Jonge JUh rou ~ ell Brown ell Rou x

3de taful -~e)lIh rUil" Marquard geaMI ..
teerrl dou mCJuhrou" D Rosma.n

~de tafel -Me)ufrruuw 1 heobcti.. de J,mge
Juf'rouwetl Theulx", (twee) en B '''Il ScllO<"r

LtkkeJ1! tnfd -De JUllgeJuhToowen L Rrc
'UI geassisteerd door de Jongeluf'TOuwen Rotl8
( Ine)
l nllcbe"n t:\{el-MeJuhronw6n Wauerfal~

W'LI",n Bre' IS .. n .raf
"p$llgoedtafel-De )OOReJufvrouwen Geer-

gle Helen en AnDle :Sle)tler

Een woord van waardeenng.
"wellendam 4 ~ovcmber 18<l6

1\filnbeer -OnlanIl" ootnng Ik nn de 6rm3
W_I. & Co eell prnchtlge wandkMTI m.'
nuttige en nIeuwer wetl\Che boerde'1)heno()(hgrl
booeD er op a.fgeo!Chllderd r:ooals ploelfen ellg' 1

mAAl en aIldeN. macllme- enz enz J .,der
laneI!....owe' zal goed doen al~ bU 10 .I.w kon
de paklmnen 'all d,e hceren III de Lange.trut
een he:rOt'k te brengen

Op gem Ide "and kaart zUn ()( k
tell

1:1,,\ d"et bel bart 'Hl

III Chnstu8
PRESS) JER

~loemententoonstelhng
aan de Paarl
(I

UH Ál HIKA~!:Il

t.:cn Il €

, t~le"'T"fi.c\
lapp ..._f1 l~ I ol\t! 8 'f,"losde IJl
alh er !;{\:h 1 n h .t ~(h(l l-S'clouw \1. }nt
Da, co I,,"tuut zl1 Ier 1 alfl de II e,,.,"'t
"'a\T\au let c I !lj WOIJe gtrledlellk
aa, ge, clIl le ,110 1 gedechel I II I
de P' Ilwkc I I Il Ih ek Be' weder het n,cts
te 'ó\t:! ~cheD \ r en dit 11 f\anmerklnggencm~l
kon de opkom.! ,~eI gll,olel gc" eest 1 I'
o er 1et nlgemeen wa. de tent)l notelltn',l bu
panll een sncuc" e' d lam'" eli be"l en "e
1.lch 7. , t u, ,I hdhen 'eldienen "Iler Id
Hl( r le" ,ze" Hr p "Il"" welll wgeflcn! De
,erschillende , orten' an blod ICI "\feD goed
gerangschikt en alle. sche~o L'1 den haak te z In
M , "eID\ge ultzontlcnug,;n "ar n do bloemen
eel beter en l~ lnzendmgen lal rilkeI daR

laatSle par De I orplant"n 'aNn. en "dIe
hlocmen t 10kkon b '(I"lel de nand l( ht t n
"lrel eerswkl .. zo() ook de I, hrn en anjelieren
" at zen hetreft d,e "ar~ll n,et zoo mou' ten
ge' oLue 'an bel' Ilgunstlg w"'!er ~an de t\\ ec
,onge dagen lan 18 de beste t Id 'oor rOZEn

ook li ,00rl:,1] el1 kon de telltoollstellu g eeDlge
weken ",oog"r .plaats gc,ondell hebl en dan
W~ daar stelhg een prachtige en bUItengewone
~ertooOlag want rozen waren dIt Jaar lilt
muntend nan cie Paarl De oompetltle moet
echter _terkn zuu en wu hopen dat aUe belu.ug
si ellenden hIe ... p lenen ~ullen ill de LOekou>.st
De Paarlsche bmd (d,o wordt nu "eder wakk()r)
,erschnft"l dell p~nweztgen eeOlge stu"en
munelt en gaf ook ean "rollll'lDllde~'()ncert 10
den avond "'I wenscben den a.a.nvoordefs
geluk et! hoptlll dat oe Ult.alag OOOG aanmoedi
~~ lUD OIII rooritepall ell dOH \cutOOIl·
• lWl~lbti b.~

r", L'E"lIEH( r -De derde ,I
oen boooel ,a" Katbonne leal "m rh
punt. "erd gehouden WMnn el ier
gen mge.hend werden''',,, l,.,Jrnge
3d De ""hednles toonden Inst"n a.;
\ an £4,2 I f's Gd -n bateu ~oor
de t"eooe \ergadennll we~dell ':b
drage \an :£300 M 1 Jd bewezen He
...ae ~eTkocht en had £99 13s 4d or
Er werd besloten bet rapport aan le
het verder behe.r del boe<kla a&Il dtll

Ol'tf " lI1C.

ONS WEEKBLAD SCHEEPV AARTBERIOHTEN

TAilE:LBAAI

llL( I: '\ Z\)'.;u \GS lliHEIn

la. dOl Il" lt
~ Inheer -t lankzq;~en Il , or d, loe~e

zooden prLdno,"meno 'an II, II ,lhl I 'oeI
,k mu gedrof\gcll ti 01 Jn compliment te IJlllke'1
dat bet blad cr wo dc_el Ik Il tt,,,! G I 'er
d,ent de Inrtcllkht-e ondersteulllllg to deze
ond(.>lmomllig en dte 7.a1ook zekel Olet UltlJl)
'en aiR on'" ,eraf wonende hll,te~meuschen
m \ lf eer~t met het bL'ld kenn1.8 gemaakt heh-
beo 0 I' II ecl.;Ma I 'oonlet In een Img ge
oeltie behoefte aan een voll1'!dtge weekly

III de Hollaudsche taal eli 18 voor Afrikaners
"e maar eens of t" eema"l per weck e"n post
bebben bepaald onmISbaar De prv! van l7s
00 per JAAf ,~ cla(\rb I UIterst gerwg III IlJIIl
merlring nelDende hoc.ecl leesstof m acbten
Afi"lkaner Slu meD voor zl)n gefd krlJgt

Den meo ...ehllil eeu lang leven eD '1'001..oor
1f1lDWlhew1el verb10"o ena

Quu~

AAYGEKOifEIr
4-H Ilancl<chebar'>:'u .an B8.J'M'
4-lInLsohe bark Bandenc'r3 \an Barry
J-"':> ~ ro~ ~an!';1 Heleuab ..."

lk !>en ent

parlement "M Olel no "hg Jl\al de
d", Vr J~LalIt geregeld W3'" en

het lund er OQk n,et slechter aan t)6 wa- "0 4-nnh of Westm,n k.,. 1lllAf "\jI ...I"",
daD tO«11 de deputatie bern laal3t ",zocht +-!;~\I arWlcl, Cutle Il""r klUtba, en.
Gelukklg wIlS de ptlSt Illet lUldellihr f~l« Clen !-,,~'aulllw;, naar POJt "oUotil
en de reg-eenng deed alle! wnt er kou ge aan I LO"'DE:<f
"orden Het scheen dm lDen dacht dIt d< '\o\" -< 1cr telegraaf )-De ~oTh&m C&iI'le
regeenng heneesd was het parlement t-e onl 1. "18 verlrok hedeDmiddag van Madetn\. ~
moelen dit wag DIet zOO het mIDlsv'ne ...~ Ha le<h C""tlc vertrok Ditl8l.ls.g om 3 uur Il. m Vil"
daanOOf eemgen dag bereId Het wae lbaus 1",- P"lma' De Moor kwo.m ,,~ om 6 uur
met !n_ bel belang van bet land bet parlement ,m te MadelfU MU

buecn te roepen ~O daarom m~t HUO aut- \ ' 'io~ -(Per telegroa1)-Ile !li Greek kww.m
woord aan de depntnoe '9n dat de repnlli h"tc~~r~p~m~)-Det.bG:")~=
Dici I&.Q hlar ftr.ou _Oil 'roldOfn. IInrei. lICdCU (/m T IlIll l!JI!. VU TIIICriII, ~P !le

lERTROKICEN

11 \~~f-nt '" Ij""\ -(Rrol'!) -Petltl~
t III ~an deu pr<l31d"rrt door Joha lle"burgsebo

dIe Zt:lS d:tgen per wOOk
nde w~rk op Zondllgoell to

door IIOtnmlge bakli; rs ge-

o

Kl",-
A~-
Heer
om t
den \
oorl",
dajl1'
mMn

lt".
gaan
1e

toe a
gedur
bijge.
&ar ~

ber.OII
1 I

-
BE

Wij

LO
AFDE
In dr

Op '"•
ZeIl ~

DE
Dmm
geleg
eén li

Klap!
125,"
Vrucl
tusscl
yoorz
gebet'
besta;
ders,
bene,
belde!
ZIJn b
welde
Paarl

re~~

lIJk w
L

LF
Paar'
en el
een a

VA
van
PIJpe
Kran
2 Br.

V
gen,
Plkk
verd(

Er
ment

De
ten 1

J. H

lOO(

0,
III
KL).
extr
pre:>,

J "

Pla

G
Brl(
wor<
'fan,


	gray00018.pdf
	gray00019.pdf
	gray00020.pdf
	gray00021.pdf
	gray00022.pdf
	gray00023.pdf

