
Bezoekel'$ aan
ons een bszeek te b~:!,'(fJlf$D
eAnige aan.gebod~Fle ICOJDDJ8.&;
en. vergeet niet:- ;

De roorraad mo~t
Koekna Plef. en8pl;Idfi~~...

VENDU'"-+."...-~-.....................
DE ondërg~tëek~nde dalirfoe te~~4t-r 2:a1.

verkoepen I : ," , "
• j'! U ~ "_

BO U '1~K lt .4:'s;It~~'~
, ~ OP. "./ "~

W06NSDA~; 12 ME~;':'::,:;"k1l'_'!".II
Ten 7~ uu~ 's ,,!(Jr,~~~s.:',:~·;'.

, ,:' "" .' .

r" (jO Bee !.PD. bestaande
14 Paal' har Paarden, 10 Al 1Jl'""'~Z:"JI!!l.",,,,,,, .....,v....

Hamels en Ooien en wat ~~~~~~j~~~~~~_~~~~~~,
Philipstown 12 ,\ pril, J 1>97,

, I G. J. HUGO.
RiebOOlt West, I,
'23 April, 1897,. I

t PPLIOATIÉS met certiJié&ten
r\ van bekwaamheid, zullet1 ~nt-
vangen worden door den ond~ '.
teekende tot op 29 }{El, 1897, 'Yl)9r '
een 'Tweede Asslstent voor eie
'l'wéede 1Qa4 PUbl,ieke, 8c~ool,
6riwtQwn., ,Grondige kenntl
EngeIsc:k, ,e,n Hollandseb, ., ..........'..-,.,

Kerk wnMp.iftC ;tre11SC'llf~
van Jrinderga ten eene aaIl""'_q;,H~

Salaris '£70 per jaar.
, DR. 1. A.. B. BAYLY, r.

'Hon. 'Secretaris. ';

AAN BOEREN EN TUINIERS.
BENOODIGD,

I~ ,.N tijdl'hjke ODdenrij_ '.r1-
f1.J' olltlel'1lijUJ't,. \I"OI'-d. R1IIabl~
di.ê~rdeScbool te Tro,..,.m .., , , '
h"nneabllr~, Tana-f Diet b&er d4t lO
Vd to.t. I0 September e.:k. ,'.' .~
}.pphcaateo ft oeten ,ID ~ '~'"

yan ten minate!l tweecte ...... óDdér~,:,
.. ijU!r.' akte iu de Zuid.A~nkND~
Hfpuhli6k~ «J een ,.kte d......... ~
lijk.taande (fOOra! ••• "D~ JlCIt-
landeeh). " ," ~'
&Jam: Onder.ij,fr mindeD' ,

,to., oudenr.jsrftl miD.ten. ~12 10.;,
rer maard. , '

Dol, 1'. G. J. lf.EIRJli"G, ,,~:
lohano.~rg" "

Of W. 'M. FOUR JC.
'l'ro,erill .. , ,,'

ALBERTS

GEEN MEST MET ALBE

Vruchtbaar maltellde m;ddele.n von alle soorten.
"

Eerste Klasse Publieke Meisjes
, School Mosselbaai.

BENOODlGD: r Eene Hoofdon-
detwijzeres., 8~ri6 £15Q

per jaar en £3~ voor Hmshunr. .
' 2. Eene Ass18tente bekwaam kin.
deren tot het Zesde, Standaard op te
leiden Ills ook onderwijs in de Hol.
Iandsche Taal te geven. Salaris
£100 per jaar. Aanzoeken ver~e-
ze1d Ván kopijen van getuigschrif-.
ten eri certificaten zullen door den,
ondergeteekende ontvangen worden
tot op Vrijdag, 21 Mei.

DA VlD WILCOOKS,
Hon. Secretaris.ILBBiTS PHOSPHATE POEDER voor Grsen, .Aardappelen en VI1lcbtboomeri.

Landbouw-mest voor Bloeblen.

Zwavelzuur van Potasch en Kainit.

Grond gratis geanalyseerd.

~------- ------------
Ondel'iijlel88 BeBood~d-

Te noodewál, wijk Ond~r Vet en
'Y:8Alrivie~,distrikt Hoopstad
'p.V:S.

"'OODHEAD, :PLANT & CO., -
eent':J'Prllltealta.DILICllle

Bd'rt kkiog- te NIlLYUr4e.,;.!r;!
luli .... A~it. IIIjti~Hi.~1J._
getuigS(hr;f~n in!e 'I!P.i1ltll!fi"Y';N:;,-'tit:.~
op deu dm Md .... ,,_t~'n

Dr. 'J: }JR~-, ',;Strand_en St. ~eorite.,.tr .. ~,
K A A P:ST AD.

! PPLIC~TIES, ver~zeld van
ft gecertllioeerde copien .van de
bij de rit ve~ischte certIficaten
van bekwaamheid, goed gedrag en
lidmaatschap eener Protestantsehe
Kerk zullen door den ondergetee.
kende . ingewacht worden tot 25,
Juni,lR97.
, KenniJ Tan Muziek eene, aanbe-
veling. - ., , ,
'Werk te beginnen 12 Juli, 1897.
,8&1ari.8 £120 per jaar, benevens
sChoolgelden.

DUIl.\J'I.'I:I reiJkoaten gestaafd door
. ' sullen vergoed worden.
" R.OOdeWal, il 1 uor 'van' Hoopstad.

. , J..M. THEUNISSEN,
, Voorzittet' der 8choolcom ..

", nit,oJi~iia, q~V.S., -_Jf-.,. ' l23'AP~.;1~97.

Lang8markl8fr'!Oi ell .
J..LA



R; P. )fA r.ANt A~er.
ADril. 1297. I

!tA

SLECHTS 15 dagen n(\ deo dood
ondlite doclttertje tt~ de flood.

wederom onee wcm.iug binnen, en naam
jongste weg, na een lijden van 10 dagvn
aan de croup, in den onderoom vau ~"
mll,'lndE'n.
La..~tde K.indel·kin8 tot mij komen w.n~

dfrlnlken ill het Koningrijk der He:meI1.
De bedroefde ouders, - . ,

01". C. ~F1YE~8.
11. C. BEYERS.

Oeb. GILL'IOMEE.
Ninsdie, 24 April, 18?1.

Lo}il1)E~
. GoeWin,·
denr in J
IoOOI1t en D

; aldaar w(. \
lien OOWtll' /~·~a.~1
ceretDOJuc

oor een afstand van 2 mijlen
Gme"", tegen een m,!mimum

van 80 Troll] ~aqht.en

~
(VlZ1I O~fI CO'l'l'iltpalltknt.)

2i April. lil9i.
Volgens infonnalie uit goede bron. \'ern~

ik aat, de pUrdenD.ekte itl OOll 'dUtnkt II utt-
gebroken. Op,~ pla&lis, van den b<.'<lrG.
Ha.n:tnanl ~,:~Heui.Vl.er, ~n twee of drie dood.
In {}ondini -un ook venillbeidenen er aan be,lI'&-
keil.' Befftlfde 'tI'ordt i'exegd "an (}.,res flll
TQI~h, en ook op ons dorp ziin er t"'ee reeda
dQoOd.atlJr.~~r~a~~j~~~~"~:Th~!2~:1,I.aahltJMen Za~ hadden wti donder !!ilij , ';eerlicht. Il~en Za~ "erscblkke4i~

noo~nw:ind, Q1Ur het sJlijt ma te zeg.
ren. gWII regen. Onea l'~boeren van omli!t.
Irende'pJaataen 'tOOal in ~eveld, MatJesfon.
rein, J'~eboer en .Iders klagen bitterluk O\"er

aanholldilnd drooJrte. '
Op aanstaanden Derdag \"indt de rO'!JIl1lll

WUoonste rung bier .plaa~. Er zijn bUlla (0

en "ii verwachten een goede opkom
VIUl ~ 1lJ,ad zoowel .ts \>"&D andere plaatsen.
. ()P' Pa-aacb·Zondag was de at. Jllllle.8 kerk

Ul9ala nllM gewoon!.!!' versierd met bloemen eu

1'
1;~~~~~~~~~~.erd n de mOJ:ger)- en a-:vonddiensten goed bij.'-ChÓ!~i«i~liia.i~,rl~~~·~~,De· !toD ede dien dag, di. ali een

1l"""""U", aan den leeraar, den weleerw. beer
g.gllven;werd bedroeg de som van £12

Óf. III
Op .aansUuuiden Zaterdag zal deputoriealbier

zeker levendig er uitziell In den namiddag ""
eli .een réceptie 'll'e-un om de gemeente en
'VI'ieoden gelegenheid te ge-ven den weleerw, heer
John )fWT8Y, 'W. zoon, (hulpprediker albieT),
en eehtgenoote t-e verwelkomen na hun witt<o.
broodsda.gen elders dOOl'ge~racht te hebben.
'Wjj wen8Chen hun Goo. zegen toe en dAt zij 141
!regen en yoordeel van de gemeente mogen
wewn.
Bli de verkooping "IlO den hoor N. J. RaumlUJ,

,te. Boschjea"eld, wa.r.en zeker twee of tlrie
honderd .memehen tegenWOOrdig, en een goede
tafel werd voomen. De ptijzen voor 'l:erschci.
dene artikelen W-llren niet hoog.

ICet 1l&ChimaaI 'Voor de laatllte twee Zondagea
alhier gebouden werd goed biJgewoond. Daar
de ",ergr®i~g ;van de brk 1I0g niet voltooid
'is en de C.J. V. te klein it om de gemeente te
bevatten, heeft de '~rkCl'lUld besloten het
a-:voudll:la&l gedurende dien tijd zoo te bouden
lOOdlIt or geen teJeo.retelling moge plaau vin-

éj:!lige A.:tJik~I""l[1D1iLei'.· den,
De beer T. Roos, "an de Paarl, aditeor "&Il
Koloniale' bra.ndewyn maataebawij is bier

op zjjn jll4l'li:ikllChbezoek. Ry tiet er goed lIlt en
wij hopen dat be~ uitstapje hem 11'000 zaldoen.

LoNtlE'
di.iMr ~
de bizer
'I'OOrtdu.re
,bun ren
ge ende cl

Ui'
AFDWNGSRUD IAL$SBlJRY.

!
TENDERS!"

. ! :
, T"'~ENDERS wolden mi~ide~e ge·
. vraagd VOOr het vef8chaffen
van volrll'lt!noe Dieren en Werkvolk
. Gruis ill Trollies op den Vre~

weg WMl' benoodigd, te
. de volgende" .......,,..-""....

:lt mijl
t· .•een ml l))1.n.un

Tro1]y ~rllQhten
~ Botriv~~lei, ~1 April, 1897.

ltllCBE1l
. ·ft'Pderi-n.

< _lijken tak
"_o1g nde '
we t tI

~ • TlUl en re61_. _rd ma.
lUb W'jjze ,
bel aeleet c
de vereeltel
'beaehollwill
duisenden .
door gansel

Tl

dag.
5. De Tenderaar moet !Ve;rder

om Gruis "an het: einde
~i1s voor een afstand va.~.1 tob
mijl tegen een minimum ~fleve-
-yan_BO'froll] vrachten p~r dag,

het 3 mijl gedeelte voltooid
Ills Ivanneer de rails verdér 'ge-

~r,r.I;u(;JJ", en perlegd zullen worden
.A f !oolingsraad zal nie~ ver-

tW'·I)('),I"{IAI JR zijn voor eenia tonge.
dat de D.i~reD,Tuigen of We:k-
mAge overkomen, doch z'IlI toe-

~Jiemnlen een dagelijkseIre inSJfe~ti,e
de Rails en Toebehooren ' te
plu'lts hebben. . 'LOUW J. )100:\. Aan zijne

I van het breken va~ bet ~ H7. J..ang1lSfraat op. 28 e ,

: AoIlJA.n' JOllÁ'!'<1ifOS La.rw, .1. ~D, ID, . en OpOD thond W<tg~ns ' 82ste joal'. Diep, ~uro. . .. ' '
~lJPartltle zal de raad DIet aansprs; D. begmfenis z,} heden U3mlddl'lfl" te-3
- ~~1ijk knunen gehouden \Voruep. are pl&Jtbt hebben pel' trein nam- ~t~d,, f.rwee borgen zullen .• ercisoht
.nrden

VOOr het behoorltJk naka- Dr. SMITH, MORt1"~'OU8~1b~ van het kontrn.kt.
i·;Y'oOl· verdere bijzonderbedenl doe
4~,zoek bij den {\nderget~k-en~e ...
!r,f.ende1'8 te word-en gezon(len. aan

Q@1r Secretaris van den Afdeeln::gs_
.;;. ~l Diet later dan 3 Mei, 1891, te
~ .~~~·urJl.ID., gemerkt "Tender toor
:€f~." op de enveloppt>. .
,.J. 'Olt{'.'- pas,
~." .A. L. BRODZIAK,
! .Secret..aris.

AANGEHOUDEN in het Schut te
Stof.lu·.al Wést Ov.er den veJ'OÓrJoof-

den tijd en te worden verkoob.t op lW ;lf~,
1897 indien niet b!;v.orene gelOIt :_
1. Donker roode koe, regter 00;1' Zll'lIolllW-

It&srt, met wit plekjq onder de pens,: .
2. Een lichirOOde !toe, .regter oor IlI'ahl1r.

ataart, halfmaan Tim :voor, linker oor balf.
IOU' nD achtex, ~et &Ile kau~n lap in
d. liesten. -

G.t E: A.. NE(j..,

G¥..uu.Y,
" chrysa.nther,
, .. !.tilling be-

ees. Het ..
zeer groot

o Ó 0 D·B E.R t C' HT..

Stellenbossche Afdeelinga-
raad .

PO-AT El
Ondanks he:
Zaterdag é'n
en dat de \f

rseer donk
regen aldaa,

.-:ltand te brei
de 'IrlLtcrwer>
besorgdheid

Z.-.A
Bc

'VERD..A..AGDE VERG..iDERING OP 21
APRIL 1897.

Joa.u NEl>
mld brandt
",-n een boet,
Itt:&f.

N

WA·LMER WEG, WOODSTOCK.
Kautoor Uren : 7 I.t>t 9

Kantoor te Kaal>,8~
J Lutheran TelTaCe.

Kantoor Uren: l~ lot 12 v.m., 4. toi 6'tt.m.

.JO...... '\'NE!!,
Eet! gez.mc
:nn .mjjowe,
heeft beaio tt
ve;rmindeNll
achul vun be

Ver
COMPEN A

28 April un.
... d,
o 19 a
o li 4
o 0 0
o 3 10
o • 8
o 10 1
o 0 0
o 6 6
o 0 0
o 0 (I
o 6.11
~ li ,
Ó 6 6
1 3 (I
o 9 7
o Il li
o 0 lO!
o 9 0
o 0 •

-waarom zag. men' ,ae
kampen verdeeld i' .Oas ái1lr.v(l!Of(l'
dat ~j het'1me,' .teu, .iin
tiele. De eens varitJ. is'
dat het welzijn ~.n
het best kan worden
republieken Over te laten
lijke ontwikkeling. der. qDlL8tll~Ud.ig~i~.Qlr1.
zonder offi.eieële of o'm(:lelU~ -U&.... 'I&~

.tORA. Nur
dame WOOn8'
Nltyendat.
. Een petitie
:aJr.é ·Hlldeb,.,
..De y:e1dkrm
'Voor eompens
®~1
&pplik:an ten v,

Ee'ne"e}wa
~OVef~ ..,al I,

anW ,mten
plaa-M nabij e
....oeaden,

. Er

MARKTPRIJZEN.
KA,tPSTAD,

H... erhool
Appelen ..•
Peren
.. udappelen
KAt per zak
Eieren
Patatu
011&-.&5

o 5 Il
o 0 9
o I 6
o 10 2
o 1 3
I 3 9
o il G
o 0 6

II4.&T

18 .4prfI1897.
• lo II
o 9 a
o I) 6
o li 4
o 1:1 I
o 0 0
o 0 0
o • 0
o 1 t

MtY6Steit.s Diamanten.
Jubileum.

ISGEVING geschiedt. bj;
deze dat eene Publieke Ver.

zal gehouden worden in
ta Kantoor alhier, op

AG, 4 MEI aanstaande, ten
n.m. voor bat doel om te

op de mee t : waén'dige
:Barer Majesteits Diamanwn

albier te vieren, tot welke
het gehesle publiek vnn

Stellenbo eh wordt

~ppelen
Gaa ....
lenden
Zanrlemocncn
Patatu ...
Tamaties ...
Booncn (groen) ...
Nart jes ...
8010r
Kalkoenen
K"'eepcren
Roe:odters ..•
Peren
&1_
Orangus
~ppelen
P01l1poetlW
Ulcu
Kool

o 6 0
OOS
0.2 il
o il '7
o 3 a
O' II 0
o 15 0
o • Io . 1 0
i) 3 8
OOG
0, 1 lj
o 0 8
OH Jl
o 2 0
• , 0
o 0 2
o li 8
OOIt _

.PIlXl'Olll.A,
,',~--:A'. D. Woln.
- plrlij in den •
ien guD.te Vlll
ptódukten tu-.ten . D kt
Juk in den
,even.

~llEUWIi1 .AUT

VERJ{OOPINGEN
DE .A

,
elT L 1'1.-::' -Jf; r,

WAAlST ',:,.r,
~pa'lr..e.l).

J. 8. \(.LR.4IS" 00. AFSLAGERS.
2!1 Apl'n-KJapmot.Aalatle, palll'den, ORICo enkoelen,
211April-Kl3pmutas~.tie, ro lette ekcblo!ilen enk~ie". .
lJ() Aplil-Klllpmnt&tatie, prachtige _, paar.

den en e..u..
&0 Aprtl-Wellington, I rende hAVe en 10S$e goe.

deren .

W. IJ F. KU!lYN, AF" LAOER.
t Mei-SchuJDJtb-oogt_ (C&ledoo), ustgoed, le'én.

ele h",., buLraad, graan, ell:. '.
l.j AJci- t.ltofo,'!! (Ca.!odun), koatb:ue I'lII!te gQe"

der-CD, hu' raad. rijtoJgoen, c.oll. .

DEMPERS, MOOll.& &; KRHH1, A.F'SJ,AQER8. '
Mol - 10U00, oontle-k In IlIlAnlen OQ eaeb.

12 ~lei-<honlulIl', Cafedon, eerlfe-Lr.., lICh.en bokkMl.

A. n. DE VlLLtER:S I< 00., AFtl4AG'ER.
3 li l-}\I.spmut !.atle, prllllutJgo 11(lQ.-to..en.

L. J. C K·rZR!>. A~' L!Q]i)R.
IJ .l.ld-HoutkN\!\IlItMJe, .l.t,chlOSltJll, kal~.

mllllen, dODl-"y~ merioo eabar.en. "
ft.. r, MALA.XI, AF'lIl"\G1M.

1d lfel-Porterville, kOtitb&ar Yll8t8PCd:.
.li, L. SlUTf! 4: CO., AFSL.\OERS.

:lIJ April-WcllloG:t.oll, ~l~rde PIIAI'den f'D-
~e.b, '.

i. J. IlO MAN'" ZOON, Al"SLAGERS.
III Mef-Suenl'Jurg, S~llen~ irotdblu-e ~

gotld en &ooals YlI&twuk, wljo.le,~nde ha", 'hw... .ajlu.n!p ..~tl.l.~"ZOQ~.:,)~.laIId, e:DL ,

PAUL D. OLOVEJl, .\FSLAGEB..
~1Utorboek, tellea.~, ___

PORTUG
,HANDELEN NIJVDREID. HJ

GO DUlTVOER
'Per III 'Iboot r",\II' r·:..·, C r.1e 'll'Crt/' '1 Ir""'r •.{

~.oerd M' ï., O_lJ" j I)W golld, gf'~.IJ~t ".p 1-<P1l

w.ue VlIll t1!l9,300.

NATAL' SPOORWEGEN.

Lorux.;o ~
f'Ie vernaw d.l
"_Ul:iden bi~r I
. DG gooverne'
"lUI he ad QI in
boot !ltv..oo" ,"u

het~~h:ap I

gua



L')\ljJ- v, :2ï
~t",d ~ luod
Vll"doRtIl lil

Lllnd Il Op
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KAAPKOLONIE.
I
I

DANKB H D.

~Ielill
lt',. H~! w e-Ier w

NOG ERG DR

Verlore 0

C()}{l'!::'\:-..\ TIE

EE~ NUEI.U

EEN 0

AL.
AM-ZAAK.

AA.N6HJl.o· '.

26-M 'Jboo~ !la","""feu Castle, ?w
ba.ena; .

26-S8 'I1wrm0l'ylae. Tan Allsl:raliii.
2ï S Arab, van kusthaven@.
ili-SS OW:.Ul.il, >an .Londen.
2S-MalJbool; ¥oo', van Sónthjampton.
!lS-SS Nautihl), " St.H~Jena: .L>

Il OKJr•••
WooUllc)mOOIoo" naar

·tI
en



lUrcf"jtbélel_td: ~oOt"dttD:,(JP'IJ' ~~~:~~,~.~~IJI;..bI_ft$l'';~Z$:hkhó~:·~,·~iOeIiii"
t j:' Niei.ii ;;\f.ot_: :

, Nie~~Ó,Waterptoo(.
Bi 08.'60_

, 'N!:tltr.e_ZilélOn en, F'&tijn II
, Nlt>illflt l~t,~lDca

Nieq.e KOUMfJ "
Nit-a."1t-Stenli Q 8ohoeDtn' _ .;
Ni!!Q1re Flanel '
Nwo.. ' Gret~DIJeI
f\ inn,tl,T.ltJ Kleed.
Nie~W'e Linea
Ni, uwe Dorduunrérk
Nieowa Ujtbanden
Nieti.,. Tapijten
Nilowe Gordijn-palm' ~,

.. Senior Vennoot, de 'heer A. B. DE VILLIERS. van de F~a
D. VlLLlna llIIlIJCl..IIAB, &; Co., die heden ontbonden is, ~~iU)

_~d,DU Yoortzetten. zon als. vroeger. als Vendu-Afslagen, Generale'
.OO~lia81·. ~genten aan d~ Paar~ en wel ond~r den stijl en fir~

DB VILLIERS &; CO. r

Veadu Rollen '.une,n kontant worden betaald of Seounteit' Al
,M!'IO.Iaan worden naar vereiacb~

a-~,B. Geld op eerste ierband altoos te verkrijgen tegen billijke

JOm$'lUIEt1KATCURO.~.:ne.OIIh.h~ Vu Dn WELr, van Red-
'~a:r.g, 'W'~ .gen~n door een bottel.

,:Qe ,h... A.. 'Cbl'tZu, Btuldvlei, Middel.
barg,O; Q. "ond Il.delij.k ,J'erlieting. Mij-ll
.o()ij J~ll"611 zij II i!CltooD'vad.er, de beer J. A-

Uil: w-onderbtom., B~, wer.
,nllft4!IB,1IlUd" ik moet nu .Iuiten_
' . êlant\lare vrielJd, J. C. "&Ii
Zui'd·Mrikaaneche gen.oeamiddet
Bhnrn~k, Rheum"tlIche Jicht

Jicht, ,Heap •.Jicht, ~ger;icht
ena., ' e,n ~·hetlft.nIe d~ndeD g..
"eel erger dan honngen noemde"

r..~. .~ .nr-krijg~ nn alle.! pothe.
• ~:eD ·WiabI .. dóor gehet1 Zuid-Afrika,: ," .' '

16 Iu., 1897. . .u: Ádre8: "AUOTIONDLu

VRUOHTEN-BOO~E~
VOOR

TOOI' 100 en daarJx>ven koeteloos afge-Ieverd aan
- Station. : 1,

,HDDdel'den óngevraagde G~tuig8Chriften uit geheel Zuid Afri4
Jaat.te Seizoen ontY8ngel).: , "
Voor Geillustreerden Priis-,4iJst en Vruchten ..kweel:ers Gids, PM

Vrij (EngeJBQhe~n Hpl1andsche Edities),
DOB, ~ZOBK .LJ"~I . .'

E. V. PICKSTO E, Wijnberg, de Kaap.

,",'ALLE SOORT N VAN POMPEN

-

en om

..
-:aKW'lll'. 'GUTtiE, Kapt. -,. _trent 10

,St. BelAma en ~ ":III-q~~,; l'fDiltio!lltf f:::N"OllfD~~ CÁfjtLlL Kapt. B~, OIlItrent 1&
\ v

£A:STLB, . Kapt. W".A,.IIlD., omtrent :3
p!~j[k"f!l't:ri'AG.r C,u;7~.x..pt. kuD..uJ., ,omtrent 7

-A4"'"",,:,:, OMl'I'£:Kapt.' B. ,omtrent 8 .TIlli,
lit. Helena elI AIloeu~ .

nlUNDIL &AlrrLI, ~t.t'Wll,"J)o., omtJtDt 21
Juli. /

~V~ ..Vl\l!Ch~qf .»p .... Y~ Dl8Il
.sich bl»-' d. "ge~ n.n de OASTI,:!
i1UILBbO'P1LU.l'SOHAPPIJ. (Bepezt.

Specialo

Pl"ijz:!n
SCHRIJF

om het Boek

Modellen over ba.pui.

tell van

BOOMEN

PRIJS LIJST.--
POSTVRIJ, '

SORGE PINDLAYEN CO.,
aRA KAAPSTAD.

AÁN

Hol (l:'!dsrhe Medioijnen,
HAAR ,VERNIEUWE&

DR., 0_ F. JVRJ.TZ .. 00.
<fo. ll.ren HE:y -ES, 'MATHEW ~ Co. tQt .Eenig.
I~ t rlbupf>rf'nd.., "0P'n'en VO<'r al Hunne beroeDld.,

Holland,che Mcdi<;:ijnen aangesteld. .

ES M..A-THE"W & CO.

l' 9/·:t' 1'-, 'f!:
•• t"• o;.\...~. A.t· fj"

.u&~..,~TIE8 VOOr Lcemngen zullen dagelijks .iL
genomen ~ord-e:n ten Kantore van dE'_Jl'_I&"f"&~,,_Kaapstad;

a V. ROFKEYR,
Secretaris.
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