
bap.
:ra,.
OnlllOlld.
t Villien,

Koek.
[dd.kÏlljf.
ltier&.
iard.
~~o M.L.!.
11.....

)f1ll81r, ,Zli4
lb. tJ,Ddicaa&

VAN DE

llaatschappij tot ~vQ~e-
ring der Hanêt~láie.
trekkingen tuasch"
Neder~d en Z~.
Afrika.

9 St. Georgestraat, Kaapstad.

I~VOER., UITVOE~.

Lakenscha en Pakken die ge was-
.nroexen voor Rearen van superieure

a8SiOri~4ent Hoedeu en Petten van elke soort.
",U:1IZ1JllHU en Flanellette, Horrockses en

, DE LAAGSTE IN DE STAD.)
" ...·Ir~nn..nwij al onze Opgemaakte Hoedjes

Zome~ermen'tegen

---------
rie
1IJIe••
8e!MD.f.:
~rb.
r!r ~OreI •• ,
II.

I Wijk.

JUtI_
SL~\GTOSS~N.

i

35 SLAGTOSSEN ter
PlaatseMATJE PON ..

TEIN. nabij HOPEF LD,
Uit de Hand te K ,-op, .

Vet en Groot; prijs tig. ';, !;

A VI' SS 'R D~Ondergeteekende m~t bij deze aan het
.~. ~I- <' ~PUBLIEK ZAL DOEN VERKOOPEN

ZUIdAfrik~:~:C::A;~i~;--'- r 'lop Morgeo I(Woeasdag)
.Idmltl>tratie (en Bereclderm, vaal Boedell BESCHADIGDE,

1

POn.
'~~6tr.
PPl).~.
ba, Jr.
Ideo BtlJr,
&.mu._D.
11'.
blltr.
~ Villi.,..
rkamp.
:eD.
DaD&.
~ira.
ran Velden.
te.
Heerd.1I.

Li••
'-ard ••
11f"D •.ID. ..,.
Id•.
pUleilcb.
Holm.,r.

, N,u.
ben, tV ••• '
~t.
I.
:.bel.
.oie.
lé.
~Ie ....
Co.
~o.
o del SPWI
Urel'D.
aal.
IF, A,m.

dezer. ;
EREN,

De Normaalschool.
Losse Goedere DE Ondergeteekende zal doen ver- :ModelSchoolvoor Iteisjes.

koopen,

R IJ 1 A G DE Curatoren van de Normaal-op V ) , ' school maken hiermede bekend,
6, J ANUARIJ 1888, dat zij een SCHOOL VOOR KLEI-

Het volgende 'VASTGOED, in hel NERE MEISJES gaan openen op
prachtige Dorp CERES, dat :-vegens 16 Janusrij 1888. Geene boven tien
deszelf-i heerlijk klimaat, uitmun- jaren oud zullen opgenomen worden.
tendon Watervoormad ell betrekke- De NIEUWE SCHOOLVER-
lijke nabijheid bij de Stad een van TREKKEN grenzen aan de Nln'-

v.",~ ... ,&~ de voornaamste gezoudheidsoorden maalschool met een afzonderlijken
van Zuid Afrika is geworden. ingang in de Buitenkantstraat. Zij
I. Het welbekende Blok Gebou- zijn geheel afgescheiden van de

wen in de' HoofJstrJ.at, tegenover ,de School voor Jongens.
Pakhuizen van de heeren II. ell D. Eeue bekwame Onderwijzeres van

t HOME, en di~t bij de N. G. Kerk, geuo('gzame ondervinding is benoemd
bestaruule uit een fr.,uij"I, WIN-' als Hoofd van dit Departement,
KEL, PAKHUIS, WIJNPAK- welks duel zal zijn eone degelijke
HUIS, SLAGTERSWINKEL eli elementaire opleiding te geven in de

n een WOONHUIS met 5' Kamers, belangrijkete vakken van eenvoudig
Kombuis, Stal e I Buitengebouwen. Onderwijs-Lezen, Schrijven, Re-
Achter h"t Il uis is eeu prachtige kenkunde,-terwijl Godsdienstken-
TUIN en een BOOMGAARD met nis, Kindergarten-Oefeningen, Mu-
de keurivste Vruchteboomt-u. ziek, Teekenen en Gymnastiek be-

ll. EÉN GEIUEFLIJKE COT- hoorlijk behartigd zullen worden.
TAGE, bevat ter.de "ier<Kamers met Y erdere informatie te verkrijgen
een Tuin er bij, annex bovenge- 'Qij de 'N ormaalscbool, Roelandstraat,
melde. ttutss_;h

3
c
d
n 3 en 4 uur's namiddags,

III. EEN COTTAGE, nan Jen 0 - czor,
ingang va.n het Dorp, bevattende A. D. LUCKHOFF,
vier Kamers en Kombuis, met een Secretaris.
Boomgaard en Tuin. ' Kaapstad, 13 Dcc, 1887.

IV. EEN HUIS met''vijf Kamers,
tegenover de Woning van Dr. ZllIN.

V. EEN PERCEEL GROND Da-
bij de N. G. Kerk, met een klei oe
Cottage er op.

DE LOSSE GOEDEREN
behoorende tot Jen Boedel zu llen
op denzelfJen dag worden verkocht.

en Zij bestaan uit den WINKEL-
VOORRAA.D, zijnde een groot
assortiment ALGEMEENE HAN·
DELSW AREN, REKKEN, "FIT.
TINGS," TOONBANKEN, SCHA,
LEN, HUISRAAD, EEN KAP-
KAR, PAAHD, KOE, enz , enz.

Yerkoeping te beginnen te 10 ure v.m .
lIet Vastgoed zal t~ 11.30 worden

opgev(:ilJ.
E. R. SYFRET,

Eenig Curator.
39 St. Georgest raat,

Kaapstad.
HENRY CARSON,

Afslager.

Vl 1.KUOPING I Z~ Cigaren, .Fancy G~derén en vele andere
,1 j melden.

.. ; Al8~ok, daar hij van. ~lan is d,e.Fancy . op te g~ven,
hl] ,~anblElden onbesehadige prachtige Klokken, I,W erkdooejes, ~"J.JA·

ki8t~e8, Bloemenvazen, ~ds, ~., enz., enz. il
1 Komt eil overtuigt u en Koopt..

E~n mo 'lije "g~legebheid vbor ......'LI.& UVAO ...... 1IiiJI

! en Nieuwejaars Gesdhenken,
• :!

BREDASDDH,P,

29 December 188
\' \ ~ 1\OSTBAAR

VASTGOED
Te Tulbagh.

Dr 111:,.[tr_:('t('ekend(', daartoe be-
~", dijk geauthorisecru, zal te

i_;o I' .1.lL tllt'dt?ll -'

00 Vriidag, 30 dezer,
:: Ie L;cl,~"tt Bo...I~18 VAn J. P. F.! eo C. P.

1>r P1.ElII!18.

J. BASTIAANS. ,;

Voor Onzuiver
BLOED, ia jI'"eo med.cijl) &00 Ifoed .1, Ayaril

aameogeeteld If' C lDC8ol.eerd fxtr.c)\ 'IB
Saraapuilla. Dit preparu' nr~ lOei ft clo,l·
treffeod uit bet aeaLel aU. daario eohuileDdlll lie·
.metting eo .. ratoppiog j heelt ." ..leD ID "011-
den i nr"ijdert Vle.hll, Puisten, eo lodera .iI-
,ormiog '&Il bet 9111j eD maallt bee aa~guig'
beldtl eo 6CbooD. Tegen '

Klierachtige Ongesteldheid'
ie bet ... n 0011' iiren""r.! middel, en b.ohoon ...
stond te word"o geb: uikt door .l1eo die -b_ .. ,.
gift ,an kliel'J!elWell~D in hun If .. te' b ..bbu.

Ayer's Sarsapa.rilla.
is reo nitmllnt"od toniecb midoei, en ia 00"'"
de.rbll" om de •• , o"kl'fcbteD tot bare DOI.aHD
tot.tA~d te br"ngen. H.~be,ollleU 4• .,ijn...
teering eO de lIlI8illlilllti•• "0 het .oed ... l, ,.."
bl\! g' atel kr_chf, eo genee.t alle nnK'.telll:b~
die ,oorleprlllleo DIt ,.akle eo arlllOe'4..-o 11ft
bloe4.

AY8r'a Sar.ep3lÏlla b ....ft HQ &aDf.""ID
lmeak i bet beeh.d.

Tijdproef doorstaaB
dMr b.t r""da •• ertig jaren I..og ... faailie
medicijo g"w<,at is, en b" li ...nll~ ....noB
at.aat; en qtedic .. au. ij ,,,,k Il' .tad.rd h..bbeu,
"'0 wie b,t fOlw.ul. ""k~nd il beYel.o b. L 11&0,
ell mak." er KIO·,t I("bru.k Yan in buoDe praIIujIl.

tU paIl' A.IIUlUI DOGa

Dr. J. C, AY ~B. & Co., LoweJl, Kau.
Venenigde Sta Ien, .Amerika.

\'erk~t Mr alle .,.tea ti ferbopen UI 1Uij...
Te Koop bij HEYN. KAl'lIEW

il eo.:, KMplta.cl

van onder Rivier Zonder End,
2,021 Morgen en 101 Roeden.
Plaatsen van de heeren P. H.

MAN en GERTH liMAN, De Plaats is goed
~HUIZEN, Stallen, Wagenhuis, enz.; er

Kralen op de Plaats. .Deze is bekend als een
"'''1' .. '''..... ' ... -in het Bredasdorpsche Distrikt. . I

annex bovengemelde Plaats, genaamd KL P-
voor Schapen en Zaaijerij, waarlijk

j /, k.r ~t uk V rij eigendoms
I,':: ,1. iii. t de Gebouwen daarop,
:':.",:i ,l 'u )()RDEXAA.RSK;LOOF,
z",~, :1 to: Tulbagh. tusschen Wit·
lr:r. r_; ,Il Je Drostdij, ~oot 2
y :~I:1. i
_' I., ~,l'I'Stuk Erpachtgrond, zijn-

:, :' ,ltdk van de Plaats IKLIP-
:I,.\n,l~, gelegen in de Kom van
~.. : i::!:: groot ,~llMorgen.

, 1.11:-00 t.D, bestaande i uit 3
In' r., I 'Vagen, Tuigen, ongeveer
: j;, kken, 2 Muilezels, 1! Paard,
? ,,:':'.1: igerecdscheppen, Huisraad

, ,1

Cl. '

MACHINERIE KOOP
>er.
, 'Uraaft.
nee ot Oe,
ltbwaite.
~t!COUlorU
i",.eta..
:opboUer.
UI 0-.
lr&Dl
Ill.ra.

BER(>E~DE verroerbare STOOMMACHI~E8 4, ij en 6 Paarde~t van R. U"'DV"'t!!V
~mo,;~,met vergroote Vuurplekken, Breede Randen om de Wielen, en extra deelen.

DORSCIIMACHI~E8, 3 voet 6 duim en4 voet, wet &l de Dieuw8té verbeteringeu ow 300
~udden per dag uit te Dorseben. I

FraJlllFhe l::lteen KORE~ MOLENS 20", 24", 36", 48", die 3 tot ~O Bushels per, (llll

ehra Steenen, i ; ,
MlDI?ENPU~T VLIEDENDE POMPES, 3" tot6:' met Pijpen,~Gebogeo Pijpen en Al~lpeD,

z~llen 6,0110 tot 30,000 Gullone l\Vater per uur uirwerpen. ~
EEN ,~ES-Dt:IM8 POMP, die in ®o uur een Akker Grond li duim onder Water lal

e~o 6 Paardenkracht Stoommaohine. ' i

MAAIMACH,HiES, originele hlwopsprijs £36, nu te koop tegen £1". 2 lOB.
Hl"LSIl10L,ENS, BINDERS, Z.AA<1BA.\'lIEN, :
BEW};CHNOSTOESTELLEN voorPaarden, £13, "TiDy" DOlscllmachines £10.
VOE~NIJDMA(JHINE8 van 40a. af, Mielie MoleIll!, 258, en fellers, Wamnaehinea

s{jofteD V3Il GrD3ll te reir igen,:: "
PLOJflEN, EGOE~ en extra deelea VIUl Iedere 800ft. Duivenseeven eJl Moleos. '_:

'i Catalogussen! en ~egrootingen G~ti9 l;
IN] HET GROOT EN KLEIN A.AN BE

'I IJZERPAKHUIZEN ~VAN ~I
I ' .i , r,

.JrAS. ROJBERTSON~!
PLEINSTR.AJ\T, KA AP$T.AD. f.

i ._ 'I il_--+ ~ __ ----,,'_ :i -+-
Btellenbossche lY1uni+ipaliteit. ~'.lj, .j i! !\,

1 --r ,;' I .
~ Gewone. (B.:W.ABTA "LS ~T I

.u~1 zal" alhie,,",r $'ehO~den.i W, ,orde,n 2,.",.:ghe Adderley !pleIn, op VJUJDAG, p3
D ZER,' en een aanvang nemen t\~s
mérgens ten 1~ ure. ' ; ,~j

~" ' .j,

! Op laat van commjssarlsaen, "
! G. MONTGoMERy"\\tALKER il:
1 '~. i Secrei:ris ';1 ~ :1" (1:

, ' LTl.\()1] \\ 1), met Speciale Licentie, j!Stellenbosch,10',Decem·ber 1887 ..1" t\J êp 1:1 lh-cember. aan de ti ~venue" I,

~:~i',td(Jsch, door den Wel.Ee~. Pr~f. 1 ,. ! L

~E~:~~j:';~,~!:~~.&:~.~;!~\~~tp4.",", ARL~CH~. MUNICJ.:',.,PALITEJ:,.~,
~t'\'r ,J, A. BEIJI!R!, van Kuorboek, ' J
~tt..e"bo~ch. ! l' -- --t- .!\l

()
\'J-HLI'.:DI<:N Dood IK I" ~KE~~NISG-E~VING.,~,- ,te" el ra..,~ '. 1 -.

• san den Tijgerberg, nabij Durban- -+ r
" ,r" 'IP Zt1ndllg 8vond, dt'n lBdttD dezer,.' ' ~ ilr'lr.!'lI';:;TI A JOHANN A DE VIL- ~ Gewone KWARTAALSMARKT alhier, t.al:&houden word~ op
jU;" ~'b. nE JONGH, woouwe wijlen U ~DINGSD.AG DEN 27STEN 'lnE" een aanvan'iP ~
I 'F.~ \' v."., .TIJ ~, p
,: ~""', ALKI'::SBtJRG DR . ILt;n:R!!, ID nem~n'~ morgens ten haU'zes ure.
"",'.!],.I",dorn vlln blJua 63 Jare.,. , li
. Il ..:, I 1;1,; ial heden (Dingsdag) nam id-
~~~ 't: ,; ure ter b('!!telling worden opge.
.,'~Ulq). F. J. HOITSEMA ..

'.wog.

c.erliag.
"lg.~
lliyl
'y.

36 LÁN·Q: ESTR'
ji i'

i
t

1: ;'" [I. s, .venten Boedel VAn P. S. Dd PLJ.SIII.

1. Cj, d"dte 'mn de Plaats :MONT-
rELL,! EH, in de Afdeeling Tulbagh,
;.- ,t , :\1vrgen. '

~. lj, Ikdtp van de Erfpac~tplaats
STi;.~.H~h:ERK, gelegen als bo-
i, J. gr"'1t u,j Morgen. :

: 1., kor Stuk Erfpachtgrond. met
i III,L, ,\l\Il'n er op, zijnde ~eelte
'"~, ,l·: Plaats AAN DE KIJ.EINE I

bl:.t( ;It!nEH, gelegen als Iboven,
g>: ;,1,) ~lorgcn. f
. L Z. k-r Uuis en Gebouwen, ge-
".~I'U III de Kom van Thlbagh,, ' 1 '~.l":JI I zflpgenaamde " K lo<lf, alias
1::)'d, ï.auJkloof." i

,j Li)S/tUEI) bestaande! uit 1
T~ ! ' ;

h:;lt,Kolf. 1 Upen Kar, 1 Paard, Koe,
~.d':n -. Iiocrderij gereedschappen,
.tL:'Llall, l'UZ.

GROOTE
Kwartaals Markt.E HAVE:

I 4 Rij en Trekpaarden
I Koe en Kalf, 1 Os.

;;

380 'Jonge ,Schapen
20 " rokken

ra
ling.
leerd ..
byD.
I,Jr.
le..,.

DE Groote Kwarta&ls
Markt, zal alhier gehou-

den word,en op WOENS-
DAG,28 December, te be-
ginnen des morgens ten
half6 ure.

op last Jer Commissarissen,
D. S BRINK,

Secretaris.
Municipaal Kantoor,

Wellington,8 Dec. 1887.

GOEDEREN: ,
~ 1 P!W" Tu igen, 2 Ploegen
\ andere Goederen

GRAAN:

13 December 16e7.

ot: Zoon.

c.

5 Mud foorn,
vellj

HavQ~ger-1500 Garstgerven, en de opbrengst
van 6 mud Zaadkoren.t-

U. h

HUISRAAD:
~
rik&.

BQliUSI BONUS I
Bank G. W. STEIJTLER, } Gez.

J. I.DE VILLIERS, A.P. zo" Curatoren.

DEMPERS, Afslager.___:_----+==-~~-----__:_~---=------- -j -

lf. A. F4GAN,
W)[. F:-STAMPE.R,

Gezamenlijke Curatoren,
KAai ,t"d, ~t), 6 XfI'kJ>leio, I

,- Dec-mber 11:187.. i

li. "\., FAGAN, Afslag~r.
£!lO,OOO
j J()OI)

20.00 Fiadlay & Cri.,
APPLIC.d..TIES gevI"'<.Lagdvoor de

Derde Klasse GOUVEfu~E-
MENT8SCHOOL te SOMERSET
WEST STRAND, voor een ONDER-
WIJZER, met grondige kennis der
RouP ndsche en Engelsche T~len,
tegen een Salaris van £50 per jaar,
met vrije Kamer, of dSlarvoor £10.
De Lessen zullen moeten aanvangen
den 17den Januarij 1888. Appli-
caties met de noodige Getuigschrif-
ten zullen ingewacht worden tot den
28stcn December 1887, bij den
Secretaris

Onderwijzer BeDoodigd
'fV.,Voo

0011'.

.AAN TEGEN VERMINDERDE PRIJZEN,

Beste Bloem van Zwa \tel,
Druifzeeven, Gistspersen, Wijn-

noIJl'DE~nvan nieuw en verbeterd maaksel.
Z.a~.I-Dlaa8balgIlD
Rol Z" ... I, RotllQut
Rood en Oeelkoperen m.den, Blikkeo Plal~D
Kop.r "Il Blik Soldeell.I, In~ot Tin
aeiQiogdraad 110 Stl\DdAlllds

R.u'.1 O:i·, V.rf, V.rni.,

(,10.

er.~

Pil IT)
leposila
~w_J
~jgheid
dten.
Igsdap
outo te

las80Jrt1:mEmtIjzeren Ledekanten, Kin
dito en x-Ookkagchels. '

~ Magazijn, Oravestraat, .
AAPeTAD.

BRUID RUJKER WAAS
VERFRAAI"I~G D~R GE_LAATSKL~U~.

proeve:tal iedere dame overtuagen 'ran lU)Ile \·oortreÏl'ehJkbeld vergele'kell
. andere \'loeistofT~n en de talrijke poede..., die men biertoe berigt. Eeoe
Ilan'WeIl<linI!. welke slecb4s een o<>genhli.k behoefl le duren, deelt aan gelaat.

eene ddicute zachthe;.l en de ru;\'erh~u van marmer metle,
nan de tint en geur der lelie en der rL'.u;. Ilel neutralireert .lt prik·

kelende eigenschappen ,der f""I', en \'erwijdcrt ,proctds, l<onnerlekken ell
___ elke oodl'enheid ur ooltiiering der' huid. Het is ten eenc:nmale

onmogelijk om in de -schoonheid aldus verkregen, ieti kunst-
matijr-; te ootdel<ken. V<rIcriJ&baarbij Coil!..".. en Parlume..,.

HOOfD DEPOT: 9'10 BeL SébatOPgI, PAIUJS, LOJiOON
~D Ja\\' 'VOJ{K.

.1I~:rIfj'~.v.!,.(lIëh.lbliP. J. PETEBSEB, 86Fleinstraai

,
Op laat van Commi88l~n,

, : H. G. F. ENSLiN,
pdWlicipaal Kantoor,. . '
i Stadhuis, Paarl, 15 December 1'887.
~ ,

der gezamenlijke Kinderen.
C. V, DE VILLIERS, Jr.

-;: r aa~;l

KENNISGEVING
VAN

leve vd
, beIige,
~J. nD
oeoburJ
ux) op
op den
Il< b.b
I, oaattt
" alla
rotken
oell p"r
l'l!'SOS,
Idh..,l-

( )n:HLEDEN, in den morren van
t!"n 7den dezer, mijne :diel bare

t~II! ..r.Gote, HESTER ANNAIWEGE,
rt, r:a "tPode met Zi8 kinderelI om dit
1~tlttttn(1 verlies te betrenren. :'
_ I" oi:Hlk de Doktoren CA.JtfBELL en
: 'AK; 'K, L Voor honne pOgtugt'~ om baar
le;Pr.. tI' rPddpn ; de vrienoen di~ zee ge-
." ''': warel, mij in pIk opzig,t t~ bel pen ;
le K('tltt', nte van Calvinia voor b~re liefde~:,b,.:k' ~sttlliDg. en vooral da~k ik die
"'.v" uW"O dlO dil overledene 2ioo trOQW

:n !"I" ,vl'prtiendaagsclle kran~heid bij.
~:lItaan h(,bben. I

I

, W. ROBEHTSON.
Le Pastorie, Calvinia. !

H+llandsche,' Engelsche ien DuillllF'lJtJltLL
; Kermri .. , Nieurej~ en --Verjaard~Kaartjes,
~ . Speelgoed, POP!"ID' ChiDee scha LantafeBs,
~ Ker&boo~, VenieJf eien, !

ii lj

JZijn in groote verse), lelQ81DJ1la~
~ "

lt I '1"[' ~ R
, . ,

8 BURGSTRAAT,
pEEFl' ontvangen voor het 'Sai-
D zoen per onlangs aangekomene
Stoombooten van Duil$chland en
E_',ye1and, groote bezendingen Speel.

Eaton. Busk. & CO. ,goed, Kerstmis Versierselen, enz.,
alsook Duitseh.e Parapluies, Para·
sols, enz., en Dr. Willmar SchRbe'.
Gesundheita Café.

Verhuizing.
DE Ondergt-tl>thnden hcbbf'D hnn

K.llntoor en Pakhai8 verplaatst Van
de AdderI. y. naar de St. George8traat.

OT. Il,
fir_
.pl.eio-

. ,.~
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B
d
.EI

'"
"b

1 Doad.ra,
li VnJ'" •••
IJ LMu,ruIl.

.' Zo_I...,6 ~~"nd.1l:e l.)iuI111dajf ••

.7 W""."11
8 Il a- IAII
9 Vnjdag
10 "~t,dAil
11 zoadar
121bIII_
13 'n.y. il':

J' \\i se •• IK"
16 lo ,d-rd ...
1ft V Ij-tl,,~
17 Z,IU dOli
JM Z. otl.....
10 M....nd~~
20 11)""11<1.,,
21 W ...."".It
~1 Ilond~rdllil
23 V IJd..,
2. Zalllfd.g,!i Zon~1t
26 Mund"ll
17 '1111111 h."
2i Wo--OII""
119 ."nd.rd"i
lt) V"jd""
1J1:Z&ID dAil

d.
hf

'"br
2~
T

WIl ona
die door

-kapltulisten en
ten dootoron en
zoo gemakkelijk zal g'lIoIln om de hllnrl.
het werk te slaan wa~t ook ZIJ ul is het Jl

mate dan de wijnboer, zur hter
onder den druk dei tijden Toch l'\I \beweren WIJ volatrokt

do zaken hiér noe slechter moe er zek,~rheHI bestaat dat zaJl'fCllw4~rKm~
staan dan werkelijk het geval tuaschén Engeland en de

zoo men voor een zoo nuttig doel de kusten van Z Afrika
de Brandewijnmaátsebappij geen £56 :\Ien doet hier wat men
kon bijeeubrengen punt waar de hoofdaanval

lIet schrijven van ' 'VIJn~r" brengt bIJ een Europésohen
ODS echter nog op een ander denkbeeld ten IS! het Kaapsche
Er IS, zegt hIJ, bitter welmg versterken, maar het
brandewijn en bitter weung oude wIJn zIJn te meenen dat de
hier te vinden, en daaruit leidt hIJ al wende maatregelen
dat er geen overproductie bestaat echter dat men hier collfedel'atlle(~IUi<1
dit 111 allen deele oen JUIste gevolgtrek Zin" up.nn ZIJ zoo
king IS, daaraan twijfelen "IJ " IJ gelschjblijvenen de l{~,pullJlJlek,ell\p.a.ar
hadden onlangs gelegenheid om te melden \ lag behouden

een WIjnboer wiens WIJn, hier een Tol
uieuwe methode gemaakt, volgen- ell blieken zurncn

hD,,,,,,,.nvlln beoordeelaars UItstekend gelukt gebied \ an ~-'~'._~,~
toe h hier ter stede ","CCnkooper dat men hier

voor kali \ melen met omdat de len h id Ireltrottellfll>m
koopers ZIJIl WIJn ufkeurdc u of KoloDlliten"""~I'''u

2'.l-Ilude..blf I,('vend~ HaH Jo ••eUo()flc hIJ een bUltenspon~n prIJs Naturellen elneltJn
en llui Had ent -H J Dempers H.IBl:tr maar omdat men zIJn 'fIJn om kunstmatige
:r. ~(lu,,~..,..~t.1 f .ltO d~ IIJl!;cri. rg ill- kon DIU onverkoopbare WIJII burgers dor

Bcb..n Durban "t Itle en Durbanv 1111' I e\ I)I1le la ~ 'V h Ik 1
1-1 I G J I' lI· ~* hem ter op oen P' se e \0 p antingen,

ave, .0""'1' oe (ren nJ van J~ "> - h 1
J , Hofmen .lo Zoon ,uslag,rs een eersten prIJs VBn blikeiuse o 'i ag "eg
30 -Tulhagb, 'I~..te e'1 1.0''''' (Jnedcrclh n Nu k lil zoo als "VIJnboer dail dil Republieken

de insolvente boedel. "in J T I- ( P <Ill I leen boer zIJn "IJn en brandewijn péschoa oorlog waar de TL,'_._''':_
S du PI'8~" -II \ ~ f\~ Afsluger __ lijk houden omdat hIJ geld hare vel bindterris met

I.f4ARKTPRIJZEN j jhlObende hem maar verkoopon mengd zIJn ce!llg ge\lUlr
.. an 17 tot 111 Ireeeml er voor w at hIJ krijgen kan HetZIJ de Repulioken een mgen

£ ~ d £ 8 d Itllandewl)n verstookt hetzij voor dail zou dit het geval kunnen
.I.ardappelen per mud 0.. 0 - 0 g :.I "P rttolijk lage pl1Jzen aan het Rusland Duitschlnud
Abnko.en I",r 100 0 0 - - () ~ I lIerKocht vindt wijn op die IIelke dan ook
A 1 100 o o I 0 l\ -1
B~;:r f,:: IJ o 01= 0 Il I' van de hand gezet, ZIJD ,"eg maar zul toch goou
Boter, per lb 0 I :.1;- CJ 1 H Ipr geen voordeel op om hem oud Portugal, hoo wemig
Eenden, per stuk 0 1 It - u ~ 0 laten \li ordou dail 'hl udt niemand hem moge door een
EIJeren per 100 0 - 0 - 0 t 11 lloor dit doel, en daaruit verklaart het! Baul waar geen du
GrueBe f;rwten, per mud 0 - I - 0 ~,!I 0 IZICh dunkt ons dat er O}l een tijd ZIt vijand to rnaken
Groene Boemen per I h U 4 II - 0 " I da red
Hoenders perstuk 0 1 2 _ 0 11. Il l"aurlD wIJn laag van PriJs wordt om niet t er geen enen
Honig fer Il> 0 0 61- OOG! dat lf moer voorraad dan Haag nfllll,ne R~ubliek(II .. oor nadero
Haver, Jl< r mild 0 :.I H - O::J , I~ CH er dus "el degelij k overproductie Imet Britsche Koloniën vrees
B&ver~r\ en per 100 lIJ 0 I - - 0 ':z 10 bestaat men die overproductie met daar men, maar het dunkt ons
Komkummer. fer 100 0 1 ( - 0 ;2 6 I d d k d 1 kh 1Kuren, per InUt I.> 2 _ 0 1 ,In" aarneemt ut e wIJn onverbrui t e mtJge IJ eu van een
Kalkoenen per ~tuk 0" ij _ 0 ~ (", blijft en dus gelegenheid heeft om oud oorlog. die ~tdhg alloen die
Kool, per stuk 0 0 01- 0 0 I t te "orden Hoerechte er ~n algemeeue schade zou strekken, on del
){eclio.!. per 11 I I 0.\ - 0 1 2 druk dan zou het 010t aan mannen ont te noemen,
Pruimen p<>rioo (I 0 ~ - g l~ breken die goeden wIJn goedkoop or-!~;~rn'~~~bo. ~ ~ o+.-=- 0 Oj kochten om hom oud te laten worden Wil streven naar geen
Witte" ortelen, per bo. 0 0 1 - 0 1 IIUWlr dit gaat met 111 toestanden waarm " JD cén Ijdel denkbeeld als
Zaturdag, li Dcc, 31l\\ 11genS en !.lO Katren HIJ wel iedereen bIJ den dag leven moet, tiek voorstenn dit) het

en men evenmin het noodige kapitaal thans dreigt-e-verwijdering
Ials behoorlijke middelen tot berging Koloui! n en Hepublieken van

I
hedt De wijuboej die we~n8 gebrek en twêodragt op ecn dut
aan belde genoodzaakt IS ZIJn. WIJlI' an dragt de Européscho

d de hand to zetten \UOr dat de uieuwe werelddeel de zege over

1
"1Jooogst begint moot verkoepen voor kan verzekeren -zal
wat de wijnkooper hem ge, en WI~ maar terw Ijl "1J ons gC()n Mnmatlgen ab
, wijnkoeper zelf 1& er niet veel beter aan 'loH1r hetgeen de toekomst br®~n zal,

moet ook JIlaar ZIen hoe hIJ en hot met eenmaal eens zIJn m~t hetgeen ""''''''"'''r
op een of andere m WIOI de Voll. «stctu I an den zegenTlJJ(~n 111\ loed

!\ all Engeland In Indii en ddet.s vcrkon
gcloov en Wit teil stelligste met tltgt, Hagen WIJ of op het oog-enblik er iedereen

"IJnboor" dat er een betere tijd Ian aan een SI heiding tusschen de
komen 18 en dat er op den duur Ionic eli 1 ngeland kun gt\daelit

zullen te vinden zIJn voor Ieder die de Kolomale t.oe~t~den kent
goeden en drinkbaren WIJn als er weet dat zulk een soheidiug ~onder

ier maar gemaakt kan "orden Maar zou burgeroorlog met kan plaats li~bben en eon
\HJ. de Regering met eenige]w lt bOlgai dan een burgoroórlog, "at zou

p aan den wijnbouw kunnen 'ier on~rlJllldel d LIl een gezag af te werpen als
" lekken llluten dlO "elke ZIJ reeds up \\ aar men het zoo goed mo~k Jk onder pret
IU \ erschillende mallleren er aan verleent· heeft i' Een halve eeuw gelJ:~K verlietelI levende Eerste

o (l - II 0 Er IS IIlCCImaleu gesproken I an 0\ er dte voortrekkCl ~ de Kolume omd,\t ZIJ onder U1tdQCling nn~si,d~~l-dle~ ;!= ~ H! e \ an het Ka8tcel doOl dl Rege- 1111t13oh gezari met kOlHlell $1 wilden
o 41_ 0 4, ling- ZUli ab dm o\umame geschwddl [l\ell lhm kllldorcn leIen tbjlns endel DlEE.\U VO:LDe.El!!INO

u (I 41- 0 ae Rcgenn.; Illd III [wt beZit ,an eigen IlIggen (11 die mUlgunnén WIJ
() I ) - 0 4 ~ell rUimte komen dlc men zonder Illomte \\ aUlliJk met Maar sedert dien ttJd
p. - , - 0 il IJ ID ren "IJndeput ~ou kunnen her~chep het ,oor de Vrikaners mogelijk

-10 I) ::I - 0 tJ " pen - Kregen \HJnboelen en "1Jnkoo- deu olll ook" olldel Bntsche vlt¥g hun
___ -------I-------;;..__. pers gel€~nhcld oru als er om een of te kl!IJgen en buas te zIJn éIl daarom

Woodstock Markt andere reden een stremmmg ID den" Illen ZIJ dlO onder die ,lag le)ien ze met
(PAPE~WORP) '\lJnhandel zoo als thans was hun o\cr necJlllileu Is dit echter 'oolt de

tolligen loorruad brulkbaren wIJn daar kaners ID de Republillken een (reden om
I) tegen een nomlllalen prtJ" te bergen ZICh van die ill de Kolom. n ai tOizonderen
o dan zou dl! meenen "IJ gC()n gennJ nan kan dte afzondermg nerge,JlI! anders gelloQodi~~d
I ~ ,oordeel kunnen brengen en met zoo toe strekken dun tot cen \ erd®ldhCld en >vo0I"I!lgers

1t te handelen ZOIl n€ Regenng .;etcn OICU \ erzwakklllg die op den duurr(ihut AfT!
::I "en \\eg lIlslaall tot het \erlecnen \an kmer dement en dat wel evelUeer ID de
~ hulp aan cell belangTIJken tak lan IIIJ Z \. Republic, lls III de K$pkolorue
Ot lerhcld Te l'anJs b,,, geschiedt titldclt van ZIJU o\enngt moeten beroo:or,en
:.I de dagen 'all ~apo[eon III heel IHit Isp,eerll'&U

'i "oor df latere '" IJnbercldmg b \ hd "-IJ" IUen ,an Uit ondcr~erp geen
4 mengen of zoog€naamd \cr"IllJden \lIn afsehCld nemen zonder L'en ".'pord O\er

"IJn, In ('en landsgebou" \ rm een zlJdc er I an die door de lp'olksstC/IIlscbeE.palitllllitEIU
groote numte Ook zou zulk een hulp Uld I' Ulnguocrd MemgteIli !Tall AfT!
geen voorregt aan de ""II IJnboeren ~V~tl kallers ln auJerell lilt de ~1Jil1pkolomeln ..,...~"i~
dat, Ill.IJI andero takken \ an den boeren zIJn naur de Z A Republiek) verhwsd
staud geweigerd wordt IIet ,erheugt Vlm het kleme beme beetje ~ld wat
ons ten zeerste dat men aan de Gra hltJr nog te I mden was heel
h Imstadsehe Tentoou8tellillg het resul nemende om het lil

l.Iak~~ U taut I an de maatregelen tegen Braud ~tekep nIt doet de Koloruale
I Ka, s.Af Ziekte genomen ill de got.'<ic hoedalllg afnemen maar het zou tot geen
, l Rwl der Illgezonden "ol meent te de l{oloDle strekken als
lontwaren en ook \\at "1J \€rder, b , sche 'flJe lIl\OCI 'lID lalrlds'plrocluJd;('n

UIt de GroU! Remétsche bladen omtrent" aar reed.! zoo lang
de "l!rking der BtandzlCkte "et \ er de Trans\:aalsche Regermg
nemen doet 0118 denken dat het geld \ aatdigden der Kaapsche (lver 1iI",.u.aLLUO.LU

onder dIe "et lIItgc~\ en met 10 hd IS III \\ orkin.; "US getreden
wat.er I~ gegOOId doch de Kolollle groot dIt lJ;let IS geschied IS
,oordeel zal bezorgen maar er wordt ltJ~d om Kaapsche
toch, voor het ten UItloer leggen der de Republiek te krijgen
'Vet e"\enzeer ~d wt de schatkist lODlal~ produCeIlten door YermJ:n(J.JlrJ
UItgegeven als. ,oor !Cts '" at den Kolo het getal Terbruikers
malen WIjnbouw tot \oordeel zou kunnen brand'cWIJn oyer de grenzen Ul,'!~:"J..l

strekken W IJ ZIJD er !liet \oor om er U$h per gallon aan mV04~rl'e'Q1;en
alles op de RegenJIg te Willen gooIJen betaald wordt' lIoo kan
maar ID l'Cn land hls dit kan de Re bren~en als naast de
genng veel \ oor de ontWIkkeling der op liet arbkcl ook nog "\oor
produet.J.e doen met alleen regtstreeks betaald ..)Doot "orden ~ Er
door een der,f$'Cli)ken onderstand als ZIJ dat de hooge Iflvoerregten
10 vele gevallen reeds geeft, maar ook" IJn den PriJs zullen

haar voorbeeld, en door dat ge maar "\ooreerst heeft de
van het publiek dat ZICh nog III boer met het onbelaste

beZIt ,an gela lerheugt met der te kampen, en ten
t.e toonen dat, als men zIJn ~ld hIJ het geld \ oor de
bevorderIng l\an landslllJ'erheld hIJ Z)Jn waar met van

waagt men dit op haar voetspoor en gezet l' BIJ ontvan~rs
met haar ill zamenwerking doet als men ze ill E utopa

landswege traktement
Kaapsche boer nog
vtnden. maar III de Z
brengt het belang der

VolJ..8&tem noemt confederatie van de om !lUes tat den
Staten en Kolomen van Z Afrika een lO t~ vorderen daar ZIJ. pe)rPelntsge.
"stokpaardJe van de tegcnwoordi~ Z WIjZe betaald ~orden Het

paliiieke tmn~eters," en den kant der Transvaa.l.sche
haar ~re bewenng dat. die en ¥r voorstandera dat

Wijnbou.1Vel'1ntbtr-1confederatie slechts dan mogeliJk IS als met ~elgte de vnjstelling der ~.aplllChE.JI.,ra&j"'l yj~&~~~::-II~=Wi~
"de belde E.ogelacbe Kolow.cn ophou- produ~ III den weg staat ~Z1_lteen ~~.~II~!!....::~
den deel UIt te rru{ken van een Euro- ~ de beambten der '
pésche MogendheId." ZIJ ergert ZIch er mstructle8 van de
~ver dat men hier met a&Il wjl, en dat Xuptlilhe p:odukten die OM
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NIEUWE MA.RKT.
" rn li tot 111 Dcc "I r

J: ~ d £
U:.I - ()
o 0 h - (I

o 0 ij - n
o 0 1 - 0
o 0 - - 0
o 0 10 - 0
o " U-O -o 1 6 - I)

o 2 0 - 0
o " 6 - 0

li 4,- 0
6 - 0 -
:.I - 0 2
1 - 0 10
I i- 0 .0
G - 0 1
,,- 0 «0
lj. - 0 to
:.!-o [1
II - 0

Aardnpp<:>lcn per mu 1
AbnkOlen I'er lUO
Appelen per 100
Beeatevleeseh, per Ib
Biltong per stuk
Boter per Ib
EIJeren per 100
Eenden, I"'r stuk
Ganzen, P'lf .tuk
Groene Boonen per bh
Ged :\bn kozen per Ib
Groene Erwten per 3 bh
Hoenders, Iocr t!tu.i.
Killoenen, per stuk
Kool per stuk
Komkommers p<'r 108
Klapper. I"'r stuk
Limoenen pt"r 100
Ml'ebos, per lb
Mnkoowen p<>r,tuk
PruImen per 100
PIJnllppell'n p<'r .tu .II.
Peren I er luO
H.mlel per Ib
Staart, et p<>rII
Speenvarkens ppr stuk
"\ IJ~n per IOU
VarkeM\leeecb, per Ib

lG wt r December
o " 6 - 0
o " 0 - 0o 0 q- 0
o 1 q- 0
o - 1 - 0

2 1 - 0 lt
, ... 0 - 0 lb
o Ill- 0 ti
o .l - 0 0
,0 Hl- 0 0
3 4 - 0 ~

AardapJ>elen, per mud
A.llin per balfaam
Abrlkoun per 100
Boter pl>r lb.
f IJeren per lOO
.endt.!l1 per "tuk
Ka.lko<neil per .tuk
Kn08ook, per !JO"
pruuilen p<>r1UO
Peren, per 100
Tomatoes, per 100

LÏJst van Verbanden

IflPOTIIEj>g,..

13" Schwe.zer G Turne)' J M
13 RooI f J le Kellc~ J
13 Botha., J J Drc'J'1l" A

lf letd,er c\ \ ,~
31 Behron8, \\ ~f .. ~thfclder

~ :\l
13 FerreIra T J W .rd, J
13 BoonJ.ILwer J

l' L SmlLb, T I:
I.:ISDBRSE" IJ'

13 Mos!, R '!tndJ kin leren
IiiOSTlU1T

13 TOIt, E J du ~,}
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WI1I ne" ... ftad. trorn my

~!'I=~~:;~~~
• ' medt.ctne tI)all' haJ nt1C fl t(Oft.

m-"eUouii CUJ" "!"1u .,,,'('IU ttJtm
~.lOD ID LM b:l-ZfUJr. _" +_~ _

GOCKL-E'S--pïLLS.
FREE FRO-=~----- _ ..

COCKLE'S PIL_LS_.__ +-"

COCKLE'S PILLS,
--------- - ---

COCKLE'S PILLS.
POR I

COCKL(S PILLS,
FOR H

C
-óCKLE'S~PI-LLS,

FOR SICK

COCKLE'S PILLS,

COCKLE'S PILLS,
IN USE F..

F.~ALT nooit ~m JICHT.
RHEUMATISCnE J

JICHT. HEUPJIC"T-nZIN
DUlZENLJE OF.TUWSCII

'~ .. D· E~rw, Orro PAO_L, uo
claDlang bedl~rriK ".s·md .'
Da Il1'b@el If,n-,~n. II ii Ichri
aa- door RJIEl-MA TIC
dItU rem«li. nrm t. b.v.lm Inj
1r1lHHll/ijtkn."· lJiur.h.1 y.n
Rapporl .~n de ~Jorn,igcbe Z
iD Zuil! Afriks

WORIJ'l' OVP.!tAL VERF<
Hrftd dour tim E'gnwnr,

James Jones, Langest
EoIf,leeb. Aj(~nt.n io bet II:

I:00.. Bow Vbllrchyard.

~--_.
DD" EUQI'rAB

Maal$ch'1ppiJ van 1,·'IlP.71IH'~'''''''''

VAN DE V

JWaa (1 JlUluarii 1887)
Luteo, 4 percent basie
Barplut, 4 percent basie ...

HET SOl'J:llos is
senatleve .........\n~IAr .....

Beleggingen maar "
Jen oplenren. V'
lij ~ pe' cent lollen nnl ..v*,p ••n l)j~nrAAG"

he, .t4,274,851.
Di, Sorplu8 il grooter

~dere Maatscbappij ter
Totaal Inkomen .,.
Ina.- nn Premiën
UitlluDde Aaurantie

Standard Bank t'an

De Bestierders .van
kl&DlCben Tak van D01rOl'll1ElIIDel
.chap, dat nu lijn worlt.llu:mll.el<1 nll.h....'ft
to' dese Kolooie, we,n~~hE!nI
y bepalen bij het feit
supfDl (Damelijk de
loopeD Fondsen meer bed
Lutell) in het Inkomen
en iD hei. bedrag van A
kracht in de Boekeo, bet!
.J4aabcbappij Tan '
de Wereld overtreft, eo
ecboawd kan worden al8
•t.rbte or.ganiaatie van.. . ,8oort__ to .

De gerevideerde Tafels I vao
mlJen rOltig bij die van
aohapPljeo afsteken, en
de aandacht bepaald bij
Tontine" t'ysteem, dat no
palaire vorm vaD JAvenl~V"!'F,,"u,rtn

Medicale Beambten.
CHRISTIAAN L.

C.M. (!!:din.), M.H..
J. H. M~:IRING BECK,

M.RC.P. (Edio.)

LINDLEY eo

H. J. JONGE,

?Ju!,devmaat,
. lDVOel aer van KA,~lr'n"'II»"Al

DE [nteekenin.K op dit Blad iB in de Sta,i
£1 168. eb ID de Boitendi$trlKlen £,

liJ. per jaar. VOORUIT BI!.TAALBAAi
.\an elken InteekeDaar worden Dne VOll,
Bladen per week toegeeouden.

1if' zij die voor het Blad wenscben te
Jed~enmoetendrie m&&nden VOoruIt
~eJlJllSl'even van hun voornemen.

AGENTEN VOOR DE lt ZUID AFIU.
KAAN EN VOLKSVRiEND."

NEDERLAND. - Maatschappij tot
eevodering der HandelsbetrelUunpa
tU1scben NederLan:i en ZUId Afril&.

De 8r.8tlte
-j._;-

•.m. T.m'j T.ID.t.m.
7 30' .. ; 6 0 1.10"'1 • ,

".1 M61 .. I 6.13, 1.26
... 8.261 ". k 6.40, 2.10
., 9.0 OO' I' 6.131 2.66

. .. 6.46 3.30... '''1 ". i 7.14' 4.11J
.. ..' 7.37' 4.86
.. ... i 8.3 I 6.10
": .. I s.ao, 6.4-6"'1 .. 1 8.60: 6.0
.. .. 0 2~: 6.66
... I .. ! II.Mi 7.46::! "110.23,8.33
... I •• ,IO.H, 9.2ó
.. ! ... rI1.40:10.30

, lI.m.I ... !12.0 ;11.30
•• I , '''.m.

•. '12.48'12.40
• . 1.16 1.26
OO' 1 2.6 ! 2.46
.. i 2.61 3.46
.. , 3.3(11 UO
.. : 4.16 6.40
.• I 4.66' 6.30
••. 6.4.5 7.40
.. : 6.16! R.30

7.lI 9.30
7.1.5'10.u
.. 11.16

. o.m.
9.3b 12.~O

... i 9.31l12.56
.. :10.60, 2.20

: I

HUN VERTOON KA
so.ooo VOETEN

BESLAAN, zijn nu open voor het en behooren door all~n .
van plan zijn 0lin te koopen te gezien. Daar D. I. r~ Co.

alleen goed gedroogd :Hout bezigen tot ~et van Menoeien,
kunnen zij met vertrouwen elk artikel zullen ~erder
bevinden dat goede artikelen aan dit goedkoeper ~unnen
worden gekocht dan artikelen van mindere ergers anders. :

De volgende zuUen een denkbeeld gevEInvan de lage- prijzen jwaar-
voor D. 1. & Co. verkoopen in overeenstemming met de tijden. i .

, £ s, d.
o 12 (3
o 12 t>

RS DIE
ERRUIMTE

Veltrek 'laa
KAAPftAD P
Woodttock .• , •
Zo.triYi.r JaD •••
JdaiLiapel
AII.DurbaDW.
V.rt. elo.
K,aaifoat.eiD
Muldemlet J
Klapmuloe .
Paarl .•
lMI,. Ore,. Brill
A"k. WIILlolNOTOll'
Vert. do.

~delaicle • C. C&lIl1jlbAn.
~lice - 080. Mllrr&y.
AliwaJ Noord Salle, eo Vrolll"nd.
&rry~le - II. l. lJ.. VdlJ.rL
j1e.utof' Weet P. Teske,
&lrnoot,O~iqualaod Weet J',J. de nud. "Jl

Bloemfontein • • J Fe. Idde~'Ol.
Uoabof 1z de Y ilti eIS.
l:kec1udorp • Jobo T~IJ~"l.
tlrit. towo • • T. P. Tb.run ~ L. \
Burgel'8dorpo Philip S"'1!1110.
BarberLoo • J. II. IIv(llleyr, lOld

AfllkaaulICh. :iJ Dd..:a&1
A~.nl,

IJoleaberg - • E. rao Hart.
Oerea > • JOl. F"u".
O&ledon - J. EsterbQY8eD.
Cal.inia II. nn HeoneD.
Oraclock A. M.tetilf.·
OlanwUliam • J. H. Nor>l~ rb,
Uordreebt • J. S. V 80 LI Jl.
OurbAn Lindt!nh,,~J .tUre'er.
".rling Jacob OAls.
DiamantnJden 8. W .• ac Wijk.
Oiat. Ermelo, 'InIInaal ---
Ernbokottra • • T. ErON!1J •• ",ck~.
Fr&neebboek J. O. I. 1:,"01.
Fraserburg • Oeo. Hodjl."o.
Vauresmitb • • "El:acutour, •. .t Tril

M&&LachRjJp' J.
Oeorge J. Kreu.D.
Ooadine • T. O. Bolha, Jr.
Urutl-Reinet A. P. Van doo I:ler~
Heidelberg > P. W. J. Bosman, .
lJum&n.dorp W. ADders'lD •
Haaover O. N&thllo.
Hope Town- • M. C. Louw.
Hopefield - • D. M. Slabber.
JACObsdAl • J. W. li. D. \"lIlien.
KOy81la' P. M.""I.rkalDp.
KOTaDDalaod " • O. Scbonktl1l.
Kroonsted • - J. N. HJi.t"bUI.
t{rakeelrivillr - Ign, L. F~rreJTa.
L&dysmitb (Ri.eredale) A. O. li. '&0 \·.Idell.
Lady Orey (Aliwal N.) O. C. Cloete.
IAdybraod • H. P. fan HeerdeD.
MaraiJlburg • - D. F. Marai •.

l J. J, Un Aarde.
Malm8l!bary- r C. de Gre~lr, lJ.ID.
Middelburg - Jozua Naudé.
Murraysburg G.8. Hauplll.it!Cb.
Modd~rgat - J. w. L. HuIlDey,.
MolLI!OO E. H.II.
MOS8eIb&&i E. Meyer,.N.1D.
.\Jootagu r. J. Jou8tm, fi'.ID
:\loorr""eblll'M' • O. W.lJ. !tWlL.
NKP"" E. O. tiel!.

- f J. G. Fisscber,
Nam&qualand • t Gerard U.Ole.
~a.llrpth • 1'. J. 1\aud~.
JlltaDtonvilll' • 8. P. rau EU. "It.
Oudtalrooru • • li.y"er &;·C" .

lT. HUlls, 'Lrn,
1'""rl • "

JJ J. A. nm der Splllj
l'llanwu • A. J . .\lytTUr.h.
1'.lrl.l.:J.··ill. • P. J. <lo I ëe L

l'tllJtu':..,I)'llili !i. C. lJrY'r, A ID.
Pblhp8tuwn • H. I,op".
Piqo~tber" • J. Ii. 1'. Loer.
J',.l.rLDaritsbllrg. • (J. A.I'. ~.li,"R~.
I'ort~nill., - Geu, Ltou:.uc. ti: \Jo.
I'utcuetguoom • C. 11. !J~utO""'L e,
I'r"WTlIl • Tl'lln'f".1 1-.x-cUIeI1I1I
1'n""kd • II. 1:'. "'. \,-,., ••
Print Albert A. J. J Krullb"Il.r.
\,la""D.wtro • J. U. S ... ,,' lj ....
m.,eradaJe • L. Il. MeuT&llt
Richmond • A. P. de Villi ers,
Riebeek Weat • I'. ltlU8OUtr.
Hoberuoo • • J. A. "".thliog.
KiebeekP.kaateel. • D, Krige.
Somereet W"lt. • Jobau I'heuni .... n
i lAl lIeo bosch W. J. d. b.\JCk.
SWllllelldlloDl - - O. !~lD.ck •.
::!&ldaoh&b&&i l'0 8t. Hel,,·

VII • aai J. A. ScbickerlinJ!.
SchietfoDteiD - - Sterren berg.
8utberland • - K. 1. M.rlu.
dODierset Oo.t A. H. Hofweyr
l'&rkaal&d • _ E. J. 8.. ul'1.
rijgerh.oek,P.O. Welg.. .
vondeD(cl!It..Uiteuhage) R. W. Mohr.

Tulbagb • H. FagtIn.
UitenlÏage _ _ _ A. de Villi,m
U~recht (Trannaal) • B,tL. Net!thll!ll1.
Uoioodale - _ • O. L. fau Hoerd..
V,o Rbynad,)rp. • P. B. V"ul{byu.
Van der Byl'l Kraal, P.O. D. J . .\lt<rhs, Jr.
Vtntersburg • _ D. p, ,. u.Ii~U(.
Villiel"lldor~- • W. Ruil ....
Victoria \\ etI~ J. B. A uret '" Zoo",
Wijoberg • O. de 1\,.cJ;"
Winburg _ W.J.&J.A.Reedm
Winterberg, F. Bealllort li. S ....renb&j1.n.

{
J. Add'J lIalherk.

WellingwL • J. ~'.PeG ~~ot (10,
Willotrmo~ A.. W. 1)111.
Worce8!.tlr • J. O. de WeL.
Willer.troolll • D. D. tlierrnan, Jr

Montagu Tak.
T. EU\'ltARD, Jr., Be.tllurder.

M8r.huI'l'ij_ :"d·trtk.
,,""'""""W r'HUJ' E~ge!al1(.

de reu h' O,tlllldal ,
.,Jl A,CeUj(lL

Rfrlllnn
Piietb~rll W.1f
Tulba~b WPIl
ArLoi. Moleo.
Oere. Welf "

do ... ..
P Eliwbdh ';6 OfIdcr: .

I

:'.'1
I

'''!

IJzeren Ledekanten, 2 ft- 6 in.
Matras (Beat Klapperhaar) 2 ft. 6 'in-
Volle Grootte Dnbbele ~1atlias (Best

Klapperhl~)
Volle Grootte Dubbele van IJ zer-

draad Gewoven Spring M~tras ". J
Goede Sterke Stoelen met :Houten

Zitting 0 2 ~
Nette Wasch tatel, met Lade en Twee :'

Handdoeksporten '''::_ 0 ,6 ~
.Aan dit Magazij~ zal ook worden gevonden een groeten en go~d ge-

sorteerden voorraad Aardewerk," Glaswerk, IlJzerwcrk voor het H~i.shou-
den; in het kort elk :~rtikel benoodigd in een goed uitgerust .I:(~is, en
tegen Prijzen lager dan die van eenig ander )landelshuis in Zuid 41riks.

; r: . ,- ~~
" 'rj

.~ n

Geïllustreerde Catalogus en Prijslijst worden epiaan
vraag Postvrij toegazonden. :1

I 1.AUHIR, 28: Decem.
8lie.. II.
WAIT, II 'aoDarij.
soeusiou en Madeira.
v&1l8. I!b Jauoarij, Ank. WOBCI8T1'!a

Vert. do.
Hexrhier ..
Hexrhier OOI'
Trillojlle
ÁDk. Touw.anIl:a
Vert. do.
Coo.table ••
MAti"fonteio II ... !

OO' , ... i
"'i ... I..

OO' II
, •• 1 .. !... ,,... :

...
I..... ,,

1
BrMd.ri ,ier
Ooudinl Welf

oo· i
... j

"'i 't· 1

"! .. I
"'! ...!

Baft'.leri ,ier
Gf<lOlfnn,.in II
Bbedrhier,
Prine Albert Weg .,

.. ! '.m. i ..
•. '12.21: 4.10

1.28, s.zs
·2.32 6.48
3.461 ti ï

. ~.ao' tU7
., I 4.41 i lI.ao
: : 6 aO'IO.28

F,uerburll' Wejl" ..
LetJeeboeeh , •.
Ak. B'AUPT. Wlln
Vert: do.
Hbeoo.terkop ,
Nel. Poort .•
Drie ZllBter. ,
Bi•• jeepoort. • • •
Victoria Weal W8If
Braak Poort
Ricbmond Weg

IDeelfoo!.tlÏD , ••
MijufoDteio.. ..
Air. DI AAR JUNC. v
Vert. do.
Houtkrul .•
potfonteiD ..
PauwpAo •.•
Kraokuil. ".
Air. O&"'''lon'[O v
Voor 1'.Eliz.;u tm<hr
Vert. do.
Wittepota;, .•
BI!JmoDL
OrRepen. ••
HonigDl!lltkloof ,
Modderri ,ier
SpijtfoQteio ,

Beaeonsfleld
Á.aDk. KUIIBB&LlY v

-.------~ I

'.m.: \ i
6.3211.53
J' T.m .

... , 9.35 7.2212.00

... lO.3 : 7.au, 1.10
10.30: .. I 1.38
11.1 .. i 2.6
11.10 8,361 2.36

11.41 "I'"nm 9.1 3.8
12.10 s.ie 3.38
12.46 " 4.1a
1.3810.201 6.5
I.M.l0.25j' 5.16
2.2810.46, 5#R
2.-i810.641 6,60
3.18 11.13 6.18

, •• I ...
• ,n.m.: 1 t

. i 8.40 6.1 12.2 I 7.18
.. i 9.3 6.26, .. ; 7 46

... 9.10 6.3212.23: 7.6
. 9.16 6.36 .. i 8.0

- .. ' 9.20 6.4012.30,8.6

CO
J
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80 tot 92Langemarktstaaat, Kaaps~ad.
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A POSITIVE CURE

for every formi of

SKIN AND B~OOD
DIS EASJE

OCHT DIT TE DOE....
flcd. die hun hunr

en hl'l/1ne kalf" ph'kkc"
Ir-t i...gt'f"'Ilf' \'crf:;tof, en ~.tu
uw hanr \\ Ilt tf'ril'~ brengen

was en lu-t r;t~lllrt-!ndl.! uw
verschaf u d,LTI terstond

A. AJ.101Il\1'. Wer.ld-
o

en r.rfumeun. Hoofd
; Londe;oenllewYork.

. 3:?' PaMfIgien .oor atatiel tu_beo: Kupelad .0 Worc..lter (iocluie) wordeil Liet '!ino.rd m.
den ~nelLreiDop Vrijda,. '

• Zie onder .( or' de S!.tlllenboe8ebe eD de Milimesl,ury Taklijn.
t t D~ TreiD di .. Zuacllljle Pllko!»t I1'PL o.~r Stelleuboseh eo arrinert ten 8.45 te K~ap6tad

(lie lijdlaf.llSlelleDbo_be Taklijr '
. Bij de plAIIlIeD wur de letter 'ltaa4 boudt de tr- ie alleen Itit a'. er pftMaJritfi lijn, en aan d.
tationl waarbij de letter" .tAat kIlu mep verorer@cbiojlto bekome" •,

Eczema on Bcatp. FROM

PIMPI-ES TO SCiROFULA!

EQUITABL~ . ~

Brandassurantie en l'nstmaatschappij;
;1OPOElUOT 1844.

DIRECT.EU RÉN :
WelEd. beer W. O. ~ND&R80N, 'Yoorllitter.

DE WEL-EDELE HEEREN
B. BURD. IJ. L. ,M. BaowlI. L. J. CAUVlN.
L. H. OOLDtlCHJlIDT, M.L.~. W. MAR8H. ! J. A. RaID.
B. K. T'lIIlGOLD, . O. I:lICB!!:L. I

Brandassorantie van iedere s??rt door de Kolonif', den Vrijstaat en
zonder velwl]1 gesloten tegen billijke premiën.

N.B.-Woonhulzen Geasl!url'erd tegen ·zeer Lage Prijzen.
. . Prompte BetaliDg van Vord~riogen. ::

opgerJgt In ~l de voorname Steden en Dorpen in de Kolonie e, omlig-
. ge!lde StateD. il

Voogdijbezigbeid van elke 800rt ondernomen :tege'n Liberale TermeJ,

".,:~

GU.
ZI JL,

"-t',stelijk( Pl'o\'incie Bank

P.A...\RL .
iJ6,O(}j
.l JLt(N
20 ()<)

N"l)miuaal KapitllAl,
Opbe~ .. ld Kapitaal
l.l.ctierfdunda,

DIRECTEUREN:

I)e W"IEd. Heer J. J. P ItOCTO H, LWV.,Voo
T. HOOS, Jr.
lJ. O. tlUH.AK.
J. H. DB V ILLIERS.
P. J. Dil VILLJE~, r.J.lOOS.
B. P.ou PLE&HiS, tieD .
D. J. A. Uil DER SPC Y, M.ID.
TOilS. J. LOUW,A.lu.
,j~0i:i. P. THERON.
. Ma.lmeabury Tak.

B. WB1"HM'Alt, Se.tullrder,

LET OP HET ADRES-

Equitable Brandassurantie en Trustmaatsch
~ i·

ST. GEORGESTRAAT, KAAPSTAD.
W. Y. ELDlUDGE. SecretariL

PIJ.

DB WESTELIJKE PROVINCIE
ADIIIJISTRA1'IEeD TRUSH!!

. (BEPERKT~)

KANTOOR: ~OEK VAN DE W~LE- EN! DE NIEUW
(legenover he_tSt. Ueorge 8 Ka.thedr8.al, Kaapstad.)

.~ Agentschap te Kaapsta.d.
il. K-'AP 011 GO[DlI: Boop DA'" (ll'P~ liT)

Oe Haok gooft renten op \' ,.-tt I lCJlOSILa
verdisoouteert dagelijksgoc·dgekcurJe" Issei
eo ondernoomt alle .gewoDe JJaukbelighe,d
beide aaD het Hoofdkantoor ee de Takken.

De Directouren komon bijeec Of' ulOgsd&gli
OD Vrijdags te 'JU v.m. om OVH d15CODtctAl
bealiaaeD.

DIR.lCTEUrlEN
. ~~ W~l-Ed. Heer 1'. MARAIS (VooniL!.tlr).

ne Wel·Ed. Reer V. P. KlIlHiAOW I Ile W~IEd Heer H. K. TUDGOLD
.. J.O.SMITH ,,' "O.SICBKL

II "OHAIlLas Lawu, L. W. V. II" MIILB: Roux.

OURATO.aEN
D e W.IEd. Beer D. P. Kauuuw I De WelEd. Beer J. O. S)([TB.

AUiJITEUREM
0. W.IEd. B •• r W RAW.ONI: I De WelEd. Heer S. l'wYCB081.

DE~I MAATtsCHAPPIJ ONDERNEEMT:
Het spoedige te gelde maken en Liquideren van
signeerde Boedels.

De Administratie van testato en Inteqtato Boedels.
De Agentuur voor Personen die de Kolonie verlaten.

4. Het Beleggen van Qeld op Verband op Yastoed of andere
. Geapprobeerde Securitt:it. ;

6. En al~me~n ~et 'Iondernemen van alle: Agentschap en
BeZIgbeid die baar mag worden toevertrouwd.

A lie :aken aan de JJQ~ tsch~JP1i toe~Tt1 ouwd zullen dadelijke p.1iI1~n7""
:wldtge at~etle.eelan~ ..

.MERRIN GION, l3eoretar.i1l

HJ:D.
Vertrek: Kaap1t&4

Darb&nwell
Kraai/Ofltftn
Xlipbeu.el
Kalaba.knIa.I
od bbot.dtJk ".

~aDkoDiaC MaI ... bal'7

,,1

Tnvo. 't. m
'-26 Vertrek vaa Malmillbory 6.4.5lS.O "'1od bbotldalt ... ... .. ·1 7.0
6.26 Kalab&Hra& "'i 7.16
5.64 KilpbeuYeI 7.42
6.:H

...
Kraai/01Ik&n ." 8.13

6.38 Aenkolllit lJarballweg 8.33
6.4.5 '"

I BEZOEKEN NAAk BelTE;\". --j, n ~I UI ••• a ~
Bait,enpatient.en dIe Kunltt.aud,_:" t!p, b,hLot',

ven !lal ik te Wellington, (Comme"," iLJt·'. <.n
den beer RnI:lP) op den bt.eu, tt \Ia::ln·•bu'!
(Commercial Hot.el van den hl!t'r \ j. ... ~:EhLhJi: (lP
den 2dco. te 8telleooo.ch. (hij !lf cJ 1\ 1Dl.) c" deo
15den van elke maaod zijn ter kOlll'lUJta~ it> IJ·_:[J

een taDdheelltllodige tak opgerigt •• a ct, I' w • "'~' •

Mpj. (KlltrGEIi, lloek van Mariolpi,. • r -."
operatie. in .erband met de T.",("" , . 'p'" "'pt .
dealen. Heparatif'S 81\11 knnstta!ll\t I. jo, 1 ' ; ....

P.kjCl'[lO.t wordeD gedaa ... -IlEH" I Ii . -'"':
1Joc. lJen. Snrg. Lic. Den. Sun,:-. t~.I_ .." I 1.1:. :..l'\1

kundige.2 Ni"""" ..t.raat. Kaal' "J.

J S. DE VILLIEIl.S, A. ll.I,

::.1
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