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B.andfort I .. J. C. uli B!L)(.
Bo hfo)l,tein F. LI CloUS.

"' -etuoo1au O. O. VI.OI ... "
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In den Boedel van
ERA. MUS BU1lGER,
melk Vallei,

DE Ondergeteekende,
gesteld zijnde door

tri~: Testamentair in bo 'l<'~'K"W

den Boedel, zal

OP VRIJD
13 SEPTEMBER

Te 10 uur',

Op de plek publiek VATkMl'Vln

volgende t-i-

90 Beesten, 9 V
struis, 17 Groote Ossen.
pen en Bokken, 4 Jonge
Merries, 3 Jonge
paard, I
Ossenwagen, 1
lOpen Kar op Vecren, 3
len Jukken, Riemen en ~Nt:l'r"~n,,,n

1 Enkele-voor Ploeg, 1 I
3t Gebreide en 2 Raau
1 partij Velzakken. .

KELDERGEREEDSCnAP : -7
Open' Kuipen, 1 Leggerl en 1 st
Legger Vat. 7 andere IVaten,
Braudewijuketel, 8 Halfaam. Wijn,
1 Anker Brandewijn; :. ,

IIUISMEURELE

T.)

Aandeeien van ~1.
!-----~--_4_-4_---- ,....

_ .......uuu betaalbw a18 volgt: :,~
rie maaud sn daarna ; 53. b{ t"ee

n~ . .' I

Ad' PfN .A piNT Ol WUR~FllF)'DEN Sr.CI:UAIl18
_ oox IN GOOI.;14(JM M·
MJJ~B~IR,-I1ieILij s'uit ik in £ .

....... : Asndel:'lt n in n,ve M&IltscbH
110PDIdm t~1 A ar.deel-n of eeoijl minder Rantl\l
. .l I

neem ik op.mij een ander bt>drag ....n 153 per
'ft'rder znllc" betaling al8 in de prespeetee il .
daaltoe o,gelot'pen, te teekeuen. .

Verder, usem ik op mij dat t'enill' gedeelte ya .
toegestene Abodeelen mogt te boven~BBn, op
tegen betaliilg VBn bet bed', ag 'vel scbuldigt bij

V~lIe naam , , , ..
I .

rl~atl!····· .. , .. ··,······· .. ·· .. ··r .... ,

OF. RLUOl'l'DOSCHPOORTEIGEN
gt,:- .,
£40,000 1 v ,

t'tj){e iu r,.Nve gehonJell):~5iOOO
vao het oonproukelijke! '
... ... ... . .. 'pO,OOO

zijnde 58. pt>r ABnde,,1 VOO'
lk neem op mij bOY-"ng'-

top~ekend tA nemeu. Verder
pI te betnlen bij toekenning eo
Id, en de borgaote, "an ..eer.~

t~,OOO
word. 0 verdeeld tUB8Chi!D'de 'fer.

nm,.nNlllkelijlce 'ferkoopers 'fettegeo'
aAD de Narionale Ex~Jofatie

atschappi] niet "ordeD ~ID Oe
ge belegging wordt bellÓ,~ou"d.

----------.-+-+-----

bet ingesloten bedr.ag, dat de
eredier 111\1 wordeD gfpll\8tet,

kenning.

KAAPSCHE AFDE LING.,

Jo~KTEUR8N.
Lxploratio, MijD. en Gti4bt'leg- De Llj st zal gesloten w

: dag, 21 Allgus
Tafels, Stoelen, nten en'

Bedden, Katels, enz., en t gewone
assortiment Keukengere schap eli
wat verder op den dag d r Verkoo-
ping zal voorgebragt wor

CHA~. M. FR ER,
slager.

GEBRs. 1

Bur~emA('~t.er. RluemlonLeiD.
KnLIiER, M.D., lid V.H •. ~,'."

IVISIUR. en de heeren
HLIONAUT, Kroonatad. i
• MCi'.W4N, Vredefort. .
LUIlT, lid V.H., Heilb on. !

Regtstratie va~te .
I)E flndergptf" kpnde z" I op de dagen, t.n d,·

",ool~ig ziin, met het doel, om de namen
personen, 4ie eisehen j.!errgi8tl'e~rd t.e ".ord ..n,
deeling val) de b8lpstad, en die nlft .Alneda
pepi~reD mrt bdn-klclDff de tegenwooldlge
IIl'D eiseb ~~nbliar te maken. .Alle perll:>nf'n.
ei acb versc~ijDen, of door ren agent'l~et een'
geter:kend Pc.or den eisoher, ell ~eD minste
ziju om ter 'olie de VOO.f en ergen
bt'r~ep. I f rllde~e bt'8chrijvi?g van~dt'n
zijDe bevoelldheld om ~e IIg18Lreerd

Voor Distrikten N08. 1,2 en
op »inglld~j{, 30 Julij, viln [;cgen

Voor ~i6triktell NOf. 4, 5 e,II
8tr8llt. op WOt'D8dajl, 31 Julij, van uur 'a

Voor lie Municipaliteit ran Punt el'
op WOCD8dug, 2 AUg08tU8, vau.f ieu uur'l ID

I JOHN

Afdeelingsraad van
Malmesbury. vermf'ld tegen-

vuo I\lle soodsnige
egtigdt'n in de Kiesaf·

.,.,·ltAt...~n d ~l bben, en "ed, akte
hebbe" ingeleverd om hun-

li zf'lf voor mij met bunnen
8Cbrift daartoe gemagtigd, I'D

toig .., "elke agent in 8taat moet
"llonpll\!lll, zijn ambacht of

vel k laren, alsook den aard van

Clanwilliam, 20 J'Ulij 188
Nieu we Taxatie Rol. .It aan sicb iet regt ~t A'\U-

'fel boodiog . van haar bel.ot .in Je
J

------ ----4----
PlJBLI EI, E VERKO PLNG
. VAN ZEER

~KostbaarVas goed,BASKIERS :
NATIOIiALI BANK 'hM D!N d;v.s.

TIJD. SECRETARIS: ;:~
. nARIa VAN DI NATro.~ALI· EltPLO'

RATIE MUSCBAPPIJ. :.-~-+-._---

lN DB

'can Ohnmbers, St. Georgestraat.
-rot vier oor '8 namiddagII.
African Obsmbera, St. George-

CD! tót vier uur '1 namiddaga.
, bij de ~ea Point Hall,

II, tot vier Dor 'a nemiddsgs.

F. WATI,m~IEIJ .n,
, Registratie Beambte.

Kan "'Ir van don
AIJI·t·lill~~ruad, Malmesbury,

::U Julij 1 'b9 .

onbelast Eigendom. "aa~.nn de
de Maat8Chappij. De Plaate il
bron. "

"elbe~:leolie GODdp!aata "Z""rtkoppiea"
Leeu ",spruit eo Allelldal.~ (voor
in de 'f61wll()htin~ dat de alaall'"

gevonden "orden); zoo orik door
kostbare Eigendornm'8o. te ~ijn.
Plaste vali ove~'floed'gf'o':!!Water.

,leggen over een laagte, die ldoor de

K18p~t8d, 19 Julij 18~9.

Ontbinding van Vennoot-
~chap.

o aan"e~ighed van gpuJhOD.
geeft Ta rt zelf het d~iplcbeel d '

te f'xploiterea eo ta prosp..oteren,
,an deo ~~od te verlcoop)!D of op
PlatllChapPIJeo. .l

• J\ t.I·L~.IJëN II' FeJ:uamheid, Op
, IB Juhj : i8dl,. MAGIJALI!:NA
M.HI.-\. BI<H.{{~, dcchtee nn "ijleD
d.b bril' P. BBI~U vaD EeDUá~hdd,
~··PQlIlI.I diep betn:Qrd.



ook de Aahtonscbe lijn uitspraken der

ROG.

KOM: EN
GEBROE'DERS

ZIE f

STEPHA \.

11ilmlrUlJrlJ 2artl, i
feel anything like .warmih. My

that I had tu havé the help of A.

the floor. I was terribly trou
1I1<'1I1!'t:IJ.,un,nervous dehility, and disease 0

kidneys, and had constant attacks
stomach. For many week! I suffered
rithilig in agony fur h~urs together,

that it was paiuful to speak, let
to move. Medicine only seemed

and I flot 80 that my friends ga
doctor ventured 110 hope of a cure.
one of Warner's pamphlets, sent fo

, Warner's SU'! Cure,' :and oh t
did me. In a few weeks I was a new

'te returned, the weakness disa
went back to my work ~ding stronger

for years." ;. \

which cured Mr. Knowles can be had
throughout the world,_'; at 4s. êd. per
B. G. LENNON' & 00".\ Cape Town,
and East London. '!!!!!!~!!'!!!!!!!!'!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!'!!!!!!~!!'!!!!!!~~...-.!O!~

Door zijn gebruik WOrden~' "t.~ke lon-
ten versterkt, de stem wo t IuiLchtlger

tn buigr.Mm en de slul n~;e:lUluna-
ering van Tering wordt ~n werkt.
n gevallen van Khlkhoest, roep en

andere kwalcu van gelljksrl tJa~' waar-
aan kinderen in het blJzonlicr nderhe-
~Ig zijn, wordt spoedige ve~lI~h Ing rer-
negen door het snn wenden ezer on-
waanl,'Crbarc In lcijn. Oude zouden
altijd het 1I0rstl~d<ld aan l,au bebben
pu daardoor '
~ D~ Lieve Kle,rl~n

tegen ernstige ziekte bescbutte~diC door
gebrek aan voorzorg kan Ont.8tet,ll.

Ayer's Kersen Bo~ldd81
heeft groote kracht en gcneze.utvermo-
I(en, daar slechtë weinige drop Is voor
PP.II ,10'" benoodlgd zijn. J:Iet is gevel-
gelljk een

Zuinige Mediopn.
Volle aanIDijzillf/Cn yaan "'rt fte6cA.

OHHKnRf;KRO rHj()Jj

Dr. J. C. Hl'.a &. CO., 1.... '11,1 r.8.1.

OP,tEuTE TlaDBVasI en
TlLullk nn "de BE~T~

TElT.
Verkrijgbaar bij

O. CURl.DI JONGH,
Tab"lnhsndehr.ar,
Ó St. Geor~tra.t.

M.
Melton-GUANO.

Goede kwaliteit,
~TE KOOP BIJ

M L.BEN~USAN
JUSTEELSTRAAT.

v
West.

en zeldzame
genheid aanb
POND Sterling
worden van
,£37,000.

. IjETIJTAF~L VOOR TAFLLBAAI.
JULIJ 1889.

:MAANSVERAN IIERINOEN.
Ieme ill., 6 j,lIj, 1.131.11·1 I Lullle b, 19 jali), S 59 ...
hlle J.... It JIlij, 1'.16 IJl Niem Ja, :ti j,li), 1,10, ...

LAAG W.ATa.
IlATUlII. '.K. lf. lil. T.II.~. OndergeleekPndc, besloten.

a III a III a III a ID trekl.en, en behoorlijk
1 Maand.g .. · 4 4 4 21 10 13 10 ~O WOLD" LA~()OOED,-v
2 JliJ ._dal{ ... ' "80 4 i7 10 41$ Il L 'oor de Schnpenteelt en W
3 Wu.Dtld"1l 15Hi 6 36 11 26 11 46 AAN GELD van de hand letten
• l'oLde,d.H 15 t6 6 III 0 ti bieronder vermeld, door middel
II Vl1J~.g ... 6 47 7 16 0 83 1 2
6 U.llud.".. 7,jO 8 29 I 83 2 10
7 Zo' dl4l' 9 10 IJ 6:! 2 50 8 3~
(I Mand.jr. 10 33 11 10 4 13 4 62
IJ nlflladall" 11 44 6 27 6 61l .
10 Woe, adoll 0 la 0 41 0 27 6 64 "MEI.TO:S·WOLD," inslui
II 1'01 d.rd.jl 1 U I 31 7 19 7 43 Gronden, groot 22,ó~,~ Morgen.
In V .. I M 2 18 8 6 . 8 8" Uit eigendom is tOO wel
• n joal{ ... v . I b dB' 118 Zaturd.jl.: 2.41 8 3 8 62 9 H UIL een 'lie ~e OU" u,e Tan

14 ZOLdojl 8 26 3 40 . IJ 36 IJ 6u or.~gtt'l gen efalijk en wel gebouw
16 ~'aalldlg.. "6 • 27 10 17 1087 Kaljle!-e in het Woonhui!, en 00\
16 Jli"~ul.~... 4 4ï 15 6 lU 67 Il 17 van stnndhoudende Fonteinen en
17 Wc,nod'll . 6 'J7 641J 11 g8 __ Krale/! tijn allen Tan de beste
'18 I)olld.,deg 6 lt, Il S7 lJ 1 0 215kraoh'- De Tuin is' prachtig
19 Vrijdag.. T 4 I " 86 1 Ol 1 20 Woning is een Draad li amp,
so Zt.tordag... 8 11 8 47 1 64 2 80 aan,;eltoond in het Plan,.b,e

k
V8'd3,l

2.1 ?.ord.g IJ 27 10 li 8 7 3 46 de Fa en 12 treden van e an er,
ft Mund"jl 10 37 11 8 4 20 4 6~ Een ieder dien Victoria Weet
23 lJinll.dag .. 11' sg . _ _ 6 23 6 15(, nabij De Request ale een VogeI.u, .... ·llni

~4 WO,lIi.1l ' 0 2 0 2li 6 14 I 6 88 Request ie ook een etevig
26 lJonoerdojl 0 47. I 6 6 67 7 16 ingfl!llbten Land onder besproeijiug
~ Vlijd"jl :1 26 I 411 I 7 36. 7 64 die altijd volop Wllter verschaffen.
271Zalordljl . . 2 il 2 20' (I 12 8 29 Met bovenstaanu V lUIt E

28 ZODd.1l ... 2 3
7

2 6() 8 4t1 99 36<l8,000 AUSTRALISCHE
29 M.and.g .. .3 I' 8 28' Il 20
ao Din~ad.g 3 4~' 4 i ' Il 63 10 IJ Iug evo-rdv, met 8 bUDTI'
8! Wo.nlld." 4 I' . 4 31i 1026 10 44 c;> 1\t80 0 t Id
-umboogtif o( laagtij op de onderstaande .2' 300 preg ~eteht e
pJu"'en te bekomen, trekt men af, of voegt men I A.ustrallss e
bij den ujd wa.nn&er bet hoogtij. of laagtij in I 50 Opregte Aust
Tt.feJbul is, d~ onderstaande respectiere ge- 13:000 A'ust~alisch' JOl,
~en uren en,ml.aten, > e

a. m. ,11700 Australische H
1 so
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1 10
1. 6
O· 57
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o 50
o 18
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o j
020
017
010
o ro
o 10

.. , ·0 II

naar de Trnnsvanl
ue,n,.~c"Q, pnrtijen in bet "OM

landstreek in het N
nmcn Dlet £5.0 0 P

te bieden, in Prijsen

Nt.tel 'fOOI; bij
Algoabaai
Kowie
OOlltLonden
Delagoabaai "
St Loci .bui "
Moeeel baai "
Knlt1Dt. . "
KlUlp Agulhu"
Simonlbw "
Houtbaai nek aI
Wal";eohbui "
SaldlUlht.bt.ai"
8tBeJenaba&i "
Hondeklip 'B' "
Port Nollol.b "

Bet ie seer welbekend dat de
bee~ conditie tc~ebben. Daar
bij niet alle applicanten knn

Ale proe.cn van de eerste
lijk te Imelden dat hij te ..lie
Sch~pfn en Wol, in al de Ten
Por~ Elliubetb, Victoria West
Goudep en 2 Zilveren Medalj
tilikt.Wn alB den erkenden tentoo,aeliellor
Zuid.Afrika.

'I i
I I

B~staat uit
, I,
'D•• e Plaats ie ooi vermaard

... 1 i:n~lloten worden 2,000 ME
IDe Woonplaa~ bestaat uit

Laod .oor ó mudden saad. Bij
ooi twee VaBLeWnter8 in het Bui

1 I

VROEGE¥ARKT.
Vali 20 Julij.

£ I, d. e » d
. .!ardappeJen, per mad ... 0 12 10 - 0 13 1
Bote!', pe!' lb.... •.. 0 1 7i- 0 2 li
Boonen, per mud 1 li 0 - 1 5 0
Bijeren, pe!' 100 0 11 0 - 0 13 ~. E,/n
HoeDden 0 1 4i- 0 I ..
1:001, per etok... •.. 0 0 0,- 0 0 Dl t won ing
Limoenen, per lOO 0 3 1 - 0 3 I
Pompoenen, per etui •. 0 0 1 - 0 0 1~ .
~tt.tu, per mud ." Q. 8 0 - 0 8 0 VIERDE
Rapen, per boB... ... 0 0 1 - 0 0 1 t '
Ri.jel, per lot ." 0 2 4 - 0 2 4 I'
Uijen, permnd 0 4 4 -.0 1310

o Wa.gen ea 18 Kanen. ,

BLOED _D~se middelen
• ~n het bloed

KRACHT nieu wim de
klachten. Zij oenoaeent

BEEN Kalklaclofosfant, de
noodi gde !Vond stof voor

SPIEREN II!lng. van nieuw
e" spieren, en

e versterkende middel voor klurn.chtige ki
en of Iijdera aan tJenwa.kJ.-illg, bloedar7fl()e~

de o1'erdaad der je~. .
Bij de groene buikloop der suigélingen

kinderen IIH!t .walle beenen zijn le seer dien-
stig, ook bij he'. vorm on der tanden.

Verkoep in alle .dpotMlu". '

de

~IEUWE MARKT.
o •• !

'1
I
.1

V-.n 20 to, z2 Julij.
f •. cL £'.d

Wdappelen, per. mad 0 8 9 - 0 19 6
Boter, per lb. ". ... 0 1 6.- 0 1 10i
Bloemkool, per etui .. ' 0 0 11.- 0 0 2t
Boonen, per mud ... 1 8 0 - 1 8 4
.ijeren,perlOO... ...010" - 0 Jl 3
Bettden, per stuk ... 0 1 4 - 0 2 0
Got.1'&I, per 100 .. 0 0 3 - 0 3 1
GlUllen, per etui .. , 0 2 2 - 0 2
Boende"" peutuk ... 0 0 11 - ij 2
1:001, per e~uk... •.. 0 0 li- 0 0

, K.alkoenen, per stuk 0 " 1 - 0 8
LKnoenen, per 100 0 2 10 - 0 10
Mleliee, pu mud 0 9 6 - 0 10
Nt.rijee, per 100 , .. 0 3 8 - 0 4
Pompoenen, per Ituk 0 0 3 - 0 0
Peter.elie, per bot 0 0 01- 0 0
Pi.~gs, per bo, 0 4 5 - 0 4
Pat.ataa, per Dfud ... 0 .. 0 - 0 i
Uij_, per mod ... ." 0 ó 0 - 0 11
lI,;ourlimoouan, per 100 ... 0 2 0 - 0 2

··'1

...i

i
op den 2~8tcn Julij, ~889, in
van de 'l1lckethouders.

mnand nrdnt de uit.lag van

SANTAL MIDY.
Die de zuivere vluchtige Olu mn .sa,rlá.,/AGoull

bev~tten, wordcn thans uiteluitend in plante
"Old Copah.tI, Cubeb< 0/ i",p1J'ti»?", tegen 81ijmv

den gebruikt. Zij genczen bijna altijd in
Loterij Iuren de hardn~Jr.I"gste uitvlocijingcn, sonder de

.. maag te vermoe~i~o. .

couranten, WAAn~~HUWI 'lG r .~An.u~·I~~_' ..
...- ,....-'''-lMIUY)''-I-

den ~tT _~~~_~n". \ ijl __'1lI1i
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VERXOOPINGEN.

--di tI,
maar l:
den J'
die de
kunnen

.AI
den b-
gering
Baai ~
"!rij, d:
naam z
te pr<
Portuge
deel Ril:

hand 1"
eioh ev
tu~ cl
t··· .Ian

• Ja.
. Geregt-l

BERlOI
konDen, '
Domwt r \

UrT .Hl
lacgen II,
aUIr, In 1

Ds. Rl,,~r;.nb.
oude lp ••
.tand ba"

VAN G'
jl. MAl"n
'Kerk pre-
'dle ZKH"
.... rlijk
"fneoh."
MitT BI

h.lo,g.l.
en l,;"oorl'
pt'uoon '"
due firm»
aanbe .. ,h
Dit ".h

layt\ in I

blicef'rd,
la.tlte ' ..1
celli0D ,
.eve'll H't'
m~1 bar ..
oor ruil dl

Bt,CUL
d~1 I v"o.
pPIJ I 1'11

0.""1 \·111 ~

,.0,,1t d..
dan ui
&lJn ...at

OI<A:'iJf

'<1lJu lu~'
Blut_"r< ,
len n'.~."
"j Il'" 1\
aa' II_bod.
b~1 I.ud I

"iJ UIt

MWHH'
Modi/dl, ,

...·'n-k v~rl
"8Lf!1,1 e ,,1

.. ,lttIé1 III

ko.,d I ••

bh.!r, I"
uu lI' ~I

lltk 10<'1,·
'l'PrLliJf !I,

Ds IL.'
gad.nLJ~
Ubi...,,,,
EuwJ.'&, '
OoI vanger
y,a.fl: 'bl

m.~.E"lJI.t
.tr., ~rt
Aln I n u v
boud lIb
baLm." n ,

JiXOI8Th
die nog ut-
ligdru kti
O...... D, lJbU.

D ru" d..g
'. 'J~n.llld"
SI. Oeor".
WoeJl.d~"
.. lfde r jJl.
paltlell VO

I untsehe I
d.. u.org.

Wu Ef
de Boven
I'rir e All
trokkeu i-

W.I-Eerw
wovdcn
Hn goed«
d.cbl ...., I
".mlddejl
de Zona ••
lJ•• Mal.,
hd velk".
werdrn b,
"'er groo t •

Dz BEl.
Z.lord"g
groote jJr
IOld.ltn
IJlt"'ldeD
mot krau.
lIujdrol
0pV"Tb."..
...wrdigd,
wafm vier
laler nog
Bt.aderaad
"""-"geu"
Tolgden ,
de brgra
den &r ...

Z. A. i,
big OIeOy,

""~, eeb
aan 'Ii~de,
1'oor h~t I

Te""lend
In het
thropie t
oe ... ";-lill,
den. Tr.o
Ned. Tr .. ,
I &gt . Il
sou g ..g"
d COLC ....

dl c lie '
bt.h.nd"h,
iDljchliujl'
d nonlY.
bladeD "
tlleecben
pDbti.k I

Damelijk
ft.lacbe
ct.r ord-
knob.n l
Il.n ala ,
lIeart. T
?oor eeu
d n Vol,
celat.n,.&0 . Cb"
dil! Ollt.,
1f e-lICbol.,
Hvf le J
lth,ard,
bet booet,
UJD 1ICb~

.. bielparI
1'oorl'&IlJ~
heu .M.,
"n Dh.l
cler aort,.,
,wache :--
Llouiat
tillllmr.al
Ik,. w,
... n 8f'tl

"it-ne I..,
dan UOOr



ten door ~Reg.. !
rsahtlldene uti
dat de Régtel'l,
o teliJ'ke Hof,
aten om kJelDlg
de heer ~dr III I
r haalde da}; ZlJIl:rn te zach~ 'truI
hebben op~egd,

had de lQgt'r,
etlge,. Na
I och ClloJllltéi

re e aan de
slechts w:erd •

gelijkheid ilat de
uden nemen ~
D t echteedwUt
taak en ,"ee~
t dan de zalieni
et den k ) Y&Ili
au den Heever
b J de Wêt geeu
meesten ~ be.

good dat ~t 0114
x-str jding aal VUl

zelfs door deu
nat de li. .Afri

an de EUI'O~h,
x aturellen die

un baas doorgaan.
s uw en 8 hun

opperhoofden en
schendo ~lllcM

I..lIffergebruik net
heel wat. waar
om getooht gd

knd Zel:fs 111
n staat onder
e bed ende 10 ZOO
r n et ~ jk ab
Il len te besch k
I s een WAagstuk
r hem ongehoor
te toonen Wat

ezw aai z(jtt kuo
rd f3 om den
rgn J pen tegenover
n lel ng verschaf

ko tonthou
net boete of In

" n s te trnHeD
I 00.1. enden alle
I ot 'tun Kj)
u er hl.l.ll meer
I jke 'l JZIl !.ot

als het n een
il om ~gen de
rge8Chre,en 011
oft e er te han

g loo en :dat lUlt
crordenen een

de be ta nde
x-s ers en d enst

.iar het lOU lli
er door bclettlen
an het een J1e.
landsbelnn te

letter aer Wet
z h onderwerpen
ud n \\ J het he-
ne zelfde doen d t
)I hetzelfde 1.8 n
l Jenden wêt duide
den

\\;OER

len naar Creta
gezag van den

maar zal men n
aauz en dat een

brtpoen bewoond
il en ~ch ede
Kon ngjijk Gr 0-

orrnen nog langer
barbaren bl Jft die
z urlen z~n U tga-
na J et" tu chen de

Europa dit
Rasland de

onslant opel [}et
d tmaal Creta

z onttrokke en
ij 1 zal wordon

J t meh li ch bung
J[ J och- h er te
on t ang,t zal -r n
Kaapkolen e kent

c koesteren m t.s
n et met ge

met een lDstruct e
m cl t 6f dat de

Do toesten
~ J n tbnQs m nder
n baa der dan t Jdens
I [ Rob nson en

uwen G0U er
JO lang 00

van, JU voor-

n n
net
cl e

'(mt het oas kwfi
tt: n or np " JZ 0

001' 1 e 18

IJ k alle lend n
het verlangt dat

en alrh rt!! op het
bezet een clIlendom

zullen met. I e-ref
m!r('gt r~IJ

iI nr I nis d 0
:;t( eta belet de

om cJoor

ONDERZEESCHE
GRAA.FDIENST

Paarden
Verkiezing

De heer Parnell

LON.oEN 1) JUL J - De
SUlkes 18 gewonnen geworden
sb re Z jnde Eldorado tweede en DtnJUll511J1IJl
erde

LO~EN 20 JUL J -De heer
S"l-danha I B~ no 8 ConIIervilt ef heeft den heer DIIllve .... ,H

Q 00< v0!ten Gower L beraal de
Marylebone met eeue
4938temmen

De heer P~rnell d e F den
aangekomen om het vr jdom \ an de
t-e ontvllngon heeft eeu zoor varrne,
nngst gehadldoor de bevolking

Sallsbury en
heer 0 Brten

#

Egypte en Creta ...
De heer Parnell
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ddaq«

De Paus
Boulanger
R0s11nCastle '

tra ")e lJ publicee ti 2~ Jl) " m

LO~DE~

ZAREPU BLIEK
I e Tweekamerwet

Swazieland en Zoutpa
berg

Delagoa Baal
PRETORlA HJ JtJL l-De

WEliE~

Kaars ad 2 Jul J 88



JOHANNESBURG, U JULIJ.-De ma~k& il
nOl: \'01 nrVou'wen; nrbindende lenndige be-
.igbeid met eene , percen& daling o\'er het~-
heel op de reactie \'I~ de boom \'In giltere!!.
D. \'olgende elfectép &ijll eYenwel «erézen me&
d. prijsen \'Hn, TBndaag ;-noth~ 13e;; Cityl
l10 0,. : Edna £1 7•. ; Geldenbuis 012 •. 6d. ;
Olenc irn. li Sa. lId.~,Kleinl II 6e.; Lllng-
Jaacte E.tate f' 3~. ml. ; Langlaa"te Dlok li. A.AlIXBRItIJiOR!l.
£1 12,. Gd.; Langlaagte Central. £1 lG•. ; Mar~ten zijn wel "oor~ien ...
.LaDgll1&~ United £1 6•. ;. Luipnarda Vl.i al. meen 1.'Jn prodakten 'fut In. prlJI •
411L; Maritaburg Rood. fl 6•. ; Vena ConlO!i-. w~~er In ,,~, en .. ~sendingen
cJated lb.: Wolaillgham 18&. 9d. : .May. Oon pnJlen. Mlelt.1 blIJ 'l'en \'ut,
IOlidated £1101. 9c ~lijk aan de naag. 1Voer i. leer

_ lijn \'erand.rt niet ..eel. Kaf ia
PBODUXTEN.MA.RKT TE P. ELIZABETH.' beter claD ftJ'led~ . nek, m..,. de ~VV"'.''''

. . groot en de kwahtelt leer .Jecbl.
. , . tijen bft'erkoom komen &&II en
W aL.-Dele we~k werden er 1:14. balen aan- prij.en. Tarwe, gan" en

.. boden Tan 'welke 1T balen "erkOC'ht wffdea en granen sijn 'l'ut in prij •.
47 .erden taruggeh_ouden. De prijlen ,..ri .. 7' Traag. Boter i•• eer .eburt en
de "0 std., "d •., 6d., 6,d., 8id. per Iba. prijlen. Ei)eren 1.ljn "olep en tie>dk(lO~er.Voor Mn panij&je ,..n 9 bAlen metuWWltte wol Vruohten, plalmT" en groenten lijn
Tan Vitenhar werd le. 6id. per lb. betaald. . L'n'VD' IUVI~ vnr~lIlCnfl .lUl,!~~.tliell.

bOOURAIJt.-D:e "OOfT.ad. bestond Ilecbte Hamel. lijn noe volop. Trek. en
nit.a b.lea en 66 Il\kken, de prijleD be.te1ld; lijn ia naag: koe'ijen en
waren YIn af ó,d., 6td., 7,d., 8f·, tot 101d. slIJter lalleD ~e prijlen
per lb. ""riens "an 60 tot 100 Ib

VOOKUTllcr vln.N.-De markt wu 'de&(! de band ..-n. G~te g.eI[p&lPol!it~
weei onregelmatig én Iwakker in prijs, albae- ....orden leer ~ \'arkocht.
wel er Woenedag vl!tbctering kwam en de mede· -
ding;ng door de g~eele "erkooping' gtoot wu
en \'eIe bezigheid rdaaD werd tegen .loopende
lage pri i.en. . :

De geheele wurde die publiek ,erlrocbl werd
Wdroeg .£4,:130 lis. 2d.

(nIn.JI· P'. LB.)-
WIn. primu (Sup) £:20 0 0 tot £25 0

priwu 11 0 0 tot 16 0
lO o.M5naire 7 0 Otoi .9 6

•eed. ~ 10 0 tot IS 10
.. dertl. 1 10 0 tot 3 0

"1171 .... lichte 4 0 0 to~ 6 10
,. donkere 3 0 .0 toi 4 10

Jl.un, wi1te. . . 1 i. 0 tot: 1 16
. licht &:dl.. . 1 3 0 tot 1 10

lO donk_.. 0 .10 0 tot 0 16
Z."TW. lanp ',. 2 10 0 t~t 3 10
~wwte mMdelmat.. 1 16 0 tot 2 16

• ol korte ': . ·n 1 6 tot 1 6
T.A.UI, lanp ...... 1 6 0 tot 2 0
Tale mlddeJmati;to.:. 0 U 0 tot J 10

" korte .. ~, 0 6 O·tot 0 l~
" 11011 narte ... 0 12 6 toi 0 17

Jl sri';" .~. 0 lt 6 toi 0 18
101i01 ~OQJILI, witte i lO 0 tot lt 10

DOIIbn do. 0 lO 0 tot 1 0
H7P' " lol i. 0 1 O.tot 0 .'0~

HANDEL .ÉN NIJVER-
HEID.

K.A.APSTADSCHE EFFEKTEN EN AAN.
D,EELEN BEURS EN BELEGGING·
JUATSCH.APPIJ.

Yn1wopingen in Il. Koopnta~.,·. op Zatur-
dag, 20 JvJ.ij 1889.

B&1monb 1Sa.
Blue Ity 9•.
Oityand ubarbaDI £12.
Doornkop 17•.
Du Pree. 12•. Od.
Gip.y 1&. 6d. •
Kleinfontein, 29!!. 11.
Langlaagte E.I:lte8 sa.. ed. tot 8:3•. '9d.
Langlaagte Blok B, 34s.
Kodderfonteln 18.. .
)(ay Oonsolidated lW.
~abob. 2 I. tot 2Se. 6d.
Oriel. 10•. lid. ;
Pripo ... Estate 36f., '6e., 361. Bd., tot 361. 6d.
Bietkail 9 . .
8tar.2Sa. 6d., 23. 9d., 30.., tot 31•. ea.
Tba"i. «•.tot ~r..
United Yai '., ,21;. 6d.
Wol.iliiilrm lO•. Gd., 191. 9d, tot 20 •.
WilkinaoDl '4. .
.Esoban,e Á&ndeelon 2•. 6d. per aandeel prem.

Ynkoopingeft ,,, d," KOOf>ma...oeur. op Maan
dog, 22 .Juli) 1880 .:

Butfeladoorn 22 •. G~
Botba. 128. 6d. tot 131. Od.
ZAleD4IiAla... se., HI. ea., 16•. lot 168. 3d.
Blue ky h. tot 91. 3d.
Cornaco ~d io•. ea., 1h. tot 121.
Da Pree. ISa.
GlO Goob. 2&.
Gle .. Oairpl 27•. 3d. tot 27s. Od. (aan ~ ko·
en).
Great Luey. 6•. ~ot 51. 6d.
,Johanne.burg Estate 311•. 6d. tot ,~ •.
!ting elcmcns Mine. 1&. 6d. to&19•.
W .. tern Ll\Dglaagte n•.
.Langl .agte B 321, Od.
)(al ConAolidatod:~21. 6d.
Mlln Reef 34•. toel36•.
Morkel. TI. :
Kodderfootein 21', .
Maraia Reef (ex r.ighta) 168. (&an te komen).
8teyn. 17•. _611. .'
&an SO•. , 3h., 33a., J3e. !ld. tot 33•. 9.
Van Ryn. IS.. .
Prln_ E.tate 36a.
Tbani. 'Oe. .
Wol.inp;ham.10 ... 9d.
United .Main. ~':.
E.schange AaDdeeien 211. Gd. premie.

}<'~.P.n. BOOSl, Seeretui •.

AANDEb:LE10iARKT.

PLAATSEN
:

V••.
'o' I

- " 1iel I>C

AFDEELING'van BEA .RT~ST,
. I

DE <?ndergeteekende, me] instructies vooJjZienvan de Executeuren van
wijlen SIR J. C. MOLTENO, en van de gezamenlijke belfngheb-

benden' zal per Publieke Y.~iling Verkoope~ te . I

NEL·' S· ~ POlO'RT'
. ":": ~ . . : ,
. , OP DgN I . ,

. '. !

17den,' Iêden en 19qen . Septembar.
indien vereischt, de Izoo welbekende en prachtige

,
I

OPPER NELSPOOI(7J1, H.:\MI':L'<UfL, U<\GER NAARTJJ;:SKUlL. (DOR'
niet vf'lvallen gt'deelte van de Pacht), LAG~JR NELSpOJKTj C.\MFI?,HS·
KRAAIJ, BARKENSHUG, Een·twl\ttll.ld our' erdselde .Aandeel in ZOU ral·
VIERSPOORT en VLEI. . ' ,. .

. !
EIken Dag te beginnen I tb negen uur.

OPPER NEL-;rOOJ{T qjBvat de ~O,gpnde~'lal\t~en :-Briepalll. L'lt,D. en F. ;
Bredenb .uksfontein, Lot C; !CoatlanJsklo"f. ot E J Opper Nelapoorb en Corn-
brieeks Knil, te r.a....en in nitgest.rektheiJ 17,1; ~Iorgen, ISO Vil" kante Roedeo .

De Gebouwen op dese PlsI\ts zij'n np eene seer oitgl'b"eide sch-al, beataande
in:: (a) Eeo eerste klA8 Hoel, met ruim-s St."lli9g en andere.gerieflrjkh"i~, binnen
t-ep minuten van de Nelspoort Spoorweg StatiF, en da' ~oede baal" l.nllrengt
(b) Een nieuwe opgerigte C~ttl\g~, met ::;t~ilenln'lb:j het otel, (c) Een nieuw
1I~...rk Woon buis een half nur rijutlnll van de.S~()rwf'g :;t" ie. Bij dit Huis aijn
alle nooli.ge Gebon .....en, ZOOl\llll:)taller~, Buitecgdbouwen, K .len, DiP. "uilen, ena.

Hetis onnoodig om al de prJlchtlge g,·legenhedeD op t~:tt'llen, die des a plaats
aanbiedt vo'·r bet ddjv8n van eeue Boerderij Ivoor alle-soort nn VH, sonder te
vermelden dat de Z,)Dt rivi~r door het-midden vla:! h ·t eizeridom loopt, ,niet alleen
volop wat!lr versch 'ff"Ddé inde dro"gste tijde~ vaa het jaar voor bet groote getal
Vee, dat bet kao bevatter!:j JI1l1arook een groot~ voorraad )e~ert voor Besprceijieg
van zeer aanzienlijke laoderijen. Bet buiten reld is voorsien met groote en goed
gemaakte Uammen eo Putten, die vooraieD zij~ met eerste klas Pompen, Water-
Llfr~, e·nz " , ,

HAM n,KUlL.-Der.~ Pll\8t~ ill io uitgestrektheid 11,107 Morgen, 295
Vierkad" Roeden, en alhoawel in de Aideeling[yan Marrllysbarg gelf'gtlo, ligt be~
onmiddelijk nabij Opper Nel.poort Het vel~ ill van de beste bellCh~ijviDg en i.

. ~?(.d belt~lId, voor ~e1Izelf8. ~d b'J.udende lhoedllDighéden gedarende drooge
tijden. Eeue prllchtlge Bontoln voorZiet een' ?teenen eli Cementen T6nk met een
nooit yerz .. a,kkelideD Voorraad van beider water, J io toevoeglog bbnanl a;jn er nog
twee go-d gemaakte DainbiilD op h'lt eigend01' Bij de Fontein il een Steenen
C\)ttHgd fn een Kleine 'fdin . I . , .

LAGl!:H NAARTJhlSKUIL, 2,896 Morg;n eo 20S Vierkllnte Roeden groot,
grt'net &aD llamelknil.· . ') . i .

LAGER NELSPOORT om~at de vo~ge~de: Bre.Ienbaekafonteie, Lot A i
blijvende nitge-tr. ktheid' Lager Nelspoort J Biinldonteiu. Lot 0 j telamen S,527
Mo'gen, 54 Vierkante Roeaeo groot. I. .

Het Vt-rblijf· i. allngou\atO gélegen ""0 d~ Oayerl vaa de Z Jutri ,ier die een
grooten Toin bdplant rné~ ~~f honderd aitgeIQoh.t!l V rooh.:tb:)orneD en een kleine
Wijogaard VOOrliet met een nooit verzw"k"eDden ,,"oorraad un water, verboaden
aan den Tuin sijn vE'rsoheideoe ingesloten la~derijen, die groote en geregelde
Oogsten v"o Tlirwe, Gar.' en Ha,er opbrengep"

Op de Plaat I sijn Stallen, . Kralen, Dip Kqilen, Buitengebouwen, 'inaluitende
een Paarden Moleo en rfiim8 Kaf· en Pakhuizen. De P,aats ill leer gesohikt
Vour Landbouw, '.00 wel als roer weide doeleinden

CAMFEHSK [{AAL omv ..t dê volgeude: IUliDkfontl'lirh Lot E i Gedeelte yan
Lager Nellpoort, KI!p~opjea Lef'gtE', Lot I i ~red~nbllclrsf08'~in, Lot B, teumen
11,731 Morgpn, 12S Vierkante Roedeo groot~ i .

Het H aill is. feil van .de geriefelijkste in ~t Distrikt. Al da Gebouwen ZijD
in vo)m.~akte orde cn:noob tijd .nooh geld .~ijD.~spaard om ~e .woning in.allen deele

. begeerlijk te maken. Ju de direkte nAbljbeldl vlin het Hall la een TOln beplant
met nitgelocbte V rucbtbcomen en beideu Tah en Hu is worden voorzien me'
luiver water, opgt'po~pt door een krJchtig.·n !Windmo)eD.. .De berg en vlakte
v, lden, .00 wel alII het groote VOllelstrnis ~atpp, r_naken dezen. plaats bijzonder
gel!ohikt voor Ar'gora Hokken en Vog~lstrollep. bUiten Sobapen, PMrden en Vee .

BARK ,,~NSHUG om"'t de volger,de Pl&ateen: Groot Aar, Boechdeiveneiviee,
I3liIJkfottein, Lot F, te lI~men 14,803 Morgen.112 7 Vierkante Roeden ~root. .

Het Huis il! een nieuw' ~n sterk BakateeD8n Gebouw, UDder IJzeren Dak, op
een gpachikten .afsh\Ud zija ~~lIen,. Pak buizen} WII~:H,hDis, Sobeerbuis, Buitenge-
bouw voor Opsigtee, Kralen, Dipkui], enr., en.. Biuneu .twee bonderd yards van
bet Rai. is een dam londer twijfel de fraaiste )dalll iu het geheele diatriKt, waar.
onder de ingesloten Boomgaard en de Omheirïde Landerijen hggeu. De groote
toevoer van water maakt Diet-alleen bet verk~ ijgen van ordinaire g~noogsten
mogelijk i maar ook dHt·vaD groote hoeveelbeflen Pompoenen en Mielies, . Iaat iii
~et seisoen. .BIl!ten dele centrale dam, li~~ er ver.oheide~e groot, D~mmen,
en een Fontein, ID ataat~ OlD water te geven IQ hét droogste lIel.oen aaD duisenden
StulrsVee. i. I . .

EEN-12IJE ONVKIt'QEELD AANÓEE~ IN ZOUTRIVIER'S ·POORT en
VLEI' grenz~nde aan CAMP~RSKaAAL. e waarde v!,n het Vlei ..eld op dele
onverdeelde Plasts ia ie we.l be kend, om eene ~ange besch, ijving noodig te hebben,
daar bet een toe~logt~ool'd aanbiedt in tijd~n raD droogte, .. .

Dese prAchtige elg~~~P!O~en_bet pablle~ n~ aangeb?cien .ljr zoo wel bekend,
dllt eene verde~e beschrllvlilg; sebaarsch noodl~ 18. Het IS ~1l"OAg mtlt te zeggen,
dat de vl.'rscheldene aard Tan bet veld berg eli vinkte verbonden.j de prachtige en
nooit verzwakkende Water., Hivieren, Drllnr 'en, Fonteinea 80 Patten; de over
'1'10, d 'an Timmerhout; de vol maakte staat v"a de HUlz .n, Vogelstruls Kampdn,

!l;~~~~~~~K raleo, Dammen, enz., un"., de groote uitgeb~eidheid van Weiland gevoegd bij de
nabijheid van deu 'Spoorwe~, die lD~rk.t~n Noqrd eo ZoiJ opeot, el! de groote mat.
V.ID socco. dat voor de la~tlite veer;tlg' laren opdoroelDlDgea beef~ geyolgd, maah
dit allt's te samen vereeni.gd, ééne van dd gr/ootsto geldge<lbeJen die nog in de
laatste jarE'n ooit is aangeboden voor pIlbliek. geldbel"ggiog, heh,ij voor p ivate
perIIoneD, af ,voor eene Di-.t.obappij.: .

O'j..~...

PBODUXTEN.MARKT TE KI.MBE

De beer Jamel Lawrence berigt
uit Kill1'berley.;- .
Aardappelen (beate) per

[ak, 163 lbs. ...£1 2 0.,-
A.mandelen, per lb. 0 0 ,-
Appelen p« lOU... 0 Il· 0 "-
Boter (Tenohe) ... 0 2 6-

lO (tweed.)... 0 1 O';_'
Boon en pel' lak, 203 lb •. 0 16' 0-
Eenden' ... . 0 2 0-
Eijerenj per dosijn 0 1 3-
Gaul, per IlIk, IM lb 0 IS 0 ~
Hav~r Rer Ilk, lM Ibs, 0 16 0-
Ham ~nlSpek, per lb. 0 0 6..,-
Huer"nen. per 100 lbe. 0 11 0
Hoenr' erR, pefltuk 0 1 6
Kaf, pe~ baal... 0 16 0-
Kaf, per do. (O.V.S.) 012 O'
Kaft'erkpren (roode) per

lak, 200 Ibs. ... .. 0 11
Kaft'erkpren (witte) per

"alt 012
Kalkoenen, ... 0 6
Limoenen, per 100 0 ,
.Meel, ~ne pep-sak 100 0 U
Meel (I{oet) (zaohte kOf"n

onge.i It) re raak 2ll3lb. 1 ,
Meel (Doer (barde koren

onge ai ft) ... 1 3
.Meel (saobt-e koren ge.

I: :t) ... 1 6
.Meel (.aobte .koren (ge-

lilt super.) ... 1 8
Meel, lachte, IUp. gelift

(O.V.S.) ... 1 9
Mielicl (gele) per.ak 20S
Ibs. ... ... 0 16

Mieliel (gemengde) 0 U
Mieliel (brood)., 0 13
Mieli,mecl (witter 1 0
Mieli~meel (gele) ..• 0 18
Ro.iJnen. per Itiltje 261b. 0 3
StrulIIeijeren •.. 0 ,0
TAbak, per lb. ... 0 0
Tarwe, per lak 203 lbe, 0 16
Dien, per 120 lbs. .. 0 li
Vrucbten gedroogde ce· .
schild .• 0 0

Walnoten, per lb. . 0 0
Zemelen, per sak 100 lb •. 0 7
Zout, per lak " 0 ,
ZWMp.tokkell elk ... 0 1

L.VltlfD' BA"'"
Rameii, 50 Il., 81. tot lOe.
Lammen, 36 lb., 6•. tot T ••
Kapaten, .60 lbe., , •. lh.
Ossen, TOOt~t 760 lb•. ,,, tot £6
Koeijen , 400 tot 360 lbá., .£3 tot
VarkcDI, ~OOIbs, £1 h. &ot£1 1

:-" Twn pill", of roota
"Isrl t.:lkf'n. end for
IL if> n.1I wel! Lo h.

in OII!·.lr.lhf"·"''''1
1. nckl(l'~ PIli.,
mctilcino. u,l

on the llM'-I\'C" of
gl"Oflt.oMt J,)Of!Aihl.

I e1fe('\ produced

~n~~~h!~i!b:~ï
'5 PILLS,
m.mory, and ft frlent! of
uie Mme diptritt. man,r

u-e thH' my tnme ...
died our, b1lt. tbu. lbe
then a thamo or con-

Ta.ItVI •.
Groote esels, £~ tot '£12.
Klein. esel a, £, tot £6.
O.. en • .£3 tot ~.

L'BVINDE! HAVE :
. . I

. SCH.~P~N.
4,8()0 Kap.tere I 2,EOO La!D!Dl'ren
8,000' BeIPtte OoijeD . 1 261 Kaapsche Sohapen (OoijeD,
1,300 Eenjarige Ooijen en. KApatera . " K"patera en Lam"1leren. .

, OPREGTGETEELbl VEESTAPEL.
255 Ooijeo . .' Il 3 T. B. Rammen (twee iDge~oerde
83 Lammeren, te worden ge1lpeend AnltraliEche en etlD half

op 1 September Sturgt'On.)
71 Merino Hama:en

2,000 OQijen
J ,250 Kapaters

ANGORA BOKKEN.. I [l,3oW··Bokje8 (een
. I gellor~rd.)

T. ·B.ANGOl~A!BOKKEN .
!I : 26 RammeD'.

BOER BOl{KE~.
, 1800 Jonge Bokken.

jur oud nie
~

44 Ooijen

261 l{ftp&ters
MO Oo!jeu'

. ,
PAARD~N.

37 Rninpaarde'tl:<i-étacbeideDegoed-/ I Jen., van "Spooola~ion II

getrainde) ,i' I" John X II .

83 MeniN (Tt!racbe'idene met Yea. I 13 lrfaileHIs.

HOORNfEE.

1 I lf~""59 'Trekoaaen
68 lrIelkkoei~;

, ,

ORDER VAN VERKOOPING :
VASTE EIGENDOMMEN. 2Dt<; E?J 3Di DA.G: L~VENDB

HAVE, HU~SRAAD. ~NZ.

bet Eigendom kunnen verkrl'gen worden, op aanvrn1g bij h-t Kae-
. toor VRIJ den Af311l)!er. te Beaufort West. ~

ér'velrS(~.nl.ngenzullen verschaft worden. ~
0000la'6 Tu'in zal elken clllg von de Verkoopink, tusscheu H,·auf .. t ~a

.J en iedercn avond naar Beaufoi t \Ves·t terugkeer!!n.

B. PRITCHARD, Afslager.

Homreopatische Huisvriendi
I
I
I

I
RS.

i
i
I

I
NOr en TEBB, Kaapstad, B G. LEN:{O~ &. Co., rOlt Elizabeth

DOOR

GUERNSEY THOMAS,-en
VERKR1JGBAAR nIJ

ISAACS&CO_
I MEUBELFABRIEKANTEN,

Bj'kleeders en kOIllplete Huis-Iteubileerders,
BLEDEN NU AAN

Gr~otste Voorraad Meubelen in de Kolonie.
I HUN VERTOONKAME~S DIE
30,000 VOETEN VLOERRUIMTE

ESL1AN zijn nu open voor het Publiek, en behooren door allendie
van! plan sijn om te koopen te· worden gezien. Daar D. 1. & CQ

g~ed gedroogd Hout) bezige~ tot het vervaardigen van Meubelen
....,_...u,,'" ~ij rJDetvertrouwen 'elk artlkelll;Rnbevele~ ... Koopers zullen verder

den ~t goede artikelen aan dit MagazIJD goedkoeper kunnen
gekocht dan artikelen van mindere kwaliteit ergers anders.

De-volgende zullen een denkbeeld geven van de lage prijzen 1i'1IfO
D.II. &. Co. verkoopen in overeenstemming met de tijden.

, . ;£ s. rl.
• I
IJ~ereD Ledekanten. 2 ft. Gin...· ... 0 12 6
M$.tras (Hest Klapperhaar) 2 ft. 6 i'~' 0 1:2t)
L~ek.anten <vollegrootte) ... .... ... 0 5 0
Vqlle Grootte Dnbbele Matras (Best

fK lapperhaar) ... ... 1 5 °
VoUe Grootte 'Dubbele van IJzer-

kll~ad Gewoven ST)rinO'Matras .... 1 ·17 6
N J;tte Waschtatel, met Lade en Twee
. ~ anddoe;ksporten ... 0 6 6'A+ dit Magazijn zal ook worden gevonden een grooten en goed ge-
eer~en voorraad Aard~werk, GIa~er~, IJzerwerk vo.or het Hu~ou •.

. het kort elk Artikel benoodigd ID een goed Ult~eru8tRua, 811
lager dan die van eenig ander Il andelshuis ID Zuid.A1rib

eerde Catalogus en Prijslijst worden op aan
vraag Postvrij toegezonden.

D.· ISAACS & CO"
o tot 92 Langemarktst~aa~. Kaapstad

" e Gl~aafl'-Reinetter"
1

. I

Shet eenige Hollandsche Nieuwsblad in de MiddeUanden dat tweemAa
per Week zijne verschijning maakt, en dat niet schroomt voor den

frikaqer Bond en de Afrikaner Partij te velde te trekken. Het wordt
a~ de voornaamste Boeren in de Middellanden gelezen, en als,'

V E:1-l.TEERMIDDEL staat het voor geen ander N ieuwsblad achterui~
tooruitgaande Afrikaner behoort zonder de "Graaff·Reinetterl

zijn. I ,

Inteekepingsprijs £1 2~. êd.: per P08t gesouden £1 ';'8. Gd.

J. E. McCUSKER, Eigenaar.
r--'-----~-- ---- -

BOERENi
E Ondergeteekenden Hebben in,voo17aad :-

WIJNPERSEN van de beste Makers, w~nrvOQr de GoudelI .Medaille
rkregen van het Kaapsche Landbouw Genootschap.

WilJNPOMPEN en Speciale Gomelastieke Pijpen.
DBUIVENMOLENS en Zeven.

ALSOOK
Het Grootste Assortiment Landbouw Gereedschap en Machineriein

Kolonie. ;
BOEREN voornemens den MASSEY ZELFBINDER te koopeo,

ooren nu hun orders te geven om het leveren der MachilHs te rer·
•

OUD GEGOTEN IJZER gekocht of verruil<?- voor nieuwe &haren
Toetiehooren.

R. M. ROSS & CO.• Kaapstad.
~~~~------~------------------------------------~ .-----

O.PGEHIG'!, 1848.

De Gresham LevehS Assurantie Maatschapp~,
Hoofdkantoor: St. A:ildred's House. Poultry. Londen.E·C·

Hoofdka'ltoor voor Zuid Afrika: lOa, Waalstra.at, Kaaplad.

llESUIo'l'A'l'.&N 1888.
aan.lleIlroelde Fonda il meer daD

-"Ja ......InkolDeD
1~lbeta&l'~e Vorderingen sija meer dan

Besip;beid "oor bet jaar ...

Iedere IIOOft Tan Lenna A.saarantie en Jaarlijkaebe toelar;e Be~igheid ond.momeD .
prOspeetuuen, Vcmnen van Voor.~1 en elke informatie kunnen nrkregrn .ol"lea ~

., r.ag ~ .
. WlLLI..AM: ELLI.OTI, Beaideerende i'ceretaTJ6.

.7'1lkvoor l!u\d .AJN'(I l' a, WaaLdnw.t, Kaap.f4d, ~ktitri! tI'I in"l.o<drijkt '!flrlf,,,,,,,,,,,rdl9:
pt-gd, eft.uUm op t~rtlle UMMft ()CJI'Put'ld tDOf'dc-n Mor d. geMet. }\ .. (."" tol "

Itwlibulowt sea"".

DE~~L5'
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