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9 St. Georgestraat, Ki.apatad. ,
INVOER. UITVOER.
. PUBLIEKE VERKOOPING

;;t8tJiI"., '1' . a'o~ém1é1bentá' , .
~ '·1~a.~st8dseheTuinbéuw ·.Tentoonstel~ng.

~ ..: -__"""_'f . ~. .~ ss I'AIUllAA ....1I.. en Jonge, i 'f"JUJD:A:G,. 1 NOVBI(.BBlt, 1889;
. . ._I. _ 15 li ..~ 3 . d rIN.:Mln~~DI'm •• boY.D8-oea:d., .~lIeD Betoar I[-:I'~i.(bM .;~ .~. kl ...n50' Xaapsche .a.a., ~lJe Jaar ou. I ~_hJ~)..... _kele • ...abtprilllea',wot.ded . altgerM .. op. V"JdA8'~ '1

lJ pater Bokken.,: OP WO . SDAG, i:N"V:W~:"~.·(;;alle tllllObeDlineede8tati.D .. pW'.lliapa)p8rT~D
r- .' nD W~&!er ... kk-eDd... J!OI'I'IDI .. l.lU6.' VUl 'YelliDgtOll (ft t.IIéIa... & Co· P" DINGSn, AG 18 AAlfST., . ' . '.1 IijrDd'e- 8t~ fttl 8&eJiH_IiITaldijn, D'" Zoak'ifi'er)'pet TNl. ~ ~~IfiD,- , ... _ 0'o ,~ '" ZULLEN Paarden en ~ .•• til.kke.de te. 41.0d... J80rrl eatn. ·Stel"Dboed d. morpaa .. 1~~1...A-dclerleYltraat. ná~Q he...t ....,u.u~u. Hoofd, X&&patad.

\ '15 OOTOBBR, ~ .' Esels, veracheidene .Vu~ W de )(aI_ba 1. Lij. JJ-:~' ~i. Kalme8b~'1 .....,. t~. e~ .~_ ......------------.;..:...-~---_.;.--+-,:r-----, 'I . --le PIal'eD d AA"_ d. morpa'_ V .. KMk .... (ea StatMe' lD.linteDd. WoocUwok) ... ·'1'I~la d... . " up b d "ZAt de Ondergeteekende publiek' d:c'h e·QDU cIea: ......... lUO elf'" "lDid~.· kl.lIJ lblkba.i .... IMk· """"Jef ••• Deelen én Vloerplanken : u Trol. ea 0 s,
do;n verkoepen te KLAt'.MUTS. t van Sta'ifS'OP' CUBoofdlij.\ solleil rAdir liJD' to, ea op dim Yolrn~éfdllr. i..-IC&4!n, . , en "Frid.Ji..", .

STATLE,' bovengemelde +.kkén, ST!TI~. UTS mtar dl. ftdL'kliMi.a Wijl.b:~ Lija II ob. op dell d., yd DI,*". ' . t ___:.:_

die gewaarborgd. worden e beste· . i A. w. HOWELL. Direot.. r ya. Dieb"; - . A RD' E'R'N' ~ & 00
I .1" Vd'" X.DlooI.ID deD:Dil't'Otear\a1l Di.aat) ,'. ~ ., .teZijn ( ie dit Jaar op en qtle ZI)n sn, ' Kaa~'ed, Jl Oo&ober1889. . . I

gekomen:. Zij zullen ze~errjn;aent . t " • " ....:.-.. VElUtOOPEN nu .te~en laagste ')(atktprijsen, onlangs aangekomen
,ijnen niet te. voren 'Uit e oand ~ ~oloidide-=-wie.lam·er en 'l"ruItlilaatlc.~. '; .en on\acht:ept "!t bo.engel!oemde SchepeD :
worde!1 ve~k;x:ht. . ". J. S. JJf,I",,,,,. _ Deelen 8' lt 9 en 8 lt 11.

A. J. B~SON. , BIlLA'NGRIJXE Vloe'rplaDken en Plarondplanken 6i x li en ten l..
ft\llrl, 8 Oct. 18R9. • 'PUBLIEKE.. VERB: OOPIN.G;. 'Lofwerk, Traliéwerk en LatteD. ,. C '.
De Vtlherl;, Falm ~ 00., 4f~lag~rI..ar , .

-PUBLIEKE VER'KOOfUiG 40 !. VAN»E . ., '. VERKOOPING \I~,eleld', Jaaraarkt.
. VAN 4 I I . 1 ,1 p..... 1Qoeclbek.,el,I,.de\ ':STO~E'I(:IJ~ 'Ondel'PrOO8lvan hetHOOgG8Pegtshof r.· . G

UBELEN i ~ -- r . '. n~,' OP WOENBD~ ,ME . ena, . Woonhuis, WiJlnp,akhui~énl' KUl. iperij, Vaste EIgen dom J 16 OCTO~R 1889.

MEJUFFR. JACOB pRnNK, nAG ft Id .
-bare Woning te 61'nAnepuDt, " ALSOOK, . . Te Hope e , BEHALVE de Paarden van :cle

.~ H Ita de Áfdeeli"g "an Nalme.hut'fI· h MELC K' é V
:/t8t~;O;!te~:~: f:~~~:t h:~ •., ULLEN A.A.NST., ' Vaatwerk. Spiritus, ~n, Bodawate~ In Z~e ~u8l()hcn DIRK .WOUTER8E~, 1a7d~heer ~NOE~~~~ o~8k
bende. zal (}pde plek doe~ verkoo- ~ waaronder Paar ~hl~d~:i Machine~ Buism,eubele1,1, enz., . AcIIBJW(, D.zn., K888ier Diaken doen verkoepen 15 Goedgeteelde
peD, op MAAND.AG, Hi' OCTO· KaJP.:Ulrden en ne egale TE,STE' LL'ENB~OSOH.. valide N. G. Kerk te Hop~field" Jonge Paarden, waaronder vel schei-
BER, des voormiddsgs ¥ 10.80 Paren' sijn, pu Eiscber en GODFRIED BOK, Sr., deue Egale Paren, Schimmels en

izvuldi verkocht wor.. .' . . : ' 'B' .uur, liet memgvu I~ ll8~rtil,Ilent den aan KLA .STATlE. Verwêtrder. . mID. .
nn bare liuismeubelan,'w~rvan de In den Ineolventen Boedel van HUBBRTU8AGll'INtJ8VAN Ea; __ , J. M. STIGLING,
opsommingvan sommige lals :eeDe D. W •.MARAIS. -- ......_...,.;....----. OP DONDERDAG , Slcretaris.
&al1'll'ijzingzal dienen, z~s ~-ID 88r,. OP '.WOENSDAG, 16 OCTOBER, "OCTOBER 1889 'Hopefi~ld, 5 Oct. lB8!).
de 'oorkamer, Suite in Qt~""" en 1 d . d!ndl di . 17. , .

I 't' \lULl en vo gen!n ag, en 'nee g,' "GS TE 12 UUR A' AGoud Dema k met Bettee'l~emaak. t DES KIDDA . , an annemers.ZULLEN' VEllKOCHT WORDEN OP DE PLEK.door BEHRS. Chifloniëre, I ~ale en ZUT.LEN verkocht worden op de' -- ,
Fancy' Tafels, Tapijten, +Fran8Che Istene. De Stokerij, die seer' uitgebreid eo voorzien is m~t ieder ge-, pi~ te Hopefield, door Publieke' TENDERS worden gevVf:lagd
Klok;Chandelier, en~. 11deEet, mak. De Machinerie is de beste, die ooit is ingevoerd j- heeft de laatllte VeDdutie, iuin den hoogsten b.eder.j ' ~oor bet Bouwen van een tile w
kamer. uit~ in Morocco Lflér'(door (Kaap- enmeest/verbeterde toepaeeingen, is ongeevenaard in ktacht van voort- voor den Resident Magistraat van Yagls,traat8 Hof en Kantore ~e
BEn;R~), 1\otenboomp.outep Teles- brtngi'n~ en eenvoudigheid' om te werkep. ,De Gedistilleerde »randewijll Malmeabury. in zijne hoedanigheid, K&l.pstud. P~nuen en Sp( ficatie
,Cipe Eettafel, een fraai Il)et· beeld en Spi~~us Jag(,D. vergelijkillg uit,. e.1lw~rden ala de bes~e bt~houwd7 all CommiMSriil van het Hoogge- kunn~n bl z ~tl~d worden en- ver-
mijwerk bewerkte Sideb~ard met ; W1JIl Pakhuisen.e--Dese omvatten Drie Groote Pakbu~~ JD -.stAat,' re tahof Vijf Erven of Stukken dere l~fo~matle kan ver gen wor-
SpIegelGlazen 'Rug .• Boliilderijen, om ].000 Legger8 Wijn te bergen, "._ _ . a!Dd, gemerkt N08. 11, 12, 13, 14 deDTb1Jddit Ksntetoor. rd
Tapijt, enz, In de BlatPk~er8, i ~dens. Het Wooubuia is groot en heeft,: elk--gerief en' gemok. ~aar eD 15. op de Generale Kaart van het en ers moe n gessee wor-
Mahoniehoutenen andere [Ledikan- "AL de Vn<1el~2e'tee.kt!lldepubliek zij~ Ook 8t~nen. Koetehuis, Timmerma~s Winkel, PakkaD?er, met ~Itge- Dorp Hopefield, gelegen in bet Veld. den ~n den Hoofd pekteue van
ten,Kleerenkast, Katels, l"aseh- en ~ doen Ver n. te KLAPMUTS breiden Tun'iV,ond daaraan vt-rb(lnden.dl~ zeerv'rucbehtbaar]~ en met ~e korneteobap van Zoutrivier, in deu. PnLdlrek~ !Te- rken, gendr~see.rd
i'aptaielb, enz. Hang ep andere .STATIE, emelde Bokken, ~n versebeidetJhe1d van Vrucht· en andere. Doomen plant 111. Ook']1 er deeling vaD Malmesbury, ~eteDde 5 w'or en.- e~ e voor JlLagls-
Lampen,Glas- en Aa:rdew~rk,' Ken- uitmuntende ditie, Zij sullen ~n Iraaije Bloementuin met Broeikas, ens, 0 . inort~! 460 vierkante roeden, en 65 ltra~t~ Kantoor. PdstH.d,etntsul-
k eed' ti ruk' ,. Vaat,.erk.-Stukvateo, Gistkuipen "t.ao omtrent .1,000 pilon elk', ~ . te ten op den Verweer. en ontvangen or en u op
,tDger 8C ap, enz. I . er preseut R jders, Obhoofden, Pijpen. Lepers, Halfamen, Kwart Vaten, lIalt- ~er -. v:'.ut op den 2611tenWOENSDAG, ~. .AN STAAN DE,

J. J. HOFMEYR &~OON, anken, Ank'era, 6 Wijilpompen, groote Wijntrog, 2 GIl110DVaten, 'eel! o:ro:::rrs78. ' te t,waalf uur. ..
'rAfslagel'l. 300 Gallon Spiritus Schaal. Pakhuié ~h8ppen. Alsook. IS ~~~ op dit Eigendom is OODKlein •pe laagste .~f

hoo~deD :AZijD,een legger Dop BrandeWtJb, 4 Waterbakken, BIer, WIJn, WOO.Dh~, door Mej. FICKbeWOOD~Oie~noodzakelijk
Whisky, Jenever, eDZ. . . . EeD ge.deelte van den Grond IS men.

Ruismeubelen; zootJlI :Voor-, Eet- -en SlaapkaD?:er, Plano, Glas- en gellChikt om als ~D bewer~t te
.Aardewerk, KeukeDgefeeds'chap. W'orden,.eDhet ovenge als Zaailand

Kantoor Meubelen, uoals ..Tafela, Stoelen, Lessenaars, Brandkaetea; voor Haver eD .Beg.
alsook Piezometer, Distilleer Toelltel, Verkoel Machine, Elëctrisehe Daar ÏI een overvloedige voorraad
Machin~ Thermometers, eM. ~ :van Water.
.Alaook'een Ouder Waarborg Aandeel, in het" G.oed N,B. Hét Eigendom zal verkoobt

I Geluk" Syn~at. ' '.: wordeD, onderworpen aan de regt:en ..~ ..
van de' Huurder, Mej. FICK, WIer _

Voor rekening van den ~Insolveaten Boedel van W. "VANDERV. vu Es. huurtijd op den laten- April 1890, ZUID.AFRIKAAN80HE

1 Een Open Veren Kar, Sodawater Machine kompleet, ook Sodawater eindigt. ': .Koninklijke ,Xaudienat.
Bottels, Vaten, Ke,ube1s, zooala Stoelen,tIJseren Ledikanten, Watscbtafel D~ eonditiën van Verkoo~ zullen

Jorige Pa.ár- _ kompleet. Kaptafel, .Kleederkast, 27 Schilderijen, Boekenkast, êpiegele, zijn KODtant; of een Crediet van .De" CaltllAlail Packet." Jlaat.dappil
2 tot 4·a.a Yellen, Globe &hild, S &nyeur's Wijn, Glazen, 1 Geweer, 1 Zadel drie eD r.e8 maanden, indieD de DE Stoombooten deser Linie venrelleo

J r ~iatool" 2 Rij Zweepen, Katch-Iock Geweer, enz. ' kooper twee borgeD breDgt, door cJen TaD K:aapet.d naar Londen om cu;u
. Commi8881'isgpedgekeurd De koe· ~deren Woe~g, te' uur n.m., !lA

Verkoopinr te be~en te 10 uur met het Vute ten d" AlllUMr ell de Gouver- Liuabon, }[~ en!!r.;;:nth. te Smt WIUBELJUP" FRh,UW_'I:'.aaoendom van eD I. -0-, H.lena en ÁfoenIQOD. de op be- Il U_
. .Dae . . Dementa Belaating (tezameD twee paalde tUllObentijden. . ,.

. " ~'. ~~~:~giER,} Curatoren. per cent.), zoowel ala ~e Overdragt l!8 Ootober. - O·RA.NTULLY CASTLE. IN de hier boven~enoemde Bezig-
Belasting en aUe onkosten van over- Kapt. :C. H. YOU.G. Yia .Madeira beid, wordt voor de Daruf;l.Afdae-

Kamer Gebouwen, No. 4 Kerkplein, makmg moeten door deD kooper ge. N,m. mber. -:- DH.U:M.MOND l)ASTLII: ling in een der WiukeJ , eene Win.I '. TI" Madeira PI! L.... bo .. ,
KaaPstad, 27 September 1889. dragen wordeD. . . d' 20 No.ember.-NORHAH CASTLE, wia keljuffrouw gevraagcl.

. P' J BOB~N A~ 1 . Het Gebouw moet ve1'888ureer. Ma!ei,.. Applicatie met alle bijeonderhe- ,
• • . t , ~,sagar. WOrdeDvoor niet minder dan £50, Voor YrMht of paHIIR8 ."".oeftl mee &lch den evenals voor Bestuurder. 6HZ.,' •

• . . bij de Aaenthr 't'Ul d. CABTLB lLULBOOT
en de Polis van Auurantie gece- UAT80lUPPIJ(Beperkt). aan h.tt Burel.1u van dit lHad~on<lt'r

.:.Q..·..·TE·L·,LEN B. OS'CH. deerd wordeD. . X.Y. ApplicaLte te ziju ongehuwd.'
.~ Het EigeDdom zal worden ver- Eea o.jerwijleres

kocht, oDderworpeD aaD eeDen ~- ,
eerve Prijs, bepaald onder ,deD BENO~DIGD vdor de Derde ~
llMen, Begel van het Hof. Kla8.~ Oouv~rneme~t8 School

Voor verdere. bijzonderheden, doet te M~dergat, n?-blJ SOrner~~ West.
aaDJoek bii het Kantoor vaD den Salans £~O per Jaar ~net.VrIje Kost
Opper Baljuw, Zuid Afrikaanache en. Inwo.nmg. Appl!catte~ met ge- UNION STOOMBOOTM!.A.T8CllAPPJl
A880ciatie GebouweD. Kerkplein, tUIgschriften zullen lDgewacbt wor· <BEPERKT>,
Kaapstad of bij den ResideDt ,!{a.. den door den Ondergeteelreede tot D~Mllilbooten der !faatechappij Te!'."
iatraat, :M:almeebnry, 1.November eerstk. W ~rk te ~- trellin van Kaapitad naar Hogeland,

g I gInnen met deu aanvang van bet via ':Madeira,e>mden anderen W,oooAdag.
. JO~ J. GBA~M, . volgeDde kwanaal of zoo spoedig te 4 uur n.m., te St. Helena, Á..riconlion, .

\ -- ----- Opper BalJUW. mogelijk daarna.. Madeira, en Lissabon ala oooer aa.n.leg.. . '. ---"________ gende.' ,D'E';OndergeteekeDde door de CuratoreD der Qtcllenbossche DistnctB J WUNiln L HOFMEIJR,
...u H tb' t G hk" VOO& ENGELAND.Bank behoorlijk geautoriseerd ziI;:'ncle,sal pUbliek doen verkoopen e' es e esc en Hon Sec der School Com

aan de P- 1..Lul··.....n ;l'Dden l'n801venteD del VIU} H. A. v·'" 'Il'_, SO W . 5 O' , 1"89 . MOOR. !ropt, nRlrFl~. 16 O.cLober.
lfOAII ..., a.. .1:13 I merset est, ct.. o. ..MbXICA. , I{"vt. Jons, aoUotOber.

V G'· Z R DAT een goede ecbtgenoot kaJ) ----.. . . 0 ED ".n d~ M.ar~j'8 lIlooije StOoaa-'OP RIJ DA 18' D'E E .'. geven aan zijne ecl~~t,o(}te OndeI'WlJz~re$ Be- ~~~m;~.~~~. d~!~ko::r~:nd:!-
]00 Leggers extra goed~ Oude Wiinen, Iooals 'Pontak, Sherrie« in i. eeD goede KOOKKAGC 1. I noodlg<l! :ab.illtoombooten. ...

'" d ol B " kad I H k Prijzen van.t2 lOs. tot £30. I ti.b1uUKK.AA.KTJK D~r B OEL.u V. r.II~-soort,n, Zoete Wijnen, Old Por~, ,.aa. eirs, ermita&te, -us e eo oe. , .• ..' ALS .Assistt!nte voor de Tweede ~..... 00. zee }'u~den. .orGeD alt~~ikt ter ..
"' . 60' Hogaheads'Sterke Spmtus' Te nrknlgen bl) Klas Publieke Schooi te Victo- p":=~~~~iOI ua 10 percut ~1i.1I DllbbUea.

1 ,Groote kwantiteit Oude Cognac in Kleine VateD van 6 toi 16 J'." DUrrETT. ria W~t. ZiJ" moet bedreveD ci)'n ~E'rOUUK.ul!TJE .oor RAVIniS laars ..
1"1._ 11 . IHT' 'f ....rlirD "Itgereikt "oor d. '!Ulllnla w.__
U1wODI!I·· in 't Holla.ndsch ZOO wel ale in 't l>rie )!aandeo pt'r de ODioa of ch Cutl. Al...........

! 4 Hogshead.! Oude Cango Br!ndewijn Engelsch en de kenDis van Muziek pij Sl4Olliboot.eo. .' .
6 T .....~ S k te V~ V c:bt of P•• te d~ m."; ... nsoek &1£ ...

t 10 .&..IUJ§~erstu va D' .Kaapetud, 28 Burgltraat,· zal eene aanbevelillg zijn. Worden Ka.""" nO dr ~!.. tJocb..ppil. Adtt,rler-_s.

J
' 6 7 Do. do. verwacht getuigacbrifc.en van opl~i- TROS. E. FU~R,
14 4 .. Do. do. ~g als. Onderwijz:eru zoo wet ala Alltt'lIltell. Be tierde!' .oor Z.'udArr.l., •.

! 22 BIJden ':.. , van goed gedrag. Werbaamheden J S HOOGL"NDOOIJN' 1120, Rente klu Hogahead:t, rnd voor dadelijk .gebruik. OPRBGT.I Tru.YMl ea KoIoDia!. te- }?egionen met bet begin des janra. • • ~ \, ,.'IVoorta, Emmers, Trechters, ra.Den, enL, ena. .. . IflbH .... de BK8T~ KW:4L). &la.na £8'- Doe aanzoek bij den AAll8PB.1 r.;li. E. Z.
De ~tate gedeelten .an bóveDgenoemde Wllnen kunnen aan TIlT., . Ondergetet:kende uitlt later dan 81 BKGliAF,II;NIS EN 8Bugenomeu

koo in Rogeheada geleverd worden. - . ~.... V.krijJhMr bij deler. lJoodkillt:n, Lij""oeta8H l'D Houw: .· te b· ~ 1'1'\ ' 0 .JONGH 'k'?"t eo gek'tll.d IIi0,,:1:'ko LJI ~ogeJ jkep .V koopIng e&'1Dnen0'", .u ,url' v.m. · ;!baklbaad~r, -: :~. Ja.. MA.EDE~ V.D.M. tIJd en tegen deD blfhJklten pnjl.
I, 't J.Boan., ',W. a" ~lapr. r6 tk..~ Vlctona West, 7 Ogt, 188'9. I L OZl:.~TUAAT, KAA.PSTAD • .,...
: . ~ ,

f

, VAN

KoeUen,Schapen, Boerde-
rtjbeno,odigdheden Keu-
beien, enz.,

TER PL.A.ATSB

((KONTERMANSKLOOF,"
TUGERBERO

( ..l,.der half ;"", 'iJdem ran de Stad.)
. -~

U'F.J. de wed. li Eo BLANCKEN-
WO BERG, hare Plaats verhuurd
hebbende en, zich naar elders ter
wooni:..begevende, zal dOElD ver=
koopen op

Dingsdag, 15 dezer,
"6 Koel jen ill melk, 5 Kal vel'll,

van goed ros, 2 0 sen, J Bu~ 200
Scbapen, 90 Lammeren, 2 .Kapka.r-
ren, 1 Tentwagen. Dames en Heeren
Zadels, Tuigen, Wa.nmapbine, ens.,
en.z.

Het gewoon en ruim asëortlment
Huis Meubelen, bestaande uit
Voor-, Slaap- en Eetkamers, Keu-
ken .en Dispens Benoodigheden,
Glas- en Aardewerk, enz., ens.
Interalia kunnen .de Piano eu Ame-
rikaansche Orael genoemd worden.

J. J. HOFMEIJR & ZOON,
Mi lagen.

BESTUURDER.
Bestuurder- Boekhouder .
.B~kho~·1gerk.

,TW.EE~KEN.
IN eene Handelsbezigbeid ill de Z.

Ja.. Republiek (Transvaal) worden
verlangd, een Bestuurder, voor een
WilJkel, een Be tuurder tevens omk-
tiscb Boekhouder, een praktisch
Boekhouder, tevens Klerk in Win-
kel en twee Klerken voor Winkels.

Voor al deze betrekkingen-is ken-
nis vau de Hollandsche taal ver-
eischte; kennis van Engelacb strekt
tot aanbeveling , ' .

Applicat.ies in de Hollandsche
taal onder letters X.X. te worden
lCezonden aan bet Bureau van dit.
Blad, zoo mogelijk met bijvoeging
van getuig eliriften met bewij van
bekwaambeid en goed gedrag en
opga.ve van ouderdom, landa.ard- en
gdoof; of applicant gehuwd of on-
gehuwd, enz.

AndeTe applicatien dan io de Hol-
landscbe lwll. komeu Did i.uaanmer-
king.

Depertement "un ,'.
Publieke Werken,

Kaa.ps~, 11 Oct. 1889.

[il dr rani' te ~oo '.r EZE.~L.SIDE ODJl"rget~eke,nde; beeft j~-
structie UIt de h$d te ver- +---

koopt'" -eue uitn-uutende Boeren PUBLIEK
plaats,.'gtlegen omtrentjl5 Mijlen OP. D
van W ore-ster ell B(fsc~jesv-t:ld, in
de.Afllet,li,.g v an Worceflter.
lie PIa"ts h(~t:ft oVl'~vloed 'ven

W'!it~ri is beplant mét ~eD Wijn-
gaardvun orr.stn eks 5q,000 Stok·
ken"elI"'!b et ft eene S<lboo~ekuns aan
ten ol,iJt:rrlemtlJd man Zijn fortuin 30
tt' makel),iltkorten tijd. I .
'\ oor volle bijzonder}leden ver-

Toege D1\.nzich bij' I
, . P A. ME-!}tNO,
"":~lakel~~~ ~~r:cester.

Kaap de GoedEtHoop
Spaar B~ ...

(EX1\I wordt ~i'ertnede Ilege- BOV~ DE Paarden en'
· Yen,Odt du volgepde ,Takken .Ezt:1" n gekofht en' uitge-

vanbovengenoemd~Bank, te weteD: zocht door den welbellenden' Specu-
lateur den heer JOJUlll FilRIClUB.

Pa<rrl,. ,! Zij lijn in goede coDditie en voor
S')merset West, KontaDt geld gekocht. De. meeete
tellenbosch, van de I zijn, uit de W'elbe-

·Wellington, : kende van de hearen·
op 31 December aá.nstJl..ande zulleD OCDRT en OoITHUIISIfN, van
~e loten worden, en df t voor eenige de Hantam: E~ zijn egale kleuren
Btdntgen, aan Depositarissen ver- paren onder de Paarden, . sooals
~huld,grl. e~ die op pien tia!Z niet· Bruin, Scbimmels, Zwart.,
ZIJD upgoëischt, bii ~'t Roofdkan· .ol enz., enIl.
toormoet aanzoek g aan worden.

I. Op lost,!,
. S. V. BOFlMEYR.

. '. ~ Secretaris.:
Kanp'Jtad, 5 Oct. 188'. " '

. O.PREdrrE---
:'.MBEIJEN IXTUUR
"J H VVAN B . EBN:hool" en.

AARDEN I

PERS, Af81ager.

Fraaije
den,
oud

10 Fraaije
20 Ui

,Merries
Jonge Ezels,

12' gedres-

j'

- PUBJ.,I.K&E VERXOOPING

UNION LINIB.
KONINKLIJKE M~LDIEf;.~r

'1

Ben' 15n1teJ)le"oue'Xani,voor 'WijnkoQPers en; dlege-
,nen' die sich van goede Oude Wijnen willen
voorzien.

Wijnen,
VA~ ZEER KOSTBARE

Spiritus. en Brandewijn.:
EN ZI£·I

J. G. FilBIClUS.

. . ,...
I

.r:

, r
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BIEDEN NU AAN

De Grootste Voorraaa Meubelen iD de KoloD.,

HUN VERTOONKAMERS DIE
·30,000 VOETEN VLOERRUIMTE

BES.L.AAN, zijn nu open voor het Publiek, en behooren door allen die
van plan njn om te koopen te worden gezien. Daar D. 1. & CO

alleen goed gedroogd Hout bezigen tot het vervaardigen van Meubelen
kunnen zij met-vertrouwen elk artikel aanbevelen. Koopers sullen ~erde!
bevinden dat goede artikelen aan dit Magazijn goedkooper kunnell
word~n gekocht dan artikelen van mindere kwaliteit ergers anders.

De volgende zullen een denkbeeld _geve~..yan de lage prijzen 'trill.
voor D. I. & U>. verkoopen in overeenstemming met de tijden.

, £ 8. (I.
IJzeren Ledekanten, 2 ft- 6 in. 0 12 6
1¥latras (l:Sest Klapperhaar) 2 ft. 6 i",· 0 l~ t:f
Ledekan ten <vollegrootte) . ... ... ... 0 5 O.
Volle Gz-oot te Dnbbele Matras (Bes,t
_ Klapperhaar)
Volle Grootte Dubbele van IJzer-

1 10 0 • .,draadGewoven STJrina Ma:tr~ ... 1 17 6
7 0 0 Nette Wasch.tatel. met Lade en '.l'wee
4 0 0 H anddoeksRorten ... ... '" .: 0 6 6
~ 0 0 Aan dit Magazijn zal. ook worden gevonden een grooten en goed ge-'
4 6 0 sorteerden' voorraad Aardewerk, Glaswerk, IJzerwerk voor het Huishou.
1 16 0 den ; in bet kort elk Artikel beoodigd in een t~ uitgerust Iluis, en
4 10 0 'tegen Prijzen lager dan die "an eenig ander Handelshuis in Zuid AfriU1 12 , '

~ 1~ ~ Geillustreerd-e Catalogus en Prijslijst worde~ op aan'
, 6, O. , vraag Postvrij toegezonden.

OORlt!iBPON OENTIE.
, Het r.pport.u. 1OO •• lo .. r
•• aD .. ellllood DL
4at bij oiell had
.... pande Cat.",hi.ali,;;n
..w. ~r ...
nnlaa, dat op_ua bad
It,tu ala ItP~IQa:liJlc'H~ki,

De Á.
lUer Diltl. ftD 'l'RI'm .. ldio,
. De. B. Z, d, aeid.. bil' .temd. "iet
oftrena met b.t no nr ~'D jaar •. De
Knke,..d nD w()O'g led.reen
_ t. pr,.keo d.t bek ... m
....a. d'rmeen

De. D. l'ieD .. r lijn wij DU 1 De
Pn_ Mide, bet beter iijD om hi MI'
_ .00rlt,ll. J, H NeelbliDg
'.nd.: bij toel.IIO, om te
pnek8ll, dim ujo Aeflh'fao>4 daartoe ,Mcbikt
eclatt... Bij lOU B~~I*l'!I, ilIdieo di.. bi.r
k_m : w,.ea, '0 HOd,lia, Bof·
.tp, OlD .oot b.. p'"keo. H.t .... niet
DOOdak4!lijk, om, metiDeo lot d, preek.
.o.r toa te lauo. tooh .aarom 100d.o
.-'j .Id preken, ale toe rechikt 1I'&I'ea!

De. D. Pi"D .. r dat d. r~lOluti. na
'fWIed_ jaar .lied. ,.bad op'"
IptGial • ..u.
n.. Surtler

W. jaar door
. reobo

~da Id.. d. nG
"-hou ..d. a.I. 01l'1IIl111]"
r,eaI.tia. '
X. oud_UDI

klll ..eid .OC,i •• "I.JI~
lIOat bulmt ftD
Da'" ill r.. iIi.

[Wu ~'I'~ 0.. !fIn V.&IUIfTlI'OO.DIU.IU
YOO. *.o •• OIU.U. O!fZ.1looa .... :ro.DUTD.
uouoJi'J)u 'TunD IU"U .IJI'!' 'I'DUoo.,
lllOlIt 1I'0u>u.-B&D.)

f. •. d
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010 6
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O' 14 U
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Nie~we Patente Water Lift
. (Bakkies Pomp.)
----

OM groote hoeveelheden WMer op te trekkeD uit groote diepten, voor bësproeijing of voorbe
W t B et wordt gewerkt doo, een af meer EIei" Paarden, of Ous,geven van a er lUUl 1'8", di _"t,· rd opgetrokken Een E,ellltktyolgen. de di~ptc ie en de hoeveelheid vao water, Je moe .. 0 en Ir; tb ' :ti

omtrent 3 000 gaUo~ .... ter op iD een uur, Dm .Machines vere1pobcD leeI\e ost ..re Oplet,.
.tukken m'eer "I.Ier 0(' vooe de IUUljtewende kraobt, dao eCHige u,dere lOO:unD Pomp. PlI)"
"n alle aaJlere inform.tie kUDDeDnru"eo wordeD VAlI de EeD'Ie .A.&eD

GEORGE Flr1 DL AY & ce.,
Pakhuizen van ijzerwaren,' Gravestraat.'

KAAPSTAD.
POEDER.

£1 E'!' eneoes dat tot hierroe J!E'paard giog met hl'L gE'bl'uik yal1· bovt'n~PD()fmde
~I'dicijn, beeft den t<ïl[E'nIlRr, de-n heer C. ~. BO~E~BIBG,er toe gf''>r~~t dezel.

meer promioeot voor de 8hcdllcht -vsn het I'ubli ~ te brengen : het wprd 10~ r-
gevallen be"f"l'u een lee. k'!lchti~ middel tt' r.~~n tR~n, d~r.e 1..00 .. lgeu.Ilt'D hw.
schende ..it'kte, dit! 88Dgeduid ",,,,dt door heoofdplJI'l, ko,tr,lgtlgb.e.d, drDkklDg!lpde
oogen, 101l'.1" dniulijlhpid, 'g. bn-k aau geeat kracb t, oort'gelmatlgh Id ID het bloed.
pijn in de lenden eu vtlrstnpping .

De bijsoDde.e E'igeu.chIlPpen VIlO dit POt'de~ om het.bloed te verdunnen en eetI
vrijen bloedsomloop te bevorderen, OlD d~ wprl(1ng der IngE'''&rfden lt' p~IHeletl .•

~ te Il)gelen, IOse te &niverpo VI1l1 tllllUJt'n~e en scherpe .t.(JIJen, nemen de OllAllD,p
u ua me nit"erk.den "Pfl eo._geoPzPfI dE' zi .. k te. Het zsl ook &f't'r hl'IIzMIIl be'ODdea
6 _.ordt"D, w ..nneer het gebruikt wo.~t als 'b<..vPlJgéu,el'je v~rteekeo,:o, de ,oodoopet1
o >,,,n RnUMA'l'I~C:U K JICHT zich voórd,)t'n, eu ook bij drnldung op de bom,
o dro Jgbeid, jenken eo chronische lIar.Joflliillgen. van de. huid, en bij ",a""rlj1Ch~
: meer biJr.ooder .. suneet q.-zt! uil ouderdruk I<' Ull"'''et>U'lUg voo. komt.
6 Al. een huismiddel bij vl:'rstoppin~ kilO bet veilig 'worden aaubevolen, al._
o voor de b..haudelilJ!{ ,ao nlt~11i1! bIj kind ...reo
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