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T:(;I:~ hd ~i'·II\\'eJaur zoler K tb .. E-' .j
,·.'11 Blltu A lmauuk in verband ] ,0& aa r \ ast Igendom 1

mt'{ Ul' /.!Iid f ji'it éW· worden uit- . Ol> tien Kampgrond. . DE O~dergeteekendt? gela8t, door don heer JACOBt}SD. VAlf DIB Sl'UU
,~t'I;,'n'lI, Daarvoor bestemde Ad. la dIl· =-- ft . v~ ZuL, Executeur ,T.eatament&Ïr _in den Boedel, van wijlen Echt-

H'J tdltie moeten vóór den 15den en lIJO TtllteD___::1ID"LlI.UftIIJl.t.~ genoote.l0.u'JUB.m'" HaDJlDi ...· V.A.N ZI/L, geb. H.uuoJil, zal publiek
Dt'Cl'IDber wordep ingeeouden. Op Donderdag; 11 December, TerkooiTI. . _. . '. . . ,.
-- - ~OFMEYR & REGTER. Zal "'*oc.\l_Nkt.op dt"., 0 O.;U'lBDAG 8'-J !: •• 'lftftl\

Schapen I E}Re~!~:~~~:~:;II:eo alXam~ PI. ~.~ .. : A' , &nuarJJ~, J_.!ill'PPeo.

Schapen!! S~hapeDr II Krood,ond~r ~t. Oriok~ Veld. Daar ·TE B:EUCULE' S FO ...7T.EIN
II een. fraai BUil met Vijf Jcam ... op : ,Il, . J.' ,
he' Eigendom, met 8&alJe1l_ .. dere ~. ;. . _ .
gemakk·tob. .. .. . ~De BeIA fan de Plaata mmOULESFONTEIli groot lil het geheel

De ':ft on~ ,il omlaein~,.n o.. t~~ a cirk~ .6~, .~, plegen MD den Hoofdweg ~ben '.Plquetberg
110rt'l ID nltgeaL,ektheld. De IIgglDg Statie eD Clanwilliam· omtrent 4 uren van bt:t·Bration en 2 uren V&IJ
Vao bet Eigeodom ~_lIeer goéd bekeDd het DorP Porterrille.· '
ala seer geUlakkt'lijk eo gnood te aiJ'o ' T\_..i.. PI__ . d 1..__ • b D' . P' L_ V all
lUet fraaije nltzlchten en hoogteD e~ ~ _ta.18 e ~~ In et 18trlct Ique,tut:rg. . .. ~r e 8OOr-
goeden 'l'UiDgloDd. Gesood "a&er 'D ten!~ ~ee, ~lIlen, W1Jnparden, ens, enz~, 18h:ai.~ gehJk~ met bekend,
natuurlijke drei. eering. en ZIJ 18;waarliJk .de GnuleD Schuur v~u Piquetberg, lilJn8. de gebeeie

Verkooping te beg'nnl1l. tf 11 tire. 6000 morgen kunnen onder den Ploeg ot Graaf gebrsgt wordelI. Iemand
G. W.,b'l'J<.lIJTLER, die op .HK1tOUlJ!:8FONTElN nog niet geweest 18 gelieve tt! gaan lien.

> • !!:eulg Curator. . .
Kamer Gebonwen,. Kerkplein, ::LOSSE GOEDEREN.
Kaapltad, 7 Ueo. ] 8óD. (i
, G. H . .MpLL1t;R, Afslager. 6 ~oeijen met Kalveren, 2 txtm, Karpaarden, 1 paar

.Kapkar.. .
IWLONIAJJE HUISBAAJJ: Aanzet, Wa8Ch·, Kleed· en andere Tafels, li doz.

tv' Stoelen, f.l .l\ustbank,. lam. peD, Kleerkasten, Kisten, Ledekanten, Bed-"ee,kamfr 6" TrttttmaatlChappjj. t
dea, \ aU,D, V Ieesch, Boter en andere Balies., enz.

De Verkooping te beginnen te 9 ure v.m.

jl ZUID .AFBIKA!N"·
AK.

TE worden verkochtbij den heer
fHlLN' FAURB. aan de Eel'ilte

l\ilÏcr IBrug, op VRIJDAG, 18
D.« tuber,

3[:0 ba 'P che Hamels
:;:;J Ml·llllO Ih.mela :
IlJU Kapater Hukken

AllelI ill ttr tt klas conditie. Ge-
schikt Kersmis ~lltbua.l.

P. A.. SW~NEPOEL.
P. J, BOSMAN, ~f"autJ1'.

--_. ----------
KAAPSOHE

AFDl ELI aIR!!D.
KIEZERS ROL.
KE~~i wordt. bierbij ~t'geven,

III term~1l van .den AfJl!elings-
raad, Aktt No. 40, van 1889 Sectie
21_1,dal Ut Kiczera }Lijst, Voor de
Kaapsche Afde. liug DU gereed is
en YOur ir.spvct ie bij dit Ka!ltoo~
zal li '~ell voor eeu periode van
veertien Jagen, gedurende Kantoor
uren, I Uil af MlUlndag deu. 9den·
lJtCcID:,l'f, en dat een Hof Zal ge.
houueu worden op Vrijdag den
2ïottnlJtCtmber uanst., te lO ure
des roofllliJda;s, ten einde eisehen
en ob), cei. s te hoor~, en daarom.
irent be liseiugen tenemen.

Op lust)
d. LIND,

, J êeeretaris.
No, 12 W aalstraat, Kaapstad,

ï December 1!S89. -
--------~----------~.-----
GRAAN ZAKKEN,

2i N. Tegen laagste Prijzen.

TEOMSON, WATSON & Co;
~pellbare Ver.gaderiDg.
EEX Open bare Vergadering van

de Burgers der Kaapstad zal
W(JE~~lJA(;t AANSTAANDE, 11
l)EZEH, te 3 n.m., in het $.ndhui3
worden gehouden, ten einde ~e wen.
schelij 'beid na te gaan om ZIiEd.
den I'resid- l!.t van den Oranje Vrij-
staat op een Openbaar Luncheon te
onthalen, tijdens zijn aanstaande be-
zoek aan de Kaapstad, en een
Couité aan te stellen om dit ten
uit roer te leggen.

Op last van den Bnrgemeeeter,

J. N. ROOS,
. Sta dasecretaris.

KaaJlstaJ, Stadhuis,
:J December 1889.

o, RITTER,r 1 MUTUAL HA,I~L~·
G 8 BU··RGO-TD'I"T .If,'PST AD I..e.see eD Eigen8&;-~ LOUI BLUUlf. '~I""" , I\IV\ . " Beetuu.rder ••.. de heer FUNI< ;Wu ....y. -

· I h t G t Kl . llu.&iek Ljrec~ur.._ lle h 'q h . .t\~eIOB.n net . 1'00 en em,

HEÉFT te Koop een Groote BRAHAM'S
. :voorraad Speelgoed, FaocYI EMPIRE It.IN STREtS~

&-' Art~elell, Kerstboom Orna- EltPIRE MIN STRELS,
g m~~ten, enz., tegen de laa~te EIIPIRE 'MINSTRELS,;

prijzen •. EMPIRE MINSTREts,.
Divisional Council for the Divi- TOEGANG KAARTJ~S :

sion of Clanwilliam. Eerste Klas, Vi er Shillings.
Twee~~ Klas, Twee Shill~gs.
Gallerij. Een Shilling. .
Plan bij DARTER en Zo:r-.'E~.

Il'lHE Voters in the several Dis-
.lo tricts of the Division of Clan-
william are bereby inv.it ..d to nomi-
nate in writing Candidates for the
representation of such districts
respectively in the Divisional UO!Jn-
cil së the ensuing election. . Every
Candidate must be Dominated· by
DOt fewer tb an five pelJOns entitled
to Vote for the District, or other-
wise his nomination will be nul and
void. Each Candidate must te -D--A-- - K'- 8' '. 'ro·'GI. ·9.
nominated separately by I'O~ ftlwer A
than five voters. No voters ban .
sian more nomination than oue, HIE~MEDE b~enl?en ~JJ' open-
On pain 9£' having his Dame erased lijk onzen lomgen .dank toe
from all the nominatior.s in which it aan de vele Vrienden, die ~ons in
appears, and considered as if never menig .?pzigt met 'zel~opofferilig heb-
placed there. All nominations must bén. bijgestaan .gedurende de lang.
be received by the unders-gned DOt dunge krankheid van onzen Oud-
later than the Tweoty Second day ]sten Zoon (ongeveer 1 maanden]:
of January 1890, and any nomina. waarvan hij nu her teld ij, Wij
tions received later than that day waarderen ook t n zeerste de dien-
will be nul and void. sten van onzen Hui do ter ~SMUTB).

Every voter signing any suoh De menigYuldige blijken vdn deel-
noreinatien must state his place of neming blijve o~s steeds een aaái.
residence. gename herinnering, .

Dated this 6th day of December" G. J. KRIGE. . .
18b9. M. L. KBlIGE.

W. W. MASKEW, - ±
Civil Oommissiener for the DENTISTRy.

Di, ision of Clan wiU iam.

KOLONIALE
W'_lea".". ,It r"""fifHlleJtlppij. ETBERGSOHE KORENI,.&.&......,_

'. I .

IN.D~ MARKT.·
VEhXOOPING ..

TuigeD, 1
Perkooping te beUlln.Im

P. J. .lolv ...............

Publieke Verkooping

The N ominatien of a Candidate
lor any District may be written, in
Engl-ab or Dutch and shall bé in
substauce as follo« s,

We the Undersigned Voters ·for
district No.-do hereby nominate
A B of- - ----in this Di vision to
become a Councillor of the Divisi-
-onal COUlICi!of this Division for the
said district No.--

""ni.,,... Dated this- day of--'-18
Signed C D name place of residence

EF,
GIt
I J
K L, &c., &c" &c.

V :IJ P. J. RETIEF, Afslager.
Kostbare Eene zeer

heid voor
hun geld
beleggen en'

DADELIJK· BENOOOIGO: j:~:::dnd
, .. DE heer C.M.
1500· O·~ ·900 van.. .. ..s;- - , StraDd te verlaten

Di K ABBElt'EIlS f:~-:k~:nn. .. . .. " ~~~~~!
·L ON 4 SBII~LINGS PER DAG. hlohtige.WQOIl

. . 'gemakkeo, gt
Doet ·~k bij de Dokpoort elken morgen te 7 uur. central" en aalll(t:qll.w
• i . I' het Strand. ~.

: II. Een Stuk
~narop twee
Ruizen kunnen

Somerset Weet
bekend als de

P"haileD,
, ,

V t'~du-ka.ntoor, Piquetberg,
ÓiJJec. 1889. .

Te Rogge Baai. .:
In deo Boedel van wijlen CIIUt GUI'1'.4V

A CJ:IJlBIJlG.

OP WOENSDAG,
le DEOE.M~ER,

, Zullen verkocllt fc~rde" op de p~ek,

'1'W~E ~terk.~ goed gebouwde Pak·
buisen, nabij btit Midden Hoofd, iD

de ~iebeek.traa~, 0.... ' de Pakhaisen
vaD de heeren H. Hole & 00 •• en nabij
de Produkten P.,khuisen nn de heereo
VAlii DI. bIJL & Co. Het i. Dabij 'den
bpoorweg ·Jermiun., ep aaD deo weg
naar de Dokkeo. Zij hebben' .. De
positie luperieQ~er dau andere Pak hai-
leD iu de, Hoofd~taa 1'110 Zuid Afrika.
011 GroDd bealaa' 53 lt 6~ Toete~•
De(VerkoopiDi te bêginnen te 11 uur.

G. W. STE1JTLER,
. ,~oretan..

Kamer G~boawen, " Kerkplein,
Kaapltad, 7 Dec, 1t!8D.

H. JONES ~ (jo... A.r.lagm~

DE Kiezers in de verschillende
Distrikten van de AfJeding

Clenwilliam worden mits deze uit-
genoodigd schrifceli jk Kandidaten
te nomineren voor de vertegen.
woordiging van zoodanige distrikten
respectievelijk in den Afdeelings-
raad bij de volgende verkiesing.
Ieder Kandidaat moet genomineerd
worden door niet minder dan vijf
personen die geregtig.l zijn om IVoor
het distrikt te stemmen, anders Zal
zijn nominatie nul en van geene
waarde zijn. Elk Kandidaat moét.
afzonderlijk genomineerd worden
door niet minder dan Vijf Kieeers.
Geen Kieser kan meer dan een DO·
minatie onderteekenen, op verbeurte
dat zijn naam op alle nominaties
waarup die verschijnt zal doorge- 2
haald worden' en beschou wd als
nooit er op geplaats geweest. Alle
nominaties moeten door den Onder.
geteekende ontvangen worden niet
later dan Twee-en-Twintig (22)
Januarij 1890, en iedere nominatie
die later dan dien dag wordt out-
vangen zal nul en van geene waarde
zijn. Ieder Kiezer die zulk een
nominatie teekent moet er zijn
woonplaats bij opgeven. I

· Gedagteekend op beden den
z\ sden (6) d8.Jl van December 188~.

W. W. MASKE. W, .
Ci viele Ccmmissarie voor de

Afdeeling' Clanwilliam.

Ka"fSChe Gou~ernement Spoorwegen.
'L

KERSMIS EN NIEUWE JAAR
I '
,

VA·CANTIE_ Afdeelingaraad voor de A f-'
deeling Clanwilliam.

JEPPIS
NIEUWEKAART . ...

UETOUR l{AA~T.JB3~. tegen E.kelen Prj~a, s.~l1eo ni.tgegeTen "orde~ van en
Jl, naaf alle Stat IPI (WIJnberg eo .Kalkbaai Lijnen iutgelODderd) . van af 14

, Oeoember 1/:j~9,tó~:4 JODnrij· 1&90, beide dagen ingesloten, gangbaar Toor de
TerugreUi te worcin Toltooid op" 81 Januarij 1890. .

. Oo1l;1 ..ullea goedkoope hltoalaie KaartjeS uitgegeTen wordeD Tan Kimberle1
en B_oob.field bur de KaaPStad, Grahamltad en Port Eli... be b op 21, 22 ea 21J
December leSD. J

TRANSVA sr,

1

Verkoopi1JU te

P. J.

VERZAMELD uit bronnen
alleerilijk toegankelijk voor

den Verzamelaar van de
I Archieven van . de Zuid Afri-
kaansche Republiek 1889, aan
E. BuRllESTER, Johannesburg.

II]:<,[)ENMorgen nam dEI Heer lot. Eenig Agent voor Zuid Afrika.
Zich ooze g'el;e{l!e COkNF.LH Prijs voor Kopij, Bladen 42s.

blJPllIA, oud l'en j,ar. Ui ..p betreurd. Hoekvorm 528. 6d.
U. F. N A U ,F., V. ernist op Rollers, 52s. 6d.,s. G. ·NAVllE,

geb. MAItua. Postgeld betaald.
,·tellenbosob, 6 nfO. rs 9.

DOODBERIGT~
()VERLF.OEN op. 2,Decem er f889, . VAN DB

CATAAHINA 'SURANNA JO.· . d Id
HA~NA~Z&cIrgelieH Docbtertje bn Wltwatersrand, Gou ve en.

AI>HIAAN OL. LIEBEtRAU, . JUNIJ 188~.
1 AN~A QA.TlI. LI~BE~IHU, ._

, ge~. Mu... rtr O·ol·
B~chg&a8je8foDtein,Paarde berg, EEN zeer te ve ouwen lUD voor

:2 December labO. ' &legge~ aantoonende de ~
trekkelijke positie van de venchel-
dene'Goudmijn Maatachappijen met
Index gevende den naam.van Plaa~
en Rif Nommer van Claims en Ka·
~itaal ~ de .Maatschappij. Prijs
2ls. 6d. postgeld betaald.
TrO~'s ~ is de ~ .qi.

neele Kaart, die verzameld 11 ul het
Departement van den. Landmeter·
Generaal, Z.A.R. Alle udere bar·
ten· rijn. niet geautorileerde navol·
gingen. .

Gepubliceerd door W. E. Bua-
DBml, Johalmealmg; z..A..B..

KO.- EN ZIE!

DOODBE,RIGT. ~)
Ill:. T bel-ft den Alm.agttgen G~ vanr Hetsel en Aarde bebaagd Uit den
tijd naar de ec-uwigbeid te doen yerhui·
EPn, casen teederbeminden Vader JAN
RIJN.HW BRI<:SLER, van mLvlogt,
nabij Porterville, in den ouderdom vau
64 jaren, 6 maantieD én 1'1 dagen, na
e.n kl'1\nkbeid faD 14 dag 0, die :hij
Illet teTredepheid beeft gedragea. Zijn
eInde w&avolkompll9 ,tevredenheid met
~OJ8 wil, eo op zijo zaligbeid gegrond.
\ erJe,r betuig. n wij .0111enhartelijken
dank &aD.de vele VrieDqeo en betrek.
llogen, eo io b~t bijsonder 'aan Dr. F.

Hnnr, uo Porte"ilIe, die \00' seer
. getroow .ter zijds hebben' gedaan, en
TOOrde lal.tate eer •• u deo o..erleden.
bewezen.
NamenIl do overige B oedera en Zaaten.
.. A. BRES~ER.

C. ~. R. BI:lESLER.
lJ. llRESLKR.
N. BBE:-liER.o itvlDgt, POrk"iJt ..,

7 Dec. 1889. 1

Dê nominatie van een Kandidaa~
voor een distrikt mag io .Eogelsch
of Holl ndsch geecbreven zijn, en .... "
zal iu hoofdzaa.k ziJ'0 ale voL: t :

Wij de Onderg.::teekenden Kieze.ni _.. .
voor distrikt No.--nomineeren
mits deze A B van in dez'! L I

Afdeeling tot Raadslid van den Af· JrlAN;DJES [ :MANDJES 1
deelingsraad van deze Afdet.ling . -' . II

voor het gezegde Distrikt No.- W _H. W. 8~R ENOS
Gedaan dezen-di.8 Van HA1'WELAAR in Vi~ch: 1 !;werk, IIOCtd
18- mandjelt, Oedek • hDdj",~DruiTeDIIIaD4-
(Geteeken) OD naam van woonplaats ju, llandmandj~ , Bu~helman 'ea, Geaneclea
· EF R4ttingen 'l'oor 'c.oe!en en Ree H~. eie

goedkoope1.e iD de Kaap. Al!90k KlJia.. Dho..
,OH ten VateD en Em'!len me\ ~ BfaIaC.

. II ·Zeilkribben no alle 1OOrieu, " lila.
Boerer.plein,onder d. St hl ~kr
G4B~K~ ;

, .

VRAOHTPRIJZEN.,

. Vanl Kimberley en BeaooDlfitlld Daar de Kaapstad, Eerate Klu .£5, Tweede
Klu L3 ~o..,en Lrerde "';1.1 £2 lOa. Va. KimberleY en Beaeonsfield naar Port
Elizabel~ en Grahamatad, &rate K1111£3 Iês., Tweede ~ las £2 12a. 6d., Derde
1\ lal' 1 ~.7a.6d.

TerUgreiJseIl te wordeD voltooid op 31 Jannarij 1890. .
.S~al. Goedkoope Exc~nie Kaartjes suUeDook uitgegeven wordea nn

Worceat8r, Wellipgtoo, Paarl, 8teU,Dboeob, Somer .. ' Weat en Malmeebury en
alle tu_beo Staties Daar de Kaapatad ..oor aHe P..... gjera TreineD gedure nde
l!2,'23 eli~" December, pag_r Toor de Terugrei. tO~,op,81 Januarij 1890.

x,_lnJtll kuDDeo .Nl.l!o'Tovergemaakt worden, eD "JD NIET gaDRbaar Toor de
Pauagier. ~Del TreiDen. . .

Voqr ...erdere bijIODaerhed~D, sie Publieke AauplakbUjettea.

T roye' s Nieuwe Kaart . A. W. HOWELL. Directeur nn VerYoer.

KJtoor nil deD Diteot.e11r TaD Vervoer,
liDeoember 1889.

J! . ,
I'
"

e' D. JeWES & {jO.'S
VIB.B:OO·PING

VAN

STEVELS
I ..

GOEDKOOPE KLEEREN sijuoveral
w krijgen, doch waar i. t'eII Goed

Pak te bekomen r Ga naar PI.1'"
! TTrlILD, Breeetr .. t, HoM hD Lu,..
marktiIvaat" waar PakkeK1:::~ lUO.
deo, MteTela,Go.acln en Zil, ~
)Qp, i- ftD ....... krip-·it; .thwu
"..,.".... ;/ :'., ..

I' .
XL, enz., en••, ell~.

__- ~--- .~- ~~~~=-~-

Beste Steen Kool
I 'VERpK,~IJb~ :BAAR voor Lagen ,

flJS IJ

J. F. VAN REENEN.
No. 29, Sir Lowry Road,

Kaapstad.

DR. BERKS T, HOT HlN OY (Doo. Deo.
urg.~. Lic. Den. urg, Ire.) Tandheel. ;

kunde,;! NIeuwe Straat, KAupstad; ta.kbesig.
beid aan de Paarl (Mrs,KMl'lcr'sl peelalebe- .
loeken naar Malme.bury (Oommercial Hotel)
0'11 deo eenten Woenadag, We11in~n (Oomm.r:
Ola.! Hotel), op ~eD derden WoeMdag en Stel •.
lecholoh (.Mn, WiIllDI), den lóden Tall iedere
~a&1ld om kUIIIIttaDden iD te letten, floppen,1U''''~t!Il,enl.

KOninklijke Maildienst.
I

D, " Oa,t1eJfail Packl, " Af aa~c"appil

DE Stoombooten dezer Linie v~rtrekkfIQ
TaD Kaapstad naer ' Londen om dell

anderen Woensdag, te 4 uur n.m, 'ria
Lieaabon, Made~ en Plymouth, te.' 8h.t
Helena en A.cenaion aanleggw4e op b..
paalde tl18lOhentijden:
18 lJlo.-hO,.L1N OASTLE, K-.pt, Wu.

STIR. v·a A1&d"ir'"
Voor v ....mt of pa..a1Z'l' v....,."..,. meD sioh

bij de A4..:ru~unr vaD dë OABTLR :aLULBQOT
MliT&OHAPPlJ {Bep.,rlrtl .

AANROO~.

OPREGTE Transvaal eo Koloniale
Tabak van de BESTEKWALI.rsrr.

Verkrijgbaar bij
O. DI JO~GH,

Tabaksbaudelaar
5 Rt. Georlnllltr a t.

Jl GI HORSFALLJ

PHOTOGRAPHE:UR~
22 STRAj\~STRAAT, .
PORTRETTEN.

VOOR

2s. 6d.
Cabinet grootte ed il Carte

de Vi itc grootte ..

BENOODlGD op een Boeren-
plaats een OIIJt'I wi jzer. Moet

ongehuwd zijn i-n gt'tuigschriften
van bc kwaumneid bezitten. Salaris
£60 per jaar met vrije wooing. Aan-
zoeken te worden ingezonden op or
vÓÓr 1ó Dec. aanst,

L P. VAN DEBlSPUIJ.
Klipheuvel Statie. '



'"

KOLONIALE
Wtellkamer en ·Tl'ulltmaatlChapplj.

OPGB1U9T DEN 318TBN llI.Á4:BT 186é

-.. KAPITAAL ...
RES~l£V~. FvNDS' ..,

£20.(00
&36,616

V OOR b t AdmiJli8trenD ~ EiJ.8Ddoa.eo
en Doet! lt waartoe dezeh. we$1I1 lAl wor-

deu aanceiteJd ala EXe&teur8ll, Adminlánteu·
·ren, Voolflen, Oaralo:reil, True ..... 811 ~

DIUaR11IU:
Wel-Ed. heer E. LANDSBEBG. Vooni"-r.

" "E. J. EARP,
" O. A. FlAlRBRIDGE.
" PAUL ~I VLLIJEBS.
" O. T. vos.
n O. M. BERN HARD.
" J. O. HOFMEYR.

"..
"
"
" .UlDl'f.'IOIU:

DI Wel-Ed. beer D. P, KBThAtrw.
" "T. A. J. LOUW, M.LA.

Penonen die ben weIl8Cben !Ian te .tellen
rJi~,~ hen se benoemen en un te stellen al.
.. IM Kow.';a~ ",e","_r e'I' TnuC Mcw.I-
.dwr.ppij. '

l1J/iir De IDlOlttnuc-Tak lal bl!.ti~rd worden
door den rctari voor wiena daden de Maat
lobappij YenlDtwoordclljk &al lijD.

De Directeuren komen eiken IJonderdalt bijeen
In 1v ure, tot bet ~errigteD YaDbesigbeden.

Kantoor,-Kamer Gebouw'D, 4., Kerkpleill.
G. W: STfYTL&R, ~~re~.,~

G~rlJTAn:L VOOR TAFELBAAI;-DEOEMBER 18!!9:

MAANSVERANUERlNOEN.
,.0. ..... 1kt. 11.6,.. Ibml.,ZZ lie., !.6 Ul.
l0iii* b, 151e< ,ti!.... !mie h, ag he. ut , •

Li.j.G '11'041''''.

~.M. ~.If. ' IC.M
._---

•

'ulDum um uw
] Zond.1f ., Jl 6 I 10 '1 3 '7 4. 24-
:I Muoóag.. 11 10 : 11 87 4. 06' 6 24.
8 I.Jin~.dair .. · _ - ï 0 2 I 6 OU' 6 13
4. \\ oen.o'1( 0 24 0" 6 3i I 6 63
6 DoIIdwrdajr 1 2 I I 20 7 Il I '7 ~
6 Vrij:!ag .. , 1 38, 1 64 7 '6 I 8 8
'7 Zo.tllrdar .. • 212 229 821 I 838
8 Z<.nd&j( 2 4.8 I S S II 66 I 9 12
9 NUIJda,.. 8 ~ 8 SS 9 2\l; 9 47

10 lJiD1I.o1IjI •. 8 M I ']8 10 4, 10 22
11 WOttDaclall • so : 4 4.9 10 4U 10 68
11 DuDderdajr 6 7 6 <fl I Il 17 11 87
IS V,ijdajl 6 '7 i 6 10 11 W , - -
I' ZaLlUClall.. 6 36, I 7 2 0 28'1 0 49
16 Zeodag "'1 7 sa : 8 6 1 1711 'II
161baoólljl "1 8" 9 2i! 2 ~ 3 8
17 uÏlllltdag -. 10 2 10 SS 3 42 '20
18 WO\"Dldag I 11 10 11 ,I 'M 6 2t!
19 Dond.rdai _ _ 0 8 6 66 6 21
2IJ Vrijdair .. 0 s3 0 67 6 4.6 7 IJ
21 Zallud&lf.. 1 20 1 43 7 82 I 7 ~
22 Zo_oel'jl .. I 2 6 2 28 I 8 17 I 8 '0
28 .IiIluLdAI( •. li 62 3 I' 9 8 9 ~
2' J)jn~ad.g ... ' 8 87: 4 0 94.9 }O 1:1

,6 WueLeó'g '28 '46' 10 34 10 6d26 l)uud.,dlljJ. 6' 6 6 SO 11 18 11 U
27 VUJdajr .. 6 U 6 l!(l _ - 0 7
ll8 z,,'UfÓIljf •• 6 ~ 7 SO 0 8611 6
lI9 :toDO'g .... 7 66 8 st i-'Il 3-, II 1t-
,0 j6uJlóag.. 9 12 9 tIJ f li 6~ 8 81
al !JID~N.1l' •. 10 26 10 08 (,,, 4 4"

Om hoogtij of I.. gtij op d. ondentaande
plaatMu te bekomen, uek$ men af, of ~oegt men
bij dm '\id 'II'ann .. r hei hoogtij of laagtij in
,TafelbUl i.. de 'OIldera*&allcfl-~eTI se-
~ltIII uren till minll_,

Pf'mJI ~ pnpo;.l1 ee for p.-n'Ia ....
~ --.torlq. and _"~ tb. hal: II .

Ayer's Hair Vigore
,. lr •• .,. jh. scalp fr•• from dandrUlr. b::::
ttQublet01T\e bumon. and pre'f'f'Dta tb.
from fa.Ulult out. 'Wben the balr
become dry 0 thlu, faded. QT PT.
n. restorei the origtnal eoter and
,texture and promote. • new and
TtjrOfOua Jl' 0 ... tb. WhUf!Ter
ue:d. Ayer'1 I13Jr "igor .U~
pl ..n.. !lil otb.r CIreU~ ...,4
becOme. at ouc;,.

The Favorite
,"th ladJ ~. anel pnUemcft aUn.
It Impart. lo the hair. beard ..and
mOUJta.l'be a beautfful "Uklnet. pd •
&Dd luthij( fng-ran('... ,
I. rnr.PAr.&D RT

Dr. J. C, lYER I CO., LI'III. la, U. &. A.
Sold bJ ~"u;l;'ipërf......... ,

{ 10CKLE'S PiLLS. -
~ FR a!! FR9M MERCURY.

COCKLE'S PILLS,
FOR LIVBR.

COCKLE'S PILLS.'

COCKLE'S PILLS,
-::-c::-:-:--::-:c::-::-:-:--:-,FOR INDIGESTION.

COCK~E'S PI~L~'o!t HEARTBU~._

(1JuKlE'S PILLS,
.» FOR SICK .. HI!"DA<;:'f~

;' 'CCr:LE'S nus
_ _ • __ ~=~_~C:OI12:'

r « ~C~:~~'';~II ! s, .
\ ~ __ l'f USE E"l!R_~"':'l:?~

{ 1C~KLE'S Pi! I ~.
\.,,1 1N U3E E!CH7Y FIV::! Y:":ARS.~- - _.
, ...... l'(n'" nt l .. qll. :!~.nri ........ ' ...1 . 1:1> pI"'!:!2a.

!Jf ./1 JlldJCI~c.r;~dorl tluouiDoUI tb,
"HIl

~t Iltid-~,frikaan,
DINGSDAG, 10 DE(lEllBER 1889.
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]2 Noveml,Cf I'~~
K.un:B!fJiluws.-Door deo Minister r nn \1Bttl'

Baodel en Nij~erbeid, tot WleDSdtpor
de Poetadmil1Ï8traue behoort. ui ten

Ivelrber.er(le wet op bet Poet welen ... orden l~go'
lal ook iD aabmerkln~ !tomeD

urVlllll.ir .. ~an mails naar Zuid .o\:rth,met
onder Ned. "laII:, in plaat' :"'0,

\bUI pcbiedt ...it Xtdtri<J,,4 met de
Ourrie booten onder EDg. flag
denlelfden .Mini.ter ia een Gdre~~~.oe·

n.~"!lIII':len door aekeren beer Benit, te :\ieu'wer-,-\m'
~ (elD&gUltdo \'an een l'oorn,&a.m l,n"e'

_U_'''UII-''._' ,e.teuDd door een der grO()I8L<L",n~ler'
&r(IO~II!lulll:en. om ooocHllie tot drooglegginz "al ht'
~al_'lc.IIIQ'~Ulk gedeelte dIr Zuidersee , f<)I~en. htt

HelUiDg ..an 1!!77. De kv-teo der
met'iob rip der see~ten ru- hee
eland, souden ruim £1 ','Il' ',:MM'

de Regeri og ooge' eet er I
lOU moeten bijbrengen, ter..-,)l d.

werk, na vollOoiJinlf, 'Voor 12 I tre'-
be tede kapit.a&l aal kUDnen orern'wil!'

del JiliDiat.u bieronr ...il onderh:wddeo aal
B_ &ijn principaleD noeFen.

bDlë it _ o1liciëel bert«t gek:omeD ,.0
Genenal in lAke de' 1)0, o~

VU'll'elen op Lombok \' '''~PQ.!
_nl1'_. dat in de ~l.8OOuraot ....vrdl

1:.. id_P:dlee1.4. i. Yall de beripn io de o",lt n-
••• ,..... oiid OlDtnat d D .laoenhaoJel enr, uf

.. nr. ... _p..c,.I~ &all. belaabe ~t een pur ,io.~!
"Dur da W1étteD det laolU ".'.B!!!~ !~~ti!!f, .

...-z=:
~eD bIC feit, dat ,
ehado ... der H~,
bil' tljtd·

ID d lodisehe blad
o~er de du geo~o,
den Min81m: ,..JI K"I
lJleD in Indi we} v n
niet kan doen 'II'~t bl
m'! lijn berr rmwgF,

>1.111:.-0. \
van bet G)

een beroep naar
. lIlaar bedankt., omdlU
bem aan bet Gymn u
~oornalDelijk omda' I
lijke bediening te m
Kerk di. wel met de.
brokeD beef\, m&ar f.I.

Ge'lIX/udw.f alt vaD et
den beett.' Da. Van
al meer op het .Á(ge.-
«"r door bem verovI'<I
airecteur van h t IJ)
rre ID I man.

)Oe Ned. G..refoMD
beeft thAna, iDonder ...
uit.ep~, be~ keug.;
IDllaUernel eIll. r.&n G
Verreweg b t grOlll.lóe1
,boudL &iob bij de rof
• 0 bij het Henor.nJ
predikanL, Di. Dra 1.'

Door een .. d "" l
broobure geacbreYeD'
makende .. V rijbeid d-
Kerk." Voor de reor ,
di acbrij .. r ..oor da
zalieD bebben ~&.U b, r
all ,-han , lI:edwoDj(ett
T&lljteD die de Gouven
forulAue van cluaeo
gemeen B tuur; oef
KerkJSlijt Bestuur In
ger1D(1"bf'elouur n nl

acbe Kerk in Indie AI.
Dr. Boedemuf'r j.

snet meerderbeid "an
men. Nur ge.,Ed ,
deel des Kerkl!J1la.d •
meente beg.-erd .. om
Ó~ '. Walk een tO~.'
Toycben deo Ker,

meeDte te Ternaard,
.Lbur nD Dokkum i,
bet H bedoelen" Vlll

Aan desea, die crtb-
derne arm,oogdeD en
/1 gegeven,' wat door
.cboowd werd al .. IJ,
pellOneD op de lij t ,
tiierlf'gen II echter I
Cl. Bcsmur, n de
.Ioue "0 de uit.pfll.'
...orp n. Bet "'n, Il

arme leden der v;en
be'lUur de ondersr-u:
d, diakonie hD Diet
...egen. ook ..an buo .
...ordeD.

.In antwoord op een
nn Scbalk",&, deo
gebeele onthouding ,
alitikel nn D,. Ka.'
de Heraut, wordt d.
blad e. m. jtel"gd: ..
we niets liever &agtl
l\edtrland deed wat '
Tfmpff'a,OU lak. i.
}{"OIlRIl<O .&LI.Bl< VEI
~ .RIOOD." W il de
Kerk in Z. Afrika., ,
de CIII,ioi.teD in ~,
Le4ct.r, lolk e4'D blo:
urdedigere ""0 bel '
~, bier,an Dota 'Den

UOLLj.l'D- ZCID AI'
ielt. HandelUluUsch.
",boe verga.deriDII; gel
welke voorn. bet on ...
Boogt all dir eteur t,
~",eaeD dil'f'cw>ur w"
ID een wiuel op Qe k
/200J te bebben vera'
deld te hebbeo niet
IICbjpij. De ~er&Dd
wer erkend, doeb dl
19&k nn d n heer '1'1
onderz.oobt word n.
werd benoemd tot (
d u beer JJowier, di.
lo de Belgi be bl

heer . J. du Toit 0l
bij deo Boomseben A
iD diees pal il, \lt
te gut" CUn roor d
derwij. in de Z. A. 1<
• lIallloTP.-Te ROl
I7éreL"iging" op erir
nouwen ill HollaDd
gen met den men.
huwde ol 1'TOUW" kal
den, Leden en k,
wlleD in de gele
!iiederdui Laeh en vr,
baDdwerken. ens. te
leo w rkeo om de t,
den onrheerllOber'
4ieolt op de yergad
~ao ord.... dur er
de cl nije nou w en
lulleo raken. Tijd.
druDk be~ Modera",
"wonr leden bet IT

)I el gelijkheid mas'
Da BOml:lUllIll<E'

ga fabriek r.&n de W
dam, bebt5en bij nl:
1622.000 o,!>,ebr&gt
.tijgt tot bijna onbet

Da oL,",,·Vj.OCI. I!
opeDb&re aamenkOll
P~~i, te Ampte,
gen_beer in Ned I
14. an der Boogt,
den, rd'eraten &011
etrljdt Diet lieD VR",-
kinderen. Van f
~peDd op ootbeffi,

fir D& VOlllGIl \I

~emeene " rg ..der
diacb G nOOlacb",p.
pen, die g noemc
Procureur-Oenerul
raat leurde en b,
Jhr. KlOett ~an •O"t

~ori~ nrpderon.
PijlllCker Hordijk.
den beer Slroyck,
"Op; mJ,amC 0/ ti
e.L EDkele sprek-
opium door de in,
dedigflll, dan tocl.
dl mee ten werd I
sliJk bet is. 1.1 •

een nroordeelJ,
leidiDI &eeC, tol g
__ bten&reD, eD Il

der\. In plaau ."
'Preken etln tielse
na lau" jaren D.

&fachding.1Ul be'
Oacb. droog llerk

• fiu, ,&il den Oou"
dead ~f, wat ech
cle 1lCha4ki.i weir,
.. I~ '00f be Lrl,
opÏlUB door nrlK.
b..t GOIlYemcdlint
1811 'II'iDit aD ru 1
nrpderiog' "'&I
lill&en tJull e in dl

Vooa DD Moo
thua een nak k

Zeker iemand ~
. ondu. water ,dO<'1w.... h&d een an·
Hiertoe 'II'U de.
,den &rOOd Diet •
~, du nu rl
kud ia. ÁllI de
cle eeD. dan il'
Ili!\iDI nHD Il gt
lIl&_dom. 'u'
..'1'.' Rj.Ga t.
AAer, 'II' gtJlI
PieS. doch LOen
_ bleek bet dB
SA bij aiClI b
hi.tu jar "

.' I I '4. All 't&&1I'"

I

'.
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De Naturellenvolken in
I de Tran8kei

,/

" nl 0

,ID lf '" , Tl "r een fobri)veo '1'40 Ds. Adam
n" '<h J, .. ru" den I>ekeoden prediker
eb ... 1- nth,uJ,nit un ~rken drank, op

aru rl \ li" I', Kuyper over dJt QDClmlt'H'ft
a, H", " ""rd, dour den RedaclaDJ' 'an
baJ I u, ~e"J(d .. ZIJ hierbij l[e,oead,
.. e ,,-,- ,,, er ZIl,(tn dan dat de Jtegulng
\.dmll"d I..ed ...at "oor.ellen aandon, en
T,,", ,'"' »t ste« In Amanita, d •• il'"
Rr 6fi 'u A'LES t'!RII:OOP 'A.S' STaaEB:'
·u& , " \\ li de leeraar der Ned

_--

N"D•
.dItIt)

tlrELIJI[ - BOL-
CRIGTlL'f J
ovember J I)
Ister "D Water
os "Ien. depir
, hoor&., .al een
n "orden i~-
lmerlrlln~ komen
,uld Afnka meI
ID plaat. nn,
.derkmd III" de
, ,lag.
~n adrea pon-
e • ieu.tIr-Am-
'oornaam ID •
oote", banki.
le"lDg nO hel
'e "olgen bel
Ve kOll"'1I der
ogJ\&en _beD
Dl £10,00 ,000
; o"gneor er J
'g811, I_Ijl d.
roor 120 PC'-

nee o"erDemeD.
dorhaode!an sal
eo.
;C gekOllleD nO
:ake d. onlaDgt
Dbok. VolgeDS
.acoUrAIIl wórdt
D ID de OOIlnD'
,handel eDa. op==I~M

" '



, . MEUBELFAB~IEKANTENt .',
Bekle'eders en kompleté Huis-)leubileerderBj

. . BIEDEN NU AAN \

De Grootste VooITa,ad lIeubelen in de 'lolOIie,
. HUN VERTOON KAMERS DIE

30 000 VOETEN VLOERRUIMTEi

BESLAAN: zijn nu open voor het Publiek, en .behooren door~e d
van plan lIajn om te koopen te worden gezien, Daar D. 1; t ~

alleen goed gedroogd Hout bezige~ tot het vervaardigen van Meu~
kunnen !ij met vertrouwen elk artikel' a_anbevele~.. Koopers zullenjverdft
bevinden dat goede artikelen aan. ~t M~lJ~ goedkooper ~= worden gekocht dan artikelen van mindere kwaliteit ergers andera.,
. :Nette WaschWel, met Lade en Twee \

Handdoeksporten 0 6 '6
Aan dit Magazijn zal ook wordfn gevonden een grooten en goed f

:iorteerden voorraad .Aardewerk,. Glaswerk, IJzerwerk voor het Hp' 0

den; in het kort elk .Arti~el benoodigd in een goed ';lÏt~erust ~uia,:
tegen Prijzen lager dan <he lSn eemg ander Handelshuis in Zuid !!rib
OeiUustreerde C%talogu8 ~Dp ..ijsl1Jst worden op &an.

vraag Postvrf toegeaonden. '

l'lBODUIl'D~T TB A.UI~I_

De beer JlUIle.· £a","oce
Deeeesber :-
AArdappelen, per lak . '.. .1.0 13
Aardappelen (bette) per

sak,-lOS Ibs. ," 0 lG 0 - 0 17 0
Aml!ondelen, per lb. ..•• 0 0 • .:;. 0 0 6
Boter (yertebe) .. , ' ... 0 1 0 - 0 1 6

" (tweede) ... ;... 0 0 9 - 0 1 0
Boenen ~r I.U, iI03 Ibs. 1 0 0 - 1 5 0
F.~Dden ... .. '... '0 !I 6 - 0 3 0
Eijeren, per dosijn ." 0 1 0 't" 0 1 3
Gr.nt, per w, 160lb ..... 0 12.. 0 - 0 13 O.
Haver per uk, 160 Ibs. 1 0 0.,... 1 1 0
Ham en pek, per lb. 0 0 6 - 0 0 9
Hanrg.nen, per 1001&. 011 0 - 0 1:1 0
Boend re, pel'.tuk 0 :I 0 - 0 !I 6
.KlLf, per baal ... 1 0 0 - 1 3 0
KlLf, per do. (O.V.S.) 017 0,- 0 18 0
K&trerkoren (roede) per
lak, 200 lb.. ..• .• 0 16 0 - 0 16 0

Kalferkoren (witte) per
IU ... .•. .;.• 0 16 0 - 0 18 0

Kalkoenen, ••• 0 10 0 - 0 15 0
Meel, fijDe per lak 100 ..• 0 lG 0 - 0 18 0
Keel (Boer) (lach te k.oren

ongelift)porw203lb.l 1 0 - 1 3 0
Meel (Boer) (bude koren

oDg1lsift) ... ••. 1 0 - 1 ~ 0
Meel (·.a~hte koren ge-
lift) ... 1 5 0- - 1 j 0

.Meel- (Iac'lte koren (go~ ;"
sih.uper.) ... . .. 1 7 0 - 1 9 O'

Meel, ucbte, .up. 'gelift
(O.V.S.) ... 1 8 0 - 1 10 0

Miefie (gele) per aak 203
Ibs. • .. 0 17

.Mieliel (gemengde) ... 0 J.&
Mielie. (brood). . •. 0 14
Mieliemeel (.witte) ... ) 0
Hielien'f~1 (gele) .. , 0 II!
Ro.ijren, per kigtjo 25lb. 0 6
8truieeijeren 0 0
Tabak, per lb. 0 0
Tarwe, per sak 2u3 Iba 0 II>
Uieo; per 120Ibs. • ... 0 lj
Vruobte'l gedroogde ,;e·

schild . . . .. 0 0 • - 0 0 6
Walooten, per lb.' ... 0 0 ':r 0 0 6
Zeme1e'l, per lak 100 lb •. 0 6 0 - 0 6 3
Zout, per lak ... .. 0 S P - 0 lj 6
Z... epllookken elk 0 1 b - 0 1 6
Limoenen, perlOO 0 IS 0 - 0 16 0~

TIJDTAFEL VA.N JULIJ 18 9.
HOOPDLuN :

KAAPSTAD NW KIKBERL'BY.
o

. s~\~. i; iilIJJ
--- lj
Vertrek ,aD T.m. o.m. o.m. o.m.
K.u ... un 1.66~ 3.60~'IU UO
Wood.toek .• •. 7.69' 3. .. ..
Zo.tri,ier J DDeti, ••. 8.60\1'.0 8.lI> 8.68
~airlaad 11.1 •. 6\ ..
D1lrbaDweg j~e. .. 8.861 US ..
lilnJd.. nl,1 J.DCtie IO.lf 6.11 .. ..
Klap.DU .: • 10.161 6.29 .. .~
Paarl. . • . •• 10.86·.8.621 1'0.6 ...

. LAdy urey BrUI •• 10•• 6. 7.6 110.1 .:
A.nk. W.LLllfcno. tl.l·7.HilO.MlO.U
V.rt. do... 11. - 10. 10.61
a.rml" .. .. lS.16 •. Il. ..,

. l'iketblfg Weg. D••. 1.0 •• 12.1811.66

u".y.
S.uer en Orllllond.
H.ltricb.
P. T.. ke•

Wnt,J. J. ti, Kock.
'Blo,•• lrool~.iu, J. F. O. ,.letd,kioll"

. M.rAi ..
DIOQ •• ,QO.P. Joho :ralj.rd.

P. Theron, M.L A.
J. J. Micb~·u.
.11. U.r",.y,. ZlIid Atrikaal.lCb.
It •

Tur .. t-
E. fAn &rt.
Fuuri e,
E.t.rhu ....en,
P. keiler.
M"lc~ t. .
J. II. N"u ..rb.
; S. "n Zill.
1I.·S. M..lao •
,b C"I,. .

UI.m.".UII.IQ.,n. ~. W un Wi-jll.

s&c

D. ISAACS & GO"
80 tot 92 Lang- markts -rq at. Kaapstad
------------ -_--- -- --- .

. i

DEEL 59.

a'ZUib AF
ALMAl-.EGEN het" Niel

Jo een Blad Alma
met de Zuid Afrika
gegeven. Daarvoor
VCltenties moete~ .V·
l)eceIDberworden in,

HOFMEYR

Schap'
£chapen 1 t
r.,E worden \ t'l kol'
.L flllLll' FA li •
}:{j\ i r: 13rug,' p '\
Dvo mb r,

3<:0 Kal,psche lILl'
323 Menno R.,Ul'
lOU .Kapater Bukl

AllelI in etn.te kl~1-o
schikt Kt!rtllJ lt

P. A. \\
P. J. BO MA ..'

. KAAPSe

AFD ELI
KIEZER~

)

L1V.:Ql1l\ B.t.VE.

Ha.mele, 60 lb. ongeveer 0 H
Lammers, SÓ Ib.... . .. 0 8
Kapa.ten, su Ib.... ... 0 12
O.. en, .Iagt, 700 tot 1.00
:- ib. ... . .. 9 0
Koeijeo, 4lJO lot t60 lb ...• 6 0
Vukea., 100 lb. ; .. 1 10

.DE PAARLSCHE

Nieuwe Patente Water Lift .of Nhria
(Bak~iearPomJ).) K:D\~IS worut l

-in term li .van '
mad Akte ISo. 40, \
20 da.t de Kiezers
xa'apsche .Arde~ling
en voor inspeeue l.
W . liggeu voor el'
veertien dagen, gld
ureu, van af Maal J

Dscem IJer, en dat
houden worden op
2isttn Deetmber II:

desvoormiddags, tel
en objecties te hOOT!
trent btsli.ssingen te

Op lat,
C

No. 12 Waalstraa.t, }
7 Decem ber 1 t

AFDBBLINt
TULB

NIEUWE VALl

'ITENNIS wordt
Aa. dat de Afdeelin
bagh, een Rof zal
Magi traats Rofzaa
op Woensdag den
l!i90, des voormidd
met het doel, om 01
waardering van V I'

dezeAfdeeling, OIJt.
den belast . voor W t

einden te' hooren en
slissen, en dat de
den tusschentijd
van . .den Raad te
inspektie zal liggen.

RENRY FA(
Ageer.

Kantoor van den A;,
Tulbagh, 10 Dec

ZEVEN JA!
ROOe

De boegate Prijeen Il
J. EI~

7 Wh.rf Straat,
Tegenoyer het St

DOODB:j'RtT beeft den A
Bemel en An'

tijd nu.r de eeuwigh
leD, onlen teederbc
R1JNARD Hl:lI:...OL
nabij PortelrlUe, ie
64 jaren, 6 maande!
een bank.heid fIln
met' tenedenheid hl
eiDde WU yollr.om n
Godl wij, en op zij:
'Verder betDi~tn WI

. dank ~ de 'vele \
!tingen, en in het 1
S. .!inIIJ, nn Por
getrouw ter Kijde :
1'oor de lutllte eer
beWKeD•

Namen. de overige

A.
C.
lJ.
N.

Uïblagt, POTten
7 Dee, 1889.

UVEB.LED~N, 1
Dingadag

O¥lSTll\A Ll.N
~ZlllOD, WOOL

r Ju LnmDlBE
den oDdel dom un
tr~. !Je Begre:
wooDpluta 'fellatel
de, Damiddaga te
~plaaie te

I
I

,..

-----------:'"
011 groote boeveelbeden water opte trf:kken uit groote diepten, voor beeproeijing ot foorba

genn nn W.tor aan VOP. B ':~ ....ótdt ge'l!l'elk.t·door een of meer Esele, Paar?en, Ilf 0.111,
,0IgeD' de diepte ie, en de boenelbeId van ....at~, die moet worden opgetrokken. l'en E,d tnC
omtrenl 3,000 g,llon. water op in een uur .. D,IJO ~bioe. -v:ereiroben geene kostbare opaetti,.
.tukken meer water op ,oor de UDj[ewende kracht, d&o eemge ~dere BOOrt nn Pomp: prij.
Jl rJl. ander. inform.ti. kllllJlen ,eruB«en wordeD ,an de Eelll&e ~ten .

GEORGE FINDLA Y & Co.,
Pakhuizen van Ijzerwaren, Gravestraat.
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Produsten lOarkteD blijYfll goed Toorlim;
prijzeD zijn !!en wl'i"j, T.. tet'. Pruije par'
tij-D botrenm.el eo mi. li" komen .tred. aan;
Jr.f en 'oer aijo TOlop en m~ij.lijk om te nl .. ,·
lED; bntr i. I)(,oji,. Voedergnoen aijn ont
bet alg.mMD goedkoop; wit 'D ,eel mielie
m.el j. louer in' prijl, aardappeleD en lIij ell
Tolo.p; boter en ..iJ@reDgoedkoop: nn T,ucb·
till ~n aroent'D loed ,oor.n; pluim,," iD
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A. AM B E IJ É N POEDER

HE'!' succes dat tot biertoe gepllard ging met het gt'broik van bon.ngeooemdt
Ac-dicijn, beeft d..n Eigenaar, den beer C. B. BOfiIUlBIlIO, cr toe gebl'\gtldeaelfi

meer prominent ,"oor de und.-cht TIln het Publiek te brengen j het werd in mo
gevallen be"eBen een seer krachtig middel te sijn tegen deze zoo algem~ he
~eDd •• iekte, die aangeduid wordt door hoofdpijn, Itortaigtigbeid, drultkitfg opde
oogeo, anlllt. duiseligbeid, gt'brek un geeát-kracht, oDrege!m'atigheid in bet bloed-
pijD iD de lenden en ...erstopping. ,

Ve bijlIOnder. eigenlChappeD Yan 'dit Poeder om het bloed te verdanaan eo eeu
"rijen bloedaomloop te bevorderen, om de wer~ing der iugawandeD le pf1k~eleoel
te regelen, ID 18 le &Ui1'OteDVIlD slijmerige e . scherpe stoffen, nemen de oaUllp
name ui~werklelen "pg en genezen de siekte. Bet zal ook ...eer beilr.aam be,olldtl
worden wanneer bet gebruiltt wordt .ls bovengemelde voorteektlnen, de voollooporl
nil RBU1UTlSCBJ!: JIOHT ,ïoh voordoen, en ook bij drukking op de bon!,
droogheid, jtluken en chronieche aandoeniugen U.D de huid, en bij waterlllChls
meer· bijsonder wanneer dese uit cuderdrakte 'uitwa&ellJing VOO! komt.

Al. een hDi.middel bij verstopping ken bet veilig worden IlIlnbevolea, alamed.
voor de behandeling van uiklag bij kiDderen.. •

Volle bijzonderheden vergeselleD elken Bottel. Priis 2s·; per Post28·6d.
nUlD DOORDU IDlIO.ur KlOur.u.U

O. R . .BOSENBERG, Ollemist en
.potheek, Roek van Bree- en
Xfi.apst&d. . .

Geen connectie met eenige andere Bezigl!eid in de
. Kolonie.

ii.B.-Dit geuee.Aiddel il bereid bl d~ \'orm Tall MD Poeder, lOOdat' bet ,oor ~lijd_
,ehoucf.Jl worden,_der d...ua eipoeohappen te nrlieseo; eon yoordell.
1Ul~ m~.HIa niet besitlAln.

Droogist, Sww'
Kortemarktstraat,

BLOEM VAN ZWAVEL.I
Oepoeita

or'llOineD ten ~areII
Di·~'Ul1ltï Maan.

10 are,
IJJ.DOIIIMl te beeIia.

-DEWAAL & DE KOCK,

"De .Graaff-Reinetter" I
IS het eenige ~?lland8ch~ ~i~u'Wsblad in de Middellanden dat tweemaal .

per Week zlJne ve~hlJnmg maakt, en dat niet schroomt voor deD
Afrikaner Bond en de Afnkaner Partij te velde te trekken .. Bet wordt
door al de voomaamste Boeren" in de ..Middellandeu gele£en, en ~
ADVERTE.~RM.IDDEL .staat het voor geen ander N ieuwsblad ~ch.te~~

~1~'DOO1ie Geen voorwtgaande Afrikaner behoort IOnder de "GraafI-Rernetter.
""""'''L.lLq.u te zijn. _ -Ó: ,i

In~eningtprij. £1 2.. êd.; per. Poet gezo~den.£1 'j8. 6d.

J. E, Mc R Eigenaa,r.

.... £20.000
. £9.800

EigtDdom •• '; til
]!;:r.IICDlieUI·eq, Aet .. iGi.LratejmD

• 1
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MONTAGU,

BURGSTRAAT, KAAPSTAD,
Landen nu hunn~ Eerste 'Bezending .!.

BRANDRAMS .B·.B.
IN KLEINE EN GROOTE V.ATEN.

AL'300K
EEN:EERSTE KLAS KWALITEIT

FRANBCHE BLOEM: VAN ZW AVEL,-Welke zij te Koop aanbieden tegen de ~te Marktprijzen.

De HuisvriendIIomreopatische
DOOR

DRS. GUERNSEY en THOMAS,
VERKRUGBAAB BU

en TEBB, Kaapetad, B. G ' LENNON & Co.. Port Elir.abetb
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