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BEL~GRIJKE· VEE·VERK···· .. •

Executeur.."'l[olotd&t.,·. '. G' ,
VoogdiJ ea TrUIt ........ ppij.

'VAS ., . *_
) -J, Gl::uRGBSTR.4.dT, ".i i:.UH .• s-ur i.lll' luaa.-, DE. 'ZES.Kl(.DEBT.lGST lf

NUR \ ~(hdl.IJlJ. I JAARIJJJC&CIlK~;: ALGR.
REENMAR~ET SQUARE, - MBBB,lC,; VE~.iinJ6 VAN
I SN,I' t.» COLOX.JDE. In den lnsolventen Boedel van lA; AAN.I)EELHOUDEBS".sa1 worden

---- _._-- COB FBANCO~SMINNAAR BB'l'UP. Igehouden ten Kantore; der Kaat.
-MACLE AR, --' J sohappiJ, No.' Kerkplein,.

OOST GRIQUALAND. De Ondergeteekende sal IIOP .WOENSDAG,
E Leer JB!!~E 8. Ho ..EY~ i~~ó\ OP,. ~.&~'9:RD4G,1 18 KEI •• Jr.
estd ~"~e M.l!.cleal' a.1Jt?': -: -A . { 7 MEJAANST., ,

r de I ,\ ii:: 'r~~.\.~ •• Ter HOt-: EFl ELO, OJ( 10 urm s VOOJUlIDD.AG8.
h~' ,.., .Met het doel om bet Rapport der

Publiek doen Verkoopen : akeu vau de Kamer tot 31 Jlu,rt
ANWILLIA M.I ~Karpaarden 1892 ftIl de Dinoteuren te ontvan·

~ Jonge Paarden gen; om een J)ueoteur te kiezen in
~ Ezels plaats van den heer PAUL DB V~
8 Koeijen, waaronder 3 van"exha LIER8, die aftreedt volgen. Aote van

.ras Uvereenkomst, maar 4erJLiesbaar is ;
2 Váarzen voor de verkiezing van Twee Audi-
1 Opregt.geteelde Bul teuren in plaats der heeren D. P.
1 Os KluJNAUW en T. A. 1. Louw, die
2 Jonge Bullen 'beide herkiesbaar zijn en ,wr alge.

10. Schapen meene bezigheid.
I Kapkar De namen van Kandidaten VOOl
Tuigen (Voor- en Achter). te stellen om bovengenoemde plaat-

2 Geweren sen te vervullen, moeten 8Ohri1Gelijk
7 Goud A.andeelen. inkomen bij de virecteuren door
De Uitstaande Schulden aan den twee .Kigenaars, die kunQ,en stem-

Boedel. ' men, op of vóór den 3den &aDJt.
B. WETHMAB, Op bovengenoemde Vergadering

Curator. zal een voontel worden VoOrgelegd
Malmesbury, 21 April 1892. om de volgende bijvoeging te makelJ
De heeren J. W. MOOlUUIJFS, bij Bub-eeorie 1 van de geamendeer-

de Ac~e van Overeenkom!St: J!;n sul-
Jr. & Co., Afslagers; I(e andere soort Tan Waarborg-bezig-

heid als de Directie moge bealuiteD
om Tan tijd tot tijd te doen. .

Om te voldoen aan de Só.te Beotie
der Acte van Overeenkomat, 1100 il
de Alphabetiache Lijst vanEigenur.
der Mutlohappij, gepubliceerd voor
intormatie in de "GouvernementB
Gssette " V&.4 den 26.ten dezer.

Op !ut der Directeuren:
G. W. STEYTLER, 8eoretaN.

_ ... b.' Hool" ua H__ , Qrijt

DAAR de tusechen tijds Waarde· BEROOFD ::ri:.~~'='=be' Hoo/d
ring, in voorzien door Sectie WHEELER'S CAPILLARINE.

~ -1g van de Afdeelingsraad.wet van He' I. leUl ...,f. br-aa' de griju Iwmn tot
1889, van slechts zulke eigendom- bUIl oor.prOJt1cali)lce lieu.. t.q, III bnaat

pnebtl,1 IlClren MI ~ohija op dl. _u..
men, die zijn uitgelaten van de pltkkea. Ptij. '/6, per pol' !I/lO •.
laatete Vijf Jaarlijksche Waarde- Aceutfa:B:sn ... JU~Bn ot; 00.,Et.,..,.
ring, of onderrerdee'd, verbeterd of
op andere wijze veranderd, in de
Afdeeling der Kaap voltooid ia ; 100
wordt hierbij kennis gegeven dat
dezelve open zal zijn, voor inspectie,
voor Eigenaren, Huurders en Be-
WOLers daarvan van af VRllDAG,
~9 DEZER, gedurende Kantoor-
uren, en dat de Raad een ZIT·

Lt L~enaar kan 7.6 terugbeko- TIN (2 zal houden ten dezen Kan·
[1;'. uilt) kosten vergoedende, tore op WuENSDAG, 1 JUN IJ

.r. J. li. DE fILLlERS. A.AN8'I., OM 10 UUB V.H., om
L-;-~ O-;lwelleo,91.& objecties persoonlijk gemaakt. of

. !, ',Ij' \~..heel .weggenomen) zo,,· scbri1.elijk door anderen door hen
.. I "~,, t·"r p ",lc,vf j!ot.ruilr ,au !lemachLigd, te hooren en lulke

Il..d[Jder dan een·,t:-otj. -" d f
t,', i f\'fll"'I;~, 1..\1.1-', waaneriogen te veran eren 0 vaat

ltd' \ .. u' • "I) a' ~,rw "0 da" ,lit eeD g. te stellen. .
'''', ':'1 I'll i', ti i~, In P(,lt~lI. en .. l Zij die willen objecteeren moeten
;n' 'l :'U. bekend zijn met de Waa.r~eri'igen,

j'''I' 1 'i, r~r pln 110. waartegen zii willen obJooteeren,
1:,.1.'18, :'!1"lUBW ti Co,. Kaapltai 'J ddaar geene informatie aangaan e

) \EFiEJ,J:t:;> op Jeo 21&ten Apri'l de waarde daanan kan worden ver-
,';", DZO g ..hefJe Zuster GER· kregen ala het Hof zit.

C IDA L TU 11', in den ouderdom
;1 .r:,c, dipl' l.etrpurd. Op wt,

G, J. DC" rOIT. C. LIND, Secretaris.
A.fdeelinrraad Kantoor, .

IHHtIHUnUG1'. No. l' WasJstraat, Kaapstad,
) ~ ; ... L ,\ I' EN 10 de hoop dee '1 \1IUU[11~G m m nm.
I, ".: ..,. :"lf ":)"08, !ian zijno wODl'ng H j doo rt

~' ,\ "~., ei, I ·::Koul!Bokkeveld, op ersenen .1 ~=-:!~D _. ~::Odia,
1.':C.Odl IT: r':eu;':eu i/4-.t"n dezer, mijn d. "'!'GcMdi. 400r 09Wwm
'\'Cer"· i,,·:d.. Echtgenoot df' hepr I ilaf,wom-. WOrdeD .na
'CHALK \\ ILLDl DU TC11T In den rw ~yUfle,kt door
~';erd_.r" V"n .j.j. '}\r,'b 2 maAn/len en 2 mwn Ttm JD ""cs.
. ~.:eD: !:u hjde'[) wa~ 7,WlU\rf'D laog, J Prij. 2/8. pu po•• 8/30.
.;,:, c· ii'~r(' l(J\f hf'tIl genade het met Zenuwen !~.leB: H~Y'ea.I&tift. te.,
.'CJ ,I :' .rCl)!tln, Ik 'wenRch hiermede . KAAPSTAD.
:.. n. nc,.: D ,hr,k te.heluli?;en slln onzen
~"Idut'~ ,lt'r" ..r D3. MAkAIs, Ur. ZAaN J HAMILTON WALKiR
~t Ge anci~IIl uet'lot'm'nde vrienden, die • I
.em l0: l'erlLwlkluog wareD 10 zIjn lijden ,.,....,..,.,. NoN'" IR· ~ s-ty.r
eL !D:; eo r~IJne.kindereo tot trOOlt in ..
~eze beproevinioi' Ue Heere vergelde P.RLElI,ENTAlB AGBNT,
,tJO e:hn itfrledienlt, den overlell.ne Add.rln KIIIlIPI. t K"utnat,
Ot-eten. Diep betmrrd.

" RUI~ ill 't .. lil hom-I-oord ltllPBTAD.
lo Olll harte leth &ii .oon:" LeeninreII ~ eD all., baadt

MAGTILIJ JOHANNA DU TOIT, Boor' Wete-Werk ODdenao_"
• ,b. lanulJWl. T.l..,.... Adrell "PAICI'DO."

H. I~LUSS:B~R,
IS V(.;;RHUIST

Malme8bury
ka.er en

- .
Jm\\()-\!H\de1. m óY(l.f,\~t.."t

\lat> I<lJ~f. Mt ~~'r"t\.
§Ie~:ndtaat ~~

OPGERIGT 1821.

E Leer PI A, WÉGE, Notaris te
lliUlwilliam,.is aangesteld als
: lL'O~ de Zwel Ajo-ikaan en

1. .1. T. Id",),r0~, inplaats van
:i?\'r L. G. POCOCK,die bedankt

, J
IlOF:MEYR &: REGTER.

.~ Arril 189~.

Geleerde en Jonge
Ezels.

VetteKapater Bokken

DONDERDAG, _._-~-_._-------

UIT DE HAND
TE KOOP

r) ~IEI.
~';__LE:S of'!!emelde Ezels en Bokken,
;"n in Extra. conditie, Publiek
"ob: wortien aan HLAPMUTS
~:E, 12 Eerste Klasse Ge dres

seerde EZELS, bij
T. J. LOUW, T.IOOD.

Pcrceleinberg, P. O. Malmt-ebary,
19 April 1892.

W. MALAN.
,,,i. 2~ A pril 1892.
, I(JRJIS ~ 00., .J.FBL.J.GBBB

GEWONE
,J .~ 1 RL IJ K SCft E
E.HI~()OPING.
Eerste Klas Ezels, 'Van

2 tot 5 jaar.

Dingsdag, 10 Mai, ----------
'Le tpgemdde Ezels Publiek Kllal)Sche Afdeelingsraad.
;- " cht worden te KLáP:UUTS
-:1::.
-z· l.z 9 Il''',<eld uit d·., ",e[bekeode

':-OC:' :" \1t'lp!aats 1'11 W aaifonteiu ,
.e: cl.:, :ct MurrH.ysburg, zijn in
:. ':0 ,'<1!.liltie,eo wat kwaliteit be-

':, "er' ',,:'".-rl zij eeuizen troep in den
":'0:. j t-r ~hrt.t:gewE'e>t, en, daar
. '6:·!'Cllel.te al" voorbij beschouwd
~.r~é", iS deze een echoone kane

Tusachentijds Waardeer ing
van .higendommen in de
Kaapsche Afdeeling.

. .\(/per~.
n. F. uE VILLIERS. '

:lJr, 2~ AplÏl 1"92.

J, ~. ili~rajs l\: ('0,
A FSLAGEI{8.----_.- -

omén Aanloopen
Pde PiaatsDOODEKRAAL, Tij
gerLerg, nabij 1JURBANVILLE

~ ~.('hapen en Hokken

LE·T WEL.
Voor gij elders Koopt, Bezoek:t

J CE::RIST t·• , !

16 BOUTSTRAAT, ~

DI.E groo.te verbe~riDgeD i.n r.ijo~ bezigheid. b~f~ aangebragt. . U. ij heeft w1
Pra<ihtig Aasortlmel)t Nieuwe, t::!oortenKNGIil~.:SCH en FRA~OB. PLA,.

PAPIER en SCHILDERSBEHO~FTEN. V~rgehJk de kwaliteit én' priil8fl "Il
..ijne Goederen met die van andtr9. H~n~elsbal~D; ~j zult het It!BOHEMIÁ)(
HOUSE" de Goedkoo~te plek ,ID ZUid Afrika vloden. Hij h~dt alt.ooe ill
'foorrud LINORU8TA, een Matenaal dllt oD,:ergankelijk is, alsook XNAGLYPT ••
WBTBN voor SCRLLDSRIJEN eDI., val1 leder IOOrt a!tijd ",oor!uiudeD. .

SPBOIALB TIBJlEN VOOR HANDEL' •• B.
LIT OP lOT .lDRES : .

J. OJIBIIT, IOHEl~lN,HOU8E,~'~.·
; . -'

DE Ondergeteekenden, beh.orlijk gelast door den heer C. H. LQUBsU,
sullen voor lijne rekeniq , [

OP DINGSOA'G, 3 Dl 1892,
TE

I

NAAUWPOO'
JUNCTIE,!

Op DINGSDAG, 3 Mei 1892,

Alhier op het Dorp Malmesburv, uit hunne Vendukraal, na
aankomstvan den Ochtend trein, Publiek Verkoopen :

20 .Eerate klas Blagtossen
Oppbrqt met 1011 door den Eipnaar. Zij zUllen seker preeent

liJa:op clail CIag der 'fer.kooping. , .'. ,
C. Hj. LOUB8KB.

J. W. Moorrees, Jr· & Co., 4fslagers.
, \.

STE.t:LEIBOSCB"
,

DE Ondergeteekenden zullen. als borenrermeld verkoopen, ohmi4deliJk
na aankomst van de Tremen, om omtrent Half :Elf 's V~rmid~~

het volgende Vee, GOEDGETEELD en in PRACHTIGE CONDITIE.

5,500 Schapen en Bokken, 300 Zware
. Ossen, ~oeijen en Kalveren, ;Paar·
den, Muilen, Donkeys, enz, 1 .',

SCHAPEN:

PUBLIEKE VERKOOPJ:NG
VAN ZEER V.BRKIE8LUK

Vastgoed, . Hui sm eubelen,
ENZ.. ·:ENZ.

,
9,900 Zware Hamels, mot 200 Angora Ooij.u. anea

4 en 6 maanden wol geteeld uit deiberoelll-
en langer; de Kudden van den hl-

800.}pDge .sameIs, in' A. F. STRAU$S ;
prachtige conditie; I 500 Basterd Sch'_pen; ea

200 Vette Angora Kapa-' 900 Goedgeteelqe .ert..
ters; I no Ooijen,alleneer8te
, klasse aange'eeld.

BEESTEN, MUILEN, PAA'R~N,
DONKEYS, enz. \

, I

180 Zware prima Vette 64 Koeijen en ltalverá'
Slagtossen ; waaronder ,rachti.

88 Ossen, van 3 tot 4jaar :Melkvee,V&$"zen eD
oud, iIi goede eon- Drooge Bee8~n,allen
ditie enmeest geleerd van zuiver ras en iD

3 Paar .roed gedresseer· prima c)nditie ; • ';
de groote .Kullen ; 8 Korthoorn, FtieS1aD4...1Paar Karpaarden (16 en Kerry BuUen;
handen) ; ,,12 Ongeleerde .unf)ne~

1Paar Karpaarden, 30 Paarden, waarondef
,oed gedresseerd en , men makke ~JJpaar.
jaar oud' den,Ruins, M4prrieaeJ;)

1Bengst, mak in Tuig; andere soorten zal
12 Gedra 8s e erd e Don- vinden. '

keys;

lo

In den Boedel vail wijlen den heer A. J. DELIA.

bE ODdergeteekende behoorlijlr: daartoe gekwalificeerd door de Exeoutrioe
Tel.amentaire iD bovengemeldea,Doedel, ... l.per publieke 'feiliDg doen rer-

"oopen,
OP MAANDAG, 16 MEI AANBT.,

TEN 10 UHE 'B MORGENS.
Het KOl tbaar Eigendom, bekeDd ala bet

'~

ROY AL HOTEL,

..

GelegeD op den Hoek faD Dorp- en Herteetraten, iD het lDorp S tellenboech,
bebelieDde WooDbuie ,ODd.r IJleND Plat. Dak, beeft 8 Slaapkamers, Zit- eo
Eetkamer.. Voorportaal, Bar, Bilj.rdkalll.r, 2 KombaileQ, Kaatieo met 3
Kamer. aDDU, HoutkaIIle" i Stallea 'foor ,8 Paardeo, Wageabail ell ROCloderhok.

EEN GRooTE.N TUIN, beplant met "ersoheidene Vrllohtboomen, ea heeft
HD)OOpeDdFODteiDvaD Verloh Water.

Terseltder tiJd zullen verkooht worden:
HUlSMRUBBLEN, beetuDd. iD VoorbiDer, Eet- eD Slaapkamer Meubelen.

.Jagt- eD andere BobildenjeD, Glu· eDAardew.rk, eD wat verder ter verkoop .. 1
"oNeD MDgeboden, te veel om te meldeu.

J. G. MADER, Afslager.
Btellenboeeb, 28 April 1892.

OOK:
Een Bieuwe 6 Zitplaats Veerenwagen, ~neveni

en Kar op Veeren. l '

CREDIET ALS· GEWOONLIIK.
N aauwpoort is een der gesehikste Staties op het geheele; 8poorW'81r

Systeem voor het ve,rvoer ~n VEE naar alle ~~len der ~ oltnte, ~n ca
undacht 1fordt apecw.a.l gengt op den voortreffelijken Spoordienst tU8lchen
Naauwpoort en Kroon8tad. De beleefde Stationschef bij -de Jlfnctie heeft
beloofd een voldoend getal Trucks gereed te hebben. ; .

Klienten zijn vast besloten te verkoopen, indien prijzen, eenig8intJ
redelijk zijn derhalve worden Speculateurs, Slagters, Boeren en anderen
die EEB8rE KLAS EN VET VEE noodig hebben, uitgénoodigd de
Verkoopin8 bij te wonen om Koopjes te maken. ;

SLUITER " NESER, Afslagers •
Coleaberg, 18 :Maart 1892. "

Kamer Geboawen. " Kerkpleio,
Kalp'tad, 29 April l!i92.

....Groot Cun~taDtia \tIjneD

PBIJ8LlJ8T~deaer Wijl',
zoowel all.eenige andere ~,

tie, .met betreklÏDilIA>"!i'.~ en. ver·
koop, kunnen te deler . re wor-
den verkregen, of olde 'ate sélf of
van den agent, den Soluu·
SCHUB, Oe Colonnade, 6roentepleiD,
Kaap.tad.

A. FISClIKB,
Secret&n. Tan Landbouw.

Departement van Landbouw,
Kaapat4d, 27 April1892 •

HEBBEN groote toevoegingen ontvangen bij hnn reeds goed geessor-
. teerden voorraad, wa&rÓnder: Borstelwaren, Tin Goederen, Geemail-

leerde- en Fancy Goederen, Lekkergoed. Beschuitjee, )(8888n· en Electro-
plaatw&ren, Bpeelgoed, Prin", Klaargemaakte Kleeren, Flanellettes,
Alannen en Jongens Hoeden, Kombaarzen; 8tenIa en Schoenen, een
groote lot Konatera om van 'uit tuoeken ; Tuigen"Kruidenienwaren, enz.,
.HUIJIing Boeken van een voorraad Koopmansgoedereu;, te groot om op te
n.oemeu.

AMERIKAANSCHE ORGELS!
Prachtig van Toon, ongeëvenaarde waarde. Schrijf om een Catalogus van
Orgels, die volle omschrijving en prijsopgave geeft.

81 en 88 St. Georgestr~at en 17 Korte-
marktstraat, 'Kaapstad. OPENING:

:KAAB \

Viljoens Dr~ft,
AAN DE \

VAALRIVIE+R:7' .
Voor Passagiers Die~st, '

OP EN NA 7 MEI 11892.
J

~
Kaapsche Regerings Spoorwagen"

------- !,C. D. WELLS,
88, DARLIHGSTRA1T,

KAAPSTAD.
Victoria. Kruideniers Winkel, 1 KeDniege-rlDgNo. 22 van isss.

l:'BIJZEN a OONTANT. KAAPSCHE
Gort, 3d., per lb. • I •
K .. ~ Thee. 3d. per lb. UegerJugs Spoorwegeu.
BaT8l' Meel, 3d: per lb. ,
Splh Enneo, 2tcL per lb. -

~~~d. per lb.; 3 lb. 2,. SPRINGFONTEIN
Maoaroai, ~d. per lh.; ij lb. 2/.
Kaaneuke~21i~ 7i~ per pak; 3 pak- VERVERSCH ING
Xaanea. 16 ou Hij·a. per pak; 3 pek-

VerleriD~ ~ lOcI. ';per blik VaD 2 K A l!v.t E :RS_
lb. TÏDL . .

MONUMENT-MAKER.
Monumenten, Gre.fiteenen,

" KruÏlen. eILI.

Van Manner of Aberdeen
Graniet.

Vidtoria Kruideniers Winkel KENN18 wordt b.ierbij gegeven dat de
26 KOBTBM..tRKT8TRAAT. Algemeeot! Bestuurder bereid i. tot

4 uar des oamiddag. V&l1 Woeaadag,
18 .Mei aanltaande, VerB8gelde TeDde,.

R g.' te ontvangen voor de Hur van de Ver-'e' enJ assen. 'farlOhiDg Kamen tt! Springfon"'iD voor
eeil tijdperk VaD. Drie JareD, beginnende

. . op of oDgeveer 1J Ilnij aan.taaDde, welk
SI. OND PBIIOR. VAN deze hebben wij een voor- tijdperk met wederzijdaoh goedviDdeD

nad in veraohillende qualiteit 1r:aD. yerlen,d wordeD•. '
VOOR GLT un en prijKen. ..Tend~ moete~ bUlteDkaDt, gemerkt

Stevels en Schoenen . SlJa li opnngfoDtcna VerverllCblugl ][a-

De " West of Enaland" men." ~a '-elr:aDing ~Dtoonend8 de
KOOPT. GA NAAR " , aaogebodeDe accommodatie kau wordeu

C11TB B. R'T 113 IJANGEIARKTSTR!!T iDge.ieu e~ , voUe bijzoDder~eden van
. . .t. '. . .• Huur ~ndlt.~ wordeD nrlr:regeD, op

En lW deEz'''' Y:::t. Koo1tJ.. N lij lW.: N,~t ala ~et u. blieft k~ van a.,plicatle bil ~e: Kantor9D "',an deD
'de volgende directie om den Winkel 1Jireot.eur 1'&nDleut te Port Ehzabeth,

~ Botne~a:aB~;;~B11." te vineIell :_ . Kaapat.d,. OOIt ,LoDdeD, Kimberley,
........ _ BuiteDkal1l :_Koperen Plaat aan dloemfoDlelD eD .irooastad la teD deze
DIT IS BoB'f W.A AlL r ieder iii)' voor den ;.._ ..1:.. .laao.toreH·._ f' '. T de 0• -0-" oogt.... 0 : eeolge eD r niet

DE GOEDEREN MOETEN WORDEN OP· BlDIleDkaDt :-" Welt of Eng. DOOdzakeliJItlAD t8 DemeD.
BERUII/D. laDd r' op een Blektriioh Uithang.

- bCmLW. M. Cuthbert " CO.,9~LAN::=~JWf, d. LAWLEY .& 00.

1

DE Pa8l&giers Treinen .~ge~woo~ loopende naar Krooq8tad, zuUtn
, loopen naar en VIUl Viljoen 8 Drift. 1

C. B. KLLIOTT, :
Algemeen Bestuurder.

Kaapstad, 26 April] 892.

A. DlFFOBD, 8eorew.ria.

Kanklor Tu deo AJgemeen. B8Ituarder
: VaD BpoorwIa'O, Kupe&ad, 21 April
. 18&8 •
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DE Ollderg,~tëek£ndf"n zullen voor rekenÏlJg van den heer N.l.

SER, Junior ... Padda.l.i, in d... Afdeeling, INTERNAT! ONALE
OP DINGSDAG, 10 MEI A.S.,"

Aan hUD Vendukantoor. te KaJmeabury, pUbliek TEN T00NSTf III NG'IKoop aanble<leD. :
Het Half Aandeel in de welbekende Vee- en Zaaiplaata WA. TER- '. I jt

BOERSKRAAL, gelegen nabij Hcpefleld, ,groot 1,626 morgen, en , .
voorrien van standhoudende waters. De Gebouwen belta'D uit Woonbuis, . ' . -:-', I
8talling voor 20 Paarden, Kafhok,; enz., ena" en er is.land bewerkt voor '17 .......BERLEY 189

0
\

eiroa 100 Mutlden zaad. ., .Q..I..IIL . R. I
De Plaats is overbekend en vereiaoht geen verdere aanbeveling. \ ' , !
Intu88chen ia dtzelve uit de Hand te Koop. Aanzoek te worden Pmide,,'-2ijnlE'sOtlluti. Sir.II~);BY BJ,OUQB.AII LOCS. o.C.II.o., Jr.ll. uw..

geda-m hij den Eigenaar, of de Ondergeteekenden. Goa'fll1lellr der K.. pllÓIODiefD Banr lI.jf.if. tioo,. 001II1111_'"
Vtu·Pruid.,.I-I)e Bd.l, OEOlL .rolIN BBODH~.Pr... dv ~oIOD".J W Moorrees J....&. Co A~slagers Yoonill_ZEd. Aobtbare d. B~ ftII KIIII_lll. ,

'. ,~. I,.ll "Yie ••Voon"ter-De WeI.Edel, .... J. DAtu-.A..u.u. lINtaard.r 'nil ~:JaIM""'1V ndu k ntoor 'U'alm_h.._ lIijD JI.. teoh.PJJIj Beper~t.
-e - a ,.Ill. .....~tU], T1w",~n'.r--ue wef.BdeI. h .. , W. Ho OUTDo Ster.tuiI d. De ... 0."' __ 11118 Aprii 189:4. KijDID B.perkt. , . .

----;;._------------------ ......-- __......-I B':'_rdet'-D, W~Bdel, beet z...a A.TJ:UflOlf, 3 ID f :IeDebarolaS"''' Loodea, &0.BO 0 "M""IiIN PLAVT1iI, U. • Kolont.ol y.,,..ttWrdig.,._~ Wel·BcleleJa.. T. W. 000»1rJlr, 'z·.v....... Yl,

"".1..1:1 .I.., .1:1.1.., IJU·~::~"_:DIWtl.Bdal .... J. Bo.mlOlI', 8100114... Strut. ~7.

'n

ENCELSCHE KINOERWACENTJtS
De beate 50s. qualiteit.

V.rbe .. rd. &p~ • .A_
l{ J I DIllS T& I Lil.

32s· ee,
in viel' poeities te zetten.

SCHOMMELSTOELEN MET VEEREN.
358.

II .. Oepollja lio&ahoa. ID Brueel'. I(~

Maj Ikarret-jes
van 17s. 6d elk· KANTOOR:

~ ...Eluti_ Bua_o.pmaakt. ZoIUl.T._~~ Sydney Gebouwen,"Hoek van Kerk- en B~traat. 6 Deu" , .: I .,

reil VaD hei ..POItkantoOr, KlapltacL St.610r,I', Straat.i,
, i
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UIT E' HnNO· l,E KOOP:':THESEN: dt'CO_
.•. •.. 1~i ., " Kaapstad, Paarl' en Knijsna. ::J

E~n vruchtbaar Erf] Timmer- en IJzerwaren Handela.a.rs.
G ELJ.£C:LB~N AAN DE PAAR,L.

Een groote 'foorraad altijd 'fOOrhaaden nn goed Gedroord Stink hou. ..
Wagenhout, Gedraaide Spaken, Jukken en Zwinpla, Geaohaafde A.meriballlOb.
Plsnkea, luiver Pijn Bout, Essoben en Mahoniehout.

\

pengewijn

O. SOHIJ,ODEH.,
Dokweg en A~derleY8traa.t,

ONn .ABGT ,,~lijka 'een ver-
sche I8DToer ~ ~~eBgenOf: Jl-

de Eijeren, te ver~jgen _in eéOige
Hoeveelheid en ~ gept.kt voor
trauport het BiDn~nlánd in. roor-
ra~ :-Eente ]Quae fnoek~t-
jes ID Kisten oft Vaatjea ZOOa:.
koopen verkiezen iW ind g~droogde
Snoek, Bokkems i en (i~urri"':e
Vi~h in tinnen fan vemiliillende
grootte tegen de ~gete prijzen~

ISnu gereed m~t zijnen NIEUWEN WINTER VOORRAAD
, van Flanelleo" Kombaarsen, Bjalen, Reisdekens, Juffrouwen en Kin-

deren Baat jes, Ulsters, Vilt{ln Hoeden, Strouijen. Hoeden, Bloemen,
Veeren, Handschoenen, Lint. Eene pracbtige collectie luffrouwen en
Kinderen opgem~kt M.odegoed. Wollen Kapjes, Hoeden, XinderbaatjesJ S beeft den grootsten voorraad in ZOld Afrika om van nit te zoeken tegell 81ppkousen enz enz.

• • de 188~8~ mogelijke prijr.eD. FDke) Tnig,. EDgpJl!Ch Leder, goed geo· , Eene ~tgebteide collectie Nieuwe Kleeren Stoffen in Molton Serges
maakt VIID £4. 'loIgen voot flD rear Pearden, AhlluJeer goed gemaakt nD !4 . F W' . ."
!lie. 'fDi~en 'fcor een paar Paarden van ADiitraJi8ch Leer, goed gemaakt van £5 Homespun, Effen eu ~cJ mC?y~ en a.lle nIeuwe soorten lil gekleurde
10.. Tnig ",,(Jor ((,t] paar P~.lIrdeD Eng£'lfcb Leer, goed gemaakt nD t6. BeereD C&8hmer~~ en eene ~eunge selectle lil Zwarte Ca.shmeres, waarvoor we
Zadt'la van 008. Demee ZIJzedel8 van at £6. ~veneen. een groote voorraad bekend Zl)n,_wat pnJs betreft.
ToolUetl, Z"eE'~eD,,8por£'n, Rcutels, P,arden Dekken, enL, eD.. De Fabriek. Een groote voorraad .Irla.n's,

. waar een pla¥tJsche Voorn:en baas II, kan 100 Tnigen per week klaar maken. Ste vela alti~ voorhanden.
Karnen vanl8s'jper stuk; ge~mailleerde Melkpannen en toebehooren Speciale Voorwaarden voor den Bandel. KEJtrFVROUW 1

.an 458.; KafsDijd~n, AmerikaaD8Che en Engelsche van 20s. tot 38s.; Tó K BEZiGHEDEN: Joneutrut, Kimberley; Mainatraat,. Dutoit.pao Onze ~Ddingen van dit 8e~oeD zijn grooter dan die van eenig vorig
Marktplein en Bour.traat. Marahall Plein, Johannesburg, z'A.R j~r ell daa.r ~ell zorgvuldig ~ uitgezocht, kan ik me~. vertrouwen u ~tnOC?- '. t":~~ ,Hieli, .Molen.,met SeP" .. en va.tgemaakt; Paard.n Tuig.. en toebe. <Iige •• om m,)n voorraad te mapecteerenvoor dat IPJkoopt. Kom eo... ..OU ...... __ d1eqt.

hooren voor oen of vief Paarden " Bakkiee Pompen en Piipen voor GETUIGSOHRIFT. de waardtl die wij.v?or 't geld geven in Man's, longens en ~apen Dluo.dl, •• ;jP;;;;" •.... &.d. __ .. ;'
'J Tweed Pakken. WIJ worden erkend als het goedkoopste HUll voor _~" i

Dammen; Netwerk en Omheiningsdraad i- Standaards Stoom- en Donoh- Een van de vele GetUigSChrifteni: dat wij voor onze Corderoy en Molskin .Broeken. DB Stoombooten "- Liuie Y~ .

j' ROOS en ZINKIN8 SNU Jr hebben. V ' na-Kaapat.d .... Lood.a OlD ...ij machin.. :; Xoornmo~.n.,Wenmol... , Xm.sohoppe.; Graven, Vorken, li:. H. 0NWITT, ::::::'~ ...! :;:.:.-. ::::
!j Wateralang •• ; Zw~v.~ Wi i·mol,o. eo P..... n, Wijnziften ; groote [COP!J.) lVoon.ob.. g, 1.oo'p... be •• , T..... aal, 48, 50 en 52 DARLIN GSTR A AT. :.:::t:........... op .. __ ...

'! Eeeppotten voor R<lzijnmakerij. tp 26 Januarij 1891. _:_--- -- ._-_. ---- Kei "-NORH!K CASTLE, LptáD

'" 'i Jas. B',:· obertson & CO·. IKde Ondergeteekende MmlDDT JAN Pos, VaD Kroonenburg, District BEELD::E3:0UVV - -W-EB.,X .WUCRUT.ca. ._
r,. I, Zoutpansberg, Z. A. Republiek, verklaar mits deze dat de uf }bi ~RANTULLY OABTLI, Ktp.

" 1 ;; I., _ -' ti~,...et-mj.k~I.J ' Zin ki ns Snu if van Otto Landsberg &Co., lBIIl~!~!!~~,:!~.!!!:.:!:.!I!!~~!!,~UIIIlnolj~~OTrAli qAII'rI.B. l¥-
ai' Kaapstad, ~ij heeft geneHll 'fall Zin.ki.al, die ik ia ~j~ OOgeDh.b.-had 'fOOr, 'T C tta G--'~ ..i'=-='::'t~._PLE:tNBTR.A.A T meer dan twee Jaren, en door het gebrUik van dese Sow ik er gebeef'D al ftD . errs. 0 ~eren. ~.--....u......... . ,

i ... , _jd beu. .' (Ootoobo,d)M. G. POS. . J. R. ,MeKl. L.LOP, fhdIUt 1 Me.i. ~
I -rr,"'.AAPST "D. ~e'" Jtl JIQI ~ .. If••

A. 4. A1a-"" } ~~Z::''''' 19I1iOUTSTRAAT. K'A~TAD. ~_ ..,....
;,

er -'D I, \
Eij ~;i·en ! I

---- ---DE Cndnr\:t'lte~l!nde die zioh tel" woon gaat bfgeven naar zijn andere Erf, biedt
ait de hand 1,- keop WIn ...ija welbekend vruohtbaar Erf, gelel{en in de nabijbeid

'fan de ZfI;,lpr PiMlrl Kerk, ruet "pt ,Innropstaar,do 'Vo",tllUi., Kelder, !-Ital en
sndere B'lll,·' gl'bOIlWell, bijzon-i.» :;l'sctllkt voor iem<\nd, die zich er-n Kleine Boer-
derij v rn-c h (;;:[n tr- mak en ; hl! < L,! IHnt rntt \\'li"~HRlrl ~ll)khn, die jaarlijks
'fRn t wuTf II;' \ljJ~I.n Lel?gtr, W, 'I ':'pl,'velen, ,ok lI'I..r).;I VI"cht.hoo~en, bij
uilst..:k gu' " T,(·i 'k' ,·,d \·o',r "" i·, • 1\ wintr--, f,-·.Tl'3 "flU wxt er VO~)r7.ltD, ook
iDge'igt v" r "~ 1. " ',("jt'r> I, \ I','" ' I' ,;, :11' d"" '.'.,!' n"ar FIlet goed succes gedra-
veD, O( k r f r I::. - liJ, 1:, \ I ': .\ 1, 'k, , , ;, :-1 I. ~ teil], ' ' r.

. ... L \ iED K ()Ol~'É:N"G'OEDZuid

PROSPECTUS

Afrikaansche Maatschappij --.................... --~----------~,- ,UNION LINI}4~':
KOIfIHLJBE"'ILDIKI"

----!-
UllO.tf B!'OO1L,~W'~~TBC~PPI ..

Geëmailleerde Kombuis Art1ke·
Ien, .: elkpannen, Karns, Kaars-
vormen, Tinnen Ki~ten, "Enter-
prise" Vleesch Malers, IJzergaas
Vlt:esc:: Kasten, altijd voornadig.

Koch &Dixie,
Kaapstad. Kallilaal£2li,~~:~~~::;::I~~a..£1elk.Milton, Watson &Co., Port Elizabeth.

Landbouw en Veeteelt
OP GROOTE SC:::ff.A.AL

(BEPERKT.)
BAAR VAN:

AL4E WINKELIERS
SELLAR BROS., ,Kaapstad,Kan toren der Maatsohap,pij : BeaooD81leld,

ldzerhandelaars, Burgstraat,
Ledikanten, :frombuia Kagehels,

)

Geëmailleerde D.raagbare W8schta-

feltjes, J.B. 1I<ise Tuin-Artikelen,

Kruikarren van; af 20s, PM.

Assen en Kar-1sseD, Kar- Veeren,

r'·.

De Wel-Eo pie beeren J. S. COWII, Bugem_ter yaa Beaoo".field (Voorsitter); G
KING, "Elizabetb Plaata," Bedford i J. FSOIT, a.M.G., L.w. V., tt Thibe' Park,"
Tarknstad; J. W. OBIFrlTB i G. J. CULL.., j W. NOB.I_, l(,A., Diréotev P,. U.
Scholen Kimberley i A. F. BULlIEBeo J. BAco.,

De Wel-Bdele heer A. F. DULMJl:B, Bearet.aril.
BAHIIR8: DE STANDARD BANK VAN ZUID AFBIKL

Deee Maataobappij ia geformeerd mei het doel OIU Landboawen Veehleli t. drijYeII,
en luike soortgelijke beligbeid als met wiast kan wordea pdregeD op lfesonde Weteor

' Icbappelijke begioselen, ea met nlke werktnigea ea middelea ala d. lIJMIIt ontwikkelde
onderviDding aan de band geeft, eo waaroyer alleen kapitui ba beaobikkeD. Na mua'
den 'l'&nllaaawkeDri" ouderloek omtrent de meeat geachlkte plek Yoor IDlk werk ala de L rt
Maatscbappij sioh yoorstelt, heeft men besloten 89n blok va'l yier plaateeo te koopeD OP Nieuwe Patente Water iet of No a
de grencen nn de Jaoobedál eo 'FBurilllmitb districteo, O,V. Staat. (B '_ki P )

De NBtourlijlce Bronnen na dit Vaetgoed makea bet buiteugewooa geeohikt "oor aJL es omp,
zolk· reDe onderneming. De fonteinea geveD' een oiet f&leuden toe,08r nu water, _
foldoende in de droog.te seilOODeaooit bekend. nor vel'lOhilleade daillend • .a...teD eD OK IJrOGte ~eD water op te trekken 1lÏt groote diepten, "oor ~jiDg of
kan "orden gebruikt roor bet buproeijea YaD groote etukken grood. GoIde beoord"r -'foor bn gnt!II 'f&IJ Water aan vee. Bet wordt sewerU door Nn of meer ....
laan bezrooteu dat duisende muddeu graan jaar1ijkl kunnen worden' ge"ouuea. Het Paarden ol o.eu 'folgen. de diepte ia, en de hoe.eelheid Tall Weter, die moei wOl'daD
veld be;"t di" ,ersoheideubeid, noodig 'foor het 'oeden na groot, en kleia,ee. Bet 'PleWokkeD. Bu Jhel trekt OlDtrent S,OOO g&lloal w.ter op in een 1I0f Deso Machines
werk reeds gedaan op het Eigelldom toon' daidelijk dat de grond voor VrnohteDteeli nNilobea,.... Iroetbare opaetung en trekken meer "at« op 'fOOr de &aIlgewude
Diet kao worden of6rtrolfeD. Er lijn n. Woooblliaea, Kraleu, lJemmen en T1lÏDea op iraoht, du een. aneleN lOOri 't'&D Pomp. Prijaea en alle andere iDfOnna_ k1IDDtD
de Plaatsen, 100dBt bet;ilfbeid f!o~der Ditltel kaD wordea Yerrilt. ..knpD WOrdeD ftD de BeaJP Apaten.
.. BeL Eigendom, sleobts deni.Jr mijlen liggende ~IUI dil Dia~tnld_ eD iu. de r'lf..EARGE FINDI Ay & 00
rlgtlllg nn deo voorll8llteldllo KlmberleyrBloem(oa&81D Spoorw •• - bei alle1'l1lDlti£lt cr \li . ..A:-l.,
gelegen "oor IDlke oentra all Kimberley, Bloemfoptein en de GaudY.ldln, terwijl liet ...,
"ebeel en al in het bereik ja nn de Koloni&le t.larktea.

Men bEgroot dat de kOitprijl no de P!aallen eli h.t Vie, _1D8II met het DoeND'"
reed8chap, de noodige Gebouwen eo 11"lea, het piaDMa nu BooID.D ID dl werkoakOI'"
voor bet eerltejaar door d. lom YaD £16,000 11lUenwordeD ged.kt.

De brenoen van. !lIkomstea bentten :_ • '
1. Bet AaoteeleD eo VerkoopeD 'an ZaiYW e.t.eld V.. ;
2. Verkoop van BJasty .. ;
3. Wol;

. 4. Melkerij, Producten, Boter, JUu, eOI.
Door het winnea van WioteryoedHl 'foor het Vee, .al dl Maat.ohappij ia .tu.

w"en om de Markt geregeld te "oorsien. AAMBEIJlCN POEDER,
Ó, Den Verkoop 'fan Pluim, ... n Eijerea i __

6. Het mak.n vaa Ham. Zwaan .Apotheek, Br"- en Kortemarktatraat, Kaapstad. KENNISGE' VT'kT m.Dese, telllollleD m.t deo Vraobtenleelt, den Verkoop YIn V.Uen en mogeHjlr: het ----_ _ "'~11 Y
Malea vaa GRoep, en later bet pl"llleryeereo 'an Vrocbtea ea VleelCh, wordeD "ronder.. wW A.lB80BUWING I, Het is ter ~ijDer kenniue geko- ----j

.teld, om groote loede en gere"elde winetea Bf te w'rpla. men dat er alechte namaakaela van mijn AambeijeD Poeder bettaan.: Het .lau i laDleni, ID het
.Tegeo ~D' _r nutige berroo. tiDg deakt ~en in bet begin niet ~iad.r"ldau £.~~ ~. alleen te 'YerkriJ'gen, dragende het handelsm Jr D Zaan, .

......r Jur profijt te maken, dat, door nrmeerdermg "an Vee, ea., ltadag moet aaa .........' .. : op" 18 er • w__, DIDo.Dl-ud
r : De AandeeleD worden an aan.ehoden ,oor .abaoripiie op d. YOlgende'fOOrft~I- met en DfaDl ,C. B. BtisuBDe. " .,. ,
Twee t:ibilliDgSen Zt'S Pen oe per Aand .. l op applioam., rwee Shillinga - ze. P.aoe n·1f.r 11100IIII .... k)' bieno. Jepurd ging me' het gebruik nu boY81I.g8DOem4. G·· BDURENDE ei' f d,
bij toewijlia!!" Twee 8billiogllea Zee Penoe t ... m&aDden Da de toewij.Uol .a Twee lUclioijD ~eeft den BiaeDMr, dell heer O. li BaaD.'" er toe pb-.t Geb T8l'aIa ,eruaglD"U ,
Sbillingt en Ze. Peooe yier IIlUnd.a ua de toewijuog. De DireoieureD YeI'lt'aObau DiM ... meer ;roáinen. YOO, Ge UIldaoht ftOD het ~bliek kI b"':'. pil, bet weid Ouwen van r ;
dat bl't lI00dukelijk AI welen om meer te latea bet&iea dan TieD 8hilliop per Aud.... • _I_ - .... len be"eMU eeD IIM, kraoht.t_ middel M .il·u '-OIl clese Il00 ...... Den heer J SHIp. ~C'y.,
Zooden ,erdere eaU, ?oodig lijD dao EnUen die nie' lDeer bedrageo d~ T~.. 8bil!ln,P ID .... ~ucU ai.. " .die MDgedllid -:ordt door hoofdr k n.irtilblic1, .,"'" I
la Zu Pence per Aaodeel per caU, eo worden gemaakt op .. oe kealliegemag "an DIIt ~I..l__ d';"" .' -t duise);-b'd b k Pt:l~_LOt _1 HOE DEN MiAK ER, ./
miDder dan t"te ma&lodeo. ~~ op • r,en,. -»:.. - , UA eJ ,ge re . HI1 geee knouu , -'"15......... LB.' I "

Daar meD gerll8t of8r' .. pplioatie verwacht, lulleu de AaDd.leD ....oNen toep ...... ~ ID.~ bl.,.,.,. plln iD de ,lt!lldell eo ve,aklpPIDR" .ANG ~.ARKTf1TBAÁ1', ..
un heo die bet eent applicatie hebben gemaakt eo de Direote1U'lHl behoadea triob bet D. bl)SOndere lIKeDIIOhappell Y&Il dit Poeder .~ bet bl~ .., verdau.ea 8Il zal de bezighei~ r.ooaI. *e.'.000Iij~, .• or
l'88t voor, (Jm BaD eenig appliC'lnt een kleiner aan&&l .ÁaDdeelea te gna'D, ciao waar'ooor l18li "rijeIl bloedllflDloop te bevorderen, cm ~ we~kiDg der Ingewanden te prik- ~en voo~ge~t In de GePouwen, ."oeg.,
_DIcek ja gedaaD. keleD ea te regeWD, eD H 'e .UlV8I'eIl van all]menge liD aoherpe.atoften, Dema de ln gebraik biJ WIRn''' 1& 00" ~er,

Applicatiea voor AaodeeleD, vergeaeld nn bet bedrag fta 2.. 6d. per Aandeel 'foor h.. ODMIII'eIlAml gitwerkae16ll w81 eD gt'JleSEt; de litilrtP,. Bet ol 'pok fal' haili.... I.ystreat, tegenover JUTA!&~co. d" BOeI(,~
Blnt.1 Aandeeien '".ervoor men I&DlOekdoet, moeten wordeD gedaau &aD. den Secretar;' beYODdln wordeD, "AlWeer he' gebrUik .. ltuut .1Wi lO~(,l:f!emewe ycol1eekeDell, YerkooperB. De gewone ~roote 'foórraad
no de :MaatEchnpP'J op deo 'olleoden form :- de YOOrloopel'l .... BBpM.ATlbCB.E ~1(T.H'l'.iab voordoeu, en cok bij ~ van Nienwmodiaoh. Hatd~ én '-oht."
VOllll van.A pplieatie Voor AandeeIen in de "Zuid Afrika.a.n- op a. hor." ~~.icl, leakeD eD ohl'Ow~e IWlndoel1ingen !aD de h~id, en bij wa- a:oeden en aUe ander. eoprt.eD. om' Ilit t,

h M h " .. L db 'V . .,.aeb" meer bJ;jaOlider wanneer deal mt onderdnkte Dl'".. eaull8' voorkomt. klell8Jl. i-
~C e aatse ap~,IJ van an ouwen eeteelt op groote Ala eeD hDiamiddeJ bij 'I'8~U;g .~L Ld vuilijr wordeD aanbevoleu, .aa- H d ' j . . ~.
ticha.al, Beperkt. mede 900r de behudeliDg van lliielatr bij .kiDder.. oe eo lerZODueo "H8~

Mijnb~!,-Ik ~oa. bi.erbij ND.oek Dm : 4.. 1. la boY~4. ToUe bi1Iol141erbedEl! le1geulJen alken Bottel. Prij. S.. : pel Pod il. 6G alle deeleD va.. !he' l.and\,Mumhl.pPIJo en slUIt bleno .... , .. , .... " ,liJnde 21. lid. 1*AaDdeel fOOr 4.,nnacd-. P k
l
, . \ ..,....,

A.all~.el(D, eo ii: beloef deCall. &e betallII op .r·1Ie A.8Ild.elen, ID 4. AOM na OfVMllkOID.' BII' .• m DOO.8 Da .... J8D JUInu. per a aetpost
der Maa&tohappij te "'ekellen, alt Ik er Ola ,mAald "Old. CJ. Ho B&auas. Chemin eD Droogiet, SYU.Il Apotheek, Boek YID f. ). ,

GetMkID~~~.~.~~~::: ...'.'::::::::::::::.:::::: . Bree- 8D Kortemarkt.traat, KaaP.W. KOOP GEEN; ~
D.tum: ... "............ ........ ....... 6MB ~ .. 8IIIllP dden Be.ia-heid I. CMIoIoaie. '17 AT IN Dnnl,. zj',T7,_' ;A.aD dt'lI"Wel-Ed. beer A. F. BULUa, .AA ..I:!t.L'I _q ~:_

_.~: ..~~:~~:~~~r~t:_ -SPECIALE UITSTALLING

Graven en Schqffels, om kort te

gaan: V~N A~J;.ES IS VOOR-
. ?

RADIG, als ~~ op Ijzerwaren

betrekking heeft,' .

--I1VOODHEAD & ZONEN,
Leerlooiers- en Lederhandelaren,

,0

EIGENAARS VAN DE

STA~DARD SCHOENENFABRIEK.
lér:~~~= t~ j :~ ~CHC tN:~;:~8Ri[K: 120, 122 EN 124, SiR LOWRY WEG,

IJ zerwa ren, Gravestraat,VIlB

KAAPSTAD..........._---
~lAG~ZIJN : 34, STRANDSTRAAT, KAAPSTAD, C. H. BOSINBERG'SALLE SOORTEN

Kaapseh, fEngelseh,
A ustraliseh en Amerikaansch
tEDER IN VOORRAAD.

SCHRIJf VOOR STALEN EN PRIJSLIJST.

VOORZIGTIG •.,

1;CC1R dr;PJotectie;(un het PDbliek tegen een advertentie, komenda van een
f eerr8/dap8 beknliie. fiuDa S. H08&N1II1W& Co. van Wellington, bewarende dat
"hare heer Bó8Hlli!l1l nu de eenige overlevende origineeIe bouder i. van de
Bt'Ctptfll1 van Bi.JUN~JRO'S AambeijeD Po~er en Addey's Navel Olie," .wenlOht
C_ B. Pi.JSD<RFRG,ZWAANAro1BEEK, opgerlgt 1830, Bree- en Kortemarkt.traat,
X8a~t8d de volgt'r.d~ feiten prominent bekend te maken :-" Dat de firma C. H.
BÓSINBHG is bt'zig g;.wefst voor de laatste 30 jaren, om het origineele en alleen
rchte pt am beljtn PCtller te maken in Je Zwaan Apotheek, Breeetraat, Kaapstad •
lt Dat de firma C. B.;Bo8ENBIRO, de origineeie eo eenige echte Addefa Nav.l Olie
'foor een 88DtitDhlk hDtal jaren heeft gemaakt aan hetzelfde adrel. " Dat de firma
C. B. BiislNflERG, Z"ann Apotheek, Breestraat, Kaapstad, de origineeie adverteer-
der ia Hn rOSINllllllG'a. Aam beijen Poeder, e'n de eerste pablieke kennisgt!vin,8'
werd, gtadverteerd in bet jMr 188<). "Dat er nooit geen connectie IS
fZ'ewH'st tU8schen de eenf/;lap. bek~nd6 firma S. BÓSINBKIW & 00. van
Wellir!(toD ~D die vali C. H. B0811:s'BEPO,Zwaan Apotbe6k:, Breeslraat, Kaapstad;
opgerigt iD I t-30. tt Dat alle regt en titel op de preBcripties vllonAddey's Navel-Olie,
eD C. lJ. B()sII'.IIBII:Ro'!iAambeijen Poeder uitalaiteDd is geve8tigd bij de firma C. H.
BOsKIIBlRG, Breestra.t, Kaapetad. "Dat wijlen O. II. E. B08lllBDG ophield
renig belRr;g t'l hondêill en alle regt en titel der firma C. H. B08&IIBDG sedert 30
JnDil 1 t-.89 l U dat J~_ bezigheid einde dien tijd il vQ9rtgezet onder denzelfdeo
Ilaau, l L 5till, met du "good-will."

Dat de advertentie van de 14 plotseling opgekomen"
firma "an t). BO~E:r-;BERG en Co., van Wellington, eT niet was
als " een .week '~NA den dood van wijlen C. H. E. BOsENBERG.

tt Dat er vwche namaaksels zijn van C. H. BOSIIIBI1lG'S label, handelamerk
en stijl vaD genot:md l'Aambeil.'n Poeder en AIMey's Navel Olie." "Dllfdie Me-
dioiJDen ellel'U worde'p Jlt'f8bricecld volgens de origineeie preBcripties, die alleen
worden geLoDden doO'!'C. H. B6sKNBIffiO, Breestrallt, Kaapstad. "Dat de ken-

Diege~~Dg v8dDSb'B0t;~lc!ffid RO&, Co. vanhaWdeliingtoDo'mBliaktBdat het PDbBliek ·t°rdt J8!(_. . Z dik ..
mlIJlelu, eD e e2ag"el 8-repntatle BC a t van • • OsKNSDO, rees raat, a eDla erl)
KU~~~'t all, o,d,,~ ""' d, ECHT}; C. H. DOOD.n.'. Aambeijeo P.... . ~ ,
der en Addl'Y's :Kaiel Olie, dragende 'het Zwaan-Handelsmerk, moeten ;;... _
worden gezonden a4n. C. H. BOSENBIRG,

Zwaan Apotheek, opgerigt, 1830. Breestraat,
Kaapstad.

}':er Post 28. 6d. met de order."

VTITT,

VAN

- .,KOOR N BOE R KN die win.tgfl.end~
. opbreagat Toor bUDne ui~aYtlll nrtu,ge .. ,
behooren op te pu8en dat .ij bet. ~
V~~cbtbaarlLakend Middel ill dea Jroo. -c{
knJgen. Voor Koorn, Gant.,Illayer, ~ge.;'
ea&o,kan men geld spareD door G...... ~
te koopen, dat eea kOlonale Kooru OP_DIP.
ILl gIVeD, door leeD eLkei .ander ,,",ob ••
baar-makend middel oYenrol'8II. De""_Q
di~. het In dt;H. K,okllie heLbea le~jk' \
priJ &en het mu JOlllé 8t.m. De BroOd 'er \
be'-rt. 'O{)rdllfead door het -treb:uik et no.
en Illet lOCalal met GoaDO, W'tr"lUl de Da. '
"erkiIJg UlO guuw gaat l'erlarea. Voa, deo
WingeN, POIllpoe"blJ, WaterlDt:loaneU;' eloi"
be bbt:D Lllllllll "elbt,I.£Dce WIDgerQ.llu~,'"
.to !feu fjrootll latiafaotie gegev".... S~&le'
Aardappelen-meet en PboepborSllre ~ I

PRlJZEN ZI!.EH BILLlJ4.

DA.NIEL DE PASS" 00.

SAl\DIJI1SUlI'S Nieuwe Seizoen Goederen.
::E3:•E. VO~

Kerk- en Langestraat, Kaapstaa
Prijs 28.Aa..-·-Boeren. DqJót tan Clumicilliën,

68 S'lliA!ilSTJ(.AA'I, X~.1P8TAD .
Juffrouwen en Kinderen Schoenen en
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( ,. oor cic" lI.uUt". eie. lur I. p.--- ::'

.OIST.a". ,~,.

un GOZ&II.

J)e Oo•• l .. il bt...l '!!III bl akt 4111 brid
'lUI doo h J.ir V,a lHubllf& dil Moh ba4 beril e-
pea o.. r "DS lUi op 4"'D BODd. 4aa .Ia
.41011d.. r Die' IBM kOG bemOllJlII. III 1110'"
Ilem nuij'lll o..r b." Pro,. B..wu ... ar_D-
der bii .oneert.

-....UUJI WK. •. OJ.4".
T,reld,. l:Iohal~.a .tnft_tl) .. 0 'fil..

WIl.illiD.b. ..... Wil,iD (~_), .£2111it,
1 A Bm,", (pakllailhaDll-.;£il $i. B.a 8rt-
oauwr. .'

r, .. tlll.in.
Do. ScbuldlO b... ~IfU'" "IL J W GI~

(£lO 6.), o-u 8ar.,o~ Club ('Jl3 h tU),"
tlUlierd (tl ~ 1.), 1H.nt"", t£a4 11. U4).
r.: K Ureeu en OJ (~'d9a 'J), aUM ._.
lQedertD. Ourdoc el...... .l .o.L'''- .,'
Speol.l.. SobQUg, be ...... ~ ,\11 0 __

Ouftitld (pe4ereD) £lit "U I T00Ia Ball
(hl1w1loUf), ':l6 tI, ". .

-_.......,._ l

OPTULII LmlD.
Er wed 'l'oorpl'l!d <loor ".... h_ ViljOllI,

HaLO ,,,r, OlD ,,... o.tnlI LedIIl tt ilium
,UIl( ut C.lItrul B"UlIll, die DUr clln Vrij-
'LM' of Tr.aa'- kODdeG wordlll afl"aIf'
.igd. V.le .prd~ ,laoh'~ bieronr bUDO'
Jpic.t.. DI. Du T ...U ,af unI.,.,u ".... i.
o. Bond iD ClIIIV rij.w.a& u TraDIftIIl .latptl.
ia Tran•.,Ml ui lDIIl dl Vo1kIrud .u.
d. Bood u ua ClIII Vrij"', ook, D,
Ilg __ ' polidU ftIl Zai.4 Afrika !lVU la
-A.. b.aad_ InuaMD Ol!III ftIl ••• ledcD
, .... '611Vrij.ta." N.tal 10 .. 0 ODJ, 10 " ••
Ill' du aielpu_llj. III het ua 111. , .....\1'" aiel Dalf leclIDaA aiD, P Bd ... .,i~,
~ftiolMl bik_cl 4a& ,41 Pro..iac&a&e Ver, lidi-
NIlelI ia clie S&aHa --- .-ho1l4 ••D. beer lA 8011, 1..w-:V • .lIltchte eee
.cll MIl 41 ditOaIIi. te IwbbtG i bet c1iA1" ..
1__ ' QIIACIOdl& i dl Iller VUj_ r-,Plio .. rd.
aot'elijk ........ het YOOIItelW. ","tead.

c: JOT LU'l'Oar

der Qomaaillie 0_ 41 Baohrfj 'I'Iia,. pun ....
wordt DU iDpcUtod. Zij beft! IU da, eea
opreker to, iOeIiOb....... IMohIl 6 liWIut811o.er
_ .taII ,IDOl' 1phUa. Zij berei ""r.
puntell to' ~... No. t8. .
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. 'LAXEN FA:eR~X;~""""""TEN, :mN~_
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~akketten gelObden naar
;

eemg gedeelte van de'XdIoDie, Vrijstaat en
ZENDT·'U-W-E 0

EN .INDIEN NlBT

denzelfden" dag als de' "rder arriteert.
v....,E:RS,

·VOLDAAN, XtTNNEN 'DE GOEDEREN' WORDEll VERWISSELD.

HOEK VAN SPIN- EN PLEIINSTRAAT,'
_. ,

, ,

BLAA.UWB BN G:RrJZlI flU.
'"'BOZEN PAJ[KRN

0011 ID 'allOY Tw-s. ... 114/6 to. 2.1
YQOf JODlLeat YaD • *0. 10 jaar
Dad. T. nrlrrijpD .11"0 na 4.
u BOODomio Outftldo,' .....
lob.ppl" Bo.1l hD Spin. en
Pleitlltraal, JUapnad.

DER.
VAN ONZE

I • i f

BEXENDE MAn LAUrOGA.rWllD P:&E'l(D
.. . I ~
(NAAR DE MODE/GEM.AAKT,)

40s., 4"1s. se, 57s. 6d en 88s. 6d.
, .

EokeJe ,Broeken 10•• 6cl., l~ •• 9d. ell Ik 6d. Dit ileen tPIOÏaal" 'fOOl' OGI <Jew". Stolm f. CIIlbreekbui, ..... oh ... ,oecI WUIoheD)I.
g''''()OD X.~Ofn eD lijkt altijd nieu". Een. gedr.'en, ...... a1tifcl gecInpJ.

I ' ,

Groote verscheidenheid 'lDeeren voor Kleine Kinderen"
Tall . d... lfde stof pm ••Jd; alleeD NorfolkMocIeJ, aU. ~, 'fOOl' 1..... nG 8 tiO& 13.

DEZE PRIJZEN SLUITEN fN VRIJ VERVOER DUI'..u, .... :CJer KOIaaIe op ÓaMiapt ftIl MD P08TJWn'OOa <>anu. Voor
'rootte i. het alleen Iloodi,om d. ID" te JGCIen i ~ 'fOOl' .Baatj. : maat «mr .........., Jup TIQ anD boYeDbot, Ienate Butj. ftJl bu,
bomlbDt. V&It: L..gte til breed.. Broe.k: BianlllbDt maat • OlDtrek ftD baiL' )(ft ... WpJurhtcltD narborsa wij ut au.. mil .00
,oecI put, aJaolllet cloor dfD kleeJ1D.br la gemaakt. ~ mIII'iJ~ IltoIatl' .. blpuktt hoe~ nil bo,.... ...... GOtCIenD.

Alle Orders moeten: verge~ld gaaln van Cheque
of-P.O~,Oi~dera '
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