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Ten~oonstellings
Gebouw.

De "Tonic Sol.Fa,"
J[BIL~ lIERI~G

zAL IN BOVENGENOEllD GEBOUW

PLAA TS HEBBEN OP
• •Donderdag Avond,
26 l'OVEKBER AANST ••

EEN KOOR
,VAN

liet Plan is nu gereed.

SPLCIALE TREIN I.
ID conneetie met het bovenstaan-

de. zullen goedkoope Excursie-
Kaartjf8 worden uitgegen·. op
vef&chillende centra, en hij alle
Staties, door de Btatifmeesters
op de Hoófdlljo, ZOover als en
ID!te81otenWellington, Voor VI1F
SHILLINGS PE~ STUK.
Houden dezer Kaart jes, DIE

TOEGANG INSLUITEN TOT
HET UUNl1ERT, kunnen naar
Kaapstad eerste of twe€de klaaae
reizen, met eenige Lrein op Donder-
dag 26 dezer, en keeren tdug met
den êpecialen Trein om 11 uur n.m.,
VRIJ .VAN E~NIGE VERDEl-t.E
ONKOSTEN.

a. T. HOSXING,
J. T. McKAY,
. Ger. Seoretarissen.

60 Extra Vette
Slagtossen.
. --op Donderdag, 19 No,.

ZAL opgemeld getal Slagtouen in
uitmuntende conditie, die voor

contant ingekocht rijn, publiek wor·
den verkocht te

KL4PlIL'fS STATIE.
M. n. J. LOUBSCHER.

Paarl, 12 ~ ovember 1891.
J. S. MARAIS & Co., Afslagers

~

BOKKEN.
'Dit de Band te loop.
OP 19 NOVEMBEB 1891, zullen

door den Ondergeteekende uit de
Hand te Koop asngeb oden ,worden

300 Groote en Vet-
te.Bokken,

te Malme8bury. Zij lUllen zeker
present ·zijn.

NIeS. J. H. CROESEB.
MalmesbUry, 10 Nov. 1891.

Huwelijks :Berlgt.

e'ETHorWD: op den 3da NO'fembtor
l' 18tll, te Toiondalf', door den Wel-

l'erw. heu W, A. JO'CIlERT, de heer H.VAN
BEERDE un Raapetad, &let Joollej.
MARIA M. ZOND.AGH, -rierd. dochter
"n .ijlen denbetr P. H. Z4tNDAOH. 'faD

H A;~.u.r.•"........ _
DOODBERIGT.

A AN Familie en Vrienden
, wordt 'bekend gemaakt,

dat het den Heere behaagd
heeft tot, ZicP te nemen, op
~ November 1891: Onze ge-
liefde Dochter Al'i~A WOUTBIE-
M Lot.:w, in den jeugdigen
leeftijd van 21 jaren, 6 maan-
den en 14 da.gen, na. een ziek-
bed van bijna. 2 maanden.

De bedroefde Ouders :
C. J. LOUW,
M. C. LOUW.

8('~laat8, Hopdeld.

lAAPSTjJ). ZATURUAG. 14 NOVDlBER ]891. NO. 1,086.

e .:Nlêi81te dr-ageii= Jongens =lOeereJÏ~o-.fmr: j;£ D, ~a!..~'~
26 Gedréueerd. PaardeD. J'EBBeD A.4.N"~lIB J1'.ut

Bulne, van 8 tot 8 Jaar. Kelneken'. Bier, ' Jenever
1 Pa'lr Gedre .... rd.Xar· Goed Nieuws voor Boe- Eau. Oooao en ~

e.e18, 8Jaar oud. Sie"""" W_L_1:·L';'_1..- '& • ..:1., '_- ren en act "ers- aAWlJa.u- ~ms&ea..
Op Woensdag, 18 November, -" Ct_. '; '
ZULLEN opgemelde Dieren pu- 260 Bokken in uit- ........ W_ Strul

bliek verkocht worden aan muntende conditie. ,~- ;
KLAPMUTS STATIE· ZULLEN OP , PUBLIEKE VERKOOPlNG
Deze Paarden lijn in goede con- W ed tk., 18' d VolK ';, •

ditie,.~root ~ aterk, ge80hikt voor oen a.g, eersts., eser, Kost'L..ar lt'l~ 'd
dadelijk gebruik en de aandacht VaD TE DURBA.NVILLE, UD, m!:~,•.,
Koo waardia. BEICEND ~ ,

pers J. A. CABSTEN. WORDEN VERKOCHT. cl JOUBBB.T8 .OTBL,"
Paar~1Nn. 1891. M. BILENBERG. r. &mnut Fm ""_d.

J S -' 00 .6.4'..1 .. _ J. J. HOFIlBYJI, ar ZOON, -_ <L, "
• • M.uuu ., ~-- Afalale~. In den Boedel van wi~lenden heer

PmDa I"uxu.a ~'Iouu. eD
nagelaten. wedu4-

DE "ECONOMIG OUTFITTING· GO,",
Is bekend voor h~e JONG.NS KLBBlUI •• ell h.eft altijd voorhaDden da
Grootsten Voorr~ in de Kolonie. te.en prijzen, re",aarborsd 8,6 PB.O~'r
GOEDKOOP.BR te; zijn, dan bij eenl, &J)d~r BuI& SchrIJf OJJl de ,PrU...
lijst en het Geilluatreercl Boek om van horderen. Goederen psond8D ~~
eenig deel der J[olopie. Vrijstaat, Tl'anavaal op ontvaAcat V&J1 or4er, door de
Pakketten Post. '

8 raal'den, 3 jaar oud.e ~zels, 2 eD J jaal' oud.
OP WOENSDAG. Bavergerven!

18 NO VEMB• .K,', Ba verg erven ,II
ZULLEN opgemelde P~ en

Esels in extra goede oonditie,
allen geleerd en geachikt Toor dade.
lijk gebruik, Publiek worden Ver.

Algemeen Bettuurder A~ MACCORKINDALE. kooht te
Betaald aan HouderaT&D Polla sen over de ... £6'S,469.822. KLAPMUTS STATIE.
Opgeloopen Foods over de ~.. £80,667,288.
laarlijksolt Inkomen over de ... £7,281,246.

De volgende zijn voorbeelden der winst bele_ggingen der .Maatschap-
pij in 1889, bij de eerste Vijf-laar Distributie Polissen, in 1884 uitge-
leven :-

De "Economic Outfttting 00./'
150111~:!!~~Bas.LAKENFABRIKANTEN EN LEVERANCIERS.

, ,

De heer J. H. ASHLEY. Hoek VI' an' Spin- en Plelnstraat,.,
Toegang Kaartjee : Besproken en .

Genummerde Plaatsen 28. 6<1. elk; "'Tor, A A.psrn, A,~..,',_
familie Kaartjes voor vijf personen ~~~ - ... -~
.10s. tik. ,Te bekomen in den ---------__;.-""':""""--------------- .......-----
Pianowinkel der heeren D~RTEa&'_ Jl!(_IAND.ERSON & MU'RISONZonN, Adderleystrsat, alhier. Deu- ' ' ,i. '". ,

ren DpeD om 7.15 n.m. Het Con- . , Bieden nu te Koop aan in Bond of Bela.ating betaald:
eert te beginnen om 8 Uur.

80UC!lONG THE.KtiN, in 10-Catty Kastj~J in vel'1lOhilleodesoorten,
alle Uitmuntende The~lo ;

OONGOU THKK, in BalTe .Laten en lO-Catty Xu\iea, eerste klae
kwalitt:it;

EVENEUB UITSTBKBNDB GEMENGDE TH.KK;
BUIKb:B, Mauritius Suiker, alle soorten in Zakjes; .
SUlK.EB, Hollan~e Fijne Suiker, in ,Zakken; ,
KUB'FLJ, }tio Xomj, Ollse gewone goede IOOrt ;
KOFF.1J, Java K\I.ffij. uitgt:zocht- op, de HoflandilChe Gouvernements

Verkoopingen lD AlDiterdam, eerste klu monster.

Te Koop tegen de-Laagste .Ma.rktprij~.
Kaapstad, ao Oct. 1891. '

VER1{OOPING
VAN

Kostbare
Losse

Vaste-
BN

Goederen.
In~den Boedel van wijlen Ju HEN.

DRIXPID'llB.

DE Ondergeteekende, behoorlijk
daartoe geautoriseerd. zal per

Publieke Vendutie Verkoopen :

Op Ilolderdag, a Dec.

ANDERSON & MURISON.
----~ -----_.- -------~ -_------ ----

DE MUTUAL
Levens Verzekering Maatschappij

OM 10 UUR V.Jl.,
OP DE BOERDEBIl

" MIODELPL44TSt
In de A.fdeeling CEBE8.

600 Merino Ooijen ;
200 Kaapache Ooijen ;
200 8la~tschapen ;
850 Bokooijen ;
200 J ooge .Kapaters en Ooijsn ;
86 Merino Rammen ;
30 Beesten;
10 .Memea en
8 Kuilelt!la.
DE KABOOPLAA1'8

"EIBER.G,"
over de 5,000 morgen groot en een
der beaten in het district, Woon-
plaats, Kralen en Dammen allen in
gotl<ienstaat Tan reparatie.

ERF No. 19. gelegen in de Hoofd
at.raat cerea, met .Hooije en 8uffi.
sante Woon- eo Buitenhuisen er opo
De Tuin is vol met Uitgezochte
Vruoh tbcomen en er is een onbe-
perkten voorraad van Wa.ter voor
Irrigatie.

HENJlY CARSON,
A.falager.

Afdeelinguantoor, Cerea, Bovenstaande :Resultaten hebben in ieder geval
November 1891. de Begrooting de:r .aatscbappij voor 1884 over-

Zuid-!r~lkaaDsclle Brand tro~~n'~UAL VAN NEW YORK DISTRIBUTIE POLI8 ia de
Assurantie !laatsc_ap- liberaalate ooit door een Versekering Jlaat8chappij aangeboden.

Dji vao haapsild Zij m~t geen. beperkingen omtrent VerbJijf, Beizen of Beroep,
WI • nadat de Polla twee Jaar loopt.

(BEPERKT) .. IUke Polis heen een g~1faal'bol'gdeofergangs waarde.
DE ~~!.:I.Bo8ll:,!" J:.W,;ooi Enkele. Gezamenlijke Levens en Overblijvende Lijfrenten toeg~taan.

.A~ ...., enz.,~. , 're: DI M'OTu.lLvu N.£w Y9B.J:zendt, behalve dat zij onder het 0fIi-
~oorhdese M~td,~PPll..: 8te ;:. cieele Towgt staat van het Verzekering Departement van het Gpuver-
oae 1Wlge& mp, 1'&11 n nement van den 8taat Tan New York, jaarlijks haar Verslag naar d.

heer F. J . .BBO.BBS, overleden. Handels Vereeniging (" Board of Trade,") vim Groot Brittaoniê, volgens
W. F. LEBlIAN, Sec. de Wet op Levena Verzekering Maatechappijen, Van 1870. '

Kaapstad, 11 Nov. 1891,

Schut a'dvertentie.
.KMNI~G.EVI~G

VAN
NEW YORK.

(0 P G BBl ct T 1 84 a .).----..___ ,

Hoofdkantoor voor Zuid Afrika.: KA.A.PSTAD.

BONUSSEN PEa £100.

Ouder. No. van Polis.
Jaarlijksche I I Terugkee-

dom. Premie. Kaa Bonus. I rende
Bonus,

----_._-1.

£ a, d. I £ 8. d. 1£ cl.
27

I
254,978 2 3 0 I 8 10 10 I 9 1~ 5

81 26ó,848 2 8 0 i 3 17 1 I 9 16 8
86 258,656 ~ 14 ,2 4 5 0 i 9 18 9
40 2ó7,9~4 3 4 Ó 4 18 4 10 7 1
47 266,89' 4 5 0 6 7 6 11 11 3
66 2ó6,6g2 6 3 2 9 io 0 14 13 4
80 ~ó7,784: 7 19 lo 12 17 6 18 2 11

RIO KOFFIJ.
--------

GESCHIEDT hiermede, dat in het V AN'
80hut bij de DlQItdy, TulbaP, .la.

thUll wordt' aangehouden, van af '
den 2den November 1891;- Hebben ontvaDPD per "Okonom " van Bio

2 Muilen, Merries,
Kleur Vaal, onpmerkt en omtrent
.( Jaren oud. Indien nie~. geloet
voor of op d~ 26sten DECBMBER
eentkomeude. zullen lij, publiek
worde opgeveJld en verkoCht.

B. LODABD.
8chutmeeeta.

Tulbagh, Drottdy,
12 No1'tD1ber l8gl.

DIR BYL & 00.,
1,600

ZAKKEN RIO KOFFIJ
BESTE BIiAAUwE BOON,

Die Bi1 te. Koo'O aanbieden, iD. Bond: of BeluUDr
"betaald telen te l....te IlarktpriJ...· ,

600 t:xra ,rette Kaap-
sth., Schapen eB Bok-
keil.

OP WOENSDAG,
18 NOVEMBEB,

ZAL opgemeid getal 80hapen en
Bok~ die extra vet zijn,

Publiek worden verkocht te
KLAPMUTS STATIE.

J. H. REDELINGHUIJ8.
Paarl, 12 November 1891.

J. S. MAB.lI8 & Co.. Ai.l &gen.

Onder de Paarden bevindt zioh
een gedreeaeerd paar Karpaarden.

8. G. IOUBERT.
Paarl, 12 November 1891.
J. 8. MARAIS k Co., Afa1agers. ,

TENDERS!
BOlde.belutiq !

BOlde.bel.ltil, I r
DE Afdeelingaraad van Stellen-

b080h is bereid om applioatiën
te ontJangen voor de aan.telling
van Hondenbelaat.ing Colleoteur ge_
durende 189a, voor de Veldkornet.
schappen van Hottentots Holland en
omstreken, ,De belooning il11 per
licentie, uitgevaardigd in het Veld-
cometeehap. Applicatien moeten
bij den ondergeteekende worden
ingezonden, voor 9 uur v.m.. op
Woensdag, 9 December 1891. De
Jiaad wil zich niet verbinden om
eenige applicatie aan te nemen.
G. MONTGOMERY WAL~

Seoretaris.
Afdeelingnaads Kantoor,

Stellenbosoh, 12 Nov. 1891.

TENDEBS worden mits dezen ge-
vraagd voor de levering aan de

Hoofd"eg Arbeiden voor Haver-
gerven, gedurende het jaar 1892.
Alle Tenden moeten bij den Secre-
taris worden ingezonden, Toor 9 uur".m. op Woenadag, 9 Deoember
lb91. De laagste of eeDÏ8en tender
niet noodzakelijk aan te nemen.

Op tut,
G. .MONTGOM.EBY WALKER,

Secretaris.
~ ~ Afdeelingsraad Kantoor,~ ..J:C:I.. 8tellenboaoh, 12 Nov. 1891.

TOLLEN I
TOLLEN! !

40 Gedresseerde Paarden, van
3 tot 5 jaar.

10 Groote, Sterke Ezels.

Op IJonderdag, 19 !iovember,

ZULLEN opgemelde Paarden en
Ezels publiek ..verkocht wor-

den aan
KLAPMUTS STATIE.

De Paarden, waaronder reraehei-
dene egale pareD, van verschillende
kleuren, lijn in goede conditie,
groot en sterk, geschikt voor dade-
lijk gebruik en de aandacht van
koopere waardig, terwijl de Ezels
uiterst geschikt lijn voor zwaar
werk.

I. L. DU PLESSI8.

DE huur van de Sir Lowry's Pas
en Somerset Strand Weg Tollen,

zal behoorlijk per publieke veiling
worden verkocht op den 8toep van
de H obaal, te t;tellenboaoh, op
Woenedag 9 December 1891. De
v~rkooping zal om 10 uur v.m, be-
gmnen.

J. KADEB, .Afsla.ger.
op laat,

G. M.ONTGO.M.EBYWALKE&,
Secretaris .

Afdeelinjlsrud. Kantoor,
Stellenbosch; 12 Nov. 1891.Paarl. 11 Nov. 1891. '

J. ~. JdA~~S &; C_o.,Af~l~e~. TENDERS
De Chicago Ten- I

toonstelling. TENDERS'__ I

DE Stellen bossche Afdeelingsraad
noodigt Tenders uit VOOr de

levering en het vervoer naar de
Brug te Vierkant aan den Koeberg
Weg en naar de plek Van de voor-
gestelde Brag van Groenri vier,
Moddergat van 60 VRA.CHTEN
BERGGRA.NIET, elke Vracht ten
minste 1i Ton 8teen gewigt te
bevatten. Vijf-en.Twintig derV-noh-
ten te leveren bij VÏA!rkant en 26
te Groenrivier. De laapte of eeni,re
Tender zullen niet noodakelijk
worden aaI1pnomen. Alle Tenders
moeten worden ingezonden bij den
Ondergeteekende, voor 9 uur ...m.

MON'fAG U. op Woeneciag, 9 December 1891.
Op laat,

G. P• VAN ZIJL, G. MONTGOMERY W.&.LOB,
y1fta -ÁI.I.,,,,., ol"""'_'. .. JY... , 8ecretaria.ca~-:m .. ,.. Atdeelingaraad Kantoor.
Ka*, :W. r.!uk GebtInrtD ete1labolob. 12 No,.1891.

DB Kaapache Commissaris voor
de Chicag9 Tentoonstelling

wenBChtVellen van Wilde Dieren
en KarOtJ8ente koopen, zuiver Zuid
Af,ika.aosch lÏind~. EveneeDs Natu-
rellen- Wapeo&, Naturellen 8teenen
Gereedsohap, en II. Benevens Vo-
Gelstruia . l£ijel'*Doppen. Voor bil-
zonderheden doe" a&JW>ek bij den
Ondergeteekende, ,

J. ALF. ELLIS,
Bee. van den XaaplChen

_, Commi8I&I'ÏI.
Kantoor van den Commissaria,

Koopmanabeure, Kaapstad,
6 N01'8mber 1S91.

DE .Onde~teekend'; in bet.nk-
king al.8 Execub1ce in oppe

melden 'Boedel, lal pDbliek doen
verkoopen, :i

OP DIN<HQ:>AG,
17 NOVEKBp'

OP DI PLll1'8 ~VI:

, Dat verkieselijk ~~om bekend
onder den naam Tan 'i'

., Joubert. Logljahuil."
met daaropstaande ~ suffiaaote
Gebouwen, twee waaij-a.n oDder
Dubbele Verdieping, '2bevattende
88 (Drie en-Dertig) BlaJpkamera, 2
6roote Eetwen, Bediónde en an.
dere beooodigde vert~kken, Stal-
len, enz., allee in den besten at.aat
van re~tie. ::. '
, Het 18 overbekend ~ leClert de

laatste elf jaren, een "'* winstge-
ven?e bezigheid aldaar, gedreVeL
Ze~ zoo &e~~ dat de teláwOOldige
ruunte eomtijde geblek. iS onto&-
reikend te sijn_ Ten eitade kOOJ)eIII
te gerieven de besigh~d dadêlijk
voort te .zetten, zal de ftbeele voor-
raad HUl!5Dleubelente.Álen met h~
Vastgoed verkocht woaijen. Daar
het Strand met. de ~J.anpl"
8J>OOrweg Vel'blDdinpJijn steeds
drUkker en drukker belicht wordt.
en dat strand bekend il.. eene der
aangenaamste Badplaat$, ja hier
eene schoon. gelegenheic( voor aoede
belegging van Lpitaal. j

TERMEN BILLtI~
.&n groot gedeëltAt t van den

Koopechai kan op .l(enten behou. ,
den worden tegen 6 pet oent per
annum. >

Ve wed. P. J. IOUlJERT,
~trice.

Paarl, 31 Oct. 1891. "
J. S. MARAIS & Co., -¥slagere-

c. D. WELT,S,~ ..~
88, DARLINGSTW,T,

K.A.A.PSTAU,:'

MONUMENT-MA.pR-

Monumenten. Grafatëenen,
Luiaen, eu.,

VanKarmer of Abtrdeen
Grauiet. '

G. Montg,mery ~alker.
PROCUREUR,

Nota.ris en Transpo~zorge r

Alle loort Wekbedgheid 8_itgeV08N.
Leeningen Igesloten', op Ver.

band van Vastped, ,
~TANDARD lANK G~UWEN.

KAAPSTAQ.,
N.B. Geef acht op .~ adret!

Standard Buk GebouYeq.

Il!LJl~BU '"
Landbouw~ Ge-

nootsoha;p.-
DEJa.a.rlijksche FW zal ge-

houden worden in-llet einde
va.n Januari). of in ,Jet begin
van FebruanJ. van htIvolgen ..
de jaar. N,ap.ereke~
zal gedaan lV0rden. "

B. WETIDfAll,' I

'Eere~. ,Co.

, ,

.. "
i

, • -- I

-...:'"
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1'1. P"I"JIar1t.tt TOn Avo". H..... V."t .. t.,
t. het o"~rtu1a!'nd.t bt-wIJI Tan :uJu waarde a.1a
Hne

.. Pommade voor het Haar.
WanUH'r het haaT dun wordt, y.-TfI",nlllt ot

900r deu tiJ.t "ri,.. dan hf'rgPt"ft dJt pN"para.
tfd de Vl'O" ... ne kI4'llr. vofuetd en wet:'fliot'l.
lacht lJ.o.f>l fOU a.an~t"luUl.m KPparfl1meerd. ,oor-
kOlnt 'A \'f'r'8 Haar- Vt'r!'ltrrker taalhpld. boadt
~~t boo'M ,.riJ \ an 1"OOfI, en ,rDf.' ..~t la.ti«e
aandOt.11iuren van ,1"0 eehedel. ))amet, Mo-
Fute Daar ('('D oVt'n:ICX'1:I van zijdeachti.se
lokt",", PO heer-en dle weneehea hun Jf'Qrdl •
.. oorkomen tot hoorren ouderdom ti' be1lf&reDt
doen wtli ora hun toilet te voorsien van

Ayer's Haar-Versterker.
r ... " W G&rRJltPARE!:Rn DOOR' ~

Dr. J. C. AYER' Co.. loweII, M.... , U.I.A.
Verl<r1jgbll.&l' LIJ all. "ro(ll'.11 ea

Po.rtUm eerde".

,. , ' .
...;

NOVEMBER 1891.

KAANSV !ill...:. iJEIUNO.El".1

t·,

"Mutual" van
York.

,,_b.
op eeu. IUlI~OIIloel!_

,ot'

...

HOOG GJlaBGTIlIOP.
BTBAPZlTTIlf9.

("001' &,kr s""u...)-OONDDDAG. 11.0V. 18R.-.'
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.. Zeeppotten voor Rozijnmakerij .

JAS, BOBERTSON & CO.,
IJZERWINK,ELS,

PLEINSTRAAT,

VOOR

8teve]s,.Sch()enell, Slippers
EN

MONUMBNT.EN en G~ geo
Jeyerd iD :Marmer of Gl'II1Iiet en or.

geril(t te ldaitlaad of _g aDder L, _
hof ie de Kolonie. lJ... Traliewerk
en Boek.tukken relnerd eD OPPIteICJ,
0. LetteN WOrdeD \'aU 11881' dUlU'MlDeD
Mrd pmaakt. Ker~eia, K.. pe&ad;
'Graniet QaArriea, Wijnbera. 'Delagr ..&.ah adrea: "O.a..u," Wijnberg. ----- _

TE KOOP:

Een Onderwijzer
JONGEN'S PAKJES. WORDT gevraagd voor de Ned.

--------. Ger. Zending School, te MaI.
De grootste 'VOOff3U.J en he,~tflWaarde in de Kolonie. Komt aan en mesb~; 8a1u:ï1J £60 met. Vrije

inspecteert enzë Go-deren, voordat gij elders koopt. WODIng. Ke~l.! .!&D .Muziek sal
SPEOIALE attentie wordt gegeven aan alle orders van het Bio eene aanbeve~Qg ~JQ. We~~m-

nenland, die £ef Post of Spoorweg moeten worden gezonden. B~hrjjft hede~ te. beginnen in ~&D~J aanlt.
om een Prij~hj8t Applioatulil met getUI~sohrilten te
PI '. Add 1 t K t d worden ingeleverd voor 1 DecembereIn.. en er eystraa, .aaps a . 1891, aan:

Koloniaal Gemaakte Meubelen.

.:

J. E. BRUT 0 N ,
AFNEMER.

106 ADDiBLEY8TRAAT,
Ve,afld~rde en J'e,laagiU pn;,lij,t.-VISITE KllltT.TKS PO.BT.RB'l'TBN.DR. BERKS T. HUTOHINBON, Barpoa ZeI nu.,)WOef bll __ .•• ...10 10

Deotiat, CLoD.S" R.O.S. Ire.), II New- TwuU...a, 410. do. 0 16
etr'eet, Cape To,,", Branch SarJflI7, Paarl N•• -. elk ... 0 1
OymDaaiam, Paarl. Special .iaita: Mal..... GekJ..,.. 100 leed mogelijk, alk 0 2
b'll1'1 (Commercial Botel) fil'l& WedDNda,.. lUBDTBT POBTRBTTEJ.

WelliDRtoa lCommercial Botel), third Wed Zelltw, ,roti la,u]o_... •.. li 1 0 JJE attentie "aD Wageo~ .:.l[eubel.
oeaday j StelleDboioh (Mn. Wnnr.), 16th T"aalf .tau, 40. ~dll. ... 1 10 (') maken wordt op h" bo~ .... mdeof llYery !boDth, for iDtertioo of ÁI'ti&iU Nol .... 0 " 0 • __

!'I,. 11"" - - ... ... • ,"utigd, mjDde ~ter dan .h"'.Tim •..... , .. ,....... _... -. ....... _, ".0 , • -hou............ ~paI.

lil 'Bo,ID.tIM4. priJ"~Iija.u.... "oor ODD·Hel i.~t Toor B~TO n....·l ~.
........ WD bél~ lwinn .. , tu T • 'b_IL • .' vw .... -,
'~ .,... ftII ~ tea *' ...".~,.-poa_ ID JDtIl ;:_ .u-
.. .der ",ONt ""ID, lal doeleiadeu, waar hel Doodig il dat ,.....

J5UIl).~. won. toepput . .tand tepa ht,..eder eD Dattighefl ,...,
' TB~ BQ88, ,.bodeD. ,. .KODlnklijke Kand1.nn. .........., .................

JJ. "O ,.IC." P ,pI} ALLE WINKE LIERS, H~ "lo'!! Jfrt."I!84iIIe ~ ~ ~ LaPOW. Qoo
Meubelen DBStoombooteD dner LiDia nrt1'lkk.. SILLA.R BROS" Kaaps+.a ~ TljdsehrlftJt loor Jo- JNO . .B. B~ .

'faD KaaJlltacf DUr LandeD om d. ......., ,.,ml""r. ~'" :_ander.D WOIlDIdag, te 4 aur D.m., ria .. .., ._

.lileubel", !Ë-1i.~.!=~: tt,:';....: .Milton Watson & CO. Port Elizabeth: VlIBGEKT DieI he~ le .._ BANTJES .
Meubelen N... lB.-HA W' KDJiII DASTLB, ..... ., • Het l1li onder andoH bOraItea, ... .

DU1ICu. '. de eertte twee Hoo~ van THW I TE'SMeubelen Deo. 2-ROSLIN CASTLE, Kapt. ROBI1I C II Bo··SEVBE'DG'S ;een.ool'lpronkeUjk XaapJCh urhaal, . A.' .•,' ,
80B.. ".., A getiteld "D.~ .t, een .' ,Meubelen Deo. 16-NORBAM CASTLE. Kipt. WUi •• L-_! --':~J.t· De a....._L. Geadml~teerde Wet. AgeD_ ea Be-
CII.I8'I'1:R . , .lIlUIl &~ van . .... ...... met eecligde Verl.aler. der Zafd-Alri.

Deo. 30.-DUNOTTAR aASTLE, Kapt. AAMBEIJ:EN POEDER· ~ ,o'fel'letti9l; I.anden ge- ~aD~be Republiek, Nil_ooas,
WI88T1iB. Zwaan Apotheek Bree- en K.ortemarktstraat Kaapstad. .dichten Tall ~J'})' ID .h..et K~. , DII!tnc~ Waterborg, K~ flD

,,~ nt.a. of .,....~OWID lIIaa ~_ ' van 1l.E. In het Nedel . Verkoopen "&II Vute EigitidolJlo
::~-..:-), LIIOOT firWAABBOBUWINGI He~ ieter mijoer keDnieee gek.. ~b ..... _~o ....: .~ _ .. ....\. No. 50 Zitk"'er. Btel met G Stoelen met Tapijtwerk en Pluie Zi~. -. men dater e1echte n~I".D miju Aambe;jen Poeder beetaan eÓ, Het TllllboIId, _..... '. G ....."._::: ':'::;"7_

ting', £15 10,., LedlkaDt'D, Matra ... n, Fancy Stoelen, enz.• Tafel.. PROnUCTEN'. !>pr.g" lOalleen te TerkrqgeD, dragende bet bandelsmerk De Zw... , De Uilce-, . ~ t=..!::::r::r'-'.....
XleerkaateD, Slaapkamer Stellen. Komt en beziet dOD groeten en gou- -... met den D.. m C_Ho B__ G. . • _, HOPlIlIY.B '" lllI(nEB, _... .. " .........
IIOrteerden vccrrraad. DE OD~rgeteekeDd.D IIIJD bel'81d be- HET .~~ dat tot hierto_eppeard 8'lDBmet U. gebruik Yan bcwengeaoem!iJ ' T....... Adna:

' lleodillgen WOL, VELLEN, vo, lrIedlClJD, h8éft deu Eigenaar, den Iieer O. B . .861..... 8, er toe pta,t :1%~ -c-. ~IC~OLD G~STRU1SVEDEREN eD aDdere Ko- dae!n meer prominent Toor de HDdaoht 9'aD het Publiek te breogan; Ht __ ,... BAJrTJ.S ..,
..&;;1.- ~- ~....I;';L. .. IODlaI~ Producten te ODtvaopn .ter ver- in nJe gevallen. be,.. ... eeD leer kncbt.ig middel te mju tePI doe IlOO ~ __ _UN.IQ . I.N.I_h ~K.

J koop In .Kaapa*-d of, Toor "el'lOhepiDg lDtI8II ~hende mekte, die MD~~ ..,..ord, door boofdpiln, kortaigtipéid; ~H •• 'LDmBI' .Boek ,aD de Loge eD Strudstra teD, Daar Londau. ~ruk~~ op de oogeD ... al!pt, dm.eIigb8ld, gebre. ~ MD ra-tknoht, oureplma. VIllO! -OOVTJ -OOT ••• ~rnr&DDn KENNISGEVINd?
. ..,heid ID liet bloed, PllD ID de lenden en T8I'Itoppmg, III IH _D AA.AU~.U. ,KAAPSTAD L,...."'. ~ ••,. v""'....,"",..,.. D.~bi~""""'_ ... di. Poedor ....... _ Ie_.. . ~~ AAN HET PUBLIEK

- - -. IIf/tm ht, Oftt"'lfIg.t d" ProdtM;hn. leD TfJjeD b1oedlomlciOp te bevordl3t'CD, om eie werking der ÏDgewancleu te prik- DB Jlailboatea .. Yenrtk- _ •
..' ". . PROMPTE AFREKENINGEN kei.... a te ...-. an .. te .DiTereD ftJI alijmerïp til ~ .toffeD, _ de' ~.,an EaaJIiI&M ...... d na TN aatwoord op berbaallie eli WJOQIIi(Geïllu8tre~de Catalogus Postvrij op Applicatie.) ..... • GDA&II"eDAmeaitnrbelea ". eD .....1lM8D de siekte. Het al ook lI88r heil_ Mad..,., OlD deu aodenD W~te 4 llU1~. ,,_ h.bbIa lie ~.'~

. " Klanten knlpn Kabel IDformat18 ri ..._"'d ~_- '- ":L' ~ av D•• ~,t. &. BeIea •. .l.-.:_ L.. .. _ - -, • ~-18'!-.. . " ~._-~- _. ~ - ~ .. -- -~ - ~._~ _. P.MAr . .....on au 1rOr_ WIUlDeerU. _rurDl&t wordt ala bcweDgNIelde YOOrteek.,. u-boa -. ":'__ _0_ "eel te _a .... - duTOTALE \'ERN rELIii G \'AN BH K-(, EllO UWEN DOOR Il RAND.~:'"" kloa, .. Dd., -Il" 0a- ".... d ....... na IIII!JKA'!'IBOHB JI(lll1' ~ .. 0010.bij~' .. vO:i;tr~ lIOOItjO -... _ -4 .
BALL & OOP de bom, dr~~eid, leakeD en choDl8C.he d08lllllpa ~ de &..id, ea bij wa· MOOB, ~ GlUm 25:5 ... her ~ope. GI."OMBaar S........... zij lIija.... 'UA••".,...•.Tb'K''''''_,Lo.... "0, 0., -, ......bol'!"""- ~ d~ .,t .. .te.dn.~ _~ ... ~ "UlOa, ..... ~: l!o"';"", ~ ':. ~;:: !'hfi

t

•Ja .....
Da h_ CHt'BB j; Zooir, 128, Queeo Victoriutnat, E.O. 4 Il. WE"D'DST'D '" AI. eeD bDiaUddeJ bIJ Y9NtopplDg laD het "eiJiC wordaD &aIlbeYDlea,~. ' ~_~ ..... ..._ ..... YaOPnM w.:._ ~I?t

W~.R ..ml-'''''"""bori''~'''",_I'_.''T'''''' __ ., Ru ..., h, -""""~"'""",biiJDodono, _, __ _;::-":.U.....:...._ "" •
... eld811 de geaeele YunielinJl; door brand n~ on.e ILIdaar staaDde pboU"III. Un ~~IIdi"" BU ffrRANDBTRAAT, VoU. bitJODderheda - ..lIa elk8D Bottel. ,0.;:. 0,". " _lO PO.t 0., 6.1 :~D~' •• " ... ... .... . ZiJ' ku .. het ftl •• _' __._ I___;_1&IIpII te erklar«D <14& de inhoud der Braod ...rijo K.mer aiet iD MDi. opllÏp (III _ ~nl _,_ .." _ ~ ~-.,..-

... , ....,1, " •••,·-h...'·bi.... ' ••• ""...... ,. D_, '"' .....ow. FIno. - n...... d. P....,;,,~.. 9...... _ D.. _... ........ .""""'U -. •• _ "! ........... ~. dUW.........._ij.,_ .....pi"", .• iO i. ,. DBRDB _"'" .. ,-......... -..... ...._ _ _ -... _........ . ".t_~....
"ijfeld bewaard il gebl"en .oor eeD groote .obade ea Jut door a"e uilstekeade IJ_ Dear.. 0. H, B&:urDB8, rl.__: en Droo"; ..+ swaan Apoth-

Ir
Hoe

L
_". ;i.•..';;,;;..O' 'h de heicl ol Tel. Hu .. 1c'p

, .. W.JlWio,.~"- vJ""""~ .-. -. & ,_ • • -.:'.. .....1IIoi1oL
--- Bree.- en Iortemarktatrla~ xu.p.tad. . " , . "...... ,. •. la:.... ... ~'\:.ana ,:...::.. IaWOINnUN OK' G&.u.¥ .. , LeO" O.B. 0- ...- _ ...... d"", ~ bo d. Kolonie. ::"'-=.:r~::.-::::- ...~ ..__ lold...~:';,._I~Ijb.b."'.'_.."...._B~ ...... 30j_pl .... i>IJ._. _ . ,.,_...., , .lIrib, ;, __ ~

lODder .U~door ipbrek8l'lli. lI:"probeerd kapot jl!emll.k' te worden. Zij .a,ea er .enclaeiden. Het "ZUI" d Afrikaans.che T,l'~"dschrift J, K!:''f-::'.,~~='''I~.'r.c--=~"....Zij..~op~:~ ïn.!!'.~.~- "" ",;,. B,.''''''_ "p"'''' m •• i...~_ ..............,...... M....... .. ••• . _ _ _ ,_._
-_ .." ... , Ll"Q' S' , , .. . JU , PaWIek le ....... ap t.. __ cl............
_11& .Op8oeo.-. ~. " .. . BVT ORilA Aar .T.Illr DD~ T L ...••.. ·-- .. - ......... ·...... 1 fdd.IIDYOOI' .. ~ __' V&DdeDh8lf.. P!lAROE,8t1JMn"tend"'~llQndt.lI"ropolilGanWMl'oU'ie. O"d~Bef!U"'t~lngl:anZij,.HOfg~ '. D' "aalll '4111 D~' U BONI TIA-ala.DDwer. , . OOGZl& <

... ,_. ,. ... s,..,. p,,,,,,,,,, 8. J. P. KRV- , ...... - .... IINII.
I

nu.
W.uAD. a".lIJI.!-Ik'bo, 0& ~j j.. ~ onde~Ddin, ai., eea .Beamhte ID d. ~cl.. •• GEB en GII"sraal N. J. SMIT. ONDER HooldndlCtie Tall Prol J nlf DD rrn- __1' h t ftl... • oat ... cIoaroaderdc... oláDcIere~

JftVopolit&&llllCbe Pohtie, "'nen, do.' Ik DOOllT'-\I diefel&! ~"'lnbre"lo, gepaard heb "oord, WBO' .,.'. . .."",..,.aI in e 'f~~ _ V_,...._. iD Zaid.6.1..:... 1':1.0.'.
Wre'ftlll, door eeD .... 0 1l".,1:l10\en mei ,..... eld le openeD.-~. PEA.ROB. .lA. .l(old~"_d. Z ~ dl. veno~l:n omtrent het Dlldden van Iedere maand. Het II hit nE heer J. L Coor. Den":" &.__ '&.__ 1:& .1: ~800~1 ~

'. ." , .. .... • lit: ,"en ea 0•• oor • 'H oI__L Ti'oI._L-!.e...· Zuid' ~L_. -U-~,-w_....." -.., __..-_ ~....., -vD .- _ al ......CRUBB 4' ZOO,N'S SLOTElI lil; BR~NDK~8TEN J[aa~,c"apPIJ Beperk .Ja•• KoloaWePaard ,..mikt ~Btl'lTB&'8. eenage 0 u.uae J~lU. ID AU"'_' B~t lJ het 0,.... -.~'a-w, M~~weuoht ... ,..... .oe. ..~ ..... '1 ...... fIII.....
ZVID ABRI""""<CH DEI'OT, " ST. GXORG1IB'I'IlUT. 1[UP8T...... ~ !....':"\-lW"":. ...... UIJn ... den onlaaga lIpgeriohteu T_nd, geeft DUIlip -... _ doll .. ~ het BiD...i>land bo _,"-" ....... _ u.. __ ..

&IIOYD:OEFROELBBS,SELLAR. B. O.MUWBLL, Beltaard • .-atkeUjb£&ti':; III.~._ ".:::.laadheU ....... 1_"'Toor.o.a ea10!'BL.!ruie J/rij- 'ff>Or "'-. ~ 1fmaIr.ea, Whij deB.ie ;::.~ _ ~ :-:::;..""""""
. . . - ..... -- -- .. ..... na opp- 0Dder "" Bubriek ''6eoeIli,r-hjCInodrijf, • fill geolotde ..... Jblerialoa ... de boote .r.1Iriba. ';;L _ 'II ~~ -J G St ..ti & fJ . -,,=v..-.!:.:',:" .:.-=, -Idiai ....... -- ftD de IlIYloediljbte ........ iD Zu!....AfIib, !a iD EnpJaad .. hrDlkt. i'mlden Ila. O. J'. JUBl'l'U 0.., lo,. eli) er 0 ~ ""'..............._:He bD tepa den ~ prij .... !20. fir!- Ia~ _ ÏU!' ...- .. 01 ........... "",,"leo," ~.IM~ ~.'• «. ~ ., . TUIGEN .....uU....I_ lair de ....... ,_ of dinkI hijde : . ea ...... op de _ ... __ __ .__ ._. .

. . . - ........ ,_ HOlJlllYB '" llBGTIia, . . ~7. ":t~ OOI~~ £10 KUlI: CUUlIIlUU'IB r
BIEDEN AAN: hl 8e11a!fac te .-bmlO l pad GlOeatepleia. r..,.cL "'__~." v-. per llTILT ~~ pak KIe.ea heb-....... ....... __ IA ~ ,._ " ... la. r,.,_

Nieuwe ~~~g,~;i::~!~!~~~t~~;~~:~Ch.ha- =:::':"Loo!l.BUTrBI. J..C?-SMITH &CO.~PRODUOTEN. ss.:=rr~~j
VUURWERK CRACKERS A.ANWIJNBOEREN . BIeden tegen de laagste Marktprijzen &an:- . 'B' OBBQ.an . ~~&r,,::,~I ''I, I · II iD 8'J ,- e Z.. e~e Delen, PJankell en Bnchot, Ameribantohe DeUJ'en 'en VlD hUIlDe PBO:b~&fr~mopUJke~ .. Ir.... Mpa ywbcj;r .. dram ... wave, ID e e ea roote .ta.n"~-.!it. -.,:::::- - .. 'limDIorhout, 8tut. 1Il1'luI U_,XOIan, c......t...... atuma Daar _1Ip __ -.... .

' •. ~ oan.n..a, ID .. lIIIt ·Iatït .:. v~ , • .. LI. B aou VD ... aD.I- .. LUGITegen lage Marktprijzen bij ;: !:.....~ v=. -. Bemotmgen _gegeven voor HouteD:~en .e n. hQ.IQIu, II.t.BItTft'JuT.IIr, 1l:Ul'BT.t.D. •

J. G. STEIJTLEB. & 00. r~._~= ~-:~A1D~~,·zaen..., .elfahik. t voor 4e ROlJ!8flW:. 1', L\AP8tAD.
-- ....... at, .......... . .. 41.411. OUCl~ . PRO~E .AJRBl1NIN

EIKENHOUTEN PALmf, &Ile SOOr.
ten . ' .,

EIKEN TlllKElUlOUT,

D.I0UBERT.
-----~.-

DENTISTRY. do,

H. E. RICHOLD. A FRIKAANSCHE TEAK BALKEN,
6 tot 50 voet lang, 1. ~ 13 j
g MEMEL 13ALUN, tot .ap vOet
6 lang, 10 x 12. '.
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