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100 Extra vette:
ossen.

,OP DINGSDA
D- IBA-A.CB&00 ..
i. MEUBELFABRI'KANTEN,
I Bekleedera en komplete Huis-lleubfieerders,
i.' BIEDEN NU .UN

JIl arooute 'eorraad lIe.wt. ja tielolo.ie.
HUN VERTOONK.AMERSDIE

t ' .
j .- '30,000 VOETEN VLOERRUIMTE' ,

.E8LAAN, zij!l nu ,op~nvoor het Publiek, en .brehooren door allen die
• van plan zIJn om te koo~n te worden ~ezlen .. Daar D., I. & Co.
",een goed gedroogd Hout bezigen tot het vervaardigen van Meubelen,
Jdmoen zij met vertrouwen elk artikel aanbevelen. Koopers zullen verder
~vilid8D dat goede artikel~ aan. dit ~j~ goedkoeper ~UDnen
~orden gekocht dan artikelen van mllldere kwaliteIt ergers an~~rs.,
': De volgende zullen een' denkbeeld geven van de lage pnJzen waar-
v~ D. I. &; Co. verkoopen in overeenstemming met de tijden.
l ' £ s. d,
! IJ zeren Ledekanten. 2 ft. 6 in. ... ... O. 12 6
Matras (Best Klallpêr~) 2 ft. 6 Ln-0 12 6
Volle Grootte Drabbele MatntB (Best

Klapperhaar) ..i ••• 1 5 0
. .:voUe Grootte Dubbele van IJ zer-

draad Gewoven. Spring Matras ... 1 17 6
Goede t5terke Stoelen met Houten
. Zitting 0 2 6
Nette Waschtatel met Lade en Twee

Handdoeksporten 0 6
: . Aan dit Magazijn zal ook worden gevo~den een grooten en goed ge-
ttorleerden voorraad Aardewerk, Glaswerk, IJzerwerk voor het Huishou-
den j in het kort elk Artikel benoodigd in een goed uitgerust Huis, en
~~gen Prijzen lagw dan die van· eenig ander Handelshuis in Zuid Afrika.

GeWustreerde Oatalogus .en Prijslijst worden op aan- "-d"."'"
hAh4Mo"n .: 'ttaag Postvrij toegezonden. 1vu ua ",.,- .. lOllIIn---- VOOR een Private

0." ·I,.SA·AI'S' ~fJ GO oonev~;~~ ~:S~'en. U \XI I , Kennis van Hollandsch en~· DgelIllCll
verêisch t, en van Musiek

$0 tot 92 Langemarktstaaat, .Kaapstad. beveling. Applica.tiën ;bese1d
v;an getuigschriften van hilk.WB.I_.

1 l[O:r:rIJI Io:rnJ rt ~~~ede!oeduD;-Bnr"""et.Jee"'kt~~:
ontva.ngen niet later dan
DECEMBER.

J. P. VAN J.L.I:~~oIl""

Tarkastad, 20 Nov. 1

~9 NOVEllBEB liBBr.,

ZULLEN .opgemelde OS8eD ,
, '

PUBLIEK· WORDEN VBJUtOCllT'

TE KLAPMUTS STAT!

VOOR de Tweede AlII.."

nements&chool te oIIlLLL"--"·

Hamlet, nabij ceres.
per jaar met Vrije W
ntlaten van beJirwaimlheilli, .ti~lJJmdllCIl ~
ingesloten, en goed zedElliit gedrag
worden vereischt.·
worden Ingeeouden tot
ber eerstk Wer1cl:&&llD.h~LleinI
ginnen bij het begin van
staande Kwartaal.

Een gehuwd Persoon zal
keur hebben.

ao Ema ',tte Z1Ja&--~.
OPMAANDA, I

28l)EZE,~,
. ZULLEN bo-yengenoem;de

PUBLIEK WORDIN
TE KLAPMUTS

l.; ,

D. P.!J. RETIEF.
Paarl, ~5Nov. 1887.

~
BONUS 1 BONUS! '1

I

J. S. MARAIS' d!Oo., AfBlogm.
N.B.. De Verko,ping begint te _mtrocmWre ei2Emaars B410INm

. ..10 ure precies. . iRlIt1LU."''"''''

KENN18&EYIN&.. ----L. .;
JlftI_ INIII .. C;J.,... a-....ri,

X..... ol 23~", 1881.
___J.

AL degeueD diet tMlDige objecU.
bebbeo tepn ,en yerkoop ouder

Ariikel XVllI yaa )Vet No. .4 'faD

1878, UIl den beer P~ BIlODIS, VaD deo
Grond hierooder omlobroyea, wordeD
venooht baDDe objeoJi. iD k !leDdeD

.. """,_ oyereeakom.LÏg Artj~l XX, bii deo
Laadmeter GeDeraal, op of yó6r dáll 6dea.
Deoember lIStS? i

H. R. BORN E,
einelel Commilll&ria,

I ' Afd_liDg.

VAN DER BYL & 00.,
35' ST. QEOROESTRAAT,

HEBBEN TE KOOP KENNI8GN
;1,_ Z~. I."BIaaD. lOOD lUo IoIJ • .~25 VAD .

! . n' .1._ K b' d.L_ . I d '_.I P" Ka&plch GouveMl8mentlle lij "" oop aan le en ""gen verm n sr\.ie rilsen. . ' --

WÁARSOHUWING. H~ =:l~fl:mnJ:SeacoJillleld.
19<

A A~. Pamilie
WIJ .

be' dea Beent beIu .... IIA11Jltc:,aj~i""
dood .tot Zioh k
D~ter MARh D:::~t;1t:~t~.. ~_LINA DB VOS, IIHNlIlhonllD ~~_:+--~---
in deo ouderdom 'PB
dagen, aalatencl. eeu '.
deren, .... "aD tw..
oud lijD.

B .. r lijdera wd .lDIartetiilr
liea on. biUer; maar .. J.lOft ••
lij 011Yeilig iJl de armeD
en wij .u1leD ,wip eD
. Wij weD_eu ook hUll''ID.le
~Iijkea cl.,,,, '- bel11ri1l''''
achten Leenlar, D.. Lv<uclP.
bel.DRllt.HiDg eD liefde,
Bi:i8ll1l1llO yoor ~iD. 0'1Iftr_ride'~e ...t,
.llOOk .... de ·tele yri ••n....iln

cliaQ8D ,oor haD ·trOllW.
H. O• .,.ur ..~~._.., ....-
A. S.O. y.ur "'~IlIA'III-'"'iI

~TIET8 it.eer eebadelijk ft ••• ..,lijk 9oo,'h., hoofd dan 8LEOBTK 8l'{U1F.W_r,.
. il., II... we Jesoa4held cp prijl ... 1t"aol'l' laG dal ge d. OTro LAN088ERO ol 00.'.8aaif Irrijr&.

~. ~w.V..... lO Voor .. cI." ,.bruikt u .' .... .,.. 0Dd.., la........ ...,.. ID yeftwikbD4. cellija.
.. .... ;llIr.II ... ~I1.. ~_., i' wij Fabri.,..·rw AALF Ylrachillencle IOOrt•• SNUIF.., .lb 10011BOOKTABAK lpgea

:all.PrijHII. .
. T. Y.nrip bij aU. Kooplilcl.D .0 WbikeJid. In Zilid Afrika.

'Stooafallrilk. Ku,..". .
; EEN REPUTATIE VAN 50 JAREN .

Zie toe dal elke bottel onB zegel draagt en geregutre.erde opschrift.

J. S.

,.1
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