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Paarl, :24 Nov. 1887.
J. S. MARAIS ~ c«,

.'~ rA. W. HOW.BLL,
Directeur· nQ. .Di81lIt.-«c_
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ZrLLEN opgemelde a:OEd~~teellde
. Paarden, Van twee tot ...&~~ .... ~_

oud w~roDdE:r eenige
pactO Zl)D, _
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560 UitmUntende

8ché Schapen
600 Uitmun.na.,-"I:ri"'l~

Schapen
50 Uitmuntende

Bokken.

De helft der' Plaats is u.u<~d"

gen en 292 "ierkante
grenst ag n bovengemelde
is rijkvoorzien van W";
bouwd, en kan niet beter
eenig VEE. Midden door
loopt de Buftelsrivier, en lij
groeit met Boomen. .

Er worden dus goetit m_
geboden voor eenig Per80óD
gebruik. van wil maken.
,~ de.Pla~G~ ..~ ..wftift

8tofkraa~ Namaqualan
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Paarl, !:!8Nov. 1887.
De Villier~,Faure et Co.,

... enrlj_ ,I.q....
V·OOB een Private Bcboot,uj'ihet

Distrikt T....ka. &mris 't60
beuevens Vrije KOst en \Inwoning.
Kennis van Hollandsch eb Eogelsch
vereiseht, en van Muziek) eene aan-
beveling. Applicá.tiën ~vera;ct'lleld
van getuigBCbriften van lOOk"aam-
heid en goed zedelijk. gedrag zallen
door den Ondergeteekende 'Worden
ontvangen niet later dan iden 16den
DECEMBER. .

!

J. P. VAN HEERDEN.
Pud, 28 Nov. 1887. Tarkastad, .20 Nov. 1~7.
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UNION BANK,.
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Bell" .~II'lteelll~bbeN.

D'.~ Jaarlijkeehe AJgetr}~e Ver-
.~derii1g 'Van Aan4eelhouders

sal ,-,orden g~houden aaq het Kab-
toor van de.Bank, ' !

OPD9ND_AG,
12 JkNUAitU

ï ULLEN opgemi!lde f'
.I Bokken, pobliek "-8t'koc:b'I~'"ord8D

un KLAPMUTS STATIE.
oihtekêode coaditie eo
pruent zijn.
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Batén ~1 Januarij ~887)
lj.a8teu, 4 percent-basis
Surplus, 4.percent basis

ir: ,£16,731,348 0 0
; 12,344,707 0 0

~.. 3,386,641 0 0

'BAN~IE:RS :
STANDARD BANK VAN ZUID AFRIKA.

De.BeStierders van den Zuid A1frikaauschen Tak van bovengemeld Ge-
llo'oálehap dat nu zijn werkzaamheid uitbreidt tot deze Kolonie, wenschen
de aandacht te bepalen bij het feit, dat wat betreft Surplus (name~ijk de.

audeeItIOD(~rl \e "or~eQ iD de opgeloopen Fondsen meer bedragen dan de Lasten) m het
,","'1:14;1;;,- [f~l~rkl,J, voorhet:"l. váil'Premjën, en in het bedrag van Assurantie van kracht in de

h8,~i ••• DlI.IDYektl'8if.1po K8fl'''''!lC, eO bdlOY80 de ~-~"-- .. k ."aDDeer .rtoe. het elke andere .MaaUlUWlPPIJ van Levensverze enng in de
,Wer'tld overtreft, en met regt beschouwd kan word en als de grootste en
~te o~isatie van zijn soort ~e er bestaat. '

.~ gerevideerde Tafels van fIiijzcn zullen gunstig met die van andere
, ... vergelijk.en, en ~1881 wordt de aandacht bepaaLL bij

8etni·~rO[ltmle" .Systeem, dat un zulk een populaire vorm vtm
~1!iI1I1~~terling is.

JDJ)ICALE QAlDTD. KAAPSTAD,
. .

clUmftlAN L. HERMAN, M.~~.C.M. (Edin:), M.;a.CJJ..~.)
.,Il..DIBING BECK, M.H. (.Mm.).M.R.C.P. (Edinr)

i~~IGr:l!!=WS,'~tlerden.
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Georg~.Find
BIEDEN NU AAN TEGEN ...,.........iU.iJ. .. , ..LJ.ciJl'..LJ"'" PRLTZE~,

Brandram's Beste van Zwavel.
Wijn-Wijnpompen, Druivenmolens,

pompen van nieuw en VAT'Nlf:AM

S~ id.
12~6
12! ()

IJ zeren Ledekanten. 2 ft. 6
Matras (B~st Kla.pperhaar)
Volle Grootte Dnbbele' Ma.

Klapper}:laar) .... ...
V olle Grootte Dubbele

draad G~oven Spring ..IXI.p.lilra.s
Goede Sterke Stoelen met

Zitting· ... ,.. ...
Nette Wasoh tafel-met Lade

Handdoeksporten 0 6' 6
Aan dit Magazijn zal ook worden een grootenen g~ ge- V'~'.""1jIt

sorteerden voorraad: Aardewerk, Glaswerk, ' zerwerk voor het Huiahou- Mall}ea1p'D&tliD

den; in het kort elk .Artikel benoodigd in] een goed uitgerust ~uis"en ,BullreJ.!llfiet
tegen Prijzen lagerdan die van eewg , Handelshuis in Zui~.A1ri.ka. (hooÓlfQljlB1D

1 5 0

. GRAVEN VOR.!_~ GRAV~Nl-

~~O£,WAAL· EN DE KOCK
MO BURQST'RAAT~ KAAPSTAOF J
~~: LAN~EN xn
8.3n G R A V E ·N.

Inloop nil deD Ali18meEI$n
na Spoor"egeD,

Kaapt.d,7 Nov. 1887.
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,P, A.
Qouvernements .......,IJ\&IU

KANTOOR, DOR

Geillustreerde Catalogus en
vraag Postvrij tOElalelZOIllae:n.

D. ISAAGS & GO.
tot 92 IJangemarktsllAa,a,

r.
En een groot!assortiment IJ Ledekante~, Kin-

deren dito en ,Q.\,I'U4,AQ,K F

IJzerwaren Magazij Gravestliaat,
KAAPS AD.

Adres:-J. J; TAYLOR,
Voorz. der School Commissie,

P. A.. Hamlet, Ceres.

KLEEDERMAKER, ENZ.,
~ -46 LANGESTRAAT.

JIE; Holla.ndsch :Nieuwsblad der
tweemaal per week (Dingsdags

uitgegeven.; .
D De Graaff-Rei'netter legt zich in het Iaa.aUlClU:l.Pt~hl

op aUes wat tot het' welzijn des lands,
kan verstrekken. In de staatkunde
standpunt in, 'doch ~n het ,
eerbied voor den .Bijbel en algemeen
de geloofsbelijdenis.· voorgestaan. .

Nieuwsberigten uit' alle deelen der
worden den lezen voorgelegd, en de
kolommen toonen de denkwijze van het ......v....",..
kwesties des tijds. : .

Wegens de groote en toenemende .
in de Middellandscqe Distrikten, vooral in
deen, Murraysburg~ Richmond, Cradock,
Uitenhage, Middelb~rg, Hanover, enz., is .
in de Middellantlsche Distrikten dan dit

Advertenties, vlooral staande, zeer 2~l!QJi:OOI[).
Inteekening voer de Graaff-Reinetter

per fost,,_poetgeld ingesloten, £1 7s, 6d. '
Proeinommers Kratis op aanvraag geJ50Jj:deID.
Voor verdere bIJlOnderheden. doe aat:IZcj~

, J.

w·. J. HADFI~D,
ORGEL-MAJKER

f-:DunkIevdrut. Kaapa¥.
.., , . . ..Inv~erder van Xe:r~ol"gels.

.' UNION.·LINIE ' 1W~ SW,A. ALtENJ~
KOlfnotLIlJCE·!l.ULBfZBS! :-t -WERELDBEROE~DE ,..

m(Jlsr~~ HA!:R HBR,NT L'LER.

ALLE orders aan hem "toever- .
, trouwd zullen prompt :worden

mtgevoerd ~ verzonden in den
besten stijl en naar de mode.
Een ,goed zittend pak ge-

.waarborgd.'DE
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