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Executeuren

M. L. SMITH

Testamentair.

& Co" Afslagers.

Tegelijkertijd
zullen voor rekening van de Municipaliteit
verkocht
worden, 60 oude ijzeren pijpen van
3 duim,

j

Tafel damast, ongebleekt, 51 duim breed 1/-, 56 duim 1/3" 6O.duim 2/11,
2/3.~·Witte Tafel Damast, 61 duim 2/4t, 2/6; 68 duim 2/9; 72 duim 3/3.
Lakens
Linnen voor enkele Bedden I/Ol, 1/2i, 1/6 per:.: yd.;
voor
dubbele Bedden 1/3, 1/6., 2/3, 2/6 per yd.
Witte Honey COmb Dekens
voor enkele Bedden 2/11, 3/6, 4/6 j voor dubbele Bedden, 5/9, 6/6, 6/11.
Witte Honey Comb Handdoeken
4/9, 5/6 doz. Witte Turksche Handdoeken, 6/6, 7/11, 9/6 doz. 36 duim Blauwen Bruin GEruit bid. yard;
4() duim 8jd. yard.
Dubbel breed Cretonnes 1/3, 1/4', 1/9., 2/- Chitz
voor het overtrekken
van Kombaarzen
6!d., 7 td. yard. Enkel breed
Beddetijks 6d., 7td. yard j dubbel breed 1/3, 1/6, 1/9. KlIJlten Gordijnen, 4 yarda lang 8/6. Guipure Kanten Gordijnen 3i yards _lang, 15/6,
11/11, 21/6; 4 yards lang 22/6.
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" KLEINVALLEI,"

15 l:e1'8tekl&8 Gedresseerde Paarden,
vsn 3 en 4 j&&r oud.

gelegen

in Wijk
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Op Dinsdag, 23 Nov., e.kzullen opgemelde Paarden
Verkocht worden aan

"ll..:~rl

i.;'" .\ ;~._)tL"_
a..

Klapzn_ta

1. Zijn vaste Eigendom
•• KLEINV ALLEl"
43 vierkante roeden.

Publiek

...... 1..

II. De plaats

\~
ri'

~!I
'N .., '!

~

_ KER,
! r: r

H. DU PLESSIS.
MARAIS

~ Co" Aj,lagtlrs.

WELLI NGTON.
HAndelaars,
Am bachtslietlen,
Rooren en anderen, lee8t hit'l! !

Op DONDERDAG, 2.~ NOY., 1897,

[NSTITUUT

7!ep/ein,
ct publiek
t:ïkten
te
EL STEL
)j.G
kan
clan
ncn

Onder de Paarden
zijn verschei·
dene paren egale
Koetspaarden,
mak gedresseerd,
waaronder
4
fraaie gedresseerde Merri~s, en daar
zij allen uitgezocht zijn uit de beste
~toeterijen
in de Hantam
en het
Bokkeveld,
kunnen zij het publiek
aanbevolen' worden als oorstekla.s.

de

prijs.

laar wordt

'~1I0R.OE:SS

TEN

10 UBI,

de

ondergeteekende
publiek
aan hun Kantoor
in
&lrkJs~, ta.a.t, een voorraad
Pikken,
GranD,
Bijlen,
Hamers,
Zagen,
Sohann,
Schroefdrijvers,
Lantaarns
Verf, Kwasten, Roskammen, BorBtels, Vogelkooien, enz.
Die ~ts

WeiDig ~ld,
bij.

-goeds

wil hebben voor
WODe deze verkooping

1. FlJ,E]J4PENTZ I co.,

.4f.,,,,,.

III.

OLIFANTS
RIVIER
CLANWILLIAM.

in het

OMHEININGS-MA

'VELD HEKKEN.
De

Paarl,
13

Y'me

B:ra.:n.d" ~loeD1 yan Z"lllra.... I,
Z'W'a"lZ:'elbl ••• baJaiten.

2 Tafels,
1 Lessenaar
en wat verder zal
voorgebracht worden.
Verder zal verkocht
worden
va.n den heer GERT v. D. MERWE,
Zwa.rtvaUei, en anderen:
60 Slacht Ossen, 12 Trek 088Cn, 3 jaar ond,
10 Slacht Koeien.
;3 Katels,

KOed eD

'''''Ri:ËGELHUTH
EN

ORGEL DEPOT.

~:;~c!;"~b.::2'x.:=ribamdM

Orgela, clool' ~n
1 Spiegel. ?ol tMl n.tpijpea.
NKiRen ea ,. GnDIl (NpD.. £11; UIL

CO)(PAl'HON,"

ol;
IJ

~*=~~~q:!.u~~.ll
UH ---

f1l

.

_,;'"

,..Il.

Rippingille
ParafIlne
StOV8.

Rippingille
ParafDne
Stove,

At,U ""'TA&.OGU ....
"

.

.."

t.aa&. Eleetroplateraea

lIIIJIA.

Z.Ex. d~n
Gouvcnev.

Het zal n goed BetaleJl
OM UW OUDE

_t.

PlatelW' op nieul belegd te bij-

gen lOogoed als nienl

Door R. E VENNETT
en Co., 2.3
Kasteelstraat,
Kaapstad die ondernemen elk soort Electropleetwerk
te doen in

Goud, Zilver, Nickel en KolJe"
ook Brons en ïober Poleeres.
en Ooudverniss8n, teren seer
biltitke cri/zen.

& CO~

H. Evennett

28 KASTEELSTRAAT.

K.AAPSTAD ..

VERGEET . NIET' ,

.

AT de Heeren VAN DU SP11T,
I)[)(BL),Wi & Co., ook eene
A.fs1agersbezigheid
aan de Paarl
heeft, zoo wel ala te :Malmesbury,
alwaar alle Vendnties ens, aan hen
toevertrouwd,
met de grootste bekwaamheid
en billijkheid
nomen worden.
Voor bijsoudBrheden vervoege
men zich bij de

D

Heeren

D. J. A.

Paarl, en A.

VAN DO

hniELIUN,

Zeet het Voort/
ïan dar Spu1, lDlJIlelmu I: Co.,
Kantoren,
Malmesbury

SPUY,

Malmesbury

Atll.,.,.

en Paarl •

" V I KIN G."
ON GESUIKERDE MELK•

V
eenige Melk

Dl.

«uibr.:' .
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K A A P STA
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Grooten

HOUT·

" ,.

0 ~'

BENOODtGO·~

RUN DER PEST I

'"

;

Op aanstelling
Vergalders voor

14.

W

dent
lrIagiatraat,
Kaapstad,
op ------.....-;.-----------WOENSDAG,
den .24stml dezer,
om 11 uur in den V oormidd-.g. teD
einde de Kiezerslijsten te herzien en
:;t;:;-- teamendeerenvoordeKaapetad8che
MdeeJinsr,
opgetrokken
.onder de
H bben . . .
voorsiening en vaD akte No. 14 van
e
lUJ8~
tu.ngen eeD,
n
i
~8~u:=.mendeerddoorakteNo.

w.~~
11-' ,.lUL? .ir~,1f :: .
vau.: .' -_ U
~ ;UIIf.;:
.,.
."

O.

AN wege de nabijheid
der
Runderye8t, is cc VilriDJ IJ de
die met veiligheid kan
worden gebruikt.
Geprepareerd
van de ke11l'Ïglt4l
Melk uit de Noor!,eegsch!
Bq.'
landen (de beste w6lvelden m da ..
heele wereld) is deze kla8ae riJbl"ÏIi
Room dan alle anderen; is·
voedzaam en wordt gemak~e1ijke1".;
verteerd,
en daar liet h_eiDáal:bevrijd is van toegevoegde
IJ hebben jn.iRt een verdere bezendingVl&n opgemeldeontvangen.
Wij, bieden kan het gE."durende bet dagetijksohe': .
ookaan BI .... leke TuIl1plJpen en " PI .. Unp tt verbrnik
niet van gewone melk ~.
Lawn- Sprinklers, Le.wnmowers, Table Mangles, WallChmachinea, Wringen,
Div.d worden onderscheidene.
.
VleetlChsafes,
Deze pas-geintrodnceerde
Lek66 Floorlne,"
Sanitaire Vloervernia, in veracheldene kleure~ verkrijgbaar.
kernij ~g. verkreF.
,worden :bij
alle krUldeOlers, of m het poot
"TaplJ" Zeep ti rei!ligt tapijten, matten, eu7rugs II~.
Agenten voor den .. Ha.ndy" Moleuteen.
Stoves en Ledikanten in groote

a

~L~-"=-~.::.:~l
,....,--.1........
~

DE

B. G. LE~ljNON & CO. (.'l'~)

K:=.~Ar:~I:".t~~;eaB~::.wr~~o:

dOJtPft, ..,.,.

KAAPSTAD,

ZONEN'" S2:7~::!
KOOR en .DIXIE, Kaapstad.

EN

POSTors

van

H

100 LA.:N'GBTBAAT. K.A..A.P8TAD
Het betrouwbare Huis voor Eerate-Klu Waarde.

"BOXES

Hof tef heniening 'van Kiezers-Lijsten, 1897: VOOf de Ki88&fdëëling van I.&&pat&d.
IERMEDE
geschiedt
Keonia, geving in termen van Sectie
23, Akte No.
van 1874. aan allen

D, .J, A. V,\N ZYL. Afslager.
-~----- ------------

Rose & Co.

DE

KENNISGEVING

Huillra.a.cl.

l\I[_

STRANDSTRAAT.

te bekomen,

Graven, enz.

Speciale Wijngaard Stalen

November, 1897.

ALLE soorten

cc

PIANO

'6'

e '

TUIGENI

bestaande uit Een Zesden aandeel in de plaats
groot van grond in het geheel 1,695 morgen en

W. STEYTLE~

waarse-

"Iron
.Aaite COD1bmecl yme7ard.
Cultlyator"
en Bohoft'e1.

R_

~ CO"
Ajslagf!!s

van

TERIAAL I
OMHEININGS-MATERIAALI

URE PRECIES.

A. B. DE VILLIERS

District

KAAPSTAD.

J

26 dezer,

KLEINVALLEI
EXTENSIE,"
groot 1,286 morgen en
goedkoop,
met voorslag eD
.(.35 vierkante
roeden, beiden gelegen in de Wijk BOVEN OLIdraad gewerkt.
F ANTS RIVIER, in het district van Clanwilliam.
Prij8lijsten wprden op aanvraag
gestuurd.
De VOLGENDE
LOSSE GOEDEREN:.,.M. H. J. UIJ~.
2 Dubbele Voor Ransome Ploegen
1 Enkel
"
"
Adres :-P AARL.
1 Howards Egge
1 Lot Graven en PikkeIl

1 Kleedorkast,

ADDERlEYSTRAAT

14den Deoember,

den

"-,

Rijtuig en Kar Versierse1en
eene Specialiteit.

Spoor- en Hoek Standaards,
II Doorn, 5 streng- en enkele Stalen Draad,
Gegalvaniseerd Net-draad 2vt -.tot 7vt. wijd,

ZAL de ondergeteekende
l.:Sliek
door den heer ANDRIESJOHANNESBURGER
doen verkoepen bij de
. way
,
IJzeren Brug, achter het eigendom
van den Reer W. A. Krige, circa 100
V rachten Brandhout,
en Populier
palen van 6 tot 20 voeten lang.
doen verkoepen op de plaats
KMATTHYS.

.' ,.!:t:('!-'.

eu

10.30

.

8ecrecarit..

DE ALLER
BESTE
I N-,
WAARDE

behoorlijk
zal op

d"t

, r ,',j

011

-----~----

---,,_E ondergeteekende
gelast geworden,

DONDERDAG,

VERKOOPING

PUBLIEKE

DINSDAG,

i"~
r t-' 'I

)"'1

I

BOUTI BOOT

J. BOSMAN en ZOON, Afslagers .

·,_·\·,J.,,'Ii'!,

!

HAVE.

LEVENDE

o

1897.

LOSSE .GOEDEREN.

\ J.LLE\,

KAAPS'1'A~. ,"

l<~ MA.A.TSCHAPPU l"lIib PoliuM
&ia Waarborg voor de ~~.
Oprechtheid
(>n Getl'01lw1Mid..
'
'l'I"lUItee8, Likwidlltt'lll'II
en AcbniDistn ....... ·
E~ecuU.DI!'8
en \' uotrden o.t.ief, Carallan
Boni, Baljnl\'s, L&odinetan, &.tiei'd ... _
.'
Secret&riaaen
nn Banken, Logee, A.~
, '
tie 81l &odere .bIa&techRpp""
Afd..m.p.;'
raden en M~cip&liteiten,
IJc'kea.
_'~.
andere beambten in dienst Y&D l'irmu
eD
Publieke Jnrichtingen op ~
termen.
•
Dae Poliuen worden in ontyangst geao. ,
men door de Imperiale Koloniale, TraMT&abche Oil Vrijstu.teche
~a
ft
alle Employeerdera door geheel Zaid·
Afrika.
Vormen van Aaoaoek, enz., op MllV1Utf

Van Draad, Palen en Om- "'lT Il.'TE Calicocs, speciale maaksels, tegen 9(6. 10/6 en 11/- Stuk
l' l' van 36 yards. Horrockses & Crewdsona Calicoes tegen laagsten
heiningsmaterialen.
prijs.
Linnen Damaste Tafelservietten
5/6, 6/6, 8/6, 9/11 doz. Linnen

Z

-""IJL }
L.;

.r

D .ut

November,

24 DEZER.,

Verkooping

~"'"

No.4, KERKPLEIN,

•

LLINGT,)N.

-'

lillBOI& TIK YU IIIYB.BIIO;, .

J.8. MARAIS & Co.,

~etObservatorll!m

'/ _~' f

"

in twee'~~'

niTSCIIIPPU.

MAANDAG,

\';ct'lri" WL

~

tOLOIIALBIKISKWI en DDST'

'JULLEN
opgemeltle
Paarden,
Uitgebreide Publieke Verkooping van Eerie ,der Mooiste en l..J
. allen in eerste-klasse conditie,
Aangenaamst6i Plaatsen, benevens Zeer Kostbare,
publieke verkoclat ,,!)IdeD aan
Meubelen, Vaalwerk en Levende Have.
Klapmuts
St&tAé.
rÓ;

~-

gevolg

Ruins,

~J

e J~.'

E Oudergeteekenden
zullen ver .. "
oovenoenoernd
,.
Deze troep bestaat uit verscheik oopen
op
o
DE
Heer W. A. RICKETTS
besloten hebbende de Boerderij op te
kar.
Dorp, op
geven, heeft besloten zijn prachtig Eigendom Belle 11Ie'W',dene egale paren gedresseerde
paarden, afkomstig uit de stoeteaanst, publi~k te later verkC:Open'end9 Hooren P. J. B.lSMAX :IN_ZOON ge- njen
te IC Colesberg en Hantam,"
autorizeerd zulks le doen op
en daar zij door den eigenaar
met
den 22 Nov" te 10 uur -'
de grootste
naauwgezetheid
zijn
60 OSSEN en KOEIEN,
in fraaie
uitgezocht,
kan
het
publiek
iets
~\N,,,Ul"<;', uitgl>ZO(,
h t in de afdeeling
.
De plaats B~e
~e'W' is 6€:no der m~iste en ~ezondste goeds verwachten.
rv,,'"'''''''''' 10 VARKE~S,
10 PAAR- plaatsen ID deze Afdoolmg cu-is zeer schoon gelegen (10 de environs van
DEN, 4 KARREN, enz.
K.O:"T EN ZZBT.
Stellenbosch) aan de hollmg vaIltden Stellen boéschen berg, aan den weg
Geen aaDg'ebracht goed zal toege- leidende naar Somers;_~t ~and,
lIwt een oabeneveld ver gezicht, omtrent
p, E. REDELINGHUYS.
worden,
tien minuten rijdens naar .l}~)sman's Crossing, groot circa 12G morgen,
eigendom land en 125 municipale gronMen. BBLLE VIE W, heeft eene der
J. J. BOFIElR ct ZOON, Afslagers.
AfslofTers.
fraaiste en gerieflijkste woningen ondep~dubhele verdieping, met 15 groote
luchtize kamers.
Eeu groote badskamer ingericht voor warme, koude,
VERKOOPING .
en sh;wer baden. 2 W.C.'6, benevens 1 voor bedienden. Een groote wijnkelder, wagenhuis, stallen, \,ralen, '2. Cottages voor- don stuigroom en
huisbedienden,
benevens een groote' Cottage voor een knecht, als ook
VA:-J
ï Cottages langs den berg, aUen goed verhuurd.
AI de gebouwen zijn
in volkomen orde onder galvanische ijzeren daken. De woning is omringd
met
prachtige
eikeboomen, benevens Populier en Bluegumbosschen.
De Runderpest Afkamp/ng,
Afdeel/ng
De plaats heeft sterk loopend water voor irrigatie, 16 Hydrants
zijn
den Boedel van wijlen
lIejufvrouw
Aliwal Noord.
rondom het eigendom
om de grasoodden
en bloemtuin te
SI18 .. X:SA HELJ;XA
Lorrs- LE ROGX, geplaatst
gt'boreu Brink.
besproeien, en heeft een prachtige groote Springfontein voor de woning.
Ondergeteekende,
behoorlijk
Het Eigendom is beplant met 8,000 gcente Amerikaansche
stokken DE
OP
daartoe
gerechtigd
door de
en 15,000 ongeénte ditto, en ruim plaats op zeer goede gronden voor
Dinsdag, deu ~Osten SOL, e.k., 1 :>0,000 wijngaard stokken.
(De vroegere
opbrengst
was 1:>0 leggers Koloniale Regeering, zal per pubs' MORGr::NS n:s 10 CitE,
lieke veiling verkoopen op Zaterdag,
wijn).
Een groote boomgaard beplant met uitgezochte
keurige VruchtULLEN
de Executeuren
Testa- boomen.
den 4den dag van December,I897,
Het eigendom heeft uitgebreide
zaailanden, en is bijzonder
mentair
publiek
laten
ver- geschikte voor eene melkerij op eene groote schaal.
voor het Magistra&t.akantoor, Aliwal
koopen, het WOON- ERF van de
HeinBELLE
VIEW grenst aan het eigendom onlangs gekocht door Noord de geheele Runderpelt
overledene _gelegen in de Bainstr aat, den Edelen Heer C. J. Buones.
ing ten zuiden der ~
Rivier,
waarop staat een suffisant gebouw,
Deze is zeker eene zeer schoono kan:'! ; een ieder die zich van een afdeeling Aliwal Noord ..
Id in drie geriefelijke wonin- mooi en aangenaam
De Heining ul eerst iD secties en
eigendom wenscht to voorzien behoort bij deze
,twee
waarvan godurende
het Verkooping tegenwoordig te zijn, om zijn kans t"l staan,
later in het geheel worden opgeveild.
van de overledene altijd goed
De lengte der Heining is omtrent
zijn geweest.
Het Erf is
56 mijlen, en .trekt VU de Stormmet verscheidene
vruchtEen zeer prachtige
assortiment
Meubelen, bestaande uit:- V oor- berg Spruit naar de WilgtlSpruit.
en de tuingrond
is van de
Deze is eene kans Toor boer m en
kamer set, tafels, eersteklasse Piano, tapijten, scbildsrijen, enz.
Lobby
beste, ook is er een prachtige stand- .Meubelen. ,BA 'ek18A8e Slaapkamer Settee, met French. koperen lede- speculanten om goedkoop draad en
houdende foutein np het, eigendom.
kanten voor 5 slaapkamers.
Eetkamer set, telescope tafel, sideboard met palen te verkrijp,.
Het eigendom heeft recht op het
Termen
billijk.
Drie maanden
spiegelglas, dumbwaiters,
enz. Breakfastkamer set ditto.
Rookkamer
buurt water uit de Spruit Rivier.
krediet op goedgekeurde
;,isseIs.
en Kantoor Meubelen; Dinner, Breakfast
en Thee Serviezen, Glaswaar,
Iemand die eene stille aangename
Onthoud de plaats: MágistraatsEleot.-oplated Dish Covers, Keukengereedschap,
enz.
woning begeert, of eene winstgekantoor, Aliwal Noord.
vende gvldbelegging zoekt, k~n ni~~
Datum, Zaterdag, den 4den
beter doen dan deze Verkoopmg bij
:;}Paarden
Ezels,
2bO
Vette
Aanteel
Bokken,
1
Kap
en
10penkar,
te nemen.
Wagens, Tuigen, Ploegen, Eggen, Boerderij Gereedschap.
Vaatwerk, December, 1897.
Voorts, het gewone assortiment
Eindelijk 15,000 'bavergerven,
en wat er meer
N. E. SMUTS .& Co .. ;
Huisraad,
bestaande
uit
Tafels, Brandewijns ketel, enz.
ten
verkoop
zal
worden
aangeboden.
Stoelen, Kasten,
Ledikanten
en
Afslagers.
VERKOOP/NG TE BEG/NNEN OM 10 URE V.M.
Katels, Glas-, Aard8-, en Porcelein
werk, Keukengereed.echap,
1 Stove,
P.
eas., enz.
Stellenbosch, 5 Nov. 1897,
J. J. V AN DER MERWE,
J, G. HUGO,
OP

D

h~

aJle apothekers

lor

'. I.!.

zeer smakelijk.

p~t,

oorspl'Obkelijk onderzoek.

!EI --STELLENBOSCH.:
.. «- • JIL, .1fL

!!!£_

jaar ,"

bet ~

Bot heeft :'.~, .
!f;ijd "fOOI' proefneming doorttaD. en word.!;·_:/
hloeda:et.,ura
dOor pneeaheeren
over de ~)é

68.-No &520,1

LJu

'.;:

,mod~

nau'lI'bI,m·iv.

"l,I~.hoorn
i-"",p.'!(.'b@Afd,

DEEL

...

",,;

WIJn vaa. ~"

WOJ~n~e4""'·.,-.is
_

1/6 van alle apothekers.

Do

,,~~....,

lVen~an''''''''''''''L.,'
~ns
(bf'I,.tUmde .... l~urendc

tige en hysterische
hoofdpijnen;
eene positieTe
verlichting van neuralgia-let
op de handteekening in rood inkt over pamphlet op elk doos.
Geen ander is echt. _ V raag uw drogist om een'
monster (vrij).
In doosjes van 12 doses, tegen

i"ll'l
}\U.,~Cb6

dit . "

~iDdI

-

.

daar, '
f,1i biju altooé- .
__

,.;;."

Cc;

'c'

2

Kaapstad: eba

TENDERS

Á f deelingsraad

Belasting voor het dorpsbestuur van
Durbanville, te worden opgelegd.
IERBIJ geschiedt kenu~sgeving
dat op eene vergadenng door
den raad te worden gehouden te
dien Kantore,
na het Hof voor
objecties op .Maandag, 29 November,
a.s., er voornemen
bestaat
eene
belasting van ld. per £ op de
waarde van alle onroerende ~lgen.
dommen op het dorp Durbanville te
heffen volgens Proclamatie No. S12
van Ui97, ten dienste van genoemd
bestuur
voor
de 12 maanden
eindigende 30 September. 1898.
Op last
C. LIND,
Secretaris.
Mdcelingsraad
Kantoor,
St. George':> Street,
2li October, 18~i.

Ter-

....

in de ~eeliJ;lr
Barkly Oost,
IBUWE cc 'DUCH~S8" Ka~t Venater-luilcen. áfgewerkt ~
reisende met rV~n
door O8IIt!n\'8r·
prach~
teekenIng van Ingevoegde Kant, met Veer
voerd lODderlei~ voor hnnne epaIlDen,
allJDede eenig 88D:gevoDdeo IChide MIl Koord, Kwastje. enz., kompleet.
•
te rIoh~
op 88Dlgerlei wijM .l1&li
de BeecbermiDp;
:Muren, Behoudeni
2 Voet wijd'
10/61
Mureo8D Xeerldippen op, en in de beddin3 Voet wijd
.... 12/6
en
gen van de YelIIObeideD8boTengenoemde
3V
.. oet 4 duim wi~d
13/9Jeenige
lengte
wegen, nllen "t'Olgena wet worden ftr·
3 V oet 6 duim wijd
14/9
tot op
volgd.
Op Jut,
.
4 Voet wijd
... 17/9 9 voet.
B. EDWD. BHA WE,
4
Voet 6 duim wijd
19/9
.
BécretariJ.
Deze prijzen sluiten in de oprichtingsonkosten
(door onze ergene compeAdeelingBraad Kantoor,
Barkly Ooat" 13 Nov., 1897•
tente Werklit!den) te eenig Adres tussohen Wijnberg en Zee- PUDt.
WepD,

A

.
.
WITL.U(,TE,

T

r,nlk WI~BURG,
"INBUR(r.

BAL JOSiPB!T,
Aldeeling,
OP

(t)

Woensdag, t December,189
EJUFVR. de Wed.

\I

G.

D

0 P.. WOENSDAG
.

den lsten

December

In front

van de Publieke

Kantoren,

5 0 K (\ST BAR EER

•

(hst.

a ·s .

~e I»op_'elPW':l.IIe,
\)

VE N

9 8tllkvaten van 4, 5, 6 en 7
9 Kajaten hO'clt kuiJ?8n
Trap en onder Balies,
Trechters,
en ander
gereedschap
~
1 Brandewijns Ketel
5 Stellages
1 Paar Zeiltjes. 1 Culrivator
4 Koeiën, 2 Rustbanken.
1 Nieu we Kapkar
1 Buggy, een Openkar
Eenige artikelen Huisraad.

APPLICATIES
voor' bovenALS VOLGT:
genoemde betrekking vergezeld
lllok A, Lotten I, 2, ;~, 4.
van de bij de Wet vereischte ge.. Jl
"
1,2, a, 4, 7, 8.
t~gschriften
v~ be~w~~he~~oeld
" ~
2, [I, 6,7.
g rag van
0
aa s
00 •
L"
7,~.
commissie
en den Predikant
der
0
" 1,2, :1,4.
Gemeente I'd
waar applicant
werkzaam
R
I, 2, :J, ti.
t h
P
V
:1,4.
ro
was. en h I ~aa:c
a)1 ee~er
d A
I, 2, :l, !\ Co, 7.
30 AandeeIen
in
testantso e
er.
zll en oor en
Il"
1,2, ;{, 4, ~, ji, 7. R.
ondergeteekende
Brandewijn
~'UI_..O\"" ..
ingewacht worden
('
tI
')
.,
4
'I
I)
7
~
v
"
, ~,",
,',
, , .
Z ct!
tot op ] 6 December, 1897.
Gemelde Erven. meteude'Jzt)
x 2lH voeten, 7.ijn gel~n
in hl'! beste gedeelte Tan 1 AandeeIen in de Drukpers
W ~ t.ial ] 898.
Werkzaamheden
te beginnen op het fraaie dorp Porterville, en bieden de beste geldbelegging aan.
..
schappij.
t- L.Il>
F. J. HUGO, P. Zoon,
12 Januari. 1898.
Porterville is een der belangrijkste dorpen in de Westelijke ProvlDcle: .:Met 10 Aandeel
in de Paarl Bcrgwij
Hon. Secretaris.
n IIlwo ,
<c "0
Salaris, £120 per jaar en de hare bloeiende Graan, Wol, Wijn, en Tabak Hanie, I Ilare d 00rt oe htb aar. Cla.w
MUlltscltappij.
ct: c:: Daljosaphat ,
Calvinia en de Binnelanden, en bare korte aflJtaDd van den 8poort~ln die
c:(
0
l:) N overnber 18\17.
schoolgelden.
IICbljnlljkbinnen kort tot naar het dorp verl.engU ~I [worden, geeft zIJ de echoouste
o,
Verkooping
van Huur van Mit·
Wed. J. o. DC P""''''''UIoJ.'''''
Billijke reiskosten, gestaafd door en zeldz.aawstegelegenbeid voor bandel en industrie.
c::
W Il>
!cheU's Pas Tol voor 1S9S,
kwitanties, zullen vergoed worden.
Op 1lV'OODIICI. .. jf, den1.êen DeoeDl.ber, .....
lil 4er SP'J, lmaelmu 4 Co"
cx: E
N. n.-De
gelukkige
applicant
Zal aan een ieder kans ~even worden om van die gelegenheid gebruik te maken
E O!ld"I·.!!L'I~'l·kclide zal
per
E
Vendu Kantoor,
moet
zich
voorzien
van
een
onderen
zich
van
eigendom
te
Porterville
te
verzekeren.
~
PPLICATIES
voor d~. betrekIl>
publu-ke Veillll~ verkoopen
up
Paarl, Nov. 1897.
wijzers
Spoorweg
certificaat,
om
ID
vm:a.a:OOP%NO Tm :amO%NNlEI1!I'OJMt10 U'~.
L1J
king
van Onderwijzer
of
(/)
den stoep van lut Kantoor van den
de 2de Klasse tegen halfprijs te
Plan der Erven ter bezicbtiging aan het kantoor van den ondergeteekende.
Onderwijzeres
in eeno derde klas
N
Civielcri C011llIlL~Sal'i,to Ceres, OlD N
F. W. MILLS I Executeuren.
publieke school te Malpa1>, zullen reizen.
:::::>
III uur voorruidrlav.
np Zaterdag, :::»
W.KOK,
D. J. MILLS f .,
.
door
den
ondergeteekende
ontvangen
~
4 December lS97, rlL' IIuur, van ~
Voorz. Schoolcommissie.
G. W. STEYTLER, Secretaris.
tot :W December
aan'litchelJ's Pus Tol voor 1 ~~It).
l-:cllig di,,;:: in ,It' ~[uzil'k lijn wordt voor- worden
..,
zie n , vun af het erootsre Kerk OrR'l'I,
staande.
Applicant moet lid wezen Krausdrift,
E.MIIJE
V.\N NOORDEN,
. Op last,
tot eeu :II oud Trom,
p.k. Winbu"g,
van de Ned. Geref. Kerk.
.
8 Nov., 1897.
B E~ Il.Y C\.Il.SO\,
noon
Getuigschriften
van bekwaamheid
R. l.\iI.[ULLER'B.
en goed
zedelijk
gedrag,
eeue
Afd. Raad Kantoor,
Gr01t ef/ Kleidof/del Musiek Woor·Huis vereise h te.
Reinigt uw bloed met A)'ef', SarsaCeres, 10 Nov. 18g;.
Onderwijs moet gegeven worden
parilla - het meest "enrouwbare
af1\KIJKHEER,-Op
uitn~iging.
uit .ve~heiden~.distrikten,
en .~oor
l'ETRl'SBl'RG,
O.\'.S.
in Engelach en Hollansch.
Zingen
voerende middel, dat ooit ta:amen
LII mijne vrienden uitgenoodigd :.Pubheke Bijeenkomsten b.'J ~
gesteld wenl. Voor OCrOfUIa, persten,
zal eene aanbeveling wezen.
~weren. &eere plekken, steenpuisten.
PPLICATIES
voor de betrek- wonen heb ik er in toegestemd op mijnen ouden dag die lange "l'18 UIt
Salaris, £60 per jaar met vrije
puistjes. uitsbg en alle kwalen die uit
liefde ~oor mijn Land en Volk te ondernemen, mi88'?~ien v<><!rde\. laata~
logics,
Billijke
reiskosten
zullen
king
van
Assistente
in
boven·
XOTICE.
bedorven bloed voortspruiten, ja deze
miJn constrtuenten
.~le
betaald
worden.
Voor
verdere genoemde school, vergezeld van de maal in mijn leven, om het voorrecht te he~n
medicijneen speciaal middel. .Ayw'.
ik 20 jaren gediend heb, toe te spreken. op blJ8eukomsten
door mIJnt.
bij
de
Wet
vereischte
getuigschriften
bijzonderheden
doe
aanzoek
bij
""
~ EHS of Fal'm~ in ti, i> 01-.
SaraaP'UWa is eveneens goed als em
()
van bekwaamheid, goed gtldrag van vrienden bepaald. te
middel tegen cata.rThe, rbeumatiek. ea
YlsIOn
Ol·l'r whwh
1'lIldlc:
L. ~A.UDE
de laatste ScIlOoicommissie en Predirbeumatielte jicht. Ala een venterRoads rUil, be'IIJ.;.; desirull> nf fCli-:
Piketberg, op den 15den December, e.k.
P.K. Rhodes.
kend middel bevordert· het de spij ...
kant waar applicante
werkzaam
cing tho sanw, wherhy '!il;llï,"~ Ill'
Diiót. Barkly Oost,
Porterville. op den 16den December, e.k.
vertering, prikkelt de trage Iewr, verwas, en lidmaatschap
eener Pro·
lIse of tlte COllllcd wdl JH-! ("IICl'LiIII. !
12 Xovember, 1897.
sterkt de lI!tluwen, en ~
bG &eTulbagh,
op
den
l~den
December,
e·k.
testantsr,he Kerk, zullen door den
a.rt' reque"t"d to gi\·e ill J.';J,r
~I \
atel op wanneer het \oernrakt Is ~
Ceres,
op
den
21sten
December,
e.k.
ondergeteekenae
ingewacht
worden
weeks \)l'cviolls \oticc to th,· (_·Ollll·.
oververmcoeillis 0( uitpUttcIIde ziekte.
tot op 15den December, 1897.
ei! of their JrJteution ,,0 to ol,).
oven! beschouwen
~
Goudini. op den 23sten December. e.k.
Werkzaamheden
te beginnf'n 12
Ayer'l Sar$aPariIla als de beste., Het
.L\nd that all person.; cllltlv,ltin~
Malmesbury, op deti. 4den Jannari, e.k.
EN
Onderwijzeres
voor
een Januari. 1898.
is een kuutig toebereid JDeJICId na
.
damaoing or ub~tr,:('llng any I'lllolic
derde~klas Buiten school, eell
Hiebeek West. op den 5den Januari, e.k.
de sterkste alvoer- en ftftterketlde
Salaris. £108 per jaar.
H()ad~T!'ekrntlt or Ollt>pan in tlti~
middelen.
Geen ander bJoedreiAJminuten gelegen van
RAN D E \V IJ N
STOOK· en twintig
Moorreesburg,
op den 6den Januari, e.k.
Kennis van Muziek en Handwerk
Divi"ion after this ~utiee lIdi oe
gingsmidAlei geeft zoo veel wldoeaiac.
Om onderwijs zal de voorkeur hebben.
~
KETELS;
alle grootten
in !Jet dorp Campbell.
prosecuted aecordiug lo law.
Darling, op den 8sten Januari. e.k.
oC il zoo alse_n in \'TUI.
\'oorraad gehouden en yolgens order te geven aan 12 of 1a kinderen in
Billijke reiskosten. gt'staafd
door
J. F, I'. l'EIWLIJ,
Hopefield,
op
den
Ilden
Januari,
e.k.
Hollandsch
en
in
het
Engelseh;
gl·maakt.
kwitanties,
zullen vergoed worden.
-------moet ook instaat zijn om muziek te
OnderplaaLs, achter Piketberg, op den 13den Januari. e.k.
N.B.-De
geslaagde
applicante
Tljv. ('ounci!
(lilic.·.
H. J . DYKMAN,
leeren en handwerk.
De applicant
Paarl. l~!Uct, lil:',.
moet zich voorzien van een onder.
Op Worcester hebben wij reeds dit jaar een groote vergadering
moet een lid zijn van dl' Holland.
- - -' -- ----- - ---- - --.
7, HANOVER-STRAAT,
wijzers Spoorweg
certificaat
om bijgewoond.
sche Kerk.
AI deze onderwerpen
C<VaJI:P.ua&D 1100&.
' tegen halfprijs te reizen.
.
Eerst.e
,
Ik vertrouw da.t do andere kandidaten
ook tegenwoordig
zullen
worden vel'eischt, alsook goede ge.
DR.'
J.
AVER
"
CO:;
zijn. Zoo de Heere wil zal ik ?p bovengenoe~de
datums teg"3nwoordig
W. ROB ERTSON. V.D.M .•
tuigschriften van goed gedrag.
A.
V oorz. Bch. Commissie. zijn om 10 uur des morgens op lede re vergadenng.
Applicaties
moeten ingezonden
l'I'LICXflE~
yuor
de Ill'·
worden voór 20 Decemher,
1897. Petrusburg,
O.V.S.,
Uw dienaar en vriend,
trekking van Eer,;ll' "\s:;istellt
~alaris te worden vermeld met wij
]5 November, 1897.
....... '1111 II
.
P. B. VAN RHIJN.
voor ue ~do Kla.; PllbliekJ tichool
logies. Applicaties moeten gezon·
.,
!'-Ilut
rall
de
Paarl
Sthool,"
RONDGAANDE;
IilhiL'r, tezamen Illt't du vereischte
den worden aan den ol'ldergeteeken.
getuig'schrifteu
van bek waamheitl,
de
en vun Lidmaatschap
dpl' ~. G.
H. M. HART MAN,
PPLICATI EN voor do betrek.
TE
Kerk, zllllen door deu ond('rget~e.
N ooitgedach t,
ERKOOPlNG
v~ de Paob.
king
al:> ho\'en
genoemd,
kendl' wonIton Iu!.!,·\yaclll tot rlell
P,O.
Campbell.
zullen door dell OnJergeleekende
BANKFONTEIN, wijk MODDER· 40 Oprechtgeteeide Paarden,
'v'aft Tol in Nieuwe Kloof,
:::!(jsten'Jezel'. \\"'I'k t'J aalll·aanll·ll
voor het jaar 1898. op
WOrdCll illgewae!tt y';',r en tot den
RIVIER, BOSROF;
20 Uitmuntende Eze~.
na dl' Kerst\'acantl,'.
1 !.lIen Decembe!' a.anst.
E ondergeteekende,
MALMESBGRY
tialaris £ 1VI) zonder, of Jo: 1~'I per
Dinsdag. 30 November, 1891,
PPLICATIES
voor boven·
Applicantl'll llt'h, Il'Yen ~Iechts eell Executeurskam r en Voogdij- en.
door den weleerw. A.
OP
jaa!', ui" Hppllcallt ook lessen III
'8 MORGENS OM 10 UUR.
genoemde betrekking.
~ergeOnderwijzers Certificaat tt' bezitten,
die van woning ",enscht te
Brand
-,A8suran
lie
Maalscheppij.
houtwl'rk gel eu kan.
zeld van de bij de Wet verelJ'lchte
het welk t'en~ vt:reise1tte is in alle
Voor het Kantoor van den onder- deren, zal publiek doen velrltOOlMlOo
.AJn:,.,
getuigschriften
van bekwaamheid,
GOll vernemen ts ~c!tojell, ook wordt
aan de Pastorie, op
Kennisgeving
aan
Crediteugeteekende.
G. J. JOLHEI:{1',
AL de Ondergeteekende
Publiek
goed gedrag van cie laatste Schoo~el' OnderwIjs ill Halld· en Xaaiwl'rk
ren
en
Debiteuren.
Op
last,
tit.'c. :::'cl1.ConHnl::>sie,
doen verkoopen to
commissie en Predikant waar appIt.
verwacht.
Kll'lll llrakell~tein,
CHAS. ADAMS,
In
den
Boedel
van
wijlen
Pa;n:ll
cant
werkzaam
was,
alsook
lidmaat·
tialaris is £0(1 pP!' jaar, v~rJer
<0. 10 nr ~"ci,s·)
p k Lad,'· lirl'y Ur:Jg ~tatie, aliI' gelJf'n vou!' Jl llziek OnderwijS
Secretaris.
EVCARD
DJ:; KOCK. van
schap eener Protestantsche
Kerk,
Afdeelingsraad
KantOor.
De
volgende:
1 Zitkamer
Klein Tlrakl'n~t":II,
zullen door den ondergeteekende
bovengemelde
getal
Paarden
en
ndiell de applicanLe zulks \·crstaat.
{j \nl'. 1";'1;.
niebouten set, 1 Klavier, 1
Tulbagh.
30
Nove-mber.
1897.
Kost en InwoJJlng zilllen als naar
ingewacht
worden tQt op V,den Ezels van 2 tot 5 jaren oud, !\Vaar.
nium. Ronde Tafels. Wasch.
gewoonte dOOl' i]en Hoofd-OnderMalmesbllr.y Afut'eli II/S.
December, e.k.
onder verscheidene egale paren zijn.
IT
I Id48Und'cnlaad.
en
andere 'I'afels, 1 Telescope
wijzer vl'rschaft worden VOOI'slechts
Werkzaamheden
te beginnen op waarvan oon groot ged~lte
ge.
AG
lUQWUut;UI'
Tafel.
1 Prachtige Sideboard, Ma.
'\
LU~
p.flrsonen
die
yonloringen
12 Januari, 1808.
dret'seerd is..
De Paarden
zijn
_
P
et'IIe plaats il! diL ui."tl'ikt. £:2 lOs. per maalld, alles ingesloten.
houthouten en andere Kasten, Stoe()_ Appltkallkn
hebhen tegen den IJovenge.
Werkzaamheden
te beginnen met f.
!!loeten Instaat
Salaris,
£120 per jaar en de geteeld uit de ~s~ s~oeteri;en ~n.de Schut te "H.ardekraallje"
Ien in Soorten,
Spicgel~ Hang tn
noemden Boedel worden verzocht schoolgelden.
zijn olHlt.·rricht tl' gL'I"'n In H.ol- de opening na de Kerst vacantie.
Hantam, Clanwilliam en Ca.IV1llla j
Tijgerberg.
andere
Lampen.
hunne
"orderingen
in
te
zenden
bij
Ccmmunicatien
te worden ge.
landsch,
Eogt'lsch
l'n
)I~z~ek
Billijke reiskosten. gestaafd door geen kosten zijn gespaard om de
IERRYJ
geselJiedt
kennis.
het Kantoor van opgemelde M aatAlsook de gewono versch .. 1"<
(Piano).
Er ZUil t<lechts t":ee kin· addresseerd
kwitanties, zullen vergoed worden. beate te verkrijgen.
zij zijn ge.
geving dat de heer SIMON
schappij te Malmesbury, binDen zes
heid Glas- en Aardewerk,
w&aroBp, J. RETIEF.
deren.
Salaris £30 per Ja:lr en
N.B.-De
ge-slaagde
applicant
trokken uit de beroomde ir>gavoerde THOMAS ANDERSON
Janr .• ala
weken
van
heden;
en
allen
die
der
een
Prachtig~
Dinner
1"IfI'l"VJf'';''
Esthersdal.
alles vrij. Doe aanzoek bij den on·
moet zich voorzien van een onder- Paarden, Ace of Diamonds. Ace of Schutmeester
Tan bovengenoemde
zijn worden
Keukengereedschap
in soorten,
Paarl. daaraan verschuldigd
Jergeteekende,
..
of op lSden
wijzers 2de Klas Spoorweg certifi- Hellrts, Oxcident, Piet en H~up.
Schut 8&DJlesteld is in de plaats nn
verzocht de door.hen verschuldigde
Stoepbanken.l
Spitier, Kanarie
December
(e.k.)
Werkzaamheden
cut. om tegen halfprijs te reizen.
De Ezels zijn Eerste ~.
waar- den heer Geo. Raas, die bedapkt
en, en een menigto aoool'tl
bedragen binuen hetzelfde tijdperk
te beginnen Februari 1,1898.
F. W. C. VAl' NIEKERK.
onder een span donker bnun.
heeft.
te betalen.
reD, te veel om te melden.
Seo. Sch. Commisaie.
.
J. SMUTS.
. ..
~lIIt.
.A. C. NELSON,

lt. MtJLLER,

i..

t

-

Ceres .AJueeling'srnad.

(3)

PLJl8S1S, van
zijnde hare plaats

,

hoed I
E ondergeteekende behoorlijk gelast door de Executeuren in den
e nn Uit de hand te verkoopen, heeft
gelast, op
wijlen den beer FRBDERICK JOHN OWEN, lal Publiek doen Verkoopen voor ondergeteekenden
rekening van gemelden boedel,
.
gemelde plaats en datum.
te verkoopen,

Onderwijzer Benoodigd
•

TE

Paarl.sehe

_

Voorzitter •

,

Publieke

VRIJ.

lr
Wt).lIJI1

R. F. ASHFORD,

.?,E

4

4

J.
Koloniale Waaa "lIIIer en Trnst laatschappH. M
LAND, LAND, te PORTERV. ILLE !!. " Nauwbepaald "

Bloemhof School Bestuur.

Ol

4

'8 MORGENS TE 10 URE.

nen
zullen dete voorkeur
werkzaamheden
beginnen hebben;
bij het eerste
kwartaal.

Hooldondel'WJ)zer Banoodigd'
., -', Rondgaande
A

VOOR 1897 en IWS.

2 en 4, Darlingstraat.

Certificaten
. van
bekwaamheid
moeten overlegd
worden.
Salaris
£15 per maand. Ongehuwde perso-

W.

E.

Ni''''llJs-V,rtoo1linlf-N'

Buiten Blinden, van ieder soort, "emookt 8n 0 ~'e8et.
BEREKENINGEN

's

KOLOSSAAl,

HET BESTE ASSORTIMENT VAN
Blindens Holland, Franjes, Rollers, Gordijn P~en, Art
lJrlua1iD1, en Behangsels en GordiJn JCaterialen.

PPLICATIES
zullen ingewacht
worden bij den ondergeteekende tot op 11 December a.s .• voor
de Gouveruementa
School ten dorpe
Bloemhof, Z.A.R.
Applicanten
moeten aan een Christelijke Kerk
behooren, . én de
bekwaamheid
hebben zoo4111 vereiacht
door de
School wet.~n,
Hollandseh
en
Engelsch zijn de hoofd leervakken.

888

FRANK

N

Onderwijzer Benoodigd.

E

Valuatie, voorZi.en in
door Sectie :2 ~8 del' ufdeclingsr-aad Akt c ~o. ~II van 18~\I., van
zulke eigendommen d.i? .wl'gl;i.elaten
zijn uit Je luatste vijfjaarlijkscbe
Valvatie rol, of onderverdeeld, verheterd of anderszins, in de Kaapscho
Afdeelin('l',-voltooid
zijnde. .
o
.
Geschiedt hiermede kl'nlll:igevlDg,
dat eeue Lijst daarvan hier ten Kantore voor inspectie door Eigenaar",
H uurdors en Bewoners van af heden
opt'n Iigt, en dat cl,: Raal1 een hof
op Maantlag :2~1 ~ovellllx:r
a. S,
0111 10 uur houden zal, ten einde alle
objecties, }lf'l'sounlijk of gesl'hriftl'lijk daartoe aang-estdd, tt- Iioorcn,
en ecnj~ gellu.:md valuatie tt' bevestizen of te verunderen.
°ObjecteeJ'u~l's moeten bekend zijn
met dl' Valuatie- der ~~ige1ltlolllnwn
waartetren zij II enschcn te objccteereo,o daar geen informatie
zal
worden verschaft t crw ijl het Hof
zitting' houdt.
Het hof van objectie
zal gehouden worden in het Stadhuis.
Op lust
l'. U\D,
~l'eretal'is.
,AJJcelint;sraad Kantoor,
U ~t. (;c")l·ge's."tl'aat,
:21) Octobe:', 1"~1;.

ELKEN AVOND

Flefuher' s Klein- bandel

dat

t

BIDNOODlGD.

Kaapsche .A.fdeelingsraad.

D

Weg Ove~hrijdinq nte.
IERB1~'
kennillgel'Ïnlrt
alle
.,e't'onden op de
H
IChilleDde oofd-i en Afdeelinpnada-

T

N IS G E VI!\ G.

E Interim

PPLICATIES
voor de bet~kking van .Assistent Onderwijzer in de Publieke
School te
Krugersdorp, Z.A..R. Men zende
de noodige stukken aan den ondergeteekende,
vóór
18 December
zullen worden ont- 1897. Werkzaamheden
ENDER
te worden
door den Controleur aanvaard na de December vacantie.
vange
ener aal. Kaapstad, tot
en Auditeur
Applicanten
in be~it van alleen
Middag. op . IJDAG 10 December Buitenlandsche
Certifika.ten· zullen
hieronderbeschrevs1897. voor d
zich moeten verbinden
het hier te
aad, te worden ge- lande vereisohte aanvullingsexamen
nen voer-v
verscheidene
Politie- der 3de klasse af te leggen ... Beleverd bij
aapscha Schiereiland kwaamheid om zang.onderwlJs
stations in d
te
vereischt wordt.
zoo dikwijls
geven zal eene aanbeveling zijn.
worden
gevraagd
Tendera
Salaris £180 per annum.
gerst) hier
monsters (be l~groene
JNO. SMEER,
ileveren.
Zij mogen
ten kantore
Seer.
der Sch. Com.
eelte
van
den
gevoor eenig
tenderen.
Twee Krugersdorp.22
noemden voo
Oct., 1897.
voldoende bo en ter vervulling van
oeten in elk tender
het kontrakt
. Ue voorraad moet
worden Term
'aliteit zijn en in een
van de beste
EN Onderwijzer
of onder~jgewnd en g 'de conditie worden
zeres op een plaats
vier
geliverd.
uren van Aliwal Noord, om 10 of
Hede:Mi
irs, per 100 Ibs.
11 kinderen onderwijs tt, geven in
Gebroken,
lel ies
"
Engelscb, Hollandsch en vier (4) in
Kaapscho
"
muziek (Alle deze onderwerpen
Kaf
[Cr"
worden vereischt).
Applicaties
met getuigschriften
11a ver huli
"
"
ei rocne G ¥ st"
"
van bevoegdheid
en bedrag van
salaris zullen ingewacht worden rot
Zemelen
""
St.roo He
e;;ol" I
"
op 30sten December, 1897, door den
Klip Zout·
iJL'r "
ondergetekeende,
di.enst te beginnen
na de kerst- vacantie.
Dl' yolgend
%ijn de ..Stations
alwaar d,' voor ad vcreiselit wordt:
(J. G.) F. G. VAN AARD1~
Kamps Haai, \ odstock, Maitland,
Wi'ndvogelspruit,
Observatory R . d, Hout Baai, Diep
Aliwal Noord.
Rivier, Clarem
t., Mowbray, Wijn.
berg, Constant
Retn'at,
Simonsstad, Durban W .Durbanville, Philadolphia en I'hil
IC.
I .A• .JE~~EH,
PPLI~~ TIES, v:ergez~ld met de
Chef del' Politie.
noomge
getlllgschnfte~.
van
Kantoor Vali l'.oIi . Chef.
ctn br-r I,·<'ï.
Ka''i"taol,
J'I x
bekwaamheid
eu goed zedelijk ge·
dragzullendoordenonderge~kende
ingewacht
worden tot 8 December
GA. OF tH
RIJFAAN
1897 voor de betrekking van Hoofd
Ond~rwijzer VOOI' de Llde
Klas
Publieke School te Daljosaphat.
45 EN 47 STRANDSTRAAT, KAAPSTAD.
Salaris £1,')0 per jaar met vrije
I·.f\ 1:",133
-oul'ng (die ook ruimte hooft voor
" bom-dors]
,
011 ALLE EM EENIGE SOORT
10
met uitzicht op ver'c() hoorrinc indien genoegzaam
gc tal
L.
wordt.
0 boa;de~~ verkregen
.Q
Werkzaamheden
te
beginnen,
L.
ct! " indien mogelijk " met eerste k war·

bet aar 1898,
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(.IIt VERSEMESTS
PRIJZEN
A \H RIlO. \'1"<- HE WIJ~(,A \RD
1 A{,ER 1~\)7

itheatre.
AVOND'
s

F•

VOOR
PLAN

r

betreldllnlltot
rle (,ou\er""ment
.. Kun
nlog@~IOg''lo
11 nlO I ~9.. wortlt hier
door ter al,rrmeeoe uaricht bekend gesteld dal
d. prlJ,en voor b,,~..ngenoemde to wordIIn aan
",boden "Jil <oor IK 17 .1. volgt -

M

KLA~

A

'0"

E.

,le groot8te ea geLOndsto wTJngaarden
:Amenkaan""he
stokken (""0"""1) van de
soorten Rlparl&. RUI-tns
8010D18. en Jacqnez,
bel!l.a&nde UTI niet minder dan 3 ()OO .tokken,
.tunde Dlet minder dan Il yoel w""",IJd. van
elkaar geplant ID 1~96 I PnJ .. n ~an ilo elk
1
.t:1l 10
'10

)SSAAL

(Vuti. ,_

KIllBERLEY.
JaMU lA_.

19 Noy -(Per
telegraaf)
I • d
1 1:4 ij
M .. I ...
Mleliel
o 19 0
Mieliemeel
.
o 18 0
Katferkoom
.
1 :l 0
ZemelelI
o 7 0
Hayer
o 17 0
Voer .
o 7 0
)[af
.
o 13 0
1 6 0
Ulea .
o 18 0
~len
Boter per Ib
o 1 2
o 1 ij
Bierea

~ verpderiDl' te JUett'olltebl.

CO )

I. •
0 o
0 o
0 o
0 o
0 o
0 o
0 9
0 o
0 o
0 o
0 o

d
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0

WIJ publlceeren
elde .... een wlledia'''''J'o
.lag nn de yerpderiDi
te meUODtela,
waarop
de h .. ren P. J. du Toit, L.W.V.,
en M. J. Prewria.,
B. C. du Ple.ia, D. J.
Vlljoen,
kandidaten
yoor het hooprhu!1I,
tesenwoordig
wareD.
De heer Du ToU
aprak Ilechtll over het verled8ll en de budldateu pven
eeD duidelijke
verklariD,
YID hunne
politieke
proereDl,
en er bn
geen twiJfel beetuo, dat ZIJ oprechte Afrikanen zIJD. De genoemde drie bDdlda·
ten kregen eeD motie ftD Onderttt.uDiDg
en de heer
P. J. du Toit eene YID Y8J'O

VOOBGEST AAN DOOR EEN PBOlllNENTEN RBODES-AGENT

\lt!eellllg',

December, t

1897

uoa.

(Y

..

--,

da. J 0 Truter, ....
IL
BoaebUt.-'. AYODda, da. 0 lf' J Kuller
Nj["-JurIjjbabe
1UIteD

trou weD.

eon.. _

De

CIM lur JY B. PIUS, rMJtIli
-,.,mmt).

OBDmiEELE UJtU',
Carl KobJer ltODd
c!p he$

'I'oetped

b.claaJdild _. .... r;ttritIf

.......

diIde PIeR1e Icb.Jdic.

t. hebbea. Be.abaJVOIIIl1I lOa. BOet.e

betuW..

....

CIVIELE

&atietoDlla.

om

00'

DOXDERDAG, 18 NOVEllBEB l8!J".

tO-SO, .. 'n't'ODdl, 7

~-'.~OIpDI,

..,"Delle.
~~-'"",,-

NIea ..... lUrk, s.-trMt.-·l)lorpoa,
9-SO,
ea '.. 9'OIIde, da. lF .Botha, UmOlMla1e
N.B.-.JurlQbcIae
OO1IaCte tela behoeve vaD
bet __
tatiefoada.
Ned G..t.. Kvk,
Bndeubutatrutual(E.1Iohe
CIieUat.a): "KorplI,
IO'!O, da.

CR.f.1LEII4'EITGE

ZAKEl!i.

Il. D4JlÓIl ADlU.UnE.

EiIcb "fOOr betallDf ftIl a.. voor ~
'pt "~oc:bt en
erd
r ioo
Un.praak 1'001' eaeber met kOiteu.
KLAS B
W Il IlYSI.'BG .. , Il. LOt::W.
'\ oor de groo!.!", en gezond. te Wl)llgurden
SJ PeroId, Pran.cb~
til '. avooda, 7 uor
De beer Perold voor verweerdv, de heer V..
bestsand .. uil AmerTkaanllChe .tokken
van
cia G F C vtlll Linpa, SlIlIo-ud
' E,.k "fOOr kQrer
N B -Bidnur
Dooderda .... oada, OlD7 ~
bovengeeeemde
soorten
9""t op Eqro~b"
Deu wu een saak wuno W H Mybarg op
Boachboecb.-'. Ko"_'
IO'!O, eD '''VODda,
ot ,kllen yan OTel minder dan I }()()
Itokk.n
&Here lIOederen '-lag letIde die UIl lf.
7 uur, da. :MarOIIaDd
Loaw behoorde.
"und.
Olel ruinder dan 31 yoel we.nTJd. yan
Sl 8t.pblllll.-'1 K~.,
9 30, da J E P
Ke)
Loaw verklaarde dat de pederen III
Yoara faitbfulia,
elkur W~t
Steyt.lerville, en .. yonda, 7 uur da )l n_tie
&aD bur behoorde
•••••••••••• 0
£II~I
~ PI'IJlen VaD i 20 elk
C BoUl&.
'
De maptraat
deed U1t.praak dat gemelde
U weet, mUobeer, dat de ODderteekenaar _
Groenepunt.-9
45 v m,
Hollaud.cb
II 15 roedern dadeJUk lIOIIden TrlJplateu werden.
1)41
~
ih
recbt.apleerde
te
Kaapa,ad.
ft da~ bU tijd_
v
m,
ED,e1tch,
en
7
',avoad&,
da
De
Beer
40
4"
il ,
Zoodapachool 3 n III
de Joapte
~tratie
10 de w..teJUb
eD lUid
dat een
ze
verstaan"
De
~~l~~~~;~~H~H~i~e~r
zijn
on k
ze
zijn zoo dUI·
lroNIOIPLITEIT.
W"teliJke disirikten
rondreiacle om de belan
EYaDi Lllth
Kerk, Strandetraat - • Kor.
istheid
en laulliPeid
van den heer
.1:1<01
~TEIlC
De
magtatraat
gen ftIl Rhod .. kandidaten te bevorderen .n te
~
.,
10 llre (Hollauclaeb), eu •..... oada, 7 nnr
Due prIJzen zIJn open voor de volgende Venter
waren~id"lchtbaar
op de
Gewone
vergadermg pbondea op deu lSd..
er
per maand mttlng behartigen
Ik beba.f Il nl.t te .I'IJUIIIl, dat ik
EngeJ.ah), dr. Zabn Zoodapaebool ten 3 are
belangrijke
en
onergadenng
te
November 1897
..
(I) Plantage. 10 den w"ngaartl geent ge
bier ea b.. ft "Illle tot nog toe aan geen der ver_ken
beb ..ol ~ oodatoek Zondapaebool
3 If>
·.relIlbl,eld.
Vureh ta Dll ug daan
Phll'pstult n ,enrpdenng
te ColesT ... nwoordiar de IVOOl'lliter, de ed heer:T.
durende het..,lfde Jurg.tq
al. wur
,
Ebeoeser Zendmgkerk,
Roseetraat - • )lor
S Kara.ir. eD de b_
T Lou'W J BltgllaDt,
re'lOcJdheid der In
berg waaraa~
h ....
Van der Walt,
Later
oAtnng Ik van veldkornet
• rena, 9 30 en ... oada, 6 3O, .. nr Dreyer
eer men het ms hruven
op .tokken
R Moll, J Malan, J Retief, Van cler Spuy, A.
L WY,
en
A. J. III'Renaburg
een
bnef van denItrand maakt op- een brief mo meldende dat bU
WlJnberg-IMorpua,
lOare (Holland.ob).
utlg~plant n f een
..,Ifden penoon nTt Kaap.teel
bad ontnnrn,
prominent
d
men, wat! ook eene die
de De Vaal, KlIRberley
.. vODda, 64f> llre Brink: en d. aecretana.
MrT
tevoren
lIi orr' LES
de Rhodea-vereenng
ten sterkste
heeft
R~~E
ordl geeegd blOnen kort hem very.oekende al de prominente namen ..an (En!lelacb), da PN'OId, l'ranlChboek
(2) "tokken 10 ,10 1I,...,kcl I g~cnt
heil
Hollsedeehe personen op te geven
Voo"" ver
10
y Weet te lullell ont81monlJlltad - '. Morgen. ( Hollandacb ) en
De notulen der VOMge YVpdenDg gelezen ea
veroordeeld"
Op deze twee vergaderingen
up gewurtelde "ok]e.
of op lootJ""
Inonda
(E~lacb)
dr Hilgard .Muller
geteekend
reke
~ re"en van Ilin reDt zocbt bU mu dit ol' onse eente Bondsvergad.
van des heeren V~ftters kieaers ~erd gering van
• bekend te .tellen
gedurende
het Jurget I vv' r c"mpe
m."'teriCIlAp.
De
I~ uNd n'fTfltr. V,,,,,
Kalkbaai -. Morgen., lu JO, dl! J A Buchner
nAI ['II WAGDiJll IS (lP nE M'RKT
wezen
om aan te toonen, dat hIJ bijna
Ik antwoordde
bern dadeluk, dat Ik aan Zl1n
dit me.leel~ zegt 0 a
"WIJ bewonderen
Vrue ProteatantllChe
Kerk
Hout.traattTtle en UltK"plan' 111 den WII"~llArage
De .......at-<lOmmUlllle legde baar ral'port voor,
Z \ fl HU \G. ~I ~OYEMBER
1~7
..erwek
DIet
kon
voldoen
en
dat
DIemand
eeD
alleen
n Rhodes-vereenng
Dt'
Avonddienst (Engelacb)
le 7 ure onderwerp
trekken In "bod .. k.rakter
maar we zlln
d.:arende h~t ~elzoen "an competitie
wunn
gezegd 'Werd dat de .am Tan omtrent
r
woorden
&M;n 00 dUIdelijk, dat hd velblad ptl.
kon ullireven behalve een kapTtaliAt
bhnd voor bet feit dal ... n alle beloften
TLe Llmlta of ÁgnOBtlC.. m, eerw R &lm
(1) "told,en
get'tl t hetz 1 op gr ... Irtelde
£ lOOnoodig zoo 'Wesen voor het tiuntellen
v&ll
Tol
mune
verhulD!!
beyond
Ik
een
week
later
fonb
dan
kle&el'1\gedun
niet
e<
n
verrold
T8
draaien
erv
door
mvnheer
'enter
D~,
DHOon
eeD
.tal
en wagenbulll en zu beT-oilaan dat be.
otok)". of ol' 100T)e. en 1.II'~pla~
dat al de leden Tan
tak de Kol ))11.1 pm
slechts
:r.~en
wt'geschreven
aan
GOEDI RAAD-8chrlJTende
over de T'ltdruk
...erk ultrevoerd ... 1 'Worden
ged.rende
MHluen van
lmpctilie
oDhlD~n
I.e.egend I' de man dIe op den domheid,
zullen morgen te Kruluallel
k dat hIJ geen eenvoukJOg v.n Zillle excellentie, .TT Alfred M,ln.r
Omtrent
b"t bergen VBn voeder vond een
D.t I. de w[Jze waarop men tracht de Rbod8li
Jleere
.ertrouwt
en
WTen.
vertrou
worden
geleld
door
d.
PIellUl'
van
ÏotE'Il~
"ltlKIH\
1'\ K\\H
dllJ(,'1IlII!le
plaata maar 8lodelqk 'Werd op YOOl'1ltel
dig HOll~n
h
verwwn,
of aall den dat leder opge ...oed lJIaII 10 ZUid Afnka III .taat pohtlek bIJ de Hollamhcbe Afrikane" IDgang
we ce Heer. IS
KtRIJt\
BhgnaDt MoU besloten bet ,oeder op bet steelk opzetwlvk
te mlll- moel wezen beide Engelacb en Hollandocb te te doen Vinden Ik behoef bU de feiten, bull'
want bil zal "lln al. een boom wensch
.prek.n
zegt de B.d. "u~rl"ná Nri"
Het lOU
blllUOlder te l.ten
de teerelaru werd gelast
(
(1 I , >or Ir" ~Ker Jen \:lll niet mlUdcr udn
d,. flAn h. t water geplant .. en leillen
De comm_le door de .ynodc btmoemd om d.. alle w.ken bet OO<IdlgeUit te geveD
.. n belUJIl' welen te weten boe.elen van ben boven II"'noelDd, meta te voeren, .I•• preKen dUI
dehJk genoeg
Zullen de Afnk:aDen bnnll.
Line wortels TlfC8chlOt aan een.
1 ,,~.,
enl)". gemeente v.n 8trydeDhurg te be&oekell, &al op
.,,)
die dil i"voelen veroordeeld bebben belde talen
SLOOT
oogen Olet openen'
Ik raad u zend die pm
nVler en h~t met p,oea
wanneer
Vrlidag, 10 DecelDber, daar blIeenkomen om bil
Prillen <an 1.
elk
.1.1 J
kunnen spreken
Waarom ziJne excellent_
De spoorweg weggespoeld
Omtrent
bet aanzoek 'an den beer H. ZlmRbod" bladen ongeopend terug
Doe. gU dit geleaenbeld \'&n d•• vondmaabmenDg
er hitte komt mMr zlln loof bliJft
tegen
tbeone
...
n
tbeone
door
bem
selven
In
be
I 'I \ oor k\\ eeker en \ an rllet
De voorspelhnglaD somnllgen
uat de
DIet dan bereikeo de ultgevel'll de onde"teunen
!{I'l en
en Tneen Jaar van dr""ite
'Woordig te .un, en daarna op Maandag
13 mennan dat de mnDlClpabtelt ..en gedeelte van
oefenmg gebra.cbt - DIet een proef gegeven,
mtnder dan ~ II'" tutJf'S
de .Ioot lIOO.. er ... 1 overdekken ahi wanneer hU
en de ICbmv,," tocb hun doel
Vers .. t Olet December de gemeente te ontmoeten
I. It I met bewrgd
en boudt Dlet op Apoorweg
naar Bulaw,l\o
zal '\\eg~poelen
zoodat l..der 'Welopgevoed maD ID ZUid Afnka
I rtJlen 'an .1.1 ,elk
de .Ioot voorbU zIJn denr tot bIJ ..un !!Cbeidlng
,rucht te dragen
dat bet DaOb",,1 de li. " '111'/ en de P ,Ir",/ ooder
alA de regeDs komen, III spoedlgt'r
bewaar"
!.elde talen mag aanleeren '
1.1 )
dezelfde
redakt>e
.taan
zou toemakeD, werd door de straatcommlSlle
0.. Albeit Cera .. te Betbube U VS, be
heid geViorden
dan meu gcd,lCht heeft
D,oo:;r;>
dlOlfgtf'
Deze kl,tcbt kllUKt
EE~ORAPPIO V"'R\ AL-Er bad een amu8&t1te
geapporteerd
dat zu zulks Diet kon aanbe, eien.
roepen
De uwe
Het bencht
dat 80mmlj{en der opoDlnll'sIfebeurten... pluta In verband met b~t verboor
docb tevell1i beval ZIJ un dat de brog naar
ODS nog ~tM'ds toe vao Uit het noord" eat,f
I
~
'"
'I.
I~
S.
UAA1'SIlI
EEDEItt:S
gasten
te Johannesburg
ZIJD aang-~komen
van de G.lnkburgera
te Kimberley
De June
Da K""tell nn ll&rmmTth () V S beeft Breda.utraat leidende moet hreeder gemaakt UI
( 0 "p"rUlcve
kweeker ,en worden tot c 'mp"
leliJkE' ged ..ell, <lf'r Kaapko~Dle
BIJ al de
op hun terugreis
van Hulawa) 0 komt ge- werd des middaga gedureDde etenAtJId 1lJ. naar
o
WU, de redactie, laten den naam weg
voor bet beroep Daar Jeppeoitown, ZAR
be worden Het rapport werd aaDgenomen, eo ver
t.tle
111 le~
Klasl\e niet toegelaten
\V~der" a,d dl,;h!'den
welke de hoert'n-be.
i"woollte opgeeloten
en van veM'el'lleblOgen
der ...erd "-lolen
4at de beer Z,mmerman de
IIJktlj(llg met het telegr .. m, Jat een~ kendankt
Bo.engenoemde
pr Ilen tullen .. or lel1 I IC
Toonlen
I!:r namen
"'D1ge borden vl.... cb
Iloot op eigen kOtJten kan overdekken onder
vuiking
III uns Imd
ID de afgelf)()pen
UlllgenDg
te Rulawa"l"o IH gepuhhceerd,
;le"un
,algeD'
lo volgende
tabel
<aD
en
groenten
en
een
beker
tbee
De
beeren
toezlCbt
van
de
.traatcomlllllllue
vertlpoeld
IS en dat het
Op 30 No ..ember 1898 dill over ruim ... 0
m,I,tDdE'n h,ld te verdureD,
komt nog deze dat de spoorweg
m~rk.n tw Jaar, boopt men bet. bO J&rIg '-taan
van de
WO' EE~ 8L4KlT
verkeer
tot nadere
kenUlsgevlDg
lA ge- leden van de June vonden de koet wat ICbraal
z" IlNote aller
bepme, lOgen - de \ erDordrecbt, 16 Nonmber 18(1;.
en
de
drank
Diet
van
de
beate,
maar
zu
W&reD
gemeente Bloemfontetn, IJ V.8 , te TIeren
KI h \
AtOpt
De laah!te brieven
te Hula" a) 0 hongeng en heten zicb DIet tweemaal noolen
De straatoommta."a
le ..erde haar npport 10
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WESSELS & CO.,
Tege. 5 pel"

RIEBEEK SQUARE, KAAPSTAD.

OoI.t·

Invoerde" vin Verbeterde Landbouw- en
machinerie en &»ren Werktu;,en.
DB 08aO

_t.'

,jure'

e8l'8te ,erbInd, wer~igbaár

H. F. HBNl)RIK
21, ST. GBORGE'S STRAAT.

ZELFBINQERS' EN, MAAt-ERS KlA A J?STAD~

I

ZIII DEBan II iUl SOOIT
nrllULb.

PRIJSTREKKERS aan al 'de

(811IIi8geJIn& ~ allenlien

Voornaamste Tentoonstellingen.

het __

DE OSBORNE ZELFBINDERS,

zijn licht en sterk" balanceeren
zeer licht, Snijden en Binden kort zoowel als lang graan meteven groot sukses. Wij waarborgen
dat ouzo Machines alle satisfactie goven, en laten ze door onzen AIperikaaJl8chen Expert
opzetten ill werkende orde. Als gij een juweel wilt bezitten, bekomt do Oabome Zelf-Binders en
Maai-:llachines,
'
o LIE ENS TAN 0 A A ROB I NOT
____________________________________

De Heer James Gribble,

•

Afnemer,

\.A!'r'r'8llB:~~
Steenkool Handelaars

--"---

en Stoom Kool, en ~oke,
ten gerieve van hwsgezmnen

i
i

1ferdr>n ook l("'nf"Zf'n
I .. bil~t uW' danklwre

lI:u.:.t:l--

JONES,

maar

Ik

v rie nd , J

w('tuL

011

DIREKTEUR

VAN HET

berichtcu dat hij een HEEL STEL
in EEN
DAG kan
loveren tegen minder dan de
H.t:LFT van den gewonen prijs.
Eon waarborg voor vijf jaar wordt
uiot elk etel gegeven.

'\

i.

Uitvoer

a.cII'~bo'"

........ _nu:
Sir'

BEV,~TTENDE 3 ARTIKELEN ALB'HIERONDERl

IN al:~=te

.. ......,... ..... ....

andere

..",

YU Da

Bur.., Eoopa ...

Jtogp.,., r..........
j

JOHN W. RAIt.:'

46 0
20 1

WIludir nar zui4 ifrib.

AFRIKA4NSCHE CYCLE

CORPORATIE.
Ho£.fd, KOlfloor Oe/lol:

i

HOEK VAN

i

St GIOIGBIIIAmlD'f

-

Td~m STUm

,!:~vrs~~~~
mann het publiek te

GEBOUWD
KAAPSTAb.

'

WPST'.I\
AU.

ROYAL

TA:LBOT

Alle bouw- en tim
de firma toevertrou wd 1 met alle
spoed uitgevoerd woroen.
Goed
werk gewaarbo~.
Verandas en
balkons een specialiteit.
De firma heeft altllo8 het volgende gereed voor dadelijk gebruik:
Vensterramen, Deuren (alle grootte)
enz., enz. Bou w m ate r i & & 1
wordt ook verschaft.
Bestellingen voor graniet voor
bou wdoeleinden worden genomen.

Telegrafisch A.dres: "HlIJDLUN,"
Postkantoor A.d.res: PliRL,

--_._------------

KE~NISGEVING.

Pakhu1ze1L

Vertegenwoordiger

Yan af £t6 tot £25.

KORRS; TRIUMPHS,OOUJIBIIS,
CLEYELAlfD8, YIIIIGs.

F. J..
1l.UiGUIT,

wiJ~.

3 voet 4I DUiIJl
en.'6 Voet 9 Duim hoog,
48 Duim bij U Duim.
5..

.sa

met 8piege1rta
'

RETIEF,

.... ldplela. P --I,
E groote prijawinner voor Lichte
Rijtuigen, heeft eeaeODdenin·
ding ....n ruim 2á jareD in de rijtuig bezigheid opgedaan, en mjne
rijtuipl
&i~ wegens huune goede
hoedanigheid alom 'bebmd over
geheel Zuid Afrika.

D

ID. band.ark ~
Hout) ID gewu.r

T&IlI!*l ~

pil te sijn.

Prijslijsten en Portret.ten gratis op
UIlVraa,t'.

AN het geeerd Publiek van de
Paarl en omliggende Diatrikten wordt hiermede bekend ge.
maakt door de ondorget.eekenden,
dat wij in staat geeteld sijn om
alle timmer- en bouwwerk aan ODS
toevertrouwd, met &llen spoed en
stiptheid uit te voeren; zoodoende
zullen wij de ondersteuniag van het
Publiek van de Paarl en omstreken
zeer op prijs stellen. De bezigheid
zal voortgezet worden onder den
stijl

A

.."

Zuid Afrikaansche

Jt.O.M..G.,

VoanitW.

CYCLES.

B. Q. LDlfOll eD 00.
DYla:B, KATHliWen 00.
J. D. OAllTWJUGHT eJJ 00.
B. LAWREl'f0ll en 00,;
8TKPJ1A.l{ KoPHBRSOlI .D 00.
eD bij

ao... s.....,

De ~.A.D
....
A. W. Sm.a.UII,

Lady

lII..t)C)A

:-

CHAS. W. HOLMES,

Timber Straat. Pieterrnarltzburg;

•••

Nederlandscho Zuid-Afrikaansche
SPOORWEGMAATSOAHPPIJ:

Let op het adres: F. J. RETIEF,
MarktpleiD.
Tel adres: .BOt.ief, lfarkt, PaarL

ZUlo..AP1lIKAAJl8CH8

-

IOIfIKILUD JlA.lLDlDft'

DU TOIT, 8J11IT EN 00.,

Bouwmeestel'8 en Contrak~1l1'8,
Kortste en Goedkoopste Route voor Relzll'ers en
Goederen van de Zee naar Johannesburg, Pretoria
en andere plaatsen in de Transvaal.
Dag'elijksche
personendienst
van Lourenco
Marque' (Delagobaai) in 24 uren naar Johannesburl'
en 21 uur naar Pretoria.

TIrW Ittr R_

Cis/er Kamers, Grontevtein.

T~~DE~

deg
nan
den
goec

Waarde ia werki.g te
Aabtentallip POliIeea na

IJf' GOED GEDROUOD SOLIED, E8SCHENHOUT,

Bouwmeesters en

VERKRIJGBAAR BU :-

LOHiJENSCHE TANDEN INSTITUUT
aan het publiek
1[ c:.t: rrin dodo eerBuitendistrikten
te

Ot8'

dat de zaak in vorvolg
worden onder den stijl

TE VERSCHEPEN.

(" rn n

WAL KE R,

in kwa~titeiten
laagste prij,zen,

BUKK"

TIet h.'Tf'('te Zuid·Arrik":1n~h~
e-neesmiddel
'Jocr
Jit'ht,
Rhou maucs , Rheuma uscbe JichL, Lend.
Jicht, Heup Jicht, A&Ilg •• ieht-pijnen, eus , en beef,
Tele duizenden ge'Ti.lleo. veel erger dan blTeD.i'en
noemden genesen.
Jo ... rknjl(b&ar .. n &lIeApou..
ken eo Wink.lien door geheel Zuid-Alrika.

De Heer

t)Ulw.

Bemoedigd door de enorme
verkoopingen, maken de Fabrikanten zich gereed om

RHEUMATICURO.

TANDEN!
TANDEN!!
TANDEN UI

geleverd
tegen

en Vruchten
Ki~tjes enz.

I-Iout\vol

I

WOl

.......

well

ALSOOK

bee V 40 Dl':lI WILT, nn r.",I~",.,.bll".z,
werd ~~'nezen door e-en bottel.
il. heer ,~. C0KTnR, BMln~r1,'i, '11,jolf!h'Ir"C.C
Ton.] da,dQlljk rorhcbtinc.
lf ijn zoon J., S f'U Jljn I
N,Lo.'In-:I:1t'T,
de heer J. A. S}lIT, ,"JU w\)Il,!'·dl(·(':H.
!
.:,·T<il\]/lrp.

Endill40

---_.-.---- -------

o. ou.le

Bur

'

.

teJ<antoor inde Wereld

oftJ'lP&l

(ONS EIGEN MAAKSEL),

'I:Y"I:'~_
.. wnd'
.D...I:U.I.' .&:I.aLA4'U.".

CJ

AGENTEN:

HET GENAS HEN .A11E~. :HuisIJNHEER,-Negen
maanden
geleden
betuigde ik in een brief B&lI u VIII
,de goed. uitwerking
van RHEUMATI
eURO in mijn geval.
Ik ben 60 jaren oud
en heb 23 jaren lang geleden aan CHRO:'i·
ISCHE ASTHMA en RHEUllÁTIEK
en
soeht verlichting VILD vele beroemde genae.,
lrnndigen, en probeerde alles sonder baat te
vinden en had in mijn geval alle geloof ill
menschelijke
bekwaamheid nrioren,
tot dal
ik RBEUMATICURO
probeerde en in eens
zijn mijn Neurnlgia., Rhenmatiek
en pijnen
in hoofd en aangezicht
verdwenen
en he t
nieuws ia ver en wijd verspreid dat "ou.
meester V J.1I Rooy amper heel lemaal gezond
WIUI van die wonderlijke
MediciJn,"
en dit
was werkelijk
het geval; elkeen die het
probeerde beveelt het aan.
De heer JJ.COB HN ZIJL van VI"kfont.eiu
(3 u nr van Steijnsbcrg ), is genezen
van
een schijnbaar ongeneeslijkgeval
van Rhenfllati~k en Jicht.
Nooit, Zei zijn nioee'ellevr, y,B ZIJL ....D mij, was er een erger g".
'ral van " Koorts Ziekte," ,001\18 zij het noemen, De eeste dosis RIIr.;li~I.\TICUHO
deed de lijdende JODge man rustig slapen en
medecijn
werd voortd crvnd
l<,e'2'~diend,
koe ....el de buren en 'Tienden sciden dat
.ij niet verwachten dat hij leven zon, U',l}
hIJ tioee-maal nier, en !Z'~tni~de r an de ,:"lIoeo·
kra('b~ van de RllEL,;.\lA.TlC(j la) en
PILLE~,

lletJJamé~on'Slaapkamer sot

l8IS9.

wal
dat
ver

em _

en Commissie Agenten.

1Gbe roed ers CROSSLEY". Ot10 " Gas en Olle

M

Bet E....

K '?NN't' S·0' E' VING.

Afrika dankt voor hun ruime onder- ~
sti.'uning in het verleden, hen mede i
te dcclen dat daar bij toruggekeord '
is van zijn reis naar Engeland met I
vcruien wde gezondheid, hij in de
:~~,k:~t:nc~~rsoonlijk alle klanten:
__._... _"
.
_

DPOJfllI01l'l'

.

erlanpn •

JAC.
I

N- MEUBELEN,

heeft betrokken en vt'rtrouwt hun
gunat ala in het verledene te

PAARL,

TX TE~::;CHT,
terwijl hij zijne
V V klanten door geLeel Zuid

ADSCHE LEVERANOIE,R$

D

weuacht qne
vele klanten te danken voor
de ondenteuning hem gedurende de
laat.ate 8 jaren lP'ev8n en wenaoht
hnn
~ubliekplek
te
meldenendathet.,
hij algemeen
nu een 1'UUIlel'

C:::O.

~

D·

MC

B onderaeteebnde

0 U W T EG E N ZEE R LAG E P RIJ ZEN.

~

DE'KAAP

~J.got,

'

\

"j'

,i

'.

L

t,

i

ft

"Pnttria

n

II

Jl f7L~ Ja 171
fi la. 1d.--taJa 41

lUl ~

Daaelijksche personendienst van Durban (Natal)
naar Johannesburg, Pretoria en andere plaatsen In
de Transvaal en Oranje Vrijstaat.

E ondergeteekende is gereed·om orders te OD~
'foor de
, ,?lg6n::te " Merken" van de beste .. lfarpftne"
immer iD ._
Kolonie ingevoerd, vervaardigd in de Fabriebo ftD
.

Het Koe me rk."

"Drie

VIZ_-

Kroonm9Mc." "Bakkers

sat>o:'..en ete etc. gopreser
f ..b:'Ïe-ken Limt,"
Bohand
"~tde .. ~rut'l~ TPor ó.
",','11,"'. \;:'1 'r,a~el- !,,,tl- en, huishond linnens. ba.nt:"':'ookcn 71~dG8keD,
tla,II,I,t, f.,L" ,,"I, ,,·:,;ttt'ti'. CU7." ena., UI~de faoriek van E. Vant!eu llrid Holland,
Ml'Q.>lt".,.

(" .. r",1"rat;.,

•• (,,'

1,,1' bC/icl,t;gi[lg

aan

EDZJ:LE

de vendu-«.llltoron ,an

~J:.

VA.N

.

'J

\ ''''1'
tIo.lt:

\",,,,.,, •..101,, lirm~

v e n L:>VI'

"I

l{h5TI.:t::L

in

BOERT den 4den dezer, twee
Kaapsche Blauw - schimmel
ezels, merrie en ruin.
'
De Merrie beeft een bruine vlek
op haar kruis, en de ruin heeft drie
streepjes op zijn linkeroog,
Het laatste van borengeaoemde
ezels gehoord was van Malmeabury.
Eenigeen die de esels, terug brengt,
zal bovengenoemde belooning ontvanpn.

S

HKRI1IUSPII '1IS'OITIII,
AtdeeliDg OALEDON.

Gezond Zee-Kust,

Llev.llngs

merk ..
A~"IUl',I(' O'd~rs "O,lr gl)?~oscrveerde
vleesehsoo-ten

v"'-"'tl . III
pr~cU/;~.:~,

VERLORD.

00 •• LTD. ••

HOLLAND
I

BE LOONING;

Zwartrivier, Mowbray.

D

..

.sa

" ,

Aohtel' Paarl.

JAN MAY.

KENNISGEVIN'"G_

HAGBRD.XA_

P.O_ .. WINDKILL,

Adres. {

'

NOORDEN
EENIG
AG·.ENrr

de KAAf-Ko::.olfIJt,

KAAPStA.D.

HET

ROYAL HOTEL

•

S.RA,'T,

J

Zaacl-aarda ppelen.
TE ARRIVEEREN.

D

I-~ vol~ende welbekende soorten, namelijk: - "Early
Ros"
Hp uri t an, ""u .:)!lOW( 1['(lp,"R-~";
" ooue Hebron,' "\Vitte Hebron" e,

enz-, "Early

Bruoe."

, enz.

Due annzoek vroegtijdig

C:::o. mm. b .. t..lr1 C~
DoI{-WEG,

bij

4IG C::=o

KAAPSTAD.
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T

