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OOGENBLIKKBLIJD ~~
(volkomen IIOhade1ooa)t eene ..... ::;,.iliïlr:fêli
lekere remedie Toor sÏ!b••.-',._tA••
tige en hysteri80he h~;
verlichting VaD nevaJsia--let op ,.~ '- •• ~;.J
ning in rood inkt OTer ~~9Prelk" ,
Geen ander is oobt., V,.., UW:~ GlD· •
monster (Yrij). la dOaejeI.... II '
1/6 van alle apothekera. '
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46 OprephtgeteeldB PaardeDt '.
20 UitDl1DlteDdeEsela. '
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STELLENBOSCH.

,d

DE Heer J. J. P. DU TOIT, verscheidene aanzoeken om BouW' Enen
, gehad hebbende, he~ft eindelijk ht'alote';l.' en .de oodergeteekend!D
daartoe geautoriseerd pubhek te verkoopen, IlJD ligendom, verdeeld m

300 Groote Bouw Erven,
Zeer schoon gelegen in het meest aangen'\mJ gedeelte van de stad,

Stellenbosch.
Bijzonderheden met dag en datum later te volgen, aJa wanneer

!' Lithographische Plannen" te bekomen zijn bij do ondergeteckenden.

P. J. BOSMAN en ZOON, Afslagers.
Stellenbosch, 23 Nov., 1897.

prudakto
~ ~~~p." 2\lI.. ""''''ID.w. ,~Trao,flel

...b ta .......ar KupkoJlo6l4~cb ... t:1===~~~beeft ,de Kolo.. MD .eel....... li
"DI op .... DiDpvoerden bn,DdI....~la
oftl'MllOla 'otDIet. ,De li*1IaIlI' 'bel_~
lo. eie Trau .... op aU. buI __ 1e
maoh_ II .!1 lil. per
hierbij moet mea niet ftllmielD.

Ip8OJal. beJuilq op de :~~;Blëï~i~~i~tUcWVklt oppheTen. 1 De wn,_d
DOf eenige webn geledeo bet
apecllde balaaUDJ op lnpYOerd IVO-'"
liJle we, te DeInen.

:M_bleB .1 mell ze~D
nog Diet pkotuen I, ek IVII'wiflhj!qjd

KoloBi". prodQlete~, die
vWlI ""r.olldeD wordt, te Ye, .... tlk~'D
die 'Welke Daar RhW.1a
lpoorweg Daar BQIa •• ,0GOl ... _._'· ...
wekeD 'IaDg In' pbhllk I..
t'ergillleu 0D8 - ile .MII'IP1_

op 4 Not'ember geo~ doch
dag heeft men onplaktJ,
yenpoellog gehad, met *
ve"oer voor een onbeJl!Alllden
~i,] Het lij 1'>0. Wt, al1I1l8a.4IAtIl
en de oplOlSing afwlRlfil.en.

Maar aan' deD aaderen kant
blUijk wezen te verteteD -dat
wegen tot hiertoe -'0. frqi IOJllUDlttJe
'. lande bl hebbe~ .. bracht,;.......door
wij vaD directe beluUqeo. berrIJd wer.
deti. De runderperi wen! .. aU ipOOr-
weg ...urplua de ;'0,DJ[~_,0.
VaD .de ·~ehQ~~11~~.hi.~QIN
den daarmede betlald.
WOLPA.tBDT Y8rptAm .VIl
telleu dat dit 8Qrpiui aan be$
de Ti'annaal te denk .. liP
Volgen. d. re.kóeerlD,... :

WOLFAARDT II de halldel met IRh.0d4.
voor ODB van ,.eeI IJleermetTranmW.~MéIl~m1l_~~~~fiWEnoodlgdheden TI'aDII1'IIal
lUtodeela eD IPR~lCIaD
me~ T...o.vaal
RbodeaJ •• De

i'iGGI.U· VI-cDCOA, .pkt.,
21. lCt\Steelftraat, JCAANTAD.

&AAnTAD

ItAl'tJtTPRIJZEM.

Het Hopefield Landbouw Genootschap

Kennisgeving.

1111:0"" •• UT.
a. No__ .D1 •

• ....4
Boter OlS 018
8000eII (groc.ne) 0 a 0 0 8 4
1CIIoI... OOt OOitx-n '0 111 0 I 1
"-len... oal 042
Kicl'eJl ... 0 II 4 0 J3 8
lTo"..lcn... 0 • 0 0' I
\'ijgou19r.) 0 0 Jl 0 0 11
glUI""" -~,. 0 4 8 0' II
OM"'" 0 • 1 0 7 6
Uien... 0 II 0 0 0 0
Lem""""D ::i 0:11 li 0" I)
hnl&l'peIcD 0 • 0 0 II •
PaW_ ,060000
!Cr.len (I.'J'OeDe) i 0 'I 0 9 2
Jt.Iknenen ... 0 ti SO, 1
Knmkommenper 100... 0 8' 0 13 0
l.o11rlem""nen... ••• 0 • ·1 -' 0 lf 0
Bloemkool ... 0 0 8, - '0 0 II

ZAL op verzoek van verscheidene belanghebbenden een Tweede Jaarmarkt
houden, en wel op WOENSDAG, 15 December, 1897, als wanneer

zullen verkocht worden: Vette Slachtvee van alle soorten.l Paarden
en Ezels, Schapen, met eene menlqte andere Vee en 'ioederen.

Voor bijzoaderheden vervoege men zich bij Ut:D ondergeteekeude.
J. W. STIGLING, Hon. Soc.

Hopefield, le November, ]8\)7.

VER.ltOOPINGEN

OVEREENKOMSTIG ee esolutie aangenomen door het Runder-
pest Comité te Stellenbos wordt hiermede bericht, dat van af en

na des-n datum, zal geen per300n ela'en wor.len hoornvee van af
eenig plaats in de Stellenbosch afdeeli te verwijdl'rcn, zonder eon per-
mit, onderteekond door een lid van het ~selijk Ruuderpest Comité of
Veldkornot.

A. D. DE VJLLIKRS .k co, AFSLAGERS.
16 NoY-Te r...n....,""',. Purl, braadboat en

popuIlerbou~. ' •
211N",-rllAllJea eft neJa, te KIapalDtutatlc.
SONo"-BIÓftMd 'I'IUI cb A '_w, ua da patClo

rie, NooMer PurL
!~NOf-Te KlatJ!l!ultNtle, PUrdeD ea .cna
SO NO_lIDiarU<1; _ ftD dl. Dempen, .. a de

putt.rl .. , PaarL

IIK1LE H VAN NOORDEN.
I Dec-Te Porte,.,me, \a.tt.ft enen:

VAN DER SPUY, IIlKILKAN .keG,AF8LAo)~BS
I Dec-Te N.D"~, .fdee!lng Purl, Yut •

• erk ea blli.... ,
J. J. BOJ')(.In .k !OOJr 4ftLAOU.

9 Dro-Op Kerkplein. K.. pftA'l, ,le o'Cfpble'eJI
",!,uWen der UDloa 8aDk (iD ll<juldatie). ,

FAURK VAN In .t OO~ AFSUOxas,
2 Ore-V.1Ite ell "-~, hlOlIrMd, .. I.

da L"'I,Ore,.,., .... 1, _Da Led, ON'.....
, P. J. BOSK4lI.t ZOON. AF8LAOZBII.
301 groote t...~ ap he& <bp 81e11e1l ....

•~ en .'.tulD Wt .......... IIepeaW. "

DB ZUID-AFRlKAÁN
., , ••••• ..-r

o !t'S .Xl"-:R'D •
Z..rPthZ-

DONALD,
~ecretaJ'is, 'Plan . Jijke Rundp. COlD.

Stellenbosch, 23 Norember, 18~7.

ZIT IN HE:T D~I~~ë:~ ER VAN,
I;N

HET ru BEPROEFD WOR[!EN ZONDER ONKOSTEN, DONDERDAG, 25 NOVEMBER, l1ro7..
Om OC:~ keu.ig ",elnpl.M,t.i'!;j', ,I. p., I."d.""rt ~"l ~'oI~~o; zijn) lID

wij ZUIJeU U het puilt-vnJ k""",IO'!cl,. , '., ,. l, \~""q',J.;..,hrijft _Jm"
.... ~ doo DUlD van deze <:~lttr-."Jt. _ - I

AcI"_'.,,:cr~~Ló-'::Jr.

Matinees 's

IHuisraad f Huisraadn eDI.

"

0E oodorgeteekende, daartoe be.
gunstigd door den Eerw,

l lcer J. P. DtiJll'ERS, die op vertrek
Zaterdags. j' staat naar de Zuid AfrikaansCbe

Republiek, zal publiek doen ver-

E. FIL LI 8 ~~r:,:S&~r~,ne woning, in de Ziona

t-' Amphitheatre.
AVOND

f FRANK

VOOR 18~17 ~D 18:18.

Op Dinsdag, 30aten dezer,
OM :1URE '8 NAMIDD..\.GS PRECIES,

KOLOSSAAL
"Iieuwe-Vertooninp-Nieuwe

De volr-ende goederen : 1 Prach-
tigo Piano; Eet, W asch, Klé"OO, en
andere Tafels, met en zonder Mar.
.nerenbladen ; Mahoniehouten Klee-

_ T~lt:(l.\:\(ó8·KAARTJt:S,-Ilo;(c~, ,Cl :1., deren en andore Kasten' l.Iubbele
eli ft to,. i\loelcn, :"", Pil, 3.1. .,;a1er!l.:lo· en Enkele Hout- en IJze' Katel
llolclcr 4.a1cr!l. h. ?ohltl.alfen halfprUM. Deuren ,~en ij
Il""" "'" half achl uur open, Bendemu .. ~k om met Matrasl4Cll; Stoelen In soorten;
I< uur, ~'rouge ~1'a.ng om 7 uur, Ualerji. Gd, ~ Studeer Tafel, Tapijten, Hang. en
extra. 81.&11. en lit, 1.. I dL' hil .__ ._~ __ ._______ an ere ampen, ~c I derijtm ID~ «- soorten. n;RI)fm:

~ I De gewone verscheidenheid Glas-
en Aardewerk, Keukengereedschap,

15 Eenteilas EoiYelds Plardeu.! en eeue menigte andere Goederen,
to veel om te melden.

DIJ" I erries.

Een reusachttg Succes.

:. ~,I,
'}
1

, .A.. B. De Villiers & Co., .Afslagers.
Paar n3 Nov ] UO-

Op lLU,XIHU, :!!, NOL, 18!17,I ' ~ ., 0.,(.

ZAL de Onderguteekemle publiek I N.D.-Allcsgaatzonderdeminste
doen verkoepen te KLA l'MUTS reserve.

STATIE, bovengemelde g-etal Paar- -----------
den, groot, sterk en in goede condi- Assistente Benoodigd,
tie, geschik; voor dadelijk gebruik,
waaronder egale paren zijn, en 2 Germtston, Z.A.R.
paren over de 16 handen Loog.

J. 1'. STr.:ENK.Hll'. ,CurtificalA:Jn, met bewijzen van
.l. Jl. [Jt; Vl l.l.l Elt« .). ('f) Illimaatschap eener Prot. Kerk on

.1/J'~ITIi.go('d gedrag, worden ingewacht tot
. , 14 Dec. e.k,

Paarl, ~;) .:-iO\'., 1,"<'.17. i Kennis van ~Iulliek ceno aan-
-_ - _ ~- - -- - - -----~---- ; beveling.
ltlilih,h·e ril i Appl.icanten ,llIoeten zich aan een

,.:\all\"ulungs Exam. onderwerpen
AtllleUscllt~ S lio.·fs Iindien ~er~~ht.

J , I Salans £h2 p. a.
STE LLE N BOSCH. I Wl'rkzaamheden le beziunen op 18

~Jan uari, 10\)8. 0

OP HET OUDE VOETBAL VELD,I
! C. J. v. NIEKERK.

Zaterace. 21,vovcmb;/, 1891. i Bus 16, Germiston.
-----_ --------- - --------

}.\C'nt- tr t",,,.~ '-Il I.- I't\: I i:', __ll; \, Z.\:\.\'I!

Z .van,.! \", 1:;1J""."
[. ,·j'l\!lu.:I·;k '.r:1I ' iL ,; ,\ ;!,\-d 1:.1)' 'Il' 1 lo, 'l', ( 'I , Il,

Itrn :·h 11',' ..'11, )f:I!I:ti l.' lL'"'l'tt\r .• , cu ' (III._

TOEGANG TOT DE GRONDEN, 6<1, EE~E Onderwijzeres op de plaats
TK BE,lHS:'\KS ou :! :I li, , Bultfontein, district Rich-

Cl.oenc Jj;'cllb :-1. .;<'u )fiji n,'. i mond. Kennis. van Hollandsch,
II, T"l;"<lf·W .... t !o per ~ i-i"}, I En¥elsc.h en Muzle~ vereischt.

,----------_~ . Salaris, £40 per Jaar mot kost on',
SCHUTBERICHT. i Inwoning vrij ..

I wer~ te beginnen na de Kel'8t.

Ur Vrijdag,24 December, 1897. om 10 j vaoantrs •
• UU~ '8 morgtloll,za111'or,de? verkocht Applicaties zullen ontvangen w r.

inJH~DDlet teYOfen geloet . EeD~VOIIbhlio Iden tot op Zaterdag 2; Dooe hero
Rnm Paard, met kol 1'OOrden kop en 1897 ,i> m . ,
twee ('lIen witttt'achterpoot.eD. • jlllU' oud.' .

W. P. JOUBERT, I W. J. BURGER,
Grikwuhd, 8Chlltmeettet. Boltfontem

:!o lfoftlDber, 1891. B,jgb~

BENOODIGD
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:Neaerlandsch~ Zuid-Afrikaansche
8POORWEGMAAT80AHPPLJ.'

Kortste en Ooedkoopste Route voor Re.zlprs ,en
Ooied'etenVande Zee naar Johanneabu.... ~~
en ~re plaatse., in de Transvaal.

Daa'8UJkschtt personendienat van LourenêO
Marqu.t (DeJaaobaal)in 24 uren naar Johann_bur.
en 21 uur naar Pretoria.

!lW _ 1_ JIll ....... " ffL • ~
"Pnttrll Jl IL'" .. ti• • ft

DqellJksche personendienst van Durban (Natal)
ftAAI' Johannesb.ul1l, Pretoria en andere plaateen '1ft
d. Transvaal en Oranje Vrijstaat.

DB DEHRING ZBLFBIBDRRS· en OOGST MACHIHB3.
De meest verbet8rdeOo~tÏnachineg in de Wereld.

DB DEERING HARVESTER CO~i1\ van Amerika zijn nn de:
. grootaté fabrikanten van deze klas van :Machines in de W"nJd: -
feu plMt8 hebben zij ingenomen door de verdienste VRn h~lDneMacfJUMI
~ie_op ROL- EN BALDRAGERS loopen, en de hCht8U, om ..
rkken, zoowel al~ de sterkste, lichtste en duursaamete in de markt aiD.

De DSEIUNG HARVB8TEH COMP, zijn ook <!p vrootste fab.
~bllwn van Bindgaren, zij lever en ieder jaar uit hun eIgen werkp_ta
i"i,-Ooo ton. J

DE DEER ING "PONY" MACHINE,
hierboven afgebeeld, bEleft een snede van 6 ~" ~'!staat op Rol· ft
Baldragers, die Wrijving voorkomen, u~tslijtenvoorkomen
Reuaratiekosten uitsparen, asn de Machmes Duurzaamheid
Kracht en Vlugheid geven en ze stil on zuinig in het. werk ~ken,
'De Deering " PON Y " Bindmachine, met Rol- e~ Baldragers, 15 d..
uitkomst van de ondervinding en arbeid van 20 Jaren, ou heeft reed.
g{'tA>ondde .. Koningin van bet OOgAtVeld" te zijn, ,,-,.

~;eIJiO't'del' voornaamste trekkeu van hare betere kwahtelt zIJn;-
1,oRol_ en Baldragers, die haar de lichtste Bindmachine hl

de Wereld maken die getrokken wordt. .
2. Elevator Verlenging, die het einde open of gesloten

maakt,om er naar ".en~ch Lang of KortGraan mee te behaDdel~
3. Verbeterde Oarenwinder en Snij Appar ..at, dat ID

staat stelt om dichter te snijden dan eenige andere machine, eD
kort of neder geslagen graan op te garen, dat andere Bind ....
zoudeu verliezen,

4. Bind Apparaat, dat een. diohte ronde schoof V8n eenige
verlunude grootte maakt, minder touw gebruikende dan eenige
competeerende Machine,

6. Lage Stand en het mid~elpunt ,van zwaartekracht
dicht bij den grond, waardoor de maohme met goed gevulg IJ&-
bruikt kan worden op de Helling Tan Steile Heuvels.

Do DEEIU~G HARVESTER COMP, gebruikt 3000 man in
fhlmne Werkplaatsen, die 61 akker! grond beslaa~, en kunnen, voor
ietl, ,",' minuut dat er gewerkt wordt,eene Oogtt lIachme leveren, hebAlvp
1~,10') ton Bind~art'll per jaar, ,. .. ' ,

Schrijf OlD geïllu;!treerde Catalogus en Prijslijst, en z~c.le J) 't'rm~
~':cniu{', ,. die op Rol- en Baldragers loopen, alvorens N'f11!{e ~md('~ te
• '~)i;a.1, Boeren en anderen behoorden ook te vra~n OM Deering Bind-
I ,Il -n, en te zorgen dat zij hd krijgen,

EENIGE AOIlNlflN VOO-R-Z-U1D-AFRIKA:

LLOYDS EN COMPAGNIE.
40. ·BURGSTR.A..AT. K.AAPSTAD.

I

I

DE ALLER BESTE
,WAARDE IN

,AODERLEYSTRAAT, KAAPSTAD .
.A..,,]('''r~~~I... ~ Co.

Steenkool Hundelaars en Commissie Agenten.

AGENTEN:

Gebroeders CRJSSLEY. II Otto 11 Gas en Olie EngiLes
Huis· en Stoom Kool C.1 Coke, geleverd in kwantiteiten

ten g,.3ric\'ovan huisj ezmucn tegen laagste prijzen.
ALSOOK·

Houtwol en Vruchter Uitvoer
Kistjes enz.

2 en
Zaad-aardappelen. .

TE AlUUVJ;IkBH. TE -R.~.-nrll.Ll!

DB wnI.-de welbekende 1IOOI'ta, nauieliik: - ~!ihrl,'I.... "
••~" "Snowdrop," .. Boode HebroD,'J .. Witfê He~." eU.

ens., .. Early Bruoe." . r 1 •

Doe UBIIOek nOegtijdig bij

~on.b.:I. ..o_
DóK-WEG, KAAP8TAD. i ,

P.8.-Aardappelen ftD onze llomn gekweekt ~ ~ ....
prijaen op de Bo.etiên1t TentOODlW1iDg Ju_ jaat._" ; -,

'I ~
1

I ~,

1,,
~
"}

. ,
,1

DE KOLONIALE ONDERlIIGE LEVENS
VERZEQRINOS .AAT8CHÁPPlJ~, BEPERKT.

.... ..... a I ........ W· ..... ., ... ..tj.d.. ,
-----------~---

VORUITGANG pER MAATSCHAPPIJ, 1873 TOT'1896:
:rONDS. inlt1W1 zitD, ,

~. "DatIlDl.
Il. Hun, 18711
nit )fun, I "IlO
Illt lIMrt, lW
Iht December.11IIO
SIlt Deoeatber, 1816

l!edna';
&s,8t4 Tijdperk,
loa,6111 .
m,au .'

1.llI6,4U 11~ geel_hg" 31Man 1!lI' ...
1,040,1172,101 jaren. SOOI.. ",,1 Il nece.t-er I_

- i

I (lom
YCll'8Dkeld

p,ll"'U
13,-1',-

, .
i

BET TOTAAL VAN IU.UW. ZAK ••.

i'let1Grt de ~nll' ,Ier llutacbappij Is _ ....

:Das.- ;.N- "1"WZX"1"J:G ..awo.x .~G
". ( &J3,OCO,OO')). , '

Zij"'!>! ~iddeId 1I:EN lllLLIOU _ leder jMr .an hur t.t_,

POLl88E5 UIND.JU. IKA8SA SUBPLOtJ, .1 Deae.ber..... .
IQ mIale aeUjUUaoo. met ...

73,n1, ~ ... ... AJ3,o1l,8lO de. ••• .- _ ' '" .- ; aU6O,G03

I
I'
I

l'IeCI;W ..
':Jt'~,
'''•.,~_....-;.._~. J..

"''/;<~'[l

I'
. ,

,. .

JJlDBAG ,U.lII POLl8BOUD... UITBIT.uLD ... '" 'l,~

,·-v I KIN GI"
{JH GESUIKERDE __MELK.

AFR_SOM' Cmt£
C8RPORATIE. :

Ho fd Ko'/odr D6~Dt:
HOIiK:VAN

St GIOICIII "YDUJr '

KI~NN1~GE\lr80.
We~ OYersohrtJdiDCI Akte.

Pr(js·liislt1l 'Dr;;t,r bD'S!·
EERW. L. NUTrALL,, seoret.an..

YAI D. SPUY, _'-~'II.:
VfJfldli,ffsltitf,$ •• A"IfIII' .'

~ ... i;

TeL ad.~=·-~"~'~~;r:r..rtl'=~~i~;
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