
•

Jp.,'~l Iraan Ennl1siQ)l8' t
MOU~. 'oplosaingen, ,~Jl., zijn, ten _"'~,~ t
walgelijk, maar '9'OOl'tll In WanD weder, __ . .aal" 1
dat hun gebruik gedurende dit jaárPtiJ bijnaaltooe
Tenneden wordt. Stearna' Wijn ,1'U Leftrtraan,
(bevattende ijzer) kan gecJnrende het saeele jaIr:
wordec toegediend. Het is zeer smakeJvË. ... ' ,
degelijk modern preparaat, het gevolg' ,..n'j'
nauwkeurig, oorspronkelijk ondenoek. Het"heeft,
den tijd voor proefneming doorstaan en woMl I
goedgekeurd door ~neesheerell 0' er de geheele. I

wereld. Van alle apothekers in twee groott.ei..

...
i

DEEL 68.-No 8.ó27.l
PUBLIEKE', VEBKO.OPI. . .~. - ~.

DÊ olldergeteekende behoorlijk door den heer ,AJmBUI J~,
25 Eerste Klas Rum Paarden . gelast geworden, uI,op " - , '

75 do dO~pM8"ies DINSDAG, den 14den' Deoem~,
Maandag, den 13den dezer

Paarl, 1 Dt'c., 1897.
--------------------

_rrt![~
Paanlcn! Paarden! !

55 Eersteklis Paarden.
6 Eers/ek/as Ezels, (Zwart

Geelbekken J,

VAN

.
Onze ZOMER VOORRAAD is aangekomen Kharki, 1I'lanel

en Tweed Pakken en allerlei Kleederen voor Mannen en Jongeris.

~----~---------
LEVE~S POLISSE~. DE w1gendé welbebnde I!OO~, nam;mik-: - If~! ' Boee," .

cc Puritan," ••Snowdrop," .. Roode Hebron:' ..Witte He1JroDt eIlL
eJlSo, cc Barl! Brace." .' " '

Doe aan,.oek vroegtijdig bij

O~MIDDELIJK na de verkooping
der Baten van de Union Ba nk

op den 9den DECEMBER a.s., zul-
len de ondergeteekenden de vol-
gende Levens Polissen in de S. A.
JI!ttllal verkoopen :
1. No. 4114 op het leven van C.

A. W. Minnaar voor £500, accumu-
latie tot 1895 £253 ês, Bd. Over-
gaaf waarde £319 18s. 3d. Jaar-
lijksche Premie £1 i, betaald, tot 1
November, 1898.

2. No. 4:380 op het leven van J.
F. Baartman, H. zoon voor £800.
Accumulatie tot 1895, £405 ês, 9d.
Over~f waarde £394 19s. 9<1.
Jaarlijksche Premie £20, betaald
tot 9 October, 1898.

3. No. 5497 op het leven van P.
J. H. Baartman voor £500.
Accumulstiee tot 1895, £195 3s
lId. Overgaaf waarde £138 la,9d.
Jaarlijksche Premie £20, betaald tot
14 Juni. 1898.
,t No. 7698 op het leven van J,

J. Trenmich ëoor £500. Accumu-
laties tot' 1895, £103 8s Od. Over-
gaaf waarde £97 lOs. Vd. Jaar-
lijksche Premie £14 7s 6d, betaald
tot 7 April Il s,
J. J. Hofmeyr&.Zoon, Afslagers
Kaapstad, 26 Nov, 1897.

TBB
; l ,

COll~mrb.:I.'"c3.~ eO••
, : ' ",. "!' '.

DoK~WEG, 'KAAPsTÁD. 'i

~

J. :L.~:WV~E:~ ~'CÓ.,
Langemaakt-straat en Kerkplein. Kaapstad. ! -s,

- .
nderpest Gomite, Steil enboS6Jt.

,
rtJJ.$DERP~s'Pf [

B. G.·~~.NON· &' <10. ,(li•. )
Uebb8n juiiit:OntftngeD eeD 'G~; VoorJ'Ud l' '

8Puiten.·~z'!~~!J!L.GIY~'I~~~~'~11
DOICI. AQlO. :BrIOODI&"iDUR: DI·,iIllYllAC', aHOf,

, _ I" • :-:. i . : ' '.,ii . • ~ ;.' .Ó

ADDEJUJCYST&AA1', . ]UAPdTA.D.

KENNISGEVING. :
--_-c..-;__"">:'-<tl"''r'.-. "~:~~~ j

OVEREEN KO TIG eene resolntie doot,' het pfa&taelijke R*der-
pest Comité ge eerd, wordt hierdoor ~kend gesteld dat tan af

en na dien datum en v het tijdperk van~ ees maand, alle h~vee
trafiek en bet trekken met rnvee binnen de $elienbo8lche afdeel~g ten
strengste verboden is, op v aarde echte't dat het .~r.wijdereb,...
slachtvee, en vee Terkocht en he . . t ui~de, toegelaten w~ op
vertooning van permit, uitgereild r een: lid van bet p1aa~lijke
Runderpest comité of door den &84Ji8 ~t te Someraet W••

Een ieder die bovengenoemde re e ~ wettige order ofl aan-
wijzing van het comité of van een der leden " rijdt, is onderJievig
onder akte 2 van 1897 aan eene boete g honderd pond sterling
te boven gaande, o( in geval van niet betaling, aa vangenisatra. voor
een tijdperk van niet moor dan zes maanden. .'

FRANK,
Voorzitter Plaataelijk

Dienstverlating Stellenbosch, " December, 189';'

[A1deelingsr&&d Ba.rkly!Oost
KEN N ISGEVfN(3.

Assistente
DE ondergeteekende bericht

hiermede, dat Koos BE-
II I DE!'iHOllT, een Bastaard, en zoon
van J AY BEZUIDENHOUT van Pella,
zijn dienst heeft verlaten, en vraagt
elkeen die eenig kennis van het ver-
blijf van den weglooper draagt, hem
daarmede bekend te stellen.

De droster is geel van 'kleur en
omtrentó voet groot.

D. J. STRAUSS,

roos Dil

"Slot van de Paarl School."



Somerset Strand !I--------~------
Groote verkooplDIl van Ko.fibare .fi.-and
ElltendoDl. en Erven fie BoDl. 4.

Op DINSDAG. 4 JANUARI. 1898. .
DE Heer J. D. CIWERS van Pretoria heeft ten ]~tste loe~tYDd P.O. Bus 157.

Onder Seeretaris voor L:mdbouw per publieke veiling te verkoorlO te ~merset S~d op DIN'S- -~---- __ --'- _
--- - - --- ---- - DAG,4 JAN U ARI, 1898,de TO gendo uitgezochte elgendommen'F BEHOO DIGD,

A.. Zekere twee Woonhuizen onder IJzeren Daken met Vei'8ndabs ~n' _
alle gerieven, gelegen san de zeekust in hei midden, van het Strand A :PPLICATIES voor de betrek-
tusschen het National Hotel en het eigendom van den Heer BA880N l1, king van Oudenrijser of
beiden verhuurd. Daar het zelden gebuurt dat zulke eigendommen i~ On4er~jzeres in' eeue derde Jdaa
de markt komen, moeten .koopers deze vendutie zorgvnldig aan- prevate school to Malpu, aullen
teek enen. Eene gelegenheld als deze gebeurt wellicbt niet weer. door deo ondellteteekendeontYangen
Voor woon- of bezigheidsdoeleinden staan1deze eigendommeB onover- worden tot 30 December aan.
troffen. - . s~de. Applicant moet lid wezen

B. Zekere twee substantieeIe Huizen met Buitengebouwen en Grond van~de Ned. Geref.. Kerk.
gelegen san de zeekust te Melk Baai, grenzende aan be1. eigendon: ~tuigsohriftlm van bekwaamheid

. ~an den heer .S~rangman, en beiden verhuurd. Dese gebouwen zijn en i~ zedelijk,' gedrig. eene
JD goede conditie onderLl zeren Dakken. DI' grondCheeft eene voorzijde v~chte. .' _
naar de zee van 67 voet en eene diepte van 470 voet. : . , . onderwijs rnoet::~en ",?rden

C. Zekere twee andere Buizen met,buitengebouwen en land ookgelegen m ~lsnh en lfeIlauech. Zmgen
aan de zeekust en grenzende aan bovengenoemde en ~k verhuurd. u1 eene aanheveliag wezen. _
Do grond heeft eene voorzijde naar de zee van' 100 voet en eeue _s.Iaris,' £60 :pef" jaar met mje
diepte van 470 voet. . . .', logi.. piJlijke ftrialtosten SUDen
.uovengenOemde zijn zeer gewenschte woningen. AllOOi . ~d. Worden. '<c -voOr verdere

D. Zekere 139 Groote en Uitgezochte Enen te. Melk Baai. De meesten bi~erh.eden doo.lI&DJIOek bij
der Erve? hebben ,!oorzijden van 75 voet met eene diepte van 150' L. NAUDB.
voet. kkVll).fk-enb-aer~klggrenzen san de kust en de anderen zijn binnen P.K. Rhódes.
gema e IJ e erei derzelve. - ." - : Diit. BatklT~','~

E. Een stuk grodnd Eomtrent zes morgen groot, geJegenvlakachter zekerl, 12 November,-J.89i.
van genoem enen en langs de Laurence Rivier. Dit Erf heeft een
~ lIis, en. is wel .geschikt voor eene meI kboerderij. Kleine kapit.
lIsten geheven hIervan aanteekening te doen.

AI d~.., 'oorllO('mde Eig'l'ndommeD en Eroen &ijDbiDnen bet MUDicipaliteite-"ebied .. ri Pomel'Mtt Straod,
en nJ Il _"'l"I!Cbtl!(d lAD ol de voordeel." daaronder Y~bondt!ll. BuiCenctieo L. het wal belreod dat de Mellt E"'N 0 d -I' f d ..
Baal kll·t d. moolote """ bet 8.t,.n,1 lO. I>e verltoopin;; &.ll..,rst met bo.engenoemde Uti. h~... ~ _~_ n ennJMr 0 on ~J.

- -- ---- - ---- begInno" om 10 uur v.m. P""·I". , &eres. Op een plaats VlerH Id d .. B d' d Voor plaI1llen en lUIdere bijzonderheden doe &a!lZoek bij de hoeren J. Fret. PeDtz lt 00 uren van A.1iwal N~ om 10 of00 on erWJ)zer enoo 19 PaulD.CIU.~::~~:'::'~.~.Il.nboaoh.'.,11 ~deren onderwijs U, ~ven ~
NOT A BENE.-Vergeet de plaata, den d ... .-tOnhet uur niet. Somerset 8tran.. l>tJIa4a,f 4ea Engelscb. HolbPldsch en ner (4) IDlPPLIC ATI 1:::-\, verg-ezeld met de • den Januari, 1898, om 10 1l1U' Y...' mUziek (.!lie -. onderwerpen

nOO(iigo g.,tllig>'chriftl'n van lAan Schutm te all worden ver9iaobt).',

.;"~:.:t;:,~'J~;:;,~:~,:~::;~~t,,7J;Departemeat yoor Publieke Worken wiehet m;~ en "':P~ ...~
ingewacht worden tot 8 Decemb.'I' -_ WEGGELOOPEN omtrent eeu salaria zullen mgewacht worden tot
18~lï, voor de Jx.trekkinc; vau Hoof tl Dadeliik Benoodigd. I maand geleden: vlU!nabiide op 3Qeten~be~. 1897.d~den
Onderwijzer voor do lIde .EI3.'; ~ (Plaats RondeJat, in het distrikt ~ ond~keende.di~t te begiDoen
Publieke SChool te Daljo,,"aIJhat. ~ • ' , Clanwilliam: _ Efln doDkerbruin na d~lr.nt- vacaatie.

Salaris £1':>0 per j lar wet trije ZE~.MUIlen, m.~t~n Jong, ste.rk, drieJ·ari.- Ruin Paard c.r.
o

__ (J.:G.) F. G. VAN '- '-B.DTwonin<7, (,die ook ruimte het.·ft .oor en g"sch kt t k,l: ,.,- , ......e--, ~ •
~ ~ 1 z.IJnvoor re wenst merkt op zijn recbte.-oout, met! wi~ , ' .. W':_.I--

1
..tniDit,]0 boar.hri') met uitzicht op ver. op lI-amwegen, onderworpen aan voo achter.,..... k 1bl lUII.'va-r--

hoogjo;, ill'lien' genoegzaam getal ontlerwek door een Gouvernements r· eD ·v......, eD 0 es. - &':l:~ Noord.
board k rot D Bij wien het 18~e ~ ~ .,_, t'i'" na' .re~en wo. . veearts. oe aauoek bij Magazijn. aankomen ~ve~adel1J' k keDDÏl.te .

Wel'kzaamheJen te beginnen, m~ter, P.W.D. Caledon Square geven aan aen oadergeteebude, die' -------.----. _"'-. -,-.;::;;di~r.,..tij'..met .. _ :war-=..e. voU. bijlO.~ alle billijke ~1IIiI1IilbOIoIea." fAl Do SPlIJt" 1UBf.IiUl. ClI.
r. J. rrUGO,P. Zoon, I W. WISTHOF Ill'''. P. ALJS.,BRAND, , :'~d,AIIIlW$';.A'7-enh:nH 0_-.8,,:_ 1:1.0.., procureur 'YaD deD . ' ,. ............', _

011. !;JC'Cnt._... • \ au. A. DI TeL ... ~ .• had:, .~illi:1r a1joeapha~ U N.,.ombtr 1891. . 8 Dooember, 1897. OIoawllllam, 1 ~ ..1887; f ~~,.. • "

,,

...",,'ln ..'.rrQ . PRIJZEN., voon
.A.OU'''~''''''.,,,,_'uE WIJNGAARD PLAN-

TAGEs, 1897. . .

· ~ \
· ;-l'I'ST betrekki,,)! tot do G . vernemonta KUD-
e il ~ving, Nu_ :;n 8M wordt h_-
.' door ter: algemeene naricht "nd gesteld dat
de prijaéD voor bovengenoo e to WONen a:m-

~ ~n 'sijn voor 18\'7 al8 y t ;-
,~ KLAS

., Voor 4e gt"OOt.ttl en dote wijngaaNeD
ftD A.menkaaollCbe stoldo: ( <mg".H1 ) van de

· ~ IOOnen )liparia, BIl~tria, Iona, eli Jacqnu
c '-'aande uit Diet minder. 3,000 atokkell,
. .taaDde Diet minder dail 3l Joot """T%IJd. "lUI

r elbar, ~plallt in 1896:- t
-- 3 PrijzflD van £:?b elk *. ... £ 7j

2" !12 10 to. ij

1
KLAS ~

Voor .... grootste en ge~Ate wIjngaArden
betltaande uit Araerik ......,he "tokken van
bo..-engom emde 800rLt'n, ~t op Europeesche
atok'CIl, ru n met minder dan 1,500 .t.okken,
• taande ru et minder uan Jt voet weerz.ijds Tan
.lkaar .~

4 Pnpt:'n YaD £2j elle ...
4" .. £15 ..
" IJ ,. £lU " ...

... £!OO
60
40
'..

£200

rij

Deze prIlzen ',In open ..-OOrde volgende :-
\ I) Plantages in den ."ïing-a"rd geent ge-

durende hetzelfd.' jaargetD als waar-
neer men liet in.lIlrji\"ell, op slokken
uitgeplant of ~ of twee seisoenen
b.8\"'oren. ~

(~) St.okken in de k.... ker!i geënt, hettlli
op gewortelde •.,kjes ol op lootjes
gedurende bet j$trgetU vóór eompe-
!.ilie, en uiij{eplAPit in den wiJnga.vd ge-
duronde het aeisOfn van cosapeuue,

(3) Stokken geënt. "etzli op gew"rtelde
stokjes of op ~otje., en ing. plant

- PIurende .euo"" van competitie.

KLAS C. GEE:~TE S~KKE~ ix KWEE
KERI¥:S.

(I ) Voor lr.. eek~rjje4 van niet minder dan
tn,OOU entjes :~

,; Prij.en van i:20 ,Ik ... i 120

(Z) V<:<,r kw""k~rll~ """" "i.t
minder l!a..u 011_iuf entjes ;-

4 prijsen van i l.j ......

:I " "ilO i '..
1t ':'::!f)O

Co-operatieve kwcekefiiell "'orden tot couipe-
teue in deze Kw se ni6i1toeg,'latcll.

Bovengenoemde priiLn aulleu worden toe-
geAtaan volgenl de ~ivolgende tabel van
merkec, t.w. :- f

KLf8 Á.

Groei en cundille'i .. , 40 merken,
K "oliki! en urnf . miteit

van verschei nheid :!j

l'ultlvatie en de al meen"
bowerking .•; '20

Grootte ... .~ .. ' ICo
Planungs .ultand'i ;,

,
lledra6"~

KL46 B.
liJf) merken.

(;ro.'1 en conduie .. ; ... ~O merken.
Cult iva nc en al~m()elle

bewerking .. t ...:lIl
"rootte ,.. ..{ ... :!,j

Plant ings at.tand ..~
?

1!t:Jra:; ... 3 ... lt)t) merkeu.

KLt C.
lt.·~LUf~d~ Pcrl'cntatlc ... 3j merken.
U-:_ banIJchn:;. en hol men

daarmede te .. ~ gaat .1:,
(~roei \JD conditie .. 1J!!r. ... 1:)
(;r""tte .....~ 1.-,

.¥ --
Tut.l:d Bujrag ... lutl mer-keu.

A:1,n~t.1J.lldt~ IlH:dedllljr ...rue-eten huune namen
aan Jen LJIIdergt~lel'!H·I! inzenden met laser dan
IXdcn December. I·~~I -'. ell hel underzoek der
plallta~e;, en k wceke en zal pJa.ats v inden
omtrent het midden ;jn Janu'lfi, Ix~8. De
beoordee laars zullen, +r doenlijk, den datum
hunner bezoek aan3tipPlin en te kennen ge'f'en :
maar daar bet in 80mliltge gevallen onmdgdijk
za.! sijn dat het onde~ g~bieJde op den
bepaalden dag, wordt tm de band gegeven dat
mededingers dio gcnoo4zaaki worden van hunne
plaatsen af ...ezlg te zijl op omtrent ;'hen tijd
door de beoordelaars ~ld, diegenen die met
de .org dur plaats toevertrou .. d zrjn, met
alle bijsonderheden te -900rl.len, mot betrekking
tot de plantagel! ell~ kweekerijen door de
beoordeelaanJ vereiJcb:&.

(,RARLE~ Ct'RREY,

" V I KIN G."
ON GESUIKERDE MELK.
VAN wage do. nabijheid der

Runderpest, is " Viking" de
eenige Melk die met veiligheid kan
worden gebruikt.

Geprepareerd van de keurigste
Melk uit de Noorweegscho Hoog.
landen (de beste wei velden in de ge-
heele wereld) is deze klasse rijKer in
Room dan alle anderen, is meer
voedzaam en wordt g-emakkelijker
verteerd, en daar hot heeleraaal
bevrijd is van toegevoegde suiker,
kan het gedurende bet dagoljjksoh«
verbruik niet van gewone melk
worden onderscbeidene.

Deze pas-geintroduceerde Lek.
kerni] mag yerkregen worden bij
alle kruideniers, of iu het groot van

ROBERTSON EN CHAIBERLAIH
HOUT· STRAAT,

KAAPSTAD

.t100

" .

Een groot .put- ~ll ...
. "'-.

-------------------
PUBLIEKE VE8KOOPI

VAN

302 Groote Bouw Erven,
OE Heer J. J. P. DU TOIT, verscheidene aanzoeken gehad llet)~ElQ.'

om Bouw Erven, heeft eindelijk besloten en de ontl1er'P1~.k.lCle~
daartoe geautorizeerd publiek te verkoopen op

·n·

"

Woensdag, IS
302 Groote

Januari,
Bouw Erven.

'Ki'oomclraai, 2:3 NQY8IDbe1',
Diriaional Coucil'. 0111011,
,BarkJ1 Eu~ NOl'tmbe1', 1897.

fendtn 'Ofr het tomlm lID
Voeder.-----_._--

WestelijkJn
7

'Bonwmeestess e, Contraktenrs,
{
P.O. "WIlf])KlLL,"

Adres. r Achter Paarl

Ann do Kiezers van deu Zuid
Cirkel.

Geachte Reeren en Vrienden, Kiezers V&ll,~.W\t., ..
"M' ET deze heb ik de Eer U.Eds. te danken voor uwe telwillendheid,
l. "geduld en beleefdheid in uw langmoedig wachten op mij betoond,
terwijl ik U.Ed:;. hidden mag mij nog een weinig te verbeiden ala
wanneer ik hoop D_V. kort na Nieuwjaar de ronde in den Cirkel te doen,
en 11 allen zelfs persoonlijk te ontmoeten en met mijne pOJitieke in.#ch.
ten bekend te maken, Voor eerst moet ik zeggen dat ik een anti-Rh{x1es
man ben zoo 018 11 allen wel bekend is. maar voor het o~rige zoo pro-

. _~~ mi~ ~~~~ VolklJi:un~!_~!Po~
geholpen- . Eene reden waaromlk nog met l.oTu Ei1ëomen J}en,
IS, omdat ik druk met mijn boederij en oogsten en plan n bezig ben,
want gij moet zelf begrijpen dat ik, indien ik mijn eigen be n~ell-en die
mijner kinderen verwaarloos om populariteit na te jagen, ik -ottgesc~ikt
beu li to vertegenwoordigen, want alsdan zoude ik ook nwe belaqgen
kunnen verwaarloozen. Zoo als ti allen bekend, heb ik reeds 3 maanden
van huis en boederij in uwe dienst gesleten, om Dlijmet mijn beste
krachten aan s' lands dienst te wijden. De tweede en voornaamste
reden nog is omdat ik weet dat ook gij allen druk bezig zijt met nwen
arbeid en geen ledigen tijtl hebt aan politieke bijeenkomsten te besteden.
Ka Nieuwjaar echter hoop ik dat beide gij en ik, met ons werk verricht,
tijd gen<X'g zullen over hebben over politieke zaken tt! handelen, en nu
na u allen een vrolijke en opgeruimde Kerstfeest en een voorspoedig
.Nieuwjaar toegewenscht te hebben, hoop ik u vtoeg in 1898 te mom
ontmoeten, uwe goedkeuring te kunnen wegdragen en uwe ondersteuDIng
te genieten. Tot dan ziens.

Verblijve ik uw vriend en gehoorzame Dienaar,

D. J. VAN WYK.

KENNISGEVING.

DE ondergeteekende IlOOlt JU~
mede ~~;}Disdat bij niemand

zal veroor19~yen ÓV~ zijn grond te
rijd~:i, te loepen, Qf met honden te
j~n, maar elkeen behoort zich aan
den pnblieken weg te honden. Een
ieder die zich na deze keDoiAgeving
schuldig maakt aaD overschrijdiD3
zal' zonder aanzien des perseone
g~rechtelijk vervolgd worden.

H. P. HABLUTZEL •.
Slangkop, wijk Noordhoek.

Oakdale, Riversdale. - ......

!fd~lingsraadkantoor,
Stellenbosch,

11 November, 1897.

All the,yell'. rouud ,
'.cONSTANT I' UNIQJlt ,l '.

A~RDAPPBLEI !"AARDAPPKLKK f I
I

nERW ACHT per "Clan Me •
~ Gregor" eeue bezending van
dei beroemde " Maincrop" Sohotsche
AlIJ'dappel Moeren.

;Een aardappel die wind en weder
weerstaat en tevens zeer vrucht-
dragend ia; is gedureild het laatate
j~tij populair naar verdienste
ge,vorden. Ook aardappels voor
de: tafel. van desfilfde hoedanig-
he~.

~ LIEBERllAN cl; BUIRS.KI,
241Burg straat.

~Olnerset Strand!

1

BENOODIGD.
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~ ..
~

•

eoor Junge meIsjes ...
Ten K,lt~ -Verjaardai( alhum... ...
Tom TIt.-Vermakelijke natuurkunde,

1" I ""n.tetukJeti voor de bUI1Ikaru.r
Tr-nu p. T. )I.-De 10tg~HII~n 'au een

Londerline ... ... 3 .,
The il. ti. ,U.-{i~bied"Di. ... an Zuid-

Afnka met kaarten en platen van de
T.o.,r~r'f::~e tg~en}~~~~crlJs d 5 li EEN Assistent of Assistente in

:\,eJerlan.hche letterkunde ... er;)l () ~ een Winkel. Alleen diegenen
Yermaas, J. C.-Helarend.ne8t... '''::1 .lie rijpe ondervinding opgedaan

.. W.lter de luiaard ... ... I 3 hebben behoeven aanwek te doen.
Yan dar Bruyn. R.-W ... pcn en Bile" ...1 I 33' Goede Salaris.

t:<bl en ..alseb goud. ... o
.. Licht en dui.terniA '" I li ~1 SMUTS DU TOIT

Van Woude. J.-De leven schoonbeden Ó G J: • •

W,'r!AbolIer. :;.-D<>or wouden en "oe&-
njnen

1 IJ~r van eenige Boeken thaBa
~ ~erkrijgbaar, bij J. C•. Jul4 J

('0" /ul(l/Jis(cul. Een spoedtge be.
~lt'IIJn~ wordt gaarne verzocht·
Pust.geld is omtrent. 6d, extra per
boek.

Alwanl Guttav-aeiJlusu.rd. uit-
pytID

\)urumilla ...
Yalenlin Ouillo ..
De boekaojen ..•
De .eeKhuimen
De bUenjagen ...
Steeuhart
Yut·band
La Ciple ... •..
De M~W-oeoh. Dach·

ten 2 deelea 6 6
H eTmOtIII lO' ... li li
De Haciende del 8&'0 li a
De gl'1lllf de WerreD.... li :I
l'uae·Partou&... lO' li li
De melge.nllea YaD de

maan... ... lO. IS li
0..woen 'I'&IJ deu lCbild·""'d...... li li
0.. ioudkoorte... li li
De goud~oeken li li
De Terdelpr ... li 3

.. > De Araucaaier... lO. li li
Dezolfde w;rken in klein fOl'1ll;Ul, uiet p-

illu.lreerd 1• .Id per deel.
.!ndrle8S6n. - De kinderen 'I'&IJ deo

HUllenoot
Blwk Ur H.-Staule,., zUn leTeo ea

1"'l(o'"lIon In A fnka. doakeR wil·
der UI_D. g.bond e n ... .., 2 6

dito IR 1I"i1IINi~rde

"

,'m.l'l1 ...
('"rn-Freule lïh

. Leo wereld ID bel kl.lln
Een poppenfamihe
Zwarte Banna •.•

1>,)nI , ~lotto Album :Is. Jd. ea
de R(,?-~prookje!l Tooverilankea

___ Psrelscbelpen ...
_ Wonderbloem"n ...
_ Vlln Moeder de Gan.,

(; root 4 to furmaat ... '"
de \ï~tler, J C c.-Iu "lI8en van .paD·

nlOi ...
lilOl. K.plAlID-Dc lotgevallen van Jaap

~1.,.,Jlg ... ... ... ... ...
Te ".t.r en le land. Jotgenllen

van reil Hollandsehen scbeepsjongen
, Tex&., en Mexico. Episede uil
den T. xaanscben H!lbeidllOQrlog ...

Hofmej r . ~ -De AfriJ"ln~r boer en de
J" ureson inval. ..

llol'ftDann. Uttu.-KaptelO Roland .. ,
Ridder Trullerey. verhaal uit de

mIJdel.~u,..ell
Afraja ... . ..
Erik Randa!. Verbaal uit deu

'lid van de verovertug vau Finland
dt~'r de Russen ID 1><1)>' ...

Jor,,, •en Ur L J. 1'.-Trao8vaaJ..cbe
he r ï n nerIngen ,,~ •..

K""pman, vn n Boekeren. -c Een rogge·
ur' if -d zonder weerga... ... . ..

~"',Iarcn. I =-Yan laug ,..rvlogen dagen
Ma: ne ltelJ -Op hel oor logspad, een

verhaal Uit ~lexi""I)... ,.,
De k"eu. woudloopster ...
lie wdde jacht ...

~I-.d,· L r Kltly CllIar.
~I"I.,~··,rlh ~"be.la .J""""llll ... ...
)11). l ir K -lid gehulm van den witten

01"')11 Eeu verbaal UIt de ~·ar- W""t
'Inl. 11"'·ellng.-(;edellkboek V!)Or ouders
Puln.m. R -Het leven un Witlem de

ZW!lg"r 1 d ee len :!u U
l'.)ol<on· F. J .-Ue Squath" 3 3

De zwarte ruller, een
verhaal uit :",,,,rd Amenka ... il 3

Bob de Pel.jager ... ij ;1
RvmlxlUt •. Dr. J. L.- Vrienden en vijan-

Jen Uit het Dierenruk ... [J 6
", •• enson. R. L.-Goud·elland... 3 li
~heltema. H.-De shehu.tel1!. Verhaal

De Hammonia, of de .. ,.';i
io de Stille Zuid· ze-e ...

Robert_ de lICheep..joDien
Aan Illorl II""poeld ...
Uered. Duoltocht van t"eA

Jonge lichtmatrozen d""r
de I nditocbe wonder
....ereld ...

De ~.rrader. Een ~erb~~i
Uit de Far· \V.I

Disional Connci 1 of Barkly
East.

NOTICE.
.PoUND SALE.

TO 1'1.. ~()lJ OCItof th .. Pound. at R~
Iynn. I)n Lbe :!.t D..(ember, 18!)7.

if nnt prt"viously relt>a,;etl:-
1 Hro ...·n MiII'e., white face. two hind

f~..( white ... wut :l Vtlart oltl.
. 1'. H. HTEYN.

Ponndmaster.
R()~~l:"nn, :.!:, Xov .• 1,'97.

Di vi~i,)LJal ('oU nc i! Oflie!'
".Hkly Liil!(. :!:J Xovem'b'llr. 1&~7.

Afdeelinqsraad, Barkly Oost
KenIli~geyi ng,
•"~'H[TYERK()()PI~(;.

~~ "'or,\ __ Terkocht nit het Schul te
I R()88I~un. OJI u!'n 2.tsten December.
I i'~7. ;n,1i_ niet lo'Vllren I(tllnst ;-

I Ilrnin m....Y"rrie. :.!. witte achtEll'roo-
trn,. umtrent :I j'<ar oud.

1'. IJ. STEY~,
Schntm~ter.

lk06~l"nn. :.'.-,~')V. Af,lef'lin~r~
Kantoor. Bark ly O,,~t. :!:t Xnv .• 1~:-t7.

l\.mphitheaire.
ELKEN AVOND
llatinees 's Zaterdags.

FRANK E. FILLIS
KOLOSSAAL

'jieU7JJ8-Vertooninp-Nieu7IJ6
VOOR 1897 en 1898.

Een nlusachtig Succes.

TOEGANGS-KAARTJES.-Bo::r~ .£3 3e.
ea t:l:za. 8toelell, lil. Pit, 3L o*it. 21.
Maleier GalerIJ. IL 1Ii1i*ainu halfprjjl. DftI.-
rau ON halt _t aar opea. .. ..- CIa
8 aar. V,.,... tC>ePDr oe 7 nr. GtIIrif, ...

"tliri. eau. .. li$, 1J.

;.,
II li
II il
li 3
li 3
li 3
li 3
li li

C. C. A. DE VILLIBBS, .
Becretaria., t

li 3
tJGWIS G H POCOCK. .J'8LAOIB.

DOO 0 BE RIC HT. '
ss Dec-Te IUeiDvw,aIdeiu .. CIIuI...uu-,.

lID Ic:.e p!derIIIl. '
J li BALING, A.J'8L.lOla. .'

18 Dec-Til KUIeIt, 1Cba~ '-teil, ,.,...
rijtui......... .

P. J. !08JIAN II ZOON. AJi'8L.lGSU .
12 Ju IStl-Te Stellelllagb, _ poule boIIw.

eneL . .
\ '0 VAN RDlJlI, AFSLAGEB.

to Jan 18!III-Vl'1ICIItbue y_ u -'plu*- lO
de aldeeUog V .. rb,...toI'p.. .

2 0 ZACHT en salig in den HMnI oDtfllapeD3 3
I li te 8tellenbOllch, op deD adea Deoem'
3 3 bv, 11':97. mijn dierbare echtgenoot Ba;su'
I 3 )lIX DrMINT, in den oaderdom van SS jaren,
3 3 Diep. seer diep betreurd, doch met de
;I li zekere hoop van een zalig wederzien.'
3 I
iJ li De bedroefde eehtgenoete,

4 0
MARIA M. DUMINY,

(Geboren D. W.u.L.)

4 6

3 3 Afdeelingsraad,BarklyOost
3 li

li 3 !{ENNISGEVING. o 1 I
o I 10
o 0 9
o 0' 9
o 2 lJ
010 II
o I '6
o 6 a
o J 0
o • 9
o 7 0
o I 3
o 6 •
o 0 •
o 1 J.-

...: 0 lJ I

... '1' 6 •

... 0 , •

JIlARltTPRIJZEN.
KAAPSTAD

IIIII:uwa IlLlAIóT.. Decea_ lItT.

" L d.o 0 0
o 3 li)
o 6 0
o 14 &
o • 0
o lf e
o I I
o 0 0
o 0 0
o li •
o J6 0
o • 8
o 0 0
o 0 I
e 1 10
o 8 1
o 11 Io ,. 0

K_ ...
Pruimen ...
Abrikozen
Eieren .
Ouav ..
ZllorlenloeaeD
Peeren ...
Tamatl ..
E-.leD .
0_ .
KalkoeDeu
Hoenden .
Var.kenI .
KooL. .
Botel' ~ ;;Aardappett;D ..
UieD ...
Enrtea (groene)

5 G
3 6

li li
3 3

3 li

7 0

I 3
ó ti

:I 3
3 3
3 3
3 :I
3 J

s II

5 II

SCHUTYERKOOPING.

TE worden verkocht uit but Schot te
. 8uthven, op 24 December, 1897, in-
dien oiet noeger gelost :- .:

1 Witblauw Rijpaard. kort staart. om'
trent 10 jaar oud. 1 Lichtbruin llerrie,
klein kol. twee wit acbterpooten, omtrent.'i
jaar oud, met klein venlen.

.{<'. H. I. POT ASS.
Scblltm_tel'.

Ruth ..en,29 Nov .• 18:17.
E t. V.OEGII IU,.~T.as I( nuerhooi 0,. II 0

A brtkozen Ir.) .7IKomkommen 0 • 9
Kierea __... 0 II 8

____ . [ Bconen (~Mme) 0 8 6

POUND SALE. I Aa.dapl>ct.,n... 0 2 0___ Boter ...... 0 I 7

TO he Hold ont of the Pound at Ruthvee, ::.:;'."........ 0 I •
on :.!4 December 1097, if not pl'8.. ea...... 0 3 II

yiousl, released:- '(Va .. ti, H_Ut Doll If Co.)
1 Lighl Blue Schimmel Riding Horse.

stump tail, abont 10 yean old. 1 Light
Brown M&n!. snll,ll star. two white hind
f<!et, about [, yeai'll old. with yonng foal.

.{<'. II. 1. POT ASS.
Poundmaster,

DiTisional Council, BariiI
NOTICE.

" I. CLo • II
o '11
o 9 0
o 13 •
o 10 II
o 7 •
o I 10
o I II
o 0 0

:l :I
'I. 6

Srrll:lS\'I:Ilt:REX.-OOJlfl IlLU'kt werd gedarea.
do dese woek wel ,.oonien. 8!3 Ib, huid..
tlOO5. De prii&eo 'warea in bel &I.. _.fena
en otIyonaderd.

De Londea rnrkoopin",a beginnen op cleo
6deo dezer eR ~iI pede ..... Traag Toor alle
lange vederen wor,U yenrac:bt.

Verkoop 'I'&IJ de:"'~k 843Ib. v.r.ocM yoor
£1695. . .
Uitvoer 'I'&IJ de week',690 lb ... waardeerd

£1311.
Wii noteeren:-
Witte ordinaire PrUna .es 0. od wt.£9 Oe·od ;

eel'Bte £1) 0. od tot 1110. Od; tweede .£4 r.od
tot £5 US Od; derde £30. od tói £3 IMOd;
inferieure .tot bard £L 155 od tot £21M od :
wijfjea witte, eerate whoperiellA 1.4 lIie od tot
£{)IMOd; tweede .£3ICM1Odtot£41o.Od;derde
£210. od totUUMOdiiDfIlriearWi ..... te£J
lO. od &.0* £2 M od; doabr ta h od tot
£4 Hie od; fuu:y by. .£4 oa od wt
.£6 ÓIIOdi a&url witte £1 la. od wi ti 17&Sdi
lichte £11311 od tot £117. Sd; dODer ti ol od
tot£17.Gd; .Wan lanp t41o.Od tot '.£6 o.Odi
taRltotlllidde .... .£4O' od ~t, 10.Odpaid.
delmatif.£2 lOa td~ ta 0. od; karllDiddel·
maiia ~ 0. od tot £1 101od; .... ...
£3 lie od tot .£3 12& 6d' laD,' micWeJ:
matis £2 '10. od tot £215. od' midd.
III&bg £1 10. od tot £2 lie od kon aJd,Wm. ..
£0 12& 6d toi £1 0. od i IJ*IOMI 1riiW
£1 llie od tot £2 M od; doabr £0 lOa od tot
£0 llil od i lI1t'u1e mid4.Jmadr .. karl .co llie
od toi .0 18&od; laaf Yb £1 7. 6d wt £1
ISt od ; bn Yb £0 h od toi 12. Si; VIlt. laat
yJo. ti 7. 6d tot ti 131 od;' kort· v"
£0 58 od ,wt £0 158 6d .. kon PWOOIl
£0 u od toi.tO 8& od; ~ Jiobte
£1 10. oe( {c)t £1 lilt od; 40abr ehicb
2a od tot s. Rd.
WOL.-Kabell VIII deu weet 1DIIIcI8D .. n

daling VIII'! iD Tette, t '_redl", De lBIirb il
_ .til, en iapvoJr willea koop... .... be-
&iebeid doen h.t.lv. tegen nrmiodVde prij-
len.
Saper lang karoo v.tte 41 &Ót M ; middel-

-tia 4t<f tot 4fd; OrdiDaire std tot 'id, 11t'1II'8
.a iDIene .. dO, 3d tot 3_td.

VELl.EII. - U_ dallog in proseo op b.t
oogeublik, maar vooraiuichtea aUn aie& pD&tia·
Wij ooteeren:-

Bo.k .. Uen 121 tot 13d; r.ondroop Bd. tot Od;
I.IJIOIII 4d; 1[Mpacbe ~ ld. elk; laaf _1 4d;
korte 'wal 3fd' ~ afd; t.ItUrda afcL
s.chIdigde .. hn vOJaeoa kwaliteit.•

3 December 1897.

Rutbven, :!::J No,' .• 18!)7.
4 U

BENOODIGD

Paarl, .jo Dec., 1897.

lIerllll», in bdla, OD~
Getcbollm ... _.
ItaapecIIII! per atak ...
. " lamm« •• belcUdJade
IokftUoD,,_werd _. .,."vea'" ...4JIIIOIU, .
lapa a-boma .
. " U ..

S 'N .
. , CIJ>OOI - .-'
'u Mtte - .....!...~.I",..
c;.,.t;ï;; ::~
W'OL.-o. .

5 (J

5 0
ó 0
5 U

'Veggeloopen.
VA~ den Heer J. J. DU PRE,

op den 4den December, 7
Kaffers; 2 jongens met hunne vrou-

5 0 weD, 1 jongen van omtrent 14
jaren, een kleine meid van omtrent
3 jaren, en een jon~n van 2 jaren.
De nameon op hun contrakt dat zij
in .hun bezit hebben zijn als volgt:
David, Ja.pie, Anna cn Martha.

Gelieve zoo 'goed te we~n bij
wien zij mogen aankomen dadelijk
kennis te geven. Indien iemand
in gebreke blijft zulks te doen zal
hij volgens met behandeld worden.

J. J. DU PRE,
Simondium, Imt. Paarl.

[:, 0

Yan d~ SUDT de VILLI~RSen Co.,
Druipen IaatschappU! Beperkt

HIERMEDE wordt bericht dat
A. P. DI<: VILLIERS niet langer

door ons gerechtigd is om als ons
Agent in Uitenhage.teageeren,en'aU.
betalingen [moeten dientengevolge,
tot nadere kennisgezing, direkt aan
ons worden gemaakt, /en in geen
geval aan den bovengenoemde •

D. P. SCHULTZ,
. .Secretaris.

.~QlU' ELtz;.lBETH.

(VII. Il.~ Hinel,·Lo.Hn. (,iJ.)

, Deoem_ lItT.

----_.----------
VER.l{OOPlNGEN

VA~ DER SPUY, IJUIELMAN" co, .lFSLAOKIlS
15 Drc- Te flomel1!Ct West eo Som"lat West

St,..n,l, ",,"tbare belv>"wde en oDbebou....de enen.
21 OPe-Te Bartboiomeul Klip,Oroeobera, oablj

Rermon paard.m. eaela, ,.. .. _.Ilammeren. ens.
J. J. HOl'llJ!:YR " ZOON .FSLAGBRS.

9 o.e-Op KerkpleiD. K.. pet"". <le oTerpbleT8D
echulden. tier UDion BaD" (in liquidatie).

rAURI: V AS EYK. " CO•• .qSLAGERS •
t OPe-Te KlapmulMtalie. t-rdc!D om eSelL

J. 8. 'l.a.1U11i " co. AJ"8L.lG KB8.
S Dec-Te ~l&&IÁatie, ~D, pool. ea

rrelbeItpten.
1'16 Deo-KlapmDt.te1ie, ~<leD en eweI..
. CHAtI. ADAMS. AFSLAGER.
10 Doo-Td TllllMgb, \ViukelfOOl'l'Ud,I'_ aoedt·

~u ea !eTende baTe.
HESRY CARSON. AFSLAGER.

18 Dec-To eers•• laebt.-n, koeienon " .. pech,
teMpen.

A. B. DJ!:VILLIERS" Co. AFSLAOKRS.
1 Ore-flehler de IJ_brui. Paarl. m ,rach.

ten b,..adb"ul. I
13 Dec-To Klapmlllulati .., r-nforu CD mrrrleL
UI Det'-Aaa de Purl. lanp """, 0",,· en Breda-

atnta. 10 pnclstip.DDbebollwde ens. '
PAUL D. CLUVER • .lJ'aLAGEB.

11n.c-V_ bet cr.atral botel, ~ w.Iplbatenl __ tI- _. ell ~

lJ n.o-r. ~ 8W11ea .......
la ....

17 Il10- 00IJete Iq-. ltAII1mIOICb, ~
bUrud.

L r CA~JN t CO, .&.PSLAOU8.

~ t~~"'-::'1:!~n, KIIPIW,
J. W.Il00BUIB l .. l eo., ,lJlUOus.
"Dlr-Cjt CJe ~ ...... ....,,_... -"

(L.o Wolf.! Co'. ~ _ tU -.. ,_,; ••
tlirJ I »«-_ lI,.,.) I

0. .volg .. d. waren de kwo&.eria,eu der
Iu"" we8k:-
Zemelen .
Boten_b .
Ilam ...
Kaf ...
Eieren ... •..
Voer per bul •••

~:J:.l~.~:
Eendea ... . ...
K.aJkOeDn •••
J[dvkoora
.Kie_pIepale.
Ba .... per uk
Uien •.• •••
Aardappelen
lIaDa& •••

o 7 '6
o 1'0
016 0
o 7 0
o 1 6
o 12 0
I t 0
o I \j
o 3 6
o 7 0
o 16 II
016 9
o 16 6
I () 6
o lO 0
010 0
o 18 0

£ L d.
o 8 9
o 2 6o 17 0
o lj 0
o li 0
017 6
2 2 6
o li 6o , ti
o 14 0o 17 6
018 0
017 6
1 7 6
1 I 0
1 6 6
1 lO 0-

1'raJuni'aa1Iche iDvoeneo)1ten.
Wij publiceeren e1dére in o. blad

apeciale iDYOeI"I'eChtenop Zuid-Afrikaan-
IChe produktea door de Tra~he
J"eIll6rlog sehneD. Men zal .ien dat de
Trije. 1ijllt aanmerkelijk i.~ Het is
dus ,.heel OD)UYt om te aegeD dat de
Trallrl'Yul8che regeeriDI Diet8 iheeft ge-
tUan om .d8\Koloniale boereD t.e semoet
te . komen. Met veel genoegeD 16rkl!nDeD
WIJ hetgeea reeds door' de
ter ophemDI dezer '
daaD;' doch waarom niet aUe i&UlI(l·J\.tr:I·
kaaDlChe produkteD Trijgeetel~? Door de
epeciale beluting op Kolo:J1al" jams b.v.
op te beffen UI de TraDlIvaai de inaohteD-
kweelten der Kolonie bevoord;,eleD lIOn-
der bare eigene burgers te benaUoeleD, en
die ophemnrr zal belangrijke pq'l.itiekepo
TolseD met &leb brenpD. .....0 leze de
lijBt DIl1lwburig Da ell ,.orme een eigen
oordwl. '

I

A.LL.aRLIiIL

LONDEN •.

DB ZQID-APRIKAAN
v...... ..,

ONS 1..11'». Groot



. DE OSBORNE ZELFBI.DB." sijn liobt en sterk, hNnCeen.·,·
zeer licht, Snijden en Binden kort zoowel als lang graan meteven groot suksee ", W-IJ'~'~
dat. onze Machines alle satisfactie geven, en laten ze dool' OIlMD ~" lhperi
opzetten in werkende orde. Als gij een juweel wilt bezitten, bekomt de Osboroe Zelf.BiDden eD'

Maai-Machineg.

OLIE EN STANDAARD BINDTOUW TEGEN ZEER LAQE PRIJZEN.

; .
. \.'_ .

. .' r . i

IG~@Ii<~hJ~aat·· v~, .....,."",•.'_"'.......·,Baï ......

. :/F~ z ••• lB'97-189S, I .. :'
Bemoedigd dooI" d. enol"llM

verkoopingen. mak.n cl. Jf..
brikanun zich gereed om
gso,OOO BLIRB ••

TE VERSCHEPBN. ~ ala iD

8rJaDtcen. JAC. 'RJi:1.l(QANN
VERKRIJGBAAR Bil ~

B. G. LDXOM eD 00.
DY NEB,JU.TJmW en 00.
J. D. OARTWJUGBT 8D 00.
B. LAWRDOJIeD 00,
BTKPBAM XoPHDSO. ft CJO.
eD biJ andere Pakhuizen.

K I£NNISGE VING.
/---
/

Ili verband met bcne..... Dde
: edtérteJitie "W8DIcht ,I. BeiDe-

l'Da1Ul het· publiek te ÏDfOJwen
dat·de SaM: iD ftiTOJg.~ al
wordea onder den ... «arm..
1IIIID!n, mr.D & OD.,
Bou1r'Jlla&lJ'l II 0ID.tractma,

WJ fieJ 8vaa&
PaarL

.rJInt.~_,._,_
Afrikaansche Vertegenwoordiger:-

CHAS. W. HOLMES,
Timber Stra~t. Pietermaritzbur ••

Jau~tAr.of eenige Tenderi Diet
worden IUQlgeDOllleil.

H. S. GREAVE8,
Architect.

DE DE

1ft RippingiIle
. , ,

··-fmllIDe.
,JMppingiIle
ParafIlne

PubliekeWerken Depart_nt,
('.Ieolon "'laan!,

K ... ~ , Dee., 1817•

Stove, StOV8.
"'XlI,) hebben juist "I'n verdere boxend iI'.g van opgemelde ontvanS!_nJ Wij biedell"V "ok ann Elaat;leke TuinpIJpen .n "FI ••ln_."
Lawn- :-l'rinkl ...I'". Lvwnurower«, Table ~Ian;:lell, ·W...schmachiues, W~ .... Draad
V lee ,w h,;a,f e+,

" Floorlne," Sallit.lir,· Yloervernis, in v('r~cheidene kleuren vl'rkrljgbear.

" TapJjt; Zeep" ,,'i:liót t..lpijtCll, matten, ou rugs••JO'ldlg.
Ageuren voor deu .. Han-Iy ' Molenstt'en. Stoves en Ledikanten in groote

verscheidenheid,

Algemeen. Beeh1lt'den Kant~,
Kaapetad, '8 Jfonmberl 1897.

SPECIALE UITNO-DOI:GI-·_ ...·
KOOHen DIXI~, Kaapstad. AAN-

DAMES VAN BUITEN,. ..\ .
om deel ~ DeIDeD iD de groote Bupiu'WeJb wij DU ~

• I ,X:ENNISGEv:r~G_

"KAAPSTA.D,
WordeD gedu~de dese maand geaoodzaakt hUDGeheelen V~ op
te offereD dau mj' "poedig uit bunne tegenW'OOl'dip winkel.gebou ••

. zullen moeteD vertrekken.

Wij- ltoudl"h een enormen .TOOtTa8d Dl'aperië: en Fancy, Artiblea.
GeerODSslechts een kans, en schrijf ons om 88DÏJ. en ieder ding door
u bftloodigd. Uw gew'et¥Cbte .order J8l wonl~ mtpvoerd".. tmar-

.AftmitA'Ct..1 komend~.poet

WIJ WENSCHEN U ONZB GOEDKREN EN PRIJZEN TB
VERGELIJKEN.
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DE ondergetcel.ende il! gereedtJom O~9J"8 te on~ -.oor ..
volgcnao " Merken" van de beste "Mugarine" immer iD ti.-

Kolonie ingevoerd, vervaardigd in do Fabrieken Tall

HAGJaRD'ZAN &:; 00." LTD!..,
HOLLAND VIZ--

IHet Koemerk." I. Drie Kroonm9rk." lO Bakkers LIevelIn..

.:_:'_::.+'i~,~_~_.,..;
I

merk,"
A!slIffi<le ord .. rs vnnr gE'p~e""rveerde vleesehsoe-teu, 11811cV.en ete., ete., I"PNill"

Teert! in .. l.e Co::!cder;,t: .. fpb:ieken Llmt," Holland ..etd,,: order. _ .. '
pr~chlig.l~(] soorte.i VUD 'i' ...r"l· bed- en halsbond llnnens, handloeken 11~doelalla,.
Uarllallt, r:auel:":l, ~est'-6eV' enz. eu.., ui; de fanriek van H. Van den Briel, HolJaDd..

MOllJlte" ter-beLicbtiging aan de venda-antoren nn

El.'\IZJ:LE H. VAN NOORDEN.
.. E:!:]NIG AGENT.I' ..

Voor r oorrnel.le firms in de KAAP-KoWlfIE, KAAntAD.
fl-a ..an LOOP eo KASTEE.L S1'RAAT.

.-.0 OD.'VOO.n. ,.. , ""'1'"1 .. ,
O.raI&, •• tel.oék. • DI'OO-. O":::C"',
ZIJ • ., -tIJD, x..--. ..,. IIa• ..., ~_;_-tM..
GordlJD •• :~.I· .,a... JtD.,
Tapq•• Jtp Ylóerld ea(LtDel~,.
CIorcU,ID .a1eá, kt ~. eo.t jK ........,~~ »._- 80...... " , JKoa-
..awrAG~ s ., .,' .. 9Jao.DaD,OD ••• Id•• ...,..0Cdi.
_hool ,n, !.lou_, YooreahooMn lYoo.
IdDCI.r "'11, ,_ •• CoIi.u .. ., .... , .aJI. •

Wij' kUDDen alleS cloeu, en on~· prijzen zijn 21)1 per OODt. lager aan
. .' van onse buren. .

Tanden.
GA NAAR DEN

L. Cook,
HEER

R.O.8.,
TANDEN ZAAL,

PAARL

_ .._._-------,
.....'\.GENTEN:

Gebroeders CROSSLEY. " Otto" Gas en OUe Engia.
HUls- en Stoom Kool .e:l Ocke, geleverd in kwantiteitea

ten gerieve van lll.lis,S'oliunen tegen laagste prijzen.
ALSOOK

Houtwol en Vruchten Uitvoer
I\.i~tjes enz.
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