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OOGENBLIKKELJJKE noofdpijn Gei __ kiel
(volkomen schadeloos), cane á~ I

zekere remedie voor zieke, a8IIluw__ •• _IOb·
tige en hysteriechc hoofdpijnen i eeM :I*!i$i4"
vl'rliebting van neqralgia-let op de .~IIétIa-
ning in rood inkt over pamphlet op ~k
Geen ander i. echt, V reag uw drogiati om ee1l

monster (vrij). la doosjee van 19 cb4j., tesa·
1/6 van alle apothekers.

D. J; A. V~ PU lrur. tIear'lltaril.

)faJ •• bur7. Si Nov, 1897..

Doaderdag, 1.... December,'.Klapmuts Statie,
80 Prachtige oprecbtgeteelde

Paarden, bevattende egale paren,
welged reseeerde Koets- en Kar Paar-
deo, groot en sterk, ook flinke rij-
paarden, en fraaie Ponies (allen
geleerd).
8 Fraaie jonge Ezels, ge-

trokken uit Champagne
Charlie Merrie~

P. J. BOSMAN, A. zoon.
J, 8. Marais & 00·, Afslagers.
------~--------

25 Eerste klas Rum Paarden
75 do do- Merries

OP

Maandag, den 13den dezer
Zal de ondergeteekende publiek doen
verkoepen te KLAPMUTS STATIE,
gt>melde getal Paarden, waaronder
verschillende ':6R1e paren zijn, in
goede conditie, geschikt voor dade-
lijk gebruik, en allen gedresseerd,
de aandacht van koopers waardig .

Erven !' Erven r' r

M. ~CHW ARTZ.

A. JJ. DE' VILLIERS ~ Co.,
Ablergert.

OpWOENSDAG, DEN 15DEN DEZER,
TE 10.30 UUR PRECIES,

Paarl, I Dec., 18f)7.

30 Prachtig_gelegen groote Erren,
A~LEN· MET WJJ-HGAAKD B&Pl.AH1'.-/?c1

(Waarnn de Plan kaart' te zien is bij den ODderreteekend~~).
Zijnde gelegen langs de Lady Grey en Breda Straten, waar 'nu zdó

aangebouwd wordt dat binnen kort er geen open plek meer te ~gen aal
zijn. Nu is de gelegenheid daar voor geldbeleggers en anderen lom te
koopen, want zulk eeue acheone kans komt er zoo lioht niet weer.:

~ 1 •

Publieke Verkooping
VA~ vETTE

SCHAPEN EN BEESTEN
KOMT.DUS EN KOOPT.DE ondergeteekende zal per pu-

blieke veiling verkoepen uit de
kraal van de hooren BAUJUN en Co.,
Beperkt, te

CERES,
ZATERDAG, 18 December, aaust.

Om 10 uur '8 morgens. '

30 Slacht Ossen en Koeien,
60 Kaapsehe Rammen.

Deze dieren zijn persoonlijk door
den welbekenden vee-koopcr, de
heer S. A. CILLIER. ..., uitgezocht ge·
worden vooral voor Kerstmis, en
zijn in eersteklas conditie.
Vendu-Kantoor,

Ceres, 25 Nov., 1897.
HENRY CARSONS,Afslager.

C. C. A. DB VILLI~~J
~teriL, .A. u DE VILLIERS & CO, Afslagers.

i
I

SQ.,,!, "
2ó' "
6 "

Paarl, 1 December, 1897.

1\arpa.ppel-!ll~ren!.:Aardappel-m~ren'
'1; " ". ", I

O~ de 5,000 Iq." ~prende dit jaar verkoQhl, .

EENE ..3erdere ~,acheéps.lading van' de beroemde !Pranache
. " Early Bose .en andere IQOrten, .wordt vel'W8C~ 0t::n lóden

December. Wij zijn de eenige importeurs van de "Early II :" Aard·
apr.e1en, die verschiedeDe eer8tA3. prijzen in dit:ï-r hebben ~
WIj hebben slechts een kleinen ~oorraad van de laatste beJenaing over,
en die gaat snel van de hand. • : . I \

W!i. ho~den a1eohts de beste 800rt aardappel-moeren, en dagen alle
QOJJl~e. Ult. . .' '.

•.. 100_keD.

Jaarlijksche Publieke Verkoopillg;··
*DE Heer J. A. L. BBE8LEB, voornemens sijnde, om jaal'lijllis eeae

Verkooping van Vee, enz, te houden, heeft de ondergetee~enden
gelast publiek te verkoepen te

Bartolomeusklip, Groenberg,
. "

86 merba.

35
UI
16

"
"
"

taaI~ ..... 100lIlfIrkeu .
'edtIII..... nlllOe- buulUllWIIIIII

oadltrpjleelillple inaenden llie~ later ciao
7, en het onderzoek der
'jen .... plaat. "incI ..
"fill Januari, 1898. De

doeulijk, deu·dat1Im
UIIII_iD eu &e uDnen .. -ren ; .

pnllen CIJIIIlOPlijk
,.miedde op deo

de band..,._ detttIIIC.'*' '11'0. YIlDh_
op omtrent dien Ujd

, diepDeD die DIet
rtrouwd &ija, me'
ien, met betreJdDai

erijea door de

Nabij Hermon Station, op

Dinsdag, 21 December,
20 Eersteklas Paarden, (Merries).
2 Span goedgeteelde Ezels.

40 Oprechtgeteelde Merino Rammen.
21)() Extra vette Lammers.

~~S., BEER & Co,
Produkten Han~elaar8 in 't Ktein en Groot,

Lange.markt-straat, Ka,apstad.
Wij nemen Orden voor IC~~. Ddiogeo Perziken eli Drui_

naar eenig ac:lres in het Vereenigd !tijL .~ - . . ~..' .

STELLENBOSCH.

Publieke Verkooping
\ vx

HUISRA.AD, J. A L BRESLER;

VAN DER SPUY,IIIELIAN & 00., Afsl~rs •..
Vendu Kantoor, Malmesbury.

Zaad-aardappelen, Zaad-aardappelen.
TE ARaIVEEREN.DE ondergeteekende, behoorlijk

gelast door Mevr. A. J. PJo.:I'LER,
die Stellenbosch gaat verlate u, zal
ver-koopen op

Woensdag, den 15den dezer,
(l~t }tl lTR 1:-; LJ~:'i \'O<.!R~IIV[!AI.,

TE ARRIVEEREN.
INl~Oh'.D.

AA.NGEHOUDEN bet Schat te
"Ori,," oyer den yeroorloofdeu tijd, en

te w~ yerkoeht op 25 Dtoember, 1897,
iDdiesl Diet teYOreIl geloat :-

1. Eeu wit. Kerrie paard, gehrandmel·U
R.Z. op lillbrboat,'liAkeroor .Iip, hllfmua
ftJl achter. rechteroor winkelhaak YaD

achter, 10 jaar oud. 2. Eell roodbraill DIIr'
ri. Eal, porandmerkt N. op rechterbollt,
6 jaI'ID oud. S. Eo lwartbrain EHI,
~raudmerkt T .S. op reeLterbout., o.treat

j(a:.~·r.l. VANDERltERWE,
8ohutmeeeter .'

AANGl!!ROt:DEN in liet Scbnt ~
Leeuweukail o"er ~en veroorloofden

tijd, .0 te worden y.rkoêbt op dien 2Setell
Decell1her, 1897, indin Di.t ~vore~. p-
loet.:- -

1 Lk:bhaal raiD Eul, bejUrd. linkeroor
tw.. balf1Daaotj411 YO ~oor, recbt.roor een
YIiD yoor~ braDdlD~ OIldaidelijk op liak ...
kaat ftIl ... het liJkt ~J.B. .
(G.t.) L p, J.VAlfDnlOBWE,

, Bchut.rluela.r.
~ Kaatoor.Y .

~'~Ii~~.

. . .."'\~1-~;~ff'f '_.• . .

------- .........:~
DE volgende' welbekende soorten, namelntc: - lf Early! Rose,"

.. Puritan," "Snowdrop,"" Roode HebrOn:1 ".Witte He~," ens.
eas-, II ~arll Bruce." . . ': .

. _. Doe aanzoek ~jdig )Jij . ..'

c:;:,O... llb~."olË' .~ g'O••
DOK.W~G, . KAAPSTAD. !"

r~S.--:Aardappelen van onze MOelen gekweekt trokken alleD eerste
prijzen op de Rose~ TentooDltAflliDg laatste jaar.

DE

Westelijke Onderlinge Brand Assurantie laatscbappU
(BBPBRKT).IU hur Bmdlnghllis, lert Strait.

I. Voorkamer ~('t vali Maroon
Plush, I'raclit ige Piano door Hardt,
zoo goed als nieuw, "'alnut Octagon
Tafel, Whatnot, Cigaar Tafel, Gang
Stand, Ronde Tafel, Sieraden, enz.

I 1. Teleskoop Eetkamer Tafel,
prachtige groote Buffet, zeer kost-
baar Boek-rak, ~4 Bentwood Stoelen,
Hanglamp, enz.
II 1. I taliansche Dubbde Bedstede

met beddegoed kompleet, grooe
Ladekast (zeer kostbaar), 2 Dubbele
Beds~den met beddegoed, Mahonie·
houten Ladekast, groote Kleeder-
kast, 7 kleine Tafcls~ 7waschtafels,
Kleedtafel, Toilet Setten, i Bedden
met matrassen.
IV.' Zilveren Eeiren Standaard,

en Zilveren Thee-seIivies, Porcelein-
waar en Glaswa&r.

V. Keuken Tafcl,:Keukengereed.
schap, enz., enz. '

Koml en mQQ~t Koop;es.
PAUL D, GUlYIR, _,

HOOFDKANTOOR MALMESBURY.

KENNISGEVING

Aan Aandeelhouders en Anderen..
A PPLICA TIEN voor Aandeelen, gemaakt en ontvangen vóór of op

MAANDAG, den 13 DECEMBER, 1897 zullen nog, indien door
Directeuren toegekend, worden uitgereikt" a parë," .

Doe aanzoek bij hetHoofdkantoor, Malmesbury, of bij de Tolgeade
Agenten van de Maataohappij.

, .

Steenkool Hande.l.~ en Commi~ie -AgeI1ten~.'.'
, 1 ;; :;~_. '-,. "i _ _ • - _" _"\. :

.,~dENTEN: j

CRQSS~t_'~:~__"~.
~ , ._. . ,,,' ... : . " -

V. A. van der Byl, Procureur,
D. S. Malan,
P. L.le Boux,
H. P. du Toit,
. P. J Dempers,
D. J. A. Tan ~r Spuy,
J. A. Dre~ (Direkteur).
Robert L. ~r,
D. 8. VAD der Merwe,

Kaapstad.
Durbanville.
Tulbagh.
Worceater.
Robertaon.
PaarL
Philacfelphia.
Aohtei' .hart.
MODtagu.

I H D.SrltY. IjM&L,O l CO~·
. '~·hl.'~ .(~~;:_1..'~~4J1",~1I'·
Td. III: Jl!IlIl~~t;,,'fel '~.

s: .. " ;.-1UWf6 :"i.." t..

, ,'ii

i.,



'~.','. DE eigenaren, daartoe dikwijls verzocht zijnde, hebhen besloten om
~., het publiek eene andere gelegenheid te geven om in het bezit van

1 ~ond to komen in deze bekoorlijke buurt, en hebben de heeren

,....~1~~~~~~~1 A~(J'~:~V~il~Ji~eI~.s~('~IIl~...~t~o~m~pe1riP~u~b~li~t'k~e~v:eriliin~g~a~a;n~t~eib;ie~d~e~nM~~!~~~;'. =~!"i'; Zaterdag-, den 18den George.
:: OMTRENT Werk1.aamheden te beginnen met

het April-Juni k.wartaal.
AllpJic~ties, met de :boodige

getuigschriften, zullen worden in-
gewacht tot op den 15deIi":~anuari,
1898. --.

Salaris £150 met vrij logies.
Voor bijzonderheden doo men

aanzoek bij den Hoofd-onderwijzer,
den Heer C. Hm'u\"R, G·zor$"e.

".,....

GROOTE EN

Ongereserveerde Verkooping
: "AN

44 Kisten Japaneesch Waar
Per 8S: il Crown of Arraion" van HIoGb, Japan.---
DE ondorgeteekendeu hebben hunne jaarlijksche bezending ander-

maal ontvangeu van het Museurn del' Kunsten en Manufacturen,
Hio~, bestaande uit
Japa.nee.oh Fan.oyGoederenen Kun.t

Artikelen,
die per publieke veiling zooals gewoonlijk verkocht zullen worden

Zonder Reserve, aan de Masonic Hall, St. John Straat,

Op Naandag, 13den December, 1897,En ged urende de volgende dagen .

3•.
• DII......
PAl

• DIl

• DI.......
'IDI

JODe
... 1

BIEBEEK WEST.

• ~-:-;?~

De bezending bestaat uit ;-
China en Porceleinwaar :-Eeue groote en uitgezochte verscheidenheid.
BrOnswaar :-Een prachtig asaort imeut, speciaal uitgezocht.
Zijden en Satijnen Schermen :-Met de hand geverwd; ook van papier.
Goudvernlswaar:-Een assortiment Kabinetten, Werkdoosen. Handschóen en

Zakdoek Kistjes.
Schenkbladen;-I-:en groot assortiment.
Kabinet jee voor Kleincoden.Kaart Doosjes, Thee Busjes, Portret Raampjes, Tafel,enz'
Bamboezenwaar:-De_ur en Venster Blinden (alle grootten), Tafels, Whatoots'

Moz:iek Stands, Overrueatels, Papier Hakken, Hoek-rakken, Stoelen en Tafels·
Rottlngwaar:~Een groot a880rtiment. Vert!Chedene Nienwe Mand800rl<ln.
Turksche Tappjjten en Vloerkleeden, Zijden Zakdoeken'

Wandel-stokken, Hengel·roeden, Speelgoed, enz.,
Geschikt voor Kerstfeest presenten.
Deze Bezending wordt verkocht zond" .. reserve ; zie' uns uit voor koopjes.
Cataloguseen knnnen verkregen wonten 1\iU1 <le Vuodu Kamers No. 1:1, Darfiug-st,
De goederen zullen worden teutoongvsteld vau 1 tot ti nor n.m. op ZATERDAG,

11 DECEY13ER laa de Masonic Zaal.
Yerkoopiug Op den 13den December, lSCJ7, om 11 nnr V.lU.

NEEM KENN,IS,-I!:tln Mantel Kamer .,.001' Daml's bij de hand, en Verver-
schingen hunneu verkregen worden in ~e gebouwen iudienlverlangd.

L. P. CA.UYIN.tI Co., A.~l.., .....

la Dae
"'tel
I.W...,.......

LJ
_Doe-._~
la •

~
IJ_

DE Ondergeteekende:'dáartoe be-
. gunstigd, zal Publiek dOen

VerkoopeD, . . ,
. . oP. .

Dinsdag, den 14den .deser J

.. ' Om 11 uur preCtes. '
2 Welbebouwde E"ên: m~ 'Tuia~
• gro~ .DDU, geleien aan ;'~

.Fabriek St.raat, ·tégebot:er .de
Fabriek Tall de Heém Rnw
DB VILLI & Co.; .1' bewoOrad
. door Mej. DI Win. . . eD. .het
2de door dm Heer ·
beitkn 'zijD
Huize~ . eeD -~..,,-,,
huisell annex
met 1 groot ..&..I.• 1l'8Il FakbUiila
.8en .gOede
pdreyen wm~i:..

:A.·B• ..ol

PUBLIEKE VERKOOPING
VAN

Kostbare Bouw Perceelen l\/f ET deze maak ik mijDe men-
~ 1.. d( n bekend, dat ik vati af den
eersten Januari, 1898,oen PalJsagie1'8
Kar geregeld alle dag .van Hermon
Statie Daar Riebeek West en Bie-
beek's Kasteel zal laten leopen.

T. C. KRYrJAUW.

TE

D'URB~"N STATION,ROAD

BENOODIGD.

INHE~ BelJeville Dorp.aanleg.

.-~
;

180 Kostbare Bouw Perceelen,

,

Departement lGOr Publieke Werten •

,
gel('~en hinnen eelllge minuten van de Statie, en metende gemiddeld
[lO bij l~i) vod.

Er is overvloed verseli water op dit eigendom, en baksteenen
worden in de onmiddclijke nabijheid gemaakt; en daar verscheidene
huizen binnen kort zullen opgericht worden in de buurt zal bovengenoem-
de: grond zichzelven aanbevelen bij elk verstandig speculateur of geld be-
ll'goger dil' beg-eerig i" " el' in" to wezen, v()t;r de groote grond hoom van
lS98.

\' erschcidencn nil de koopers bij de laatste verkooping. eenige wek-
en geleden, geholldcn werden groote winsten aangeboden op hunne
koopen, van daar dat do wcnschelijkheid don verkoopers voor oogen
gehouden werden om per publieke veiling een gedeelte van huur grond
van de hand te zetten.

Dl' verkooping zal gehouden worden op de plaats zelve onmiddelijk
na aankomst van den special en trein, die uit Kaapstad vertrekt precies om
~..t5 n.m.

- Plannen en verdere bijzondorheden kunnen verkregen worden op
aanvraag bij do ondergeteekenden op of na den ll den dezer, of alsook
vrije "spoorweg passen aan voorgenomen koopers welke verkrijgbaar
zullen zijn van af den lliden dezer.

Ververachingen zullen verschaft worden.
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DADELIJK benoodigd 'voor
bovengenoemde Departement;

Een Waterkar kompleet. met dissel-
boom voor twee Muilen, wateraproei
en _de,fioodize toebehoordselen.

,~.

TE HUUR.
TE Swellendam, 2 Molen8 (water

en stoom] onder één Dak met
afzonderlijke. geriefelijke WooDhuis,
Stallen, T~in, enz. Doe aanzoek
om bijzon~rheden bij LIBEilU.N &
BCUSKI, Swellendam.,_.

"

Lindenberg & De villiers, Afslagers
Voor H. M. Gouvernement.

Of G. F. ::iTEGMA~~,
Court Chambers, Kerkstraat,

Agent VOOI' Verkoopers. AARDAPPEtm illDAPPELBB I I
V.ERW A.CHT per .~ClI:'n Mc.De Paarlselle Tentoonstelling ~e be~:!~r,:'~:~ro~~S:~!~:
Aardappel Mooren.

Z \ L 00 h . J I D Een aardappel die wind en weder
.. i"'Ie OUt cn WOrt en op ONDEnDAG weerstaat en tevens. zeer vrucht-
.. 20 JaDl~al'Ï anust . Prijslijsten zijn ver~ ~gen~ is; il ~urend het laatAlte

krijgbaar bij den ondcreeteekendo ]aargetJJ populair naar vet:dienste
~ • geworden. Ook ~rdappels voor

de tafel, van dezelfde hoedanig-
C. C. A. DE VILLIER"'-: heid.

t

~ecretaris.

"

"'t .01
·WeDde (
oftstoeel(
JQD8 l'E
Nar ,

ltappea ~
dil _h

bil

ELt<EN AVOND THOMAS :UPINGTON,
Procurenr~ene~

SAUER & STANDIN, - . '. <'

Proeareura voor applicant,
, 43 St. George'. Straat,
: , Kaapstad.

Matinees 's Zaterdags.
_.-

LIEBERMAN & BUIRSKI,
2-' Bnrg straat.

FRANK E.JtQ~ i _

"ieuiDs-Y~rf~iliÏl'j-Ni8U7IJ8 Belangrijke. Verkooping
VOOR 1897 eD 1898. AAN DE .' •

Flll/8 !tdeelingsraai.~kly Oost
KENNI8G~ÊVING.

'.' -....... ; ... :

SCHU'rVBBK~lNG,
sTELL'Ëïiaósët!:r I--:=QEnROST~'-'

Publieke Verk oopiug "TAN den Heer C.J. van Brakel
< , V llelderberg, een Hottentot'

~en.aamd Jan Williams, oud omtrent

H U I S R A A D. ~O Jar:cn, donker geel, gekleed met
een lichte brook, hemd en petje
hoogte omtrent 5 ft. 2 duim. '
. Hij heeft l'en kelder en woonhuis .lT AN wage de DItbijbeid der
ingebroken, en stal. onder anderen ",. Rllnderyest,'is" Viking" de
een zwart laken baat je, vaal hoed, eenige Melk die met veiligheid kan
twee. broe.ken en twee hemden. worden gebruikt.

BIJ WIen ~vengemelde '. moge. Geprep~ '4-keurigste
aankomen geheve hem aan te Mellê'liita'e NoortreegschlJ-'Hoog-
houden en kennis te:geven aan den llUlden (de beste 'Weivelden in de ge-
o~derge~kende. hoele wereld) is deze klasse rijker in

C. J. YAN BRAKEL. Room dan alle anderen, il meer
P. O. ~telJenbosch. voedzaam en wordt ~elijker G ~ftt A ;) t· ,t.

Het gl'VfonJ assortiment Huisraad __ ._____ verteerd, en daar het heeJemaal. roo"",e ssor lmen
sooals Ladekasten, Klet'de(·kasu.'n bevrijd is van toegev~e auiker,
Wa:;ebtafels, Kleedtafr-le, Ronde~ Gestolen of Weggeloopen. kan bet gt'durendehet daseUJbche N.ieuwdte Stiile.!!. '
tllf ...l-i, K'eino :\hhc.uiehoutentafels, verbrnik Diet van gewone' melk ~ .
;; 1\1,';,)(' Tafels, Sofa, Boek-rak, UIT . worden ondencbe\dene .'
n. '"',,Iledstedo met Ileddczood, onzed K~b te,Zonnebloem, Dese pas-geïntroduceerde' Lek- Laagste P. U.;'W'I~'I'
:I" ::-t rt'! C:)(11 smet Beddegoed, Leun- . ee~ on er MUDe ezel met kernij mag 'VerkJ:etJed w~ bij
mZ'Itocl, (ommode, Buffet, 12 be1kleoolDe.Wlt~l vlekken. Een

rd
goede aUe JóouideDien, of ID het p* ftD

ts· ,. 1 K L reed DlDg lI"iIU gegeven wo en aan ftAft.J...A . .
t '.:J~·IJ. ~I'lege, . eUlLenge - hem die hem terug bren .... of inlor- IVDII,."RU I D CRAUDUII

cbap, Ern~E'l'r'. Glaswaar, enz. matie geeft~ 0" "

P"1LL D. CLrJVER,A/'lagM'. COKBBlNCX &: i BOvr.I'i'Ju.A.T, . ,
8teUtl1bo~, 30No"" 1807. l>ookC~ .K A A P S.TA ..D-.

,~--.......---- , .."....

BopefleLl
CtPIIMtiDg
dorp Kal.......
1I·1mee1J
'Wordt 1ft
.... Dar)
worden .
liDI·
-, G1stere
de nit (
Boson
lE. RO<J
LW.V.a:
Ung bij
doel aall
POOOte
dorp ya!
Diet 'van
werden
men lege
)aogrIJke
bury l~
bOeNU (
rie koop
dorp aI(
der ZOU l.' xa1abaik
. _plol*
.ormoocUa
BCmIDdiI
~YCl- ...... f=*

P.O. Bus 157.

'·V I'K I N
ON GESUIKER.DE

G."
MELK.

P.A.AR~.
VIJl zéer Kostbare KuurhuiJe1l.

Een reuachttg Succes.

~. , ( ._ ... '

PLAKPAPIER,

TOEGANG8-KAABTJES.-Bo .... .£3 III
ea £2 ~ ~leo,.. Pit, Sa. Galetii. 2a
Maleier Galerij. JL Militairen halI..-u.. Dearen
pan GA half acb' aur open. Bead"aaiek om
8 aar. Vroep toeSang om 7 aal'. GaJerij, Gd.
un. 8.... fill Pi" Ill. -'. ,. "

DE ?tl.],:r_";l'It'l'k£'ll(!c', .• gelast dD<:>r
(j,' I-.HT'l r neo L c-tnmeur.nr

van wijh-n rue vr. A. Il. ~!.\JlER, li ,I
aan hare wooing te

COLLEGE SQUARE,

Vrijdag, 17 December, e.k
(i\m tO ur I.m.)

•



I[XGTOX,
vur-Generaal,

jE.
Sal

I'" nd "t Krom-
[l.·cl"wl)t·r. 1897,
I -I sh....p. two
"'IJ; In f ut; 1
".\[,tli. left ear
1,·1'[ ,·"r 8 alo

. ".If halfmoon in
-w.i l low tui], left
I I blue schim-
"'. -uial l white
l l.iwtai l , about

\ ," ZYL.
I', III nd fua.ster.
1,.17

\. t',

alisteu.
II Jonge man
Ir eu ppor-
1I1Jsch Nieuw -
It ezen Hol-
rapporteeren.

tellde ij n

;l~chiedt hier-
va n Akt~ No.
IC ver adering
t eh uden op
Tl er, en
cl'naars elast-
.nics (Pd.) in
Il werd 0 alle
men ge e
lit'!" Some
ialite it, en
.aalbaar

Klerk,
rutoor op
[2),1 ,~'J~.

.st ,
-BROERS,
icip le Kl r •
1',

t rund,
ul""l", 1897.

IIGD
'Jr een St m
die rond t

)·'k bij d n

LOUBS R.

CHT.

«u s liep, eht
"'r, rnij n teeder
'I;L .JoHAN. Ei\
van ("I j' n (j
een gelukkige

'11 Ziju le en
"';'Jwiu. Hij

Oud rl' g,
1111<1 door zijn
Icl~foiging UA
in iv] l voor hUD,
·lIpd...

'i.\ rs,
~eb. 0 IL •
•;. EWUBa:
:tnOU'BW ALV.

WD,

:!] I
en sse gott ren.

J)!; II ALI'-!;, SLAGER,
I' Dec -Te Ell.ot , se

rJJll!'g~n. ene.
P. J. ROoNAS A: Z

I J Jan IS Te ~tel enbosch,
errea.

G \'..I.S lUII.IN. U'SLAGj,;H,
~,) Jan 18!1~-\'rucbtbare r

do aMeeli 'nr, p,

ARKTPRIJ
KAAPllTAD

x n rwz )lARItT.

8 De<: her 18 1.
.i L d•

n:oeDd~r~ U 1 T 0 , 9
an~p I) 3 ~ 0 ,

t;en,irn , .. tt 2 10 0 8
Erere n I) 11 Il o 1 9
J!( koen n 0 8 .1 o 12 6
Pvurmc n I) 1 0 0 2

l.ul.('Tl IJ 1 J 0 3 0
.ur.lap D 0 0 0 8 0
Boter 0 J 0 I IJ
l·If>D ( .. I [lf') 0 2 , 0 J 6
l"wn ('!IIYl._;n) 0 1 Jl 0 6 I
rt,t,rt'n 0 I 2 0 5 10
Z"IIri QI.' D 0 » 0 OU ')

li un ees ... I) 1 Il 0 i I

J Il\P .x,

., [lt,. r l'c r l£k-,.:r:lat.) - f)"J ~lruLA4-
't'.,.:"ln"lll'p·n\· ...rJ...OOI'In..."Tl "penden ct ren g e
!lA er ~-!:. "rlJ hllp'cn o ec r het 41.:cru~cn 0 ven.
Il I,or I II \.1.r lomrn'.; ve ..leren lijn omt nt" per-
Cl" t duurder.

j 1'1::.1' - (per l h-l-- rn- f). Kolom le wnl-
'fe' ·11 ...'" n ~I<len he 11':1. \iC r-ee-beu onze "cl.ol
en ~Iq -r zoenur \, !t, lllj.,en T:I.Dpar tot;; percent
L1c."'f. terw ijl und.I at!,.:! vet '01 j perX' lager
w a,...

DE D-AFRIKAAN
lIlT

ONB LAN

\'.-\.X ~1.-\.u.[Jo;HHrnY X.U.R
PIKJo:TREHfi.

(;edn ende <le af" loopen parlemen-
ire ssi ... nEcht <If' h~..r D, t '. Tl ;WA:\L

L.W. V. "por Pik berg, het volgende
':,.,,) I voor het lag rh is:" Ken eer lie ig
iI,lrt'~ worde aan zijn excell ntie den

en, verzoekende dat

twe.> kant
le mak 'u,

, I
I-

'~~:~>.~,i:~tjê~'~'r~



~;i·l~i~~-!_·lBê~Oo~'d~ëTt--......-.~~~mwu:..__]
, ,
als Assistente,

Aande wijkschool t.e "Glenpaul." één
Hur van 't dorp Harrismith, O. V.S.

VEREISCHTEN; Howijzon van
bekwaamheid, Lidmaatschap

cener Prctestantaobo Kerkgenoot-
schap, Kennis van muziek, en
minstens een "Elementary Teacher'.
Certificaat. Salaris £ï;j per jaar,
met vrij logies; benevens de muziek-
gelden van minstens tien leerlingen.
Applicaties te worden gezonden aan
den ondergeteekende te Ceres niet
later dan 1 Jan., l8D8.

Billijke re skosten zullen vergoed
worden.

R. BERNING.
Ceres, 1 Dec., 1897. '

I~

. ..

VA deu Heer J. J. DU Pu,
op den 441tlD December, i

I(aff.)~ ; 2 jongena met bunne vrou-
wdn~ :1 jongen van omtrent 14
j\ren, een kleine meid van omtrent
;.J ja",*, en een jongen van 2 jare~:
Oe nam~n op bun: contrakt dat ml
in huil bezit hebben zijn al~ volgt:
Dari~ Japie, Anna en lfariha..

<leUen zoo goed te weMln bij
wien zij mogen aankomen dadelijk
kenn~ te geven. Indien iemand
in gebreke blijft zu.lks te doen zal
hij volgens met behandeld w9i'den.

J. J. DU PRE,
Simoniium, Dist:'P"aarl.

Gouvermements School,
PRA._K.FOKT.

Dist. Vrede, O.V.S. _

APPLICATIES voor de betrek-
king van Assistente in boren-

....onoemde School, vergezeld van de
bij de Wet vereischte getuigschriften
van bekwaambeid, goed zedelijk
g~ van de laatste School-
commisaie en Predikant waar
applicant w('!rkzaaID was, en lid·
maatschap eener Protestanteche
Kerk. zullen door den onder-
geteekende ingewacht worden tot
13 Januari. 1898.

Werbaamheden te beginnen 1
Februari, 1898.
Salaris £120, met vooruitzicbt

van verhooging.
Iemand die konnis heeft van

muziek, vooral instrumentaal, piano
en harmonium, on van vrouwelijke
handwerken, zal de - voorkeur
hebben.

Billijke reiskosten, gestaafd door
kwitantiés, zullen vergoed worden.

N.B.-De geslaagde applicante
moet zich voorzien van een onder-
wijzers spoorweg certificaat
tegen half-prijs te reizen.

GEO. THOM, V.D.M.,
Voora Seh. Com.

Frankfort,
30 November, l8!)7.

I
I

AssisteD te Gevraagd
vn.)!( j)~

.1 Slot van de Paarl School,"

APPLICA TIEN voor de betrek-
king als boven genoemd,

zullen door den Ondergeteekende
worden ingewacht vóór en tot den
14den December aanst.

Applicanten behoeven slechts een
Onderwijzers Certificaat te bezitten,
het welk eerie vereischte is in 'alle
Gouvernements Scholen, ook wordt
er Onderwijs in Hand- en Naaiwerk
verwacht.

Salaris is £60 pt>r jaar, verder
alle gelden voor Muziek Onderwijs
ndien de applicante zulks vers taat.

Kost en Inwoning zullen als naar
gewoonte door den Hoofd-Onder-
wijzer verschaft wordËm voor slechts
£2 lOs. per maand, alles ingesloten.

Werkzaamheden te begin nen met
de opening na de Kerst vacantie.

Communicatien te worden ge-
addresseerd .

P, J. RETIEF,
Esthersdal,

Paarl.

:a: JI!J or

~RITSCHE EM BUITEMLlKDSCHE
BIJBEL GENOOTSGHAAP,

HEEn PAS

• c -.j6:. Additioneeie listen Bijbel, en
Testamenten lenondeD,
BCHRIFTE)1 1:S HET...._..

HoUandsch, Engelsch en
Kaft'ersch.

VlD TIlIChillende Grootte, Druk en Band

- Prt#II n•• lIJk ,teO.MP W bt

"~1lOQ~pBIJBEL DEP~~,
-t=-c--fjFOsn"markfpI6In,

.·AiP8TA.D.

•

LLOYDS' ABJOO)TOBS DB_ «>QC~,
ZUIDAr~ GI'1'BO.~ ~ c

Gouden ~e Tall de IADdbnw V.....
iDg te Poft RU..... ... ... i 1816
Gouden lIedaiUe en x..tn Prij-, lolt.....
burg TentOoutelIiDI·" ... ... r1_
8peclalea .,Prij., Weetelijb PrOriDCie;; Ta-
toouteUiul{"' Rc.ehuak .... ... ...,1-'
Eersten Pnj., W.t.eJijb PrOTiDCie, T •.
atelling, Boeebank ... ... i1.
Eersten Prij.. Port Elisabeth, LuHtJ,oa1t.
VereenigUig ... ... ... •.. i laM.
ÁanbeYOln door hee BesproeiiDp ~

ement der Kup Kolonie, ala h-' bed ,..cbik'
?Dl water' te pompet', ge'fOllCNa ~. de
(lQvernem.ot8 Diamant BOreD te ~k-.
"f in opene puUen. :

De Lompe booteo Wiudmolen wCJr1d' D'Il

snel ...ervangeu doo.' het StaleD Gal ....Di~
LERIannL !

Lloyds' S~len ..l.D.IO'1'OU loopeD: ...
deo zaolttAlteo WiDd, .ijn ge~l .. 1f..... I..
reod, en we. keil met eeo wngeli, vaa~ .latr·

Het URIOT01L i.de goedkooPte en 1aeeat-
economisehe Beweegende Kn,slht ter ~
een Pomp Toeetel k08~~Il,"n -inilt m....
dan een goede paard, terw.Jl Jiet dag en :lUICht
zooder eenig toezicht of k08teu werkt. L,

Het ADIOT01L neemt ook spoed.., de
plaats in van de 10f{g1I eo k06UJare '~Noria
LiltM ., of Bakkie3 Po.npen. :

~ij die 'f'OOl'1Iemensijn W.iDdmol8Jl~Un
te koopen moeteo wel oad_heideD tQecIaea
I.loy-ls' Gal"lltli-roe Stalen J..DIO'I'O~ 8Jl
an lere iuferiellnl en wurde100ze na~.

!Iet echte, Lloyd ..' .lI1L:I01.'01L nl het aoed·
koops! en . beat.! bevonden worden, l1li beefi
den tootH. reedt! doorgeataan. .

\\' anneer vc~i,jCht, worden jldOhlkte per-
Sollen gewouen Olll het toestel opteNtteD,
tl'gt'1I eu kei gedeeltelijke reillkoaten, of ,.,lpa.
speciale 8chlklti, g.

Schrijf om pl-ijRlijst en getai~ften,
of zorul bij~ollue,·h.·doa omtre1lt dleplie ....an
den I'u t of hoeveelheid wIlter en •. , waanli$ __
berekening der kOllteo per volgende ~ UI
tutl!>'t!~ Judeu ·worden.

AGENTEN VOOR
"NEUMEYER," PiaBOB i deze prachtige instrumentee in voomuul V~

. af £45 tot £75 stuk,-voor kontant of tegen gemakkelijke termen.
i

"CARPEr\'fElt'S" Amerikaansche Orgels, van af £12 tot £50.--Ge-
illustreerd Catalogus vrij.

"N BW NATIONAL" Naai·Machine met gepoloortF-'1reUel
kist kompleet, 528. 6d.

HET BESTE ASSORTIMENT

Tapijten, Linoleums, Matten, Gordijnen, Gordijn Pa1en,~ en Huia-lioDeD,
tegen de laagste prijzen in de Stad.

BEDSTEDEN
van allerlei soorten, van af 12s. 6<1. tot £20 stok.

2 en 4, Dar-Imqst.raat.;
,

Nederlandsche ZnidwA1rikaansche
SPOORWEGMAA TSOAHPPIJ~'

Kortste en Goedkoopste Route voor Relzlgere en
Goederen van de Zee naar Johannesburg, Pretoria
en andere plaatse" in de Transvaal.

Dageliiksche persenendlenst van Lourenco
Marques (Delagobaai) in 24 uren naar Johanne8bU ...
en 21 uur naar Pretoria.

Tarief , .. r 1 __ ~ .It ty,.... Ja 17•.
" " " ft .Pfttn· it IL-I.-IdI • j'

Dagelij ksche personendien8t van Durba~·
naar Johannesburg, Pretoria en andere
de Transvaal en Oranje Vrij.taat.

I
•1'1..
II...,..

DE KOLONIALE ONDERLINGE tEVENS
- ,

VERZEKt:::RINCS MAATSCHAPPIJ. BEPERKT. i
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'_--_' ..c,
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~----.....-----------
VORUITGANG D.ER MMTSCH1tPPIJ, 1873 TOT 1896:

..,
J

FONDS. NI&UWB UUN.
Datum.

31« )laarl. l~;~
3ht IllIUIrt, l·IH
SIst JlMrt, 1ll8:i
Slit Deocm her, 1890
alot Decaaber, 1896 ...
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