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13 EERSTE KLASSE -, mts,
(t tot ii jaren oud.)

100 Mudden Koorn
ICO " Bog
40 " Gust
20 " Zsadhaver, en eene menigte Koren en Bog Kaf
4 Eersttoklas Merries
4 Trek· en Rij Paarden

20 Aanteel Beesten, waaronder eersteklas Melk.koeien
" 100 Struisvogels

BB t'enige overlevende Trustee \ 1 Wagen
BtNJUI!'i Boors AnwELL, zal \ 1 Eersteklas Afslaan Tent Kar

doen verkoopen op de Stoep van de jlSpan Tuigen met zwingels _
Handele Beurs, Kaapstad, op Ploegen, Eggen en Boerderijgereedschap, Huisraad.

Zaterdag, i8 Decem., t897, '
o}l 11.30 v.x.,

Zeker stuk ledigliggende Land
plegen te Eet'Mte Rivier, in de af.
deeling Stellenbosch, zijnde gedeelte
TU Lot No, 9, groot 8~ Morgen, 37
..-ierkante Roeden en 6 vierkant.
Voeten.

L. P. CAUll. Il Ct" UsltCm.

OE Heer J. IJ. CILLIERS van Pretoria heeft ten laatste to~gestemd
per _publieke veiling te verkoepen te Somerset Strand op DINS·

Rie bee kskasteel. DAG) 4: JAN crARI, 1898, de Tolgende uitgezochte eigendommen :-
A. Z;k~r; twee Woonhuizen onder IJzeren Daken met Verandahs en

alle gerieven, ge)~gen aao de zeekust.in het midden van het Strand
tussehen het NatIOna) Hotel en het eigendom van den Heer BASSON,
beiden verhuurd. Daar het zelden gebuurt dat zulke eigendommen in
de markt komen, .moeten koopers deze vendutie zorgvUldig aan-
teekenen. Eene gelegenbeid als deze gebeurt wellicht niet weer.
Voor woon· of bezigheidsdoeleinden staan deze eigendommen onever-
troffen.

B. Zekere twee substantieële Huizen met Buitengebouwen en Grond,
gelegen aan de zeekust te Melk Baai, grenzende aan hm. eigend~m
VBn den heer Strangman, en beiden verhuurd. Deze gebouwen zi~n
in goede conditie onder IJzeren Daken. De grond heeft eene voorzijde
naar de zee van 67 voet en eene diepte van 470 voet.

C. Zekere twee andere Huizen met buitengebouwen en land, ook gelegen
aan de zeekust en grenzende aan bovengenoemde, en ook verhuU1~l.
De grond heeft eene voorzijde naar de zee van 100 voet, en eetle
diepte van 470 voet.
Bovengenoemde zijn zeer gewensehte woningen. .Alsook

D. Zekere 139 Groote en Uitgezochte Erven te Melk BMi. De meesten A. B. DE VIJJLIERS ~ 00., .
der Erven hebben voorzijden van 75 voet met eene diepte van 150 Af.la,g"r ••
voet. Vijf-en-dertig gremen &an de kust en de anderen zijn binn~m Paarl, 1 Dec., 1897.
gemakkelijk bereik derzelve. ..:

E. Een stuk grond omtrent zes morgen groot, gelegen vlak achter zekere
van genoemde Erven en langs de Laurence Rivier. Dit Erf heeft ~n
Huis, en is wel geschikt voor eene melkboerderij. Kleine kapit ••

Alle soorten van Huismeubelen .listen gelieven hiervan aaoteekening te doen,. ..- --, '. :
als Kleederkasten, Tafels, Stoelen, AI aae1'OOl'uoemdeEi~1lII En_lijD biDtlenllet KnnieipUiteit.-pbied na80 __ SVaod
Ledi kanten, Bedden, Glas en Aarde- eB lijn lI"f"'ClmP un al de ftOI'deeien daarooder Yerttoadm. 8uiteadi __ ,iII het 1Nl bekeDCl cia' de .... k Paarden I
....erk in soorten, en Keukongereed. :;!ea:"':~=::.~ i& De Yerll:oopiag al eeN UMt bo.. ~e BW. EigeJldomalea .
!!Chap, enz., enz., alles Tan de beste Voor PIamleJl mau4ere btJ;U~ ~ ~fI:t!.::'~eere# J. Fred. Pats ~ 00, ., ---
!IOOrt, en zoo goed ala nieu w.

Een Eersteklaas Piano, slechts' Paul .D. Clu"... , ~", ...... _boI!Ioh.. '
0_)0....... d"""r den eiO'Anaar biJ' de NOU, BDE.-Vwpet de plaata, 4e1ldM·aNhv Id" Som."t 8tnua4, DlU4aB ..auaue" vv "0- ,. da JIUUIU'l. 1818, Ga 1011'81','''.'' . ~
... Darter Bros. gekocbt. I"!

• wat Terder zal worden aange- ", _ I I

~h..!-:,·=o!'~:i=~Het Hopefteld-Laildbon1i' Genootsita
~ doe :aanzoek bij den e,igenaar ZAL op verzoek van V61'8Cheid~De belaagbeb~ ~ TweedeJ' .
ol bij de ondergeteekenden. houden, en wel op WOENSDAG, 15 ~~. 1897. ali waa ~).

D. W. HOI'FMA.N, G. zoon. zullen Terkocht worden: Yette SlachtfteYIB alle 'SOOrten . ft 8

~!..~=~~1I1,&Co...lfáIagvL en~.~~me..:!'!.-=~.. . .. ;..
~ecs~ury, " J. W. 8TIGLING,lloa. B+c. ' . :P""J~ :a~.:.AïAiL .

NOTe~ber 17, 1897. 'Hopefield, 1@November,1897.· .~~~. :,:-.} , \ "'.8.• (Jrll;S" flo.,.~J. .' .'" "; ,'.. . .. ', 'ry:

Op Woensdaq, 22 Pecember"
sullen ~ onderge!_eade alhier
uit hunne Vendukraal Toor reke-
ning van den heer C. P. NAUDll TaD
Worcester,

PUBLIEK VI::RKOOPEN '
bovengemeld getal Jonge Ezels.
Zij worden opgebracht door den
f'igenaar, en zullen zeker present
zijn op den dag der verkooping.

C. P. NAUDE.
J.W.Moo),l'ee~ Jl'. & Co., 4lslagers
Vendu Kantoor,

Malmesburv, :3 Dec., gï'

ao
Slacht Ossen en

te koop bij den onder-
geteekende.

IL N. SCHICKERLING,
Hocklands,

nabij Klipheuvel Statie,

Rivier.
Eer.'te Rivie"'.

Verkooping

LAND,
In den I usolvcn kil Boedel van
Hl!~&Y B£:\J \~ll~, vali GrthaID88tad.

P"UBLXEJK.E
__ Verkooping

TE

nE Heer DIRK WINTt:R HOH"AN,
V Gysbert ZOOD, die vaD woning
door bezigheid meet verandtmm,
heeft de ondergeteekenden gelast
om op

Dinsdag, 21 Dec., e.k.,
aan zijn woning, gelegen

Je Riebeekskasteel,
iD deze afdeeling Publiek te Ver-
koopen :-
Zijn Prachtige Eigendom, goed be-
bouwd met Woonhuis en Stal. en
heplant met uitgezochte soorten van
vruchthoomen, die allen in volle
dracht zIjn. Een fraai Prii'el be-
groeid door differente sO'Jrten \"an
wijnstokke1l loopt midden door den
\ruchten-woro.

Het Eigendom heeft recht op het
loopend water van het dorp.

VERDER,

------ -----------

I!NDBEIlG, :

M. 8CHW ARTZ.

~~~iek te laten nrkoopen, hetz~ ill drie deelen of in 't geheel door, den
,. ondeegeteekende, •

Op WOENSDAG. den 22sten December, L897.
De Plaats" KLEINVLEI," groot 8,684 morgen, ~egen vijf mijlen

Tan h~.dorp Clanwilliam, aan den ~oofd weg na~' Van R~ijnedory,: is
ongetwijfeld een der beste plaatsen ID deze afdeeling. De Olifanta Riller
loopt door dit Eigendom, verdeelt de plaats T&Ilaangrenzende gronden,
aan het westen met Zaudveld groot omtrent 5,000 morgen, en aan het
oesten met Karoo en. Bergveld ~t 3,800 morgen, da~gésehikt en;ge~nd
la TOOrgroot en klem vee, zoodat in de laatste paar Jaren er rwm 300
groot vee in het Zandveld verkeeren. ,

De opstalling .. KLEINVLEI," heeft een 'ruim Woonhuis, een lel.
der, Wagenhuia, twee Buitenhuizen, Stal, en Huis voor Knecht. . ,

Er zijn twee veld-kampen, groot omtrent 2,000 en '1,000 lDOrgen,
die gemaakt zijn met Ceder. en Olijven.hout pelen, met zes staal draden,
en doorvlochten. :

~r is thans 40 mudden zaadland onder besproeiing, die behoorlijk
omheind is met een klipmuur er &a~, verdeeld in kampen, 6 tot 12 mor-
gen Wa&rTall enkel onder lucerne zIJn. '

Er is thans eene water- voor onder coustructie; indien voltooid zal
er onder standhoudend waterbesproeiing wezen, ruim 300 morgen.

Het Eigendom is beplant met Kiken en verscheidene andere bocmen
en wel met 500lLemoen en Naartje boomen, 250 vruchtdragende boemen.

Dit Eigendom heeft geen aanbeveling ncodig.
Komt en ziet Toor u HlTeD, opdat uw geld veilig belegd worde.

s. GBBAVBB.
Aiohitéat.

VA,S

HUISRAAD.

DE ondergeteekende, behoorlijk
aelastrdoor Mevr. A. J. PMPLBIt

die Btellenboech gaat verlaten, zal
Vflrkoopen op •
Woensdag, dên t5den dezer,

OM JO UUR IN DO VOOaJUDD.AQ,

ID 'ur Botr4tagblia, lert Itrut.
1. Vootkamer Set van Maroon

Plush, Prachtige Piano door HanJtt
zoo Roed ala nieuw, Walnut Oet.agon
Tafel, Whatnot. Cigaar Tafel, Gang
Stand, Ronde Tafel, Sieraden,
II. T.le&koo~ E~ ,

prachtige groote BU'-tet, zeer
baar Boek.rak,24 Bentwood Sroelen.
Hanglamp, enz.
III. ltáliaoscbe Dubbele Bedstede

met beddegoed kompleet, grooe
Ladekast (zeer kostbaar), 2 Dnbbele
Bedsteden met beddegoed, Mahonie-
houten Ladekast, .groote Kleeder-
kast, 7 kleiue Tafels, 7 WaschWelB.
Klttedtafet Toilet Betten, 7 Bedden
met matra8aen. .
.IV.·Zilveren Eeiren Standaard,

en Zilveren Thee-servies, Porcelein-
waar en Glaswaar .

V. Keuken Tafel, Keukengereed-
sohap, enz., enz. .

Haar prachtige Bloemplanten is
zeker de fraaiste collectie op Stellen.
boseh. :

Koml en maakt Koopies.
. PAUL D, CLUYBI, _er.

_------
LOSSE GOI~DI~REN.

Somerset West en Somerset Strind.

LEWIS J. H. POCOqK~"Afslager.

Op W~D8dag.
om 10 aur :morgeD8,.

De To1It'Dd. nete eigeDdo. iD ~_ w_:- ,
.!.. De koet ..... Erne 111' 5 .. -e iD ~lok Q ~ ~. 3121 .0Dle, reedee.

&II~ bet eJ~ 't'IIII, el( op illlt oopaWik, 1IewooDd door dell ~ A. Wu .. uo,
De pond ja ~ aabij ... S,.."iJ ~ , .'.

B. De kostbare Ei-nft, N08. 1. 1,;3, " .. 5..la'.BQ B, ........... eiPaIIIOm 1li de
en ~eo Kroot llllOl'pD, 'U~ .,ierbIlte roecle eo 7. 'YiCirba~ lDet de
daaropetuaCle pbouwn <_ ............. r......ala .. 'AD',!, 'VLBL" t

. B~ op, denzeJfdeli ~,te' I

SOMERSET' ST,:&'AND,.
Op deatlfden pJuta, ten 2 lU'& D.m. de ~e ,strand' eipDdoalmen~
c, Het.koeibur Erf No .• 7 {~ bet OaCJ..,. ~~ Il'tl .............. . ,ia na.. -----H~-_:_---

la.l.., en nIl'hlllll'll ... J&h_ Laa. al' "olm Bë&wateedt., "~ia'· 4.5n.a._te roedeD ft 9 TiericHte ~ .. la· aabij W ' BoW
D. Het koetbur Erf No. oi6, ~ diohn,ij No. "1, 11.......... . ,UV

.,ierbnte ~, ~ ••"'_1pboIIw erop dal ook .a ~.lII'Il ia. '
,Om verdere bijllODderHl!m del mea ... .,. bij dea ...... .JOI.PB W.weu, Sir

Lowry •. Pu., '
P. jJ. BOSJlA.N en ZOON, AfBlaIerS.

8teJ_1IoIab-- .

25 Eerste klos RUIII Paarden Ery, en' »ven!! Epyen! , !1..I.Jeoelllberl
15 do- do- Merries. '." .

OP ,'Job ~8 IDIAI' zeldenin de Jlark_t kolD8D. Wie heeft dit ka. de- ....... ,
Jlaaud&g, den 13den deser LJ. dat. de ~daartoe zou Oftrgaan om zulk eon, PJiachtig 'l'JDI'WI.·........il.t ... __

. . gelegeQ Erf 10 ~roeelea te ....rdeelen P , "
zal de ondergeteekende publiek doen ~h doOI' ~g .&11 alle kan"a ia het zoo; de Kige1Iur,. deB
verkoopenteXLAPMlJ.TSSTATIE, WeL~._ heer 80~ J. VU,DD KOWB heeft den onderpteebbfle be--
gemelde getal Paarden, WU:"_ODCl~ gunst9i om publiek te ft~pen. , " : "' ..
verschillende egale Poaren ztJn, 10 , i •

ftt:eb:i~~nse:ï~~kt~~:!t opWO~8DAGJ DEN ~lSD:Jil;NUB~fC-"
de aandaoht van koopers waardig. ' TE 1~.~ UUB PRECIES, .:"

Vendu K&Dtoor, Clan wi:l1iam.

Somerset Strand!.· Somerset Strand!
GROOTE VERKOOPING

VAN

Kostbare Strand Eigendom en
TE BO:DII~:a.BBT BTRA:ND •.

op Din.da4, den 4den Januari, 1..89$.

Erven

Paarden!



(;~)uVERNEMENTS KENNIS- Kaap8Che
' GEVING........ o. 1,069, 1897.

Dep4rN t>aIf Laad".,.. ...,

---H--_~,~lGN!!~im.Kerstmis en' .·'Nieuwjaar",
1897~t898~'"

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

VERZEliELD tende~ duide-
hjk g~merk .. Tenders TOOI'

ROOIberg Dam" uilen ontvanO'en,.,
Controleur en

Allditeur Genl!! I, l<aapstnd, t{)t
om 12 ullr op W nsdag namiddag
dell ~~Isten aan aande, voor bet
werk in verband et bt·t maken van
de aardewer'ke van den dam, do
oH'r1oopen, de lIlzen, gemetselde
muren, het pie' teren met cement
enz. te Rooiber nabij Kenbardt, in
over~nkomBt et teekeningen en
specificatie!!, w ka te zieD zijn op

&anVl"aag bij b departement van t---------- .....---------- ~--
publieke wer n, Kaapstarl en
~Im~rley, of bij den residents
lllgellJellrs k r, Rooiberg, nabij
Kenhardt. ge rende de gewone
kantoor uren.

Tenderaars
~ per€OODlijk de
, alwaar dl:) a

van het werk
zullell aange,,"c
l'('~ldent ingeui r.

Tenucra.ars ta-Ft den tijd ver-
meldt·u waarbin Jl zij ondernemea
het ~-el'k to VO Il'D, en moetft
twee yoldlX'nde rgen stellen Voor-.-..U!ll vun ,t (.(Jf , voor de behoor-
liJke nakoming v hd contract, en
de naamteekenin Ilmoeten gehecht

. pjn aan de tend vormen, welke
verkregen kun II worden bij
een igeen "Ill 00\ ngcnol'mde kan-
tor~n.

mgurden un Citrne boomen.
met minder dan 100 bocmen

'lie worden toegelaten).
'jA Tan £4U.
ran £30,
T&Jl £20.
nn £10.

PrUilen nn £25 elk worden
en, Toor Boomaurden Tall

jarigen onderdom.
ONDITIEN.

Inschrjjvingea oeten bij den ondergeteeken
de 'trorden ingeg en niet later dan MaaDdag
lJ December, I 7, ea moeten ...ergeuld lijn
van een entree f inn £1 "oor elk Boomgaard
in Kl_ I (a)' eschreven, en lO!!. in KJa.ue
I(b)en£lmK IL

Beoordeeling gescbieden tWl8Chen 15 De-
oember I~(Ji en Januari, 11<98. Toor Boom
gaarden in de W te1jike Provincie, en tusschen
15 Januari en 15 cbruari 18!!!! "oor Boomgaar·
den 10 de Oostel e Provincie: en de prij.en
zullen YulgeW! de olgende tabel merken worden
""'gekend ;-

I~Q,»rblad ·,,-trlWJldt bOf'lII!Jf1dr,un.
Cnltivatie (grou nditie, vriJheId

"an onkruid. netbeid en effen-
heid) met p ti! en klimatlscbe
conditieD in meriting geno-
men ... :!5merken.

Snoeiing (goede werking, stjjl voor
den grond lt hikt. uitdunuiug
Tan drach I) 20

"riiheidvan baat.i te.scale, insecten.
of zwaru (m r merken mogen
worden geg en alwaar men
toont dat nlf'

ce.....ol i. geh
•Selectie ...an beke

ten, !rt"'chlkt
grond '" '" III

Groei en gezondb scondn ie ." 10
Generaal ("eko •• n hgglng, afstand

der bocmen n elkaar, grootte
...an Boom ) ...

:!',

15

Bedrag 100 merken,

t'u!tlV1\tJt"'". ..
\' rIJ held van in~"

of riekte "
Generaal (hgging;

van clkur. !W

I,"~Buolllfj'fflrdclf.

." . ." • 2" merken.
D, ba."tz.lekte, zwam

40
stand der bocmen
tie der boomsoor-
boomgaard) ... ~

Bedrag .. , lOO merkel!
liededingenI, b t ineenden bunner eolTie

moelen uitdrukke jk de area "oor eompea.it.ie
bepalen. daar slee de inbond van zulke area of
areas de La.is VR beoordeeling zal zijn; maar
dIt .. 1 niet warde l~roderateld te beteekenOln
rIat mededingers eelten van dezelfd. plaats
·al. differente Boo den kannen later inllChrjj-
ven. Eenig med 'nger die bezitter ia UR lDeer
dan één pw.tII. en ......noch I \ct IateD inoehrij.
.... D. !tan [uln ,op "oorwaanle dat de
plaatsen niet aan zend ZUil; lDaar indien UIl-
i"eDIeDd. sullen 0 "oor oom petitie ala Un plu.
of landgoed word beachouwtl.\

Boomgaarpen lIIe een I?"Ua werden toege-
k"od IDde I8%- eompetibe, lullen toegelaten
wordeD te compi ren, maar niet de ge!ea:eD-
h~id hebben eeD Jd.prija te trekkeD. lOOien
waardig beechouw , zullen zii een Certifaat van.
Lof worden kend, dat han plaalll in de
l'vmpetitie aanl.oo I.

Ten einde 'el'll aan te moedigen, lullen
twee 'pecialc pri' en van £25 alk, al. biorboven
aangeduid, t.oege end worden. een in de Ootote.
hjke en ""n in W""t..,li,ke ProvinClé Toor
den be.oten boo • (hetzij bladat ...erpend of
citru8) geplant innen Iwee jaren V;';IT d&tum
nD beoordeelin , op voorwaarde dat oDlk e<!n
boomgaard niet inder dan 500 boomen bevat.

(i"zaaiden en weekinge werken in den Boom
l,;3ard zallen wo 'ln veroordeeld door eene "er.
IDlDdering, bedragende lO merken.

CHARLES CrRRY,
Onder B<lcretaril! Voor Landbouw

Departement un pu i~ke lerien.
Tenders voor R

nabij Ke

t
j,

,i~·;
W. W 'l'HOFE~

, .,
lngenieu Depart~ment

van ~blid,tI Werken.

Departement van i~hlieke Werken
Kaapstad, 15 'Xov. 1807:' •

,:

--_ =-----::-=::-------

GELO -lEEN IN-GEN
(lP VERBÁND.

Doo aanzoek bij

DEllPERS & V.L~ BYNBVJLD,
SoHcit.urs,
p,Bur,StnU.

i'

Indye Spoonreg.

.... ! ,~f"~s··~:t, :.
lV[" 'BOSS'&;;YCO IN

. s,;AN~~R~AT. ~AÁPSTAO.It ..:!do . .eJaa~, di. rond gul
I.. ,,'I ~ . '1 _. " ! • ! Doe ; dadelijk aanzoek bij deQ

,.', , I I onde~kende

..,' ' .. .,., lfOO.•• :._ Z~n~~ -aard a:,pp: '.'~'len', Zaad-aar,' da,,',,npele. Il, i:" G. J. V. LOCB::iER,
.-... (ww. ~ . " '"~ P.O. 1r;t...pheuvel Statie.

"~'-'''' i ;, , , , ""7r
......... ~ op~.: O~DERGETBEKEND-E-N-ma-.-ke-D-be ....k-8D-d-dat-o-uezead-_~ppe}en ge- ·!l-S"E''''NOOD IG 0- '-

........ 117 •• ' arriveerd sjta .. ,Ze ~n' TaD ,'Uitstekeade k"aijtéit.· Ka?iy Bose" ..
""'.11 Puritan~ Bed .Heb1'..Oil.White 'Hebron, 8poYdrop en Sruee. Vroege be- 'ERd-'1'E .l __'
-- • :L i op 1. .t1&jJstent voor de Eel'stestelling noochsa'bliJ... .: ." " ' . : J ~ Jongens en ~lt:isjeg

COlD.brinck én Co.~~.,; School ~ Richmond, K.K. Onder.'k~"';'" wijs te~' even in ~tandaardell vI I'llD() 'lW eg- vn, Ilandsch vereischt. Salaris
..~.pIaIll&l.----------·- ..-,-'~,-i,,-·.,--------,tt'·...,..--....- £150 ,a. Wérk begint 1 Februari

_1IMI,iftllllll!lIBpIM... . 1898. Doo aanzoek Voor 11)Jt'o

~ [~ ·DOODBE~jl~HT. Decem rbij P.A.C.RAATH,

~ ~ KANNEMEYER, _mhBL il. 0.- ~ecretan.s.

Pa,orden i k
l
aQfiJeir,''j. B1U'flend~;:DV=J~~:::~.!~
. den OU~Dl VaJl 10 ~Dr" '

8~IBIOB ~UJlP~.. ; i ' , ENOODIGD.
op .aindag, 1 i3 dezer, , IIoha.be.tp~ •• D. ~_

ZAL ~~.: . Paarden te . -,' . APP WATIES voor de betre
K ,puU ,,',STATIE -or- ·AANOEHOUDBN iq .'~e' publieke ng van OnderwiJ'zer 0

.IQ, ",.' _hut te ZoutDanl.'aliu De Riet Ond .. ' .
'rill den verkocht voor "kening VIUI den boTen den bep:Jalden lijdr:en zoo niet ~ '. er; lzereB In eene derde k

heer.J. W~L. . ',' . ;. r~n:.ugeJ~t uit het IIChll~te ,worden ver- dprevlidtel scdeboOl ~I_ Ma1pas, zul
J ........, o~ Vrydar,17 I>e®m:ber 1897 om oor e¥,~ rget~~nda

1 1 dl ~ I Ct., JrIlIltn. IQ UQr • morgena:- !I • ',' wonl~n! tot 30 December
1 Roodbl'llin merrie, kol, voor ,..up,.fj'-'tBtaandek'. .A~·earit moet lid wmerkt rechter oor half~. vas

bon~J~nt. omtrent 3 j~ 'Ild. van de ed. f. .Kerk.
1 Brum lJlerrie 1'eChter voor voet grijs, Oetuilsehriften van bekwaamh '

omtreat 4 jaar oud. ~ . en ~ zedelijk gedrag, eeue
O. A.. VAlt' ~J[ERK. vereiBetite •.

-..,.. - : . i~utmeeater. . Onde~j8 1110et gegeven
17 St k &te Zoutpan aJai. De Rt'it, :: " I ID Enge;tBnh en liollansch.

u vn" NamaIcwaland. 23 No,,~.~!.i897. _~1 'aanbe'1 Trap, en onder };U(lie', .. ml eeDe: veliog wezen.
J2 Kajatenhouten l;wDlt.l's. . INhe' ., alhier OpfestÓ~D, 1 vaal- SalariS, £60 per jaar met
kranen, Flootjel, ell Kthlurgt'reed. 'lap bukram, 1'eCh:tter'l'oor ZWáliel. ~gies. j Bilijjb ~kosten

lObap. " Ifaart,. Uuker oor .• &oIn~ i ~jaar oud ; 1 betaald I WOrdeQ. Voor
" doe roode boDte boJctam. ~'oor .... Tel- bj;"",.,W,·, en d.oe·aanzoek bij
JII.~ , , &anIOOk: bij de ou-Ier- ataart, Il~ker oor .tomp,ifl i'aar oud: 1 r- t

geteékenden,' geel.lehiJder bo~. recij~r ~r ~11ke1- ' .,: I . . . L. NA
t I. lOlDJIlOoI, MII.,1lI, IJI.' =kou7 voor, fiBk,n. ~! ~Wave~ 1 P.~~ 0'

SteU boeob' , lDdleD : niet gelost ~~tJéDzij alhier 12 N . 1 oat,
9 Deceen.mbe' i mt de lCbutJaaal 'Ve~t. worden op f .~etIlber, 1897.

r, 1897~ ~ ~ Dec3111ber 1~, ~_ DlOlgena ,,' _, <, '.

_lO,IlftI. i,' i --~~~""~"_----

. , W.~H}jRON,' NOODlGD.
, Scihatmeeator.·...:.-..;;.;.; - ..-. .
Nieuw~ 8 ~~il397.

'. ..... I: ; -

Woe

.... "00eo
... .0

Duurte der Kaartjes.
Op d. KAapselle en Vrijstaat8cbe GouYlII'Ile_te Lij_ •• n.:~(!Jl.,~ Jijnen der

Bechuanaland en IaOwe MtI&tschappijeD, .ullen ~rlj .. geldir Ilill ~oor~l'X.bdeD
TaD af dat,om VaD uitreiking, maar in geen genll._ ~ 28 ~ebrun, Uige. .

Pleisier-reis lCaartjes uitgereikt naar eD 9'&nde Znld·Afn~lChe Rep~bJ~ lul-
len geldig Injn over den spoorweg der NederlaDBdohe Maat.ch.PPIJ tot op ft luiDdeJuie
31 Janoari ltl98. en OT~ d•. Kaapscbe. en VrijBtaatae Spoor .... ~ '"oe munden
van af d..tnm VaD llitrelkenJDg, maar ID geen geval ll\ter d1Ul 28 Februari 1898.

Kaart.jes ~olleD niet geldig ,sijn in eenige richting met de,WekeJijbche Eente
Klasse Snel.treiuen. '

P&ssagiers zullen niet wvrdeu toegeJaWin bUDreis te breken dan BIecht.. op
terug.

, L

Algemeene Bestuurders Kantoor,
Kaap8tad, 8 November, 1897.

C, B. ELLIOTT, Algemeene Bestuurder. ,
, £liQ

PAARLSCHE "

TENTOONSTELLIN·G.
C~U." ml8UcDllt~lJIdI •

tetie iD due ~
. ~ pl'ij'!!ID"1IUea
,..... YOIPJa
mvba,lw.:-

STELLENBOSCH.TENDERS voor het uitsluitend recht tot het veJ'llChaffen van geest-
rijke dranken binnen het terrein op den dag der Tentoonaf;elling,

op eene door Ïlet Comité aange,!ezen plaats, moeten "ingezonden worden
bij den ondergeteekende, met het woord .. Tender gemerkt op den
omslag, vóór 25 December, eerstkomende. .

Het versebeffen van Koffie, Thee, Chocolade, Eetwaren, Vruchten
en niet geestrijke Dranken zal ook aan andere partijen gratis toegestaan
worden, mits zij zich daartoe aanmelden hU den ondergeteekende niet
latRr dan 15 Januari eerstkomende, in wfOlkgeval hun geschikte plaatse~
daartoe zullen worden aangewezen.

Boeren en Producenten die vruchten weaschen te verkoopen op het
terrein moeten zich ook daartoe aanmelden bij den ondergeteekende vcSdr
15 Januari,! in welk geval hun geaohikte plaatsen daartoe .wIen worden
aangewezen en tafels venehaft •

Op Laat,
C. O. A. DI VIL~R8,

8ecretari8.

" "

20 " "10
"6 If

,
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DE .

Westelijke Onderlinge BrdIld AssnranUê laataCbappij
(BBPBRKT).

HOOFDKANTOOR MALMESBURY.
;

'KENNISGeVJNG

Aan Aandeelhoude-;~ en Anderen.
APPLICATIEN voor Aandeelen, gem~~t en ontvangen vóór of op

MAANDAG. den 13 DECEMBER" 1897 zulle!l nog, indien- door
Directeuren tot>rkend, worden uitgereikt ~'Ia par6." . .

Doe aanzoe bij hetHoofdkantoor, Mal~e8bury, of bij de volgende
Agenten.nn de Maatschappij.

V. A. van der Byl, Procureur, 4 Kaapstad.
D. S. :Malan, . ,Durbanville.
P. L.le Roux, ·~gh.
H. P. du To:t, Worcester.
P. J. Dempers, Robertson.
D. J. A. van der Spuy, Paarl.
J. A. Dreyer (Direkteur), Philadelphia.
Robert L. Dreyer, .Achter Paarl;
D. S. Van der Merwe, Montagu.

zien.
.IJe~ of

niet noodwendig
iDen.
IDe geslaagde

bOrgen~n
H.

D. J. A. VAN DER SPUY, Secretaris.
Malmesbury, 30 Nov. 1897.

--,------
Ann de Kiezers van den Zuid Westelijken

Cirke]. . ..

, ;.GIr.
.' ,



ODIGD
,t. voor een Stoom
.hine, die rODd pat
atsen.
aanzoek bij dell

,J. v. LOUDSER.
Statie,

)ODIGD.
-t cnt voor de Eerste
rens en Meisjes
oud, K.K. Onder-
:::\tandaarden VI en
vereiaehj, Salaris

, begint 1 Februari
Izoe k voor lOden

. A, C. RUTH,
Secretaris.

ODIGD.
S voor de betrek-

Onderwijwr of
I eene derde kJas
te Malpas, zullen

teehndeontvangen
I December aan-
ant moet lid wezen
f. Kerk.
I van bekwaamheid
jk geurag,

~ f:f'geven wn,I'f1",.,
loilausch.

Ilht,

:', 1SClï.

JDIGD.
ijl.lT of onderwij-
1".'11 plaats vier
:;, «rd, om 10 of
!"" 1./' tt; geven in
d"h en vier (4) in
:, L,~ onderwerpen

: £id li igschriften
, lil ],curag van
.I,lcbt worden tot

j' 1', l"'~Iï,door den
': .','II."t. ttJ beginnen
:":l', '

Il. UERNING.

,\\ A.\HDT,
".i' ,d 1'O.;t:l-;pruit"

~\Ii \Val Noord.

Benoodigd
i'{C'lltp,

,.(; lt'upuul," ééo
11'lllitb,O.V.S.

" Bl'Wljwn van
, Lldmaatscbap
I'l: ~l'l'kgenoot-
,lfl muziek. en
"'DIary Teacher's
, 1:7,) per jaar.
, H'MS de muziek-
, tien leerlingen.
l'n gezonden aan
d ...: tu Ceres niet
<I~.
I zullt-n vergoed

Gevraagd
.

1.111 ~chool."

. 'jl' do oet~k=-
,11 genoemd,
<l' j. '1'g'eteekende
,,;1' eu tot den
,t,

,"Il :;lechts een
,I,lt to bezitten,
('bte is in alle
ll'lI, ook wordt;
!- t'O ~ aaiwerk:

r jaar', verder
/.iL'k Onderwijs
·.:lik" veritaat..
é,j 1le!} als naar
Iloofd Cnder-
Il "oor f]echta
:,''i ingl't loten.
I",'(iun. n met
l \·acantie. '
wordtn p'

ETIEF .
I.' ,
.t:.sthersdal,

Pllll~

~a, .. I'.
ERVEN. ERVEN. ERVEN.
Op Woensdag, 22 D~mber, i897,

OM 11 UOR V.M.
])A4~'~ "W'~. _

Huis~aad, enzDr: Olltlergeteckende versehei-
dt'nl' aanzoeken uit de hand

g'l'had hehOelldo hooft besloten pub-
il, k te doeu verkoepen de volgende
EI'Y"1l t.w.;-

f. I..,ker Erf gelegen aan de Hoofd.
-t rna t IWIll'X het eigendom van den
1Ir er Y. t '. le Roux met de daarop-
,taand g-ebollw onder IJzeren Dak
1(11,1 .\ :lu voeten en uiterst geschikt
voor eene handels bezigheid.

Il. Twee onbebouwde orven
<lil IIl'X , beplant met alle soorten van
HlIl·!tt!.Joolllell, beiden hebben extra
Tiling-rolld, eI, laatagenoemde is ook
hiJwll,Jel' gelegen voor eene handels-
bezl!..!'hl'id, '

\' ,'rden, ~I)U vrachten Bouw-
k11I'f,.'n en wat nog verder zal
wordvn aallgebodeu.

C. G. E. STARIt
Fa .•re, Van Eyk & Co., .!!.slagers.
I',tar!, ,-:Dl·(,;l·rnbc.r, 1897.

OP
loeJidag~ ... SSst•• duer, 'I ndl4..,.,

TEN 2 URE PRECIES,

ZAL" de ondergeteekende, die naar
elders ataa~ te verhuiaen, pu-

bliek laten verkoopen al zijne huis-
meubelen bestaande, onder a"deren,
uit het volgende :-

10 Dubbele en enkele ijzeren
katels en ledikanten ; 1 slaapkanier
suite met spiegel kast en ID&I'IDeren
blad wasobtafel; 1 aanzet tafel Il
voet lang; 1 Duitsehe piano; 1
ovale voorlquner tafel, whatnot, 1
huisklok, 1 atove (Hoste8l), 1 hea-
ting stove, stoelen, glu, .en aarde-
werk, keukengereedschap ens. enz.

vOOJrl'S

1 vierplaats :Amerikaao.sche spider,
1 buggy, 1 enkele tuig. wasobma-
chine, en vat verder zal worden
aangeboden, te veel om te 0mschrij-
ven.

Al het huisraad is zoo goed als
nieuw, en wel waard bezichtigd te
worden.

J. ACKERMANN.
M. L. SHITH &; ~ .. Afslagers.

TE KOOP.
EENE bultenbeaigheid niet ver vande

Kaapstud, dicht bij dsn trein. Voor
bizonderheden doe aanzoek bij

EMILE á v AN NOORD&~,
Generale Wetaage'nt en Afslager.

Kaapstad, 72 Loopstraat.

STELLEN BOSCH.

Verkooping van Hamels.

DE Olld .. rgt'It.'l'kc!l(lo behoorlijk
geJa..;;t door den heer IL B

HEI u',\'all Arrics Kraal, zal publiek
JOl'lI vcrkoopen, ol'

"'-)111'1' .).) dezerIl oe St hb, ,
10 uur v.m .• BENOODIGI').

.nr dl' Kraal van tien heel' \V. A.
KIII',f:, Dor pst rant, EEN ouderwjjzeres voor een der-

de-klas publieke school te
Modderfontein, 12 mijlen van-.,1far-
kastad, Salaris £60 psr annum.
Logies vrij. Kennis van' Holland-
sch, EngeJsch en muziek. Appli-
canton moeten tot L'en Protestant-
sche Kerk behooren . Werkzaam-
heden te beginnen na de' kerstT~
can tie (of Apeil) .. Applicaties ,met
getuigschriften TOOr bovengenoem-
de betrekking zullen ingewacht
worden tot den 30 December, 1897

II. P. VA."\ HEER(>EN.
l\Iod~in,

Tarkastad.

600,Vette Kerstmis Hamels.
!'.\CL D CLCVER,

Afslager.
-r------

Het zal il' goed Betalen
0.'.[ C\r OL'DE

Platewaar op nieuw b l~gd te krij-
gen zoogoed als nienw geamakt,

December i, 1897.
Dc'ur H. BV EX}; ErrT en Co., 2:3

K dste~btl'aat, Kaapstnd c..lieonder-
nemen elk soort Electropleerwerk
te d,),·tl ill

GOl/i1, Zilver. Nict:el en Kober.
ook Bron J en roter Poleeren.
en Goujvernissen, teren zeer
billitt:« bril zen.

Rondgaande Onderwijzer
Benoodigd

TE

DOORNKOP, Wk. KromelleDbeog.

APPLICATIES voor bovenge-
noemde betrekking vergezeld

van de bij de Wet vereiscbte ge-
tuigschriften van bekwaamheiden
goed gedrag van de laatste school-
commissie en predikant waar appli-
cant werkzaam was, en ·lidmaat-
schap eener_ Prostestantsche Kerk,
zullen door den ondergeteekende
ingewacht worden tot op 21 De-
cember, 1897.

Werkzaambeden te beginnen 12
Januari, 1898. Een oogehuwde
persoon zal de voorkeer hebben. .

::;ala.ris £120, met en de School.
gelden '7 .

Billijke reiskosten, gestaafd door
kwitanties, zullen vergoed worden.

N.B.-De geslaagde applicant
moet zich voorzien van een onder-
wijzel'S 2de klas 8poonve~ certificaat
om tegen balfjrijs te reIzen.

Ds. . C. HEFEIt,
Voorz. Seh. Commissie.

Rijtuig en Kar Versierselen
eene Specialiteit

H.Evennett & CO~
'~.] L\STEELSTRAAT,

KAAPSTAD.
----- - ---------
TUIGEN!

Al. LE jOOl'tl'tl te beKomen, goed en
!..!"'L'dkoop, Illet voorslag en

dr;L.!<I !..!'L'II'L'l'kt.

l'rlJ,lli~kll wQrden ol' aauvr2.ag
i'l'otll1lld.

)IL H. J. UIJ::;.
.\.lil' -.1' .\.\RL. Parij8,

4 December, 1897..

lENDUTIE te ?A RIYIBRBI
o

11, S~':C LAN OER &'CO" Woensdag, t5den December.
'".;/,ST/uD SJ JAREN

l' : ": nr·, .!iofGloge- en Klok1l!.&ken
JI""wi a_bot.u:en DGrlm(/ltraat,

L . :' il nl ZiJverl'D IIorologea iD
\' '" il'r.t;" I l711hollden.

GELAST zijnde door de.Execto-
'l' teuren in den Boedel van wijlen

.Mej. de Wed. R. P. PUOLD. op
bovenstaandtln datum per publieke
veiling te verkoopen alle kostbaar

Malar.ad,
WAALS :

1 Fraaie Piano~
1 " Harmonium

Verder alle noodige Meubelen
voor Zitkamer, Eetkamer, Slaap-
kame:rs alle keu,kengereedschappeo,
enz., enz

GA. OF SCHRIJF AAI'>I

R. MULLER,
45 EN 47 STRAJDSTRAAT, KAAPSTAD.

'I '\ ! .,133 L·I·~r••Ji~·11 .\dl'e,. "RoUllm."

O~ ALLE EK EERIGE SOORT
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R. P. MALAN, AtBlager.
3 Dooember, 1897.

Z. ~\..Z. Genootschap.
DE Jaarlijksche Vergaderin~

plaats hebben aanstaanden
DINSDAG. den Uden dezer. etes
avonds ten half acht ure, in liet
Kerkgebouw in de LaJJgest~t.
onder voorzitterschap van Ds. E Z.
DE BRD, Predikant te Drie...A.nket-
baai. De feestrede zal wordeD uit-
seaproken door Ds Tan' LiDgeO,
Predikant tB Simo.nutad.· .

Nameaa de Directie. <I'P. BlIBB.&. \ .
, DiftoteUl' III Scri..

Kaa,.t.d~ 10 J)eo., 1897. ':.; ,

Eeni~ ding in de Moz;illk;lijn iworJt yoor-
l.~n, Vl4l af het grootste Kerk Orxel,

tot ~n Mond ~rom,
DOOR '

R.~'bLLlEIR' ••
';''0' f II' ~/,illk",~,1,,'i,1t W.,,.H./,.

f-.J_lQ.~t..1.m id.:
",p :.. '
.. u.r-:uI&J •••
V O.woil

. Dt :.. -
Dt ......
Dt~ •••..
S....a..;&"!'" ...
V... 1Iud .

~~ ...~-*
talt...... .~

~ ..~
Dt~ .. ".,..... .. ,
Pule-PafIOaf'h. :al
De~ ••ftII:r
Dt_qadalJéhiJdr............ t.

:: g:=', ::f s·
" Dt "erdeIpr. ... ..~ 3 ~.li"~~•.J~~~."I..,~1.IIlf

DtArIaoIIIiet... ..~ li
Dezeiicle wert_ iD kleia tor-*. Dil{ ...

W_r.rd II. 3d~ deel. ; .
Aadn-a.-Dt kiDCIer:eD "U d~

B~ li li
Bliak Dr. B.-8taDIe1!. ljja"YeIl eD

~Din~·.""'~
dma"'" nboadea ... ••• f 6
" d'tt.o iD teill t~

otDI~ ••, .. J' "'1 j ,,0
Oorry-Freule Ulli. . ••• ...1 li :8
" Eea wereJcl ia bet kI8iJ)." ... , 1 ,8

Hu JIOPlMIIIfamilie ... '.'i li li
: Z.arte BUM ••• ••.• ,., 1 il

Don'. Motto AlbalD ... .~ .• ! 8 ,
de Bo.-BProokiea TooverkJaak.. ... 8 a
. " - Parelacbelpeo... , : :

" - Woaderbloe_D ... ' .
" - 'lUl Jlotder de Gap.,! '
Oroot " to fortDU~ .... " 0

d. Vletter, J. C. C.-In dareD "tUI lpu-;
DÏDC ... ... ... ... •••.

Fliai. )[apWia-De lotgeyaIJeD veo Jup!
K*ir·.. ..- ... ... ..•f
" T. water en te laad, loap..... ai
ftD _ BolJaadllCbeuIICheepejoapar lt
" Teua en Mexico. EpiMMl.. ui'!
deu Tn .. nechen vrlibeidllOorloa ... : 3

Hofmeyr. N.-De Afrikaaef boer en eie:
.Ja_a inval... ... ... •.. ! I)

Dolf_n, OUo..-Kapteia Bolaad ... : li
" Bidder TrtaJlerey, verbulult de:
IIlÏddfII_wtll ...: 8

.lfraja ••• .••• ,.. •••! I
, ~ BaadaJ. VerIIuI uit _I

'laD de verotrtrÏD8 "aD Fialaud' 3" ~
d. B_ iD 1808 •••. •..: IJ
Dr. E• .J. P.-T_vealache'

K~~_;;"-"";''''';;'' 7 0
brOOd- ..;;ierr.-eerp .~. ... •.. I 1 a

KacJareD L-~laDc "etYlopa dqeo' 6 ,
"'1011 .B;.i. ' hei ooraopp.d, eea I '

"erltul aii ezioo ... ... a I
" ,De koeue woudloopeter ..• 8 lJ
" ' De wilde jaeh&... •.. : 8 a

xeade,',L. T. Kilt! O'Bara ...: li 8
Molea.iH'Lb.-8h.iIa J"lin... ...' 3 II
May, 0,. Jr.-Bet pbeim vau den witten '
. biiiOn. Ee• ..-baaI uit de Far· W Nl 6 0

O·u.. li...eliug.-Oedeakboek "O!W oaden i 6 ()
P,utuI.,. ,B -1I~ le•• YaIl Willem de:, 0

Zwtiger 2 cieeJeu... 20
PlAjelren, F, .I.-De Sq~ter ':" 8 li

" De I.arte ruiter, eea
'I'~rhaal uit !ioord Amerika ... ...' 3 3

." Bob de Pal.jager ... li 3
BomOOut~,Dr.J. E.-Vrieodeu tlJl'f'ijlUl-,

deu IIit bet DierelJJ'jjk . 5 6
Stey.-o, R. L.-Goud·.i1aad li li
SobelWua-, H.-De ,Uefa •• ten. Verhul

'I'OOr ;OOP _!sj.. ... ... ... i jJ
To Kate.-V.r;~,.lbam... ...: ot
l'olD Tit.-VenaakeJijk. nat.Jlrkuad.,

100 b .. t.iakjea 'I'OOr eie hIliabmer ; ~ 0
Tromp, T. M.-De IOtpvallen ftD eea '

aouderliUC .... ... ,.. ... a
Theal, 0: M.-Otseehiedeuia "aD Zuid:. "

AfriD lDetbarieD en PJ.ieU _ d. :
,,~~ tilden tol op ~. ...! 6 0

Tea, ~ nr. J.~. der r .
Nêc1er1authabe lei ...... ~ 0

Vermaia, J. C.-Beta""'_t... . ••• Il 8
,. . W.lter d. Iuiurd ..... ... 11 .3

V.n!Wr 8ra111, B.-W_,.a en Buen i 1 jJ
. " Echl el! ftl.ch road I 1 3.
: .» Liclat eD duiateraia ...: 1
VUl woude, i.-De leven acbooabedea ,6
Wo~!-offer, B.-Door ~D eD w_ ;

UJDeD .... _ .•• ~ ... .... .... 6
" De HamJDODia, of d.·vurf; •

. ia de Stille Zaid-_ ... 6 0
BobertA de ~ .• 6 0

" Aaa laad fIIIP08ld - -... i 6 0
::. 'aered. Doolsacht YaIl twee I

jou&e licWmatroIea door I
de lDCli8CIae WODCIer-
wereld ••• ..~ .• 6

• " De verader. 1AD~ert.al
, ult de F~-W.t 6 G

..
"
tt

"
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"
"
"
"
"

.mlnJli IUUT.
10.DeOIaller lItT.
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0.7. 000
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01'--08'
O· 0. 7 - 0 0 8
O'T-OI'
0011-0"
081-0.0
OUO-0.138
......... 0. 8 •:r. 01 ..... 0.00

• .1. 01. 008
' lIo.-61'

._,,'..' Ó I • - 0 lf •
01t-016

... 6"-OU':
._ 0 tT • - 0. 0 0
... O'ott~OO'

Ayer's.Kersen ", '•.
Qor.stmld4e~<
Voor Verkoaclheid, H_t. SI~'

\'~. zeen KeI, I.......
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Slada JaJtceD tijd ilhet de belt bek.....
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Het venaCbt de oat.tObae "".a.'
"er'lrijclert hiDderlijkea 1Iijm. w:rIidpt
hoest. eD pea ~t. Ab en hIlJ.-
IDiddel _~~' p......'

neemt """" Ita-Iea .........den ,,~. Voor de VetIaC:bthII
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r.eeie keél eD al de lOqInraIeD ......
de Jela&d ~ ... ' it het *
waardeerbaar. GecD Ia1alahoIIcIeIl II
... ftilIc~JODcltr, ,'.:

~y-er's . :'.Kenen -i, ',1

~r.t~el."
'~·"~h ..r'- .....

, "



J:I
•

,'.

• ,

,

\..
;

~i

~(,
I

i'

"

,
'"
~\
, •\ ::1

:f
1

.~

.,
'~.

.aIcFa.lf.DBRB, zijn Jicht en sterk, - •• -:4""
iaeer licht en!Binde~ kort IOOwel ala lang graan meteven groot 8Ukaee. Wij ..,..,. ... Ditj
áat mu: Miachinee! aIie eatiafaotie geTeD, en latea ze door onzen AmeribaBsela.· Jkl"""~:
wzetten iD werbnde:orde. ,.Als gij een juweel wilt bezitten, bekomt de Osborne ·.lI6Ill•...DlI_"',t_,~
~lhobi,* •.
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Assortiment.
If¥II'IIfIiI'M mijlen.

Prijzen,

,',

.....w ••
Id.1 Je
dieaï& ..........."'~IODell'''.n..a.........
WiJde ...
clw ........' ......_

Talagr&ftachA.drea: II JIIIIIJWI." ,,2 -en 4, Darlfngstraat.'·
Poatbatoor .lw :PllRL.

DB DBTanden, Tanden
1iEER Rippingille
R.O.8., pOllnlRna

TANDEN ZAAL I wam u
PAARL

VOOR eerste klas Minerale Tan-
den, Enge1tche en A.meri-

kaanache Betten op Clouden en
Vulcanite Verhemel tes. Gewaar-
bo~ de aJlffbeste die verkregen
kunnen worden uit Londen of
Amerika ulgen omtrent de belft lier
prijs als _gevraagd door andere
TancJen Dokters, benevens een
geschreven waarborg, ~t de tan-
den 4ezelfde zijn ala ve~haft door
eenig ander eerste klas Tanden
Dokter,

GA NAAR DEN

L. Cook, Para8IBe .
~ . ~, ,

<Stoye. \,Stove,

II II'looa-ln.," Sanitaire Vloerverni., in venchekleu ltJeu.reoverkr1krbur.
lt TapIJt! Zeep tt rebigt tapijten, matten. en rupIpcMdjg:-"

A,entl!Jl voor den lO Handy "__!lol~n, StOYel en L.dibnten in groote
. Yerecbeidenheid.,

KOGH en DIXIE,' ~Pstad.
- t

AARDAPPBIJI I lARDAPPKLBI I f

}
I
';

VKRW A.CHT per "Clan Mc.
,Gregor" eene be-~ding van

de beroemde Cf MaiDCl'Op tt Schotllche
.AardappellIoeren.

Et'Ii aardappl'l die wind en weder
weerstaat en tevens zeer vrucht-
dragend is; is gedurend liet laatste
jaargetij populair DMr verdienste
Kt'wordeD. Ovk Q..·wdappt'ls voor
de tafel, van deaelfde hoedanig-
heid.

LIEBER.'UAN & Bl'IRSKI,
. U. Burg straat.

P.O. Bt'8 1;'7,

De Heer lames Gribble,
Afnemer, PAARL,

WENSCHT, terwijl hij zijQe
klanten door geheel Zuid

Afrikll dankt voor hun nlime ondt'r-
steuning in het verleden. ~en mede
te deelen dat daar bij teMl~ekeerd
is van 1-ijn reis naar EngeJand met HOLLAND VIZ.- ,
"prnif'hwdc gesondheid, bij in de •Het Koemerk." ..Drie Kroonm9r1c." cc eatckers LleY.lI~
toekOlo.~t persoonlijk nlle klanten I m~rk " . i
zal bedionen. I A.bmeJe orden voor ",p:·.. neerde vlMachJool'teD, .v~ .. a ete., ece.. ...,.,... I ftet'd in .. eie CO~e f..briebn timi." lIoU.tlG~.' ordft't ,~ le

V - N D SPUY ll'ELfUI & CO t:!!.~~~~:~~:..~e1lul~d!''i:=.:~.tyn';~:ki;!i:''';;:!(
. • ". llouC.el'l lier benehtlrt .. laD de ftDda-bntoren "fall _.,':

ïana» 'f~/a!!I"!1 ell A~e"/e,, J .EJ:MJ:LEIH. VA1\T1\10010)"',' I
Tcl '1 ""Iui 'blJ.PY .. ·:b..._-t·.. . _ EE:NIG ~_G.ElW.

• Ill .•. -:, .", ~~ - .:nu: • Voor vooraa.Jde Anua In de lColU·Eol.lQ.lD, Kunt..... ,,' i'
UNITY. _lM I.OOP .. LUT&&.L h'BA41'. . ".... .:

. , I

OE onderseteelende ill gereed·om orderá . te OJlt'ftD8Wll ~ ..
. v?J~n:ie "Merken ... Tall. de beste "~" ~. ba .,_

XoJome mgevoerd, Yenaardigd IDde Fabriek. Tb .
, .

8AGS_BlEAK· .. 00., LTD..

KantOren,
. 1Ialmeabu.rYen Paarl.

GELD, G~LD, GELD.T..- ó per éeDt. '8 Jun op
eers~everb&M, werkrijgllul' bJj _ .....~~I'Ir.,II; __ •· :>__ .• ]U"'lI'I!i

H. F. HBNDRIKZ, ,~
AlpaeÏa ..... ~ ,

21, ST.GJlÓBGI'S 8'i&.uT.'
~ ....A·::Pe-~:A.D- .
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