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PUBLIEKE VERKOO:PlNG
TE

..... ~.. ,~.·~:"lP~.
DE !fN r PIETER J. PIENAAR heeft do ondergotoekenden wederom

gel<u;t om op

Woensdag, den 14den December, e.k., PUBLIEKE YERXOOJ?ING "',, '.
IN HET DORPE CALDON"

OP Z,ATEJt,OAG, 10 DEdEM:BER.'
DE Ondergeteekenden, d~artoe beboorijk geJut door dea h~r EMILI
. H. YAN NOORDEN, den Kaapschen·.Agent voor eene AmerikaaDsohe

:lt'irma, zullen publiek verkp'?pen op voo~elden dag en datuIP, eeue groote
verscheidenheid van Amerkaansche GoedeJ'e':l' zooals'Huisraad, IJzeren
Ledika~ten, Matr&88oIlf S~len, .Tafels, e~z., Tlimnermau8, WagenmakeJ'8,
en Srmdsgereedschappen, Krui wagan8, Glas- en .A.al'dewerk, alsmede
oenige dozijD6D keurige Amerikaansche Hammen ea 12 late klaa Bicycles
"The Road King." , I . . r ' '

.All.. [zonder :..-e__ nel
Ver~ooping •t~ beginnen om 10 ure v:m. ,

D~MPE:as, MOORE en KRIGE, Afsl~geJ'8.
Vendu-Kantoor, Caledon.\ '

1700 Eerste. klas Vette
&bape11,

200 Eerste. klas Vette

C it hunne Vendukraal, publiek te verkoopen,

50 Eersteklasse Paarden (Ruins en Merries), waaronder 1 paar
Blauwschimmels.

20 Eersteklasse Jonge Ezels, 3 jaren oud.
De Paarden zijn meest allen gedresseerd en goteold bij do Heeron

Or"TIll r,E~ en VAS ZIJL in het distrikt Colesberg. Zij zijn in uitmun-
tende conditio en zullen zeker de beste troep' zijn, dio dit jaar ten ver-
kool' zijn aangeboden, k.t op den naam

J. 'V. MOORREES
P. J. PIENAAR.

CO., Jun., Afslagers.&
Vendu Kantoor, Malmesbury,

lilden November, 189~.

Aan Kooplieden, Kapitalisten, Boowlieden en Anderen.
PU.uLIEKE VERKOOPING VAN

GEWENSCH'I'E ERVEN
Kaapsche GouvernemeD"ts Spoorwegen

TEGENOVER HET SPOORWEG. STATION,

STELT ,_t-:_ïJ ~ EO S0:8:..
------ - - --------------

DE Ondergcteekende, behoorlijk daartoe gelast, zal per Publieke
\'('iling op de plaata verkoopen (front makende naar het Stellenbosch

Spoorweg Station),

OP VRIJDAG,' 9 DECEMBER, 1898,
ten 10 ure 's voormiddags,

52 GEZOCHTE BOUW-ERVEN,
Grootten. eo x J.40 yt. en.z•

Bovengenoemde Erven zijl! dicht bij ~et ~tellcnbosch Spoorweg
Station gelegelI. Zij zijn geschikt voor Be7:Jghelds.pl.aatsen zoowel als
voor Verblijven. Inderdaad worden de gebouwen III deze gebuurte
alhier nu met groote snelheid opgetrokken. Wat kunnen wij niet alles
Uil:, verwachten wanneer Stellenbosch z.ijn dubbele spoorlijn en snel.
treinen heeft :-

De zeer benoodigde Slager, Bakker en Logieshuia-houder m~t den
Apotheker en Kapper, den Schoenmaker, Kleederverkoopor en Linnen-
verkoeper niet te vergeten, zullen allen als een waren zegen door de
IIIwouers en het algemeen reizend publiek op deze plaats worden beschouw
ids datdoor allen~ in aanmerking moet worden genoemen.

TERMEN BILLIJK.

1050 Vette C Merino en' A.at.PIrC~

Slacllt 8ohaperi~
100 Vette Boer-bokken,

ZULLEN publiek worden,
TI KLAPMUTS STATlÉ OP

.aandag 12 Decémber.

.,._
Lithografische Plannen aan mijn Kantoor van af 28 November.

PAl1L D. CLUVER. Afsla~!\'r.

Borengemelde Schapen en
ken worden gewa~borgd in
muntende conditio te zijn..
volle getal zal zeker present zijn. i

M.DE KOOK. !
I

Van tU1' Spu,!!, Imlll-elmal~ ~ (Jo.. i,
4f8lag61'f· ~ .....,-'-'-' den OJldol1l9feakelidê;'--------------------~~

Kantoor van den Trafiek Bestuurder,
Kaapstad, 30 November, 18~18.

EN Tweede Assistent, 0.£ As.
. 8iatent6, "voor' da·~.

difilmi41 .School te 8chweijr-Beuoke

~tellcnbosch.

Publieke VerkJERVEN! ERVEN! .WlCJI.ll._-K:WIl"~~lB:
KAAPSTAD,

VAN

De Beste Goudmijn, pas ondekt, gewaarborgd 150 per cent
en meer op te leveren indien goed bewerkt; waarlijk een
zeldzame kans: de naam er van zal zijn lo VILLIERIA "

die mettertijd een 2de Paarl zal worden.

HEEFT pas het beroeu1de Mauser en Sporting MAgatijD Geweer
ontvangen. Het 1a8tate en beste wapeD voor het achieton VaD

allerlei soorten Bokken. vooral Springbokken. Prij8 £7 lOs. nett.
Hagel Geweren, Rifles, ReVOlTer&,en Patronen van de beste kwaliteit.

Iïynamlet, Detonator~ en Lont.
• lUcycles, Bicycles, Bicycles!

BOKRIn' ,OK .PRIJS LIJBTD.
DE OlldL'l'geteckende, onophoudelij~~ aanzoeken van tijd tot tijd gehad

hebbende, om een gedeelte van zIJn gronden te vcrkoopen ; heeft nu
lJ(',lotRn Publiek te doen verkoopon,

Op DONDERDAG, 15 December, 1898, DeWorcester, Tnlbaghen GeresElelltie;
o:rn.10.30 p:recde., .. '. . ._ .

128 ZEER PRACHTIG GELEGEN ERVEN, M lTS dezen geschiedt kennisgeving dat er eene Conferentie te Ceres
Statie zal gehouden worden op ZAT.ERUAG, 10 December,

mn'~VA11R om 10 ure, ten einde de Kandidatunr Tan,een Derde Lid voor
--'l,ll>~e[Jin de onmiddellijke nabijheid van het Lady Groy Brug Station, het te. bespreken, omdat Worcester, Tulbagh en Cere8
d,' ~lai Il Straat aan de eeue en aan do ander zijde Kalkoentjes Drift Weil; IltjJ:tl\)J.lWJI[U zullen zijn een Derde Lid te kiesen, in geval do &4istributie
"'l!llin3 t!'O'enover bet midden Paarl, over de Bergrivier, zijnde gedeelte aangenomen wordt. Ieder Veldkornetachap ÏJl a. districten van
v.m (L' Ei~endorns Plaats Ambachts Vlei, genoemd do Eilanden, hebbende Worcester, Tulbagh, en Ceres wordt vriendelijk doch dringeDd verzocht
CJI:III'I'llttJijken gronJ VOOI' Cultuur. Mef'st al de Erven zijn bijzonder een afgevsardigde naal" bovengenoemde Conferentie te zenden. Vrienden,
l." 'l'llJ"L voor Bouw-doeleinden, en do klei extra good voor Steenen. mede Afrikaanders, laat andermaal onze lenze zijn," Hartelijke flamen-
\\' l>~l'II"den aanbou w in de onmiddellijke nabijhoid van het Station en de werking. :
;!rr~lkc van l'en llrug over de Bergrivier bij do Kalkoentjes Drift biedt
d"I.,· gelegenheid zich bijzonder aan voor elkeen, ook aan geJdbe~eggeJ'8.
l'Ian-kaart te zien ten kantore van de Vendu Afslaget"s en den Elgenaar.
(Juk kan bet grootste gedeelte der koopschat onder Iste verband blijven.

~lede zal verkocht worden, eon Extra Klavier.

Jc. J. DE VILLIERS, A. B. Zoon.

A . .'3. DB Vil/iers & (JO., Afs/agerE.

uw mede Afrikaande!'l,
-- A. H. DU TOIT.

Worcester, 26 November, 1898.

Paarlsche Tentoonstelling.
DE Jaarlijksche Tentoonstelling zal gehouden worden op DONDERDAG,

19 J \:O>l'Aur, ,HX~T., wanneer prijzen ten bedrage van circa £500
zuller, ultg('loofJ worden.

Prij8lij"ten zijn op aan,ra.ag te bekomen bij den Ondergeteekende

C. C. A. DE VILLIERS, Secretaris.
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GROOTE ONGERESERYÉEROE
Een 8cheepsbgzellding iersene linnen.
Woistoifp,n,Txeeds. Dmberien. Ia.ijten'

en motjes. Messen 71JGor,ens.

DE Ondergeteekende begunstigd met instructies VIUl den heer
J, P. MURPHY, Agent voor de Vt:rvlUlrdigera, die pu ia de

Kolonie is gearriveerd met een Bcaeepsbesending van .

. I
170 KISTEN KOOPKAN3WAAR,,',

( ,

,

20 Waarvan naar Paarl,.zijn verzonden gewordn,i
ZA.L VERKOOPEN

ABSOLUUT ZONDER RESERVE
• v ,

IN HET

"'..;t, - "

laandag en Dinsdag, 19
HET VOLGENDE, NA.lf:-

t'

lenhe Linnen' Daml\Bk
lerache Linnen Doeken
lenche Linnen Lakengoed

. Satijn DaDlA8k Quilt.
" Honiggraat Quilt.

Honiggraat Handdoeken~<,... Christy'8 Turkllche Hand.
d<¥'ken

neken.
Behangael8
BebaogBt-1 yuijl~
TapijlA>o IIn Matt.,n
l"lnweeJcu T&iel.klooJcn

Linoleums
DIIoIDeiIOnderkleediug

(Handgemaalet)
Handgewerkte Blouses
Stak Goederen
lersche en Schotscbe

Allee· Wol Tweed.
Weet of J;!;ngland

Worsted.
('Ol,klOCnlw.
Beavers
Serges
Vienlln.
Melton"

Geborduurde T&felkleedeo
Iersche LinotIII Cambric

~doekeu
lereche LiD.1teD6esoomde

D.~d';!:Stoffeo. = STELLBNBO~
C08tuD.m Ste1r.D. __ .

Gebloemde en Oo.ge. Publieke Verkooping.bloemde Caahmw..
Dames eo Heu. met

Zilver beslagen 2I'ijdelt
RegenschermeD..

Kanten Gordijnen.
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10, Cast" 8fralf,
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l'n te leggen op
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OVER£.NOEN' op .Iep294Ien NovUll'l
1808, Cfl~ISTr, bijna 17 jarea olld:

na veel lijrlen VI'" meer: da" 3 jare .. de
h~rlij.beid ing'ir"an. HarielijOIl d•• 1I:
"'OJ-dt ~bMlch~ "I\n Dr. Neet&ling "oor
sijn onveJ'mooid"n ijver dag ell aaaht
betoond.

p, J. CARfNUS.
il. 0, CA.RISUS.

Stellcnbosc .

OP den &Jen dl'zar kwam de Engel dae
Doods "I .. eon I oJo va.n God, t!'lld

onse "'onioSl' binnen, CII nAm uit onlG oud ...
llJlre armen tut den U ....r, 00. tteJerbemin.
den zoon J"H.\XSER n&lilllW, io deu'oud ...
dom <an 17 JSRr, 10 maanden eo 7 ~II.
L',l zijn jeugdig leven 'yem bij rued. Ye,..
plaatst naar dt! l"enwigheid. Dood, waar ill
nw prikk~1 i' Hul, waar ia u. ov .... iu.
mllg" Graf, w ..ar is uw z"W'praal P 0.-
lijk een bioom des velds is hiJ op den akker
del levens J verwelkt al"'l1&1 hij bloeide.
Ve wond door den pijl des dooda oaae har-
t..n t~urncht i8 _r diep. maar "Uw
wIl. en niet de onse, geeclliede!" Hij leed
op een krankbed VaD Hlechls 8 dag- ..tn. Wij
brengen hIermede onsen barielijien dank
toe aan dell heer Jf'. BestbilII' en lrijno eCht.
I:"nooh. mevr. Jo;. Hcsthier, 8tI de jr.lfr. C.
M Bester eu W, do Brnin.

.-t'I'd .MDlreooDleo
.geade tot ~p .2 AGiru'" ~l)l,."
VÓÓI'deD alpmeeoe: noi~II~IM.. '"." ....4_1;t'l1Q
de aJpmeene el"'te.
W~ pbeGJde .op diéa

trUt ~ door '11r......., ......
UBQDHAB~~ ~~CD'~~~

roar KLIUBUH. de Tha1rleIII'OIl
I ~ -<~...&eIeput).-D.t prijeq op de ~ ICIuappU.wier

- ....m bed.llaOI'J'!Il_Il &ea 't'OIJC It P8I'CeIll tiOJl R. Co. te helpeD iD.....
De _WI _lop glll«ea wy A,I)JObaleD yet- hand W4)N' ireweaen. heer SAUD

trol, 100 buell Uiteabqo - .. aLe. Do ,,_ ~nde"l1 ~ u 'wijlel beet.oud of de
tacIbe~1 boklllUlt w.. 1."IOIlbalen. op ,le Yel'kQo. h- U"""'UBA .. 'T· -olm_.l.L' L_" ..~aDlplug h<ldea 1IIiOlJl!!8 werden 1 1) b.....,,, OD 67..akda ~ ft.. lO. '"" .. " __ _ ... y

""pbodea, til 11 h,Jeo en 1ft IBkkelly«kocht. die lDoatachappU H tj,ekoDen.De -petitJe· ... yrlj pod ~ 1IQed. lOOrteD' .!I_
Job 7 van VI. 7 tot 10, - OTeIigeoawa. er (\leDO __ OOIeriag. der t. het gebleken _, dele aut-

IOhappiJ pea _lat i heeft . ltPOOr-De bedroefde Onders,

wegen te bouwen, (leene Hnder.~',!g~~:~1i: "AUn VAR IU. 00 .• 4I'8LAOJ:BIf. werden 'foor dit k~ntDktr"'lIIIgd. aeene
(geboreu """".......... 8 IlPe-ln de lAd, Ore,.,..¥, P.-J, YIIIte pandere lleCuriteit werd, ceDOlD.eJl ale

Wplte,:radl'n, lb.!mesbury, .._ 1I"e1Ina. die van de Gralld Junction R. Co. De
" December, 11')98. IS Dto-T. KIaJMIIIII.mtJe, IChapen en boU.ca kontraki-IOID 'Wae voor tlUliOheo 2 en 3

oaMP.aa. MOORI. I[BJOI, U'SLAOI1l8.
11)D.c-T. C&I.Idoa, hlli ...."'I. Il"'~h"p. ua. honderd duillend póna meer dan iD de

",lK DU ",pu v, III MSLlhH'.It:u>, "tI'lJl.\"Sa. bill ~ 18'5 was bepUlcL'
IJ Dto-Te Klap... taat.tI~, .c1lft,'Cn en boltke. 81r JAIIBS lIe1, das de reden waarolQ bV

. U Doe-Te IIld"'" W_, al.-hng Walm.bu., .-n tender. a&1WaIQ wae omdat hU be-de p....ta H.xLJer.f'6.telll. ..__ "

P. J. BOSMAN a. ZOON, A''''LAGKR. yreee wa, IUt de regMriog ia moeilijk.
9 Dra-Te' 8tellenboecb, hnl.lIlCubtJeo, ~. heid. lOa komell over 't • 7 ,,,breken van

~~~~~~ _ 11&111111pnchllge het kontrtlkt lU"t .b G '.& ,t JaneU~
boa_a. R. co.
IS flee-Te Blel '-cb, op de pbrAta BeUe Vae Op de nominatie.". r~<lderin;.; le ~(Clotug .. "anD), le ha", en l.- J;Oeieren. • .
13 D,e-Te IlomenetWeM sLr&nd, {OIlbtbou1rde tiet Doet op :I Augusta! werd door den

er;;a'Oro_AIIA 80taenel w.. t SttMd bebouwd heer ABRAHA.801f een Hlegraw ....o lir
...tgoert. • GoRDON en een ftD iiir J~lnts geleaen,

J,8. "£JUIS a. 00. A"SLAG.JUI. dat een kODlrak~ aanppjm WIlSom di"
9 D.!e-To IUapllJutatatle, Il IIIJOl" gulr_" lijn dadelijk te boaweD.

~~ . .t
lt Dec-Td Put!, een ort, Illli"~ .... rij. De heer URQUH4RT had sedert uk"uut.._, ea&. dat zijn maatBOhappij Die' YaD plan was

... [~-Te KJapmql.ltJJt.. Ie,· ... eriao en E:aap.che de Hosaelbaai-Georwe-Oadwhoom IVD te
Data .. Bk.ot oo'_II,-Tc WeJUnglon, "';:oUe- bouwen. De heer SAVER vreesde dat

pedetu en "moe""""", IJJ .. I " a't het kontrakt piktWH.' KLJ.;YN. ArSL,'OER _ ale oogeD. I ge
17 oro -Te C.1e,tnn. l....ooa en l'S J.. wal eo, de kootq,kteul'll de l'Iut .... 0 h.

VEHKOOI'JNG VAN CJ 11 OEltIPKRS,JIl, ArSLAGKB kontrakt souden Opge'f'fJD.
J5 D!!o-re ou: Vallo7, nabij Sir Lo.. r,.,. l'Ia!e. deGroote en KoS"i'flaarHuur- pJaatIOUVaUe.r, ,,",,!etUde bate, ~ ...

juIdocbaP • .._ gO<dt.·"'D ea hui .... i.opbrengend Eigendom ...B. D. VlLr;lEIUU co, AFSLAOIItS.
fron t makende naar de 13 DIx:-Te l\lapmotoalat'e, J>"IU')ca,eaJs, _,

..... o»e .... ee•.

DOH~itÓAG, 29 DECEIBER, f898. ~t~,~=t1!:J::~~::Ub:
Jf Dec-Te J[..,...~1e, pa.v" .... CD UeJa.
19 ,a JO Deo-III het áadbqio, Pur!, wtnkel(lOe-

4etea.

~ooPntGEM

30 Eersteklasse Paarden (Ruins):
10 " Merries.
12 " Muil Ezels.
Op Woensdaq. t4 DeC· e-k.
Zullen opgemt'lde dieren, die in

excellente conditie zijn, worden
verkocht te Klapmuts ~tatie; Zij
zijn een superieure lot.

P. N. LATEa'AY.
Paarl, 7 Dec., 1898.

1. B, De Itmen li CO,) AMagers.

SO.Herset Slrt,od ..
Somenftt Strand.

DE ODdergeteekendt>, behoorlijk
gelast door den heer J

WAL !\ER, zal per Publieke Veiling
verkoopen te ~omeri!E't Straod, op
29 DECEMBER, 18~8. na afloop
der verkooping van het National
Hotel:
Het Zeer Kostbaar Land.

goed met Gebouwen daarop,
meteode 323 vierkante Roeden,
~legen teD westen van het White
House Hotel, dat vroeger aan den
heer J. M. SpangenberJ{ beboorde,
en dat op ht:t oogenbTik door de
h.h . .McLaghlan en anderen be-
woond wordt.

De Grond heeft een uitgestre~
legging aan de zeek:ost in het mid ..
deo van het Strand, en de gebouw-
en bestaan uit Vier Huizen en
StalleD. De tegenwoordige Huur
is omtrent £ 16 per maand. De
liggiug is enkel eerstek1as, en bet
Landgoed biedt in zijn geheel een
gE'ldhdegging vao de veelbelovend-
ste en betaalbaarste BOOrt aan.

lIet front naar de zee is buiten-

PAUL D. CLUVIR AP'SLAGIR
I Dec-Te Stelkn'-:b -ifl, 5:1 bou.,enen.
lIJ Doe-Te S&ellenboeub, YUt.COed ea bou .. per._leD. 0

n.,Deo-Te 8teUelJbo&cb, d~ bt ur nu 8<>1DCJ'Iet
8&nUId tOJ.
J. W. MOO.RUS JL II 00., A.F8LAOKB8•
~_".1IiJ_'-1. pasrden en aelo
JO ~Te lfaI_bur" &,ww bebouwde er...
Il Dec -Te IlIIrJlIl&, aabeboa..de lII'YeII.

J 11: BALlNG, ÁB8LA(]KR,
tG DEe-T, Klliot, kaR..,., plaatsen.

. M L SMITH .. 00., 4Y8LAGI:R8.
13~T. WellJacton, .... en paard..,.

:aazOlElK.
HOLLAlDSCBI BOBIIWIDIL_-
J.lCQUES DUSSEAU & CO.,

.•,X •• ka .........
....... -.ca.

DNB LAND:

gemeen groot.
Verdere bijzonderheden kun.nen

op aanvrage bij de Prokureurs van
de, Verkoopers, de b.h. 'V ALUK &
JA' IIngOIl:'>, Ifj,Waal Straat, Kaap-
stad, verkregen worden.
P. J, BOSMAN & ZOON,

AYSLArHIR8.

Wijnplaats te leop per Tender.
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GRUOTE' OPENINGS DAG, 15 DECEMBER.'

Goedkoops Vervoerprilzen van elk Station .
. Zie Speciale Adt,t. .

RUllIE ACCOMMODATIE VOOR .ELKEEN.
Talrijke Aanlokkelijkhedert

Praahiiige Conoer-ten
Mll1iia.1reMuz1ekkorp.~n
Wonderlijke Zij-Veriiooningen
Bloell1en Fee.ii
Fanoy Dra." Carnival
GrooiieC irou. in Gronden

Enz.,

., 'Luncheon, Thee Kamers. .' ....• ',c ':,';",";.'

Bolinder Zweedsche Kook ..lfaf)heJ&
Rhodesia Bosch en Hof, . ALsook.' _'.'.'"1-' • :>~;, .

pra~!~~ Promenaad Tuinen Zwart en Geenamelieerd .Kook ,Qer¥d8c.h~p.
.......'".... 'y.

Magnifieke Kunsten
Natal

£ Gewone Toegang Is. " Openings Dag, 2s. GdSeizoen Kaartje s i Is.;

BIJZONDERHEDEN VAN DEN SECRETARIS.

Excursie Prijzen naar Grahamsstad
IN VERBAND MET DE

Grahamsstad Exhibitie
(ADMISSIE-GELD UITGESLOTE~.)

KLASSE. 2DE KLASSE.VAN Isrs

£ 6. d. £ 8. d.
Port EliZl\Let lt o 1:3 3 0 8 10

o 14 Il 0 9 .5t'itenhage
1 14 8 1 :J 1e; raaff- Rei net
o Il :l 0 7 GCookhouse
o 18 :! o 12 1Cradock
1 G o o 17 10Middelhnrg Dorp
1 1~ 0 1 1 40. ,

Steynsburg
1 I:~ 11 1 ~ 7'"

Colesberg
2 ::1 ti 1 9 0Ali wal X oor-d
1 18 H 1 [> 11Burgersdorp
1 17 G 1 j 0Molteno
2 -l '6, ..... 1 ~ IlQueenstown
i 10

~':; .: I 1:3 tiCathcart
::1 1 2 0 D, King William's Towu
il il Il 2 2 7Oost London

Jr., Kaapstad )
Stellenbosch I
Malmesbury ~ :l 5 0 n r 0Paarl .)

I
Wellington I
W orces ter )

io 7 D 6 lj tiBulaway" :ti' •••

oi 11 9 ::l 2 6Mafeking
3 7 9 2 ti 6Vrijburg
2 16 2 1 17 ;,Kimberlev

Kl'OOnRtad .~ Iii 9 3 " li)
Winburg Dorp -1, 9 G 2 lO 8

:l () !) 2 -l GBloemfontein
:! 9 0 I 1::l 8.JageI'!'font"ill
ti lU ;1 ... 4 15 10Pretoria

Jobannesburg (Park) ... 6 12 :; 4 :J 10
.lohannesburg \ Braamfuntciu ) ti I:! :J ... 4 10 4

ti 10 3 4 S .~Elandsfontein ...
8 ij 3 ij 13 10Klerksdorp
G I!) il 4 14 ~Krugersdorp

,

Kaart 'es ill verband met du Grahamsstnd Exhibitie, uitgereikt dual' du Kaapsche
R . J,~ Spoorwogen Or-anje Vrijstaat RegeertIlg" Spoorwegen, Bechnanalaud
egeerlD,," ", d'" 28 J . 189"8 rwegen en Loi-enco ManJues Spoorwegeu. znllen gelig zIJn tot. .annarl, ...

DiPOO ft door do N ederlandsche Maatschappj] uitgereikt zullen gelulg zIJn tot 31stenegene . I id aiiJanuari 18')!) De terugreis moet ol' deze datums \'0 tooi Zijn.
K ratmis en Nienw Jaar Exeuraie Kaartjes worden op de Natal Itegeerings Spoor.

we en van af 10 December tot 9 Januari uitgel'eikt, en zijn voor ret-our geldig lot op Iiige E . T .Februari, Geldig per alle Gewone en xcursie remen,

Kaapsche Gouvernements Spoorwegen,
J7ERST~HS en Nieuwjaar Vakantie-dagen, 1898-1899. Van af 1
~ December, 189:; tot op lOdanuari 1899, zullen Excursion Kaartjes

dagelijks worden uitgereikt.
.::= 5 FAMILIE KAARTJES.~:~==-r!=~o
iS::! 8-
.__...:::U:I

.i:3 ~-=.: =;:!H~.
:;- le
&!a ::m Jd... _CJ....... ~=~~EI'" cl~ :::7-=s
f!1JII ==-= =-~... ...& 0:1_-~=.... ". ..::cEi C:>
....:2 r::i Eerste, Tweede en Derde klasse retour-kaart] os zullen.......:=~.~ worden uitgereikt (afgezien van eenigen afstand) tegen de
~ ~ ewone enkele-reis prijzen..:..~ i Eerste, Tweede en Derde klasse retour-kaartjes zullen=~~worden uitgereik~ (on.~fgezien van cenigen afstand) tegon de
~ .... lilt gewone enkelo- reIS priJzen. .... ""=.:!!

Bij het toonen van een ~rtifik~t, .grati~ verkrijgb~r bij eenig
Station, zullen Huisgeeinnen dio niet minder ~an drie volle Iste
of 2de klasse kaartjes naar dezelfde plaats uitnemen, gechar-
geerd worden voor afstanden ~nder l?O mijlen teg,en de gowone
enkele prijzen voordedubbelere1S(ma~lmun £1 8s. ~d. toor Iste
of 18'9 tweede klasas voor elk kaartje) en over afstanden van
150 ~ijlen en meer, tegen drie.vier~en van ?e gewone enkele
prijzen. Indien een lid van een geLm verkiest om v6ór de
anderen terug te keeren, kan het recht daartoe, op aanzoek bij
den Statiemcester, verkregen worden,

GEWONE EXCURSION KA.A.RTJES.

..;i Eerste en Tweede klasse retour-kaartjes zullen

.am .....[uitgereikt (afgezien van eenigen afstand) tegen dei =;; enkele-reis prijzen.

.. '5~ .

worden
gewone

. CO.,

.... Scluijf om OllZe Prijalij8te1l.

10 .en 12DarlingEtraat,
·KAAPSTAD.

t-, , " ~,'._. ,

KENNISGEVING AAN DIEGENEN DIE GAAN TROUWEN~. '.

BEZOEKT ODS en inspecteert ona Haiaraad, Breekwaar, en Glas-
waar Vertoonkamers.: _

THE-_ LITTLE DUSTPAN,
PLEIN ST:F<,.A.AT.

.Goon ingevoerd Hnisraad, alles wordt in de pIaat.selijko Werkwinkels
vorvaardigd door zeer ftl'troawblmt mannen.

Eenige Vervaardigers vanBam~ GOedeNn in de Kolonie.

GEILLUSTREERDE CAT.A.L0<RJ8 .POST VRIJ.

LLOYDS'
.IAERMOT

'WIl':l.ll1d .... ole:n.a.. ',.
GEIfEEL VANSTUL GALYDIZEERDIl YOLTOOII&, 10LlOIII naCHUT HGO 101ft.

S rt., 12 ;t., eD 20 yl Wlel6D, met GEB.lLI1CBW BBlBElIAIlB OF .
. YASTB TORUS, un 10 tet tOI JOel koot

De .enIS. WIndmolcms •• maakt met
Wlel.ri 's.weegbal'. Torens. Zull.n
meer water pOmpen dan eents ander.
Molens In demarkt.
De hoopte prij. werd behaald doer

deze" Moto..... op de Chlcqo Wereld
TentooQ_IJlna', 1"3~

LLOYDS' AEBliOTORS. HEBBEN OOK IN
ZUYD AI!'RlKAt GETROKKEN:

Gouden ~~Ue van d. Landbou'!f Vereenig-
ing te Pon Eliu.beth ... ... 1894
Oondea HedaiUe en Eer.ten Prij., JohanDes;
burg Ten~lUItelling ... ....... 1895
Speolalen Prij., Weatelijke Prorincie, Ten-
toon.telling, Boeebank .•• ... ... 189~.
Eel'!lten Prij8;'Westelijlte Prorinci!', TeDtQoa·

, .telling, Ro8eba.hk ... ... .., le96
Ell'lltcn Prij., Pórt Elizabeth, r.ndbon"
Vereeniging ... .... ... ... 1896.

Aanbcyo1en·deQr het Beaproeiings Depart..
ement der Kaap Kolonie, .10 het best geaeh.ikt
om ""ter te pompen, gevonden door de

...... Oovernemenllll Diamant BoreD te gabruiken,
vf in opene putten. '

De Lompe houten Windmolen '!fordt nu
snel vlIM'lIoftgen dear het Stalen OAIvani_rde
HRllOTOR.

Lloyds' Stalen JJmmOBS loopen m_et
den Zl1cbbitcn wind, zijn geheel Jl8lf.regulee.
. l-end. ell We' ken met eeu langen, v&Sten slag.

Het A.EP.KOTOB.is de goedkoopste Bn meeat-
economische Beweegende Kracht ter wereld,
eelt ·Pomp Toestel kOlitendB een lreinig !DeGI'
dan een gOede paard, ten,jl het dag en DaCht
zonder eenig toezicht of koeten werkt.

Het J.EB.llOTOB. neemt ook spoedilf de
plaala in van de lo~e en kostbare "Noria
Lif~. " of Bl\kkies I'D npell.

Zij die voornemen ZijD Windmolent-oeatellen
te ll:oopon moeten wel onderscheiden tGIJaCben
Llo.lds' Gal vaniecerde Stalen J.IB.lIOTO~S, en
andeÏ'O inferieure en waardeloose naboo~logen.

Het ecltte, Lloyd,,' .lEllIOTOB. lal het goed •.
Itoopst en beste bevonden '!forden, en heef'
den toote reed. dool'ge8taan.

Wan~r vereiacht, w9rden I_hikte per-
'IOnen gezonden om het tooetel optezetten,
te1{en _kei £8deeltelijke reiskosten, of volgen.
apeoi,Jo IIChilikiTg. .

8cltI;jf om prijslijst en gatuigschnCtell,
of zend bijsonderh-den omtreut diepte vaD
den put of hoereelheid water ens., waaruit eene
bClokeuing der kosten p:JI' volgende post AI
toogeloJMlJlll~worden .

ZUItW\.P'RltlAAHSCH£ .

KOBINXlJJJU~ JWLDUNaI-. 'Po. 'iGA8TL£MAfL"M.m~~a,pfJ

Jl 8t0,0Dlb00tea .., IJja.ftrirek.
. Kupltad naar +ODdea om. tie' lUll' n.m., DUr

': 1112ml~="=~1 &e SiGiUeloDa "D" lIIIIIJielPlDa.. 'op delJepUlde tal-

DUURTE VAN KAARTJES.
Kaartjes zullen geldig zijn gedurende twee maanden vanaf datum

van uitreiking, maar in geen geval latsr dan 28 Februari, 1899, en geene
verlenging wordt toegestaan.

Kaartjes tegen de verminderde prijzen zijn niet geldig per wekelijk-
_ sche " Eerste Klasso Treinen." .

Passagiers worden toegelaten de reis slechts op terugkomst te breken.
Voor verdere bijzonderheden zie publieke aanplak-biljetten.

.C. B. ELLIOTT, Algemeene Bestuurder.
Kaapstad, Nov., 18~13.

RETIEF &ALBERTIJN
KERKSTRAAT, \VELLINGTON,

Tegenove,r 'ii PO.iikaniioor.

.G. w. 8TBYTLEB,a...c.n..

11 Louis Norden.
blok .A, \feel
geregistr.80
-98, £086.

12 Louis Norden.
2a, blok B, bij gl!(,-Qdbnef
regiatreerd 31
1888-98 £0 8

13 Catharina
'geb. ProU,
blok As deel.
registreerd

fsS6-98 '£0,.9
14 Ilenry KeDDelll.

g6, blokl, d~B, ffij'!'I'D'Iidbll'ief

feft'giatreerd SI .
878-98 eo 19

Namens
C. J. _ ...__
Reg • .uOl~ere _"VJ'lI •.u.

GELIFVE'TE LETTEN OP ONS NIUEW EN EEf'UQADRES:

X.X.C»"Y"1a.8 elt1· <CÓ:J~
40 BURGSTRAAT. KAAPSTAD,

V_ZO_ LXJN
KONJNKLIJKE MAiLDIENST-- ••• a..

Nederlandsche Znid~A.frik8all8Che
8POORWE~T8cHAPPIJ': ., ,

-mOl mODOO1'IlUTSG1W'PUQUIP-~_Tl.
. -n-Jfalllloot.o .... lfa&Calhappij ver-

..... YB Kae.p.t.d DIR EngoW:d
• ~ om 4llluuJerea W~ ter;. ........,!!b--_k ....

'''COB DGm.Alm •
. ----~ YQO& IbfOKUBD.

.... ), KIIPt. 0.... _CNd
I - ._:..

: f

, i
Kortst~en Ooedkoopste Route voor RelzlQ'era en

Goederen '\Ian 'de Zee naar Johahneabur8'.~ Pretoria
en andere plaatse" In de Transvaal., .

Dagelijksche peraone9dlen8t van Lourenco
Marques (DelagobaaO In 24 uren naar Johannesburg
en 21 uur naar Pretoria.

farid 1001 1__ ~ .ct tfl.-II .£8 11.'
II '1' Jf' " "PntW . A IL 1.-td3 fJ.

'. . . .~

D.lgelijkache peraonendlenat van Durban (Natal)
J ohanne$burB. Pr~rla en andere pJaataen Iq
.~ ,vaal en Oranj.~v;, '. ~. ' .

<').' .

D .E Z E Nieuwe Bezigheid voor KT·EEDER14A.KING en
. MANS-, JONGELUI· en JONGENS UITRUSTING
is de Toortzetting der oude Firma, gedreven door den heer .G. J. RlrrllF,
Handelaar-Snijder, welke slgemeene tevredenheid en prompte .
bedieninZ verzekcl't aan allen ;die .de ~6.rma:;met orderaJIwillen begun-
•tiPI.,';~

;:~<III;".! :-;,.

...... , 'f...' ,

~:.:,;:',
~ ;;-·ii';·. ':'.1_: <'~>~:~
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