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Bekend Huis loor beste turile fa Draped.
KNIP DIT UIT,

en hou.d het voor .....~ero.ntl•.
(;ij kunt u vele ponden in 12 MAANDEN bo-
,;",,-en, door uwe bestellingen direkt aan .

MORRISON & c«, Kaapstad,
te zenden.
nT I.J hebhen Illh'R dat ef'n Dame beboeft. Schrijf
\' \' s'echt .. aan OUII om wat gij hebben wilt. Noem

<I,."tartikel. en meld 1011 prijs, ou wij zullen n per eenJte
h,·t gned"roo senden dl" u elke bevredigin~ gevlIn zullen.
Goederen worden terug genomen en geld word~ WOOl'

u it betaald indien men ontevreden is. Wij eenden mon-
W'~ .ostvr ij aan ..llen. I

MORRISON& Co, Pleinstraat, Kaapstad I
VEEL No.-70 6,689.1

-,,~B' : LEEST, EN ,.J!t!- Jil ~ 4ft,. '. Pu··bli··"k'·"'" ·kO..···pl~~ QId~::I=:"f::.::-~,·
• • • '. • . '. lj 3de TROEP AN ,e e y,er .0 ~ .

Pubheke JaarhJ~~che Yerkoopmg,·~EX~lIenle=~D KOSTBURV;UI SRAAO. Yoor~ ~ . ,,_r-..;'"BU8724 ===,.... , ~~'
B rth 1 kl· bi H' St t· 30 Ezels, van 2 en 8 jaren oud. . - . GONSICNEMENT C'OEDEREII KeeteJl,en N. Hof.. LbMa _. heor~" .:

a .
0
omeus 1~!~ IJ ermon. a 19 Ob W08nsdol', 21 d'BIT. y.:...se.....-;.•Oo.lMt_... ·._.~ ...i1.-g:...K_.=..~. OpdelJ.-s:.,.DI...:.2~..~-.-,· ~~ & z-:;_ _:. £:~".

Dinsdag, 27 December, 1898. Z~O==k:deKLuinJTB-OP~-" ~:'-~'~., .. ' ~- '>. --~ • ~ .... oa·t,t;'·''''''~''·'''~·
. . , STATION,gemeld getal Paarden, alleD V";Id... , 23 n-....-ber, i898, den 23 en 24sten dezer. _~jcha4er' BOBllBT CllOOES ~ 00. .

OE 0 d t k d . d rtoe I d d 1 J B d rd, k:' goed • vuav IlVUVUI ALS un 1-.-1.·t lf.-r.............--.:: JL OIL .ot..... _- .••• I'I.~_ T_~n erge ee ren en all ge ast oor en leer . RESLS&, ge4 ressee groot, ster m e om t.o uur v.m. W&Il1leer • ell V8r1LUUl& ~ ~ ~ ...__ --_

zullen op bovengemelde Plaats en datum publiek verkoopen, de Conditie, en get!Chikt voor dadelijk ' . ' . . worden:" Kisten Jlans, Jon· B1I'ftP'IJaa. . 6L 04. Lapmd.· ..war 1IO.... ,ntta n....
onderyo!gendc gebruik; onder de Paarden zijn er Al haar Kostbaar HUisraad be- gena. en Kinder Kleederen van. de jA.MbDen ,ertncea ......-u.. . .

L" d H I 10 zeer geschikte Basuto Ponies. staande uit: _te soort, 2 kisten Blue serge, lO- • ~- V~Ieven e ave, a s :- . 1 Piano, :LeOniDa Stoelen. Gemak BlackDiagonal, Tweeds en :Khati . ~ k od. STO~JIUiI, 4111; 00...
:10Spek Vette Slacht-Ossen, KOala ... Koopt. Stoelen, Sofae, Groot VOO1I'bIi1er van alle 1eugten.!1 Jciat, 1Ioeery, 2 8 1DIIUl- IlfarrbIciu SVui,Ltnrpool,lD&'J,uJl. ,

:';11<) " " "Schapen. P. B. DE VILLE, Jr Tapijt, :Muziek Bak, Grooten Spie- kisten TimD:un·ID~~hap. 1 . ... ... k 611.
t;I)" " 't Varkens. " B. de Villiers l Co . It.I ....... gel,. )fahoniehouten ..rondeD Tafel. do::Meuen1F!M, 1 kist BnT8loppes VIIJI~~ .. ~~ 3L od.
1.) Jonge Aanteel Ezels. ., AIII8pI. Kleme Tafels, GordiJnen en Palen, en Note-papler.. . ' te Paarl
;j Paren Gedresseerde Ruin Paarden. Paarl, 12 Dec., 1898. Groot Eetkamer Tafel, 1 dOL Bent- Alsook een prachtige lotJuwelim ...... 6d

30 Opredhtgetcelde Rammon wood 8tDelen,ldoz.:MahoniebouteD waren, Jfana en VrouWlI zak Hor- lf'l81lwrebnboek

:::! Donkey Hengsten. Stellenbosch. dito, Diner Wagen, Groote Side- .loges, Fancy.RingeD, Gold Keepers, Scholen~ nn Zllid 3d.
N.B.-De Stoeterij van den heer BI~EsLERis alom bekend, en voor ~ ~~~~af<tm ~ Bo~lden, Pijpen, 8~, ~ eeD ~ I. .::' f:: 3d.

1 k . akin oodi .. d d Vk' p,~....... g pt ~nStmiI en 18UW]8ar'I "UI... •.. la. 3d.na: ere cenmsm g n o"cn \fIJ u vrien elijk om niet eze er OOplDg Gan Linol Slaap '--er a.... te veel te Id I IV 1_ .....g .om en '&.DIll DtnI- om me en. ! " .... .... ....... IN.

te wissen. J. BRESLER. Publieke Verkooping ~~<==leet). ~£~ J.. B. De Villi. 'era &; co,.lfalagm. .bn:n~ op .~ ~~ 0.. 6d.
-.., P 1 15Dec 1898 De .8cl1oolvrlend. Eeu. ItelVan der Spuy, Immelman & 00., VAN dubbeleB , . Stoelen, aar., ., • leeeboekenTOOl'h,*Ohriste-

W· k I An" d Goed Paardenhaar sofa, Tapijten, 81aap. . 11111 0DMtrw11, bewerkt door '
..Af.l&ger.. In e en ere eren. kamer Stoelen, Toilet ~D, ~ OldnijIllSaJutssea.aeo .. JiSO J.~Boaaa""~IJbamGA. 6d.

, ten, ~t ~ Boekrakbil, Kleiae P.tI.=~tj:nJ. :l.uo."s.;: 0..
KastJe&, Xfeine Tafels, enz.' . - . TOOI' 8tu4aard ,_ 6 la. act-

DE hoor P. W. hnl1lLJlAN mijDe Keuk:engereed.lcbap, Keuken T.. B.ENOODIGD T. H. Qeraete, Jr. I.Dij.... ••
pezigheid opgegeven hebbende fels, Potten.banken, Potten, Pannen, o~ iD Zuid AI...

heeft de Ondergeteek:enden ge- Koek en Pudding Vormen, Glaa en VOOR DB ~ ~... ...:... ... s.. 6cl.
8., utorizeerd publiek: te verkoepen op Aardewerk, Stoedbanken 'Dft..1_ Tweedeklasse Publieke School Een ~ellluttreerd. Cawto,u. II op .'.., ......-......, un.,.", baDOO liD ~.'. ndrlj..... TOT den 16de Januari, ~899\; "
, WOENSDAG 21 DEZER. en een. hoeveelbei andere artikeleD le Ho~flelcL GrootjI. oolleotle O~~ ReohteQeleerd. om de ~. VaD B.i- .'

, te talrijk om ze allen te Domen. (DIST. KALJlE8BURY). w.rke~ .. IJl : 't'OOI'rUd:' V.... dent Onderwijzer aan do helu •. ~'.
Eene groote hoeveelheid Winkel- 'Mede zal worden verkocht, 1 IJMICIaleJ oataloga& ., trieel I_..;"'J......... Arme "J' '-'

goederen, Lekkers in soorten, Xoe in excellente conditie. EEN HOOFDONDE& WIJZER VlD hoolul~ave.~ woNt.Il",.'_;' e -~ yoor i .Oll- :'
• • JJ op ~.... lID HA gena, No. 7jTuinpl.m, sullen ~.

Beschuit enz., Schrijf- en &hool- Onthoudt deo d.........l die ook ala SUpenntendeD. jaerI ~ ingewacht door den heer J~ ...
benoodigheden. M'" aan het "Boarding Departement't • , LIIN, no. wieD alle ~\' iufor-
EINDELIJK:Eene hoeveelheid Tafels 98 zal ageeren, van de Protes1laDtaehe . , matie te bekomen is. ~

Stoelen, Ledekanten, Show Cases, Vrijd&&", 23 December, 18 • Xerz., en bekwaam om in het· Hol- 1FRI SCHEl ; . _. ~
In den Insolventen Boedel van GABRIEL ERASMUS SW ART. Toonbanken en Bakken, en wat er landsch en Engelach onderwijs te . . , WEGGELOO.'

Op Za.terdag.,.24sten December,e.k., meerten verkoop zal worden aan- PAUL O. OLUVER, Afs!aiTer. geven.. Een gehuwd peraoon zal ~,: .'. LITERATUUR OP d 9_ ..J___ p'__,'
~ geboden. Stellenbosoh, de voorkeur hebben. , o~.s-""""_IIIJ en _D ~YaD. de -.

Zal de Ondergeteekende publiek doën verkoopen, Verkooping tebevinne» om 10 lheV.M· 13 Dec., 1898. EE~::~8TÉNH moet ook .IACQVES Dt1SSE4U '" ce., 1Zwarl~~:nE~~~ 1·

I. Vastgoed.-Zekere 13 Erven gemerkt Nos. 1,2,3.4,5, 6, 16 P. J. BosmlloIl en Zoonj Af8l&gara. PA-A :R·L. in 8taát • in-beide telen en in j 6, Kerkstraat, Kaapstad. laataiDarl; .. ~en_ te Klipfoafiein op '.
17,21,22,27,2,'), en 29, gelegen in het. dorp Franschhoek op Stellenbosch, 14 Dec., 1898. /"\ Muziek onderwijs te geven. i '"""'f5"-c

een gedeelte waarvan staat eeu Fraai en Gerieflijk Woonhuis naar salaris £75 met vrij logies aan J. F. u .. Ooser,B.A. Paul ltruger en H~ •. Schutmeeetera ~n ode- .
den nieuwsten smaak gebouwd en de noodige buitenvertrek:ken, '\VELLINGTON. het ".B0a.rdin2 Departement," eD df-'0pkoma~der2j..A..R.... 11/6 ren bIJ lnen ~melde Ezelin mocht·
,zeer aangenaam gelegen en bijzonder geschikt voor een Hotel of Publieke Verkooping de helft der :Musiekgelden. • D·~.L David J(alaD een verbaa aao.geloopeD Zijn, of DOBkoman ua-
Boarding House, de Ervon zullen eerst afzonderlijk on dell verkie- -- Applicaties met oopiën van ge- ~~_~ grooten Trek ... B/9 loopen, worden Tenóeht er dadelijk
zende daarna gezamentlijk worden opgeveild en verkocht. Eene Publieke Verkooping OP WOENSDAG, 21 DEC,. tuigsohriften te worden iDgelODden • 14. ~ eJ;l.Pltoht. eeu Hiltorilch keImia Tall te geven aan den Ond.... .
schoone gelegenheid voor geldbelegging, vooral met het oog op den OK 10 UUB V.M. aan den searetaiia niet later dan . (18lli-1816).... 2/8 ge~keDde door wien. all. billijke

bo t; VAN 28 December. 1898. • 14. ~t dent ~_~.~.~h.~;Verh~ kosten zun;u betaald ·worden..aan uw van een poorweg. DE OndergeteekendeD met in. Be'de 'h- heel u$.t d81 ...._ .. "~l • B.l aSON
~. Huisraad.-De gewone verwheidenheid. Negotie en Kr, uide- stroeties ~ door de 1 n wer m eD. te~. df!elen..... :... .... /9 ,".ag ,Sa.

J LiquidatoreD van ae Fiima VOlGT DeD na de Kerat-ftO&Dtie inUieD· Id. J[001 ADDie" ru. 8ohipbreab- KalabUk::raaI,
3. Levens POlissen.-('l) op het leven van den nsolvent.-Aan- m~lih'k 11!Dff8.B8Ilver~ uit hft Ineo. iD 15 T\ 'I..__ 18ne· W nz & (Jo., zullen publiek verkoopeD aan e ·oofdonrl_;; ......r moet .olldeKaaptlt.diDdel8"eellW' 2/9 JJWUmII._", -.~:'fe:~!!rn~~:£~~~t~8Is.ofd.~go~~;::~~r~~7~2~~~d~~: nlers aren, e · ~=~,le~=~c·te de~~.:Grey het Boarding De~~ s~D • ld.Dé~,':=ev1Z:-Z!-! VRUCHTENKIlT4&.

J.aarliJ'ksche premie £14 12s. 6d., betaald oot 12 November, 1899. T F Ilk RlIITIBF • . _,.,
Amerikaaoache Spi en BUWi' el, • . JIL. III , J. D. x: fIlIL1O. 'CJU lie. .ftdJra'DlOhe .'(I,) Do. aangegaan met de Colonial Mutual voor £200 en., waarop 2 DE Ondergeteekende die r.nne 11__ ... • ~:..- .. _-, 1/9

Id .. " Windmolens, Voenilaohinee, nn- ~ana. _,_"n _..... ... ~..
I,remies betaa zIJn. Wl'nkel bezi17hel'd ..",...j-·op·geven .. ...,.H' De .I.4!.4_ 'D~ d 'aFTYW 'V:..... Bo .. ..,...10.":'"

- --c e- , JX)mpen Windmolen"pompen. Band Hepefield, ..... or;;:-eI011iD:ï(i:u.n::~) ena/6 "....,J., AalIJeII en J5lplU _.,,_;
Eindelijk, 1 Af..,laan Kap Kar, op de plaats Witklip nabij Kroonstad, zal publiek laten verkoopen, Zagen,Uzer Boormachines, Topmij 10 December, 1898. D'AKlI~,. ltaaPtolle$tor1ea ..~ 1/6 ~ui VIo.rplanbn p~ ft

,-an den Heer Croeser. Zonder Re.erve, machines, Broeimachime, Marneere IL VI$CSIL LeesbPeJrjea' voor de gespitst, alle aoorten InJIDA
Op Maanda D, 19 Dec., Blad Tafe18, PeraiDaohinel, Eael Yredeobnrg I. aisjes Hoo~ucbool. ~olen in Z.A.. (Stall. i.-iv.) Wagenhout 'fervaardigd Am .-A

0: Tuigen, :Alabaatijn, Huisklokk:en, lJ Jd. l~ Zangoet8u1ngen voor ' a-.a
's morgens ten 10 ure, Vouwbare IJI8l'8 LedikanteD, 3 OVERBEEK. PLEIN ltAAPS'l'AD School eD 111$l ... 1/3 gedroogde KnySDa Spaken, Dille]..

Zijn geheeIen Handels Voorraad Dames Bysicles en wat nog verder __ • Id. ~ L1~e:ren, ..;oor ~~ ~. Wielen, ens., eD., te koop . '.
bestaande uit de gewone vel'8Chei. aangeboden zal worden te veel om te OPGERIOHT 1886. ld A4 h 1.1. b~ "omschrijveD . ~O e"" groei nu Dr. Jame- . .
denheid Goederen, als MaBs-en v T, E 1.... 0 ~~.J,.,.... • .... d••• d..... (.·n1o.. ) 1IPJ1.(woorden mM musiek)... 64 .. THESEN &C
Dames-.K1eeding - stoffen, Hoeden, ~'aure,,. an .y~ ~ 0.. .a.I""'"lf<'TI. Ma"':eula~- . ODS 1]J,ladu:!~l"gdlua. Mm..tnp! ;!..~8ili/·6· 0.,'
8tevels en Schoenen, enz., em.- P 1, 16 D 1898 ..n _,. llUl .-

.ot.1-mede eene aamnerke~'ke kwanti- &ar 00.,. Umversiteitt, Bohool HlVWMr, D. .A.m'mI. Gesoh1eclen1a der Twee tO' AA S
~ --0- ltepubl1eken...... 28. wwp trut. ... UBot-I"11'-.teit Smeerwaren en reekgoed, ." ,; Elementair, ri . ...
Blikgood, Toonbanken,' Schalen en Publieke Verkoopmg. . ". Muziek Examina; J F ~·Oop.B1a~: 4 ...... Z-!.l lalt! 18ente BUIgb- id
G . h~- T . Halte -- . 8u.nd.aau-4ll ••(J-_·o-) . .n.,. . JlDT. \,IIIlI~H-e UIt wu • neW1e 1A:>.u, wgen, rs, tln eene ZOlO>ER RESDVE. ._.... ...-- ..A.friiaaDeche.SchriJven (le Bundel) .' ,
men~~.ru;tdere artikelen te.veel voor . Standaards V, IV, m, II, I en De meti8l!n (.) gemerkte bOeUrI bebooml ~ d. TE JOllAlOTBSB'0"20
omschrijvmg. In deD Boedel van W. W. DIÓK80N. Kindergarten Sch091 Toor kleine ZIlfd ~ lIiáJrie BI~. •

Die voordeelige koopjCl!l wenscht KinS::: t~!.e:u 4 ~D 8
d
jaarxoud. 0... "f"~n~~laa~:~e Boma nB OnderReteek:enden, yroepr be-

te maken wone deze verk:ooping DE Ondergeteekende zal per e . m. e unst: oUE PRIoIZEN ZIJN p.,.-rvRIJ. U sigheuf doende onder den Ei
zeker bij. ' publiek veiling verkoopen te Letter~hrift, Snelschrift en !>res- Opnnoeki':::'='1rIJ __ GIU.Tl8 .. POSTVRlJ ..... VaD OoBn D J.unJI801I, :ma.k.u

SCH,/PEN DEECWASCH. M LJ·:;/~A:C~!f.~%~SL BELMON~~EIiE8, makeriH..r. w. B. PKBC~~,_ • ..:t~:~~,;~.;,...~~ ~~ JE
-- -. . · . • . Zalerdaq, 24 Deoembert t898, r- l met atiptheid wordeD ~-

Dood voor BrandZiekte; WELLINGTON. BBNB HOI'fDllHBID ITI1IJIT 100B» DDD~ ¥'IC!SB BaferSltie~,loben ...
JWlBa.u AWlIlIO UIlal Onderwijzer Benoodigd. burg. ~

. Publieke Verkooping !uisB:i,=:.andB:!:oor~!; PUBLIUR SCHOOL; ~ Bu~l:J~
f'I. bOkt d ' B 1- Lam ........ VOOR een boeren school onder· Joban ..... 'r!. • •
.oe rUl oor ,TE ree ...waar. PeIlt enz., enl, Ba.rt OODIGD. iwijs te geveD aan 10 kinde- DI ftDBOIDDS OLITID. __
lde meest voor· BLAUW VALLEI SOHOOl. HENRY CARSON, Afslager. EBN Hul"..n de " ren. o*denrijs te ~en in Holland-

tifi.~vD l'WlJlI8r, geoor. ach Ep.gelach eD Muziek, voor de
Ul'fntrevende OP Vendu Kantoor, ._.,~.., eD een man VaD • k I _Lo d lij'k l......__ 1.l

~ Donderdag, Ceres, 18 Dooember, 1898. ondervinding, teD vo1ate bevoegd =:n za. w.:r.on er UV~Boeren. 22 Dec, t898, om Hollandsch tot bij Matriculatie ~is £4.2 . I' ..
's namiddags ten 2 ure precies, UIT D'E H'. NO TE KOOP. te Onderwijzen. Salaris £250 per W~ltkzaamhJ:~ k~o~: 1!

ZAL de Ondergeteekende p~bliek .. annum.
W'nk 1:"__ late k d 19 d W Ir 1ed te aard gonne. vroeg in Januari, 1899.Hij alle DepOUl, Agenten en 1 e.uw-a: n ver oopen e vo en e • e~ MAm )~n aanv eD .ApplidatiCl!l te zenden aan HET LONDEN DENTAL IN-

WILLIAM SPILHA US & CO., Kaapstad Huisraad A.rtikelt!D, als :-'1'afe18, Een bekoorlijk FamilieVerblIjf m Jul., 1899'
k

'.. . . T. J. FJlRREIRA, STlTUUT, Beperkt, zal eer
Stoelen, Ba.nken, Kasten, 1 Sofa, en Gronden poe ~ met copieD. TaD ~ N' van hunne leer gekwaWiceerde

, EN Borden, Schotel!!, Potten, X.ann.n, ' tuigachriften eD Gesondhelda-certl- . OOl'8poort, Tandheellrundig Chirurgijas zenu

STEEL MURRAY & Co Vorken en Messen, enz .• em.' HET EigeDdom van den heer kaat, op of voor 18den J.uru.uu. d P.O. Steytlerville. om bovengenoemde centrums 1i4I
,. " VooBTs:-2Piano!!,lHarmpmnm J.A. DUlOOlfG,SIIH&.iDdat 1899,bij P.~.Eenongehuwd man zal de bezoeken,opdentweedenenvierdetA8

Port Elizabeth., eene dnbbele Tooverlantaarn, 2 Bnel vooruitgaande Gesondheids· G. GRIFFITH, voorkeur hebben. Maandag, Dinsdagen Woensdag v.au
__ ........ Microscopen, een Neocyclostile Ma- Oord, lSecretaris. ,,' elke maan~ . I

S'tiel.l.ell1ho_ch.. chine, een Kalf, eenige Varkens, en DO':aSANVSLL:EI. ,AUSTEN'S N.B.-AlleOonaultatiea Vrij~ 'taM
_____ bodwatnog verder zal worden aange- Bevattende 8 Kamets,' KeukeD, Amen· kaa..Dsohe Zin1r~.···."",Middel ot" Neuratine.' ,. .....

1~wAnTAAL8 ~IABKT! K'VARTAALS MARKT! en. ' Stallen, Wagenhuis, H~derhok, ---:-- G~B"""_"- TeJHtO~'~
r M. J. STUC KI. eu .. ens. Vruchtbaar Tuin~nd PatenteEI· 1l"';"";es f_:" edici' ~~l "'1".. "" .. _ u__..a. EENIGB' ~ .

V M. L. Sl~ITH &; Co" Af ..l..--rs• _ een overvl~~'" ...00...... . ......... vJ ..:t. ft. . ptle_""tt:;;..;,. ~I==- ..Q--nd .". . •DE gl'woJue K \\'nrtlLal~ Markt zlll gehouden worden op RIJDAG, -tS'" ~ ~. ~.... rOl.., jo, ....... ~- _ _,
2Jst.en DECE:\1BEH, 1898, op dtl gewone Plaats, den hoek van ----- HEERLIJK F1¥SCH WATBR. . TE KOOP BIJ ~ ~ •. door koadea billijken Prï ec...t~

d hrley-'\qun.r~ (Draak) te beginnen om 9 ure v.m. YAKD. SPUY, iJlKI. "~I l Co., Totale grootte.o~t 4Akkers JUlI·ns ..Ho·rn"~t,Co ~ __ .."''''Abftu, bOIaIiUg bij jil nw '*" o-
Op la.st der Commi5SlU'issen, Vendu AlBlage.~ ft Agellten. Doe aansoe~i)ij . \I ., A :.~.. ~. G BOBI,.ANN

D. P. MOSTERT. . . --:- Den ~ ~.&Vft~.&..&fII.AG1IIITD "ooa~t .• ..
~eeretaria der 14unieipaliteit. Tel. Ad. MeJ .. ',., II PIIrL ~ ~weetllomet. M 8.r.MiAM_ ...10..--..... lII!lÓIBt. Jltflllt1'II1IW lA oe.' li. IeL fit 1Il0*1I~ ...........

Stallenbosch, 9 Deoember, 1S9~ ~U"ITY.~ J)urbautille. ~ _ 1: JoIW,,. ... t.;~ ". w, ~~ .~~c.~L
~. ! I \ '

.,/

BENOODIGD.

EBNE reepeot&b1e dame :~ hw..
houdáter van een familie 'nil

j
oen heer mei lwee opgtllóho_e
kinders. .1

Aangaame woning .Doe ..... ;
.-oek met' meldinr T&D SáU.riS ...
6U" bij ,

JUN SPINDL-,

Malmf'3bury, December 1808.

PUBLIEKE VERKUOPING VAN

, Awoeken.,De Paarlsche Exoouteurskamer, Beperkt

Kostbare Erven, Huisraad, Levens
Polissen, enz,

F RAN sciB BOE K.TE

J. J. DE VILLIERS, A. P. Son,
Eenig Curator.

J. P. Kriel de Villiers & Co.,
Afslagers.

GEEN BRANDZIEKE MEER.
-HAYWAROS , .

Beproefd
voor

VIJFTIG
JAREN. .

"

Kennisgeving.
Aan de inwoners no. StellenOOioh

Paarl. en Wellington.



.,

'ander Pakhuis in Pleinstraat ~ ...
KAN ONS RAKEN VOOR WAARDE EN VERSCHEIDENHEID F k E' Fill" •

IN ran . . IS
WlIICb Ulo~ Muslin Vool'!!ChoteD Geruit, Nainaoob
ijele Blouses VOOMIChot f'1l Dres Materiëll

ZollllelChermen Riiwi ..J ):\nic.';.'~ Franscbe ClI8bmeres, alle
ConetteD Jougene- \\'; ~ 'h I akken kien ren, l/ii per yd.
KOllMDwaar Pil RI,,,!,:,, Prachtige Kerstmis en Nieuw
Kid Handachoenen GeborJlll\r,l~ 1·:l'.1l~61l Jaars Kaartjes inpakjep.
Veil1Dga Man; Win.. Hemdeu JS kaartjes voor Gu; 3?
Chiffon Bows p't)l)rljee, n",,~n, en kaartjes voor 1/.; IJ
Blouae Kijfbanden Krui;;lmn,I"1l kaartjes voor I/U.
Linten, enz. Onder baafjes, Lroeken Duizonde andere keurige
KmieD Goederen Half Kousen, enz. soorten, Id" 211.,3d., 6d.•
8ordutlllel. Wasch Neteldo..k 9d., eld/· elk.

ONTHOUD WAAR HET

PALEIS IS I
Pleinstraat,

IN

TEGENOVER Barrackstraat.

KAAPST AD.

Hulde aan den heer G.J.KRIGE,L.W.V.
Vrienden en ondersteuners van den ed. heer G. J. KRIGE, L.W.V.

~r Stellenbosch, heliben beslote u hem Zaterdag middag, ten 4, ure, aan
lijn woning te ontmoeten, mot het dool L~1ll een adres van waardeering
ie verband met zijn nobel gt>drag in do omkoop zaak rum te bieden.
Alle belangstellenden worden vricudelijk uitgenoodigd. Er zal bij deze
gelegenheid nog naamteekcningen ont vangen worden. En goede op-
komst wordt verwacht, want de ed. heer Kui« I is het waard.

Lit naam Val! zijne vele Vrienden,

P. J. CARINUS.

Brandziekie 'Vet, No· 20 ,~n 1891:.

Stemmine VD,)! Nominatie v n tnsoekieurs---_._-_._~
HIERMEDE geschiedt kcnuisgcvinz at de stemming voor de

nominatie van Inspekteurs volgens -tikel ti van Wet No. 20 van
1894, voor de Veldkornetscbuppen, Acht I- Piquetberg en Groot Berg
Rivier, zal plaats hebben te St. Llelenafor ein en Zoutkloof op Wot:xs-
:DAG, den -klen Januari, 1:;99.

Slechts per,;onen die gCI·L'gi~t1·t)crdzij als Kiezers voor Brandziekte
Wet doeleinden in het Veldkornetschap f d,' Vehlfiornetschrppen be-
trokken, zijn gerechtigd te stemmen.

- Stemmen kunnen ten eenigen tijde geregistNerd worden tusschen
8 v.m. en 3 n.m.

De Stamming zal beslissen :
(Á) (Eerste Stemming.) Of de aa telling in de handen van den

Minister zal worden gelateJl, of daL non: lanten moeten worden gekozen
uit wier midden zulke aanstelling zal WIJ ~l'11 gemaakt.

(B) (Tweede Stemming.) Of, ind en nommanten moeten worden
verkozen, een, twee, of meel' por;.;onell a ~IlS moeten worden verkozen,

(C) Derde Sternming.) Welke per pnen aan den Minister moeten
'Worden voorgesteld als zulke nominant In,

A. W. ~KER, Resident Magistraat.
16 December, 1~~)8:

BoeB DIBIE.
I K.A.AFSTA D.,

Voor

Sproeipompen KARNS,

Kafsnijders,VOOR

NetDraadTUINEl'l
Keuken Stoves, Keukengereedschap.

.Ledikanten, Matrassen, Trommels, Reiszakken

Volle bijzonderheden op Applicatie.
BETERE WAARDE ONMOI1ELIJK
GELIJKE WA~AK,DE ONWAAKSCHIJNLIJK.
KEUZE, FAT~Ur.N EN MAKEN 0:' OVtRTKOFFEN.

----~---~ - - ----

Bezie ons ZOMER VOORRAAD Mannen en Jongens
Pakken enz. Prijzen voor allen geschikt.

as• x..A.~x..~'Y' &II Ce»••
DE

tof2jlt/~({y!d
Lanqemarkt-straat enKerkplein, Kaapstad.

LJJT WBL.-Wij hebben s~echt.s één bez~gheiuspla!l.ts die in Langemarkt-
.~ra.a.t en door tot In Kerk-plein is, Wij zenden geen Travellers
Uit om ons te vertegenwoordigen.

Kor:st~~en Ooedkoopste Route voor Reizia-era en
Goederen van de Zee naar Johannesburg,' Pretoria
en andere plaatser In de Transvaal.

Dagelljksche personendienst van Lourenco
Marques CDelagobaai) in 24 uren naar Joh~nneabur.
en 21 uur naar Pretoria.

filii. R_ IIIr J"'_" n ffL-IIJa 171
II (I II ft ft Prieria OM ol. N.-tIJa ti

,D.. elij ksche personendienat van o.rta.n <_
Johann .. bure, Pretoria en uden pbaCUft ..

.vlAl en9....u. vr ~

.,,_ - T.B'
-!ltlUhoel Iqt IHdIrrlJlII'.

APPLICATIES voor boTenge-
noemde betrekkingt vorge-

KOLOSSALE seld van de bij de 'Wet vereisehte

CircusandMenagerie' ~;$=-:,V::e=s:::t
(KOMEDIE EN DIERENTUIN.) commissleenPred,ikantder gemeente

w'8&l' Applicante werkzaa!n wu, en
van lidm8atacbap eener Protestant-
ache Kerk. sullen dool' den Onder-
geteekende ingewacht worden tot op
den 4 Januari. 1899.

Werbaaniheden te beginnen op
18 Januari 1-899.

8a1aria £120 per jaar.
Daar het be.t doel der Commiaaie

is dele. school 'VOOrDamelijk voor
arme kinderen op te ~hten kan er
aleoht. op weinige sohoolgelden p-
rekend worden.

Dames die hunne opleiding in de
Dames Instituut te Bloemfontein
genoten hebben. zullen de voorkeur
hebben. '

Billijke reiskosten gestaafd door
kwitanties zullen vergoed worden.

N.B.-De geslaagde applicante
moet· zich v()l)rzien van een Onder-
wijzers 2de ](las Spoorweg Certifi-
caat om tegen balf-prijs te reÏStm.

F, W. C. v. NIBKEBK,
Voorz. 8eh. com.

Open Elken.Avond 0:0 S UUJ'.

Dag-Vertoo~n op ElMA zater-
dag' om 3 UUl' n.m., voor Dames.

GezinDen, en X1nde1'en.
lod1sebe 1.0&- lIbI YrUdI&"Old

}lrijzen: Stallt'D k, PU a.. oaleret za.
M~eiBChe Galeni U plan daplijb opeD
te Darter & BoWl.

A.. BONAlflCI, Beetuurder

Montagu Innlcipalltelt.
MUNICIPALE KENNISGEVING-KENNIS geschiedt hiermede dat

de Raad van voornemens is
om de locaties van hunne tegen-
waardige ligging te verwijderen
naar de overzijde van de Kinq uas
Rivier op dat gedeelte dat bekend is
als de uitspanning.

En ten einde dit schema ten uit-
voer te brengen is de gezegde .Raad
van voornemens applicatie te maken
voor het transporteeren aan hem
van een gedeelte van de gezegde
Uitspanning, groot 9 morgen en 349
Kwadraat roeden, en de toemaking
e~ van als gedeelte van de Uitspan-
nmg.

Een Kaart van het gezegd stuk
grond zal op het MuniciraalKantoor
ter inzage liggen van a den lOden
dezer, voor een tijdperk van 14dagen

Eenig persoon die tegen den ge-
zegden stap objecteert moet bij den
Secretaris van de Munioipaliteit
binnen 14 dagen van en na den
datum hiervan zijn objectie daar-
tegen schriftelijk inleveren.

Op last,
J. HAMILTON .WALKER,

Secretaris
Municipaal Kantoor,

Montagu, G Dec., 1898.

AFDEELING RAAD CERES.

Heffing eener Weg-belasting
voor 1899.

Hl ERBIJ geschiedt kennisge-
ving, in termen van Sectie

26G van Akte 40 van 1889, dat
bovengenoemde Raad op een be-
hoorlijk opgeroepen vergadering
gehouden op 10 December, 1898,
een belasting van lid. in het £
geheven heeft op alle vastgoed in
deze Afdeeling daaraan onderwor-
pen, zijnde Id voor :Hoofd- en id
voor Tuk-weg doeleinden, gezegde
belasting vervallen en betaalbaar te
zijn ten kantore van gezegden Raad
op IS Januari, 1899.

op last,
HENRY CARSON,

Secretaris.
.A£deelingsrnad Kantoor,

Ceres, 12 December, 1898.

AF DEELINGSlliD CERES.

TENDERS, als zoodanig gemerkt
zullen door den Ondergetee-

kende tot op Zaterdag, 11 Februari,
189~., om 10 uur v.m. worden ont-
vangen, voor het overdekken met
atroo, voorzien van populier timmer-
hout alwaar noodig, en voor het in-
zetten van een nieuwe kribbe in den
stal te Karroe Poort Inspanning,
het werk door een door den Raad
aangestelde commissie te worden
goedgekeurd. Twee goedgekeurde
borgen to worden voorzien.

De laagste of eenige tender niet
noodzakelijk te worden aangeno-
men.

Op' last,
HENRY CAB-SON,

Secretaris
Afdoolingsraad Kantoor,

Ceres, 13 December, 1898.

AFDBELllfGSRAAD CERES.

TENDERS, als zoodanig ge-
merkt zullen dooe den Onder-

geteekende worden ontvan~n tot
op Zaterdag, 11 Februari, ltl~, om
10 uur v.m. voor het bouwen Tan
den achtersten muur van den stal
te Karoo Poort, om "en afloop van
een voet schuinte te veroorzaken,
bet inzetten van 3 ventilatie ven-
sters, 8 voet bij 4 voet, met behoor-
lijke luilám, het opzetten van ge-
galvaniseerd ijzeren dak met be-
hoOrlijk timmerhout, en nieuwe
eikenhouten kribbe 9 duim diep, 15
dE'm wijd, met een zwei van li
d . • Indien geen pchikt eiken-
h ut verkregen kan worden, kan de
~bbe van gegalvaniaeerd ijzer
ZlJIl·

Tenderaar moet de namen. van
t.~ borgen voorzien, die dool' den
raad moeten wordE'Il goedgeketll'd.
De laagsw of eenige tender niet
noodzakelijke te worden aange_
nomen.

op _last.
HENRY CARSON,

Secretaria.
~d~ Xant.eor,
,\ Ce"" 13 Lleoembar. 1898.

-; '. .

Oafontein,
Via Petrusburg, O.V.B,

7 December, 1898.

Ondel'lijleres Gemagd
V OOR een Buitenschool Balaria

(vooreerst) £6 per maand en
alles vrij. Billijke reiskosten terug
betaald. Kennis van de muziek
eene aanbeveling.

Applicalies ingewacht tot 8 Ja.n.
A. J. B. ALBERTIJN, V.D.M.

Utrecht, 13 Dec., 1898.

Publieke Werken Departement.

Tenders ~oor het Landen en
Laden van Voorraad te

Kaaosta«.

TENDHS, duidelijk zooals hier-
boven gemerkt, zullen door

den Controleur eD Auditeur-Gene-
raal, Kaapstad, worden ontvangen
tot op den middag van Mu......'DAG,
26 DECEXBER, 189~, voor 't Landen,
Sorteeren en Afleveren, en voor 't
In.u.melen·, Vervoeren en Laden
(aan boord schip) van Voorraad,
voor het tijdperk beginnende op
1 Januari, 1899, en eindigende 30
Juni .. 1900.

Tendervol'IIlJ3n en. verdere infor.
atie kunnen. Verkregen worden te.n
kanrore van den Magazijnmeester,
Publieke Werken Departement.
Caledon Plein.

C. W. DUMINY,
pro Hoofd-Inspeoteur.

Publieke Werken Departement,
Caledon Plein,

Kaapetad, 19 December, 1898.

•
•

.OMBRI.~CK .&
. . Doek Boa4,· Kaapstad.

VOOR het bakIren Tall het fijnste brood,
koek, POffertjeII, poddinga, ens,

Kub het TOeCIMl .... licht, smakelijk.......
ueet8 in riJ.siD,..a.cht, en de eeni(le

poecier TOOr 't bakken,de ODaaogetut door
toc.htn8l'Mllderiac blijft. IIIijft\ t rBOh en
hehoadt volle Irnoht t.otdat het pbt'8i.kt,
wordt.

OP de. verkooping van den heer De Royal SUlDg p"wder ftIl WfIl'8)d·
P. B. DE VILLE, te K.L!PMtlT8- Wijdf'.n roem wordt enkel door de Royalde Oalrill,l! Powdel llaitaohappij VaD Amerika

8TATl~, op Woensdag, 21 z.er, ge.mukt. Let rorgnlcUg op '. makers
r;ulleri mede worden verkocht: iUwm op d.·n om'!lag. oJil de IlUbltitutie
16, Eersteklasse Geleerde 'PIlS 1I3jl81lll1J11rte goedeNIl ce verhoeden

Paarden. ROJ11 BaUn~ Polder laatscl,
.A. B. d.e Vïllu,'11 ~ Co., ~f81ngeT8. In I.t, Tmenf8d88t., .lmerIb.------~--~-----------·.rE!"·' r ERS

r Rantzoeiëii
litie . Paarden,
e het jaar 1899.

Rondgaande Onderwijzer WelteTreden. Ladiamith,
BENOODIGD TE . 14 Deoember, 1898.

Dorl1l4s Poort. n. 1144111114D1It. Fure- AANGllJHO~~ la het ~ut te
mtt" Olijven .Riner : :

s I Il. 1 Btnliavepl wijfje, ftD ~ kleur.

PPLICATIES bo
omtrent 2 jaren oad, gemerkt C.z.~ op het

A voor ven- rechterbeen. !
genoemde ))etrekkingen, verge- l Stru~ wijfje, l'8~: y", 1tt"nl'.

zeld van de bij de wet vereisohte omtrent 3 lareD oud, gemei ..t I· ''''. -,: ,;"

. hrifte bek mb' linkerbeen. Verkoophv, indiw Diet
getwgsc n van was. eid, poli, op .Z..terdIi, den :,1 Deoember.
goed ~~, van de ~tste School- A. w. VAN ~
comnnssie eli. Predikant der ge. 8chutme8stet.
meente, waar Apa!=t werkzaam OUjven Rivier, LadimDJ'h.
was, en .van Li tschap eener U Deoero.~ _1_8_98._-., __
Protestantsche Kerk, sullen door
den Ondergeteekende ingewacht
worden rot op deu 10 Jauuari
1899.
. Werkzas.mheden te beginnen op
1 Februari 1899.

Salar~s £120 per jaar en de
schoolgelden. .

Alleen ongehuwde personen zul-
len in aanmerking genomen wor-
den. '

Applicanten worden verzocht. ge-
certificeerde copijen van getuig.
schriften in te zenden.

Billijke reiskosten, gestaafd door
kwitanties, zullen vergoed worden.

N~B.-De geslaagde applicant
moeten zich voorzien van Onder-
wijzers 2de klas 8~oorweg certificaat
om tegen half-prijs te reizen.

Ds. W. ROBERTSON,
Voorz. 8eh. Com.

P.K. Petrusburg, O.V.S.,
10 December, 1898.

Een Onderwiizer 8elfoodiud

VOOR de .Armen School te Doorn-
Kloof, ander half uur van het

dorp Alexandria. Salaris £ 100 met
vooruitzicht op verhooging. Werk
te beginnen op 25 Januari, e.k.,
indien mogelijk. Men doe aanzoek
bij den Ondergetookende vóór 15
Januari, e.k. ----------_,.;,-

Het VrijBtaat ~~
li. O. DE WET, V.D:M. .Syndikaat. Beper.. kt.

Alexandria.

TB 'WOI'den verkocht .. ~ op
den 311ten December.-1.898, tUaleD

niet tevoren .relM :- .
1 Zwan Wit Peu Kof Koe, l1DbrOOr

.walllwstaart, rachteroOr .walll..-art en
IOY achter, brte hoorDl, ."IrIft kol voor
kop, OIDmnt 6 jaar oud; .met een rood
blll bit. . -

B. J. A. Du PLESSIS,
8chutme.eter.

WAGENK.AKERSVLKI SCHUT.

TB worden verkocht te BteYllIburg op
den jU.ten December, 1898, indien

niet tevoren gelOt!lt :
1 .Merino Hamel, rechteroor stomp,linker'
oor half maan voor en IICh0in8 IDij, ge.
IOhoren.

30 UITGEZOCHTE' OSSEN
OP VRIJDAG, 23 DEZER,·

ZULLEN op~melde .Ossen, in
goede conditie, publIek worden

verkc,cbt uit de Markt-Kraal te
Wellington.

H. VALK.

Jf. L. SMIT Jl ~. Uo., .J.f8i.a96t"8.

c. J. Du PLESSIS,
Schutmeellter

~

LET· WEL I
AANGBHOUDEN in het ~ut te

Welteneden : &Il stir1illvogel
maDJletje, met ~n, voUe plubel, om-
trent drie ma&Dden oud. op he& llnbrbeeD
oDduidelijk pmerkt. VwkoopiDa,c indieD
niet gelost, op Zat.erdag, den 31 DeOember·

L. J. LE GRANGE,
8chnta .......

TE HUUR
TE

ROBERTSON.

J. A. NEETHlAlNG,
R9bertson,

16 Deeember, 1898.

TE KOOP. ti

IJ

IEN pu gebouwd Mooi Woon-
Huis, met 4 Slaapkamers, en

andere noodige Vertrekken, op een
groot Erf,' aangenaam gelegen-
prachtig Uitzicht. Het is gebouwd
voor de scheonmoeder van Ds.
Perold, die, nu dat hij vertrokken
is, bet)loten heeft niet hier te komen
~onen. De rechte plek voor ie-
mand die stil, met een prach~
natuur voor sieh, zijne dagen In
vrede wil doorbrengen. .

Doe aaasoek bij

J. P. KRIEL DE V~IERB.
Fransch Hoek. ~

IJ

en tt

Beddegoed "
ut "

ende zijn. de Stations
voorraad benoodigd zal

: Kaapstad, Kampsbaai,
, Houtbai, Claremont,
Dieprivier, COLatantia,
,D'Urban Road, Durban-
biladelphia, Mowbray,
en Retreat. ,
H. A. JENNER,

Hoofd der Politie.
Hoofd át-r Politie Kantoor,

Kaapstad, 16 De-cember, 1898.

IE:\ Ilf BIES RNCe.'8
8PEClW. UITIIZOCIITE IIBOEIID£I

AA ijDAP PEL lOER EN(IN LIQUIDATIE.)

TTlERBIJ geschiedt - kenn.iage-
il ving dat overeenkomstig
een 'lastgeving van het Edel Acht-
baar Hooggerechtshof, toegestaan
op den 12den dag van December,
1898, zal het tweede en laatate rap-
port met toev~", VaD· de
Officiëele Liquidateurs van het Vri,-
staattProspeowur Sijndikaat, Bp. elkt.
in Liquidatie onder de Maaa~1Jap-
~ Wet van 189-2, ter i.ÏDzage

en ten kantore van den Meester
van het Hooggereohtahof, en eeD
copie daarvan. ten kantore ~ ge-
zegde officiëele Liquidateura, :Juta',
GeboU1lfen, St. Geo~ e~. .
OT8r een tijdperk VaD veerti~ _..'. .
gerekend van af den 2Oaten,
van December, 1898, waarna' ge-
zegd Edel Achtbaar Hoéggel'echtl-
hof vertocht zal wordep het te be-
krachtigen. ;

GUS. TROLLlP,
Prokureurs voor, ¥quidateurs.

Hands & Shore,
Qflicieele Liquidateurs,

~VAN de p~"Harmome", Stel.
~h, op.~, 11

de&er; een zwart bOnt koe, Holland-
ache ras een der hoornpunten afge-
broken.

W.lUYLBTT.

Co.,

Baking
Powder

....

VENSTER RUITEN. "II..
.i-

A LLB ~ en deacripties in-a. aIuitAmcle 16 OL 21 Ol. 26 OL
ctD 32 Ol, met silver yerf beatrsbn.
priffeld ..n ra'W geriffeld eDL 9111
wordt eeenur ingepakt.

.t, BBGLBY,
Caledoo Plein,

......
II

•.IGl:'1
"

ZUIO·AFRIKAANSCHE
ONDERLINGE

LEVENSVEB.ZEKERII&
MAATIICHAPPLiI.

OP GE ft I~ HT IN 18.U.

corporeerd bij Acte qn Parl.ment 1B11
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hr, en .t

'\ ,l"r van 1fe Jd.
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10 en 12 Darlingstraat, ., Soliede Kolonioo/~l'emo~kf, [$5"""110111,,, 811,#0""r !,f e : (Ala'hierboftD'~)

KAAPSTAD. ~""-~~). , -its' i 16,1 6~------~----------~----------

Oll1'Ci1a44aD. D1&.
HeiDiDg Staanders,

Doom' J)raa4,
Gegalvaniseerd Draad.

Net Draad,
Zwart Draad,

Hoek' Palen,
Uzeren Hekken,

Bpan Bouten,
BouwmeeateraJlaterla&l

QefrOllld Uzer,
Btaf IJzer, .

Oement Baden
Geutwerk en

Randwerk.

Zweedsche Kook-Kachels,
A.LSOOK.:

en Geenamelleerd Kook Gereedschap.
.. Schrijf om onze Prijslijsten.

NISGEVING AAN DIEGEN~N DIE GAAN TROUWEN.
BZOEKT ons en inspecteert ons Huisraad, Breekwaar, en Glas-

~ VerOOonkwne~.

DUSTPAN,
PLEIN STRAAT.
LITTLE

n.....,. .. """·....-I Huisraad, alles wordt in de plaatselijke W er1r:winkels
:w.r.numdiud door zeer vertrouwbare mannen.

Eemge Vervaardigers van Bamboezen Goederen in de Kolonie.

GEILLUSTREERDE OATALOGUS POSTIlVRIJ.

.,-wil .... ~..A."WIl:ElC>1III"~,
. KAAPSTAD,
!HIEFT pas het beroemde Mauser en Sporting Magazijn Geweer

ontvangen. Het laatste en beste wapen voor het aohieten van
. allerlei IIOOrten Bokken, vooral Springbokken. Prijs £7 101. nett.
. Bagel Geweren, Rifles, Revolvers, en Patronen van de beste kwaliteiL

GEZOUTEN VISOR.

Invoerder.
G,

ongehuwd

'.£2PO per jaar met
.iD.lIVDPIUl! eD.ftnliloeDaD.

mêt ptaipchriften
_ .' ... '. ;'.' _~. iIIIJ. Ib..ij...•.'n~~:~
tC~ ..' .~.898,bij eien '~éipa&l ~ [&leen ..
_ ...... '.pI e....hrg~lrfUWeradei. .
kt ea. . ." .;:.. CBARIJS$ KUllRAY.
)f ... GJmt... . pro. 81iP!riDtd. Ge1ll'. Y.
~ of MIlb door. ~f... - :'. Onderwijs,
.:±==+ ~~. U n-A~ ltaatcGr . '~~. ~~-~.. ,_alfa ,~..t 8 Deóem_.l898:
1 eD ... tD. te....· .... ..:.,..

. ONDERWIJZER BENOODIGD
&: vn1'~ .Salaris .£176.
Zuider Paarl Kerk ....;.__
......aL. ..& PPLICATlB~worden~d

.. eo, sullen ~ltaoht worden
. da lOden Jauuari, 1899, voor

1; Sieber, . a. ~g ftIl OndenriJl8l' te
StERKSTROOM, ditt. Potohef.

OP STRAAT. • attQ'om Z~A.R.; vereischten zijb :
P S ':['A- D;.' ,.(.l.) Bekwaamheid om Hou...dach
_ en. _bgeJich te onder1rij&l'D tbt ea

J van Duitsche iDalulta,td S"udurd V.der School.
)ederen' wet albi~.· . .
_. .' (Jl.) ladmut.obap eener ~

. . taQtIcbe Kerk. ..mg loor1_ (0.) JMWijtI na goed ~elijk ge-
• - ~ ~oor de laa~te twee ~areD.

Fancy .Iudien de scboól VOOI'Ul~ zal
lbu, was en Porce- W 8aIari&. tot .£200 kunnen ver·
3eioamelleerd WUI', hobgd worden.
h~u. eu., eu. . B. N. PIBTBR'!B,
d& meuWl~ eoort·en .Sec. School Com.,
koopste prij.. Ster~

bij .
D. S. p,:

Te8'4Qlov.r :, :lf'J
·fBo~l.

29, to '
.£CA-A

i
i

D. ek '00. richten de aan~bt op bet feit dat..ne arti1re~n CtOOr hen ~rdi~ dOor de Kaa~che
Gouvel"J8ments.Spoorw ._worden vetvoer6a-tege,n 2() per oet't minder ~l.r,n,tlv~rd
Huisraa4. Dit biedt cmget 8Id.groot -voor4eel ~ OU~ vë1e klan. terl door het ganaohe ~ftd, ~~"',I.~~
hunne Orders in onze banden l~taen deze groote 'fermiDder.mg'f,ne\eren, behalve verzekf!1'9.tp·~~áJJ

VEFtTROUW~AAR HUISRAAO I
", .Ó»:» GEMAAKT VAN 1

, 1""' ~-, -" . .' _. > -r-, '

, Hout Goed Uitgedroogd in de Kolonie, I

Koopen tegen Ja«eren pri~ in~rde .. t'tikel~ van Inft'f'teU1'9kwa1i~it. 'I'D. J. en, Co .• bë'iitten +en
enorm Voorraad Tapijta, lJ••lRms, 1edItId........ , ~ ftraWl ti GIas;'Il., El.etroplut eli.Hm un~l.

Geillustreerd Catalogoa en Prijslijst gepost mj 'op aan,:rnag. . 1 •

Vertoonkamers : Lanqe~arkl 'Straal Fabriek en Pakhuis:' Bamék en Boom Straten} .
.»!t_ap_ii_"'. i .

GOED ·.SpetJaleY~
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