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Geen

PUlJLIEKE

Kostbaar
Op ·Z-~·~

DBheer J. P. VANBLIB, ~b ..DIoéIum 'YOOl'WOOUIJl,,"_
Strand gehad hebbende., heeft beáIOtea de biertm4~moamdé

Eigendommen per publieke ieUiDg op ,
bieden, en ht>eftden OndergetA-Mertdeplut. ~

L- Vier goed en. aubataDtieë1 gubOu.de vcx.fAlKf", &i:gMOIMÏleritl
gelegen nabij het &POOMrf'g ~ en 't'O)1e óp de '
hebbende. Zij beYatten elk 6 K..... K.ubA én .car.. praeY8B. '

II,-Drie Peroeelen Grond, g;a.-cJe .. bcmo~e. en
den Hoofdweg. ,r',:, "

90Tengen0emde biedt een seldJame ~d aan 01lJ UJ]'__ t.
Woonhn_ of Grond aan het 8tnDd te bek.omeu. dur .... 'wMillift
huisen of peroeelen grond aau d_ bel'Óem(li~ ~
De :Municipale water-l'OOI'I'a&d al ~ltooid ... biua ~
12 maanden; : i '

Datum, '1 .Januari, 1899.~Tij4 8.80 n.m.
GEO. G. -,:lEHR & ~Co•• AFSLAOERS.

J. J. MBYJlR, Agent TOO!' Verkooper.

SOMERSET "TEST STRAND.----------------
Op ZATERDAG, 7 J.-\NUARf, 1899.1

!

___ '------------------------------------------

NIEUWE OATALOGUS
.Ka Ge...cl,

WIJ geven nu uit de Eente Editie V4~
een zeer handig tevens omvatten

Catalogu', bevattende meer dan 1,00
Illustraties over IJlerwaar, Tuin Gereed
.~hap, Aardewaar, Giaaa~r, Eleotro-
plaatwaar, Naai Machines, Beetatedfm,
Kookkaohels, Bioycles, enz. f " ,

V.t,J op aaY1lNl4e1
8CHIUJP DADELIJK.

i
WOODHEAO, PLANT" CO.,

Strand Straat, Xaapatad. "

POMPEN
lilT

PIJPEN

TA NK.S.

PRIJSLIJT
OP

AANVRAOF·

is~ROEMDE MOLENS,
Doorn en Gladde Draad, .-

S~ders,- Belansg~wiohten,~ '.'

.stoves, 'Eolinderen
....... BQSS.& ..

B'l'RAfiJ) D' 8'.GIOBGn. .
t

"



(KOKBDIB EY .Dum.m:Jlllt·
._...i,_ ,;-. . :.

OpeamuáA.~om8~ •.
Dag-v~QPm .. Z&*-
dae' om 8 uur 1lODL.. .. ~: DaDUI8.

Gezbuunl,; ea~.
lo4td Leg. 1IbI1rIJta1IH1t

PrijMD : Bta1Ma s.., PU 3a. Gelerel za.
Kalet.che Galerel·b. plan daplijka OPeG
te~"'Bou.

s,BONAMICl, Beahlurdar

. '.

Dui/sehe Stenels en Bchoanell
, Dui/scha Werks-Broeken
Dui/scha Pakken Jeneens

Kteeren,
TE KOQP BIJ

64 STRAND' STnAA-1; 4

JULIUS HORN&Co

_Baking
Powder

le" York, VereenigdeSt., !mer1k&.

BAZAAR.
, :

DE Gewone Jaarlijksche Bazaar
ter instandhouding van de

--.~_.~. van de Paarl School, zal 'D. V.
Vinden op WOEN~lDAG den
dezer.

Levende Have zal in den namid-
dag te 3.30 opgeveild worden.

P. J. RETIEF,
Hon. Secretaris.

KENNISGEVING.

HIERMEDE geschiedt kennis-
• goving, dat een beurs met
geld erin naar mijn kantoor ge-
bracht werd op den 20sten October,
U, opgetild geworden zijnde in de
publieke straat, Hopefield.

L. V.AN DER POEL,
Assistent Resident Magistraat .

.Ass. Bes. Mag. Kantoor,
Hopefield, 13 Dec., 1893.

KOMEN' Aanloopen bij den heer
P. J. MARAIS. Daljosaphat,

Pmrl : 1 bruin paard, 3 jaar oud.
De Eigenaar kan het paard terug

bekomen mits betaling der kosten.

.......
S J?,O~T.

OlUOltET.
BBT ENá'lLscBI TLUl.

EE~ Hulponderwijzer gevraagd
10 de AI School te Victoria

West, Hij moet ton volste bevoezd
zijn om Hollandach te onderwijz~n
eu de zorg van Standaards V en
VI te nemen. Salaris £150 per
annum. Werkzaamheden beginnen
met 'I kwartaal. Doe aanzoek
met bij den Onder-

"I!j~I;ee.lu'!J](le voor 1 Februari. 1899.
A. MAEDER, V.D.~f.,

Hon. Sec.
Victoria' We;t,

23 Dec., 1898,

GEBOORTEBERICHT. EE~ EERLIJK MAN GE-EERD.
VELEN der ki~zem van Stellenbosch heb·
ben door de hulde die zij Zaterdag braeh-
ten aan hnn lid, dell heer GIDEONKRIGB
getoond dat zij eerlij kheid weten op prij~
te stellen, en dat zij "pogingen om een:
eerlijk kandidaat te schandvlekken"
(zooaJtI een der sprekers het uitdrukte)
verafschuwen. Do demonstratie W'IIII
plichtaatig en tijdig. Immers zoovele
quasi "progressieve" heeren hebben in
een loon van aympathie gewaagd "faD de
"would be" omkoopers,en van vergniziDg
ran den man dien zij wilden o-mkoopen,
dat men bus' zou mlt'Den dat hij 4ie
schelmerij aan heC licht bl'ellp -niel
atilchuwelijker il dan ware hij nlf een
schelm, De heer GIDEON 1{1lJGEheeft
in 'fl'l'band met het bekende ICbandMI
zich op' Iweet!rlei wijs lofwaardig geRe-
ten. Eerstens, heelt bij, hoewel .
beboorende tot de acbatrijken
een verleidelijk. maar "el1lOj_aád
alp",f'I !D. Tweedeu, keet~.

;0 EVALL~N vlln een z90D, te Stellen-
D boech, op KerlltmorgeD, de echtge-
nooee van Dr. W, J, YILJOEN,

BANDEL ElI NIJVERHEID.
LONDEX,

'1 D'<'.-(p.". telegraaf )-KMrsche 3; perecut
Ioeamg ....ordt geIt .... teen! tel.reD 108,

VREDE OP AARDE.

"ONllUSl' OP DJ: 1U.ND:-On-
deJ"drukJt1ng va;a B1'1ttohe GIlder:
d&D81l.~G~ ,~ .be-
leg41 voor héde1L -- BDCDP ..
DJ: ltOlfINOIlf. .DIoheD· VaD den
BrttealaeJ\ acent.-Dti'JDtq)·XAlf
TlWBP,Q A.Alf _ EOUlf/';_'
De~ ~D. 'ch aJarm.m'bnde ~~,
waaronder d. dapr ~.". ~ ~
sijne aPeeIale t~. . ... 110·,...

de .Band""" 1ierOeftUr ta-_"-Hf
'. .

"

LOU HAWK. x~
b ~lIJ' , ~.•.

.. .."""'.....,...BiIiIel li ...
b lIlddle&iiIl'~=t=.bBow-.
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Staf Uzer,
Cement ,g."v......

Geutwerk en
. Randwerk.

Bolinder Zweedsche Kook-Kachels,
ALSOOK..

'Zwart en Geenamelieerd Kook Gereedschap.
_. Schrijf om onze Prijslijsten ...

10 en lZDarllngstraat,
KAAPSTAD.

KENNISGEVING AAN DIEGENEN DIE GAAN TROUWEN. /
BEZOEKT ODS en inspecteert ons Huisraad, Breekw&ar, en Glas-

waar Vertoonkamers. •

THE LITTLE DUSTPAN,
PLEIN STRAAT.

~.inr.voerd Huisraad. alles wordt in de .plaatselijke Werkwinkela
~ door zeer vertrouwbare mannen. '.
" ,,' Eenige Vervaardigers van 'Bamboezen Goederen in de Kolonie.

GEILLUSTREERDE OATALOGUS POSTj VRLT.

WIT ..... k."~1dCli3C>~~,
KAAPSTAD,

HEEFT pas het beroemde Mauser en SpOrting I Magazi~ Geweer
ontvangen. Het laatste en baste wapeD v~r het IOhieten van

allerlei soorten Bokken, vooral Springbokken. P~s £7 lOs.nett: .
Hagel Geweren, Rifles, Revolvers, en Patronen van de beste kwaliteit.

;1-~~~~--~~ __ ~~ t~~.~~, ê
j

t

-------

J. D. Cf\_ll1'WRIGH1' ~ Co, , .
GLAS- EN jPORCELEIN. M}AQAZIJN~

. ADDERLEl' EN DA.RLDlG8'1'lU.TEH. "-

EET-, On,(hjj~, eu:Theeeerri., Toilet.artikeJea eD.De 1OOlt.ea .....
work In groote kease. . • . .t! "

Bang- en Tafellampeu. V1Of'rlampea warde VCJOI'baMat, '1'afeIm.11C1I
eD JlJ,lIt~ artikelen .,n .0.Buiilhoud-Bcnoodigdhedea.

Verzilverde on F&D1.Ui. Goed~ ~ WOl' i'fono.,of Ttrpat,
dagwpreeenten oen BpeoieJiteit,. .. i&iQ on~YIUipa .. ..., ..... au
lpecial. PorL

'~VIC'fORIAN WATER-WHITE OIL"

Dynamie~ Detonators, en Lont. .
Bicycles, Bicycles, 'Bicycles)

SOHRIJF 0]( PRIJS LIJSTEN.

Verkooping. , Verkooping !I
Zeldzame Kans I Echte Verminderlng8n~1I

(?, .lSO· VUUR~RO£ll'. <Qj

[N P.A.TE!JD ~FAt1~ NOZZLE- BN £A'II.......-.
--,. DXS11£ OLIB IN DB. 1U.UT.

,

E. BURMESTER,
78, Adderley Straat, Kaapstad.

ONDERWIJL de Nieuwe Beaighei-Is-Plsata opgericht worlt, weU&lht de heer
E. BUB.IlB8TER het Pnbllek.te berichten dat bij begeerlg IdOIJl zijn GeheeIen

Voorraad tegen 20 PER CENT. Yermlndcriug, van do haad te leUen.
GOUD. ZILVER. ELEGTROPLA.1T. DIVERSEN •

'I,

.Alsook een groote Ver.3clleidenheid Led.eren Beurzen
Handzakken en Retstesscben, Vas en, Gongs. Teleeoopen
en Landmeten Gereedschap.

------

E.Barm ester, Kaapstad.
--

Uitverkoop ing. .Uitverkoopjn~
-&~~tliiil

Nederlandsche Zuid-Afrikaansche
SPOORWEGMAA T8CHA PPIJ':

Kortste en Coedkoopste Route voor Reizip ... en
~ -,

Goederen yan de Zee naar JOhannesburg.' Pretoria
en andere plaat.el" In de Transvaal.

Dagelijk.>-che per80nendienst van Lourenco
Marques (1 '~I.lgobaai) in 24 uren naar JOhann .. bu...
en 21 uur naar Pretoria.

fadet HOlReili£m lW lonueu.rg 14 tfL-tI .a ifs
" Jf ft ft prtttria Jill. It sa_
Dal'elljk.c~. personendl.nat vanDurban (N_
Johannesburl, Pretoria en and.r. ple",,_ la

tyu.l en OranJ. v' I ~
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