
Bcloun .. rlj...
mindnd',Prij.eu.

Voor Vtacbt of
de Kanlorea del
.trut.

term~rllullen
1 ~ ;;

Furnil4J Patente Bebooude Rb-niin,ftd,.Jlil..lBroe+hine

LEVERT. va~al de ~t nog toe ,
MachInes, de helste resoltAten

beboef\; .geen lampen ~n geen TUUr.'
alleen Terwarmd wordt'door kókend
'foortdurende groote i~et ván dese
micbines in ane ged~lten dn kolonie is '
yoltloende waarborg, dai~ zij goed werken. d~
de meeste bestellingen bet gevolg zijn nn.,ani
beyeliug van degenen,:aie deze Machine ~
beproefd hebbent Wa.t.!~e goede werkióg dBSet
~~cbines be!téftr kan meu informasie inwÏ1ine~ ,
bij de. boeren:;' " i

J. P. E. V¥II8PEL~. Piquetberg,': ;!
G. J. KIU,a;&. StenenbOscb,' i

-, J. A. Lomt. Zeeltbevlei, OlanwillilW1, I
H. J. DU 'DoIT, Oferhexrivier. Woroeister~

; eD! bij vele anderen. ; r
Bij applicatie word~n pbotograti~n eD; jn~

strlWtien vim; "Kt. :' ' '!, i
Prijs £15, roqtant ~ betalen. ' • I
Voor verdere' bijwn:derbeden doe mon aan~

zoek bij , ;; '. ' I '
,lV. a WAHL. i

De Vries GebPuwe~ I
Graveatraa •• Kaat-ta.d. j

\f6frfrel,).~nell~ We;t'oelool)eD~ ,~~ ~P" ~~ I

OMTRENT ~wee ~nden 't;leden. van ~
i 'w lpla.a.ta " Iiauren'ford," :te méraet ei.,

nn den beer: J. a: BUI, ':'een .wa.rtbontlj
Vura,' omltreelLs t"ea-en-een-half jUl' ou4·
Aan het linkeecor i8 van den acbterkant e$
balve cirkel uitgetlD~d~n: Het beea~ 1ia'"Y.tlo'~
gegaan tegen het eide van Junij. Ook wo t
,sedert twee "'e~el1 v~mist een zwart:(! Koe m ,t
witten' kop en i ko¥.: borens, zij. stond QP b~
punt van te ka.lren •• ":ta reeds beJa.a.rd. ,I '

Informatie wordt ~~ngewacbt bij den h"'r
J. A. Hu., 66, Bui~ngnlcbtatraa., te ~
sta<\, of bij d~ bee~! J. B. BAll, I.A:unmaforlJ,
te Somerset W ~t. en ~nebeUijka koeten m1l1n
terug be1uld w,ordeni:' - 'i.

I 'J r I

staat een fraai!lu~htig Woon-
l;IhI~PI~&[DE)riSJ Ke~k~ ell portaal

MllilelbOlllwa ; is qen~nuJ ~legen
I op omtrent li 'u~r vollen

il'êltlriltikt' Ju nadér'hand acbJ.e~1l'f(:ilgeD'
én Drs. AIUIN"JQ •• Bi SJU.Bi>a,

1 I .

, ;l'l6J'IanW n.oOOEIUmet ",aterieg~en.; Op 9it
23 voet %,78 v~t ~ 12 voet
als Stal en Wi.ink.&lder, het

,

Op

BOVE~GEM
BnfIi.a&nt

Houtwerk ill

j . ~ . \

zuiden van ide iPriDS Albert
en de, ' ste~ea O"~tshoorD,

af5r~l)helldEtn i is door Z"artebergeo.
toelage van l-12,oqp (waarbij

er belang bij heb'ben) werd
Ala de~ ~ klaar 4B, zal
en PnnaiAlPeI'~ gemaakt

lIleneEllen (UI,][JUtjl. met de uitg~br~ide streek
binDenll"nclac~Dorp der

I i ; .~
in . groot doortrékp~aaf;s, waar de
de ,'woordige ~bi~in_g eene ge-
zich in.eene onde~né~in~ ~n8chen t-e

I i ' ,\
. leverziek~n, ill er geen ~laa~ i,il de Kola-
. zeggen.v*,n de "onderb~r ~nde lacht,

.ijne he+rlijke.vro~~~-:-:-~j.Q~ tropische
gewassen en van zIJne be.eth}.ke bergge-

. lelie w~tte schilderen, IJet; zij genoeg
~ijD,dié grooter na~u,~rlij\~~oordeelen

lev.eosbeboeften goedk~pet zijn.
DYASON, Sr:,} . '(~.

• STE"fjTLER, Exeootep,ren Test.

, la: dese eeue. ZI!Ilduae
Buurden, en nnllil'A'n'lPt

hem" er tóe JI- i~'ótIllUllête,



en
: Rollen 'Tabak,
'. w1\S$Cbell" 3

Ope'D Kllr', 4
Paar Tuigen,
kelli 4 Dozijn ..:HU,,,,,.,II,
2 000 Ibs. Boter en
.pe~, 10 Kisten
Ge"eren.

,Zekere'
I' i
I :
<Je op,hrengst
Nieuwe Ned.
, Daar de
~enigen twijfel
TALISTEN,
gelegenheid -niet '
te beleggen 'Of
! PLANHorroek's A en

Ge~uit, Hoeden,
Vrquwen Stev
Baat jes,' 100 Stuk
3 l~rds'eu een men
'Om te melden. ' !

De Villiers,
Paarl, 14 Het gewone' 8II8Ol1i~!lt Voor-, Slaap- en

Eetkamer Benoodigih"'en, Olae en ~rde-
werk. KeukengereedBCha.p" ens., eOI. '

IJ. W, LOU·.V;,J.zn.,
1. 1. BOftUYlr &lZoON, AtalaJen.

, ~~ :

'I,Op de verkoooine
'mnts, op
wOl1den aan'l1:et>od,aIl
Maaimllchines, die "U"U""'l1
'faardigd zijn en
paarden kunnen .... t .... lclcl>n

• Brug over Olifantsrivier. :
, .. ~. j :!

DE HEER vl. BUR$iEa. beeft laet ~eY8n ~
, ,aan de.O~rgetele~eDden, oin'publiek te i
yerkoopen op: ~ : , ' ' :

;I' r I I,:

Woellsdag'r 2~;, Sept, 1880, i~
Ter Plaatse \Kardotlw, Olifantsrivier.

, ..... I

Een ~edeelw YaD'aijnen ~crstb&renyoo~, als
soo S~bllpeti en Bokken
, 8 'Ext1i SI~~D
40 Aan~lbeee~"
6 Fraalje Jonp: Bullen
1 :E%t'" Nnma!1p Bul
.2 Jon~ Paarctep
I Uitgkoohte ~r.elben8'l'lt
1 Kapwagen ~:
1 Kar j,

a Ploegen (OoiD~l~t) .
£ Leggert', m"'balg, Tulgt'll, .ens, i

De VerkoopiDg te ~n ten 10 ure.
ltrnndai.K~ e. fre4iet. .

KO:,TERi,& LAURENCE, -
;; A flQseN.

Vandl'ontoor, Port.e~lle.

Cam brio Zakdoe~en'·
Hackab~ck, HoneycOmb en, ,; ~
Damast, Berveta-OOd .
, in Blaauw~ 'F.nc1 Stre-

. Blaao.. : '.'
l .. lJUM .... llne Mad~ Gedru~te L~n

Zakdoeken i. ' -
k's, Kerr's en Cra~ford'lJ

.~

. ,

Dorach-
Meel,

£ '; E HEEn .1, D, p-. UIJS, .Jri;. b4vcn
I) Wijnplllats l~dkucl,L Ikbb~lId~"IJ
O,~d('rgt:tt>ekelldl' J.!4Ias:, zi,,,,, ~os~bal'l' M
nellie, eux., enz. pu' lick te vër~oopcn op ,

Vrijdag', 1; «rctobfl', aa
,. I. ,~

1 Acht Paardenkracht Sjcom- ln ....nHlmn.

chine (makers Clayton ~ S~ntt
en in verband daarmede, een
(makers Nlioholson &i ~ll). d
mudden Kloren per uur imRlIlt.
beide Machines zull~n: ill' vollen
op den dag der ver~oop!ug
worden. ", ; , ,

2 Woods Maajmacbinf'!l, lie eeue 4 'I~HA:~Svoot!~ánd:n een
en de andere 5 Hal,~I, Dêse IlU'UqlUt'II bijzonder géschlkt 'ITn." ... ,n" ...",

zijn in vohnaakte ~rd, enibijua . Deze MAAIJ;ERS heb
uieu w " ,', " -"I :

2, Enkele-voori Howards ~Ioe~en. I~ell H:ouder.r
I ' n.-VAATWERK.] ,~;, ',;

221Kajatenhouta» Kuipen ~~ie~w) Wat eenvori~igheid, Bt~~·kte en ligtheid in 't
Uo.' Trap- en (Jndefbalies, kn,nftliMt deze Machines do!!! geene andere in de wer~ld geëvenaard.

1 Halflegger ~randewiju~~teli met Ti Te verkri iigen,:met 4 of 5 Harken. :
Slllng, kompleet ,; 'ol • i

11 Kapkar op 'feren, zoo ~oed;,aIB ,:1 SS &' C
,lOpen Kar do. do; i do. : 0., '·.u.,Qr~~IJ'D"AU ..

I lIL! ~
SOOI Zakken Eerste Klass1 ~ee),

I
per zak, !: :

. "IV': :. i,:

5~ Extm Slagt- en 'I'rekbeeaten,~, I
met zorg opgebragt ,', "

I 2<>1Struisvogels van 14 munde,n oud,
1 ! allen uit Wilde Vogels .' i'
_' 21 Paren Broewogels . ,
. 101 Gebreide Bcestenvellen, eu wnt er
bilv1rkoop Jal wqrden aang,ebode~, I
Verv,rschingen en ruim ~et

I gegeven worden. :
I '

ferkooping t~ beginnen 9m 10 u'Ur.
: : P. ,J:' BOSMAN
. ; A

bosch. 9 Sept. 1880,

voor Heeren, na~r dë Mode
voor Bearen en '\?qor'Dames,

~anlattas, Coburgs, in ' Mode" I. ~ ,
·kl,.tén ,,,,UIUJ-J!ll!IIJ"le~t~nen Katoenen iKfiIis~Dden,
Geruiten GingbaDs,

qualiteiten
,g~ns, alle breedten

;, EEN'.A~'KAIfS! '
t ' , I .

Ben Estra ~:,!p.laata té Jtoop.!

I)EONDE'GET~~~': NDE sal .;
. VerkooRE'n, te J VlNIA"
Op ZaturtJag,',r: Sept. 1880,

-s MOBGENS1: M Il UUR,
de Plaata ' ~,I',,t , ,

~'"KEI$KIE, "
groot over de ~,oooi~rgen, wijd en zijd:
bekend als er-n r]er al!cr'bëste in ~et Distrikt.l

I ' , ,I '
.. J. ~\. L. rYjAlf DU MERWE. l

C~lviDia, 24 Aug. t~o. J! I, IOOLDSCJmDll' • iVAH RDliiE~. , j
.i Afslagers; i

Ve~r- ) t

PUBLJEKE v'ERKOOPING' i
, : n~~~Ê , . I

",,' ',;t-: ' ;

KOSTBARE WIJKPLAATS . :

., ;Lns~r G;~"Wild~iPa~rde' Jagt;~·
, ' : ~ J!i ' " ;

,LOSSE G0ED~REN, i
. . , I

Te Klein Drakenstem. afd. van de ,PaarL. \
;', ' ! i" I .:. .v. ! i

DE 'ou,jtlIjgtttee~en<te~ dOOI" ~Idurid:
daartoe genQOd",t. ad Pa.Niek doen i

voor 'ftl'koopen, i:: : ;
Op.Wo~~sd~~29 Sept a.a, :
, 1. ZijD weltlelende erf hnchtbare Wij~s I

" geDaam.d WILD!!: ~.k~\iRDE J.AGT, :f(ij)i~t !
met ruIlIl 60.000 l"lJn~tokken 10 yolll! d~gt:
eD ioed opler~reDde, )aJsme8e 'f'rnchtboo~en J
ftD allo 8OO~. De g~llwon beetaan in t"ee :
geri~ijke W ~b~il8Di I Kelder, S~ ~n . ~ l
noocbgde Bed~e~lCJenfti!tiekken, en liJn; In gre- i

, ; den .taat ,&~ reparati~ op de llaata ja eeu :
OU'~JJlalllde:lleIaotLen, ir fie BQOi't;: frUi EikeubcMlQh, jurlljp .60 mu akeN 1p-:

leY8reode. Qel plant.)I'e bn aanmellkeUjk'
Yel'gl'OOt w~q., zijnd~ i er 'f'racbu..re grond;---~H--~~~-~-~-~~~~~~---~--~~~--~~~~~~~rn~ ~~ wijn- i. . , áokken. De [pta if,i to ,ens voors.icn Y&Il i

. : 1 . ; .terk J~ad ~ter, e1i~eeft met bet ~ op
tsdhap< pij de berp81de, ;~re~ gOede Tee"81de.

J1ofin4~ IQJllambe~, KaaPStad: ' ,;' ' , Il De ,.~,!'Goederen.
OT 8 UUR. :' VAATW~J:l.~. 6 ~~D, ,6 Knip/n,, ' ~ .PiJjJ:' ~&l~n, ,,"akere, Trap- en

OodIrbiJiea, ijk ~~ KraoelJ, Man- !
deo,. GI'&Yen'.;~likk"'~ ~o~e1s,; BrUdewijo.,
ketel, 1 RoziJ~nketeJ,~~ Ligte .>: aardenwagen, '
1 Ka)' en I: ~D K~r op Veren,. Ploegen •.
Eggen, Jukke~ kiem", :Touweo, en~.
"'LEV ...N;DE! JiAVE.: 10 Ouen en ~oeijen, :

1 Pur Geel_.erde ~i'den, 12 Varkens· ,
Eindelijk bet~wODe_rtimellt Htliaraad in '

soorten, WII&~djlr 1 H;Umonium, ,1 e.xtra acht.
d&fraD loopeD~s :KJoIt, e~ wat verder ál "orden .

-a....t.. '1' t' •
aaD."......-n. i, : : '
, : lS~C f; A. DE VILLIERS.
Klein Dralt~, lG R.pt. )88Q ..

, II ?,r
.BonUl ~D lVet·tenchingen.

I. .. _4... .' 00-, Malagen.
! ".,,

ALBION Zwarte Gedrukten
1 Voercbitz

rf''''.~~,~,;.' } nieuwepatronell '
~131~ten ;. korte lengten ',ItreK:len
'0"_'_.__ ,korte lengten .

. voor Dames- en ':Ifr"hhrtlln

,, ,

iD·: •
gal aal

Johnstqn
"

i !

,
mE:HUUR :-Het II

L Landgoed genaamd ":-
Hnia en Cottage, groote Stal
al de Zaailanden daarbij, die '
tot boven op deu Leeu wen8taart. : II

Te be,ragen ten,Kantore deler b~urant'l

Ke~Bi8~evi.~.

OP Zaturdag, den 4den A*gu~tus is
komen annloopen een groqt.e

yogel met volle d:nIgt veeren,
teeken. De vogel: komt uit de
Baai. .; i

De Eigenaar kan dezelve te~g krijgen,
betalende de kostea dezer ad vertentie.

J AGOBU" JOBS. NELL,
Sehurftekoppies, een uur nid~ns van
VlQOI'lIKraal, aaln Buffels Ririe~.

OP deu l3den September! 8C~onk
Heer een welgt>8cbapcn Zoo~tje.

p, S;'NÁUDE,
E. P. G'NAU

gib. DB

Wilgerivier, dish .. Worcester. :

I)E Onderget~ekende he juist ee~ mieuwen
. ontvangenf waarvoor e vroegtijdige applicatie li UIJ4:ZóëIoKt;!J..J, I

I)eze mac~~Tjes hebben; ~n alle deelen Ivan ~l1ro~a b",uu,n

den groot en pnJ~op de 'Tentoonstelling, ID 1
35 andere MachiIil,~s; en in ' 8-1879 ontvingen zij den ....TIlU'.'n
:Kaapsche Landbouwtentoonstelling. Overal : worden zij

en i gebruikt. Bij d~lte bezending is een groote voorraad
. De MachiD~~ zijn gem~kt van geslagen IJzer, zijn
ligter en dl1urza~er dan allejandere en het. meest
boeren. Zij kunnen aan het Pakhuis vah de
elkaar gezet word'fn.

van Bruin Ka~
,,~J1IU'UI"IY : en, Rood Gestreept,

Flanel, en Fancy Gekeperde
soorten. dubbele ruggen

:} Flanellen, sohoone
: soorten, in al1erlei
! . : hoedanigbeid. .
I ;

BBE;N .ALTIJ
Wm.:UDER

voor; Johnston
Middenhoofd,

SPA.D

LI Hl
i ;

-J~aáID8(,be.1.I1~~m,ln".LYDdon, en~. ' , '
met en zonder: Ronde Punten

" ,,;, Mest, Stal e~ Hooi
Bos, in S~ord en Scrap!
Plaat; alle maten " .

D-Gegal~niseerde Ge'fIO«!Jten en Enkele ,Jlet;Jsetlller
etelriberd IJzer ;

do.: ;
ri~'T'''''~.~ !DAKGOTEN, REGENPIJPEN,

v<>hr ao. :,
, IJZEREN WIELPLiATEN, do.
AREN ii .

laïll,lIeB.lt~jdill•.,n••-.1~t.~r"t a88.rlil_iltfM
, : I

eere~, 1 en A.lge~eene
, I

OvmlLEDBN.-Te Groot
Vrijstaai, ":Op den 26 Auw:",,,~u.,

geliefde Ecbtgenoot ADRIAAN Jtoux Az.
Zoon van de W~u"e 'A, Rii>ux; IMb",.. ..nll
Blommestein ) in Ideu ouderdpm, Tall 43
.. " dagen. ,r.~. J ' Q. ~. ROUX,.If:' ' ~ebor. n

I .-

!

Assen, .
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Bet Kostbaar
• hierboven gen
of Stukken Grond,
gelegen in Blok H.
: De Gebouwen
ping WoonbuÏ8.
gerieflijk ingerigt en
naar den nieuw.ten
Bui~ngebouwen,
.trekte Tuin (goed
,Wijngaard) is nij~M&lt.e

,bekend al. een der ~i'ate
Bet. Eigendom. iD i zijn

seer ,lt1:iealijk, en koopeJ'll
dese fl1fjzondere gelegellbeid . llelDGll1;l

Bonus sal .. orden ...:iiIYA;rAYI
TOOftll :

Eenige LÓSSE GOEDEREN
raad van alle soorten.

W. QUIN,
F. L. LIN

0-1 7,9
i. '1 18 3 - 118 8i.• 9. 1 10c_ 0 2' 0

u 0 i - 0 0' il
039-08'2
q 8 9 - 0 9: 0
.0 8 9 - 0 , 0
() li 6 - 0 S' 1
e 0 Ii- 0 Q Il
OOOi-oo,ot
P 8 0 - 0 9 O'
~ 0 0 -. 1 0, O·
o 3 IQ - 0 7 lips: i a· - 0 &i., 0,
o 0 'i- 0 010
080-090
o 3 0 - 0 6 9' L ..,._..,~.

o 0 Ij- OOIt
o Iii 0 - 018 0
iO 0 lt- 0 0 Il
;0 0 11- 0 0 j.

,. L. LINDEBBBRG &
Woroe&ter, Sept. 1880

B~;~~~~tLDT>E_U"_u
bek.qd te maken, dat
toevettrouwd .net· den 'al'dol:A~'11
billij~e prijsen ten ft;t.• rWI,,.., .... 1 liÏ"br"aQllt. w'n,.~I .. n\.

!
I
I '
j
1

onder den i'tolklatalll I
_.'flJU.. I7 ••n invloed I;Iit. '!"

,,""""'''''.'_ N.ewlDUk, I
5t. 2d. ; : IIChulden j
2<1. Ju. 8wao- i
£361;~ 'Cllllld~4

WOEST

Lees Bier!

TE KOOP,

Aa.n elkander gelegen
Calvinia, Veldkornetschap
vijf uren te Paard van het
grooten Achterveldsweg,
Zeven Duizend en Een
, Morgen.

,
i OP VRIJDAG,
; VOSPAARU
$tiklallJ op dell Kso.
~ar )"Rgcl'okt t'1I
.~cbiilJlijk iu de
pij wio sulk eeni pris aangeloopen,i ikenrle kennis te

, ~OIItelltmet dank
"li; i

i!I : --------------~--------~----~

deeer.iis ~an mij een
Tuig op .van ond~r

. jjarden~eg, van pe
n loop gegaall. waar-

vlln de Paarl; Diegenen
nloKt kom-e~ aanlOOP11n

aan den Ondergeteé-
• door wien fllle billijke
betaald wordeD. :,
NIE B~DEROEN.:

I

Komt fn Ul ert

oYI~r84i:b()tvan
in ten

I en ~~cb~ , dat
z~>daDl2 ...bt", ..i.."l zal wonle-n Mn board ge-

I eerst in zee ged~n) w(p.nneer de
de haven I' zulleQ v~rh~~n. Nu
vaartuigein aoma w~keJl. lang in

dok, len een i~er die "E'6,t: hoeveel
~rPenten er aan boord ve~brtJi'kt iworden,
zaJ begrij~n dat er in dien, tijd een 8Ardig
hoopje plantaardig vuil woot opgegaárd

'worden. Dat vuil" gaat spoQdig .over tot
~~~~n.._J~~:..:_1.....:6~o46~~3~:""':f- gisting, walgelijke eli verpetltend~ dampen

I verspreideQde; en kapitein RQl>inson geeft
a. ID. I p. m.: te; 'kennen!, dat. het Jigt zo';l; k~~nen ge-~ ~ lIg btfuren, dat de meuwe RegE!rlIlgs~aatregl'l
11 I} tegen de' phylloxenr. aanleidjng geeft tot
1 6 1 hEit uitbrJken ,Van cholera en' andere epi-
, 0 10 ddmiën o~ de schepen die TafMbai\i bezoe-~~ l~ kQn. N~uurlijk grijpen' o~w ~roateur-

pm680 1 bl~mistenl en nlltnllrkund.lge~ n~r kspi-
&lD610 2 ~n Robibsons .brief als ~~ d~~~eli.ng

8 54 4 naar een' strootJe, en bedleilen~ ZIJ ZIch
9 16 ti diarvan ala een nieuw wapen -:tegen al
10 0 66 d. anti-p~ynoxenr. maatregelea. Maar het
10 3Ii ' I ., . te d k ' , , 'ed11 3 7 onp elz1erlgs er zaa !VOOr'.e.en 1 er
11 SO 7 d~e belang stelt in de kol<?ni,le }Vijnboer-
11 li9 8 d~rij is, dat onze zeevarenden gegronde
12 36· 8 r.fden?u ¥lt ~l~gen blijkep. ~o ~ebben,-

dit.t ZIJ onnoodig worden gep1sagd en met
~revé1 vervuld~ zoodat zi~ ~aas* moeten
~n verl~ngen, dat de wijbg~rdpest maar
spoedig ~tbreke in Zuid Afrika, opdat zij
niet langer getergd worderl. En h~n wrevel
Wan zich! ligt mededeelenl aa~ invloedrijke
sectien ,d~ algemeenen p~bli~ks ëu aanlei-
ding gev~ .tot een v~rnieu~d en :1trachtiger
geroep oa! het intrekken val!1alle V;Etiligheills-
1P,aatl'~ge~n en alzoo ?e handen aer Rege-
~ng In baar streven 10 ~et! bel~ng onzel'
ivijn~rgeniers. v.erlamroen. : .. ~ . ..
: i1et 18 IUZOOJUIst voor onze' wq~boerdenJ
te wenschen, dat de 8ch~p8~api)eiDs wor-
d~n ter ~:ulpe gekóme?:., H~t isibes~tte.
lijk, te ~lsche~ .. dat ZIJhnntl~ ,!aa~tulg~n
toor zoolang ZIJ In het dok bJ\Jvep, 10 vuil-
nisbakkeh zullen veranderen i Elen tijdge-
hoot geeft &an de hand' dat eeh vnilnis-
.chuit dagelijks het pJa~te"nvQn van de

,_ .........._., ~chépen lin het dok- zal afhf.le"" en in zee
gaan dO~D. Dali pl~n of: een ván ettelijke
andere .on de veiligheid qn~r w;ijnstokken
met de gezondheid Jn het ~rie~fDnwr zee-
;varenden! verzoenen. )'Dat da¥tda( ten eerste
!worde o~ergegaan.: ~
~ I ii ----'--'-__;.---I- ....

, DE Oodergeteekende,
i ziju groote Boorderij
: ,biedt Dit de. hanJ le koop na
PLAATSEN. I!et is bijua
de welbekend heid VRn de P
Yan te zeggen. Docb voor
korWUijk seggen, dat

De Plaat. beplant is met bij
(2QOO) V rncbtboomeo, die lre[Dld,!l€

honderd' (100) mudden d
nren, die van dEl.PI~at.e (uit
worden voor EeD Pond Tien
per mod, en gescbil~e N""tm';lMu
pond.

Gok is er- een Popul'
yards lang en 10 breed. met
hout, dat verkocht wordt voor

EeD (1) Rietboscb, betwel k
Telt van 50,000 tot. 60,OUO
gOOd 'gewild zijn V00r leven
honderd. i

Omtren_t zeven ~uizend (
stokken, welig en igezond j
meer geplant worden.

Vijf en twintig (25) Broeik
bezaaid en beeft l11imte voor
(4r0) Broeivogels. 1Vijf (5)
Luoern-die voor omtrent hOl,'!<lrn

vogels plaats geven sullen .:
Een stuk Tuingrobd. 200
Een stuk Land: groot n_'....'''.

mud Zaad (koren).,
. Imcern-lsaden, groot
3~0 breed.
. Eenige, Kweeperl~nen.
van duizend (100ol yards.

Bet bovenge~lOeplde is
Tan de plantage, ;waarvao
overtuigen kan. Al de
houdend vast wllot.er het
"ochtigd worden., .

Ook heeft de P!Iaatll nog
die door de BantJmsrivier },j;'ltn••ht,:'url

omtrent voor 10 thDdden
~ ptde ~NJr vaD
geven-van een mup zaad.

Drie (3) groote Rn;I".,,~ ..~inn,.n

drenking. en o,errloed van
Vier (4) sterke BuitenwMocJ'll, Iretlcb:ikll

"ee- en land bou '" .
REN WOONUUIS

gezolderd.
:Elf. (11)

get.O~,
. EêJSlNatermolcn. met
gezolderd; deze maalt mi
mudden graan per jaar, "n.n,;: .... 'P..... T1l

per mud. ,
Een Kelder, gezolderd.
Een Stal voor 16 .

huis er aan voor
gesolderc:1. Ecn Stal
~WiD~ Paarden.

Twee groote DoJ'ICb (of
Bij eenigzin! goede

tot omtrent zes
die binnen eenige mJloBD,t1ffil

tegen £1 10s. per mud.
De aanv",ag Daar tin.~J.i ....~

groot, dat er niet lirl~wl)nt)en
den om aan de
verklaart zich pok, wa
Grt'Dzt'n van de groote nit,l;rel~tr'ekt
<lerijen. waer gl en
verbouwd wordelI.

28 Augustus 1880.

boden, om ~D
nis 1000gitl er bij
dito andere, G8!Jlzen

Let op, omtréDt
geven alleen m&t de
inkomst in bet jaar
twmtig poudeu aterlWg

GlE, s-;
SeoretAu1J.·



l~ (om het 9'Pl'ltni~llen <J'Ár .... \i·.Al,i~..

;teweten ;-
_,; 1. Zijn Em weflulli'erlirt
__! yele jaren _e~n r.wagenm$tn11:>e'zi~l1leicl
.~IElTworden ged rig V I!8ia.nbl~\'oll£in
: !eenciKen Ha.ndel~ en . Jl.il.lren,OOIM

. f,l)e. Gebonwen ~ijn "Y;PVIU'I'An

_ ; met geringe kqs
_' - f JfUtM, Bank of lan

; ~boden Mn qe nn ... llc....

t :Rijt~jg(lll door iM
l D()odlge- GebOI~\tcn
; minder dan 7_]8kbuILl'~U4i" ..
, ook L'oopend Wfter
: Waool'. De ligging
- 'Brug Station, yjaast de ~"~'1I'U,hA

, van den hee.r-fdl. S. DU
: Het Elg~yjdom zal
opgeveild. :..

•J 2. Zekere f,rWEE '-'.,,~~,~'"
-, van het .

matige pn:jzen.

~randewljn, 4:!
tAzijnl Ledige ,
}{ur-kpressers, :

I NIB. :__V qor ht' '
!I,tmak~~tiik zijn óiu ,Ii .:f'D jOI~g.D !YO«~ _," 0, J)~. yoor '
I ~.I.d •• ~~je, of ~. pil !!SIllSIDI.

I VërlroObt in bot
4. Qit~jDden,
I '

;

"

,& CO.,
, Paarl,:s·,: . KO E'tN' I__ ac _ •

, ;:

DE KOCK
GRAVE
aRA
GRAV
DELF
SQHOP .
BOSCHPI

Gl:gotëit Staal

! i';:

st~·~~g.traat,
.' - .... , .Jl,., ~; ,

i
i

i

'ft!A~. :z~
, ,"rkriig~ ~en ;

ij. &. hifrEYTLER & Co.

,Np, •. ;'
, I 1 I

,~I~elbeeue.

ifi'V.II",.IU~AU, ~.

'C It.

i

ALGIM
i

H. E. ~UT-.h-'"
I

AaBB.1

88"
I 'i r

IIEB.BEN aim
«la~ zij hUI'

h~" uit{4e~reidell y()cJlrr·a~P1.
ï4..d drpo~ b"ut
aUen handel
.\>1 ' L,t~.It.at. OlQ te v_r"",,, ..",n
: GOED'E
.,ij ook voorneinell' :
.telt aan hbnne ki" ,

, gegeYen wordt voor, '~I " ,Een te,,"ool ' ,
altijd yoorlulllden. : •
;' Rel Publiek' .

Yerllemen hn de : '

ZwA
G
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