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Koloniale :Woosl<amer

en Trustmaatschappij.

NO .

.,556.

KOLONIALE WEESKAMER & TRUSTMAATSOHA·

WELLINGTON.

Ding.dag

35 Muilezels en Merries.

19; Ani.
!dag Mid-

Op Dingsdag,

Zondag
arn veert
!vond.
:181'8
van
iam, £2;
leren half
taan Voor

Febr"

10

DLL EN bovengemelde Ezels, die zeker
present sullen zijn, publiek word"n
1'arkocht nit de YARKTKRAAL.
Liefhebbers van Eerste Klasse I<:zel8,
laat deze gelegenheid niet voorbij gaan.
P. ROOS.
Wellington, 26 Jan. 1885.
J. FRED. PESTZ 4' Co., Afslagm.

Z

en Clan.
mige dia'
· per

WHLLINGTON.

rs kar ,"

P de _Yerkoopiog in den Inte~.tato
Boedel van Wijlen DANIEL MIN.
NAAR zullen worden Verkocht:-

lb. ;
b01'en de
moél.en

O

~·O.lTON
&.
lRIlIGTON,

iwilliam

Publieke \'erkooping

,

ij Eerste

a.ltijd
et'Dlge

DÏll4'sdau' JO }"_'b ril'u' iJ' a
~

!""
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rUM.

s

: SOS

ADd

on dergeteekende,
gelH8t door Jen
W"I-Ed. heer J. J. EKSTERN',
zal

WELLINGTON.

14 SLAGTOSSEN

Supreme

dl be beid

10

he [)'~IY

, .be

MALAN & CELLIERS,
Afslager,.

Publiek Verkoepan.

t MAaTIU

o

E

AAN

do, KOEIJEN

I

_ÓUl

51 TREK·en

tbe IDOrU~ oum ot
f&'ullr ot

JONGE

50 VARKENS,

OSSEN'

geschikt

voor

DE G R OOT E 'f U I N, top van Leeuwenstraat,
omringd door een hoogen
M uur, en br-pluut met een versobeidenbeid
van Vruchtboomen, zeer ge·
schikt
voor e. n Cubeigeoaar, Marktuinier of Melkerijhouder . Dit zal Verkocht
beu van or verschuldigd zijn ban worden eo ) (If in 8 Perceeien om Bouwlustigen en Sp-culateurs
te gerieven.
opg emeldeu Boedel, gelieven daarvan
opgave of betaling te doen ten Kantore
van de l1eereu MALANen CI!LLIF,BS,
Wd. Al de Eigendom zijn in uilmuntenden staat van Re.
lington, binnen ZI'8 weken van dag~ee.
paratie, ver-huurd aan fatsoenlijke Huurders en
kening dezes.
brengen goede Huur op.
J. D. CELLIERS,
Voor zelf en mede Executeur Te.tamentair,
Wellington,3 Feb. 1885.

A L degenen die iots te vorderen 11.:eb. Steen en

den l::S1a.g ter.

1.\ 11,
Sh.nlf.

P. J. RETIEF.
Piqaetberg,

26 Juuua-ij,

Atsla.ger.
1885.
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BONUS

KAAP DE GOEDE HOOP

d I/isln.t,
IJ uur

100 E~:r~:!~~

:OD

Hyt>otfoek
door S....

WORDEN.

Gebou .. en <ier Kamer, 3 Kerkplein,
l Kaapstad, 2 Februarij 1886,
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PailDietriller

.RIVIER,

P. J. BOSMÁN, P. W.~lXIn., ..d r8. I ayer.

Brug.

1. De Plaats"

LHUW:rONTEIN,"

Groot omtrent

500 Morgen.

II. ZEKER

De "erkoopio, zal gehouden worden op de Plaats
II FORl(j}J\"
eli lul 's 310rgens teil 10 UI·eeeu

'1
i

aallvang

nemen.
EDWARD

1

J. J. THERON,

SHARPE,
Eenig Curator,

AFSL A.GER.

_

Aan Wijnboeren en andere Belanghebbenden.

ENDERS sullen worden ingewaoh.
door den Hoofd- Inspekteur var;
Publieke Wer ken, tot) 2 uur '8 middBgI
op ZATURDAG,21 DEZER, voor al het
hUW BOOT, d..t nit boreegenoemde
Brng gehaald on aldaar opgestapeld il.
Te worden "erkoobt in eeo lot eli te lijD

ENE SPECIALE ALGEMEENE VERGADERING VAN INTEEKENA·
REN VOOR AANDEELEN op den Proepeetas van de nieuwe op te
rigten W IJ NM A A T S C H.A PP IJ, _za) plaata vinden teo STADHUIZE,

E

e

J.

liD

Rat.

CalecloJl)llellt, 6 Feb.l886.

OP VRIJDAG, 20 FEBRUARIJ 1885.
Z
"1'1:.11 val:

DI:S _o.Gl:ms.

AL WORDEN
VERKOCHT,
per Publieke Veiling, voor bet Kan'
.
van de Kaap de Goede Hoop Spaarbank Vereeniging,
Walestraat, i
Kaapstad,
bepaald aan den Hoogsten Bieder, ten overstaan
van den'
Opper-Baljuw,
.
.
:
Zeker ~R:r of PERCEEL
GROND, met de daaropstaande
Gebouw.'
en, goemerkt No. 26 (Droog Erf), gelegen in het Dorp Freserburg, groot
800 Vierkan'te Roeden, als per zekere Akte v.an Transport, gedagteekend I
28 Mei1819.
.
:
Een gedeelte van dit Eigendom bestaande uit de Hofsaal, Magistraat's'6n'
Klerk's Kantoren, en andere Kamers en Buitengebouwen,
is verhuurd onder;
een huurkontrakt
aan de Koloniale Regering tot den 3Isten Dec. 1904.
Een ander gedeelte bestaat uit Twee Woonhuizen, met Achterplaatseri,'
Stallen, Wagenhuizen,
enz-, en verscheidene Kamers.
Er is ook Tuingrond, met een Wijngaard en Boomgaard, omringd door.
een Klipmuur.
.
I
Voor Condities van verkooping zie men Gouve,.neme~t3 Gazette van
30 Januarij
of Februarij
] 0 en 20, of vervoege men zich ten kantore'
van den Upperbaljuw,
Gravestraat.
. .

i

,

.

~

Opperbálju •.

H. J. ïlOF~fEYR,

Tulbagb en Ceres Landbouwgenootscbap.

P A A R L,

.

EE'N 'l'EN'rOONSTELLING

Op Woensdag; 11 Dezer, ..
Paar],8 Feb. MI6.

J. GRAHAM,

PRfeUR~UR,

lfOT.AB.I8 Elf tWSPORTBEZORGiR,

Q

Geb. Vu

CO., AFSLAGERS.

PIETER

-------.. ---voor risiko van den kooper na diOll
V l;RLI<.;tJEN,-Te ~nZll8mh~id, op datum. De hoogste of eenige tender
·S VOORMIDDAGS TEN 9 lJRE,
Ten einde 6eo Voorstel vu de PAARL BERG WIJN·MAAfSCHAPPIJ
den 4den FebrwlrlJ 1885, In deo hieS noodweDdig 8&lIgeoomen.
~t aaoaluitiDg M 0",8"'egeD. .
leeitijd 1'&n46 jaren, mijo geliefde Echt.
(get) WlLLUM M. GRlER,
ieDoo~, de Heer JOHANNES ALBER·
TUS MYBURGH, diep betreord.
HoofdiD'pekt,DJ'.
op 1111' TUl het Oomitd,
WIPt J. A. MYBURGH,
Departem~t tall Publieke Werkeu,
p, J. JOUBERT,

-

&;

JOHN

OUp HOUT.

J, BOSMAN.

Slellenbosch,
ii Febtuarij 18&.

en

Tg HUUR,

~fr~kaan.

VERKOCHT,

Onrniddelijk ua de verkooping in den ge·
a8~'gneerd n boedel VRn A. A. DBVILLllRS,
op de Plaats zelve, Gemelde
Sch.pen, enz., zijn in ninnuutende con, ditie, en zullen zeker present zija.
A.

Boedela van FB.ANS DANIEL PIENAAR
J01lA.NNES JACOBUS PIENAAR.

HALF
AANDEEL
in de Plaatsen"
FORTUIN,"
"AAN8TOOT,"
BRAND-V~LLEI,"
en "DRIE
VADERLAND.
SeHB RIETVALLEIJEN,"
metende te zamen omtrent 29,300 Morgen.
II. ZUIDMEER,
Deze Plaatsen, met uitzondering'
van de laatstgenoemde,
Grenzen
Lady Grey Straat,
aan elkander, en zijn gelegen zoo als boven omschreven, omtrent 18 mij.
Oude werf, Paarl
len van Matjesfoutein
Station,
Zij behooren tot de allerbeste Veeplaatsen in dit Distrikt en zijn algemeen bekend, zoo dat het niet noodig is ze
verder aan te bevelen.
Er zijn drie aparte Opstallen op deze Eigendommen,
ook zijn er
RIE STRANDHUIZLN aan Mos·
TBRTI!UJ&rUND, voor de maanden twee Stukken Vruchtbaar
Land door Klipmuren ingesloten, zeer geschikt
Maart en April. Wijlen de heer D. H. voor Struisvogels,
DE WilL heeft r;e jaarlijks voor die
maanden gehad. Nu zijn ze verkmjgbaar bij den cndergeteekende.
Paarden, Wagens, Karren, Tuigen, Ploegen, enz., en wat verder zal
C. F. BEYERS, A.IID.
worden aangeboden.
Stellen bosch.

in eene buiten-familie
gf'plaatst
te
worden. Zij ill in staat om onderwijs ~
geven in de HOLLAND8CR!!:
en deElJ'GJ:Lilc
••
TUL, H.l.NDWKBID, MuzaK (Piano en
Harmonium).
Goede refertes.
Doe
aanzoek onder letter A., Kantoor Yuid

rl

EERSTE

:uIerlei andere soorte~ van
vaatwerk,
te Koop' bl) den
onderge~ekende,
tegen de ~.~te
Marktprijzen,
Termen zeer billijk.

L' ENE JONGE DAME wensohs in
..12.t eene betrekking ala Gouvernante

Schapen. enz.,

WORDEN

H. JONES

VERKOOPING IN KAAPS!AD

LOSGOED:

Merino Schapen
Rapaters
HM1AAchapen.

Zullen bovengemelde

PUBLIEK

EN

I ,.

Op MaaHda~, 9 Peb.aaust.,

~IJ,

Ka&pstad; 20 Jan. 1886.

Kuipen,
Hogsheads,

STELLE~BOSCH.

lUW.

r

:;;g

3 Kerkplein,

Btukvaten,

ci~~::,o;eleg::11 nab~tt:~vr;:r;
Stf-llenboach.
Men doo aanzoek bij d~ onderge-.
tel'kooden.
Indien niet uit de hand verkC':i'ht,voor
of op den I~den FI<;BHGARIJ A.ANST.,
zal deselve publiek worden opgeveild ;
dllg en datum nader te worden bepaald.
J. MADER ek Co.,
Afslagers
Stellenbosch, 20 Jan. 1883.

JENE·

J

PLUTe

Gebo w der Kamer,

Secretaris.

Verkooping
te begiunen
half elf ure precies.

STELLENBOSCH.

'N,
aten.

H. P. DO PREEZ,
} G
I"k .
W. BEHG,
ezameJ IJ ".
G. W. S'l'EYTLER,
Curatoren.

TE

KLEIN ROGGEVELD, AFDEELING WORCEsTER.

treKken

BONUS ZAL GEGEVEN WORDEN.

V AN ZEER KOSTBARE

VEEPLAATSEN, Enz.,

~happt'i.

,I

DE VERKOOPING VAN HET V.lSTGOED ZAL 01111 UUR A..ANVABtJEN'.

L. p, CAUVIN & CO., AFSLAGERS.

af en na den 3lsten Meart
DEN 12D~N DEZER,
aanstaande zal de Rentekoere
AL de Ondergeteekende PUBLIEK
van Vijf per Cent. per jaar voortgaan
DOEN V J:<;RKOOPE1'<, aan de op alle bedragen
tot op Honderd
ironing van den Heer D. P. DI VILLIERS, Ponden Sterling;
boven dat bedrag
annt-x de \V Rgenmakers Fab, iek van de
zal geen rente toegestaan worden.
Heeren P. B. DJ:VILLE& Co., bovengsGeen Inlegger zal den naam Van
rr..,ld getal Varkens, waarvan het grootste
een ander
mogen
gebruiken
en
gedeelte ui t Bargen bestaat.
aldus
zijn
deposita
vermeerderen,
M. M. BASSON.
ten einde Rente op meer dan £100
:Paarl, 5 Febrnarij 1885.
in het geheel te ontTangen.
In de Insolvente
De Villiers, Faure &:
Ajslager.
S. V. HOFMEYR,

ENST

H U I S R A A D.

G. W. STEYTLER, Secretaris.

SPAARBANK· VEREENIGING.

Groote

genoemd.

'..UI,
bal ju ...

ALSOOK:

I n cl en I n t 08 tata ,,--~
noece I Yan WlJ"Ien D A-'fIEL
Mr:orNAAllSn uverleden:Echtgenoote
..

~ I,ember,

•

en DEBITlUREN.

I

J

'D

CREDITEUREN

Zull€'n op de Plek Verkocht worden:
HUIZ~N, Nos. 102 en 105, Buitengraoht,
hoek van Le6nwenstraat,
onder Leijen Dak, elk bevattende Vijf Kamers, Kombais, Aohterpillats,
enz. Water aangelegd.
2.-EEN
BUIS, bij Leenw~m.traat en nabij Buitengracbt,
achter Perceel No. I,
onder Zine Dak, bevattende Vier Kamers, Kombuis, Aohterplaats, enz.
nit Eigendom kan gemakkelijk in Twee Huizen veranderd worden, met
aparte ingangen.
3.-IJRIE
BUIZI:!:N, Nos. 36, 38 en 40, Leeuweuatraat,
onder plat dak, elk
bevattende 2 Kamers, Kombuis, Achterplaata, enz.
4.-TWEE
BUIZr:N, Nos. 4~.l.en 42n, Leeuwenstraat, een bevatteode 2 Kamers,
enz, en het ander I Kamer, Kombuis, Aohterplaats, enz.
5.-()RI~
HUIZEN, in de Buitengracht,
annex Perceel No. I, onder PI~t Dak,
een bevattende 4 Kamers, Groote Achterplaats, Kombnis, ens., het
volgende 3 Kamen, Kombuis, Achterplaats, enz , en het laatste 3 Kamera,
Voorhuis, Kombuis, Buitengebouwen, Groote Stal en Achterplaats.
6.-EEN
H DIS, No. )00, in de Buitengrschn, nabij Dorpstraat. onder Plat Dak,
bevattende 2 Kamers, Kombuis, Achterpillata, enz.

Voordeuren
r:euren
I 2 Boven en Onder Deuren
; 3 Schuif·kozijnen
met Ramen
. 1 .Bolkozijn met Venster.

HET DORP PIQUETBERG.

TE Il URE V.M.,

l.-TWEE

7 BInnen

_ES·

IJ

Melkkoeijen.

3 P~ren

"

OP

EST.

Klasse

ALSOOK:
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Op DI~GSDAG, lOden FEBRU!RIJ,

. A,. 8eoretuia,

Z.I1 GElIOUDEN WORDEN TECiREB.

8

1£

t'

MUlieken.

Cere"

Volksblad van Donderdag.

5 Februarij.

N. J. SCHOLTZ,
:
Bon. Secretari.
~8 Januarij 1885
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Van 3 tot 5 Fobn.aro} 1885
£ • d
£.
..Lerd.pp"l.n, ptor mad
o 7 6 - 0 0
o
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3 - 0 2
li 0 01- 0 0
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K UlIQINIaUW8 i. er op dir OOjrenblik eigenliji
Diet. dur de KAmer. ncaotie hadden, on politiek
Diea.... i. or ...~inig.
gAGlERSKAR
DS. O. s. MORGAN
o.c de I<>ltichren "liberal.
Unie" in loon. I
baren'Dood I<>r .... r.ld iomt. dat het kindeke,
(Op t_k
van den IChrijver Otjerg~.)
61 .d~geboren
of op ite,..en na dood. lijD ... ri
In d:B~t~;t~L~B~
-'L'
I.
aelujLlng lAl maken, i.a , ... n nieu ... ' meer. De
BloemfoDtein, Ja~, 21. 1886.
liberalen Iijlgen. onder "kander. hopeloos over_J
ou.on
'''Ilmgat.''
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TWEB .AL N PER WIIK,
hoop, OD er pI e.n g.heel. henorminlf
onder .of an den RedaJu'Nr d•• , }l,'"",,,,"
h.~n plaat.a moel<>nhebben. eer er Tan Unie .praie
Het 1&1 nl"
I•• era "II
11. Pr-imUJ"
lIJD Iran.
millOCbien belrond lijn, d.t na. O. S. Mor""n
T. Breukel.n had pteren
h.rat.-mming p!ul.
onl""If1 eeD .talr geachrenll
heef~C8jfeG de If"
OYer een yacature in de Proyincio..l. Staten nn
100f~eneliDIf. en yoor.1 WgeJI mij. pehoon.
UlJ?cbt, I~en
deo eandiwt
der anti-r .. olu- "'ADC niet .Ue.a w.. hot .ru 0 cl. D.c·Zuid
KAVB_. I:.s., E...~,BlU.
Voor ~EteD
it gftOrgQ.bij de
tiolUlairen. den he~r Wolbel'll. en eell liberaAl. AfriM"".
1811&1' daaroA ook in
II VulltMJlnd.
Hadelen d. RoomllCheo iD .hel ki.ediar.ricl hi j de Ook stond or onder g.noemd ~Q : " D. Jfol"'OP ... PLUTe
"'"'rDde
.
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aoodat ~
siah
...nte .temming
JlPn eiJl.n candidaat geeteld, Item Ifeline onr I<> Demoo." of VoI~
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Boedel van ROEWl
daD sou de beor Wol.b,r8 jlokoun sijn ; bij due e'D yoornaa .. blad iD de TI'UI"~,
eo d.., n•. In den Insolveuten
In den Intestato Boedel van Wijkn DANIEL
MINNA.A.R en
ABUHAJ(
ZB.D&BBB&G.
heratemmiog moeten d. RoolDteben nu deu door. Morllfoll _araebijalfjk
1&1 gehool!d h.bbtDf dat
leden« Echl$enool.e.
WJ&D, Porterville,
Tbe
Mov.
.n'D.
Hec RoolIIl!cile "rjleaD d. Tiid onder- ...ij ook naar do TraDna&1 nraoehtj&ijn t. lrom.D
) 6 Eente klasse gedresseerde
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.te1lDC•• er lIerk de CADdidaLuur Wolber .. Wordt ten .iDde Yoor kranken om geDe~injl' te hiilden,
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.DE
Executeuren
in opgemelden
Boedel
zullen
Publiek
doen
Verkoopen
william.
J
d.. e heer jlekosen. du ...ordt daardoor de Jibe- 100 beeft bij leker gedacbt door I,lk .eD aliddel
ral. meerd"rbeid iD de Proyir,cio..le Sr.I<>n no 0111ook .Id.ar te kunnen tllj!'eOwei'keD.
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" Merries
op de Plaats zelve :.
Pauagiera
r;1l1l~
per P08tkar
eD PriZullen
op
de
plaai«
vrnkocht
WOTdmt
Utrecbt tot minderbei4. dat weer un on".eOok heeft de E~pr." dit Itai ~PII'eDOmej" In
300 Schapen
en Bokken
I.
ZEKERe
TW~
E
J:RVEN,
gelege'n
in de Malherbestraa.t,
~roDt
vate Kar van PQrtt'"iIle
naa,
&Iletjl.nd, bel.l1g i. bij de nrkieaiDg ' ..n led eD rooe de hoe kOD h.t and en, dewijl dat ~ad open'taat
JVENGENOEMD
zeer
Kostbaar
Tweecle Kam.r.
'oor .11..... "t m... r telr6D mijn ~~.. oon eD d.
14 O"'8en
d
d
P
• G
berg
en. ,. 'rug
tervoerd
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iloor
Plaats- Eigendom,
gelegen
in het
21 Aanteelbeest.,n
rnakende naar he. t St. George-plein,
en_~renzen
eastone
den
A. WIW; na aankom"
nD de
El. Hop een Iterucht, dat ds Koning ..... r IMr ,el ..ofageneling is. doch de h.er IC. Borekenvruchr
baarste
gedee!te
van
het
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~r".tllf ongut.ld
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2
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staan
een Net WOOl'fHUIS
eo
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Buitenvertrekken,
Paasagierskar.
j #
g.. ~rolr.n.
,l-gonheid mijDe tpg.nstandll.
~n lalter.lira L. PAARL.
Het is gelegen
naast de Plaat.
Tentwagens,
1 Bokwagen,
2 Tentallen
onder
IJzeren
Dak;
heeft
een .Fraaijen Tuin,
die
bijna.
g~êel
Vertrekt
YaD ~ueri>ergwea'Dingadag
. K"JlKKLIJE.-~Jor~en
(Ilond81d'jl,
1.S Jan.) ""ant .. oorden. ea nu
orJt ik JlolirOnllen dit in seo "Kuilenburg
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karren,
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Morgen
en Vrij.ag
Namid~~;
Ar.ri •
y.odt. ~ Rotlt-rJo .. d~ •• rki.ling
pluLa "\11 de Friend te dOOD, hoe l de EXJ?1't" da&ffoor
het Eigendom
van de heeren
Ox W A~L
OeOlljltrild8n in heL l\i.eeoll'jl"
H.t .. I er be hoorde open te lLaao.
'
Tuigen,
Ploegen,
Eggen
en ander
VERSOHEIDENHEID
H
D,
veerl
Maandag
4-voud en Vnjdag
Mld.
b mijlen
....t .. I.nlr" .... r,
Il •. C. S. !IIorjl.n S'jlt in lijn .luk Legen JIlij: en BROEKHUIZIN. en' is oogeveer
Boerderijgeleedschap,
enz , eDZ.
1t M t I
d
h
rd
zal
rd
bradt
dag.
i
pe I.de" d,s K erk er",da en ook de prediken. "I)at bij niet g.,loo •• n kAn dat iii een jl.orclbnd gele~en
van het Klapmnts
Spoorweg.
een
0
e se aars-geree
se ap, e~ wat ve er
wo
en voorge
--~
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Vertrekt
TaD ~~william
ZoDdag
\en ~orden in b.t H.rv. Kerkjl.n"oracb.p
veko- p,.dik.nt ben. L,nlij hij daaromtre,t
achrifr.elijk Station, wAardoor
men gemakkelijk
de
lenuf door den Kerker~Ad. ur door .en Kiescol- be .. i;s sier." Hij ..... L d"Lik zegipr.dikan& g660 M,. Gerst, ~"~~
og,130 mnd
voornaamste
Markten
der Kolooie
kan
I~e, ... aan.n do I.d.n d.. l\.rk., •• d8 daD lid .... et t. lijn bij de G.r.f. Ktrk inj Amerika,.n
Kooru, 300 mud Haver.
J, D. CELLIERS,
voor 'zelf
en
Prijsen
al8
v+lgt:-P
.
. ,~nD
• r)n. al naar de It.mgeregrijlden
in d. il.meente
dil jC.looft bij niet. dUll bt'achoairt hij mij al. bereiken .
drt rel Irene 'e oor 10 jR,.n b.o""ald b.bb"n.
In een l.a;cenaar.n
bedri.ger •• u dloA~ hij dit lijn
De Plaats is 176 Morgen
groot, waar
Mede.Executeur
Testamentair.'
PTqlletbergw.eg.
Qaa,r
Clanw.i
'"
Horterd.m i. een lri•• coll'jl., ..... rin d. U ..r"'o,- Il.louf ia .ele bladeo in Zaid. <\fri a laat pllbli. van bijna ieder a duim groods
te b sginnen ten 9 ure v.m
,
R
Ir
... I'"
K .J'_ ,• L2;
ouder den Verkooping
m""rd~u de meerd.rheid
uitmaK~n.
Bij de e<eren. 100 t •• cbt hij blijk ban all n lo doea ge.
Vendu-kantoor.
Wellington,:
29
Jan,
•
1885.
'et.our
aart]_,
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ID_reD l.lf
Ploeg kan komen;
er is ook uitmnnteode
A. G. WATERMEYER,
prijs;
SO pond ~ggage
toegest.Nn
Toor
.temlX"n~ .oor .I.den in dAL Cull.g .... oorl. j.u.
loo.en. drrt ik .eD opzetrelijk bedr' jl.r en l.a.
Weide
voor Grout
Vee
~
Schapen.
brbllalJ.n
de l<.thucb-Ir.Dil'Ch"n. g.bol""n ~oor I:Pnaar b.D. h beb ran mijn p,e~ikant .ebrif.
Malmesbnry,
24 Jan. 1885~eoretari8.
..IkT:::~~~a~berg
Weg
eD Clan.
is ook
eell
groot
L,b..ral.n
en Mod.r".q
•• n me.rd.,b.id
>"" Lelijk b•• iJ8 in dit lAnd, d0ch "'Ij ~r.geo dir nier Annex de Plaats
ateOlm.o ro"r bUn". capdid.lo".
z.m,l., fCnter md or. med •• dewijl _ij niet '11* den menecb, stnk
Gonvernementsgroud,
ook gescbikt
dat daardoor de Gor.torPl •• rd.n i [\ h.t Ki.,c"l.
m....r all •• n "0 God on8 arbllnk.lijkl geroel.ri. en voor
weide.
Er
is een
klein,
maar J. W. )loorrees.
Jr. '" 00 .• Afslagers
:~~~:m
2•• 6d. ryr nor voor eenige di, ..
I.... lU d. miDd.rh.id
k •• m.n.
Dd r"rki'li"".
ook denk ik er ... inig jltbraik ~an I<>mAk.n,
G ...bouwd
Woonhuis,
met Boerde.
dr •. nu rchu.r moet pl•• re vind.". 181 durovor
dewijl ap' jle.. eLeD het niet loe188tl 0111one bij goed
UNION LINIE
Pakjes: DE' eerste 8 lb. Sd. per lb. ;
allen
in
goede
orde.
b: Ih.. "n •• n ""h ..l.n d. ElbillCh.lrociecben rbaIl ••• nij( lI.rKil<noorllCb.p in Zaid~AtilikR aan r. rijgebou weo,
KONINKLIJKE
MAILDIENST
I
I
vaD. 8 tot.:W lb.
per lb.;
bo"en de
bil de .tembus de me"derh,id.
dnn ""kt b.t .Iuit.c.
Mijn demieei. b.b ik ouk. ,
:
KOOPMANSKRAAL
is welbekend
al.
20 lb. Id. per lb •. Alle pakjes
moeten
.lrlpocol!.ge /, om " .n Ir.r.kon d. G.refurm •• rd.n
l'e. 4. Lucktoff. predik •••t in de K8apatRd. eeo Plaats
van deo vrnchtbaarsten
aard;
UNION STOOMBOOTMAATSCHAPPIJ
gemerkt
worden
"Per
P~ierakar."
In den Kerk.TRAd in d. 1II1nd.rh.id.
b.b.lv •. ,.nd.ro predikRnten in dit la~d ..... et.dat
Graanoogstt'n
zijo ZeE'r wel be.
(BEPERKT).
- Gescbiedt dit. dlln ...ordt er in d. M"ltRande
ik in AID.,ikR Jl.orderd
predikRll~ "M. w.nt deszelIs
AG KNTl!l.S : de ~ee:"9n C. A. Co.a.'fOB &I
als
de
beste
in bet
Di!<trikt.
p,rediirant&-taC>ltu", ge.D n.r,forme.rd.
o: .. r e.n Lij .cUre"
unla"118 in do Ke1'kbo~:
"I':r be. kend
Co., Pique~berg
W eg; DI:~ & MUlUalO1'OJr,
J';
Mailbooten
der
Maatschappij
vertrek.
li
Ondergeteekende
vestigt
de
a.andacht
van
Boeren
en
and$-en
op
ELbraeh predIkAnt b..roepen. en d. VACJlturenin .toat. " •• n .r.d.n Yan Lwijf.1 daL I'a. Ilu.nb.rg
Behalve
de Velden
onder cultivatie
zijn
Porterville;
J.
C. T.lTLO&, Clanw.jlliam;
d. n K.rk.r&lld ...ord.n dqor ni.t-Oortfurm •• rd.1l pr.dlllllOt lO "'."'.11 'In d. 1I01lanllecbe UH.' er groote
ken .au
Kaapstad
Daar Engeland,
stukken
Grond,
alsnog onbe.
zijn
Voorraad
GUANO, welke hij ten Verkoop
aanbiedt
tegen
J. VAN DUIt, Cal"iaia.
aanlf· .. ald. H.t ~... olil ·bi.rnn
i8 .... r d;;t de form ... de K.rk van Am.rika.
VIIat mij per.
Via Madeira,
om den anderen Woensdag.
werkt,
open
liggf:rnde
voor
uitgebreide
Billijke
Prijzen,
en
welk",
na
onderzoek
onovertrefbaar
zal bevonden
Ger.formeerden bu"; ~e.fd.rb.id
np d. CI_ik.I.,
s.)onlijk betrtfr. I(e.ool ik gil.ne nilimoediglJeid
Private
Kar
eo jPaarden
zuIlen
altijd
te , unr D.m .• te Bt. Helena en Ascenait'1l
operatieo.
V.r,ade'ingen
v.rli_l.e;.n
d.t d. b.,no~lDinil,n I om [l.. lIaz.onberg
t-jl.O L. wfrrk.n."-Ve
worden,
wat
kwaliteit
en vergelijking
.met andere
merken
betreft.:
.
gereed
sijo
The Rest uaar et:nige
als onder aanleggende.
yoor led.o ran bet Cl. &Ij kR.l R•• ruur 'RnaOtK"'kbod~ VIIn J 7 O.c. 1884.
I
plaats.
!
Vaar het wel bekend
is dat de Boer in deze
K olonie zonder
Gua.no
Have, enz., enz.. ens. 11 Feb.-MOOR.
Kapt. CliNBs. R.N.R., via
lerdam .n voor h.L Pru,icci&lllllt8tuar
100Wr d.
Il •. A. Luckboff ... d dat ik e,o geordend L,vende
C~ A. STRABHEIM.
,?Jua,. Rotterdam dá" intlo.d op k>Ul~ito.f.n.n. predikanl. beD•• n L.v•.nl ...e.t bij er i;t. VBn(dur
8 Muilezels,
300 Schapen,
Paarden,
11
l:it. Helena eo A8Oen8ion.
een
zeer
geringeD
Oogst
krijgt,
terwijl
zij,
die er gebruik
van maken
In haa den d.r Etblocb.c komen. G •• n .. ond.r WIJ drie )8re" ro d. K •• jl ..."ond.") fAt d. He.r Varkens,
"Wagens,
1 Schotscbe
Kar, 7 2.5 Feb.-TARTAR,
Kapt. T8AVKBs.
eeu
overvloeJigen
Oogst
maken;
zoo beveelt
de Ondergeteekende
Boe· The Rest, 6 Jan.Jt88S.
dat I?,,"'. I O.,~forlUeerlt.n
al. ELb~h.n
m.t do..r (>n~ jled.an h."'t.
en bo.h jaldu. g.ene Ploegen,
3 Eggen, Tuigen. Krui Wag'ens, 11 Maart.-MI<.XICAN.
Kapt. BA.INBRIDGE,
ren
en
anderen,
die
in vorige
jaren
geen
VooIfaad
hebben
kunllen
'r'0Llrg
d.n artllag d.zer •• rki,"ing '" g.m01lL t'rymoe</igh,jd
om mrJ f.<ogeD r..... rk.n. maar
Zad I
'1'
"T
k jr
vis St. Helena.
Ir.D.
I •. C. !S. Mor"'An. die ilJ .. rjl.lijking
nieta Un een.
0
en
oom,
een
an,
een
bekomen,
ten
sterkste
aa.n, zich
het
Artikel
dit
jaar
aan
te sdhaft'o:!n.
2.5 Maart.-TH.OJAN.
Kapt. WRHER,
De Etbisch.n
te Rott"rdam
ontun",.n
ve.l mij .. i.st h.eft w"l de rJÏjmoedigbei~ om in alle HOOipers,
een Grootcn
Voorraad
Haver.
8 April.- SPAkTAN,
Kapt. WA.IT. R.N.R.,
Alle
aanzoeken,
welke
inkomen,
zullen
prompt
worden
uitgevoerd
.h UDYan de Lib.ral.n .n Mod.rne"
ook 'ooral nieuw.bladon in Zuid·Afrika
mijD ."rakter $An hooi, 200 Mud Koorn.
,
via St. Heleoa en ABden8ion . en termen
.. n lieden di. zicb oy.rilleD8 .... il.ig· ~m de kerk r. rond.D, en mij 118 ""0 bedrl'Ver tO I..ugenaar
ALSOOK
Van betaling
zijn het gewoon
crediet,
of goedgekeurde
",ÏlIselB.
:!:UlD-ArHJKAANSOiU!'
bekomm.reD. doch na jllIan .t<wmen 1/ om d. t6n toon I<>.teUen.·
I
of voor kontant
geld
met ruime
kortïng.
'
KON
INKWKlB
MAILDIENST
G.reformeerd.o
er UIt le kriJg.n.'
En tot d.t
Zoo iets betaamt ni.mand,
'eel minder .en
Een paar prachtige
Koetspaarden,
rood.
Voor Vracht of PaEsage vervoege men
laar.te ...orden to }{"ttad.m
.... r .. ond.rlllk.
p'. j tkAnt.
Sh'
I
I
16 b d
h
I
zich ten Kantore der Maatscha.ppij, Ad·
Dlu!d.t.n gebellgd.
Zoo .... rd .r II. een clrcul.ir. I T ••• ". b.acbuldig~ jle. MorgaD ;mij dat ik
c Imme,
egaa,
an en
oog,
)e " CfL8tll1 MQU
P"u"
M~;.
Waterkaut-straat,
Kaapstad,
28 Jan. 1885.
.
.
y.rsolldon Aan ledorsr.mgeregtllrde.VAO ""en m.n I all.en .pr.ek VAD per..oDen•. dio door Imiddel fan / Overdekte
Kar, enz., enz.
derleyst
TROS E. FULLER. Algemeen
E '- room booten ~
Linie Y'N'tI'ekk8II
1I0j!' ~Dlg.
hoop ko.,re, de. daL hIJ op de Etbl- 0"1 g.ne,.n liJ". mOlar.illt Ik '''IJI( .yan bon die
.Bestierd voor Zuid Afrika.
NI
Kaa(llltad! JI8&r LcmdeD OlD da
.che tan~ldAlel1 100 slem men. Ier aan be •• IID"I met gen,".n
zIJn•• n! daarom ...11 b~ di. l""ulte De Vel kooping
te beginnen
ten 1 0 ure:
dr.r C4DdldA~D. rn .... lk. Dr. Koyp.r rooral op! achrJobsar aanvullen. dour htt opl6mmen VAn
,adereD
. ·lo/!{sJ"I. ~
Madeira
en Ply.
het ~~and.lrlk8t
aan de kKnk jl•• t.ld ...ordt en per. !!len. dr. up miJn gebed met ,gelood 8e- D PI
I
mouth,
te '::lnt Relepa 811 Alcencion
UIl.
De. 1.;100. o.chet ook lijn porno krIllrt. lJ.. word." "1u.
.
'1 _ :
•
e
aats za om II uur verkocht worden
.
I.
luggende op lJepuld+ 4usaabeDti.jden.
VISTRICT
OF
KNYS.NA.
K.o~~ .rl. Toljlon8 bet 8Cbutl!Ch:ifr, mRru roor
Handelt m.n onb.tAm.hJk
"Jnn,.r
moo lf)
met LIBERAAL BVNUS.
J.<'eb-18.-ROSLlN
~ASTLE,
Kapt. Jona,
srJn hJe U." .•rllÏt.it .... rk.n, .n dat uit .ig.ne.pe ~e •• t.hJk.
op ... kkwg. Ilf.,.DI bot jC 0 tRI
H P DU .PREEZ
} G.ezamen.
..-ia St.. Re~ua eD Madeira,
boolang .... ar..~ "In" Gerifrn·murdh.id
brtmgf hem b.k.erlrnjl.n ."oemr. lund.r '''n de DOg onbe.
"
,
ID tb. Suit b.tw."n ANDIIl80N & MURI80N, Plain~
uur D.m.
i
1r,..11RJt op.
Et", .. hn br! hn.ilk.
lt. cireu. k.erd.n m.ld"'g
Lo mak.". ho .... e1 ".n ()i)a tot
W. BERG,
Iijke
tiffs, ""d JUllI8 V~nK LrARLIlY. D.f.ud.nt.
G ROOT!!: VERKOOP
levert
het overtlligepd.~
be .. ijs van I d! I('!wild;bei.1 en
lail. i; ook tulD de ki""ke~ t
n h,.ulipg van 2 bun heil Ileb..d.n on !!''' .... rkt bad; :mag ik dito
G. W. STEYTLER,
Curatoreo.
A~D.d80,
00 I1I1M.1101t
NExecution of tbe Judgllleot of tbe I::!upreme
waarde
van deze lrerocm~e Maohin88. e.n ia toe te schrijven aan ~IIrepatati~ die lij
cont ~erkrilgb.tar jl•• teld. Er
ordt hi.r 'e'm. uok "i.t &lle.D l.I. goneleoen Doo~.n op bet
.'
.l.pJlWl.
Court in tbs Above Suit, a eale ...iIl be beid sich hebben
verwonen
,"oor UItmuntendheId
van Jlll&akael. Bterk~
en 1".rac1lltitmltn
Gebouw
der Kamer,
?ng.l~iilk
brJ d. KerkeliJke Yerki,"i"jl.n"
jiegebed P
at KnylnA, ou Frid.y. the 20tb day of Febru.ry,
Steek
en voor htare volkomene
:B1"1Iikbaarheid
voor alle IOO~
van :N
lJnrdj
mlllll Jooal. ber I.a te Rotterd.m
r.n
I 'I: C. S. MorjlRn wil t.. en. aRU jr.t pa bliek
No. 3, Kerkpleio,
Kaapstad,
1reDr~b. Ir)de, jlelLeond door IIlie ni.t.Ger.fu .... d.o !Udru" !(e•• o. dAt er door midd.1 no On8
188.5, ofTintb.
folloGroceri
...iD~, ..,il.:-Haberdubery,
Ho·
17unnen gehuurd~'
.on 71"",~
.J
dt
16 Januarij
188li.
,ie"..
.. a,..
, &e.• 1 Ollrt, 1 Wagon,
.n."
S be~ l!eDige sek'" Geoe.middel YOGI'
m.erd1,en, gaat t..gen de G.r.form • .,d.n
i. o~- gebod .... inig (Jf g.en jleneziDg he"ft plaaur gehad
Yok
..
and
Reims.
1
Ho,..,.
SAddle
aDd
Bridle,
19
.
keuze
van
te
K
pen
door
Jicht, XbeamatielJ, Rbeamatisab.liob*,
gohoo~.
•
in b.t diatrict Blo.mfunteio,
"'iU.t ~ij legt te
De Villie1'8, laure
'" Co., AfIlagen.
Oxen, I 00 ...,1 Mare and Foal. &c., .te.
het be talen i van
H.hellmaLi80be
Pijn.tl
iD he' J:loot4. Bear
GtJ!LI1t YBOIIGKBword medegedeeld h.bb@n kunulln y.r.taan:
"Vat d.I •• n g"n. iot. beter
Dr.
ihuyper
en
lijne
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nO hec AJgemeen"te Ama(erdam een .. ",enkomet
D•. A. Luckbolf echter handelt RDp.ra, ...allt
&: MU8I8oN, Eieehera
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K.,."~:
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er 1:1.000 I\&ntl."
geslot~n, Ot, toch i. er iD neo .. de lel.r. SI.n, bO<! hoerhJk '~3D rn de opbrengende.
De Plaats
is beplant
met Friday, tbe 20th day of February, 18805. of the
1&9.'$D<>jC
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vergroot
worden
beeft
Olie, V=B~
81dtet
Hijfb Sberiff'a Office,
poDd .tg ..un It.r'en drank lIir.geg.. en. dALi. 100 I F ..arre. Juhrouw
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YID e~oe laog..
.
8anlijue4r
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Oogst
enz. eDZ.
eD WILL.1l J .•. D. M".WB en JAN WTNAlfD
Zeel.1en Jareo g.l.don IlJU er r..,d. pojlin~en IlAO- mundOD uJn. YlOUW onder dok to,.
bande.
,'"
KA
.p S rr AD.
Jl, ran_w""" -anu,
ftLouw
DB
W
liL, Verweerder •.
Jeweod ow In dlOD to..stal1d .or""to,injl
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lIou.... o. v•• rme Jode" in de jlem""DL. louden bOlr.kt.iogeo moet ..D ook •• lren vaat 0p'd~n Heere eLZ.
Fabrikanten
van
OOdSWdtl1',
Limonade
eo
Medicinale
800rten
Spui~waier..
esels.
I
Kar,
II
Suui.l!fOj!'el••
7
Paarden,l
WageD.
dan to plaat. Yan d. ge"OD. bed •• lInjC. fIij. "'0. J~IUI! totgenuing
nrtrou ...en, doch de pryaring
1 Kapkar
op Veren (nienw),
lOpen
do.
JOBN J. GRAHAM,
nlDg krlJMan.
.
I•• rt daL •• len .r I(roote baat bij ,inden.
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