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Execoteursk.a.er. I :aIJ DR. O. F. JURITZ & 00. alleen verkrijgt men de echte Hallesohe Medicijnen.

__ . IBIJ DR. ° F. JU:aITZ & 00. de Beste Kwaliteit Hollandsche Medicijnen.
1,000 Extra VetJ~ Kaapsche PUBLIEITv ,TI:RKOOPIN~ BIJ DR. O. y. JURIT2. &,,00. de Ware Duitsche en_~Dgel8Che Medicijnen.

S ch a. pen - en Kap a - \ f.J L I 'IJ I BIJ I)R. 0. F. JURITZ & 00. hunne welbt:kende I!U18-Apotheken, alle ~rten. . .
ter Bok ken. VAR nET ZnR K08TB.liU : I BIJ DR. O. ,. JURITZ & 00. het Be~teMIddel OOIt ontdekt om den G:roe~ der ~a.r~n. te bevord~~n. en het

~. I lOF I. V AST G0 'L' D I I eerst mtgebragt en der wereld aangeboden, ID ZUld Afrika, nameliJk ~ Hope's0,. \, (WilS' il!. ~ ~H' a.~. 1'..< " ; Haar Herstel Middel" . I ' . .
ril' L L E:-.'opgemelde Schapen en Bok. BN': I BIJ DR. O· F. JURITZ & 00. zijn Twee van de Heilzaamste Mjddelen voor alle soorten Oogziekten. hetzij
lj" k i u, III ultmnntende. couditie en ! BE Z I G HEI D SGEB 0 UWE N ,door ouderdom ve~z~akt of door andere oorzaken ge-i.nfla.mmeerd en. \i.1<lende
pel' I r. In O~~f'llI:,gt,. 'p.o~I~,.kve;koch~ I ,. ; N.B.- VRIENDEN LETTEN ER VOORALor da.t de MedICijnen van Dr. C. F. J. &: Co .•ofsc}joon tegen Vemllnderden
~"J',t:I\:~)(~~nc~t~:n\ ~~~gl-~~:~l~\;! ~~ a~;~ : TI', FRASERBURG. t I p.rijs. aangeboden, no~hans .van dez~.lfde goede hoe?~?ighei~. blijven a.l~ ooit i te ~oren,. en . vol~t{ekt
J,.ht vs n Si~gters Wl\aI'Jlg. IIn den In80lventen Boedel van ALBn, niet 111 deugdzaamheid verminderd zIJn. Geene MedICI)neA ZIJn zoo geschikt voor ZUId Afrikaa.1s,dle van

IC J. ~{ALHERBE. I TRITSeR. i Dr, C. F. J.l!RITZ & Co, zijnde ~ij zameng68~ld uit de beste gezondheid be,~rderende bestanddeelen I

Paarl, 12 Febr. 1885. --.; Een proeftijd van meer dan 50 Jaren heeft. dit bewezen. I De Chadergeteekelldeu I znllen dOO11 VerkoopeU
J S. MARAIS.ft C Af'ala- DE Onderge-teekende Cara~ren lP' I I

APO L OGIi~ "v"errokeo~I~lzSeDdn,a.!'...F,~~e:b..,ul~.:l;a':1~tbh1ek88d05'[. Dr. ",C.' r. Ju' r i.~!!i,Z ... ,,",~'.'0"., '0' p' " PER PUBUI!KE VEILING,,. • ._ gc, U Woe~, ··~5sten :reb~,
TI! HALFIl URE V.K., ENGE T' b 1

IK,CHRIST1.u.~ J,\CQBCS JOHA!'- i 'II> L APO H~,EK. IJAT KOSTBARKGJ£BOUW, BEKEND ALS
\ F.R JOOSTE, C.zn., verklaar hier- Dat Welbekende en prachtig gelt'gep .~

mede dut ik inllig leedwezeu gevoel Erf'kgemterktedNo, 13, tgroot tomtrent't3°f PST: H~ T M ASO' I CHO T ~ L
: ., vier ante 1'0 eD,me grooeen ulg'!'- LOO RAAT, K,A A. PSTAD. • J...!J ,

over ecne hoogst. onzerlelijke daad I breido g..bouwen er op, bestaande uit ~n ."3...£l1. .
door IllIJ te Cnlv iuia gepl ..egd, waar-I g",id1Ilk Familie Woonhois, met dubbele i GELEGEN IN HET BES GEDEEL'lE V..i.LVDE STÁD,
door ik het karakter heb benadeeld i Terdi~pitlg, WinkpJ, Pakhuizen, Buiten- ----------"!"""P-A-AR-. L-SC-H-E-B-RA-N·-O-A-SSU-R-AN-Tl-E-.--T-·R....jUSI-T-M-AA-T-S-C-HA-' P-P-IJ.· BEVAfrrl'ENDE
van de hier ondt"r<renoemde Jonze I g'l·!,oowt'n.enz. SIL li CX 1 : iDame, '" g,oote ",~a;.t ",,,",makt' IJ;, Eigeudom i- nan drie kanten "1'- ,l Groote Kamen.. Huff<!tkam~r. Pra<>hti!leBiljart.
aan hare Familiebetrekkingen. gSrtendsctdoorkde voornaakmkstle'kstr~ten~rrt ~UBLIEKE VERKOOPIN G kamer, Kanhen, UltJp'ebrelde Stalling,. enz.

Ik kl
l' 1 .. a, en an gema e IJ IDgeng . r

• ver' aar pegtIg (at Ik mets w:ordt'n voor bijna ee.ni~e soort Groot- pf ii 600 Extra. Vette Ka.a.psche Ba-
weet tegen het karakter en den Kle iuhaudel. De plek I~ goed van Watllr mels en Kapater Bokken.
goeden naam van Jongejufvrollw voorzien, en de Tuin bevat een verschei-
C'ATHARI::S-,AMOOLMA.~,en dat ge-: donheid van zeer keurige Ymcbtboome]i. OP WOENSDAG, 18 FEB. AANST.,
z~~de Jonge Duine mij nimmer: LIBERALE BONUS. ZULLr,N opgeml'ldeSchapen en Bok-
eernae a;,mleldl~g ~cgeven heef~, belol I ken publiek verkocht worden aan
ZIJ In gd;chrdte III woord ot daad, J. F. BOUHIlILL,} Gez. UL:\PMU'l'::l ~TA'rIL' 'I" 1'1 k" . ' F. J. BROBHS CnraLoren.: ~~'.. D ..... I]ZU en ze er
om te doeu hetgeen Ik geda,an heb, ' I prosent zIJn. .
weshalve ik alle gezegden tegen E. R. SMITH, Afslager. D. c. HAUPTFLEISCH.
haar ttrugtn.:k. S i'l ELL EN BOS Ca Paarl, 9 Feb. l8~5.

Ik verklaar verder dat ik. n.iets te 1 • '
h b

h ;J. S. Blarai. 6. Co., Afslalen.
zeggen e tegen et hUIS van ~ .
Mejufvrouw de Weduwe NEL of
tegen eeni~ eene van de Jonge I
Dames, die bij haar huisvesten, ot
t.egen anderen wier namen ik in
deze zaak mog! geuoemd hebben.

A ldu« gedaan te Cnlviuia, op he-
den den l êden .\ o veuiber 1b,:"'.

Geteekend C J. J. JOOSTE.

G {
.L W. FELTO~.

IT'CIGEN: J. C. VA L ENTl~~.

I

VERKOOPING PER IPUBLIEKE VEILING,
, ,$N

KOSTBAAR i VASTGOED.
GEASSIGNEERDEN BO~DEL VAN M. J. DOlLE.

Publieke Verkooping

V.NN EENE KOSTBARE i ., . B.O.US.
Termen zullen zeer gem~kkelijk gemaakt worden.

'i -
\'EnKOUPI~" 'Il.~~~GI~NE~ THN 11 UBG.

VERDERE INLICHTING VERKRIJGBA.A.R, HETZIJ BIJ

BALL & L.SGREW. Assignees.
, I or

J. W. MopRREES. Jr .• Afslager.
St&ndard Bank Gebouwen, Kaaps~, 12 Feb. 1885.

WIJN-, ZAAI- EN VEEPLAATS,
Vee, Graan en ander L9sgoed,

rr l~ '1'U L BAG H.
In den Gea.ssigneerden Roedel van Wijlen deu Heu JOH AN

DII:DRIK MOHR.

OP VRIJDAG, 20 FEBRUARIJ A.S.,
ZAL de Ondergeteekende Publiek doen VerkoopsJlj op de Plaats zeIve, BELANGRIJK~ VERKOOPING

VEEPLAA!isËN, Enz.,
rI'E

KLEIN ROGGEVELD, ~FPEELING WORCESTER.

~'

VASTE EN LOSSE GOEOERE~. W:E1_.JLING'rON.
In den Boedel van Wij l:-:ej v. A,S':-I.~MARO~- t 90 Extra Vette Kapater Bokken

RETllA NEETllU~O,we<iu...~ wijlen den (PElt TRBIN OPGEIlRAGT),
WelEd. heer J. H. NE:ETIlLl:oiO,Sr. i

. De Woonplaete van den Overledene, gelegen al\lJ deo Witzen borg, grojt OlD:
trent 915 Morgen, waarop staan een Woonhuis, Wijnll:elper, Bedieuden Vertrekken,
Kralen, enz. De' Grouden zijn beplant met een Wijogaard die zeer aanmerkelijk
Vergroot kan worden, Vracht\>oordeL, nitmuntend ZlluilaD'I, Veeweide en Tainland,
met s olop loopend WIlter.

VAN

I. VASTGOED:

I ULLEN publiek worden verkocht
-/ ~ uit je MAHKTKH,AAL te Wel-
lington, opDE o[ldergeteekAnden la.;t ontvang,n

hebbende van heereu Executeuren
Tt'stamentair in bovengemel:ien Boedel,
zuileu Publiek Verkoopen, op I
Dhl"'sdacr 10 ~laal·t1885e e, l'IK, ;\IAlnIlA JOOSTE, gebJren vA~ OP DE PLAATS ZELVE, !

WIJK, verklaar hiermede pleg- TEN 10 URE 'a MORGENS,! LET WEL! De Verkooping beg.int
tig, dat ik innig leedwezen gevoel ' precies ten 10 ure en niet na aankomst
over zekere uitdrukkingen door mij ZEKER ERF, met Twee Snffisa*te v.an den Trein. Koopera gellev~n dtlB.~ij
gebezigd tegenovl:1' mejuf v. A BRA- ' WOONHUIZ l<:Ndaaropstuande, iu gde· tiJds op de Plaats tegenwoordige te zIJn.
RAM VAx WIJ x, eene Cornm issie den stllat van raparutie, gele~en in ~,e IJ. W. VAN ZIJ L.
van den Eerwaarden K erkera.ad en Kerkasraat, ID dit Dorp, nabij de Kerk K •en Publieke Scholen, en zeer geschilkt' Vendu- antoor ,
anderen, tegell het karakter van de voor het drijven van een Handel, ~et Wellington, 3 Febr. 1885.
jongejufvrouw CA.TH~RI::S-AMOOL- Bianeuplaate, en beplant met Vruchten- MALAN & OELLIERS, Afslagers.
MA!' eli ai.deren, die bij mejufvruuw boomen. '
de wed. N EL gehuisvest hebben, en
waardoor ook een blaam gelegd is op LOS SEG 0 EDE REN,
het huis van gezpgde weduwe NEL.

Ik verklaar verder dat ik gereed Tot dezen Boedel behoorende, ,
ben om alle zulke gezegden te her. 1 Bestaa.nde in Voorkamer Set kompleet, 400 Merino Aa.nteel Ooijen, in
roepen, gelijk ik bij dezen Joe, omdat zooals Ronde Tatel, f5pfa en Kanttaf~ls, extra. conditie
ik niets weet tr gen het karakter of i 2 Dozijn Stinkhouten Stoelen. WasFh- 300 Jonge Hamels en; La.mmers,
den goeden uaaru van gezegde jonge- en Kleedtafels, 2 groote Kleederkas1len, I in extra conditie
jufvrouw MOOI~'fA~ of eenig eene een Piano. Rustbank. Vederen Bed~en, i 200 Extra VettE' Merino Hamels.
der jonge dames die bij mej. NEL ge- Matrassen, Glas- en Aardewerk, ~L- , _- )
huisvest hebben of zulks nog doen i VEREN STANDAARD, en 0l' "oeustlag, 1S Feb. a.s ••

Ik vcrklaar eindelijk dat ik vert.: 10 AANDEELEN in de Protecteur Brsnd
herd en onchristelijk geh~ndelJ heb \ Assurantie Maatschappij.
door geruchten te verspreiden waar-
van het nu blijkt dat deze valachen lBO N U ~ VOL 0 F,
leugenachtig waren. t J . .MADER ~ Co.,

Aldus gedaan te Calvinia oP: Afslaqers.
heden, den :l8sten t-i overnber 1884. '

,. II Stellen bOllcb, Il Feb. 1885.
G eteekenJ M. JOuST E. . ALGEMEENE BOEDEL & WEESKAMER.

Getuigen:
~.P/·;~O~:.R M:8R'oH, PUHLIEKE 'ERKOOPING KEN NIS GE V ING.

_________ 1 UN. . Wijnga.a.rd SNOKI14ESSBN, en een GrooteD Voorraad

BEKENDMAKING, ILevende Have, enz. HI~~,~~~~.Ii.,.~t~Oi'.U¥ALGEIU~NE UZl!iRWAREN , ", _ .,: J, J. THERON, AFSLA.GER.
A J

' T ROUX)i TE • enJUWELIERS~AR.E.NtotopGllAVbN~GI~AVEN!GltAVEN!NU VER'IT,· ...iRIJGBAA·· R·. . . '.., R den 31sten Januarij l.l, III handen _.
.•• B.C.~., ,j D 1....0 U ~1U U I' va~ denOnderg~teekendevoorrepa-,. STELL~~NBOSCH. BESTE GUANO. HE'··r·· ' FIJNE

ZAL Zich te PORTBRVILLB als, In het Di&triktCalvina : rat16 gelaten, Binnen Zes Welten
GDEf<:SBF..EH"op Donderdag,; 1 d I I t Bo d 1 S'CHiLK van dato dezes gelost moeten wor- ---

d 12d d
. ~ tt ' n en nso nn en e e van.A. Publl' eke Verkoop; ng DE Ondergete1ekende de GDan0 Eilanden V d Bh' 1 d h Kt'

en en "zer, uecrze, en. WILLEM BURGER Vill DER i den; ill gebreke waarvan dezelve .LU van het Gouvernement gekocht an e ec uana an sc ewe SIe.
EEN TREURIG ONGELUK • MERWE, 'per Publieke Veiling Verkocht zul- VAN ZUil. hebb.mde, is geret'd aan Boeren en

. OP \\ O.~~SD,tG, 18 DEZ~IL ~~st:~.rden voor het dekken van VERKIESLIJ K VASTGOED Landbonwers eeu

AAN BWIIIIVKRW.&.IITINEN VRll'lNl>ItN, i NABIJ HET DORP. EERSTE ..KLAS MONSTER GUANO
wordt bij dt'ze bekecd gemaakt, '1 H. HOLL.

Jat op den 6den Februari)' 1885, ver. DE Ondergeteekenden zullen oen Ti VlB8ClIllUN,
d Calvinia, 13 Febr. 1885. ddlonken is, in een kleinen dam waLer, bij Verkoopen op bovengeme en 0E Ondergeteeken ~ last ontvangen IEn verzoekt da~ alle aanzoeken vroeg in

Jell Trapvloer, ons t.renig lJochtert je, datum, het volgende nam.:- I . hebbende 1'6n MeJnfvroaw GIORGIIhet Seizoen gemaakt worden, 'ten ei'1de
SARAH SUSANNA, in den onderdom 4w Schapen en Bokken .1 Oproeping van Orediteuren en GOllooN, zal Pnbhek Verkoopen, op delhem in staat te 8tellen iD de aanvraag
van ~ J·aren,._!maand en.'.29 dagen. Hoe Debl·teuren. Plaata zelve, . naar het Artikel te ,oorzien.-Men ,er-

8 Ollsen (in prima conditie)
zwaar bet voor ons ook zij, zijn de eenige 2 Paarden (}{ij. eu 'j'rek) OP 1\Jf'.AAND AG, voege zioh bij
troost de woorden vaD den Beere 2 Muilezels In den Boedel van Wijlen ANNAM.uta.l- .1I.L
Jezu8: "Laat de I-;inderkens tot Mij 4 Ezels (Uunkeys) R1TIU NUTHLI1IG,geboren M.lUIB,
komt'n, want honner is het Koningrijk lOpen Kar wednwe wijlen den ,·WeIEd. heer
der HelDe!en."-~1atth, HJ : I ~ 1 Stel Tuigen JOlUlOIEB BENoes: NUTHLING,van

I'. J. NEr;THLING, 2 Open Wagens Neethlipgs Hof, nabii Stellenboech.
G. P. NEETHLING, 1>Neerallllillde Kapkar ALLE Personen eenige vorderingen

Geb. BOTHA. 1 I<:gge
Z
w"rt RI'vl'er, 1 L G hebbende tegen bovengemelden
'. ot raTen Boede!, worden verzocht dezelve in te
Dist. Caledun, 9 FeLr. 1885. 1 Yloeg zenden 8an den OndergetAlekende, binneD

2 Rifles (in goede orde) Zes Weken van heden, OD die IAn ge-
l Lot Pikken, melden Boedel ieta verschuldigd zijn,
En wat verder op den dag der bnnne schnlden te bet&le~binnen gezeg-

Verkooping mag word elI aangebo- den tijd.
den. 'CHARL M. NEETHLING,

Voor zelf en mede-Execatenr
Teetamentair-. I

Stellenbo80h.! 10 Feb. J8s6. l

LOSG01~D :nillgrsdaU'"" ,
v'AAT W'EHK :-KDipen, Kleine Vaten, Trap- en Óuderbalie, Trechters, Bran-

dewijolretel, eu. _.' ' .
Lh'VRNDE HAVE :-60 Aanteelbokken, 8 Aantedbeesten, 3 Paarden, 2 Mer-

ries, I Ven lea en eenige Varkens.
GltANh:N, circa. 100 Mudden Kooro,20 do. Rog, 20 do. Garst, I lot Haver-

gerven, Stroo, enz. ,-
BOERU~RIJGEREElJSCBAP :-1 BokwageD, 1 Kapkar op Veeren, lOpen

do., I Span Tuigen, 1 paar Achter do, Jukken en 'l'tokgoed, 2 Dnbbele Voor-
Ploegen, 2 Enkele do., 2 Eggen, Graven, Pikken, Vorken, MandeD. enz.

BINIJf<:LIJK de gewone voorlaad HUI8}{AAD.
WOENSDPLG~ ~1 MAART A.S.,

PUBLI~K DOnN VERKOOPEN,
. I

1. De Plaats "LEEUW~O~TEIN," Groot omtrent 500 M9rgen.
II. ZEKER HALF AANDiEL in -de Plaatsen "FORTUIN,"

"AANSTOOT," BRAND-VALtEI," en "DRIB VADERLAND-

SOaB RIETV ALLBUEN," me~nde te za.men omtrent 29.300 Mergen.
Deze Plaatsen, met uitzondering van de laatstgenoemde, Grenzen

aan elkander, en zijn gelegen zoo1s boven omschreven, omtrent 18 mij-
lén van Matjesiollt'ein Station. ij behooren tot de allerbeste Veeplaat-
sen ill dit Distrikt en zijn alge mee , bekend, zoo dat het niet neodig is ze
verder aan te bevelen. i

Er zijn drie aparte Opstallep op deze Eigendommen, ook zijn er
twee Stukken Vruchtbaar Land door Klipmuren ingesloten, zeer geschikt
voor Struisvogels. i

LOSpOED

In plaats van II dezer, zooals vroeger
qeadoerieerd, . '

PH.b:CIES 'l'EN io URE.

In. de Insolvente Boedels va~ ..~JLA~S DANIEL. PIENAAR en PIETER
J01lANNBS,J~OOBU8 PI ElfAAlt. .

rue ONDERGE~EEKENDE ZAL
OP

BONUS! BONUS!l
J. J. DE VILLIEltS, A.P.ZN., Assignee.

ALSKEDE AL D~

Graven! Graven!iGraven!
Paarl, 9 Februarij 1885.

H. A, FAGAN. Afslager.

BIEDEN THANS HET GE-EEBIJ PUBLl~K nUNNE

ZAL de Ondergeteeken?e opgemelde
Schapen, voor rekenllig van WieD

het moge aangaan, pubhek doen verkoo-
pen, aan KLAP¥UT:5 STATIE. Zij
zijn in extra oonditie en sullen zeker
present zijn. ' ,

J. J. DEVILLIERS,A.P.zN.
Paal I, 9 Febr. 188 ',.
J. B. .JIlARA18 & Co , Afslagers.

BEZENDING" GRAVEN Paarden, Wagens, Karren,' TUigen, Ploegen, enz., en wat verder zal
worden aangeboden.

N·~ .AAN, BESTAANDE
De v erkooping zal geh~uden worden op de Plaats

II FOR1\l]I~" ell La~ 's Morgens te .. 10 ure eeuOE BEROEMDE "VINEYARD SPADE," "DIAMOND, ",' LY~
DON,n "SHAMROOK," "GEGOTEN: STALEN," E:\Z

ALSOOK:
MESTVORKEN en SOHOPPEN.

aanvang nemen. : EDWARDSRARPE,
Eenig Curator.

WM. HUMPIlRIS ..

Schepen op order in alle lloorten Britsche Goederen en Goederen van het Vutoelaud
tegeD ::'i per cent commiuie, nitg~zocht door Koopel'l VIUl Kolonialeonda,yinding,
en zorgtln voor het prompt toe gel4e rnakeu t.egeu huog,;w prijzen no Prodnktell
tegen I per cent. commissie. OrdertI moeteD ,vergezeld gaan yan KredietbrieYeD
of gededtelljke remise iD Traits pp Ballkeo of ProdukwIl. Open Aunrantiepo-
liMen voor ladingen op zee OlDzee-risico. te deKkea.

'Referte: HoofdkaDVlOrvan .de Londen en W~tmin.ter Bank, of de A.r.gra
Bank, LODden, en de meeste der ~oloDi&leBanken.
_ Loopende-Prijslij8ten, RapJKirWDover Prudukten, P.UaUe Doodige moo.tert

en iulichti.0l op aanzoek.

(Zijnde een Vertaling van ~r. CLARKE'3 Boekje: "The Tra.JlIvaal and
Bechuanaland") in Pa.mAetVOrDl>

OVERGEDRUKT UIT DE "ZUID-AFRIKAAN."

Prijs 6d.; Per Post 7d.
HOFMEYR & REGTER

U~N l6DBN DEZER, 1 MidJenhoofd, Kaapstad.

Ten 10 ure des Morgens,
JUBEWiL.lllKllIlDE 'LUTS Stukvaten

"SPRINGFIELD;" '.
Vroeger KRUISVALLEI, gelegen nabij Kwpen,
het lJorp S~llenbosch, v~lop voorzien Hogsheads
,an Water, en zeer geachlkt voor een '
Wijn- en VQgellltroisplaats. L'N allerlei andere soorten van

Verdere omsohrijving onnoodig, daar ~ Vaatwerk, te K oop bij den
de Plaat. ze~r wel bt·keud ill. ondergeteekende, tegen de Laagste
Bonus Volop, en TermeD van Ver- Marktprijzen. Termen zeer billijk.

'koop Billijk. LI.ZUIDMEKR,
J. lU.DER & Co., Lady GreY S'tnlat,

Afslagt:rs. .I

SklllenboSoh, 10 .t'ebr. 1885. Oqdew:erf, Paar

H~GllIESSSLICH & CO.,
Weavers' Hall, Wool, Exchange, Londen,

SCREEP8- EN CO)tlllS8E KOOPLIEDEN,
QPGElUGT 18~~.

UV ERLEIJEN,-Te Philadelphia, op
Zoodag, den 7den l"ebrullrij, mijn

teeJer I.(elidde Echtgenoot P. M. Dil VIL-
LllIIS, Gouveluement!! Onderwijzer, in deo
o:ldrl dum \'1111 ;).) j>lrcn.-Iliep hetreord

E. ~I. DH VILLII:<:RS, .
Geb. Louw.

Philadelphia,9 Feb". 1884.

W. A. CL'RREY, 1
P. O. WEGE, Cw'&U!:ren.

Gebouw der Kamer, 76, ACl(ierl''Ylt:raa',
Kaap&ta.d, 10 ,,,br. 18t!ó.
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m...... ",. cl.. Ir~iLiIll8U. 'fmooneD oIlwdallbn rAARISOfIB ' " ALS CH' fi' . .' ,. . .
!r;~et~'::Dek:ijtui'::8h::r:~ln~·i~nd!:il 1hudaaurantie I;TrUtmaatlohappij 1.' &lUI" hIW', ..... ', "1' a'.ooUclaap j_ < a-n:·· ' ~."Aer:,'
Iteb ik Ian III de leelen der ker"'.reenllrinjll· _~ DU
eo.. miesie "1l"lIIAjfcl: W,,- b.t uw iDdruk dllt X:UU.lfIRUWS. - )(EnK~.LIIX:.-BOLLA Z·ELDZAME KANS f I
~:"I,,!U:'~~.=n ~oellEr';et~~~:oo~~ ~!e~.!: Al'RIKA.-1P&l~;S;- "1886.' ZELDZAME KANS f , ' . DE I GUTA'· 0--'GU'AN I ') " GUA" 0' ,i,
d::-:i:.I~:n~,;j~::~:.on::o:.nD~:dr;r:~k:::~ nAlIRRNtEUWI i. er Mil m&A~::~t~rl~IIPt PuL.li Ir --.r- JAA.R~J&SCHE VERGADERINu i'. '. ,\_}·· L'. ~. 'K tb v"H

JI~"q bele
tO~p".... llJk iL Op bet lI'e".t<>n all8 jfenulli ""cbi6t: d•• r de Tweede Kamer 'fIlO*Uti b~~I~ I U elle t' erlroopinG I j i . I.' 0 cl k d •. d d h' D__ nftdem~ op' os are u.smeu n
of d.lI be.lwl op cle tba~s in funetie sijude en d. Eer.te Kamer mur ,oor een ~ blik)e! Il e Van Leuen van bovengenoemd GP.-.. , . . l\. ~l. erge tee en e vestigt· e aan ~ t van rsoeren en ~"" .1
predikanteo kan wordeD toegeF88l en alld leden , bii-en "M, • : VAB IRK PER J:oII'BURI>'I'1 ""..1._ h dl, V d GUAN l' Ik h te V rkoop eanbiedt t~geo UZ .EBI.
aer k~k"(lOmmiMi ... YtlrjlAd.r1njl war-u rnn opinie, I lid ~ini4t.rieël Vertlall' oy"r de RijiéibkolD' 'ooot",,-uu.p zal worden ge Ou en 10 ' zIJn oorrea " we e IJ n e bé dOl"
d.ldi,~lIeenbDdoeI.nop4e oituwaanko:nen· eten in bet jMr 1884iepublieilleword~zI. D. WIJNPLA.A.TSEN, hetS'I'ADBUIS alhier op Billijke Prijzen, en welke, na onderzoek onovertrefbaar zal von en [')EHeerCIWJ--;:::-SOlAftD'8p'
dd predikant.n. Ook te ~taDd.rtoo ia dit bOQfJ inkomsten sijn 100 ... t £98,ooob.mMift de JlamlDII' ' worden, wat kwaliteit eo vergelijking met andere merkeo. betreft.: -4:.ld, alias. Klftflv4lteu, ubi} ~:
Toor ho, f4 ge'f!UKd eD in '''Auilg8008mdel1 .;0 jf.bh· •• n, en bedroejl"'D £70,fXYJ mind.r "aD in VAATWERX, EnZ.t Dondn...Jag 19 dezer h he d d KId Guano I I"" '" U""
beaDtwoord, "~n de ae8 ble re n 'fijt over, ))e 1883. IJe uitjluen daareDtegeo etijgen 'lf"'jf"ld I Fr hh .Q"Q ,. ,L'llar e~ wel ken i~. dat de ~r .i.o ~e 0 ome .zon er ~ I leuboacb,.heeft de ODderge~keodetl ge-
p~dikant nil rr~lori., die al de liUiojlen bAd en luO w'JrdM de ukol18J1 altijd grouter.1 EeD.' ansc oek." Afdeeling Purl. ." . een zeer genngen Oogst kn)gt, terwijl ZlJ, die er gebrUlk. van IDB!keD 'Inti plIbliek ,te verkoopeH, op
~1)jl.wO?nd wu '"n b"aelfde g.tOoleD on ouder- pracbtill yonruitsilfll. 'eEN 10 URE DEt:!MORGENS )") k bId 0 cl teekende Boe
ling Ntller liD de N,O.ref. K.rk heefL b.U.lf· I. h•• r Wulb.ra ia met een jlrooteDleerd.rbeid, ID den Geusigneerden Boedel .,.0 DAVID' .' , eeu overv Oetllgen ~ o~st ma. eli ;. zoo .evee ten erge : - Mand" Jl .'ezer
d~ n.rk!aard, Er 'lallt eeDe merkwallrdige bij d. herst.mming n"tuurlijk mel b.!~~lp der JACOBUS ROUX. r' d' ., R .ren en anderen, die ID vonge. jaren ..geen V OOI raad hebben kunnen e' ~.. ,
.1ldrukklD!!, rnn den pr ...ma"t nn J.ij.f.nbll'g Ro"macben, tot ii.! dtlr Prcvleeiale StateD no . en em ~ het Jcarlijksch apport b k t t kt' h h t Artik 1 dit jear aan te schaft'en TEN JO UBB' JlOBGBNb
lI'eDotolee~d, nl., lijn ant .. oord of bij bem de Utrecht jlekolell. Hierdoor bebben DOM &lIti· 0 1l( d 16 III . van het Comité te ontvangen en e omen, en s er s e aan, ~C. e erd" d "
1.ewuatheld be•.t,"t. dat do Rete van le!!,itimlltie libf.ralen iD dllt 001161111 een betrekk.lijk~ meer· lt j' aan ag, I.' eb. 1885 ti n ni C' té Led t ki A Ue aanzoeken, welke inkomen, zullen prompt wo en Ultgev~er Op de Plaats adve,
ook UD toepauwg 18 op diënstdoeade predikaa- derheld 't'erkr'lI'eD, d.t 'fooral ook 'fila lIe.ilrt i. 'ZAL de Oodergeteekeode Publl8' k .l.oeo alle k voor ide 1 . -be . rhede lezen, en termen Van betaling ziJ'n het gewoon crediet, of goedgekt:urde wi~. EeD AIIOI'timed KOSTBAiJ<E HUIS.
t.D. Nil .preek ik 'aD .eD predil<ant n<lj{11'.1 bij verkieliDgen .oor de Eertte K.mer. ,Bet it " soo VOOr an ere Zig en. f k Id • k . M.EUBELt<.:N h'k Z'
.. et A, B. achter lijD num, H.t doet mij leed opmerkelijk boe de liber.leo IIch\eruil p&ll bij VerkoopeD ua deo _tbiedeode. 0 voor ontant ge met rwme orting. .' gese I ,.,oor lt·, Eet-
dal antwoord te 1Il0et.n "'Qrl~.. n, .. ant YAnden oft!!,en08jlelke yerki .. iDjf. : L VAS T G0 E D.-De KOltbare Plaats I P, H. FAURE,. MAN UEL ALM EY DA ~ eo Slu'pkan'el', GI .. - en At:rde"er.k,
ursteD d.g dftt wij hier tu.meo lijn (leiumeo 10 de Edste Kamer i. met 31 tejleo 6.!.emmeo II LA MOTTE," eo daaraao greDMod ERF. Secretaris. ' Keukerrr."cedacbap eo .,ersoh"ideoe aD.
°hofl-roor del •• ruoillinll le ",prk-D, b~.f, bij mijn de beftrootinll 'foor h.t Dep, yan OorlOI1"uugeDD- PACBTLAND, gelegeD all boYeD, noeger P I F b WaterkalJt-straat, Kaapstad, 28 Jan. 1885. dere artikele:Dji
art g'.IO .0, en daarom .pijt bet mij d•• te 1II•• r. men, I)" Indiacbe ~fP'OotiDg i. nil lIaD,die orde. heb d W' i Raar, 11 e r, 1885. . ALS".ED -0 praoh'l'g D----boo.-n

T~,:"nIlIn bem dan die nuit 1l..dIlRDwerd, leid. OOI' WNt·lndiache beaiuiDjfeD .00r.1 't"e~i.DeD ooren e a&D Ijleo uim eer Jozu" Jou- .' AAT8CHAPPIJ·.IR ..... . DUZIJ MJ

bl): Ik b.b dIl' 'roe~.r lOOnirl inll'lieD, mur tbane d. bijloodere .ardaobt d.r fu!!,eri~, De BlRT, verdeeli in 8 Pereeelen, 6STl?RK l~EZELS, Dti SIN,llf:R,,:FABRIEK ,v ·. , . • Kla.,ier, 8eoig. Vogel.troiHn, een groot.e
DOm~I Ik • .,klaren d.t die .cte ""k moel Il"" to•• tand d.. r ia .erre 'flin rO<l.kl~DJig, tJ i. iD No. 1. D. originele Opstal, bevattende een ~ ~~ JJ u: JIl BroeimachiD8, 00'., enz. ,
'~ÁIl.d worden '8n dienstdoende predikanten : de Wetll groute beboefte Aan werklu~b~lI, en er groot Woouhois, WijDkelder, StalleD, j Een Cbrillt-y'. Broei.machine, met deo
hl.erwt .011l1_du. dill, toen rle predikant van wordt DUyoorJiC•• teld om ChiD~leu te I.\en oYer· Kralen, Bedieeden Vertrekkeu,e8o Wa. : 6 .JAREN OUD, De arootste Naaimachine.Pabriekanten ter Wereld.: oodi ...en .nrmrato (C' I ti B 'I )
LI)denbllr. hie r t. I'rdoris .... , bij eerie and." kOlDeo oour den arbeid op de plaotaai •• , Elout" IJN UIT KOOP bi '" k--1. t n ". r r= II rreu a log ol el ,
... n,,'I)a ë b.d, Ilij i. eerlijk ,,'DO'g om t, 'AD Sout.-r .. oud. Jr" een broeder 'an hem, di. termoleo, die veel 'foordeel opleYllrt- Z DE HAND 'fE IJ ~ EI' w~T'den nu meel' dan een h a I ve m illioen jaarlijks vel' oont ~eD M.1.~r.88 Kombais Stoof, :;0 Gallou
.'II',en : on Pr-tOI iA b.b ik JU. oed.cbt en t. licb lOO 'oor de Doet i" d. b, •• "'eotel.) be.lt, alles in de beste orde. De Groodeo, dep Ondergeteekende, eD zijn te L • d 'ldl .. "J "'aol1:, ).louten "KaaIen, Plailnveo, WDDr.

r. • ~ d' 'd d H I J)E GROOTE VERKOOP lever;t hd overtDil(lllld.t """'1.8 VBO e l(e'l ..... 1. e~ il • -Stacd.rton tóó, ." d.",oru .tem ik d.t dier,at- muur ool.ra~ o,.rl.don is, trAcbt nil d" vl!tflM.uw· le zeer Vruchtbaar zijn, bevatten ee" zien \f e PlaIlts van en eer pile lf' I .. d DIatie lie -IJ onder NOJ'ge KalkoeDeD, 'ardappelmoe.d d d • W' B . waarda van flue berotmde lohin ..... 1>11 IS toe te BC lrll ven aal1 0 rep 11. Q,eu. pr. 'Ha .tell d. oct ... n le~iti!ll.ti" dd b..lallll.tellio!!' in on Id W•• l-Indiac:b~ bosittin· Ijngaard van omlrent 80,000 Stok • DI ILLI&RB, I,ANGEV ALLEl, acbter " I. 1 Ste kte pr ht.t-en reu, en •• , eaa.
,"ne.u mO<'t.n ov.,I·I!'Il~n. Ik d..nk dRt geo, ook buit.D de Kam.r, op te wekker. keil. prachtigeD Vruchteuboord, TuiDeo de Pilari. "ich hébbeD verworven voor Uitmuntendheid van _lie , r en ac. NG
.I.cbt. 4 I·d.n "Il de ••• bun !l.. o.len re~t· KyaKKLlJK.-l)e 'erkiezin~ voor g'IIIAlltigddD eo BoutbosicheD; ook is er goed Zaai J IR EN Steek en voor mre volkomn:e Bt1lilbaarheid voor alle soorteD van !faalwerk.
.Irnka bebben uitg •• pr,'hn, f'it Il",ft mij ."" in b.t K"'8coll"ll'e t. Rotterd.m, II. 1!'o~d.rd·1r eD Weilaod, met VOLOP LOOPEN i' • P. K ST . SIN'GB'R'S .Kunnen gehuurd w.rden met,' dr
Itr.,.1 v.n moed .n b,)<.p.. Wordt ,cbt.r flllt- (l"bouden, is bij.onder gunstig ,oor de O.r.for· W T Paarl, Il Febraarjj 1884. J __
~eboad.l1 &all het helllo.el d~t de Rcte fon md"ldeD Rfg.loop.n, AI bUllne clIDdi4l1hn-47 A "~R. keuze van te Koopen (W(1r
I•.,itim.tie . uo tO-pII88lnl{ zal lijD op .11. pr.- in g.tal-worden jlekolen mot een meerderb.id No. 2. Waarop staat een Det WOO~HUIS, KAAP L\E GOEDE HOOP het betalen van
dlift"t.n bil b.t "')jlel,blik d.r ~.r.elli~inll, dan YBnoD!!'oveer &10 .temm~n, 3,300 .ttmlleregtil{- beplant m~t omtrent 28,000 Wijn. V
kann.n wij UiL .I"nd.r Il""n en het i. ni.t deo b.bb..o RaD de 'Iemming d."II>(~DolD.n 8tokken, een groote hoeveel beid Eikeo. SPAARBANK VEREENIGING Prijs van NAAI 5s.
noodig .,rd.r t•• pr.k.n. Er moeten mAArIle.n te..e"over 1,6i6 in b.t .orille jaM, Van d.I.D boomen, goed Tuin- en Zaailand, V.e_ • I P~ il WEE K.
do.k)-som gewono.n .. "rden, ~Ianr dit wil ik k .. amen onjleve~r ~,OOO den Oe .. furmtlllrden ten weide, eDZ" m~t VOLOP LOOPEND £5 5~.
u aell"e', dAt ik di. act. nimmtr "I toon.u, .. "I goede, Vo,)rled.n jaar; b.bsalden de Irtmi- WAl ER. KENNISGEVING AAN INLEGGERS.
::n~k·f'i~du~:d~~,~·el: ::L~,im:A-:' ~:~~A:~:;~~~ :.".: ~e.t~~~:~~t:':b ~:!e:'~b~~:r~~:~~:~~ No, 3. Beplant met circa 39,000 Stokken, . ----- Kon tant van .~ :~fJACHINV;,S .NO~A!!~:~~~~~ER,
Ker.i du.r"p blijft st•• n, dRt do oeres.lli.il'lI de mi"dorheid, .xt,ra Tnin· eD Zaailand, Veeweide en VAN af en nil. den 3lsten Maart £5 .L,.,a. .1:1
DOOit.. I _lpt .t."d komer. ~"Rr la.t on. DOjl z"ld.n mi_ni.n i. er 100ve.1 lpa.uning Il" Loopeud Waler, aanstaande zal de Rentekoers' , "tolr -.raten eB Ilain..o.n
.e"e POlItnil lI.nw.od~n, LAten wij MD d...... t bij •• n. kork.lijke v.rki.sinjl alo ditmaal De \\ ijngtUlrden kl!lIoen zeer aan merke. flEE" HUISHOUDING behoort zonder een cle~cr Fl\milie-M~ehitJetI le sijl! die: 'f~r 1.3 Il.. ft ~,
Ueref, Kerk vrRgen uf b.1 bt>~in",,1 in d. t".- to H"tt •• ~.m, Scboon h.t ... der boollet o"jlun. !ijl;; vergroot worjen. van Vijf per Cent. per jaar voortgaan all .. scorlen NlI&iwerk ongeë'fenMrd cijn. ZOO eenvoudig, dat een kllld er ,meu£'
)lAMrog un de I.~itim.ti. cp d. Jier.tdo..nd_, .:iK .. HS.ltoDd.n d. lioden d.e Rvonde tut balf I it Eigeudom zal et!rst afzondorlijk en op alle btdragen tot op Honoerd
daD '01.1op d•. I.t.r injl.kumell p'.dikallt.n dwlt. tI.n !!,eduldlg ol' .trRAt, in d.n s" •• uw..,.odd<r t" daarna in ziJ'u aeheel worden Opgeveild. L'onden Sterll'vg " boven dat bedrag wl'rken kan. ~ lf h' te zieD. ZiJ' &iiD ol.o~"riroO:eD
!JaD II bet m.'.ecblen ""g D",~.I'Jk um tute.n. ""bteo tot .i.1 iD d~ stemIocaion, die ".durj", V ATWL'R IJ 7 S I FABRIEKANTEN bebooron de YanDlI,~tnur. ac lUC'

db d k e " A i IS:.- tukvateD, 7 KDillf<n, 1 t . d F b 'k { H' k . k I~er.tan ou Injl t. omen, Z,)O nid, d.n la.t opll"pr, pt vol .. aron, kooden worden loej{elaten, Le 1" ,"',- za geen ren e toegestaan wor en. voor a rle 0 ... er Win e.
OUdmoar uil •• n~8AD,.. ~lis,cbi,n kuon.n lij eon Iii. ,vo ~.duIJJll" wacbtten war.n ,oornamelijk ggerts, wtJPcn, HaITfamen'O'lrdecbters'vE~, Geen lnlerrger zal den naam van W A ARS C HUW ING. . .
ar. ereo ".K aM"WII".n, en d•••• ,,1 md .11. ' ... ,klt.den, die .eret laat van bun .. er~ kWAm.n. ment,. IJupomp" rap-, u tr- ilO rUI- I 0

bart.lljkb<ld ,,:ord.n onl~AD~.n, Iii: i. b.t T.~.r1U'.r d. 0.r.rormee,d8D8tondeQde Ireni· venbahes, BrandllwIJnk"tels,enz, Verder lfeen ander mogen gebruiken en PAS OP VOOR NAMAAKSELS! Er worden ~gingell aa,nge-
g'<ruf•• n rr.OOI)-ir;k. patot, wRarmedo Wli re· ,cl,.D, Grlllliq;.re en Modernen •• re.migd, ducb Panrden,2 Karren, df' "ewone BoerderIJ·ge. aldus zl'J'n deposI'ta venneerderen, b d V k d t vorrwendsel
li b bb b did ., ,vend om ze non den onl.e oe zame te er oopen on er' JelllD!!, ' en t. ou ODen dRt duidelijk m Jet ditm"a Ion .r ge,oll!, rcedsobappoll euz, enz. 'd 'l, .... u
.. orden anJiCemA.kL T•. Amst.rdam io, iD de vori,e .... k, de nanlre- i " I ten ein e ntnw op meer da.n £, 100 dat ze op e€n "Singer Stelsel" of "Systeem" zijn.

(!J'(.,.dt I frl'ulJ'{') aundl!(de 'er~.d"lllg I(.buud.n ,aD ol>d.re eu BON US r BON US! r: in het geheel te ontyangen.
• uogd<n vaD c.tecbizaot.n, bij de bemD pre.di. J T DB V lLLIl!:ttS AP. Om niet btdrogen te worden Roope men slec~t8 ten Kantore der Maatschappij of

C10RI~I:~I)O\'lJE1Y'TIL~ hnten Bda!!," 1'dno<'y, Apêlen Laurillard. lio .• , , ,.~..,., S. V. HUFMEYR,· t . rei A ten
~L() ., l' L ouderlioJiCou dier pr.dlltoIlLon, ilr, Kuyp"', O,S" ASSignee. SecretarifI. .. van hare geau onsee e gen •

- ,,,..i~erd.o(lmd"l.nbi)t,,.tallnbijde.,,ooelUinjl, Pa"rl, 31 JanIIarij 188,';, 'INGERFABRIL~K' l\1AA'r~OHAPp'IJ
lWIl 8TEl..l..E~ONs lUKT nlU.....TWooRDKl IJ K i "nodat gen""mde predikont.n MoJ.rn lij", eli ---- ---- ------ - Th . DES ,~ 1'J 1,1 U . • Wellington StAtion.

'f JOIIDil OK,OV ENS ONZE.RCORRE81'u!'lDL'I'n~, "00 lito dl. '"11Il.mw~ ~.ell .oortjl&l'g b.blMoll" PAARLSCHE ans verkrIJ'gbaar: HOOFDUlfTOOB Il( ZUID·.AFBIKA: 'G O~'U ~ 1EU WS
. . . ,( lp die verl(Rderinjl .. erd nu in overwo~injl "e-' Bad t' T t t h .. ~

lNOJ!.ZOlJDEN .n;KKKl< I[~NL" NU:r TurrnOIl'j n.'m.n ... t in dezen t" dO'1I Mond "n ua la"l(' r n aBsuran le en rus mu sc applJ' a 22 G ROE N T 1£ P L .B~1N, K.A -4- PS rT AD.:.J •
lI18C1iT WOlilJEN.-Rw,] b.,,,,,~.I8<lln!!, ",erd beslotoD e.u adr.s t•• 'm.· - I DR VREDESONDERHANDELINGEN . bID ...,.....--

,d,n """ d.n KerkerR.d no Am.terdam d,)or' Pobl.·elre \rerlro"pingr op' Takken te POft Elizabeth, Oost Londen, Klm er ey en . ur- AAN BurtENL lEDEN
'all, b.lalllihd.lMond.n und.rt.ek.nd meL de b.-, Il Il V al

It,.auf,.rt W.st, U F,br. 1&35, I tUllliog, "d.L .il boo~.lilk ing."oLII.n ".r~n I LAN GENE K, ban (Nat). EN ANDEREN .
.J l11l den R.dnkt, 14r. m.t de I... dour d. b.d".lde prediw"nten •• r·; V AN :MA RT

Mijnbeer,-Ym:un mij •• n plaat. iD u .. r"I-, I",ndig-d,-een I-.r h. !. "if~ in strijd m_t d~~ A 1881.
geDd. niljl'v. ,uDr bd , nJ.tsl.H"d, dALik "ft.,,,. ,be~ln.ele~ dor Gertf, Kerk (')-.,n ~.rzoek.nd,: V~.,E GR ANE N
ondd de .a,,~"cbt fan h_t pabliek .. il br", Il""· I dill d. "e'''rMd ondero oUderhlli(90. z.1 B.~; I ~, ~
ltde, biJbt>:I•• -r .nl w.1 ... teD ... t d. n"'I,,J,," I "IJzeo ow biJ d. R"nUOmlnl>( to '8818~•• reu, !
li)n van atr.tr·n .Il I-~eninlle", d. vel. ho-l .. rt.n tARn d.l 'M.,ek zal de herkeraad Un Am8t~r· BOERDERIJGEREEDSCHAP,
eD dr!"i~i'll~n Uod8 ASH din \)U,j vl,)k L~rAt'I; dhrn It"~r It'kt'r nt~t iolJ.oell, . .. i
~lDt-k .D "'jl'O, ""0 b-rbulddiJk bij m"nd. dd: Up dj. v.r~.d\,r1nll' ",e"te lis. LA~r!IIBrd ZIJne,
prof~l8n o'e-r bt"1J Ui11lt"prOh. .. n ton tnt'jl' p'1i'!1 i modt'rne 'rll'"nd .. ~ tHI\8tJtor op om met 1(,.'~11 t'l
di.nen Ol•• 1. I"" •• 1. b."'ljl-n 'Ril G de 1"f.I-! bill",n ."" rl_ J\'rk.ilJk. Itl!1f1bul, mUI er b.t! 'l.'E .
eD rejlttRllrdijl'bl"id j dKr, vo.,ral t"~o folk w~t d,,, i bUUllf'l tu.., t~ d~,..n, dat er af)d~l" m8.nn~n 10 i BR Ll L'D L' I') I V I l' IJ
"oddelilke .... ,bodell b.kend .n no~tb"n. z"oder Id" plu LI dor Gerdurme.rd.n, ID b.t kl •• cul. J.'.J n n _'\. 1j '\
Ood le.ende <n t.llen Zi I'i' '!!'ebodbDband.lend. 'I'ile komen, IJruHtO. mooteD d. moderneu .icb i . ,

Zijne oordeel.n to ducht~n bo.ft,en bO.Il.""ftlD<i I' vel.eniil·n m.L d. Elbi.cil·lr.uiecu.n, g.iilk I· Nabij Cere,. Slation, .Afdeeling Tulbagh.
nld kan d.. l<n ,n Z'ln. 1>.1"ften "" ."~._, ook. ~<du,,;!' jl<SCbl,dt, , _
DiD~.n. ID de ~"",i)d. I!lecb,.d.ni.,.D ,i"dt [. lut uuderli(l~ d.r Arr.terdBmocbe ,eme.nt. Iin deo lo.oheoten Boed.l VAnJACOBUS JOllAN.
men dAt ""Ill on't'rechIIJiilr' ton Illtddtlo(ll~ rt'ilt"-· J' !Jr, J\uyp~r h~rkf), ..n, en Vr. l'e Harlojl, NKe HUGo, "RO "Plsl88Dce."
rin~eD ~ord~D ft8ngl::'tr()thm, land en "fO!.k OndtH I R~.~~nt Vll~ het Husp,tlum der Vrijtt VOlVer.8i- i ._
II,"B.n .n p:'jle" .ebuht jl".n ell um~.ke.rd d.t I Irtl, jl,·k"a.o. lllJ"~ al de pruf .... or.n dier'
waar God. ~f.j •• t.11 .rkend' en Z'Jn. wetten: U"i,.,.ilelt b.bb.n e.D plAAt! ic doo Kerk.-· Ol)Zat,lll'dag, 21 Feb. aaU8t.
Iloboonumd word.n Htdd, bl"tl ell w.I"'Mt rlUld. ' ,
be<orecb.D, ' lIet llol'p.t.um roa ~9 Januarij g.oJl"nd .. or· TRN 10 ual'! 's AlOBGRNSPBRCIR8,

Ho. jlnt bel in onz. I\olonie met 008 I.nd ." I den me, eOD p:egti~. red. door Pruf, II., ZAL dJ Ontlergeteekende publiek doen
~olk? HolAAs! lI ..n~.l'l!o,,,,d, :RIW".d., pe.ti-' HArl"!!" , ~ verkoopen ;_
lontie .n o"rloll 1reijl.n .n ,:.reo ono in bet aRn- I ,liet de moderne ,ertaltr.g ~.n bet'.Oud.l
g.. igt. Met IMofPrd•• n l>.argate barteo liet! l_.tHm.nt ood.r toe'l~t fall Prof; Ku~nen: 10 Stuks Aanteelbeeeten Ossen en
m.Di~een do Lo,ko:rst tPiI.mod, ! IcblJnt b.t nld te "III~ •• Iott.", Jen mlr,.le, l\oeiJ'en

Van .... r toch RI die .I'.nde? \\ il men d.' "".t ,...t b"tr.ft b.t, bl)""lIbr'lIllon der nood",- i 'lf'
oorluk "et~n t{jets dau voort" ..r~t de h!1Ddt>liDIl"n lI."llJke il" dl"n '1I0r riie tJDd~rnt"minl!. bummitl~' 5 lt erfles
onler R,·!!'.ril:1l "n d. voo"cbrirt.n '.n God. mod.ro,o wrll.u sl,cht. een bloem,e:ing UILd'lI, 1 Paur d, HeDgst
Woord. Ed' cbrist_IiJk GOQv,rn,m ..nt. O"rd •• 1 Hllb.,1 beLb.n, Wa",.cbijnliJk. komt. n"eh ,." i 15 Bokken
daD of d. 8tr.tr." . 'P land ." volk v.rwoDJ.ril'g bd .'0 nocb un b.t .nder lote, Illt ~.br.k i 9 Varkens
moet.n bar.n, R.n b.lan ..stollw!!, ond .. do moderD~n, lIK . ..

Slecbte d,i .. "Allen jI.leden k •• rd. ik t.rug'. 1I0Ll.A~D,Zl:ID AFRIKA,-In d. Staatleour((1Jt: oorn en} Rog MIJt
"'n .. n. r,i" •• r d. J;iRm.ot .. IJer, Op Zonda!!, 118 een .chn'voo I(..publlc<.rd .. n d.o Holl~od-I 5 Mudden Koorn \' OOR eene PUBLIEKE SCHOOL,
don :!Ót!teo II. mo,st ik .an Urootri,i.r St8ti.l' pcbeo Cvn.ul te Ilurb.n, d.n b... r lJe \\ aal,; 300 Bavergerven ,gelij"staande aau eene lIde Klasse
oY<1bllj,.r>, I ie d.~ ui nl/pit dvor mij v.r~.-, •• " hernl<u .. de wAIIr.chu .. lnJiCb"VAtt~nde t8jle.II, 1 Wageu IGouvernémentsschool. Salaris £200 en
ten .. orden. MeI UiiZuDd"r!'ï, ,"Il .~ntjl' ",,,k-, ondnordRcht8 ,mljlr8tl' nHRr TrAD'''.1. IlIJ ISh h K v.riJe woning of £40 ~oor Huishuar per
Ji.deu en "!ler,t.o di. Luon. be,igh.id.pIIlHIO." I b8"~t iD dRt scbriJftn •• n tr.urill t.f.r.el op; C OtFC e ar.,
.loten, word di. dR!!, iD het Aljl.m.en .. "."~.r I,,,,, emlilranten, Ole In Ult,rst bobo.fugen .~atl I Kapkar op Veeren IJaar. Er is groote behoef Le aan eea
eo godd.loo .. r dO<Jr!!,.br.~t don 'Hille .nd.r. dA~ I nIL Hullaod t. Durban ."vk ... men eD lett.rIIJk. Dubbele en Enkele Voor Ploegen I Avondschool, waarmede de Onderwijzer
d.r .... k. I:e tr.inb.ambten moe.ten deD (\'.- "iet wilten lwat te b.~innen, Ook D~,llroek-' e lo' g ztjn salaris grootelij"s zon kannen ver.
h....1.D da!!, duor werk.n .D er .... boeg."oBmd I hui,.r, fAn F,c1.. burll, laat VRnlijd tOL tijd, in 17 Plllnke 'g n e; D I meerderen.-Certificaten van bekwaam-
jleeD .. rand.ring in het lle,..o.1 v." bot .. erk, I liJD I•• en.w.ardlj/e e,'rrespond.ntl., een "allr- , nee (Jb
VracbteD en pa'S.lli.u kffam.n in en w.rd,n I ecbu... eude .tem tejl'o d.l onbe.u!ede emillr.e- 1 ~rut\vRgen heid in,de Hollandsohe eD de Engelsche
unoerd ; trllD8portTijd.ra orri ... rdell en v.rtruk- ,reil nMr ZUid Af'I"" b,~oren, ([ w CorrtlpfJII- I Span Jukken, 'J:'rektoaw EIn 14 Hie. I taal, alsook van goed zedelIjk' gedrag
ieD en daar up óien d"or Uud ~.b.i1i~deD dali "jl d""t hM.ft dat ,... d, Jat· ... ach/.r .... g.daa .. , milD 'l'ui d B ~ moeten' worden ingeleverd voor den
ik wat mjsb'lDd.ling Un stomme di .. en iD den: dod wurdt .'I'l!I in d." Jallt..t.n tijd iD d.leO .. ' d V,ea en aa er oer"e- I 288teu Februari]' e. k •. De Applic),nt
r~ten I!n d.e .. oord. bde.k.nt. IJ. WRJiC.'"I Il".jt't,urdilld,) ,rll.geree ",chap
,..rd.o boven d. mA!!t der , .. m.Il.,d" 0'•• " be-I HKRItHIIN.-Ter eere vaD Joban van Ol?enb.r- Vaatwerk tu SOOI:te?, BrandewijD"etel. ,'moet déa tijd brpalen, wanDeer hij de
laden, M.l ,eracbold.ne l .. e_p.n, eJ.mbo'hn 0... 1,1, In 1610 ",geDI. I.nd •• rraad ~e. Jlol(el De gewone venoheldenheld Huisraad. : bet,rekking kan aanvlI.I\rden, doch niet
eD k.If.", ~.wApeod met knopki~fI,., "',rden Jij I° tbuofd, wil m." In "ln ~.boort.piR8l;a, Am.r,., later :lan op dea lsten April.
door bd dIkke zaod g.dre,o.: V"eae:ilk .... bd' foort, '.0 l(od.ukte.keD opri~t.D, ' Jl!IND..LIIK ;
telieo bo. eummigo dier o@..,nuDd., de .Ia~.n b". i jlK IIcLLANnAR8 le.eD eerel regt, .ejlt eeD: Des Insolvent's Aandeel in den Drni. A. P. KHIEL.
Iw.keD, en bulk-ode "p hunne knie"n in het otvf I'pree ... oord, al. h.' bard vri.at, 10udal lij venoogs~ op de Plaats I( Plaisance" Da Toil',8 Pan,
krop"n. J. brull.nd •• I••,f zij tvt Uod iD d.n seU.,,"en kUDnen rijdeD. Vaanan i. leker \'eel t Il I en 3 Feb r. 1885
Hemel om .. rlUl" ri_p.n. Eon milDer "i.lJd.n "Mr, .. ant "I'D di. klageD RI. de. lom.u,: wa vllr er za worden aange~oden. -'--
ai. dur I(.... li~d i.,.id., dat ik n"jI Di.t het e.ne .en pa" d'g.n acbtereeD de lucbt oulMone. J. J, DE VILLIERS, A.P.zn" RH'EUM AT ICUR 0
ergste .. n d. m"b."d.lio!!, il"i.n h.d. I At hil ,.Id is, en de 'un juist I~ak.r warm aebijnt,
m~rtIIll.n het jl.brul .. n .t.rvpnde 0611'" d•• zij" iD de wolkeo III. het uilOllt ,. dllt hel krAnk.. " Eenig Carator. IS het. eeu ige !leken! Genoo8middel voor l
n.cbt ... roumen bad, d,. Da b.lf dood Il_wonrd Vuor" >cbaata.n·rijdeD" lalen de Ii.fb"bbets .11. Paarl, 10 Feb. 1885.: JicLt

j
liheumaliek, Rheomalisebe Jioht,

Le &iln op de ult'p""r'iol( .cbter~.IRt.n "e,d.D ..• ndere vermaken,.n I.llo .ten eD drinkeu liaan, H. A. FAG AN,' AF 8 LAG ER.
D ' I' I' fb bL.. .. d b ttbeumatillOhe PijneD iu het Hoofd, Heup- IDewe~oT.Dd~8tati.,nRIHhjmbt"rly!llnbo-zl\.fljdl )Ie lt' ~ utI".1 wur teeter 8011)1 te .er
mot dood., mi.b."d.ld. di_ron. I). 8~.nk I.nlls. j(edr.,.n, il_lijk In de .orilld .. eek ,,"ocbi.dde p en Lendebjioht en ZiokioJiC8.
die "8j(01J wordt b.""t O' ultboudb •• r. Z,mdfti( 1.1 ""bIJ W()~rd.n, IJRat mo,lt .eo !Chipper m.t LBL IEK II~VEI:KOOPING DUIZENU,l; GEVALLEN VAN GENE·
i, bot .lbi.r .", ... m~lp .AI. '"11 ,I bet ~'SpUI': "In .""Iluil( d_oor de treln""rt, die eY~n tO.Il.- ZING.
en aan ,Iueken .u ftchtpftrtijen ontbr ... t h.t d"n ! ,.ror.o w._. ]liatuurliJk .. ord d')or bet uren bet AAN DEP AA R L, Te Koop bij alle Apothekers en Winkeliel'l,
niet. AI d.. o oob.il.n .iln Y('ornRm.lijk to. te ' IJ' opg.brukeo, .0 d,t vertournde b.t yolk 100'. of direct r Post tegeD 3s. 6d. per Bottel,
OCbrij'"D 1181)de oo •• ncbllli~b.iJ .. " d. T<~"" donI!!" dat men b.t scbip !!,inll Bt•• nigen, .lJa~. Va~ Pilarden .Ezels IC ii. KoutlW~!"met ord'er van den Eeni~en Eige.
jloJlr!!" T.r"IJI kldn" nt.te bedUidend. d"rp-: pRnlien e" bak.te~lleo ... rden op bot .nartull( " UI ,
)•• ,oonien lijn uo vr.dor"llt,re en polit1.b,,- : ge"urp.n, d~t men wilde do.o linken, D. tUi"fili Ilont ellz naar,
ambL.n, ,iodt m.n DIet .'0 di .... 1 .0 urde band. : pcblPp·r en UJD It"PChl... .,den err.til( j.ewood, ~', , " IJAbiES JONES 46 Langestrut,
b....tt Jo b.t ~.b~.1 IZ-n"mén "urdt door d. I." "Idt. d.n .met de ~roote.t. moeite gelukte hot" OP DING"DAG 1tJ FEBRUARIJ "
•• necbo ""IvlolO d, S.bbathdKO( I" onle dag"n "iet' ewd.lljk bUiten bet be r. ti, hll bet .. oedende I t} r { 8,S'I' K Á .4 1 S T Á D.
OD!""U .Ia een door d.n H•• r Ileb<iii.de d.". ,,,Ik t_ "om.", lI.t ia te !J"pen dAt de bt.lb.mel.1 ZAL de Ondt"Tgeteekende (\'8n woning: -- .
I'. kork is "iet m•• r ",.t ill 'ol", en b.t "pk". , voorbe.ldl~ ~.strafl zull.n worden.. stll.l\nde te veranderen) pabl;ek doen A iN HANDELAARS IN GRAAN
mend 1(.. I.cht .. ordt w •• r .n DI'" ID d. zOllde' O~U[R8CHJlD.N moord.n en ml.daden lijn in k did LGd - ' ,
ojll/;.Iold .0. hrblud: Godo I""onlnllen .iJlI '.0 i de laal.te. d.~,n g.ocbi.d; t. Rouerdam an8"d bver oopen . e vo gen a osse oe eren, BOEREN EN AND&B.U.
b.I verd"l)n •• t., "ijl 0110 land en vulk ~!. bd' e.n m.o lIJn oroa .. d. keel Af en tr.oblte drUIIn. estaande att ;- .
War" door •• n 11'" I... n ,Iu.k g,t",lf.n I.. ,It .od ! aicb a~~Hn om t. bl't!D!!,en; te ,.' HAjle b.bb.n 1 Groote Lot Wagenmakersho t 06 Ondergeteekende is bereid eeDige
dan l'1IOw..od., dat "I) Uud. a~tlen ml... n r \ 01- , •• nlile lon!!,elul 08D goeden bUil.," op ZondIIjl' . n
!!,eoeliJD "QorJ kUDu.n wij d••• I•• niet onl-! ,,0Ld •• " ,.d.cteur nn •• n blad 100 ml.band.ld 1 Lot StlDkhouten Planken _<extra hoeveelheid
.IUII""~, "G.denk de" S.bbatbd,~ datIlil dleo 'd.t hi} noar btt ho.pitRal mo.. t word.n yor: drOug)
~elllgL .na., ,."rdt Iedol ... e." '~II d.1l ""ns.! I .oord ; . op een aod.r. pl....te h•• ft eeu moeder 1 LtS k ,
ID led.re .. rit af!«I.aeo .Is O<Da•• r ernlti .. ge- baar klDd bl)na duod"ebeteD, ena" .n1. lJ. 0 ~ en
bod d•• H •• ren, 1loCb ani. Cbri.telljll. H~ge- Iterke drank buft ."D dit alle. ,eelecbllid. 1 Lot Ge zaagde Beschotplanken
nog mei bare Zoodft"t.r.IJ .• D III Zona.upre'cli- PaoF, PllUUI()~ i. beDoemd tot direct.ur der (pitch pine)1 Tt gen de Hoogete MarktprijzeIl,
gi.n om in drlUlk (de .I".k YIIDous land) le ban- Ned.rl.. Bank iu de plaat. Yan deo oDlau!!,sour· 1 L t N (K Bokw) b TODbF.T Mak 1 _
del.D, weet beter '0 Uod. hewlen word." lIl.t leden dlTfcteur M•• a.-TB LBIDEJr lijn borigteD 0 aven a~ en agen _ -, e~.
ruw. ''''''en ,.rtr&den. H.t wordt lI1d d., or (I>.cea;ber II.) ~Dt.aDlI"'n nn d.n relsig.r ~.e Schamels. Dra.aiborden, '1 anren,. Standard Bank Geboawen,
eeDe .tom UltjllUlt "0 b.l publIek t.geD luike b.er '.tb, en al)De g.s.lI~n, d. beereD VDr, der enz. ,Adderleystraat Kaapstad.
h.nd"'WlJ.e dl. on. land en ~Qlk eon ,I""k op K.Il.n e.n God.froy, dill .i) bt.boadon ". 'Al088i- __ ' _
deD bal. bult. 0l'm.rlu8am II b.t dat ODa. k,,_ mod.s 1110 &ang•• umeD en .poed4r b'~n IArd.. ls 1 BokwagenIItel compleet
lOOI" tot aao bar. lir,oz-u In "fl.nd", Ilebrek .n i boopten 118D !.d OBoll.n, Meu on'.gt bliD ood.,. 1 Groote hoeveelheid Kar en Schot-
droollte .WI)ut, t"~I)1 Bau d ... d.re. aijde i loeklnll.r.le ,!DotYe.1 belaPilot.I'.lIIjl,_DR "Wit- sche Kar Wielen, 1.Draaibank, 1 Eerste
de Trar. ...... ! eo '\ rl:BUtat III .'0 bl"ol j<nd.o ! Ion B",.,rr"i" OD' poolac:heep·J., uI w""reebijnliJk KI-- Spl'der, 1 Kapwa,gen op V-h,
tof8~nd lJ)n .D IJlen bd gr.s m.t .Ikkol.n kan 110 dil ).ar !leen r.i. oAllr 'u';t Nac'rden doeD.-D. JJWI ..... "

mUIJen, otad Amsterdam heefl IOnder ....nill''' mOiOitewe.r lOpen Kar (1 en, 2 Disselboomen), 1
V.r ... cbteDd. ~n plaatsje in u.. blad voor e.n I:.oing ,g.alo'.eD UD :/t millioeQ gllld.n. Ligte Wagen voor 2 Pa.arden, 2 Span

I:o,e~de, ben ill, onl.. I' Een Dleuw bll)1r d.~Lala het den Am.terd~m.ch.n m....~'gen, 1 Paar Koe~-+";-n cPle":--h
US.oRBlOMJCan, )leldmanDeo ':"R8rhJk emit 18 met ....0 leelllD!, bel .L W ..... "'"'6" ."J,IM;~====~_~_~..-- ,rid "'ol apo_di!!' jfHyood.n .. ordt. lO .. ol~trek- Beslag), 2 Extra l)ubbelloop Geweren.

CALXDON,-Vand8Jll wordt aan ue I.'ap' Ar. 'b~~Il~ m.t de. Trlln8f8l\1,SP:"0rwt'lll leenir,g .. os ElNDb:LLJK;"tJ~ een trliung ongeval ge~c1d v"u eeo drie·, uo niel bIJ~onJ.r 8I'n.t .)- VOOR nil NOOD-
jarig dochtertje van den h.....!! Paul Neethling, ,L~JD.NDRN 1'" ~PA~<JII teo geyolge der aardbe- 1 Paar EgpJe KoetspaardeD, Dabbel eD
dat un ha&r vaden ioornmijt naar bui.! gaande J :III!!,en word.n ln,nm,U.DJiCeDg~dIl8D, iD'de 'ocr· Eokel 'fuig. waarvan 1 Arabier Rij. eD
.. egraakte, rn werkelijk lat et in ... u :mistput ,n8l\",at. p1... t"'0. d... lAnd.. E-o ~mmi ...i" B P d 1 t$ch' ~ J f P rd
~.,onden W1lrd w&ar bet in echijut ge"allen te waartoe DlltuurhJk, de b....r A, O. Wertheim, ogiY aa,r, le .eD a vr. ea .
.iju. Aan het strand heeft zeker .. Pbilip on- : b.oboort, b.ett Ileb Il",ormd om gelden t. oot- 1 Gedre,,~seerd Buggy Paard, 1 Varken,
,j"nhuia. ~ie met zijD wageá op bn hwd vao I '''Dj/eo en DllArSpaoJe O"r te .... keD. aLra vet en groot. RM gewone auorti·
'tIlIl kleurJmj;( "an den naam. van BeM k",am -. ,. - - meDt kOlnba"r HUISRA.AD, 1 Eer.te
tril door de~ell en zijG vri1Irodeli met geweld bet I Dil. C. p, JT:RITZ & Co, (""erm d. ~"e 4"tUali- Klas Pial 10, 1 Meloditlm.
Yoort~ bfolet .. erd, Heu eeD ala.g met den Ikit l!oIla.w...chr .." Hallm:h. Medtcijnm, WUIt
1 nop vlm ziju '''ePp gege'ten. die bem een Ihet 1~ tl'gen hun gevoeleD de m8D8Cleo af te A. D. J. V AN BLERK.
kelf)ke wond toebragt. M"tl meeat ,bt de !lChepeo met .lechte waren.-.4dll. Paarl, :; Febr. 1885. _
~a.lI: 'foor ll~ BoDdJunJ" Ho' al I.:()W~. . J:..J.tl. f.8. KARATJ_a: eo.' AfIIIcen.

. ,

''I

J. MA DER" Co.,
Afalage ....

r I'
"

.",J;~ .
• ";' ' # :~ i

StelIeDbosch,
7 Februarij l885.

H. J. HO:FMEYIl,
PROOURtUR,

,E Ondergeteekende maakt aan
) bet geëerd Publiek bekend, du.t

hi j bereid is om bestellingen van
eenige ho~veelbeid Stukvaten en
K uipcn uit te voeren. Heeft op
bandtm Klaargemaakte Kajatenbou-
ten Trap-, Onder-, Rij- en Moerbalies,
en C'l mers .

Let op bet Adr ~ .
D J. du TOIT,

STRAF E!'I ZEGE:-;,

HUISRAAD, ENZ.,

TEGEN MINDEREN PRIJS

D~Ondergeteekende, vele jaren te
Paarl en Stellenboach woon-

achtig geWetst zijnde, heeft zich nu
tt: Kupatad nederge.z:et, ale Markt
en Generale Jl. gent, ter verkoo-
ping en inkooping van }:enig Ar-
tikel, en hoopt door spoedige vereffe-
ning, de oudersulUning van het ge-
ëerd Publiek te mogen genieten,

J. R. G. KLEHCK, blur.
Kaapltad, Nieuwe Markt,

S:all No. 25.

WENTZEL & SOBJ.ESWIG,Iierinneringen en Wa.a.rscnuwirigen
APOTHEKERS EN HANDELAARS IN DROGERIJEN

- OP~OLGtRs v AN '

c. SOH~1IET·.El{LOBv\r ~~ CO.,
K A A 1:-' 6 'T OL\.. Di

DOOR

E. J, p, J 0 RIS SEN.

PRIJS 28. Bd, per Exemplaar.

Thans verkrijgbaar aan het Kantoor VBn
ZuicJ Afrikaan. DHOGERIJEN Eli MEDICIJNEN van de Beste,. Kwaliteit; Pharma.ceu~l!lela

I'n ChirurgijD's l(eooodigdh6<len, Patente MedtcIJnE'n, ParfulDene ell Artlkeleo
voor het Toilet, enz" enz. . . ,.

LeveranCleIS vaD Homceopnthische en HollandsclJe MedtclJnen
Fabrikanten vun Sodawater, Limonade en Medicinale Iloorten Rpnitw .. ter•TE H~UR,

UNION LINIERIE STRANDHU1ZLN aan Mos-
~ TIIlRTBA,U STRAND, voor de maandeD

Maart en' April. Wijlen de heer D. H.
DE WAAL heeft ze jRarlijks voor die
maanden' gehad. Nu zija ze verkrijg-
baar bij den ondergeteekende.

C. F. BEYEHS, A.zn.

Stellenbosch.

GJ~(_)I{G}1~FIN 1)L~t\)~ & CO.
REBBEN ONLANGS ONTVANGEN . UNION STOOMBOOTMAATSCHAPPIJ

U1EPERKT).

KONINKLIJKE MAILDIENST

Bikkel.,"CRADLE" ZEIBEN Zeiameueo,
ZeiselijpJteenen' ,

WIJNOAARDSCHOPPEN, Spwtell
McDOUGAUiS SCHAPENUIPJ

TUIG BESLAG, Zadelma.keregereed.clJap

BLIKSLAGERSGEREEDSCH.AP, Blikken-
platen, Blik in Staven, SoldeerbouteD

BLADKOPER, Bodeme "U Dekae.le voor
KopereD Distilleer KetelB. Geelkoperen
Soldeersel, Bladgeelkoper

OVAAL STALEN HEININGDRAAD, StaD
daarda. Kookkagchelll, " Hot Platee

JJZEItI"KHUIZE\f 15 GRl VESTR.llT,

D" Mailbooteo dltr Maat!!Ohap~n;J::k.
keD vaD Kaapat6d D&M" li,

Via Ma.deir&, om den aodereu Woenada4r,
&8 " uDr n.m., te lt jJelena eo AIoeDJiCIl
.18oIJder a&IIlegpde.
2~ Feb.-TARTAR, Kapt. Tau ....
11 .Muri.-M t:XlCAN, Kapt BAUJUlOOI,

Vla St. HeleDa.
25 Maart.-TROJAN, Kapt. LUKla,
8 ApriL- SPAkTAN, Kapt. WilT, a.N.H,

via St. Heleoa eo A~DlioD.

&cbaren
WIJNPOMPEN, Pompen Toor ~jÏIIIg en

'foor bet bnmken VIWl Voo, JruddenpnDt
vlietende Pompen

GllV ANISCH JJZRREN NETWERK:

Ol:del'wijzel' benoodi:.:d

K""PSflD

'UlrrSTEK~~ l)

KOLONIAAL HUISRAAD

1
Kaapsch Koren, Haver, Garst

Rogge te Koopen,

RETOURKA.ARTJ ga naar de

Kus t h a v en s zu1J,en uitgereikt
warden van af 1Maart aanstaan.
de, bruikbaar voor de Terugreis

binnen drie maanden per
Stoomboot van de ~'Union" of

" Ca.stle" Maa~ppij.

Dan Ingevoerd dito van Mindere K\VaIItett. V,oor Vracht of Pat~e vervoe~. men
zlch ten Ia.ntore deL~tacha,l'PlJ' Ad·___________ . derleysL Tli08 E. fULLER. Algemeen

Bestierd Zuid Atrika..
E OodergeteekeDden bieden DU te Koop aan de volgende Soitetr K 0 lil O· -I-E--..--Al-I.....+Q;.;...;;.;E;.;.;;.V..;;;.;.;-.:;.;I.;;m;.;..-ll"'!""'-.

N I A ALG E M A AKT H U I R R A A D, tegen PrijzeD tot biertoe l' l' V
het Zuidelijk Halfrond onbekend;-

VOO ilK A MER S U I T E S-Be8taande uit Rustbank, Dame. LeuDing.

atolli, Heeren <lito, eD Zes .. t.dere StoeIeD, bekleed met Tapeatry, Damut of

Sateen Cretonul', £ 17 10 ••

E '" T K A MER S U I T E S-Be8taaDde oit Rastbaok, Dames LeuDiog.

atoel, Heeren dito, cn Zes andere Stoeleo, bekleed met eobt Leder, £38.
SLA APK A M E lt SUI T E S-("meakvol gedecoreerd), be.taaude. uit

Garderobe, Kleederkast met Toilp-tspiegel en Jnweelladen, Waecbtafel met Mar.

meren Blad, met Acbterstuk van Tigchels (M.inton'a) HaDdoekrak, Kast om n"t

het Bed te ataan, ca drie Stoelen met zitting vaD Rotting, t18. lOs.

Het Publiek wordt uitgenoodigd om ae Uitgl!breide Vertoookamer. te kOQleo

bezigtigen, alwaar de Grootste Voorread

WIJNBO
vooroe ens zijn Vruchten en

Groenten naar de :Binnenlanden of'
Oiamantvelden te zenden, kunnen op
bestelling, all, maten van Pakkisten
gemaakt krijgen tegen Billijke Prij·
zen bij d~n 4ndergeteekende.

J. C. SMITH,
1 58, Breeatraat.

17 No ... , 18~4.

EN en anderen, die

en H,UISRAAD
SH ERaF F'S SALES·

DISTRICT OF~fJOORN.--- ,
ID the Suit bel""D Lh.la80l'fent Ea&tie of LoUI'

J01LUfifU BOl1u,PSaiDUIf,.Dd OllOlOa MA'
!!ox ED.BAu", uefeDdaot.

INex_lioD ot tb. Jadjrm".' of tbe Sopremo
001Ut iD tbi abo't'O Sait, a .. le wiU bo b.ld

al Oacltahoorn, ill laid lIÏ1lrict, OD Friday, .h.
Ilkh day of liarcb, 1886, oll.he folJo'lrim(, 'fI";-
lOU O'wich ....

IN ZUIl) AFRIK_A l"E ZIEN IS.
JOHN J. GRAHAlI,

Uil" SbtrUf.Daar D. I. & Co. IIlolCht. goed Droog Hoot gebroiken, kUDDeD zij met vol

vertrouwen elk Artikel waarborgeD.

Het is het gebruik dt'r Firma om alle Goederen te merken met*~U lIhAFRlKAANSCH E,
KONINK~JKE MAILDIENST

. i

De " C<utla Mllu Packet8" Maat«Jw.ppt;.

DE StoombÓoteD dezer Linie vartrekkeu .Van .dezen
Tall ,Kaapstad naar Londen om dell

aDdereo [)ing8fl~, via Ma.deira en Ply-
mouth, \e Sint: Helena en Aacencion a&Q-

l~ggende op be~lde tusscheotijdlll1.

~'ebo 18.-ROSLIN OASTLE, Kapt. Jong, /"0
R.N.Rj, ,ja Slo Hdeo& eo Madeira,
te " uar D.m. •

MaArt •• -li . UfCASfLE, Kapt. A'I
W 'fia waaboo, te" D.m. . i

tA .... lIKI8ON, .. tAS "0 e' n.' ApIdt~. cf!"'. , "V, .
'. .... ',~', .. ~ • .:. 1 _

Bigh Sberill". Ob,
11 t.h February, 1886.

DlBTlUKT OUIJTSaOORN.

NETTO !(ONTANTE I)RIJZJ~N ID Zake ~ ", deD luol't'8DleD Boedel na
Lot1tl Jo JIlrU .8oTJu,Kitcber, ea(lao."1
!tU1IOlI l!:o~u, Verweetder.

INEx_ti. no o.wijlde tU ....Hq 0..
HtfI&bof iD de 1Io'f..,_ .... zaak, sal Ver·

koopior "Olden .abod •• I. Oadlêooro, ut bot
{e!leltJe DiIlUU&,op Vrijd .. , .... l3du Maart,
886, ftD be' yoJgellde, llllmelijk l-lQO &rui ..
'fop..

JOHN J. GB.AIlAIIf,
OpperIaljow,

EN

Regel wordt niet· Afgeweke~1

ISAACS &, CO. Kaotoor ftO den ~rbaljaw,
lWeo Fe-..nJ, 1886.

aedudt.. UiIJf'P~ 4OCII' J/IJII ~ .."T"
had..... Dll4er deu .ujl ol 4. !tr~
na Honna • u..u..Uror-.pl ....
I •••~.
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