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OP DINGSDAG, 14 DEZER,
UI. Dil ONDIBGITIIIKINDI,

PUB LIE K DOEN VERKOOPEN,
TE KLAPMUTS STATIE,

BOVIINGE.OIXDI

PA.tIU»IN ..I~ .Z.~L\
Geteeld in het Distrikt Middelburg, die
wet sorg wordeD op~bragt, en ~schikt
lijD voor dadelijk gebroik.

J. M. WOUlJBERG.
Purl, 9 Aplil 1886.
De Villiers, Faure Is Co., Afalagen.

150 Vette Kapater Bokken
10 Extra Vette Slagtossen.

Op Wo"nad&g, 16 April aansl,

ZULLEN opgemelde Bokken en Ossen
publiek verkocht worden aan

KLAPMUTS S'ltATIR. Zij sullea zeker
present zijn.

J. S. MARAIS & Co.,
. Afalagera.

Paarl, 10 April 1885.

W FLLIN GTON.
250 t-:xh'a \ ette Schapen
150 do, KUIU\ttl' Dokken.
OP DONDERDAG, 16 APRIL,
ZULLEN bovengemelde Pobliek "or~en

Verktcht uit de MARKTKRAAL.
S'agel'l en anseren d~ ,ïob Tan iet. goe~e
wiJlen voorsien moeten dese gelegenheid
niet Jatt:D voorbij' ~an.

D. H. ROSSOUW.
WellinR'on, 9 April isss.
J. PRED. PFJNTZ <t 00., ..V~lageJ".

ZlJ LLEN opgem.lde cbapaD en Ezele
Pabliek Verkooht " rdeo aaD KLAp'·

MUTe STATIE.
J L. BElJERS.

Purt, 8 April 1885
1. S. MAlUIS Is 0., A!Ilaren.

EZELS!

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

Zt1LLP' 0l!rmel4e PllRUEN en
EZELS, die met sorg uitgeá>oht

en de UoIId.qb& nn Koopera wel waardig
lijD, Publiek Verkooht worden &lUI

KLAPJ:UTS BTATIl£.
D. F. DB VILLIERS.

Paar-l, 8 April 1886.··
J. S. JUU18 • Co., Afi1apn.

ZUID JJ'BInA. ~SC.BI

TURF CLUB.
HERFST WEDRENNEN,

GBOElfEP'Ulft ~.

DINGS.AG EN DONDERDAG,
21 EN 23 APRIL.

STAKES voor een waarde van .£1,600.
Voor ProgT8mma" ens., vervoege

men laoh tot den Secretaris.
H. GRAHAM CLOF.TE,

%C Sec ....arie, KMpt'tad.

B. BENJAMIN,
No.16.

!dderl~ystl'aat, i\aapstad,
snULT DE

HOOGSTE MARKTPRIJZEN,
VOOR

STRUISVEDE REN,
IN

Koopt en VeTkoopt op Oommissie.
WEQQELOOPEN

VAN mij'n Plaats tr UITKlJK," op
JL ·Zo.D4ag, TWEE EZEL8, eeD·

roodbruine en een zwalte. Die eenige
informatie aan den Dodergeteekende
geeft, die leiden zal tot het terug krijgeD
d.r gemelde' EIleiII, zal beloond wordeD.

J. W. LOUBSgR, J.ZN.

Ui'lrijk, .
Koeberg~ 10 ApriI1885.

SHERIFF'S, SALES,
D18TRIOT OF VICTORIA WEST.

I. \JM Bui& 'beh"een ,be .Mataal Lif. Al81lr&llCt
~", PlaiDUJD, IIJId GILLUl1K& VAli Nu-:n_, lM.adant.

INMl-ntioa rA lh. Jadgmlll& of tb. SU]I,em.
ao.n in tb. ;'bon Bait, a .1. "ill ".,beid

at Dlieton\eÏD, iD aid l>ietrict, OIJ Sa&urd..y, tbe
2IId clay ol ".y. 1886, of da. followlDjf, n&.l-
e Ho"', ...nolD, ti tJJ:.a r 660 M.riao Sbeep.

JOHN 1. GR.UIA}!,
RÏIJ b Bheri lf.

HillblSb.ri!". Ollice,
Iftll April, 1886.

DIeTRlOT vroroau, WEST.

la ue tti*bea bet Mataál Lneu.verl8Jreriiig
Gall'Mttiebllp, E!'teh8r, eli GILLIAUlli VAli
Ntnnx, V.".. ••rd'er. .

INE%eeutle vaD O.wijede' 'aa het Hoog Oe-
~f la d. bo"'11~'erllelde 1Aak, sal Ver-

~Djf wordea phoadea til DrlefoeteiD, lo bel
, •• e Ilidrict, op Zatarclag. deo 2dea Mei,
1886, ftII bel yolrnde, nAmelijk:~ Purd.n,
.. nlellilhmd; ti OIIea ; f!(j() MerlDo Scbapell.

JOH~ 1. ORAHAM.
Opper'beljaw

KálltóOr na 4.11 Opperbaljaw,
~ Apdl, 1886.

KENNISG BVING.

WILLIAM JACOB SMUTS geeft
hierbij keDDis' daL hij bij den

Resident Magietraat te Kaapstad, 14
darn Da datum, a&nlQek zal d<ll!n 0!D
per1lliuiet om zijn Bottelstore Licentie
nn No. lf9 Hootstl'Mt, naar No. 24
Adderlt'ystl'Mt, te verplaatsen .

~. J. SMUTS.
K~petad, 8 April 1$85.

G·ET ROUW D, op aen 7deD dezer,
aan de Paarl, ddor deD vader der

braid: Sun ..e DB KOCIt,(LaDdmet.er te
Pretoria, TraDsvaal), oodste zoon "an deo
WelBei. heer D. J. de Kock, van Stellen·
bofóh. DIet HlTTU, derde dochter van
den WelEerw heer G. 'faD de Wall, van
de Purl.-Geen kaartjes.

GETROUW V, aan de Paarl, op den
7den dezer, door den vader der

bruid: Pnu Dil VILlflUI!I MOLL, M.B.,
eu., (yan Kroonstad, O.V.S.), tweede
r.oo8 ftII den heer P. de V. Moll, nn de
Paar'. met Gnn, jongste dochter vao
dell WelEerw. heer G. van de Wall, nn

o de P .. rl,....Geen lcaartift.

~&1l Bloedverwanten enVrieDdeD
"Tl r ORD'I' bekend gemaakt, dat het
" den Beer van leYen en dood be-

heagcl heeft tot zich te nemen, op den
&den April, na een ziekbed vaD 30 areo,
mijn teeder geliefde Echtgenoote, CUB.4·
.UI.&. FLOUliTHlNII B1fpa, geb. B&CI, in
den- oa~erdom van ~ jaren en 7 mUIl-
deu, mij nalatende p,et vi~f kinderenom dit haat onhentelbaar verlie. te be-
\reuftD.

1. I. JIBlHI~
kalcl.rnl.i, 6April1"-

•300 Vette Merino Ootjen .
100 Uitmuntende Meftno Ham.lJ

2 Span geleerde E~I, 4. en 15jaar, Paarl, 7 April 1885.
gt1Chikt v~_r-anlpOrt. J. S. MARAIS « Co., Afslagers.

OP DOND~RDAG, W 1~L·LINGrrON
16 A.PRIL A NST., J •

Wellington, 26 Maart 1885.
Paarlsche Spiritu. maatschappij. J FRED PENTZ & Co., AFSLAGERS.

Itc Paar'sl·.be Bank

DE Ondergeteeken-
den, behoorlijk

gelaat door den heer
W. S. CCoRJl.&.CX, sul-
len v r sijne rekening
alhier, op het DORP

-~"·A MESBURY,

Op Zaturdag. 1 Ap.·Uek.,
TEN 10 UR V.M.,

.VBLZBK VB KOO."".,
22 EZELS, van 2 t 4 Jaren oud,
Meelt alle geleerd, D goede conditie,

en zollen zeker present zijn op ZATUR-
DAG, 18 APRIL, EER TiC .

W. S. cCORMACK.
Malmesbury,9 April 8t'5.
J. W. Moorrees, Jr· Co·,A.tslagers.

Eer' ste Troep. 'l'ER informatie van de Leden, en in volpoening van den aan mij
opgedragen last te Beaufort West, vin1 ik de hieronder volg~fle

80 .a 0 0'1' II ZW A" B Punten, waarover Petities naar het Parlement.hnoeten worden gezonden,
8::LAG'I'OSSZ. namelijk :-

1. Om een Wet te maken voor Gere&~treerde Brand'merkeD
van Vee. ! I Kaapstad, 9 April 188tS.

2. Tege~ij~)n Gedwongen omheiningswef' (Doch ,~ie heeft DOl DAAR miJ o~~clering ge.raagd wonJi omtrent hetPen ik eode!

Na aankomst van den Eersten Trein. 3. Voor een Departement va.n Landbou ~ len.Veeteelt. . .... and.. aide in lJlijn antwoord. op de door mij t ontvangene
ALBERTUS J. MALAN. 4. Om een verl1etebi. Wet op B~mE'utWJte Ziek_ (t~ ..... ~,'.'..•.. , .. de .• ceijaswet, wij ik. lu~thierdoor duidelii1..

Vendu-Kantoor, Wellin~ton.1 Sy hilis). . .. -----.. .. oen ve i~~toed beken~ ~ at. iD b~ be ~.
MALAN & OELLIERS, AjdlagerB. 6. Tea-en ~rouwenhaDdel der Ka.ffers. Wijnbouwer, de Aocijnswet .' niet geheel moet wordenberroepen,-ik ..

U w aller Dienaar, van oordeel ben dat geen !ocijna hoegenaamd behoort gehe'f'6n te
'I'H08. P. rl'HÉRON, worden op het Koloniaal Produkt van den Wijnstok, en. dat., indien

: Sec. Provo Best uur. ik gekozen wordt Voor den Raad, ik strijdeQ ~ om. de A.ccijnswet
zoo ver gewijzigd te krijgen als zij den Boer dezer _~olonie raakt,
moetende hij alleen worden "toegepast op Brandewijn, eae., hier ~toQk~
uit ingevoerde Artikelen en .volstrekt niet op de opbrengst "an den
Wijnstok, en dus geheel en al va.n den Wijnboer afgenomen worden.

ZULLEN publiek worden verkOcht uit
de MARKTKRAAL, te WEL·

LINGTON,
OP WOENSDAG, 22 APRIL .AANST.,

VbRDER-De Welbekende Pla.,ts genaamd .

RHENOSTERHO~KJ a.lias ~WEEFONTEIN I DE VILLI£lS, F!UaE &t .Co., AlSL~~IIlS.
Groot 1,799 Morgen eo 46 Quadraat .rl.oeaen, gelegen in bet Velr}-

kornetschap Hantam, District Calvinia. : VER K DOP ING
DE EENE HELFT van de :E~uwigdurende Erf~ht Plaa.tsen genaamd VAN .rENIGE VAN DE . ' , '.

ZURIN GRU GVLAKT E en Ril ET F0 NTEl N, Vruclatbaarste ea K.tIJaante PJiïataeD

VAN

Winter Dress- stoffen. Ulsters.
Pelerines en Mantels met" Bont,

IILouis VelveteB~~"en Fancy Opmaakseis, ZONDER

T T A F 0 R 1) & C0 Betzij voor algemeenen Landbouw of .MoestuiDen, ~"~"'::)rroo&e eaS '1' U 1 '\J. • uitl{estrekte bedden van diepen, goed bewaterden alluvialell grob~ tij.~VOOl' he'
ZIJ ONTPAKK.EN OOK, bouwen van den Wijnstok In een Distriot waar de opbrenil~ bil,!. fltbaleaa ÏI;

of voor he~ GrazeD en vetIDakeIl van Hoornvee en Schapen, of lae$ fokken ftIl
PaardeD 80 Muilelt'ltJ, kunnen dé., Plaatson door wfflDige, iDdien al door eenige
in de Kolenie geevenaard worden.

Verdere Bijsenderbeden sullen kortelijka gepubliceerd wo~en.

De Gelieeie Uitge8t~ektheid zalin Geriefiijlre Perceelen Jlerduld ~
D_ kane moet niet verwaarlOO8d wordeD door Personeo die zicb YII4

EERSTE KLASSE PLA.ATS}!;N wenllObec te venekeren.

ZULLEN opgemdde Paarden en Eula
pnbli"" verkocbt "orden aan K.~AP.

WellingloD 7 April 1885. MUT::; STATU':. Daar de S~oetenJ vao
J FRED PiNTZ R. 00 . .Al!'SL.dUERS. I deo Undergeteekende !lOO wel bekeDd w,
• • '1_, beboeven deze Paarden en Eaela geeoe \'er-

AAN HUREN SCHUTMEESTERS EN ~Jore IlAnbeveling, ter"ijl omaahrij~ing
ANDERI!N. :overbodig zoo zijn._____ I

OP don 27steD Maart 11., i8 vaD du: Purl. 7 April lSd5.
Plaats llal tcbeestfonteio, nabij J. S. MARAIS 4' 00., .AfBllUJet"s.

Malmc8btHy.weggeloopefJ,EENEBHUl. _

NE DHH_JAHlti~ M EHHlt<;, gemerkt I ,L; E T WEL!
met bl E'S, effen wilte voorpootco, brand. I •
meI k op dtoll bout CD ~tomjJe staart.: f :.E Vf'tkooping v·an 08ll8U van den
Bij haar is een BaulN VIWLKl'I. EelJige!.lJ Hwr l:'i. A. (JILLII1l8, gead,erteerd
informatie zal met daDk ontvangen en Ivoor 15 4pnl sanst., te W8l1ingtoD, aal
alle billijke onkosteD betaald worden. llUbT PLJi1'l'.j VINlJEN.

P. A. v. D. WESTHUIJZEN. MALAN & CELLIERS.
I

lblmeabu'}', t ApriI188S. Wellington, Aprill885.
I

.. ' .:, ' ... 1-: .", ;,,_ i'L..;;if~{' '.~'.:;,_;....~,i~.·~t'ti~.~.~.'~:.:,;'~,1:-:..~'-"~,~..· ..::..~"""_""~".•~._ ••~).: '-~4~;"'_')t,i:~";":_;(;-':-i{~,~.td;~.~j·~ ....;",·,...,'=':liiI~"'~<~""",£~~óiiloiBO!!\l-~ _' '\:l:7.i..,...-..,..,..~..- ......."",,= " .• -",, ..

Britstown. 3 April1885.

Publieke Verltooping.
IN DEN GEASSIGNEERDEN BOEDEL VAN H. J. L. SPANGENBERG,

De Ondergeteekenden. behoorlijk daartoe geautoriseerd door den Assignee,
ZULLEN

Op Woensdag, eden Mei 1885,
Per Publieke Veiling Verkoopen,

OP DE PLAATS RHENO~TERHOEK,
H LT VOLGENDE i

LOS - EN V A S ~ G 0 ED·
300 Fxtra vette Sch~pen en. Bokken, E~eJs, goed gedresseerd, 2

extra Karpaarden, :l Merries en veulen, 1 Bokwugen, 1 Upen Wagen,
1 Kleine Wagen, .ZwiiJgels, Stoelen, I Span T$igen, 2 Ploeg~n, 1 Egge,
1 Geweer, 1 h ruiwagen, 1 Pomp, 2 Bedden, 1 Watervat, 2 Tafels, 1
Horologie, enz» enz- Keukengereedschap. uo~ 10 Donkeys,

Gelegen in het District Cal vinia, VddkoI)Detschap Hantam.

En wat nog verder op den Dag der Verkoopin~ zal worden voorgebragt.
I

DE JAARLJJKtiCH ALGEMEENE
BIJEENKOMt5T van Ueelhebbers

iD bo,eDgempl-le Maat happij zal plaats
hebbtlu up

Za'urdag,25 pril 1885,
's JlORGEliIS TI 10 URE,

In de Wetlteliike Pro incle Bankgebou-
weD, ten eiDde vaD D r8CteoreD te ont·
vangen een Verslag n Staat van de
mkeD der Maatachappi tot ultimo Maart;
té!' verkieziDg 'fan v jf Dilecteureu iD
plaats 'faD den ·Wel· d. Heereo G, A.
Huu:.., D. Mu.us, .ZOON, JACOBUSF.
M.&.RAIS, J. S. HAU en JORS. J. DU
PLEsSIS, die aftreden twee van welke
weder verkiealiaar zij ; en twee Aodi.
tenren in plaats vaD Wel· Ed. Het)I't!D
H. J. HoGO eD D. J. A. VAlI DER SPUY,
M.woll allmede ter handeliDg vajl d~
algem~ne belangen er :lliatlcb,ppij.

Op laat van
1. J. M

OORTMANS POST~

VAN

k .'edict lal gt'geven wordea,
P; G. WEGE, A ssignee,

MERWE & W.GE, Afslagers.
i

PUBLIEKlf) VERKOOPING
VAN

EZELS, PAARDE~,
'OSSEN, SCH1PEN,

GraaII, Hnlsraa d, enz.,ellZ"
TIiiB PLAATSE

OORTlIANSPOST, KOEBERG.

I~ell Iluiln

DER
Calvinia, den 6den April 1885.

EERSTE

DE Ondergetet:kende, van woning
verenderende, zal publiek doen

verkoopen, op

Diugsdag, 14 'PI'U aaust.,
20 Eerste klaese Ezels, van 3 tot 8 jsar,

geleerd
4 Gedreeseerde Paarden, Ruins, 4 tot

6 jaar, waaronder een beroemd
Schietpaard

2 Paar opregtgeteelde Jonge Paarden,
geteeld bij de heeren Ross, vaD
Hcaufort, en MELCK, van Berg-
I ivier, met Pedigrees

25 Vette SIBgtos8eu
10 Aantet!lb~e8teD

300 Merino Hamels
15 Varkens, D9 Struisvogels.

GRAAN;
1, 100 Mud Vroeg Baard Kooro
100 " Do Toits Koorn
100 " Bengaalsch Koorn
25 " Garst. .

VOOBTS :
1Nieuwe Kapkar, op Veeren
lOpen do. do.
1 Extra Waterkar, met Donkey.

Mede zal wordeD verkocht het geheeie
assortiment HUISRAAD, behoorende
aan Mejufv. de wed. J. W. Loonsss, be •
staande oit Voor-, Eet- eo Slaapkamer
Meubelen, Piano, Sideboard, Glas· en
Aardewerk, Keukengereedschap, enz.

GERT J. V. LAUBSEH.

Publieke Verkooping.
I'

DE Ondergeteekonde, ZijD Kooru Boer-
derij opgegeven hebbende, zal op

WOEt\SDAG, 15 APR1L,
's.r.torgt'ns ten 10 ure precies,

Publiek laten Verkoepen op de Plaats
BA HTHOLOMEUSKLIP, te Groenberg,
12 Eerste Klasse gedresseerde Ezels, 2

tot 4 jaren oud
Twaalf. p&ar gedresseerde Karpaarden
Fen RIJpaard
Vijftien Aanteelbee8ten
Vijf Varkens
Twee Bukwagens, een Open Kar op Vee·

ren
Twee Spanneo Tuigen, ZwiDgels, Ket-

tin ll', enz., en z. '
Een Drie- V oor Ploeg, een Enkele- Voor

Ploeg
Stroo, Kaf
1 Koorn Harp, 1 Howards Egge, Schop.
. pen, Busbels, Zakken, enz.
Eene groote k NaDtiteit Mest, en vcrschei.

dene aDdere artikeleD, té veel om
te melden.

JAN LOUW, C.W.zn.

Dames en Heeren Kidleeren Handschoenen. Nieu we
Sjerp en Hoedjes Ldrrte-n.LintflU;weel.Oordels V~
Pluis, Bruids Sluijers en l-(rans~n, ~roches _Molre
en Rijke Gekeperde Zijde voor 1;3ruldscostumes.

Dressen Gemaakt in Uitmuntenden Smaak tegen BILLIJKE PRIJZEN.
LET OP HET ADRES:

STUTTAFORD & CO., A4derleystra,a,t.

PAARL.

OPGERIGT SEPT. ] 8b·'..

Bomina&l Kapitaal ...
Opbetaald K~pitw. -
Reservefonds ...

DlRECTI.URU :

£ 41,430
13,810
11,810

Wel-Ed Hen r. C. La ROUX,Voo,.itter.
" "G. J. MALHERBB.
" "P. B. DI VILLE.

F. J HUGO, P.m.
" GIDEON JOUBERT, W .•n.
u S. V. v.ur NIEKEK&.

: "JACS. J. DLIGNAUT.
" "A. J. MARAIS, J.III.
" "P. J. MaLHERBE, G.ZD.
De Ranll g... ft !luIen 0i' V.llte lJ.pt.8iI8

et tariel te worden ""comeo ten I:arep
untore.

De DirecteUlpn nrgtdcl" n MIUDd~111! fn
Dolld6.tl&gS, 'lO mor¥eo6 teil 10 ore, cm ~ver
Applicalies "cor Uia4:o111o t. b.laliUeIl.

Aown, K..uPftAD:;

Z1Wl AfribanlCbe BUk.

u

J. 1. r. lo' ROUX, Kutier·

J. D. BARRY.

OVJm ns

iL 0;0 IJ' tf 8'';''''.'''1''.

J. C. HOFMEYR.

60 Eerste kta's J{eteelde Merries eu Jonge PáardeD,
fau 2,.3, 4: ea .1 jaren oud.

25 Goed geteelde Ezels fao 3 eo 4: jaren 90d.

Op DONDERDAG. den leden DEZER,
ZULLEN de ODdergeteekeudeo Publiek doen Verkoop8o, te KLAPMUTS STA.

TION, bovenge~ld getal Pa"rden en Ezele, die getrokken en geteeld sijo ai,
hun welbekende stoeterij, uit yoomame Hengsten, waarvan eenige j~ge1·oerd. J
onder de Paarden zijD er verscheideDe pgale Paarden van .,erllOhillencle kleareu.
Zij zijn in goede conditie en geschikt voor dadelijk gebroik. Me" kome ea
overtuige sicheelrea. .

Paarl, 1 A pril 1886.
ECKARD BROEDERS.

IN HBT

DISTRICT WORCESTER, ,.
• ' _ " ~- 1: I . , t

Aaa. 4• .1.uoU..... 4., .bie Aaa cl. IIoona., Be-Ilea ••.
BI'.t4e••• tn.t. tie..miJl a 4. Sta4 WOI'oedu, ...
'blaaea . , .... Il.liJk 'be.lk. .~aa -clea:oat .. OI',•• CJ...
bale. Spoo";_, aa ...... 0"n80 •.

.,
In de Insolvente Boedels vao PETRUS CHARL NAUDE, JAR .ABllA.1U.K

NAUDE eD D.nID FR.A.NCOIB NAUDE-

DE Curatoren zijn, behoudens besluiten der Orediteuren, voornemens boYea.
gemelde Plaatsen .

OP WOENSDAG, 6den ME!" AAltST.,
PER PUBLIEKE VELLING TE VERKOOPEN~

RESERVE EN MET LIB.ERAAL BON US.

F. L. LINDENBERG, 1 . "I
F. LINDENBERG, IWorcellter, ru~:::r-
E. J. M. SYF&ET, Kaap8tad, 5 .

Kaa psch Gouvernemen taSpoorwegen.
WORCESTER LANDBOuWTENToONsrrLLftio

.EN

ROZ IJ N E N M ARK T,
16 EN 17 APRIL 188~.;\. .

OP DONDERDAG, 16 APRIL 1885 zal er een SPIOIALI 8lf&L.
TRI15 van Kttapstad vertrekken om 6 uur v.m., (via Kraaifon-

tem), zal alle tU88Chenliggende Sta.tions aandoen, en om Il uur v.m. té
Worcester aankomen. . .

In verband met bovengemelde, zullen er Go~XOOPE PL'ElZIBJl-
KAARTJES, ~eldig voor de Terugreis per Specialen Trein, vertrekken van
Worcester om 3 uur n.m. op Donderdag, 16 April, en per Ordinaire
Treinen om 12.19 en 10·25 V·ID. en per SpeciaJen Treio oru 3 uur o.m. o_p
Vrijdag, J1April. uitgereikt worden te Kaaraf! Wellington en •
tusschetJliggende Sta.tiqos, de Stellenbosch en Ifbury ,Taklijnen uit-
gesloten, tegen de volgende Prijzen:- brste l\ la,\- 158-; T~e Klaa,
108, en te liermon en \usschenliggende Sta.tio~ .naar Wórcáter, Eerste
en Tweede Klasse Kaartles ~~n 1!:nkelen Prijs voor de lJuibbels Rei..

.' ~A. w. HOWELL, Direo~ _. D&eut.
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WA.IH OAA BET B~'fKanw, 7 April, 18815t

E, aaet nu ... Idaa •• 'ferld:\:!t~ d,,· ' r· "
;8... PJaat. 'fia~lm. ' J lai WlutjrlJll' .,)0.. 11.1 fld..a .iIrft t't'S' , eeb", lekeN GellelelDidciel 'foar
.0rd.1I ja aiet denk.lijk 0' he",.,. ~ liP, '~ .. = ;I ".....kbea liK, cH,", 'i!Ob

g:;B::!~~~~ir~:~t~~,'U·BLI..:t"'E ".,701~1,~",'.""OOPI'''tG_' 'm'IN,~·,·t"A':A:·"·'l,'H"'U" :f8>",,"'!R' .' i!:=~'f.~:';:·:::
~ooail'8n .allell ai ..t Itil .itkD eD bet ja lliet 011- .1:1A !,yI A .;I..,' -', '. f 'J " • ,,'".' , " ~IN~.
1D0000Ujt, d., h.., bedankeu 'UI cleu heer WiDt- . ,,', " , " ' Te Koop lliJ aUeAlJO'bek~ .. Wiáktli
"lI8hWlteagoedekomt. TEGEN MINDEREN P,R,IJS , " olGinoi.per PQl" ... ns..~per~Me' d., iD calu, healiaend.1te1D QII hel DU DE Oadergeleekeade, zich van zijne ,beslommeringen wensohende te ontdoen. .Ór '. t I:oa........ order 'I1IIl_ ..... ,11;_'

.fg.treden lid rijD njlnD de lel UIlead'.'llteD beeft den heeFen J. W. MOORR£ES, .Jr. &. Co. instructies 'gegeTen 0', l~alll~I1IJi4~lrtlJt~~II':i.I_.... ' ...... -:u:_,;wIlIAI -ti ..o~:::,hee~II~-;u..~:~! da~:-J:&e;';d= •. voor zij~e rekening, . ''WaD l..ere-"'M~ •UMIBIOi{BI. 48~t,
le echrappea, 'fenr0'P"D. Slecht. h., a_Del.. 0 W tk . In. ICA P
m t-Lohmll 113.600 _die I aDd P oensdag 15 Ap'rl-l e..o..M.rt (JE 'Qade,'gel~read8Jl bieden Dn te K-oop aan d& TC1gftd. Striteï 1[:0 L v"', ' ..t, 8 f'''' IJ., .,' .1.:11hnna:!D b:!!..ncholen -:oor m~i:l!l.. '~i:t ~. ' . " " " 'V".I."D' ", . .Á. D P '.. -~-~ hi-~

--" ... G,E Jd.Á. A KT H U I S RA, tegen rijzen _i -- ~". ft,....~O
:"_~' werd -US &egeD.a ... - a_,t>- PUBLIEK TE VERKOOPEN"AAN ZIJNE WOONPLAATS, in Halfrond onbekend:- .... A'.... "aa .

D. liberaJu ltemden all Mu _lie t.,.,a, .u eea . ,
lid d.r UlU-lilleral ... mj ... .r•• Iig. lu .Ik I. De welbekende Vee- en Zaaiplaats genaamd ANlJSKOP, ~legen R K A Jd ERS U I T E 8-Beataande nit RUItbank, Damei uuDiDl' DB Ooder ... ~ Gtaao Jn:1_....L
pnl ja 81' DUeeD, lij hM ook _r kl.1ae br_· b Z rtl cl bi 'U' b' k d ._L_~ T bw Da , f IJ' ... ~ -
geKbOlea in de, door deUbera1e1l _ korl gele- 10 et wa an, na IJ moorrees urg, groot circa 1,316 morgen, en ItoIIl, dito, en Zei blldere Stoelen, be&.WeU me' &peII •• s»: OlM ,0 fth 'lae' uuwYeraealn' "s*6ohi
d811 ao, all OIID.. lllbur ,"rek.lld. uItiDg nn als eene der besta Plaatsen in dit District, zijnde het Veld voor groot en 'Sateen! £17 101. . hebbnae, ia. preed .... Boe,., ea
laet opeD.hur oDdenn.'j.. W.I'8,.het Die&door d.• u klei vod . ed te D Plaata lS' goed ' .' I' _ " La:odboawera eeD' J
beer WlDtg_ nrbuiderd, daa lOll d. YII&iDR em, ee ngeeveuuarc, en voorzien van' go wa r. e ~ E' T K A. MER S U I T E S-Best.aande Uit Rutbauk, Damei......DlUng- lDBBTJl llLAB .8-')'''*-0 .
reed,:"beetonad kuDD'D word8ll. Uitltel ja geen bebouwd, en beeft prachtige Braak- en Zaaila.nden, bereid Toor den 1 d Z d SIb kl d t echt L der 1.38 .--£_ vv_
a&teL komenden Ploegtijd. IWe, ' ito, en es an tire toe en, e ee me t',.,. ft·~.

De kwtuie nn nijlaalldel ofprotect.ie i. weer S ;LI,A APK A M E, tt s U IT E S-(emaakvol gedecoreerd), beataa,',nde III' Fn ..eraoekt dat alle aanaoeken I'a
~an de orde lI:8It"ld. DuitlChlalld .... t eeo ioko- II LIJ!\ IJI'.J DL' H 1 lT"" I· II d W htaf I et M 1'l'CIefr
mend rllj!' heffen op IlraDell OlD.ijD .ilt.u IIDd. • ~ 1:11' I'J ,,. L, il S Garderobe, Kleederkast met Toiletspiegel en Jn.ee a en, IlO8O e m, ar· bet. Seizoen gemaakt wordea, ten erDde
bou .. en tegen n.elDde couc:urrelltie te II belCher· 13 Ferste Klasse Gedres rd ... Ezels meren Blad met Acbterst ok Van Tigebele (Mint-on's) Hand08krak, lUbt om naaat hem ia ltaat te .tellen in de _a'ftaag
men." Na wordt er yooraelteld ook hier een " r I • '. • D_' 11118 11\.. r Ilaar het Artikel te ,oorsiea.-!lea ,er-
relll le helrea op ingnoerde Ilrauen, Zalk e.n 1 Paar __.__ 'Ir ............. den het Bed! te staan, en dne Stoelen met zitting van nottlDg, ~ • \lit. • h bO.

1 kl . VAli" -.. ycoou i • ..oege SlO IJ
bo. ulilll lOU D''« III • ..., dn~kea op deo Ol' 2 -em'es Heti, Pabliek wordt nitgenoodigd om de UitgBbreJde Vertoonlramel'l te komellDen barger, die uel brood nrbraikt, ,ollder OD.. .III

boeren y"1 Is ,. bescherlDen," daar OOII.ud bet 6 Koeijen bezigtille,n, alwaar de Grootste Voorraad
jAarlijkt beDoodigtie jffUII Diet kan oplnereD. In ~ I

NOO MEER DFSCHULOIOINOEN TEGEN I~4 werd yoor bet y.rbruik tw .. 1f hondsrd 60 Aanteelbokken
DE znNDD'iO. lI>illioeo pond'D tarwe eu me.1 ingnoerd. T.geo 40 VarkeDS."aft rMn Rt>dakt .... r, hel p'0t~u'lteleel wordt 1'&n oDderecheid.ne

AberdMn,4 April. lanten g.proteateerd. Tegeu de yoorlle.telde III. IAlSSE 'O.~D.:RE~
'llijllh .. r,-Unlanlla lu ik eeD Ituk iD Yer- belutiDi op tabek r.gen~ h.t adruseD. N... r het ,

,cbllleDd. blad.n WIW een Il,sprak tol_ben ecbijDI lOa een beluting op graDell DO' beter ge- W&gens, Karren, Ploegen, 'il.i;en, Zwingels.
.. II Bond_aD .n Mn Enll.lecbman, .. erd me- dragelI .. orden diD di. op tabek, T.bakerook is
d..a.eld, en waarin ooi de IftDdioll t.r spl'8ko .ek.r ook onlDiabftardei YOor den meU!IChd.n
werd g..lITagt. Er werd bew ... rd dat d..... od,.. YoMSUm brood Il
lilljr... d.. kl..urlinllen I'1Ild Ile"en wie lij al. lo yerband meI de Yoorlleeteld. beLt.ting op
parlem.ubl ..d.n moeteo kie.eo, en meer ~nd.re i0lre,.oerde Irraoen eo m....l.ija 0, a. de yolgende
W8tJ, 100d.1 oen ,oort nn politieke l'8adll" .leli'lieke opjlahn pabJi.k gelDaakt. lo 1882
un nn d~ I~nd.ling.n .. nrdt ~.maakt. Ik w.ren er io 0118 land 88,001 jffondeill~oaara, die
,@Ioof dat .Ik. broedtr I.ndelinll in o~•• kerk aehea hao grond b.arb ..idden en 57,693 pachten, HO NUS
d.. e ,..Ioebe a.ntij~i"ll met Y. achting un .icb die op Ilebaurden !frond boerden. Eigen.reD nn en
•• J1!t, eD leker wa ik reeds be' .en en and.r Ilrond die meer dan 250 (Eotr.) akke,. bellrbeid·
bi""", ..n If"logd bohben, maor als men .lle deo .. aren or .lecbt. 162 en buurboere., die meer
hHehuldiginll.n, di. tfllen d. IftnJing injtelmllrt dan 260 .kII.1I io pecbt badden Iltcbla 118, De
wordIID, wilde beantwoorden, d.n lOU m.n .1· m.....Ie grond.ilf.oaan eD baorboeren exploiteer-
keD d.g wel bri .. pn Daar de nieu .. abladen d.n Diet Dleer dan nn 2! tot 26 .kken grond.
1D00leD .enden, en dur heb!>..n wij tijd noch lJe pachtt.rlDijo i. &OerkOlt, een t.rmijn nn 10
Illet .Yodr. Mur nn JOl ik duer d""en eene tot 15 jareD il eeD lelduambeid, Het paeht-
Di@u.e Iwechuldillin, di. tellen de I.ndinllun- etelael b.ier le l.nde wordt st.rk lfelMlit, yooral
gnoerd wordt, eo w~1 dat op de .eodinjtl- ook omdat iD de 1D".. te geYIIllen de huurboer den
lIbolpn .l1erl.i onnoodige .. eteollCb"ppan de i/rond moet aitputt..n om er loo.eel Yan te krij. JAN P. D, DE VILLIERS,
klelll'lioll·kiod.r..n Ileleerd worden, mR.r ... inijt !len, dat bij lijo boolle I•• ten kao betalen en ge- Malme8bary, Venda.kantoor, 31' Maart 1885, ,
of ni.t. 'Rn deo Bilb-1. Zoo na dele of l1eo. noeil oy.rbouden omte l.ven,
onkandijl'e dil b.-weerde, daD koo meD med.- BUIGT!:!! UitINDIE,loopeOd.tot3Febr.,lijO

I
:J. W. MOORl\E:i:S

I
:Jr. &. Co., AI"SLAGE:aS.

lijdend de !Cbouden {lph.l.n en l'llllen:," de! ni.t. rooek.learijt, Werk.lOOlIb.id op de rianI' _
.rme man ..... 1 niet b;,ter," mo.r no dit iD ardJ-s en ID de t.blleken IIChlJnt 001<titlllr aan de
een. ope~bare <erll.dering y"n b.t Pro,inci."l orde nn den, dog te lijn. Onderdelnl ..nderl IN lIET HOOG Gl1'REG'l'SHOF.
BIo.taor .on den AfrikaaDder Bond door oferi- r,p Jin en Soera~y. beerecbt veel .i.kte.n ~
IlU' .chlene .... rdill. mOOMn j(elejld .. ordt, nu armoed.. Up At,jeb blijft de tot!fltand o098r8n-1
di.ut apr.lien beter dRn I .. ijjlen. \'oor •• ,..t d.. d.o onverbet.rd: ,--- ----.- --------
dau dit: ne leadel!~ der N. G. Kerk 'pre- KERKKLlJIt.-BIj de .. le k"eati •• , die in bet' Vk· V t d
keD Dooit met ,honD". g.m.eoteleden in, bot!1 He". K.rkg.Doolechap aaohani/ig lijn. il, in d•• e i er ooping van as goe
oJM'Dbaar noch 10 b.t pru.at o•• r palmek •. IIIIItll. mlanden de ll •."Dllen.k .... lle .... r a.n ,
.. hJ!; lij bebbeD <oorw88r genoejl te d""o om! d. orde gekomen. O~hJk m.n .. eet bebbeo de ,
d. ...nllChen ebrietenJlum eD jtoede leden iD I" U.r.formeerden" in de NederllDdICDe kork.n,
le preDt-n, daD dst lij met Roa.re .... 0 .i.h : nooit v•• l meI" GellD;cen "op gebad eD beb!>..n
lOnden b.-moeij.", die ,,018t,.kt Diet tot h.t! Iii licb Iteede tegen h., Ilebraik nn den 8yno-
ambl on den ... rkkri"l1 ee.. Evanll"liodi.oaar. i dillen OeMngbundel TRn 180ó, ,erklurd. \'o~-
beboot~n. A I. pon Ideurlinll ru.t mij onr po- geDe Synodaal b...lait moe.teo de I•• r..... , ten
liliek .. il 'pr.k.", dail 1'11 ik bem alln.lond" miDst. ~omul bij ieder.n dienst, een of meer De Curatoren van het Onderlinge Levensverzekeringsgenootschap,
d.t ~ij geen .. roland en ik Ile.n luIK ""Iit om .erl.n un d.n B.odel latell aioll,n, en deden lij L" h cl B d I "I F J
d.. r,".r te redeknelen, .n .00 ... ijllt hij dit niet dan werden lij onder censuur jt.plaatl!t of r_ISC erB, VS. en oe e van WIJ el1 RA:-1S ACOllUS
ull8totdw d•• lover sliL OnJ8 •• nd_hnll"n b.t:- .'"".ot. lo den Illtereo tijd, nad. Afocbeiding \VILlIEL'IUS VA:-1 DER MEHWlf' TIerweerder.
ben gMne .nd.re belf·art. dAn om d. klenr- v.n 1834, is bierin v.rand.rioi gekomen, eD ia V ! d B hId h Kt'
!iolleD ,.oor het ehriJitendom t... innen, en hen b.t al of ni.t laten linllen un 0••aoIl8n bij de I an: e ee uana an se.e wes 1e,
IJ. deallolilke m.on,n on ""u"_n en di.n.t· openbar .. llod8dieneto.feniogeo 1l6heel nijK.lateo.
wen ij .. rill, jtdrou .. : en e.rlilk w.,haam t. !liervon milker. vele predikanten gebruik en laten Op Donderdag, 16den April 1885 I CL RKE" B kj' "Tb T J dlien in d.n 'tRod en het b,oro,p, "ROrio zij !leeDU.zaogen lio~en. (Zij~de een Vertaling van Dr. A. ,:, oe e.: 'e J'&IlIVaa. an
door Ood g'plAAtst .ijn. ODI b." daartoe te Eon lijd. l"n", i. dit ~oed g.ll"'n, docb n u het '~Becbuan~nd") in Pam1letvorm. .
\ormen i, bet noodi!\, dat zij nl. kind.r.oeeo aantal predikanien, dieg.O!IIUe.~ngenl.t.n.in. M 1 UUR H' MORGENS TUIT D ., ZUID AFRII{AAN IJ
eenyoadill de'cb Ilron4ill ooderwij. ontuolfen,' g.o, to.neemt, wordl er un oiet-O.rdorm •• lde, 0 1 u, 0 VEl{ GD H.U K J~ - •
waarbij de I(odsdiens\ en de Bljb.-l hoofd.w en vaD niel-kerkreiterlijk Oer.torm.erde.ijde, ZULLE,'Y PE'R PUBLIEJ:'E VE,.ILI;\·G VEDL1'U'CIJT JlTURDE:N, P" d P P t 7d
tijn. Elke .cbool lo~d.r d•• Bijb.-I is eer .en bij aDderlICheidene golegenheden, en toen.meod, ~l n LY .H/I riJs 6 ,; er OS •
..lo..k dan eeD .. eldud, .n .ili ... , wat lo~d~n proteat tegen uDlle""'''end, w.. ruit weel nieu... "
wij tech ,~n de kJ.aThnjl';n Buonen ma,ieo beroliolf onlltaat. D•• !:!cbouten! te Utrecbt, Bepaald aan den Hoo~8ten Bieder, voor den R~'sidel1t Magistraa.t, aan zijn HOFMEYR & REGTER
.onder ~od.d'7D.t ot B'J~I, ,En dllt "'J op .eo !>..kend ,.lllJder ,.oor het g.brwk der.GelaD- Kantoor te Cal"iDla in zijne bevoegdheid al8 SptlOlalen Comml8SariS van het
delft WIllft b'J d. kl.urhnll klod .. en nie' te, Ifl'n, bedt Ilch 1.lt. genoopt jl'elleo openlijk yoor '
""jfeofl .. orken, kod ik b.wij .. n uit mijne i lijn aboooem.ot op de H ... "",t te.bedaokeo, om-I Hoog Geregtsbof,
ruim ~6 jarige ondeninding op h.t Il.bi.d der i dot genoomd blad .ich 100 acb.rp legou de I NEE N P lf ReE Ii:L
und iJlIl, lk h.b bOQd.rdeD kind.ren np lon-:" O.langeo" bad uiljl:6I!pruken. £jij be.fllich , ,Cl , •

dintr.,bolen ond.r ... ~n, m""r ik heb nog! .chter nu .. oer, maooelijk en kloek, op de Hera ..! 1. Zekere gedeelten v!ln de ReuwIgdurende Errpacbt Plaat, genaamd
nooit _geboord, dat eeD v.n btn voor deo i geaboDn... rd, omd.t de RedActeur no d.t blad, DOWNES gemerkt A en B gelegen in de Afdeeling van Calvinia Veldkornet8chap
:U~.i''''l of ROIl'I.r b•• tt moeten lOr-: [ir. l<'uYj)<!r,ecboon tegeD de "O.lIIOgen" 100 0 d 'R Id rO<lt'A 2 358 Morgen en 98 Vierkante Ro~den eo B 2308
!ChIJMn ,.oor jtepleellde ml.d.den. Op on· 1.. lIIIldlg II opjlekomen yoor het gelig d.r ,Hel, van n er ogg~ve ,g , , ,
k.l .. lIitlonderin~ell nl Ii'j'o de me.ot. ~.kl'Drde 'Ii~e Scbrift, legeno .. r d•• leUingell der .uechen, Morgea en 98 Vierkante Roeden.
milcladigen g.h •• 1 o~ll••• rde lieden, en anI. 'dat gOIllJlbe'l't'fi'ende. II. Zeker H.lf Aandeel van het resteerende gedeelte van gezegde Pla.a.t8
I!'e,.angeai_o li,jo Ft1'uld met d.len, di. oua-I OP KaN~ VKRGAOIlRINOnn I.den der Voreoni· DOWN ES gelegen als boven groot 670 Morgen en 186 Vierkante Roeden,
, .. liJk. weten dat .r '.0 Ood is. Zend,lingen' Jlinl1 ""ymouium" te ZoLlen, in d. fOrige w~.k' ,
die onle genDlleniMeo Iwloeken ... teo hoe l'Woar It. Amsterdam geboaden, ia m.lllroote me.rder. Als per twee Acten van Transport, gemaakt ten favenre van Verwe6rder op
IIImooijelijk bet huo YAltd.le bijna 1'8rdierlijkle Iheid VIlO,temmen b'llot.n tol "ijzi~ing der Sta- den 6den Febraary 1875, 4 A ugnstus 1873, en een ten faveure vaa Verweerder ,en
lD.wclle" iors om.trer,t ll....st.IiJke rak,o duid.-I tuteo. De \ ereenilling zal voortaa~ lijn een twee anderen op den 4den Angastns 187J. '
li~ on ..~rat.. nboar te m.ken. Het Woord des! Vereenig,iog lot ~pflllting eo inst.ndboadinll van u tb ven em Ide Landen zullen de Regten en Belangen van Verweerder op
BIlbal. : ol ,M'Jn yolk. jtaat ,..rloren, omdat bet' OymOl8len op G.... fonnurrhn Ifrondslag, Voor .&ne 0 ge. ..
II'"D. keoni. bo.fl" is ook op de m~.to kleurlio·1 b., ondu .. ij. iD hare acboleo .. rid .. " de Vor- de Gebouwen da~~op, lOgeBloten z'Jn. .
... ~oepueeJijk. Ik .. il yoietr,kt niel I,ggen, e.nilling te .t ...n "op deD jffondalag dor G~'t:- Voor Condities der Verkooplng, doe aanzoek aan bet Kantoor van den
~t "IJ lOo.. el nuebten op O"leo arbeid lie", al. formem'de b.gio",l.n, gelijk die in d. Formuli ... Opperbaljnw te Kaapstad of den Resident Magistraat te Calvinia.
WIJ .... laouden .. enoche"; mlllr ~Il. goede dingen; r.o Y8n eenigb.nd lijo uitgedrDkt, of iD over.' .
ko.. 11 IangsuID, 80 onle eenle blanke 'oor· e,r..temming biermede uil de H.ili!le Scbritt JOHN J. GRAHAM, OPPf>1balJuw.
oad~,. lijn ook ciet iD .en paar jaren tot hot I'.. orden algeleid. " Voort. ia beeloten bet Gym.
ClarietasJdom . bekeerd geworden, •• u.. en lijn. n~aiom, nu te Zetten geYeetigd, le yerplaalaeo
dUlt?t Doodtg, Ilew.ut. Er lijn ook ,eie om· ; nllllr een Had of dorp, gemakkelijk uit Am.terd.m
ltandlgheden, die on.eD arbeid moojj~Jjjk maken. Ito !>..reiken. Dit Gymnasium .. ordt meer eo I
DeD~ UU .doll .terk.u draDk, .. oardoor dui •• nden I'me.r d. 1lOOrbereidende k .. eeklCbool ,oor etu.
•• Ullldullftnd ..~ .kleurlin!!,en DOglager en diep,er denlen aan de Vrij .. Uniye,rlileit.
llukeD, IOOdal III bilDe niet meer te redd.o liJn. I Dil RMJ'mIC~ g~d."''.Jkhnd orllanioeert een
~oeut11 .• I«ble blanllell lijn er niet, die onle I V.reeni~ing YID Fri ... ", waarnn de I.den of lEd B t
d.i.n.t.lDel~en ,lOt ontucbt en on repel verleiden, lel,.n jaarlijks aaD de bed8Yaart Dur Ke,el",,, I! en er 'es e
eD d.1 eigenlijk de oonllA~ ie, du .r ni.t m~er /IUlleo deelne~'Il, of die bednaarteo door gn.n
di. ll.b,,?rl8a~beld. Oll acbunll, onder bell geuen ,ulleD "oplw.teren." De coo!.libatie bedraagt
.ordt, die "I ole ~,el).tbaren je~en. bnone be.. miolten. tien, .. ooiap" per jaar. Die op de eeD
,.. .n me•• ten dieoen t. be"IJ.eo. Ik .... t of andere W1J18 aan d••• Vereeniging d.elneemt
w.l, da~ r.. pectabeJe heden en on.e bonenmen'l be,ord ..rt doardoor-zoo liegen de pri.sten-
tCheD dit nlOt. kanDIn belpen, mlllr lij mo. ten "de eer en de glorie der H. Moed.rlDaagd,".krij- J" den Insolvente1' Boedel van lIE:\DRIK Df11'NIEL STOFBERG.
not!taD' d. !.lenn"e 1l8Y91geoIr YIn ondeninden. gen deel "&Ill de H. lH.aeteo eD O.beden die • • •
Ik .• iI wel belijden d.l er Diet oYer.1 m.t wije. gedaan wordeD 'oor de I.. ..,de en geeloneD l;den
h.id ge.erkt wordt, en d~t op IIOmmigeZeodinjt .. d.r Vereeniging," en'IIIIn DOll" Y.I. Indere geesta-
aol.n ba~len onle kerk, Oe k,nderen bedonen hjk. yoord •• Jen." Een bUit.enkao'je 'foor de
of a1~ niet goed ll8Yormd worden: maar iD de Frie.ea I
ZeDdiJls-bol.a onler Kerk, worden lij ni,t met DIIBJGTIIN.-Eell .eer treurige gebeurteni. beeft
•• DlChappeo ourl8deo, ... arYAn li,i later, toch Il. Zond"llnacbt iD eeo hotel te Rotterdam pl.at.
leeD g.brulk konnen be,b""n, en dlo al.ebt. dl.non Ige,onden. In den 81lAjl woon~ ... d.rt geruimen
om ben ,.oor baD .~.Dd en ber ... p onllP..,bikt te II tijd d. Secretaris der J.peoocbe ~tie di. de
IIIU:~" De Iletreltkl~1l YRO.onderwijler aao •• n P!Mt~. yenolt .YBo.dea Geaaot 'lUl Japan: wieo.
Zao4iu~ool ocbt Ik lle"lgtlger dan 'OD leer· .. rbhlf te PRrlJa 10. Dese Steret.ria een aan.
IDIU;'" .. n de OOogue .!Chool; .. ijAbeid, oOder-/lleoli,lk heer, in J.pell Il.huwd eD nd~r no eeD
YID4.iD". take til neluldlge kennIS .. orden d.~r- ?f meer bijo •. yolwa .. en kinderen, b....ft t .. ee De WOON PLAATS van den Insolven t, genaamd
t~ ~ere_bt, l.. g. 1D00!ICbeo~.ugeD d88r Diet, JAr.n Ileleden ID Bruaael kenoi. ge.aakt met eeD
di. deJ'fea .... 1. ,r."ae de AfrlklUl •.r &nd eeae b.eldacbooa mei.je, toen 16 jaren oad, ail den
~-_. alt'aardlg"" em de, ,..recblllendi( Z-n- Dedellgetl burg.ntand .n heeft bur oyergehaald
dl~ol'D .ODler k.rk le ~Iooken; lij lAl door .ijn .bljsi~ t~ worden. Sedert boefl bij mol hAAr
.lk.D ~dehall ell onder"IJler m.t alle .. eI .. ll- si. lilDe nou .. geleefd ..n i. lij lDooder geworden
I.. dbeld en ftehuug .. or,den ont,..n~en, en de 'an twee kinderen, Naar hot achijot beeft bii
D<lOdi!Ie.illhchtlo~en .. 1kllJllen, """rdoor bi) (do baar nu .. illen Yerlaten, en beyond bij licb lD.t
&114) IU ttaal ~al IlJO bet ..~ o,er het Zendlnll'- ?&t doel te Ro"erd~m op r.is naar Fraokrijk.
.ark tU de Zetdll,gaochol.n t.. oorde.l.n. ZaturdaglDorgeu .rriyeerde echter de dalDe t.
Á.oo lullea ,.Ie ,.Ul:oold .. lf't1, dl_, hel... , nog R<>tterdam.!n werd lij door doo Japeull_ op d.
bij lOO Yele leno.dlll.n b.e_be.n omtr.Dt hel g.wone w'J. ontnngeo, Zij b~len den dAlf
• .,k dft Heeren olldor oDie klearhngen, ult den nog al , ••• leIiJk door en DaIDeD 's nODd b
wl@' .If~md .. ~rdeD eo bet be:el OoioS H~i- iotr." in bet botel d. Holland.. Zondagm~ ::
"IICI.. ond.nrljlt alle yolken,,' .en .. pr.dlkt n<>ejl boorden de bedie.deo .. n bet bolel ee~ge
he' X'BDi.h8 un all. erealaren Diet lllnger t.- .. oord8n....-liog in d.. kamer door de beiden be-
g•••• rltt wordeu. trokkeu eo kort daarop •• n piatooltcbot. lo de

O. J, WILLIIM811lf, kamer gekomen \'otden de bedieDden d.n Seer ..
Zendeling der Ned. Ger. Kerk, tan. met din dood wor.tel.ude. Zijn bijli' bid

I heID eeo "OIfol door het bootd Ifejugd en lich
k 98nook nitodelijll IIIInde Prrt..-i« en Ind.re I.if .. lDe,t... Ddolk Mn d. fOie Yerwoad. 1)e Ja-

HolJallcl8clae bladen dit och rij 'lOUo,..r te n.men. peOD_ II kort ~.. rop o... rledeD In de beklageaa-
=~~=~,",==S:::=~L2~,*,'" WllAl'dllfe 19-1&nll'e1D00rdelllU'81ie IlA&rde geYID-
BEDERLAND. geni,oYer~.bl'8jlt. Zij beefl haer eebald " ..lkomeD

yoor deD H"lrter baled.n, doch ecbijot geen be-
rouw le Ileyoelen o.. r hav daad. Alleeu moet
.ij bekommercl lijn O... r haar beid. kindertj ....
Uit YOOI'lO"', dat lij Diet "erder de handelI eau
hUI leYeIlUI tI.. n i. lij in eeD IOOrt .. n dWIIllf.
bui. "M1oten. I le onllelnk.lrigoei. eUDlfter beid..
genewaardig all echaldig,

D. LnD8CJtll GIPTIlDOIITD, yroaw Van der Tegelijker
LiDd.lI, di.. m_bien eea 60 pereoa.1I OlDbet
I... n If"hragt heelt, om de bea'ra'eDiageldeD mag.
tig le wordeD, UI eerlallg t.rege .tUD. De acte
nD belchaldigiD8 i. haar ill de genllg.ni. be-
teekend.

IN Dil R!DACTIII YID bet HandtJlhlad Ï8 Yer-
IUIderintr ,okomen, De beer A. O. C. nn
Doyl, die biJo, 20 jaren .1. hoofdredacteur eli
ou"er-dirtcleDl nn gelloemd blad il w.rk .....
gey_t heel" op lijn Yenook, al, lOOdanilt e.r-
yol on~llIg ~ell. Hij .orde OWeYollfd ala
o.der-direcleur door d.D bekeDden !lCbrij'er Ch.
Bo_nin, eli., IIlIlt d.D beer A. Polak, de hoofd-
redII. beanr,ren .. 1. De beer V.D DIIJI beeft
.... 1 biilre4~D tot dil oatwililreli •• ftII &Plillad
8D d. 'l'ruPul bent ÏII dn jollpto .0r8te1.::J:..;::;:;'lud - ~ fit __,_

......_lUdnlt_,
MrjDlI..,,-lk beu 'fêrblijd te 'enen clat wij

.... ilD •• Tan dllAjlfrsilije r8lt'eal •• bad h.bben.
De ..... wijaoo..ren ecbter .;~" lD.t beDUUW.·
heid ait ..., de toekomtt. Zi j bne.n lIi~, meer
da. '8 o' elO yoor bali braad •• ijD krijra.
Dur,.onIlloo een m_ 'UI d1lUlk inge'foerd,
dal dj (d. wijDboel'8ll)' ODlIIO«'lijk kallDeD be-
..... zal bet Parlem.nt d.n llaait to, elieD ltep
.,.., PUI DL, OlD dell ilitiaodecheD drank &00

heolr '" belalleD dat clell inoer of moet meD
CIN"U ol 'ermiaderen. De belut.iIlll"D l'Ull"'n
_.-ur op d.D hoer,!lat hij eerla., .. ImOltea
IIee1rIjbD. De jOlljfeJui op aool, cl. kl..rken,
.. liapeo netcoed heblleD, komeD nD d.
~, 'jkMden 'frij. Wauueer lIIelllaooldbelu·
_ moet .1*_ Iiju deel bijdl'lllflln, N.
rcllilf, laat all .. op d'" a!'lDeD hoer tbai •.

...... 11 tepDwoordijf llloeij.lijk. H., ICllijDt
~~ IDee aD .. n b.': .. rADdeUlDil. D. yoor-

jD .... Dword'lI nrworpen, 811 aieuwe
.talt_ watrden UIIg1I101Den. Het il al.oo nr,
... .I.IribaUCbe dalDw'aicb ia bet EJlltlIech _
&ea IL. _._n, 0IiIda& .ij bet Hollanct.cla.
C.kchilMiehoek uiet kaullen laaeo, of Ii.....r
Diet JntJUl.D YlntaaD,;" b.CaUH it i, Dwelt,"
MeD krijge .AfrikaalllCla' dam9 op on.e 1C1a01en,
eli• ..-a HnUandachea brial IIIWDea ICbrijYlla.
H.Dlle ouden, die niet, in de ,elegenlaeid wareo
~ le leereD, krii~eD dau Il- brinea nn
bu ..... docht .... of 1D000"'DlDet bet grooht. g..
.. khllaaD l!:01l:'~.' brief ju Inen. WII&lOID
... _ _,je' EDII'.lecb;eD HollandlCb tegelijker.
..jill_ren' Voor di' .... I gea08ll.

PBo BoIIO PUBLIOO.
WM. HUllPBBI6.

llidJeahoofd, K...,.a. .

als:

B'E'AC 0 N SF' ELO,
BII!BBIUf D' D. vu...

V rieDdeo en het Pabliek: bekeDd bl makeD,
dat door hen geopend 1Ii'1I

l'en Prlva.at Loriéah1lil1hl &e\baien,
III D.

STRAND-STRAAT, No. 6:).

HUISRAAD
ZIEN lIS.

Graven, Pikken.

IN ZUID AF~II{AI V. GRANEN:'
300 Madden hte Kluse ZllIIod.Ha .. er, ]25 Mudden hte Kla8se Z~ad·Koorn

en wat .. erder tea dage der Verkooping zal worden aangeboden, Daa* D. 1. & Co, elfchts goed Dl'oog Hout gebraiken, knnnen zij Jnet vol

vertroaw~n elk Artikel waarborgen.

Heti iB ht:t gebrnik der Firma om alle Goederen te merkea ~tV J£RV ERSCH IN GEN.

N.B -De Plaats is intusschen uit dB Hand te Koop, ep aanzoek
by' de Ondergeteekenden.

GELD VBRUlJGB.u.&
OP

VaD dezen Rewel wordt niet Afgeweken Verband van Vastgoede __ • TEGEN LAGE RENTE,

----------
ENDe Verkooping begint ten 9 ura

!

DllSAACS &, CO.
BU:

C. C. SILBERBAUER,
Prokarear, Notaria,-'

Kantoor:-

Gerefl)rmeerde Kerk GeboDWeD,
Bureaa8traat, Kaapatad.

KOMPLEE'l' HUlS-M EUBILEEHDEH.S,

88, 90 en 92,Langemarktstraat
NU VERKRIJGBAAR:

HErr FIJNE

DE HEER EN MEJ. AMés,GELEGEN IN HET DISTRICT CALVINIA. .. ClOUD1f 'f'.6l1 DI

PUBLIEKE VERKOOPING

DAAR r;ij in bovenltaande ..eeI _er-
vinding hebben Opgedaall, SO-1"'D

zij loor I!trikte atw,ntie zich de'kDtilt'ltiul ..
O~r Began.ti~tn8 waanlig te aaTien~eo
die al de gene ven van hilB etgea'h_ ua
bun iarigting ~ullea .. indell •

Table d'Hote nn IUIf TW.aIf fóf 'ea1f
Een.

Netheid hoofd ... k en PrijleD .....

"IN 'T SCH£MERUURTJE."-
WENTZEL, & SCHLESWIG,

APOTHEKERS EN HANDELAARS IN DROGERIJEN
OPVOLGERS VAN

,0. SqH~lIETEl{LOE"V & CO.,
• K A A .P ST .....\. D .

SPROOKJES,
DOO.

TITIA. VAN DBB. '1'trox.----Verkrijgba&r tal Kalltore __ -de ZtMfI..t,......---paus ,.h.
NB. Zie de beoo~ iD deZtlád~

\'aD 19 l4Mrt.

I\ROGEIRIJEN EN MEDICIJNEN van de Beste Kwaliteit; Pharmaeeati8ch ..
V en Qbirargijn's Benoodigdbeden, P~t.ente Medicijnen, Parfumerie eo Artikelen
voor bet 'toilet, enz., enz. .

LeVeranciers VBn Homooopathische eo Hollandsche Medicijnen.
FabrIkanten van Sodawater, LilllonaJe en Medicinale soorten Spuitwatér•

I
UNIONLlNIÉ

ItOIfI'lfKLiJKE MAlLDIZltBT
tnHOH sroollBOotr.iLW'SC.lt1Pm

<BIPIRn').

D~M.,1boot.eD 'der ~Pltll' ~k.
keu 'f~n Kupatad oa&r"~

Via JIbdeira; OlD ~,""_ WoeDidar,
te 4. uur n.m., te at Jl... ,ea "'1ÏOIl
al. ollder ll&llletm-de.
22 April.-ATl::lJ!lNUN; l:aPL " ......
6 :Mei,-MOOR, Kap&.· CUwu, B.tr.B.,

tIIG St,·If.,.. ..
20 MeL-TARTAR. LDi."TIfi.6i.
3 Junij,_;MKtlC.ur; h:a.,.. &m.wiG'; ..

St. a.btaa ea A..... Iiep.
u' JtlDij.-TRO.IAN, Kapt. Luo..-
RETOURKAARTJES NAAR KUST-

HA !EN8 worden nu. u.L'eikt,
bruikbaar voor de TenJgJeit'llm-
nen' Urie Maanden' pet' Bt;ij6~t
hetzij van de" O-uoo" of"O¥tlel
Maatschappij.---'oor Vracht of P&88IIp Y8f!81118'.en

sich WD K8D1Ore iler :~'" ' .'ld-derleyst TROS' J; '~ ..
Bestierd VOOl Zui~,'--------._--~~-W~~

QEORGE FINDLAY & Co~
Biederl nu aan tegen Verminderde 0-•PrijzenVAN

ZAAIPLAATSE~N W UNPOMPEN, ol Rackioj( Cocks," Stukvat. en Rija.rIlObroe,eo
PO.MPj<~N :Voor diepe eu ondiepe Patten,-Gomelastieke- en Zeildoekaohe PijpJO
WAG JolN'4SSEN,::!! tot Il, S~hot8che Kar-asaen, Mail Patente Assen, Kar,ereu,Karlampen
STAFl!'O«DSHIH.J<; IJZEH ID StaveD, Hoepels en BladeD, ZtoeetUch IJz81'
VERNISSEN, Olie, Verf, BOl'8telwerk, KaremlleT
G RA VEN,;-Kaapscbe, IJiamallt Stalen eo Gebeel Stalea j Spitvo-rken, 4, [I en 6 tanden
D}o;KTOUW, Bladltink, Koperdraad '
TUIGBES~AG, in Koper, Verlakt en Gekleurde" Roans"
KUlPJ£liSI EN LEEliHEB.l!:IUEH.S GEH.EIWSCHAP Koper Hoepehrwk Boat.III

}o;inmerhandvatselll in Koper ou IJzer' I,

H EININGjJB.AAU, Gal,auiacb, Ovaal titelea en Met ponten, Hl!iningkmmmen en S'pijbn
HEINING'TANOIl;RS, RekpilueD en Schroe,en, Hekken voor Veld en TIlin. '

. "-
IJZ~UPAKIIUIZE\, lá

IN DISTRICT.HET

DE Ondergeteekende, in zijne betrekking als Eenig Curator, zal Publiek
doen Verkoopen op de Plaats zeI ve, .

GIUVESTR"'T. KA.lPS1'Al,OP VRIJDAG. den 17den APRIL Eerstk."
MET RUIM BONUS, G~ven! Graven!Graven!

L..H. TWENTYMAN & co."V R E IJ E GUNST" ,
Gelegen aan den Paarden berg, omtrent I!uur rijdens van de Paarl, groot
circa 76~ morgen, met het daaropstaand: Woonhuis, Bu iten gebou wen,
Stallen en Kralen; hebbende overvloedig Water, d')or standhoudende
Fonteinen, Dammen en een Put. De Zaailanden zijn uitgestrekt, beloo-
Ven jaarlijks veel; de Veeweide is uitmuntend voor alle soorten Vee, in
het kort het is ew der beste ZaaipJaatsen in het District,

~

BIEDEN THANS HET OE-EEBO PUBLl.r.:K HUNNE

Als Wagens, Karren, Tuigen, Ploegen, Eggen, Pikken, Zeizen,
stukken Huisraad, 2 Paarden, 1 lot Ganzen, 3 Varkens, 1 Koe en K
en wat nog verder zal worden ~gePoden.

, J. F. p, PEROLD, Eenig Carator.

BEZEN DIN'G GRA,VEN
, N, BEST [ L) ~ IN:

oE BERPBMDE "VIBBYARD SPADE," " DIAMOND.u ~LYL14
LQN,n "SHAMROOK," "GEGOTEN STA,LEN," BjtZ~

ALSOOK:
ME'TVOB.KEN en SOBOPP.lN. •
Wijngaard SNO.lIMUUN, eDi..eeD~GrooteD.Voorraad
ALGUIBEN.I IJZJ5RWAR~N •

GRAlVEN! GRA.VEN!GR! VENt

_'.

.

Voorts: LOSSE GOEDEREN,

IAJdbI!'C1I'8.-DiDlë.-ItE"I!LJ1I._
BIlllIDTIUI,

Paarl, 7 April 1885.

DE .VILLIERS, FAURE & Co., Afsla,gers.
II! Maart 1886.

KAkJlPIIV'III'S. - Nominaal b.etaat on18
Tweede Kamer der Stateu·OeDeraal uit 86 led.."
docb werk.l1jlc heechikte io dere I.at.te dagea
_ ukel lid, de heer Wintgeu., onr de .. nn..
lDing ot nrwerpi"ll ,.tU. bijna ieder yoonlel .11
)rOIl hij """: de Tweede Kamer ben ik. Oal
IJij riju lIIem .. n de lilleraleo, daD badden lij de
aaeerderbefd; .temde hij "., de loti-liberalen
d... erd clat ,ooillel aangeDomelI. Ala eea nD
dl drie COIIIIIfyatine koden 4ad laij, 'oljl'''01 be-
aiDMI MeeU met de .. u-lilMoraleu moet eD ,tem-
ID~D, dada:' deed nlb !lift en liet de !!Cb... 1 aaar
~Y .... , o.. "la8O OU HD' .. a delft dan un
de ud.1'8 &Ijde. Dit h~ft tchler 100 Yeel teeen-
>laDd oiumoet, cla~ de' heel Wlulpna uja IlIaD-
c.. t all 'fOlk.. erllfleQwoordilf'" hlMlft lDoetell
~eerl~ •• er .en «CAtal'8 I. de Kam. ont.
OIUD la, weudoor de pca~rkt~ der liberal811 eD
Qllti·lilleftlJt. beUdk.li)k iD b., .moWÏf' ja po
~u",

tijd zal .. ~rkocht "ordon, voor rekening van den heer A, J. VAN DIJK,

2.1S •• d D. Tolt'. :&01'''
50 •• d BeDlaal.ch 3.01'e1l

50 •• d Ba'W'e1'
18 SpaD Ge4re ... er4. E••u, eD
~8 Stl'uin.lela •• et 'YoUe.baat .eerea..-----

H. J. HOFMEYR,
nOOUKIUK,

KENNISGEVING.

NOTA.lUSEN lRA.BSPO.R~RGn.
!

':W4l.lRl,44', UUft.lJ).


	gray00412.pdf
	gray00413.pdf
	gray00414.pdf
	gray00415.pdf

