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HOFMANH~F~ VOOF,{.2.. ~IVleRE·ti
In den: IuolYeDten ,Boedel vin F.Bri~ÓB,·tO~·-l.u.o_.·

_ "1. .~. • • ~ • • t

Te Koop tegm Laag.te Marlipnj •••
Darlmgatraat. 8 Oot. 1&5.

BiO ~ U sir
w;!p. STAXP'E~ , }. GuNn._. / .
1. J. DBVILLIEkH, A.P.u.,. oaiat.or.&.KOSTSCHOOL Purl, G Ootober; '188&

I

op h "m · w ~b•• ru"'IT:
• I•.,.~te."~,,,~~,.~k~: ~~ .

DAAR het bijna' 26 jaar is, dát •• ·.. ~JlMt.. 4.·\e'44t~ " ly ..
de Onde~~kende hier werk- Da.a AZ.D·.·m:~. ~~,~ ~ •.1,' .& ~.' & nOB.' r

zaam is en 12t Jaar, dat de Koatadu»CJl ". I':a.AI1 al'ilSma.n
bestaat, zoo worden de Oud-leerlin- -:----==--- --::---'- .....~·"';ftt1!IIII' t"'.;::p;....._.;..--, '--:-' -:'n-Ii"~~ ..~-' C~·~".;
g~n bij dezen uitgenoodigd eeD . 'Aan SI'l n-+ers•..iransportri idérS~,'.ie:lm~
bij te wonen, dat (0. V.} zal geIlou- wf5 U :J
den worden op 16 en 1'1 of 2~ eD za
lJ~:,E.l~ denken t. komen BELANGRIJKtE VERKOOPING",
worden -rerzocht daarom kennis te
geven voor 21 November, opdat
schikk.ingen kunnen gemaakt wor.
den voor hun Logies in de buurt;

M. J. STUCK!.
BI.. awvaUei, 10 Oc~. 1_.

BLAUWVALLEI.

DROOGBVALLEI.
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ZEER KOSTBAAR VASTGOED'
.. , . ~ , .- . " . '-1, ' '. ~...rr,. s,

D~~
• • ' . ~.'" f

(PI QP:E'TBERGW.E,G ,S-~A'I',I:QLN)
" "

. ,

EN TE PORTERVILLE,

OP WOENSDAG EN DONDE,RD,AG,...uendaatar';l!tD.det.,=IM':'D~~jD:alllCtl!f~;::~_ir·<l9<!l'
14 til 15 OCJ.'9BER AAlfSTAABDE. KO]:ODij~lljfjl,:d • .,r:::~

ID den In80lventen Boedel VaD CoRNELI8 JolUliNES

------

VAN KOSTBAAR

O~ WOENSDAG, 14 OOT~BlClLAAB3T.,
TE 10 V.M.

Zekere Veertien Perceehn Grond, gemerkt Nos. 11, 12,
13, '14, 23, 24. 31, 32, 33, 34, 3~, 36, 66 en 68-

Fen Groot en Hecbt Geb 0 nw .au Dub bel e Ve r die.
p I D g, behelzende Winkel, Familie- Wonmg, P.ak.kamens, ena, , opge-
trokken op eenige der centraal ~~legen PereeeleJ?' ill bijzonder ~hikt
Toor een Hotel, en kan gemakkelijk en tegen gennge wtgaaf veranderd
worden in een plek voor een Groot- en Kleinhandel. op een of twt'e
andere Peroeelen ~ ook gebouwd.

OP DONDERDAG, den, 15den OCTOB.B.,
TE 10 V.M.

zal eie VerkoopiDg voort&'eaet wotdeJl iD het prachtige Dorp POJ1erTille, WaD-
. neer lal WOllen aangeboden:

Die Groote en Hechte F a m iI ie .. 0 nin lE van den Insolvent,
te lamen met Stallen, Wagenhuis ;n andere Buitengebouwen annex.
Alsook, een Groot en Hoog Geb 0 Uw, in de onmiddelijke nabijheid,
waarin v~r een zeer Win8tgevt'n:)e Algemeene Kleinhandel werd
.redreven d;or den Insolvent. Verder, een Rei van verscheidene
IIU i. en, die goede Huur opbrengen en een aantal Onbebouwde
Peroeelen G ron d, eenige der beaten standen in het Dorp bealaande.

De Toornaamste Gebouwen zijn gelegen aan den Hoofdweg van
Piquetbergweg Station naar Clanwilliam.

BONUS ZAL AANGEBODEN WORDEN.
WALTER SEARLE.J 'IlALEX. BROWN, G.z.

til> F. J. BROERS, Carator ...

VAR NOORDEN & DB VILLIgU, Afslagers.

WORCESTER! WORCESTER I- -
Publieke Verkooping

VASTGOED EN LOSSE GOEDEREN,
VEEPWTSEN, E~Z.,.

In den IDIOlYellten Boed,1 "an .JAOOBUS WUlIABD
DU PLB881S,

DI ONDERGITDIENDD ZULLD PUBLlII DOIR TDIOOPJN,

0' ZATURD!G, DM 17.EN
AAB8T., '8 KOlWE1fS TB 10 URl.

'J. net WOONHUIS van den IOIO}yent, gelêgen alhier, be.,.UeDd. Groot
lfOQhaje me' BWt WIlfJ6DhaÏBen BlliteDgeboa" anDeL '
•~Di.Bigeac!om'u ... ullgenum gel8ff'tD. H.r Woonhaia, onlaas- gebo."d,

is ~. '8D'pI:iefefiji: iuprigt en beva&alle gemakkeu, .u heeh fruijeu en yrQoh...
... Tuin, beplan' me~ allerlei aoor~n YruhlboomeD.

n. LOSSR OORDEReN.-He' gewoDe usoriimen' Haisraad, beatuude ia
VOCW",Eet- tu SlaaplFamer MeUbelen nu allerlei IOOrtea, W'MIOIlder 1 Pi.IlO' eD 1
~~D", Ronde en A.aue' Tafela, ,Mahoniehouten S~eu eD dito KleederkU,tea. GiM- eDAardewerk, ftlL, ens.

~--....--------------
VBBDBB ZULLEN VBBICOCHTWoaDD,

Or, WOENSDAG, DEN 21STM OCrt,.,
De nlprade K08lbare Veeplaataeu, behoorende UD boyeugemel~D Boedel, ,.esea. omv.nt 25 Mijlen Yb de Prins Albt!n Weg StAlie:-. '

'I. n, Plaat. llBOIRJVIER" (VAN DEB BUL'8 KRAAL), pIepa ÏD
de ~H~ Beaufort West, groot 2,138 Mo1'po. Dae Plaats heeft 8taád.
bodelaCtwater en 9roote Zuilaaden. . . ;'

< u. ,ft D~PPER8F'ONTEIN," groot ',425 Horgen, eeae ..... te klu Yeeplaat.,
~ 8 Groote Dammen, eeD W'Urftn OYel' de t600 heeft gekoet. '~

'm GBDEELTE vaD II TAN DER-BIJL'8 KRAAL," groot 1,835 1Ior,gea.
IV. R.t REGT nu den 101011'ell& op de Twee P.oh~taateeo, geaaamd'

"GOUVBllNEMBNTS LEEGTE," groot 2,407 MorgeII, ell #. l;[OOGSVBLp A,"rn* a,us 1l0lpD. ' . .
! ; ..

. De.e Plu_Il sDIleD "orden opgeveild un "VaD tJ,r BjjJ'. JrIUl," de Woqa •
plaMa ftD. cle heereu J.i'.&.LCI & V.. DIR BIlL; al. W&nD8el' mede mJleD "orden
TerkOC~t:- " . . ,

.200 !URINO SClIAPEN..
" < ~ :; •

Bonus zal gegeven word~n•.
J. N. DE JONGH, }GesamnJjjke
F. L. LINDDBEllG, Ovatoréll.

LINDENBERG & •Co.. Afslagers. .
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