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•... for every form ol·
SKIN AND BLOOD
'OISEA'SE

'1f'W>M .'

De heer en
zullen een beperkt
tingen ontvangen;
vuldig opzigt zullen
delijkheid en studie ueU'ert.

Stpllenb()8(',h is w~ll)e.K.end
deszelfs gezondheid I"'.......H...,_ .......

'Van Onderwijs. .
alle voordeelen .:wat
betreft verzekeren.

Bchcolgelden voor

Eerste Klas ; ...
Tweede do.'
Jongens onder de 9

Jongens met
gewillig om in
zinge?, worden nog
verminderde betaling ni\r",,,"''''OTiI

Kostleerlingen, £40

N.B. Bijwoning .
dienstig Onderwijs

En .oP

KLEBX IN DE
.a.u.:u:'~ .(ARTICLED CLERK,

va.n een KA..AP.
PROCUREUR, .met

a.1Jz.~~ee(le praktijk.
.bandSchrUt:onontbeer-

Vel'lel8C:b.te. :Moet zijn :Matri..
IllAt,le-€,xatnen ge~rd bebben.

Hollaii.dsch verkieselijk.
apPUc&1ntdie zi<ili. verbindt na

Kontrakt, buiten het __ ,....,.,.,......"'......'"
,A..4.l1.L ..,,,J~ DISTRIKT te prakti-

voorkeUl" bebben:, -
.. "'...19,.."..... zich in geecbrift.e

,fARnt.04:lI' van dit Blad.

I. Erf No.
n, Erf No.

met de Gebouwen er op.
_met het Fondament er op.

., .
'R BEBGMANN, Benig Curator .

" - ----- .....'-
PUBI~:rEKEVERKOOPING t
. , :'PUBLIEKE VERXOOPING II

.Algemeene .H~Ul:lel(l
Ket

'Volgende
gevallen pIaa~n
heeren K K. iiAlU)m~
O. W. Hvrrox DUDB~

I

een MeDing en Staat van de TEN 10 URE VOORMIDDAGS,
.M.áiat8(~bal)pilte ontvangen, opgemaakt i -.1Jllekt,etman.te W de plaats van de 1. HET ,RESTANT van de ERFPACHTPLAATS "ROClCY

aáDlst~1I~2 van twee Auditeuren, én voor MOUNT," grQot 6,! .Mor~en en 16 Kwadraat Roeden.
I • . : 2. HET RESTANT van de ERFPAcHTPLAATS ,. LEEO WEN -

dezen berigt, dat de HOEK," groot 1,046 Morgen en a71 Kwadraat Roeden. .
der open.. I 'EEN nE' 'DEam~Dde Directeuren, de'~' ~. ELTE van de ERFP ACHTPLAAT8 "CONCOB •

S
. T '0 a";._T..,V n .lo' heeren ~IA, groot 2~ MQrgen en S44 Kwadraat Roeden. . -

en lf • • ~~. e UI ' 'Ovv a "_ : 4.,wl!J.1 '1'EDEELTE va.n de ERFPAORTPLAATS " THE VIN£..
YARD," groot~ sa Morgen en' 400 Kwadma.t Boeden.
':. 5. HET \RESTANT van de ERFP ACHTP~TB qELEGD-+AN DE KO<\), groot -419 Morgen eo 660 Kwadraa«. Roeden.
, Dese Stukken Grond tezamen maken een der beste Vee- en Zaai·
plaatsen, uit ~ dit .Distrik. t. De Graanoogst van ht!t afg~lQOpen jaar

GRAVEN 1 bedraagt 1,OOOrltudden Koorn, Garst·en Rog tezamen. .
, \ WSSE, GOEDEREN:" .

DE KOCK.
T. 'KAAPSTAD-

Direktie.
J. C. GIE, Secretaris.

EXEMPLA.;REN van
LIJKSCRE .~(.1,A.UJ.""

nu verkrijgbaar ten Ho.i)ftU~an~;ont
bij de Agen~.

220 :Mudden ~oom
17lj •Do. Qarst , .

. 16 --Do.' &gge
126 Bokken en Scha1>en.
; 7 Stru-isvogeils,' 2 1>aaroen
8 Koeijen en % KNV8rs·

10 Varkens i,.
i '

Bon~s en Ve~erschingen wordên gegev8fl;
. ,,( , • ~ "<!'

; .G. P. VAN~ZIJL, Afslager.,:'

1 Bokwagen, 1 Span Tuigen
2 ossen Karren, 1 Ploeg
1 Egge, 1 Slij~een .
1 Schroef,1 Lot Bakke

Huisraad :' TQ'eJs. Stóelen, Bed-
degoed, LedekaDten, enz., eD&

• ,VUll'Dl1:"''''~

i7 D~&LIIGsmU!, 1.UP8l1D

, N.B.
,.

1!''''D~Ie ..'·lrátfjDIPJVolirebl.TeDl. , .
aaelUlllllU-'ll1J en _aitlageree41JeIl."eD

i".
'ftrallindlarde ~

vE£REN •
•

Vendu-Ke.~toor, W. P. Bank Gebouwen,
,,}{ontag\\l. 14 Julij 1887.
. t ••
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