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:!6.Augustus 1887.

25 Gedresseerde
2 "

OP
14

ZULLEN. opgemelde Paarden
Ezels

.j Ilea fa d. tlllerbeate ftJl
Bamaq1l&la.,.4. . ,

B. atROLU .
De h8&JI8DJ. S.I&1'ai.&~, AfilJage~ ••

PCBLIEK ~ERKOCHT WORD
Aan lOapmutá Statie.
Onder de' Paarde~ zijD versene,

dene tgale paren' Blaauwscb
uitgezocht door den beer M. H.
YAN NlEKERX, uit de beste OLOf'LI!!-

rijen, ep d! aanducht ~an kooJ
wel wáardig. .

Paarl, 6 Sept. 1887.
J. S. MARA IS ~ i»; A{sU,

, . \1'.

KOLONlALS
W888kamSJI en 'rruttm.tschappij.

....--. .~

VERKOQPU"G
'VAlI i

• ..i

Kostbaar Va$tgoed,
TE MdWBR~Y.

..._ j;
; ,J

lo ~etl IolOlyeoten Boect.l ... ~jJMl V.u.u.
nu CLA1UB MoC..urrJIY l~ .

.OpVrijda;-18J, deler,
Pn.LJI3 ,.O.,UVUXOOBT ol'f»"l'LD!'- "BEN'WOONHUIS "~et ,BuJ.ru· ,

GEDOUWD, TuIN, enz.; 8DZ., en,
VIn' GBOOl'B PEBCEELBN 1JOuWGBOlm~ .'
Op sommige dezer P~len staan
groote ,Houten Gebouw~, gebruikt
als Werkwinkels. f_

Dit welbekende en zeer' gewilde
Eigendom is gelegen nabij het Spoor-
wegstation. W at voord~ van lig-
ging betreft is het ongeëvenaard,
daar het aan alle Jw;lten ~ vrij uit·
zigt heeft. 'i

De Perceelen BIEDEN mTMUN·
TENDE BOmypT.E"nEN .AAN
VOOR AANGEN..utE WONIN·
GEN. '

Door deze Verkoopin8 zullen de
mwonerB van Mow:bray d~ langT;er-
wachte gelegenheid :heb~ om zich
van gedeeltea VaD idit begnnJtigde
en. gewilde EipdoJil te !verzekeren.
Yéf'~11;9 ~ ,begi~71t~te 11ure.'

lJhenIe. ~nut" zal ,W01'4en gegeven. vool~rEWD
.T. l'UGtDG.l, ! l. ~
G. w. Sl'&lTL_ ,Oaratomi.

No. a. x.PpWo. Eaa~, ,
'I Septembft' 188'1~ , .' . :
. J. ~~~.~E~OH, 1fllager.

P~BLI.IB"VHlllOOPING
-- ," > ! > ,."

: { , r.» v... ·· l- i
, l van

Vee, ;Huis."aaft Boerderij- d~.~t ~llvoorkeuJrre2t
,Ben().()dlgdbed~n~':enz~ worden,
• . -..;;;.;;.... ~ _ van. dat _~1i~ereJ!elG betAi&{d

.Inden :&edel" 'ván 1rijldb. aeD Heer
, DIn. lAOOBl18 &imBB~ ,

, ~I '
.ecu~ in:Bêzêgden Boedel

!~=:~r~=tl".~~ T(ft~ fAt· '~ 're, en
• .ndArdAm

D ',V'O'GE' 'lJVlL, E"I' m~, .' •' " .' i ..' ,, vooruit,
eohty,er:bill1:1lab" , . TE~Kt11LSIU'~IR, d~. ~nánJt

'OP VRIJ',-'.fj. AG Bilde18, " . , geen veriiUim
........ u.:4beiill. , 9 SmE." isrz.

. Ret ~ne As'so~t HUIS;
B.AAD.,; ;.
lt 'frekbeeaten, 2 lFaarden, 2 '

~ 2 Wagens, Pl~, .EgSeU, 'vootblll~
(hILTeD, enz., enz. \
,; 1.1.·IIOPDYB 8d2;OON,

f

O~~er!.6teekende zal,Publiek. ':'
, , ,'. . I

.Woensdag~ 1 Sept. aaust.,
c' -Ó, 's·.,MoRoeN t£N tO URE,

._" '"(~/;'()B-1)8~P , ZELVE:
..".....'nT.i.'·rnn van de Plaats genaamd

IélE!~ ..te GOUDINI, Afdooling
V~Eria(Jlte..Roeden; '.

d~' "ruchtbáa.rde in de Goudini,
ij.DSlllOkl~en.heelt, volop Water on extra



i,

1
1
.J

H

8

~

(1

! ,

1

d1 Wi aar, 'J
p

ii

r.
el...i

i:

lJ
tij
w...
•....
*'
:Dl
lt
ti
'w..
si





.-

-.
~....

86
.;, ta

W. J. HADfiELD,

,st
PO
:1:'")

v"
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ORGEL-M;AKER
, f Dunklev8tnal,; KatpJtad.

NU IAN Invoerd,er yan ~erkorge la
---_.- ,~vermjnderde ~zen, "De ZuidMrlk&&D" en

fW~,aJtl~;fni;k~RA88ENJ VJlBilEN'.'S'Jl,UJI"mLAODOr '1'010; N "Vo·'......vrien.lu
M'onou8A.~'8 -SO~UEN DIP ... !I.A.D a
B~DT, ,oor V.M .
HEISINGIIR~AD IVM p.Ultt*l! flD Standaaru
UEININOnaAA.D, &aaJ ea O.hlobcll .
WUl\i'POIfPKN: OOIIIelteti,;u Pijpen
STALEN 8PIT~OBKEN, ORAVJ!:N, SOHOP.

PEN. .

eDE
uitg4
YAIf
rijen
wel

:ftQ
J. S

DE Iateek~K op di&;Blad is iD deSt&d
, £1 168. eD iD efa B.uteadistrikteD tt
... per jaar. VOORUIT BM'AALBAAB
Aaa eiken IateeUD'" "orden Drie Volt
Bladea.per week toeplIcmd8ll.

t·. t II' -I-d IirZfj41~YoorhetBlad"lIlIchtlittayesru ,n88psUl oJeCliDkeBmoeMlldrieDlaaudeD'fooni1
. .' Kemailcet .. TaB huYoorDeJaeD.
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Grc
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BEY STORTZEE.

Het stoomschip trmb~, dat Maandag (Aug.l)
te New.York aankwam; werd op weg door een
stort.aee zwaar beschadigd. De brug brak, koperen
lew!aillgllu lagen als stro(!halmen daar, en veel

, houtwerk op het dek word stuk geslagen door
van de de geweldige kl'acht van het water. .Maar de

beln!&Dning was gewaanichuwd toen du wa.ter-
IDMM kwam aanrollen; 'allen klemden zich ste-
rig vast aan w~t het ce~ voor de hand kwam,

een en sl~btiJ ,ooruge J;>ekwo.mCD .!meuzingeD- TJe
paMAglers die reeds ID hun kooijen waren, daeh-

het ten dat het schip verging, en snelden, in nacht-
~,.~enlll1id.z~. gewaad, naar de groote kajuit. ~fa&r ·het ge-
v, U"lIII;rekdi;eiigtvaat was geweken toen de golf'voorbij 1"1\1 en

OnlP'ebla.,,*,"',n.Het de !!Chrik bedaarde toon spoedig.
dan

O1Jgebeunu12en VAKATURE
lég' VOOR een KLERK IN DE

. LEER (A.RTICLED CLERK,
_adr<~ en het ID het Kanto<1r Yan een KAAP-

STAD8CHEN PIWCUREUR, met
doo goede algemeeue praktijk.
on: N.B. Goed handSchrift onontbeer-

me4cdeEIlinR: lijk vereischte, M'Oet zijn Matri-
calatie-examen gepasseerd hebben.
Kennis van Hollandsch verkieselijk. 8anl~I'.uln

Een applicant die zich verbindt na IIjfel._'D ....... ' .... a

afloop van zijn lCotitrakt. buiten het
KliPSCHE DIStRIKT ,te prakti-
seren, zal de voorkeur hebben .
..Men vervoeg,e ~ch in geaebrifte

bIJ" Lsx," Kantoor van dit Blad.'

P.
Go1l

KAN1

Onderlinge ¥aatschappij
van Levensverzekering

<MUTUAL)
KAAP DE GOEDE HOOP"

HOOFDKANTOOR: DARLINGSTRAAT,
.. AAl: S....AD.

Opgeloopen Fondsen Rl,Oll,04912s. 7d.

De B8J'igt aan hen die .AsslIfePsn willen.
I

¥u1m@Dil ~ -----

MaidiOOne DEW=~~:~~!~A
"1!1'- ugustus1889. Alle~Polissen uitgeno-

tIC:- voor deil1st&n November
e aansi.l..-mE.en dleedeelen in de~=::~~~:Mt'brdclen ten WIN8·~·.I!U'4·VAB TWEE

;: larY_ bij ~e 'Terdeeling ; WUl-

lIIV"J""" moeten ;daart>m zonder ver-
w~rdeD of aan het

,Of ~ eenig Agent-
ia de' Kolpnie, ,V1~t,
Transvaat en \Beohuan d.

. 1.10.,GIE" .
~~-

• i

a.o, »,.u, -:.
J. P. KRU. !

J. lJJllT. !

N. '
1I1a;mODa~ ISlllamll'OCl. Socht & &rapped

~llItplClJ,fJ ....nnlr__ 811.. en..

EN. .1
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