
Vaste Goederen.
" ,

KOOPMANS WAREN.
Goedgeteelde Paarden,

loeijeD, RijtuIce., tU.,
Te Robertson.

TEGEN, het Nieuwe' Jaw 'zal
een Blad Almanak: in vertl86d

met dl' Zuid Afrï/taafl worden
gpze,en. Daarvoor bestemde
~t'rtenties moeten vódr den I
December worden ingezonden.'

,HOFMEYR &:UGTEB.

t

BEL.ANGlUJKE

Publieke Verk90ping .
VAN li:OSTllARB

PAAHL~CBE
BNfI'/"Nllrantie lt1I TnutmGal~Mappij, '

I OP DONDERDAG, Il-L"V\l~

27 OCTOBER 1887,
Precies ten Ml} ~ien ure.

1. VASTGOED : .
ZEKERE rWEE STUKKEN

GRONDB zijnde WATEREBF
No. :? en DBOOq ERF No. 4, po1ttelmac~nlJle,
Blok La, II, gelegfm in het Vorp ~tSni.ldel'8.
Robertson aan de Mainstraat, waar-
op staat een suffisant Gebouw, onder
Dubbele Verdieping{ en uitmakende
eene der beste en kostbaarete Ban-
delsstandea aldaar.

2. LOSGOED:
Bestaande uit den uitgebreiden

VOORRAADNEGoTIE-, SMED-
WARL.~ en FIJNE GOEDEREN,
,waaronder uitmuntende Stoffen in
het Kleer- en Dressmakers Departe-
ment. "

Verder 1 zwarte Kapkar, bijna
nieuw, 1Open do., 1,paar 'Tul,iren,
de gewone velBCheidenbeid Jfuis-
raad, ii uitmuntende l(oeijen. au de
Vaarzen. " ._.u.1IV" •...,'"

. EINDELIJl{ :i
, ,\

2 Ooedgeteelde M~'l twee-
jarig Filly bij 0CI4~ .,eA- 'I _.. ,
jarig Colt bij Blue 6ttntf~ .~, .. .

, , '~,' 'c

BONUS I llON1)'8 t
O. W.S~:;;:, .'.
J. J.D.eVU,II~ A..Jta., '

'·Géz.~eD."~~"
,', ....,.

A. O. 111'1M1TD'li1rá ~w.~l",

,
Auké1'8
Halfankers

3 WiHpompeo,
keolle orde an cpIIIpleet

1 Wij~)Uter, IJ
t ;

po1CtelllJa(~U1l1Ie.1Kurkmabhine, .
JlIall[JCen.~dje;,' Bottels,

WlIIDbehgtli61~ neDtklrt. "

faar~ 18 October 1887.
I,

De Villiers, Faure & 00., Afslagers.

, ~"J. DE VILLIERS, Secretaris.

In den Insolventen Boedel van
llROEDERB BAl'T.BAY.

j,

GOEDEREN

lo

t-
"I

1884
1886

J' 1886·
~ 1887

1884" 1886"" 1887

" 1886

'rischgewaagd \en Zandleegte
&tomI bekaad als een «ier b'lste, llroobte en f.caaista Plaatsen,

l'ORElZENoE AAN PIKEtBER9 WEG STATIO t,; "., > ' , .
Geleg,n in bet Distrikt Tulba~hJ ge~hikt vfX?.ralles, Gro ~ Berg Rivier

dr door loopende, met. EIlanden ~n Vallt'IJl'll voor Zorr.erweide.
I ,

! ---'---i·

PUBLIE:KE' VERKOOPING! . " " :l '

! Door de heeren J. $. MARAIS/cl,Co.,
O~ Woensdag, :23 Nov. 1887,

I

'rEN 10:URE.
TE:R PLAAT$E ZELV:E.

----. ,
HIERBIJ. geschiedt kenoiag,vio"

dat de volgende Kan~$l'"
genomineerd zijn voor het amht vaJ): .
Lid van den' Baad der KllDt-
cipaJiteit van Ca.ledon :~ , , " ','

De WelEd. heer WILLEll Gmus.'
TOFFELEm.ftBUllSD. , , "

De WelEd. heer JOHAN ~1UJt'
KIJlZER, ' •

De stemmillg . voor de "e~ =:

van een Raadsluf zal plaa.ta V;~ -
op VRIJ~A.G, 28 dezer, in de ~ot...
maJ, te Caledon, tusscben 9 U~ V.ID. '
en 6 ure n.m. ','

P. F. THERON, Seeretari.,
vo.or den Stemopnemer.

Mun~ciFaal Kantoor,
Cllledon, 18 oct. 18&7.1. De !plaats FRlSCH!1EWAAGD, gfoot 4,304 Akkers (2,177 MorgtD),

2. De:HeJft. der EeuwIgdurende E,f£Fhtphiats ZANDLEEG:rE, 1)412
. i Akke1'8 (7061£orgen), , i, .,' .

S. DEtoOGST, zeer' fraai, van 20 mudden Koom, 65 H'lver, 6 Bog en
;, 1GaJ'8t, ' :,

4•. 30 !Fraaije, geleerde Muilezels, ui.~ "AJbêrt." ,
, 21Qpregt.e Eulhengsten, zeer ~.o~d jo 20 Paardenm.erl itd,
20 !8Iagt-<en TrekosSen, 20 KoelJ~n, I Opregte Bul,

4QO lMerinó Oojjen, 10 do. RaQ1me~,
6. 70 [IJzeren a-duims Pijpen, tot W,*terleiding, en alles verder tot eene

I' Boerderij; behoorende, alsIhede Vaatwerk, (' uJ:, en Jonge
i:' Wijn, Huismeubelen, enz., epz."CO i i

' '." : c, ,---.-..j!l.~-,.:-:---+---';;';";"-tr~""""--""""':--O-""""",4-;";"__ C1petesdaJ, 18 Octo~ 1887.. :

'I~ .. j~G l{a,~pschG~uverne~entBSpoorwegen
. [' TumoN$TELLING

, '....', V~,,!

P. D. MIJBUBGH.

DE .A4cemeeoe d&anUltBelll8i
gadl:Ijng ~an Leden· '

zal gehouden. wQrdelJ op .IU.<Ilj.A..l,"."':

DAG, 24· OCTOBER 1881, ,
vijf ure, in de Mutual WalilDa!l'
door het Bestuur het tlB8irllJltsCJll
'!sag 'zal- worden ~,
Bestuursleden in ~ts vQllJ.tD.• ~

dende zulle» worder..

, ,

:GI8011"'.
", ~; ~

, ..:,QetQbi-~188T.
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lIJjdldelll!UUlJlCI:ie l)istnben, wordt
rijdkgS)' •te GraaiT-Reine

. zi~ in he.t ,maatschappelijke met ijver toe
vooral van Landbouw en Veeteelt

de . neemt dit bláa een zuiver Koloniaal
[ê.4P·'I1I·lt;··.in ,dOch in hët GodSdienstige 'Wordt met inachtneming van
leêll'OlEid' v(kn<ae1i lJ:ijhel en algemeen Christelijke beginselen, geene bepaal.
& Jtd9ou,belijd~i!t,<vQorgeataJw. ' , .. .

'Nieu\!iDer!gten uit alle deelen der wereld, en vooral Uit Zmd Af~
woroen den léZel'lJ voorgelegd, en de < wel gevulde correspondentie.
kOlommen toonen dedenk1rijze van het publiek over al de voornaamste
k~ésti<e8 a~ táj4,s. ' , . . '.

Wegeris' de·groote en t~emende o!re~tie van de Graaf-Retnetter
2e1lerelnjlin de Middellandsche Distrikten. vooralm die van Gra:lff-Remet, Aber.

4een, 1ttUfl1l.ysburg, Richmond, Cradock, Somerset Oost, Ja.Dsen~lle,
Uiten,hage, Middelburg, Hanover. enz •• is er geen beter adverteermidd-]

de MiddeUantlscne < Distrikten dan dit blad.
, Advertenties, vooral staande. zeer goedkoop.

Inteekening' voor de Graaff-Reinetter £1 2s. 6d. in Graaff-R3inet,
per rORt, po8t~eJd ingesloten, £1 78. 6d.

Proefnommers gratis op aanvraag gezonden.
Voor verdere bijzonderheden doe aan~oek bij
- J. E. McCUS}{ER, Eigenaar .

.c.a.a.JJ.aoueDj G'eorge Filldlay & CJO.,
BIEDEN NU AAN TEGEN VERMINDERDE PRIJ_ZEN,

Brandram's Beste Bloem van Zwavel,
Wijnpom,en, Druivenmolens, Druifzeeven, Gistspersen, Wijn-

pompen van nieuw en verbeterd maaksel. '
£,clleg1enilZ~ieell, SUk~!I, II O",dl41 " S.ilt n <

Z-rill ....""". A.-Hmeer",1
: 8"'AI- eD B~pelij'~"i Stul
, Welfen- "" Kua_n, Veren
! Tu" &l1al, "",l,llte fluideD
Verba fil Hvnden 'l'r0f!'1"

Zwnel-Blauballfen
Rol Z"a.eI, Rotuou&

" ' Rood en Geelkoper.lI Bladen, Bill" Plat~u
i Koper.D mUr 8oldeerael, Ingot TiaI, BeiDingdrud eD 8&aDclaarcIa
ReuselOa •• Vert, V.rala,

-

]

O~
1881
Comr
Hay.e
ten 4

der I
het H

Kant<
Kw

Let

It

DE OUDE PADEN MET
WEG. En een groot assortiment IJzeren < Ledekanten, Kin·

. " deren dito en Xookkagchels.
IJzerwaren Magazijn, Gravestraat,

KAAPSTAD.
BB.l1m·RuiKER WAAS

TOT VERFRAAIJING OER GELAATSKLEUR.
Bene enkele J>fOC'1'eui iedere dame overtuigen van zijne voortreffelijkheid vergelékell
met alle andere vloeistoffen en de talrijke poeders, die men hiertoe beugt. Eene
tokele aanwending, welke slechts een oogenblik LehoeTt te duren, deelt aan gelaat,

haJS, armen en banden eene delicate eachrheid en de ruiverbeid "an marmer mede,
gepaard aan de tint en geur der lelie en der roos. Het neetralieeert de prik, ,-.

keleadé eigenschappen der eeep, <enverwijdert speoetels, zonnevlekken en' r--
_______ elke oneffenheid of ontsiering der huid. • Het is tcn eenenmale

~~,..#A'_'omnO§elijk om in de schoonheid aldus vérkregen, iets kunst-
matigS te ontdekken. Vericrikbur bij COilIeUn ee panumeun.

HOOFD DEPOT I po, Bd. So!butopal, PAlUJS I LONDON
, eD NEW VOllL '

J. PETERSEN, 35.Pleinstraa1l
Lampglazen, Kappen, enz.
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zijnde, zal

DEOndergeteekenden hebben ont-
!UI~A'RlKA4NSCH ( ,vangen ex "South Australian"

{ONINl.LIJD lrIAILDIENS'l 8,264Dozijn Lampglazen, vlm alle
grootten en vormen, alsook alle

'., n.C(UOeMail J'Q(':lteu" )lailuclulv, ij grootten in Kappen en Pitten, te
jij stoombooteu, dtlzer Linie Yfll'~ Koop tegen 'laagst-e Marktprijzep.
nIl Kaapstad - .Loadeu om ~ R. C WARNER It CO '

.aderen Woenedt.g,'In.M.deira ell Ply. <. .,
lDollth, toe oint 1Iebm. enAaoeueioaau- Kazemestraat, Kaapstad.
8ltll'ent\e OP ,,",o..afde cllsaohentij&m.
00'. 26.-BOSLINOASTLE; Kapt.J. O.ROB. M ' '

~~~.'ia Slo 1'.leoa; Aeo"oeioD .ti_~ ~ S. A.. ALLEN'S
No. 9.-nAWARJ)I.:r~ CASTLE. Kapt.M. P. ~ WERELDBEROEMD$

W"BIiTItll. viII L.... bon.
, No•. 23,-NORlbM OASTLE, Kapt. J. B.
i BABliltIOZf. ria St, H.-Ien. en Madeira.
i Déc. '1. - PEMBROKE CASTLE, Kapt. BoBOt'
, . , DUlilCAII, via U_bon.
Deo. :U.-GRAN'l'ULL Y CASTLE, £apt. J.

. B. YOtJ'BG. via Bt. BeIena, AeoeDlioa
, ell Madeira. '

\'oor nAcht of peuajfe ".1""0lIl'41 mell sich bii
lie Ag"Dtul1r n~ de, OA81'LE MAILBOOT
"AATSOHAPPlJ (a..",,",).

)

HAAR HE"ltSTELLER

Bekendmaking .
NIEt:WE L"JSOL\':BNTIE.

, '

par'a21nat o~hreven onderzoek, moet de 0' BelrilterÏllll '()tIi(!er"
de aanzi>elten en objllCties dool' hem on~~I1Jilten)

af<looting. "
UOljlmillSll,rismoet &all een ieder wiens geschreven

afl'BWeczen door. den "Rel;i~ring Officer CD aan hen
kenals geven. RiJ 'zal een dag bepalen

wordeD, e~ getuigenis, desnoods '
niet komt, staat bloot aan een boete van ""'~I"""U'
op den bepa$iden dag, heuij in pereeon
niet door den insender in pel'lIOOn "r
worden gewezen. De Civiele VU.~Wl""lIi1(L8

!

October 21.-GM'bardQ8 Jacobus du
~, nn het distrikt Hanover, gedwongen
~ lequeantie ~taaD.

SOHEDULEN INGELEVERD,

OISTBOBl!lN •

BA:aDD V.uf llIBt'.

Bent., .aar Riet. .OOnieI.
1. B..... 171II> ....

Tweed.. Beholdm ~_ aan J. O.
. ~ (YWbUd) .£300; '-m. m"o (ëe.)
~ & Co. (~a me' kotten) £98

, 'ad. J. C, Bo.fmtp curator.
1. F. DtT»Jl.

llatteop.ODl!l. om .I't'gt.Jeleerd adeiea
ftrIIfIIlfID O'fel' den •• koop ftlI sNeren
eIIH. Jtiareche Vlalrte door ind.l'Pte. Ken beeloot MD .-,eJdl~D

~,,~~""rt te , mite hij
.. he' nost leud .dTie. III het
.... erpdering, betaald..

··A.fs~er.
I~rABL
e~ .Tn~,"aatsdlappiJ, I

OPOWCft' 1Uf. .
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