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raarl, 8 Febr. 1886.

S. WALTEKS.

PUBLlEKE VERICOOPING VAN C. J. MANUEL'S Gebou" dfr. Kamer, 74 Aclderleyatru.t,

K•• rl~"~f~pIuts".,mes, EeIJarI«e!aanlel ea Vealeu, _. __ IC_"";..._tad.__ . _

LANGEKLOOF. VARSCHE DRIFT. NABIJ ZOUTRIVIER. J. lf. DJ: VILLIERS,
In de AfdeeliDg van .ALJlESBlJRY. OP ," MARKTPLEIN, ~IMBERLEY,' "
DE ODdergeteeken~. a, met inanuo· lLt"AANDAG den 22sten FEBR

ties beguostigd, lIullen Publiek .w. . . '.. . .' it, Commissie,- Ontvane-st- en Verzendingsagenl
Yerkoopen, op TEN 11URE. " ..
DJNGSDAG, 16 FEBR. A.S., rit !leereD B.
Zeker Half Aaudeel in de welbekende en
vrucbtbare 'j Zaai- eD V.plut., ieDll&llld
.. LANGEKJÁ)OF," gelegen in de nabijbeid
1'&U bet Dorp Ritbeek Weet, en omtreut
ééo uur .&0 b.,t Piqnetberg Epoorw •
StatiOD. pe Rlaat. ÏII bekead rJe een
uitetelo::eDde'KoOmplaate, met uit~eetreUe
en uitmunt,nde' Veeweide YOGI"ruim 600
Stoke KleiD en 60 Stun Groot~ De
Gebouw•• ~8.0 uit Woon buie, StalleD,
WagenhuÏII,'Kafbok ea benoodi,de Bedien..
den Vertrellkeo en sija in goeden atu.t Y&D
reparatie. D. Plaata 18 circa 1,600 lIoflleD
groot in baar ~beel, en heet\ Bruldaad
yoor 25 Mud Zaad. .

BON U SIB 0 lf U li lil

~400 Extra. Vette Merino
Scbar el1'·

0" "oellscla!r, 11 Fr.b. a.s.,
ZG'LU:S opgemelde Schapea publiek

verk"cht wordt'D aau KLAPMUTS
STATIL

20 f."are

Koloniale Weeakamer en Trustmaatsohappij.

Paarl, 9 Febr, 1886.

J ,-:. JIAR..!]8 ~.c«, ~f8la9~r,.

SL1GT0S8~N
ZULLEN publiek "orden "8I'kooh~ ait

de MARKTKRAAL te WIEL.
LINGTON, .

Op Vrijilag. 1~F..br. 18$G,
Dadelijk na de V",*ooping Y&n~t.
YIInden heer J. P. TBlEBOll. •

.P. J. THRRO,.
MALAN <t OELLl:EBS, Af,lager •.

3001xtra Vette 'K sapscne SCAa-
pen

.00 Do. do. Merino do.
200[0. do. Kapater Bokken.

Ur)" oellsdag, 11 Feb a.s.,
ZCLLE':-': opgemelde Schapen en Bok·

ken pobliek verkocht wordeD aan
H.\f'.\lCT-; STATIE. Zij zijn de
II&nd8c~tvan i'llIgters waardig en sullee
zeker present zIJn.

;\L J. J. MULLER.
Pearl, fl hl1~ .. uso.
J .<

KOLONlÁLII
W_iamer ID '1'mtmaatl~pij.__ ~l

Konniaieriag laD Ch~tnrea
ea DebiteureJl!""

I
Een Bchoonekans ,"oor Specoli!tie

-----t- I

250 GROOTE VARKENSl
I

Ol- ,'RIJ It"" 12 DEZER,
rf AL bovengemeld getal Var k ,jDa
, _j Publiek worden Verkocht oit: de
Krul van den beer J. J. P. DU TpIT,
alhier. Zij zijn de aaadacht nn Slag.
ters en Specnlanten overwaard, en lIal.
lea zeker present zijn. :
Verkooping u beginnen ten 10 url! vfm.

. P. J. BOSMAN. P.W.ZD., i
Afslager.

Stellenbosoh, 3 Feb . .1886. '

PRODUc;t'EN VaD iedere Soort op Commiuie "erkooht en de opbreDpt pt'8IDp'
geremitteerd. • ./

Liberale Voor80hotten op Bezeudinren ter Verkoop.
Goederen ontvangen, Weggepalct en VersoDden naar al!e deeleo ct.

Koloaie, Y&Dden Vrijataat. de Tran.nal ea Becha&llalaDd.

Tele~rafts~h ~tlres: 6' VILLIERS, KIUIIlIAI";-

10.&8 " 00· lUllen op bo:veDl'enoemde Plaats de l'olceDde
~. MUJUBa, enz., Verkoopen :-

I .

Gt-ï .. porteerde Merrie ENDOWMENT, bij Weatberbit, me~ een MerrieYelllen,bij
Moororoft, eo pdek' door ,Jacobin. .

Gl'Ïmporteerde Merrie BREAKWATER, met een Hengaheuilln, bij Moororoft en
gedek' door Jloobiu. .

OpregtseWelde Merrie MOONBEAM, bij BelladrlllD,met een Merrie,enlen bij )(oor..
croft eDgedekt doo .. JlOObiD. .

Opr.gtp&eeldIJ Jl,m. QUEEN'1OFTHE BAY, bij CataIpa, ea Kedekt door .TMObin.
~e Kerrill X.RITANA, bij BelladrDID,met eea H.rrieYe1llenbij Moor-

croft, gedek' ~ JlIOObio. .
Op~,eteeld. Herrie lUfUTA, bij Phlager, gedekt dOOI'Jecobi!l,
HENGST, bij Beruli.., moer OIODe,bij de moer YIUIOxJgen en ~.
HENGST,- bij B6rse1iu, moer Mari--. bij Belladrnm.
HENGliT, bij Briliab Lioo, moer Qneeo of the Bay, bij OataJpa.
HENGST, hij Britiab Lion, moer Moon_lil, bij lIelladrum.·
HENGST, bij Britieh Lion, moer gemporieerde .MerrieBreak_ter. In deDGNUigoeerdeo Boedel Y&nCIlUU. la deo G-ipeerdea Boedel YIID o...uu.

JOIJII MAIre.L. ea KUUb, 'MD B....... rp.

EEN.:ieder. die aaoepraa.k heeft als Cre- EEN ieder die UII.piv.k helft ala 0 .
diteur In .bo,.og~mde.n ~el teur iD lioYflliaenoitmdnBOeCW ,

"ordt YIIrsocht IIIJnRekenin, bInDeo Yler "noohi lijn Rekeuiu, biDD_ n.. .,..
wek.D, YUIal dat~m desee, bij dell twe:eden nm al datam CJ-, bij deu eoo.cs.!
~aderret .. keode In ~ l18~den,en een leder I(eteekende in te MDdea, ieCIer CIie
die er UIl Yllnobuldigd .... wonh yenoob' er aan venohuldigd il, wordt ~. W
bet Mdrag der respectieYeaohulden ter .. 1(- bedrae der reIIP80tieVe 1CIi1lI:Jeu'1er .....
der p1aatee eu tegen deall8lfdentijd te be- p.... en tegeu deDMlfcfeDt.ijd te betalea.
talen. J. P. FAURE, J .t...:__ t •

J. P. FAURE. 1 AeSigDeee. G. W. BTEYTLBB.. -.-.
G. W. STEYTLBR, Gebou" der Kamer. 8 Kerkpleia. • •

Gebouwder Kamer, KaapefAd, 10 Feb. 18E6. •
S Kerkpleio, '
KaapMd, 10 Febr. 1886. KOLOBULB

Weeskamer eD ~ppU.KOLONIALE _ .
Wtllka... en 'l'rutmu.t.lcbappiJ. Kenniagering &all Orecli\eure1l
KenllÏ8gering aaD Orediteuren en ~bite1lre1l.

In l)ebit611r8n.

-PLBLII::l\E VERKOOPING .
KOLONIALE

Weeskamer eo 'l'rqatm<\&t.lcb&ppij.DF Olldergete.·keuden behoorlijk geilst
door d"g heer S. W. VAN DEH

MI::RI\' L, zullen voor zijne rekeniDg, op

" 0 E ~ S DAG, 400 \'ette Merino H~..tUeI8
o lU 1L\AHT r;r;RSTK., •• •

Ma Zijne wor',ng, til "KOCIIRA" in 500 Vette Gost .oIJeu.
dm aideehog, pa bliek verkoopeD: de 20 "fitte Slagtosstn.
oodervolgeDdtl Leveode Have en Losae ~ Paarl, 2i'11&nuarij1886.

Goederen~.a~~VENDE HAVE. OP MAANDAG, 15 DEZE~, Te gelijbrtijd zDllen op laat van den
I Spar: TIekossen ZULLEN bovengemelde H A ME lJS, Baljaw verkocht "ordeD ;-
6 Ossen, geschikt voor den Slagter OOIJEN en OSSEN Pobliek ,,(>r. 800 madden Zaadha,,,er

1(IU Merino Slagtsobapen den Verkocht te ~LAPMUTS STATIE. 110 lt Koom
:'1) " Aaoteel Ooijen ·C. ZIMMERMAN; 45" Rog, lO Esels, 'Pur.
[,1) Va- ken-, Balgen, van 2 tot 3 jaren . . den,40 Sehspee, 2 'Koeijen en Kalven,

oud. ' Paarl, 7. Februeri] 1886. 11 Varken., l ' Kar op Veren, 1 Maai.
II. LOSSE GOEDEREN. DE VILLIERS, FAURE" Co., Afs1agm. maehine, T~igeu, Huia~, enll.

~ Span ~ieuwe Tuigen i ~. .: 1 'mUrR ..Tr:.~,NT'nnuoTEWNG1 Lot Zweep8tokkeo. Wnn;. '1,1: vvao
III ZAAD GRANEN. ...... BB

250 Mudden Koorn :.... VRUCHTEN FAIR,
~:', " ~~~er I Verkooping vo S1&~ ~der de Bescherming van de

! ossen paa·den An "Cit" ~d,8uburba'Borti· In den Ineolventan Boedel van ROBERT WILSON, handelende als WIL-En wat verder op den dag der verkoo- I ,~. v, ~
. C..:u. __ l a---'e .... " SON L GLYNN

plDg zal worden aaogebodeD. Bzels. WlrlU"H gug .1 a. . •

S. IV. VAN DER MERWE. ,I.
tT IN verbaqd met boveDJta&nde, te wor-

}!almesb[]ry, 3 Febr. 1886. 35 EXTRA VETTE S.LACTOSSHJ,1. den gehouden op het W e.s te- DB OlU'a~rell l1lllen par Publieke Veiling VerkoopeD, de OD-
J W MOORREES J lijke Pr c vi e e ie- Crioket Ter. . denol"ende VA.8T.I GOBDD.. IjK. ...
. , , r.& Co., Afalagen. Op Maalld9rg. den 15den De~r, rein, n~bij PlulD8tead Station, op ~

ZAL de Onde~etee.ken. de PUBLI.E,K ZA.TURDAG, 18 FEBR'fTARIJ, zullen on DONDERDA'G 18 DEZER,'
OP b f d Retonrlru""- .,te~n den I,i]" "oor de ~ . '.rneaw ee t c Heer onze ouder- • DOEN VE KOOPEN te KL~P. ·v-

harten verblijd door het aoh81lkeD. MUTS STATJK, bo-lIáemelde ~. a, EDkele l'ei~,naar Dl1Iltea "orden Di~· I.-Die zeer: Kostbare, Ruime, Hechte en aller Centraalst gelegen DUB.
van een lid Dochtertje. in aitm~~tendeoondili;'diesekerp""nt gereikt,alll"olgt: ~ BB~VBBDIBPINQ PAKHUIZKlf, NOs. 22, 24, 26 en 26a,

J. J, BURNARD, zn1l81lZIJn., . Wellington .•:.Du.t'~ Weg1pert=a La.ng8straat, hoek l'an de Strandstniat, behelzende Vier Pakhui-
M. M. C. BlJRNARD, ALSooK;- i en Ta.lObeoetatloas, lDet pu 66" zen. twee 28 x' 102, front makende n8&r de Le.ngestraat, en twee

gt'b.CIIl7I1W~GD'. 20 Eerate KI~ Ml!rrie8 iD~rip VAD ~e StatiODSrT:' ~ .-:i: 23 x 102-
\) Feb. 1886. 10 do. do. R~ID. op de Stellenboeeohe eo , JD8II!Jur7 op deo '

1
10 do. do. ~Is ,Malmesburysche Lijoeu . J 13 Pebruaftj. Voor alle doeleinden van een Groot. en Kleinhandel zijn deze

ALHIER OVERLEDEN, op deD latea allen in nit~nteDde coaditie en w~r. I Per 12.5,1.6,1 Gebouwen ontegenzeggelijk van de eerste klasse, staande de Langestraat
F'ebruarij j.l., de heer JOHANNES I onder egale panlD, geleerd en oDgel~rd. Kaapatad, . WoocMook, IzoS, ipeéiale ~ bij geen ten..acbteren als een Bezigheids Doortogt. ne groote schaarachte

PJo;TRUSJORUAA.N,SR., io den oudeNom H. J. S M A li. Zoutrivier.~ Stations totJ>-;~:6!:~':::' aan geachik~. Beleggingen maakt. deze Verkooping een aller _;.'Verkieslijk-
vall7'JJ&ar en 8 maaDden, Da een liekbecl Paarl, 4 Febr. 1886. i en lDet WIJDberg. DBD. ete gelegenbieid ~r "aritaJietcn.
vaD elt'Cbta t .. ee da~~D. De Villiers, hure en Co., ~. . Het HOe.kpakhtiis lS than!;l l'erhuurd tegen een nominalen Huur-\)IJ danken de Vl'lenden voor baDDe har· . I T 11 PI tead rt k
teliJkehulp en deelDl!ming,maar ,"ooral deo relnen 1II~. en "an 81l1li ve re • prijs nn. £180 per jaar; £1501 is geboden voor het daar naast gelegene,
Heer, nie bt'm iD 8taat gesteld beeft om Z IJ \d i e . v 0 o·r n e m e ~ s keD nur ~lD~e~ eD Kupltac1se latende nog twee Pakhuizen l'an aanmerkelijke .grootte, die gemakkelijk
kerk en maatsohappij gednl'\lllde ,eie jare. . Z jl, n teT. end e r .~,n 246,.3. 'b· ~~baao.16,5.36,6~_!da6.3ó. een Huur l'an £100 i~er zullen opbrengen.
te dleoeD en on8 lot luik I18Dyoorbeeld"\ KaaI1Jee PUIl( r yoor <lUG g 'ran . .
te II,O. voo r Gou V e tn em e nit 8 uitreiJtiag ~Ie"b. . 2.-Die Aller-k08t~te Stand, met 61 voet f~~tage ID ~e Strand- en
lit naam der gezamelijke kiaderen, S c h r ij b e il 0 eft e n .~ n De Teatoloutelling .. I "orden gehon. 91 "oote~ ID de iArurestraat, zonder tWijfel een der allerbeste

J. P. JOaOAAN. D ruk wek word~n er aaD ijer- den binneD! liOO yard. van Pillmstead Standen ln deze. stad. Langestraat staat bekend als een der
Worcester, ~ fo'eb. 1886. innerd, dat Tender No. 4, Gou- StJition, e~ ~sagiel'8 die nldur deu drukste straten ID deze Stad, en de waarde door den Handels-

l'ernementsbe t No_; 1170, g~- Trein verl~ten: .znllen 'raD het Statioa stand aan .BezigheidsstaDden in dit gedeelte gehecht, is een
teerd 24 Dece her 1885, dat!: de n.~r het Ter"II~. kUDnen loopeD op het erkend feit. Deze Stand heeft een belangrijke positie, en deszelfs

. opgegeven . foor opgenoetttde Zijpad nuat de LIJn, nabijheid tot de Dokken aan den eenen en het Spoorweg Station

~

ET heeft den 8escbiklcer onzt'r lot. Vormen 1 'lJ)Deten zijn "i,net A. W. HOWELL, ~t aan den anderen kant, biedt l'oordeelen van positie Mn, die bij
'I gevallen behaagd, vI\n mijDe lIijde inbegrip van ' Direkteur yan Dienst. "" 1:-;: geen ten achteren staan, hetzij l'oor doeleinden 'Van Handel of het

~ ...~en doo:! te ontrulr:k:~D,mijnen tee- M a and ag, 15de d:~ g Hoofdl.~-.·~~.' 0,. 7; Fabriekwezen. .
d....' g..liefden EchtgeDoot JOHANNE::; van M a. a. r tis :~ e -.JI_"
PAULOS LOOW, naee.D amartvol lijden d k Kupstjad,14Febr.1886. Het Plan van het Eigendom is te bezigten en alle andere bijzonder'
van dertien dagen, mij Dalateade met Iapt ste ag' 0 r i~ t ,·.•.G..,EL.D, h,eden te verkrijgen, ten Kantore Van den tweeden Ondergeteekende.
Vier huJpeloozo kiDderen om dit onber. i n zen cl e n V iJ, n end e!~ 8. .

!teibaar verll'es >_ betr~DreD. DD "oorden Voor Vormen Tendt,. r.8, a-u 6 'D,'Dft 'IN "T SCHEMEDIUlDTJE""
dOOl hem gesp~keD ~eYen mij den zali- inspectie Yan Mon$térs, TB .II!Il.';' ~DA, aINT. Li. era leB. D • s zal ,.ven ,,_nIeD.· . _ nuUl~· '
~en troost dat hij in desr~en van ~ijaen voege men zich ten ~ . _._.
ZaligmaKerolltslapen iB. K I ial se t.ari DE .Oode~.· teekeadcfu hebben "er.
~11Jnendank breng ik toe &ande beide den 0 on' en c,:,~ S, 8Oh~ene sommw rid. te Be-

Doctoren ROZENZWElGen Roux en de leggen op B.llSTE VERBAND, lePD
Vll~ndenVoorbunne liefderijke beb&Dde- bOft~eld4dage rente. BuiteD-ag •• '
hng Ban mijnen dierbarc.>u Echtgenoot Oader.lol<iDWe Secll'8ta1:fA. ten. word .. !liberaal bebaDdeld.
be.szee, Lutoor \'aD deo KoIou1al8o GE~OEDERS BOLUS,

WED. J. P. LOUW, ~~~Ooe!faaOOJlI AdmiDidrMearaenGeoMleApatea
Geb. VAKA... I, 10 J.bruaDj 1888.i . . ., ~\ .1CMptW.

KenniageYÏng &an Crediteuren
en Debiteuren.

J S 'MARAIS &; Co.,
Afalapn.

UITGEBREIDE VERKOOPING
VAN KOSTBARE

Bezi,'heids Gebouwen
EN

B. E Z I G .H ElO S S rA N .,D,
Boet. yan de Lange- en Strandstraat.

la den G_ipeenl8D BOeCIeI YIID 8. 1.
DU TOIT, YIID 0aW0G.

ID d.D Geaseigaeerden Boedel YU B. _
BllJJ)U~, nm Ri,endale. EEN ieder die 88IIIJlf'I8k Md ... o.u.

- _r i. lIo.eu«.. .,.... BOeMl

EBN iede~die uMpra&k beeft als Credi- wordt Yersoctlt sija B.keai., biuea ...
teur ..la boY8II~I.dea Boedel wordt _keu. YIID'U date. d-. Wj t......

yerzocbt lIJlIl 'Bek8tJmg ~ Yler ".ken, OudBrJeMHeacIe in ...
"an af datum d..... bij deo t"eeden die er aan Yenohalditrd ia ' .......
On~ergetéekeDdein. te ~deD, eD eeu ieder bet bedrag dei' ~ ..
die er aau Yeraobllldig~ 'I, wordt yenooht selfder ...... .. teté6 deoseIl tiJd te
het bedrag der reBpeCtien IObuldeDter .. If· ,betalen.
der pIuta.u teen deoselideD tijd te be- .T. P. FAURE, } .
talea. G. W. BTKYTLE&, ......

J. P. FA.UKE, J Aesign_
G. W. STEYTJ.EB, Gebouw der Kamer,

Geboowder Kamer,' Jl Kerkplein,
S Kerkpleiu. Kaape&ad, 10 Feb. ISSt.

Kaapatad, 10 Feb. 18SG. KOLONIALB
KOLONIALE W.. k&mer en 'frutm~.~ppU.

WeeskameI' en ~JlUlima&tlch"pplj, Kenoisrerinr -;; dreclih1lrea
---- .. en DebiteurtIl.J[ennisgering aan Credite1lren

en Debiteuren.

•

SPROOKJES,

In deo G-..igaeerdea Boedel .. u SI&YW
YA. on BUL dJ co.

la den Geaaigoeerdeo Boedel,aa A. ZIW u,
Yau Geoadenda!. EEN ieder die ....,... heeft ... 0...

dRe1ll' ia bonoi*»O...... &.lW
woreU .-enoch' lija Belteni~ bin_ Nr
wekeo, vaa lf dataIDct..,.bij.... ,......
ODderreteekeucle iu tel: .aden, 1111 _ ...
aie er aan yersobuldicd il, wordt ~
Im bedrag der ~ie,e tob.w. *-
&elfder PIaatee eu tegen dea..ttJ. 'vd te
betaleD.

EEN iedtr. die _praak heeft ala Credi,
teur in bo,~g8Doemdea Boe lel wordt

,ersocb' lijn RekeDingbioneu TÏ~rweken,
no ar datum d_, bij d811tweeden Oaeer·
~kende io te ... odeo, .D een ieder die
er aan vel'llOhuldigdil, wordt veraocbt b•
~clrag der rapeotien aohulden!ter aelrJer
plaatAle.0 te;::eadnzelfdeo lijd MIbetaleo.

J. P. FAUaR, } A .
G. W. STKYTLBB., IIIgaeu.

Gebouwder Kamer,
S Kerkplein,

Kaape'ad, 10 Feb. 1886.

BEKENDMAKIN G.

J. P. PAURE, 1 .&..:___

G. W. BTEYTLBB,J--'-
Gebou" der Kamer,
S Kerkplein, \

KaapeW, )0 Feb. 1886. ~

mtOOPING Ti: BIGID£N Tg 11 tml,
W. BERG, } C toG, W. STEYl'LER, nra reD.

Gebou" eier Kamerj 8 Kerkpieirt,
Kaapetad, 9 Febr. ]BS6.

H. JONES & :00., ·AF8LÁGERS.
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DIRf-liTIE :-
De heer PAUL DE VILLIERS, President.'

CnABLES TORIU.Al'!O Vos,Yice-President
En de WelEdel" heeren

1 C HOFMETR, I JH HOFMEYR, JJ IZ

F J B Lu<OERIUN, t J C Wpu:L8,
W 8 DUTER, lB.uC P H VAN DD
B MYBURO!l, POEL.

De heer G W tsTl!TTLu., }Auditeuren.
" " B V HOFlllliYR,

B. J. DB KOCK,
BlCret&ril

ARDERNE & COMPAGNIE
LANDEN IH:

Ex " Erstatingan," van Zweden:
Roode Bal tische Delen, 3 x 9, lang 6 tot :.lOvoet

Do. do. 3 x II, do.
Do. . do. j x 2~," do.

ALSOOK,

Ex "Veranda.~ van Noorwegen:
Planken voor Vloeren, l ste qualiteit, Roode
I; x 6, alle lengten, 6 tot 24 'oet
i x 6, do. elo.

Voor Zolderingen t x 6, Enkel en Dubbel Rand.
je, Il tot:ol4 VQ81;, en

Ex u Border Ohief." .. clan Stua.rt" en wt.
ste benndingen : '

Galnniach Gerilf~ld IJler, 6, 7, H, D, 10 Toet
Do. Gebogen

Cement, Leijen 20 x 10
Kajatenhont, in Blokken en Planken
Dennenhout. Amerikaansch, Ruw, Geschaafd en

Klaar
IJurgoed voor Bouwmeestera
Te Koop tegen den goedkoopsten Marktprijs.

D.A.lU.INOeTRAA T, KA.APST.AD. '

Á. W. BROOAll SMITH, &cretan •.

-. A kK T}' it IJZEr;.

[:

van I) en 10 FobruRrij 1886.
£ I. d. £ •

.Lvd .."pel~n"er mud. OIO 0 - 0 14 0
A.ppelen, per lOO .. 0 I 0 - 0 2 6
A.llln, per lell'll.r ... ... 4 0 0 - 4 0 ()
Al.rilloleo, drool!'p, per Ib 0 0 21- 0 0
Heet, per bo. ~l 0 1 - 0 0 1
R,ter,perlh ... , U21!-02Ii
Druiven, per mand I) 0 II - 0 1 I)
E..nden, p-r .tui< ... 0 I I) - 0 :/ 0
!!!ij. en, J'" llJ()." 0 io 6 - 0 la li
Gaolen, p'r stuk ... 0 2 II - 0 2 11
Hoenders, per .tnk 0 I 6 - 0 I 8
H.. el'1. p"r 100 lb. 0 2 Il - 0 " 4
~.",:. PI': .t,,~. 0 0 I - 0 0 li
f'lIIIlOjl1l, per ~ ... 0 6 .1 - 0 () 3
Per.n, per lOO • 0 1 6 - 0 2 5
Pe"illen, per IOn ... 0 I 0 - 0 3 0
P".·...l'PO¥" .. n, per 8tuk IJ IJ I - I) 0 a
RiejM, per mod... I' I:! I) - 0 12 0
Rapen, p.r bne " (I 0 1 - 0 U 1
Rolijo8n, por lb. U 0 ~!-0 (J 2.
Spu.neehapek,per stuk 0 0 1 - 0 II "
TomatOM, p.r 100 IJ 0 II - 0 il 4
r:;i~n, per mud... 0 4 0 - 0 4 0
Wortelen, ~ bos. 0 0 I - 0 0 1
Watermeloenen, pr.stulr... 0 0 :! - 0 0 5

J)jOllJdag, n Feb.,:!8 \\'""ene en 62 f( ar'en.
Woenldlljl, IOl-b., 29 Wagens eD 38 !{uren.
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NIEUWE JllfARK1' .
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BA~OVE. (Voor de dru .RegUr.)

DINGSDA.G 9 PEBBUA..RIJ 1886

Allerlei Uit Holla.ndsche BIt.del1,
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Váïteen

I "-',

-... ta
hIItlijk. " I>e

nulRtlak &0, DOlf &oe Dl.. Itaihud_,.. lae& dtDklleeld
lataD tareD, ... aat

1IIIIkleY8D oa .EI,tORI.Uop __ 0IIItnaJ pb&
IIIIClti~trit e . ill plu.. .a. ..... lae&

Ma Jimp di. 001&0"' b.&
' '. ... POJ.!lltii UI word ... , HO _IllbareO V··d 12 Ft b' '. t "djD,lfeJiik .. ou.w.p, .. 4e'.p rIJ ag ~,'ruar]i aans ,.:: ~~ttel!rli.:!;~ .. If Dloe&Jj."...... at,eDO'!!':a . . ~ ,
2 ' , . . 'J , De Nol'IHD'lluteëhappiLyoor Elee&riecla. V.r- Prijt ,,., Lan (... illbeplp .. Broe_ Voet-,ULLEN de ODdergeieeltenden, daartoe gelut.:door ~e BuouteureD Teatameou ftD lich&i~ i, er &eoIutete lr"lurer dit Weu! a&ak eD Globe, rIjk. "rUjk ftnIIanIld), £1.

OJIIe8ID1deoBoedel. publiek yorltoopen:-: : 'BII':Verlichtiog door Electriciteit te nnr_ V,..lItnijnar ........ d• ..,.Jl.
• Ujk,,,, '0 het i. baiteD twijf.l dat de.. .u.be- O. <h.oote. v~ 8~ ... LIe.,l,~r rrf, met d&arop8taand Gebo1lw. gelegen te "Zanddrift," lijnde geceelte Jan,Wjk.teoihiDdiDIf .. DOlDweDteJiJl(aal btu- Pabliek. Oelloo .... eDL .n..LII.p NIl

ftD .. Eeud .. cht." • . g.n'ID all. &akk.nYAn.. rliebtIDlf. aI1ertehiUereDItt'",'atil licht, h.." "0 lI'fOOle
JJ. Zeker Ilf, met ,lRarllp.t,aDde twee, OIebouwen ' benlteude drie HUDrhuizen, ~1Ie E!pctrilcb.IADip '6.'-{t.,.",," M,!cItirc-:u, witte Olobe,.ellellteeoDieDkeD~cmIen•. 11 an".

me 'e 1f8dee1" yaD .' Eendraobt " gelejfen al. boyeDI I' , GliM .. , of groote oltg.. en.'D II Doch I."ewlll- _Mholtt ""ew.,lIt eo b.t werk II&ep!ijk .. lite
nl Zeker rrt. met een 0 boa d IL t KI: - keld, Doch1D000ljelijk0111 t. bewerIleD; ..1 w..l kl..... ~ el..... t. Prija OU10..•
IV' Ze'" .. f' Oe waarop, ge "15

00
• lprug... Doedig1', la se i.elere ~ier of .,ijl, elageD weder Het yoetetu der lAID, la of y.. Bro.... Y...

. ..er ...1 mt't eeD ebeu" daarop, gelegen -.n de BergrlYler. met eea luar op t. nIlen. De lCOItlIIt __ licA. lAkt.F.iellCe of O%yd. ZiJ.,.,.
V. Zeker onbebouwd Erf, gelegen &aD~e B,rgrir,ier. ; tinq' aJlm .VM gHdAoop Ii;n au di. v,"" G~ AUelJleCillelfrOOlteDofpatroDfD'II'OrdeDYollf8II8
VI. Zeker .tuk Grond. gnnl!rkt NOl: lt eb •• Blok :H, gelegen 1&11 het Paarlsehe (! ceata per aar, Ileliil! aan 3.8 nn Id.) en b.. ft order,reDiaUt. PrijallerekeniDJl'enwordeaY8I'ICbalt.

Spoorw'lJ: StatioD, gedeelte .. n de Plaats" De Zoeite 10"'1." boYeDIU1.ljr'''~lDd. het Ilntlettenel,rroote .,oor. Alle Lampen k~!",~n dadelijk word... pbrui~t, BIEDEN NU AAN
' VIl,~Zekel' stuk Grond. beplant met Wj

n8
tokkein, lijnde gedeelte ..aD de pl...... n yan noch bltt!', ~k of k~lator.aarte!re"D, ~DlaneD,lIehoorliJk In - .terke HO.leD Klit TEGEN: VE RML.NDERD L1 p" R.·IJZ E'N ..c, OpteDhont ell Olijfooam," >,:: ! ,door de lacht niet onllu..,.r wONt If_mulrc I"!!:.pab. word.. yerlOUd... lDeCtredJ:llkte .. a- .CJ .

VIJl Zeker stuk G d kt N r ~ I j, . en op d~II.~lfd.D Ilmad Yan temperatuar blijfe. Wlj.IDt. yoor II., If.braii, eeBhoe.. elbeid Obe-
• cl • Il W ron, gem er 011'. eo '~,'ge egen aaD Ku.prug. aDDex het· Verder i. lIij ~ol.!rekt ."nder ,tau eo behoeft .icaliën .. yoldoend., yoor nnobeiden. e lD.. D-

tl,.UEU 'Fall oos ,ILLII:)(~." • ' ni.t'm.t eea ruurboutje ot ieta ADd.n opgee&ok:eDdeDeDe.n extra braader ,oor grootle A, eD&wet
• ISRAA 0.- MabODl.houten .Kleederkaate~! Taf., E!toeleD, Ledekanw,D. LounpeD, te "!lrden, mur .en.oadi,r door d. JUMO OlD te .~oorgrootte. B.D O. }18 DOOdipOheDlicali!D.ijD

Splegel8, \Vucb. en Kleedtat e18, IfUlsklokken, GI... , Aarde·.en Porcel.iawarea Keuken. drasi)en, waardoor !DOrdt voorkotluft aJU g~lW ID all. Apothek_1riDk.la te koop, aeltt 10 het
gereedlobap, eu. -'; . • DOOr brand, bantin,r, of nratilliDg,1OO ala hat kl,iD,te Dorp.

V~OhTS,-l .Wagoort, 1Kap. en 1 Open K~ op ,eeren, 1paar E*gelsch Lederen ,r.nl i, hij gII, wann.r de kreaa .. led.... ·alllp iD.•• "ellllid y.. _ pIdIre~8lI
Koet.tuIMen, 1 paar fxt.ra KarpaardeD. 1 Koe en Klif. een grOote boeveelheid Timme1'lllAD8 word!, en bet 1D0eterhDd Word~.D.aat yoord.. 1 wurbol'll yoor .. a JNr III .. I ~oz:deDoagerail4
Geteedlchap l:langsloten Scb r . 0 dl' te B ala KI 'te S h if .11_ reed. ouchatb&er I.. ZIJ II .. rder te y..r- of bet lrel4 t-tllirPr.Y.D, 100 III lIlee,.h .. la, al

K" ' De ' 0 ureren, 00 JS pe, g,. ~rgemaal 0 • ra':Den kiel.n boUD all. bekende IOOrtyarliebtiDIf, DIDyoldoeainll'flreetc. .
eu ti OIlJDell, uren, 1 lot Dee~~n, 1 lot PIIlDken, eene boeveelhed BaleteeneD. 4. achtien' yolf/C.od.niden.n op all. eNe,. yoorAI Lampen eDdaarbo'eD
hal .ame Vaten, !:fog.head&, Pijpen, HalCameD, Ankers, Treobte1'8, Emmera. enl., eDL (1:) Raar beband.li-Dg i. 100 eenoadig dat worat .. n dieeonto YU 6 parOI'D' loejreetaaD.

Paarl 2 F b .. 1886 all.klnd.rea hAllria orde konaen boodeD. G.. n orden ah den .,...4. word.. yolYoerd,
' e ruarlJ . " (2;) Dat de lalDpkan 100dgedl'ljl'enwordeD.811 UlDllij"fIf,..ld .... YOOllIhbelaliag,oor b.t be-BON US I B.'ONUS I neo "I•• en olielamp nn de IIDe plaate naar 4e dl'Slf,of .. nte kl_ .... b.. eliDg y.. MD Hait te

• andere kao wordea jr.br&jlt. New York of Philadelphia.
, (3.) Dat lij Dochhet ODftangeoalileiosetteD no De beate wij.. 011 trald t.senden I. fer w_l.J. S. DI A R A I S & 00 ,AFSLAGERS .•• n pit, noeh b.t achoonmak'D .,an cylinder brieto,NewYork,4iebijalle&oki.r.eDo,,~

; ~ ~erei8Cht,100 al. het geul la m.t oli.lampen. nrkriJA'haar it. of b.t InalaiteD'eo h.t bedrag iD
(4.) D"t bet 'l'ool1jrebragtelicht een .. cbt en Banknoten, ,roaden Dlant of poeUegelt, 'an w.lkDl: WESTELIJKE PROVINCIt: all.ronbe"'j{elijht Iieht la I dat bet DimIDer I.nd der wereld 0011. ,

flikkert en d. ylam, ofechoon aan kracht gelijk Aan Ine ord.n, d. kl,iD.té II_el ala d. 1Ie~
Yan nrlicbting lII.t I{SI, op de hoogte die DI.n lan,rriibtp. _I delll'lfdeUDd.ch~ gewijd wordeD
IDAlirwil kiln worden ge"r&jlt. en .ij .l1Ilen IOBd.r "poothoad wordea .,ol'l'oerd.

(6:) Ilat alk u_'ar voor brand voUtrakt ÏI tUt- ". Oue Eleoctri4tebeIADipeDlijD door de w.t
geMot"" daar h.t licht dadelijk .ai~ .. t, 1100 bet beecbelDld ea alle u_belt.o inbreak op 0018
glu, rondom deD lIrRoder, dnar een of ander 10'- refiCtenlaUeDworden ""olrd.
YAI IDOj{tbreken. fir AgeDt.n, Verkoopen op ColillnierieeD COD.
(6.) Dat .elf. de sterk_t. wiod het bij bet brAn- .Ilfn... YooroDie LampeDword8llóyeraJ".-rraagd.

deo Di.t olachaden, lijnde h.t aldl1lonecbatbaar Geen bij.ooel". keDDitofkapitaal iFordt nreilchL
.,oor iIlumiDatiee, het yerlicbten Ylll Tainen, DoorpereoDelldie bij' de hand lijo kan een
Gangen, eoI. fortain wordeDg_ukt.

ADRES:

----------~~
ID den Boedel VADWijleB deB heer THO"S ~ARDUS BICRUDT. . g&~'" .Meteo1tlm~" ~. w. _, ·_.~W·

•. ' > .. ,au, ~ .. ,... _Q.. " ea ëë•• __ .. lE.....
. 'f'O()B __ BUfD.

cl TBOlJ.lf:' Kapt. ........ 2. Feb ,.;.
~ 't ••

lO 8PABTAN/' ItapL WArT, 10 ~ til
St. Ber. -'&taeoaiOll en Mad~

oe ATalNL\lf." .Kapt. WUUIGB, 24 v...t
.ia lIadeila.

lO JlXXIOAN." Ka.pt.. BAIlIBBlDGK, 7 April,
ria S., Releaa ft Madeira.

li T.lkTAR,t. ~ Tunas, 21 April, ..
Madeira.

.1MOOR," Kapt.' • ó ,.. ~ fil.a-eGa, A@08D.iOllID ~
te TROl AN." Ka~. Lull U, 19 Hei, ..

Madeira.
oe SPARTAN," Kap'- WAl'. 2 Juuij, tit

SL BeIeDa eo Madeira.
- moa. &. 1'lTLLu,

Alp._ s-ierjer yoor Z. ~'rib.

GEORGE FrNtltAl¥ &,GO.,
",

BL.AlJKVPEB, Dektel. en Bodems voor Koperen Distilleerketels, Koperri
SoIdeeIWI. ' .

BL~DZINK, Blikken Pijpen, Toaw voor RieteudakeD, KoPerdraad. . ..
BONDDRJAlJENDE WIJNFOMPEN, Schroeven voor StabateD ea RiJ-

'dera, RekkraDen.
VLEE80HiUBTFlN, VliegeuvaDpra, Sohoteldebels van l)raad. Waterfil.

treerden. . .
VOEBSNIJDERB, EugeJ80h. ea AmerikaaDICbe 'Iraraen, MelkpanaCID.
HOUTEN, KOOBNSOHOPPEN, Koperen Spuiten, Tuinscharen.
KLIPZOUT voor Vee, Zweedaoh Pet, REU~I!JJJOLrB.
HEININGDBA...4D VaD allerlei IOOrt, Heil)ing Standaards, DRAAD NET-

WERK.: 'J, " Oa~,l"Mllil P~' Jfaal.dua,~
BESLAG 'VOOR TUIGFN. Tuin Slangen vaD Gomelastiek en Zeildoek. ) E . !;toombootea dezer LiDie Vf!rtrekk.
KOOKKAGOHELB, eec groote ,erscbeidenheid Vin 458. eu hooger. ,1 ftD ~~ !,.. r Londen. omdat

IJzerpa'71iIis, 13 Gravestraat,·."aaRtttad. ~h: ~)Sint~le: !=~:~
~ ~ leqeode op bepaald. b8llCbeotijdea.

liI}~T ai ) S G L' '1') ar ,1'1 reb.1:~~~ ~
.D il l' ~" l'U • Maart 3.-"1UWKRDBN CABTLE," x..

Jl. P. "BIIIrrb, na u..boa. te.4 D.1Il.
K..t 17.-" GIlANTULLY C.ABTLE,"~

C. H. YotnfO, Tie St. Heleoa eo ~
te • DDr n.m.

JIUrt 31.-" BOBLI!i OAS'I'LE," Kapt. J. C.
BoBINIOlf. na u..bou, te 4 uur 0.111-

C j

~NDBBBOB & .tJkl8OlIr
A..1r~ntee.

,.
. ~U(D-A"RIKAANSCH I

iOlUNKLIJKB MAILDIENS!

LOSSE GOEDEREN

Admilli~fl'ati~ cn TI'u~'manfschapl)ij (Bel)erkt).--------------.-------~
KOS T BAR E ONROERENDE GOEDEREN,

GELEGEN IN DE

AFDEELING \lIOrORIA WEST. K I M B l<~R IJ EYe
Aan Vri~nden te Stellenbo~ch, Paarl en Wellington.Te Huur of te Koop per Resolutie van Crediteure,n.

la den Insolventen Boedel van JOHANNIS,ANDRIES VAN DER liER WE.

De Norman Maatschappij vOOrElectmche Verlichting,
,PHILADELPHIA, Vereen. staten van Amerika.

DE Ondergeteekende is bereid als A~t te ageren voor bet Verkoopen van
aUe tIOOrten vau Produktea alhl"r.

Hij is bereid ten eenigen tijde de Prijzen van eenige soort Vrochten.
enl., te geven, en heef~ een pnlcht.ige koel a plaats voor het bergen vao alle
IOOrten Uroenten, VrDchteD, eDZ.

Voor Hayer, Hayerge"en, Koorn, GarBt, Rog, enz., vindt men altOOII de
beste Markt te Kimberley en de VrieDden van deo Ondergeteekeade aalleD wel
doen dezeh'e naar hem te zenden.

WATSON, LUCAS&Co.,
Rustenberg en Zwarte Ruggens, Transvaal,

REKENINGEN gpoollecteerd ~n Goederen op Commissie verkocht. Mineralen
opbre!!gende PIntsen gehaurd of gekocht. Elf jaren onde"inding. MOD.

8tels Goudk warts, Zi Iver. Koper, Galena, Potlood, Asb8IJtoa en Yezels,: met bijlon'
heden op aanzoek.

T" .B.-Geheimhouding geoefend.

KennisgeVing.
ASSURANTiE

DER NRT BLIZA.BBTlISCRI
PUBLIEKE GEBOUWtI.

DE Ondergeteekenden bieden te Huur of te .Koop aan de Kostbare
Plaatsen JA Gn~CHERM en KAREEPUT, gelegen als boven,

groot omtrent 15, i07 en 2,003 Morgen re~peetievelijk. Deze EigenQ.om-
men j;(Tenzen aan de plaatsen II Holpan," 0' Zouta~" II Rietput," Bie'sjes-
pont," en het resterende gedeelte van de plaats II Kareeput," en hare lig.
ging .!~dat gedeelte van het land is op zich zelf een zeer ordentelijke
aanwlJzmg .van haar waar?e. ~eze pla.at~e~ liggen omtrent vijftig mij.
len .van Prieska en achttIen mIJle~. van .iritstown, nabij het Spoorweg-
statIOn De Aar, en hebben gevolgelIJk een ;gereede Markt voor haar pro.
dukten, De plaats lt JagU!chenn" ib een echte Scbaapplaats, met uitmun.
tend Veld en een overv loedigen voorraad water .voor Lpvende Have, heb-
bende _haar vorige eigenaar omtrent ,£500 UItgegeven voor het openen
van e~.~ Fontein, die nu een pe~ane[}ten voorraad water oplerert voor be-
sproeIJlD~ Up deze plaatsen IS een groot almtal Wilde Struisvogels, die
Zleh daar. voortdurend ophouden, en van dewelke de vorige Eigenaars
een groot l?kom~n maakten. De Insolvent beeft nog onlangs een Broeisel
van VeertIg KUikens gekregen' De Gebouwen bestaan uit een hecht
Ilebouwd steenen Huis, Stal, Wagenhuis, BQitengebouwen, Kralen en
Schapendip ; en er is 0I?tre~~ een v~erkant~ mijl Grond met draad inge-
Iloten.-Men vervoege ZICh bIJ den Eersten Qndergeteekende.

I·

T I£N0 ERS zullen .wor-len inge-
wacht aan het' Kantoor van

den Controleur en Auditeur-Gene.
raal, Kaapstad, tot 12 uur 'p nid
da,.rs, op.M dag, den 1. deD
Febrnarij •VOor de Aesurantit
der nieuw Publieke Gebouwen u>
Port t r beth. De gebet:le som
te wi n Vel'888Ureerd ~
£20,0 waarvan £18,000 op hel
Gebo en £2,000. op het Meubi-
lair, .. zal geplaatst worden.

G Tender, bevattende hetgeen
beke is als dé " average clausule'
zal' aanmerking komen.

T deraars worden verzocht de
som op te geven waarvoor zij de
risiko op zich willen nemen, en de
koers per cent. door hen gevraagd.

De gebouwen zijn van bak8U!ell
met. een leijen dak en zijn a.lleen.
8taa.nd.

Kimberley, 9 Dec. 1885.

Telegraflsch Adres ;_" CONROY," Kimberley.
Cheque wordt met ommegaande Post verzonden.

A A MBE IJ E N POE 0 E R

Kaapstad, 25 JSDuarij 1886.

J. J. D. Bp. YSiKES,} Provisione.1 e
J. G. ADRET, . Curatoren.

HET succes dRt tot hiertoe gepaard g-iDg met het gebruik van bovengenoemde Me.
dicijn, he('ft deo Eigenaar, den Heer C. H. BOtJlnflll:RG,er toe gebragt dezelve

meer prominent voor de &l\ndacht van het Publiek te breDgen; het werd in vele
geval leo bewezen een zeer krachtig middel te zijD tegen deze zoo algemeen heer.
8chen \e ziekte, die aan6teduid "ordt door boofdpijD, kortzigtigh,id, drukkiDg op de
oogen, ang8t, duizeligheid, gebrek aan geestkracht, onregelmatigheid iD het bloed,
pijn iD de lenden en veratopping.

De bijzondere eigenschappen vaD dit Poeder om bet bloed te verdunnen en een
ylijen bloedsomloop te bevorderen, om de werking der ingewanden te prikke!eD en
te regelen, en ze te zaiyeren van 81ijmerige en scberpe stoften, Demen de oDaange-
Dame lIitwerkselen weg en genezen de ziekte. Het zal ook Ile8r heiJznm bevondeD
"ordetJ wanneer het gebraikt wordt als bovengemelde voorteekeneD, 4e voo ..loo-
pe,s Van RHUMATISCHE JICHT zich voordoen, en ook bij drukking op de VOOaXAItIEB SETS--BlelanU. eDSteR'. "."'.aia4
borst, droogheid, jenken en chronisohe aandoeniogen vaa de hoid, en bij water-
zucht. meer bijzonder wanneer oeze uit onderdrukte uitwaseming J"oortkvmt. D. ISMCS & COi

Als eeD hoi8middel bij yerst0p'ping kaD het veilig w"rden aanbevolen, alsmede
voor de behandeling van uitslag bij kinderen. EB'I"KAME'R S.T~-1Vu.ld.D SlIb.taaUeel.

Volle bij IOnderheden vergezellen eIken BotteL Prij. 2 .. ; per Post 2s. 6d.

.. BDBm DOOR DD DNJGD nOD.AAB D. ISMCS & Co.
C. H. BOSENBERG, Chemiflt en Droogist, hoek van Bree- en Korte- ,.

marktstrateD, KáBpstad. ; SJ.AAPKA.Ba SB'I"S-"aft ".nchlU •• 4. 1I'0000aoott••
N.B.-Dit geneelIDiddel is bereid iD dell vorm van eeu Poeder, ll00dat het 'Fooraltijd ba ge_ ~ado.e ••

bouden·worden, ZODder deezelfs eigemchappen te Yerliezea; een 'Foordeel dat auder.
mengsels niet betitten. '. . •

WIL lIAII M. GRIEl,
Hoold-lupee&ear no PabJieb Wer ....

Kaoeoor ... 11 P.bI1ab Werken,
:16 .lanllBrij 1886.

EUBELEIV I DR GROO!;i!~:R~~ARR'AnI~
EU BEL ~ lV SUPBRIEUR KOLONIAAL ~EIlAAKTE.

EUBELEN De 'beste waarde Voor het geld in de
Kolonie.

D. ISAACS & Co.

Publieke Verkooping.
DJ: Ondergetetkende, .van meen ing zijride naar de Transvaal te ver-

trekken, zal PublIek laten Verkoopen, op , .

DONDERDAG,4 MAART 1886,
• D

D. ISAACS & Co.
RH E UMA TIC U R 0 A ~['TEN T I ~ I J.dDEK.A:N'JI'J:1Ir-OD"nlellfk.1Uk ID •• alltelt ••• dJI.
Het Groote Zuid ~{rikaa"8che Middel tegtm

Jicht. Rh6Umatiek en Bheumatuche STUKVATBN,
JU:ht, dat nooit {tilt, en ook een /lekt, ]['"IPEV,
geneesmiddel ill tegen Rh6Umati,cAe U "''1 'I'At'I.7'1'BX-Azmbaft.I', BI1lI.. lacll., ~a'DlJt .... Ir, IU•• u-
Ko 0 r tIJ, Rh6Umatiache Hoofdpijr. • HOG S H li:A.DS, mln.t.l', .11 S., •• luht ....... D &1.111'", OM. ~heerscha.p tHI" Zij'" HoorHeup- en Lendenjicht en Zrnkings.

Het volgende Oetuigschrift is uit hondel TE
k KfOP. bijdd~n..n~der~e~e- D. ISAACS & Co ~~E~U::~:~;den andere oitgezocht;_ en etegen e ~"te ar 1;. •

Ka.pa&ad,21 Jolij 1884. prijzen. TERMEN GEKAKKELIJK. OVEll'l'BBÊSi:Z.S. "00& •• V•• LaIr __ZIJ4•• , .. BJlIT.
WAAn. H.aBl H. ZUIDMEER, acv •., TapIJt •• dt, Cntoo ... a.pp., ~ ....... WAAROH ingevoerde ZadeIa te koopn,
Ik 11'"_1mij gédroDgeDale eell ... k yan plig Lady Grey Straat. Paarl. 4•• l•••• t. JtatI'ODe.. die gen YOldoeDiag pftll eD geea_

:: ::~~~~~;d.:':d:~w~~~ge.~jY::t~:~:~ BEKENDI--AlII& · D. ISMCS & Co. yoor d. Kaapaobe PaardDO geecbikt sijD,.·
y.. aw Bbeamaticuro. dat w'leIIlilk won4erbar wijl "D ~'. '-oemde Kolooiaal ...
Medicijn I'II Voor meer dan Yijl·.n.twiatig jarel • , B ..lakte I lf lf ES ZADELS kan bekomea.
had ik hijna gedurilf aaa Rheamati.k.n Rbeumll. j' , B.t Go.dkoopte .. 4.1l1li.. YOOI' " •• Ulb', 'a'.. nr_1I, D.. Zadel il door de pUeie Kolonie ..
tiaeb~ Jicht g~leden. Omtr.nt .. a j.ar jreled.t Algemeene Marktagent .ol'celelu Goe., .&&1'48•• 1'11, Gla.y.l'k, _ blld, heeApmakkelijke sittiog.YOlIe grOOU,
had ii eeDbUItengewocoergen lAonl. Ikko[ • .&1'... , Itl.,t.an. e. alle ...... • __ 1"... =peld DO pwaarbcnosd 'fOIlcomea III.IIAD nOéhloopen,mija IIeea.D lfelekeDIlleer oJ _ _ _,a
k_ dan ieta anden. eBik leed n_lijlre pijn DE OiiderpteekeDde maakt aan WijD- ••• ootia4U.... PI"ObIM!rtd. V_ ZKtiog met. GOtneJM.
Gela""ig kreeg ik eell bottel Rheumaticuro, nl boeren en andereD bekénd, dat 0 ISM' CS & C ':_L n.--'-""kd. "",le doail '1', .rd ... n de pt'J'D l.n ..··m.rbaD~ h" d) N d . 0 .....,sear ~J •. h b ,,- "Jl van en stea ov., na e Opening •.• J

ID et este part D11&01 de JwelliDg 100 &Hr.t dat ik d.lI YalReD Van den Spoor ....... , Ille 100rten:. ProduOo J\.. r.r. RUT TER,
gemerkt Blok E. deu dllg Dlija echoen'D aan kODdoeD. Ik ge- -" III I ilk I _,. I d id J.-Il """~It. IU Da .........aa.. ......brui.te t" .. OOrtel.,di. mij geh.. l deelea h.r· ten, Vrachten. enz.ontRngeD 11&1. NI la e ,'II e en hij. ft D e ~ e "'pers ge_rl' ' _ __ ..._

.tell.n, ea eedert beett d. Yijlnd mij lDet rut ontvaDgst er VlUI zullen dezelve' dadelijk t ....eu llle'lto Prl"."., JO"'r "OO....ot. ' Z ·d A£, ·k ch At ,.yolgende gtlateD. Ik be.,.. l het al mijll belrendeo lAD el "ordeD verkocht en na aftrek eener ~ 11 ~~ U'".... UI I rl aans eIer.
In leder !rUM b.. ft bit genuing bewerkl. Ik ach! kleine OommiUw, zal het Geld per Poet PLEINSTR A AT
bet eeDDliddel'dat de geh"le Koloni. door goed VERTOONK', VERS .' 18 _ AA'bekend behoort le lija. Ik W'Ht "0 If- eake! worden verzondeo. Aln

600 Scbap.... Bokke. .. .. ,- hot ........ ,... h..... . n.... de O'..........,..d. hool red . DB DO B LUCD
2~ ~:,~~n en Euls De aWl!,eul., C. A. PuTz. ~f~~a~l: ~~e~nl~a~set.!:n !-:d~~ 86,.88, 90 en 92 Lange,marktstraat, K&&pata4 WDSCaT laD. mj~: Vriad.a eD bet
1 Paarden wagen De H J JO li pa oh Westelijke BoereD, die met stipLheid eD G ill t J fY.,.,,.l~ n .. li' .__:;-:- . hbliek iD h. alpIDtI8D lIe!reod200 Bo M

· ed neet. _, emist; Xu.páad eerli]'kheid zullen worden behandeld. e US r~e I.A_..""YU8 en r"J8 1bt wvnretl op aant1l"tMn ftn"__'_" t. "'Il, ~ biL bo.-Id P H 0-l 1liien atJesgo Port Eli1IIbeth.B. J. LeDnoD" 00., F. E. Con· fA6n' --;, r-·'" ~ TOG" .--" __ -AP I' h II B k .&ance;Oot.e Loaden,en •.• B.J,lAnnoD&Co.,· Zendt EERSTE KLAS VRUCHTEN ~~ BA. SO AT~LIERr; ....'_.Een groote lot opa Ier out, van a e .oorten, ,Voor oawwer, """noeg voor , lo_lA al L~ P bI!_L L L li;"
,,- Kimberl.y; A. DuiIOn ; PotcbefstroolD. Reid & en verzorgt ze heel goed, eo overt~t _..... .,..,....... • .... se ..er ..an ...

" Groote Haizen. 00.; Jaget;tfont.in.Vso d.r Poel, enll., ea•.,eD de uzelven vaD de Kimberley Marktprijaen, .W' bM KllQltigllta Werk te verkrijgen.
Verdn alle soorten Boerderijgereedschappen, zooal" Tiligen, Zwingel8, Gm. ID_te Apoth.ken eDWinkeli.", ia Zaid Afrika, Ledige MaDdeD zallA,u dadelil'k terug NI. Bn.:, B GOlm" B.aB-.B' .Bet Atelier ia:.::' onlaDge gebouwd, ea ÏIPikk

Age.tea ~iI 't groot.a klein; of direkt -r poet, _.a __t-iiJ''''1 _f.l L__< yerliolat.yea, eD, eDz., enz. franko, tegen 38. Od.per bottel. kontant DI~ after. ~rden gezonden. De Agent :&al sijD ia :~ia. .._ ......,..
ED ten laatste een Groote Lot H U I SR f.. A P van alle Soorten. na d.n .. aigen Eij{..... r, JAMES JONE8,.46. AlaDten . iD alle opaigteD satisfactie V N N"W Y Bet w... k ... in deo l.. tsten ED--l..!:::~.."Kaapltad.-PaullllJl Ilf 'y Gaooy OP geven. GeeD Boerenbedrieger, maar een A ~ ORK EN GLASGOW _eo &&ijlJ8ln'erd. en' YIUl de ODmidd;5jkKOM TEN ZIE T · Vriend ... -on. EX ..JOHANNA" EN ..CLAN GORDON." metbod. sal ~k gemaakt 'IfOfdaD, iD'

W. MORKEL, cf_ Ylrlaogd; vcoral ia het 18ft! no woe-
.Marktagent, IO_ kiaclereo.K d· tV· h· OndeP'llri;zer Benoodig' '-d' 30 Tou Stalli eo .. sc...., .. U_, al .. rroouea. Kookbpbel., ...... t door S.rTB & ... ;.._.~. rel e en er ver.·.s.e..'. ,Ing en. . "".., ,. Kimberley WIILL8'rOOD.M1traaord." lt Karabioa ..... II Miat.._," ti Coarre-," DOL t_ '6 __.. .. pbiiG k... oOit ~ ,..

Telegraaf Adres: Speciale Prij.. yoor koa.D' ,ekoab&. . , ..... - IllllAkt eo. lIPnrkt DUt' d. ~
. E. J. VERM~ULEN, 8UIQR.. Morkel~ Kimberley. Seamington.'. "Tile", Keok&oel&elleo Yoor BOWe ea l"'OOie a_u BEGISR&. ... ..ut........... ~JDe a " r • .&D111'49 A I.I1at AP P JJ. I CAT lES ver~ezeld vaD KA.GOBELS, SUPERIIWR BEWERKT, 24t.. to& 401. '&leer Il. • ........ ., AI; er. Ge'tuigschriften, vocr e betrek· Mos.l ....r'ba"j ,S'raud.. AIDer. Bijleo, lattot "lIb. 60&. per DoDiD------------------------------""". --.-----=::.._-.,.---- king van Onderwijzer der Derde KJasae ..., ft )Jf 't'.. .._ I' T • ~'AAN ONZE INTEETTENARE' 'N PubliekeSchoolteSUTHERLAND,zDI. ,.:!.: j~=:a:;.:..-V~~

, .B... len door :pen Ondergeteekende ontVau- DE ODdergeteekenden maken hier. BuadeD Yoor Wieleo j Speken eo I>ï.elboomea
-------------- . gea .. or~n tot op den hten MAART mede aan het geëerde pllbliek Bandvateela ~ Pikken, Byleo ea B.e_VERIn'NDERINll VAN SUBS' CR'IPTIB' AANST. : bekend, dat zij vit! ruime 811 seer Karneo, Ko ..... ·ea tll',.' z.,...

JD! . U " , . • nin~laris t 120 per Jaar, met Vrije W 0- :a:~~Je~~!:t~~~~::bet:n: 'l''D KlIOOieliedpoppen'lB~aM:: aKo:.a,.reiaipno"VB . i :=K~~"~ .:~r ~~~~:et:VAN af 1 Januarij ..... tMnde zullen die 0';'" tntoekenaren die hun Koo.,. van..Bolla"'*'lo eD R... loch .. TE BUUR... biodeo .... af d.. l" .lO. , ........ .lO wo: t" MGB PRIJDlf.i ""......._ •., .....
Inteekeningsgelden voor het alsdlUlloopepde jaar voldoen v(56r den ::nD:=l1&:;h~~: 'FM:~ac~PRIta:'~f ~!:R~jA!~ d-:s:d:,;~tee=:, = I. JA 14:E.,S ·.ROB' 'E: R.T.SO· N. ; ~XZ:"·D,:;:;_~~aD~:eD ook'atslen MtUJrt 1886, een tU'slag erlangen van V1&& SHILLINGS. SteUen'boaoh, of laD be' Skud.. 11lJ1 _ _ __

!o':d ..di;'bai~ni.t doen ze.! al. voorheen t voD. lU., in ~ening s_,:::,F~=- r ih:rN~BEIIG. IJzer- en1.arde1Varen :M:l\&-~n,
DIe 1 BOI'JUy&!•• UéHJ. ~1IIRlaOd, 26 .... 1886, lO. iliOIIabOOOh, 11 .... .1886, PLiEINSTRAAT, KaAPSTAD.

TER PLAATSE , D. ISMes & Co.VINKEKUIL,
VASTE GO11~DE'REN.

hte.-DE ALOM WELBEKENDE en KOSTBARE P~A.ATS "VINK.EKUIL,"
Groot over de 5,000 Morgen. Vinkekail behoeft ~n aanbeveling, WaDt
zij is alom bekeDd ala een vlln do beste Groot· én KleiDvaeplaatsen iD
het District, en ie goed bebouwd. Woonhais, Stallen, Wagellbuis, enz.,
enz. Is beplan~. met een Pracbtigen l$oomgaarcl, die Jaarlijks zijne
masaaa Yan heerhJke Vruêhten levet't. Heeft 9 Standhoudende Fontei.
neu, enz., enz.

2de.-DE KOSTBARE PLAATS II SA.LO~ONSI WATER," Groot 3,164 Mor.
gen. Ook deze Plaate behoeft bij geen VIlD baar soort in dit Distriot
achter te Btun. Heeft ook Prachtige WeiYeld!ln, LandeD, Tilinen, FaQ.
teineD, enz" en ill gelegen annex Vinkekuil., .

8cJe_TWEE FRAAIJE ()NBEBOUWDE ERVEN, gelegen
vaB het bloei jende Dorp SUTHERLAND, zijnde
:No. 6 en F. No. 5. '

En verder voor RekeDing Van wien he. mo~e aangaaD de

G. ". L. .08TUT. PhotograrJ.


	gray00758.pdf
	gray00757.pdf
	gray00756.pdf
	gray00755.pdf

