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.. .1~gBIJ~AlI ~1Il.~"~Il¥G ..!lf!C
Hotel- enander verkieslij~ EIgendom. ZONDER RESERVE.

BILJARDTAFEL,~ENZ, . -
. . lO ~ eD JOJIII Paarcl ...

TE BREDASDORP~ Bm. eD kriel-

oE ~~geteekeuden saHeu doeu verkoopen op as Plek, 1IU~a.rde miute

Op Z'aturdag, 24' April aanst.,
, TEN 11 URE TM.,'

1. Het H Q te I, WOOD h u i I • D deo W i u k e J, peru iD de
MaiDIUaa&eD beataaDde uit het welbekende en gerielijk .' S , .. 0 d .. r d H (I t el "
met ~teu WiDkel, Aohterplaats, Stalleu, P ..khuil8D en·KutieD aDUU. •

Al d. GeboD"eD sijn zeer heoht .D lterk, daar het grootste deel 'faD klip
gebouwd il en ~j bijbDl Di.aw .ijo. Een bijna seker ,fortuiD .taart deD oDder. PAARLSOBB
Demeudeo k~ iD h9\ gesigte . Bruclularutit • 'l'raIbIMtIoha.....u

2.: E • D ko. tb .. a r H u i a eoE r f, eeu reIeelte waarn.n gebruikt . 1'1'"11'
wordt ..II POIt· eD Telegraafbutoor, en het andere ala eeD Woouhuia eo KaDkIor. .

DUr het GounrDemeut de KutoreD per oootract heeft gehuurd, wPrdt er een PUBLIBKB VBRKOOPIRO
wiD.tgeyeDde beleggiDg "DgebodeD. ' .

SO E e 0 der d e A a 0 d eel iD eeu 8k>ommoleD•

Bonus zal aaneeboden worden. KIstlt.re ~ltIaafl
, ,v ERD ER: Koeberg, (JjJ,uling M~"1. .

~n Biljardtafel met Keus, BaDkeD,Merkbord, BalleD, eDS.
, ,

J. P. FAURE, } Aaaipe.1
G. W. BTEYTLER, •

IPIIllD,lG,3.BI1881,
TetllO .... '. uoor.~,....,

I. VAB'l'GOED :-De K.... z..i.
pJ....ts Wol y e d a u I, met .. pclee!te
YaD ManDib-dam daaru.n, ,...=
Rroo' teu.meu circa 6.st llo.n'.11
al. eeD. der beate Zlaiplaa .... iDdeu om·
trek, terwijl de Veew8ide 1lÏtmllDt.ad is.
De Gebouwen beatUD uit wee a&oad...
Iijke Opstallen, elk m8t eea' ~ p-
bouwd \vOODhaiaeD de DoodigeBai_.
yertrekkeD, ..u.. ill goede: oNe. Dit
EigeDdom ... 1earn a&o~ .. CJaU.
na ia sija geh_l Opgenild ta Verkoahl
wordea.
2. LOBGOED:-I ~op_V""J

I Open do., I Stel.Tap, 8 Dabw..
Toor PlOegel1, 1 Vier {fo. do., I s..-,
Zwi~I~, K~ttiDgs eD aader BoeN8rij.
gereecIIOIlap, i Paarden, eeIl" Vubaa
eD de gewoDe veraoheidealae(cl JIaiarUd,

DIt verdaagde SPEGIALE VERGADERING van de Leden van eDIL,8IlS.
bovengenoemde Maatschappij .zal worden gehouden in de] BOB U 6 lBO 1(U 8 I I

M U T U A L il ALL, J.J.D.VILLIB~~.

Vendu·Kantoor, . I-Jl ("'........ A d) te half acht J. 8. JfAJUI8 d: ~, ~
S~~Jt~~~;:'P~~~~o". . op . _Ill ., ....... C JOB ", are, ' PAARLSCRE

__________________________ KolODi&leWetlb.iner eD ..,n.tmu.t- ten einde de voorgestelde amendementen in de Acte van Overeenkomst Brand.a.uuNntiB eB ~pptj,
IChappij.· , der Maatschappij te overwegen.

60 Fxtru \1eue SlaltoS8eU.
liP PL\GSfHG, 27 APRIL A·S.,

Ia.~ __ ...,.. ... Il~!80l¥.
!.j . '. • i

'. -Qp denr.e1Sen dag als die del' Verkoopmg nil het Eigendom
.. GMEN-FONTtIN,· van den Beer R. HAU, ~ de Beeren 0-
VILt~ F.A.l1B1 ct Oo.,.gelaat mjnde door de hciouteureo,:te Verkoop
88D-.., ,I

"_B'II*, PDODL•• ~!JOI./T,- 8,1~,10,
In h~t Dorp BEN NET S V ILL E, gelegen nabij KLUIItJ'lB

i ,:i ' 8T.A.TlB. :
,Plui i op de V'erk4)()piJtUr

7rLLE~, opil'emeldelOllllen,in reel' pde iDR
IJ .. conduie. PDI1LIEK WORDEN VER·
KOCHT .

Te Klapmuts Statie.
Z', zuileu zeker present lijn. • :
-:1 <, _~.r A. A. LOUW. ------;;:;:;:;::~""7_::::_::::~=_:__:_::_::~=:::':.=----'ïr_......,;-----~::::a'++...--

P!-1r;, ,.1 .prill88G, .AFRIKAANSe
J'.\f""",C"Aj.la,m .~A-S-S'OC 'IAT"·E.

~

, .

85

OP

F. J. :BK()~1tS, .' } Geu1D&oUjke
J. J. DE \' lLLlF.:R~, A.r.an., CuraLortla.

60 Paarden (ruins) van 3 tot 5
jaren oud, me, t allen ge-
dresseerd onder zadel en
in tuig, W&a' onder ver-
scheidene egale paren ~n.

40 Fraaije Merries·

Op Uondel'dag J 29 Deler,

Z \L ,le ():lllergeteekende Publiek
,!t'<:I, \ erkoopen te

l\LAP}ICTS STATIE,
BJrt'n;::-t'IJldJe Paarden en Merries,
Jjt' in g"t'de conditie zijn. Zij zijn
gt"Lilikt \001' dadelijk gebruik en
zul.cn zeker present zijn.

J, FABRIClUS,
P,LM1,lG AprilIRSG.
D,· f·til,PI,', Faur» &; CIJ" A.fslafl6T3.

---,----...,;
IDsolvente Boedel vaD wett. ANI! M!RI! J •• ,.

PIDliB (geb. Du Plessis). aid. II
DE O~dergeteekende .zal doen Verkoopen .PBB PUBLIBJtB O~2~~~!~!e?d.22

VElL ING, de ondervolgende Eigendommen, behoorende Z dacht nn Koopert WaArdig,
tot gemelden Boedel, PUBLIEK VERKOCHT WOlIDEN,

TE SUTHERLAND ' A(JnKlapmut8Sta~
': . . ..' . . ODder de Paarden zi),a v_heidene

O d 3d lVIftl ,: 't TJe pareD, VaD yerachdlendt kleureo;Pen; en ... aGns Illj ZijD i~. goede ?Onditie 6rUge&ohikt
. _.QIW .•, Voor dadeb lk gebruik. • '

TE 9 URE 'S MORGENS, _ Paarl,18ApriI18:'·
J· DI KOOK.

I.-ERF No. 4, BLOK I, meG de Gebouwea, belu.ande uit een GrooteD Win- J. S. MARAIS ~ 00., A.I&ytr..
kei, gebruikt yoor een Bezigheid door den Heer P. L. ColfJW)1E, eeD il'.,.,...'.
uitgestrekte Wol80buur, Stallen eo andere BuitengebouW'8o.

IL-GEDEELTE VAN F;RF No. 1, BLOK. L, met Gabouwen, bestaaDde ait
een Groot Woonhuis, met IJzeren Dak, Verandah, enz.; alImede ",00.Dra. Vette=e ~.~O

Baitengebouwea, 100 " II Kapater Bo~en. ,
III.-WINKELMEUBELEN, in bovengemelden Winkel, bestaaode uit fr-aaije

en goed afgewerkte Toonbankeo, met Laden, eo •. , groote Rakken,
met Standaards, Laden, ens. alles in Eerste KIG888 Stijl.

lo den Geusigneerdeo Boedel 'RIl OHlBNALL eD EKd'r5EN.

+--------------- -----
OP WOENSDAG,

. DEN 2lan. DEZBR; ,

ZAL de Ond..rge~keade :PUBLIEK
DOEN VERIWOPEN, te lt LAP_

li[ UTS 8 TAT lE, bo,yeoge.. elde
SOHAPEN ea BOKKFJN, in aitDlaDteode
oonditie, die aker preaent lolleD' lIijn.

J. H. STIG,LINGH.
Paarl, 14 Aprill886.

TE 10 URE 's MORGENS, DEVILLIn~, 'iURI • Co."Afslagers.

Een lIalC Ol.verdeeld Aau41eel in eieWelbekende Pla ais STELI ..EN B~OH.

'SCHAAPRIVIER. r.'lleke~r""..~KJ!.
Genaa.md de HVineyard

J
" gelegen in Warm Bok. Een Ralage.uaam gelegeD

keveld, nabij Ceres, WOONHUIS.
t,

DEOaderge~kendeD, daartoe behoorlijk
gelaat, lullen puWiekY~kCJ!)p8n,op

DiDpdac.27 AprililM,
ZEKER BUIS EN ERF, beh~de &ali
den heer Izu: J. J. WILLIJUI,"legen in de
Vlakte, iDde Andringaas1"Uot,al~~
Dit Eitrendom, onder IJzeren. Dak, i.

nrdeeld in twee a.,.rte WooohuiaeD,be-
vaLtend. dN Kamel'llieder. '
Het.beeft yoorts een groot stuk Taingrond

annex en ill altijd aoect verhuurd.
VerkooptlIg. om '~alfelf f)oormicldag,.

J. JU DER ct Co.,
Vendu.AdlDinutrat.

f!I!
40 GI'OO'r, \'dte Slagtossen,
OP DONDERDAG, 22 DEZER,
Z[LLI-;\ boveug.-melde Ossen, PU·

..J BU~> .. WUkOr:N VERK.OCHT
TI:' A'LI Jl.li UTS STA. TIE.

Z,; Zl;O In "oed" conditie en worden per
T lei nopgebragt.

M, VAN DlSR E:iPUY.
Paarl, lG Aplil 1880,
D- r,I/;.,.~,Faure ~' Co .. Afslager8.

TE CERES,
Op den 7den MBI aanst,

Geboaw der E'amer, 8 Kerkplein,
Xaapatad, 81 Maan 1886. ,

B•. J. DEMPERS. Afslqer._
Int1lllCheD..•,wordt het .Bia'adom ut de bud te koop ~bOdeD.

eD dur de Boedel dacleJiji aresloteD, moet WOrdeD alpa .k bod
reweipr4 wordeD.-Voor -UlOndérhedeD" UI, doe u.uoek H

,.Autpeu. ,

. Onderlinge Maatschappij van LeJensrerzekerlag,
(MUTUAL),Groot in haar. Geheel 5,722 Morgen, met gerit>flijk Woor.bnil vaD 6 Kamera

en een Kombuis. StaJ~en voor 24 Paarden, Wagenhnis, ens, Ue Plaats ia
goed yoorzien v,n Standhondend Water, fraai Weilaod voor alle aoortea
Levende Have, uitgestrekte en vruchtbare ZaailanderijeD, een grOi>ten Tuio
en Boomgaard, goed ingesloteu door een Klipicnur, en eeu gr.Q9t Kamp,
alsmede door een Klipmuur ingesloten. Er il een fraai EiKenb6séh, 'eo d.
Plaat II heeft geDoeg aDder hout om het Dorp Ceres nog YBle jareo laDg
met wiost vao hoot te voorzien.

VAN DE
40 lette SlagtosseB
10 Vette KoeijeB~ :KAAP DE GOIDE"BOOP.

",'

KENNISGEVING AAN LEDEN.BOVENG EMEL OE Ossen en Koeijen
ZULLEN PUBLIEK WORO~N

VEllKOCHT,

TE KLAPMUTS STATIE, BONUS.
Donderdag, 22 Dezer. WH. F. STAMPER,

EeDig Ourator.
VOOlt REKENING VAN

G. SWART. Kaapstad, 17 April 1886.
Paarl, 16 April 1886.

De Vllhcr~, Faure &: Co" Afslagers.

In den Boedel van wijlen den heer
JAOOBUS MYBURGH, van Eerste
nh'ier, in de Afdeeling van Stel-
l~lJbl)gch,

H. CARSON, A:FSLAGE& CERES.

ID deD Boed.l nD wijlen den W..• 1Ed. Heer;
B. J. 0 LEM EN 8 .

J. O.GlE,
SecretaHs.

PAARLSCHE

Braad Auuaaiie eB Tnlt .aatschappiJ.
BELANGRIJKE PUBLIEKE VERKOOPING

VAN DE KOSTBARE

Mutual Gebouwen, 19 April 1886.PUBLIEKE VERKOQPING
, VAN KOSTBA.A.R i. '

V.&STBlal.IIO.~
! '.

L 0 8G0 ED, ENiZ:.,
IN B UlTENGB.A..OHT8Tll.A..AT,

KAAP8TAD~ ,

PUBLIED nUOOPINGALLEN die iets te vorderen heb-
hen van, ut verschuldigd zijn

,.I liJ bovengene smden Boedel worden
v-rzrxlrt hunne vorderengen tp zen-
r\"fl of betalingen te doen aan de
l.eercn Dz v ILLlERS, FAURE &; Co.,
y,\: I Je Paarl, binnen 14 dagen van
he,I,_ n.

VAN ZEER KOSTBAARPlaats "J,ADYH" en LOSGOBD,
TB VILLIBRSDORP, VASTCOED,Op Dingsdag, 20 ~~zer. ,

ZULLEN de Ondergetee~nden doen
In deo In80lveDten Boedel vau PIETER NICOLAAS HUGO, verkoopen op de Plek, I

Op Zaturdag, den Istea Mei ISS8, EeD Ver kie al ijke !WoDi n lf
in Blliteugrachtatrs ..t, be~de '1

I. , aaT801D. Groote· en Lnohtige KallHl,. yoorhuia,i
AG _ Kombuia, Badkamer, Patel'tAl! W.C.~:

" alsook: Pakkamers, Zolders !ell andere'
I. ?e KOltbare Pl~ta "R a d ya, gelegeD in de oamid.~elijke Dabijheid gemakken. Water il over !het geheel~

van Vilhe~~orp, groot Ctrca 250 Morgen, beplaat ~et eeu ftaal~~ eD veel belo· huiaaangelegd. Een PAKHU!Ia js Daast
venden W:I.lDgaard van omtrent 120,000 stokken, dIe aanmerkebJk Jr.anvergroo~ het Eigeodom, geaohikt yoorieeu Koets-.
worden, zlJDde er nog goed~ grond voor het aanplanteo van aog rUim 200,000 huil eD Bt..l. ! i
IIwkken groote Tabak.PlaDtag1ea, VraohtboomeD, E,ken- eo andere Bouoheu, met I
aitmun~nde Zaailanden, Veeweide en Tningrond, .. prachtige Watermolen in L 0 8 G 0 ID D:
goede orde, die veel voordeel opleye,t ; de grondeo zIJn aiten~ ?ruohtbaar eD een .1 Ronde
wakker man kaD hier nog zel& in deze tijdeo eea fortuin m..ken. !Ledikant

De Gebouwen bevatten ruim eD soffisant Woonhuis, Wijokelder, Stallea, voor een 1Hou·
Wagenhois en Bedieqden. Vertrekken, met Buitenposten, alles in goede orde. ten Lec!ikaut, I Boe-"

II. Zeker Half Aandeel in .eker Stuk Gronde, gelegen anuex bovenltu.ade, keD, 1 Dubbelloop. ' tRifle, 2,
groot circa 860 Morgen. Reyolven, 2 paar PJ.toIen.D. LOSHED. BONUSZAL GEGilD _nn1'l,DV

a.w. ST

.A.fMeling Oaledon,
TE

N. MYBURGH, J Execu·
P. A, MYBURGH, teuren·

EeNe Rivier, 16 April1886.
ACHTER HEXRIVIER,

DISTRICT VAN WORCESTER-
IIF:IJE~ schonk de Beere ons eeu
. lief en welgeschapen Dochtertje.

JOS. FOURIE.
EMILY FOURIE,

Geb. WiBlniuR.

Cer,'';, 13 Apri11886.
DE Ondergeteekenden, met instructies begunstigd door den heer
. ,J. P. DE Vos. zullen Publiek Verkoopen

,

Op Donderdag, 29 April 1886,
'8 MORGENS TEN 10 UUR,

Aa.n Familie en Vriendeli

\\
'OltDT bekend gemaakt, dat het den

Heere van Leven en Dood behaagd
h,.ft om Zijn Dood8engel toe te laten 0..
'U'Jf de t .. eede maal onle Woninjl;binnen
le treJen, eo van 008 .. rg te nemen onll
eeolO{en ~~Iiefd kiudje, JAN PETER
frL\SClSCCS, in den leeftijd van 2 maan·
dt'll eu I~dagrn. Op den 2"-ten Maart
.. cr,J .all on8 W('~lIeDomen008 oudste
lo)<Jnll", H~,N[)Rh JOHANNES, en op
den 1~,:"D ApriloIls jongste. Zij overleden
n..l 10'':'\711de wnrglielde. Zwaar is het
'c ur de ';j:!erharten te drageo, maar wij
...,:Ien de hand dt'B Hoeren 11I11I88Jl die 0011

l'X ,wnar geelagpnholffr,wa"t wa' d. Heer
d~t tB .. ijs cn goed.

T"Hlle betllillPD .. ij onzen hartelijkn
dOlik aan MejnffrOuw de Wed. M. W.
:-;""""';, die hem getrouw hed\ bij,,,5taaD
lvI 11J Il eiude WIe.

,De bedroefde Olidel't.
P. J. SCHlETBKA1'.
D. O. BOHlK'l'ELl'r,au. ~'fIIDt

o p D £ P L G K Z£LV£:-
I.-De Woo n pla a t s, zijnde g ede e 1 ten vu .. Moel·

derdrift J' en .. De 1loorneD," groot circa 3 ~ 400 Morgen. op
dezeb'e 8taat een Geriedijk Woonhui., met ~elder en W agenb~, St&!.
en MOlen. De Plaats is beplant met 55,000 WIJustokken en verschillende
800rten Vruchtboomen.R-Z e le erG ede e 1 t e vau .. De Doornen,n groot 400
MO~.!ln.!beplan. met 30,000 Wijnstokken en versoheid8.ne Vruchtboomen.m-Z eke r G ede e 1 te van" De Doornea," groot circa
3 a 400Morgen. beplant met 10,000Wijngaardstokken_

Bovengemelde Lots .zijn iec!er afzonderlij ~ goed. voorzie~ ':"'
Water en maken dus zeer Geschikte Plaatsen 1Ut vQOr Iemand dio zich
op de Veeboerderij of anderszins wa toeleggen. ~

r. Lo LlD&IIIDG" 00., .,., ...

De gewone voorraad V~twerlr, waaronder 7 groo~ K.uipen, Wijnpomp, 2
BraDdewiJnketell, Karren, TOlgeD, Zadel eUToo!,!, 1 Cultivator en}~gge, 2 Beea-
tenvelJen 1 lot Dek.troo, eeD groote hoeveelbelQ Tabak, lJoomlen) Gereedaohap;
eu de ge~ooe verscheidenheid Huisraad.

IIIDIWI.
Omtrent SO Leggen BraDaswiju \'aO deu l.. tateD Oogst, 18 VarkeDs, 2

Plarden, eDz., enl.

-OP WOENSDAG,
11 APRIL A.8~,

ZULLEN oppmelde 'P.... rdn pu.
BLII!IK. eD'louder ch m in.'.

Bel e rye VBRKOCHT ;1tordn MIl
KLAPMUTS BTATII~.

G. W. KlNNlllL
Purl, 19 April 188t.

J. S. MARA.IS ct Co" #iJi:Itm------------------~

PUBLIEKE VERKOOPING
YAJI J[O~

Vaste en Losse 'Goederen.
TI

Aoh ter Paarl;.
III den IDIOIY8lltenBoedel ftIl JilDHIX

CoBnW DuTlB, J.F.ID.

lp 'riJd." 3D .lprIl' 1886,
L vAS'fOOID :

De Kodbare Zuiplaata lij_ ......
deelte yau- M i d del burg, afdeeIiitg
Paarl, groot ruim 580 Morg... Br.
ui~trekte zaai1aoden eD .--. V..
we,de i de Gebouwen beatMiL ·Ili' ...
eo Idein· .W ooohnia eD de noodige -aai·
tengebouw,u, allen in PeCIe ~

n· LOSGOID:
1 BokwageD, 2 Karren, 3 &kel .. YOOr

eD 8 Dubbe1e-1'oor Ploegen, I I«JeDo"
Span Tlligen. I lot Kaf en Stroo,4Wija-
vateD, Boerderijgereedachap, de gewoae
Y8l'1Cheideobei:l Hni.raad, Terder 2 ...
2 Paarden, ens., eu..

J. W. B. LANGERKAN,
J. J. D. VlLLI.BR8, APu., .a... aa.toa-.

~•••• UaIa ti. C.", &".......
EXECUTEURSIAMER.-WIJNPLAATS

'li

GBOOTD&ADB8D1t1.
ID deo laeol.,.teu Boedel VAD P. A. Uil

DU BYL, Jaaior.

Dil Beroemde Wijaptaat. LOR •
Jl A BIN 8 j. te Koop, a!t

de Baud, of kan wordea GeIlaard.
A~lioatH dadelijk .. wora.. .......
bij, P. 1. BBOBBB,...OIfIMt
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{Yan ml

GHi"CRIG ERGER!
].( i;'; I' E:-< 16 APRIL-Op de

:AEUTER'S TELEGRAMME.'

IJ)" s che
lf. rot'·) }Jf'j1('n

£1~1',' '.''', te k I!' boden, wa r a
l,st,n vr-or £llO,l)ui} v crk c ch w
Pr izen lu il 21J p reent la r, behalve

0"'81' a.Z al""81', "'OI'Olat.,.:
r.s

GRIEKENLAND HOUDT ZIe

(J'drange.. etl g publiceeril 17

bTRY DOOR BRAND V RNIEL .

I (lNIIEN, JC! APRIL.- e
Galicie i bijna verm, Id d or brand, en
liJn vele nsch nomgekom n.

liE WET

LO~DhN, lb A Rl -De Jl<'rll

algerneen ' heeren Ol dstone' wet t
koop v n land

At laide Haet lett ,
dood 'an bR r ,cbtllen t te

laakt door het bem toedien
for te Pimlico, is ont 18~en.

Er 18 r n prr.~ ot nitgev
,lt·o Lorenzo M rqne poorw
nemer belooft bern te voltooijen iu ao
maan n.

K APK 0 L Nl K

HET JdlJNONGELUK.

~U;R J. D. rWAIN80N E:s'
~.-" ~ MINISTERIK
:r KIMBEHLI!.Y, li
b(rrt nit'p,auk ada
~,rllt-. HI,n mrnscbe
>('LulT!' II: In l'n Toit
w a vc 0 door bedol r

, ~"! UI ..·P'dIH'U le ht bbcr
('II tdd •.r.u.~
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(Paus .. PU LB.)
'\\'iTn primae (mp) .• £9 0 0 tot £11 0

" ordin. tot BQede 7 0 0 tot 8 0
" eente .• . . ó 0 0 tot 6 0
.. tweede .. . • 2 0 0 tot 3 0
.. rtopte.. .. • 0 0 tot 7 0
" faucy en gevlekte J ~ 0 tot 6 0

WUl"IX8, lichte .• . . 4 10 0 tot 6 0
" donkere .. .. 3 0 0 tot " 0

8T.u.n witte • ;,• 2 0 0 to. 3 0
.. ge.lew;de 1 JO 0 tot 2' 6
.. donkere ; , .. 0 ló 0 tot 1 Ó

Zwun: lange.. .. 2 10 0 tot 3 10
.. middelmatige 2 0 0 tot 2 6
.. korte 0 10 0 tot 1 6

V~: lange 1 10 0 tot 2 6
.. middelmatige 1 0 0 tot 1 10
.. korte 0 10 0 tot 1 0

VA!llOlfGB VOGIl.8, witte 1 0 0 tot 2 Ó
.. lichte .. .. 0 16 0 tot 1 10
.. donkere.. .. 0 10 0 tot 0 16
" lrailama. • .. 0 1 0 tot 1 0

(Van onzen Correspondente]

PliB.L8CHs
SPIRITUS MAATSCHAPPIJ.

SO_ERSl:T OOST.

;;.- ~

12 April 1886.

U,. li.f Ilel~~ IUdj-, w.. rtRn een doortrek- WEDREN BIJEENKoMST.
lIeade rridger onl.rll' ..lik een ICbilderacbtlll,
.1 te kleunII. Lof.,.el in U" blad ophinz, .aar-
door wdlijl' m",ijl'" D ¥ew~D.cbt ",I hebben in
•• Ik ... " .den t. "on~D, verke<!rtr".d8 meer dan
eene m.'Dd in ."n Ihst 'a" regeriuglOOtlb.id
fD de ,aken kopen hi,r lt, ..lijk in de w.r. Odijli
ik rHd. YTO<'~erbeb jlereelJ, blldd.n ""kei" ""I.
IIflindti lrd.n YID d'" St"delljkeo Raad hun
ODUrI"ggeoomer, omdAt bl't bau Yen.~lde altijd
iD twi.t eo moeijelij~heid t. lenn, "II dit 'oor-
.. Id ~ daarna door ander~n Il",oll(d, totdat er
geeD quorUlD lIIe..r u",rbl .. t po .iDdelijk ook
de ,roote maD,die steed. de o01l".k tRn Alle
atalHl~ •• U, lijn ootalll¥ nam. ThaoB lijn er
1I0Il' L.ee lud.l.den OYergfblnen, die .icb met
d. kr.elst der wAohoop08D huoae letel. ,ut.
Irlearmell,omdat het ,,,or luik een paar kleine
timlDerti.d.u toch ~oe ~roole err i. lid "'0 d.o
8t~d.lijk.n Raad t. lij". lJ" Di.u.e 8lRde'lerk,
eao ue.mdeling in d. llem~~le .. k.n en .. dert
Irolt bier .oon.cblijl', i, in •• 08 mn.ij.lijk e posi-
tie g.pl.AII', dRar hij r i.t .".t ho. t. hllnd.len
an re"~ 1«1ille .cbAtloi,t (er lij ner b.,cbikkin~
h~eft. Oul"nll' ,er.eh."n er .""e ad.. rt.oti. in
de &m ...ut .Ad •..,.tO- dRter.enepubli.ke m· KARREN EN RIJTUIGEN
.,;aderinllt.,.fn du 16d.n deser •• rd bij.epg.",,- KOSTEl.oOS TOEG!!:LATEN. DI d 18• 11_
J»0. maar k~elijk gir.l( .r "en mln met .. n b.1 ........,__ ID-. a..f el· ,
road, di. "D IllUOtp'pier toonde, waalbij d. AAN LEllEN YIln de VereeDigde Clabs et-a
hmJren !tgln Zalard&jl",and, 3 deser, w.,de" te TI 10 URl T.K,
_en gerL'pon en .ij fODd.nde groote .lad- die bun Sub&ciptie voor 18b6 betaald "
hi .... l b.lder •• rlicht. m.. r de Aanlegger fAn hebbe u zullen Kaartjes gezonden wor- I. - V AST G0 E D
het !fr.pje k.~m niet opda;;enen de goede burgere " HET KRUISPAD," groo~ 682 Mor
kOLd.n .ed., I....r bui. "Aansonder iets wij'ler den, anders moet er ,oor Kaartjes Ban. 'f ad Aa dl' QU RRI

e gen, yiJ -se e n ee In A&I aiJ·., zoek worden gedaan aan de Kame", C OOF bee
) BOS HKL , groot in haar geUlD un d'len 'ADhopenden toestand .eo .inde • BOEKMA KERS. Kaarljea verkrijgbaar

te maken. fChij"t de R.llering een oud heer, hier 1,801) Morgen eu een-Sesde Aandeel in
woon.cbt~, AI. ~en IOOrt 1'&ncommi_Ii. (bij van den Secretaris. KLEINBERG, groot in haar geheel
D",mt lich r-.tlJrni ..u '!Ific.r) te bebben aIlDII._ EIGEiN AREN worden verzocht de ID. 5,406 Morgpn.
e",1d eli due .beo-ft,'u ....n dAg IHtpaald,•• arop D dL" d di I
d. nominllti.a 'oor de '.CAlaroo kunllen word 8chrijvingsvormen te hezigen aan de Tarf aar.ze "'Igen om men, le aan e
lrigel.. erd. M.'g•• IlU de ki.len al.ebl •• :~ Clnb Kamers uitgereikt. kander gelegen zijn, zoo algemeen be
beier ait de ooeen lien eo biet me., 100 tele kend zijn voor hare gesohiktheid voor
rlllie lOekend., permanuge en onbeduideode D "!.I Il V eeteels, Wijn- en allerlei Landboa,,-
_nDetje. ale hUDDenrtegenwoordigen kie,~o! e ft eul·~UOen ZO eli aan- doeleinden, "ordt verdere omsohriJ'vinDe Jutate dagpn ".reo dag"n un buitenlle- g
wone drakte .n bait.nge'Woae r.atlil!b~id. Za- vliigen geheel onoQodig geacht. i

turd." roApril, IÏttiojl. Yand"n Afd."linll.,.adn· '1:' e 10'30 ...1ken Dag. II. - LOSSE GOEDER EN ::l,QDd." a, Nacbtaraalln d. Ned. Oer. kerk" N ou

lIl.and." ]2, liuilltr no bet Roodgaand Oe- H. GRAHAM CLOETE, ' l~O Aanteel Bokken, 8 Beea~n, ..,.,t ••oI. \Vij h.bben aint. lleraimeD tijJ Di.t Secretaris StrutBYogela, 6 Varke DS, 2 Merries, 2
1009818 b6ereDin de etad Ileu.n al. deler d"geo: • K rde 2 StlJk te 9 K . bal'
Óeen ketlllnli. b~ftf er oobewoond en OJl h.t TUlfClub Kamera, Waler,traat. 2 ;,rPi;' rn, 1 B' ~a '~'L teinip Lies
kerplein waren teDteu oJll{eal.,ennen of bet ker- rap a It'S, ran eWIJn&e , 7 eg.
IDÏI .... {Jural lag m.n groepj'8 menechen, lf UNSTTANDEN. volle of gedeeltelijke gers, 1 Kar, I Ploeg, 1Bok"&gen, Koorn,
IDlllijftentan paarden ea .-n, karreo rijtoillen .\.. Stellen (ontdekking onmogelijk) onge- Boonen, Tabak,' Aardappelen, Huisraad
ID.agem, .n daar d. meuten reed. Vrijdfljfin- evenaar<! voor schoon h8ld en duurzaamheid. enz eoz enil
IItkeIDeDWareII,hadden de .ink.1a dien dal!'een B. T. HUTCHINSON, D.D.S., L.ll.B., :&.C.B., ., ., • G P ZYL
dl11kbe_lt eD gat het hHI wat morijelijllbeid Tllndheelmeester, 2 Nieuwestraat.-N.B. Te • • TAN ,
lJ. aitUn, '&11 Ilea. Afdeelinearaad In.rde 8klknbolch, ten huiu van Mej. WlU)(, 1," tIGA Venda.Afalager.

Diet. bijlOnd." op. H"t .00rnllA_te 10.. dAt lice maand, Montaga, 15 April 1886.
mea er .rll8till'o'er besaioigin, eplak, eDbe.loot --------_______ ___ __;;:._ __ ~ _
lIJe op lie arme di.trictapolitie toe te pa.eD ern.B.BP....J· . .a... W' .... ,
ook de w""welun mil 6d. per dAli te Ye ... &~ AY&.&&'"
miDdelen. Het gllAthi.r in d.n Afdeelinger•• d JUIST i;roote ordelS l'8U Loudeu .n AIDe. _
e..eaaJabijdeboolr8landar.gerinjleoinb.tPro- rika yoor ST.KUISVOG.I!:LVEEREN ID deD IDlol ...eDteD Boedel
villeieal Bftluur UD onlen .Afrikaander Bood h he d . ... ., G ODDD L,KruidfoDMiDlieD sendl noodige dieoartJlIwel en beknibbelt de ontvangen eb D e, is Da bereid daar,oor aD... .
kJeiae loonlr.kkf,. iD han .. larie, m.ar laat de hoog.te Marktprijlen te geYeD. E C -
d. groote h.eren ban oy.rdadill t"ct-lareDt 16 lllok, Adderleyatraat. Kaapetad. D llratorea in bovengemelden Boedel
lIehoadeDfD dalft Dogyoor te .tellen om in dese maken hiermede bekend, dat sij
ICbraJ. tijden de Parl.menuleden 80 IbilJinu per WEGGELOPEV besloten hebben,
dalf &oe te Ip,glJtl. Het Frtlnaebe 'preekwoord .n. DIJ: KOBTUU PLU!Saeat: cMriti bim ordunft~ comm",ct por lOt NOd
mimI, lIit moe.' IDenook hier io het oog houden VA den D er,eteokeode, deo lldea a t I idf •...a_
&llllijhet'lrekeD oyerb.1uioill'illgbijaicblehen April, TWili.K DONKEK VAL.!!:· roo ra Oltalll
begiDDeD. LZELS met witte ~kkflD, eell ie&l kleiner t
JJ. dieutea iD de HollAodecbekerk .erde~ dan dell andere, omtren.t _ jaren oad, en Bij gt"UgenMid vlZn eLl Inwijding vem

JIIItuartijk druk biillewool:d eD de pnllor lOCI, een DUNK.!!:R ll.KUINE BZEL, drie jar;eJJ /iel Org~l der Kerk t~
di. aJJeea10... , daar er ~ Graaff·Reinet .eoe eent. oad, met halter 8&0, alle lD8l'riea. laata& PriM .llberl
ltNIJJegginnrat wl8eo dil eenige I_arm aldas.r g.. ieD bii deo WioClJDOleD,hoe. Ir; ,aa. d.eo PER PUB""LJvVD V'V-DUT!I&I "meo bad Il.brrogt, arOllt licb •• d.r eeD ~ .DA.D .DI."
iD he' Ile';gt ,an een talrijk lJeboorYerb.aleD PaarlllCbeo herg, IoopeIlde In de rigting
IJ. karlrll,,01f8HIr ..... aren er eebter oiet d.r00lf, faU Wellingtou. : . Op te veile~. Datam van Verkoop ing
"&lit z"tardag nlUlliddAgeo ?oadllg r~llendehet 1.leeren en Sohuimeeet~ra worden ,nen· en verdere btj:r.onderhedea binneakort •
.... 1 eo de .'rateD •• ron iD IDodd.rpoelenh.r- deiijk verllOOht waar de .l!:aeleaankomeD, se B S HONEYBORNE
tBhapen fn daar OOiebuilfodamee m_tal yerll'lI- te bonden, en &Bn den onderget.eek.,.lde • • ,
leD dat b.t iD 0118 drooge land ook rege"en kan, kenuie te getlUI &00 spoedili( lDogelijk, door Afslager.
III daarom nooit nn re,.nlCh.rareD li jo ,ooni.n. "if!D alle billiJI.;e koat.eo laUllu WONen br 18 April 1886."ft er m.ni« IsoedjeIII kleedje bellofYen. AI. _
".ir yoordeelig yoor de .iukel., maar ook eene taald.
",keerde be.uiDi~n,.

BedlD IÏtUnll'nn dill Om,uodeo nerle,. Er !dn'lI
WIIlea ditmaal nij •• ar" .tr.flAk.a, eD Il- K L. P. STEJJN, KlipYa'lei,
WoJl4lr. da' Cl. ,aal met oi.t1wljli.rigeo w•• ge. KoehePa, P. O. Philadelphia.
.-o,ie .. keD.. a _nal&!1, een no moord 80 'e
.... ,&II aaDrandinlf IDet k.ade YOOraomlln.
... kwn lad ,oornum.te g..deelte fan de lij.t uit
TOeIt Hep a'I. nij lfemAkkelijkpn IOnderdood.
YODDiaaeo.t. William T&IIi-,eeD KAff.r, •• rd
1Ch.ldÏjr beyoadeo un a.nrandiDjl met k.aAd
__ ID kreeg 18 maanden bardeD ..rb.id
Gear,te HeuJIII~D8,eea K.ffer, be!r.nde ecbal-
dir .. Jl .aD.lag te lijn, .a.r pleitte da' bij
d. dutl •• er Dit OIIjfelok dan uit moedwil
~ ".pI"wd. Hij kl't~ lo! jar~1Ib.rden arbeid
JlCk Andri.. , .. II jelljfdi•• n inbo.rliDjl,_
lIIIcholdigd YID atnsfbareo man'lA« omdat hij
door wo.. t rijden eea iniloorlilllrkiDdhad oy,,-
till... 4a& aan cl. ,l",oIgeo .u !tP8tOfYlD.Nadat
.... da yerkl,uiD!feft'Ar.n jlfhoord, nrklaarde BEST'E'GUANO
",juy hem ortlc'tuldÏ;rPO IDogtLij nij beenl!&aII. etllDtlllLl .lBWfII.IllftUllPU, (UPIlIJ) .' •
AprU AlaoifO,een inboOlliRlfenjOlIgen, di."o ZBB-.A!lllaraRtilll IIAU an. deel .. der DV "'-.3" ~-::;:-d d '1_ar m.' eeDIrlip" dO<ldg"lfooidbad, .erd echal Wereld. a.11lbeari» VaD pe-lien...... D vlKlerge".,.,un e e guano 81l1li•.
dtr beYODclea.aD maDlialr,dileb k.a. IIr ID<!' 6 .. _ ... II&n, "YraélI\ x..ua. .a --.;:.. den van het; Gou'rernement ....
_dID bard81larb-id .f. un·..... tiia 'faD I..... ~ bbe d • D-'

De Iutate moord... k 10•• "'D dlie Jantj.'. BB.AJn)-AII1ItaIJ 'faD lIOCII't la kocht; he n e, la gereed aan BoereD eD
d· ... b' eie JtOlaDi~ Vrij.ta&t. yraunal tIl.a~ T --.3boawe- _ "lleiD. jonlfenl, le Mil .n"ereD jOnlfen'[\11 unDen DOO.VOg AaaraaUell: ~ ~ .I.AIIU ......

IMftijcl haddeDgedood. !luuk .....rd beweva eo ra. ~ V....... bMut per P., EEBfrE KW IONBTBR GU!lO
lij werd&ll ied•• to, Yljl jaren barden arMid ,er- ~w .. ofW ..._teW. ORGBL.n·AaaraDtiëD knD .,...u....... TE VEBSClIAFPEN,
l1e;ttr Budatntn, dl jwylOlden oDtilaand., .Llnan..'!.~~~ bUce= Eli ....~kt dU.ue aaaSOekeD 'rroeg iD

.. ,Irt.. ook 0' dat d. ,w.,. I01Id.tllij8t DOilal V=GOr .. ~ V::::=...._.._ __.._'-het SalSOeO -maak' wordeD, tea efadeIUra .dM, .. IUj ~e .ieb da, er .-. -- _ " __ D-,.'pa tU eIltlatal '09Ilaet B(lt WAre",hetgf'f'h NU1rec;b."'!IOr ~ .em iD .taat te atelbm iD de ~;!j::.r:::- - de ge..... tIIl.dl Offrfloedi- "e;~:: ....ti ua al .. Daar ::.. A1ri~~el,'- TOOrIÏft.-K ... "'_' •.
De civieII uk.1I ..,. na paD -"lur. ftci?- .__ I. p,_,... .... J .., ~Ut'>.4b." '
'lfel( lIOe& ik &ID alOUe een' tftQrijr ooJ8)uk UIMnJe .' , " •• nu~,Q.a.I.Of
M_d.. da&W_~ cl... I.J. 4.. r,.6.00u ~,........ I K~ lt...,....

Calvinia, 26 Maart 1886.
DE .TAAHLUK8CBI': ALGEMEENB

BI.TEENKOMSTVAN DEELHEB-
BERS in bovengemelde Maat80hBppij zal
plaat. hebben, op

Zaturdag, 24 April &,8,
'. KO.OD. TDI 10 U&I,

la de WeateJijke Provinoie Bankgebou.
weD, teD einde 'fan Directeuren te on~
ftDgeD een Ve!'lllag en Staat VRII de za-
keD der Maatschappij tot ultimo Maan i
ter Velkiesing van Vier Directen",D io
t,~ no de Well<.:d. Heeren D. G.

, .F.S.m., J. P. THERON, Jom,
D. JOlT.I.., ea T. J. LOuw, die 8ftreds,
'wee '....0 welke "eder verkiet.bu.r lija i
en twee AoditeureD in plaats VRII d.
lIeenM, H. J. Buoo (overledeu) en D. J.
A.. TU D' B ~POT, Al.ln. i alsmede ter
beh8lldeliDg ~~ de algemeene bellIlIgea
der Maat.cbaPPI;.

op laat Yan Directeuren,
ISC. J. MARAIS, D.Zll.,

Gelegen in het gelondste gedeelte, digt bij Spoor. ea
tehuis aan het Strand, voorzien van alle gemaRIten
het yoordeel van binnen vijf minaten rijdens yan de Alllllpa"""
rale Tsf~ls, en een kear van Dranken, ens, Zeebaden.

De Prijsen, die !leer billijk zullen worden bevondea, kann8D 1'1. IrOiI)Di'4~aworden
op aanzoek, van den Bestierder, den heer CARR.

Speciale schikkingen 'oor Families, Permanente la
of Private Diners. '

VE RE EN lG DE BIJEEN KOMST
VAN "'DE !'.UIU AFRIKAANSCHE

TURF· EN JOCK.bY CLUBS TE KJ!lNIL-
WORTH:

PUHschmnalUlag" 28 Ap.'II.
ltillgsdag, 27 April. .
Itollde.·dag, 29 !pj il.

CEORGE FINDLAY &, GO.,
BIEDEN NU AAN

TEGEN VE,RMINDERDE PRIJZEN:
BI,.4JJKVPEB, Debelt eD Bodem. 'FOOr Kopereo DiatilJeerket.ela, Koperea

801dee1'l81. I
BL.4DZINK, Blikken Pijpen, Tonw voor Rietendahn, ~operdraad.
RONDDRAAUENDB WUNPOMPBN, Schroeyen 'fOOt' Stomt;en ea Rij-

ders, Rek!rran8D. '
VLEE80BIU8TEN, Vliegenvangers, Sohoteldekaela vad vraad, Wateril.

. treerden.
! VOEBSNI1J)JlBS, Eogel80h. eo Amerikaanacbe "Karnen,! Melkpanaea.
HOUTEN KOOBN80HOPPBN, Koperen Spaiten, TainaOharen.
KLIPZOUT voor Vee, Z"eed80h Pek, BEUZl!lr..oL1E. j
HEININGDRAAD Vall allerlei toort, Heioiag Btandaard~, DRA.AD NET.

WBRK. .
BESLAG VOOR 'l'UIG1i:N, Tuin Slangen 'rlUl Gomel~ek ea Zeildoek.
KOOKKAGCHEL8, ee~ groote Teracheidenheid ftD -'Ss,! 80 hooger.

l~zer,aldl.ls, .IS Graves'raat,~aapsta.,
PLOEGEN EN KORENMOLENS.

• I

MO~TAGU. lPublieke
Tot de Renbaan ... ... '"
Tot de "Stand Enclosure" .
Tot de "Paddock" ... .

KiDderen: Haltprijs. KRUISPAD,
a.I.

TOEGANGSPRIJZEN: r ·)'E Ondergeteekende gelaat zijnd~
door den Heer GII:RT D. TU

]S. ZYL, zal

:!: PUBLIEK VERKOOPEN, Den
Ta

OP

Secretaris.
Paarl, 6 April 1886.

7. If O..u. Jl.il P4tlMU" Jl tUltWw"pW
: E 'Stoombooten dezer Linie ,,,rtreHs
, Kaapet&d DUI' Londen om ..

aad Dingedag, via M&deira en PIJ.• ,.tIlt te Sint lIeleDt OD Alceneion l1li'

le&~d. op bepaalde tallllCbentijdeo.
28 ApriL-"GAln'H CABTLE," Kapt. R.DVJ.

. cwr,?Ia Liuabon.
12Ká.-" NO&HAM: CASTLE," Kapt. j"

WnrCllDllr.U, via Bt. Helena •
JIadeira.

24 JIei.-" BAWAllDD CASTLE." Kapt IL
P. WDITD, via Liaabon .

• .J1I1Iij.-"lW8LIN CABrLR, .. Ka~~
Bo.anraoJr. via 8~ Belena, .
_Kaaeira.

ta 11IIIij.-" GIU.NTULL Y CASTLE," Xt.PL
C. H. Yomro, ?la :u..boa.

DO.ALD OUBJUB &: 00.
Al'entea.BEKENDMAKING.

A
UN ION LIN lE

XO.... XLUD IlAILDIE.N81
I ,mOl St'OODOOTJlllTSCHAPPIJ

<BIPlRIT>.,

E. L. P. STElJN. L. ET WEL I
~ DAT OP

ZA1'URDAG, 1 lIei Iddlataande,
EEN B.AZAAR

ZAL geboadeo wordeu ten YOOI'deeJ.l'8Il
de NEO. GEUF. KERK albill', bij

w.llle gelegeoheid omtreDt
1200 STUD KL.II" VD, eentn

BBU'l'D, PUBDI •• IDS.,

l1Illea verkocht wordea.
J. J; BADBHBYm.

DiakéD K&IIÏer.
Biohmond, 8 Aprill886.

J. S. HOOGENDOORN, Paarl Bërr Wil,1randewijn en
8pruim. "tscbappij.

(BKPBRKT.)

LADY GREY BRUG.
A.ANSPU.B:EB, ENZ.

BEGRAFENIS8E~ aaagenomeD, Dood ..
kiateD, Lijkkoets ell RouwkoetlIeD ge-

reed, in den kortst 1D.lij~.n tijd en tegen
den billijk.teD priJs.

Bo.e8tuat, &aap.ta •• WOIlD'l' Ir..,... ,egnen dat do t"eede....ia« vaa £1 per aandeel eedert
... 7_. OCtOber ,ervalleo i8.-Aandeel·
.--. ~ ,lJ'SIJChl desel ve 100spoedig
-..&ik .. bot.aleD.

F. P. HOFFMAN,

DB·Oa..... bode
lt .A. 1Gnur,

0jmI1eo,

OP ZATU Beetunrder.
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