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iOO.VI"eIhrlIlO ~ 0 EnnidiooPING P'D)LIEKltvERKOOPI
SO' Do. B4>tk... VAN DB X6sTBABI!I ~; t,_'" .' " ' VAN KOSTBARE .. ' ,I'

HANDELSVOORRAAD, .tl,'Vrijdat;UlIeI:aa .. i,; WiJ··.n~'Ia,"'D,'-,'J[OO'f. D,'p,laa:,' ta V,',aste,~D, L,' :.~, '~, ,,9~d,e!llen,
Uitstaande SChulden '7ULLEN opgemela8 801IÁpb 8D • - ..All "'B' P"-'&'ft.:L; , '.J BOKKEN te ,KLAPMUTS SrA.- ' " " ' ...: a ! &I a. ..

Wapl!S en Paarden, ;Brand- TIEpllbliek wordeD"erkooht. Zij sul· ' ,PAARL DIA·MANT" -,.'.-
kast, eDI., enl.,: len zeker preeenfi sijn., '''''AID' ;' ,t, In den.Boedel van wijleli den WelEd. Heer HBI!fJ)mK. JAOOBtJ8' HtJoo.

TE No, 18Lt~T. Paarl, lOIleil:~·00_11. LOSSl· ~DBDlf) nz.'
I d I I te

'D __ 3_~ R. D =ZJ.'-_:a f''' ~lfllag ,'.;~ DB ODde~e,DdeD, iD hu. ne betrekkillg al. JhecUeareD IWief iD'"
u eo 0.0 veu D ~ vaD IJ , t neon • .&"mwe vo., 4 I m. _1..11__ el -'I bUL.lI_ _..L# m_ , IIW ea p. e& IIoIUVD YW&OGp8o ,

W£.uu &; Co. i 1l!C - In deD GealaiSDeerdft: Boed81 no WILLE. A. lotJna~. " l'S'
op Ma&l1dag', 17'dezer, " ..IJ'.' , , ' ()_p ,Dmgsdag, Mei 1888,

TE 2 UUR N.M" .... ' .. ~. OP IMJN •• lG, 20 MEI 1888, . De volg.nde Goederen tot den Bóedelbehoorleilde:
60 Groote VetfeTransfaaI- ZAL de On, dergeteekende Publiek, ZONDER RE'3~RVE, doen V'S'lV1AVI ••

Zal worden verkocht al$ boven, 8che Ossen Verkoopen :- ' , ' " . Jl. • .vn

Fl'ET geheeIe Reetaot van deo TOOR, 30 Geleer IJ' p', l)e Kostbare l'laats genaamd" PAARL DIA.MA.NT," gelegen aan
RAA0, bestaende uit Waterkan- ' '4 een OD!te aar- de Westelijke zijde Vlm den Paarlschen Berg, te Achter Paarl, beplant

nen, Bottels voor Spiritus, Gealepeo en den (2 tot ~1jare .. 0"") met 80,000 Wijnstokken, allen in volle dragt en goed opleverende.
andere Ki:a!fE>n'l Lamptallo~I, hVliegen. 10 Jon"'e Ezels Als Koornplaata is deselve uitmuntend; ~getuigen daarv&Il de ruime
Zak~ersk Dam~g a~t'k s~8C oew ..en 6 G I~ ( Graanoogsten die er jaarlijks gewonnen~worden. terwijl de Landerijen
g~ze~: Ka~r:]::' K:;ch~ls, L:r:; Br~~ r et ress~ rde Gzels :; aanmerkeli~ vergroot kunnen ~orden, wegens de uitgestrekthei~ v&~
~etll, Kannen, Melk' t< Feede':8," ~ullr. en 6 JareD oud). d~ Plaats, die eene grootte van Cl rea 800 Morgen beslaat. ,V.eew~lde ,.
1~~oenperser8, Hamers, Boo.rtJ8II, Vlsch. _ Ultgestrekt en goed, hebbende. de plaats te\'en'8 regt op Welde ID" den
lijnen, Messen, Elae~, SnUlt.ers, Enkele 0 P ~I AAND AG Psarlachen Ber~. De Plaats beeft. overvloed van Loopend Water,. dat
en Dubbele Kookbhkken, Wet'gscha- ..l, • door Looden Pijpen, van uit de Sterke Fonteinen uitgeleid wordt.
len, Braadpannen, Bekers, Melkkannen, Den 17den Mil aana'., VAATWh:RK EN BOEROERIJGERH.EDSCHA.P: - 7 Stuk-
Kandelaa' I, Potten eo Pannen, Boheem- ' • ; .. T d b l'sohe Snuisterijen, Schotels, Spiegels, ZULLEN opgemelde Oseen, Paarden vaten van 6 LetIgers. 10 KUipen, Leggers, PIJpe!l' rap- en O~ er a le,
Lamp- en Kagchelpitten, " Fanol''' en t<;zel.,in extra goede co'lditie, Emmers, Vlootjes. Kranen, Manden, Graven, Pikken, 2 ,extra' Brande-
Kistjes, Scharen, Schilderijen, Houteo PUBLmX WORDEN VERKOCHT wijnketels, 2 Wagens, 1 Kapkar, ] Open do, Ploegen, Eggen, Zwingels,
Ham~r8, "I!'ancy.JI EoyelopyeB, Zak Te Klapmuts Statie. eIiZ., ens- '
boekjes, Briefpapier, GrIffeI~~~obbt'l. LEVENDE HAVE :-350 Aantee1schapen en Bokken, 15 Ezels,5
bekers, Ou~ela, 8peelbuffete" Lieeslen, Zij 7.ijo de aaodacht van Kooperll Paarden 2 Koeiien 10 Varkens.
Tollen, Drinkbekers, Slagteram8lllen, waardig, en worden mer. zorg opgebracht EIN' DELIJoIg' Le Woo d I tate 0 • 8
NllIlldenkokers, Pijpendopjes, Speelkaar. door den Reer BUEND J. BLI01U.UT,P.zn. :-~O ggers IJn van en aa"" n ogst,
ten, Snuifdoozen, Staleu, Zilveren eD Paarl,6 Mei 1886. Vrachten Kaf,2 Vrachten Haverstroo en wat verder zal worden aan-
andere Kettingen, Valentines, Atjar, J. ~. MARAlS '" Co., AnIagerIl. geboden.
Vorken, SpecerijdooIjee, Herclogiegls- & r VPSBUDY
zen, Teekeu Materialen, Boubous, ~D a
Trommels. EI F. cUT GU R 8 K .lM EIR.

ALSOOK,

Kaap.tad, Kerkplein,
10 Mei 1886. '

H. JONES &; Co., Afal&gera.

STELLENBOSCH.
Publieke Vt'rkoopiug

VAN ZEER

(
IVt:flLE[JEN, op 11 dezer, te White Kostbaar Vastgoed.

I!oug~. Strandlltraat, CallSTOrrlt. ---
emH HHLETT, iD sijn 60ste ja"r. Diep [)E Ondergeteekeude, ~hoorliik .daar-
betreurd, toe geautoriseerd door Me~ufv. de DE dubbele betrekkins nn Zendeling
K.aapst!\J, 12 Mei, 1886. Weduwe D. F. Bos)LU(, UI pubhek ver· en Oodenrijser in de Zeodingge-,

koopen, meente te AberdeeiJ, door het verl1'ék

O W d 19 d er van deu heer Wn.uJUD nclant gewor·p oens ag, ez· " den zijnde, soo wordt hiermede keuDi.
Dat k08tbaar en zeer gerieflijk WOON· ge~~en dat de O?de~geteekende tot.1
RUIS, voorsien 'faD alle gemakken, on- JunI] gereed zal SIJOIn _cor~lIpondentle
der Galvanilloh IJzeren Dak, gelegen aaD \ te tredeo .. met. degenen,. dIe ge~egeo
d
. d Stad in de Bitd- mogten sIJn die betrekklog op 'Iloh te
en Ingang van e , • uk TUIN- Demeu. Salaris .£130.~RO~~ne'fens eeD groo~ ISt , . D. H. CILLIERS.
Het Eigeudom ill wegeDs dellZelfe lig. Aberdeen, Met 1886.

ging bijzooder geschikt vÓOrden handel. - J. S. H008ENDOORN~',
Bonus zal gtgeven worden. AAlISPuDB. uz.

Verkooping te begiJlnen te 11
ure 'f.m,'

P. J, BOSMAN, P.W.lU.,
Am••

s~nent?,*,b, 11 )Il" l~SG.

Iii! i 56.

G. F. BRAND.

KOL9NIA.LI!I
Wee.skamer eft '

-' - I

Póblieke Verk~lago Groote Gedresseerde Paar·
den

10 rerste Klasse Gedresseerde
Merries.

.. WOflllS11êl!!', 19 liet a.8.:J

Zl'l.Lt:\ "r;:;emeIJe PAARDEN en
j :'IHRim>, dta gesohikt zijn voor

'1 :,,:. k ~l'bralk,
r s:.<.;,.,_ '''ORDEN \ERXOCHT

i,: hL.:..1)~IUTS STATIE.
(1 ~,r Jl' Paarden zijn versch.idene

~are['" l;J zijn in extra goede
,,;' ", ,: ,I,' HutHi"cht van Koopers

PH~:, I 'i :\!"i 1sso.
~. MARAIS & C), Af31agers.
_-- - ---

I'nhlie!\t' \'e"~oOl)illg
lan de :Iostbare Plaats genaamd

CLOETE'S KR AAL,
I, ,. ,Jd, lli/l~/ Swellendam,

~ ;,'1 I -_']I','nt"n Boedel van C. F .
IIEY s rs,

Op de S',oep van de Beurs,

Op Zaterdag, 22 Mei,
tt: 1'2 ct:«

I-)E,t_i.: I r :r'I"l'ken,le, behoorlijk ge·
. la: <I,'('n ver koepen als bo-

v':, l·ok,,·' ~""lb,ue Plaats genaamd
CJlf: Ir,', U'U, \ L, goeIegen in de
,\ilée"': :-w.:iiétldu.rn, in htlt Veld kor-
:"\;Ó'P I' ·[ter llerg, groot 1,918 Mor·
?': eo 3:3~ \'térkatlte Roeden.

ALSOOK,
Z"';,"f'IJ" Er f pacb t Land, gelegen ala
'~,,,\'.~,ac',' I l.-t bOYl.ngemelde, groot
;~~ ~J:,'é'" .-r: Jill) Vierkante Roeden.
rOflef" 'CJ Jl, ,"d"fh~den kunnen wor·

Cf:, "':k't,,,,"O bi) den Afslagor.

G. H. MOLL,ER,
Afslager.

26 Vateo Beeatevleellcb, elk 250 pond,
13 Ki8ten Eohoensmeer in Blikjes, 1
Kist Groene Ka8l, " ZaldeeD beeohs-
digde Koffij, " Kisten Gesorteerde Soep,
24 Kiatjea Pomade, 76 Kisten Cham·
pa~ne, 10 Kisten Oude Sherry, I Ki.t
Tabak, 4 Blikken Lekkers, 1 Kist Eran-
lIohe Groenten, 18 Blikken GillOrteerde
VerweD, 20 Zllkkeo BellChadigde Koffij

EINDELIJ K, !

1\1-:\, ISG.~,'I~G
VAS

~El{H UIZIN G.
2 Wagen8, 8 Paarden, 5 LeIIIIenaars,

1 Chatwood's" Invincible" Braudkast.DE HEEREN

AMES VAN BREDA & CO.
f,] U:lHE~ hunne Bezigheid ver·

p!aal~t van St. George's8traat en
ootstrhalr,aar

EN
De UlTSl'J.A.NnE SOHULDEN, ten

bedrage van 1.20,970. waarvan de Lij.t
ter bezigtiging ligt Ban het Kantoor nu
den eeraten Ondergeteekende.

G. W. S'I'EIJTLf)R,} Gez.
W. BERG, ,Curatoreo.

Gebonw der Kamer,
No. 8, Kerkplein,

Kaapstad, 10 Mei 1886•

L, p, GAUVIN & 00" ÁfBl&geriJ.

Z. A. ASSOCIATIE.
VERKOOPING

VAN

2 HUURHUIZEN,

t;O, 3 STRANDSTRAAT,
1,0 de Pakhui.,;en vroeger gebezigd
ac'O[ "'IJ'''O den heer C. G. AKERBIKG,
::'o5lde heeren SIDGWICK&; Co.
--~------ ---,

Jj'!::.'i Jonge Dame van fa.t8oenlij.ke
. ,..1 Familie wen8cht eeue betrek king
lELliponderwijzeres in eene publieke
hr) Jl, of als Gonvernante in een prIvate

hc.J;ilE'. Zij heeft haar onderwijzers·
men gepasIIeerd en is bek "!lam 0 n

ijB te geven i'l i\f tlzielc, Zingen,
eo en "Fancy IJ 'Verk. Doe
W. M., kantoor van dit Blad.

l~·1ETROUW 0 met Speciale Lioentie,
J op 12 de~er, door den WelEerw.

STWTLER, aan zijne woning, Kaapstad,
~nPHKN VAN DER POEL, M.B, '" C.M.
Ei,oburg, vau Philipstown, met CURl'
RIH, t"Wt:Hfë jtrngste dochter van den
wc!!::". heer C. HABLUTZIL,\Voroester.

GF.LIGIMOP DIN KOlK V"'K DI!

Stuckeris- en de A spelingstraal.

1 \.E Direktie, met instrncties begun·
LJ stigd door den Eigenaar van
bovengemelde Twee Huizen, elk bent·
tende Drie Kamers, A ohterplute, enz.,
zal dezelve doeo verkoopen op de plek,

Op \\'oensdag, 19 dezer,
TE 11 URE.

}
) EVALLEN, te Woodstock. op 8 Mei
.) van een welgeilcha.pen Zoon, de
ECQt'i0nootevan A. J. U. HUTGlRB.
WlkCA.

c_
On:RLEDEN, te Woodstock, op den

II dt'n ~lei 1886, mijn geliefde Echt.
~eno,:,t, ,-\. J. B. HUTGIRS,zoon van
wijlen BKF.SA&D1:SRUTGI&8,in den ouder·
d"m van 3.j, jaren en 9 maanden.
F.mill~ en Vrienden worden Trien·

d~lJk ultgeuoodigd ter bijwoning zijner
~l\rRf"tllR,op J.I~DEN (DONDERDAG)
!i,\;'EE!IJ).-\U, ten 5 ure, op de St.
!!Jar:'; Hfgraafplaats te Woodstock.
'11:crLIJ breng ik mijn hartelijkeo dank
tOfaaude Eerw. SlUIK eu Dr, V.AlI.BUDA,
'OC), buo vril'ndelijke diensten gedureo'
de~éO tiJd aan den overledene bewezeo",

Wed. A. J. B. RUTGERS,
geb. TUUT.

Huizen in deze buurt kunnen altOOl ver·
nuurd worden.

A. DENLJSSEN,
Secretal'ill.

Aan Bloedverwanten, Vrienden en
Betrekkingen

". (J imT bekend gemeakt,' dat bet
b >lpn Heer van leveo eo dood
eb'l\£il heeft door den onverbi<!delijken
doo,!'iPJ";mijne zijrle weg te nemeo mijn
teed: '1>"lttrtl de J<:chtgenoote lhG KIft ...
1f \DI N• :" ,I. ,,~S IUIKK, geboren STEIN·
tAll?, I~ den onderdom van 45 jaar, 2
moan!, n \'n Il dagen, na een kort ziek.
bed dat ontstaan is door verkoudheid
grpsnrJ met inflammatie.

Haar einoe WilS vrede.
De bedroefde Ecbtgenoo.,

B. 'M. N. VAlf 1IIEKERK.
h,'"c" !Lmp, Groot RI'fiel'
~5 April 1886. '

Maastricht, D'Urbanville.
1000 Kisten K er 0 sen e 0 lie <Peerless Merk), ~.---------------- i

• dBt steeds w)og:;::~e:~ld<NUdugheeft \HALFPRIJS ! HALFPRIJS I
DeV()8"1I Kero.eaë in 4 Gall. en 1Gall. BlikkeD, Amerikaausche'ReuseJ, in 10 lb. ' 1

Blilrbn Maïzena, iu l lb. en 1 lb. Pakken, Gesouten Vleesch, 2. en 2 '
lb. Blikken, Prima M~II VarkeD8'fle8llOh,Reuzel Olie, Terpentijn.

B. sDBBlf VOOBBUDD:
Manilla Cipl'ellj alle grootten en qualiteit, Aoat~i!Che Boter, GouverDeura BoonelI,

Zeep, ltijlonder goedkoop.- soorten eD een aleemeeneu voorraad Oliewaren •

J. J. DE VILLIERS, A. P.zN., Seer.,
Assignee.

Jó Des overleden .. aangeoaam gelegen en vruohtbur WOONBRF, -~
op het Kerkplein, ...lak tegeuoY8r de Holi. Getafvrmeerde Kerk, met claato:oI»tMaa
IIDtliaant.gebouwd Dubbel Verdieping WooDhuil onder Leijen Dak, ~
W&fMlhai., StalleD, Bedienden Vertrekkeo, enL Het Erf ja bepla&a' ~ ..
tamelijk uitg.l!ltrekteD Wijnpard vaD ui~lOChte Stokk_. bijsoaCler ,..a 0ple-
verende, en doorloopende tot aao de Bergririer; al8mede met "enobeideqe .ooriea
vaD Vruobtboomen. Voor de deur no hét Woonbuis i. eeD groot atllk OCDbeiucle
Grond dat gemakkelijk iD een fraaijeo Groentea· of BloemtuiD bo WGldeu--
schapeo. D~vruohtbaarheid TaU het Eigendom ill overbe_d, eD U. eeD ver-
lriealij,e en aangename woning i. hetulve niet te overfireffea.

2. VIER HUURHIDZEN, belleven. Winkel'fertrék, greOl8Dde, UIl W
Eigendom, eo gedeeltelijk front m"kende Daar de Publieke Straat.. ~ ---
altijd, goed verbunrd. eD van w&gedel'llelver liggiog oabij de Kerk U. W-oai ...
altijd zeer ~ht. ,Dese Gebouweo, onder Btroo Dek.en, zijo niet 1.. pleeleD
door den overledene In een sutliaanten staat van reparatie gebragt. ' ,

LOSSE, GOEDHREN:
HIDSRAAD, ) Ronde TaM en Twee Kleine Tafel., eeD Dosijn StinkhOot8ll8toe-

len, 3 IJzeren Ledikauteo met Matrt.l8en, Vederen Bedd~n, KIlU8DII8DBehu~
compleet, Kleederkuten, LakenII, Slop:m en ander Liallangoed, Waaoh- ea Ef..a·
~111, SpiegelII, Commode, Gilweerrak, Boekenrak, Aaaaettafela, Side~rd, .A.aIe-
nkaauaobe en andere Stoelen, een Holla',dsche en twee andere Bu ••klokkea,
Zilvereu. eo, andere Lepela; Glas- en Aardewerk, sooalll Tbeegoecl, i 8fiaDden,
Komfijtpotjee, Karaffen, GlueD, Kelkies, MeueD, Vorken, ena., én ;d, gewou
verach.ideobeid KeakeogereedlOhap. i

VOORTS, 1Kapkar op VeereD, 1Opeu dito, I Paar Tnigen, 1Bqgp eD dito
TDig, 1.0Ilbbel.loop Geweet, 2 StoepbalikeoJ 5 Ladder., V08rmaohi~ eea lo'
Haverg.rven,l Bad, 1 Kruiwagen, Uraven, SehoffeJ., }[ando, Bmm.,., W....
vat, en••, ea.. ' . ,

VERDER,2 Karpaarden en 7 Varken ••

llNDEELKN:
40 Weateliike ProviQOieBauk AandeeleD
lO :r.. rl Brand~raDtie- en Tru.tmaataohappij Aandeeleo

100 Paarl Wijn en Braudewijo lJandelmaataohappij Aaudeel.o
25 Colonial MariDe Alllarau~emu.taGhappij do.
1 Purl SpiritiDllmaatao~ppij do.

:BINDBLIJK:
Eenige Juwelierswaren, waarood8r &enGoaden Horologe met Ketting.

BONUS IBONUS I /4,'.

J. J. D.VILLIERS, A.P. an.,} E &ea'
J. S. MARAIS, D.ID., untaef:en
I. H. BLIGNAUT, .

Paarl, 3 Mei 1886.

..Jj S. MlR!18 tt t:.., Usilllers. I
PLOEGSCHAREN! PLOEGSCHAREN'! II

KOLONIALE INDUSTllIB.

CUNNINGHAM &: GEARIN<l, i

DE ATLAS WERKENi 16 BREESTRAAT, KAArsTAD,l
HUN voor$.d vermeerderd en ~e gebrek~n verbeterd ~ébhén~e ~ I

hunne PLOEGSOHAREN, ZIJn nu bereld eel'tlte kl.aSaIé quatiteltl
Scharen te leveren, beter dan bet ingevoerde artikel en beneden .Engel·!
schen Prijs. . . • i
, Behalve dat zij een grooten voorraad hebben, zijn C. ct G. bereiel!
da.gelijks 400 Scharen te leveren. Het is met groot genoegen dat zij!
onderstaand certificaat het Publiek kunnen aanbieden 1- i i

cc lIiennede wil ik, Ondergeteekende, bekend makeo, d&t ik vm ~
heeren CuNNINGHAM & GEARING een Paar SCHAREN had ontvangen ~
te beproeven; zulks doende heb ik. ze van even goede qU&liteit bevonden;
ale de beste gelmporteerde." 1

A. VAN DER WESTHUIJSEN. t
~

STUTTAFORD & Có~
i

'IrE EREN die van de gelegenlieid wenschen gebruik te ma.ken om een I

A "Guinje Pak voor £-2 2s, te krijgen moeten dadelijk klomen. ot-
dIlrende de laatste week is er een groote hoeveelheid van de band ~
.Er zijn eenige Ochtend Jassen van 158. 6d, over; vroegere prijs 3~
Ook omtrent 20 Monstel' Pakken, superieure kwaliteit Jongens Vel,,·
teen, tegen, 258 en 2'18. 6d.; gewone prijs 45a. en 50s. i~

!

Paarl, 28 April 1886,,'

BONUS:r BOIfUS I
J. S. MARAIS &, Go" Afslagers.

PUBLIEKE VERKOOPING
VA.N KOSTBAR~

Vast ~en Losse Goederen. XE:R.tSIGBVIN:G.'_

J. C. GIE,
Agerend Civiele Commisuris 'foor de Kaapache Afdee1ing.

C. C. Kantoor, Kaapstad,
10 Mei 1886. -

In den Iasolventea Boedel Vl&U H"KT
BKI1IK.

DE Ondergeteekende, za,l publiek
doeo verkoopen op

BOlide.·,Jil~, 20 Met· 1886.
1. ERF No. I, gelegen in d" Kerutraat,

te Malmesbory, met dQ dllaropacaande
Gebouweo, omvattende een, groot en
gerieflijk Woonhuis, met StalleD an
..oder Gebouwen, en vooral eeu groot en
welgebouwd Handeltpakhuis, Dabbêle
erdieping onde!' IJzeren Dak,' met

groote Glazen Venllten, front makeude
nRar de Kerklltraat, en een der meeat
geschikte StaDdeo voor Besighede» in
Malmeab.,y. Het Erf is ruim voor.ien
van Water en bevat een groot Stuk
Grond geheel ingesloten.

IL .h:EN GROOTE EN KOSTBARE
VOORRAAD WINKELUOEDEREN,
Toonbaoken, Glaze~ Kasten, Bakkeu,
Schaleo met Gewigten, Lampen, IJze-

l ren Brandkut, Kantoor Beuoodigdhe-
den, eDS.

I Paar Kar- en ltijpaarden
2 Wagens
1 Kar
Tuigen, Zadels en Toomen
Een hoeveelheid Wijn
Vaatwerk (Groot en KleiD) en wat

nog verder zal wordeu aaogebode •.
J. G. SCHILTHUIS,

EeDig Cnrator.
Malme.bury, 5 Mei 1886.

De hb· J.W. .Moorrees, Jr· &; Co·, Afslagers.
De Verkooping beg-int om 9 llJI8,
H.B.-De Dageli1kaohe Uitverkoo·

ping van Winke1goecleren gu.t ateedJ
voort tegen veel Verminderde Prij.n.

De OndeJlge~kende ontecheept nn

HIERBIJ gesobiedt Kennillgmug tot algemeen uarigt, dat de ondervermelde
Stukken Grond, ~!:gen iD de Kaapaohe A.fdeeliDg, geacht worden 'f'erla~o

te zijo op de ..tijse bei 'fen iD Goonruementll Berigt No. 293 ''faD, 1886, t1Ïd6
GOUtlttm6mfJfIt, GauUs nn 6 April 1886,-en dat de RegeriD b.zi, er no herDe·
mea ui op den 2laten October 18~6, tenzij er tegen dien tij anige aanllpraak
daarg~teld en zoodan!ge betaliD~ van A~~teratallige ~Ull 0 deo Cinelen. Com '
mieaari. "An de Afdeehog geaohled zal SI]O, al. "eret wordt door Ar~lkel I,
Verl&~n Grond Wet, 8 Maart 1879.

GROND GELIWEN IN DE RAAPSCHE AFD
VERLA'l'EN TE

ING DIE GEACHT WORDT
JN.

, i
U' etrekt- Bedl'll« no Huar ter· iNII.m ftII

heid Venehaldlgdt ecbu'digd 'G~=.
J. VU. Vlv. Erfpacht YBD ,Eig.taar.

e. d.
14 2

N..... nil i V.ta.. Aadl~ur.! Beechrij-
oora,~rnnke-I nil Kantoor I ,ing no

hlkeo
Eigen ... r. :Grobdbrlef Folio. ! GroDd.
___ - __1_--1---

"

I

1 Ju. 76 , H. Joh•.

I
JOIbaa

Ver_u·

F. Colli·
[eoD &; 00.

16 Oct.
181S.

811 JohlinD.i
JOAchl.. i
Lodewiik I
Blllati. I

li Peter
Loal'8D' :
Cloe~. '

30 M.i
1815.

*Gebypothekeerd door Vermaak v~r ~ op 24. November 1826. Verband
nog open ill het KaDtoor van Schuidregliltratle.

EX "CAR BOTH."

De Ondergeteelrenden landen nu het wlgendt ex
cr Drummond Cutle,"

.Kroon Memel Pijp Duigen, Azijll, Quarter Vaten, Kandijaui~er, Parafine Kaarsen,
12 oz., 16 oz., PrioellBelmont Sperm 16 os., StaanDe KaaraeD, 12 os., 14

, 011., 16 Oil., LondeóllChe Wa.kaarsen, 16011.

IX cf GU'ISIPPI d'ABUN'DO,"

700 KISTEN GLASRUITEN,
ALL'B GBOOftBlI,

Welke lij • ie • larktPrijII!I ... Rei.
AU!I)()K,

Gellorteerde GrootteD in 21 on., 26 OOI,32
Qnll, t duim" Plate II G1~s, 84 x 48.
Glas GesDeden volgeDSOlder eo gepakt

voor Buiten.
G. BEGLEY. J. (J~sftJJTLBR &; O.o.

"UlftfMtBl_V.
20 Ziekestraat.

KBNNISGEVING·
Raapsche H~ndelsbank

(IN LIQUIDATIE.)-HETORGEL, ontbodeD "cor de Ge·
meen.KRUIS" ALLEl (Tulbagh), [)E ElfJe eo Finale Di,ideod, in

i. Masekomen, en wordt (O.V.) op vólle afbetaling vau Saldo yan
WOENSDAG, den 26eteo MtI lnge- Kapitaal en Rente yerlJChu~digd aaD al
wijd. Vriendeo. en belanga.te~endeD d~ Krediteuren die ~iet Contribuanten
wordeo uitpooodigil tol deelne~lllng Aan alJn, aal betaalbaar MJn 'van af eo na 7
onse feeatefiikhedén. 'dezer. .

Viegeoe'!) aie voo~ne~e,DltlIij* 00. met O. ,W.STElJTLEIit; I Officieel.
banne tegenwoordtghetd te, ivsreeren, L. U. OOLOSOHMIOT, L'qaidatonD •
geven den ODderseteekende I d:.oar,aD K.. rcJle fJaadeltlluk(iu Vqlli4.ci.),
keDUw. I;Kei l~jJ.

D.. J. PIENAAtl, Rsa. ------------:---
Tulb!gh, 8 Kei lSse.' G F C KING- ,.' .. , ,SI1JJll1" _;·~8OLt1l.1, Prokureur eD Notarii Publiek.

STUTTAFORD 8£ GO.I
W:ADON,I1l1C&8&Ool,

Rustenberg en Zwarte RuggenS, Tranavaal, :
REKENINGBN gecaneoteerd ~Il Goederen op Commiuie verkoob~, Kinerat_

opbreDgead. Plaat.ea gehuud of gekocbL Elf jarea OIIdervindii:ag. ..
.... Goodkwart., Zil"", Koper, Galena, P!)Uoocl,As_ta. ft Y~ ... bij_.
heelaa op MDwoe!c. . '

~ ,13,-(;Ieheimboudina geoefend. :
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Mijllheer I-T"t lllijne !froote nl baliD!f lie ik
dat d. beer A. S, dil PI.eai. mij -enpn anoniemen
tehrij.er rO.Il.I, en dat bij dec bij.oDd.r luat
heeft (·m m.t dien Oft"-Jund. OUIf de gMutig •
.. ken ...~a,our onae cOrrHpOfidectie loop-u aal,
a. rede! "'"~'D.

Mi.cbi.n i. dit ,,ok de reden, wftarom D•• of
1i"'I'er Pror.lIOr Poelma (,oor 100 .. rre ik oor-
d""I.n kan) n"lr 100 .lil ill .I•••ne mui •• eo lIjD
.. peDre ...... rd ~ DDg Die' i~ beweilinIl h •• ft Ilead,
OlDdeD Oordiaaotehen kDOOpdoor t. h.kken.

Dal Prd. I'. Po.tm. nI.t weet ...i. P. D. R.
it, ia mi .. chi.n naluurlijk, maar da' de bpar A.
8. du Pluaie, la:k e..n .,..,md,IiDg in Jelalll.1II
ï., UD ik "iet b."rijpe.. Vur ik t, eb bijna "i.r
jareD lijD 1•• r.8r "'u,.n lijD nder eeD mijner
.. oorr aamlt" oud.rlin!f.n, eD ik altijd ond ..r deo
IDdruk •• ll"... rde, dat bij 100 ilood al. i.mand
.ndel .... i.t ,.1" P. 1>. R. ill. Doch nu dur de
he.r A. S. do PI .. eie lO"t d.t bij h" niel w.. l,
lal ik bem !I'.loo1'8o, mAar ui b.1 mij teeh altijd
"n rlUld.el blij .. n, hoe ii mij in d.le lAAk 100

trbarm.liJk h-b iDnn.n .. rgi_n.. '
.. WiI d..,bal .. , mijrh •• r de r.d.ktear! 100 goed
II)n, b-iden I I. P, elm •• 0 deo be.r Da Pl.ui.,
'l'oor 1111)' m ,e,oeboor.iog to TrA".O, omdal ik
tebijn bllAr•• D00i. m'toilen ben g.rchre'l'eD h, b· M

daar ik .ror bet ;''''''fI: ,.1 tQOr!lIaan P. I". R.
t. t.ellenen. hun te'l kereD dat P. D. R. de iui-
tial.n lijn U"

Vali

AU

Kapitalisten en Anderen.

P. D. R0880UW.

lfu ontscheept ex "OLA.N 1'&A.81B" en "lOOOLAl":
Hornsby's, Howard's en Ran80mu'a Braak-, A1gt:meene en Omalag Plee

gen en toebehooren ,;' DE OuratoreD iD deo Iosolventell
Eggen, 71 tot 10 voet wijd, en van 120 tot lOO lb. ieder. Boedel no S. V. TU Rma
Amerikaansche' en Zweedache Ploegen. sijD DC bereid uDbiedioAiD te "typ.. .

JlvD v,oor..dr A\X1p·'ia Xile 0It..
, Beharen; 0.00, B !'A 2, 19, ~O, 21, 23, 25, 26, 55, 75.. ,t"---"""'- _ ~rat LaDdgoed en WijoplaaS. HOOG
Buaeen, "Slades, "Breasts, Bouten en ~ere~t1§n. 00 N S or A.N TlA, groot omtrent 250
.R. Hornsby's e~ Zon!~ Be~lQ(h~~tl11rtic-route1'8. acres, teAmeD JDet den ~~tba,!D e.n
Barford ct Pel"ki~B.!.Jié6Ó~n ct Tumers, Stalen en Fra.nsche Burr Stee. VeraobeideDeD Voo~raad WIlDeD, I!nllll:"
, , ..IJP.1(Or;nmolens zullen van 6 tot 8 bushels per uur malen. tenele TIn .,.raohtllenele soorten, en 111
----. - , f~ k hk' 1 t nat d M hi . siju geheelomtren' 246 Legge",.Voor Wate~ o. doom rae .t,.. omp ~ opge~"j': oor ac ~lsten Verdere bijsonderheden kunDeo ,.er.

van ondervinding tegen Billijke PnJzen.-In t Groot en Klem kregeD wordeD op a&Daoek bij de On.

JAMES ROBERTSON, dergeteekeDg~·~.D~~~~:;

IJzer- en Hardewaren Magazijn, w. ~!~~Oo ... toren

PLEINSTRAAT, KAAPSTAD.

P..

P.S. IJ... i. de I1:Rnlche werk ... o bui. " ••
eo d. po.t .'nit ral i. D.V. met don "o~end.n po.t
d.n blid 110 den b. er Du Plr-ie be.nlwoord.n.

p

.........,;;..
DE BOARl,J.:RS EN [lE ROARUINOBUI.

ZEN A LWi':ER. ,COSNETT & ST. LtGER,
Poblieke BoekhoudenI. Aodi~uren,
Land- eo BOedel-Agenten,t Aandeel.

HET.occes dat tothie.rtoe gepaard giog me~bet I!ebroik Un bO",Dgenoemde M.. Ilakelaara, Ageateo yoor he' ~IDiWnVd
dioijn, heeft den Eigenaar, deo Hear O. H. ~.nUG, er toe gebrar' ~.... " LeaJliageD, Braodaohattera, eoz.,. en••

m88l' prominent Toor de un dacht nn he~ Pabhek .te btenp; h.- werd 10 Yele v.. tgoed Regmra'ie botoor ..(Regiltra-
gevalleo bewesen een .seer kraohtig middel te sijn tegen dese soo algemeen Mer- _ ~rij Y&Il koatell), alle soorCieo~gen"
acben '\e siekte, die unpduid worch door boofdpija, kortaigtigh~, ~~kiDg op de .~peD onderoomR.' Boe~eo sn.Re-
oo~, angst, duiseligheid, ~"k uo reea'lr.raoht, ODregelmatigh8ld 10 lW bloed, kellingeo opgemaak~ IDde .tad of 1M1l~n.
pilO io de leDden eo y.. tOPPIDg. Agenten ~oor &fw_gen. .

De bijsoodere eigenschappen van di~ Poed~r om ~ bloed te YerduD~en en eeu OOnBft & 8r. LIGSa.
nijeD bloedaomloop te ~yordereD, ~~ d~ werking der lOge"udeD te pnkke!en eD 0reW.I ~
te regelen, eo se te SUlyereDYIUl.hlm~nge en IOhetpe atoffen, n~_ de OD&&D~ Ádderlq ~ K4I4pIfGd.
aame nitwerkaelen weg en .geDtHleDde Siekte. Het al ook SeM hetl ... m beTonden VmOORD REGISTRATIE KANTOOR
worden waaneer het ~braikt wordt al. \)c)v8DgemeldeYOOrteekeneD, de. yoo,.l00- . t ,
per. ftD RHUMATISOHE .JICHT .ioh ToordQen, en oo~ bij drukking op de PERSONEN, die Verkoopen, Verhn.
bor.t, droogheid, jeobD eD ehroDiao~e aaodoeDiDPJ;I van ~e haid, en bij.,..,.. reD, Koopeu of Huren willen,
sacht, meer bijzooder "anneer ..lese nl' onderdrukte DltwaaemlDg yoortltumt. )UlJlD8Dbii de Oodergeteekenden Regis.

Ala eeD hllÏ.mid~ hii Yen~iJl.g kaa het Temg 1f\)rden aanbeyolen, mmede ,
od 1· f~_I.._7br.r:L!-d gerea, mot, Nft ~.

YOOrde beba elo, yaa Ul_""'5 IJ lUll ereD. HaGne OOfIneotiea OYet' de geheeie
Volle ~1ODderbecl1D nrPnIlID eiken Bottel Prij. Jl. j per POR II. 8d. Kolonie, yooral te Ku~tadeD ~imberlel,

DUID J)OOA Da DllIGa .oa.ua yergrooteD áaDmerkehjk hUDO. gelegeg·
C. H. BOSENBERG, Chemist en Droogiat,hoek van Bree- en Korte- heid om bapeid te doeD.

marktatraten, Kaapstad. OO"nT & ST. LEOIO-, 0rwWa...-.~
Ii·B.-Dit .-_iddel il bereid iD da 'fOl1D ea .P.oe4tr, mOCW W ~ AIl&iiQ_.=--=-~a-u. ..,._.....u-; ..nOOldeel~ .... VánNoorden&Oe Villiers,

A A MiB E IJ E N· POE 0 ER:.Steller.boech, Bete Mei 1886.
Aan cinl Rednltt ... r,

Mij. betf.- V .r~un mij door middel '1'80 ow
blad ... ijle ur m.,ki"I1PD te maken over bonoge-
Doemde 1I,..lti" "88ronr in rleo laat.ten tijd
albi~r 'l'e. I ~.. proksn wordt. Vooraf "enech ik
te do-n uitkom"n dat ik n<'Ch pen boarder aeeh
•• 0 boardinJlbuitb(,udor beo, DlA.r ál, .~n oDp"r'
tijdill m.n mijn lInnei., • ov-r luli een b.langrijk
aDderwerp te konll.n gp.f. Hot ie mij Di.t te
doen de , .. ebiedenie deser luk un .,orige d.gen
af un te betehoa".n, maar al.cblll aanmerkiDfl:en
te mAk.n op ".t gebenrd i, kort oo.r 8U ,"4Idl
het bouden dor lerl!1ld.riDg in U" blad gerappor-
teerd. Ik 1II000treed I bij het ,begin .... merk.D dat
het .erelAp: I~er .eDlijdig ie, Men IOU kanneu
d.eken dat all.I loDder den mireren blleo.tand
er door giDIl, en d.t de groote .erglderiDj!' ala één
lIIan .oor &iI •• Itemd. dat er ""d .a:',rjlebragt.

0111 le beiriDneo nAlIl i':- Wa. er Il'ten am_o·
d.... Dt op hel 'l'oo"t.1 van deo h•• r Cot. (lie
)I.t .. rel~), .oorguteld door d~o he~r Viljoen,
80 lf"eeolldHrd door den beer B •• rholf, teD
"elf.kte ciat daar d. lijdeD drukkeDd lijn, m.n d.
houd." '1'&11 boerdiDllbuilen IOn .. no.ken om,
.. .., ,,,.,,..,d wordt, deo prije .. n 10jlie. te •• r-
lDiDder • Hebbeo ni.t .eroeboide~e heer.n "oor
dit a nd.meDt g•• lemd. Volg.n. bet uu!1ll1
ID .w blad, tO d.t ..an de "Coil-g. Ti_'
IChijn\ b.t ol het ..oorstel mml. COlI. wer.! ••.0'
,.lIOmen. Nu, mijohe ..r, dit i. Di.t edel tegeo.
0'" belaDlrbebbeDd"n, loowel de boarder. di.
tepDwc.ordig waren ailllldensiDI. Volgenl mijD K.lfraria, K"elleg", 6 M.II886.
opinie, .0 ik ".... tout IIIlj te "@'geD, dat .. 0 .dan dm lled<Jltkvr.
'-.poot.meerderheid der iDguplene", Ion DIeD
.,MI beter g.da.D b.bben om ill den fI:'l'It un het Mijnheer,-Bet il den me"len nwer Ieler'
_tDclt_Dt te hand.leD. Hoewel d. eerlte reeo- onbekeDd hoe treurig h.t gUleld i. mot het
luu. do« blijk.., dat de nrgadering met een groot. Ilerkll'ebouw ... n M.cl"aDtown. Ik
.,ri.ndelijk ,."zOO'k "il komen, tocb echijut het geef II eeu korte g.acbiedkundige loelic'Jliull'.
mij IIi",_.. qGt!nt te lijn dat diu.lfde .. rgade- Il. 8ellte predikant fin dele plaat. 'and de
riol' .ullr .. n8 meesterachtig. roeoluti. ne.ml, Il.me.nte m.' eeu Jrerkg.bouw "root g8noeg,
III ail het wan 'tO dwang wil ~lfen op de •• r- .tllk g.no.g eD goed genoeg 'oor Kaft'raria.
ICIIillend•• igenun Y&II houdi"!fbuheD. Da.renbo .. n W.I de p:em84'!l1. Diel alleen lODder

DaD .chijn' b.t mij Ala of IIWcorr.lIJIOndtnt 00- echuld (100 i... ij .. rb .. ld), m.. r met eeo hatig
der dell i.d'1Ik il d., de &onpruk "n deu heer tJIIldo 1'8n £3,000 .. n geld eD w.arde door deo
VIII Wijk onr d. !ltud.nlenaDi. m", groote. " .. rdigea .. der StegllUUln aan hem ourhan.
geNtdrifi door d. ",,",demg "erd oD"an,.o digd.
Dit il ten ,enln mal. niet h.t jle""l. B.wijaen In die dagen stroomde h.t geld. Er .,rd
hi.rna lijD dat di" .. 'l*eb" onmidd.lijk werd toeD niet gehaDdeld in den I'.eet nn wijlen DI.
IfICrlIÏMerd door de hureD C. en H. Bofm'lr. Oli.ier_ore lij Jijn DAJedftcbteoi,I-om e.nl
Bet lOU waarlijk tr.urip: lijn al. de ,erbOlIding eeD fooda bijeeD t. um.I.D en dao t. bonwen.
~.D de ~rdO!' eDde ojllell..,. nft'boardiD!f' MMr .00 heell hot ... 1 "II d.n beer .. rkocht
hUlleD ".rk.li)k 100 WAl ala de he.r Van Wijk OD' ,66r be' dier in baDden WH. .
aI_ild.rd.. Dat" iD IIOIIJmigege .. Uen w.rko- Eea r:roole, onbruikbare, ondeeh .. tige, onnoo.
lijk redeo .oor oDtened.r.beid bute.t, dMr Iwij- dige, .l.chlgeboa'lfdp, met twiSI eD twee'Jl&lt
fel ik !f"D oogenhlik aan i m.. r d.' di, Diet iD daal'lfelteld. kerk .. erd half klaa. ee diep in de
alle fnall.D "ur i., d.., beo ik .. ker .. n. ED acbold b.... tig iogewijd iu 1877. Oeen lIIeDICb
.... r komt d. oete,redenbeid dan 100 met e'llI kan herekeDen Wat dat jfebouw 41 •• e arm. ge-
'l1li dUD r Hoe ilhet dat meD 100 .éle jar.n t. meente beeft g.liroet. Ik acb.t nie' t. boog
..reden w..... 1 de behaud.liD« P "ann eer ik leg cir. £12,000. GeeD .lIIfel lal

Boe koml bel d.t boarden, die reeds •• er daD het w.len hoe di. kerk deae di.rbare geIDeente
8 ot 4 jafel! bij le"re plaat"D t.".deo war.o, in d.D grond "'ft geboerd. De Beer aU•• n.u ook met dea loop "0 wen aam.DIfAlD, en we,t boe nie .Ioekea .r uitgebrukt -sijn; boe
mtrOl'peD: .. Wij kauneD oi.t laeg.r un Elia, en 'el. !rap.n .r geetort lijn; hoe."1 hart ... , er
JtmI Ineo.· Hoe komt bet dat .r in aommigo nu lWIr jleled.n "ordt o•• r dien &beJatoreu.
boerdiDlI'buiJfD, w.., ~r nooil 'P"'" wa. 'III 00- Daar .laat be~ g.bouw ..an 'd88,1' ala •• n
"'IIenOf1!lIb ..id nn 100 ... 1 onre~noell'dheid !froot graf.
bulaat PH., geh.lm, heer EditfDr, IJ, dat.r ToeD wij d. gapende achellltll la onb.iltpel-
.. t den tijd kw.. 1.token gekomtO lijD, ~i'~jle.n l8flde kraken mea aDie oogen JAglIJl, bebben wij,
poot.r pl ... i.r bebben daD aanede eDI"iat te .er- d.n H.er .ij dank, bijtijda weer het oude kerk.
.. ek..... en oDder deJulken .orden gel.ld di .. g.bouw betrokken. II., gebouw w•• in di. dAg.a
,.lItn di..,.D"n di. alii eeDm.al he" Enngeli. d.. te .lteht.n le leelijk I Het heefl .. bler.I de
·ned .. moet.n hNlIIf"n P atormeD o"rl .. fd; Ea b.t draagt nu ... r d.

Keo .tadMl~Dunie il,.,.d, dit lAl Diemaad ODt- eerekrooll. VaD he& OOjf'Dhlik af ciat bet E.III.
balltn, maar niet ~D. die m.t bet oogm.rk wordl,eli. uderm .. 1 aldaar gefli:óDdigd: werd, kwam
OJIIfq' om k•• ad te ",rwekkeo. fOr Jejlen. 'D. Heerlijklt.id d.. Hl4irtn "rICIbeeD
: JJ. h. b ... ",eien tceb niet het woord: "Waar in de Tent der Zalll&ok_t. .

letd. wooot If.bi.dt de Heer lija ..... a... Mij En ntl, hoe gul het m.t de Groote Kerk r
".Dk, _a lOU ..eel .entalÏdill'ar geband.ld bebbea Oet IDHrtnd .. 1 I. rtedI inger.Utn. En ieder
.. del"ea "III IId.r boardilllbui .. part haDDeO OOIle"blik nrwaell& ik de tijdilllf: lie. Ilanaebe
PitJIMr ol pet ..roaw op oDlftll'l«elcl.beden jl'IW'e- gebouw is iDgfltort.

- MD WdeD. ED Ji.t _a du .r 1'"11 ... rbete- ue ,ori~e I.. ,.." .ijlea De. Pietenoa, beef'
ria, '_t, dID la lf lItO .~If op.a 'I'OOf oDt",r.. al lijn. krachtea aQgNpllDnea óm d, gemeente uit
.... D. M.1n _" ",raaderi." I op dJe wij.. de tebuld '" krijgeD. Voor eeD grnot déel it het
III _ daa éó h.iII gelulnrd ."rd..n taD alla bem ook gel ut. M.., .lrrackb.ld eD dOod
...... óok .... door wi. er nu de grootea. onere b.bben h.m bel.. 0" Jiju ,arigan "'eaacb uiCfe-
paoe,dlMici laeencha. ,oerd te lijn.
, Jl.. ..... '" niet dat de nieDi.lijlaheid eo lAoI w.. de g.m~tDa. nm. eo 'erwulI'looed.
...mjJMicI.al)lier door d•• tadeateD pDo&eD op De Ifroote ea gruwelijke 'D
ii. wijle al ",rIorea ",ord... A1I _ ..riend b.. ft hur ..erteerd. ' De .ea,rootdiJr.
.. Wa partijeo, waanebuw iii: a11~n dat Iii der ".ID .. nle heeft liju.
~ _tea lijII, fa ,ooral diegeneo dMall .,.nnen 0 .. MD groa_ dMl Y&II

..... YID .... o.weateli"" hDD" word.. be. taaldl. krij~ .. ~. 1C~ltarll,aJliiDIlretltt1l

... ", waDl lij ." liclaatlna ...... te 1IIi_. M..,·DOf
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L" EN SPECIALE VERGADERING
~ un Deelhebbers lal gehouden
wordeD, tea Kantore der Baak, op

Diusdag, 15 JIUilj aaost,
TE 11URB'8 MORGBNS VOOB _aILAND.

• . "TBOJAli" Kap&.Luo 19Om een Direlr.tear te kiezen io de plute Jbd.i.... .,
no deD WelEd. heer JOHN SPDca, die .. BPABTAlf," K.... W~, S
bedankt heeft. . St. H.lemi .. Mad.i,...
OvereeDkomstlg de Akte. van OYer-· .. ATHBlIlAlf," Jrapt. W&aLllaJl,16

eenkomat, geameDdeerd ArtIkel No. 13, . yia V~
"ordsD Deelhebber. "noch' aomiDatiee "JUXICAB," Ka,.. !WD_leM, 80
iD gacllrifte, ~eteekeod door twea .&em- yia 8$. BeIea.., AaoeuiDa
geregtigde Eigenaren, un de Direktie " ~
iD te seoden, OlD gemelde yabta ..e aan TA.RTAR. Kapt. TuTU&, l~
te vallen, miDateua aobt-eD-t"iDtig (S8) II SP.lBT~"~ W 28
dagen ,.66r den dag der BijeeDkom." ' s..B~ .:;.

Op laat der Direktie, ..
HiNBY ~ I lJlOI. &

~ ~. n'-l!.'Ilt
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