
V E R..E E NIG D MET D.E V "O~L:K S V R I END.
Tweede Troep "uit: Namaqualand.

_.__-- - -- _-==:S_~__ .~ 12 22££

.DEIIEEREN J. S. MARAIS &
ZULLEN VERKOOPEN

co.
TE KLAPMUTS,

OP DING~'DAG, 21 DEZER,
30 SLAGTOSSEN
45 Do. KOEIJEN
135 TREK- EN JONGE OSSEN,
..:~llen i'1. goede conditie.

B. 8INCLAIR.

DINGSDAG, OP DONDERDAG,
21 lif,Cr.;jIHI:I{ A.iN:-;T. 23 DECEMBER AANST.,

Z.\L. d·_, ()nderl!ettl'kpnd", pubiek ZAL?8 Ooder~eteekende, als Exeou·
J '!I't'n ver koop-n tl' r:LAI'.\llJl1:-l ~ trlceTestamentaireinopgemelden

.:~'Tli', bc.vpn~tll1lI1e Oss II e-n Koe i. Boedel, publiek doea vl'rkoopen:
.: .:; U t n un teu de conditie, die voor LEVENDE HAVE: _ 14 Gedres.
r ctar.: II£:ekrcbt en zeker present zu l- seerde Ezel!!, 6.Trek en Rijpaarden,
~ !l:~. I Rnll1~, 4 do. Merries, ao Aanteelbeesten,

A. LOUW. waaronder goedgeteelde Koeijen en
~\;". II Dr c. li8ó. VHllrzen; 8 Ve; te :--laglossen, 2 Kar.os.

"0', 1·.~1'" c. C' At»! sen, 150 A9.nteel bok ken. 170 Merino
') O'J "agCT8. O' 150 'f .- . olJen, " en no Hamels, van 1 en 2

--. -.----.-------- JaRr; lOO Merino Lammers, 2 Opregt.
Pleizier togtje naar Hout- Igeteelde Merino Halilmen, 12 Varkeo8.
baai en terug op Maan-I BOERDERIJGEREEDSCHAP : _ 2 '
dag. den 27sten dezer, en: ~agens, 1 Dog Cart, 1 0pl.'D Kar, 1
v d 3 J 1887 \\aterkar, 5 Dubbele Hansom Ploegen.maan ag, an. . 8 Enkele Howard do. 1 Braakilind en 2

~ow~rd Eggen, 4 Span Zwengels en
Kettinga, 4 Span Tuigen, 12 Seisen,
Ladders, Gr aven, Pikken, Vloergereed-
schap, Zeilknbben, 1 Kruiwagen, 1 Zol.
der Trap, Zakken, 3 Vaten, 1 Snijtaa-
chine, 1 Voermaohine, enz.

GRAAN :-2 Haverm~ten, van ]60
Vrachten, en wat verder zal aangeboden
worden. '

Wed. JAS. T. ROHLANDT.
Uitkijk, 7 Dec. 1886.
J. S. MARAIS g' Co., A/ala,gm.

N.B. Gratis vervoer naar
Klipheuvel Statie.

,DE Jaarlijksche Bazaar tot stijving
vaD de Kas van het Institnus

: Simondinm, en de Kapel Ebenhaezer, zal
I gehouden worden te f:)IMONDlUM. op

I )\ f:!{U:[Jr:~ in den Morgen van I w sd 22 d
\ ~en ]'Jlen dpur, ten zijnen Huize, oen ag, ezer.
"'~'o, Ifrc. V", de Hoog Edel Gestrenge Alle belanghebbenden en Vrienden
:"', l;r,HU,\lW MIJBlJf\GH, Consul worden vriendelijk verzocht tot samen-

en Consul ,werking.

EEN BA.ZA! R ten behoeve van het
KINDER ZENDINGHUIS eal ge-

boaden worden in de Zendinggebouwen, 44
KeeromBtraat, en 10.5 Langeetraat, op DON.
JEHDAG, 23 DECEMBER, beginnende te

Sl. 10.30 v.m ..
.'A.\.\A l'OMBRINCK. ! Liefdega"eo ,oor dit doel sullen me' dank

geboren GREEFF. onvangen wordeD door JongejDC,.. FAURI,

-------;,_----- ITuinen, Jongejnf,.. 011 WIT, Buitengraoht,
Bloedverwanten en en MejDfv. VANDEN-Bo8~Bleestraat.

V· d Er zal een Keuboom ID deo arend we&eD.rlen en I 'I'oegsog, Vrij.
11~Oi{[JT l.ierrnedebekend gemaakt, 1-~---:.~---------
" ,riat b,t den Almagtige bebMgd. DE WESTELIJIB PROVINOIE .
lte!' door U(:n dood van ons weg te. Administratie en Trustmaatschappij
:1:nec, r'02 ,cc'g en tedergeliefd doch.' (!I][P:!RXT).

:C~~l, :,[Al{!A SU;-:A~~.A. MAGDA.; . . --. n en Debi-
1.1.:0.6, 10 dtn ouderdom van omtrent Kennlsgevmg aan Crediteure
"<"ltD d liid teuren.· '. I::aali en, na eeu zwaar IJ en I

~~,Or1Ltre~ttlé~. uren, op Vrijdag den.' ID den Boedel van wijlen den WelEd.
:",,~~rnb,r,13~IJ., Hoe zwaar en OD', heer AREND VAN DIR HOETBN, Tan
J~.,c~d'j~ 'Jos Uit onherstelbaar v~r. i Zeepunt.
· ,0. IS, Lla'r ZIJ ons altoos zoo lief. __
;~:.;::rb"ar.was, en ook het eenige, k nn- \ OVEREENK~MSTIG Art.ikeI30.van

, Cl" zeggen: wat hctft de Heer Ordonnantie No 104, worden de
~~jad[, ru""r WOl:ten ",ij zeggen; wat. Crediteuren van, en alle anderen die Vor-
::",lr"'t IS welgeUMn, en op Hem ver- deringen hebben tegen den Overledene
~::-":-D, Did o()k magtig is om Zijn bal' of zijn Boedel, hier.~ij. venooht dezelve

.. "Lf ver~r00stlr,g nit te gIeten IQ de in te leveren, en ZIJ dIe er lets aan ver·
'<~":,,""JC,jC Llle In onze beider harten sehnldigd zijn om ~et door be~. veMlobul-
~: 1\.0 IS. (Jok hartehlk dank zeg' digde te betalen, blDnen het tl]dperk VBn
~_"de ~~n Ur. \\' ATSiJS sn al Je V lien· zes weken van af datnm dezes, ten Kan·
:'''": \ r:co.Jlor.t'u uie ons ZO" getrouw tore vau de Maatscbappij, hoek van de:8~eéL'lge,t"'D, blijven wij uw diep Wale. on de Ni!jowestraat. .
·",GtfJe \ rleod eo Vne1idln, A...~NAELIZABETH I"RBDERIKA} ~

VAN DER HOEVEN, ~
,J . .\1. VA~ TON DRR, eo J A.. MERRINOTON, 8,::
H . .\1. VAN 'I'ONDIo:H, . Bect"Otarisva!l ~e W.este1ijke Pro· ~i

C;eb. v. D. VIJVER. TÏncie AdmlOlstr&~le IIn Trmt· . ~
!J .Y .• , . maat8chapij (Beperkt). r:s
"r, !"'~K:(~(,f, Distfict LadlBmith, 'U_-psta" 16 Dec. 1886.

,.. ,.;J U~cPru ber I orW) ~ U,~ ~ .
GELD.0't~RLr:DE~, op den 16Jen dezd

. 'JOH\~NA CAROLI:-1A FREli
,,,lU!, iD haar tOste laar "'-diep be.
.r'Urd. '
('ILI'leeD \. ,1 d .

c. d .' . nenuen IVOr en nltgonoo·\g ~'H beglhfenle, Heden (Zaturdag)
· aa;l(ld~1I'' b'
llS' J uur, Il te wonen, len hUizei
~ r"~r lJr?lTSkIUd, ~fej, de Wedowe

3r,~;'I, drWllIlkQr Baai.

1ET VLEES ea
VOOR CIIRIS·I MAS

-I

Extra Zware ~Vette
Slagtossen
Extra Vette Slagtkoei-
. InJen.

DE" ,r': bv.t lï:ltr zal op boveug c-
~~,I·i~)':"iZlé'tOgtJ"8, bet Bassi jn,

j i,O,] L'! '. Yt'rlat!'n, te balf 9 ure des
:c~;:':r~) te >·rugl.::r-ereB te G nur D.m.

-;Or'-'dp,-:" Volwas8enen, 3s.; Kin.
le!'l!O bBlfpr':s Dit is met inbegrip VBn
~n ~a\ zeue o en aan j,oord brengen te
:OUlbaal.
l\w:;f', liJD verkrijgbaar bij de On·

:e'g,!ff'k"~~e~ en aan boord.

ANDERE ON & MURISON.

r)\EJ-:LUJi x, flan de Paarl, in den
I" C~':er'~(m van Il maanden, ANNa
;: ~C:jT, "e::tl j 1IQcbtertje VHn

IJ r. lf A H .\IS, Dvz.n. en
(, .\. ~JAHAIS,

geb. DOTOIT.
l'j [lec. 1386.

~ .\\ 'HLOEIJVERWANT1<.N en
:\ \'kH:.'o lif:N wordt hiermede be,
l,:c ~emaRb, dat het den Heer behaagd
lf:<t: op den II den dezer door deu dood
~ .::JI;J:: ZIJd9 weg te nemen, miju ge.
:flJ.o fêb''''',noGt, JOHA~NES BER·
~l',Dl'~ l'UjIBHI.'oCK, in den ouder-

Publieke t·erkoopimg
VAN

Vee, Boerderijge-
reedschap, Graan,
enz., enz.,

TU PI,AATSB

.' CITKJJK," KOEBERG,
Nabij KLIPHEUVEL STUIE.

den Hoed. I VRn wijlen den heer
JACOBtTS T. ROHL~NlJT.

------- ----

i3AZAAR I

W. A. JOUBERT, G. sn.,
Secretaris.

BAZAAR.

DE Ondergeteekende heeft verschei·
dene Sommen Geld, bedragende nD

£200 tot £800,
Ter BeleggiD6i op Eerste VerbQ.Ild.

EI R. sn·RET.
SO St. Oeori8ltraa', Kaapstad.

. ~VAN onde~~cheid~ne personen is het verzoek tot ons ~ekom.eB; om .een YaJt-
schappeliJk Weekblad op toow te zetten, een blad In ZUlyer Afrikaansohen

geest en vriendschappelijk jegens de Kerk.
. A.lvorens wij aan dit verzoek voldoen, wensohen wij te weten te komen in

hoeVArrtl de behoefte aan zoodanig blad wordt gevoeld en welke ondersteuning het
IO'Q erlangen •

Wij verzoeken daarom een ieder die de onderneming wensoht te onderstennen
100 vriendelijk: te willen sijn, ons voor den lOden Januarij eersek. te melden. op
hoevele inteekenaren, in zijn diatrikt, bet blad naar zijn oordeel zou kunnen

DOEN VERKOOPEN, rekenen. '

21. DHelfPlaaAt8dFRI~scdHaEEW¥dGD, dgrooEtrf4,30
h
OAkIkersZ(;';~()Dr:OLEMEorgTcn),Het zou des Vrijd~gB of Zntordags verschijnen, in hetzelfde formaat Als de

. a an ac In eeuWlg uren e pae tp aats.tU.~ G É, Z 'd A,,'k BOO I' d' . h b d' .
1 4'>0 '1.1.._ (710 M) , ',' . tU .atri (/,an, met I]voegse s, In ien veretse t--eene r,.ee roerige oplOmmlng
, _.D.JI..JUjl'!l orgen , h '. .

3. DE OOGST, zeer fraai, van 15 mudden Koorn, 55 Haver, 3 Rog en 1 vau et menws der wee~k, Brieven van Europeescha Correspondenten, Hoofd ..rtike-
Garst ten over Maatsohappelijke en Kerkelijke aangelegenheden, Marktberigten, Verala.

4.-50 Fraaij~ geleerde en ongeleerde Muilezels, uit den beroemden gim van Parlementaire, Synodale en Ringsvergaderingen, Offioieele Kerkelijke
" Albert," berigten, Lectuur voor den huiselijken kring en het jongste telegrafische nienws

2 Opregte Ezelhengsten, zeer goed, 25 Paarden merries, . nhooden, en niet meer dan 108. per jaar (vooruit betaalbaar) kosten.
20 81agt- en Trekossen, 20 Koeijen, I opregte Bul, H.R. 2 prijzen HOl'MEYR & REGTER.

getrokken,
400 Merino Ooijen, 10 do. Rammen,

5.-82 IJzeren 3 duims Pijpen, tot Waterleiding, en alles verder tot eene
Boerderij behoorende, alsmede Vaatwerk Ouden en Jongen
Wijn.

r -)E Ondergeteekenden, in hunne hoedanigheid ala Executeuren Testamentair in
bovengemelden Boedel, hebben besloten de onderstaande VASTE en LOSSE

GtJEDEHEN, pnbliek te laten verkoopen op de volgende datums, te weten,

Den 20sten, 21sten en 22sten Dec. a.s.,
ALS VOLGT:

Op Maandag, 20 December aanst.,
OP DINGSDAG, 11 JANUARIJ 1887, Al de Vaste Goederen gelegen in de

OP DE PLAATS, Stad Stellenbosch.
TB 9 ual: V.M.

. : ., .. r· ;
, KAAPSTAD, ZATURDAG. 18 "CE.MB~R-; 1886. ~- (. __. i _

Jrrischgewaagd te ~óop,
, Alom bekend ~8 ,eeD.del' bedO, groot8te en. fJl&&i,te P1a&t_.o,

IN DE NABIJHEID VAN PIKETBERG WEG STATION,
Distrikt Tulbagh gelegen, geschikt voor alles, met Groot·Berg Rivier er

door loopende.

PUBLIEKE VERXOOPING.
DE ONDERGETE~NDE ZAL

Op· Woen.sdag, 22 December 1886~
TEN 10 URE,

" COTTAGE .FARM" is gIllegen circa Iá minuten TijdenB van de Stad Stel.
lenbosch, heeft een fraai luchtig, dubbele verdieping hnis, onlanjVI gebouwd naar ,
den nieowsten smaak en voorzien van alle gemakken, benevens Wijnkelder, Stal. '::..'TE KOOP Of TE HUUR
len en andere Bnitengebouwen, is beplant met circa 1\30,000 Wijcgaardstokken,
waarvan het grootste ~edeelte dit jaar in volle dragt komt, blmevens eene Irroote
hoeveelheid jonge Vrochtboomeo in soorten; heeft uitgebreide Zaai. en Weilanden,
en heeft volop water het geheele jaar door.-" COTrAGE FARM" is groot
volgen8 kaart en transport 126 morgen, alsmede 112 morgen Municipale Grond,
onder een notarieel huurcontract voor 25 jaren tegen Is. per morgen per jaar.

Alle deze voormelde Vaste Goederen zijn zoo overbe-
kend dat verdere aanbeveling daarvan Overbodig HlERB1'.',' h' d k . .zal zijn . ~ gese le t enDIsgeVlng,

• , dat ieder die men rindt SCRIE-
II. LOSSE GOEDEREN :-9 Stnkvaten a G ~('ggers, 8 Knipen ft do, 7 TEN, J AG~, of op eenige andere ma-

LeggeMl. Halfamen, Trap. eu Onderbahes, Brand~wIJ!lketels, Kelder. eo Boerde· nier wild dQoden of trachten te dooden
rijg~~jgereedschap, enz" 1 Kapkar, lOpen do, 3 Wagens, 4 Ezels, 3 P8arden, 8 op mijn pla1lts TIJGERKLOOF. iD d.
Koel]en, 100 Aanteelbokken, TUigen, enz., enz., en wat er verder zal worden Afdeeling ..paledon, z.ol:der mijn per-
voorgebragt. missie, in regten vf'Tvolgd zal worden.

De Verkooping zal iederen-dag begin'';;
nen te 10 ure v.m.

N,IEUW WEEKBLAn~
II Zuid ..4frikaan JJ Kantoor,

10 December 1886.

r. D. MIJBURGH.
Cloetesdal, 23 NovemberLêêê.

De heeren J. W. Moorrees, Jr. & CP., Vendu-Administrateurs.

PUBLIEKE VERKOOPING
VAN

LEVE:NDE

'STELLENBOSCH.
UITGEBREIDE

PUBLIEKE VERXOOPINGEN
VAN ZEER KOSTJtARE

Vaste en Losse Goederen,
In den Boedel VBnwijlen den heer C. F. llEIJERS, A. zoon.

DE Ondergdeekende, daartoe gelast door den heer PITROS ANDR1I!!SLouw, van
ZANDliERG, zal per publieke Veiling verkoopen

80 Stuks Aanteelbeesten, w.aronder verscheidene Koeijen ill volle melk
lO Slag tossen en 8 Trekoasen
40 Aanteelbeesten van goed ras
10 Rij. en Trekpaarden, verscheidene p&ren egale Karpaarden
1 Hengst, aangeteeld door den heer .KOTZE, van Bergriviee
1 Opeegtgeteelde Afrikaander Bol, Osaen-Trekgoed, compleet
I Dubbele-voor Ploeg

En wat verder ten d~e der vel kooping .moge aangeboden worden.

Liberaal Crediet zal worden gegeven en Verver-
sehingen' aan Koopers zullen verschaft worden.
Cianwilliam,9 December 1886.

CHAS ..M. FRYER, Afslager.

1. ZKKER HUIS EN ERF gelegen in de Dorpetraat, voorzien van alle
gemakken, benevens een fraaijen Moestuin, thans bewoond door deu heer DANIEL
HoI'.rJU.N BB. en ingerigt tot een Boarding Etabliaaement.

II. ZEKER HUIS EN ERF, g-elegen Ills boven, en grenzende aan bovenge-
noemd huis en voor hetzelfde doel als No. I ingerigt en gebruikt,

III. ZEKER HUIS EN HRF, gelegen a)8 boven, grenzende aan boven ge
melde hnizen ElD thans bewoond door mej. de wedowe VAN SCHOOR.

IV. ZEKERE TWEE HUIZEN, grenzende aan elkander, gell'gen in de
Rijoeveldstraat, voorzien van alle grmakken, met ,lnime achterpla.atsen, en goed
verh uu. rd.

V. ZEKER HU IS, gelegen in de Kerkstraat, wel ingerigt, thans bewoond
door mej. de wedowe Roos,

VI. ZEKER GROOT EN LUCHTIG WOONHUIS dubbele verdieping en onde
leijen dak, een grooten winkel en andere vertrekken, gelegen in de Birdstraat
tegenover Adderley Square.

Dit Eigendom is we'l'ens desaalfa ligging bijzonder geschikt voor den Hande
en wordt als zoodanig reeds jaren gebruikt.

Op Dingsdag, 21 December aanst.,
De Vaste Goederen gelegen te Somer-

set West Strand.
1. ZEKERE TWEE HUIZEN, vroeger behoorende Ila~ den heer J, D

BBIJER8, en gelegen in het meest aangenaam gedeelte van het Strand; de Huizen
sijn in goede orde, en aijn thans goed verhuurd aan den beer J. N. LE Rosa, voor
een Privaat Logieshnie.

II. ZEK'ER GROOT EN LUCHTIG HUIS EN WINKEL, Troeger
behoorende aan wijlen den heer JACOBOS FAURE, gelegen aan den ingang van het
Stand en bijzonder geschikt voor den Handel.

Ill. ZEKERE REI HUUR HUIZEN, TWAALF IN GETAL, een goede
Hour opbrengende. en gelegen achter het Huis No. II .

IV. ZEKER RUIM EN LUCHTIG HUIS, gelegen naast de N. Ger. Kerk
bijna het geheele jaar door verhuurd.

V. ZEKER HUISJE, gelegen aan het achtirste gedeelte van het Strand en
Itijd door goed verhuurd.

VI. ZEKER STUK GRONDS, grenzende aan een der bovengemelde Huizen
VII. AL DE MEUBELEN behoorende tot bovengenoemde Huizen zullen

tegelijker tijd worden verkocht.

Op Woensdag, 22 December aanst,

Ka8ps~h Gouvernementti Spoorwegen.
KIMBERLEY VERLENGING.·

VERKOOPING
TAN

SURPLUS MATERIALEN,
ENZ., ENZ.

I.-De alombekende Plaats genaamd

"COTTAGE FARM."

TENDERS worden mits dese gevraagd voor den Koop van zekere Burp lus
Materialen en Goederen nu ligit'nde te Kimberley, bestaande uit galvanisch

ijzeren en houten hutten, nn verschillende grootte, geriffeld bladijzer en zink,
gootwerk en ridging, kett~ng, ijseren en stalen koezoetea, bl-ikken, .. aambeelden,
loruoeven, .hjp.teenen, blister staal, achsar en ootagon 8taal, staaf IJzer van ver-
.ohillende grootte, smidsge~wchap. pikken, graven,. pompen, draagbare amede·
rijen blaasbalgen, vaten, .pl]keMl en schroeven, ge&880rteerd ; venlterv8lltmakera'
rowe: bouten, rand.lotllD, scharnieren, emery:laken, geel.gen ijzereu pijpen, werk·
bout, tipw&gena, theodoliet staven, t~kenpapier, tafels, machine pakstof,
~tselaars en ander gereedAohap, zagen, bijlen, schaafbanken, waterpassen. vormen,
schelen en gewil{ten, band en ronde zagen, bank en overige eagen, venlterglas.
deoren brackets, hamers, gesorteerde verf, lederen eD zeildoeksche .langen, domme.
kraoh~n, galvanisch ijzeren tallks, ontplofbare stoffen, tenten, kleine locomotief,
enz., eOI., enz.

Sohedule met bijzonderheden en alle verdere iDformatie verkrijgbaar op aan.
zoek bij den Hoofdingenieur, K&Iij>8tad.

Voor de Hutten kan apart worden getenderd.
'renders als zoodanig op den om.lag gemerkt, zullen worden i ngewacht door

den AJgemee'neQ ~estierder van Spoorwegen; tot op WOENSDAG,I9 JANUA.KIJ
AANS'fAANDE.

Kantoor van den Hoofdingenieur,
Kaapstad, 7 December 1886.

Il. J. PAULING, Hoofdingenieur.

Weduwe C. F. BEIJERS,} Execnteuren
J. M. BEIJER8, A. zoon, TestalDentair.

S~enbo8Cb, 26 Nay. 1886.

P. J. BOSMAN. PjW. zn., Áislager.

Te Koop direct van den Fabrikant.
aO-Duim Fransche Steen Korenmolen,1

Ket Stoommachine compleet, tegen lagen prijs voor
Kontant. --,- " ---

R. XEARNS,
Inienieur én Árent voor den Fa.brikant,

. X$rkplein, Kaapstad.
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PUBLIBEE

VDXOOPIX·G.. ,

....ur DlI

KOSTBAAR ERF
LOSGOED.

In den Geallineerden :so.cIel1'&ll Jlej.
DGm }l E.• U·A.;· .

OP MAANDAG,
20 DECEMBER AANST.,

AAN DE PAARL,

ZEKER ERF, gelegen tegenot'er de
_J Noorder Paarl Kerk, bemi_d.

een ruim el' luQl!tig Woonhuis, naar deu
nienwsten sm~\ '~l>oowa, met Winkel.

V timer een opjEl~átuk: GroLd, anDneJ:
gelegen, waarcp sta,at een IJzel'81l Huis,
gebruikt all bezigheidsplaats. Dit eigen-
dom maakt eeue der beste Handttll8tan.
den in het Dorp uit, eu Iill eerat afzon-
derlijk in twee Perceelen worden opga!
veild,

En OP VRIJDAG,
24 DECEJlBEB. AANST.,

TE PNIEL,
GROOT DRAKBNSTUN,
Eene groote hoeveelheid NEGOTIE-

GOEDEREN EN SMEERWAREN.
TOONBAN K, SCRA~L EN GEW.G-
TEN, enz.; te veel om te omschrijven.

J. J. DI VILLIERS, A.P. IU.,
A .. ig~

Paarl, 13 Dec. 1886.

Bonus op 't Vastgoed
J. S. MARAIS & Co., Afslagers.

Publieke Verkooping
VAN EOsTBA.'BB

"aste- en Losse Goedere_,
AAN DE PA A.RI,.

DE Ondergeteekende, voornem.
mijnde zich in de Transnal ter

woon te vestigen, heeft besloten publiek
te doen verkoopen

OP DONDERDAG,
23STEN DEZER.

ZIJN KOSTBAAR ERF, gelegen ia de
Molenstraat, vlak over het eigendom VaD
den Heer D. J. A. VAN DRR 8ruu, met
daaropstaand groot en gerieflijk: Wooa- ,
huis onder IJzeren Dak, benttende 6
Kamers, Dispens en Keuken, met twee
groote Pakhuizen annex, in den beaten
staat van reparatie, benevene Stal en
Buitenvertrekken.

Het Eigendom is aangenaam gelegep,
beplant met verscheidene IIOOrtall
Vru.ohtboomen en volop van Water
voorsren.

LOSSE GOE~:E.REN:
Het gewone MsortimentÏlni8raad, be.

staande nit Ledekauten, Kleerkuten,
W asch-, Kleed-, Aanzet en andere TafeI.,
Stoelen, Glaa· en Aarde.erk, Keuken-
gereedschep enz.

ALSOOK:
2 Geweren, 1 Metford Rifle, 1 Harmo-
ninm, 1 Singer Naaimachine geschikt
voor " choenmakers en Bekleeders, 1
Zadel en Toom, Schoenmekers- en Tui-
gan makers Gereedschap, 30 Paar StaTela
en s choenen, 1 Kajatenhout Bad, 1
Shower Bad.

EINDELIJK:
1 Spider met Tuig en 1 Paard.

Ruim Bonus zal gegeVfn worden
D. J. DOTOIT, A.M.IOOII.

Paarl, 14 Dec. 1886.

De Villiers. Faure en Go., .Afslagers.

AAN DB PAJtIfOIZIlII VU

WARNER & Co.,
KAZ~RNE~8TRAAT.

KENNISG~VING.

C. J. N. DEMPERS.
Caledon, 15 Dec. }8&).

Van Noorden&Oe Villiers
AFSLAGERS, COLLBC'J.'BUBB,

Ge'4erale ell W.t .. A, •• wa
vmmtT.;.KA~,.:..._

STRAND-STB.u:r, u.AHftAP.
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VERKOOPING PUBLIEKE VERKOOPING
VAN 'XO'sTBARE' VAN ZEER MITS deze word, kennisgegeven dalERVEN, ingevolp het venmderde Artikel

PLAATSEN. SCHAPEN, BOh.KEN, ~~:t!:ecmtDBTIIAlID. Er7G·~~7=ir~~1iif.
OSSEN PA 'RDEN VARKENS '-) OERING VAN DEELHEBBERS. , 11. . , • DE beer FB4lII RoalUDOlI, YOOI'DelDenl hoodea. sal worden, teu Kantore ,I:

BÁArd rij' d Il' 'U j . d .ijDd. lijD I._bur vaatpMl. re; &ok
v.:; e geree. se ap,· ft sra8 , eDI._ D.. mc1 K~LKBAAI, greuleDc1e uu. ei opWoensA- 12 Jan.1SSIIJ

Ze.trand, In Eneu te 1at.en y.r~ooptD, beeft "'""Irt, , ,
TE "BO'TH' IVIE' R " deo ODdergeteekeDde gemagtird. geaeld DU KOaGlI1ISTIir ]0 UItE,

. . 'Vaets0e4 per publieke nilin, te yerkoo- Ten einde Tan Directeuren te ontvangea

N bf V'll' d n· t 'kt CId pen eenen Algemeeoeu St.·Jat der aan gel&.a lJ 1 Iers O.rp, IS n a e OD. Op' Vr;;dag, 24 'deZer.- genhedeo der Bank, om drie DirecteD'
"u ren te kiesen -in plaats Tan de WelEdel.

In den Boedel van Wijlen den heer PETRus JOlLl'NlO8 DB KOCK, Sr. He' Eireodom MELKHAAI, gND_d. heereu GID". JOUBB8'l', W ••n., SIB. V.
aan een der ~".aaJUte ~lt .. :na be' nl( Nnn" en J ..ca. J. BLlGUUT, die
Strand, I&! 10 CIrca 40 BOUWEBVEN bij belll'Lwiuelillg aftred~, een y&b wie
wordeD yerkocbt; de grootte VaD elk Erf weder verkiesbaar is 811 voortIl tot al .....
I&! lijD 70 yoetell ia breed le, {raD' makeDde b . hed' ,,-
DaAI' bet S'raDd, bij 120 yoeten iD letp meene eZlg EIn.. .

De beer BOBBRTSONia vaD yoorliemeD Op last van den ~aad van DIrecteuren,
eene groote VillllCherij op gemelde Plaat. -. u.I. F. LI ROOX,
&aD te honden en aal voor dat doel eenige Kusier.
VilJOhbooten ~nl!l'lIalf"o, waardoor bij ie 'Paarl, 9 Dec. 1886.
.taaL UJ zijn Koopere gedarende bno verblijf
vaD nucha VilJOh te voorl.ielI. Veraob Water Lijlt van DeelluJbberl verJ.-iubaar
i. io de onmiddellijke nabijbeid te ,:erkrij- Direkteuren.
geo, eo wat liggiog en aaugeD9ambelJ aau Ri.~ax, F....rw :"i'1.u.. oa~t, J 8
gaat, behoeft dit geJEelte van bet Sl.raod Blignaut, JMc"bu Ni.k.yk, 0 T YRII

yoor bet, lx,venste niet ten a,ohtereo te lltaan BoallDaD,Jan D Niel""k, le J Uil
a....JIl, J H A Pr., J H daVerkooping te beginnen Byl, PLy d, lt LO R..ti." PJ, II n

te 10 ure vm. BriDk, J.CI J R.ti.,. F H, P
Cilli.,O lJ Iwu, JAeIJ81..
Enslio, JH. A. Roa!., P C le
Fatter, A A RatJx, J.OI J I., jr
I HUllO, F J, P.1l Rpllij, HJ, d, [Jill
1I1llIO, JAO F 8p.'j, I' JAy d
BUjlo, F J, Jr foil, SF
".mma", r E Villi"" 0 T de
Joa":ert, Oideoll Vllliera, A B d., M LA
!tri,e, W A Vilii••s, Jacnb I d, MU
Lon.. , C W Villi"rI, DJ de
Malan, O.b D Vi!liera,J S de, lt
Miuna&r,P IJ Vdi.ra, F A E de
MinnaAr,O W Villi'rI, Jacob R de
~hrAi" J F VilIie,., 0 A de
MalAII,r J, J F ID ViIl .., J~D 0 d~,lf
lt.J.lan, Duid, J F In VIII., P B dp, jr
Ml\lb.r)),o,JOlua P Villi..t., J Hd., J J &II
MinnaRt.P.al ViUi~J'I;0 Pd.
~"III",F J " Wall,O v d, V DM
Ni,kprk, S V 'l'&n

EEN SPECIALE ALGEMEENE
VERGADERING van Deel-

hebbers zal gehouden worden in het
Bankgebouw,

OP DINC}SlJAG,
Den 21sten DECF.:MBER eerstk,

's KOBGKNS' TKN IU UilE,

Ten einde de ACTE V AN OVER-
EENKOMST dezer 'Bank zoodanig
te VERANDEREN, dat aan Direk- JUIST
teuren de magt worde gegeven om zende Goede
van tijd tot tijd Zes Honderd Aan- PERS.
deelen te koopen en dezelv~ te ver- WARNEIt & Co
nietigen, en aldus het Kapltaal van ...,
de Bank te verminderen tot £12,000. KAZERN 8-STRAAT.

Op last van Direkteuren, ~GGELOOPEN, op den 8sten
WY November, EEN KLEINE

MARTHS. L. SMITH, BOESMAN, met den naam TlUI
Kassier,

ANDRIES, omtrent 3 en een hah-e
WellingtDn, 8 Nov. 1886. voet lang, met een zwart fluweeien

Afdeelingsraad van broek en een vaal baat je aan en een.... I b klein kepje op. Heeren en Vrien-.w.a mes ury. den r,:lieven zoo goed te zijn om

T E N D E R S . dadelijk' kennis te geven waar zulk
een jongen mogt aankomen, aan den
Ondergeteekende, door wien alle bil-
lijke kosten zullen betaald worden.

J. J. DE WIT,
Zandgat, P.O. Riebeek West.

JUIST ONTVANGEN
Eenige vau· boTenge.elde. OtktmlGHB.!D &GZijDen.
WARNËR & CO., Eentp z,!!,~!~ Bt~&D'beide.

KAZERNE.STRAAT.

Berlgrath' P~lbebbt'r8.~ ..

,~jiIiiii:----
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Weeskamer' .en

KIJAPP .1£R8.
(K 0 KOS NOT EN).

EER'STE KLASSE BELEGGING.(NiiufD' ~ tkrt Doe )
Bet rroote geeli", ua den dilllD&Dt·roo'bij

onl.n landgeDoo\Tabelr, liep jl. Dond~rdAgten
dode. Alle geY'lDjleoeowerdeDecbaldill be,on·
du all"f.roordeeld tol dW&l)IfArbttOua', "'"11'"
reDd. ftD Yijttol tieD jaar. Bij dale t,,8@de be-
handelilljf der ..u-men .. eet dat de Frlloecb·
JD&II T_iDt reed, tot Hj jaren .. erd veroor-
deeld-U. If"blelreo, dat meD bier III" ~eo 1i8lig
onrl.;zd daiyeleeb complot le doen bad.

De moorddadigea... nl eo de di.fatal bad plaat.
dea 26 Maart U. De beer rabalr, een Neder-
laadecb diamatJl.li.iper, wODeDdein Ilel!fl'au-
Itnet, bij den E",tan Road, .. u t... " dMIl,n
tuorer. belocbt lr"word.D door ttD pAa. oog en- I
II:bijDlijk ~ctabel. perlODeD,di. deo ... nech·
ta keDDeDpnn een "rooI" boenelbeid kG,tber.
IItt.neo te kOOpeD. T.n einde bDn ",habiliteit
te bewijllD, IooDd..n uj ban elalftoJrereeD!oetuur
lIIetden Dum nn een Parijech jQ.. elier , " ..Ik

.tllil'oueaint (die daan oor opJetl.lijk ,,~D r_ia Op WOENSD'AG' DONDERDAG,
:::ol~ri~ad~df(H~ta!~ ~~:atinui~IAe:CnO,"~::: c, PLANT " EN VOORRAAD en
werd lOOdaniginjl'uald, dat het ,oorateld~ dal . ,
de beid. perIODenyoor t"""lf duisend jlu:d.n 22 en 28 DECEMBER 1886,
diamAnteabaddeo!lpkccbl. D. beer Tabak Itet T RN 10 DRR IN D ~...:N MORGEN.
er sieh door versehalken ; bij brallt rijn ju... elen EN 1. DE WELBEKENDE EN ZEER VRUCHTBARE PL.AATSte rooreehijn, eDd. t.. ee IOo~enA.md. diAmRnt-
hand.IAArtrechten 'oor een .. ssrde .. n £140J VIJF-EN-TWINTIG genaamd" GLORIA," gelegen nabij de Rivier Zonder End, groot om-
nit, '0 .pralrpn .f, d-n ,ohr_oden d.~ terug te I 3 ME" . iland hti V
Itomen, 0111 de td.ll1t.loHt~n in lDtV8n.!t I· i trent 1:14 orgen. r ZIJn uitmuntende Zaa en, 'en prae 1ge ee-
n.m.n en de k00J).omte roldoen. De Oudste en best gevesti gde Hotels weide, zoowel voor Groot- als Kleinvee en Struisvogels.
Zij .".mon .eht.r dien d'll niet, m~,,, schr ••• n; r 2. DE PRACHTIGE PLAATS genaamd "KALE RUGGENS,'.'

fen brit'f. dat lij ripn Tl)!Ill'!ndtill d,'\.,r sou den 1:0- IK' bi . -w-7 AAP
meo. W ....rum , bl, •• uit b.t ",etlirjl: het hui.! en an tiens te en ua lJ A - gelegen aan de Rivier Zonder End, groot omtrent 1,306 Morgen. Deze 18
Yan T.bek "M. b-spi-d ",eword"n. on 'p den; AD d b t PI t . dit D' trikt•• r.tl!<op... ld.. dail "'I den et epo piano 00 I' ST voorwan .. een van e es e aa sen ill is .
and.r. _ubaien in b.t hllie ~.dl'1\jl'.n,en .. a~ .r' 3. DE PLAATS " ZWARTE STOMP," groot 389 Morgen,
dIU wd.k op 't buis." T.b,k "\land. nnd~ro, ALQOOK bekend als een goed stuk goed.
maAr all...n met lijn trOU" en ééne di.n8ImaAl/d. I ':::l M
D.n ,olgooden daol Kw"mene ij, en ,il ~inll·n 4. DE PLAATS !' RUSTRIVIER," groot omtrent 582 or-

metT.belrm.denAllr bo,en. T_.wijl T.bak d.: "VILLA CA-PRI," te 17'alkb"~l·. gen, gelegen als boven, te goed bekend voor verdere aanbeveling.di.mAHlen uit de kluis nom, Il.' een hunner hem I A AlA
lDet""."pl".rlendood.r" ••n .Ial("p he; huufd.1 5. DE PLAATS" HET FORTUIN," alias "TWAALF-
di. bembeIVu91.100edeed ne.rull,o, mMr o i-t . FONTEIN," groot 798 Morgen, zeer geschikt voor Groot- en Klein-
dan DAd,,~bi I .. n ....... Iijke" z il baoi g.",._.n,'
di. door het beneden lijnde dienstme,sje I<"hoor,j I vee en heeft fraaije Zaailanden,
... rd, en haa. n... r bo r eo ~."Jvli-zen. D. di--. n den Insolventen Boedel va.n DANIEL CLOETE en nsge- G. DE PLAATS "WELGEMOED," groot 575 Morgen, zoo
YeO stIlken d. diamar-ten ba...ti! in doo lak en I la.tene Echtgenoote, A. W. M. CLOETE. d als d d
liepen sonder ho-d de t rapp-n .f. b.t di.D"Lm,i8jeI goe a scan ere
om.... on d e d- ur uit. Cara L'llh'll. de d ieoat- 7. DE PLAATS "DIEPKLOOF," alias" WELGEMOED,"
m""l1d) had ec h te r d e I-':-)Iwovraigb.id .. n Krachtens een besluit van Crediteuren, zullen de Ondergeteekenden per groot 804 Morgen, bekend als eerste klas Grond.
Wt"fllt Oe ~nuwdl",~n D1\ te ho ll .. r, so 'Jt"ch HW

bun buiten 'lIu"J. b.ndJaojl"" hoar t'''''nlll.id.,. Publieke Veiling aanbieden, tegen een minimum prijs van £52,000, 8 STUK GROND genaamd " EZELJAGT," uitrnutend goed,
'U bllAr .,u.~.n "" .. ue·n lil I eh .,)0 h".Ólil groot 299 Morgen.
beg, (.~ wat r-r I\An de hf\od Wile ,J wist zij r:Jcb I Op de Stoep van de Koopm' ansbeursI"" t. ,eh.um. _n nd ",,' 1_,,:: d" .lu~t-li'·II"!) . , g EEN STUK 'GROND, tussehen "DIEPKLOOF" en
t, m.ol",.n tv! __n bunner, Tou,sRint ,f IJc- "KALE RUGGENS," LOT 1,lï5, groot 225 Morgen; extra.
;~I'i~;~~jl::';~:p.:~tn~i:r~~lijkeno.HDi.) ~')or een. OP 10. DE PLAATS" KLEIGAT," alias" PAARDEKLOOF,"
In,u!oCQonlA" de h.er T..b.". bad-nd· in lijn D d d 1887 te welbekend als een goed Stuk' Grond, daarom is het niet noodig hare

bl'if'ld, mtt t'rD h\)LJ~st jldvRsrliJkt' wond", flan ht"t on er ag 6 Jan hd· h dtb hri· G 7 1..- 1 d B thoc·fd. op ,iln kam-r. HIJ bd,told. IAr.p".m, . , • I .o~ amg c en e cse JVOn. root 1,0 3 :w.orgen, ge egen aan e 0-
mur I ij is oen b-JaarJ m:1". en .iJn ldld,. , i riVIer.
'oor ~tl~d )l~~Chi,k!. }luilendit>n wt:!rd 6r m'\nr I 11 DE PLAATS" CAN A. AN" I d Bt" t
YOor£G/.O ".n diAmontenbij Toa_int lorun.' TE 11URE V M ' .a.A. , ge egen aan e 0 riVIer, groo
~o"d," (hij hAi •. ) «WOhij 1I,.rr.st •• rd .... rd, • " 7~3 Morgen; zeer vruchtbaar.
ln~"8iJKt ell WI~t 1...., door d~u l.'"n~ d!H "eVRn- 12 EEN STUK GROND d " DWAA.LBERG " elegen
".oi. loop.ord•. cp ''"il Da.... zijn cel. l..rUilt. Al het Vast- en Losgoed in EEN PERCEEL, behelzende: .' .. . . genaam .' g
!le•• n .n ""~emerkl in •• n in d. ~arjl ".Anden, , I m Bot- en PalmlCtnVler, groot 445 Morgen, zeer geschlkt "oor Groot· en
rrJ1~ .. r) ".I.~~"H 7"?";' ""sr lij I.,.~ onld,kt i DIL welbekenclo, grootste en ouJst·'.<;evestigde Bezigheid bekend als de Kleinvee.;:e: ~~jn:n'i.~d:" ..'/d'~u~~~~~mRtme.. e !Cb.d". NIEUWL \ND BROUWBRI:J, ,1.tA-tot haren tegenwoordigen staat van 13. EEN STUK GROND, genaamd" UITKO.ST," gelegen als
. PRlm..r. d,. d..n "I •• hRd lo.... br.ill, .. i.t volmaaktheId gebra'(t IS Jaar. d.'n tlJ,l, d~ welbekende talent.en e~ kennis van boven, groot G78 Morgen; heeft goede WeÏ'\telden:
'Icb UIt de Tod ..n I" mhk,n) 'rrlln. In "'D cab. I zaken van den vroegeren to Igenaar, die zijn geheele en rgle Wijdde aan het 14 EEN STUK GROND d " CECIDONIS RANDT"
b.ul d_n 11O.'.,erIDAII••"I "Aar. Portland-HaRd I tot stand brengen van dl·ze Fers' KI ~ F b . k IJ \{ h' .. d f . genaam . . ,
"Jlt",ionI' rilde~, .tRple, d•• r. UIten I).p in den i nienwste UI moest verbeterde ~( .'tO L'a.,>s(lI kilo. nel" ed k!lct Inerdl~ lUSvan ? gelegen als boven, groot 454 Morgen; zeer ge~hikt voor Groot- en Kleinvee.
ompoteAd-R'Ra PPO'11ln•• 1 In <meen hoed I.' .101. !'Jen (pn oee u van e OS en Lr rouwerl) Ir: EEN STUK GROND I b ' I 814 .....

ko(.I"'0' Vi. kll,'"a .0 'de boedto"lOhli .. i e~ ~[Iléhinelle kan gevormd worden, door do velmélding, dllt de tegenwoordige iJ· as oY(m ge egen, groot .w.orgen,
"Iot ..n bem ~plu..kll< vonrj<l.nre~ler I..,d.nt ti-, \\ IIl1rde, naar de Boeken, £10:3,000 bpdmagt. Ue bronwerij i8 in stMt 10,000 genaamd" JAOKELSRIVIER."
JceleIJr'~"b'dand,rs, 'I' uden .-r IIru<Jld'IPCh,oiscb-dmoel',(;,.Ilons per dug te leveroo, De (1'1"1,t,~it van de ,I A le,," df\<7en een vorgeliJ' _ BovenoO'emelde Plaatsen grenzen allen aan elkaar, en maken te zamcn

.. 1'1 r ~n (Jl ~ aBn ZlJnl ODl I!' VI; ~RUW lf!'VtHi Ik' cl. P 'I . ~ •••.•

!. trroo,d .. l.r. \'..1""/. d.. En~.I.ch. "d IlR-! Ing nlt, on ~. orter en .Stout "ore,en zeer Iwog geroemd,. en competeren met een prachtige Plaats Ult. De Grond lS Incest onbeplnegd en UItgerust.
m-Jrl". 1lJ.~ •. n ,llI'Y 011 d. ~dlui,r."i. '80 e'D i SUCCf~ W1t guahlelt en prIJS aangaat, mpt het Ingevoerde artIkeL. De heer P. J. DE KOCK was zoo welbekend Qn men h.eeft zoo veel van
lD~d.bo-kl'ri~d. (1",,..alf't) ".1 Bfll•• n, l<"tI,. Le BrouwelIJ IS In heL contrnm Vlln de IIIeest bevolkte en rijkste Voorsteden" . , .' 1:_ d"
IIJO~ -e,.I""n •• n d"or derden. (Jo'lJd,~-n. b.· i aelegen alwaar bare prod t . ., . l"k h lh 'd d h d zIJn grond gehoord, dat geen verdele aanbevelllllg noo 19 lSo
"'·Igd .. Tl Tb k d Jib. :'" . , . uc en In z _er flIJ.IlZlenIJ eoevee el van e an 16 I".! VR A AIJE ERVEN I .' h bl .• d d VILLIERS
iD don TO;: en. Rl.e~.1R8 I. • ~e 1< •• • de! wordell gt.zet. Hierbij komt nog Jat Je Ilabijheid van dell Spoorweg het vervoer . u.c D.4 , ge egen.ln et· oeIJen e 0lJ> .-
Vit bet proc•• ".Iden yerschill.ode bij,onder-I van het Bter naar de ,voornaamste Ste,:,1en en Dorpen in de Kolonie, de Dia.mant. DORP, met v010p water.

h~d.n bt-k..nd hoe h-t c1mpl,ot lI.. m.rd en tot d. velden en nabnn~e Staten gelJ1skk'Jlijk maakt. . LEVENDE HAVE:
alt-oerll!f "".lot.n ..... d. (u leu' IV,,"da"rbij d. l)e BrouwerIj bestMt ,,' th t· 1 eDde'-
hLellO'"''''''Il'L k"'.elle bo. men hel b.oatTnbak Brouwerï Tor rp ~t 0 iO g. ... ..
Yan konl S"Q m.ke" : In 0./ e do..d_n of .!ee:'18 . l en. ~onk-amer, zeer groot en hoog van verdIepIDg ; RelDlgmgs.
be"llae..l,.,•• I.. n "f m..ken? Von 'cblurofurm kamer, ,ultgeru.st met ongeveer 130 groote Reinigingsvaten ; Machinekamer i
op M'O lakd".k h.d men dik.. ijl. Ilebnord,,..,maarHUlwe Keldp- voor Steenkolen 'l9'38rin ongeveer 250 Tonnen Steenkolen kunnen
~~n l"l.t dto<:hdP"d

ei-s hoe de Wd.rkding "¥••n worden ·.,eb~~geD' J',!outvloer;n met Bak; Bierkelders, Oven met Vloeren van.·rv "nr le u .. r e ~ eor ",{'Or ua b... loten, dD.~L. ~ J • h bl"
ol U. Pn__ r, p_o~f."minll.n to bond.n op koni _ ,Jel IJzerdraad, PakhUIS voor et otte 80, nltgernst met, Wasoh·, Vul.
Den.a kett,n. lJi •• xp-rime',teo mialukt.o) en Kurkmachines, R"kken. enz. ; Kantoren voorzien van alle gemakken, insluitende

~-""::_""'I kwa!~ ml~~)B II lpb ... "d o•• re,o, ~ . eD Brandkasten' ltaime S\allen, Groote Zolders, waarop een voorraad voer genoeg
• a, m••• n .J"P"'tU,·t· ... ~n~ malLlb·' 41 een ' d b Af:! k V h k:den ..... M.or 1J.nunCI·'" ~'-t voor twaalf maanden kan wor en ge orgon j I a om aten sc oon te ma en,

v ~a ....... "en- . V hK'" T' . k 1Iroedkearinjla8n, op .oor .... • .r .I~11. Ii ne uitgerust met twee PontIfex atenwas~c ers; ulperlJ en ImmermanSWIn e .
.Iag niet bebo-fde I. 11-- .rd.) dat bij 1.1f d,n De Machinerie behelst Koude Vocht ,f TlIllk," ,"Iontzeel, Zakhijschmaohine
dood~r m.1 Illata .on, en m.n d.n plom.". en Zaad bak Moutmolen en "Grist Hopper," Koperen Stoombekleede Heet
""rklnf( 101l~' rubber IOU omlOom-o '-de '. V . h d K' h K I 20lOaT,be).· fd d 1...)1 Vocht Ketel, van 8v aten In ou , twee aJaten onten oeers, een ·qaarter

••• 1 e "JU, . w. I u.t. oae , , . d' Q H k 'b' d b ddoocl-' . Loeh".1 .."rd,n maar " row hem t. Stampton, met een Steele sUltwen Igen .,tamper, "ar en van tnnen en oor oor p

.... ,Q? lJ 'j, de .ebu k,' dl. anders voo. Il_en IJ zeren valsche Bodem, door Bennett, ,an Londen,ltwee Koperen Ketel. om "TT"' t';
••IIt<!Aad,boe .I,eht ouk, ,ttrul(deina', had •• 0 in te kooken (een 80 en de andere 65 Vaten). AI de Koperen V.' .. ,v;r
afkeer un bIOt'd.. r~i.t.n! . -. I' P tI Wood emS8k~ Gegoten IJz;eren Hopkuip H(l~ .•lo8n zIJn oor

\ r-.md ~.DO'I!' bl.elr d)1 ~eeD.prutJe maar on 1 ex en g". G' ~f: ,'. t'-pers t"ee 25 Paar·
leD f.il le liJD "arot re.da bij hel e.nte be~k denkracht "CornlBh Stoomketels, een lVynn~ S d t 'I' d d P P

. ' b" T J B' 3 lP' W t ~,Ll enptlll v le en e omdal lJ.r IIr.cJO .n ralm.. IJ .bak brof(tf1D,voor ong Ier, een I!!lg omp voor a .er,· 7 P d k ht St . h'
mad laatatg.ootmde g.re.d h.l .. rraoj.T:ij~ een t:iiddeley &. Mackay's 25 Paardenkra." ~en aar en .ac oommac lue,
".rktail! 0lI T.b •• '. bodd te riilten, toen .... et- 10 d . t k d k -,,& VnesmachlUe (die 50 Gallons Water. gra en per mlOuu ou er a" V'kjl'eDo.mdeboo~oot- b n als •• n rt_! on r.l- n..· 8 G k' F:'" maken) een Morton's 50 aten Vertl ale

. h~ td' II lt' G _" -,. JMltrlgator Ist utpen van ' P h Ik... r. ID ,V.' oor Ill., n ',; ,....ar 0 ... 'nM, ' _ .... enhout met" Attemperatore en arao nten, e
thin t do ,t,.l }unr a nOI~. ZIJ hadd.n reeds en stMt ongeveer 6,) Vat" ...__.. I .• ,
to.JDbaD .Iag kunn.D .Iaan. Toeo de &IID....I De Gebouwen (J.. . te ovatten. ,. ..
dan ook werk.lijk plaata bad, .1 "88 het leo b 't _ Br'lUWen] uttge~loten) Op de Gronden van de B~OlÏWerlJ
.. hamaaa" mo".IiJlr, liep LJoDu£cioreed,. bIj den e!l~n UI. ~n eerste kla8se WOONHUIS, uitgerust met alle ni"uwerwetsche
.. meD .Iel{ ,,; hlm.r ~Rf.echler, oru ,.Iulr- gerieven, IU erfecte orde H I' STH~ KOERS HUIS, W oonhnis voor den Brouwer
tier nD 'IJO k I. " •••n, liJD .J.gtolT" nl'1I' en Klerlr t' " , G' 'd K' .. T'
een t.. eed.u ,'.g op bot bO'l'd al~ortoe htt ha. wio ...." ., en VIJ FT! BN COT'I A r;s voor Arbei era, ulpertJ e.n .lmmermans.
•• npad le k.aen. ,J. ~els, Hopvelden, Kru.:en. De Grond om dit eigendom gelegen 18 uItgestel kt en

lJ" ma' .. yolilde op de miadAad,@nm.1 d' ...Igt begroeid door Dennen, Eiken en Zilverboomen, die als Brandhout verkocht
daadwerkelIjke al"o~d.ro .. erden Il.a.tral' .'1 en 8anzienlijk jaarlijks inkomen opleveren.
P.noDetI, dl~ er etec .....r aan echuld" dn.. •
IIIUl lieb aebter de scbermtn Dadd',o :h~·~eo, DE WATERVOORRAAD
.la IUIIlmerlllnlllIerom.n dAt Jl _ntlDci~c., T .n.

alJlt, lol 15 laar .. Old !e,...JOrd... ld, ,{ndl ~::
cl.. opj!'.I.jld•.• tuff.o t- ugt. Deollr,cio",I ech-
ter .Ia belOODlcgYO-,r li jo YerklapP"ll.w.l "at
.. rmlod,"ng nO str.' kriJjlen.

Zeer Belangrijke Verkooping
VAN DE

Brouwerij,
GEBOUW£N, MACHINERIE,

Nieuwland

P. J. BOSMAN, P.W ... n.,
AC.lagdr.

Stellenboscb, 11 Dec. 18Bu.

WELLING 1ON BANKI
Berigt aan Deelhebb ers.

O·VEREENKOM~TIG Aote No. 14
van ]884 en Aota No. ]5 van 1885,

vraagt de bovengemelde Raad om T~n.
ders voor het COLLECTEREN der
HONDENBELASTING in het Distriki
Malmesbury; het Distrikt te worden
verdeeld in twee afdeelingen, nam.: No.
I te bestaan uit de Veldkol netsohappen
Zoutrivier, Saldanha Baai, St. Helena
Baai, Hoetjes BMi en Sohrijverllhoek;
No. 2 uit de overige Veldkorneteohap-
pen in het Distrikt, tegen zooveel per
!lond ; de Raad voorziende den Tenderaar
~ '''D Lioentieboeken, onder voorwaarde
d~t :lezelve den R.: ad sullen overhaadigd
worden' zoo dikwijls als vereisoht wordt
na de 'c.."IJlektie. Tenders kunnen zijn
voor eene of beide afdeelingen, maar
voor elk afr.,'lnderlijk en elk Y'oor eeu
jaar, nam.: 1t.'l87. Tenders moeten bij
den Secretaris in -ntzonden worden TOOr
of op den lOden J~n:tarij 1887. Ve!:dere
ioform.tie kan Y'erkres'en 'Worden bIJ het
Fiaanoieele Comité del Baada. De Haad
verliindt ziob Diet den laa~lIten of eeni.
gen Tender aan te nemen •.

Op lasi van den Raad,
H. P. DU TOIT,

Secretari ••

2,200 Fraaije Jonge Ooijen, van 2 tot 5 jaar
1,200" Lammers ,

800" Vette Hamels, 3 tot 4 jaar, geflChikt voor den Slagter
1,000 Jonge Hamels, van I en 2 !Jaar

300 Oude Ooijen
20 Ooi- en Kapaterbokken
40 Jonge Ossen en Koeijen
90 V ette Varkens, 2 Mri'gll8,nder Bullen
1 Paar Ilktra Schimmel Ka\-paarden.

De 8(1~<apen, Ossen en Varkens zijn allen in uitmuntende conditié,'
goe(~ voor den Slagter, en de aandacht van kQopers wel waardig.

·VERDER:
200 HENGST· (,il MERRIEP AARDEN, in extra

conditie. De Paarden zullen bij de lot word~n opgeveild, volgens condi-
ties te worden afgelezen op de Vendutie Een goede kans voor Specula-
teurs Kom dus en zie voor melve.

BOERDERIJGEREEDSCHAP :
1 Kapkar, lOpen Kar, 1 extra Bobfag~n . . .
1Extra Nieuwe. Kap:wagen, 1 Set Trekgoed en Jukken, compleet, 1

set Tuigen 2 Paar Achtertuigen, .Ploegen, 19gen, 1 lot Gereedschap, 2
Zadels en 'Toornen, 1 Legger, 2 Azijnvatcn, 1 Kruiwagen, 1 Lange Leer,
Ankers, :JIalfamen, Giftpotten en Balies, 1 Zeepp~t, Voorhamers, I. lot
PloegschAren, Zakken, Graven, Pikken, Planken, Riemen, en een memgte
andere Goederen, te veel om te melden.

GRAAN:
Kantoor van den

AfdeelingSraad;' Malmesbury,
7 Deoember 18d6.

40 Mud RDg, 1 lot Haver en 1 lot K\1f.
20 " AAers, 1mud Steenkool.

HUISRAAD;Is overvloedig, en van de zniver!ite 800rt, en wordt verkregen van twee sterke,
nimmerfalende Fonteinen, en naar de Brouwerij geleid door IJzeren Pijp'3n naar
Een grooten Cementen Vergaarbak op den Grondvloer van de Bronwerii.

HOTELS EN KANTIENS.
1 Fraai Morocco Set, met Sofa en Stoelen
1 Ronde Mahoniehouten Tafel
1 PaardenhareI). Set, compleet

Groote Kasten Mahoniehouten Wasch- en Kleedtafels, 1 Groote
Spie'gcl 1 Cheffonier: Groote Spiegels, 1 Sideboard, Led.ekant6n, Stoelen,
1 Easy' Chair, Eettafels, Huisklok, GlIl.8- en Aardewerk en Keukenge.

reedschap, enz., enz. .• _
De Meubelen zijn alle van de beste soort en blJna meuw·

VERDER:
1 Groote Perambulator voor eeD, Invalide, en

LAATe,~'Ji:LLJ'Kj
1 IJ r:eren Safe (Brandkast.) :

Bonus zal gegeve~ worden.
VERVERSCHINGEN ZULLEN WoaDEN VERSCHAFT. DR ::n::ntell~ M~k=

Het VASTGOED zal op WOENS~A. G verkQcht wor- Via lIrI&deirr., em ~ ucJeren ~Ot_
den en de LOSSE GOEDE EN daarna. . ,.. "ullr 1I.m., te lt. BeleDa .. AICeUiiII

al~' ODder uu.~M. J. DE KeK,} VOOBBNGBLAND.
P. J. >DE KOCK, Executeuren" TARTAR," Kapt. Tunas, 29 Decembe
C. M. M. DE ·.:KOOg, Testamentair. via Madeira all_.

geb. DELPORT, ' "MOOB,' KaJK•.~alJ'J'm, 12 Jan1W'ij, Tia
st. Hel.Da eli Madeira.

Caledon, 10 Nov. 1.886.· "TROJAN," Kapt. LlDIa, 26 Janaarij,

H J DEMPERS iA "slager via Madeira alr....
• ' • , ~i • aETOuBKAABTJE8 DUl ENGELAND, glLDg

GEORGE FINOLA'Y & C· 0 ::Y=iD~eriD~"::O=t:~~~b~~-:
~~i'::E~lff::át.to;lM"::.'1toUd_ . .', ' i' , i,~~?u..:;r~1i~
GEGOTEN PIJPEN, tot 6 duim, AARDEN PIJPEN tot 12 duim < BIEDEN NU AA~ Voor Vnebt of P_,e doe .tIl UII~ Uil d

~~r:~~1f::";l',j;=e ~lB~IHL8 TEG EN VERMIN DER.lPE PRIJ i.~EN:KalltoreD Y&Il de 1aIU;:O~'~;=~IN dit Inlltituut voor Jongens VAL-. 8IXKELS, UlSBN. A."'- ..De BeadeNer voor ZOAfrika.

~i:~~~r:~Gl:~~:~~b?:a1:;~1~' BRANDRA.'S BL
A

O
L8

EOIO][,VAN ZWAVE' ,Jl!~!P!!!~BBBLO!1.~~!!'l; J. s. HDOGENDooRN,
ND, gelieven ten eente aanzoek te doen JU. ~ CRADLE ZEISEN, .Bikkela lMcOOOO . 'B SOHAPDV!P AAlfSPB.BIBR. uz.
biJ' den Hnisvader, den- heer D. J. DE IN *"" GROOT 'EN KLEIN. VELD-In TUlNHE!ltEN DAlI80 EBS"Pijpemyoor D_ 'I.

J. BLADKOPI!.R,O .... clo. SLUIBI[ NEN•• oor..... DBGR.U'ENI88EN ..... omeo, Dood·
.Kcx:~ of bij Dil. NtITRLn;Q en Prof. iIJ H d P kh' KOPEREN KETELS, HooldeD eDBod... BBUZEL. UE. Verf,.oo., Olijfolie D kWteul LijkkoetI _ .!ioawkoetIen po
lf...uIB, L~en van hat Bestonr.-Logiee i zer- en ar ewaren a UlZen OB'UOPER BOLOJlER8EL, BlIk 0._'_" -~.......NeCl, ill deo korta morHjken tijden MPD
t40 per Jaar, alles IDgealoten, met i3

1

t nOTSZOOT,yOCl.V" . WU~l'O ,Ga."· •• _njpIIa, den '!'JHjPtllaJll9le.·· ..

eDkeege]d., PLIINSTRAA! KAAPSTADi IJze.... "·.ila. Já GtlYëI .' a 't:_:'JraaW1'i41. ·.Mi.·'.... &M,.w.~boeoh, Deo. 188Q, • , &..... UJ ., r"
,

. -

Afdeelingsraad van
mesbury.

Mal- Met de Bronwerij in verband staande zijn 25 Hotels en Kantien!, die allen

Iden naam hebben van goedbestierde en goed betalende bezigheden te ZijD; zij
zijn gelegen in Je beste centrums van Kaapstad, Nieuwland, 'Wijnberg, Mow·

KENNISGEVING . braJ, Woodstock, Kallcbaai en Simonsstad.
• . . De Bronwerij beschikt ook over den handel van een groot ~nt&l ..andere Hotels,

a __ -- . die op de voerwaarde vs.n th'\ns bestaande Kontrakten verphgt zIJn met haar te
elIIIIg eeDe!_Belastmg. cideien. ,

HIERMEDE gesohiedt kenr.isgevi Dg VILLA CAPRI_:::J
(Jver~nkom8tlg Art. 39 vaD lN t . W . zee K .

g Tan 1858 dat OP' .. k e Die bekoorlijk gelegen onlDg aan den kant, te alkbaal.
, , ep ue BIJeeD omst RI

,an ~l'Zen :Afdet-lio';;sraad, gehouden in DE VOOR AAD.
het S'adhDl~, or D' g ds." den 7denD b !i-(' r In s ,."
E~m Be~ .66, eene. H~LASTING Vhn
p,l nLVE PE~Nl (td.) IQ het

OD ... Sterling, voor het Jaar 11:l86,gehe-
.....ell en Itelegd i! op alle daaraan. onder,
bevige Valtgoed . in deze Afdeehn~" In
de proportie vao ~ er van voor Publieke.
en i-er.van voor Afdeehngawegen. En
dat gezrgde Belasting verschiJnt en be·
taalbaar worden zal aan het Kantoor van
dezen Haad op den Isten Ft!bruarij 1887.

Op last van den Raad,
H. P. Dl: TOIT,

Secretaris.

44i
UNION LINIE.

KOBIBKLIJXE MA ILDIDST
mOB 8TOOJlBOOTil.UTsêH.APPIJ

<BlPIRm

Kantoor van deo Afdeelingsraad,
Malmesbury, ï Uec.1886.

JAMES ROBERTSON,
BIEDT TE KOOP AAN TEGEN LAGE PRIJZEN

Bestaande nit Mout, Hop, Vaten, Bottels, enz., enz.
Voor verdere bijzonderheden, enz., doe aanzoek bij

WALTER 8EARLE,}
G. W. STEIJTLER, Curatoreu •

Gebouw der Kamer, No. 2 Kerkplein,
Kaapstad, 1 Deoember 1886.

H. JONES & CO., Aflsagers.

Stellenbosch, Eikenhof.

De Heer W. HERMANN
PHOTOGRAAF,

B.TALPLEIN,
BEEFT, om zijne Buitenvriendel

~ ~emoet te kome~, zijn prij-
Ben vermlDderd als volgt :-Oartu,
alf dozijn, lOs.; dozijn, 158.1
Ka.binets, half dosijD. £1, dozijn,
£1 lOs.

KONIKJtLtlD nn.DIZNS'r

W'ARNBR & CO.,

SH£'RIFF'$.' ;SALES.
DmTmóT OF OOLI!ZBtRO.

IOON J. GRAHAM,
High SherHI.

Bigll Sberir. om.,
lSLh D __ lter, 1886.

DISTRIKT OOLBSBERG.
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