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CAL-

VINIA, .. I VERKOQPBN op 4eo
Bijeenkomst van
ZATURDAG NAMIDDAG Toor bet Tol,
Deelhebbers in bovengemelde geod.
NaChtmaal te CalYiaia, bilt "olge~d.
Maatschappij zal worden gehouden EigendOID :1. De koetbare plut.
"wpaUG."
~n het Kantoor der Maatschappij,
bebooreode aan den boedel TaD A.. W.
einde van Langestraat, op
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leo, Deod·

eD':'::

Kaandag,den

Slsten dezer,

TE 12 UUR '8 MIDDAGS,

ta'.

2. TWEIil PRACHTIGE

Drie Direkteuren te kiezen in plaats
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A. D. KRIJNAUW,
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DEbovengemeld
Jaarlijksche Tentoonstelling nn
zal wor·

oorK68theden en
zich bij

Geeoctschep

den geboud en oP'

Vrijdag

,LIER.

,

.

28 Jan.

1887.

.Boedel 'an den beer L. A.. W. S,

VI8AGII.

, bo1'8QP-

LEB,

1'1

SOMERSET WEST.

[)IBlIBT

---...
~,

YertrMba

B

'a - PIJ·
nd....
~

Tu:, .. pe.
LE," Kap&.

0"

::'i,~

A

AN NABESTA !.NDEN en VRIEN·

DEN wordt hiermede hekead gemaakt, dat op deo 12deD d8'l8r Ona ODtDO·
men ia door den Dood,maar fti1ig in Jesuá
armen, ODS teedergeliefd.n jourtedoohtert je CECILlA
CORNELI
HES.
TER, in den ouderdom vaD 1 jaar en 8
maanden, na een smartelijk ]ijdea 'fan
U dagen. Doe zwaar dit Terlies on.
heeft gekofleu, zall611 wij ons tevreden
stallen, want de Heere heeft gegeven, de
Heere heeft genomeu, de naam des H ...
ren zij g~Joofd.
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J. SLABBER.
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M. U. SLABBER,
geb. Du ,Bou.
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met eeD extra Woonhuis eo Tencheidene
Buitengebonwen, Stal, enz.

II. LOSSE GOEDEREN:
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Bet" heel •• roo' t....... n ~~39 Morien, beslaat eea deel JaO be~ belte Weinld iD
bef,
QIlÏ~tciWD.
.
;
Op tie PMa*a »~QLOOli'
lijD 'wee WOODhIliaen, elk Dl" eea sroote ai.._., ...k~
beid be .........
po_" pd beWMerd.
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Op de·PIMW JI1If8AM; llijaeea gtriaIijke woaing a twee ~
Damaea.
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(\ VERLEDEN op den 14den Jsnaarij
\!Jte" Adderley," Ki~I,mijD
teedergeliefde echtgenoot 0
QLOETE, in
den ouderdom Tan 50 jaar eD 10 dageD;
diep betreard.
A. M. CLOETE,
geb. lUIu •

:KENNISGEVING.
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AN FAMILIE

EN

VRIENDEN

wordt bij delle kenni. gegeyea dat
Jongejufv. ANNA C. J. ROSSOUW
gisteren &Ihier l&oM iD deD Heer oatlispen ie, in deo ouderdom TaU 71 jaa

P. J. BOSMAN.
SWlabolOb, 18 J.... 1887.,
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III DE Kill~UTf

VA.STGOED.-De
Kostbare Plaats "NIEUWE OORP" en daarGronden, gelegen ala boven, langs den ~~ON8.B~9',
in de nabijheid van het INSTIT\J UT "~~,"
beplant ~et een fraaijeb
Wijngaard van circa 90,000 St<>kkI>D,fraaije VruchtebWrden,
groote
Hotltbo8scheti, uitmuntenden Tui,ngrotW, prachtige Veewéide, metvol~p

_
i~t.ruotien begaDatigd door den beer D. F. HOT.BA
~U
T....... D... it.ió du Boedel ft1l wijlea deu b_
JOHANNES .ABNQL
Leggers,
SUS KRUGE&, .LpeI' p.bIieb YWiDg Terkoop8D
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I• aangrenzende
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ua1ij:iaanst.,

Op

H.' JONES.
UlTGEBREIDE VERKOOPINC

v.erltoop~,gen van 4~n heer F.

Boedel va.n DU1EL.,J,OHANNES.

Blaauwb,rg.
.
De heer ,JolUBDS TOBW lua(,um8, voor CoIl8taDtia., Dïepmier,
Duinen, No. I, en ~lekk«1 gremsea- '
de aan. de ':Mummpaliteiten na
Rondebosch, Clarem~mt en Wijnbeq.
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AANDEELEN.-6

vaa den

.Á,,BlKAANSCHE

voer het jUd' 1ss.1~ gelieven
den lWpsehen Af~gsraad
,der Wetten 'No.14 '~ 18S"

HAVE:-2 Karpoarden, 13 0 ssen en X'fien, IS VarWefltelijke Provincie Bank ~ 8 Paarlsohe ~8ODeD,aangesteld zijn om d_ye,
'
:~~~Ïac~.:.aatechaPPij,
6 Paarl Wij~t.lehappij,
1 te
8DPJWro8 MAL.UI ~'

5

otJ#a~en te.n Kantore

Z te P~ETOJlIA~'ZulD

.~wg;,

3 Azi.jnvaten, 1 lot
enz.
Ploeg, S Culti".ton, Tuigen,
Sboppen, Graven en Ma'Qden, I lot Hout, e~. '.!

geroocLacbap, 2 BrandewijnkeïeJg,

J~Am

'TlI£ND ERS:-

.....

bekwaam zijn Onderwijs ta geTen in het
Hollandsch. Salaria t, 150 met !24 .,oor
Hlliahaar per jaar.
Applikantan moeten den .,roepteD
~tum opgeTen waarop zij bereid zuUên
Zllo hn pligten te aanvaarden.
.
Applikatitia met Getuigsohrilien
.al·
len worden ingewacht door dea Oudergeteekende tot op den laten Februa' ij.
D. LOGlE, Hon. SecreUU'ÏI.

B.

-
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ta

Qoa¥t~m$l

0
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9 Gl'QOte Stukvaten,
12 Kuiuen, 6 Pijpe~,
Halfamen; Wijnpomp, Trap-, DrUiven- en Oti~erl>alies, KeIdergeree<h!chap enz.
•.
I. VASTE GOEDEaBN :
lil. BOE~E,RIJGEREEDSCHAP:
1 W age~, 1 ~pkar, 2 Open
De '.elbekende en Koobare' Plaata
TWEEFONTliJIN, groot &,~2 mOlgen.
do., 1 lot Twgen, 1 Kafbok, Ploegen, Eggen, 1 Culti?,ator, 4 Va~n
d6YoIgeo.d. Koe'bare P.laatiau, Boerderij BeQoodig
Tweede Klasse Publieke DeJe Plaata ia bellend als eeD vau ·de ZONDE'B, DE XI.NSTK RE$BRVE,
hedeb, LenDde Ba, .. eaL
,
Zwavel, lZadel en. Toom, en eene me_aigte andere artik~n.
,
School.
'
vruchtbaarste in het Di.trikt. lOOWe]'
L Gedeel" TU de P.Iaate BRAKKLOOF, ,~
1,392 Mo.Jpn.
IV. LEVENDE
HAVE:
.2 UItmuntende Paardap,
5 Elela, 4
voor Groot- en Klein.,ee ala voor Zaaijen. Gedeelte Tao. Pt.ta RN-BAM. 1,123 Moraeo.
' .
Koeijen, 7 Vark'mB, enz.
..
ENOODItt1t;--een ONDERWIJZER
rij ; heeft verscheidene FODteineD ea een
IlL ve Plaatl ;WBOO'~-'rILL
en rdeelte YaQ ENdWELL, te_eo
1073V. De gewone vE'rscheidenheid Voor-, Eet- en Slaap~er
Meubevcar bo",ngemelde
School. Moet prachtigen
WIlsdam.
Zij il beboawd .llLorgen.

TWEEFONTEIN.

~BBB.

A "D"A!Tc:::l

1~ F.Iil~R{)A&U 1887.•
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iPablieke Verkoo"'g.
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henat
~gen, deo

en
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.,anl*

Er zal een Promenade Concert in deo
avond zijn, als wal_lneer ~e Militaire
"Band" tegenwOOTdig _1 zIJn.
r-i
Ten gerieTe van bezoekers zal een
E' OndergeteekendeD, in hunne capt.Speciale Trein naar de Kaapstad Tertrek, oiteit als gezamenlijke Oaratoren
ken om 11 ure des avonda, onafhankelijk
van de speciale treinen des morg6lla en in den' InlOl.enten Boedel tan Ocnu
JOH1NlUI
KBtrGJlB, van TWEEFON~
dell avouda.
Vel'veraohingen lIullen 500TErN, Distrik' Satherland, zilllen pa.
al. gewoonlijk kunnen worden verkre·
bliek laten verkoopen,
gen op het Terrein.
.
Prijslijsten
kunnen
bij den Onder.
getee ken Je worden verkregen.
10 F.BBB.UAlW1886,
G. L. MEIRING,
'lBB .~ftJl
.
Seoretaril.
Stellenbosch, 10 JaDuarij J887,
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To, het B~nw~!l van d~ V~REEN1GDB KANTOORGEBOpW'EN,
Toor Bpeoialea
LaDddroet,)1 IJooommll8&M8, e"s., ens.,
.!
heer GIDIOll HIIO!I.
5. DE P ACRT na de plaat. OORLOGS.
FONTEIN, 'aD den beer DUID HOO1I'.
6, EEN
KUDDE
BCHAPEN, No
waarvan de PlaDnen en Bpecifioat!eD te .ien .ijll bij deo
' al~ LanddrOlt, aldaar
prachtig Rijpaard, me' U41el eo klom, '·1
Pholiographien Dn een gedeelte der Pl.auneD sija ~
aan het
an toor
GewNr, een 0. en eeu Kar.
i
•
7. De plaat. TITUSFONTElN
iD bet 'fan dit Blilél.
diMriot FRA8EJ:lBURG, behooreade .. 0
De WftrK.... ~n
$a worcln t'erri.r' teil geooege
of meer personen,
d~r DE .:aEGElUNG1AA~ TE-WLTZ~N.
: .
deo, BoeCel nu wijleo Hoorll HOOI18IIf lal _rtoe
Tl!I'koebti wordea te TITUSFONTEIN
op
De TenderlJ moeten op he~ CoUTer' gemerkt .. lIij~ "Te~,df
Kantoorgebouwen
15 FEBUABIJ AANST.
BarbertoD "en Yei'ge~ld s-.0,~n eren 80hnltehJke .,erklanog 'fan t~ee bSToegd8'
8. DB GEHEELE
BOEDEL nn deo
p8rtODeo. om me' aen persoon"da e Tendert, Borg ~ ataa .. ·'voor de behoorlijke n..
beer M. G. LUlID aal Terkoob~ wordea te
van heL J01!tr~&.
•:
TWEEllIVIER,
aan de VI8CHRIVI&B, komin_g
De iegeriog. ".rhindt. aiOIl ni~ de laagate of eenige:-tei ~iTender aan ~ nemen.

op VR~.DAG,
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met ,volop 10l>r.end Wate~. De Gebouwen be,.ten
'lIlU;U~.U
YaW4lii..tie
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100 Vraob.'boo ... o; beneYeoa'''i!,eo
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Schurén, 8talle~ W"'f!I"~"'''''.............u p~t1_g Den&eiábollo1l'i.heett eeu ataodh9lldeadeo Pilt • .graat boY'DateD &aD .
;' a.lSOQk, ee~a.
Woning in ~."
DIQIiIU~.Ó""9""a&_'"
eN ~g'rfner.
.'.
:
_.L.
k
. d
&~
: 2':-JpJLD'R-~~ ~BOEBD1lBIJ()EBEEI?80HA.P,be!s~nae in: S,'.k~!l, m_ ze er regt m e Veeplaats
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Itu ,l'aa llfQb&el.,:.Jtlt1pYelleD, MaadeD! G~1'8n,'Pikkeu,; epi., en•• ,Beneve~1
II.
'De
Plaats
GEDEELTE
VAN
RONWEE,to\~:seri:aOnex
boven":
lJ OMIea WilD eatlO ~
Wlln, 111Jade'het r.~t tan deo ·Iaataten staand. e, beplan. met circa. 40,000 W"\ingaards
n, ::eene ~enigte .
~Il!TP'U
1_ "'.4.1Stoel
(
d IJ n.l..rd ha)
Vrudhtboomen, uitmuntend Tuin land, groote Houtbouc"n,
met volOp B··O'lmtnr.·_tnu l.áJIn... ", tr'nnR ·1.OGII
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~. DE PACRT "aa de plaau BaODE
van Je heeren GIE, Roux en Vos,
WAL, in bet distriot FRASKB.BURO,
die aftreden maar herkiesbaar zijn.
beboorende ~ de1l Boedel fall wijlen deu
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