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;9 St. Georgestraat, Kaapat.d.
1\ VOER. UITVOER

VERKOOPING
OndeI- Proces van het Hoog Geregt8hof,

SOCtATIË .
. VASTGOED

.&•• il~aUe ID van Baedels. .IN HET '

I -.-:::±::-::::::-:;:jL._ G' DISTRIKT STELLENBOSCH.WERK 'N --
, I TN .ake - tuseehen de Zuid Afri·

v~ OL kaansche .a~ociatit', van ~

KOSrTB'AAR V TCOE'O ~G~=~resM:~D~N~7:~W~duwe van den beer WILLE)[
DANIEL FA URB, Vérwe~rderesse.

In ide Afdeeling V·-.__.....
In den IiJso,venteo Boedel van! AB,RAHAM

DE Ondergeteekenden, behoorlijk i daartoe .._no •••

ren io bevengeneemden Insolveuten
Veiling Vélkoopeil voor bun Ka.nt'o~en te ViCl

OP ZATURDAG, 27 JU IJ AAN ST.,
, ! ''; TEN;n URE f.M, : '
Zeket een half onverdeeld el in de welbekende

Wei· en Lai.dbouw Plaats HOUWATER, n tie AfJedillg Victoria
West, Veld~ornetscbap Wintervt'ld[ il'l haar }!root ongeveer 7,914
morgen. l1r i8 een sterke en uiinmer fal e Stroo n Water op de
Plaats; die niet b ...kend is, zelfs gt,durende de rootste droos te, gemist
te hebben, 'De' Gebouwen zijn hecht en geri ook, eli het Weiveld voor
beiden, Gr09t en Klein Vee, is uitmuutend. Plaat; is ZOO wd en
guDstig bekend, dat verdere aanbeveling bij onnoodig is.. •

Kaap~tad. 26 .Junij 1889.
I '

J. B. iAURET en Z
i MONST R

BA:NBOEK .L. TERIJ,
I V~ f. I '>

V~ST EIGENDO
I '
I V~N

H. ~. LOUW, Stellenbosch,
Eene Zeldl&~e Kana voor allen II Eene gulde:!

een ,iede*, die lij Q geluk wil bepl'08veu m t
belégge~. aet het vooruitd6't om tie eigenaar
en ~ Goedéren ter waarde nD '£12,000,

! ---

DE'()nderge~ekende besloten hebbende, om un O~lleD,ooe~~ nur de Trann&al te "ertrekken,
&allijne k~tbar, Wijnplaatlen, Vee en Losee Goederen de Afdeeling Yan Btellenbcecb en

lijn fraaije EigendolD in de Htad Malmelbury V&ll de ha~d door delehe Toor competitie
&&II te bieden Hl prijten 100 all hieronder vermeld door Jplddel eene Loterij.

! ISTE PRIJS,
De kOltb~ en Yruohtbue WijDplaau ol Zorgvliet,"

mijlen nn do $tad Stellenb~lo~,~ aan den ~oet van .. SiQjont'ber'l!:,
be.!laande in e«(b groot en gerlc~~Jk Woonhule, met ee,;,
Dak, op de lIle~t Terbeterde Wijle gebouwd, Wagenbal',
Aan het Hui. i' eene prachtige Boomgaard verbonden,
boomen bevat,: waArde ten min.te £4,000 en een ui
groote hoenelheid Wijn en Brandewijn oplevert,

2de Prijl,+De kOiitbue en fruchwue Plaata ,e Simon.
waarde ten min'.te £2,000,

3d, Prijl,.J...De kOiitbu, en mlohtbare Plu!1 .. Kui""rilberlt." 17~ morgen, gelegen ali
boTeD, waarde :ton min.te £1,6 0,

'de Prije,":"'De kOltbue eD nuoMbare Plaata .. Jonl[el'lllloel[.' 175, morgen, gelegen ah
bo.,en, w.. rde ten minlte £1,335,

Me Prij.,+-Het kOltbue Erf met de Gebouwen
waarde £600, f

N,B,-De! boTengenoemde VierOoWijnplaat.aen kULncn ten mieste ieder 'I)(i
Leggen Wijn ~n 25 Leggen! Brandewijn opbrengen (met .M"..!lw,.ini ookOlten.) De kwaliteit
Tan de Wijn i,' Tan eeDe extra goede aard (door geeDe pi 100 selfi dat de heer
LoIYll' Toor een Iun tal jaren ontvanger il gewee.t van lJet Gouvernement, en Land-
bouw M.. tech"ppijen, Daar ie' ook e,e~ overvl~d ,~an en helder loopend water het
geheel. jaar door, heide voor besproeijing ea bUlleliJke doel,ill,den De weide i. geland eo seer
extra. ! '
~ Prijsen, be~de ieder ~D eene S~VIl~ vaa 7 en 6 -- .... -.~.
9 Prijsen, b~l&&ode ~eder I~ twee G~~tkulp,en van 6
• PriJ16n, b~l&&nde leder ~It !",n bijna nieuwe B

Afkoelenikompleet, pnJI £SÓ elk ... ...
1 Pri~. butaande in 2 Brandmjnketel. met Afkoelen,
1 Pri).: beatajmde in eene Nieuwe Wijnpen en Druiven

wtTindingen, kOltprij. Oo .. · .. ' :..Oo ... Oo,
1 Prij. beat&allde in een WIJnpomp met Balie, PIJpeD, ens.
1 Prij.: beltJi,ande in een lot Persbalies, Leggere, P

TrechterS; eOIl" enl, .. , .. , ... :Oo
9 Prijsen, beet.aande 'ieder ID twee Ezels, wQard~ ,UO elk
1 Pri~s, he.táaode in 160 Sohapen, waarde .. ' .. , ...
1 Pri~., best.lande in een Grooten Tranlporhfllgen ~ompleet
1PriJ', bestaande iD een Wagon en een !;lar IDct TUig Oo'
1 PriJ' bee~do iD een Wagen Dlot TUig... Oo.'Oo,
1 PriJI: best¥nde in een Kapkar o~,Veeren, Paar Panrdeo
1 PriJI, bel~de iD Drie MelkkoclJon ... ... ...

,DE,
DEEL59.

ernements '~
gen.

West,

,
V£N :K08'l'BilS I

Vaste el) Losse Coederen. '.;
2('>'étra Vette Kapate~

'.tlo'k1!en. { ,
800Extra Vette Kaapsche

Schapen. , .
2001xtra Vette 'iterino

Scha.pen.

ontvangen.

--1

DE Heer A. Z. VAN WIl~, van "
, plan lijnde bet diátri.kt te Ter.

late~, ~eeft den. Onderpteekende
met lDItructiee begunstigd,. om' op de
plek Jlel: publieke l:eiling,

OpVrijdag, 2e deler. OP DINGSDAG,
~. AI, lk lJnuergeteekende publiek 27 AUGUSTUS AANST.,
~ J(W{I \t'rk(l(lpen te KLAPMU'l'S
sull L IH'\l'ngf'mrlde êohapen en Te 10 uur )8 Morgens, en indien ver-
Bok keu , di,' ccwaarborgd worden in eischt den volgenden dag te ver.' ,
uitmullt,'lilll' conditjo te zijn, Zij koepen :- '
JUlJtn Lt k cr present zijn. I. Zijne welbekende en mlcbt-

S, H ..WALTERS. bare P aate "Rondept," gelegen
, Paarl. 1~ Julij 1889. ~ den hoofd"e,~naar de <K8ápetad,
1 t r...» r•• Faure ~ Co" ..dflitager.. bC1amnenill~ven mIJlen van de Stad

.___ nw lam, hebbende een eente- JiL' " , klas pad beiden naar de Kaapetad
en naar Clanwilliam. De standhou-
dende Oliphanta- en Rond'!gat
Rivieren loopen door de Plaats en
ia dientengevolge' wel van w~ter
voorzi. n. Er is een groote Put en r'
een gerieflijk Huis, een groote Stal, ,
W agenhuis, ~elder,' Mellerij en,
een aantal Buiteakamers, alles' in
prachti~e orde.

Een Limoenboomen Bosoh bevat-
OP DONDERD.AG, tende over de 400 Limoen en Nar-

tjes Boomen, een Doomgaard van
verscheidene honderden van ver-
schillende soorten van Vruchtboo-
men, zooals Peren, Appel, Loquart,
Perzik, Guavas, Vijgen, enz , enz.

Een Wijngaard van ever de
8,000 gesorteerde stokken, in
volle dragt, een Bamboeeboech, een
fraaijen oogst iserlijksch opleveren-
de van pr achtige Zweep8tokken, en
omtrent 150 Eikenboomen in zeel'
goede .orde.

De Plaats h eft verscheideae
mudden Zaailand, die besproeid kun-:
nen worden, door eonen sterken en
standhoudenden stroom van ide Ron-
'degatsrivier, en haar weideveld is
onovertroffen door eenige Plaats in
het distrikt, ~ , ~,
, Deze fraaije Plaats is te goed be-
kend om verder aangepresen te wor-.
den. '
Il. LOSSE GOEDEREN! en LE-' 'IiinIr:etooDd

VE,DE' HA VE, I :Kapwagen
(Q~n), 1 Kapwagen ;(Iraarden),
be~ïen zoo goed als nieuw, met Juk- iifKillloten
ken, Riemen en Stro'i>pen~ ~ Kapkar
op Yeeren, 1 Span Tuigep, s Enkel.

fO::1\'~l.J DIJ A1NV RAAG, Vo<t Ploegen kompleet;' ,I' IJzeren
Egge, 2 Good.wheel Eggen, 1 dozijn
bijne nieuwe Graven. Breekijzers,
Boschpikken en lIouweelen, 1 'iie·
lie en een Katoen Machine, een kom-
pleet stel van Smids- en Timmer-
maasgereedscbappen, 1 Smids Blaas-

SMI,TH, balg en Aambeeld, li legger goede
Zu~e Azijn, een aantal Leege Vaten
en Kuipen, 60 mud Koorn, 2 mud I

POlLT loJJZ,t BI\TII. Zw~rtbek Boenen, 12 mud Rog 2
mua Vroeg~ Garat, HT mud Mielies,Landmeter II (J . ] 5@ zakken fijne echoone Kaf, 40

. , , . • . ,,' mua Patatas, 3 vrachten Pompoenen,
E?hl lG tKE~RD zlJll,de v~n 15~ voet Cederbout Planken, i par-
~ maqualund IS DU bereid eemg tij I Dorsohinstrumenten, 8 kisten

l(~W~:Êié.~TafelS' Stoelen, Bo-
....... --- fa Kleederkasten, Ledikanten en

ijitver koop irig ! Be den, het gewone assortiment van
A, ewerk, Glaswaren, Me88en en

,; , V ken, en Keukengereedechap.
EN groote assortlD1ent .LEVENDE HA VE, in e~tra eon-
Opgemaakte Hoeden ditle, 200 ,.Aanteelbokken, ~O Aan·
2s, lld,; Dames, Baat- teëlbeesten, ,~4 08ae~, van welke

"van 78. nd.: Kilideren 7 Igroote ZIJn, geschikt voor den
..: ers van 2s. na , met s~gter, 1 opre)l.~teelde Namaqua
. Gevoerde M~nt,els en B 1, 3 ~akke Rij" en Trck~aarden,
allen verminderd m 3 elooide Beesten vellen, Raauwe

ijs, Een fraai a88orti- e Gelooide ~ok. 'en Bchaapvellen,
ent van Kinderen Tab. eeb hoeveelheid Kamp Pa!en en 10
rts en Voorséhoten ~llen Draad ~et de nood.lge Bou-

zeer lage prijzen. te , 3 Draad Ziften, en vele andere
, ar ikelen te veel om te noemen.

lIB. IE:t\ WORTHY, Terzelfder tijd kan bOvenstaande
, uit de hand verkl'f'gen. worden.

on Millinery J1ouse, D aanzoek bij den eigenaar te
~or1emarktsiraat. ndegat, of bij den Ondergetee-

k nde.

t,mleraau

tsen Bui~ de

uit "Sorrideren"r
de Regulatiea, die ,oonjen
" in Doorvoel' "of " onder

Plaatsen 'buiten de Kolonie.
Tarief Boek) zlillen van at I'

•T''''"Mno'lI. die naaf, eie ,Tranl~

AFRIKAANSCHE

Augustus,

C. B. ELLIOTl',
Algemeene Beetu~er.,

ONS
-Wol

ER
Lotary,'400Extra Vette'Xaaplche

Schapen ".
200Extra Vette Merino

Schapen
100Extra Vette Groote

'Kapater Bokken. EN VEE,
, "

Victoria West.
1.\[(..iUflUS,AANST.

ZAL J, IlnLiergetcekE.nde .publiek
d""n \ ,'Ikoopen te KLA;P.M UTS
1'1u, LUI cugenoemde Schapen
lid,kl'lJ ill uitm untende ~onditie.

A. i. BASJK)N.
Paarl. :..~ Julij 1889.

\:1::. r~. Faure & Co" APsl&ger,s, Victoria Welt naar de TraD.".al te T;'r·
betrokkene partijen in bet "MELTÓ'S·
all de beste landetreok in het Nieu,"elJ

H"", ........ en Vee, teumeD '.el £á.0 0 P1UJZ,gN
.................. '&&II te bieden, iD Prijlen .00 al.

, ,Afslagers..
BlNlCb~loiTen~oo~rlD, De Requed, en ~tS

, iD..' ve~ei8c!Jt. De WooD'plaa~ ~,,~,
In diepten, De WonIDg II ID '&Jl,
.Dak en beeft een groeten Zolderj' '12
ens, Het eigeodom i. wel.,oorsieD,
Wio-'dammen, De Dip ~n IOr!.erOde
eeD Stoompomp TaD lwee PaUdeu

In de, nabijheid .,q ',de
En groeter .LUlP, 100 al.

,omriqd .. et NiMhoa Palu IIIDrMd'
Drad'eo, {;
bijlorde~ geecbikthéid TU de Vlei

bet bewaren.,an Groohee, en.. OP. de
Stallen, BuHenkamen, en Tier, Kotlen

eD , .terkge~".e Da~áien

ENVEE

.,..........'.nn, ... l aanbiedende aan
1 (Eeu Pond Sterling) te

worden van Grond, Vet~E(;GEQEVEN
e Grootsteen Beste Zaad
PlantCatalogus en Gids
Tuinlieden welke ooit

Zuid Afrika verscheen. grool, gelegen omtrent 5
met "de Gebouwen daarop,
Wijnkelder, onder Leijen

en menige Buitengebouwen.
en alle ui~wcht.e Vrucbt-

Wijngaard, die jaarLijb eene

of geld g88paard heeft om 1I1JDTee In de
bij hem Sedaan TOOt Jonge Ba_eli 4a$

ftD den heer EBDa, behoeft hij all~.
..~...ffir Ir,"" heeft Toor de beete geteelde III.pnD

M Kaapetad, GrtLhametad, Killlbez:ley,
Hntato..... ~"_ ..A. de laatate 3 jareD, en W""oor hij 13

6 Prij~beken met andere prij leD eo oer·
ru TUl AnlltralllCbe Bch&pen ID Wol iD

;

.groot

de
"

Emmere,

worden ,I.Tolgt ;-De RelcleJiike
I
2de
3de
'de do.
10 Prijlen
'" do.
100 do.
200 do.

.£28;000
, 7,000

V,\J4l0
1,000
1;000
1,000
1,00,)
l,OOO

....
£12,000

I.Qtll.\I1~(;S \'.EIU\OUJlING.
UT\lHhuOPI~U I

, UiTVERKOÓPING t
MJ"S3 D, J.Di V1LLERS,

b8 LANUlSTRAAT.

CRAS. M. FRYER,
,.Af8lager.

Clanwilliam, 20 Julij 18R9.

A. Z. 8eDootschap.

, INO. 5,231.

vau

, 1&ap-loIoDiale Tu'
TU DB

Kaatachappij tot bevord'.
rinB_ der Bandelsbe',
trekkingen tU880~.
liederland en ZUid J
.Afrika.

VAN

OP ZATURDAG"
27JULIJ.

TEN Il URE '~ MORGENS,

Zal per publieke veiling verkocht
worden aan dEO boogsten Bieder,
voor den Resident Magi8traat
van Btellenbosch, in zijne caps-
citeit -van Commisescia van bet
Hoog Geregtehof ten zijnen
Kantore, zeker Vri i Eigelldom. ge.
naamd LAATS'l'E GIFT, mt teen
Stuk eeuwiadu rend EI fpachtland,
genaamd TEGEN'GIFT, daaraan
urenzende, gelegen in het Distrikt
Sttlltlll bosch, te Hot ten tots Holland.,
metende als per overbli Ivad.d restant
18 Morgen eli 200 Vierkante Roe-
den. Van Vrij Eigendom, en 499
Mor~en en 400 Vierkur.te Roedep
'an Eeuwigdurend Erfpachtland,
getransporteerd op MA.RGA.RETBA
Bosxsx, op 2i September 1877.
'Dit Eigendom is gelegen nabij

bet DOl p Somerset West, en is zeer
gt-sphikt voor Wijng"ard of om
Vruchtboom, n te planten. Omtrent
20 .A.kkér8 Groud zijn beploegd,
maar men kan het tot 60 vermeer-
der. n. Voor het pluuten van Eik·,
Den- of andere Boornen, zijn er, oog
honderden vun Akhrs beschikbaar,
Daar is een stevig gebou wd Hu-ia,
van gt:bakken Steen en Klip, onder
een I:)trooijen Dak eu eeu kleine
Stal.

De T rmen van Verkooping eel-
len voor Krmuu.; wr zen, of een
Krediet Van 3, 6 eu 12 maa- den,
indien de Kooj cr twee Bof,.:en heeft.
die door den Commissaris goedge-
keurd wordt.

DI:! Afsla..ger:skost en en Guu ver-
nemeuts Belaatiug (tesameu twee
perc.nt ), ulsm de Je lIeercnregten
en kosten van overJr.~~t Van bet'
Land, moeten door den Kooper ge·
drag-t:n worden.

Het ei rendom zul verkucht wor-
den, or.derhevig aan een Reserve
Prijs, vastg. st. IJ. ouder bet I13de
artikel van de bepaling van bet
reglement Van het Huf. .

Voor verdere bijzonderbeden ver-
voege men zich aan het Kuntoor van
den Opperbaljuw, Fublieke Gebou-
wen, AdJedty,;;tl 1)., t, Kaap8tad,
Zuid Afrikuallsc,:he Assnciutie, K rk-

l~~ plein, of !Jij den Hesidei.t Mugis-
traat te Stellenbosch.

JOliN J. yHAIIAM,
Opperbaljuw.

.... -
De Zuid Afrikaansche On-

derlinge Levensverze-
kering Maatschappij.

80
16

'0360
!Jo
60
40
40
40
30

Haold Kantoor: rarlingstr a.'~ KaJpshd

KENNISGEVING AAN LEDEN.

K ENNl.' wordt blprrordd gegC'v 0,
ill Wrlrlf'1l Vil:' du JllliJvilll{s ALtte

V80 du Mll.at clw!-'Jllj, dal dil Vitll"l'n.
Vl*llig'ld J"IIo1 jksob .. AIw'rnodu6 Ver-
~Bde,jDg zlIl IlI'b'ou'J~1I 0. dun iu' de
ZHIII Vall de t.1,,,It>-chappij, ,

OP MAANDAG,
:! cPl HlIlER A.',~~T .•
"re ~ uur 1;l m,

'Met bet eoe: uno IH t )(r(pPo. t, d" lL:-ke-
Ilill~en en de U..IUIl8 }{elteDiog, 0Vge-'
"Blikt t"t 80 JODij I , til outvItougen
,'n Dil tt' g'lln, orn dl ill J IlrekkurCII te
ki I '0 iD dd pilUlt8 Villi ben die "ftre-
qeD, ,'0 OlD t..,~ A adi", ur' u ws kI04!1U.

IJe Dir"k.teu eu verzoek."u om t!.>rui.
Dali.1l te doeD. om te .oor~ldll ilj de
op'.gevallen plaats.;u van h t llesttlur,
diu .eroon,aak.~ zijD door h ~ aftrttliell
bij bf.tlrlwi •• eliDK, VbU ~6 u~eu ./,l.
EBDIUf, L. Ii. VUIf'I'CUT toD HUKT Uo.ltO!,
d,e 'fI'eder herlo;u:'llbllur zij'"

No inatiell z!llIeu tot ~AA~OAO, (I
AUGU. TUS ontvIlogen wórdeu.

WIGLBM MAR 'HaLL,
&CI8tr.ri ..

Mutual Geoon"8o, DI\.Jinj£lil~~,
Xaapetad, 17 J aliJ I t~.
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Merkwaardige
gevmg.

UNIONI?ALE.
(Van oPun Oorr~t.)

TenttónsteHlng Schouwburg.
.....,....--'

HIERMEDE wordt
ven, dat de

BIRG &
ZATURDAG, 27 JULIJ. drijvendete D

DE Heer LUS'ëO'M'B~ SEARELLE, bonden is, en dat de
, F.R.G.S .• h~ft veel genoegen, om taan zal gedreven worden
de Uamea eo Beeren van de Kaapstad heer P. LINDENBER~, van
en VOOI.teden bekend te ma\:en, dat bij gere firma, aan Wlen
.... 1Il geelaagd il, om verbandt.eniaaen te Rekeningon zonder .
makl'O voor een RPil door ZUid Afrtka, moeten worden.
met den wereldbehnden P F

GOOCHELAAR Kaapstad,'Whiteball,
DR. LYNN Groenteplein.

D Twee onde~
De Bt'9'al1ige Z~nlfS~er, Schrilfster, vraag .

Dichteres eo Voordraagat \ PPL1CATIF.~ met

JliVROUW LA COKTESSEDE tl v.>or bekw&l\mhllid tot

BREMO N T ID Hollandsch (HOofdtaaI),
, ,de aridere vakken, en v~n

Die
- gadrllg voor de betrekkang

op 26. JULIJ van, Lond~ zullen "iJzer te Johallfle&btlrg en di
".nkomen, en 8?n korten tijd, eiken bur, nabij Johannesburg,
~vond, Ent;ertalnm.en'l ..uilen geven deng Onder eteekende verz()Chlt
In bet Teptoonltelhngl Theatre. J 1 ee

g
.1-,an 0 IJ rs"",.

• • -;-- De Onderwl]zers
De OpemngUltvoel'lDlr zal plaats hebbe-n welen OlD Z'Jndageo

OpZATURDAG 27 Julij. te nemen In het IS -- •• hib",_
, Johaaot'lbur.g en te Mar.

Salluil £200 per jaar.
EEN KAART. aar zII>1verhoogd "orden.

Met Dr. LylUf aan be~ Publiek in d~ ~ J. N. MAlt'T'IN
Kupltad te introduceren, versoekt de Johannesborg, ) 7 J anij
heer LOSCOMB' SUHlLLi bekend te ma-
ken, dat, sooal. het 't gen.l i. geweeat ROG
met de meoete "ereldberoemde Ter •
D!urdhedeD, zoo ook i.1 Dr. Ly.n voor- BOVENGEMELDE
altgeloopeo door bedriegers, die 0:1be .
acbumd zijn num hebben aangenomen, men hIJ de Ondercëtee
ea getracht hebben om Kapi~al ait ZI]n aan h uue Pak huizen,
faam eD goeded naam te m.ktln. tegen

De heer Lu.oo~BI SU.ULLI waarborgt
~raoonliJk, dat de heer die nu in hel 138. per 3Bushels
r.otoonllelhngl Theater 1&1 verachljnen of 148.per 200 lb.
Op Zaturdag, 27 Julij, En andere
DE VERKIKSL]JK~ EN EENlG!'.: Koren, Vroege en Late

DR LYNN paul Koren en Haver
• ste Marktprijzen.

1, de aroot." ""n Leperuk GooUulaarl. Ook hebben zij een
raad en landen nóg -_"'_'.I.-~

Dr. LYNN sal met zich brengen het
geheel ,,,n zijne gloote PllrapherDfth" GUAN 0
en zal zijDe Wonderbare, Geheimvolle in verschillende qual"
&ancPl gIlven :-JOllt zooal. In Londen. ten hoogste aan hunne

Dur de repntat te nn Dr. LYNN we· d d hAv..sJI,.,.,
reldberóemd II, ia het nutteloos om Olt en en an eren aan
Cóaranteu op te noemen wat betu'ft KOII EN
.ijne bekwaamhooen en volmaaktheden. '

Om tot de aantrekkelijkheden YIn DI'. GEBROEDERS
1nr. 's &-nnc£'s bl] te vCM'gen, (D ee"e --
\'e.rm.ktlh)ke af"18~elang tot de Enter. STUKVA
tllDment le ver!l()h8ffen, he~ft de heer .&11 .... " ... ,..
LU8CO)lBE ~URILLE een rerbiudtenia ENIGE .
"Dgegaan met E van

MEVROUW LA COMTESSE DE ': Leggers hou

BREMONT J.G.
Die uitgezochte LIederen en Voo~drag.
toen ... 1 geven gedurende de UItvoerlog

BO.G,

HOOG GEREGTSIIOF.
De heer Luttig rigtte een zware

sohuldiging tegen een machinist van
die moedwillig een ossen

gen overreden en den man die er
was nog in zijn gezigt uitgelagohen
hebben i maar boe kan men zulks

? 'Vordt er onderzoek naar de
dan kan men zeker zijn dat

machinist met hulp van andere
ployeerden bet middel zal vinden om
onschuld in bet helderste licht te
len. Onzes inziens zou het beate

I tot verboeding van, het kwaad zijn
men het de machinisten liet gevoelen

no:rsp,rOlaklllijk$lsleobts zij die het overrijden van vee
We!llIrlf'All<ArlrlA te vermijden, kans op bevordering

goede behandeling van wege het
tement bebben.

DlNGSDAG, 23 JULIJ 1889.
Saldanha Baai.

PIlAXTI1K.

(Van onze" (orrflf'Ondt.I.)

Dr, LYNN,
I e Wonderbare

Dr. LYNN,
De GtE'8l1gste v"n Racontears.

Dr. LYNN,
j)" Toevenaar van de Wereld.

Dr. LYNN,
I Jf' Goochelaar bij uituemendheid

Dr. LYNN,
le vroh)kh'ld

Van. U Julij,
W cederwer eer. £ I. d. £ I

Aardappelen, per mud ••• 0 12 6 - 0 18
Eijere ..., per 100 .•• 0 Il Ó._ 0 Il
HaTer~"en, per 100 lb. 0 4 I - 0 7
K&f, pe'r Vl'acht .. . .. 3 0 0 - 3 0
Limoenen, per 100 ... 0 6 0 - 0 6
Po-npdenen, per stuk 1••• 0 2 - 0 0
Peterselie, per boe I••' 0 1 - 0 0
P&tatM, per mud ... 0 6 - 0 7
Riejes, per mud.. . .. 0 0 - 0 9

L Uiien, pC· oud ... . .. 0 6 -,Oll!
veroorss kende ~--------_

[Toovenaar •

VEHKOOPI:I'O VAN 'AST(DE[l. - DIngel
"erden door ..,.l.lil~r Molhr. "..kere I<I@I

gelegeD 10 Cro ... tr-.t Toor £13 )

Dr. LYNN,
Ve WonderhJke Wonderwerker. Van as to$ 24

. £ •.
De Betocverende Zangeres, .brdsppelen, per mod 0 13

DE GRAVIN DE BREMONT Beet, Der bos •.. 0
De Zallleres bij Uitnemendheid, Bokken. per stuk 0

DE GRAVIN DE BREMONT Boter, per lb. .. 0
De W clbekende Dichteres, Bloemkool, per stuk 0

Of; ORA VIN DE BREMONT Boonen, per mud .. 0 17
De Wijdberoemde Elocutioniet, EiJeren, per lUO .•. .•• 0 6

Dr; ORA VIN DE BREMON!. Eenden, per stuk ... 0
De ODn.tellng ....n het Londeneche Ouelschap Quans. per JOO . 0

DE GRA \ IN Dl> nREMOl'OT. Ganzen, per stuk 0
D. Fat.oenllJkc Schrijfsrer , • Boenders, per stuk 0

IHl GRAVIN DE BRElIONT. Kool, per atuk ... . .. 0
__ Kweeperen, per 100 0

KI ollool, per bos 0
Programma voor Zaturdag, 27 Jull]. Limoe ren, per 100 0

__ NnrtJe., per lOO 0
y-,__ B t rd G fd Z_I'J k 0 b 11' Pompoenen, per etuk 0. ..,.., e oore e e",eel' e .... oe van t eo. PIsan.... per bo 0Moeder .,-, e ...

D Gordi h l( p&tatu, per mild .•. 0
II Hlansc e noop OileD, per mud ... . .. 0

TIJd in een i'ix " I 1D. T.lel"I1&{ Eclipse. uur imoenen, per 00 .. O_
De Groote Gelieune A&nuelr.iellji:heid VERKOOP

PART II.
JCLIJ

25 -Stellenbosch, Vule en
en de ID den boedel nn wlrlen mej

JOMader, Ahll\ger
27 - \ ictorin WCsl, Vas

venten boedel Van A. N'
Auret tt Zonen, Afslager.

z7 -Worcester. Paarden,
-LlDdcnberg '" Co

30 - V ISlHlrahok, AO''''''''1I'I.n.''''VIVI SEGTION TOONEEL : ling, V&etgoed, In den
Een Le1'etde Man san Itokker; geno heer M. P Loubeer,-G

mben enb,,:eder tot zIJn OrlglnE'eldteragge 1 -KI&pmuta Statie
rag\ I] termijnen, sooal. oor Ur·,..n A. J. B.BIOn,-De 'V

LY~N ureer dan 2,0\10 malen veltooud Af.lagen
iD Londen, ID bet Krlltalfl'n Paleia. 117-Rondert, Clanwil

NB. He,t l'rograrnm" zal eeno ,er Goederen, Levende Have, nUrR .. UU1

acheldenht'ld insluiten van toevallige en den heer A. Z. nn ZIJI,-C,
plotselinge Woodt"lt'n Van den Vt"fl!la. 81WrBlIBI!&.

kt:hJkst"fl1l aard, en ZAl HfgewlSlillld wor' 3 -StellenbOl!ob,
deo door geesnge en grlipplge verh"l"n dden'bocdRIJtul,~en, I d jgéretj:iA(~hl\p,
d

d en e van W~Jen en
oor en 13-K&rnemeliJ V&llel
Prins Van Goochelaars. ~e Have, BoerderlJger~h

In den boedel van "Ijlen den
~t,.-C M Fryer, Af.l&ger

G,dnrend!' het Entertainme nt, Mev. 17-1ts-19 -Nel.poo t,
LA. COMTt.S. I'. oe; Beaufort WeIIl, Vae~,

In den boedel nn WIjlen Sil
Pritchard, Af.laKel I

OogtlDbhkkeliJke Plantengroei.
Bet Bstooverde R. gPlIschel1D

G ..bt'lmlluulge Fern H...om.
He Zwaard YIn HetoovllriDg.
De Spirit Beu kenaar en dil Gt'btllD

.iDnlge Lel.
lIlT GROOT.

BREMONT
Z.J stokken f&O haar Uitgebreid lteP.8r

'Wire Voorulltg'('n en ZIngen. . .",on.ID.
J.ln1J

De Besigbeid ID betrekkina met dltl18 Miller, A ...
E I d d

P'I 18 Aardt H N v
ntertelument za oor en heer AI<'JB~R 1~ Yen",;, AN ..•

BLACKMoll., nn de goed bekende firmll
6uao1lolltS Buel)(oa., 11, G"rrlek 18 W J
.tftet, Londen, beat.;Jrd worden, me den 18 ~a"':vïe",;g, J :::
btwr L08co)(Bt: SU:RILLI vertegen "oor·
dlgen ... 1. 18 gll6M,

PnjI8ll:-68 I :)•..• n 2s Deuren open te .
'.30. r, bellDIl8U te 8 uro. Plan open bij het 18 Bachnisch, G
.4rgm Kantoor. AP •••

• • - ItOJltLt..l'l'.II.

l'i.B. EeJl vol ~rcbe I Z3~ gedurende bet Ka· 1. 00 land D Bl. Iscr~III.' XJmei w"oerl9,eD ,even. . J '1' ~ A.' .•• J ,.. .10
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Nail Packet.· J,lIJlJUcltappij
tJtocJ[IDboo&.m dMer Linie "f8I'trekba

naar Londen om daD
~ 4 uur n.m., 'ria

en!;L;;nth, tA! Sint
AIoIlDlH)Il dt op b,.

.1IheDt.ijdElll.
C.tBTLB, Kapt.

CABTLB. Kapt.
ftuu-boD.

c.l.SfLB, Kapt
Beleaa, ~D.OIl ea

tf.pkm~.,";'· -GA.BTH CASTLE. Kapt. JD'
Ksd .... eu U-boo. .

":l~~ ..-:.~~.~ CASTLE, Lpt.,ia Kadeira.
ol .... ,. YerYoe~ meo SIC

Aleot111111'ftD de OABTLB KAlLBOOT
".a;",,~L&&'·CU (Beperkt).

Op Verband,
DOB~ZOBKBU

ZIJL, BUIBSINNI
en LE(JN:ABD .:

STOOMBOOTAlUTSCHAPPJl
(BEPERKT>. '.

D·E der -Maat.ohappij_ Ter-
. treWk~ Tan ·X.-pitad naar EDgeJand,

~

.li ~ om den anderen Woenedag,
te 4 u am., te St· HeIeU;a, A.oénaiOll,

. en Lillaboo.··alI onder .... Ia_
p:uJe.l --.

I VOORDG. LAND.
De heereD Joban J&IIIeD eo 00. ge'ilD de ,ol. MEXIO,AN •.Xapt. Jo ... 7 AaIUfu ••

aoteriuleo wl6 D.m. 2' Julij :- . ·SPARTAN. Lpt. WAIT, 21, AllIu"a •.
GOW UlQI .. L... ATUBltIAN, Kipt. HAUlJlamo •• 'Bepl4>mber.

£ •. d. ~BO.J4Ji.~pt, Boen, 18 September.
o 12. • 'BeQ HU d. K.allCb.ppij'. mooije 8tOOlll

". 1 18 0 boot ...a 1 .. 1 SOUTHAMPTON ftrl.'-11 '..oor
",' 0 17 8 B~BpJlG, kon Da d. &alDkolDft y.., deae:!: 1 12 6 LilaSpfrmbooteo.· '.

o 7 0 lu:rql:ltKAAutJES aa., ENOELANIl, r."~.
..i 0 11 '0 .... r 'foor. Za

d
.. ltand81"t wordeo oit,erriU' te, ..

••• H.O. 0 ,. 'f,,",1n OIrla, ..... 10 peroe.t "a deo 0011"1..
,r_~.ri.i!a' ...., I Il 0 )lE' UllKAA.lC1'JK.S 'foor fUVENS I.~. d.

' ..; 0 12 0 ICU8T .)r4eD.11l'gefelat ..oor d. ten,r..ia b,OOt>
.. ; '16 0 ""ie':\I odea per CI~Ualoa ol de Cutl. ltaaYe"',!",
..;. i 16 0 AJ .s...... boot.eu.· ,
.••• ' 1. 6 0 \'oor Itr. ebt of Pk_i. doe a.ea uu ... " au. ,l

I .. ;' 1 . 8· 0 '(~a~'D .u ~ AI....taoeb.pl'ij, Addul.,yotr .."'.
I"; 8 0 0 . i' TRos. E. FULLER.
.••• 2 1 (I . ~ .. _.....rd ''. 8 16 0 '. Iraemee~. _le er YOqrZuid Mrill_

::i. ~ J:~ ~ Gen,eesmiddel voor .Aam·
'j ~;1~ ~. I ~r8~gheid.
11' ft.~1; ~ ORl¥AUt'rS Indieche '.Gig'&JtetteD,

I~':' 0 6. 6 AjBOB8T~GE. )I_beD, welkelijdeo _an
· ..... 8 19 6 éclralrihetd IDbet adembalen, en nik·
. '. 1 8 0 kende. aandoeDinKtlD,HEESOBHEID.eD VER·
.:; 1 lt , LIES I..an de . Bl'Eli. ZENUW AOBTlGB
i.. 1 6 0 BOE~EN, ONTSTEKING, VERKOUDHEID
~,,; 1 lO " met SElHORHElD, SLAP1!.LQOSHEID. ZIN-
••• 1 III 6.. KINalAOHTI!]E AANDOENINGEN,' eo
',... 1 11' 6 )lOE!iJELIJKHEID UITSPUWING, wordeo
... 1 16' ,0 dadelf' .... r)j~~door de .. CIG.ARETTEN.
.: 8 2 6 , G .IMAULT & Co.,' PARIJS.

o 16 6 VerkbMl bij GUe ApoCAUe,. ..
'" 2.0 0 _+--__ __ ._
f:: g ~~ g GRI.A.ULTS ."TICO.

• ~. 1 '6 O. I . ~_.--
,.. 2 2 0 I ('G~ en IM1""ei..gm.
•.•• )/'10 0 . t' .... ' :t.·. '~Ó 11 0 V ~A ARDB Dokten Khrij.eoOrimaah·.
';H' 0 7 0 »'~&loo all bet iDYloedrijbte ea _ba·
',;';.1 .0 0 clelij5'k" middel ..oor, ia de' beh&ndelia, Tan:.J. 1 lt O. eD Cbl'OnilOhe ETl'EBVLOEIJL."m

. ;••. '1 0 0 III ONOIlTBEOA.. MATICO IN8PU1·

· ::t: .: : ~ T~~i~*~.:Ps~t~1~'!!:reoG~ronilChe
I 260ZUeQ.. ,E' ~ I~ g GRIMAUJ.T & Co., PAlUJS,
'.;. 0 16 .8 !. Verk0c4' bij Glt. ~,...
· " 1 6 6 ------.-. ---- ---
.::: 12 10 0 GIBIJrlAULT'SSTROOP

: I' 1 so' va/:;:t:: : IDJJOPHó8PHITE VU. KALL! VOOR
..... 0 ~"II ! ~IEKTBN VAN DE BORST.

t .. 018 ij I - •

,;.. "10· II AANBEVOLEN 'foor de l&atne 26 jaren met
... .". 3.16 ()' ibet &1'00'''' we1aIa&en la f'etjng; boppip
... cl 1" 0 Boe.~ Ve,.l:ofcdMden ea ZiIlkiDp, bet 'fel.

WOI'ONter Espl.ratiOll .. , ' . ' 11 O. 0 ~iD~d de H~t, OlD -Bloed te .Bpuweo eD
De mUtt blijft lwat eo meQ hil op d. DoW' Z~.Dt be&nr~HI:t de eIi&Ia" eD de ~toDd-

aiet reklDeo. . j held !.rordt 1IJI06di, herkregeu;
.~~' '~-. ~ ;.~. ... . J V.r1otAt "'talie~; ',"

(:.:::~) . abUVERNANTE.
JOH4NNESBUBG, ft JI1LIi.~De marb i. 1 -----..;.._ j

lIlapper dail OP' z.taf41. ID GipM)'l 'IiI~N Jufvrouw die onderwijl
waur ,etlE:t:,'- 0"'& na)h, 6d. &0& £L; .I:Iigeven kan in ,EngeJech, Hol-=~:rDE,,:,b~~,; ~~ ~, Handwerk, Muziek (Piano,

811Dmen .... 101. op Z........ prij... ~onium) en Zingen, zou gaarne
Star .. ~ftYan&t&ft~ lOejD(lDwlD 311. een] betrekking willen, hebben al,
IOH~NNBSBUBO. 23 Jf1r.fj :"'nemarkt I. Go1i'fernan~ in een Boeren, familie,

.~dero'P ... kaer. JIl",.. IIle....,i op ".. 61., op .~ne BUItenplaats. Salaris Dertig'
Sipler,1 ",Ita h. 81.,. KlipriYieteber. " ... ftiI· o·_.:Jd •
6.. tot, 7•., Wol.... b_ 19•. 6J.. N~q ... ~VD :per Jaar. Adree·" Z." Kan·
betr..kkla, wt de toekOlDlt der _kt bP lDet toOt. nn.de Zuid AfriJw.an.
• er beid ..... d woNen. '{'

I

.lUAP8TA.D80HE lIPFBETBN EN AAN.
DEELEN . BB'UB8 BN BBLEGGlNa.
K¥T80HAI'PIJ. • '.'. . !.

I . . • ---. ,.,' , ()IPREGT!, Tranevaal en Koloniale
P'erkooJ!iNge!\ ,,, lW~oop.":,,,~r' op DiNg" \~ "Tabak· no de BESTi'.: KWALI.

I d49" ta JvSi) 188V. > TB • . .
Blauwh&nU h. 3d. I . .' . !erkrijg baar bij .
BIQe~kJh. - , . , . C . JONGH
Brit.UlIlla 12••. 6d. ea la.. '6d. ' ., I . DE L. ,

BalmjtJ' ralll2l. (MD te kom,a:) I Tabakshandelaar,
12•. 6d. _ Ita. !Id., i .5 Slo 080. ~iraat ..

UOOl'll&elG 1"- 6d. (MD 'MkOlllfL), .

E..... 'flI. __ 6d. I GUAN' O'Klu, &IOIDOG'i lIiDeI 18,. le.. 6d., 17.. . \ . r
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'1Jt!lerl!let,eelltet:loe.. lop de dagen, ende plastP8fI h!~roDder v"rmeIJ t ..g"n-
met bet. doel, om de namen op UI ~hrlJve~ van ~lle zbodalli1[6
gerC'giltreerd te worden, als stl'mgel egtlgdl'D In de 1\ Itl~ltf·

.. ,.,."..... e.n die niet alreedt g.ot&'k.en d hebber, en l{ed. ukte
b..ltl'f'lldtiDIr de tegenwoordig" RegilL "e hebben icgelere.d om hun-

AUe personen, ten ~If voor (DIj met hunuan

of door eeD agent met ee gt'~hrJtt daartoe g~m&gt1gd, en
eilOher en ten minlte n getnlge, welke agent In 8l&a~ moet

de yoor' en eiJl8D na n, lijn woonplaat.a, zijn ambacht of
pI1I'iDQere beeohrijviDg TaU den hét W ,erklareo,_alsook den aard v&u

be',qf:IIlClJl8lICl om gereg1.treerd olden.
OOrUh'4t",i/dINl NOl. 1 li 1ft 3, Soutb African Cbambetl, St. George8traat,

ulij, nn ' agen.u .~ morgeos, tot. vier aar '. llaUliddllo~
W.iltl"1kten NOl." b.,~ bl) de l:?<>othAfl'lOln O~limber~,. L. Gt:Orgd'

~l Joh ya negen uur '. morgens lot vier our 8 uanllJdll~8.
Municipaliteit . ~"e~Pu"t en Zeep"nt,.bij ds :~ea ~oiDt Ha,
2 Aagostul, V t.ien our:'. mor~ens. tot vier uur 8 'nwl\idllgs, deI

JOHN P. F. WATt:c;RMEIJ!.:ll,
Regiltratie Beambte.
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ERS EN VOORVADERS

ND EN VERJrWIXXEND TE ZIJN.
})ImoclMI TWAALF nDéhlll.II"lOOftea SNUIF eD eIb IOOrtROOK TABAK te,.u

....IIl~riir.. bij' In. KoopU.cI" 'D Wiak.u.n ID Zllicl Afrika.
8t.oQlfrabjlt,lI, ~pIlta4.

EEN REPUTATIE VAN 50 JAREN.
elJ:e bottel ons zegel rltf.a.aqt en gerequtrut"'de oPschrift

POEDER.
dat tot hiertoe gepaa. rd ging met bet gebruik no bovengellOimde
beeft den Eigenaar, den heer C. H. B6f;DBKRO, er toe gebngt desel,e

, yoor de ... ndacht na ~et Pnblie~ te brengen ; het werd in Ter-
hÁ,... ,..,n een Leer krachtig middel te .Iln ~~n dese zoo algemeen b-lef •

..ctielll~ te, die .angeduid wordt door hoofdpijn, ko.uigtiKb~id, ~r~k.king op d.
duizeligheid, gebrek aan geeetkraoht, onregelmatIgbeId In bet bloed-

;en vtlrltoppiDg. I

hi'I:Ii)Il,dAlril!l eigenlOhappen Yan dit Poeder om het bloed te verannneD en een
tl(.eoiOl2lIClOp te bevorderen, om de werking aer ingewanden t,f' prikkelen ea

le te ,liUiVertD van slijmerige "D tcherpe atofItlD, Demen de ona&ng"
&eIen wl1l en genezen de .iekle. Bet zal ook seer heil.~m bevonden

..u:~u.,'" ...'..nu...,~ bet: gebruikt wordt all bovengemelde v~~teekeD~n~kie Toodoopel'1
JH~ JICB'l' sich voordoen, en ook bIl drnklung op de borst
eu cbronisehe aardoeuiDgtla van de hoid, en bij wat.erlu()h~

_J ...,.----. waoneer dese nit onderdrukte uitw aseUJiug voor komt..
huilmiddel bij verltop'pillg k.n bet veilig worden aaabevolen, alamede

j ing vaa ait.alag bIj kinderen.. .
bi;lOnderheden verg8lelleo eIken Bottel. Prl1S 28.; per Post 28.êd.
I nUlD J)()()& DU au IIIDI KlOU,u 8
I

r:0SEi\ Bl RG, Chemist en Droor ist, hoek van Bree en Ko~
DW'ktltraat, Kaapstad.

,~fleamidd~l b lwre!d in d.D YOnD yan eeD Poeder, soodat bet 'foor altijd kaa
" ..Loutlc!u word ... , ao ..der d"aelta qeDlob.ppeu ....YerlÏ$~; .an 'foordeel at
&D<I .... ",~1. Diet Puitt",
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ISAACS&CO_
MEUBELFABRlhKANTËN,

en komplete Huis-){eubUeerders,
BlED:sN NU AAN

ootate' Voorr~d me"eD iD de Kolonie.
HUN VERTOONKAMERS DIE

30,000 VOETEN VLOERRUIMTE '
AN, 'zijn nu open Toor het Publiek, en ~hooren .door allen die
plan 'lljn om te. koo~' te ,worden gezlen.. Daar D. I. & CO

gedroogd Hout bezigen tot het vervaardigen van Meubelen
met vertrouwen elk artikel aanbevelen. Kooperi zullen verder

goede artikelen aan dit Magazijn goedkoeper kunnen
dan artikelen Tan mindere kwaliteit ergers anders .

volgeode zullen een denkbeeld geTen van de lage prijzen waar·
I. & Co.' verk.oopen in overeeuatemming met de tijd,en. .
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>7.o ..<o.n :Ledekanten, 2 ft. 6 in.
(Hest;.Kla.pperha.a.r) 2 ft. 6 i~·

.......ou,""_ao~ten <'\folle grootte) ... ... ...
Grootte;DtlbOOle Matras (Best

la;pper~r) ... .... ... ... ... 1
Groot~ DubOOle van IJ zer-

O ewoven ST>rinO' Matras ... 1 17 6
Waschtaiel, m.et Lade en Twee

H anddoekspor-ten 0 6 G
dit .M:aguijn ~ ook worden gevonden een groeten en goed ge-

nrtiP.f\lN1f'iIlvoorraad ~~werk, Glaswer~, IJzerwerk vo.oi het Hu0bou •
kort elk .Á.rtikel benood!'gd 10 een goed Ul~erust HUlS, en

lager d.di die van eenig ander Handelshuis ID Zuid .A.frikJI • _

.".,..AAW"nA C4talogus ~n,Prfj8lij8t worden op a.an
vraag P08tvrij toegezonden.
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, '. Ito~92 Lang~ma~ktstraat, Kaapstad

rge Findlay &_ (Jo.,
BIEDEN THANS.L\N TEGEN LAGE PRUZEN,

drams Beste Bloem van Zwavel B.B.
eo Kar A:IIen
Séhoftell en Graveo

.A.UI~W Distilleerketel-Helmen en
. Bodemen ' -

~ut .......,Pijp, Tinnen Platen
Belegsels, Kar toebehoor-

Engelsehe Snij-

Kar Veeren, Staaf Uzer .
Wiegvormige Seizen, Sillels, Sell'

. steenea :
Bladkoper
.Kopenold~rse4 Baar Tin
V:erniMen, Yervenen Oliën
Karnen, Geëmailleerde Melkkannen
Kopereu " Racking" Kranen
Sohapen Dip, Steenzout.

Gomelastieke Zuig-
Pijpen.

ININGDRAAD Tan alle SOORTEN, HEINING ST.!!
"Strainin_g~' 1'lLLAREN en SCHROEVEN, GEGAL " .!1\1

':U:;~;O'nT'\'D' DRAADN~. .
I

iJzer Pakhuizen, Gravestraat,
KAAPSTAD.

&a.m, baDde.!lDd. ouder deD .&ijl al .. i:ml ~
.GpG .. .,"'.i!j

ZACHt
Il.pe n

OOae gelitfu
.NA, geb. I

-ijl a d ~,.-rtila I, in
III CSmaand

. 'Nam

D~t.

DE bl
'arlf

Zuid AI

400 E)
S

200 E.
S

100 'E:x
li

or r
1 .!

Z·.AT" d(
doen

STATIE.
.en Bokk.

Paarl,
re \Illj( J

,~

Wl~(
rOSTr!

De Gror
En Plan
voor.Tu
in Zuid

GEBl
POB

----
.Pl BLI

KAAP~

Voor c,

DE EXf
den B,

c'ferkoop n

Dingsda
TI

De zeer
Plaat IC'
aan Koeber
deeling, ml
.Erfpachtgr,
Inorgen, 1
beste in de
achikt voor

Verder, •
onverstreke
Grond, gel
640 morg
~UO.k."

Koo
te br

'OlGegseizot
gerekend w
op welken,
besit kan "

.Kaart en
tien en in,
den ten Ka
kamer" IJ

Te:r:zelfdl
een 20taI '\

Kaap,~--Záa(
100 .~
plar..ten,


	gray00271.pdf
	gray00270.pdf
	gray00269.pdf
	gray00268.pdf
	gray00267.pdf

