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,P DONDERDAG,
I) ~uVElli3E.R: 1890,

',"LI L~ t'l'gemeldé Schapen en
:,-kkt:, ,Ltc uitstekend vet. zijn,
•,t k II nlen verkoch t te KL AP-

51':'\TIK .~
C. J. 'BALDWIN.

!,.cIl, ;ij Oct. 1800.:
f, .i r-, }"\Jllre. -'S' C~., A/slagera.

KOLONIALE
•• ; /I;' r ti" Trllstmafltlehappij.

JlGLlEI\E VERKOOPING
Y,\~ DE KOSTBARE PLliT~

Verdi Ope$ Compagnie.
Z.lu~a,; 1 Ko.elllber: L& Pllriobole l1li

I1:roo~ ~efioe-~oorj!$elJjDC 'fIIn~MI8I .Emilie
~lel,.,IIt!. Ma.ouId&e. 3 No•. : "Tbe (joudo·
h~l'8 " to I. ~'ri~ by iJurj," till GrooM Be",'
fice- Vo,1n~lhnl1: ,.0<'" den beer V.rnOll 'Reid.
Woe~.~I1:, 6 !No., I : ." Uirolló -Giroll&," d •
l&&t8,e .,ood un be~ 11IIOen en bentlie'; .oor
den he¥r G. Verdi. ' '

Zitpl&aleen k~nnel! .oorui' 1Io&D he' ..6rgua
ian,?or"lforden geIIo.,_ .~ de 6 .aarwel·g,H·
.ocr"'g~n. Prij.en ále gewoonlijk. '

, , G. \rERDl.
---------j--_._------'--

DE Ondergeteekende g!eft mits de~ ken hij op ZATUB,..
. DAG,16 NOVEIiBER li90, 's om JO uur precies,

in front van zijn Kantoor te Biebmond lal en verlloopen, de
huur voor een tijdperk van 2 OF 3 JAB.EN plaats

, "T TEmi',
, ;Dele Plaats is groot 6,640 morgen, is . minbten rijd~s van .he

dprp, Richmond, hedt S buiteadammen .en i een bij de wqning, een,
buiteofoutein, en een fontein nabij de woni ,die .~r sterk. i~. Groote
Ilande~jen Voor 12 tot 16, mud Zaadj, b fmmuurd; ook een
pruchtigeu Boomgaard en volop • ,kunnen door dez,
E10nteinen worden ~natgemaakt. •

Groot - en Klein vee beide beantwoorden
BOTHASFONTElN. Ook staat er een
Slaapkamers en Kombuis, Stal, W age~huis
De Verhuur Vindt pláats za

,Bichmpnd.
A. P. VE - .,..-:....,....~....,.~,

WELI4NGTON.
UIDFONTEIN, 30 Vette Hlagt- en Trekossen.
':' 'I /I, ii" A(dl'~/iill') ..llbe rt. 50 Aanteelbeesten. '

l'I'LlCA.Tl.EN z~llen door den
ULiltrgetetkende ingewacbt en
Jl ~tIl worden tot op Vrijdag,
DcCtllJberlbOO, voor i

:. iJL betrekking van Hoofd-
:rn\ IJZe r aan' de Gouverne-
':.,; cchool 'te Kroonstad. Sa.-
, ;.:1 J II m~t alle Bchcolgel-
IJ,t "Lgeveer £160 per jaar be-

d: \IilIU £4G pel" jaar aan de
",ttL te te worJetl betaald) be-
,I., HiJe wouing. 'Bewijzen van
.w~,Jt:,Lt'iJ en g~tuigschriften,
gl \,: Zt:llt: liJk' geJi8fl, moeten de

;.:, "lit: ~ergezellen. De voorkeur VtJrrtt:6rschingni 1f4/l811 ~o,.den geg~r6n.
"1.,1,1,I I-!egev~:naan een gehuwd

.. I I, d.e gewillig en bekwaam is
,',ll: ;Jllgt:IJ in te riemen. '
~,]Jc LctrtkkiJlg rau Assistente Ceres, ï Oct. 1890.
'"I,; gt!Luclld)et:ohool. Gouver-

::'\1'-' -uluris .cUÓ, benevens £4ó HENRY C.~~.RSQN,Afsla.ger.
, '.l "I,ul,lgeldtll. "Bewijzen van -' .-- - ,- - ,
AII';",: i.e i.] en getuigschriften, Aan de Wel·Edele Boeren
, ,Sl't Li Zt deli j li: gedrag, zullen ver- . van Malmesbury, Koe-
,:t \\( ldul. 'berg, .faar~, enz.

.1: lbc.lll teil op te .geven wanneer
: UllLc; werkzaamheden ~lhi€r sul- I W' EL-EDELE HEEREN.-Bij'
" kun, eli aanvaarden, indien ~e- deze Dlaak ik u bekend aat ik .

, voomemens ben et:n vergadering te
beleggen te Malmesbury, op 29
November aanst., ten einde u aldaar
iDliqhtiDg te ge.en op welke wijze ik.
de Guai.o van het Lamberts Baai
Eilaud voor £5 per ton aan dé,Kaap
leveren lul. Ve,rzuimt dus niet op
te komen op 29' November aaD8t"
daar het tot ieders voordeel wezen
zat,

--'_
..u lnsolventen Boedel vanlFu-

: ch:l\ GEORGE UIiENDAAL.

: Zatunlaorr, 8 Nov. aanst. . .,
'I~e t tl'CP van de Koopmans

Leurs, "s Middags.

tier."

l-, UnJergeteeËeDde zal doen ver-
k,,(.,f'tIl berengenoemde plaats

":fl !.\\'Ill, gelegen als boven,
ct 1.:,111j(j Acres, bij het Station
::twa:er. Lre Rivier Ghamka
1: ~,c r het grootste, gedeelte van
{,da:,. Lij is bijzonder geschikt
r l;,e~ten ell Granen, terwijl de
, ;iwell ell de "WIlter Toevoer ge-
LJe JrlJl.lgte zeer veel worden
r~:kt. h IS een groot gemakke-
:Lgtrigt Woonhuis, behalve Uit-

W tle;er:h UiZt'D, Stallen, ens., ook
iram, die een groeten voorraad
kan bevatten.

G. y..f. STEIJTLER,
Secretaris.

uwen, 4 Kerkplein,
, ;.stad, 24 Oct. 1890. '

; ll',FJlEIJR ~ ZaON, ..4:l81agera.,,,,,,,UI".

Kennis-uvernements
'\ geving~

RlS,

CO.,

Y.

d.'"trekkII
Olll ill
lIL. <ril........ JA:-;. P. VAR ZIJL,

Ld,Jdn,t>t eh :voorzitter
Jer Sdhoolcommiseie.

' .. I ,Lld, U.V.8.,
1~ Uct olcr isso.

LIKDOOR~S,
RN, ell 1:\, llard Yel, (DJ" J[a&II _tt.heel lOll:

,~er 1 in .. rjl door bel gebruik Va.D WHEE-
l(, LI Kli\IUH.\·ZALF,

,:~ l'vttcn m e n morst daarom nier.)
A~rDt,.n 11... Sb, )!AT9SW .t Co., Kupe&ad.
Ir.;. 1, IJJ" per ~o~t 1;11.êd.

omen I
Roaw,
ogelij~
prij.

..
Lt -R~ UX p, e, ZOON

!,rate--~
1 av'"
I Goedr._..
.nV
lI-"
lIolO"
~

,Pt~lllllt[LR Ei~ I\OTARlS,
~lAL.:\I.ES;BURY.

OSHUA J. LE ROUX& CO.,
AFSLAGERS.

ALMESBURYI'
[\'ALLEN te Alalmubary, op 28
deler, dé bchtgeovote van B, C. i

OCH. vaQ 000 ZOOll.

lib'T IUocee dat tot hiertoe ge~' ging me' bet ~bruik n.D bovengenoeind
~lt'dicijn, beeft den Eigen ....r, den beer C. B., ~.UBG, er toe gebngt dosel

meer prominent voor de ttoandacbt nn bet Public~ te: breugeD I hot werd iD vele
gevallen bewesen een 1881' krachtig middel te lIi~n~ delf) JOO algemeen bL ...
a.:hende ai~M1, die IIaIlgedaid wordt door ht'()tdPIJJ,',U, kÓ::;~heid, drukking op

S. A. KNGELBREGT. oogea, 1UlJf8t, duiuligheid, gebrek UIl seestkraobt, o~ tJgheid1iJl b. bloed
. pijn iD d. IendeD ell V8l'l&o:' g. , :!' '.

Kookfontem, 29 Oct. 1890. .. De bijsoDdere eigeDeC pen nu dit Poede! iom h,t ,bload M gefdmu~811eo ,eeD

U·-'"N"..10 N '--B"--A ;.TK' :r~::::::~&:= nD~~~;~~ ~:a:::~-:!::S
, .L • '. name uitwerkeelOIl' we« eD geo_ de siekte. net ál ook ... ben-m bevondl

(
IN LIQUIDA.TIE) worden ",aDDeer ~t .rebrDikt wordt aabovcagewpelde j'fOOneekeDeD, cle voorloopt

, vaD RRUllATlSCaE .JICHT aiohvoorO.otm, eD cm bij ChUkk.iDa op de borw

C di
droogh~d,l i~eD.eD oh(ouiaoh:e aandOeningen i VUl lie . huid, 811 fijj .. ~r.Dob

Terugbetaling aan re teuren. meer b,~der WlIDDeet aese mt Ollderdruk.te uit ..... UI( voorkom"
, - - All een hniamiddel bi~Vl!r8top'ping kau bet i~ WOrdeD UJibeTGleD. atamede

EEN Terugbetaliog van 58. in het voor de behaLciel.iDg, VaD mtaIae bij kinq.an.·' ' "
l'ond aala houders van Onbe-

tMide Wissels op Loaden en een VoUe biilOllderhclen nrgu.illun eLkenBottel. Priis 2a.: per PC/st ;h. 6d.
. l' h ' ' .. Uw WO-, Da ."14111,111I.aLUJ&

verdere terugbetaling van s,lO et O. B. B08ENEUG ChemIst: en!,' DrooM.'- ,SW,&a.D
!~nd ::::a.ai= D:!:i~!~:!ersd'~ Apotheek, Boek van Br~ enl Korte:n"':.';kts.traa
, Bauk, St. Georgestraat. K aapatacL n ' i I ' .~.:i~W.LBlI, GMD· oozm,ctl,e met "f~~Jtdet'.~ ID cl

Ofli. Liquidateuren. • ....... nu 1~14461 .. ~ ID 4& 9G11D" ... . aoodat.~et 9001 altq4-IAJI~N
,.boud. WOr4iG, lOOder ~.. , ' .. ..u-,i .. -nOrW dM >II

iKaap.taAi, SO Ogt. li901 " .. 4t1t ........ ~ :; , '

OP VRIJDAG,
1 NOVEMBER AANST.,

'5 }WRGE.NS TEN 10 URE PREen:,.

T.:' L1..E~ bovengemelde Dieren, publiek
IJ ",,?rden verkocht uit de Kraal van
den hoor _p. .MALAN, bij de WellingtolllOhe
St ..tie.

Onder de Aanteelbeeeten lijn er' Vette
Gustkoeijen. Koeijen in voUe melk, Jonge
VaarBeiD, Jonge Ossen, enz., allen Boven-
landscl Aangeteeld. .

su., gaat Zonder Re8t11'r~. ::
J, FRED. PENTZ &. CQ.•;

Afslagen.

goed te TOPN
met Eet-, Zit- ea
k.

In den Insolventen Boedel

DE ODdergeteekende" daartO,e g,eJasti,door ,
. den Insolventen Boedel. zal per publieke ,

. in bovengemel.
aanbieden,-,

BEUN GRIJKE

Publieke VerkoopiDg. Op Zaturdag, ~8 ~ov~m~er aanst'i
VOOR ZIJN UNTOOR: i _

:' 1. Zeker Half A.ande~l VaD de ~uwigdkeD~e Erfpachtplaats g~
naamd .1 M.ATJE~FO:NTE1N," geleg~n in defAldeieling .Heauf.ort West,
Veldkornet$Chap :Nieuweveld, groot 4,921 iPorge~' en 446 vierkante
roeden. ,; • :
~, II. Zeker gedeelte van de Plaats '" 13A8'tU4DSPOORT." gelegeti
aan bovenstaacde, groot 642 morgen en 172 Vier~te roeden. .
, lIL Zeker St.uk Grond, gelegen als bo,~n, g!:!naamd "BRUlDEt"
GOM.~BE.R6," groot 1,09~ morsen 80,660 vi~k.an~e roeden.

s- Dele eigendommen grenl$en aan elkaar. eil maken te samen een van
de koatbaarste Plaatsen uit ini dit District. De wtllde is uitmuntend. en
Eien bijna onuitputtelijke wátérvoorraad ve:rschJt groot gemak voor
Landbebouwinga-doeleinden. ' ' ,

. V.ERDiEB.: I ',' ,
;DeUitstaande Schulden in:bove.geIioemdeh Eoedel,

, "
Voor bijzond~rheden en voorwaarden v~ ver~r, doet Q&nzoekbij

;E. Wi BlOE, Afslager.
Beaufort West, 23 Oct. i890.! !: '

In dep Boedel van wijlen, CUEL
v PETRUS JOOSTE. '

DE Ondergeteekende lal per Pu-
blieke Veadutie doen Verkoo-

pen te liOUTEN.BEK,

OP WOENSDAG,
]2 NOVEMBER AANST.;

Om 10 uur de, Morgen" d. ro/gend.
LE Y.ENlJE 8.4 VE:

430' Menno en Ka.apsche Hamels
600 .Merino Ooijen met Lammeren'
200 .Merino Uoijen, 1 jaar oud, 200
Uoijen, ~OO Bokooijen. 30 Blagt-
bokken, ,20 goedgeteelde Merino
Rammen, 2U Oasen in goede condi-
tie, ]2 .Jonge Ossen (geleerd), 10
Jonge Ossen, 40 KOtlijen en Vaar-
sen, ~ .M.ooije Bullen, 4, 5 en 6
jaar oud, 14 Paarden, ~O Varkens,
2 Kapwagens, lOpen WageD, 1
Kapkar, 1 Openkar, 4 Spa.nnen
TUlIo:~il, 4 Span Trtlkgoed, Ploegen,
Eg~ein, Kruiwagens, t'n andere Boe-
ren (leretldschappell, ingesloten 40
Vdz~kken, alsook de gewone Voor-
raad ;.M.t:ubelen, ens, enz., ens.

--- - ~----- --------. _._ ----. -'I ; -_-' "'---'-+---r--- ----_'_- _-- ~

'.M. J. JOOSTE,
Executrice,

GEOR,GE FI1\:fDL' A:Y &' Co. ,..'~! ,I '.... lO

, ,

Pakbuisen van IJzerwaren,; CI'8Vest,.aat.
KA APRTÁ"D .
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I . ~ H"~' ,rl')
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XoD.1nklijke llaildlenst.
gentsehap ,
BÓ~d. [
'Vitu.
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.~LC
lC~en c
.H~g('ri
WoeD'
o"",.in
Pó,DH,

E~n
I~

Joden.
NNgSBUJiG, 30 CT. - Mea

een openbarei. ergadenBI{
OIQ te traobt.a 'n verbete·

be"eI'1I1:C!hD~I" de< Jo"'. ;.r..I•• d •

JOhannesburr Raad
van ltxecuteuren.--- "

Percent Dividend

'VDG.A.D_OD.
-ol-

oor .,. JI_Hr, '"" ~r J. III n.o_r_lWr.

GlBTuU .
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DE SXELSTE REIS!

EE~ BEZOEK .l.L't BOORD.

NEDERLAND

nreellij{iug
a&Il prilJ8t'8

btlscblerl~,rOlm~eot~p aaL-
; Namenl HH.: MM. il deaer
het Reetaar keobi. gegd'~O, dat,
de Pdll.8e8 miD4erj~ril( II, door
bt-lOhik.ldolo(ell w,ordeo geDomeD,
rij ..iob ,oor dit toekolD8t aou

udoo. Aa" bet ver_k kou op
grolJd uiet wO rdeo "olJiaao.
Noord Hulland kome):! alleDgli meer

Zij Reveu ldeo kleiof'D boer
OlD ,oor lijn: Iqi,el enD"eel

""Im ••k.m aiR de I(roo~re boeren, daar
deelbebbee dil loHlk tot deuself-

IUllaj("Uu'w"u wor~t. ala de qllali,
ia. WaliDeer aalk ee

markt.en m08lt,treeg hij m88lllall ~~~~~~~~=-
: plÏJ8 dan d~~ root. makeN. I'i
Dlooi getiOR' tapeli no 800

atQ Edammllr Ic 0 op de marlet
, -,

PIIler-bailje ~e ZB.od.m aal
de HU88i880hll rIogeeriog gebeel

gere8taareerd. ~e .r~hit.ot A.
to AmBLerll.IQ '1101 'wIgen, dat het
iu siJu oorllpl'Ook.lijken loe.taod
lgII "ragt I da&rtoo I DlOlten (audee-

,10111'80 en tij waDdeD "ordeD g~
I Met NieawJ&IU' .eet bet "oer 18

t aao bel " Utreobt ..ob Dagblad"
hilt botriout, .la lOa door dIn

rJlorlltleE~ltt!r ,au ÁmenCOPr' eeQ J'eraee~
om o,er tr(lept'vp&.-,dea ~

1~loldkke~D, waarlqOde hij ,oorDIl'"
Joabert bij dieo. bv-

gemeeDle té latIID iobaloo iltclea 1ioII.. '1111&
iB. .llINa ".reo Rijlufaar, aaaal IIDJlW'SI'i.

raaKd camen~ 'de joog,la uit., beter
Doetioobem, N'ljljlOgOD en ÁmeN. DID........ ''!I'IIl...
deo Gduer..al '. I .,oad. 'aa den IIIIllU't,u',w

dea burger~ter naar de
Bo.itlelr.llioil:eit te begele'de4, doch aan dl'

mou Diet kannea ,0IJneo.
'el"meldeo "il de.) reolafloatie
wij omtreut de .... ak ia 00110

brief beriohtten.

GEREGT8HOP.

30 OO'l1OBBB 1880.
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