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Lees Hier I Lees
Tl BLIIKE N'ERKOOPING
OP ZATURl:>AG,

28 JUN IJ ..1890j
Ten Dorpe Cal~don,

.' .
VAN

OP de Vt'rkoopiog van den h~
ABlU.lUll KORSTEN, .die gehqu

d~n zal worden op . ! .
Woensdag, 18. dezerJ .......

Zullen mede worden verkocht, al de
UITSTAANDE BEKENINGEN in
bqvengemelden Boedel,
Zonder de Jlinste B.eierv~

; .

......,.. ooPlNG,
I "

deli 'oorraal.
30 Fraai j e Jonge RuiJpaarden
12" ,,' Ezel~ .
10 llt'ITies :
. 30 t:o. tra Vette Slagtossen.
. BovenguneldE! Paarden] en Ezels
zijl: allen in goede conditlie en ge-
!chikt voor dadelijk gebruik. Onder
de Paarden zijn egale kleur Paarden
zooals blauw; ,V'~8en Brujn,

De Ossen zIJn! ID een uitmuntende
. cODt!llie en waanJ.ijk vet, !

VRIENDEN :HOORTJ HIER·
De heer FA.BR1nl'S, heett ons ge-

zegd Jut OL s het: bekend nioet maak
dat zijn Vee ~e hij di~maal op-
brei gt Je mootste TroeI! zal sijn
die bi) !log ooit epgebrsgt ~eeft.
Kuni kijk modie Paarder] en Ezels

en ru Ossen. :
J. G. FABRlCIUB.

('uItdun, 11 Junij 1890.1
DEJfPERS ~ ¥OORE, k.lagm.
.K.B. De heer!FA.BRlclt:S~ is gereed

em glit J gt dr. sseerde paten Paar-
etL te KL!op. :erf'Dgt dusluw Paar-
CEll i.aar oe Vendtttie, opi28 Junij,
en :1 dit IJ zij hem al;\nstaa~ kunt gij
gon!\:: }'t1jz.en verwachten.!___.__--

~PPLlKATIlf8
Mn (jetuill8ehriileD nn bek'_heid ,e-

tl~1 aan den ODdugeuekend. worden ~
;rujJ tc.t 1 Julij e';entk., voor d+ bevekkiDl
"D l'ndel~ijler of Onderwijlere8 ~D de Derde
Kl.. Fubliáe (jLunrntmell&ll Sc~ol ~ Win
tube·el, Tuitagb. 1
ArpiliBDten le m,ld~n of lij li-lreid lijD de

8ehoél le aanvaardelI met kw.arta.1 begillJlende
ID Julij cf d.t in Ootober., j
~llali. t:6u per ja&:, W&ArT&O~8 moei be-

I &Id .~rden voor logieS. 1 .
. P. L. u;BOUX,
. Seoman•.

TuJtagb, 10 Junij; lS9 O. ~

ALSMEDE, 1 Aau~ iJl cle
Stellenbosch Distrikt .B~ ,

J. G. MA.DER, :
AJalager. ~

Stellenbosch, 14 Junij 1890. Alge$eene
Victoria College en Open~e
~chool, Stel1e~bo8ch, (geïn-
corporeerd bij ParlementB
Acte.) ;

VICTORIA. C.OLLEG~NieuWe
Cursus begme, 22 Julij. j

TOELATINosnAiiEN 221uUj
CIVIELE DIENST KLASSE-+-

Nieuwe Cul'8U8begint 22 Julij. :
GOUVERNRK.ENT8 LAND-

BOUWSCHOOr-..Nieu1(e 'CurSu.
begint 22 Jwij. ' :
OPKNBAn JONGENSSCHOOt
Nieuwe Cursua besint.H J~ij. l'

De Senaat heeft. dru BeUnen be;
sehii~ voor gematricul~rde &tt-
denten. die zich &lUl 't,College voor
het voor B. A_ Examen Wenachetl
voor te bereiden. • Voor verdere i$.
lichtingen zie mën den COU.
~ender, op aanvrage verkrijg~
bi] den Ondergeteekende. .

J. IL NEETH~NG, V.D.M., i
. 'Hon. Seo. ;

Pl~ken Openen in de Xaa:éatad
rucnten en Groenten van alle soorten, eIi het

~t11éoe:D. Glou'veC1[le~l:en1t.sInrigtingen. MUlitaire Authori-
~WI"''P~I Hotels,· Pri vate Far,nilies, enz. ~gën

.aat .. ~nalP:Pll·sal ook eene grOOw Winkel in :eene
""l'~nI'I,.u>T1 van Vruchten en Groenten,

ven QP Europeeeche manier, !Tak
\'etscbeij1!8"e Diatrilten biDnen kort geopend ~
I§O ...U ...... 'I:I.L1JAID voot1iening· va.n de inwoners. I

tusschen den .i~toduoent en ~.;.d~n
om tegen de aller ]~te prij.én te

, :!:. j.
, "i
. eoorten van VIuch~n en ~ten.
soorten,' enz. handeléu, en za1 1.,

.........~ UITVOEREN ..
1.~\~U\llD erlangen. De'atriktste IÏndJlijk.
Handelhuisen in acht worden geno$leo,

vtlrzocht.

:. I

.. G~MA.DER,
. AF8LAUL,

IIPWJlU9JllXJ.tIlillt 12 l"aDij 1890.

voorzien \'
teiten,
de laagste -.,-_.
Ct,otrale t'...

Law

Kookkacheb voor
'Iedereen '

•. ~ j

GEEN Buiten Huiahouding b&-
hoorde voor Bakken en Xooken

zonder een goede ui+....,...,-ft4e
KACHEL te zijn, ---e- ,
Voor 6 Potten ... ' ... .£8 12 :0
Voor 6 Groote Potten .. ; 6 16 i0

En de KAClIEL VOOR BOE·
REN, voor het Bakken van Brood;
ens. van af £10. .

Zend voor Prij'lijst.

J. DUFFETT, ,
. .': ~Burgstraat, Kaapstad:

GESTOLEN tan de Plaaja Altona,
te Somerset W est, een Klein

Doi.kerl.ruin Ruinpaard $et doove
kol, laatst gf zien nabij Eersterivier.
Degentn bij wie het mo~ aange-
bragt worden,: gelieven tennis te
geHn aan den ondergtieekende.
Alle bil.ijke kosten ~u1leh betaald
~orden en die jhet Paard! ophoudt
zal In regten v~rvolgd wortJ.en. Het
Paard id zeer QekeJ¥! en leeft deIi
raam van Ruby. 1

D. J. :M,uAN.
12 Junij 189'

.., •u ... i ...... e., I.., ... ...
i: ....... ... I
!
I
!

LI.,.;fti.";n" "enekeringen: eIa J.. rpldea ~
, . i :

enelkeriiDd'~.' Li"'" ooDditiee. vpUe bij.oDCJer,*-
, ,~ 1 t ~

, : VocmJeelfn op Leveu taigheid patt:'"
Ka1I!tobt 'doch Ittirker. . I . . j

~;tt-;=:::;...._;' ~AX:' l .
I .

'ONDERWIJZERL
i

'WORDT _geviaagd een OnMr-
wij ser, bedreven in 't Bt-

gelach zoowel als "het Holland~,
voor een lief HUÏJgezin te BchUP- De W .....·.........·
melfontein, 6 uren van Victo6a De
West. Acht of tien Kinderen in 4e Itu1dar
School. fWaris 1£60 per Jaar.'n
Vrije W oniag, ' !

G. A. ~DER, V.D.K. i '.. I

Lees dit, enZeglu~t
Voprt. .. 133,

I .
of Noria

DEwheér
koopt . "llirul~
zegila 1U..J...,!I&oV-

tant
Prijzen :... rd..m
voor OUde,Zélnl&
meer ID·=eft' .." ..
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