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3
,600 :U·......,.
ZtT~~BN
van den'

lli Eerste klas , S (gemes ..I 50 .Kerste k18& Paarden 3
-ecrd) van 3 tot 5jaaroud ..-'I, tot 6 j8fl'en oud. ; ,

b Eerste klas Paarden. 20 Eerste klaS Ezels, van: 3 tot
--; 6 jaren: oud.

OP DING~DAG;
I :'::3 SEPTEQER,

1.ti de Ondergeteekendo publie~lJ d.en vcrkoepen te;KLAPMUTS
STATIE, bovengemelde Ezels en
Paarden in goe-,e conditie, Zij zijn
gt~i hikt voor dadelijk gebruik en
zullen zeker present zijn.

J. P. ~E ROux., '

I'aarl, 15 8ept. 189q.

OP MA~NDA(J,
22 8IUttEMBEJl, :ZAL de Ondergeteekende p*bliek

doen verkoepen te KLAPIlUTS
STATJ~, boveogemelde Pearden en
Ezels, in goede conditie. Zij zijn per
trein opgebragt en gesc'hikt voor
dadelijk gebruik. '

J. N. HAMMAlN.
Paarl, '12 Sept. 1890.

])8 Villiera, Faur« ~ 00, AI.lau"r •• Waterdigt Vruchten P~t- Vruchten In te

.me Boorten
----------------------~-
Fablieke Verko.pillg.

i

ten door ons verkocht w~r'

den gegarandeerd heet ~-DE ~Ilde'rgetee~ende, met instrue-
ties begunstigd door deDiheer

• LOUIS J. JOUBERT, die zich va~ een
, r gedel,lte van zijne beslommeringen De beste in de markt.

. . wer.scht te ontdoen; zal bij publieke i
30 Eerste klas Ezels, van 3 tot veiling te koop aanbieden, te : Geschikt om alle 8OO~n

5 jaar oud. ,u GELUKS HOOP/' ~ , 0,

I? rl' d 2'3d OP DONDERDAG, Onze specialiteiten n Ledikantenup ~lDgS ag,; ezer, 16 OCTOBER 1890 • ~ "'_.v .......ZrLLE!-7de Ondergeteekenden pu Beginnende ten 10 ure pl'e;i~,:
bliek verkoopen te KLAPMUTS I VASTGOED .

bT.ó11 E, bovengemelde Ezels, door . .
der hu r .A. DBE1JER opgebragt uit: De Plaats GELUKSHOOP, groot
het Lietriet van Potberg. Zij zijn' in .998 morgen, en de Plaata DOO:BN-
getel' conditie en de aandacht van BOSCADAM, groot 2,432 morgen,
koop~r, wel waardig, gtlegen aan de BR~EDERIV~ER,
lil' ILLIEBS', FAURE & Co., in de Afdeeling 8WELLENDjA..M,

:'Afslagen. .grenzende aan de alombekende
,en zeer beroemde Plaats ANGqBA.,

Paarl, 10 Sept. 1890~ 'van Sir JACOB BABltT. '
Daar gemelde Plaatsen tesamenSomerset 'West Strand tU88Che~ 2,000 en 4,000 morgen

V (JU~R d d 0 tob groot lijn, en beiden goed zijn Voor
e maan en. o er en d B A B l~k

\' b .. 'D" Ea te Paar en, eesten, ngora 0... en
~ ovem er ZIJn 1'16 re '8 h bi dt dV".K Il' t li t bil liik en c apen, zoo le eze erxoo-

.a"se u~en e U~ b~~en Je. ping een zeer gunstige gelegenheid
FJ]Zt n. oe aanzc e ,IJ : aan voor een of meer personen die

P. J. BOSMAN, P.W.ID. Kapitaal en aandacht willen wiJden
Stellenbosch 1ó Sept. 1890 aan een Boerderij die bij voortd~og
- .' - - --...: . • van eeDt:n wiustgevenden aard is.
'GEllOORTEBERIGT. II. LOSSE 60EDEREN : '

I,
ter te kunnen verdrag~n.

).

I'EIIE~ werd 008 reb lief en weI-
l gE schapen Zoontjes geborec.

H. P. aETIEF,
E. M R~TIEF,

Née Boras,
TSlkbstad, 12 E~pt. 1890. '

, ,

200 Angora Bokooijen, met Lam-
meren, 100 Kapaters eu Gust
Ooijen, 20 Koeijen en Kalveren, 8
Mt:rries, 6 Rij· en Trekpaarden, S
jaar oud Veulens, 1 beroemde Bol,
.te Kaapstad gekocht door den heer
JACOBUS vAN DU MUWlC, I K~rry

DOODBERlGT. Bul, 1 Blauw Schimmel Ezelhetigs~

CJ nRLl:.LJEN, te Napier, op 10 de- vanseer goede en groote 800~ ~~
m, YI:.'l'HONHLA WILBEL- r'en eigenaar £50 kostte toen hl)

~:j~~-\ },IAhIA hIJKl:', geb. ROODlWl, 2 jaar oud was. Veulens van ~eIe
10 Ct~ (lJutr<á\Jm van 62 jaren. Hengst zijn te zien op de Plaaté ; 1

. . Machine om water uit een Rivier te
A~~" Fa~~lie ~~ yrlenden Pompen, Zij is 16 Paardenkracht
, ,- J: LU EN op \ n]dag, 12 Septem en kostte den eigenaar £800. "
V: l er J "\JIl, onz-e te~de~g~liefde .Moeder, I NB _ Ververscbingen lulle~ ge-
m l.tO cuJrrdljD van I 0 ]a~n en 5 maan· ••
den, rit naam der~ezamenlijke kinde- geven worden.
l'1:L, . G. P. VAN ZIJL,

J. P. EKSTERN. ' Afslager.
Paardtt>erg, 15 Sept. 1890. Vendu eD AlgemeeDAgeD" Kantoor,

.M.OD~. BI Sep'-mbe:r 1890..

, :_

eli Droopt,' swiau
.ft'I"1__ .. Kortemarst.atr4at,

.;.__ --- ----

Afslagers Bezighel.,DOODBERIUT.

11LT huft den Heer in Zijne aan-
b iddeliJke wij&hf id behaagd, na

UIL' gtlukklge echtverbindtema van 21
~;"I\~, cp Wo€nsdag avo.;.d, 10 dezer,
cc, r ci~o deed vao mijne. zijde weg te
r.e rr. n, mijnen geliefden Echtgenoot
\\ j LLB1 tJ'l'tPBANUS CONRADIE,
\\ I.~" 10 den ouderdom V}ln 48 jaar en
0\ \1."1>1 Ul'D, mij oalatende met 5 kinde-
rvi., 'W ZIJD heengaan til b~treuren. Rij
w as "tehlS 8 dagen Ziek en: bezweek aan
l:,t;ltkILg ID de lor gen. :
'l \ VeL:; wenseli ik bij gezen mijnen

r,hlltll;ken dank te breDgeli aan de Doe-
krll. I.Ali1l I'D PAYN&'. aan-mijnen Leer-
sur, Uln \\ elEer w, heer MALBIi:Rn. den
h: vt, heer Jo.. UEf'!', van Tulbagh, .:an al
de, b~trtkklDgtn l'n Vrienden die mij
gCl!urt'odtl zijne ziekte nebben bijge.
t lh"'U, eu aan allen die hllnce deelneming
IL wIJn vel ll~s hebben betoond door de
Ih!1ll:!teeer aan den everledene te bewij-
zen,

Malmesbury.

DE Onr'ergeteekende we" .cht aan ,
, sijne vrienden en het Publiek, ,
bekend te maken, dat hij een ,Al·
slagers Bezigheid te Malmes DUry
geopend heeft.

H. VERCUEIf.
Mun:eipaliteits Kantoor,
, Stadhuis) MalmesbUry.

J_ood! w~[ is IlW prikk~l ?
liel \; aar 18 uWe overwinning 7
De Wed. W. S. CONRADIE, W. IQ.

St'" Munster, Breede Rivi.r,
17 :-:lt'ptember 1890. ;

PakhuÏJen
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