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CJf- 'M A L'M S .arr RY. laap-Iolomle Tal
~ Eene zeer scJloonefgelegenheid " . .' vu DI. ,.,' . --~,__---_....... VU DB

400 lïtllluutende Kaepache VOOr degenen die zich VaD. JOBANNESBVR~KB.UGEB$DORP Kaatschappij. tot
en Merino Schapen. V!.blil~~:=~~~e::r~ La•• , Beleam. e. :lIeIee.I~1Maat-r. ring der "'A_l>4,g ...,u_

100El~'~;)~Kla ~apater Bbk- zien.' , len,fIj (Beperkt). . (. '~:.~~~n· en
_.... - nKT lIipDao., nariD ae J.SeSrpellClftD dt heereo BlOlnux cl 00.~r 800" Afrika. !' .

OP M A AND A. G, PUBtIEKE VERKOOPING· T, .,or"'" ,."Uild·~ M~~~..':-;'~~~. rvu,id. Jf';,""" ~". ~/d M"..J*éo pim. ii aijDcle, hebbea lij beeloteD OlD per Publieke~'~, 9 St. Georgeatraat, Kaa~
~5 IS'OVE.MBERA.8. . .'. -~ ~... . kooplu". I' INVOER. urrw

'zrLU:X opgemelde 'Schapen en TU BD .' .' '. KAPITAAL .... .... ... ~l25,OOOJ OP ZATURD Q, 30 NOVEMBER, t rOER
Bokken, die ext~ vet I.~~n, Zeer Kostbaar en alom ~ ~ ...pub .... ;,. worden verkocht te K _ k dV' '. I~ U6,OOO AaIldeel~·TUl £1 ~, WUl'Tan £~O,OOO Werk Xapitul ia, i~

Mr •. !f.' ATI E. Zij zullen seker en e utgoed '.' 40,000 Aaodeelen wordeD iD BellefTe gebo~den, eli 26,000 hQdêelen De BaleDa •• D hUDD'" H.l~dell•• oor"IACI, beeta.Dd. uit:-... .0 N REP 0 S' ."Toor.Vetrdon en BeYorderaai'l. De 60,~00 Aan.dM_ (het 'Werk K6, Sat".r, Rijat, z.p, I\laarl(emaakt. KleereD, Hemden, Hoe· , I
pre n ~ .~ n. J LOUW A . " 'Xapl~ yormende) wotaeo DU het Publiek pa:n aangeboden 'fOOt, dea, Tablten.go.d, 8teY~ ea 0CII(!un1eD,IJI8 .... I'f.'D,Tiawarea, eu •• , ..... . -1,~00 Ex.tra V~tte K.ku..psche

F. ;. ; .ID. In den Boedel van wijlen den Wel- .. Subearipti~ be~baar 2& ~. biJ &anYl'a~g,21. iJd. bij ~nDing, en BRODZIAK .' 00. en Merino SChTfn
Paarl, 10 Nov. 1889. Edelen héer.P, W. J. BoauN, Sr. de ~_n. m Dne "aode1iJkiche ~rmlJneD YaD ~ per.Aaodeel. 300 .Extra Vette apater
J. S, JJ'AlUI ~ 00., .Af~ao~,.,~ DE 'Oflderpteekende, boTeoge- 0 r'· . PB()VI8I.O~~BLB. DIBB~fD • .: ,. '.' ~-'! f -_;;_ .. ilL Bokken.
_- ,J. meld Vaatgoed wegeo. bijko- Dr. A. 1. ~WOO, Diltriktl, Doastor, Krugendorp, . . ' ", -, ~

~ ~:n<!;e~k=;i:;k~i:e~e;l;h~\~ De Wel-~~a~D. ~ DI WAAL, L.W.V., Burgemeester ftD ~ .' ' ,Op Vrijdag, 29 Nov.,
. bende, zal heaelve andermaal pu- De W JSI-Ed. heer ·r'-H. FAURE, L;W.V., Paarl. . ;, p' 'AAR DE EN £ZEL S ZAL opgemeld getal eo' n en

WELLIN GTON·. bliek laten verkoopen, Dr. C. P. SKUTS} L.W'in Wijnberg. ". . Bokken publiek wo n ver-,_- .OP DINGSDAG De Wel·Ed. heer ·(LD•H GO, 'Voorzitter 'fan de Worcester Exploration -.,.' • kocht te KLAPMUTS. [ij lullen
.0 Hij- en Trekpaarden.B en 4 ' . ," Company imited), Woroeeter. seker ~~Bent zijn en nie tevoren

jaren oud en waaronder 8 DECE:MBEB ..&.S., BOOJ'Dlt&.NTOOB: uit de d wo~en verkoe L.
egale paren zijn. 'U"ONRE Het Hoofdkantoor'sal oftelohanneeburg, ohe Kru2endorp lijlJ, SOOel, DE Ondergeteekenden voor rekening van den heer S. A N. F UIJS.

40 Ezels,'3 en 4 jaren oud, De PIRats Ja POS~ is ge- A.andeelhouderi mogea belliuen, wannter de Truat lkte geJl8lM8rd.~. ha~"
30 Jbnze Trekossen. . legen aan de overlijde van dell De Algemeene BeHuurder te- worden aangesteld door oe PI\O'LI.&G- '

25~Iagtkoeijen. :!!:~~!!X~t:dJ:~!n~: neel, D~uren~, '. BANXIERS :: . 'Op DODderdag~5 Deoember eerstk.,
heeft een groot en ,,-elini'-=J'Ïgt ,
Woonhuis, voorzien faD alle gcmak- ~E ~ANDARD BANK VAN ZUID AFRIKA (BEPERKT.) Alhier op het Dorp , uit hun. Vendukraal,
ken, Wijnkelder, Stallen, Wagen-. '. PBOKUBBURS: . P VERXOOPEN
buis en Bedienden Vertrekken. Zij De Reeren R. C. QD J. C. BAARHOFF. ~."A.>i#~,
is beplant met circa 25,000, Wijn- SEO·RBTABISSBIf (pro. ·te.m.) 6 "Blauwschimmel
gaard stokken, en kan op zeer ~oe- ~n
den grond met nog 25,000 Stokken . De Wel-Ed -.lIeer C. A. "AlUJMULLEB, JohaDnesburg. 8 'B . . M . .
vergroo.t worden, . heeft eene groote De Heeren DE BEER on FICK, Krugeradorp.·. . rulne err.es,
verscheiClenheid V ruchtboomen en De doeleinden waanoo;dese Maatschappij wordt opgerigt lijn, 10 Jonge Paarden
prachtige Eike en Denne Lanen, is onder anderen :_; 6 Eerste Klas Eze
bijzouder geschikt voor eene Mel- ( ) 0 E' d . . r. a, Sta d I ta . t k •.
kenj en is wegens derselver echoone a ~ 1gen om 10 n . n p aa ~n, ens., e ver riJgen, om De Paarden lijn meest getrokken uit den opregtgeteelde
. iut h .. dr' daarop huisen te bouwe~! en om die van de hand te letten of te verhuren. Hengst " Blucher " geteeld bi den heer KOTZE, Bergnvier, en zijn in '

uItsIg ~ ooge' e9 rwn e· 199tng (b) Om MaatschappiJen te Vor_men,te Bevorderen en.!e Ocdereteunen oede conditie. Geen enkele ~ Toren uit de hand worden verkocht.
eenig jn haar soort. (c)'Om:gelden te beleggen die aan de MaatschappI), en Beleggers g

T..gelijker!U~ lullhen er Kwo~en behooren op goedgekeunle Securiteit. S. A. ENGELBRECHT. DE Ondergeteekende zal doen ver- '
verkocht, 6 KaJaten outen Ulpen r (ti) ODlBecretarifI8Cbappen.'qD KaatlOhappijdn te ondernemen. . koepen ter Plaatse,
en 1 Brandewijnketel, groot 6i. .(e) Om Boedels te Adminiatreel't'n eu te Besturen van afwezige. I Mf6Nesob:!be~e;:~,. OP DINGS' AG,
A;ama, met Koe!vat zoo goed. ale andere perIODen; en; over het algemeen, om Trust--en Ageotaqhap Be&ig-
nJeuw. heid te ondernemen, ' , .
Verkooping te beginnen om 10 De. Bevordeman hebben, a1reeda acht standplaatlen ten behoeve der

uur tI.m. . Ma~tschappij yerktesen, ~ de beste gedeelten nn Krugendorp, op
sommige \: aarvan kostbare Gebouwen zijn opgerigt. Deze ataodplaat-
MD lijn J!elegen nabij de Publieke Gebouwen die nu door het' Gouver-
nement sijn;()pgerigt, en de !Deelte maken fr_ontop he~ Jlarktplein~ I'

De daálUaak, dat Krua'endorp de tununU8 ial &l)n van den Stoom
Tram 1teg, loopende van Boi.8bur~ over Johaaneeburg, dat bet .
is door wmmige. van de rijkste gedeelten van de Witwatersrand UV~lU-il

velden, .en dat binnen,korten tijd de kOltbare Eigendommen van DE Ondergeteekenden, daall1tOObehoorlijk gelast; zullen voor rekening
Robertson Syndikaat, lCoa}S Randfontein, Waterval, enz., - des Boedels van wijlen ufvrouw de Weduwe A. Eo .MEYBUBGH,

PUBLIEKE .VERI\OUPI~G meerd zullen worden ala Publieke Goudselde» zijn voldoende op tb! Plaats zelve, teu 10 ure .m.,
lingen van den toenemenden voorspoed van dit alreeda .100 d 7 D . b

'VAN ZDll X081BA.BR . bekende Mijn en Handds Kiddenpunt. Uit,de StRata Cour&o,"t:JUvl"'Unll8l5lellOp Dings ag, 1 . ecem er
V t L C d·' . Transvaal, gedateerd 26 October 1889, blijkt het dat eene _.as een. osse oe eren. ~8 door het Gouvernement is aangesteld geworden om de

. - . , t,Waten.l," "Bavdfontein,". "Rietfontein." c. Uitvalfontei.n," cf lijd_
DE heer P. S. LA.lOIRECBTS,.Van dlevlti," "Gemebobfontein,'f "Panvlakte," "Luipers.leV .IOog
.. BOTT~LABIJ, door ~tke- Kliprivier," llisgund," "Olifantsvlei," .c J:tietvlei/' "Palmietfontein," De kostbare en alombekende Vee- en Zaaiplaats KLEIN DRIFT'
lijke omstandigheden genoopt sijude, te inspekteren,' en deselve als Publieke Goudvelden te prokla.oeren, ália; FR18CliGEW AAGD, gelegen aan de Berg Rivier, in de AfdeeUng.

STELLEN BO.SOH. ~eeft den .o~dergeteeke[Jde geauto- alaook over de raadlaamheid om de Stad Krugersdorp met Water Malmesbury, groot over de 969 Morgen. '. .
riseerd publiek te .verkoopeo, Pijpen van de iruprivier te voorzien. .: I Daar deselse goed bekend staat als een Eerste Klas8e Vte- zoowel ale

OP DONDERDAG· Het Gouvernement denkt er over, om eenige additionele standplaat~ Zaaiplaatt, is V~Lefeo',8&nssbe1',.GOg
onnEoodi

D
·
g
·
E
'REN.,

.' " lien Ier Publieke Verkooping voor bet einde van dit jaar te doen opvei-I
5 PECEMBER llNST., Ien, en de Direkteuren zullen alsdan prachtige .kansen hebben om iq
.. d .Pla d te beleggen. . . '.. I 300 Sohapen' en Bokken waaronder extra Aanteel- en slagfv~ zijn,

In denIn ulve~el 'VaD MOSBS I. ZJ~n welbekeo e, ata, ge-. .Oordeelende naar het succes van andere MaatscbapplJen 'Van een SPaarden, 1 K.06 en Kalf, 11 Kar, 1 Paar Tuigen.
ARO:'i Pn.rza POOL,Handelaar. naamd TE~NVELD, ~ele~en aan dergelijken aard, eo in overweging nemende de gunstige condities ond~ HUISRAAD: als, Stoelen, Kasten, Bedden, Glas- en

__ ._ de Bottell':llJ'S perg, D18tnkt Stel- welke de Maatéchappij begint, hebben de Direkteuren alle vertro\lweu Aardewe,rk,' ens., en wa~ op den dag derVerkooping zal worden

DE Undergeteekende in zijne be- Ienboech... .op het weLslagen daarvan. .'. . i. voorgebmgt. .
rekking al Eenig Curator in De PI~ts 18 voorZl~n van .~engr~ot De ProvisioQeele Direkteuten bebouden IÏcbzelven het regt voor, 01Ó N.B.-De termen voor betaling der Plaats zal gemakkelijk

borengemelden .&edel, lal publiek en lucbt~ Woon~Uls,· WI~nkelaer~ deBesigheid van de Maatacbappij. ~ beginnen, indien ~.rni~t m~der gemaakt. 'worden.
doen vcrkoepen aan de Woning Stallen,.. IIgelJhUlS,Krn!en en an dan £15,000 ~an de £60,000 18 iagescbreven, zoo %lI dit mogteq
ran den Insolvent, in de DORP- dere .BUltengebou~~n, 18 betant geput oordeelen.· .' .' ·1. GOEDE
TfuU.T metcnca 60,00Ó Wl)n~aard~to ken, . Indat ~ev_álsullen de Anndeelen waarvoor niet is irl'gescbreven, to~

O v, "d . .... d waarvan een gedeelte p~~ In dragt .het' Beeerve Kapitaal toegevoegd worden. . :p flJ ~r .•• . IIIr, komt, en kan aanmerkeliJk. op zeer· Aan den anden:n. ~nt, zoo er voor. de Aandealen, dienu het' Publi8'~
TE 10 URE 8 MORGENS. goeden grond vergroot .",orde~, worden aangeboden, voor meer 'aauoek is, dan zal de toekenning plaat.

De volgende LO~E GOEDE- heeft eene groo~ ve~beJden.held vinden pro-rate, .' I

RE~, bestaande in HUISMEUBE- VJ'llcbt~men.,. uitgebreide Z~ILD- N.B.-De Proviaioneele Directeuren lijn in onderhandeling met
Ll~) zooals Tafels, Stoelen, Ledi- den., en 18 bij uitnemendheid ge- iemar d vaD hooge besigheids kwalifikaties, oin de Algemeene Bestuurd~r
kanten, met Bedde~oed.. compleet, schikt'~voor Schapen. '.' . der Maatsohappij te worden. .' . -:. .
A.ash:n,Lampen, J Klok, Wuch- II. LOSSE ~OEDEREN, 6 ~~uk.. Applicaties voor AandEelen zullen ontvanl: worden door
ta ~I c(,mpleet, Kleedtafel'- Spiegel, vaten,' 10 KUipen, Le~ers, :PIJ~n De beél'eo DE WAAL & DE KOCK. petad. '
thildl'rijen, Ulaswerk, Keukenge- en ~a1fame~, Trap- en '. nderbaltea, 'De :heeren DE VIl.LIEB8, FAURE & Co, Paarl. '
reedschap. . l>r~nvenbalita, Keldergereedachap, . l>eD heer C. C. A. DE, VILLIKBB, Paarl. . ,

enl;, W~en., .. Karren, ~loegen, De heefen GEBROEDERS KRONE, WOrCeater~
A~MEDE,. Egle.~ ~den)gereedschap, enz:, De heeren .GARISCH & DREIJEB, J(lhannesburg.

J Zakken) 2 lj.adders, r Watervat, 8 t;pe:n Twgen, 2 Paar Achtertw- Den heer P. THERON, Oaled,on.
1 BlUIb;:.Maa~ 1 Slagters Tafe!, gen, .. KarpaJUden, 200 Schapen en
&haal '-. ~ewlgten, 1V1eeechKap- Bokken, Beesten en Varko.. . VORM VAN APPLIKATIE.
per, 1 L!~, l' Slagters Blok, I·set VOORTS, htlt' gewone Il8IOrtiment llijDlaeer,-lk 40e bl.bIJ au.oehoor ~ _ ,olie ~betaald. AIIIdeeln iD 141
TUJgen)3 Trekpaarden, lOpen Kar, Huismeubelen, en wat er. meer ten II .JobaDDe.bara·Eiuenctorp Lud, lSeltgiD, )(~iJ (Bepeiit)." -.noor ik IlUult
1 "tuk. Staande Garat, en verkoop' zal worden aangeboden. L..~...............•.rklaar.ij bereld, omwMautal oot lIIiJword, toepkad w aooepCelr., leD
bndelljk SMEE~W AREN, be- :: ~*:. =kOlUt ?ID W 1'OOnl_d ~ " &ttbD. WIIIDtV ik ~

staande in Zeep, Sardijnen, Thee, V8I'kooplng'te'~ginnen te 10 UIp' Vm, .urti : I J ..
}tIJst K ffi Hrwte Buik Z rt- 5 '- .oU •.•........••.•••.•.••••••••.••••••••••.••.•• , ••
I ,oe, n,' er, wa , P. J. BOSMAN; :J;.;W.zo'., 0. :"" '''r''

Be, btijfsel, Kparsen, Parafine Olie, '. . '. Afalliger. ' . _'. ~_
~ecl) .Boonen,Tabak, ~, Sago, WA ABaOH U wING
Zout) Boter, en andere iartlkelen te Stelle~boach, 18 Nov. 1889., 'd~ . •
reel om te melden. All" OMe Kimlu. tA Y~ CHBwren 1ft "";'n l,.,.n _ CH" VrtjlfdGl, Tna",",.

.AI/e. ionder d~ Jli,.,t, Bm~e. IIIR KOOP, bij ~n, OndÊ~f:tee- . " ~ lit .A'~ :

J. G. MAD.E.R, i~ kende, omtrent 660 . TRA NlB'l'!i • ...,~ ........ IfJ. YooI'be&BooIddan 8LBOBTE8NUIF. WUIiMfIl
Eenis Curator. VETTE SLAGTHAMELB, te wor- clu u".~ ..0; PrijI nek, lOi'I* du ~dM .. de OTTOLANDBBEBG .00.'1 8Dllif

'tdlenbosch, 18 Nov.1889. den uitgelOCht onder een T~ rIJP, clinw:e' . . . I
van Een DuiUnd,· en 80 EXTRA . VADERS ENi V·O.ORVADERS
ZWARE SLAGTOSSEN, .-n 40 11niki_at .... ~lIebbe.GBZÓND DVD1WmIDDTBZUN.

LAlW88KB8'8 aoou UtTIP ?OOr w:....... <Oopa. .
LU'.ATEBS. " LU.DIBD8' mmnrs UUIr .o.~ ba "'!IooN .

J. 'H. KNOBIlAUOH.. Hcmderden' vau Dankbetu.ig1ngen.
A . le Kraal, '. .'. ElMWUI d,... .... ..,,1 ;,. r,m,utrwrd, 0JIfC/ttVt.lf.0;JUrier ZoD~ Iud.. Bij ~, WiUAUtfI, IFa~riekt ~tad.

, .

erries, 2 en 3 jaren oud
. en 3 jaren oud
ins, 2 en 3 jaren oud

OP. WOENSDA(l,
2 ï IS'0 VEMBEll, ..

" tLLEX bovengemelde Paarden,
"Eztls eo Beesten, die in het Dis-
trikt Huntarn aangeteeld zijn. pu·
bliek worden verkocht uit de
M.AR.KTKRdAL. De dieren zijn
de aandacht van liefhebbers' wel
..-aardig. Zij zullen zeker present
tijn en worden
Zonder Reserve Verkocht.

A. J. LOUW.

n wijlen'
V.llUU8

In den Intestato Boedel
den beer FRANOISCUS
SMUTS.

26 DEZER,Jr. & 00., Afslagers.
Het Kostbaar Eigendom nabij

KUILSRIVIER, bealuitende de twee 1
Stukken Grond" G" en Cl 1[," gedeel- •
ten vun" Stikland,' en deidrie Stuk- I
ken Grond, waarvan een genoemd is I
No. G7, allen annex, gelqgen'in de .1
Kaapsohe en Stellenbossche Afdee- ..."
lingen. De Gebouwen daarop zijn ~
het gerieflijk Woonhuis, fBedienden :,
Kamers, Kralen, enz. lDe Plaata .'
heeft een gemakkelUk. br,reik voor
de ~ar.kt voor derzelve~ jProdukt"n i

en 18 uitmuntend gesohikjt voor hat .
bezaaijen, het grazen van Vee en .1
voor een uitg.ebreide ¥el~erij. I

De HAVE telt 2 Karpaarden, S ;
Ossen, 1 Goede Bul, 10 .Henssoha-' ï .
pen, 1Zwijn~ enz. I '

VERDER,' 1 Kleinefhaeton, 1 ""1

Open Kar, Tuisen, Za Is, Gegal- :
vaniseerde IJzeren Plate s , Gereed- ;
schappen, Ploeg, enz. t : loj

Het gewone assortimént Meub&- I

len in verscheidenheid. j
J.' J. DE VILLIERS, tA.P. zn., 'i

Execut-eur Datief. !f.

__J.~.!:...!!~'!!..~~!_!_~~I~,.Af&lage,.. i

Het beste Geschenk I

AI _ _..,. ....~GRIJKE

VERKOOPING.
P. J. BOSMAN, P.W. m.,

Executeur Testatpentair.
Stellenbosch, 18 Nov. 1R89. '

40 Gedresseerde Paardent
'Ruins.

15 Gedre seerde Ezels. 'PVBLIEXE
STELL£~ BOSVH.OP DONDERDAG,

~' ~OVEM.BER A.S ..2.tLL.L'i opgemelds Paarden en.
Ezels, waaronder verscheidene

egaleparen Karpaarden zijn, publiek
verkocht worden aan KLAPMUTS
STATIE.

r. J. RETIEF, W.P.ZD.
Paarl, la Nov. 1889.
J. S. JfARAIS ~ Co., Jf,lagBT&.

eerstk.
PUBLIEK VERKOOPEN:

rlBLIE~E VERKOOPING
v~

LOS~E GOEDEREN

I

DA T ,een goede, echtgenoot kan I
geven aan zijne echtgenoote I

isJeen goede .KOOKKAGCHEL. i
Prijzen van £2 lOs. tot £30.
Te verkrijgen bijVendu-Kl.ntoor, .M8.1m411801urv

20 Noveuiber 1889.

J. DUlFETT.
.Kaapstad, 2~ Burg&tma.~. I

------t---:------'-:,~. ,- KENNISGEVING.:

Jl•.. Di.' ;1; lfS & (JO S AANGELOOPEN; ~ de Plaats
4. ~ e ,.. Biesjesfontein, behoorende aan '
.r' "., . den heer CUEL D. Ko~, op of om-'

, trent 15 October 18:it een Zwart.OOPlVG schimmel BUIN EZ . met halter,
..J.... I.... ...,. linkeroor een stukje Uf.Iti' omtrent 2

of 3 jaren .oud. De Eigellaar er van
kan zulks!terug bekOIpen, mitt b&-
talende alle billijke ko'teo. "

C. D. KOCH.

J. W. MOORR ES, Jr. & Co., Afslagers.

VE L-S STELL~N BOS(JH.

~:
VAN

Biesjesfontein, Distrikt
Malmesbury, 20 N0f. 1889.

EN DE Ondergeteekenpe heeft te
Huur ruirqe enl welingerigt8

Huizen, gemeubileerd'j en ongemeu-
bileerd. Terme~ billijk. D~ aan ..
zoek bij J. M. BEI1ElUf,A. zoon. '

MONT~GU. 1

G. P. VAN ZIJL"
Y t"d.-.A/Ilager ". fgttM'" dg.
Jan~' weat.ell~ _PtOYiDaie Bull-.

M",~ ~:

, V~HLr.l)EN, te SteUeDboeob, op
V) 19 :--ovllDjber, mijne rlietde Z....
\er .\.1 -\ hId. C.l:i!1ili;TlbIA LOUW, ,.,b.
H1Jl\I, in den onderdom nil GS jareD.

B, LlBSOBlNGj
pb. Bmn

I·

IS BEGONN~N,
\
l'



HORSFALLJ

P OTOGRAPHEUR,
STRAtlDSTR\AT;

The Best
Family ,

Medicine.

2 ~ORTRETTEN,,:
VOOR

",
li 28. 6d.

ïCabinet, grootte en 1 Carte
ï de V~ite grootte.
:

(fTOOf' de drie BegI4r.),-WOBNdDAG, 20 NOVEMBER,-NAllIDDAOZITrING.

NlYUmbcr.
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Robert.
Kaap. A
Cole.bor

RoberlI

16 Whitehead, GA
16 Whitehead,GA
16 W~t. BST d
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KAAP TAD ORE EFFEKTEN ,~ AAN
DEELEN BEURS EN BEf'b'OOLNO.
1dA.A.TSOHAPPIJ

LOOIllll!-

Yerkoop"Ig ,ft den I ffektenbeun tp
dag. 21 NOfJemlH.r 18811

Bl...,k Reef. UI en Us 6d
Botbas, 12, Sd., &&Jl te komen
Du I reel. 78 6d. do
GrlqualMd Weel Copper 24"
Kimberley Shebs, 21 6d
Mall Ro e ExteDIIOD. H.
Prince pel. 46s., aM.te komen 1
May •• n&&g 2. op al) • 30 dageD

-- I
Yerkoop.ng.ft '" Il.. Effektenbt-un op

~2 NOfJember 1889 r

Donder-

80H.u'PU

die D"Dderdac .. a. Uit lttId
n'l .~n Dr Oolt te .. Iaa....
r"lDel OOlt ,.iX'"IDlDterd Dt
)'Il bem ol bJJ WIld•• etkluw
r TI,b8 b,d • rateo dr&Oi II
Doctor Idi e dat liJD' oou'"

,"acbug eo opge"OIId 0 ...
.Il" geradeo doch ui.t II III. 011
eo
ter deed d arop uit.p".. ', ea
Nlg. UI lIjD. 0VUII. .-k. hl
eo dMl ouder deo lu"loe t ...
aUk eD :iur hij _. ,,_t-
treltklUg bMl, 1I0u bJJ oot,.
• botr Ic kiD~ lOO ., lIIA&IId
D. ulIApr..a1l ...... dat biJp
t H .a1an. doob bij. IIIap.
Il b.l.leD B~,t.rt SII:IILb..
uen hl.rmed.OYlrMII

xou t~ D. vn.usu.
De. en arl. nrecb_ '00f
rokureur Gee_I, sir Thocut

Ad" Juta 'ert.e,eowoordlfdea
Jlt ... "D. &oU. .oor 110
Jl "aD tll.maoten Vol,lDI lf
l.t lIl&ier h. diamaoteo ...
&ecbt , r " .. rd. 'I'&D .£2000, II"
I.ter bl .. 11dá' D pakje iIGft
t.r "...,.d. \'aD .£148 8.. 81
nlg diepout ,,00I'Ti I had klart
'~n lOm lOud. latea "alIea .001
t,iort wu, dit .. u omtreal IS
balf "n ui II" r,,~nl r d.1 bij
I~t "ild. bebben. De en.--
den h,_ 8polaodu .. wopa J
p 11 October I 1

1~~01' nD dID hMr Biddiqh,
• gezegd da' bj) lOll t. bet t.-
.n hem doen w ten lo lIa btU
eow81 uidll d. h ... O. VillMn
maAten Olel b.bben
Mu Ier urkla"rd. d,,1 hij op

maoten had ..... "deerd op
eo bl1 deo "oJgendlD da, OD
lAr dMd bad hij gehoord dat
..~l .... daar o .... ltdlII Dr
Il 000 "oor ..... rd b.d. ook
- Villl.rI bem .-cd cw Wj
dl.maoteo WIld. "YID. doli
'@It DIet Djn naam o04lD. I
~m nlD c:llDml .. i. renn
,e8.m de Pree O,ollraal bet Bof
l dden gaf b.t Hof te keoaeD
solutie ..an dil IOttaDtie koud.
word de heer P.DI De Vllben
• ..er"laard. d.t bIl de m.-
1.0 ieapen. dooh d.t DJ eenl
.0 "ordeO Tota het bleek dat
ort "&8 witje bl' d. diamu·
n en bij bad totD gU'!f'1 dal
een bo I .euJ.! dose TotO IIlj
..... me:) om balf HD, h.1 hil

)"~D 01 I "lO hiJ koolt ID
Il-ooen d.t de lran • .atiê tea

ldt hij tie dam.oten Diel "Il I.
oor ad .ok .. , oDder,,",.~ t.
1 iloof lregw op d I hij ...
m'~OIul( .ao dan b .. r D~ \'"tI

.. II le" ".. "au meMlIO, Ir
."m u teo te lloop<111.doea lOeG
lf let w .. , bad bit door
.f WIllen kom.n De 11...

~O .e klanng 1111ttl kW dil da
rs b..d de dl.m Dteo will ..
_0 >IJ door dell b~ SpolaDd«
en t~kor1 Iu g.!lnrt bl....
beer Dd Villi,....... ~. dat
iOD nemen eD d.t b'j OlD

II b.,lllleD. "elk bod hij al..
D. beer JOhanD" A.o1l1Ut1ll

au t. dat hij t ..... JaQPrdifr nl
de beer Uln,l-y iD~'"

I eo biJ Hi~,.. dat II"
w.a A.I. tOeD had d. b'"
'-gd 001 d, dlamaptea daar "
, bIJ OlD t".. lf au alJD' bto
~l. b'J allO 0 )lIIpaaGOO ,..lID
t w,lt. biJ d. d.lamaatc oiat
er lliJ llDg bad Ift< d lnJ,
era ioo bellilID "I. lop'

cob W cl.t klerk •• 0 deo ,.,.,
"ril rt.." I..t er I,t.. ~
... ut.n eo d..t d. 11_ u. Vil
t b d d.t III 018 III .or ~
daD loude hij _ &&II

Ion •• "OOI' 111.,.1' ID de Prot.
• (""I(tou roor ".r"'~
_"ok n n"ddI!D,_"&aJbiJ ad'
• be"'J .. <Lot kl.ger .-:t"
t •• rlc.x pao 0 IIItn.J ndaat
nd- 8U t" P eocur ar O.aer.ol
r..entte t. • ••10. dat d. btIf
~DUOU ft ,~41lodiad aobtt, tOIII

b~t (.""Jt eIer diamaotIIII
...-tJ. de HoollJ'1pr ck'~
t buune YerlllarlDrD dat
Z'JoEJ.l. __ er op

• VlIlI.n bad b"ODdlO cia(
"&I .. "aMt iD h.t ,.;:::'
e ob),otie aahad, doob Da u ~
mUen g."."el'" b.~. I
ertui.d,;W _ ... ~

VnJdag,

r



h
.JOB~UJ&O.,· n,'n. derWi ...... 'ID <>ml .... _MI cl. V

_lItl ... t,nio. dal D. noodigd~-- . ..j 'RD""'nlD. Op '!Ill VOOR twee Bde klll8lle ftIl Beft)- , N•.
ftII .oIab,,!~j8ï.. :*~ rapporl.- ringswege ODpe1'1lteunde8cho e!1 "Bekleedera en komplete lIu1a-.eublleerd...,
~j1r. boop 0ll"'_" al d. beDOO in het Diatrikt Uite.D.hage. ~ i" , BtBDBN NU UIl ' ., .',
diah III J'Md. b.bij ... wal op ....... £' 'L t=._tal joumalW. w.ooIitn IledeD 60 per Jaar en vn Je ..os en lDWO- , ; : _..I • _L ....'I a.;..... I lo";"''''
0,.,. ,0udaaljllftl,lOb.tICMId .. .- .. tooacJe ning. .Aanzoeken vergeseId van be- De .8rooilk 0011&_· ....._ .... e • ...

, lOde reeulta&eD ID bDa dat eie aiJ- wijzen van bekwaamheid en goed ,
betal.lalllo. _. \ gedrag gelieve.men den onderge- HUN Y.ERTOONKAMERS DIE .
P. BLIZA.BBTB.:U Nov.-Opdawoburllt teekende toe te sonden met latefdan 30 000' ,VOET'EN, V'L,O£RRUtMTE'',.

..erd. bedm aorpll ".. l30 balM, 98 ".- 15 Deeemb 1889 ' " ')oobt, UIIG bet. prij_ 'I0OI' ~ 1OCXteD. er,' . , ' " • . , ' .
Br ... leid.. , _ pd. ~1nrltt':._~1 D. J, PIENAAl'lt BESLAAN, zijn nu open voor. het fubliek, en behooren ~r ~~~ CU
~d ~~~_~jtj ....: .. lllJ,Cl.,-paIMI , Predikant te Ui~ft';},ft"'e, van plan IlJ'Jl om te koepen te woMen:· geziep. ~ D. I •.• (JO
_ .. 411 0_ .... _ •• i~, "'oecer• ~ , ''---' h ...I:' u 1.._1'
aaar er led' w. h"." B.t ,1J.t,,' baald.. ' alleen goed 'gedroogd Hout UtllIilgentot et, V"n .... w van :.-eu"",eb
h. i le SI. per Ib. GOf'd. \raal(l~ de ._"D Afdeelin gsraad van Stel~ hUlnen lij met vertrouwen elk' artikel aanbevel,n. K,oopere sullen Yerder
.,.,111; flI:tra ,oe<le partijtj .. !b .1 8fl _r be • d dat oed __....!'L I dit M ".-..dl. 1........ _
aO?ij. prl~""".Pil our bet ,t.b.1 bl .... D Il. I' bh' 1'ul en g e ~U&e en aan, 1, ,~l~ &..,..-ooper .. ~
prillm 'RIt: Er blfeE adDl1er o~mhcbt d&1. en ose . , wOl'clen gekocht dan artikelen van mmdere kwaliteit e~ an~ "
ledert .,.1. larID. ' De volgende zullen een denkbeeld geven VUl de • pnll8ll

JOHANNESBURG. 21 Nov.-K",II\ hedell "Heffing van eene 'Belasting. voor D. I. & (Jo. verkoopen in overeenlte'lDlDÏDB met de tijden., .
aOl'"o .. eder' .... h r, Hoot.> Ghriato aij, ' , 8 ~ ti
b. ,n_. &loaeo N..w Primro ... il. KENNIS wordt hiermede, gege- iJzeren Ledekanten.2 ft.6ln. ..• ... 1 6-~r :::i.;!;=~a.ual de and.,.. , ven, dat de Afdeelingsraad van Matras (He,st ~lapperhaar) 2 ft. 6 i",,· l' 6

Btellenboeoh, op zijne Vergadering" Ledekanten (volle grootte) ... '0 0 0
XqKBTJ.D.!lI Nov,-De j.. ,hjlllehl wol· gehouden op 13, November 1889, Válle U rootte .Drrbbele Ma.traS (Best

'lUlloppio, had bedell plaat.. Wat l#r IDJirllt --; f he 11 'L _...;,_ lie
.ar.t lI.. am w .. _r aOe<I, eo de ~.!'Ihaald. eene Belasting hee t 'ge ven' op a er , ,K lapperLUioilo.d ,1 u 0,
beter. p,ijaeu daD ooi' te "orto .. ,Di. \'80 Vaste Eigendommen in de Afdeeling, ' VoUe Grootte Dubbele va.n IJ zar-
!:;!=nl~ll~~~~~ !,:;~.Bi~8at~1jd;.;ddie daaraan onderhevig zijn voor doel , drMd Gêwoven STJri!lO' MatrAtJ ... 1 17 6
ftrlloohL 'einden van het loopende jaar" van N ef te 'W asch tatel. met Lade en~.J.'wee '

Drie Farthing» in het £ naareven- H ~nddoeksporten ... ... ' ... ... 0 6 6
PRODUKTENHABKT TE KAAPSTAD. di h id h lft daarvan 'Voor .Aan dit :Magazijn lil ook worden gevonden een grooten en £oed De-

re tg el van eeu e sorteerden voorraad .Aardewerk, OJ881Verk, IJzerwerk 'Voor het lluial.!1i~
~ beeren Bllil & 00., berigtOD on. glitera Hoofd, en UD helft daarvan 'Voor ~

het 1'0Igenl'e: . Takwe doeleinden. en dat voor- den; in ~~t kort elk A~el ben~d in een goed ~~.Huu,",-
SnUIlTBlllUIli.- Wij hebben dele.eek wemige noemd: Belasting nrvallen en be tegen Prijzen lager dan die van eemg aJlder BandelahUlI lD ZUld ~
.-erioopiogen te rapporteoron. De m'arkt 'waII

.leeM .oonien eo verkoopere tenfgboodeod 0<11 tealbear is aan d?n Thesaurier VaD Geillustreerde Cat8.logus en Prijslija1 worden o.p aa ...
te l'crkoopen. daar sij geen l'ooruitsj«t hebben om den Raad ten Zijnen Kantore te vraag 'Dost--"~to,e"ezonden.:' , -..
weder \'eoten te bijlen wegeo. de IIChaancb.t.e Stellenbosch, op 20 JJECEMBli'R , ... I Y A "II CJ " !
"an neren in de produoéerende eli.mllten +" .. --------
WEgen' de droogte. Alle neren .. lID goede 1889.
kwilit.eit sijn in groote a&II-.nag en hlllen
aoede prij.en, mAAr ordinaire eo aJechtere kw&'
Dt.eit.eo wordeo verollacbtuallld. '

Verlloopiogen Toor de week waren £820,
..,net tij~ III. D, uihoer bedroeg 171 lb
tegen £3~".

Op last,
G. MONT.GOMERY WALKER,

Secretarie .

,EN ,ZIE IJ. H. VOS, ~n.'Nieuwe, Bloembollen. '
Juut ontmngtn wn. Engeland:~
,.,-qLPEN,. ~t.bu. Baau<nUU III AiM·.~ 8101''' . ,

, TE koop BIJ ,
:& '

De . Homeopatische
DOO.

DRS.' GUERNSEY- en
, LVERDUGB..ulI DU " '

~~...,' ~, Br~, ~ó •• c.., 1~1
, . " -

Ta .OOP lAU.aD :au ,
KEYNES, lIATBEW • PO

,Bon .,D

Adde,le~~Patea,

Jf,. ;,M,"'" ~ 1l4Mij~',

i.PG:~IÏoR
PHOTOGRJ
22 STRAN[

2 'pn~TR\_ le· voo

28.

\ ~

[Cabinet groot 1

de Visite.

~
WELLI~

40 Rij- en Trek}
jaren oud '
egale paren

40 Ezels, 3 en 4
30 Jonge Treko-
25 Slagtkoeijen.

OP WOE:
27 NOV},

lj tJLLEN bovene
~ Ez", Is eo Bt-est J

trikt Hantam aang
bliek worden VI
:M.A.RKTKRAAL.
de aandacht an
waardig. Zij zull«
zijl! til WOl den
Zonder Beser-

J, Fred. PCllfz "I'

40 Gedres e r,
Ruins,

15 Gedresseerd.

OP nOND
28 NOVEllj

I)ULLEN opgen
~ Ezels, waaroi.
egale paren Karpao
verkocht worden ;
STATIE,

P. J. RE'
Paarl, 19 Nov.
J~s. M~BÁI ~,

STELLE
rUBLIEhE \

VA

LOSSE G(
In dell Insolventen

ARON PII:.TER 1

DE Ondergeteck
trekking als

bovengemelden l~
doen verkoopcn
van den Insolveu
STRAAT,

Op. Vrijdag
TE 10 Ult~ ','

De volgende
REN, be taand
UN, zooal Tai,
kanten, met :Ut'
Kasten, Lampen,
tafel compleet, J
Schilderijen, lila
reedschap.

ALK
Z~,2 Lac,

1 n&r;l Maat,
B<!haalen Gewigt
~r, 1 Zaag, 1 t-
Tuigen, 8 'l'rekpa
11Btuk Staande (

Eindelijk MJ
~aande in ZCCl!
~j8t, KoPie, Er
eel, btij£eel, KM
M,~eel,Boenen, To.
Zout, Boter, en
,~l om te meldt
• .dUt. sonder a

J. (

. Stellenbosch, ]

Kennisgenr:
en Vr

OVERLEDEN
18 otober

~ICOLA.A ' VAlI ~
Tau 'DaevI,

'~rierlCl.
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