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ROFDYB.. ·Ior-·-"-"-J
een paar zet- I
Werk.

.~ . " .!lt..
300 ~xtr~ Ytt~e l'.1tpat~r. lI.kk,. .
350 do. i ..a., l\a~ps~he ea :Ieri ••

se.ll.pu. ; : .

'Op Jaahdp,g, i 19 dezer,
ZULL~ de p, det~e~eptr""pn publiek ver.

• oop'p, te iKl8pm~ts 11:3t& ie, bovengemeld
g~lal B~k.k.·f, en ,Schal>e~, ~11 uitmunte ...re eo»-
ditie. ZIJ ,ullto·zrker., PI1ese~t .

Paarl, 15 Mt>i ! 1S1Q. I :

De Villi~rs ra AfJlagers.

. QA<1, 19 MEI eerstk.
rkocht, uit do MARKT.

u.,.ui'! ....~.,;na1aankomst van den,
; ; .J. IC. KRIEGLER.

J. FREt>. P~~ 1& ;Co., Afslagers.
~ .'

~,~)\,

104 Paarden r9D Ezels,
f I ,vAiI<i"A~

lO iparen Sc:"'. ;U~18, ~aD 2 tot 4 jur
i oud; 1" ;

12. ;PareD 1.1'u~ne, rau ~itot 5 jUf,
5 I do. ·lossl'O, ',I" 'rt.t 5 jaar,

40 )Ierries, no 2 tut ii;jaar,
lt i(1 ~patl) t;nls,;',nB\ 3 tet 5 jaar,

groe:t eR . stdk. .
I

iOp Vrjjd~gJ ~de~ 23 dezer
( Instcde can up de-I! S!htenidezer. als t'f'()eger

. !}eadvtrlee-nl),

. '7'ULLEN. hov'ens~!lde ;Paarden en Ezel.
.-.(j. pnblle~ worders 'lrer~ht te Klliptnuts
Stution. D~ Paardent zijn :meelt allen opregt
:~eteeld en fan 14 tof;l6 handen hoog-en inge-
.kocht in het Distrikt Cradock, en geschikt voor
.dadelijk work. ;
~ . A. J. BO$MA~ & FAURE & Co.

P. J. BOS"AN.~ Afslager.
Stellenbosch, 8; Mef 1879.

i ~

; .,
, 30 ~I~t. li
l~U:LEN .ordqu'fehfC~ t':! WORCESTER,
,p " .

--l rijdag. .deu: 30steu dezer,
'~ XOBG&l(S' TEN '10 VAE.

l...Zij worde~ opgebrsgt dol,r den heer PHILIP
jKuBSTEN.; ;;.
1 WOfce3fer,' 14 M.i 11l79.. :

: DE VOSI& THE~Ni Vendu-Adms.
-----, - -----~- -~_. --.--r-

i .~.:, ~ELD~i~E' KiNS.
lDE Ondergeteeke~de,; eene .Plaats ge-
l . kocht hebbende, maakt hiermede be-
lkend, dat $j zijn. ;
, WINltELV~ORRAAD
'onder billijke ~oo~&aj.den aan iemand
iwil overdoen, .en iat dus aanzoeken in-
iwachten tO!~het einde.deser maand.

, ' : Dl »RINK, J.G.m.
P~den~g, 10 .e~~879.

Ondergeteekenae. gelaat aij'~de ~
de beefen F. J:. :Huao,. ~ A. ;r~JOnDT

pe!' publieke Venchitie doen ftrk~,· •
. TE 'MO'NTAGU, .

Dingsdag, 3 Junijt 1879,
TEN 10 ORB PREeI.·

6 Paar Bruine Paarden
S Do. Zwarte . do.
1 Do. Schimmel do.
S Span Gedreueetde hla'

]5 :Merries met Ellelveulen.'
5 Do.' do. P~tdenYea.len.

32 Ezela en Peaeden van 1 en 3 j.....
. 1 Bokwarn, bijkans nieuw

,lSpan Tuigen.
: Bovenjtemelde Eztlla en Paarden lijÉ;l allen in'

·gpade conditie, van qe Eerste K1aue én werden
· 04et groote sorgvuldigheid uit het District Mul'"
·rayiburg opgebragt. . [ I

~ G: P. TiN ZIJL, Mslager.
~Montagu, 14 }let, 1879. .
a

~\O'
410

ti 0 b
erke);d. i...+ gif,+ _ihltUeke·

W_k .. er

J.&lf Dil i'
KOSTB4ltE :P~A

!' JOIlADJ~8ro""""""'''·
. LlvElm.B ~VE.

BoerderijgerMdacha)), '
. TE D"URBAN;.

In deo Inaolventen Boecel v.all
)J.&L~ UN NIIRBB,lt,

!
~.Ito~..:-«tI:

· 0; PGEMELDEOSSEN,ell PAARORN lullen I

: publiek verkocht worden te WELLING. f
1{;ON,ill de eerate weet -valiJu: ij &aIl.taaoUr, o~ I
('~n uader te bepalen dag.
j : ,P. J, ROUX, Jr. .
~ Paurl, 15 Mei 187~. , j .

J. S. MARA'S &; 00., A.1'Ilagers.

BIt;' V.tte ;81~se. e. ·Ieeijel
Gedresseerdt Putclel.

laugjl
en te helui-
~l<era..-dlledeD 6a
Vrij.ta,t.. Tran..
die be·. op sijn,
flddijkb ..id .ont~
l nebbeu. Op
..,ndill'reil be.

II seg"'} rut.
I

I
! -

07S~~,in

'f_RRK,

enz.

tubUeke Verkoopiog. I
~ . :

I~ den Boedel nn wijlen den beu JA.COBUI ~

~ JOHA.NNEB MEINT/BS.

V EN paar zeer fr-ol8ije. 8trnin'ogela, zullen i
~ voor rekening van opgemeldeo Boedel'
p,bliek wordeD ,erkoebt op de plaatj ,all deo \j. IulC)h8lQ'.
~dergeleekendc, .

p WOENSDAG,
I.DEN 21 tEZER,

's Namiddaga., ~n 3 ure.
0-; DE V. .MEIRING.

Woreester. M.i 1879.
DE VOS en THERON, AfIlagera.
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DEZE PlEel. ~jn van 3 tot 5 jaren
fgelC&iklll V90r onmiddelijk ge bru

,
Paarl, 140 :M~ 1879.
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WORDEN' ;YERKOCHT

TS Si~TATI'ON,
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Vertrek vaD
Kaapstad -
ZOutrivier~
DurbaDwelf
Kruilontem
Mulde!'ll'lei
KlapmutA -
Paaiot

~J~~rug
Bermon -
Piketbetgwêg
Tulbaghweg
Oereeweg -
lireederi vier ke
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lt1
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881
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in

D.erCllerlll't~i'e4~d8t,J1llJ pel, HDiarl.d,
, 'EN~ ENZ.

op de ~aats 'Vredenbprg, nabij W
I '

DE ,bnde~teekend;, in ~are. capa.citeit
ExecutrlCi(l TlI8tamentaire, IU den

ftn wijlen den lieer JL'" GODLUiB )laullc,

Maandag; den 26 dezerrs KORlaiis T'N 'l!l.N uaB PRlCI1:S,

publiek:p.ten 1!e*oopen pp bovengemelde
al de \

! '. .
LOSSEi ~QEDEREN,

tOt voorineldeu IJoedel ~hoorende, ala volgt
: 3 StukTaten
T 6 KUi ....n; .
, r:;'" ~ ..

2 Leg~rs, 3 Pijpen, 31 Legger
l 1 Rijd"r, 3, kJ~ine Balies

Trapt en Onderbaliee,
~ Trecqk1'8, ~en, eDII., enz.

l Wijn en Btandewij~.
15 Leggers Wijn
: 3 Leggers .ij~dewijo, en
,1 Vat ~zijn.
, Boenlerijgefeedachap.
1 Bnmatlwijlnk,tel, compleet
;1 ~ijqenkete~i1 Kapk4l' op Vêren
.:1 Open do. do. .
[I Ouenwageo'met Trekgoed kompleet
h Kafbok
I P v, .':2 aar ~nrtll1gen
i2 Paar Ploegtuigon
,:1 Zadel en ToOw, Zwingels
;1 Ploeg en 1 Egge
: Ku!,v.llen. ZAkken, Manden

4b S~~l\fljea ,
~ Lad4ers- .
~ Voer1m~hine _
.~ Schf1>Cf ; "..,., ~_
i Grav~ri~ Pikken, Schoffels ~1 PP_LIOATIEN v!>or de BetrekkiDg van Ku-
l Lot ~tVeepstokken . - mer zullen door den OndergeteeJlende wor-
l Blok pennenhput, 16 voeten lang, I .en o~tv&Il#,>eo,to~.op; OO~.DERD.~G, ~ DEZER,
' geach~ki vuo~ het uitageo van ~ ,"en verdere IDformatien te vernemen sijD.
' PJan!ileo. .' ; op !Ut ftn Directeure~,

, .LSMED': ~. B. p, DU PLESSIS.
2 Blaauw8chimmel Heogstpaarden, 4 ~W. P. &nk, Paarl,

en 5' jaar' ond, zeer geschikt in', j 6 Mei 1879.
Rijtuig en onder deo Zaqel 1r, .... --- ....... ... _

~ KS~_wage ~tnl88 eerdlkeTrekd~~ .eke.lI.lki.~ aai 'I.me e. Vliedt•.v oeIJen,-van e~ ra ml' geven .._ I' .
3 Varkens; ~ : .

Struisvo la: If\VEHLEDEN', te' Noodhulp, Klein 'Pater;
. ~ ge Y I ost.-r, op den 2de" Mei 1879, mijn :.:..liefde

8 Str1l1Svogels, waaronJl!t' twee afge. V~Jer. MICHIIL COINlI.IS VAN NIIJ[&Jl~ i I
kampte p,&ren. . ,,~ ouderdom van circa seven ti" jaar. '

Huisraad. ;0011: maak ik \-n" (Ieze geleeenheid aeb-uik,
De gewone Voo1'-,; Eet- IIn Slaapkamer Men. all" V,iend~n hart.lijk t· .tRnken voor de hulp

Wen, Glas· en AardIlwerk, Keukengl'reedschap, en) den bijstand, mij In dell overledeoe beWrlieu
ID wat verder zal worden aangeboden. gepQrend .. 1.ijn lij 'e'. ; ,

Wéd. J. G. BRINK.
Wellington, 12 Mei 18,9._
J. PRED. PEN'l'Z & 00., Afslagen.

" TDE
Berate- klasse -:

","

DE Heer'ABRA' CoLYN, door ziek
fIln ,W oonpJ:áats te veranderen, h

Op »_ngs.........
, I

Publiek vooT'zijne ~ehning te verkoo
m - "gen .. md "~,he Re~t.

'H e t Eigl' n rl'0ml is !Croot 769
Wilier, Tuinen, Brlomen, Wei- en
ne·ii~ Paarden. l>enelfll lil{ging aa
de .choonste gelel!~llhtid om te
Clanwilliam, 'Illsmede voor de!'! Tol,
een ~n andel" door 'fJ"'n heer COLYN . ,

'Een wipstgeveinde Handel. met
voormeld Eilten(lonl gedEeveu, en de
op zóer ,odr4eel'ige roorwaarden ill eene

Alsml'dr~al op I!ezegueu datum
hl'lIra.llde uit eene : Stoeterij ,an PII~
Bo~rderijg"rerdsqhap, Wagens, Karren,
teerde Handelsvoorraad. :

.]nmidder's i$ vi;>ormeld Eigendom.
~oop, en 'gegad~d~1l gelieveIl zich d~a
die daartoe dp v,re~chte volmagt bezit

t
la
W

V

e
pe

gton.
+-..,._-

ERKOOPING

:IOW~I,lLE
---

Heidelberp:he Roltabak
Heidelber~be· Bladtabak
B<tschj~ T1ie~.

Te Koop tegen; de Laagste Markt-
pnjzen. . .•
; SF:RVH~ U~ ))FR II,n -\ fo.,

Stn.dlltr.lt.

Goudiniweg

zigheid te Koop.
omltandighede~ in zijne familie ged
den Olldergett!ek~IIJe gelut om

8 £ruIij
zahe, zij Il Kostbaar

860 quadraat Roeden, rijkelijk yoorzit'f.
ruim be~ou"d en stalling voor

voet van Gre,. Pas verschaft den Eigen
ren voor ~en, POlIt tussehen P. Road
te Grey Pes, zoo Ills gedurende vele jH

aan ,

ip 'Iln Hotel ;ell Kantien, wotdt thans
kan het voorregt genieten, om dadeli

le Klasse en BloeiJellde Bllzigheid te tred
verkocht worden ri f'S Eii~nHar. Vel stil
eli, Aallteelbees'ell, Schapen, Qokken,
Ploegen, en s., ~nz., alsook zijn welrreaUnlil'...
\ JIl ' ..

igheid en IJ81jdeinoorraad uil de Hand
aan te mellden bij den Ondergeteeken
de noodige in(prmatie zal verleenen.,

ILE IL vA.Ni NOORDEN, Af.lllger,
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DE 0 '''e.gel~ek~lId -. handelende
ttruktien ~ap den eigeoaar lal,

Op Dings~agJrden 20 d
'. Iforgeu 11 ure;I

VERK001HNG HOUDEN VAN
STATIONS,

De bo'etJjt. noemde PLAATS, biivHrtende
H uia met Ril"ten' Dak, Vier KaDl' ra, Ktu
1'0 Zolder, belll:ve,;a een Kalkon", Stal
tn'KeJallw~".

li. Eene Co~tagfO,belend 8110'" bd DO'Jensuanaet.i:) __ ......._
perceel, bevatr IIInde,Twee, Kamera,
en z, Alsmede l'en ~rOOI ,I' uk

, Gronci, welgele*en em Tuin van te trIAken.
Dil ueheele Eigend'oDl ill tbans ~eoccupee

door ,Iro heer. II; C. E. VAN NuiK.X&: t
goede Buur.

Hr ui .... ~8 gegevu w.ne •.
G. H. MOLLER,

At.la~er.

. CHA~L~S RITTER,.
St. GEORG1!;STRA.A.T, ·No. 15,

GROO'lÏ- EN KLEINHANDEL.l .
MALIID8Bt1BY

I ,

mTSCHE jVil~n Pantcdfela,
: Heeren ~ Gowns,
Dames- an lIeerenIaanen,'
Kinderlaanj..,
Vloerkleeden 'en KarpetteJL

HEEN. ei..
i

van Kraaifontein -
Klipheuyel ,- JO

Kalabu Krilal - 20
Malmeebury - 29

-----~-~----~---
estelijke P~o,illeie:Ballk,

PA;A, RL.
·TERUG .

IT nudi der Gezamel.Jijk_e Killderen wordt
bekend "emaakt, dat hUD J!l'liefde Moer/er,

vrouw ANNA SVS-'4iN! HODRJII:A, Taun:.,
"e wijlen tien h"er ABRAHAK IiAIlEND DU
. "ol'erl~d~" hede" mor!len om kw~t over
, in ,Jeu ouderdcru 'In i4 jaren, 1 1111land
dage».

Uit naam der gezamenlijke K;Ddere~,

J, P. DIll TOIT.
D. C. JOUB£RT.
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!oolló,.";ff~a Office. Cape Tofrn,

15th Mal, ~879.
the Judgmeni of th~birouit

~""'V".'''KSaJe wilJ takedfaoe:-
Dilnll'i."" ot HnmanMorp. f. ,

.,,,,,., .. 'Y vs. SOL!BI.,
June, 1879,\ at 10

qUIDa'rl5Q'0l'p.4 Oxen, 'Cows,
e~teral

CROSBY, High S4erif:
~

~,uouu'· nu den BaJj~w. •

I'N ~~t.e Gewijsden 1::81~' Pt8~C:Og
Ge~liof, ~ de hieroDdergemela Zaken

nllen de TolgeJUle Verkoopmgen pi heb-
ben;- 'i. ; ~

• I ~d~ lTaserburg. !
BARENp ;PIETER DU PLESSIS, fK..mer
.an de W.~Jjjk~ Provincie Bank, ni WIlr

tQJ¥ ~ WSON KINGON. f
Op D~~. :den 3den JUDij IsF9, des

't'Oormid~ lO! ure. te Fraaerburg~2026
Schapen,j 4i6 'Menies, Yenleus en R~s, 30
atuh Hotenivee,; 1 SchOI8COO Kar, ï oude
Wagen, 2 :Ploeg~n, 1 Stel Tuigen, IlEzels,
GraTen, KQe~oetl'iJJ, Kruiwlli't'ns, enz. ~

I ..' , ~

; ;Afde4lir:g Ttt~bagh. ~
BREDA,!~ '" Co.l n. HE~S

: tHEODORUS KRIElJ. ~
op Vrij~g, dail 23eten Mei 1879, '~ voor.

middags rcr *ur,;te Tulbagh,-Huisra4d, eeu
.algemeeu , ~r~iment lfin"elgoede~nI 100
Schapen pn; Geitcjh, 2 overdekte Kalten, 1
Wagen. ,,~z;. ' ~

i JAMES M. CRO~BY, BaGuw.
r ' i

Kantoor van den Balju~.
,. 15 Mei lJl79.

INExecutie van: Gewijsden Tan het ~mme-
, gaan~ Jiof ~ de Tolgcnde V er!t~ping

plaats he~n, namelijk ;- ~

, lAld~g Humansdorp. ~ .
JAN ~VfARTBOOY vs. SOLANlit

.051 ZatqrN. dQiJ 7den Junij 1879. '~ voor
DUdd.agB 10 uur, ijJ Humansdorp,-4 0reo, 2
KóeiJen, 2:JqUvereó, enzoovoort. )

.' JA~S M. CROSBY, Baljo" .

l' :··L;, ..
OGR, Z'U

'B :IN~S:

E'J'P:IAIf" j. -,' t ~_
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·ZtlUen

~~,
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I
• I vOORrrRHF

~ I ~ , ,
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.,IT'lItAn Gepolitoerd
'111 __ '_': "voor

Dra,I';DI' I- . A.," I

j,

K'TSt·80,

II

~,"
I

Y"JlU~I1~,£eDtJeec den
1
n

Spade.,.·
L.

DE EigeDaar van bo't'erjgemelde
Ondergeteekende gelast om bij

PUBLIEKE V._.,~......
Op Vrij~,

Sp.den,-u
Schoppen,-" .."••rD."d
Vorken

~ Ledek.n,~ul- --,av

i. t >r

... "
Bovengemelde Kostbare Pleats, KlIJi'IU"''''''

groot om treil t 400 .Morgen.
Tegelijkertijd zullen worden VCI

lloerderij~ereedschap, en z:, en z. enz.
. De Plaats is goed beplant met
geschikt Toor Zaaijell. _,

Liberale· BODU8j!za4'1!l'eirey~,J]

KAAPS'!' AD en Zou.trivier
znllen uitgereikt worden

volgt, nam: :-Te Worcester,
gangbaar voor Retour tot den 26sten
D'Urban Weg, eó de reapektive
Wellington :vertrekken te 6'20 v.m.,
7,.b5 v.m., op den 24sten dezer, galagIJaal!).:!V'.oori.¥.<"."",{.!,-,l'

·edag..

l.... ~.. "iI~"~"""AG.
, '
, ,

., hetwelk

UiU!!A1IUI T R Rijst
HR do.
Bruine do.

Wolpakken
GraanZa.kken
Gonjezakken

.uvo"!!!'U' Rotting,
Ontschepio
Lage P

, I, ,

e.

Il COMMERCIAL"
LOGI~SHUIS,

WJ:J.J.:tKG'I"O.. i
) J" /.

DE Ond~rgeteekende maakt bHkeLdi dat
d~ pij geen moeite noch !tosk;! ge-

.paard hee{t.~1III zijn:PRIVAAT LOliTES*,lTIS
tot, een aanlnlnaam! verblijf te maken. ~ j IIU
gereed ~ Rei~el"ll [~OO wel als FamiliC'4lJ eDtti•
te logeren tegen "illijke prijzen. :.

Goede be~deliog wordt gewaarborid.~
Gabs zulJeq IIIltijd in gereedheid zijn to" ver.

voer en genef l"&n Passagiel"ll. \
Logeer~~ni die ~r Spoor.~zen geli~.8D te

't'I'a£en ~ SIqlLDOl' s Kar, hiJ het Welliniton-
echEl StatiOQ. :: t

: l'. P. J. RETIEF, G.wpl'
P.S-Le~ op :het jLddres :- :

MAUHERBESTRAAT,t
I . : "

W E ~_;.l-o ING TON,'1": A~HTI~ VU IUm'S BOHL. ~ .

Goede! ~tal~iDI _~~_!oed~~:
ol .: ~ ~

MI~J~~s.te Koop. ~
, ;lil. li BENSUSAN " 09.
. ,

Kustee;stra.(. .:

\vo."dt .êlJlogebodell

" Laltlall~
Bezen~g ..

PPELE~\

j
"I
. i

!,

Kantoor van den Direktéur van
12 Mei 1879.

Il •.voor; het Uitbreeijell vali
&IJ 8lec~t8 twee Qlaal per dill,

I .-

m~t II'l~t Water, voor
rk, '

JA~~IESdN & Co.

Cross :"
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HEBBEN aan het Publiek van de
dat zij hunne Gebouwen aanmerke
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