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O:ORRESPONDE. TENe~ 80"--' W~t S'n',Dd.
• AGENTEN VMl de Zuid AIIV!I, ~ • ' .

.rl/rikiwn en VOlksvridnd- worden
vri~ndeJijk verzocht hunne .brieven
te adresseeren aan .de firma'

H01'MEIJR & BEGTER.•

~
Eene zeer 'zeldz~e gelegeiL-

heid voor ~g~nen, die zich
van een wins1gevetide .Be-
zigheid wenschon te voOr-
zien. '

--..,..;.

Z.

DB 0ndeJ~tee.~ WlllDIIj:!ht
, eeD
Ih·t b"'JaU~"11
ondersteuuing.;o'PHACHTiGE VARKEl\S

ZVLL~,N op \VotNSDAG,
dell llden dezer) Publiek

woroen Verkocht uit ide Kraal
~ vau den heer O. M. J. RETIEF.

'V(JUTER M.LAN.

Publieke V ~kooping
VAN H1I.'T ,U.OlIllEKENDE r,

',\' elliuz ton, 5 .\1aart ~891.
Jr L. SJlIT II <t Co., 4/. agers.

BOA.RDIN~, !lUIS,
Bek. -nd als het VAN DER

~UIJS Boarding Huis.

M"EJOFR MELT V~N DER SPUII.
"ti. door ouderdom ! en ziekehjk.>
~mstllndi8hedtln genoodraakt sijnde
ha ir Boarding EtfbI!s8ement op te

',geven, he Ic de NHergtttekende
geautoriseerd publiekjte verkoepen.

OP MAAtlDAG,
6 APRIL A4NST.

1. Het Boarding Hi'Uis, b-estaande
oorspronkelijk jn drie :lIuizen en ge-
legen in het meest cntraal en aan-
~e~ aam ged ..elte aan 't Strand, roer-
zi n 'an alle gemakk~n .

Tot gerief van koepers, zal het
eerst afzonderlijk in vi-r deelen op
~evei:d worden en daárna gessmee-
lijk. ;

Deze inrigti~g is z~o overbekend
dat hd geeue l,uder~ Il'lDbi)velin~
Doodig heeft. ;

II. Al de Losse Goé~eren tot bo-
vengemeld Boarding ;Etablissement
behoorende

P. J. BOSMA.N, P.W. Z1., V,
Afs!ager. _._ ..... _ ....__,_

&ellen;:A61:~;~;IE 0:
Brand Assiurantie P RL,

...........ANDAG,

------ -~~--
•Executeurskamer.

BeiaDgrijke \'erkoopil
VAN

Zeer Kostbare Vee-flaatseo,
Levende Have, enz.,

1
ITE

Klein Rogge~eld,
J'FDEELI;\-O S["THE!EL.&BD.

DE, Ondergeteekende begunstigd
.mct instruetien van den heer

A. A. LE ROEX, van Worcester, zal

OP DONDERDAG,
lG MA.ART 1891,

Pl':BLIEK VERKOOPEN:
I. VASTGOEb.

, -
BUEKE VERK

i i .
i I fAN KOSTBARI

:VAStE GOEDEREN
,AA.N DE

Kredietal
VENDUTI

a, De Plaats "DRIE-ROODE-
liEU ,ELS," (beter bekend als
II KQ1I8PLAATS,") met een ge-
deelte van ,. BCHALKWIJKS-
KHAAL," metende tezamen om-
treJti 8,-100 Morgen.

b. :Du Plaats "SCHIETFON-
TEI~," alias "KOMlSBERG,"
groot omtrent ;,327 Morg.m.

Deze Plaatsen grenzen aan elkan-
der, en zijn gelegen ,aan den Publie-
ken W eg tussohen 8uth~rland en
lhtjeuon tein Statie, omtrent 9 a
10 uren van gemeldo Statie. Zij
behooren tot de Allerbeste Vee-
plaatsen in die omstreken. en eerst-
gemelde ~s bij uitstek goed YOur
Zaaijerij ; de opbrengst "an Graan
dit jaar was -100 Mud; beiden zijn
voorsien van Goedgebouwde Woon·
huizen, andere Gebouwen en Kralen.

c. De Plaats l'OHTUOALBRI-
VIEB, gelegen nabij Butperland en
bekend als een der beste Veeplaat8en
aldaar. .

Trost lIaats~happij.
. ,

Publieke, Ver~ooping
VAN KOST$ARE

Vaste ed Losse Goe..
-deren,

DE Onder eeteekendon in hunne
betrekkin z als .Curatoren in

den Ineolventea Boedel van PETRU8

JAcOBUS Muur, C.·W. Z:J., zullen
publiek doen verkoopea,

OP WOEN1SDAG,
II. LOSGOED. 18 Jl.&.&RT ..4.~NST,

LEVEXDE HAVE: $,000 Me- I De welbekende ~n vruchtbare
rino ,8chapen, Ooijen en Hamels, Plaats "N ooitl.:educb].' ~elelZen in
1,200 Merino Lammeren, 32 Meri- de Noord, r Pourl, an~~x de .achi-

. no ~mmen, ,20 Aanteejb~. sten. ~8 nel ie, het eigendom Vali' den Insol-
" Aa_eel Paarden, 10 Muil Ezds, vellt,,en thana bewoond door den

(getierd), en 2 Donkeys. _. beer J ACOBL"S VAN DER: MERW!. De
BOEIWERIJGERÉ,b;DSCHAP Plaats is beplant mt~ een .fraaijen
1 . Bokwagen, bijkans nieuw, tWijngaard (70,000; stok ), als-

Bokwagen (oud), 2 f!chotsche Kar- ~ed6 eene vel scheidenh dd uitge-
ren, 1 Dam Schraper, 1 ,span Tui- zachte Vrucbtboom~n, en daar
gen" 5 Ploegen, 1 Blaasbalg en het tan loopend W at~1' voorsien is
Aambeeld, 2 Eggen, het g-heele jaar doorj h-efc zij .en-
uuHH{AAD: 3 Tafels, 2 Rust- beperkte en uitgestrekte Tuingrond, DE

ban ken, I!dozijn Stoelen, 6 K ..tels hetwelk een bron Vll~ al\J,lzienlijke ]
met, Matrassen, Breekwaren. Keu- inkomst is. De ver~oerk03ten Tan ...... _,_ ...,.
kengereedsobap, ens., enz. I h~ produkt der Pl~at~ zijn zeer ge-

]Je Verkooping zal 's Morgen ten 'ring, door hare lt !g~ng. De Ge-
10 uur een alUl_vang nemen O} de ~uwen, bestaande uit Woonhuis,
Plaats Kelder en de g~ 'one Buiten-

vertrekken, zijn in den besten staat
van reparatie en kunnen aanTaard.

Ververschingen [zullen worden zouder verdeée kosten.
: verschaft w~en. Il. Zeker 'Erf, te~enover de ~_

J. H. N. ROOS, ohiuerie, a.a.D
d
de str~a.td greasends,

.. WaarD. Secretaris. met bet aaropataan groot, en.

1(J:.aa
J
Pst:

H
,:~RFOebN·lAS!);'l ge1i~ij\~:~~~~ne r Edfvaen

b
annex ,Op

',) .'J..c. J., ~Sager. No.I, met daarofstalljll ti e ouwen

BAZA..4R. .:t~;;~l~3dt.~.(9'~~:
. '8 l(uipen, 4, Hogshéada, Tta.~ en,DB. JAARLIJK8CHE! BAZA.AR Ocderbalies, 1 Wijntomp comp~t,

ill verband met de Ned. Geref. 2 Trechters, Emajerd, Dl'UITen
Kenk(HANOVERSTRAlATWIJK) Balies, Manden, enzJ,
zal, (D.V.) gehouden worden op Eindelijk Huiaraad,~LedibDtenl

W 'd ' II '_ 8toelen, Tafels, en "at verder zal,OeDS ag, i aart, worden aangeboden, '
lli de NIEUWE SQHOOLGE. J. J. DI

BOUWEN HANOVER$TRA~T. J. F. P.
De Wel~Ed. heer D. r. GRAAn,

Butgemeeeter van Kaa~tad, heeft
vriendelijk er in toegestemd om de
BaZaar om 10 uur V.m. ~ openen.

Geldelijke bijdragen ~en andere
gilaan, zullen ill dank: -,vorden ont.
Yqen door d~n ondergeteek.ende.

Muliek zal in den avond door de
,f Spes Bona )' Band wor~ ge6even.

'J.'oegang tegen een rringe be-
~g, i

J, H. V~ WUX.

lHUE ROODE HEUVELS. 21
10 TTt1r."~.D"I'nAl

1
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Fin8.llcl~nte ~U.D&.I.'''II---VerkieZing in uall ...l.Ll:I.i,
Voetba.l-

JOHANNES8URG, 9 MAART.
Rugby Unie heeft

de veraotW'oordelijlr\eid
te nemen voor de 1l0iteD der EU1C'""'JUa
,oetballpelerl op hun to,t door de

lle"l~'tdlv.al. Di4' kb.t:n worden be~root;
£800.

ti

1 T 8 tt
610 0 lt

116 q, ft

1 IS 0 tt
b 18 0,,,
, 0 0 "
3 10 cl lt.
.1110 0 ti

. 1 10 0 ,.
010 0 ..
o 18 0 't
o 'I 0 "
t 10 0 I"
1 10 0 tt

o 16 0 "o 18 0 "o I 0 "
II 6
1 10

NEDERLAND.

r r.." 011;<1' Corr.~.) De heer Rhod'~B.
t. ,f T"~IIB XA"IR-XBlI8T. X41!1.1l.-

\ ~ Kl L "0 i IIA' OKI bp UIlT (JOllGOo
_Jill Il - AUIiKLIJKI" BaJlIOBTlIlI'.
\ UK Lil.

Een benoeming' eb een
sterfgeval. I
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• I
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II~ELD~B .onder lnstruO~
'~' .. ftD :MeJ. Pams,
... baar Plaat. gaat al d.
~bnde ten-
"tie. ",koopen, te .

VBEDENiBURG,
ST.HKT,QlBAAl

DISTRIKT JUJiJlESB~Y. DE heer J. I., VU AAG!, een dag&, op

OP n· ob ' plaata in het Bok,. eld gekocht Direkteulen ;OND~RDAG, hebbende, heeft tie ondergeteeken-
26 KAART 1891 den gelaat, om' \

,AlhaarLEVENDEnAViBOER- OP DONDER., DAG,
, DERIJGERKlQDSCHAP, enz, ::lG MA4RT 1801,

be\'&ttend~: ; AAN ZlJ~E WOO~PLAA.l'i
i 8 Groote Treko~n, 30 Aanteel- " '
i'-eteD; 2 ~gedfesseerde E~.la, 'lEL'rE'R.~DEN,
i! long;e ~l 2)aar oud; " Hemea GrlJe~en aan Il -t 'Riebees a K1l8tccl,
:ID.het Tuig gedreBl!~rd; 26 Hamt:ls in dez» Af iJeli np', publiek tt'
i a Jaar .oud, 47 001)$1. 50 Lamme- verkoop:n. ~e ondervolger de
i ren 1 J8&l' oud, 20 Groote Kapater Levende lIave en Losse Goe
\Bokk.3 en 4 jaar 'oud, 43 Groote deren als
iKapater Bokken ,2: jaar oud, 68 ':
(Aanteel Bokken 21 jaar oud, 34 LEYE~ D~ HAVE:
l~k-OQijen; 1 T~twagen bijn.a 10 EzrTa (beJ1aardJ, 8 Paarden
81eUW, 1Bokwagen ~n goede eondi- Ruins en Mcrrirs,) waaronder 2 e;.:'ale
~ 1 Kapkar in goéde conditie, 3 paren, 3 jaren oua ; I. Span gedres-
PQbbele- Voor Ploeg~nt nog maar seerde Ossen, iS Kbeiien met en zon-
~ jaar gebruikt, 1;Span Wagen- der Kalveren, qo Vette Merino
tuigen compleet, 1 lqt Ploegtuigen, Schapon met Lammeren, 2 Gemeste
I lot ZwingeIa, 2 Vborleeren en 1 Varkens. :
:Aohterleer; 1Huisk..lok, Boerenge- LOSSE GO~DEREN, als
l'eedaohap" en W erk:~gen en een ~ WageDs, waarvan' 1 nieuw,
pt aantal artikeleD! te veel om op 1Kapkar nieuw, lOpen Kar nieuw,
~enoemen, e!l wat vetderop,~en dag 1 Bakkar, 2 Enkeile Voor Ploegen,
lier verkoopmg te ~oorschiJn mag 1 Dubbele Voor ploeg, 1 Howarde
Worden .gebragt.. EO' e,'
. De bovengemelde .Beesten, Bok- i ,og VERDER:
ken en 8chapeu woIilen geguaran- ..~
deerd zonder gebreken, in eersté 20 Leggers WIJ~, eerste klasse, 2
kla88e oonditie te zijn en wel waard Leggers Brundewjjn eerste klasse,
~ attentie van even~e~de koopers. en wat verder lal iaangeboien wor-

Dt Vel'kooping te beginnen om 10 uur- deo, J. IJ VAN AA.RDE.
pe allerbeste Ve~ver8chingen Vcn~u.kantoo!·! M~lmesbury,

zullen worden verschaft. ss F..bru8T1J 18~1.

12 M' d C di t J. W. MOORREES Jr. & cs.,aan en. re le Afslu3prs,
%al worden gegeven;' raadt daarom -----

al uwe .vrienden aan naar Vre- Goddelijke (Genezing.
denburg te komen op DON- DE ZUID AFRllKAANSCHE I
DERDAG.. 26 :MAART. en W'ARLIJK an heeft onze ' . ,
vergeet DIet om zelf ook te ..a. , F J • MU' TTT., ALi. I,'

komen.: krankheden Pp ZIch genomen. '"
1 Jes. 6j3: 4, .Math, $ : 16, 17. Levens Verzek~rings . Ma.a.~

, J. C. STEPHAl,Q', Afslager. Het gebed des: ~elóofa zal den hanbi ,
Vendu-kantoor, Lading Plaats, zieke behouden.-Jlak. 5 :.] G. S,C aPVIJ~ 1

Bergrivier. 27<'Feb" 1891. Bidt voor elkander, opdat gl) Kennisgeving, _.,ari Lede~.
zezond wordt.-Jalt 5: 16. _..:... . i

w. HAZENBERG. NAAR aa[J!ei~in~ van ~e Actie
Johannesburg, Tra~avaal, van OpqgtlU~, Van de M!i8.t-

Box 660. ; schappij, Il!0odigen i~irecte!;1ren ui~
-: ----....----;.------. Nom~DatielIlte. m~~n. om de v~LDB .ondergeteekend~ heeft instruc, ARMSTRONG & Ce., ture m de Dieectie ,aan tel vulle~

. hes ontvangen van de heerën entstaan doon het, bedanken van
tODR.UD en JOHS. HEIJDEN1UJCK, FORT ELI~ABETH, Sir THo}l.o\s8cANLQ-. ; :
om .ter Publieke Yerkooping aan te \' EHr:OOPI<:N Sl~gtvee iederen VOL' " Nominatien . zulldn worckn ontf
lDeden te ' derdag j Melklto~jjen; OUOD. Paar- vangen ten dezen K~tore tot 12 uui

VREDENB' URG den, "arren, Wag~na en Koopwaren M.iddag van ZA'f,URD.A;G, 2
:' , . , . , rederea Zatntdag. V.atgoed, :Meube181l DEZER. . , .

D eD Landbouwvoor tbrsngselen, wanDeer . ; ,, ST. HELENA;vAAI. net wordt vereisoht. .f BetaliDg contaol JOHN RO~B,
!DIST. MALMESBURY, op den dllg van verkoopiog. .MeD Ageere~d8ecr~tari.e.
, word~ verzocht eerst:te correspoDdeeren Mutual Gebouwen, i
OP, DINGSDAG ~3~ v~:~~:e:\::;e ~~ ~frG:d~t Darlingstraat, 6 Lart 1

, ,
11 MAART 1891. -on .JlI8ndt.

-------------+----------
i 18 Trek- en Blagtoasen, 2 Jonge" Werkt ala e.n wOllder," ,..;

Ossen; 60 Kapater Bokken, 100 JONES' S
Ajanteelbokken; 7 Koeijen en Kal· .:' ~~
no, 7 Vaarsell V8~ 2 wt 3 J~ oud BH E 17 lt AlT I C tT R'O
(~ kalven), 4 Guste; KoelJe~; 2 D. GrOOM!Zllid Afri~a'~1 BeIDt4i.;
Kerries met Veulens, ,1 Merne, 1 ~p~/"<; " t;:"",~l.,\A ""'4
aoedaedressend Rijpaard ; 1 Open x~:)~'r" . ' ~~ ~
Iar~IDubbele- en een Enkele-voor q: ~:,~ ~
~~, 1 Howard's Egge, 1 Span '<"...q
l!Jkriemen en Strops oompleet. Boe- ~
*gexeedschap en hetgeen verder
op den dag der Verkooping mag
WPrQ.en te voorschijn g~bragt.
J)e Verkooping te begin-
, nen om l11!lur.
, I

liK JA.AaCUDIEr.

over de . VaD,
pmaak~ totl31 ..•
andere Bezigheid., i

i:
, Op I~t,

G. P. '\iAN
Montagu, li; M~rt . .

. DE-ioLbNI~E t'_
Bfa~d~u11D *aa~.

;:sohappij,! l
(llKPi,lKT.) ,

TB.:dEltS
! ~ V06R '. i

1,000 OXQOOF~EN!
TENDERS Ilulle~idoor dtn Ond+r.

~t-teeken~e olltvange~ wor~n
tot MAANDAG, 1~6 dt'~er, velor
1,000 OXHOOFDENJ

Te worden geleverd aan dJ Paarl ~f
Woroester Spoorwe~ Statief i

Op last ivan q~.Directie, i
J. )l. N~ETHL~NG, I

, .lg. Secéetarie. j
Paarl, f> M4art 1:8~1. !

SLUITER
COlesberg, 10 Februarij

-++---, ---_.,

IET. ,
,Af81_gers~

I

J :

" .

.,

4 .

...

t •

FAALT nooit om J ' ,RREUlrlATIEK
RHEUMATISCHE .JICHT. LEND&

JICHT. HEUPJICHT aP ZINKINS te p.
neseo eo DUIZENDE PETUIGSCHRIF-
TEN. :

u De Eerw, OTTO P!DI .... ,an l'ioall" die
maandea laog bedt.g.rlg wal met .rge
Rbeumatielr, ia nn gtbjtel gt'óezeo. }lIj

WOR DE LEVER EN INDIGESTIE. schr ijf) : -' If + ben !lf'lesen alleen. d(Jor
, . 1l11EUMATI(A., RV Ik! wemcHleze reme;BHT ID.... beroemd •• n beIi'. _klade, laet die aa:,}, be'!:'elclIbij allen d'e aa'l dis !waal~ ;=~s::r:del (Benid lijden UlItl't!ksd vnn!~OIl malllldeJi;kacb

~ WBBBLBB':'UTUOT.. liappo~t. van 'de .\lora~i"cbo ZeadeliD~-
. verse' Igrnl{ yan ZUid Afrika.
4&-.. :B.1'D .. Lruw~Oo.tXaa.,.1f WOHDT OV):<;IiAL :VI<.:RKOCaT m
fiIjIlL per Poet IL .d. ; alleen bueill door den Ei~rllaar,

JAllES JONES, Lengesteaat, Kaapsta:,l.~ ,F. S. BINDEMANN Enl{el~cb" Al1o[Jle~ iq bet iroot :-W·
, crros & Co., Opwu,l, Cb~rohy4rJ. LondQO.

J; C. STEPHAN,
Ai!slager.

Landbou
ROB ,

I

te ~qbertson
Maart 1891.DE Zesde Ja.arlijksche i

worden gehouden I
Excursie Kaartjes
worden afgegev-en en' ook
wegen, Een
gegeve~.

. PUBLUIKE
·VERKOOPING.

"

Z. A.

Hoofdkantoor : No. Ka.aj~ta.d.

KAPIT~A(., £42,500 QNDS,~7,------~----------~

,

IS NU VOOR VAST TE

Vendu-Kantoor,
Lading Plaats, Berg#yier~

27 Februerij 1891. Draad

WORCESTER
ALS TANDEND(j)KTER'

GEVESTIGD.

Yl

•

.-

, niet verder .
uren per Kar .
niet groot er DE Ollde~eteekeDdeJl

morgen grond omlBoereavaD.Melbd:offi!D
IDg'8911l0n tot 16 Maart lieD voor AltJ'dappolea, :UT"'_ .• _••

, Xantoor TIl KoreD eD Haver. .. ; •
:DANIEt DS p~SS;, :

AANWIJNBOEmN.
" !_;;

,

DE Gpdez:"eekelid. il..llereid _ou"';
van JJ iftl. BrmndcwtJfl, en. S~ntv. te

ooh1Ul~n, .n· le z:ilet hut, Beet. Voordeel
~oor den Bandel t. YetIrOOPHl. i Guon-
d.ne man",,, lull~n onmiéldtilijke i.ttent.ie
erlallgell. Liberale ~oo~ Jtemaakt,
iDd~n nreilObt. ,Jl. O.. VAN BUDA,
Makelaar, St. Georgeltraat. St: Georae!J'amen

t.uid Afri~aa.nsch Mest Depot,
,

68 STRAND T.

CHBONOHETER,
G

(LIlI. ~UIOE OOBj)I.AL).
op lID __ • pheel wij nD SPiri!II

V1U.AG VOOB BAll'S.
.I heereD B. A. BAli &
cI.ri met Yeel g~DOt'i~obet
h.l;jke eo ker medicinas\.,

.alGea &p Cordial un; het Jl ge-
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