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nieuw
1 Bakkar op veeren
:! Snijmachines (.Daisy)
2 Span wagen tuigen
3 Span ploeg tuigen
1 Span jukken (cómpleet)
1 Span voor tuigen
paarden
2 Pilar kar tuigen

voor.

Ke~tings,

4 Dubbelevoor ploegen (Ransoms)
3 Enkele
do
(Howard's)
3 Dozijn Hcwards schareu
1 Braklaada Egge (Howarsd)
1 Ploeglands
"
"
1 Houten Egge
1 Lot Zeisen
1 Kruiwagen

1 Schaal en gewichten
3 Hafaumen
1 Ladder
1 Lot Sweepstokken
1 Disselboom
1 Balie
4 Beesten vellen
1 Lot Graven, Pikken

Vorken,

enz.

III.-Granen:
l' H I ~I udden Zaad Haver
:::! -I M udden Gerst
-,~rudden Erwten.

Eindelijk een hoeveelheid Huis- Gemachtigde Kapitaal
zal wor- 1n~e8ehreven .Ka__pitaal
OIilDgesehreveDKapitaal

raad en wat nog verder
den aangeboden.
.

J. H. L. SMUTS.
J W. :lOO&B.KES jr. " Co., .usIagen

,
24 Feb, 1898.

DE HUUR VAN DE WELBEKENDE PLAATSEN

TH EE-KLOOF

DlreOt.UlNaD. •

Da. F. RUTHERFOORD
HARRIS, DE nEEa JOHN OA!LEY
MAUND" DB BIER JOHN SEEAk, Directeuren der R~esia

r

.Explora~ en Ontwikkelings Maatschappij, Beperkt. .
DI BEER GEORGE PAULING, Ex-lid van ·den Raad en Comm,ssaTÏB
van Openbare Werken en Mijnen, Bulawayo.
r
DB HEIB. HERBERT CECIL PORTER, Directeur der Mis£o.aland
.
Agentechap. Beperkt.
(
DB

Steenkam psvla kte,
Gelegen aan den Thee-kloof weg,

z:al door den ongerteekende
liek opgeveild worden te

Steeu kam psvlakte,

t

IIeOlNau..i..

EN
Pl ......
DB'

RUB.

B, PHILLIPS.

UJke CoDl.l'"

Bula,.._7'0.

HANS SlAUER, Bestuurder in Zuid Afrika van de Rhode.

Ex-

~kt.
J,
pubDE HIER BEl'll BRADLEY, Assisttlnt Bestuurder in ~uid AfriIf:a van '.6 muil D\i'Tbi",i~
de Rhodesia Expldnltiê en, Ontwikkelingsmaatschappij,. Beper~t.

OP

10 MAART,

-

1.B8B.

plorafie en Ontwikkelingsmaatschappij,

Dil

HnB

P.

B. S. WREY, A.M.l.C.E., Advisoerend Ingenieqr der
.

Mashonaland .Agentschap.
Sec:re ........ _n•

:
.

!

6 "Da.ard

il) "

20
~

"

Haver

"

."

pengde voer

,,~.

(laad)
"
"

.

RUDI OREDIET.

All» informatie verkrijgbaar bij
GOUDVELDEN VAN MATABELELAND, BEPERKT.l {
CllARL~ VANW~ELLIl]H.
t'lgenaat (den heer A. S. LE
Yo derSPUJ,I~Jmo t Ct., Afslagen.
R·n) te Aijasfontein.
De maatsk:hawij is do eenige hlillruerc8 van de Bula.wayo P~blieke Vendu Kl\n~E, .
A. J. BATES.
Markt, on de! ei,l{euares Tan .j,(} standplaatsen in Bulaw"yo, op·e+nigen
~ilWnêsb.~y .
Fr'herhill'g,
waarvan goedb gebouwen zijn opgericht.
f
l:l Januari,1898.
Alle 8OO~n producten worden door de maatschappij ont~angen

nr:l

voor verkoop~ en geen ander a~nts-oommissies worden van kJanten
gevraagd dan:5 percent commissle ..op de yerkoopingen.
,1
. Kontantgeld wordt aan vel'koopers utt.betaald op deo da,r vsh ver-kooping en een, prijslijst wordt wekl'lijks aan alle naarkt)Iant4n t0egezonden.
:.
.
...!
'.i,.;i
r

raari

\'f't",

.! uur

O. P. SCHULTZ, ~~
Maatllohappi',

K'l.'\~r:\.'
t~·:·""?1.;

overeenk~t

Jutoor

t

'J, .. L~\) _.. 31

AOoI4"''''''"'U

lIaa~1Jlltt8(~ne
ve~adcring worden gehouden aan bt
Maat&cbalPpiij.
van Burg .. en Waalstraat, Kaapstad,· ~ einde
van den staat der ~e~ig1Jeid van. de lrfaa:teolaPPij,
31
Ll. en ter kteZ111g van Direkteuren n een
plaats van de. aftreden den die allen hemesbaár .'jn, en
ytu'rlOiIlItllIIl' van seodanige andere
bezigheid .us de Direkteuren ~eD

nieuw

-.........,._._.--SDLIJSTEN.

~

YaIJ

...

lrIaandag~ 21 lttaart, 1898, om

.Ma:at8('~l,pl] zal op

waarvan 1 geheel

:! Bokwagess,

Malmesbury,

" --:.-t -m-ne r,~ r.t..>~en
Een
"w'haamc. tim naam onder 1U 1
c
~,'ht
·!e .,c.!erTlndlU~
LH het beu'r ':J !.on-i€r rbn
- 'w-er-ert.
Wel. dat Mu"h
: ~~t
~n leder. :na.a.r 'llf'ur
'Jnnt1ut"lrte ~.an :n:"e1'1>eld

A1IlL'9DIleelllolJaarJjjlalche Vergadering van

(lammers
(ooien)

Vendu-Kantoor,

~eJE-,en

"'ILI."

II. Boerderijgereedschap :

-r;ptJ<r:n~

.ndziektewet.

Van de Sandt de Ytlliers & Co., .....

ter
l:!O Merino schapen (hamels)

2 Span swingels en

~~a ~:n;.:j~n (~,)Clml&~

'er P ,Ja Preez ;1t8:Daen t~
""'''
qll
den heer Ver-

~ 'J~_~

Pift
1 Jonge hengst paard,

I

~f.t.teke~de

150 ~Itra Vette Varkens

BerJtpJaa"

j

i Bezendl.n~ van KolonIale producten v:an over de .1 OOIba. ~ullen
per IlpoortrelD vervoerd worden tegen speciale lage f¥ieven m)ts de

verzending briefjes gemerkt zijn" Koloniale producten.".
.(
De maa.t.sobappij verkiest den vervoerprijs bij ont~·
der
OP
goederen te Bulawayo te betalen en de kosten af te trekken- ~ de
VRIJDAG, 4 IIAART 1898, opbrengst •
. De maatscbapptj is zoools· IDen uit het voorgaaude ml bemerken,
rit de kraal van Mej. de Wed. Is.
eeD zeer verantwoordeJijJr lichaam en waarborgt alle.-ken aan' luiar
T,ln
\;mil', Paarl.
Zij zijn do aan- toe-.ertrouwd op eene behoorlijke en voldOênde wijze' uit te voeren.
uacht w,\ardig.
Adres voor goederen: Den Marktmeester, B'nJa ... yo 'Markt
Kantoreu :M.ut.ec~
Beperk:t, Bulawayo.
. .
J. C. W AHL, Jr.
Zilllen

vubliek worden verkocht,

1. B. DeVilliers li Co., Ualagen.
Paarl.

Poet Adres: :P.lC

Bulawayo.
Blbklers.-De Staudara BaH TA Zuid Afrika, ~kt.
BUI 212.

Amp~itheatre.

'Vnn neh n,v iu g.

~

OU~p,

Z. A. ~

, 'da 1~ Februri, l~
. iD leven Hijn.Com:
ii,~",.,.1<1IiGoad1'eldw, in den

'i'J__

OP

DAG EN DINSDAG 14 EN 151MAART, HUISRAAQ,
:

1

TES

10 URE

V.M.,

verkOQpen de ondervolgenue
Levende
Have,
Boerderij,
ftlieedsc:~bap, Huisraad, enz., enz., zijnde alles van de oos~ kwaliteit;
en
de heer V ISSER nog geen twee jaren geleden eene geheeie uitver~~~~IlIiI·19 van alles heeft gehouden, wordt al het nu aangebodene, gewaargoed als nieuw, en .yooral het Vea als jong !n .van de beste
r....• ndrten te zijn.
De Boerderij van den heer VISSER 18 ook zoo wel.
. ...DIl~md dat verdere omschrijving onnoodig is.

I.

:JAN. C.

I-

WELLINGTON .
KENNISGEVING
TEUREN
EN

IJ.

"

.

1;,1) vette Lammeren,
30 uitBokken; 1 lot vette Varkens.

l':Itt.~EDSCH \P,

ENZ.

A. J. HAMM.A.:..~,

2 Bokwa"'ells~uo
gopJ uls nil'lIw,l Kapkar met leder hoed, door
," 1 J'ïuggy, twee plaatsen, leder hoed, lOpenkar
op veeren, 1

,
"

llUERDEI1IJO

LLE _Personen, bewerende Cre, diteuren te zijn in den boedel van wijlen den heer Eduard
Christiaan
Hamman
van Groenberg, afdeeling
Paarl, worden verzocht hunne eisehen dadelijk in te
zenden bij de beeren J. Fred.
Pentz & (Jo. van Wellington.
En
allen die aan genoemden boedel
verschuldigd zijn, worden verzocht
bij hetzelfde kantoor te f.aan betalen.
J. N. HAMMAN,

. Een' gt'O\'t, nnttig en 'r8l"ll(!hlflelltJ USl)mmlltll
tdecbtl! vinnen kan in het buis van
i~eoort-h.ia
meubel die een.

111.

IV.
Schotschkar,

1 Waterkar.

Executeurs
Wellington,l

.

v,

AAN CREDIDEBITEUREN.

A

, 2 ~ Koeien die allen op kalven zijn, van de beste Vrie~landdche
. ; 9 Vaal'!"t'n, achttien maanden oud ; 1 0 ~alveren, ,~ Trek (.),;;~n,. 1
......'n"'''· '" I opregtgeteeklu
V rieslalld Bul, .~, pren Ollil.. Als drie Jaren
prij" getrokken
up de Rosebank \entuonstdhng,
.. 1 .Volbloed
of Korthoorn Bul, door den heer '\ ISSE!! persoonlijk UItgezocht
de beste stoett.'rij in Zuid Australia, geslachtregiater
zal getoond

PIl't"'''''UUU

.

,

22 Muil Ezels van 4--6 jaren oud; 2 paren Karpaarden,
2 Uit·
stc;,kel1de Ponies, 13,2 handen hoog, .~ jaren oud, beiden gL'<iresseerd onder
en in tuig, 2 Merries en een Pony, geschikt om bij Ezels voor te
._ "LL. __ g Rij
en Trekpaarden,
waarvan twee schie'paatden
zijn.

Merino Ooien allen bezet, jong;
vette Lam ~chapen; .jl) Aanteel

WAAL,
Hon. Sec.

Herma.nqspietersfontein,
FebrUari 28, 1898.

HA VE.

LEVENDE

DE

Testamentair.
1898.

Maart,

AFDEELIMl VAK CALVINIA.

,
2 Spannen 'Vl\'~en Tuigen,
li ~p,ll1nl'n Ploeg T\ligon. 1 paar
1:jruine plett i-chc Eng!'l,;chpll'cl' 'l'uigvn, door ".\lllt .sr ' hijua nieuw, 1
uaar gebreide leer Kar Tnigt'fI, 1 paar Yuo_r 'l'uigen, 2.Z:1:]t:ls en T?omen,
~ gebNillen en jl ongebrel'lc
Beesten \ ellen, 2 Zet! ~nbben, \ rac~t.
1)ouwen en Katrollen,
20 Swingels en Kettings, 1 -~aaibank. 1 kist
'l.'immermansgerted:lchap.

VI.
3 ~la.~sl'V Z~lf\'intlt'l' :\lac\line,;, 1 Wo~d',. Heupe!', 1 Zaai :\£aehine die
yds. wijd"kan zaaien (" Au_-trali~eh "j, -; Dubbele Ran:;()~lle'S Ploegen,
Enkel Ransomes
ltloe~t'n, :! IJzeren Bl'acklands Eg-gen, 2lJzuren
V'-"''''tLUU"" Eggen, 1 '\[as:iey Cultivator,
1 Handroller. 1 :3·\'oor Stump
Austrnliwhe Ploeg, -~ Land Kribben, I Kl\~atenhout.en Balie van
1 Wenning Machine, 1 Hooi Press. 2 Weeg Schalen, 17
,1 lot Pikken, Graven, Vorkeus, ~Iloei Mesaen, Zakken, enz.,
2 lange bouten Ladders, :! Schragen, 1 lot Balies, Halfleggers,
..,.\lLIDtm en Half·aumen,
Ankers, enz., enz.

VII.-II

.......

nl Kleederkastcn.

DXTBIJTKA.MER.-Een
men als eeue curiositeit

Filter, enz., enz.
Zl TKL'\1ER.-Tafels,
KEUKEN.-Potten,

en

An.

UIS'n,\

VOORKA1fER.-l
~Ilihoniehollten
Zet
compleet,
Hanglarups
, Kachel Spiegel" (Bevilled) Spiegels, Tafeltjes, Schilderijen, TapijOrnamenten ill soorten, een eer~teklas Piano (van Collard &: Collard),
V'.II de beste soorten.
EETKA)[ER.-.\[ahoniehouten
Stod~'n, Eettafel (telescope),
SideCabiuetten, ~childerijen, cnz.. enz.
SLAAPKAMEHS;
bevattende u-der alle soorten van Meubelworden Je in goed gemeubeleerLie Kamers, alsook groote

BoLISDEP.

F. E. PHILPOTT,

C. V AN ROOIJ.

groote ouderwetsche Tele~coop Eettafel,
kan beschOUWfm, Stoelen, Lampen, Clock,

C.C.

Ged~erd
te Calvinia,
den 24steu .Feb., 1 &.:18.

Stoelen. Sofa, ~piegel".
Pannen, 'I'afcls, en verdere Keukengereedschap

STOl E.

DISPEN~i-Glas
en Aardewerk, Porcelein ~ávi-ezen, enz., enz.
HALL.-Linoleums,
Hang Lamp, Stoep Banken, Stoelen, V10er
)latten, Stoelen, enz.
BAD8KAMER.-R\D
~IH Tllf:BEh"OIlt:S.
KANTOOR.Schrijftafds,
Tafels, Stoelen, "Sa£e,"
K.-\ST liET
L..wE.~,enz., enz.

VIII.-Graan

_good
Maart

'bij

Mudden gemengd voer, gtlrst en haver ; en wat verder zal worden
voortgebrac lit,
N .B.-Het
vee wordt ~ewaarhol'gd als gezouten, zijnrle allen ingeënt
en nu gezond. De verkooping zal belZil)uen met het Boerderijgereed,chap en het Huisraad zal op den tweeden dag worden opgeveild.

- ..Schutverkooping.
Kol. W ooskaroer Gebouwen,
' ". , ,;_'-,~:,,':. i," •. ,~
4 Kerkplein ,< - - ",,' ;.,,~ .. -.. '
, Kaapstad 28 Feb. _l898.: : '~ . ,.,~ ::,:, ~ ~~'~~!..:•.;"

,'Wordeil verkocht om 10 nnr V.m.
2:> Maart, lndien niet eerder
.... '.... :....~
blauw IIChimmel ruin paard.
reclht@J'OOp slip, 8 jaar oud.

. op

',;-,::.,:;

W. P. JOUBERT,
Schutmeester.

J. D. J. VISSER.

ItUIM CREDIET.

J. W. Moorrees, jt &Co.,
.A.£sI. a,ge:r,s.
Malmesbnrv,
25 Februari

.600 Zakken Eerste Klas
Zaad Haver,
BIl

,G. O. S. DE KOCK.

..

lSO

gemeubileerde
Huizen
en April, ZOOalS voor-

"UIE

ePYóEDII&S- llRICmU

.ill DB- PAARL.

J. Hermann, loorreesburg.
1

Viseh!

Viseh!!

LTOOS te verkrijgen

A

bij den
ondergeteekende,
versche en
gezouten visch, alle soorten tegen
lage prijzen.
n. TER HOEVEN,
Somerset Str-and.

MONTAGU

-

G. P. VAN ZIJL,
_Vendu- .A.Alager, AlgemQ()!l
We-tsagcnt.

18:2~.

. CEVESTIGD

PUBLIEKE VERKOOPING
VA~

Amerikaansehe' Muilen'
Op de Parade,

op 'VOENSDAO,

9 ?\L\.-\RT,

0111

half elf ure.

EZE MlliJen, van 14 tot 15 handen hooz, zijn bijzonder gesehikt
voor Plaats Werk.
Zij zijn overgebracht ge;worden per .. Mount
Sepbar,"
een prachtige
zware lot, sterk en vQt, en vervullen de
nreiaehteu
der markt.
.

D

J, J. HOFMEYR

" ZOON, Afs/ag8/S.

ONTOOR

SEDERT

Cl

1'~'

._ BANKe::: 0U',,'

To !{oop Ge\'raagd.
Bundels
Dekst!"t,Q te
. J
Klapmuto Statie aigeleverd.
Gelieve prijs opgll \"e te
adresseeren aan

2 000

·R. D. KOCn,
ria Paarl

Simondium,

tAN O. SPUY, lMMKLIAft

B. ~U,

Vandu Afslaitrs Bn A/fentelf'
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volgende prijzei maar niet inincler
te bestellen dan: 18 dienstbare man';'
nen en meiden.
Alle dienst,bel9n van 12 jaren ood
en boven, lSs. per kop •
Alle kinderen
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tot.
onder twaalf 51~ pel' kop.
Kinderen onder drie gratia.
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St.aaderlon,
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Eeue Onderwijzeres
lTORD'l' almgtml!llgd voor de Publieke
if School te Lichtenburg,
Z..A.R.
. SIllarl. ~n bnnd"ni rondl'n rig. per jaat
'roet .£36 \'()Q~ Jngil'll. Sollieitenten moeten
'
MIl
de ci&cbCn der iiChooJwet voldoen en
~
lijn voor het sehoolwt'rk met bet
&.g1U van het tweede kWartaal. ApplicatÏ4:II worden bij den ondergeteekende
ingewacht tot 26 Mur' e.k,
H. J. 1.. DU TOIT, V.D.M

-.:an

Cathcart

ERFP ACB'r

AGENTEN IN

OVENGENOEMD
:Maatschappij zal bare schoone en geriefelij'ke
dafJolijks tot verdere kenni&geving laten loepen, en
Tertrekkende
Tan
Theater
g&bouwen, Darling Straat, 10.lS V.m.
Kaartjes kunnen worden verkregen ten Kantore 'VBnde Maatschappij, Theater
Gebouwen,
Darling
Straat.

B Motor car

DI Zald ltrtuwcM •• tor car IWscU,pIJ.
KOENIG ct

('0 ••

Agente.n en Bestuurden.

Rondgaande Onderwijzer
BUOODIGD TE

COEGA,

WIJK WITTEBERGE~.

voor
APPLICATIES
noemde betrekking

bovengenrgezeld
wn de bij. de Wet vereÏ8cbte getuigschriften van bekwaamheid, ~
~,
ClraJt van de laatste 8ehooJCODUIll88le
en Predikant waar applicant. werksaam was, en van lidmaatschap eener
Prote8tanteche
Kerk, zullen door
den
ondergeteekende
ingewacht
worden tot op, den 2den Apru, e.k.
Werkzaamheden
te beginnen zoo
~jg
*P)~"kh Een OD~huwd
persoon ~et. kennis van mUZiek sat
de v<lorkeur hebben.
Salaris' £) 20 per jaar en de
school geldE'n.
Billjjke rr-iskost. n, geslaafd door
kWltalitiO$, zullen vergoed worden,
N.B.-De ~'51nagdc applicant
moet zich voorzien van een onderwijzers 2iJe klua spoorweg certificant om tt'gl'n h:llf-pl'ijs te reizen.
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als zoodanig gemerkt, zullen door
den ondergeteekende ontvaDgenworden tot op a April a.s., aan het
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.. Karoo
Poort,"
.. Platfontcin,'t
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D. F. BOSMAN,
Voorz. Seil. Com.
Spiol'nk"ll,
Bcthldlcm,
H }'cu~uari 1898.
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Afdeelingsraajd Kantoor,
CereB, 14 Februari, 1898.
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-ayan ltl;. OO'.~>
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kantoor
van' den Baad te Cerea,
waar alle bijzonderheden betreftende
Condities, en~., op aanvraag verschaft zullen 'WOrden aan voorgenomen tenderaars.
Op last,
H1lINRY CARSON
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wettelijke stappen. zullen worden genomen tegen •alle achtentalligen
zonder veroere kennilgeving~
H. B. BORNB,
Civiele 00mmis8aria.
Civiele Commiaaaria KaDtool',
Kaap,5 Jannari, 1898.
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