MORRI
Vertoemen prachtige .... .wla
kante Tapijten, 5/11.

7/1~.•·

Deur Matten, Tan af V· ,tot
Palen 1/11 en 2/11 atuk. 8OJTOel_
32 duim, 11/6

per stuk. BOII'I'OCI_

Probeer OBS eeu, en GIJ
'·.·~en aan de reoc'lOrUI ••
weN .. cb tot
';1~~iJi'Clnldea
wooden met b.' doel
'·er:'r1l48n.
ten einde de l'I)lr_ebfa
: '" weeg te brengen.
betzelfde
dep.rtemeat
lende
dat d. &Aak, re TOO!ra.'teI4Ie
n. oot zal OTerfrogm
l··zen van den bew G. J. fall Wylte

... r .ekere rechten ~
dU raad •
den beer Jeo," Genia, ~
gende Ijjn vee dapljjb 1I"1Iitet te ge.
put op klagen eïcendolll to Tenier

",hug groot £5 _bead.

Tall

~

Publieke VerkooPl.ng

Ilea

TE

werd den beer Van 'WijktJebnd te .
geene

MOORREE8BURQ

neh ... aan den

~

~'·ge.en wenlea.
De beer ~
J&I
t re n t .ord.1l rreiatOl'llleerd,
:.1 en "ele_
brief Tan dein heer t
~Iekerk
~ade
TaIIIjja kontrakt
worden, behreJk bet O~'lndeD
russeben Miaklip·~ ookieti bePaIt.
w erd dat de k~te
eiDdi.
I u li '98 concliuo_l
WCII'de:aaa,uio.
''''''''tandhon.liagdal
de OT~
__
onder kontrak" BalD • ..q l{~

j()rp,ook
even.

OP HET DORP, OP

Vrijdag, 1 April" 1898,
VAN

aO:ECze1.,
2 en 3 jaar, goed geteeld. '

datlllll

op boTenrrenoemdjm

5

T.

werd om tenden te 'fl'aIen/ Toor bei
] gedurende een jaar
Ie-Illd.

De Ezels zijn afkomstig .uit de
beste ~tdeterijen
en zullen ~kel'
present zijn. Let op den naam, van
den eigenaar.

.ermen

der publieke
g~dheida
1897 wordt d_ nad ~
autoriteit voor deze afdMliog ge· De geneMbeer voor d. K .. ~
tscbappij,
in ier1lleD .... U _oe 29
rde akte, rapporteert dat 2 gnallen
" koorts te O'okiep door h..- Tall af
~4 Februari beh&Ddeld werden. Be..
da t de ei viele coaamillllaria, me' lelW, To_nd,
Rou 811 TholUOn ala
l""le worde aaagaieid OIO al......
,t .. ken onder boveor8l104llllde
abe

iat ..".et

• ,PRl"GllOK

SAil

TRE( .EB RUPllJll)D.

Rubn. Orecl1efi.
P. E. RE'DELINGHUYS.
Yan del' SpUYI Immelman & ~.,

.

Malmesbury.

:'tudcr
gaf kennia nil vool'lltel:
, wordeu gevraagd voor liet onder.
, de n weg van Springbok naar

,m .. erd gemacbtigd de hnlp van d.
e veld kornetten
in deu aldeelingte
voor
bet optrekken
der liiat -.an
-e rs. en dat v.-.or soodanill" hulp hno
rie betaald.
.
tans
werd gelast om de brand.
I r&ali le laten repareeren,&l8ook
om
lie rsgeering te doen in t~rmen T1lQ
Ol'" e
~'O. van 1894. om d~ helft der
be t bouwen van een dip-gat.
ungen
behoorlijk
geauditeerd
voor
emdigeude 31 December 1~1I7, "er.
.fel gelegd. en allen werden gepu.
van
dele

t

A FSLAG.BaS.

Vendu Kantoor,

DOOIL"IklU.l.L.

:-iï.,kerk-ROSI!Otlw,
en &ange..
raa-I de h&ndel.Ule Tan bet

f!!t.

\VELLINGTON.

Publieke Verkooping
VAN

LOSSE GOEDEREN•

"p

~p geeue kleine W!JU! ongenef
w"rdt.
l-ue k enn .. genngen werden ter talel
rokkel'lk
de h"ffinll eener wegbeluI':"..de aanstel ling van Teldkor.
e nz
lek

m en T~dschrirten.
I , "

Koorst ukken
ten
l'hn~tel!Jktt
Feesten,

1.1'td'.

n:-tt'

d!1

,j" ..

r

der

,.. de

Lange.

I russeau
d.lill· en K.Ul['"tad.
.JJ.('jU~>'"

.Cilge.en

& CO~. AID8ter.
Pros -t s, 6<1.

j. I ~n.j. itenst ige feestliederen.
door
'1 !Od. welbekende moderne compo·
u-ut ce ne eerste plaat.a onder de koer.s h· onze gemeeuten in .w"",g.Vooral
I," .:n eoeals &e""tfeest, Palm Zoo",~' ...eke". Goeden Vrijdag, PI.8Chen,
.da.
Pinkst eren en Hervormings-1,,,,101. vooraren
de.. liederen in .. ne
lde l-e hoef te.
De muziek, die door-temrmg
18
gecomponeerd,
me~ de
.e rd en door sulke belnnme poeten

B.,ets en Jonk .... van Hogendorp
en deftig. v~ral in de "Ecce
"gnus Dei gedeelten.
De
,,'XIeme
c imponist
verstaat wel de
rmuue
naar de mejodién
te regeko,
'ukken. ofschoon wat moeilijk, heel
voor den bevoegden orgelist.
zoo'.flheden lOO ZIJn de liederen. Dus
~d' de 'tiJd v'an opge ....ektheid en
I"
;,'n de koralen ook opge.ekt met
• <

, ,tatli

terWijl

eooals

op uoeduo

'p

andere plechtige dagen ID de
e n de g~zallgen 001: plech1D.g en somunneur toon aangebeTenworden.
,i. waarde en bet boekd-.J zelf be,
.. al beslUItt
<,·r~eltk,·n.
ontleenen wU·

:'11

"".'J.icul>pt"f
en beter "aarde
,~,)"lt door de Hollandsche

".<"Jig-thud.n.

voor

he

mUZIek·

WiJ bevelen bet boek-

r'rgt'h",ren en conducteurs onzer gester kste aan,

-:rl t cn

T!:\'\.:.t\\~l.,
een schetd
uit bet
heJendaagsche
leven in ZUId·
.\fnka,
door Gregor ~a~r~w.

\'ed,r0gbaar bij J.e.Juta

&(.;0.,

ENZ., ENZ.;

Yrijdag, 1 April, 1898,
te 3 uur in den namiddag,

Z

AL de ondorgeteekende
laten vcrkoepen

publiek

op de plaats

Slangrivier, Voor Groenberg,
2 Kar Paarden
~ Groote Vette Varkens
1 Zeug, met 8 prachtige
jonge
varkjes
1 Kapkar, 10penkar
2 Paar Achtertuigen, 2 paar V oortuigen
1 Dubblo-voor IJzeren
Ransome

Ploeg
1 Wijngaard "Planet'
1 Amerikaansche Wijngaard Ploeg
1 Cultivator
Zwingels. Kettings, Graven, Pikken, Vorken, Zeisen, Zagen, Bijlen,
Timmermans en Kuipersgereedschap
30 Zakken Zaad Haver

1 Lot Kaf

..E,,'c

weg-ingen.

Veeplaatsen, Vee,

OP

eeue ver~dering
gehouden te
.! ~hart, ...eWlCht &f te keuren,
ioemd
bof bepaald den Terkoop T1lQ
le dranken
In deze afdeeling loader
i ·lte oorzaak heeft belet. lllet .!ecbte
1"nIl\( te O'ok",p, waardoor
het ~f'
c'l'

HUISRAAD:
Het gewone assortiment
V oor~,
Eet- en Slaapkamer Meubelen, waaronder een Pu ..xo,
Glas
en Aardewerk,
Keukengereedschap.
En
vele
andere
artikelen te veel om te melden.

J.

JOHANNES
Fred, Pentz &

RICHTER.

Co., Alslagers.

--- ---------- --------_

STELLENBOSCH.
PUBLIEKE VERKOOPING

Kaapstad.

I,,, den

.. handelt over de goud.eldell
n-]. r'
Een Jonge Duitscber kodml
\ f rt ka. en nad a t hij eemge maan en
"I hedt
doorgemaakt,
gaat hll naai"
lf'
waar hIJ In aanraking komt met
,,'
Zun vnendllChap
met een .... Ige·
.:r: fa~,dle leidt er toe l!lne.ympathle
lilt
van de Transvaalsche
regeerlog
II"
maakt de Jameeon.gev~·
·'r en verdedigt
de Tr3ll)lvaal IOJ .
.li dl! '" .. Ic weer
vall het JohaDD~~
"PI!
dan van dat der boeren.
In ve
'''''lit
de schrijver dat hll op boogte
• en ...-au
ml.tast.
daar UI 'line
.:.k leerzaam al. toonende wat men
i

KOTSBARE MEUBELEB,
Aardewerk,
heer
DE punt

,;, I.uld

Afnka denkt.
aanbevelen.

'\'~

kUllDtn

. ..'
d a t het vcrlrcoJ
'l'ijJ~I.lK,
.c n-c hc n lcvenë tengevolge
had, V~O
, .. nd 1,laats
aan een hUI8 op en
!:u:u ...
"rl:.!rachUitraat
en Ut1JlJgcrstrd3L
lilt
Lewoond wa.." door ~[aJ~lcrs.;:
.' .Hl,k
pl.1W,lk soort . die III tit! ~U('(

·r'f!.IJK

II!JlI III k Ile t

rt hJf wa'j; van (.,'"

ve J '\.._
beL ltak
MeD was l,K:l'LJ!)
1.• k
te zetten. en
{ ti {Jt eeu
UH,'U'" (JA
op
het ft.'It.
Ik \\ (Ir lf. tuegescbrevf'io
~n
k li ) l'ell
".', naai "oor he' IIICU1fC (a
!vlt:hl
I,· t .IJk gelaten
werd.
Het gc
ru
r: t tt: ~rouL te l!ln t;elfe(,!ol:;\\~'~lll~;~
\\~uensd:t.ga\"und.
toen de 1
kk"J1
..;I n~{'n
lf)
de onder s te ver~:~ I~U;
ij.k In e n werden 1!1 onder
1
: r'oltll"
d ie nanr-s oBtler sub.iIl!"ll~~,
.
I
I t toonee . " .
.: ......rv n .jP·JC- 19' l'lJ le der reJJ1Ut';.
d.,.I.·I.,k
moe' het .. erk
\.
d wer'
llt'rl con oude man en een J l~ht'~ LOll
J.
,e ,,·01
De man had • e( d . loaN
.' k~ e n het krud wns op woW er rsoL
~ ""
""Dlgeb pe".erk
dt'crd ontAOrnl'n.
. .....
">
'JflJcr bt,t pUin beioh'en eD c:gc1.e~,
, t\? h.llt-'n w~rd met !I~er I,"oor «"erd
I !< ebeun W:l.·,
"
113 Lct om;e
n. g .
h' Id Dl''''
!.:"'nJ.amd:-1.It,", U1tge ~ ... \ft!!'
·d, crn lIJk
Een balf uur ater een
.
t
h Id bet cell V.n
,,'e hk('n 111 ge :\a . I ie het allJ~rc
,,)rq::en
f{enaamd Hl.. g , nJen p;ljr
·"'~... ""aap.
Ilc I!lkcn ''"'liIlC k,.mt
I.hui.
vcrwjld ... d.
Ile po
ZIJ te
," \ nor de lIverJl-re wijze waarop UI;ut.f
"fil' Ic lJcdoh'eu
personen
\'au
L...I,n.
w ~lr'U

cn

ko"pma.n.

,J

;

I

1

I

I,

r ·heun!.
l.out·er,
nn K bIl' nalJli
'-t I een ...oon ULO
•

J

.
'ld n'rtCl:r\

:-<t"lle
ovk

(w

@Il

nabu

J!I

,

iukel

tile'

oen 8IDI~.:t~
lAlbuur
di"zelfd. y--'

eI13·, 8113.

R. C. van Renen op het

staande Stellenbosch
te
verlaten, beeft den ondergeteekende
geautorizeerd publiek te verkoopen
(JP

hU

ze n lezers

GLAS,

DONDERDAG, 31 dezer,
rijn gewoon assortiment HuismenLeien, G las, Aardewerk en Keukengereedschap, enz., en wat er meer
ten verkoop zullen worden aangeboden.
Yerkooping
te beginnen
om
lfJ ure v.m,
.

P, J, Bosman en Zoon, Afslagers.
~tdknbosch, ::!4Maart,
-_ - -- --_ ------

1898.

BENOODIGD.

EEN

OXDERWIJZERES
opeen
:eoerenplaat8 voor een Tweede

Klai<S{'GOllvernements School.
De Applicant moet in staat wezen
Onderwijs te geven:in Rollandech en
Engeb<:h, alsook ill 'Muziek en

WELLINGTON.

Handwerken.
. ~alari~, £.~,j per jaar met vrije
lIlWonmg.
Appl~catit.'iI met getuigsch.'iften
zuilen mgewacht worden tot den

l.sl€n APRIL, 1808.
J. A. ERASMUS
Adres; Poort5 llook
'w ltmoss ~tation

~t.

J

SoDlel'kt Oost.

1~ JI~

1898.

MiL. ESBUBI.

:D' E ondcrgeteekenden
nnc. F. Rrssoow heeft
gelast

...'

;

de
om

Ol'

Zaterdag, 2 April e.k,
uit hunne

Vendu-Kraal
verkoepen :-

publiek

te

30 PRACHTIGE EZELS.
Onder

dezelven

bevinden

zich
meest
allen geleerd. Zij zijn 10 goede conditie en de aandacht van koopers
waardig.

egale paren en kleurspannen,

KAAPSCHE

1 AP_XL

H_n TJLOelDeD .._.'

F. RL"SSOUW.

J. W. Moorrees jr. & Co.,
Afslagers.
2t3 Maart, 1898.

'Wellington.
'lllLlEKE

1e~a.

~.UJ~

... ,.

6.35 v.m.-Tegenwoordige
6.4;'> v.m. zal v~rekken
.om 6.35 en door·
loopen naar Wijn~rg,
stilhondende bl] alla staties.
.'
4'55 n.m.-Tegenwoordige
4.50 zal vertrekken
om 4.55 .n.m., 8ti1h~. ~
dende te Hondeboscb, NewJands, Claremont en Kenllworth.,~
zal niet verder dan Wijnberg loopen..
.';,
4.á6 n.m.-Behalve
's Za~rdags,-zal
niet meer te Kenilworth,
houden.
.
55 n.m.-Zal
niet meel' te Newlande en Claremont stilhoud~.
3.25 n.m.-'g
Maandags, Woensdags
en Zaterdags.
zal nlet meer
loopen.
.
All_n '• .zafierel_" •.

la dell F.UlieteB Boedel
.

4

r)[J(]cré!df'c\ellt!c
-t aa lid..: I.a!

op

vertrek

Op Vrij dag, den lsten April.
's murgc[., ren Ju ure !,rpcie:>,
Publiek laten verkoopcn in de Drill
Hall,

HU/SMEUBELEN,
waaronder
Mahoniehoutenjlj leederKa"ten, IJzeren Ledekanten.
Marmlrenblad
en andere
'tY asch- e-n
Kleed- Tafel" andere Tafe!.", Mat.rassen, (i roote Had, Sofas, Gemaak
Stoelen, Bcm wocd Stoelen, Glas- en
Aaruew(·rk,
_\J,_·'';('II
en V arken,
Keukengcreed~(.'ha p, K ombuistafel,
enz., enz ;
AIs:rnede,
Een
DOt.'H·dheid Ijzer-Platen
en
vele anderé artikelen.
C. J. 'fH.ESGROYE.

J. FRED. PENTZ tt CO., Afslagers.

Koloniale Weeskamer en Trust

Maatschappij.

----

Verkooping per Publieke Yeiling
".\S

Bicycles, Naai Machines, enz.

Diat.

~3.f)n

ver·

narm.wijd elf 6 Voet 0

H.uIGu8T, 8.,_'"
,

bi 14Dnim.

,;," -'i·Daim

.

j,

l)airn

hOat, ..

1 Houten. 8meerwaren 'WlJlke1. e.k.
.
z.g._k, Aanbeeldea, ·1JIeI',. W...baam:bedcm te béginnen zoo
SOIarOeftD, Kettings. 8DL, ....
~
lt'k.
B•. Bo SYFIUIT, Curator.
8aJaria~!O
per jaar en de
89, St. George's Straat,
achoo~.
Kaapstad.
. _
BillÏJke reiskosten gestaafd door

.a a..
.,

£,

G
Paarl.of

EVR.A.A.GDteKoop, eene Kleine
Wijn of Koorn Plaat. i~ Diatrikt
Stellenbosch.
..

:Men

gen kennis aan

.

J. FRED. PENTZ
.

'rI~OEP VAN

DEN

Ds. JNO. DU PLESSIS,

Voor. Sêh. Com.

& Co.,

D

20 .Maart, 1~8.

Rondgaande Onderwljzer

er aE?,
= en

Dat gedeelte zijner plaats

'. morpDl

J

. eerBteklas

a Von

en A')pr., '1898,lt,

' .....

",r~.:.:,...

l

1fl:u2wlftL 1eOrtien '?Il ~BP,~~
;;;A, ;:.
~tAS
'Wlelet]e£. :
"".

STOOM

.~...'

.

;,.

..

c\.:'ki.'~
. .

.

ZAAGMOLEN','

"
., '.

..

en. nieuwe Kajatenhout

•

....;'."' S' .&.

...

.' C··.· .'.0'

rrooX.•-wIJl!.UÏiDiUIG:
.'
UITSTALTCADlPJ.. ~.
K' Sq,
AT
LANGMARXT-8'l'RA.AT
"j

'D."

..' ...,<It:~,,:,p.

ARR,A 0
.7 •..•

V~, EN • l!' ~

.

. '.

'"

D

.'

BeOKi·-STRA.kT.
i'·

, ;

PLEIN - BTRA.A.T.

AA P s of AD.

viMr We~wijkschool
~.
T :Al.f··
~
en,peri

~.met~tt.n
~
.!

inPdieJ;td bV ~~:~derge.

~.,.~~/~~~p~

.

:Breestraat
en Riebee~·Y-:..·P~~ ~!f!.~~f~,
.
aA.A .... "" • .,.\_"
7·~
..
,.,"<"\:I

kwitanbes,

zullen vergoed worden.

De ~e8laagdo

.N.B: -

applicant.

m~et ZIch voomen van een onderWlJzer8 2de klas s~rW'('g. certifikaat om tegen. haJfpnJs te reizen.
Ds. A. Ml"RnA Y.

Koel-

1898.

Rondgaande (lnderwijzer

.:

op . urt. v:
TII}.... te
.....? Ka.iatenbouten
.a. _..
~

a~ J8•..

C" .. ....

, .

·D·.···:".-.'1·8,.·.''.~,~.<.';,A

•

,

en van lid.

BBlfOODIGD 'II:

Commando Nek, wk, Fieksburg.

n_l!_~ APPLICATIES

voor bovengek
Id

utU1_,

,.,.!'"

.

mr.-

-'-'':'( ':

"Noord-

::JLOfllMl EN AMERIKAANSeHIAGEIHOUr

en nog nooit gebruikt

2 BeritekJaa 4-HalfaulDI Brandewijn.ketels met Tin SJangen

,.'

.

..,.,.

W&8,

VOO~ gebruik in den kelder
noemde betrek ing, vcrgrze
. Vlootjes, Kranen, Houten, Kope- 'faD de bij de wet vereiselIte getuigBoYengenoemde is IUI11mt;!'lt~~ijk
beneden lil' prij~dan de .inf~
ren en andere 'Irechters,
MaDden, ecbriften. van bekwaambt·:d, ~oe<l
TOerde mikélett en dáatWl] sl®hts hQJ111it
.. ,ln.. tJi.ken dat'_goed gedrOOgd il Hand en. ·Trek-~om. Bijlen, Gra- zedelijkil'edrag,vandell1atsteSchoolde U_l __ !
il Kht
d
·t.~J.'lL
.. _ ... ".....
~_.
-...
.•
Predik
t
li
ID
AII.IQW8' ID en
oopora e voor
. '~~JAln • ~ ........ waar ......... - ven, Pikken, Kie ouwen, Vorken, com ':IJlSSle en
I an
waa r app _de M'tikelea de hitte VaD' ~t klimaat ....
~11~"l",8~.
". .. - '.'
8choffele, Harken, Riemen,!Beestecant werkzaam W88 en van lidKmaat-

de Handelsbeurs

~..

werkaam

aan zijne maatschap
eener
Protest an tach.
Kerk, snlIen door den ondergetee-

:> Hogaheada

J

.

cant

Ill'e,

V OénIUIehine, Slijpsteen, schroef

ê' siÏiH
' Zi. (jf81a0
.

A PPLICATIES
voor boven ge·
CJ. noemde betrekking, vergezeld
van de bij de .-et vereischte geluigschriften
Tan
beh...aamboid,

'. . gen, 8mpl&, Kettin«s,enz.
" Ladders, waarmede er twee Ian.
ge LGddenlijn.
10 Stellages, 1 • Planet,' Kajaten- Jacobsdal,
houten Vensters
en Deuren,
16 Maart,

te Il.-"~
.,~.Jl~o~_!;..

,

-

Jacobsdal.

-

LO•••
GO.D."
•• : keude mgewaebt worden tot op 21
2 Gedreueerdé Kar Paarden
April, e.k,
.
2
do.
Kar Bzela, groot
W ~kzaamh~en
te lK-gmnen zOO
. en Sterk
~)g
mogehJk.
1Eersteklas afslaan Kapkar
': Salaris £120 per jmlr en de
1Kapkar, 2 Openkarren
IC~Jden...
.
1 Paar Engelsche Leder Tuigen,
~illil~e reiskosten gestaafd door

n ~~l

U

10

)aten verkoopen
WOJwlg, de vol6ende

. 0 ~'J,~r.,~~lfrM.-'~
d "~"'I~6
'DENOODlGD
..i4'r¥.·
- ,
.
. BENOóiiGb!
'-l1nen',...
· ;=..~.
'-- ~~('fl_' __
E:
r ,Tij;-, 1 Kool en TIm' merh'ont~". Jl ....
V

~D

pnb¥ik

-: ,Ye,..

tusschen

..

TeWintërslloek,di8t.

WOENSDAG, 13 APRil, 1898 ~J:!~~V;~ik=~~:a~~~~

'.

OM 12 {JUR,
..
"DE
GOEDE HOOP,"

. --

1 Paar AloinleerTuigen,
een pav
beste Vel en een paar Voortui-

KALK Bt\A.I.
van

BENOODIGD

ondergeteekeade
Z1JIl plaats
GBOINPOKTBIN
verkocht hebbeu..
..
de, zal op

.-

Stoep

O.V.B.,

WelliDgton.

E

1898•.

NABIJ

. .

zullen vergoed worden,

N.J_l.-De
geslaagde
applikant
moet zich voorzien van een onderpijzers 2de klu spoorweg certifikaat, om tegen half.prijs te reizen.

Zastron.

Publi
. lek e V'erk oop'1na

Puhlieke
Verkooping
EENE 'BOERENPLAATS,

BUFFELSVLEI,"

J. P. VILJOE~,
IIel: Rivier Oost,
2;)sten ~luart, 1898.

kwitanties

IlIIliD of A"oom p.}"uts.

~~~~d'~:;,

Ue},uuw'·Il. Plantage,; en GronJ('n
(lP dell l'(.·l~tl'll J !Illi.
Dl' bou;;"tl' of eC'nige Tender zal
kunnen afgewezen wurden.
Verdere
bijzonderheden
te be.
"omen yan deu eigenaar.

goederen:

r

E\DEH~
\'001' de HUllr
van
':~i!:~:~~':.~:a::fr~~~~~~
:~ '~:;~~:~i~~~::.
dic~e~:~
voortbrengend,
en bijzon~
dat gl'd":l'lll' yan mijn plaats trent 1;:'4 Morgen groot, grond meestal
g'l·naamcl
geschikt voor Wijnstokken. Bevoorrecht met loopend water en geschikte. \
grond, kan het Tuinmaken .worden voortgezet met ..eene Markt bij de
hand.
De Gebouwen bestaan uit een klein Woonhuis,. Schuur, enz.
. B
H
Maakt alsublieft speciale aanteekening van deze gelegenheid.
!lal door lIlij WU1'u,'n ingewacht tot
III' Y H IJ IJAG,
den l.jdell April
N
g
a~lustaandl·.
eI'S.
Dl' lI!illrtljd z.d zijn voor niet
lllinder'dall :.! Cll.nl..:t
IIlL'Cr Jan 5
jaren.
t
•
,...._,.,
....•
,'
',"'.' .,
Zaailalll],'11 k!lunt'n IJp dell eCI'<'iten
Mi.,j aallv;l;lrd \l1,rdl:ll.

boven.
,"erge'
seld Tan de bij de wet vereisehts
getuigschriften
van be~aamheid,
goed gedrag, van de laatste School.
commi88ie en Predikant waar Appli.
cant werkzaam was, en van lidmaatschap eener Protestutache
Kerk,
snlltn doer den ondergeteekende
mp....cht worden tot 09.J5 .Apri~

1 Watertank.
1 Zadel en Stel Tuigen.
1 Houten Stal en. Buis.

A. B. De Villiers \& Co., A{slagers.

Pa

T

de volgende

voor

genoemde betrekking,

1 ~_

~ Gedresseerde Top Top E~els, 3 en 4 jaar oud.
10 do. do.
Ruin Paarden 4 en 5 jm oud,

NOORDHOEK,

Va~tgoed te Ilnur,

APPLICA.TIES

11 uur v.m.

WELLINGTON.

:.!de klus Publieke
;-)CllOO!
te L-niondale. Appli-VANcaties, vergezdd
AlII dl' gewone
bewijzen van lx-kwaarnheid,
good
gedrag ('11 lidmaac-chnp
vali eeue
Protestau tsc ho ke I' k, ZIlIlCIl door
TE
den olldl'r!!etl'ekl'ndl'
worden ingewacht tut den ;jllsteu .A pril, e. k,
Salaris p.a., .i; I iu met £:3-1, voor
huishuur,
"-erkzaamhedell
aan te
De heer GERT VAN D~R POLL zal op de
vangen op ~.j Jllli, e.k.
verkoopen,
J. F. BOTHA,
O Z t d
d
2d
llon. Seo,

V

Yr.IJclaIt, 1 April,

1 Kar op V eeren,

••

'r'YEEDE

OIDBRIUZER

PJ&tkop wk,Vechtkop d8t.Rounille
.,
_
'
.

2 PaanleD (Rums).

Paarl, 26 Maart, 1898.

\TOOI~ de

10000illDB

gelast zijnde, zullen op

Verkoopen,

2.1.) n.m+-van Simonsstad, zal niet meer locpen.
2.;)0 D.m.- Additioneele Trein van Wynberg.
.
5.0 n.m.-van
Kalkbaai, zal niet meer loopen op :Maandags enWoenadag&
5.;);) n.m.-van
Kalkbaai, zal niet meer loopen.
6.:30 n.m.-Additioneele
Treinen van Wijnberg.
10.16 n.m, en 10.46 n.m.-Additioneele
Treinen Tan Rondebosch.
All_n
'. ZondaJta. .
8.30 8.3.) en 8.50 n.m., zullen uit Kaapstad
vertrekken
om 8.15
8.20 e~ 8.30 n.m., respectievelijk.
5.15 n.m. zal vertrekken van Simonsstad om 4.50 n.m.
G.IO n.m. zal vertrekken van Wynberg om 5.45 u.m.
8.2·"" n.m. zal vertrekken v~n Simónsstad om 8.20 ~.~. , •
....Lt~
C. B. ELLIOTT, Algemeens "Bestuurder.
Kaapstad, 24 Maart 1898.
.

Noorden, Afslager.

Hoofdonderwijzer Gevraagd

:lfALMESB1;TBY.

Om

Alleen '•.Zat.reI_" ••

11:)O'.
'1'1111

Knysna,

De'heeren Faure, ran Eyk k Co.,

behoorlijk

w.

H.

P. R. McLACBL.AX,

B.E.~OODIGD TE

RH

Op DONDERDAG,

Emile

8DI.,

vacantie.
Doe dadelijk aanzoek bij

Klipbeuvel Statie,

verkoopcn : ;~I) Prachtige
BIcycles,
7 Kaai 1bcbllle~, e('11 groot assortiment Wielen, Hicvele Staanders,
KetclJ~, Euarnel, Broek en Modder
7DEN L\.PRIL)
Schermen, Klokjl'~, Lampen, Ilnndvatsels,
Schroeven,
Ketens, Olie,
Zal de ondergeteekende
publiek doen verkoopen te KLAPMUTS
Luchtpompen,
Gereedschap,
Tyres
STATIE, bovengemelde getal Ezels en Paarden.
Onder de Esels zijn
(Banden), enz,
er 1 span Blauw Schimmels, 1 do. Rood Bruin, 2 do. Zwa.rt. GeelVerkoopiug
teibeginnen om 10 uur. bekken; de Paarde~ ~ijn allen p~ren, prachtiif~ dieren! allen' zijn fijn
en in goede conditie, en geschikt voor dadelIJk gebruik,
Let sJecl.ts
G.
STEYTLER,
op
den
naam
van
den
verkoopert
Eenig Trustee.
P. G. MARAIS, P.G.zn.
Kerkplein, Kaa ps~aJ,
:!~ Maart,

Hollandscb ell Engelsch vereisch.
ten. Werk te beginnen na Paasch

'1'JI

In den ln.-lI)\·l·nl'!11 Boedt'! vali w.
'lY. C,), I:IIlk, lt nddende als de
Nationale
Hijwiel Corporatie.

Op Yrijtla.g, lsten April, lS98,
De heer 1::. il. \ .L" ~\")R['E:S zal per
publieke nilillg
op de Parade

.

Yee, larren, Piard.,

D_ltellJka.

v.m. Additioneele Trein, Observatory Weg naar Kaapstad.
i.IO v.m. Tegenwoordige ;.21 van Rondebosch, zal van Wynberg
trekken om 7.10 v.m.

TUlloha

-H.l~

nN

n.m.-zal
niet meer leopen.
1.5 n.m.-zal
niet meer te Newlands,
Claremont,
Kenilworth
en
Brnyns Siding stil houden.
. .
1.7 n.m.-zal
nier meer tc Zont RI"IC'r, Observatory,
Mowbn 1 en
Rosebank stil houden.
..,
1.8 n.m.-Additionecle
trein naar Rosebank, en boudt bij alfe Statlon8
stil.
l.5;) R.m.-zal doorlocpen naar Kalkbaai.
...
2.5 n.m.-zal
niet meer te Woodstock en Zout RIV1cr stil houden.
2.15 n.m.-zal
stilhouden hij alle staties, naar loopt niet verder dail
Wijnberg.
.
5.:10 n.m.-zal
doorlocpen naar Simonsstad.
,').'JO n.m.-zal
niet moor verder dan Wynberg leopen.
!
9:.-)0 n.m. cn 10.20 n.m.-Additioneele
'l'reinen naar Rondebosch.

Teru" Treinen,

(d) Voor OUDE PLAATS, nabij
het Dorp.
Salaris £80
.per jaar en vrij logies.
(I) WOODLANDS, £70 per jaar
en vrij logibs.

Verkooping

VERKOOPING 12.;'0

,.

DE

SP.OOBWEGEN~(.

Voorstedelijke Trein Veranderingen.'·

RUiM CREDIET.

Vendu-Kantoor,
Malmesbury,

OOUVERNEMENT8

11)~{~tJl.;.;~

A~OPZICHT

OF VOORMAN
.'

ENE Blanke YáD; moet instut
; .•ij~m~P~enEI8}ste

t..! :t:'-.;;.~
m~t ~

be~

~

bJ~~.

:-!,~a~.
Ti. _
~.

~H~

n~Wk' . E!: geb':!:

..

V-nen·

achap

eeuer

Protestantsche
de
d
t

er ...
k d

~1

~~kl~hwinel'l:npoBomkjeapl~e men. iw8~ack::w.mb~~°edrd:n
~t~t~beTa'~A~';,o'p~
....
et
Le iderav'.__ ~~ Ll__
Kal.... Anhou~1.1.J:i,
1898, o;~oo esr)Ot~~n::ge1
O __ a.UID
J¥t:I.D
-._.
Emmers, Zwepen' en Stokken
lijk.
I
'2 Kajateahouten
Stoep Banken
Een ongt!hllwd pcl'SOOU Z1 de
15 Vette Varkens.
voorkeur hebben.
~r15W-

Het gow:i~n4

_

..

~£::::::~f:'~::

ouder Groote :Mahoniehouten Kleedel' Kasten, Waach.KleE'd.Bondeen.andere Tafela,'Zitkamer
cl Suite,"
Stin~octen
en andere
Stoekn,
Tapijten, Houten en I Jr.('t'cn Led ..kanten,
een
zeer
ouuerwetsebe

kwitanties, zullen vt'rgoed worden.
OpbovengeDoemdcpl&a~8he8taAt
eene bloeiende school met ;31 le-er·
lingen.
N.B.-De
~(sJaa~do
:lp(,llcant
moetzichVO'Jrz:en
niD Pt'I{lnd"f-

~~~~

&.:".!w,:~:k~:1f.~'~'~~

K~~

Eik~outJKeuk8Dgl"
.
)Ne ten Blok, en 'rele.andere

..'

ot.

P. WILLE,
Sec. ~ch. ({Im.

artikelen

~"'."
ou;:o:~;·J.MALAN.
·'1,frNP"fl.C,.,Aj,I,,,,,.

Commando Nek.,
Diat. Ficksbu~,

'al~

1098,
r'

I) E terJAARLIJKSCHE
stijving' der

derwijlffes Benoodigt
" ,.1

li'

BAZ.A..AR
Fondsen der
'\J;, Kerk (do Xieuwo Kerk) Bree
St raut , zal gehouden worden aan de
\\"lchtzJal,
op

I, : :

~:

n: \nTKOPS-

(il.

h,;!.

Jl UWERTSiding

~p()or'Yfg

\ l!\ lIl'

APRIL,

YRIJD1G LUIST" den tstu

k fon teru ,"

~ t"

van Ill,;3\)'~ morgens

tot 7's avonds.
:-:as~a.ties en lioenderkerrie
tegen
1~. til.

TT E:-; voor hovpnge-•It,t rl'kkln~,
vergezeld

\r,_.t

c'

ge_

vereischto

hpkwsamheid,
l"ener
I\:. rk , z ullen ingei or "I' dt'n
3 lsten

\ :111
"

Montagu Municipaliteit

en alles

School Commissie.

L,

V

\" e-st Kl••,f,
«r t , U_W_

TI FIC'EERDE

of Onde l7JJ ijsere

'J

S·

WDE PLAATS, nabij
Dorp.
Salaris £80
Jaar en vrij logies.
DL\XDS, £70 per jaar
]Ol0éS.

\TIJ

Engelsch vereisen,
't' L'l'l,,'innen na Paasch

': -n

aanzoek bij

,iaJtdijk

I', 1:. :\fc LACHLA.N,

Knysna.

g':L

NDE ONDERWIJZER
TE

\110DJGD

rechtkop,

Royal Baking Powder Co.,

lid

,]"

De lololille BmdeJJjD laatsdlappij
.Beperkt, lorcester.

FI~CILUI,

1;_

Ed ward J. Hill( 7),1.194,45937/43.
S. C. Combrink, Worcester, (2)

J. H.!..\IILTO~

dst, Rou.rville.

WALKER.
Secretaris.
Kantoor, Montagu.

"\1 llil'iI'a1

2/404, 12969/70.

TIES

voor
bovenr.ie
lx-t.rckk mg, ,·erge·
! ,jj de wet vereischte
"'n
vn n bekwaamheid,
, nm de raatste SchoolI Predikant
waar ..lpplirrn was, en van lidmaat, I'rotestantsche
Kerk,
•ien ondergeteekende
vr.nien tot op 15 April,

YA~

PAARDEN,
t: ;:-'rr

Prt'!l,

! j ('JJI -peciaal illgekocht in het
C'.», "f:z-che Distrikt,
meestal uit
r":i ZJi's Stoeterij, en zijn inderl~l:tJ een ~lll'l'ri(,llr
lot.
J J, Hofmeyr

voor

VU 0 R

lOO

en

de

-, :-ko-tl'rl

:_;r,tuafd door
( ; i i!t Il '-er!_,'oed
worden.
I',
,~t-,;:aagde
:'1'plicant
'" rzit-n vau ven under!,:,h -poorveg certifi.A. ~lCRnd Y.
~

TE

:\ ek. wk. Ficksburg.
\T} E::l ,oor

llOVt'DI{C-

-.-crgt'zehl
,\d ';1')'('1 ~("IJ te!:;etllig:i ;,pk-:'\':I<lllllll,'d, !:{oHl
I':. -,:ln d,' :"a[~te
School1 l'n ..dikaIJt
\1-a:1:- appli,.lIJ was I'll van
lidma.at!' Prowstautscbe
Kerk.
- den ondt·rw·teekenue
',vurrlcn tot op :_)I) ..lpI;l.
" :lt'trpkklnc-,

0;

; rt
bl't Sdwt
I .. -'a.cobs: ":".1', ,'Il :.- worut'll
n'rkocht
Op
d·,·~~~~"'!l
.\pril.
lS~l"" urn lv uur v.m.
'C""" ", il

:. I,,:,
I'

llheden
'~,

()f

te

bCll1nnen

'::, '.vd rkr~OO!l z'JJ de

I

da

lo

,;~kO:itl'n, c:e~tilufd door
:d:Cll vl'l'g"oed worden.
,:,'[!ocllld,' plaa!s bestaat
i i"
dchool met :Jl leer_:' ~:i1a~do
': / I'n

Yldl

:qHIJicant
()nder-,

(""I

tt)

reizen..

P. WILLE,
St'O. ~ch.
'\ ek,
.ouur~,

rt, ld98.

druk "an zadel
yt)j)r POotPD be~lag~D,omtrent
1 I,i.. uw ~Iprrie met een rood
I~koppt'!d aan de TOS merrie,
.id.r
pnd

(·I:'!. O!H{t:nittrk r.

.

'u,ji~u

!ll"l

n1.....u Z:_; "p

Cur

verko,ht

;,::'i"'1 Y
(111:'11

r 30 April,

l~dtuUl uit

worjeu,

'8

aani!t.

de Schut-

ll.I<.lrgens om

10

:M. A IlOrn!A..', Scbutm ... ter.
~Unesbnr~
~

~~l

l698 •

ItweeJleNll
VljpD
.

liereft
T--*-

.
.

~pelea

Patatu ."
Bloemkool
Waler~
GaJUen

...

Kool

...

Itaheren

...

...
...

P-

...

Uleli
[)UUYe!l...

£ .. cl.

o 8 •
o 0 •
• 0 Il
o I •
o II I
o I I
o 0 1
o 1 •
o 1. 0
o ••
o 0 6
o 110
o 0 I

Aaldappelea
Kweeperell
.lppelea

...

W'aterlelDoeDa '"

Boter
lieru '"
Patat .. ,,,
T_tIeo
Ra __ hool
Kool
_..
•..
8ooae!l, iToeDe ...

OIO

I

o •

t

011 •
o 6 0

o
o
o
o

II •

I 0
1 •

I Il'
011:0,
0 ~
• 1 •
t ••
• 0 .,.
o 0 0

o

-,-

:::;:::"=:1
=.. .

19 Maart, 1898.

KENNISGEViNG.

D

··.~) ....

I<r-"d1

COIlI&

,I.· r.'"luerbout,

...
...

-

1:\

,'" \.:l:lol:-:p('(inVl,:_;,ccl-ri-

';'.11 tl,.lf-Plï,i"

,•.: ~el",,; :-1 y liS ~[eJrit', gebrand
1

...

B.omdes
Boter

ENDERS
worden
gevraagd
voor het oprichten van een
Nieuw Marine Station te St. James,
o ••
Kalkbaai.
PORT BLIUaITB.
Kaart, specifikatiën en eontrakts(YII.cN~H""'i_"_""'.(A)
.
conditiën
kunnen worden gezien en
verkregen
ten kantore
van den
I. "1-';
VOG&LSTRUtsVlrn...
_
Ka t_.d .......
ondergeteekende.
marltt wem' .lese week pboadeD, die wel _...
Tenders, duidelijk gemerkt "Ten- wed !lIa&I de -.erIooDiJag
_tal
lIOOI'ten sew_to \'Ii ltle eD
"""
der voor Nieuw Marine Station"
... ru ill .pedalen II&Dn1IIIC
~.
zullen door
den
Controleur
en eene .erhoorl"l TU a.. eD~'
..
Auditeur Generaal, Kaapstad, Wor- eeJ1eTU lOa. ADdere -nea~.....
TeBnderillg.
' ':,:.
Wjjnow.ren:-,..
,
den ontvangen tot op den middag
•
lo cl.
" ....
"
van Vrijdag, 1 .April, 1898.
WI«e I1Iperi.er prbaa...
• 0 0 - 10 0 0..'·
Tenderaars moeten twee bevredi"
prima...
• 0 0
1 10 0
&ente witte
& 0 0
6 10 0
gende borgen voorzien ter vervulling
T-.de ..
3 10 0
4 0 0
van het kontrakt en zoodanige Bor- Derden
...
100
aoo
... a 0 0
• 0 0
gen moeten den tender ondertee- Wljfjelauperlear
.. s-Itot..,_
.00
'lo 0
kenen.
"
&-.de
...
'16 0
• 10 0
" derde...
1 10 0
I lo 0
Het is niet verplichtend den laags- B,-ocb
(faDeT)...
•• & 0 0
a 10 0
I a 0
• 0 0
ten of eenigcn tender aan te nemen. Inr\e'oed'-'~~
lOO
.100
H. S. GREAVES,
:
: :kon
leo
100
Zwarte
11lfc:iear
kGn
0
•
0
0
10 0
Architéct.
,,~IOI
100
1100
Departement voor Publieke Werken, Vale. 80ed tot lapel Jaac • a 0
• II 0
..u.. ,00
, ••
Caledon Plein,
"
"kon
... OIlO
lleo
Kaapstad, 16 Maart, 1898.
" hllarieur ...
• • 0
0"

AT ik altijd gereed ben Kaffer
families voor boeren werk
U:L: r·':_.:
op te zenden naar eenige statie in
de Westelijke· Provincie tegen de
J, F 13kEIlE:>IKAMP,
~("hntmee.ter,
volgende prijzen, maar niet minder
J
{'·.nr~ll~.
te bestellen dan 18 dienstbare man- ~ \l..t.rcb,
1",'".
nen en meiden.
Alle dienstbaren van 12 jaren oud
SCHUTBERICHT.
en boven, 158. per kop,
Alle kinderen van drie jaren tot
h-, ~,'h\ll ,dhi ..r bevinden
zich bo
"-n ,Ien Yort>orlo.,fdt'n tijd :-1 don. onder twaalf 5s. per kop.
ker"rulfl
Kv,-, ft'chteruor zwaluwstaart
Kinderen onder drie gra,till_
::L .....!".-,,'I' ·.\l:;k~lh~ak Van voor;
1 zwart
W • .A. BOTHJ..
'"dr" ~ Jdr.,u "lid ID,'t witte achterpooten
Cat-heart Road, Queenstown.
P" " ,:: .. k ,\ ""';, I Tl,tI,lt' \" aano, 2 jaren

Ilth-·n.

p'l' J<-Lur en

i'

f.;' ~':1 rll':.
",,_,r
'. j
!. ~!'(!' .~.t;_l.

op

wo oro~dig moge-

_l ~I)

T

n

Inde Onde!'w ijzer

~~.;oODlGD

BOUWMEESTERS.

J Il'I~HOU iJST ER.

~l;dfpnj,~ tt- reizen,

---_._~- --

Departement Joor Publieke WerkeD

KENNISGEVING.

r-Iiik,

~--

Worcester,

AAN

...

._

TOIT,
Secretaris.

dl' Publieke School te
Town. Salaris £i2's
,la:'<; k o-t en inwoning
te verkrij~"1l('grn I,; per maand.
r:, lit' Protestante,
gecertifi.
c.,,'rd, Inslaat om tot Standaard VI
noJt'f'i\ IJ'; te ge ven, met naald en
i.ion- "prk, vercisebt.
á!,:,lic3Ue::l met getuigschriften
I:: c,'lderdom vermeldende,
te wo rde'G Inl\~zonden niet later
dan den
!I,jen April, ltl~18, aan A. J. KIDWELL,
E Ondergeteekende,
eigenaar
\-vurza:er Publieke School, James
[)
der
plaat-sen
Vlaklaagte
en
Tow n. De vcrmeerdering
van saGoedegeluk.
distrikt
Heidelberg,
'!:l["\'i hangt af van de bekwaamheid
Z.A.&. i Thaba's
Telle, Pongoio,
l:,r gl',,:aag2e applikante.
Grootdraai, dist, Vrijheid, Z.A.R.;
'.A, J. KIDWELL,
Weltevreden,
Bloemfontein,
StelJames Town.
fontein, Roodedraai,
dist. Potchefstroom, Z,A.R.;. Wildehalskuil, Wildehalslaagte, Kareelruilfontein,
dist.
Marico,
Z.A.H. i Kameelfontein,
Khijs, Rietkolk, in Britsch Beohu1-: \' lL\.\ ( ; D i Il den V rij,;taat
\.:J lol' l'l'sturiIW vall de huis- an aland i-belet ten strengste eenige
I ,.,1.02'
1','['('1'
b~el"llerij zonder overtreding op zijne gemelde plaatk":;l" kJwj,_'n'n:
Eenp l.eschaafde zooals het jagen van Wild, Hout.
j :t1,'(l "\, Inidddilaren leeftijd, sterk kappen, enz., de bewoners van ~
g":'Cl':, :'.ingenaam
humeur.
Be- melde plaatsen zijnde dc.or hem ten
kc'o,i! l'l,[ li,d liet landleven eene strengste gelast alle overtreders
te
Yf_':·(·-~cri:l·.
vervolgen zonder aanzien des persoons, vooral diegenen die de doorn:-:ai,'l'i:i £-J-' I per jillU'.
H:' ,'I"'n
J, Her K
hekken o~nlaten
\\' OlHJzicht, draden kappen,
dl-tr:,[
\'r~dt', U,\-,~:'
en vernielen, en trekken bUlten de
geproi..lam~rde
wegen.
,
Schutberloht.
De Eigenaar, ...
D. P. OOSTHUIZEN.
_IFDI::U.I:\l;
11.-\.1'.
Stilfontein, dist Potchefstroom,
,hml'~

lrcdikuut waar appliw as, ell van lid, (nl'!'
Protcst antsche
11 ,1001' den ondergeteevacl.t worden tot op 21
te bpgJUncn

& Zoon,
Afslagers.

Assistente Gevraagd,

Een

1

-~

en in goede conditie,
ook verscheidene
egale

w.c.rond-.:

.uun

-

sterk,

I ,,',:,>_(,

tl'f'Kkt2il,

[1- .

Paarden,

35 Eersteklas

bovengevr-rzczeld
i,: \', ,'1 vcrcischre
geII
v.u:
bekwaamheid,
" \-'1I1 d., lantste
School-

, Il

Weg

".111.

ten III nre

ENOODIGD
, IIof' k. (list . .Jaeobsdal.

~

Wel-

MAANDAG, den 'den APRIL, e.k.

inde Onderwijzer

pill'

zal

VILUERii

lIE

Statie, op

\. oor, ~ch. Com.

[Cl'

I'rf,{J{E

D l:' 'fn verkoepen aau het
come Hotel, uabij Durban

DU rLES~lS,

t.:; :':'_,

Statie.

DU

14 Maart, 1898.

gestaafd door
\','rc;oed worden.
-:1'~I,,;J,::,tltl
applikant
," 'f/, If'll
van een onder'c, ,;1"
"' poorweg'
certifi:,n \:alf'pnJs
te reizen.
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H. P.

Dil roa Il

. ,~r"q,·n
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Kennisgeving geschiedt mits deze
dat tenzij
gemelde
Certificaten
binnen zt'.~ weken van af hedell aan
dit kantoor vertoond worden, duplieaten
overeenkomstig
aanzoeken,
zullen worden uitgereikt.
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Vcrkooping

Publieke

uheden te beginnen zoo
-,elilk.
~ 1 it) per jaar- en de

\U,

die Diet door

vervoeren
van water van
Keurkloof
naar het dorp
NEW YORX. U.8.A.
\],-:;':1:';\1,
«en afstand van omtrent
; 111:/. n, en voor het leggen van
I 'I-~!"'lJ bng,; de verschillende
straten
,'t,:,I[\,:I1I, en binnen een dam te
" r.ien gemaakt boven het dorp.
OOR
de vol~ende
.A&Ildee1
l'l.inneu en specifikatiën
kunnen
Certificaten die gezegd woMen
wor.lcn !Z,'zien ten kantore van den
verloren te zijn, wordt ~k
ge!11 Il: L'Ipálen secretaris, Bad Straat,
daan
om
duplicaten
namelijk._
~I ' . ,Ii!".
Steph.a. P. du Toit, Villi~orp
_I :. [,'n.!t'r~ moote-n den secretaris
'. 'r,!,'n "I't'rhandigd op of vóór den (5), . No. 5/151, 21422/26.
PIeter D. de Wet, jr., Brandvlei
1 ,,:'ll .)a~ van Apr-il e.k.
lj,· Lt,'g",;te of eenige tender niet (20), No. 3/37-38, 13975/94.
Jses. J. v. cl. Merwe, Wellington
r:' ..lzakelijk te worden aangenomen.
'l. nderaars worden verzocht ter- (7), No. ]/194, 7915/21.
F. P. Theron, Tulbagh (20), No.
uir',), r t ijd te verklaren
tegen welken
B38-9,
2i022j31-41:
11':I,er voe-t zij gereed zijn om één
P. de Waal Net'tbling,
C. MIS,
"!:~~!ll "t' .lriokwurt-duim
pijpen van
Lyndoch(17), 2/31-32, 10208/17-24.
, - ,Il' l.oofdpijpcn
in de verschillenW. S. Malherbe S/Zn., Klein
,i,
I. ,lL> 11, insluitende
kramen en
Drakenstein (10), 1/2, 6625/34.
v» .: !li!t'n, te leggel!.
T. Lambert, Montagu (10), 2/358,
T, udcraars
moeten
ook melden
w ."
'l'cllriteit
zij bereid zijn te 12648/57.
;~._J. La~bert, Montagu, (2),
i: v. 'I voor het behoorlijk
volbrenAppelea
2/3iJ{,
12646;47.
peen!a
',:t'r voorgestelde
werken.
Schalk G. Burger (10), 2/273 Dlllhea
Op last,
12010/19.
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-----------------Ransome's r& Howard's Ploegen.
KENNISGEVING.
het geëerd Publiek van Rie·
AANbeekskaeteel
wordt
bekend
gemaakt, dat de ondergeteekepde
van af 15 April op het dorp Biebeekskasteel eene SOlids- en W.genmakers-Bezigheid zal openen, alaook eene Smeer-waren
Besigheid,
en hij verwacht de mendelijke ondersteuning van het Publiek.
Goed work wordt gewaarborgd
tegen billijke ten:nen. .
.
J. P. THERON.

D1YISIOMAL
conCIL BillLYWT
NOTICE.
TEDERS FOR REP AIRS .UfO lLUNTENANCE OF ROADS.

Strand Straat,

will be l'e'lIIind bJ lbe Ilnderaipecl
TENDERS
up to 9
1'HIcIay, 1:1April, 1898, for
LDl. OD

the l'eIII&IriDa &Dd briDCiDI iato thoroasla &Dd
proper order &Dd repair, aad after eompietion
main~
ia .ada UIoroIlfb OnW &lid repair,
to the II tiab.etiOD of tb. Ro.d :ta.pector, the
nndermeuUooed BOadI for the .pace or terIIl
of oue year, from date of lIOaic:atioa of aa:ept1,1108 of Tender.
.
Tenderen
CIID ""ader for oae or lIIOI'8 seoliona, each Teaderer maat .tate iu hia Teodu.
t.he Dame!I PJ, two efficieu' Sllre_
to !te
approved of by tbe Couucil, .for ,be dlae hi6Iment of the Contract, to be eDeered into.
Proposed
Suretiu
mOllt either lip lheir
II&1II"" on ihe Tender,
or write lo &lae lUIderBigned that the, are willinc to beco_ &rw_
and enter iuto the Contracl.
Tenden to be JlW'ked, 'TODden for Ro.d$,'
The low.'
or &Dy Tender not n~y
accepted.
.
Proper C&tcf w.ler and crou Draina, mud be
made &Dd maintaiued, along the whole Ienrih
of each Sec:t;ion.
. For .fDrther pariicnlan .prly lo the Ilnder.
mgned, .t wbon otIice fonna 0 Con trad lo be
ligned, eau allo be _u,
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DORDRECHT JlAIN RO.AD, SECTIONS
li AND 4. .
'
Section 3, COIIlI:IIeIICin bom lbe low wiUer
IDarIl of the z.d.lbooIIl Spruit, OD the farm
Doordrift,
to tbe
CI.rifi
Help
Habar,
I'\eetion 14 ooJDJDenoing from wbeace to the
"eetem oowulary oL the· farm Waterklool
the boaodarT line bet.MD tbe BarklJ W and
Dordrecht Diviaioaa, all CIri.fla retai.nillc ...
protection walla, C2'OII and aakla ......
ib:aiM
Included.
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DEVIATION AT BAX OONT, BELL
•
JUYEK IIECTION 3.
For constructing a deYiation at Ball: Oont, OD
tire farm CIo .. erly, to be poiated ont to inteDding Tenderen eit&er by Kr. C. I. van PIeUea
lLD.C., or the Ro.d impeetor, eitlaer of whoa
will fgruiah all partielllan .. lo oonakuctioD.
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ROADS.
SEC

MAIN ROAD, SECTION

3.

Zl"LRYLAKTE,

BRANCH ROAD, SEC·

'f1O~S 1 AND 2.
Commeneing from the parting of Ihe Roads
., Gly A.f to the PartinI{ of tbe ZIIIU'TIalrte &Dd
Heuing Neei Kloof Road,s, on the farm Vale
of Heallh. aU drif la, retaining antl proteciioD
....all... c,.._ and catc:h w.ter draina to be
included.
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De maatschoppij is de ecnigo huurderes van de Bul.wayo Pub1ieb
CI!o:'13l1nrCSvan -lO standplaatsen in BuJawayo op eenipa
waarvan goede gebouwen zijn opgericht.
•
Alltl soorte-n producten worden door de maatschappij
.
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produetell 'faIl'oyer ~,look"
By order,
~m- 8p~rtrt'1l~
vervoerd
wo~~m
tegen ~pe'oiale!&ge;~
.
H. A. laIEI.NT JES.
Act. Secretary D.e. \ orzonding hr,('fJe5 ~merkt ZIJD" Koloniale produoten." .
DivisiorW Council Office,
De maatschapPlJ verkiest den ven~ja
hij ont-ft"'"
Barkly Ea~t,
~ocdt'rcn tt) Dulawayo te betalen en de koeten ~tA
"_Ir~'"
12 Februri. 1898,
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C.ASTU, Kapt. 1luIB.&LL, 0ID1n!II
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DO.

From the ""utb eutero low water mark of
the Spruit on tIM farm ..C .... e, .. to the westem
low ... kr mark of tbe Sterupntit
RiTer on the
farm Mcaheahaford.

omlmll 10

Voor Vncht of pa.age venoege mei
....
bt de A,ea~D \'aD de eABTlJ
K.ULBOO'l' KA..ATBCHAPPIJ, (Bplrt).

Section I, commncilll from ~
of the
BeU Uiver Main Bo.d, on Moeealtr• Fon[, lo \he
lo.... wa~r mark of tbe drift bo tbe 81erk Spruit
on tbe farm Broadlord.
8edjon 2 commencing
srora thence to tho dividiag line of W.rde
Xo. 4 and Ó on the fara
Knighton,
the
propotled
de ..iatjon
oa
tile
farm
0 len
Oarry, to be inclnded,
.. aIaO all drifts,
retau.ing and pt'Ot.ection walla, erre. .nd catch
water drains, The Ro.d lnIIpector will point
oot and furnish all partiC:IlM
regarding the
proposed dcyja·'OII.
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STERK 8PRmT. BBANCH ROAD,
TlONS 1 AND 2.
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at the cuit.iag_ OD. ~k
IJ.
bom tbe Qap
to the lint tum b;Ia'" to' ,p 01 &lae biD, of
1_ taan 3 fMt. _li&, .&Dd nol Je. .._ 2
fMt wide, !JIl.. .. an I>I!J&.eu or the Road In~~L~¥&
,.mt
'.be work &Dd fqmjah all
to OOIll'..nadion.
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For conatructiag a cleYiaboe al ... __
drift OD lbe Bell
er, OB *M fum
to be poiuted ODt to in~
TmcIvua ..
by MeIII'I 1. F. de Wei, C. I. van PIetaU. _ the
:Road IDBpec:tor, eit~er of
will ~
ruDish particulan as to eouainIcbon.
DouerboekBraoch
Ro.d n'Unl W.beI. it loo .....
tbe Bell River Main Roed. to ~
.. jou. tIM
Boupruit Branch a-I.

oor

ilJdien mogelijk. met
U.l ol Bottel Stoor.
Doe umsoek bij .A.B., dit kantoor.
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.00 ending al the Euten bOaDdarY ot &he farIIl
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