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OOGENBLIKKlLIJKE

HOOFDPIJNGENEZING~
VEILIG. ZEKER EN AFDOEND'.r

Een !!p06djge, zekere en veilige gene-ziAg voor a;.fJJ)Un. ,
van wat ook voortkomende, hétzij nit 161kw, zenuwen PI ol:
hysterische. , .

Een zekere verlichting bij Zenuwpijn.

Volkomen Schadeloos I Bepaald Zeker 1
Ge,,'aaroorgd vrij te zijn van .Ant-ipyrint', MOrphine,

Chloral van Opium. ' "De handteekenlng tn Roode Inkt op elk Label. Geen
andere echt. Verkrijgbaar bij alle .Apothekers, .

DEEL 68.-No 6.479·1
, r

ONZE OOGSTMA::_·;.: ........,..........
_,. --- -' ,.

WESSELS EN Co.,
G~ávts.School te Ficksburg.

.PU~LIE&E ~ERGA?~RIN~.· l PPL.rCATlES ~oor bove~

. , '. , . , ti melde betrekkiag' zullen lfO,r- '

EEN Publieke Vel'~ermg' z,al den, ingewacht tot 27 Sep;~mber
gehoud~ wordet;top:V~vn~,G, e.k., .on m<>;etenver~~ld 1'1]11TU· 6_

~O8ertember .1~~1,~ l.~rurev.m, getUl~c4rjlten (oMgmeeie of ge- '
Dezer, 10 ure v.m. ID het 8tad:hulS~ Nfal~6'l5bury, Ulet certificeerde copyen) van oo~ ':';,idf~~R

" " , h~t volgende doel:~' beid, goed reMijk gedrag Ván' de ..
. " I. Om ~et v.er·~la~~a!l q~ ~~",' 8cDoolootnfuiasi.ben Predikant wUi"'"

" - " , ~~hgfl cQ?lp'Pl~~~Yl~~e~~~ ;!Hi~~ > l(\o!l~~
" " -. ',13jnode het jin~uo.l(~ele Terscmg lidmaatschap' emié~'· Prc)t.etiitalifMi!1iit" P'''',llWlIl''I-l'll,;L''

" " van. de Scholen voor de laa~te Kerk en ouderdom.
" " dri? jaren. . .' . . Bekendheid met het Kindergarten------------It-------------- II. 'Ie besliseen of de Soholen Systeem is een vereiachte,

voortge~et zullen wo~e~ of Salarie £llO 's [aars,
anderssine, voor nog, drie J"ren, Blllijke reiskosten worden ~r·'"
en indien besloten ze aan te goed. '
, bouden :. Werk te aanvaarden tegen de
(a) Om te opene~. en te doen helft van October.
t~ke~en ,de vereischte Waar- P. BOSHQ>FF V n lf
borglijst, S ',' •
(b) Om een Schoolbestuur te eo. der Bohooloom.
kiezen. Ficksburg,

FRED. WERDMULLER. 9 AU,;ustus 1897.
Hon. Secretaris, -------.£---

Malmesbnry Scholen. Onderwijzer Benoodigd.
Malmesbury, 27 Juli, 1897.

Kantoor:. 17 BUITEN~(ANT STRAAT,

KAA.PSTA.D.
AGENTEN VOOR DE

OSBORNE -BEROEMDE
'Máaiers, Zelfbinders en andere

OOist- en Landbouw Machinerie.

Vocrrnalers, Landrollers, Eggen, Boomsproeiers, Ploegen, Windmolens enz.

Zeud ODS UW adres Bn wij zullen n gratis ODze yolledlge geUlustreerde Cal81ogn-ssen IDet prijzen zenden.

Prijstrekkers noor de beste Machinerie aan al de Voornaansie ïentoonstettinren.
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PUBLIEKE VERKOOPING.
-------_.

OP VRIJDAG, 8 'OCTOBER, 1897,
IN HET DISTRIKT

PRIES'KA, TE SCHALKSPUT,
Ten 10 ure 's mogens.
--------

DE Ondergetcekcnde, als Executeur Testamentair in den Boedel vlm den
Overledelie M. C. MAREE, zal verkoepen op bovengenoemden

datum en plaats zonder reserve volgens Testament :-
1. Het halve deel van de Plaats Schalksput, groot.in 't geheel 0,834

morgen, gelegen in de Afdeeling Prieska. Op de Plaats wordt een
winstgevende bezigheid gedreven welke £120 per jaar aan huur
opbrengt, benevens zaai- en tuingronden met sterke wateren. De
plaats grenst aan de Oranje Hivior, bovendien brengt z-enog £75 aan
buurgelden op volgens het Weatberbij Asoo::;tos Kontrakt,

II. Het halve deel van de 'Plaats Angeliers pa.n, gelegen in de Kenhardt
Afdet'ling, groot 19,!>OOmorgen in 't geheel; beide plaatsen hebben
weiveld geschikt voor groot- en klein veo. ,
Op de Plaats Schalksput rust een verband van"£ 1,00.0, en op Angeliers
pan £,iOj), (le helft waarvan overgenomen kan worden door den
koeper.

III. 730 Schapen, 1 Kapkar met tuigen kompleet, 1. Oude Kar, en
Huisraad.

IV. Bij gelegenheid van het aanstaande Nachtmaal te Prieska zal
opgeveild worden op Zaterdag 25 September o.k., het halve deel van
Erf No. lUS met eie gebouwen er op gek gen op het dorp Prieska,
oostaaQde uit voorhuis, 2 slaapkamers, kombuis met buiten kam el', en
een buiten gebouw met 2 vertrekkc'J. eu stal behoorende aan boven-
gemelden boedel.

G. W. C. VAN DER MERWE,
Executeur Testamentair en Afslager.

Prieska, 3 Aug., 180i.

R.M. ROSS &,CO.,
Invoerders van LandbolHvgereedschap,

BIEDEN BOEREN it:~ ANDEREN THANS AAN:-
Landrollers, Heiningdraad, doorn en gewone. Standaards

(Rail-patrooD), Draadrekkers en trekkers- Trekpalen voor
midden en hoeken, speciale Wingerdgraven, Wingerdculti-
vators"S'pitvorken, Sproeipompen, Roomafscheiders, Karns

Te koop tegen de laagste prijzen.
: ' .

WAARSCHUW
' ING Bovond01l hebbende dat zeker iem.and

• tB naam van ons in dG omstreken en

Bu1tendistr1oten bestellingen aanneemt, zoowensch~ w\1 bet Publiek kennis te geven
ut Y\I BUITEN DE KAAPSTAD NIET DOOR IEllAND VERTEGENWOORDIGD

WORDEN.

Mans en

" "

Jongens Overjassen en Regenjassen,
Wittp. en Flanellen Hemder,
Broeken, alle Qualiteiten,
HAmden, Hoeden en Steve Is,

"
., " "
" " "De be1!te Goederen voor de laag15tePrljze1l in de

ITE HUUR OF TE KOOP.
IN volle werking.-Het Oud

gevestigde en welbekende

"Commercial Hotel,"
CERES,

met bar, biljartkamer en ruime
gronden, "tennis-court," lf croquet-
hHVD," en grooten boomgaard; ten
volle gemeubileerd. Doe aanzoek
bij C. J. v. D. MERWE, Ceres.

Departement· VaIl Publieke Werken.
AAN BOUWMEESTERS.

TENDERS worden gevraagd
voor het bouwen van een

Nieuw Politiestation en Verblijf-
plaats te Muizenberg.

Plannen, Specificaties en Voor-
W'narden van Kontrakt kunnon ge-
zien en verdere informatieverkregen
worden ten kantore van den onder-
geteekende.

'renders duidelijk gemerkt "Ten-
der voor Politiestation en Ver-
lJlijfphatscn te Muizenberg," zullen
dool' den Controleur PIl .~ uditeur-
Generaal, Kaapstad, ontvangen
worden tot '\VOE:SSDAG middag, 18
Angusks, 1897.

'I'cndcraars mouton twee voldoen-
de borgen verschaffen vo r de uit-
voering van het Kontrakt, en
zoodanige borgen moeten de 'l'en-
d -rs onderteekenen.

H. S. GREAVES,
pro Hoofd-Inspekteur.

Departcmellt van Publieke Werken,
( aledonplein, Kaapstad,
'27 Juli, 1897.

FINALE KENNISGEVING.

Paa l' Ise Ile .A.ru eell ngs raad.
_ Kennisgeving aan Achter-

stallige Belastingbetalers.

ALLE personen, nehtorstallig
met de betaling hunne!' belas-

tingen, die verschuldigd waren op
21 October 1806, worden er aan
herinnerd dat tenzij die betaald
worden aan den ondergeteekende of
de Collecteurs van Belastinggelden
te Wellington en Franschhoek, op
of voor 2;) dezer, gereohtelijke
stappen tegen hen zullen worden
genomen, zonder eenigerlei verdere
kennisgeving.

f

J. F. P. PEROLD,
Secretaris.

Kantoor van den Afdeelingllraail,
Paarl, 10 Aug. H;~)7.

I

TE HUUR.

FINAL NOTICE.
Paarl Divisional Council.
NOTICE TO ARREAR RATEPAYERS

ALL persons in arreai· with tbe
payment of their rates which

hecame due on the 21st October,
]:89G, are reminded that unl0sR the
same be paid to the undersigned or
tbe Collectors of Rates at Welling-
ton and Ft'ench Hoek on 01' before
25th Instant legal proceedings, will
bo inst,iLuted against them without
ilny further notico whatever.

J. F. P. PEROLD,
SecretarYi

Divisional Council Office,
Paarl, Angust 10th 1897.-------- ..._~.._ .. -~-_.- _- ---_

T oorziiter Stellenbosch,
Runderpes

• Comité. Rondg:8Ilnde School te Citaskraal en
D lA' RMt. u :Mariet Wijk en Distriet

Ladybrand, O.i.S. ..

'R"'"'y" "'. ~ ,
.' . '" .
:,. . le· •
,., ' I

. - .-

BENNI
.

INgevolge 1~en re~~utie door het St;ellenboscA
Runderpest Comité, kennis gegeven dat van en na.

1 September aanst., het niema " .. .,.",..loofd zal zijn. in deze Afdeeling
cenig hoornvee binnen te te verwijderen, zonder in het
bezit te zijn van een ceItllilcaJ~t,;:!I?e1~I~eIlddooreen Resident Magistraa.t,
Assistent Resident Veldkornet of een lid van
het een of ander' Runderpest da.t sulk Vee niet komt
van een met Runderpest oellime,meui1telltl'l~ktheid.

Kantoor van den
Civielen Oommaria.

Stellenbosch.
13 ",ugustus ]897.

FRANK HEROLD,

Ongehoo .! Ongehoord!
Juist nu ontvangen per" on "Clan Gordon" een hoeveelheid

IJzeren Katels met Koperbeslag, van £2 tot £5. Alsmede
eene menigt-e Breekwaren, prachtige Kamer Zetten 'Van lOs. 6d.
en meer; Bor~en van _28. tot 5s.; Glazen Kelkjes van Is, 6d.-
Wat or Glazen an 2s. 6d. tot Gd.; Enamelled Waren (:'011 specialiteit.
Vorder nog alles wat tot (10" nishouding nood ig is, zooals de Wereld.
beroemde nOLINDEl{ Nos. 16.18,5,6,30.

a I<::
ppel Moeren' voorhanden.Wijngaardploegen

Alle orders

RUN
JEYES VLOE F :-Hct eenige ontsmettings middel

gebruikt, en Speciaal un.t"i:, ,.O',)Qf\h door de Begecringen van
deze Kolonie, Transvaal, Na' en Oranje Vrijstaat voor Bunderpest
Ontsmetting.

Gewaarborgd doer dr.
schappelijke authoriteiten.

OTTO
voor Zuid Afrilra,

ell dr. Hutchoon, en andere weten-

Onder-Agenten "

SBERG EN Co.,
l<=AA FSr..['AD_

de Voornaamste Steden.

KEN l"J 'SG-EVIN'"G_

.';Bente'·1lU bW•• " tiMI,
,lalmElbJr1. " '

, >' ." ".,i, -.'

mBDB lSSISTEHTBBDOODIID -'" ~ ,_ ',

IN 0&

APPI !CArIEN voor de ootrek,'.
ki-Ig van Tweede Asaistente

vooor (~" Tweede- Klas Publié~
School alhier, tezamen met de
vereiscl.to getuigschriften alsmede.
van lidu-ratschap der Ned. Geref •. '
Kerk, zv.llen door den bndergetee...-
kende worden ingewacht, tot '(},Qn..,~" '~~~
27sten d -zer. Salaris £7~~r i-rt
school f J aanvaarden, met begin
van volg nde kwartaal,

G~J. JOUBERT,
Seoretaria, .

P.O. Lady Grey Bridge Station:'
Klein Drakenstein, ' 1 j

10 Au;;. 1897. 1.

T'VVlEJliJ

Onderwijzers Benoodigd,
vOOlt Dill

APf'LICATIES voor boven-
genoemde betrekkingen VAr-

gezeld van de bij do 'W et Vereischte
Certificaten, en getui~...hrmen van
bekwaamheid, goed zedelijk gedrag
van do laatste f::c'kool Commissie
en den predikan.t waar applicant
laatst werkzaam .was, en lidmaat-
schap eener Protestantsohe Kerk,
zullen door den ondergeteekende
ontvangen worden tot den 27
September, 1897.

Werkzaamheden een aanvang te
nemen op 12 October, 1807.

Sah'll'i!:i £120 per JOM en de
School gelden der leerlingen.

Billijke reiskosten gestaafd door
kwitanties, liullpn worden vet·goed.

L. DE JAGER,
Voorz. ~. Com.

r Wijk en Dist. Ladybrand, O.V.S.
Augustus, 11;97.
Adres:

Morgenzon,
P. K. Constantia, BENOODIGD

R d d 0 d .. B dig4 ',on gaan e INnD~~~~er enoe OnderwijzerofOndel'lij.} ,
Moroka, dist. Bloemfontein.' ~ '" .

BENOODIGD~

EEN 3,le klan Onderwijzere op'
J een I'oorenplaats, Achter Paatl "

met p'"utui:;scpriften van bekw ... ·
heid om onderwijs te geVCl' in' "._
Hollandseu en in' 't Engelsoh. "
Salaris £;';0 per jam, vrij 1~gi(>8.-,( .
school~eltkn van andore kindereil~
Werk te aan vaarden met Ootobeti~
kwartaal aanst, ' .

Adres :M. BRIERS,
Otterkuil,

Klapmuta. .~'.

APPLICATIES voor bovenge-
noemde betrekking, vergezeld

van de bij de wet vereischte certi-
ficaten en getuigsohriften van 00-
kwaamheld. goed zedelijk gedrag
van de laatste Schoolcommissie en
den Predikant waar 1\pplicant laatst
w.erkzaam WaB, en lidmaatschap
eener Protestantsché Kerk, zullen
door den ondergetetlkende ontvan-
gen worden tot 15 September, 1897.

Salaris £120 per jaar, met de
schoolgelden.

'\Yerkz:\umhodcn te beginnen 12
October 1897.
Billijke reiskosten worden vergood

Ds. KUHN,
Voorz. Schoolcom.

BEKWAAM om in Hollan&ch
en Engelsch Onderwijl Jie

geven. Salaris £30 per jaar-.
vrij logies. Werlaaamheden te-
beginnen op 1 Ootober.

JAN ST APELHElUl.
Smiling Vale,

Barkly Oost,

BENOODIGD . "
lf EN .. Onderwijzeres voqt'" ,:a~
\ J Vr1Jburg Eerete-Klas P;nbUek:.
Sobool, bevoegd om toelÏcllt te,
nemen over het Kind~rgarten
Departement. Salaris •' '

Applicaties vergezeld van
schriften zullen ontvangen .. n.... 111

tot ~p 23 Augustus, e.k, _
K. D. M.cKENZIK, . .

Hon. Seci'e~ ,

Derps Onderwijzer" Genaagd
VOOR

DE ondergeteekende is
volgende" Merken" .

Kolonie ingevoerd,

om orders te ontvangen voor de
de beste" Margarine" immer iu deze 'I'haba 'Ncho,
in do Fabrieken van 12 Aug., 1897,

'Het Koernerk."

1'11' &Ii CO., LTD.,
',AND VIZ.-

roonmerk." "Bakkers LIevelings

Alsmede orders voor &!eDres<erv.~@!n.levleescbsoorten, sancijsen ete., etc., gepreser·
vecrd in "de Confcderntie Limt." Holland verder orders voor de
prachtigste soorten van Tafel- en huishoud linnens. handdoeken Zakdoeken,
damast, flanellen, gestreept enz. , nit de bbrick van H. Van den Briel, HollancL

Monsters ter beZichtiging MD vendu-kantoron van

E1v.[ILE

Hoek van LooP:en

VAN NOORDEN,
EENIG AGENT,

in do KAAP·KoLO~lE, KAAPSTAD
.1

AT.

GLAS-

EET-, Ontbijt-, ell
, werk in groote "~,,~.e.(,,

clHang- en 'l'afell
en fantasie- artikelen.en

Verzilverde en Flmtnsi'
daj~'~I811'ten een Spec'

ampen voorde Voorkamer, 'rafelmesscn'
.Benóodigdheden.

ren, geschikt voor '~uw-,of Verjaar-
J'1l~t o,n.tva.ng~n een ladi,ng .yan·, bun

_ .- - :. fZ!'·~

Vrij burg,
14 Juli, 1897.

THABA 'NCHO.

A APPLICA 'l'IES voor boven-
genoemde betrekking verge-

zeld vfl,n do bij do wet vereischte
certificaten en getuigsohriften van
bekwallmhoid goed zedelijk gec1rng
van de laatste 8c11001Commissie en
den Predikant wRar applicant laatst
werkzaam was, en Hdmaatschap
eener pj'otestantsclle Kerk, zuUe-n
door een ondcrgeteekendt' ont-
vangen won]"n tot 15 September
lF97.
Oc~~~:~~~~i~eden te beginnen 12 'Kennisgelingl1\.1ilWll~lJ:nllj
. Salans £HO per jal\I' en de
Schoolgelden met onderwijzers
woning.
Billijke reiskost-cn worden vergoed

Da. RUHN,
YÓOTZ. 8<;h. Com.

UEJUFV. DENFIELDm het publiek bekend_tU DlAkMI"'.t~:
dat zij ('cu Eerstc-klas .
op bovel1g('!locmd.e t
geopend. ~

Degenen die voornemens ti.ttt
Strand te bezooken gelie~
schrijven of in persoon '
doen-" Sea View House." T':nDm
billijk.

Tha.ba. 'Ncho.
12 A.ugustns 1807.

DE onde:rgeteekenden geven
meel') kennis dat 7.ij

.voortaan, niemnnn op hml
of noLij bun V Deru
Klapmuts Stat iotl zu:len
met Vea '\"a.n welken

. tenzij zILILls !}cwlt:f'i'{cud
overtrede-I'S zullen zonder ~',. ...;:,;
scheid naar de Wet
worden.

J. A. BRIE
JOHN \vARD, K'Iaumiltt.

IOapmutsJ 29 Juli, 1897. '

Yll D. SPUY, ImLIAH ! CO.
Yo:ndu ~fsláf!frs en A;Te:nten '
~ ad. hlIilesbu,l'1 el Paarl:

., Ur.ilTY ' ,, '. ,~, !,

.,."



VAN KOSTBARE

'AS E EIGEND
ord . bil'lv~ '4001' Beroemde Geneesheeren

. en .uhirngijna. in Groot Brltt&nje te r.ijn
Eeu V tilg en Zeker G1JnoeSmiddel

ma~;:t,~n.·, ' tegen;.
. Witta.zeerkeel, Typheuze Koorts

Mil&rische Koorts, Scharlaken •
Koorts;' Dimhee, Buikloop, Eczema

DauWWOnR, Otites, Oor Kanker, '
Sneden, Wonden,. ena, Zweren

Etterbuilen, GonOrrh<B&f enz.
.I.L&OOli: Vooll VEIZI.l!lcrIUi:

Paarden Ziekten, Zeererug, Runder·
pest, Varkenskoorts, enz.

.DE ondergeteekende zal publiek doen verkoepen met ae groote .
verkooping van Vaste- en Lossegoederen, te

LRlVIEa.
AFDDLlNG BREDASDORP,

Op Woensdag 22 en Donderdag, 23' September, 1897.

DOODBERICHTEN.

•DE KAAPSTADSCHE LEVERAN
VAN MEUBELEN,

STEr,r,EN NO TiJN TOON nUN JJÁATSTI Z~Q!PXIUAL'

VERKOCHT KL~KEL noon
B. G. HA.R.TNELL,
Eenige Agent voor de Brit che Kolonien
Zuid Afrika, van het Amines Syndi- '

kaat, Piete"rmaritzburg, Natal.
DUZONDER.IIEDE1'i DIJ

J. DI\t Franio Eigendom genanmd "BUFFEU'ON'fEIN
d
/' glelegenpin

b
het

Distrikt Swelleouam, en annex de alombeken e p ants ot erg,
groot 20G3 morgen on 516 kw. l~den.. ~eze Plaats hee~t volop
fraai, loopend wator en het. weiveld lS UItnemend gesolnkt voor
eenige soort Klein- en G root VC?~ .

Ir. Do fraaie plante "RIIJ;K081'EltKOP,' met do gebouwen er op, gelegen in
afdeeling Bredasdorp, groot 35,') morgen on 222 kw. roeden. ,

Het weiveld van dit fraaie ~igendom is mede extra geschikt
voor eenige soort Groot- en Klem- Vee.

ZaGT HET VOO_RT.
WILLIAM FLE'l'CHER.

W. H. F. KLEYN, Afslager.
Caledon, 10 Juli, 1897.

KEMPTON, JONES & CO.,
ADDERLEY-STRAAT, KAAPSTAD.

Het IJain eson' Slaapkam 8"6t
. (ONSEIGEN' MAAKS)j;L),

IN GOEO GEDROOGD SOLIED ESSCH

, . DE [jEERING" PONY-" -MACHINE, .'
hierboven afgebEItlid,.héeJt een snede' van 6 vt,., eh ~t op nol- Sn
B~ldrag.erskdie Wrijving voorkomen, Ui,t.slijten voorkom~n
Reparatiekosten uttsparen, un de Machmes DuurzaamheId
KraCh.t en VlUgheid geven 01.1 zo stil ou zuinig ·in het 'Werk.m~ken.. .
We Deering" PONY" Bindmechine, met Ro.l- en Baldragers, 18 de
.:uitkomst van de onderviading en mbeid van 20 jaren, en hooftreooa
~etoQnd de " Koningin vn.n..het Oogst Veld" te zijn. .'" I ..

Eellige der voornaamabe trekken van hare betere kW~ltelt ZlJ~ :-.
.1. Rol· en Baldragers, die .haae de lichtste DtndmaohlDe ln

de Wereld maken die f{etro'kken wordt.
2. Elevatpr Verlenging, 'die het einde open of gesloten

maakt, om er naar wensch Ilang of KortGraan mee te b handel~n
3. Verbeterde Garenwind:er en Snij Apparaat; dat Ln

staat stelt om dichter te snijden dan eenige ~dere macbj?~J en
kort of neder .ges]n.gon graan op te garen, dat andere Binders
zouden verliezen. . .

4. B~nd Apparaat, dat ecne diohto ronde ~choof van een~ga
vêrlangde gl'oobte mankt, minder touw gebruikende ~an eenige
comp~te£'rénde ¥ac}line... .

6. ~g~- ~tan~ én h~t 1;lllddelpunt .van zwaarte!tz:acht.
dlC4t bil d~n grond, \VRRtdoor. de mach:n~ Ulet goed gevo~g ga·
bruikt kall worden op do Helling ven Stelle .IIeuvels. .

De HEERING HARVESTER CO~n\ gebNHkt -30 0 man IU

ihnnne Werkpl~f1t8e1J. die 51 nkkérs grond beFi1'k'l~,en kunnen, voor
iedere rain-rur dat 01' gewerkt wordt.eene Oogst :Machme leveren, bahalve
15,000 ton Bindga.ren per jnar. .. .. . '.
. Sobrijf om geïllllstreol"la Catalogus ~en PrlJshJ't, _cn Z:6 de D<.'C1'mg
Mncllin6s, di!3 op Rol- en Baldragers loopeu, UlvOI S t'Clllge. ~n(ler.e ta
koopen.. Boeren en ullde!,:en bahoorden ook to vragen O~ Deoriug Bind-
fareu. en to zorgen dat ZIJ b(lt krIJgen.

. EENI,OE AokN¥ÊNvbO'- .<R'-"'-Z-UID-AFRIKA:

LLOYDS EN COM,PAGNIEs
40, :aURGSTRAA.T, ~AAPS"!."'AD.

OPLOSSING V. - Speelaal gepre.
pareerd voor Veeartsen iJ Doel-
einden In Champagne Bottels.

OPLOSSING R.-Voor Geneeskundig
GebruH<, In 16 ons. en 8 ons.

Bottels.

. Spuiten voor bovengeaoamde doeleinden
In voorraad aangebou den.

Hoogste Cet.uigschriften van
Beroemde Ceneesheeren en
Chirurgijns In Groot Brittanje

HET EENIGE NIET-GlmGE ANTISEPTIC.

Agenten kunnen op billijke termen
worden aaaz teld op aanzoek zoo
als boven aaazegeven.

KOM-PLEeT,

£9 :19sl £9
,BEVAJJElVDE 8 ARTIKELEN ALB H_/EHONnc Eenige gelegenheid tot het bekomen van de

prachtigste en grootste Eze1s ooit hier ingevoerd.

PUBLIEKE VERKOOPING
PARADE,Op de

Op MAANDAG, 23 AUGUSTUS,
TE 10.30.

~a97,

GEBOORTEBEt:tIOHT,-.
fIEDEN werd OD5 een lief dochtertje

geboren.
PIETER ROUX.
MAGGThl l{QUX.

Bredasdorp,
~ Augustus 1897.

---------
l)E Hoeren Gdm!>eller'd lIH!., die van de Vereenigdo Staten aange-

komen zijn anct 'eello bezending. ~l'l'l'iaal uit.gezocht van 42 Ezels
en 2 Schoone Aanteel Merriepaardon, hebben den ondergetee-
kenden berrunstigd met illstr'lct.i~n om ZB als boven te vorkoopen.

. De E~els 7,jjn uitgekzen en praelit igc oxomplarcn zonder oweirga, i.n
de Kolonie, 16 tot 17 handen boog. in bijzonder goeden staat en conditie
voor onmiddellijk en allel' swaarse-werk op do Booronplaats, den Harden-
weg, in do Bouwmeesters Kar of ~QDtra?tcnrs Wagen.

Zij zullen op de PARADE op ZATERDAG MORGEB d~n 21s(en van 9,30 vertoond wordffD,

J. J. HOFMEYR & Zoon, Afslagers.
ONT.: L \..;'EN i~ de~ Hesre op Za!l'l'-

dag, ol JIW, 1891, mijn geliefde
echtgencote M.AIUA MA.GDALENA, gl"b.
mu Niekerk, in don ouderdom van [lil
[aren en 5 dagen. .• Ik b Il v rstornd ik
zal mijn mond niet opendoen. want' CIo
Hoere het'ft hei, gedaan."

DAVID P. MARAI
. Mijn-Comnrlssariti.

Ottos.hoop, .
Yulmlilli Goudvelden, Z.A.IL

ZUID';;AFRIKAANSOH~ .1LOST
, O~DERLINGE . ~ .

LEVENSVEltZEK ERIN G

THA'NSFER,Vergadering
------

de PAARL.
NOTIOE is h~'l>by given thti.t I

intenê a.p'plyingfor a (}el'tHted
copy of the Deed of- 'l'ransfer made

o PG E RIC. HTIN' 18'4 5. 00 tbe 26th dat of September 1848
_ by the Executors of 1ho Estate of

G~iltcarpóreerdbij Ac10 van Parlement 188! the -late -EUZADETH :.a:'E~{3nIOA :KAn •
'll!iNs asd surviving h.usband FWRrs

Hoofdkantoor: .D!R1lNGSTR-HT, KMpstad. . JOl1ANN.E~ W1LJ;IEL)J13.~ B~!ND in
favour of JonA KNES C~RIS'l'IAA.N
Boo.N2A..\lER whereby "cartain one. P:url, lG Aug. 1 ~7.Takken, in, Durban, Bwelnfo,n,tei." tm -_ .......".,............_,. _

Johc£.Tmesbul'f fourth part or share in t') piece of .,.,,_...> ..-. _ .. ,-- * ." I .
__ perpetual quierentIand situated in AAN Familie en Vrleudilll wordt 1><>-

h . . d' . . send g maakt dat het deu Heere
lllCEKl'EtJR!lI: t e.former Cape Division now IV1- b haagd \1:1 eft tnij~ geli fJe 'zoon, jIE.s-

H~n ..ALFRED EBDEN, Voorzitter. sionof Malmesbury fiGld-Cornetcy ·DEIIK FnAN~,()l , In den ouderdom VUil

H. M..ARIlEn,NE. . of . Piquetberg including the place 15 jar n, 5 maanden en 1 dagen, tot zich
llENRY SOLmfON, SEll. . "G:roeneveld,'" measuring 3,745 te 11men op den 2 .t Juli aan de. koert .
F:RF;D.,J. CENTLtVRES. d 6 __.J " Hoe bitter det verlles ons ook mog«
PAUL. Dil VILLIERS. . morgen anc square ruous was zijn., wij zullen zwjj on en de hand des
GOD~Y SlOHEL. conveyed, aad all pemotis claiming Heeren kn en. Hij was een voorbeeld
J; G. S.T.EY'l'LER. . to have ,Ilny .objection to,·the issue "qor uu~ 'en joeg, en laat ons de blijrle
HARRY BOLUS. of such copy are b,.ereby required to Ter$llkel'lD~ ria Wl.thij ontslapen. il! en deu
Hon. J. x.' M:ERIUMAN, M.L.A. \ lodg th . £1 _:;tb; th Heer.

lEnsTE il.w"l:";'~"'T.DI~g 'UVl.;'Eun. _ . ~,. 0 8a1J!lelU Wl'l. ng, .....' '. . e wensehen VOOI'~' ,_.., ti
.." "QDAU .,. ~., R '·et· . f D _;l~ • 0 T" . "U "'IJ ~ zen ongen

G. E. O. AN_DIilSSf)N.. ){.U;, :U.Q., London __~gt.. :llar 0," .eees ID . ape own. _ . dank,ta breng Il aaa',d Il heer
~R.O,B, Engeland. , ' Wl~b~ ":Fotirlee~ ~ ~als bom the, e';l -llleJ~uw Lochner, Ibij wi'én hij in

p tibhcatlon of thiS notl(~e.. '.. .~:t:"n,' voor hun o:nv rIllO ide belang.
Dated· at, Cape 'l'QWU' thIS 16th r"hr.'!.11 ~_ ...aan o~-eu ..tt'Cl1oon -zoon,

.l_ 'f . '. 8 ' . . • - ,""V 4UUt'1:Wu.~an,Tllll:>t zIJn vrouw, Dr.
WIly.? August 1 9'7, _ Ste.yn en 'al de .andere l"riende.n die hem

. .' V.,~A.VAN DER BIjL,' , ~ehotp''I~nhélJben in otacG:nfw'9zigh id.
'.. ._. , .. . DI;!Bedroefde OudeN, .
Appli~nts A-ttoPley. '. . r HUGQAMos LOUW

. ELlZAlll! ..""l'H JOHANNA LOUW;
. Geborell MOLLE:>.

T·R,A..",N'·.,S:.F.,. E.'R ..· MOOJTeuburg,, . J4c A!lgll~tus 1897.

aan . ,

.,.... MA.ATSQHA.PP.lJ e ..DE nitgcstcl{le VCl'gad~rill~' van den ITeer
. ,J. S. !tL\TL\l~, IJ.'V.V" met zijne
Constituenten znl pluuts vindeu in de

STADS ZAAL~

Op D!r"·SDfl...G, 24 ft ugustus,
'5 morgens t en ]..0 ure.

ZACl1'r n kahn ontslapen op Sabbat"
morgen, onze li ide tante, DEBORA

JORANNA MlllLLET, in haar 76ste jaar.
CORNELIS MOLL,
, U, 'ANNA W. MOLL

• DOO MELLET.

I3lQ ~ JH[ 4cj) ~ ~ :E:~
SNIJDER EN UITRUSTER;

No. 19 BURGSTRAAT, KAAPSTAD.

JUIST ont vaneen I.jjll gl'\\'oon ussort irnent van Zwart Laken, Diagonals, Corkscrews,
VicunaI' eu ;';<,r"e~; alsook I'I'U prnchtige versoheidenheid van Wollen Goederen

en Tweeds, van vel"l'chillpnde 1~I!ruu,'n en dooskins : al de artikelen zijn van goede,
kwaliteit en om l'en; itl')lec,~it' WOl,,1t verzocht. ' .

.------
Bestellingen worden netjes en tijdig uitgevoerd, tegen billijke termen.

--------------
1J.ABlJlt.saR l·PUJuE •
INKOQI( . ; J lNTBEST.

IOlf¥U II !LUDI! . -
. ,G~- fJCl." ut z' t.iá-' ".4.lrié4cuu,'

~ijden- en Alpacca Togas naar bestelling gemaakt.--
Monsters van }laltlriaal <lnaanwijzingen voor Zelfrnet6n zijn altijd verkrijgbaar en

worden op verzoek toegezonden.
.,
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~
LA.AT:STB KENNI8GEVUfG AAN

. AOBTERSTALLlGEN.

D"DE Raad heelt op lijn lIIat~ gehon-
. d.,.wrpdwing ~ dat, .100
alle "Ui-.ooe BeIutilogen tt nietbinJ1en
V~~f1'anlafrbfJden sijn betaald,
preohtellike etappen ~n alle achter-
atalli«en lUllen genomen worden ter
iD~rdering 'An .lle vernllen eommen.
. Op}Mt,

P. W. BOARDMAN,
Waarn. Seoretari ..

Afcleellnpruda Kmtoor
. 'Badl"iOoM, 12 A.11I., i897.

RUrING VAN BELASTING, DORPS
BESTUUB, VAN RHODES.

KDmS ~lelU bie-mede, oorereeu·
mmattg sectie i66 nil Actie No• .6()

. ... 1889, clat op en bijeeDlroJaat "aa den
Afa..tiup BMd Tall Darkl" ood, ~hoadell

~ op da lOdea dag TU Aapatu 1897, eeD
W". Be1aati'll1f TU eeD penn,. ill het ~ood
ftiIrIiJI« werd o~egd, op all.e Tut .~n·
dom oDderhmg. daarau, ple~ in dit
DiMk, 1'OOl' dien,t .... 0 het laar 1897/

~ '98, eo clat de gwegde Beluttag nl be-
1UJlIUr sijo ten Kantore nil den Afd.·
ling. Bud op den 20aten ~ nil Septem.
ber, 189.7.

Renten teg9n 6 percent Ju.r1ijlts lullen
~bargeero word~n op alle beluuDlt'ln,
tUeT onb ,t ald eijn, op den \lOsten dag van
December, 1897.

Op wt,
P. W. HOARDMAN,
Ageerende Secretaris,

A.R. BE.
AfdMlings Baadll Kantoor,

BukI)' OOllt,
Aagutu 11, 1897.

lIJfl'ING VAN SPECIALE BELAS-
TING·

DNlS ,eeehiedt hiermede, in termen
Tan Sectie 200Tan .et No. .0, Tan
en ov.-nkomatig de bepalingen,

ba Wd No.'- Tall 1883, gewoonlijk ge.
JIUIIld de "Publieke Gesondbeida .Aete,"
dat op eeD bijeenkomst. VIn den AfdeeJinll8
Bud nu Bukly 008t, gehonden op den

• 10dea dAg ....n AngustUII 1897, een speciale
belaatiDg nD een Farthing in het Pond
"'ling, werd.~ opgelegd op alle vast
etgoeodom' onderbeYig daaraan gelegen in
di' distrikt., om de onko.ten aangegaan
met de uitroeiing van Pokken: te he.trij.

- den. eD dat de gezegde belasting eal be·
.taalbu.r lijn ten Kantore Yin den
AfdMliuga Raad, op den 2ost.en dag van
&"tembel' 1897.
. .koten ~n 6 percent jaarlijks ~nllen
aechargeerd worden op alle bela8tlngen
(lïe <abetaald sijn, op den 20Bten dag van
DeonIber 1897.

Op la.st"
P. W. BOARDMAN,

Ageerende Secretaru,
. A,R. B.E.

Afdeelings Raadll Kantoor,
Bukly Ooat,

AogulltUII 12, 1897.

HEFFING· V AN WEG BELASTING,
VOOR HJIlT JAAR, l1j97-9R

KENNIS ge.'!f!biedt hiel'meoe in termen
van sectie 265 vgn wet N'0, 40 vlln

18159 en overeenkomstig de bepalingen van
. weetje 16 van wet No. 29 vJ\n 1881, dl(t. op

: "eeD bijltenkomllt van den AfdeelingB Raad
- • Tan Barkly OQllt gehouden op den lOden

das TlO Aogulltn. 18\J7, een beluting
'An M'II en een balf penny in bet pond
'-ling (ltd,) werd opgelegd op alle vut
eigndom onderhevig daaraan binnen het
do1l' nn Rhodes, voor dien8t van het Ile·
&egde dorpe beldnnr voor bet jaar 1897'98,
en dai de gwegde beluting zal betaalbaar
.ijn ten kantore TaO d.n afdeel1ngl raad,
op dan 20Iten dag .... n October, 1897.

Op Lut
P. W. BOARDMAN,

Ageerende Secretari8,
A.R.B.E.

Afdeelinqs Raad!! Kantoor
Barkly 00IIt.

AUgustDIl 12, 1897.

I,.

TENDERS VOOR REP ARA TIE EN
ONDERHOUD VAN WEOE..~,

mthVDER8 lullen door den ondergeteeken:Je
..1. OIIh'llnrn "'OMOD tot !I ure voormidd ..~
op DiMdar den 14 8ep\ember 1f!97, ,.oor be~
",eu. maken, en in bfoboorljjken loet!tand
1Ire1lpn en na vnltooi.ing erVIlD,Toor bet .onder-
lIoad«o in &lijken behoorlijken toestand ter
beYl"~igiDg Tan den Weg ln"pecteur~ .an de

, Jlie-rondM •• nD,.lde Secties VaD ...egen Toor een
. tijdperk "au een já:tr, rnnnf kennisgeving ...an
unlMDiing 1'I1nTender.

T.DdeJ"llllI'l kunnen voor een of mear van 4e
psep Net,e, tendereD,
. ID iederen tender mneten de namen optogeven
.. nnten Tan twee goede en behoorlijke borgen,
aoedtebunt te ...orden d..,r den Uaad, voor de
1IilToering Yan bet knntract, dat UI moeten
~w.orden.
. De bol moeten self bunne namen op don

.of Ijj moeten IICbrijven aan den
•• 1de.... 8tel~e.Ddedat Iji gewillig lijn als borgen

eO do contracten un te gaan. Op
lIIlna van eiken tender moet etaan :..

Tender voor Weg.
J)e Jaapte.of eenige tender niet noodzakelijk

-'-eD te .orden.
~IHke ter op,...nr en dW'a"" "'Offn.

en .onderbouden worden, lanp
"'''IJ ieder., IleCtie.

inlichtingen doe aanzoek bij den
.... ~ret.Mk,lmd.e, bY"'MlDI kantoor Tnrmen van

_tneten kunnen verkregen ....orden,
Luc Kloof Hoofd We~, Seetie 4.

Tu he. latP .... ~ DMrk. (PercivaJe zijde)
de drifl t_hen Parch·a}., en Ravcn.lell

bet Latte .....ter merk tu_hen " DynenTer
en u Dinorbin, "alle driften, be8eher·

.ondersteunings maren en uit.loopen,
d. bedden Vftn de • ...,tiel! door

Ióa)ren,.em'en~ gema"lct onderbouden te 1rnrden
OOT'8prollkeliike hool1te.

. SteeveiJc D,;ft afwijking,
Turd~ werd"" ook genll,'l~.J Z0081 hn ...en,

om cef;e af,yijkulK te lDaken hij tle
driH op sectio ~ "lIn den Bell Ui vier
WeJ;', op de pl,,~1.l! .. ~t<><lpside" te
aangewettn IUln de Tpudorn:ln, doo~
de booren,c. I. Van Ketten en L F·
.of den Weg Inspooteur, die ook hij.

~lrlMden \"~nophon."ing ml "cf'!'Chaffen,
Spruit Tak W.g, ~tiC!l I cn "1.
.ch(!idi~ un don W e~ ''llO oen
Tak-Weg.op de pI,.,. .... J~nncrville,

IICI~ei<jlin;;....n tlo" tall: w~g. van UiHc
d. !'-wt. Hilll'nrh
li. Van de !lCheiJing \"lIn d~n Rifle

weg, op de pla."ll:!!Hlllbury tot d,\
ljjn un de plut. •. Bimall.. nlle

i4awk>ten.
. stfJ:rk i pruit Tftk We!" Bedie I.
,de lICooidillg v,m dali weg. ":lIl Reil
Hoofd ...111 tot de d"';f, np de pi3,\!.,

"

Weg ~l;e, 4,
_Ir van de Sterk Spr-oit

" tot ""'UI rle Oo.le-
'GI_ Nenu ,. do drif-

IDploten.
Op Las".

., E_ ~rUWE,
Sooret8l'iA' A lt,

&tkly~1.

,·VOOR;

MIJNHEER,-Negen ~deu
betuigde ik i" MI\ ~ef lWi;Jl , .

le l(08de uitwvldag TaD; RO.~ATJ·ooso in mijn P,T~.. Ik lJ,en 60 l~: nd ()'p, __ I1.
eD heb 23 j~ ~.geled~ au Olf):lOB. van" mUJiek ~"!I'~enen
(SCHE ABTH..Ol eD BB.BUM~TlEK. ~A 1 een. sterke aanbóveli~ z 'p'~ .
sochte ver1ichuag Tan ..el~ beroemde P ZIK . . ,
neMkIlDdi~, en pro~e "an.. IIOIadv Billijke 'reiskosten wo e~~~ge.
but ta TlDden en ~ lil~~. staan. ", Bfu .
galoof in meD8Cheb:.lkEeU~ I "'IOU~ J. J. T. MARQl1A~P, .
loren, tot da' ik: RH .. -~~ _ ~ 'Voor .. plBtricia ~ooJooIll.
beerde en io een. .'Ja ~Iln N --
Rhellmatiek en pijnen in ihoofd en aaar- Winburg, 27 Jult, 189~.. ',I~\
sicht ",erdweDen eli bet ~Ilw, il ....r eli , 4
wil' d l'6rspreid dat lO ou~eeater VAlI BoOT . . ,'. . ~'

~per heellemaal gezond, WIll VIUl _ KENNISGEVIM. ::n.,
wonderlijke Medicijn,:' en dit w.... erk. . I 'r'
vet gevaal jelkeen· dl. bei probeerde b GESCHIEDT hie?:med~di ~r .op
bee~e t:~COB VANZIJL tan' VlaUontei , de plaat.s ~sfo.ntei!;.D18t.
(3 uur vao Steijnablll'g), ill gene&eIl .....11 Calvinia, een VÓS .Bles Paa~ l~pt
een ecbijnbaar ongenee8.lij~val.~an Rh.Il· met twee wit acli~ l'®ten, ~hter
mat-iek eti Jioht. NOOIt, &el slla moede, oor half maá.ntje Van Vool'. ,<~uder~
MeTr. Vu ZI/LaaDlDij, wu er een erger ge- dom onbekend. It,i.dien eiaeIi.·....: 'r het
Tal "'u "Koorta Ziekte", sooal. sii het Doe- \.."1- -
men. De eeete dosia RH$UMATICUBO voormelde paard niet ..,iny,~~ zes
deed de lijdende jonge man matig .la~ en weken van datum áezes-~.:kome
medecijD werd voortd~ ~nd aflOl:!8e1l, zal hetzelve, vPrkocht
hOewel de b1ll'811 en TrIenden .idea dM «

h d t hii I worden. ~Di~ niet. Terw,? teli a .1J eTen IIOJI, tIIIII J 17'OT.'1EE
s.!1'Jllee.moM hWlf', en getIlIgde Tan d. ge- A. A. ..A. '~..
'-kracht "an de RHEUKATICUBO en Oalvinia, NI
PILLEN. .. 18 Aug., 1897. .; l.

JONES RHEUKATOURO.
De Ollde heer VAl' Du WILT, Tan Bed·

dersbm-g, werd genesen door een bottel.
De beer A. COITZII, Brandvlei, Middel·

bm-g, C. O. vond dadelijk verlicting. :MijD
loon J All en lijn IICb~nvader, de heer J. A.
SJlIT, van wonderboom, Bnrgersdorp, wer·
den ook genezen maar ik: JDoet nu Ilaiten-
Ik blijf uw dánkblr6 vriend, .J. C,.
Het groote Zuid.A~kaanlChe ge':!eeami¥el
Toor Jioht, Rheamtlek, Rbenmat.leche JlC~ht
Lende Jioht, Heup Jioht, Aangesioh.
pijnen, en •. , en heeft vele duile.nden ge-
y.llen nel erger dan bO\l'éngeu noemdef

r..nez~n. la verkrijgbaar van alIeApothe.
ere en Winkeliere door geh.,..1 Zuid·Afrika

.',clmjJim;:":·..., ,. , ,',BmlJ But Di1ilonlal.CoucD.
TEND~RS FOR REPAIR AND MAIN

TENANCE OF ROADS.,

TE!\'l>EBS will -;;:;'ind by the aode...
aip~ ap till 9 a.m., on Tu""'y! ~he atb

.'10f Se"t.mber, 1~7 for the retlll&1DI and
bnll.gin, Into tborough an~ P"?~. order,
and, Jt.er completion, DlIlOtalDJng .10 I~
tborouab and proper order, to t.he .. h.~.on
ot the Road Inspeotor, tbe uudermentloned
Roads for a term or 8paoe of one year frnm
tbe «kte ol notification of acceptance of
Tender.

'I'enderers can tender for .n. or more Bee-
tion •. Eacb tenderer must .t..te in hill tender the
nam ... of t ...o efficient lIuretiee, to be appro'f~
of by the Couaeil, for the due fulfilment of the
Contract to be entered into.. . .

Proposed luretiee mUI' either 11gB tbelr
n_ on the Tender, or ...rite to tb. aod.er.
.ufned, that th.y are willing to t-.me lar.tie&,
aod enter into the Contract.. "

TeDdeJ!l to be marked .. Tenden for ~
The lo~i or any tInder oot neoe-anly

aeeepted. .
Proper Cáicb Wa!.er {lid CI'OII Braiaa mUit

be mad. and maintained aion, tbe wb.ole lenlib
of eaeb 8eoii.on.

For fnrlber particulars apply to the Under-
eigned, at ...b~ office forme of Contract to be
ligoed can O.J.O be _n.
LONG KLOOF MAIN ROAD SECTION.

4.
From tbe 1.011'...ater ~ark (Percivale lide) of

ibe Drift bet ...oon Permve1e and Ravenafelf, .to
tb. Iow ...a!.er mark (DinJrbin aide) of tbe Drift
between" Dyneover Park" and." 1>inorbin," all
Drift8, protection and ret.alDtng walla, and
cnh·ert8 included. Tbe Beda of t~ ~ew
SectioDl m.de by Government to be mstntaiued
to their original lev&. .

8TEEPSIDE DEVIATION .
Tenders 8l'fl a1110 invited as above to COD.met

Il Deviati 'D, at tbe Second Drift of Section" .of
tbe Beil River Main Uaad .on tbe Fann Steep-
side, lo berinted out to Tendere1'll eitlutr by
MeaaT!l,:C.. Van Platllen, J. F.~ Wet, or ~M
Road In.pector, eitber of wbom willal8ofuroiah
particulars as to CODstructlOn.

BOK SPRUIT, BUANCH ROAD,
SECTIONS 1 AND 2.

From tlut parting of tbe Road from the St:erk
Spruit Branoh Road, Ollf tbe Farm Jenner,.i1Ie,
to the pArting of tbe Road from tb. RIll. Spruit
Brancb Road, on tbe Farm Billltnry.

STERK SPRUIT, BRANCH ROAD,
SECTION I.

From tbe pArting of the R~d from tbe Bell
River JIl"in Rnad, to tbe Drift on the Fum
Broadford, Section 2, From tbe Farm Broad·
ford to tbe dividing lino of W mis 4 and b, tbe
proposOO dc,yiation on tbe Farm Olen Garry
mcluded. .

RIFLE SPRUIT, BRANCH ROAD.
From tbe parting of tho Bok Sr.ruit, and

Rifle Spruit Road .. on tbe F.rm Hlllbury, to
tlut E»t.ern boundary of tb. Farm Borestone,
all Drift. included.

BOK SPU UIT BRANCH ROAU,
SECTION 3.

From ·tbe parting of tbe Rifle Spruit BRoeh
Road on tbe farm "Hillburr" to tbe Eutern
boundary ol tbo Farm," Bl1'D&m," all Drifil
inclndeá,

KOri8t~,n'Qó~d'koop'8teRo"t,:voor'Reizlgers en
Goederen van d~ Zee naar· J'ohanRe8burt. Pretoria
en andeM p:laat8e" In 'de 'Transvaal. ,
, Dqelljkiehe ..per8oQendlen$t. van . Lourenco
Marcnl.t-(D~'laaqbUi, in 24 uren naar Johanne8bura
en 21 uur naar Pretoria.

TarteI· Nr 1_ .DUf lou.bIrg !4 17s.-en £3 UI
.. " ft ft 'Pretoria !4 Ds. 6d.~D£3 fs )

Daaelijk8c;he per8onendien~t van DUrban (Natal)
naar Johannesburg, Pretori: en andere ,plaatsen in

. . .
d.Tran'svaal en Oranje Vrijstaat.

SCHUTBERICHTËN.
a ,~~ , ~

IN het Schnt alhier· beVin4en zich
boven den veroorloofden j;, tijd, 1

Roode Koe met kol voor den kfp, witte
streep over schoft, witte been., korre
horeWl, witte Uijer, ongemerkt.if_ lndien
niet gel08t voor den 21 AQgIl8HaI 1897,
zal dezelve op dien datum uit ",-.SChilt-
kraal verkocht worden '8IDorgen«' om 10

~:
G.H.·S~YN,
.. Schu~!neeeter.

~"
~;

uur.

Schtupplaats,
Saldanha Baai,

di8t~ Malmubury,
11 Augustu8 1891.KAAPSCHE

GOUYERNEIBNTS SPOORlEGEM.
WESTELUK STELSEL.

TENDERS worden gevraagd voor
het bouwen van een Stoom

afdak bij No. .) Crossing, K~apstad.
Teekeningen, Specificaties, en alle
bijzonderheden zijn op aanzoek ver·
krijgbaar ten kantor e van den
Hoofdingenieur, Spoorwegdeparte-
ment, Kaapstad. '

Tenders op den omslag te worden
gemerkt I Tender voor Steam ~,'
en geadresseerd 'aan den Waarne·
menden Controleur en Auditeur-
Generaal. Kaapstad, worden inge-
wacht tot 12 uur 's middags, op
31 DEZER. De laagste of eenige
tender :z:alniet noodzakelijk aangt'-
nomen worden.

JOHN BROWN,
-' Hoofdingenieur.

Kantoor van den Hoofdingenieur,
Kaapstad, 13 Aug., 1897

A·AANGEHOUDEN. in het·
Schut te Springbok .

paalden tijd, en ZOO niet
zullen zij uit het Schut velrkllocht:n,,,,ol'tlen
op VRIJDAG, 24 September
uur '1 morgens, t.w.:-
1 Rooi Koe, linkeroor win ....,,:lh .." ....·

voor,roohOOroor zwalnwstwu·t. '
1 R)(:)ibont 08, rechteroor zwalu

:.l. J ..
Ageerend SclllUl~)nI~ester.

Springbok, Namakwaland,
9 A ugustus 18~)7,

tm\~ 1'\\\~ ,,"
BESTE TUING'FREEDSCHAP.

aoePd.e~IJgoPe~soh ..p, ::aloJiel-, ,Gcct;en- en
. Dek- Mat;lrleel, :ver••. OUf.l1I~n K'W'asten.
CJl..RBOLINBUM, de ltPOoée 'W'olbe"IHv....a..~c!e1'.

• TEGEN LAGE PRlJZBN DIJ

KOCH & DIXX'E, Kaa.Dstact

AANGEHOUDEN in het
Klaver Vlei over den ver'odl!1oo

tijd en te worden verkocht
1897, indien niet oovooon!l ~a'n"'·"_
1 Een bruin Merrie, kol voor

rechter oor winkelhaak van
een bruin

2 kol Merrie veulen,
omtrent 18 maanden

3 Een Licht roode os,
rechter oor zwaluwstaart, DI}I:rlJl"an
voor, Linker oor Lelie

Get. H. D.

Het Clarem6nt Genees.."eD
Heelttllldige, Sanitarlum.

By Order,
S.E. SHAWE,

8eeretary, D.C.
Divi.ional Conncil's Office,

Barkly Eaat, July 14, 1897.

ASSESSMENT OF ROAD RATE, FOR
YEAR 1897 '98. -NOTICE is hereby given, in Terms of

the Section 266 of Act No. 40 of 1889,
That at a Meet,ing of the Divieional Oouncil
of Barkly El\8t held on tbe 10th day of
Aogref, lf97, a Bate of One Penny (Id.) in
the £ Hterling wu U1168sed and imposed
upon all Immo'l'able PI'Operty within t.he
Di vision of Bllrk ly East liable tbereto, for
the service of the year 1897·1898 and th.t
the said Rate will become due and payable
At the Council's Office, on the 20tb day of
September, 18fl7.
lt is al80 notified that Iuterest at the

Rl\te of 6 per centllm per Bnnum ill Clull'g'ed
ou all RateR :1npaid on the 20th day of
December, 1897.

ODde~~ ==~Elaai. BouIklip en Graniet
schappq nn Anstralwe, Beperkt. W. H. OPIE !:::ht

dat
OPGERIOHT 1869. Gemiet Knil geopend heeft op

van den heer C. Uys, Noorde!'
bereid is bet publiek te
Verandah blokken, lJr,empeJ8,
kozijnen, ·en eenig iets in
vereilIcht. Ook heeft hij een U"'U\I""U\lIU

Bouw~lippen te koop.

Het Eerste Kantoor in deWereld
om de Overg1\&f Waarde in werking te
brengen om Achterstallige PoliMcD nn
krncht +.e hOldelI.

Hoofd Kan/oor toor Zuw .4frika :
St. George's-straat; Kaapstad.
Bedmg n.an .AssurlUlties van

kracht gaat te boven .£lO,OOO,OOO
Bfllel(d Fonds gaat te boven £2,500,OOO
J..arlijkech inkomen OV~l' ,£440,OOO

By Order,
P. w. BOARDMA~,

. Acting Secl'f'tary, O.O.
Divisional Couu~il's Offi~e,

Darkly l!:Mt,
August 12, 1897.

EXECUTEURSKA
(Board of Execute,",.)

Kant6reri I Hoek van· Adldej1ey en
Wale Straat.DIREKTEUREN IN ZUID AFRIKA :

!SSESSMEN·T OF SPECIAL RATE.

NOTlCE is here?.}' given in terms of
the 209th SectIOn of the Act No. W

of 1889, Mld in accordance with the pro-
..isions of the Act No. 4 of 1883, ullnally
called the Public Health Act, that .t a
meeting of the Divisional Oooncp of
Barkly Eut beId on the 10th day of
AUj{ust, 1897, a Special Rate of one
farthing (0 in the Pound wu ueeseed
and imposed npon all Immovable pr0-
perly within the Division of Barkly
East liJ\ble thereto, to meet and· defray
e'penrlitm'e in connection witb. tbe sup.
pression of Small Pox, und thBt tbe said
Jt~te will b"come due and payable at tbe
Counc.)·. Office on,the 20th day of Septem.
bE>r,1&)7.

I t is a Iso nnt; fieJ t hilt intel'llst at tbe mte
of G per celltnm pCI' lltlnUffi is charged OD
"II miMI nllpaid ou tbe "Oth day of Decem.
her, 1897.

Sir GORDOlf SPltlGO, K.C.M.G.,
V oorzi toor.

De Heeren ADRUN VAN DKRBUL" Koopman
A.. W. SPILHAU8, KooplIllln, Kaapstad j

JOHN W. RAIL.
Bestuurder voor Zuid .!frik&.

YOOR .A..AHDE'VIlBRK
ME •• EN'W'AAR BH

GLA8'W' .AAR.

ZUID ._AF:RIKA'S SPA.
DE GAVE ALL,EN ~AYEN DER NATUUR.

Ingelijftl bij Parlemenu J.cUIln. ~_.&OVIJ,--
Opbetaald Kapitul in lSO AallllIlIUa.1f;;

@ £15£
leaorTe fondlen

"
.

.

.....--.....-------------
De Caledon Natuurlijk Warme (Yzerhoudend) Minerale

8aden,·en

SA N-A,TO R-I U M.

Dy Order,
p, W. BOARDMAN,
Acting Secreta"y, O.O.

Divi.,innal (:onn"iI'8 Offic,',
Bnrkly ~o,.qt,

Angllst 12, 1897.

AS"F.SSjtJ-;~T OF RATE. VIL[;AGE
MANAGI':)lENT BOARD OF URO[}ES. ,,

Goedkoopste HandelshuiS
IS

NOTICE i~ h~reby ~i"en, in ~nns or
Sc('tion 2G:, of Act No. 40 of 1889

and in 8ccorda.nee with the provi8ionl oi
Section lti of Act No 2!) of 1881 that at
a lleeling of the Di\'isiolll\l C~ulleil of
B..rkly }lA'!t held .on A ol{1lst 10th 1897 a
R.te of lid. in tbe £ was asll6ll8ed' and i'm.
pol'e1 on ~n,Immovable Prorert;y liable.
th~reto w,thln tho jnriildiction of the
Village Manngemeut Board of Rhodes fOl!

t.he scrvioo of the Raid Ro:n-d fol' tbe ;'cIlr
1~:J7, 98, IlU.t thllt the said Rato will become
due nnd payable at the Council'8 Ollioo on
the 20th day of October, 1897-.

;By Order.
P. W. BOARO)IAN,

.. , Acting Seel.'tltary, D.C.
Dll'1swnal Conn iJ's Office.

Barkl y F..ut,
A~t 12, 1897.

WEDGWOOD . HOUSB
THEATER GEBQUWEN·

DARLIKG-.. STRl!T, ! IAAPSTID.
- . I •

31.

G?rE:~:J:» •.
Eenl&,bedrag van. SI tot £5000 te

leen aan eenige fatsOenlijke per-
(tOnen In éohig de~1 van Zuid-
Afr~katqen . .
BILjLIJKE 'RENTE.

'[)'.AA.R de Heé!'
. ondervinding
hoon opgedaan en .·8·1pecia1~
bed.en heeft v(K>f kooliln
ver8che-ping.;. too \
pl'Qef ~tuD'iDgetl
~erschêping, aie··.1U1I1.-UIIW
seJv~. tullen RDI~k:,en.

T£RlJ(JBHAlINO; BIJ

-

van d'e beroem'le Ko)ouin.le
. ··.. lN llES" en " CIUGfll'ON" saduw,
,békea! ov-er de gchcel& ~olo1tie. Zadet. op
·~cird~r go.~kt \'~ll £.:.; en meer. OQ~e ~la
.Dieu'" 'OM;tlIlla.'t....' 'Of ekunt' ·nagamaakt
,Tótpna ~1<t'Qulln :YIlJl de 'k~llnt.en.
. . ifJ."''tTJ:GEJN
il..do ftiean.Bo!l.utf6treuz, om hit
'."'n. tg yoo.l'blmao. '
-. : Vraa-g om PnjMlijstcn
.••• .b.A.S ....INGSTa.AAT.

I KAAPST AD ;

K'OlOHIAL£i£ESKAMER EI TRUST
MÁATSC;:HAPPIJ.

NO 4; KERKPLf.IN, KAAPSTAD.
poeTSU. 14.·

r,l~rtu¥.- Kabel ..larer: "FIDJ1Ll'lY.~

OPGElUGlIT 31 1rLURT, 1848

Kapitaal... .
keoorve Fonds .

£21S,OO 0
£60,000...-

Voor de Administrntie ..&Il Boedel ...
Eii(Ondommen, al8 Exec uteuren, AdminiaUa-
tenN, Voogden, Curators, Tralt.eea ......
Inlolventeo Doedels en onder RIl.ehju.
,oonvn.rden, Inspcktcrs, ;\~.ai~eea, ~ ..
eo voor lng~eLellen en Niet,ln~
Lik ",id!!tcll!'en van O'lderlinge. M:aM-
.lCllll.ppi~en en Fi1'tll1!.
Voor de InvorderIng van Verban ..

den; Wissel a an.andere schulden.
Voor leaning van Celdop brat.

Verbanden van Vastl{oed en and.,..
Iroedgekaurde sec:uflteitenk"et.a.,.
lelrgen van KapItaal, den OOPden
Verkoop van Vastaoed en an er
Eli'endom. .-

DIRE:KTEUREN :
PAqL DE VILLIERS, p.roourn1',

VOOR1.11'l'ER. .

HARRY DOLOS, O. T. Vos,
J. O. HOF111lYn, H. M'. AIlDn .. ,

O. M. BEll*AR:>,. E. J, Eu.'.

_ DI)z-nlken die hen wcn~bcn aan "".t:"CIi
gelieven lton te nommee!'etl ala Il.
Koloniale Woesleame" ell Tra..~ lla&t-
acbe p,pij. " .
Iiir'De Insolvente Tak wordt bettie .. t

dool' dou Secretaris. voor W~?ns:?aden de
HMl '~appij vcmot,,..~rdch4k liJn Al

WAARBORG TAlL;
VJor het Gua.rantl eren :van de Eet-lil'"

hei<t; Jkchl.s.oh:,"ponbcii en Gc!:onwbei~
"an Porsonen diU VCl'llul,voonJelll\::e POSI.
tifd I-oklcOOen. bij hO~ bctnlen Tan «nc
Jaa ..·lijkP~!>e Premie.

S'l,~Polissen der JJaJllschltfPiJ '!fOI
dpu in ouLvangst genomen JOOl' de Itlpel'l"l~
Kol"hia.lc. 'l'raDllvaa18cne cn O(llnje ,r, ij,
.taa.tsche R,egeOl·j gen, Muuicipalitejlell ,."
A£Jeding r-a.den. n'1nkcn, IU1dol'e Pnblie:'~
Tndcating.lln en 'Maat.schn.ppijen. .

Do Direkt.ellren komen eiken Dinadag om
10 v rn. bi jee cm ZII.I."n af te ha.n~elen.

G. W. Sl'EYTLER, Secret&ri ..

'ZUID-AFRIKAANSCHE

KONINKLIJKE MAlLDIENST
De II CASTLE MAIL" MaatschappiJ.

DE Stoombooten decor Lijn vertrekken
nn Kaa.~ta.d naar Londen om den

:&Jlderen wOensdag, te 4 DU!' n.m., Il&Ir
Kade4'a en Plymouth, te Sh!t Helena en
A.aoeniion aanleggende op de bepaalde luo
achenujden.. '
Juli 'I-HAW ABDEN CASTLE. K..pt. RIGU
" III-TllITALLION CASTLJl, Kapt. Dvlrou

Áug.t-NOBRAK OASTLE, Kapt.lUJuu:S05
" 18-DUNOTTAR CASTLE, Kapt. JUy

Sept. l-DUN_YEGAN CASTLE, Kapt. BoatnoB'

EItla Botta lOor Eng~II1l~ Ila Lu Palau
WARWICK CASTI$, K.pt. -.--, omtrent 10

Jml, vfa St. Helena ft! ABocn.ttlon. .
AVONDALE CASTLE. K....pt. BROWN, omtrent 10

Juni.
GABTS CASTLE, Kapt. WAJlDEN, omtrent

Joal.
. TINTAGBL CALTLE, Kapt. RUDALL, omtrent

Juli.
JlAGLAN CASTLE, Kapt.. RRYN, omtrent 8 Jan.

'ria St. Helena en Ascension.
A1UJN:DEL OASTLE, Kapt. Wnmu, emtrent %1

Juli. -
Vow 'Vr&c.ht of PlIBlI~e \I'''.J'TOt!S1I me

sich bij de A.geoOOn V&Jl d,· OA.8Tl:B
MAILBOOT l(A.!.TSOHA.PPLl, (Beperkt

'O:Bn:ON LXJN

KON;INKLIJKR MAILDIENST
UlIOI STOO.DOOTILUT8OlU.PPTJ

<lIIBPllIIRKT>.

Dlli Ha.iJbooten der Maat.ohappij 'rill'-
trekken van Kaapstad naa.r E-ngeland

via Madeirt., om dm anderén WoetuIdag_
4. uur e.m., .Ja onder AIJlleggenc1e

VOOR ENGELAND.
Aug. 11-8ooT (Twin 8eN:W). Kapt U .. u.
" 25-'ltlli:XlOAN. Kapt. 'Illll'NOLD8.

Sept. S--NOI.t1UN (Twin Serew), Kapt WOLO:lT.
" 2'>_TA.UTAR, 1!Apt. }10IlTGlI'.

BXTBA. BOOTlUi VOOR ENGELAND.
G:.L8CON (Twin Screw:;, KApt. MU:Iur, omtrent

)lAG:

DO~1)E}

,.' J. P. de V.
"ti oen lu.k
De I......r PSI'
lli"Cf'(ier a1,,~7·

CGruelius A·
.btei1 loopeu ~
harden ari>eid (

Roooo de Y
• voet- ....I!g·te bel>

"rij, dur zuu
'hier eeue ge." .
b.open d.t b~I
gen de manic.
ilclJll'lring niel,
Manua N.tu,

Retief, de VID.
moest .£1 boete
ondergaa.o.
·poter Pete".

ren te 'l'el'foere
t~ zijn .... n ee
eo ",erd Terd ...
o\'ertred inl[ be
bet poorweg-'
vourdil. Rii ..
gevoelen Ginn
bet ooa!.el[jk
Jieentig vereis-

1z:u.k J 00<' 1
"an lrleederen
Reu burg. Hi
Reil bnrg ..er •.
Ma&a(bg&\"nnd
.vn k!lmerma;,
genden avond
d iugstnkken. I
de pI""," van
kleedinptultke
harden arbeid.
Swart. a1ia.s"
.ta.! van 2 PA
6CIIig'e broode
weEden IIOhuk
eeue maan<I hll

'VRIJ

J.oobWl D.
blieke stJ"llllt g'
den boefdeon-
mct lOs,

Keero Bton'
baas George .
verlof to hel.
maar daar ti<
diellllt terug
oene waanchu·

Rund

VERGADER!
D

Tegenwoon\
C.C, en R.M
de Villie"" F
P. C, le Roox

Notulen de
lCJ;en en goed,·

Brief gele.,
post-oommiMi,
vsa.rd.i,gden y,.
,-ergadering in
De voorllit ter
benoemd al."

De secretat
catie ollt<ang'
Pasuw, Roux
boenders te ,
WeUiug1on. (
verzoek kOIl
"permit" oyer
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