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Grootate .'.dat~d-e .~ ,
Blauwtong
Lintworm
Blindheid

Galziekte
Knoop Darmen
Keelziekte

.....
t)raadwormc', .

·BIQ~dp.,ns.
Lo.na~iekte.

Zeker, ,veilig geneesmiddel tegen alle ..pfU'a8iete,n, ZiektéJl onder OO:I601.1e8
Schapen, Bokken, Beestea, Paarden, Muilen, Do~, ena, -ens.
Volkomen veilig !

Nief.-vergiftig~! ! ,
Gemakkelijk toe te 'dienen !.! !

Te verkrijgen bij alle Winkeliers:
Bijzonderheden te bekomen bij

GEBROEDERS. FRfEDLANDER'i De Aar.,

o •

BELANGRIJKE VERKOOPING
INDE

KAAPSCHE AFDEÊLING

Ongehoord f Ongehoord

J. P. Du TOIT, P.
Eigen.ar.

Juist nu ontvangen per clGre~k" en cc Clan Gordon" een h-oeveelheid
Lfzeren Katels met prachtig Koperbeelag, van £2 tot £5. Alamede

eene menigte Breekwaren, ZOoaJ8 prachtige Kamer Zetten van lOs. 6d~
en . meer; Borden van 2a. 6d. tot 5s.; Glazen Kelkjes van lso 6d.-
Wster Glazen an 28. 6d. tot 78. 6d.; Enamelled Waren een specialiteit.
Verder nog alles wat tot de huishouding nQOdig is, zooals de Wereld i
beroemde BOLINDER STOVES, Nos. 16, 18~ 5, 6, 30. ~

• OOK:
Wijngaardploeg811 en Aaroappel Moeren voorhanden.

Staridards e-n n~t en doorn4r&a!d.
All. ord.~ D1~ .Up*held ut,_,.... óe1'Cl.

Kantoor van Inboorlingen Zaken,
Kaapstad, 25 Aug. 1897.

Postblls !io. 21· T"I,(fQQf
••Crit'riolf Hof,I."

Dit Hotel is geheel herbouwd
verrij kt met alle gerief. door -Alg1:JI"!I
anderen vereieeht.

Invalieden ontvangen speciale ,.._~
en speciale soh.ikkingen zijn gell~,*
voor Fllmiliên.
Dit Hotel is tegenover, de ~~lê

":Wllnll Baden" gelegen en a
aan de Malmesbury .. Mine~ 'Hl'Cl_ ••
en is ook digt-. bij ,de ru IJII ... ro>

theek, Publieke Kantoren,
en Estadshuis.

a.~c- TE HUUR TE-
EE ~ Gemeubileerd
" nabij station-en

tends ruim zeven veJ't"rek:.:k"8lll.jjf:óC;r
October en volgende maantJleu.
bijzónderhedën VA'·Vn.~d'A nob .. 0- .......

bij E. G. DE VILLIERS, .u.G.1&M~.

DE ondergeteekende is gereed"om orders te
JEYES VLOEISTOF :-Het eenige ontem~tiDgs midde]' .. volgenas .. Merken ti van de beste" M.argarine"

f!bruikt, en Sp~al voo:rg~ven door de ,Jlegeerïngen van Kolonie ingevoerd, vervaardigd in de Fabrieken ~ '. .,
ze Kolonie, Transvaal, Natal en' Oranje Vrijsr:ast-voor Runderpest HAGER.%v.I:.A.W' & CO •• LT~,.

OntBmettinll'. li ..,....,.. r
--0 ._ OLLAN.J..J V.IZ~~ .".!.'GewaarLor~ doer dr. Koch en dr. Hutoheon, en andere weten- .

h~ iik . . •Het Ko.emerk:" " Drle Kroonrnerk.' ..Bakk. ers' L,Iachappelij e aut crireiten.
- merk:"Eenige Agenten voor Zuid Afri)ra, - J

OTTO LANDSBERG EN Co.,
KA4-.PS':qAD.

Onde1.'-Agenten in' al de "oornaamste Steden. .

Á!sme,le ord ...,rs·voor gepreserveerde vtet1aeh~oo..ten, 83l'c1..en etc.,
veerd in "lie, Confederatie f..brieken Lizaê," Holland ...arde:
prllébt.jg8~ seerten van 'l'l>fei.- bed- en. huishoud Ifnnens, J:ld4J''''\lo.IJ'''''OJ.l ,.I""(l!leJ~P,
damast, ~aneI:en;·ges~reep~en~.•~ni., ult <lefabriek' ran H,'Van
lli)~1'8 ter bé..lichtiging aan de vendu ..kAl\t.oren van

l:JlW2:LE H.' VAN' NOOn;P.l:;:ti'·DE N I c.l' ..' . o.r ... n;.'"" ......,..-;.,.'
Voor voormelde fij'ms in de .K...L\P·KOL6l(lE, KA.APSi'AD.



-Verkooping

BOkken.

By Order,
P. W. BOARDMAN,

Acl.ing Secretary, D
Di,-leionallcouneil'. Office,

Barkly EaBi,
August 12, 1897.

. ASSERSMENT OF SPECUL RATE.

~.-31AupstusJ aanst,
uit h.uuite Vendukraal ~ubliek ver-

~.P!J~:~P'iiP~!)"ge!IJ Bokken. in uitmuntnde Oondieie , zij
,~.tli.:"'.,.-4':;",.a".Ift iOrg .door.den eigenaar, en zullen zeker present

il Ó, •

.~ J. A. v. A.. LOOBNER.

r: J. w.-~Jfoome8Jr. ~ Co•• Afslagers.
v..oou-K&ntool'. '16J~r1;

,~7- . l8~7..

liET heeft den lieve Heer behaagd op
~ Donderdag, den 19den Augustus,
Zi.jn eig ndom, mijne teedergel1efdc echt-
gênoote BE TIUCE MARIA BL KB, (geb.
l4t-epnJ plot eling door eene beroerte tot
itch te nemen, in den ouderdom van 44
ja.nn en 6 maanden.· .

Wij treuren nlet als dl genen die geene
hoop nebben.

De bedroefde echtgenoot,
• JilIES BLA.KE,

Paarl. VAN KIEZERS.
. -..,1

KlBs.iFD.~ilLING PId'J'~BRG.
Fl8~ uhEBLING PIKETBERG.
Ken~~ :v~-den (ii~ien cOmm.isW1s:- nat een Hof door hem zal

:wol"Cl$ gehoudéri. om de liJatvao. Kiezers te herzien, te:amendeeren en
. V¥~ ~ ltéllen. .

Hope Hall. ~Lut,
P. W. BQARDMAN,
A.gee1'ende 8eOretariB, .
. A.aB.!.

Mdeelingw RaadB Kantoor, .
Barkly 008t,

Auguatua 12, 1897.-HEFFING- V AN BELASTING, DORPS
BESTUUR, VAN RHODES. ."II'lERB~ GESOlIIBDT KB~IS~EVING dat de Civiele Oom-

D - ~ U. ,d$·lu)fual W Zl,Inop den 13den dag van Sel:::ber
1897 ten de. kiezeralijlten voor de Afd.eeling Piketberg, te
h~ ámendeetoen en vaat te stellen. Alle personen, wier eischen
fW> .... ,00All'Ci 1,r.1;n door (Jen .treef'(lnden beembte, of wier namen geschrapt

l'oorloopige lijst YégeWl het toelaten van tegen hen gedane
alle pêraonen die IiChriftelijk geobjecteerd hebben tegen ~

pe1'lOOn opgenomen in ge~gde voorloopige lijst om !lldur
IOll~IUilillen. te zijn.~, . het recht van eenig persoon eisebende om

- te hebben als een parlementaire kiezer om
-aerer:ri8ti1W~rd worden, en alle personen tegen wie aldus

mogen verschijnen ten overstaan van den Civiele n
C011111QiIiu' n' op dep; <lag en ter plaatse voormeld ten einde hunne,.11'_. Ede eisehe~of oDlectiea.te bevest~en. .Alle eischers en betwisters
mnf!t~in ~ijnen hetzij in persoon of door eenen speciaal in geschrifte
gemaoh~1) -sent.

Gedagteekend, den 28aten dag van Augustus 1897.
A. W. BAKER,

Civiele Commissaris.

.. Door Ijver Bloeit de Kunst."
1 ,

if;. ~ 100BSTEUlNG in het HOLLANDSeB
-oP-

Dinsdae, 31 August.us,
Bij gelegenheid van den Verjaardag ....an
. H.M. de Koningin der Nederlanden,

wanneer zal worden opgevoerd:

~nELAIOE VAN BEVEREN.
KENNIS geschiedt hiermede in termen

van sectie 26:i l'an w.et No. 40 1'&n
1sH9 en' ol'ereenkolDl!tig de bepalingen ftII,

sectie 16 van wet No. 29 ;olm i881, dat op
ëén bijeenkom.t van den A.fdeelillJt' Raad
nn Barkly OoSt gehouden op den~""lOden
~ van Augn8tua 18JY1, een be~ting

TENDERS VOOR REPARATIE EN van een en een half. penny in het pond
ONDEL.mOUD VAN WEGW. slerl,ng (lid.) werd opgelegd op a!le vut

eigendom onderhevig -duraan binnen het

TEN I)ERS 210 lien door den onder- dorp van Rhodes, voor diellllt van bet. IfC-
gel.eekende ontvangen worden tot zegde dorps bestuur l'oar het jaar 1897'98,

9 ure 's morgens, op Dinl!dag den 14.den en dat de gezegde belutmg Rl betaalbaar
dag van September, 1897, voor de ran'''rAl~l...1zijn ten kantote van den afdeelillgtl raad,
en onderhoud van de volgende wegen, op den 201!ten dag van October, 1897.
namelijk :-Sooties 1 en 2; Lang Kloof Op Laat,
Hoofd Weg. p~W. BOARDMAN,

Sectle 1. Van het Hek van de echeidlngs A.geerende Secretarie,
lijn tussehen het Dorp van Barkly OOIt, A.R.B.E.
en de plaats Middelfontein tot nnar de A.fd.elinlZ8 Raa.dB Kantoor
drift, op Loos KO(J, Bile driften ingesloten. Barkly Ooet

Sectie 2. VBn daar tot naar de scheidisgs AUgnJtul 12, 1897.
lijn, van de plaatsen Heudria en Prospect, -
alle beschermiugH more!" en ophouden HEFFING VAN SPECIALE BELAS-
muren, en driften ingesloten. TING.

Op laBt,
P. W: BOARDMAN,

SeoretariJ, A.B.
Afdeeliogll Rnnta Kantecr, .

Blll'kly Oost,
Augustus, ) 2, 1897'

By Order, '
P. W. BOARD1rlA.lJ,
Actiug Secretary, D.O,

Divisions! Counoil's Office,
Barkly East.,

Auguse J? ''397.DRA.MA IN 3 BEDRIJYEY,

cvolRd door het Blijspel, GOEDE
MORGEN, MIJNHEER VISSER.

1 nssohen de twee stakken zal MeVT.
, lID KELL Y een solo zingen ter eere van
H.M. de KoningiD der ~eJer!andell ver
vaardigd door don heel' M. J. Hn txx.
. Een aantal Vrijwilligers. van den Oorlog
terngkeeren-de, zijn uitgenoodigd tegen-
wqordig te 71jn~
Prijs n: Ecrsio Klasse 58. (Vijf voor £1)

Tweede Klasse, 28. Gd.: Derde Klasse,
: b. Gd. Deuren open te 7.30 n.m. ;

. . NnV1lllg om II Hur. Plan der Zaal en
•. Kaartjes bij oen heer W. 0 Combrink,

Horlogernakt'T, Kortemarklstra:lt.

Departement van Publieke Werken
T~ldel'S Toor bet leveren van Jamb SD.. ~i.lmi Ho~t foor llet bouwen van een brug.

ZUIY:ER BLpED
il de t.oa "'&Il

rocdclC~

Ayafs SarsaparillaVERZEGELDE Tonders, <luide-
lijk gemf'Tkt "'I'ontlers voor

Jarrah en Karri Hout" zullen door
den Controleur en Auditeur Generaal
te Kaap too, worden ingewacht, tot
1'2 nur ' middag op W U~NSDAO, 6
October sanst., voor bet leveren van
ongoveer 24,000 kubieke voet Jsrrab
enoDgeveer 12000 kubieke voet Kam
in bldkk II, halve delen, planken,
'enz., in boud te worden geleverd op
do koai de.KnllplóLlldsohe dokken.

Op aanzoek kan Sp cificatio WOt'-

den gezien OD vollo bijzonderheden
verkregen hij het Departement van
Publieke Werken, Kaapstad, gedu-
rende~d'J ~ewone kantoor uren.

I n de 1 enders moot den kortsten
tijd worden opgegeven, waarin men
wil ondernemen al bet hout of to
leveren, en zij moet voorziening
maken voor twee voldoende borgen,
on zulke borgon moeten da-inge-
senden Tenders teek enen.

De laagste of oenige Tender zo,}
niet noodzakelijk worden aange-
nomen.

TENDERS FOR REPAIR AND MAIN
'fENANCE OF ROADS. Maakt llliver bloed, Jterlr.t de mw-

weil, verhoogt de etewUJt, doet dat
vermoeid Foei ophouden, en JUAlkt
bet leven d:er moelie waard. DUI.
lenden mtASChenhebben 'cetuild OYer
de (eocleDde el,enacbappa na Aycr'a
Sarlaparilla. Hunne briC1'Cl1 komen
met Elke poIt. Er lt geeDe pogilll
tot overrediOC' ZIJ kOllStateereD aIle11
bet groote feit, .. A1etla SarUPa.rWa.
beett mlj pnê&eD."

Zwakke,
Vcnnodde Vrouwen
4k ~~ p"eést elJ.n, met hui4-
aiUIII ·~t~d, ol wtceteerd, aC
~ met ..leJttel1 ,un bun ,ealadlt
. eI&eJiilfbrijftll met daAlcbaatbild over
cq 1'~ gel1eJiDg. Wilt gij
VID' h~ . oodd'ri1ldin( voordeel
~,·,n je&OQd eD luachtla: "or-
den, IÓO DeêIPt bttgrootc l'CtItqtOAClo.~<,0_ ..•. ' . .

Ayer's
-sarSaparilla I

W. WESTHOFEN.
pro Hoofdinspecteur van

Publieke Werken.
t Departement van
.-. Publieke Werken,

Caledouplein. Kaapstad,
20 Augustus 1l:)~7.

. ---:"<:; .. ~4UDD DOO. :"S'!"'-':i.:

··DR.J. C~AVER le CO;~
LoftII.' __ 'f U.SoA.

~~~ ........Atr..,....,-~ ........,~ I ---~--"AMINOL~L
,
. Hel Nieuwe Belanqrijke

'. Chemische Geneesmiddel.
~êri bensen door Beroe~ Gen~!heeren

. .?, II Ohirugjjns in Groot Britt&Dje te zijn
'. Jen Vellig ell Zeker Geneesmiddel

tegen:
.'1I'itteseerkee~ Typheuz8 Koorts,

K&l&tiache Koorts, 8oh~1&ken
~tr ...... Dimhee, Buikloop, .leZema,

. Otites, Oor Kanker,
ens. Zweren en

&onorrhme., enz.
ALIOO.E 1'(0)1 VE:IZlDYQ:

Ziekten, Zeererug, Runder-
.- pest, Varkenskoorts, euz.

.-
" te ~veikrijgen tegenover
het ti Victoria Plein 't bij
.' F~'PUS KRIÊGLER~

VERKOCHT E~KEL DOOR

.G. HARTNELL,
Ag8~t voorede Briteone Kofonien,
AfrIka, van het Amines 8yndi-

Pietermaritzburg, Nawl.
Salaris

Kaap-

V. - Speoiaal gepre':
,!oor Ve-esrtsanij Doel-

...... """· ... 1-1 In Chnmpagne Botte'ls,
R.-Voor Geneeskundie

kt)n H' on.. en 8 ons.
Bottels. NeWma.rk groote

~anj~cliJri. in produkten

.~~~~~e~f
_fiiiilatj· .~ hij om

en orders voor-
......oC1anvoor zich.

Geld voor-
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- ;-vEN 't1rije ,Opleiding- CursU8

'.r'J voor:-
'1;' , (a) Apmde Niet". gecertitioeerde

Onderqze1'8 (Pupil-Teachera
uitgezonderd ).

. (b) GeeertificeeFde Ondenrijaers,
~\ gehouden worden te Kaapat$d
lDet de volgende Zomer Vacantie.
Lecwrs speciaal gekwali6.ceerd om
de beste methoden van onderwijs
in de verschillende elementeire
School-takken duidelijk voor te
stellen, zullen geëngageerd worden.
.' Alle boeken en materialen zullen
gratis verschaft worden, en de reis-
koeten de koeten van onderhoud
en rimt6-niet inbegrepen, lullen door
het Departement aan het einde van
den Oursuë terugbetaald wor(len
.Btudentell zullen dus enkel voor
kost en logies hebben te zorgen, die
men verwacht tegen billijke prijzen
te verkrijgen zijn. .

Onderwijzers begeerig van dit
voorrecht gebruik te maken, moeten
dadelijk aanzoek. doen om vormen
van applicatio gericht aan den
Superintendent Generaal van On-
derwijs " Authorising Branch".
Kaapstad.

GEO. W. CASSE,
(pro Super. - Gen. van Onderwijs).

Kantoor van Onderwijs,
KalIp8tad, 14 Aug. 1897.

SCliUTBER10HTEN.

gPGESLOTEN in de achntkra.al te
Driefontein, Van Rhynsdorp 1 Zwart

Ven, met wit kol voor den kop. Indien
.niet gelost, voor of op den 25st.e September
1897, zal bovenstaande verkocht worden
per publieke vei.ling.

(get). J. J. VAN LJLL,
Schutmeester.

Driefontein, Van Rhynsdorp,
20 AugustuB 1897.

AANGEHOUDEN in het Publieke IIchut
te Agenhtl.Ï8 boveu den bepaalden

tijd en zoo uiet tevoren gelOtIt UIt het schut
te worden verkocht op Vrijdag den 24.ste
September 1897, om 10 UUI .' mOTgens.
1 Rooi Schilder Os, :; jaar oud, rechter

boud bra.ndmerk C. H.
1 Zwart wit kruis os, :; jaar oud, rechter

OOI" snijtje van achter, linker oor zwaluw
staart.

. I Rooi lap koe, 4. jaar oud, rechten oor
wlllkel·hauk van voor.

1Wit Koe,4 jaa.c oud, linker 001' winkel·
haak van voor.

1 Rooi vel'S, 2 jaar oud, zonder merk.
1 Rooi Wit kruis bul, 4. jaar oud, zonder

merk.
J. W. HERRIflGE,

.Agenbuis, Namakwaland, Schutmeester.
13 Augustus 1897.

AAN lEHOUDI<-N' in bet Publieke
Schut te Springbokfonteiu boven

den bep'\&lden tijd IIn zoo niet tevoren gelest
.it het schut te worden verk()Cht op
Vnjdag den 24 Sept.ember 1897, om 10 uur
'II morgeIlli.

1 ~uJ, rooi zijde, beide ooren winkel·
haak van achter, omtrent 4 jaar oud.

A. J. LOYNES,
AgeereuJe Schatmeester.

Springbok, Namakwaland,
23 AugustuB 1897.

Het Ge:nasHen Allen

"

MIJNHEER,-Negen maanden geleden
betuigde ik in een brief aan u VI\D

le lfOIIde uitwerking van RHEUMATJ·
CURO in mijn geval. Ik ben 60 jaren and
en beb 23 jaren Inng geleden aan CHRON.
[SCRE ASTHA.M ell RH~;UMATIEK en
soohte '7erlichting van nie beroemde ge
neeskundigen, en probeerde nlles zonder
bant te vinden en bad in mijn geval alle
A'eloo£ in menschelijke bekwaa.wheid ver-
loren, tot da~ ik ItHEUMAT1CURO pro-
beerde 811 in eens zijn mijn Neul'lllgiA,
Bheumntiek (In pijnen in boofd en aange-
licht verdwenen eli het nieuws is ver en
wijd Te1"!lprciudat .. ourneester VAN Ro ,
.amper heellernanl g9l&ond wns van uie
wonderlijke Medicijn," en dit wall werkelijk
vet geVl)l\); elkeen die het probeerde be-
heet het (uw. .

De heer JACOBVAN ZIJL Tan VlakEoutein
(3 uur van 'Steijasburg), is genezen VIUI

een schijnbaar ongeneeslijkgevaJ VIUI Rbeu-
matiek en Jicht. Nooit, sei siju moede,
Mevr. VAli ZIJL aan mij, Will er een erger ge-
val vau "Koorts Ziektel', zroaJa zij beb noe·
men. De oesl.e dosis RHEU~lATICURO
deed de lijdende jonge man rustig IJla~n·en
medecijn werd voortdurend toegediend
hoewel da blll'iln eu vrienden zeiden dat
Dij niet nr.achten dat bij leven lion•.tIIIJI
"ij tm~&-1naal"'ier, en getni~de Tan de go-
.\eeskrncbt van de RHEUMATlCURO en
PILLEN.

JONES RHEUJrlATCURO.
De oude heer Vu Dn WILT, T&Il .Bed-

denburg, werd gellenn dOOr een bottel.
De heer A. CoI'l'ZIJI, Brand vlei, Middel.

burg, C. C. vond dadelijk nrlicting. Mijn
Ju en sijn aehoonvader. de heer J. JL

8.JI1T. va-a. wonderboom, Burgendorp, wer·
den ook gellezen maar ik moet nu .Itliten-
Ik blijf nw da.nkhare vriend, J. C. van
Het groote Zuid· !frik&aIlIWhe geneuluiddel
'roOI' Jicbt, H.hetlmtiek, Rheo matisc.be Jiclit
Lende Jicht, lltm.p' Jich£, Aanga.ioh.
pIJneu, e" •. , tin beeft vele duiunden ge-
....all.m, veel e'¥UI' dan bovengen noemdet
rne:r.cu. .lA v~rk.rijgbaar Tan .1I~Apotbe-
bn en W lDkehtlrtl door geheel Zmd •.AIrika

, - , DE NATIONALE,
On4erlinge utenSamantie Iaat·
scbQpij un Australuie, Beperkt.

OPGEBJOH'l' 1869.

Het Eerste Kantoorinde Wereld
om de O'l'ugaaf Waarde in werlcing te
brengen om Acbtentallige Pol~ n.n
kracht~. ho Jden.

Boofd X_oor voorZ.id Aml(/, :
! St. OeOl'8'e's-straat. Kaapstad.
• Bedrag aan .AJlI1lnn-tiel nn

krubt gu.t te oonD £10,000,000
;,,~, Fo.,q. pat te 00.. n £2.6OO,000
.1 Ji.j~ i.komen 0 £440,000'

Heer WALKER.

LOIDDSGHB TUDII I1ISTlTuUt
:,Ulstét ,~dlne,~.Grollt8~lei;"
_" • • J,-;' J ,... ~ <.

HEEF'l'. 'de eel' aan het publiek
. iD. de 'Buitendistrikten te

berichten dat bij ~n HEEL STEL
TANDEN in EEN DAG kan
lev~n ~gen minder dan de
HELFT va.n den gewonen prijs.
Ben 1f_borg voor vijf jaar wordt
... elk ~ ~geven. ~~. '. .

,All. COlI,uftatiH ,eh"' SflU,

Hoofdwegen.
hdere Totaal'.

WegeD enz.
£, 8. d. £, B. d. £, I. d,

Aan B&lans- ..• 825 10 0 0 0 0 o '0 0

i, Algemeene Belas-
11\ 10 2 51>15 1 167 :; 3

ting-AcbterBt&1:ige'
" "LoopeDde ••• 501 16 .2 25018 1 752 14 3

" Toel~ van Gou-
200 0 0 0 0 0 200 0 0

vernement ...

"
Tollen op Hoofd en

12218 4- 0 0 0 122 18 4-
.Udeelingswegen .••

n Andere bronnen van
Inkomsten : 33 0 0 74 0 0
O. L. rekening .'. 41 0 0
Muil Verkocht 7 10 0 0 0 0 7 10 0...

Overtrokken Balansen
op Hoofd en andere

6 339 13 2 1324 7 10Wegen .. , ... 1309 III .
"

bij de Bank W
0 0 0 751 11 0 46 15 2

Juni

\ .,
Per B~--Overtrok-

ken op 30 Deo, 1896
" Salariueb T&JISecJ-e- '

~s. A!lIiil.euien ell
alle imdere &..mb-

26~ ~ 8o 0 0

, ,Ko'rtste en Goe~lcoop.8te·Route voor R~lz·iger6 en
'.g ,Q~~~e~~~~~van d~~:e~'~I(l~r:, J:O;!:h~a:~;n~~bp;~f~·Pretoria

en ,aQd8re, ,plaats,ep in,de:"-ransvaaJ..! \
,_:\io:.,~lflk8Ghë.-~e:raQne~'dien$t . ',va:n ; Lou·renco

. ., It-. . «Ó, • ,', < •• ' • ,

8 .~,r:qu'~.'{P~J~~b~I):i·n;i~4!J,.ei'H'~~r.Jona.nne8burg
! en·-21uur nur Pretorla.7 ....~~./ .....,. ~...'. .: . r» , .•

o 1Idef· ,oor·'I.,_I.~.D t7L-4,.a tfl
,.. • .,~ j'_;" ~ ~ '-, .~...... :t'Il,f~ ~. .-' • ~ • ,... , -

.'n II·.· ~ .. . ". Pat.ria. Jl IL Id., ,.1,1 " ..)
..DaaeU.ik8Che' p~;8on~<ndlén8t.~anD.~rbán(.Natal)Q ..... . " ... .' x

..... Jol'iMnesburg, Pretor'Ul.en ·Iuidere .pJaatsen In.... ~ .. " ~.::;;.:-~ .,;.' '\- ,. .. -. _.,. , . .' ." ...

de ·.Vdjstaat.·

ten ..• .' ... ' ... 140· 0 0

"
Gew-oltlllloofd,...egeb 361 14" 2

... MlLken, OncJerbóud;
Reparatje' en Ver-
.betering van Afdee·
lingawe~ (jD Dam-

. men andere Uit-
gaven, t.w.: daarop 0 0 .() 381 9
Schrijfbeboefieo; o " 7Drukwerk, Jubilé .•• 20. IJ 10' ,7 30
O. L. rekening 4. 0 ,0 '.

2 lP 0 6 ij

Leaning Regeering ) ,

Mutual 7.5 19 7 3~ .~p 10 . na 19
Rente Mutnat,
Stand. Bank .., 3 Il 0 i~~6 S 6

" Balansen;. Hoofd i i

en.andere er:n.•• 605 9 9 1(91) 14 1 1371 3
" &laus op ·ke.

ning, t.w. :--oIn do
Bank ... ,70' I) 9 0 0 0

.6

- -- - --- ---- TotaaL .,. 1309 15.
Totaal .•. 1309 15 6 1090 13 1 1371 3 0

Wij oertificeeren mits dezen (i) dat w:ij ~,.eD3hwlJlde Rekening ..van Ontvangsten en Uitgaven van
Ceres voor bet balf jaar geëindigd 30 hOl 189, hebben ~zlen; ~~t)dat (onderworpen Mn parrr.grrr.a.f ..
behooelijks bewijsstukken ~Btaafd is ;..('ii) dat, in zoo 'l'e~ .Is Wij kn!lnen verne.men, de oDtvlling!lte~ ..'
eenige sommen "ijn gedurende gemeld tlJdp~rk onwangen : ~w) dat d.e nltgaaf wettIg en overeenkomst.I!!: RtP.1'Il*.p.n.
Contracten van den Raad is' en uit een Debit balaD8 van £46 1511..2d. m de Standard Bank te Cerea en ("n) H(lj~]:'(,llnC4MlI",m
dat wij de opga.&f van Ba~n ~en. Lasten van gemeldeD Raad .OÓr het Jaa.tst.e half. jaar hebben onderzocht
Grootboek overeenkomt en voor zoo ver wij kunnen nitvindén, teil alle deele oorreet is, ., , H. S. WHITING, )

A. BERGM,:!NN,. I 4-Jl·U.Lt.f!lU'C

B'emoedigd door de enorme
"verkOópingen, maken d. Fa-
brik~ten zich' g~.reed ~m

siI$O,ooq BJ.'lBK"
TE V£~~CHEP~N.

•\3:11ntnJt8.L£manCioraan netObsm a10fi ~Jil

A:·smUBU£R &CO.,
;-- ·"f1É!~s;t:~GD:..-6_8JAREN

ChroI1Om,etV-.1 __ ~ eD... I:loklF..a.kers
JlulwU ~ Darlingdraat,

Gouden' en Zilveren Horelogee in

V oorra8.d 'fEIhowlen. .

Ceres, 10 Auguatus 1897. . . .
Ik, RENRY CARSON,certifioeer mits desen, onder de voonllemngs van Sectie 2 van Wet 32 van 1

w&ar en. na.auwkenrig oPA'Il'lf is van mijne rekening alB Th_Drier van den Afdcelingsl'~ vau Cerea voor
30 Ju-ri 1897, ell dat de balans is zooals gespecificeerd op neV'enagaanden VOI'm C.A. 45 .A. .VElutRIJGBAAR :aIJ :-

.B~~~:~O. ~D Oe.
~,_X4TlIEW eJl Co.
4~;D1..O.:aTY/lUGltt' en CO.
Jtt~~OB eD 00,'
SPPBAN:}lcPHmUlON en 00.
en ,bij a'lid8N :PakhUizen.,

Geteokend voor mij, als getuige, dezen .Augustus 1897.
Goedgekeurd door den Raad op den 14 Augustu.~, 1897.

<,

HENRY éAItSO~t Thesaurier.
; r~

I

i i ·V~I-zi.tter.

Departement nn Publieke Werken.
AAN SCHILDERS, ENZ.

TENDERS worden gevraagd
voor het schilderen, repareeren-

ens., bij het "Lock" Hospitaal,
Kaapstad.

Specificaties en voorwaarden van
Kontrakt liggen ter inzage. en ver-
dere inlichtingen zijn verkrijgbaar
ten kantore van den enderge-
teekende.

'renders duidelijk gemerkt .. Ten-
der voor het Schilderen. Repareeren
enz., "Lock" Hospitaal," zullen
door den Controleur en Auditeur-
Generaal, Kaapstad, worden inge-
wacht tot 12 ure 's middags, op
D1NSOAG,den 7de September, 1897.
Tenderaars moeten twee voldoende
borgen stellen voor de v~rvulling
v~m het Kontrakt, en zulke
Becuriteiten moeten de 'renders
teekenen.

De laagste of 'eenige Tender ~l
niet noodzakelijk worden aange-
nomen.

ZU IJ>.AFR IKAAN SC H E
KONINKLIJKE MA!LD!ENKIESAFDEELING CLA.NWILLiAM.

FISKALE AFD&ELING CLANWILLiAM ..
Kennisgeving van den Civielen Commissaris, dat een Hpt door hem zal

worden gehouden om de lijst van Kiezers te herzien ~oamendooren en.
vast te stellen. 1 '

! i .
i 'CJ

HIERBIJ GESCHIEDT KENNISGEVING ldat de Civiele
Commissaris in de hofzaal f,al zijn op den f17den ~g van

September 1897. ten einde de kieseralijsten voor de Afd~ibg Clanwilliam
ii.naal te hersien, te ~mendeeren en !Rst te Iltellen.· All, perB?t1C1t wier
eisehen geweIgerd ZIJDdoor den feglfltreerende bea~bti~ of wIer namen
geschrapt zijn van de voorloopige lijst wegens het tóela~D van·tegcJl hen
gedane objecties; en all~ personen die schriftelij.k .g~o,~QCteerd· heb?en
tegen het 'recht van eemg persoon opgenomen ID gez~~de voorlcopige
lijst OIU aldus opgenomen te zijn, of tegen het recht 'viffi eenig persoon
eischende om zijne~. naam geregistreerd' te hebben" aIS ¥n parlementaire
kiezer Om aldus geregis.tréerd te worden, -en plle person.». ~n Wiealdus
geobjecteerd is, mogen verschijnen ten overstaan ~~ den Civielen .OHJSU:JF
Commissaris op den d,ag en ter plaátse voormeld ten einqe hunne gezeg4e '"
eische~.of objecti~s ~ bevestig.en. ,Alle'e~che1'8 en ~~w~rs moe~ri
verschIjnen hetZIj' ID persoon of door eenen Spe(ll~ ID geeohrifte
gemachtigden agent. .' .' . .' I:

Gedagteekend, den 25sten- qag van Augustus 189~

c c C ce lUCIUEI, ~~fBGOuuniooariB. CAf~USSB1
Departement fin.Publieke lerkeD. . .. '. .. .,!. J+ .~ '. "

AAN CONTRACTEUR8. JiJtlLL+ND"QBI,'.JtK t4. 16. 18. :&~~t:r~4~KAAPSTAD
I~=~!~~:1!GoodkÓOPetenlie~danillÊ~de~Wsoórten,' ._. , .... ...

;I~~~k~~!"e..rd"J:~':''''''1VAN REE?~:~~:._.~~.;:.sSA~U,R.·fVl.lJP,<,.:S.·$:&C.· .. ·O.J
van den ondergetookende. BuS' 288 K.~ ........- .._.III - 'Tenders duidelijk gemerkt . .' 1 ' . . •• , I~roerd:ersvan Lwldlouwgereedsc'bap,·
cc 'rC\6vO'egingenen Reparatie~ ~ost- " . '
kantoor, )Valestraat," Jlullen ~orrlen .Ci:r~ x.-D' .
ingewacht door den ControleUr en. . .. ,.' ..' :, ',.:,-< <."Eenrg bedrag van iel' ·tQt ~~ te .
Auditeur-Generaal, K!'&pstad;.tot 12 Leen all" eenige fataoenlilke .,.~. ,
uur 's mid.l ...--. op.WQellSdag·· ~,den ,~8~nen 11'1~ri,(f; 'deel ¥aIY ZUld:-IS' -el:xiIQ11ëu<le~"'t. '. .Afrlka tepn .' J ..VJJL"'-IJ..J~.U'.,.IJ'ir<>E\""J." ft

15den Septemoo.l\ 1897: . -, "SILLt~KE RENTE. ,.! .

d~:d::=~te:<:'~~llet;~ r£RuisE1Al:I6G·· BlJ P;U;ElJCKTEN.
vervulling v~n ·hét.· ._...~.."........ .-
zulke seomteiten n.
Tenders- "teiekéne1l' '~. 'f" ,', .

:pe-laag~ Qf ~~ TEm.der
niet ~zakelijk ..~o~en . _. ~IV"··I ............;.,;.;.,._.._~-_..:-- ...... ~""":":'--

nomen. ,.
H. S. 'GUAVEB~ ."
. pro. HoofdUispectelir.

De~D,tvan .'
Publide Werken, .
Caledonplein. .

Kaa]l8tad~
21 Angutt.ull, 1891 •.

.-
. IItra Bott .. loorht.lod, lli. Lu

.A:fr1b. DO'UNlt {lA8'1'LE .. Kapt. CIUUGK&, omtrenl
.1IIIPt.em bar, • 1& Bt. Relena en A.Ioeru>ion

, GARTfI: CA.STLE, Kapt.. W.umJ:N, omtrent
Ae!I{eJDber .

LUlllÓBE ·CAS:rLE, iapt, Lil BOSUil, omtrent
. SePtember, via Bt. Helena en !.ecell8ion "

AVON'bAU CM51't;E, Kapt. BBoWN, 'omtrent
September

TINTAGEL CASTLE. K:>pt. BJllIDA.LL, omlr~t
'October.

Voot Vracht of Passage
zich bij d A8enren van de
M.AILBOOT MAATSCHAPPIJ,

WHITE
VOOR .",..oRYAN

•

& CO.
H. S. GREAVES,

pro Hoofdinspecteur.
Departement van Publieke Werken,

Caledonplein! Kaapstad,
2a Aug. 1897.

U5Z0:N LXJ_

KONINKLIJKR MA.ILDIEN

lrIID' 8TD9KB~OT}{ilT8C1W-
~~"K.Tl.

l\B Kailbootell dei'
JJ ,.~ TUl Ku.pltU llA&l"

.... ~. om c1ma.ndenm Woen~
• 1QU' ...... .a.®der aanlegeuda

VOO. ENGELAND.
" ~J;XIQAl(, Kapt. RBTliOLDS.

Sept. 8-NOnlUN (Twin Scre ...), Kapt..
" I!>-rUT'AJI., Jtapt. l{oRTOM,

. --~:rJU. .B,OOf'D VOOR .HOILAND.
OASOOS ~Q Screw), Kalit. MAIlTlx,

'l.21o'~ ,
OX-DLP.H-{Tw14 Screw). Kapt.. TYlIOlI, omtrent

AqII6tJIII.
OOTR '('l'win 'Screw), Kapt. BIUUUL&B, omtrellt

.Q.~. Smlw), Kapt. Col'P, omtrent
8eptem'bccr

. Eell ftn de ¥aatachappij's mooie
booteD ql80UTHAMP'ION verlaten
1L\JLBURG, Iwrt n. de aankomst
_lIaiJ;at.oombooten.
. ~ETQUR1UARTJESn..a.rF.NG

.~ 1'O(Ir- zee M-.anden,
iieM '. . . :va.1l 10

AAlmA;PPBLltOERElf·
u'EEN kleine be.JlEllld~ ~~n:•.~O·'el. emaD:
{lj Blues'~ en ...SDO\It BaU.·'"

:'""~;t54lnUlI'mb1ei'·
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