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, OP DS' PLAATS

,~ ..~:&. ..&L:LJt.denbêrg,~t.OI~n':· .......'~
De Yólgtm~" welbeb~~8!~::N r~~S~~~~
1-.. Rietfontein, (exWn!ie) bekendvale Lot NO"4149,

. mOl'gen.~ 535 vierkante roeden.
1. Te weten, 14 zes leggers Stukvaten, 1 MoIwagen bijkansnieuw, l/S ~d~l van 'Lot No. 3486 bekend als

Kapkar do.,. 2 paar Beeste Vel Tuigen, 1 ~ombuis S~el 1 KombuilJ, groot 6J21 morgel}. • '
T.afe1, 2 Uitmuntende Kar Paarden, (SehimmeIs.)j,5 Jaren' oud, .6 In. 1/3 aandeel van Lot NO.3668 bekend al~,Baiang vleit
uitmuntende gedresseerde Ez~ls, 1 extra Melk Koé?8n goed ras, 16 . ~398' mor~ en '407 vierkante roeden.· '
gemeste Varkens, voor rekeDlng Tan den Heer W. A. Sohol~. 1""" '*' _' , ' , "

2 9 Z Z 1 . Stub te 4 P" 2 Brand. .. V. 1/3 a&n,we1van.&JUt No. 3669 bekend als GrootSch4aP
'. es en even e~rs a n, lJJ?EID' ewvns . groot 6010 morgen en 5 vierkante roeden.
met Slangen and Balies &c., voor rekenIDg van den Boedel van V 1/8 . d I Lo' t N 3670 bek d _1_ nr1 i h'
wijlen .dep Heer J. J. Haupt. '. • aan evan 0.. en lUO .... fUJSCLaap

3 2 Ze 1 St k ..+...... 1 TT" '_4-_ houten 3 'blau d " groot 4987 morgen en 428 v1erhntê roeden.• s eggers u vazen, . .l\.8J--n oute .. en w wgen ,. '
kuipen, leggers, Okshoofden, Pijpen, 1 Wijnpomp, 1 ~randewijn . Verder
'~tel ko~pleet, 2 ,Kaja~outen Trechter~, Kaja~nhoutlm Trap- en LE V 1I1N -D .BJ
Dnderbalie, 2 Ladders, ens., voor rekenmg. van den Heer I. J. ' , ;_a
Claasaens.. 1 Afrikaander Bul, 6 jaren oud.

ld •. ' '-, ~~.Bul, 5 jaren oud.
A~ D. DE VILLIERS & Co., Afs]agers. 8 40. Bullen, 8 jaren oud.

6 Jonge Bullen, 5.6BlachtOsse», 14 Slacht Koeien.
20 Melk. Koeien met kalven.
14 Vaarzen van 3 tot 4 jaren oud.
300 Afrikaander Schapen.
100 Afrikaander Ooien met Lammers,
5 Afrikaander Rammen. ,
30 Kapater Bokken.

TlEI K.OlElBlEIRG,

Oogst, Have, Goederen. enz., '
J • Veooll-ffftD'toor,Lading Plaats,

In den Boedel ftn"fJijlen ALIDA JAOO1U BLAN.OKKNBEBG ell vooroverleden 4 September, 1897.
echtgenoot JOHS. GIJSBERTUSBLANOKENBElto.

ZENUW HOOFDPIJN.
Dese ~rt hoofdpijn la te algemeen dan' dat la'

,behoefte hE18ft &aD nadere olUlIOhrijYiug. Ge'Woonlttk
wordt zij ftl"Onderllt4l1d te ontlltaan uit oDaercpl~e
~pij8verteeritlg. Dit -i, een dwaliug. ZIJ ontnaai aU
het zennwgt'istel, eo bet zieke gevoe. dat hanr verpze)t
II eer een ge,volg dan eeue oorl588k. Hare kl'·'teekenen
zijn Da~ allen goed be~end. Steams '0", . 1Hlij1c
HoofdpiJn Geneesmiddel II! pen spoedige, veUltj'e en
sekere. Een .

po~it.ieteverlichting voor NeuraJgi~.
Let op de na ..unteekening io roode iokt dwars over de
label op ieder doosje: (hen a.ndere y echt. Prijl 1;3
per doosje, bij alle apotbekers,

VEEL 68.-No 6.493.1 .v :
\
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Belangrijke Publieke"
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Den aJombekenden Bezigheids Stand, Tuin-, Z

"STOJ:l,.,S·. "
. .,. ......... -_"." '-""';~~~"~:'-~',>4'''_'1( '~~('':!)..~.t:':~~~'t''_'''''.~'","'~!'>f:o:~<''.~'f':i:t.¥'',..,..,~+t',_~_".",.

AFDEELING SWELLE
Op 'WOENSDAG, ' , , deser,

DE ondergeteekende. met instructies begunstigd door de Rearen
publiek; verkoopen te "STORMS VLEI," op

Woensdag 20 en Donderdaq 21 0
Beginnende elken dag precies te 10 uur 's

De volgende 'Y.. 'te- en Loaae
I. V ASTGOED :

" Dat ~>d('e:te VBn S!-<>l'In~.vlei~aarop dJ Groote cn Winstgevende ~ezjgheid gedaan wordt., l~ggende aan den Zaider Kant
I'~a De RIVleI' Zon?er EInde.. DIt d~l bevat omtrent 13~0 morgen en 18 goed bekend,als uitmunte,de Weide voor groot- ên klein
\ ce, zoowel "Is ~trnts\-()gels; hier-van zIJn 500 ~orgen omheind ruet Doom-Draad en Olijven houten p~len. en welk inaluit de groote
en I'raehtlge vielen; doch al deze gnede hoedanigheden van de plaa.ta als een plaats, zijn niets te '-eJigelijken bij de Winatgevende
Bc1.1gheld die "Idanr gedaan worJt ?n de eenl~ reden WM.1'Om de Elg~naren tot den stap van vel'koope~ overgs.an is omdat zij het niet
langer no(~hg acb, ten te werk~n. B.IJklUls all., In~o~ers van de Kolonie weten dat Sto~m8vlei~ongfltwiJfeld een der beste beziitfi.eida·
plaatsen 18. en daar de vonge .EIIl.enaar voonllenlllg heeft .ge~&Akt dat ~ Besigheid ':,an eCIllg9ll aard in de nabijhl!~~ moge
geopend worden. ho geen oppositie Ingevoerd worden, ell de Ilgglllg van het EJgendom is ~kll dat bet werkelijk genóemd'".'kau
w~en het" Slot en Sleutel .. van de geheeie Rnggena, daar de hoofdwegen naar Swellendam, Oaledoe, Robertson, Bred&tidorp en
N a pier over de werf gaan. De gebon wen bevatten het volgende: . ,

I. De N~.,'Otie.wiltkel, waaraan is annex. de voordeelige Kantien. Wol Pakhuis. Wijn Stoor en .Post Kantoor.
I I. Het !{Mote W oou huis ingt'richt voor :2 afzonderlijke families. en hetwelk ook gebrnikt word~ als een ".Hote!."
II I. Groote Du bbel \C erdieping waarin de Koren Molen sta.o.t. die met stoom gewerkt wor.lt.: twee dagen elke week, en te

gelijkertijd ook ál de Ma.chipel'i e, behoorende I\&n den Wagenmaker's Winkel. werkt. Dit gebouw bevat ook den Wagenm8lt:e1'1i ell

Smids Winkel en het is belangwekkend te zien al de verscheidene werken die in dit gebQ.nw gedaan worden. en met eell Voorman
sooels de Heer "'ri.,kie le Roex kan het niet anders wezen ale betaalbear. ":

TY. Stalling voor 50 paarden. huiten den Stal die verhnurd is voor de Post paarden. _' .
V. Dan ZijD el' nog ;i Gebouwen van 4 en 6 Kamers. bewoond door de Blanke werklieden en verder 6 Kleinere' huizen voor 'de

dienstboden. alsook een groot 'V"agenbnis 100 bij 20 voet. waarin de Engines en Dorsoh Ma.cnin~n.gehoudell worden. Aan de Stallen
is een stHige Kraal van Klippen gebouwd en in vl!f'deelingeD verdeeld, en vorder 4 audere-Kralen voor Klein vee en een extra
Dipping Tank. .Het moet ook genoemd worden dat afuier een Hollandsche Kerk is en eeu extrá Pont over de Rivier. 'en dat aan' den
oever van de Rivier een Extra Groote Wind Pomp is die het water uit de rivier in Tanks po~irde Woonhnizen. Werk Winkel.
1.'0 Molen'en ook de Bloem Tuinen vooniet met Water. Veel meer kan gezegd worden. doch ik: denk bovengenoemde is klaar
en duidelijk. .

Het is zeker dat weinige bezig het lelt in eenig Dorp dezen stand kunnen overtreffen in verkoopingen zoowel als winsten, en om zulu
te overtuigen zijn de eigenaren genegen aan bona fide koopers hunne boeken open te leggen waardoor zij zich zeI ven kunnen over-
tuigen van de nj,*gebreidheid del' Bezigheid. .

II.

IN DE

KAAPSCHE' AFDEELING .
VAN DE PLAATS

~Welbeloond ,.of 'Bommelshok '~.. . .

OH 10.80'·PBIOlE8.

III.

ber t897,

Paarl, 2 September 189'7.

BELANGRIJKE VERKOOPING .

Het restant omtrent 18 morgen van " Storms Vlei" gelegen aan de Noord. Westelijke zijdo van genoomde Rivier uitmakeade
dsn grt'JIld bekend als .. De Tuin eu Boomgaard." .

Deze grond wordt benat ~et een sloot nit de rivier en is .~plant met 500 Blue Gnm Boomen, 130 Allerlei geënte Vruoht
Boomen, 60 Lemoen Boomen, en IS verder bezaaid met Lucerne en 't Mnd Gerst. -"

De dee len van de beroemde Vee-en Zaai plaatsen " Doorn Kloof" en " Van der Wats Kraal" roetende te umen, volgeus Trane·
port, 6H :Mo....en maar Volgens Baken.! 71<6morgen; op dezen grond zijn 40 mod Haver om de helft gez~id.

II!!if'AI der.e eigendommen li~gen aan elkanderjnaar zullen afzonderlijk opgeveild worden en daarna tezamen, doch de Al·
slager verbindt zich niet zulks te doen ingeval de eigenaren anders bepalen.

LEVENDE HAVE: DE ondergeteekende zal doen vcrkoopen op DINSDAG, 12 October
, : aanst., en den VOLGEND~N DAG, indien vereischt, te beginnen te
10 ~ precies.
, Het Alom Gunstig bekende Eigendom, bovenganoomd,
trelegen..in de nabijheid der H<><;,fdstad,groot in het gEIheel 1868 morgen_
IDtwee porsoolen (volgens schelden door den Harden Weg), eerst afzon-
derlijk en dan bij elkaar.

Den te velde staanden weelderigen Oogst: de vrucht van 100 mudden
Haver, 36 ditto Koren, 12 ditto Garst. en Haver, 2 ditto Garst Braak-
voor 30 mudden Graan. .

·1:)e Levende Have is uitmuntend en Eerste-Klas, en telt
16 Koeien, 6 Ossen,l1 Kalvers, 1 Bu1, 18 .Ezels, 9 Merries, 6 Ruins, 458
Scha~ en Bokken, 60 Varkens, Pluimvee, en!. '

Het Boerderijgereedschap in goede orde, als:-4 Bokwagens, 1
Tent do., 1 ~cotch- en 1 Open~ar, Plóegen, Tuigen, Zwingels en Kettings,
1Waterkar, 1 Zelfbmder, 1Wan machine,. I Room 8eparateur" M.elkerij-
goed, Viscbbalies, enz., enz.

Huisraad in groote verscheidenheid, Glas- en Aardewerk, ellZ.,
o.a. een Hollandsche Klok, enz.

Ook de Pracntige Vee Plaats "Donker'gut l, en iedeelte
"Brakfontein," aan ije a'lldere zijde van Blaauwberg, groot tezamen
330 morgen; geell geschikter en beter gelegen weide, kan cr verkregen
worden zoo na aan de Kaapstad. .

~. F. J B. LANGERMAN,
Executeur Testamentair.

J...J. IIOF!IEYR'& ZOON, Afslagers.

. Iti extra. jonge Trek Ossen .. ~ ,lac!tt n"sen,:.!2 )[elk Koeien met jonge Kalvers, 10 Kocw.n in melk; zonder Kalvcn,.liYaarzen,
1 en :2 jaren oud, I oprecht I!eteel,le A ldt·mey Bul. I ditto Hollandsch Bul, 200 Gus Ooien, 200 Slacht Hamel8 011 250 jonge Hamels,
allen met volle dracht wol, I paar extra Kar Paai·den, 1 Rij PllArd. I ~ed g'eteuldu jonge Hengst. '1 jong Rnin Paard. 3 Paal·den
Merrie!!, te vculen van den Hengst VIOl! tien Heer Jacohns de 'Vet. I jonge Merrie, (iO Fraaio Val"kons, van 1 tot 3 jaren oud, 1
Oprechte Yorkshire Zog. ·t2 Struis VnL(el~. '

MACHINERIE :
2 Zes Paarden Kracht Engine" TlIet Oorsch Machinen iu eerste Klas OI'de en bekend voor hot goerle werk dat mel heIl gedaan

....ordt. I ~ieu .. o Sch_f )[a.:hille, I Za.a:; Ml\Chine. 1 Speek tap Machino, 1 Stern Mu,chine. I Groote Ronue Zaag Ma.chi10,2 DTil
Boor Machinen.

WAGEN· EN ANDER HOUT EN IJZERW ARE~ :
5 Volle stel ZwaNl Wfl~en Wielen, 14 Kal' Wielen, ;,0 Kubiek' voeten Ka.jaten hont, 2 \Ya.~n Kiskn. 4 Ton allerlei doorten

Yze" j.) (reelhontén Planken. I,>; Wailen en Kar Assen. I GI'oote hoeveelheid Deelen. Pino on Vlol1r Planken. 575 Zware 'W.~Q
velJin~',,' '1.,0 Kar Velliu~. 1100 liwll Wa~cn Speken, :\l10 KOl't~ ditto. ;,f) &;hu.mel~. ,j.:l Pl\ar Os en Pa..'ll'delp Wagen Voor eu Achter'
TlIJlgen,' ,Wagfltl Naven. li DI'""i BOI-Jen. ::!~ Sti"khouten Planken. 30 Lang Wr,gens on Di~Belbu0rnen. Het moet gezegd worden
dat al het u,ui:tgezoebt en K nrk droog i~. .

-I • W AGENMAKERS- EN SMIDSGEREEDSCHAP :
2 Exr.ra SmilBlaasbl.Ig't'n, .~ r;xh'll SchroeYt!u. I Wiel Plaat. :1 A'ulbeelden, 3 :;chaafbanken, 1 l3oÓi~~k en allo ",odere ge·

reedschappen bent><'di;.t'n groote Smid., cn WagenmakerH 'Vinkeis. " .,. .

. , BOERDERIJGEREEDSCHAP : ~
I Eerste KIa.B \\'"ge'~1. I .\f.IM!! Tent Kar. I rlitto BI1g'gy, 2 Open Karren, 1 Water Kar, ~ ,ll'ie-,'o'))' Ploegt!ll, 2 E"kel-v')(,L

ditto. I Y zeren Egge, 1 Cnltivator', I Kajatenhouten Dip Balip,:3 Hand Kal'l'en, 2 Zadels ,'n '1',,,,,,,,,,", :! Zi'i,,,", 1 Lot B"t'ste vt:llen,
I Span Jllkken, 4 PI\..'\r Achter Tlli!o{f'n, :.! Paar Voor Tuig-ell, 4.Ladders, 1 Yzt:nm Tallk,:3 Dunt Kn.chten, t Kruiwsg'en, 2 ~('bu~ten,
:.! Groote Zagen. an veruer Graven. Pikken. BroekijzerM, Bijlen, enz_ '

I-.....o! .....

'"\
~ Le~gers Brandewijn,:5 Ij('g~el'S Wijn. } leggcl' Afijn. Yzeren E:,!g'en, ~ Kn.jatenhoutell Dip B1~~Slijp Steenen, 6

Pllilie B1oklcen, 1[, Gl'oote Olie Krmnen.·l, drie-legger Stukvat~n. 1[, hBlf legger Vaten,.HJ h,,!famen eli Ankers. ;, Bok Zeilen. 2
dozijn Wagen Brake~. ~ Paar K"r Trappen.:3 Zeil XI·ihbeD, 2 Gl'Oote Schalen. :>0 Gladde Zink plateu !;rebogen voor Waterleidi.ng.
1 Yzeren Kist (Safe), ,~Odozijn Ploeg Scharcll. i tOil Zelf Binder Tonw. 150 H,ollt'n Tabak. 7 Zltkken Erwten, I Soda ~a~rMachlDe.
1 Filter, 2 Schalen tnet Uewichten,:lO Gelooide Bok \'1'11en, 10 Jukken. 15 Rollen Dool'n DI'II&I. 2 Zakken Rozilnen. 150 Wol
Zakken. :!()() Stroop Zakken. Ploeg' Stukken. :.! Sto\'es en hei "Awone assortiment Nl~otie goedcren zooals. Zeep. Rijst. Snike:. Ko~y,
TabberdsgoeJ. Lionen. "'lanel, Gel'nit. Mans- en Kinder Pakken, Kleederen. Kombaa17,cn. Yzer Waren lIt groote hoeveel held. Ollee,
Steve I. van allerlei soorten. enz .• enz. ..

I:3!l"'Dit is ntl een KanR voor cenig IMlI'Hoon met weinig Kapitaal om zijn fortnin te gaan makelI. cn om bonA fide Koopen! te
gemoet te komen hcbb~n de ei~?naren be810ten: Het V",stg-oe<l te!' el! nul' op den eCM!tl'n dag op te veilen, den ..Kooper daarvan. de ge-
legenheid te lIeven met eens eemgo van de 1'~Hseg'oedercn eu Nl'z?tle Waren over t.e nemen tege~ een w~arJeenn,g e~ voor ~el" eIDde d.
Hecren Hcatlie ~tock zull"lt nemen Ll'l.(cn Kaa~>8che Inkoop l,r'J:I'ell ,zoorl.. t het n,et lang noodlg zal ZlJIl de :taak te beslllItAm.

KOOPW AREN EN NEGOTIE GOEDEREN:

WELLlrJGTON.·
BOUW-ERVEN

j' .--- -

OP "D~NSDAG,5 OCTOBER,
s' morgens ten 10 ure,

/
.. AL de ondergeteekende pu.bliek laten vel'koopen op het eigendom,
j .

10 BOU"fW-PEROEElL::EJ:N'.

RUIM KREDIET ZAL GEGEVEN WORDEN.

Al :G.B..TEUIES, .Afslager.,
J{<Jbcl'tll<m, S Scpt. lo!lï. '-

WEtSELS ~El{Co.,
Kantoor: 17 BUITENK.ANT STRAAT,

KAAPSTAD EN BLOEMFONTEIN.

,
ÓtÓ,

H.A

EN EINDELIJK
2 Nieti~Qpen Karren op veeren.
2 dOl Bakkarren.

En, wat nog verder zal worden aangeboden.

RUI:. j CREOiET.
J. C. STEPHAN. !lgent voor de verkooping,

A. J. BESTER,

'PUBLIEKE ilER({OOPING
OP

V RIJ DAG-Jl 15 October,
'ltE

WI'J_' f LiDRfF'f. ,
Daal' 'de ondorgeteekenden hunne plaats

M'ATROOSFONTEIN, annex, uit de hand'
biede. zij de volgende

E:EVEN DE HA V
voor publieke opveiling aan:-
30 Métricil, 4 Jonge Heng"t.cn, 2 jaren oud, ~Goedgeteold),
8 Kuin Paarden (GoedgCl]rc8::\QCrll',1 Muil, 50 Koeien, :31Vaarzen.
1 tot ~ jaren ~d, ;30Jonge nullen, 2 jal'en oud, 5().,T..pek'O~n, ,
tot 7 járen voo, 8'50 Aanteel Sc!w.pen, 1 Hengst. (Donkey), 11
I.Lot Vat'kons. .tt

Ook do voigend~ LOSSE GOEDEREN:-
3 Wagem, 1 Scot!;Cue Kar, 1 'Openkar op veercn, 1 Zadel en
Dubbelvoor Plocgell~ 2 Enkelvo()l' Ploegen, 3 paar Achter
Span 'l'ui'gen, Pikken, Gru"cn, _.

, En' Einaelijk :-
Jukken, Pikken, Graven, Vátt'Il, Balimi, en eene hoeveelheid
gereedschap ta veel om te melden, en ook wat verder op
verkooplDg zal aangeboden worden, ~

RUIM CREDIET.
GEBROEDER8 STEP~

Vendll- K '\ntoor,
Lading Plaats,

6 September 1897.

A. J. BESTER, Afsl

Gelegen aan de Main, Bmn en A.lbert Straten te WELLINGTOvooN
r
· "Ongehoo11cll ' On"gehoo.·

De grond is beplant met Vruchtboomen en -is zeer geschikt 1.
Tuingrond. ,', '

Het is ontegcnsprekelijk de beste Bouwgronden te WellingtoIJ.
Diegenen die' geld te beleggen' hebben of een aangename woning

willen bouwen, behooren deze gelegenheid niet· te laten voorbijgaau.
Wed. Dr. E. DU TOIT.

J. FRED PENTZ & Co., Afslagers.

Invoerders nD Verbeterde Landbouw lachinerle en
Boertn Werktuigen.

~. ,_..; _. , ,. VECORAH" Windmolens de Beste om
.' (;.?' 1 ". 1'_ Watol' te pompen. Catalogus"1 toe gezolden friJ.

ONZE NIEUWE PATENTE OMSLAG PLOEG·is de
mcc@tPraktisctll' ooit v,ervaarui "'u , Beste Matcriaal en ,an verkoold staal. Alle extl'a part.en
op Handen. Hef is niet ol/een ""etln oms;o~ sr:hoo, mao., ook eli" o",slatr 7IIiei Sf6/. , De. ~loog loopt
niet scheef maar rechwp daar L'(Jnewwl klemer 15 dan de audere. ln~ltm giJ een Ploeg
benoodigt, bekomt den onz~. ~ubbele Cil andere Ploegen .Eggen en Cultivators op haDden.

WIJ HEBBEN DE BESTE OOGST EN MAAI MACHINERIEr

)fachine Olie en Bind-Touw tegen zeer lage Prijzen. , h.
Iii

}'rij_ers un al' de VeorDllJlllte ~ JOOr 4e Beate ~
"

RU-NDERPEST
,

J"'ist nu o.nt·V1m~enper "~'. en "Clan GonIon" een
iJzeren Katels met p~htig Koperbeslag, van £2 tot £5.

eene_menigte BI'eckwaren, ZOO~8 pra.chtigé Kamer Zetten van 1
en meer; Borden van 2g. od, tot 58,; Glazen Kelkjes van 1..
Water G)a~cn an ~s. Gd. tot 78. (id.; Enamelled Waren een 8DEwlittl
Verder nog alles wn.t tot de huishouding noodig i!.\, zooals
beroemde BOLL~E:{ STOVES, Nos. lU,18, 5, 6, 30

Moeren

IrENNISGEVING geschiedt dat alle personen, die Vee Wijngaardploegen en.
\ binnen de Paarlache Afdeelingtwein8C:llenin te voeren, zulks moeten

doen voor 28 SEP'I'EHBER189'7, nil datUQlgeen Vea binnen ~~n
zal worden, tot dat'met de inenting vee tu dit distrikt zal. geeindigd
zijn.



MEIlSET WEST. _
EENS ZEER ZELDZAME JOBILE-IAHS 1 Zuld
en 'meest Uitgebreide Publie:'(e Verkooptng-Yan ~~-',~ . .:' ,'.

Zeer Kostbare Plaatsen en Erven, Levende Have, Rijtuigen, Grootste' dat de . heeft ()n~Ie:verru ~
" Vaatwerk en Huismeubelen, enz., enz., enz.' yt!~p./'LeeII_t4eheer THOIiI. P. TJi8BOJr, L.":V. _: ....... i.IeOI ......

:MILLS Va!~'10111Cr.5:'tW I),t, \'cl'ochoitiene aanzoeken voor zijn 4&Á &ttl.kADer ~ad II(IlarIJft:-' , I'· ~ ~ JJ•• - "
Kostbaar L,wJg-oJU (~el~~e:1 ~:m ~~e overzijde der Brug te 0.B~_D P'l&i&JiU!rDD BJIO!., De MI. .. ',<' , "

,.J1"llml~rill~tWe,;t), gehad hebbende,' heeft e.mdelIJk besloto.D, en de Ouderge- . ' , ,', .
d P bl k V

k !iun B.sD .. ,-Bet;~ ",-Ij Wpoottte Ii ., .. ,.. t.6 ~ - '*
~~t'E;oklen~lengevolmachtifl'd het gebeele eIgen om u le te er oopen Zuwl Afrrkuwlchc O_mld<ld \'OOI' IlIwendip 111"'" • 60"- --- .....j.pt ..

vcl
..JIc•.Iu'e Plantsen ;: l rven, zooals bieronder aangegeven. De Ver- tobe'oJ'-e.onopmijncft()~YOOI'_lgill~twIal_áj~~ . ' '."lil , Ik belt Kuiu godaan. en lléb het ~ .. 1iob4r ~. 'frif~ het._~, _._

)r-oop~g ZIJl plaats hebben op ....0 te M""lcn.ouUWlk .-.ebrdbell._áilMheaJMIh ....... ea_,..,.Uf.. ~ .......

OOTOBER ta d ~l'roe"I, 51j 1Ieke, 1l'K"" .ullen DOOit 1K11Ider:lataildi1el te .-.' , ." .
00 21 'd' d'd 22 aans an e Ikbebbct beproefd owl alledop'lIobapelUll ~ _ook..,~ ..........AV, I en In len 1:00 II" op , . • .. uu"..lcn ~ ook te d.oea, co hiJ sal er pen ""jt _lMbbe". , . . ~.,

Ik vertlUa .. alleen dal ~ qou\'efW!DlOllt In. ~ ,... de weJ...n - d. , ..... otoraiJ ... WC

. J •
•De '\'OOlll)l;l,lt~, liof'iijk gelegen onder prachtige eiken, bevat ",Ylncleno .. OOtmidolel_·lI'*lkoopJl102lllijll."kuW~jD'_iL_".DDéllJlO,!Ii''''-, vervoeren. daar daD Ie<Ier ~lcgv" ~ er ,ubrálk "AD U. ~ --. _ het ~ .. ,.óIIrI1 eie

:' ren dor frnni~te en anI1I!t'llllilms!c woningen bekend, YOOrzlen van alle veebnortl<lrij er bel. ~l.lUllII1.hebbcll. .' .
. " \ I' ~ II K I Afd k (t J lt bel> bet ~ op oudit' OrJieD die - 'WtrJII.IIIIfII WIINIl, Gp lUbaPeta .. M1&kee1; -:~...,;,geml~lltkrll. \\ïjllkddi·~·. \'agt'lll11I:l, ,"Jta =n, raren, en a en me knoopdarmrrolraOUb.Ielt,NQI.llanrona,eo~"-J::'*' .. ~iDlII~.,t-';,~::aterke:ijzerC'1l ~t:wlld('r-;), al;~mc.(j.J een ~i\u~ename Cottage 4 Kamers, euIDIcdCr.l'a1.~.pllridk~ .......deal~'!O-YeI'WIICIh Ill- ,. Ju.l'~"_-' ~·~!J~~:~~t;~~.;~;P
'",\:,.,. keukcllCn dl"p,!J~; [,I tlL~(T(·I)(llll .... 1l ZIJll ID perfecte orde en. on~er ,"'lObhli,:,l~~" Voen_IhiI.~'~tr.~ IIéDC)8Uaa.·

Galvaniseerde ljzeri'll daken, is beplant met een ~·oot{l. hoe,veelhetd wlJn- De U_ ' de"-f'ldjj~",
gaard stokken, vruchre bootnen .m soor~n, .~roote eiken en' Dennn~ iBoa. P. TIlJIIlU,'
bosschen, is zeer ge~cll!kt VOOI'tuinen, en ID bijzooder voor eene melkerij, Volkomen, veilig:! r

. en il goed voorzien VaIl sterk loopend water, groot :37 morg.en. De Niet-vergiftig! !
'. Plaats is zoow at 4 nunuten wandelens van het Strand Halt Station. Ge akkeliJ'" tOé .... dl !rt

11. De Plaat", ill de ('llrTIiddt'llijke nal,ijheio VRn het Strand Halt . m . A.." . ~ . e.en
Station hl'Y:1ttl'lldl' nl! ~rof)tl' WIlning'. voorzien "an allo geniakken Te verkrijgen bij alle WinKelien: "..~,
'Stallen' WHfTenhllh en 1I11;tl'll kamers (thans bewoond door Capt. SEDOE- BlJ"zonderheden te bekomen b,lJ" .\,

, r> , I· £'" 'WICK: onder t 'outract tot I Apr il 18\18 U"gen een" iuur van .1 per . ,
nU.a~d) i" bcplaut met ocne g-roote hoeveelheid vrnchte boomen in soorten, G'EBROEDERS FRIIDL!NDER,:De Aar .. ,
~:f~t::,~Cf.~:')I~::~tF~~:;~:~:.nh~~I~~';I~l!n~~~ll;~~j;!b:l~~~~~S~~~~t~ :n~;:'REGIS-T~ fiAT.' lE I VlAM .K11U'ERS.

Ill. Zeker ,,:ak Grond, geleg-ell aan de boven zlJde van den Harden . '
Weg,'" bij dl' La1!rL'ns,Brug" grcnzl'll?p aan No. I, beplant met: ~e
groote hOCVl'elllt:l\1wIJllgaard iltokken 111 volle dracht, heeft groo~ eiken '"
en Denncqbo-scl«:u : du go.i·Olldis zeer vt-nchtbaar ell goed voorzien van
wawlt g-root ~~ morven. ." ..

. l V. ,Z"k, r ~·t::\.: !,!T''iJ(1 g~h'gl'll naast en aan de onderzijde van het
Strand Ua~t Sl:\~I~I:, I" /.",'1' vl'llchtb:Jar, ge!lchikt voor, wijn (lil Boom-
gaarden, (1111,1'II l'll 1,:t:d:lll,lt-n, r-nz: kan ook voorzien worden van
water, gï(\ld :;~ lllnr£_T·'n.

Y, \1, \'11, \ 111,1.\, x. XL XI!. xur, SlY, XV, XVI. Allen
~legell aL, \'l. I, ,'lJ ::···.·Il/.,·:,.[I' uau t'lkalld"I'" even vruchtbaar en ge-
schikt \'001' II IjlJ L'll l)l'\.I: II'''::1:1l'tll'Il, t li Inen, taatlamlen, enz., en kunnen
al;OIl. voorz.cu 1'0,\1':,'11 I' Il I': .. ter, cu heliben allen Lijmt dozclfdo grootte,
te weten : ~CII'('~1:.:--lJIIJC'gl'n,

XVIr. :,11:,(;n,"t~ ï':I'\l'Il, elk 1111) v I:):) vt, en zijn gelegen als
volgt:-lt',,·) e)'wn zijn gelL';':"n vau het Strau.I lIalt Stat iou, !!l'enzende
aan den Wl'g kid"lIdL' uua r lid St rnu.l. .I :\7 Erven zijn gulcgen aan de
onder zijd,' I "r, '\':1 g:'cild ill ,lU u:trui,jdt'llijkc uubijheid van het water,
en van :i tot ., m inut en 1\,;L[idl'ltJWl nan r bet, Strand. De grond is zeer
vl'\lcbtha~,r en ~L·~d:lkt voor t nuu-n l'll \ï'llchthootIll'n, en de ligging zeer
geschikt en J,:'l'ztJild 1',)(1;' i'l'rll! 1l:l'lItJ wonill:!,·Il. 1)l'I.l; biedt eerw sohoone
kuns' aan vour di"!l'11L'll di· l)l'~"":'!! zijn um z.i,:ll van erv'~11 Oil phlatsen
te vOlll'zi lt :1 "t ti· 1:1' "llt"II I':ill Zlii·1 .\fl'ik:l, ti' IU,'CI' dual' heschikhaar
grondell ,::,:1 t' ;-;tr:Illd Z,',')' 'ï'La'IC',;c1t zijn, I'U tll gelijkertijtl bic(lt het
eene: Yeili~.. ';I'l,hkll'.~;.:i,,~ :U:I K:lpitali,u.:n,

XVrfl. :-;t:t·Il.JL'()d.'!,t nm :21) mllddl'1I h.I,",..
XIX, Yaatw,'rk, 1:2 ~tllhatL'n I'an 7 ox lj leggers {'Ik, 10 kuipen,

2 wijn PO!I! P"'II, 1"L'g"r~, pijpt'll eli h:dfamcn, trap-, ollder-, en andere,
balie:> kLV,'r l'n B""rJl'rij~~cl'l'e']schap, ('nz" 1 hran,lewijnq ketel
llleg~ '1', ~:'" t, IIit'illl'), pll)('gen, t')!;.;en, vo.er fn;l(.;hiue, eDl,.

XX. I Kapkar, 1 d,)..; c.lrt (geimilOrtct,rtl), lopen do., 1 ~hotsch
lar, 1 hoklnl;';Pli. I ,che('I,,,kll)k. tuig,'n, zwing",ls, enz., enz.

XXr. Iitl J!I,J\;kc,,'i.1l \I'aarV:ln s()mmi~l'n in molk en anderen op
kalven Zi,IJ, :2,.1 V"<lr7.I'II, I hilI (Aldc!'I1(,Y). 2 jong,'paarJen.

'XXll, ~ Jpngtl I'aardt'n, ..J: Ez('L~, n Vette Vllrkcns.
Huis Meubelen:

;Eln "I',,,,:~: ,I:ler '~", Piano (zoógotl:l al:! niellw), K'~ehel"piea:el:!,
gl'l,'g.:nh :,i- :-1." 1.'!" ,,1,:"'-, I'UIlt]e-, Balllboo-, UI 'flll~c TafeL,. 2 Easy
Chair!" f- I:, ,::,:::~' ,:'1" ~ ~.r..I,·ira <1:" 1 Zeer OI~,1e Secretaire :-iufa.s enz.
4Jilh:"'I' (:t 11-.." f' I' lw.,Ll;:::(·n f'ra:l,,(.;he L~(ljkant"Il, met bclmngscls
eD nwtr:l'" :~, 1: l.1 !t'l'l'fl Ledekant, .', Strcto'l"r" IlWt matrassen, 3

. dubbeL' 1\ i, ·d·I';,:I-I"n Illet Sl'i"~i·I;;I:I';, 1 Jfallollihonten Ladekast, 3
lIartneren l.l. :,'It \', ;:c1: Tilfc!.~ Iltl't Toikt SetklJ, c"JTlpleet, 3 Toilet
tafels met ;-;l'iq.(l'lgLs, ;j \\'a';l'!l taHs lW·t settel!, 2 Kantoor wasch
,.tafek

EETK\IIL.. l'; 1'I:i '.1,' \';I\II!FI~;-3 doz. ~tnl!kn, l1fahoniehouten
.Ain~('L Lo: 1. I li) (;" ::'1 :.1. I , :2 ~i L·hn:lrll~ Illet S!,;o:gt·]gla" Dumbwaiters

G,f00t,. ::Ia;l'; !., l~U,kt il. ::! k1e;lllTe do, .~ tafels, 1 Kanlool'l)osk, 1
eJ!ktaf.,1 lll':l :\a ..: ;\[:1\'::1:1",Ihl1(!- en AIlde:'" Lampl·n.
'Efn gn,utl' ]J',jy,!'!!Jud ]~tr:la,:;"e Glas- en Altrllewerk, Messen,

en Ll'j ...L~,~"Ilkell- l',l ~IL'lker~ C,'reedschap, 1 Swing Karn, 1
. Ser,arator. 1 .\:;\{'rika:lll'iche Karn, 1 Boterkoeler, 3 ~toep Bankt:n,

. et(.~1Jc1érl~ ;\t'tlkl·ll'n te Yl'.'1Olll te meltlcn.
Y cl'koojJing tL' beginnen na a.aDkomst \'an den ochtend trein.

P. J. BOSMAN en ZOON, Afslagers.
:"Stene~bo::i~h. 1,) ~eptl-mber 1S~lï.

X,B.-f'bllncn ;,all dl' ycrlleeling Iler pla.at!\cn en Erven 'zijn op
aan,raa3 bij de undcrgett"ckenden gr.ltis te bekomen.

P .. 1. lJOS:\IA~ E~ ZOO~.

PIKE COUNTY JACK FARM,
LUKE M EMERSON, Eigenaar.

Oprecht Geteelde Ezel-Hengsten.

D~verwachtll en Jeo!", dUll heer E_'IEi.;:O:\ ingeyoerdu. volbloed en all,
• geregl~tre('nl!\ oorll- AUll'I'1kaau8che en bIJ paarden-merries
gewaarborgdo Ezel-bt'Tlgstell, hoogte vnn omtrent 14- hanocQ tot lT>
ballden vol, zijn geland ill gOCdl' l'onllitie ,en zullen verkocht worden te
WQrcel!ter op 2:3 t-:il'ptemucr ook meue Cl'no fraaie lot yolbl()(·u cn

, pa!ll'l.leu-hengstcn. Deze zijn zoMder uitzondering de
lertIl ooit gezien in Zuid Afrika. •

BECHUANALAND ARBEIDERS.
- -.:::::...:::=-- .

KENXI::;(a:\j\(f ~l'dliedt hiormeue Jat (J't>n vordere bezendinY

Uechu:lIl:l:i I':ill d:uli (lS dezei') alhier V"I',I',wllt IVlJl'dt. '
.. Er zi)n lI' l:!.j. slel~ke ~n,g'eh1l\nle, en :27 g..JlUwJe manspersonen

ZIJP m"t .,[ vrou ....cn L'n ,:3 lonJt!rcll en 8 wt"luwcn-Totaal 21):].
J. BO::-E I~~ES,

. ~reciale Commissaris.
'. Kantoor 1',!11 1:"11 :--::,,'ciakn Cotrlllli,,:s:lris,

·Hl. (;J''(\l'~tl':ut. i\':ll1ll,;t:vl. Ii ~t·Pt.. 18Q7.
, , .
~ :~\",

,. ';-. .~ 1

'. :, '.("';
- ~. ~;.
- • "l'" .' j .

EN nanFC'!IClII'.I·,''i):0r,t!.,r-.\·iJ·'" \tat tie yoortleelpn yan liet gebru:k
,,' '11 I' ' en,Villi :'\It:'~'! t.-i ' .. :I:'i" ~1:'11WIJz{'1' Guano betreft a.lsmede deszcHs

MftlPrl,i)f'ltt'lt ,'UH'U :1l1LIL-re1'.1teute ~Iest8()ortcu of Gouvernements Guano,
op gedaan word"n door l1e plaatsen tt, beweken 'ian:

Den ':eer D. J. SMUTS. Droogevlel, Malmesbery,
to ., F. MYBURGH, Elsjesburg, ..

" ".. DJ..ANCKENBERG, Wel beloond. Philadelphia.

./\11)(11 t!s Thomas Blauw IJ :ter Guano toout de Haver enz. hooger dan
andere me~t Sc'OI ten.
. .orders voor 't volgende seizoen moeten dt,delijk ingediend worden.

.OODH~AD, PLANT & 00.....~.... . .. "

~.

I' ·r,"·. ".
f ~~
s. 'q:

du KoorD,. . , .Ham-
mane Kooro.' 8 "0, Gant, 9 .~
D_lboomen, 1 ~l, St.Oe1eD
~~~~l;aU= PfKETBER.G.
KanDeJl, Neaotie~, B~... ,'. --- ~. KAAPSCHE
Blik.eD.IJzerwareQ, ao~JDII&!'D :Pnb1ieke Verkooplog ".J\~TS SPOGIIBGEII,
12 dOL Theegoed, ,I ~ B1IJIoo ' . .'. . uv,"
Klok. 1 J..very Platform. Schul, " ':. OP -
enwatv~Z&hrérden~ DINSDAG, {)Qerober 1897, TDDD8 VOOR DWAB.8LIQ&IR8~

D. J. :MALAN J:108, ZpOlif AAN . .,-
x. L. sMiTH 4' o«. .A!,~tf'I. "·KUILE·N." T' ~~ 'wordenh mleits'dese ge-, . ,) " DE ' n-.et .. voor et ,veren van

Publieke Verkooping ~ ~:,i=-H=.,~,~~
TIl DB ~dergeteekeDde, gelaat dOor 10,000 Jamb Hotlten en 10,000

MALMESBURY den beef WW.Wl VBB8.PB~D, Kam HouteD Dwan1eggera 7 voet
, 'I' dW zijne Boenlerij aa.j •De KUilen', bij 10 daim bij :;duim.

oP. ' gat opgeven, sal publiek vet'koopen: V 0I'ID8D yan Tender en alle andere
lOOSDIG, st ~SBrTDB,1R u. Den. te Veld staande Koren- bijlOnderheden kuDnen verkregen

"'!' circa 27 mudden, worden UIl de Spoorweg Magazijn

DB Heer C. CoRDIa, die IijDe '.200 Slacht- en Aa.nteel Schapen Ka11toren,~·
achrijnwerkers bezigheid naar 20 ,'> do do Beesten . Versegelde .tenden geadfesaeerd

elden! gaat verplaatsen, aal Publiek U Varkena met kleintjei. aan ;dUD Controleur en Aodiwur-
doen v'erkoopen, alhier op het . 8 :Merries ' " ',. GeDenal,. Kaapstad, en van buiten

1 Draaimachine,' voor .hoot en 2 Bzela ~erkt lfJ:.enderavoorDwarleggers'
ijzer. . 2 Karpaa.rden iullen ont.ve.n~ worden ~t op

2 Timmermans- en Schrijnwerk- 2 Wagena ' DoDcIe1Wtg m.ul~, 30 September
en Schaafbanken. , Kar 1897. '

Schroeven on krammen. l' Nieuwe Zelfbinder De laaJtste ol eenige Tender niet
Verder alle soOrten van Schrijn- 3 Gebruikte do. noodwcnaig te worden aangenomen.

wer~J\] Gereedsdhap, van de beate 4 Span TuigeD, komploot .
JOOrt en in goede orde. 1000Bollep (Versfelda) Tabak, W. SINCLAIR,

1 BJaaaba1~,1lot p'lanken. . . Boerderijgereedachap ell:&. Hoofd 8poorweg-MapzijnmeestAlr.
1 Eerswldu SchriJftafel (bureau) Kaotoor ftD deo
1 lot. ornamenten VOOT verandaha P. J.RETIEF~Afalager. JIOOt.d 8poorwes-lrlaaazijnmeeetcr,

en kachels. . VfIJldn-lUntoor, Kaapltad.lá 8ep.1897.
. 8 Bokken (trulJaela), 1 stellage, Piketberg, 13 ~97.
een lot Spijketa. Schroeven, Ruiten, :MALMESBURY
V erw, en een menigte andere g0e-
deren te veel om te melden.

C. CORDES.

'1
, de
OD
bn:ril
ou:

-..,\j
tofl
DIll

f ' -

KIESAFDEELINP STELLENBOSCH." ,
F!fKALE AFDESLING STELLENBOSCH. .
Kennisgeving van den Civielen Commiuaria, tIat een Hof door hem UJ

worden gehouden om de lijst van de Kiezt'r8 te herzieI" te
amcndeereIÏ on vast te stellen. . •

r..1IER_BIJ .G~SCHIEDT KE~'!iISGEVING dat de Civiele Com-
ml_ns m de hofzaal tal zIJn op den 22sten <lag van September

1897, ten einde de kiezerslijsten voor de Afdeeling Stellenboecb, finaal te
herzien, te ~~endeeren en '!ast te stellen. Alle ~nen wier eiaohen
geweIgerd 'MJll door den regtstreerende beambte, of wier namen ~hrapt
2.ijn van de voorloopige lijst wegens het toelaten van tegen hen ~
objecties; en alle personen die'schriftelijk geobjecteerd hebben ~n het
recht van ,eënig persoon opgenomen in gezegde vO!>rloopige lijst om aldns
opgenopleu. Ur zijn, of tegen bet' recht van eenig peftlOOa eiaohen.de om
zijnet! ~aql ~registreerd to hebben als een po.rlementaire ki~r om
aldu8,~,~~rd te worden, en alle peNOnen tegen me a.ldua
geohjec"!.7<;mogen v~bijQen c~n OVeJ'Itaan Tan den Civielen
CommÏBsaris op deu d3g e:n ter plaatse voormeld ten einde hua.ne
gezegde e~ben of objecties te bevestil(en. Alle eiacbers en behriaters
moeten ~êfsch~nen 'lïêtzij in pérsoon of door oellen apeciQl in geIOhrlfte
gemachttg~t!D ",gent.

GedSS'teelend, den 2den
,'. ~ .

.'

da~ van September 1897~,_
FRANK HEROLD,

Civiele Commiaari.e.

ANrfWOORD OP REKWISI'fIE. en

Van Rhijn~dorp, 11 Sept., 1897.

Aan lle Hecren P. P. BOTHA, n. P. II. loRDHN en de audere 92 Heercn
,'an Goudi i die <lt? Rekwisitie geteekend hchbca v~rzoekende mij
wt"der vcrk esbaar te stellen ala''-Kandidaat bij. de aanstaande ver-
kirzing v den Wetg'eTPndcn Raad.

. UOl'
" ,Jar
~b:
een
Dar
. F

E.ucuteur,k!lm"r'; en Voogdij- ,n
Brand- A..,urtJntJe M(J(JI#lw.ppij.

" _Ilent 1411Pablate Werken.
IK uank U lJ, rtelijk voor de eer mij aangedaan en het vertrouwen in

mij gestt"l en daar UEd. mij dantkt voor mijne gedane diensten
in den Raml zal het dus voor mij juist niet noodig zijn d~rop terug te
komen. .. "

, Word ik herkozen, zal ik geen greintje afstappen 'Fan mijn .inge-
slagen WAgen op mi'ne afgelegde Parlementaire loopbaan van 20 J~~.
Mijn dierbaar Lan& en Volk gediend heb&nde en daar U belooft mIJn
Candidatuur van harte te zullen ondersteunen, neem; ik dezelve in dank

TENl>ERS •Yu der S'IJi IJI.elmo 4 Ce., lfllal't'
MlJ,lmesbury, Sept. 1897. , AAN COltTRACTEURS.'f'ENDERS lollen ontvangen wor-

1 den door de ond81'geteelrenden
tot op lrlAAN'D.AQ, deQ jOlten dezer
y.an koopet't voor dat gedeel~ van
de plaat. "Kleigat," Mahneebory
Afdeeling, behOOHndeaan Jongejafv
A.. SLABBE&.

~
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SCllOOL TOOI; KUl8TD.-I..UPST!D.WELLINGTON.

Resident M.agistraat Kantoor;
Calvinia, 14 September 1897.

mENDERS worden gevraagd voor
OL bet bouwen van een School
voor Kunsten, Kaapstad.

G. W. KOTZE, .~, S~es en Voor-
$ecretariJ. WB8l'den van Kontrakt, konnen

gezien, den Vorm voor Tender
~ verclere inlichting verktegen
woMen ten kantore van den onder-

lain Stralt,- Wel1ington. Alllbei.l· AaDlbieD' Aambill I ~tetaingen zijn' ~pgemaakt
___ .:&tNDEIdJJH door den neer SYVNBY STOT en

Up Dinsdaq~ 28 SePtember, U~~DuiJtiml' ... ~ :miSIak- kunnen aan zin kantoor, 43 St.
's morp ... ten JO ure, II YOOI'IfIIP'OI8II bel UCIlt 'Ian ~ Kaapstad. ver~n

..Mt_lr.. . 1'IILI& IJ mn eDlIDIDDIL wor&.. op ~ deposit van £3 3 0,

lALde ond~ •.,,,,_-::-nde publiek tegen deze 'wellende ~. die ~.aY gegeven worden op
laten verkoopen djft Erf. gelegen . ' - ontvangllit van .. bona fide Tender.

a bovengenoemd." Het. Huis. is 1)E Uit!,oder n.n eWe Hcoe.ToUe VersepJde T8Dders, duidelijk ge-
nieuw en hecht ~uwd en bestaat HKediciJn apoon ... die eenipdwl "'reno'er eor .&.... "chool,
't t . f '''k '. . die MD oemorrholda ofAambei81lltden DIl .L' An C

Dl •• wee rne e" e ~D1ngen, om ni~ laDger .draIen, maar sUDe behao. Cape Town;" .lollen ontvangen wor-
altijd goed verhuurd ZIJD, or-bren- deliog da4alU" &e probeeren. Geen kwel- deD tot DelmDDAG middag, 30
gende ge~geld aan· hnur de som '!&Jl Hog, peD verliiDdel"l"l Tm het· pwo04!t September 1897.
£72 pel' J8M. .In d. eene wODl1ig dagellJklclle ...... maar een:u.ctief. TeJid
word~ een·winkel-bezig.•• heid met,-t Aam1~."'" eD Bne1werkepd 0....... 8ndQl'8&1'8 moeten twee voldoun-

gad
d deze IS........ - : lBorpb ~_Y8ftIChatfon voor de

sucoes reven,. ZllD e eene Prja iO/6 per Poittrt.el f ~_1. 1lÏt.wn-ó"".. ftD het Kontrakt en
der beate stana. JD b~ dorp. . . ~ ...,.- ••~. -t§ ,

KAAPSelIE Betere ge1dbejlegging is in,dezen TIIBJtaUQB.uannL vu DU DO ~ Borgen moeten den Ten-
t"d . t te bedeDk de d· J. W. KR AH'" der onclerteebnon.

UllVDVDIIV.TS 'SPOOII"~D. IJ DM . en, en ~ le -. De= of _1D'f11 Tender nietGO IDl\DDIIDft 'd lIUDJI. :naar eene aan~me .WOB.mg zoo- .&mtuu. 1focaa, ~ X nood --e-
o ----:-' wel ala een.goeden :he118beid8 stan4 . , . 19 te word~ aangenomen.

Tenders voor ){apIijU-nrtll, 1898. uitzien, beboo~ van dese gelegea- Der Boeten,Vliend in lOOd H. S. GREA VES,
, ENDERS W'Orde~. gevraAgd heid gebruik te Diaken. lIDMAQ Bmoo&TmlmBB Architect.r 1.._ le ..J . 1 C WAGBNBR. -' . ~ YID Publieke Werken,

voor mrt ..... van, ",e TO - ~ . 'I' DR.• '~ ..VBt.L8,' " 'Cal~~ Kaapstad, 15 &pt.1891.
~dé "'''Waren (voor dienst van bet K. L. snm • Co.. J.fa1agera. , .' .
Spoorweg Departement gedurende· . . , .~. '." •
bet jaar 1898. ..A'L VBV" ,1Attr...'_ ... pl~lI- ,.1Ul Da1dl·~e Welten.

\ W8lltelijke, Middel- Criterlon en Bad lItlI1 _ .." Ta %UH ~ , JUl ' ....

Medicijnen ... ···l~ s:i~ (vroepr BAbLOOtUHUIS) J "';' pil,,,,, JUi. Jt.~ k ... 0....... 'VaD Yea.
Proviaiën do. 18 a...uti; G*ipolariftea w
Mon5ters'~ap ~~ Proviait1n kunnen J. P. JJ.';;;;'. J.~. ~n_ .. ~-=Jt':':,-:j:!;::
J!'ezien en V<;n'mt'1l .ván Tend~, Ei~enaar. .__.
Voorw8arrlen van Kólltrakt ~.a1le -r--
andere bijzonderheden ,:verkregen "-tb.s IIJ. 21·' T,llI(roo( Ad,., t
worden aan ~e Spoorweg )lap- •Cri/,no. Hlf,/''' .,
zijnen, Kaapstad, POrt ElizIbeth en
ooet Londen. .

Verz.-gelde Tenders geadl"888eerd
aan den Controleur en AnditeuT-
Generaal, maapstad. van' bui_
gemerkt, IC 1enaer8vOOr Spoorweg-
waren," zullen o'!tyangen worden
tot 0v Dooclerdág middag, ,21
()Qtober, 1897. "
. .De JaagatAI ol eenige T..nder

noodweuaïg te .. ordenUJllgM'''lOmen.I·~~kll-;;;;'
.vi. SINCL,AlR, "

ROoI1tl:Spoj"".,~.·

T

Publieke ,Verkooping
VAN BEN

Kostb~ar ~rf, MalJnelbury,
14 Sep~ 1897,

aan.
Verblijve met Hoogachting UEds. getrouwe en oprechte Afrikaner

Vriend, , P. B. V.AN RHIJN .

IN nE

·,·RUNDERPEST. •.
." ~...... ,

l\'lITS dez~ ge~iedt kAnnisge~(r dat op ,e.n J_Jadezen datum de
Ll Invoer1n~alllJ Hoornvee bmnon. dit distrik~, dan op ~rtoon
van een Certificaat ge~k8nd door een Magistraat, Assis«mt- Ma.gJstt;aa~,
Vrederechter, V_~ldk~rnet of ~nig Li.d van ~n Runderpest Co~881e
dat het Vea vermeld ID zaodllDlg Certtficaat Dlet komt van of nabij van
een besmette I1r ea, .ten strengste verboden is.' .

F. PHILPOTT,
Resident Magistraat.

St.
7

GEVRAAGD
11'EN Onderwijzer, ongehuwd, op
L:J ceDe woonplaatiI, 40 minuten
van Vrijburg. Salaris,£60 in het
jaar, ko&t (ln inwoning vrij.' .Ver-
eiscbte~: Nederla.ndacb, ~ngelaoh
en Muziek.

of
sea

lJ

!r
objE
are

D. J. PIEN'AAR.'
De Pastorie,

Vrijburg.

K E:'\ N I~G EV INO.
.Dr. R. i KRUGER, Staats- exrunen

.' ,t, 'l" Duitschland,
Pllarl~ 'het Stadhuis. yoor-
heen gedurende 5 jllret1 praktijk
uit'bl'6OOfend in gtoote, Duitscbe
d?spiWen. Specialist vrouwen- en
KlDderkwalen. . ~"'.. - .

De uwe



~GRWEGER.

, :\ Lederen
-; en Schoe-
I:Jl'U gezien
\' oor-vaar-
:tlle andere
verkregen

',\ ('r' Maga-
I:i:z~beth en

I!t:'udresserd
:, :\ uditeur-
van buiten

:i~ xpoorweg

'f' l'Tl worden
.t " -+Novem-

'ender niet
~:l IgtJUVU.ltJUj

j;~.iIR,
':tlijum~~r.

Illll't·Slcr.

: -. ~7

iE

POORWEGEM,
~RS1EGGER8.

'Ii:s daze ge-
kn'rL'n van

'1\ (Jf :20,1)00
:c',lc';!gcri' of
, en 11),000
.: .;ers ï voet

'1 alle andere
,'..,._.\:I:;'krez~n
.. ;"iagaziju

. c!"f'l!flressoerd
111 Auditeur-

, lJ van buiten
'; ])wal"1eggers'
,'dell tot op
;,, September

': T cnler niet
. :l:I:~,:';"llolUen.

1..\ I 11,
, i ",",,;1£IJ tl meester,

~
~.

Jti~k~Werien.
CTEl)RS.
.,- ~llPsfiD.

i ~'L',raagc] voor
",'\ een :-!cbool
-I 1d
,',""; ('n Voor-
'.r;lf t, kunnen
""I' Tencler,.,etl·-
, ::1g ver~egcn
va n (k!_>onder-

'1,:1 opg>maakt
\,.T~T-·'t'n
.i ot oor, 4,:3 St.
-r.ul, verkregen
-: t \'an £:3 ~ 0,
l'n worden op
" .ii,f,: Tender.

:", dliidelijk ge·
Jr "\ rt t:chool,
~Vanlren wor-
~llid~lag, 30

:1 tw.:e ,oldoen-
.JlT,'n voor de'

Kontrakt en
)('tell den Tell·

~ Tender niét
dl aangenomen.

Il~LtVES,
Architect.

kt' \Verk~·ll.
.1 I. I.', ~<'!JL 1697.

~blieie Werien.
a.n Ve~

E:R.S
,1.1'.."[ voor het
.. I l'n maande-
, ot, \":In het
i 'IClrllt,''' Hope

" \ UlJr het doen

,l:n kLmnen
l{:lIl(Oft: van

1"'1\ lt'!' fool'
oi'.',~ Hope"

I ~:'\ d~,ur en
:.",1, 'Iild, oot-

\\. Ul'usUag
I' I 'J7.
-~>;~nJl'r %)iet
, " :la n\('l·nonieil:~.

, kt \\' erkell,
~d lj~i,

....

.,_

KFNN!S' t I·~.vINa
Assurantie van de Gon~rale Post en

Telearaaf .Kantoren._._
TE~DERS zullen ontvangen wor.
den ten kantore van den Controleur

Pil Auditeur-Generaal, Kaapstad, tot
DI:ois1 •.«imiddag, 2,8 September 1897,
voor de Assurantie van de Generale
l 'ost en Telegraaf Kantoren, Kaap-
stad Aet totale bedrag to 1I7n,Prl" ...

Vl't':I",dUrt'l'rd 1Jll £160,000 niet te
b'l\l'll g-aa'l1,waarvan niet meel' dan
.U ~7,OOU op de Gebouwen zal
l.,',·ln;d worden; £:lOOu op Stoom
.\I!ll;llilll', Ketels, Dynamos en Toe-
Idloun'll en .c 1O,OOUop de Meubelen
eu toobchoorvn, enz. respektievelijk.

(; l',·n touder bevattende wat be-
\.;"!ld staat als de "A vOl'age Clause"
zal ill !\.lI11nerking komen.

Tl'l1dl'raars worden verzocht te
llIl'ldl'n het lwdmg van risico waar-
voor zij wensehen in te gaan, en den
pnj, pl,reellt door hen gevraagd.

Dl' gl'uouwell zijn geoccupeerd
door het Departement van den
J 'cht mee-ter-Generaal. .

V(,lIL' bijzonderheden kun neo ver-
lin' zen worden ten kantore van den
Hoof d - Inspekteur van Publieke
'Verken. ' •

C. W. T. Dl'MIXY
"

•

pro Hoofd-} uspektour
van Publieke Werken

'l'an"lr,.'nt '>;'ll I'ubli ..kp Wvrken.
1-:,,,'1'''['',1. il; "''''pt. I.~~17.

ASTWKKPKN_

~bli{jke Verkooping
VAN

PAARDEI, VEE en BOERDERIJ-
GEREEDSCHAP.

In den Boedel van wijlen den Heer
'VIJNAND STEPHANUS SMIT.

DE Executeurs Testamentair van
bovengenoemden Boedel zullen

Publiek doen verkoepen op

MAANDAG, 27 dezer,
Tl1 10.30 rVR,

":i!:-

Jn de' RegenbuL: '.
werd de IIWI dnalpead Dat. Het ut
worden bezos;gde hem eene verkoud.
heid. Door <~rwaarloliDc der, yer-
koudheid; ODtltODd eeu boêat. .De
hoest wierp hem op het dekW ~;.',.
Eene dOSiS Ayer'l'Kcnen Bontmid-"
del terstond iDgeDOlIIOIl. lOa "
verkoudti.eld ia den UIlftDC .-tuit
hebben. en zou ziekte. HjdeIl __ kot-
tea bespaard hebben. Het buUmid-
del voor verkwdhcid. hOCJt ca alle
lOagkwalea is

Den Voorraad, bestaande uit.-

10 Paarden
30. ~Iacht- en Trek Ossen
lio1'lallflsehe Bul -
2[, Koeien en Vaarzen
;JOHoonders
J Kapkar
1 Tuinierskar
1 Schotsche Kar
2 Ploegen

Jukken, Tuigen, Dames an Mans-
Zadels

2 Karn"

Ter!zeffderTijd zal opgeveild worden:
De Huur van 3 Ptaatsan,

Grensende aan die Pracbtige Plaats
" "ti I d R' I·" L . 'v 11 er an s tetvlei. et Elgeu-
dom van den Overledene.

Deze plaatsen zijn gelegen ·nabij
d.~Dl~~llsdol'fne- W~g,Clar~).[nWlt,;~n
zIJn 1)IJzo1lJer geschikt voor Groente-
boeren en Landbouwers,

GH4e .... 1IIts lf ft "" * I...... T ......

DOODBERICHTEN.

A,I.\", Fum ili« e n \,dt'l1lh'n' w<)1'I11
• hll'rm,'de Lekend llelDlU!l;t dat het

d~ w t ] .I.., Heereu was ou v-rwaohts V<I1l

,'::I.l' !.lj:lt· Wt'~ te nemen PV I:~~t""l't~lllhcr,
":lH' .l i-rbare :\Io<'tler ~!ejuf. de Wed.
Fla:I!'\LII II, IowGoI'en Jurgeus, ill den
l'n,[,:n!tlill van ,~:? jaJ'PIL

Il.UlI' leven WI\8 Christ us.
De lx-droef'de k inderon,

J'HILll' 'I!,)!:KEL,
- :\L\. BH. ~,11)ItK EL,

!o(eb6rl'II Frvislich, G&1'IlI1'.u&pD DOOa

D~. J. C. AYE~ '4 CO.;.
LoweU. , U.&A~' ."'-.

Ayer's
Kersen
Borstmlddel. -.'

"

OrEln.r:DI';.x (JPL\ :-'''I'telilh.'r lIa {'''li
kort z iek bed van 1.. ,'[1 d;(~en aau

: :.11 ,rtl mat n-, «nz» f!'l'lit-'f·l~ \~allt'l', FRF>
,'ERIK ('l!I:lsTOrn;r l',\R"TE'i';, oud 7~1
J,ur l'n cin_.a ! rna.ur.Ir-n. (it.·z. ::;1. \.. ,,,\"~).

T,'Yt'll,; \I l'rcluil "lh, hel I'd,; I;ill;.:"n en
v:: .:!I'[,'Q L:tn"I'Jk be.Ia n k t, \'l,()!~;1 dl' beer
," \I.,!. J.\\ Lt EL"'" 'l'I1C:'EI: van
i ' ':!:l)i)~ n i.rua}, w.iar d\..' Uverh"tt':1f' ~t·:-'t"r ...
\l'rl \ .. , ,""f,r .!!PII'I{ 'il~ \\"l·ld,~,JPIL lït
1..1 'JIl dl r ::'"I.;'_lll!t·!!j~:(' k ind-re n.

ronr ELIZ.\nETIl.

:MARKTPRIJZEN.
NO TA ,-DoJ Verkaopin1. za! ter plaa'tse

gehouden worden,

Op Maandag, 27 September,
TE 10.JO t nn.

S. SMIT,
Executeur TestélPnentair·

C. r. A. Pn:a"ï';r.,
.Agent VOOI den \' erkooper.

J. J. HOl'MEYR & ZOON,Afslagers

-_._;

.]1; "E'·T.-(I'rlr td,;,!1'Iuf).-IM wOlmarkt blijft
stil maar lie tOOD is YMt, ,lAar· verkoopen vertrou·
wen hebben i. de pO'Hlie van den h~"I; naar
goede \YoI" nav""g en Dieuwe '(lil ga,t W"iI' tegen
de boogo;te prijJOen. Op de markt van 'berleoocbtend
werden :!SI U:>.Ip.nftangebodco en lS:1.verJuY:ht. ,lie
roor handen .ijode voorraad is ~
ooien .

I u bolt ...."l i. cr meer DaY"""lI naar IOmerb ... en
OD!:""'" '.J() ~l\h!D lijn ycrltoeht tot O:J Hd. TOOI'
,uper'_'u,c f'!'f1IJeo. );Li~, ...CI~:1'UIt nw win-
rerhaar, on tot "p lru. lA"er ge yoor de Ida_
die Du voorbanden i.. maar lie yerkoopen lijn Diet
h&A;'!lg om bet te laten Ioópen,

NIL"" "';li"l'Cn.eUcn ill n&ag tegen 3i. beacltad1h"
ric 21; KlUlpschc oll1'eranderd h. Id., ADguraa ge.-
naa;:d t<gen &D igsliD. hoogt'rell vriJt.

Huiden lijn OD .eranden.I.
Y oi"W.rn: .. eeren, zijn 00:; ..... t : Daar alle IOOrtee

a.colDpetltie, terwijl .ale 'boofdakclijk UIl de orde
&lJD.

IIJll Lr I;....ku i l,
.\ful'l're ':-,lJUrlt S"'1,t. 11,;.1";:17.

H.l\ZAAR.
Dl': .Ia,lrlijk~c~w bazu.rr LUI Let

zll~t,'r \VL'I'kAe:'.cl.~chap ,. Bid
. n ~.\rh'id" zal ","houden worden
Ui' Woensdag:'" den 2,:Zsten
Dezer: A:'.nnlng tt' uemcnom 10
\I " 's morgens.

\' etling v.in Leverule have etc.,
lell lx'~illllen prt'cid ten -t ur','.
:~:[n. den avond zal Musikale op-
YlJL'rlllgtJn gc'~eYL'r.J I\" .r.lcn door
een Brass Band alsook door ce nirre
Darnes en Heeren. 0

Paal'i, 1'7 Septemlier lS.9'7.

----~---_._~- ._---------

Pn blieke Kennisgeving.
.A.ftleelingsraad van Ceres.

I{EN~EGEVI~G geschiedt
1... hiermede in gevolge Sectie

T7):!van Wet 40 van 188\), dat de
Afdeelingsraad van Ceres voor-
nomons is zijn Excellentie den
Gouverneur to verzoeken een Pro-
clamatie uit te vaardigcn ten effekte
dat de Sectie van den Hoofdweg
binne.n deze Afdeeling van Plat-
fontein naar de grenseheiding van
Worcester ophouden zal een Hoofd-
weg te zijn.

KIMBERLEY.

I!. ' •. d.
1 14 U
o 17 0
020 0
1 1 0
o 7 0
o 17 0
o Il 0
Il 17 0
1 6 0
o is 0o 2 ()
o 1 6

£ I. d.
o 0 0
o O' 0
o 0 0
'0 0 0
o 0 0
o 0 0
o 0 0o 0 (J

- 0 0 .0
~'O II
-< 0 0 0
-lOO 0

~e",I ...
~lieliea
Mieliemeel •• ,
Ka1ferko<lrD...
Zem4llen ."
Haver
Voer ...
Kaf .. ,
Uien... ...
Aardappelen
Boter per lb.
Eierw

K [1\4 NISGEVI NG.

DE ondcrgeteekeuden lullen niet
. gc-Ioozen dat er over hunne
plaatsen Modderfontein, St. Helena
Fontein, Bokkcram, Dwarskersen-
bosch en Veldrift zal getrokken
worden, zonder hunne testemminv, n'
met eemg soort van vee, Ieder die
zich daaraan schuldig maakt zal
volgens de wet worden vervolgd
ook zullen zij niet gedoegen dat
Iemand op bovengenoemde plaatsen
zal jagell zonder verlof van den

Op last,
HENRY CARSON,

Secretaris.
Afdeclingsraads Kan toor,

Ceres, 15 Sept. 1897.
I,o'(Do. lf !lEPT. (fer t~'\f.) Op de

ADt .. erpenseae .eiliDiCn wordt .. :>I 9tJ'Itoeb~ ~
il. boo!.'eI. , - ".

SCHUTBERIGHTEN.

A A~W f~HOUDEN in h~t schut te Harte-
beest kraal: 1 bleek roede 08, gemerkt

rechter 001' slip. linkeroor halfmaan VJUl

voor, omtre~t aar oud.
Veri:ooping ndien Diet gelost I op Zater-

dag 2·"1Sept. !Jjl, o~ 10 nul' '8 morgens.

C. F. de JONGH,
ScbU~UJoc8ter

eigenaar.
P. nOCH En,.
(~.M. S~IIT.,
S. T. llEYXS.:

St. Ift·lell" Fonkin,
ï ~l'ptemi)el' 1':<~'7. Hftrtebccst, Kraal

Tulbagh 9 Sept lS97.

LOST TRANSFER. LH lE R in het ;,chat zijn ()pgesloten
. . h"Vp.n den geoorloof Jen tijd, 2

NOT 1(' C i, "l'.rl'~''y gi.H'n t hat wc Ro~,~ Ill'ui~, K~I,. Merrie Paard~n ou~I'-
Inteud applYIllS! tor' a. certi-' melkt. omtlent.1 pren o?d. ,IndIen met

ti J 'f I D 1 t· 'I' t gelost yullcn dezeh'e alhwr Uit de Schut-
e copy 0 tIe L'l''. (> ran::;.fr kraal verkocht wordt'n Zaterd~g 9;)

made (ill th~ -+Lh ~fay 18GO by September I~~17, des v~rmiddagli o~
Pnll[S C 1I:1I1,r, \'(IIl:.;TEr( in favonr lt) nur.

of ~n:I'rr.\\rt; JI)II ~:\:\ES R, 'EWfT

YORsn:R wlwl'cuy c"l'tain half partI . t' , f' )Iienwel'nilt,
or il lare In eer :\ln J'lece 0 'jliltrent 11 Rept. lK~I.

IllOW f!t'l'hold lome! e,dled "'fYGER- _
l\: LOOF" silllato ill tho division
of ·.AIIJát fiL\1licol'll :tey of Lower
Sca ('Ol\' Hirer,

~[l!U.~ll ring 2,'J: (j ~lorgen anu 02
Square j{()od~, WfL~ cJIl\'l'vel!; and ft
nll l',·r·ml:-i claillling to have any
objl'C'tion to tho i';Slle (Jf i'llCh copy
are hcreby reqllired to lodge the
~allle ill writing with the I{egistrar
of Deeds iil Cape TO\\'ll within
foul·tet'lt days from the publication
of this Xotice.

Markt Plein Lo~eshuisJ
ltVELLINGTO!lf.

_... ,".I_~4

W. THERO~,
Schutmee8ter.

."\'-.-.; ~., 0 rR & CO.... ; t i it J; 1~;' - .
-' . I' .,.
...;I \. ~_l ,: iL. ,
i,' , . .'.Sï/GD ,~.; JARE.V

>'1';," ,.'n Zih'l'ren lioroJob:~oJ IJl
\'. ·"IT:>:I.! ,·..hnudflln:

GCS. TIWLLlr, - --- .. _ .
. ll.pJllicant·~ Attorney. Aan al/en die aan hunne Doogen lijden

GE3anKT

DaDeel'. Ooit 'W'a.ter.
HKT F.\A.LT NOOIT.

Prijs 2s. - vr post 23. 4d.
Vcrkoch~ door alle Apothekers

SGU\)I)I.KI\"[JE!IE.:\. w.·lls,.'ht'nde "t'll

a:lII~'!lI"I[11, gt'rit>f1ijk 'I'.'rlolijf er.

g .ede ~hug tt' hebbt·n.alszij hit'l'heeu
komeu (Jill np!oiele1Jte worJ ..n, ~die\'ell bij
dt'n OrJlh,rgetedteude aanzoek le dm'n.

Termen: £9 lOs. per kwartaal,

_.lNasschen en Strl'ken ingesloten.

Alleen jon~ns behoeven &lllZOOk te doen

U"£D SIEt·\\'S VAS n'\'F.R~oAL.-De beer
A. W, Yarkc\'i!<&cr, Riversdal, zegt: "Op zeke-
ron mO"",D toen ik on~..aalcle 00""00 ik dat
de .piereu \'&II mun beup amen w&ren g.elroi:-
ken, eo ik had wo een erge Piin dat ik mu aiet
knu he :;:en. Mijn vader zond om eeu bottel
Chamh rloit s pjjul>al<em. liD t<>cn di" l'r wsa
~OIecldo ik h~t midd"ll!.oed.iu op de boep. Ik
bidd biermaJe t1l'eo dagen II&D, en het ...
werkelijk wonderliik '- .&iWD boe yeeJ but ik er
bil had. DU het einde TaD die. ,ijjd wa ik
100 wel ahI~. AJ bn _trekkeD ..
"nl.. -. V.m.oIn dool aUt ........... iD IIG..... I__ ,_
~.......-{ ....) ,D, J, JACOBS.
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EENE assistén'te'voor de Publieke, ',' "', ,," ,
, Scbool te Krugersdorp, Z.A.R. VlaktoJlteia,. Wijk, U.nf\t.ri1riAI!,
Salari.e ~1~0 per annum. ", 'Diet. .Bath.lie.

Apphcatle8 met, '
van bekwaamheid, goed gedrag
lidmaatschap eener Protestantscbe
Kerk zullen door den ondergetee-
kende worden ingewacht tot 80 tuiill8(,br,iftElIl
Sep.,1897. •

.applioanten, van alleen buiten- eener !Pl'Otestant~le:
landsobe ceJ:tificaten . voorsien. van goed Mil_lIP.
zullen zich moeten verbinden bet van d. laatste, SCboc)}oc)lDlr$l_
vereiscbte Aanvullings Examen af Predikant ~waar, 'AIl!J)li,oaJlt
te leggen. zaam wal, zullen door den tm,la-......,

J. O. HUMAN, teekende worden, iturewacht'
Voors, School Com. ,later dan 20 OOTOBER e.k.

Krugersdorp, Z.A.R., Werbaamheden te beginD8ll:deD
31 Aug. 1897. 12den NOVEKBEB 1897. -

, Salaris £120 per jaar henmma de
schoolgelden. , "

Bi1lï}ke reiskosten geet.8&fd. door
kwitanties zullen vergoed worden.

N.B. De ~e Applicant
moet Iloh met een OnderwijzeN 2de
klas 8poo",e~ Certificaat voorzien
001 tegen haltprij8 te reizen.

A. J. WILKEN.
Voorz". Soh. Oom.

p.k, Willoughby.
, Bethulie, 13 Sept. 1897.

~anPlbBete I~bn.,
~n~boo~n, BWem~un

en anderen.

TENDERS
, WORDEN gevraagd voor het

, ~ buren van zekeren tuingrond
,op :de Erinville grondbezitting,
, Boeebank. .

Vormen van tendei en verdere
bijzonderbeden zijn verkrijgbaar
.ten kantore van den ondergeteekende.

Tenders gemerkt "Tender voor
\et huren van tuin te Erinville,"
... nU,n door den Controleur en
Anditeur-G'eneralll, Kaapstad, wor-
den ingewacht tot 12 lire des
middags, op WOEXSD.\G,2~ Soptem-
ber.1897.

Tenderaar!' moeten t wee voldoende
borgen stellen voor de behoorlijke
nit",oering,van de voorwaarden der
Huur en zulke Borgen moeten de
Tenders teekenen.

De hoogste of eenige Tender zal
niet noodzakelijk worden aange-

DtiaeIither, 189'1., ' ,
" ,'ByOn1w.'
" P. w. BOAlW.)I4M,

'~iD ~-D
Diri~ CoaacU', od,-:---;'

,Barkly x.at. '
Aapet 12, 1897.BENOODIGD,

A88ER81IBNT_ or SPEOIAL BATE.PEN ondenfijzer voor de GODver-
cl nements School te Rietfontein,
voor slechts acbt kinderen in het
dist. Hanover. OI\_derwijs te geven
in Engelsch en Hollandach. Appli-
caties moeten vergezeld zijn van de

II. S. GREA YES, vereisehte getuigschriften van be-
Ardhitect. kwa!UIlheid, goed ~elijk gedrag en

D~rtcment van Publieke Werken: lidmaatschap 1lener Protestanteebe
Kaapstad, U Sept., 1897. Kerk. Een ongehuwd pe~?n ~l

_ - _, -- de voorkeur hebben. Applicaties R d.... " '0 da..it B' df •.-_'-T'E- N 0 ERS niet later in te zenden dan den laten on~' n Ul·V.~ eno~
October, en WerkzaambOOElD te ft
beginnen eerstkomende kwartaal. Port Wellinlrton. ~k Onder Vet
Salaris £48 per jaar, met vrij logies en VaalRiffer, dist: Hoopstad.
en inwoning. ----, J. G. ROOS, A PPLICATIBS voor bov.enge-

Riet Siding. noemde betrekkinf{. vergezeld
van geeertifioeerde eopijen van de
vereiaohte ptuiRaohriften van be-
kWsamheid en goed gedrag, van de
~tete SohooloommiSiie en Predi-
~t waar applicant werkzaam was,
en lidmaatschap. eener Protestant-
sobe Kerk, sullen door den oDderge-
teekende iugewaeht "('Men tot
Woensdag, 6 October 1897.,
.Werlczaamheden te beginnen op

18 Ootobêr 1897, of zoo 8poedig
mo~elUk.

Salaris £120 per jaar benevens
de schoolgelden.

Billijke reiskOsten gestaafd door
kwitanties worden vel'goed.
, N.B. - De ge8laagde:!applioanï
moet zich voorzien met een onder-
wijzers, 21d88 SP,OOrweg-certificaat
om tegen half-pnjs te reizen. '

J.:M. THEUNISSBN.
, • Voorz. Sohooloom.

Bultfontein, O.V.S.
13 Sept: )8~7.

nomen.

Voor het bouwen V&Il een nieuw
Lichthuis en Verblijf voor den
O~p&8Ser te li Great Fish Point,"
distrikt Batburet.

TENDERS duidelijk gemerkt
. "Great Fish Poi@tj.1ichthuis

Toren," of "Grttat Fish Point
Lichthuis- Verblijf," als het geval
zijn .moge, zullen door den Con-
troleur en Auditeur - Generaal,

. Kaapstad, ontvangen worden,. tot
op WOENSDAG middag, 2~ Sep-
tember 1897, voor het leveren van
alle transport en materiaal voor en
het bouwen van den Toren en
Verblijfplaats met I. concret~."

Voor den Toren en Verblijfplaat~
kan men tegelijk of afzonderlijk
tenderen, naar goe(lvinding van den
Tenderaar.

Plannen, Speciticaties en Voor-
waarden van Kontrukt kunnen op
aanzoek verkrogen worden ten kan-
tore van het D£'{1artement van
Publieke Werken, Kuapstad , en ten
ka.ntore van den Distrikt s Inspek-
teur, Departement van Publieke
Werken, Port Elizabath, gedurende
de gewone Kantoor uren.

Tenderaars moeten den Kortsten
tijd neemen waarill zij ondernemen
het werk waarvoor zij tenderen te
voltooien, ~n moeten Twee voldoen-
de Borgen bezorgen voor de behoor-
lijke uitvoering van het Kontrakt,
en zoodanige Borgen moeten den
ingezonden Tender onderteekenen.

De laagste of eenige Tender niet
noodwendig te worden aangenomen.

W. WESTHOFE~,
pro Hoofd I nspekteur

van Publieke Werken.
Departement van Pnhl iek.. Werken,

Calpdooplein, Kaapstad,
2:" Aug, 1~~7,

Departement nn Publiek~ \\ erken
rellders foor U lmm un Ja.mh en
1mI Hout ml het bouwen Vlneen brog,

VERZEGELDE 'l'endcrs, duide-
lijk gemerkt " Tenders voor

'''',rrah en Karri Hout" zullen door
:den Controleur en A_IIJ item Generaal
te Kaap~taJ, worden ingewacht, t~t
12 uur "g middags op ,ru~::'i~[J,\,;, ti
October aaIl~t., voor het leveren van
ongeveer 2 ~,(II)iJ k\lhiek~ \'oét J ;ll'l"ah
en ongeveer 12uO() kllbieke voet K.Lrri
,in blokken, halve delen, planken,
enz., in bond te wordell g£'leverd op
de kaai de Kaap,;ll.ulsclll' dokk.:n.
'Op aan wek kan ~peciflcat"ie wor-

den gezien Cll volle ,bijzonderheden
verkregen bij het Departement van
Publieke Werken, Kaapstad, gedu-
re_ode d':l·gewolle kantoor uren.
In de Tenders moet den kortsten

tijd worden opgl'geven, waarin men
wil ondernemen al het hOllt al te
leveren, en z,ij moet voorziening
maken voor twee 'i'ol,loenrle borgen,
en zulke oorg('n moeten de inge-
sondc;'n Tenderd teekenelt.

Dl' laagl!to of eenige '1\'nJer il\l
,niet noodzakelij k worden aange-
nomen. '

W. WE~Tll')FE~.
l'rq, lkofdlll"l'l'<:telir van

.Publ i,'ke Werken.
" Dcp'.Il·tCllwnt",In _;

l'uhlit-k,' \\"'1'\;,"\.

, c ..!".lulfl'kill, I;:~"l'"t:ld.
.:![; A ll'..!\l ....i ï" 1,,,~17.

-Somerset West Strand.
. BENFIELD wenscht

bet publiek bekend te maken
Jij ten Eerste-klns Logies Huia
bovengeJ,loemde plaate heeft

• '-1<1.
~"lllen die voornemens zijn het

te besoeken gelieven te
!lllr.iYtm of in persoon aanzoek te
__ Jl" ,,"'- View Houe." Tarmen

bedrq van £1 tet E.~ te
aan eentgo fiJt!>Oer.lijke per-

!n eenia deel van Zuld-
teaon

~~LLrJK~ RENTE.

Ned, Ga. Kerk. MalmesburtJ• De Pastorie,
J Vrij burg.

Bur/1hersdorp Onlei:1inl'school-'--
Onderwijzer Benoodigd •.

L
" ANZOEKEN met getuigschrif-
-\ ten voor de betrekking van

Onderwijzer voor de Pupel Teacher,'
Klassen, in verband met bovenge-
noemde Inrichting, zullen door den
ondergeteekende .tot 1 October a.s.,
worden ingewacht. ,

Bekwaamheid van in het Hol.
landsch te onderWIjzen, zal een
groote aanbeveling zijn, en bekend-
heid met Sol-fa en Houtwerk een
verdere aanbeveling.

Werkzaamheden te beginnen op
1 Februari aanst, Salaris £150
pcr jaar.

II. KANNE MEYER, ~
I"

Honoraire Secretaris
Burghersdorp Opleidings.

Instituut voor .
Pupil Teachers.

Burgbersdorp,
2:3 Aug. 1897.

Aan Bouwmeesters'en
Contracteurs.

1'"END ERS worden gevraagd voor
_ de Verbeteringen en Bijvoe-

gingen aan bovengenoemd gebouw.
Plannen en Specificatirs kunnen

bij den ondergeteekende gezien wor-
oen en ten kantore van den Architect
den heer EDWARDSUIPKIN, Ulster
Kamers, Groenemarktplein, Kaap-
stad,van wien opgaaf van benoodigd-
heden en alle andere informatie kan
verkregen worden.

'fenders mogen worden ingezon-
den voor het geheele kontrakt, of
voor het Metsel werk en Timmerwerk
afzondei-lijk alsmede, te zeggen bin-
oen welken tijd zij het werk zullen
kunnen voltooien,

Yl'rzt'g-elde Tenders, als zoodanig
g;endos:>l'erd, moeten aan den on-
dct'gelL'l'kcndl' te Malmesbury ge-
zondeTl worden op of voor 30 Sept.
16<]7.

De laagste of eenige Tender niet
noodwendig t~ worden aangenomen.

FRED. WERDMULLER,
~ec. Bouw-Oommissie.

Malml'sburv,
1:3 ~('pt"1897._- -, ._,--- --,-,_-------

TENDERS
ZULLEN worden ingewacht door

den Afdeelingsraad van Aliwal
NoOl'd, voor reparatie en onderboud
gedurende een jaer of meer van de
volgende wegen :-

1. Van De Wet's Hek naar Sauer
Brug.

2. Van Draaiboek nasr Osla.agte.
PCl'sont'lI die li iervoor wenschen

t.u ten(ll'rL'D, wonlen hij7.onder gewe·
zen ol' Iwt f,~lt dat zij Ytrplicht en
gehouden zIJn om de wegen van
h?hoorlijke waterkeeringen te voor-
W!ll, en dat tiij wip,lIs tC\lder aange-
no:ncn wOl'dt, mll1stens eens pel'
rn~,nd dl1n ,,:e~ moet ovcrga~n om
Le zien dat (he lil goooe orde IS. ..

De Weg-Inspecteur zal, indien hij
LPli eeni;_;l'!1 ti~~Il) slechte plekken
~ladt ~~I~n<la!'zlJlIe meenill'Z gevaar-
lIJk ZIJn, tia lwlioorlijke kennisgo-
".mg ~~\1 den ~()ntractellr, gemach-
tIgd zIJn om die -'Voor rekening van
den ConLmctant te her:rtellen. De
tenders moden ook, bevattt>n de
namen van tWie personen diesolied
en genegen zijn om borg te 8taari
\'oor de nakoming van het Cont,Tact
waarvan de ,orm !lan het Kantoor
van llen Haad kan "·orllcn gezien.

De tenders moeten ~I1rClen inge-
zo~?en voor. of ~t lO uur, op
VriJdag,; 1 October 1897, gericht
aan dIJn l::)ccretar1s en gemerkt
.. Tenden voor Pilden."

Koriste en Q8edkoop8te Route voor Relzlaers en
Goederen van de ,Zee naar Johann_bure, Pretoria
en andere plaatser, In de Transvaal. ' ,

TANDEN , ,D .. eUJksche ~ersonendlen8t van Lourenco
.• . M~que~ (Delqobaal) In 24 uren naar Johanneabura

en 21 uur ft~r Pretoria.

TA.NDEN.I' fIrIi' - .... ,..... Jl tfl~ jl tYl
" II ,. "PnttrIi Jjk,.--tdI 41

TAND'EN l'!.1. '. D,qeIUkache, p,rsonendlenst van DlI'~b~-;'(Natal)
.j.l:Q..._ Ill'" Johanne.bura, Pretoril en andere plaatsen In
de Tran8~aal en Oranje Vrijstaat.

,

N·OTIOE it herebr given ia ... of
the 'Dtb. Section of the Act Wo. ~

of 1889, and ia aooordance 'with the pro:
of the Act No. 4 of 1883, 1IIully

called til. Pllb1ic aealth Ac," that at to
m.. of. the Di~ CoaDCÏl of
Barkl1 ,But h.la on the 10th dAy of
AQUt, 1897, lo Speclal Bate of
farlhing cl) i~ ~be Poand .............
.od imPoMd apon all ·ImmoftbJ. pro-
periy withia the Di-riaiou. of Barkly
.. liable thereto, to _r. aod def ....y
espendiWl'e ill OQIU)eetÏOll. with .t.h. 1UV:
prellÏOIl of SmaU PO:tI:, &Dd thát the·.Mld·
Bate will become dae ... nd 1*,"1. d the
Oonc:ril's omee Oil the 10th day of Sq_-
bel',1897.
It it allO no,itied tbat intere.t at the

of 6 per ,contum per aDaam i. charaed OD
rJl ra_ uDpaid on tb. 20th day of :Oecem-
bel',1897.

, By 01'(1er,
. P. W. BOARDMAlf,

Acting 8ecret&ry, D.O
Divisional Colulcil', OtBoe,

Barkly Eaet.,
A~8t 1" 1997.

, ---
INTERMEDIATE VALUATION .

NOTICE il hereby given, in aooordallOe
. with th .. proVlllÏonl of8eotioa ~~ of

Act No. -'0 of 1889, that the Diriaioaal
CoIlDcil of Baz:kJy Eut will_hold to Oovt,

TueAday, tbe12th day of October 189'l,
at 10 o'clock a.m. for the parpoee of bearing
and determi.iog objectiOtl1 to the Inter.
mediate ValIlAtion Roti of all Immovable
Pro~1, in tbe VitlAR" of Bhod81 in thit
DiTUrion in termI of Section ~, of tbe _id
.lot. Bolle will lio for inlpeetion, at. the
otBoe of tbe Dh'Woual ConDCil, ..t Barkly
EasL, a~d at the otBce of the Vill.
ManageJjlent Boud of &bod., from tbe
"th September 1897.

By order,
P. W. BOARDMAN,

A.cting SecreWy, D.e.
Divisional Council'Il Oft1ce,
. Darkly Eut.

A.aruat 26 1897.

GEVRAAGD
'flWEE Onderwijsers, ongehuwd.
l Derde-Klas Publieke Scholen,
Distrikt ~ rij burg. Salaris £50
per jaar elk, alles vrij.

D:.J. PIENAAR.

TO be 80U ont of the Pound at ){erton
on the 25 of September 1897, if no~

previol1tlly released :
1y,ung Ewe, right ear swallowtail,

left ear square in front, lettered S.8. on
rightaide.
1young Ewe, right ear swallowtail,

left ear sqUl1Min front, lettered S. 8. on
right Bide.

1 Ewe, brokken marks, lettered 8. S. on
right lido.

1 Bol mouthed Ewe, swallowtail, half
moon lM\hlnd, left ear square in front.
1Lamb, right ear swallowtail, half moon

behind, left ear square in front.
.1 1.0lli-tailed Hamel, broken markB,

le(~~ on right side (l.
1 Ewe"broken markB, lettered 0, with 1

Lamb, unmarked.
1 Young l!:we, lettered on right hip O.

G. F. HENNING,
Ponudmester.

Departement ·UD PubHete Wérten.---
AAN BOUWMEESTERS.--
TiNDERS worden gevraagd

voor de opbouwing fln voltooi-
ing van Blok VII van het Nieuwe
Asyl, Valkenberg.

Specificatie en Plannen kunnen
gezien en verdere informatie ver-
kregen worden ten kantore van den
ondergeteekende.

Tenders duidelijk gemerkt" Ten-
der voor Blok VII, Nieuw Asyl,
V alkenberg,' zullen door den Con-
troleur en Auditeur-Generaal, Kaap-
stad, -ontvangcu worden tot op
W oen'8~a:s ,,"~iddag, 29 ~eptember
1897.' .T'~""

Tenueraars moeten twee voldoen-
de borgen ver.schaffen voor de uit-
voering van het Kontrakt, en zoo-
danige ,borgen moeten de Tenders
onder~kcnen.

De laagste of eenige Tender niet
noodwendig te worden aangeno~en.

~ S. GREAVES,
~.}'O •• Hoofd Inspekteur.

Departement van Publieke Werken,
.Kaapstad, I Scp. 1897.

HET GEX~\S HEN AIJLE~.

Merton, 2:~Aug. 18!}7.

De

LORDEBSCHB TAIDEI
Uls/er /(amers, (Jronf8~/eill,

HEEFT de ,eer aan het publiek
in de Buitendiatrikten te

berichten dat hij een DEL STBL
TANDEN in EEN DAG ba
levoren tegen. minder dan ch
HELFT ftD den ge'voneD prijs.

. Eou waarborg YOQf vijf jaar wordt
met elk at..ei gegeven. ~:,

~
A"e CtIo'ult.ti" ,.h••r s,.tI.

)·II.'JNHF?ER,,- ~e;;en maanfleu gekdc"n 'betulg.le Ik In een bri.,f ILI\n U VP~

de ~oede oitwel'king van lUIEUllATJ
CUHO in !llijn jft'v,al. Ik ben GO j'\I'l'fI.ou,
en heb 23J,u,rn,latrg'gt'!lo.!enllAn ClI"O~
ISCHE ,AS~n.lIA on RHJo;UllATn;K ('
,,ooM, \'erliclitillg vnn vele beroemde geIl ct t ,

kundigen, en prul)('!lI-de alles zolld.'r LaAt t
\"I"'!1!1l en ,1...d4n, miijll geva!' allo gelo .. r i
rnen.clwltJke or'kwl\nmheid verloren lot. d"
i~.UIl~~A!A.lIlC~¥1.0 pl'ObeenJe e~ ineen,
zIJn m'Jn Nctlf."lgtll, TIhcumnt.iek en pijn!'\
,~hoof~ en a)ws.zic;ht venhv~nl''L eu, ht·
n~eoW8 jt1e''I'R ~IJd VCI't'pl'Cld d,~t .. on
mCl'stcr Y~lt ROOT nmpel' hc...Jlema.oJ gezon'
Wa8 \111<0 d,e lI'oud.·r!ijke Medicijn" en di
,.... JI werkelijk het geval j elkeen' die be'
probeerde beveelt het o.nn.

Oe heer JACOB VA!! Zut. van VI"krontei,
(3 onr ,~nn Steijnshurg), is genezen VAlI

een 8ChIJnban~ ongel1C6Klijlrgevnl van Rh"",
IJIltt'ek en J,cht. Nooit, zei zijn moede·
Mevr. VAK ZIJL RAnmij, wuer8Cn eJ'8'!r ge .
,..1 van" Kooml,Zil.'kte," ~llIli' bet n0e-

men. De eeste.Ldoei. RHEUMAtICUllO
deed d.~lijdcnd~'jonge man rl1lltig alopen el
medeclJn werd \.1'oortduN'nd toe!:cJie'...l,
hoe....el de bnren en "ripn,llm zeide" dltl
li), niet véTwachUl1' Hat ,.ij le,'en lIOn.......
Iu} t.·e ...•.. _lIlicr, en 'gefqi;:c<lu\"IUI dt'I!"'n_
!tracht TIn de hU]<aJA14~'lCUU.0 en
PILLEN. If ,

De5' • ~et!rVAlt D•• WIL'!', no Redd_burg,
... rd .)ZeD door _ bollel.
pe ,~. Cor:r" .•' Drand~lri, Jljf(lelburg. p.C

YflDddade"J~ verhcb\l1Ill. Mijn _n JA ... rriju
ocb~nYoder. de beer J. A. SKU, 'nD wODderboom,
B1Il'X"ndbrp ... erdeD ik _& DU

.luit,en'-!' blijf DW J C 'nn

JONES A.G.' I.6I\J

\ ',

DE WAAL_;i CO.,
,

Het Goed~oop'to Handelshuis VOOI'

BBINING MATj;BUAL
!;loo...,. .Draad,

I J:J... ren S~da....a.,
•G1acld. Galvant ... .-deD~.ad.

lJZEBW AAR voor HUISELIJK. GEBRUIK
Ledfkan'te ....

I Kook KIiOhel.,
·OUe Kook Kaohelll.

~o.

• ••••• a.
Nederlandsche Zuid-Afrikaanséhe,

'. .'
8POORWEGMAATéoAHPPIJ.'

Claremon.t Genees- en
BeelmHllge' SanItaria.

•

"RDNDE]~\PEST.. '

-. I

J.
YO

10'-L
ea

CTEN!
PRODUCTEN U

& BUIRSKI

"

I

AIWfa Boo c
t
I
1
i

t
Meel, Olie Koek, Groene
Erwten, Linzen, Boenen,

Z"arlbek, Van Zijl, Roode
en :

.AardaJn,elen. tafel en moeren van
v$.hiedëne soorten.

!a4 BJ,artte-traa-t.
Teiietrraiu ~ LlBJmVAH.

, - Postbus 1~1.

I
4
t
cl

~
li••lt
b
It

ZU~I)..AFRIKAAN8CHE

KO~IIKWKE 1LULDIENST
De." CASTLE MAIL " MaatachapplJ

l'

'Ii
J
Yl
Di
B-6DB StcoiDhooteD ~ Lijn YertrekbD

"I't.II Xaapetad 11&&l' Louclea om dIG
~D WCII'DIIdag, .te • av n.m., aMI'
~ra _ Plymouth. t. S~t BelGa iii
~. aualeaellc1e op de bepaalde .....
lC~tijdd. ,
~ J-BOfiLIlJ CA8'IILE. B'~ Tuva.
" :U-HAWABDalf CAJJTL Kapt.. lIJ .....
" :__ TIolI'T.u.LIOlf CAin' K.apt.. DnlCWI

oot. ,la-KOB]UK (lAJl'tLa. Kapt.1Uuuo.
" ·t7-DlJKQT'UB C,UTLB, J[ap&.1U1' '
~ -.-- .

lit. Boeta loer hIeIud, 111Lu Palllu
QUNJ CA.8TI.E, K.pl. <-"'UliR" O1IIIJent

leptember, -la st. 'HeleIl. ell Aecenrion
~~II .O~B, Kapt. WUIID, omtrent 1&'

LI8i1(r,;' OA81'LB,Kapt. LE SVEU" omt.reU ..
I!eFteaber, -na ko H4Iena en Á.lCeDáon '

AVO..-nAlJl CASTLB, J(.apt. BIIO.... , omUCllt se
~ber ,

nnÁGKL C.A8TLK.~pt. BDD£J.£, omtrmt 1.
00t0Ia. ~ "

V90r Vneht of P$lllBgo V8"0I:l(tl met
tich' bU de· ARenlen van de CASTLE '
lLULBOOT KÁÁTSCHA.PPlJ, (Bpltt). "
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