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ZENUW HOOFDPlm.:· '
~ IOOrt hoofdpijn la te a1PmeeQ ~' ... 4

behoefte beeft lAD nadere omacbrtdDc. Oe~' It
wordt zij Teronder'lteld te ODtataan wah 0 ' ,
epijsverte<ering •. Dit la een dw.Unc. zij 0,' '.. ,.~
he~ .ena wgedel, en he~&ieb ge~oel dM baar "f'~I*
il !Mlr!MImgevol8 cbm eene oorzaak. B..... ken... '"Ilan.
zijn aan .lIen goed bekend. 8tMma ~UVi
Hoofdpijn (J.Dee8midde~ is een apoed1p, yeilip ea
zekere. an""« .

positieve v~rliehting voor Neutalgi&
I.Rtop de naam_kenlng In roode inkt dwar.onr d.
label op ieder dooeje, lk".. G...ur. u tIOÁI.· PrQI 1/3
per doosje, bU alle apothekers. .

DEEL 68.-:- N0 6.494.1

.1f!L. ..
...- Publieke Verkoopi DEOnde~eteekendê, ~hoorlijk s_e1eft..".~

~~ORSEN zal publiek ver~ voor .• '~1ltoc:1I'. ,UIiik'IIU1t.ad_
diatrii.t Hay, op , .' ,

q>,!~~RDAG, 28. Octo
~ 011.,11 Ul1B v)(. •

Zekere PlaatB, ;bekend abI ft ~Itop" .O. No. ~7J. met het
aangreuend atuk\ gro~ bekead,&1s ,. JOeiJJ K.tkf.;Jn~u.." deel .uit-
~en,de van ~~I~:.,Ke.~ont.~'~. ,0"",'0....87,~ .,~. iu .het~~!~q~!~~~::~~~~:r.
~je Rivier, omtrent 21 .uur van Prieska ell 7 uur van Qrikwaatad,.~
grenze. aan Zandfontein en Hardcaatle. ~r is een KlipbuI alsmede
een put met Noria~:{~kies) Pomp op het eigendom. Bet eigendom is
in de nabijheid van de "Nitrate' Maatschappij. "

,~' . 0 EO. G. GIE, Afzdager.

189'7 In den ~,vaDwljlfDdeJ1,'Heer
WIJlf.u~ 6T&PIWfU8 Bnr.

DB .Exeou~ Testamentair van
, bo.,ang~den Boedel sullen
PUbliek d96D. iVêtbOpen. QP ..'

'U.t. .t.'vn .t.G ' nI'f 'deZer~,~~ ,1iiI'. ,
TB40.SO OOK, -

. Voorraadt ~e.uit.-
........:.;..._

DE doe~n"1'~~~:~ .. .;vu..,u ...

VicloriaDH Ondergeteekende behoorlijk g_elastdoor den Heer JOHAMNI!lS PITRUS
KraSTEN, zal op ;

WOENSDAG, 29 SEPTEMBER 1897,'
DE ONDEllGENOEMDE

LOSSE GOEDEREN,
VERKOOPEN OP DE PLAATS

ENZ.', 1~.Een .klein _tuk
8WI'k&'·~boadenU°d·· ~i.W~~
dam er op, gele~ "
juist boven het Doep,
VooaTS :-1 paar .~aarden, " 30

jaren oud, 1 Melkkoe, 1 hrageD; H.O.llarld8c~he'Bul'
2 goede Openkarren, 2 . iwagena,. 25 Kooien en 'Vaarzen
~ paar Kartuigen, 1 paar Voortuigtln 50 'Hoeaders'
met lange leidsels, 1.w~ enkel tuig 1 Kapkar
met geel beslag bijna nieqw, 10 losse 1 Tuinierskee
Kar.toomen, 1 paar Karveeren. 2 1 Behotsohe Kar
Zadels, Voermachine, Waaehmachine 2 Ploegen

E,EN aanschonwelijk onderwijs wat de voórdeelen V&1!' het gebruiken Slijpsteen, Schroef, 1. ZoMertrap, 1 Jukken" 'I'uigen, Dames en Mans-
van Alberts Thomas Blauw IJzer Guano betreft alsmede deazelf8 paar, Hekken.leege Va~, I kleine Zadels

superioriteit boven andere Patente Mesteoorten of Gouvernements Guano, IJzeren omslag Ploeg, 1,Howarda 2 Karns
kan op gedaan worden door de plaatsen te bezoeken van: ' Ploegvoor twee paarden, 1 Howards Ter zeffderTijd z&1 opgeveild worden:

Den heer D. J. SMUTS, Orooaev1ef,Malmesbery, Egge, 1 groot IJzerenBad,6 De1l1'6n 0 H S PI > _
F MYBURCH EI J b V >-- t Ir •• e ~ur van aa.._..,. , s es yffl. ". en ensU<:Ontme ..,otlJneD,'wlULrOn-G ' d di Pracbl-i ....pl;;'';''-a

ot BLANCKENBERC, Welbeloon,e, Philadelphia. der 1 Dnbbele ........"'" .lI:-ur 1 rensen e aan e -e;~"""""
lie &~ UtJ ,en "Vad lands Ri' tvl ... het E·Alberts Thomas Blauw IJ zor Guano toont de Haver enz. hooger dan Groot Kajatenhout Show~Vénster 1 ,er e el, 1gen-

alle andere most st:\n.,rten, -.' 1 t Plank 1 lot IJ 1_ .. _, " dom van den OTerledene. .
v vv 0 en, zerenp_n, De laatse .. .....1_ bi

Orders ~r 't volgende seizoen moeten dadelijk ingediend worden. Cultivators, I lange Leer, 15 muc¥en le p ,n ZlJn ,&<>M>&~" na ~
, du Toit's Koorn, ló mu~en Ham- d~n.~owne- W~, Claremont, enWOO DHEA D, PLA NT & Co..mans Koorn, .8 do. Ga!8t. 2 paar ZlJnbijzonder geschikt voor Groen~

,B._ aëo•.,.. eD •• .a:n~. Disselboomen, 1RondetA&l, Stoelen boeren en Landbouwers.
1 Kleerenkast, Bakken 'en Show NOTA.-:-De V~rkoopingzalter plaat8e
Cases, Bottelmanden, 12 IJzeren gehouden worden,
Kannen. Negotie Goederen, Breek-, OpMaandag, 27 September,
Blik-enlJzerwaren,30Soepkommen TE 10.30 UUR.
12 doz. Theegoed, 1 groot Huis. S. SMIT,
Klok, 1 Avery Platform Schaal, Executeur Test&.mentaizo.
en wat verder zal wQPden~boden.

D J " ALAN J 'Z C. F. A. 'PF~IFP.EII.,
• ..w.4 A(.J8. OOM . Agent VOOl den Verkooper.

M. L. SMITH t Co., .&folagers. J. J. HO:rDYB. ct ZOOI, Af,lagm

Aan

::: te, ftl ....... Il,.~
getoek:ende1 .

De Berekeningen sijn
door, den heer SYDlnrr
kunnen '~ zijn kautoor, .
GeorgeB8tr$t. Kaapstad, ,
Worden op ~n deposit VIUl
die terug ~ gegeven
Oll~Tangstvan een bona
Verzegel4e Tenders, ,

merkt, "'l~ruier for Art·
Cape Town, t: zullen nnlloVJI,na_:
den tot DONDBBDAG
September 1897 ..

Tenderaats moeten twee
de Borgen!
uitvoering ran het
EosxIanigeBbrgen moeten
der o~kenen. .
De laags~ of eenige "._-,......

noodwendig \t:e' worden aUIK'IIIIII

~H.S. GRU

OLIPHANTS RIVER BATHS
Gelegen in Wijk Boven, Oliphants Rivier iD

van Clanwilliam, namelijk ;-
~1 Trek Ossen, 50 Aanteel Beesten, 150 Bokken, 6 Merries, 2

Jonge Hengst Paarden (2 jaren oud), 1 Ruin Trek Paard, 1 Bok Wagen.
1 Leer Wagen, lOpen Karop veeren, 1 Schotscbe Kar, 1 Span Nieuwe
Tuigen met zwingels, compleet, 1 Span Jukken, compleet, 2 Nieuwe
Zed k ribbon, 4- Gebreide Beesten Yellen. ,.._

VOORTS;
Hui.ra.a.cl, al. 'Volatë-

::! Kasten, lO Tafels, 10 Katels, 1 Ledikant, 12 Stoelen, enz., ~nz.
Kelder Gereedschap, zooal.s Vaten, Knipbalies, enz., enz.

Vercler: .

het District
Grikwaat3d,
3 September 1897.

~ Zeep Potten en andere potten, enz.
Cederhouten flanken.

1 Slag IJ zar, 1 Lot

EindeliJk:
De Staande Oogst bestaande uit Koorn, Rog, en Haver, alles

waarvan zeer prachtig staat en een ruime opbrengst belooft.
En wat verder zal worden voorgeb~cht.,

RUIM CREDIET ZAL GEGEVEN WORDEN
D, J, A. VAN ZYL. Afslager. REGISTRATIE VAN KIEZERS Departement 9$m Publieke

Caledonplet ... Kaapatad, Jj

Clanwilliam,
1 September 1897.

KIESAFDEELING NAMAKWALAND.
FISKALE AFD gELING NA~KW ALAND.
Kennisgeving ~an den Civielen Commissaris, dat een Hof door hem..zal

worden gehouden om de lijst van de Kiezers te herzien te
Rmendeeren en vast te stellen.

-- ----_--'-_- _.. -
WELLINGTON.

zonder de minste reserve, lain Straa~ Wellington,:

\rt, ORDER gevraagd
l' bQTenvan .ekeren

op de" Erinville
Rosebank.

Vormen van ~ndet
bijzonderheden zijn
ten kantore van deJ10lldann:,te

Tenders gemerkt ••
\.let huren van tam
uIlen door den' ,,~_ .._-,.~

Dit Hotel is geheel· herbouwd en Auditeur-Generaal, Ka._t
Terrijkt met aUe gerief door Reizigertl en den ingewacht tot 1
anderen vereiBcht. middags, op WOEN8DAO, 29

~Talieden ontvangen speciale attentie be1", 1897. '
en apeeiale schikkingen ziJn gemaakt Tenderaars moeten twee.
Toor FamiUên.
Dit Hotel is tegenover dtl beroemde borgen stellen v;oor de

"Warm Baden" gelegen en is het naaste uitvoering van de .
aan de Malmetlbnry .. .Minerale Bronnen" Huor en zulke Borgen ,
eD 18 ook, ~ bij de Pablieke BjbU~ Tenders teekenen.
theelc, PnbHeke Kantoren, Poet Kantoór' '; De h te f . . .

~tadshnia. loogsr.e0 eeruge
niet noodzakelijk ,..-orden
nomen.

JM[AiL 1\4 ••• 't7 _-:.Jr

CritWD 0 linerale Bad RoteI,STUK VATEN!! KUIPEN!! ENZ. H !ERBIJ GESCHIEDT KENNISGEVING dat de Civiele
Commissaris in de hofZMl zal zjja op den 2bston d'ag van

September 1897,ten einde de ki~zerslijsten voor de AfdeeJing Namakwaland
finaal te herzien, te amendeeren en vaat te stellen. .Alle personen wier
eischon geweigerd zijn door den reptreerende beambte, of wier Jl&JDen
geschrapt zijn, van de voorl99_pigelijst wegens het toelaten van tegen heD
gedane objecties; en alle pérswen die sohriftelijk geobjecteerd hebben
tegen het recht van eenig persó~~ opgenomen in gezegde voorlc.op~ge
liJst om aldus o:pgenomen te zijP,)9J tegen het, rooM van eenig persoon
elBchende om zijnen naam ~erd te hebben als een parlementaire
kiezer Gmaldus geregistreerd te worden, en alle personen tegen wie aldus
geobjecteerd is,' mogen verschijnen ten overstaan v~ aan Civielen
Commissaris op' den dag en ter plaatse voormeld ten einde hunne gezegde
eiscben of objecties te bevestigen. .Alle eischers en betwisters moeteD
verschijnen hetzij in persoon .of door eenen speciaal ID geechrifte
gemachtigden agent. .

Gedagteekend, den laten dag van September, 1897.
J. D. HUGO,

Civiele Commissaris. FArate-klaa TlIvst?1l BilJard Tatel.
Goede Sta.ll1q.

TumeD "Ug.
Bar eD BtlJard Kamer' a!peoheideJl.

porter olltmoet aIle TremeIl
"

D~ment van Publieke
Kaapstad, 14 Sept.,

(vro6irer BAD LOCIESHUIS)Publieke Verkooping
VAN EEN

Kostbaar Erf,
..Criterioll Hotel."

De Ondergeteekenden zullen PuLlick Yerkoopen op de plaats J.. P. Du TOIT, P. SOOD
" \

Eigllloaar.

P06tb.s MiJ. 21· ~~/'~'QQf UrBS!"RH 0 NE EN LANGUEDOC"
TE GROOT IN DE

~Op WOENSDAG~ dezer,22 Op DinsdaQ, 28 Se~mber,
's mor".n. ten 10 ure,

ZAL de ondergeteekende. publiek
laten verkoopen zijn Erf, gelegen

a18 bovengenoemd. Bet Huis is
nieuw en hecht gebouwd en bestaat
uit twee geriefelijke woningen die
altijd goed Terhuurd zijD'i opbren-
gende geregeld aan huur de som van
£72 per jaar. In de eeue woning
wordt een winkel-bezigheid'met goed
sncces gedreven, zijnde ®ze eene
der beste stands in het dorp.
. Betere geldbeleg&ing ,is in dezen
tijd niet te bedenken, en degenen die
naar eene aangenamo woning zoo-
wel als een goeden bezigheids stand
uitzien, behooren van de,.ë gelego-
heid gebruik te maken.

C. WAGENER.
•• L. sllWi ct Co.. ~lagen.

" "

KENNISGEVING.
/

DJ,{ ],0.30 PRECIES.

1. Te weten, 14Jzes leggers Stukvaten, 1 Molwagen bijkans nieuw, 1
Kapkar do.,. 2 paar Beeste Vel Tuigen, 1 K.oml:>nisStov:e, 1 Kombuis
Tafel, 2 Uitmuntende Kar Paarden, (8ehimmels,) 5 Jaren ond, S
uitmuntende gedresseerde Ezels, 1 extra Melk Koe van goed ras, 15
gemeste Varkens, voor rekening van den Heer W. A. Scholtz.

2. 9 Zes en Zeven leggers Stukvaten, 4 Pijpen, 2 Brandewijns Ketels
met Slangen and Balies &0., ,:oor rekening van den, Boedel van
wijlen den Heer J. J. Haupt.

3. 2 Zes leggers Stukvaten, 1 Kajatenhouten en 3 blauwduigen
kuipen, leggers, Okshoofden, Pijpen, 1 Wijnpomp, 1 Brandewijn
ketel kompleet, 2 Kajatenhouwn Trechters, Kaja_mhouten Trap- en
Onderbalie, 2 Ladders, enz., voor rekening van den Heer 1. J.
Claassens.

A. B. DE VILLIERS & Co, Afslagers.
Paarl, 2 September 1897.

CALVI~IA.

RUNDERPES,\T.
1\1IT;; deze geschiedt kpnnisgeving dat op en na dezen datum 46
II I nvocring van allo Hoornvee binnen. dIt distrik~, dan op ,:ertoon
een een Certificaat geteckend door· een MaglBtraat, AssIstent- Magtstraat,
Vcrderechter, Veldkornet of eenig Lid van een Runderpest Commissie
van het Vee vermeld in zaodanig Certificaat niet komt van of nabij van
dat besmette alea, ~n strengste verboden is.

F. PHILPOTT,
Resid~nt Magistraat.PUBLIEKE VERKOOPING. Resident 'Magistraat Kantoor,

Calvinia, 14 September 1897 .

OP VRIJDAG, 8' OCTOBER, 1897,
IN HET DISTRIKT c::Jo..

TE SCHALKSPUT,PRIESKA, Steenkool' Handelaars en Commissie Agenten.
Ten 10 ure 's mogens.

GEVR .........._
EEN Ooderwij,.er,

cene ~oÓnplaats,
van Vrijburg. Salaris
~. k~~ l'll imvo~n@:,
eJscbhm: Nederlandséh,
en Muziek.

, prieska, 8 Aug .. 1897.
}
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VAN EENE KOSTBAR'm

Zaai- en yee Plaats,
Gopdel't'll en Levende Have,

TER PLAATSt<;

vr 0 L }jl l~ R_;»:A LJ
(A FOE!':!.l \"G CA LEDO\",)

OP nO~DER D.\n, let. OCTOI3EI{ 1897.

DE oll,lu::;l'l, l'KlC+I.lL'll"kll""IIIJk gL·Ia~t ,h)()r dell ~~ecllt~\~r T~st.a~~n- ,Op
t a.r III dl'll 1\"",1,·1 v.ui \\ IJlt'Jl den lu-er PILI"ll HDiLJRIKHUH!a,

zullen 1,\1\,]I,·k Verktl0!'t'1l ('P gt'l!ol'lIld"!l dut mu,
J.-Vastgoed:

DL' fruu n- l'll \\,·II'l·k'·I\\le I'luat . "l~itl'111gt" alias "'\Volfkraal"
uit ncmvnd f.:l·~t.:Llkt"UO!" \'l'e- en (;raaJl Boerde\'ij. De plaaf s is groot
1:210 UlLII!,'lll'll l'l·j"'II\\d II\d t wi-v I',·r~t,·,kl:t;; \YpunllllizL:n alsook met

, groote :-)tal1.lI. \\''':':' Ilii\llh,ll ,'11 alilll't't· Iloodigl' Irrboll\\'en. De plaats .is
gell'''l'll t't'll It:.]!' \1111'i'ljdl'IIS v.u: lid dorp Caledon vn de Spoorweg die
biDl~'1I kort u.i.u' l'akd"ll za! g,·bo!lwt! worden zul oyer dezeivo leopen.
Er zijn prae lil i.l.;" ~JUlJtll'!l voor Il u-u we lauderijen. G rund PD plaatsen
.zijn schuarsc l). II iel' I~ 1111t'l'llr ~l.'h()tlne gl'kgL'llhei.l.

II.--Levende Have:
;;:" t EL'I',;tL·-kla ...; .I"n:!<:' Sclt:lj,cll met, wol
llli), .l«. O"il'n nu-t Lnunners un wol

8 ];"kkt'll
1 r:,·I'~ll-kla., '~I"lk k,,,'
1 ":Iar ('L'l'"It'-kla:; hluu wc Karl'aankn
1 \\1:111\1~lc-!'J'I,'
., ,.:, !,I,·-kLI' 1·'/.11..,
1 ~~'II,I! ]I!';\ til

:: \'" l'h., .'11'1'\1 I.
III.-Bocrderijgereedsohap:
I !·:":--k-h.LI'\ Blik I'. "",'1I
1 I ~II. ( ) I<t'l Ik:1I'
I 1':1:\1' '·ll'.-I, ok!>, .\dll, 11'1:'" II
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N. S. LOUW, van CALVINIA,
ZAL Ol'
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N. S. LOUW,.Afslager.
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VRUC HTE rJ KIS TEN I

Inforluatie te bekomen bij de

HEEREN COMBRINCK en GO.,
KAAP.TAU.

VAN

76 ,PRACHTIGE BOUW PERCEElEN
OP HET BEROEIDE " FRESI1YE ESTATB,"

DE Heeren L. P. CAUVIN & Co .• kondigen met genoegen aan dat zij
, uiteindelijk den Eigenaar, den Heer JOHN S. LE SUEUR overgehaald
hebben, om een deel van Dit Prachtige O\lde Landgoed in de
markt te .E.laatsen niet langs een Private Overeenkomst maar wel door
een DOoR EN DOOR PUBLIEKE VEILING, oo-woroen
gehouden ,

TER P-LAATSEI.

ZATERDAG, namiddag, 25 Dezer,
TE 3 UUR PRECIES.

Op advies van een deskundige en met goedkeuring der Muni-
cipaliteit, is dat gedeelte van dit Prachtige Landgoed, ~elegen in
front van des Eigenaars Pas gebOuwd en Aangenaam Privaat 'Voonhuis,
genoemd " Chateau de Fresnaye," en zich uitstrekkende. van Kolonel
Jean's Eigendom tot aan den Hoofdweg naar de Kloof, 00 ten Zuid-
W esten begrensê-door I' Bell wood" verdeeld. geworden in

76 RUIME PEROEELEN.
Elk dezer Perceel en geniet Schoone Uitzichten Onovertroffen

in het Kaapsche Schiereiland. De bovenste Perecelen verscbaffen
Panoramische Uitzichten over den AtlantiSchen Oceaan,
Tafelbaai en de Malmesbury Kustlijn, nergens elders te bekomen
en slechts beperkt door' kracht ~n beperktheid van des mensehen
gezichts verm~eD.~ ' .... --'----- ----

Op de G(~ndheid der Ligging valt niets aan te merken .
Doortochten zijn, volgens goed oud gebruik, gereserveerd en

werkulijk afgemerkt op l'en schaal onbekend bij hcdcndaagsohe onder-
vt'rdeclingen "Wl'geT18 dL'rzclvl'r kwistige cd uimoedigheid. "Avenue
Fresnave ' is' 50 Kaapsche vt. breed, ., Avenue la Croix" en
andere Kruis Lanings dit Prachtige Blok Landgoed doorsnijdende zijn
elk 30 vt. wijd.

Da Municipale Hoofd Water Pijpen zijn op dit Eigendom.
{!.

De localiteit geniet een gegronde en wel- verdiende
reputatie vau bes h-itting (opmerkelijk te Zecpunt) tegen de kracht
vali Je Z. O. en N, W. winden.

Md het oog op Je bestaande Schaaracbheid van Bouw- Materiaal, is
,; The Chateau" een bewijs van wat gebouwd kan worden met Bak-
steenen gemaakt en Klippen uitgehaald te "Fresnaye."

De .A f"lag('r~ oJltholltlen zich van verdere beschrijving, waar cl' zoo veel
voortrrffelijk~ bestaat, en wenselrou dell Geld- Belegger, Kapitalist,
Bouwmeester, Speculateur en het Publiek over 't algemeen naar
bet Eigendo~ zelf te verwijzen, en naar het Lithographische Plan
van de Onder- Verdeeling en hot nevensgaande Localiteit Plan,
die alle bijzonderheden aan_goven wat betreft Li,g~ng, Uitgestrekt-
heid, Aangren2.ende EigenaaJ s, Waterreldingen, "Lanings,
Tram- Verkeer, enz.

De Yerkoopinz is Door on Door, Zonder
8amenspanrling, op Liberale Tt1rmen, on

begint precies om 3 uur n.m.
L, P, OAU IIN & 00., Afslngers.

c. CHRISTIAX SILBERBAUER,
Soliciteur voor den Verkooper.

J. D. CARTvVRIGIIT & CO.,
GLAS- EN PORCELEIN- MAGAZIJN ,

ADDERLEY EN DARIJNGSTRATEN.

EET-, On~bijt-, en:Tbeeservies, Toiletartikelen en alle soorten Aarde-
werk In groote keuze.

• Han~- en '~afcllampeu, Vloerlampen voorde Voorkamer, Tafelmessen
enjanlalW_:- artIkelen en aUe Huishoud-Benoodigdheden.

V~rzilverde en Fa~ta~ie. Goode~en. geschikt voor Trouw-,of Verjaar.
dags'presentcn oen SpeCIalitmt. JUIst ontvangen eon lading van hun
'POClale- Port.

"VICTORIAN 'VATER-WHITE OIL."
• 1500 VUURPROEf.

IN PkTENTE "FAUCET NOZZLE" EN KANNEN.
DE BESTE OLIE Hi DE MARKT.

WAARS C HUWI NG C1I Bevor.de::l hebbende dat uur leDlllJl4
: ~ 1.."I!aam ",;,n ot,,8 In de ollUltrell:en en

llu1tendist.rtoten bestellineeD aa.nneemt, wc wensohen w.J b_t F-uul ek keDDls te geven
dat W1J BUITEN DE KAA:,P3TAD NIET DOOR II,;XJ.ND VERTEGENWOORDIGD
WORDÉli. '1 CD

Mans en Jongens Overjassen en Regenjassen,
II " Witt~ en Flane:;en Hemden,
" " E.roeken, al;e Qualiteiten,
" " nf-.mden, ~-:oede" en Steveis,
Do ooste Goederen voor de laagste Flijzen 1lI do

'1

"

Langr.marktstraat en ICcrkplein, ICaapstad,
J. LAWLE"( & CO.

LET WSL I \Y'U sluiten ces Dcr.C:erdags om 1 uur n.m.

J. C. SMITH & CO.,
;J~jl\ KOJI(il TiulrnerhoutMagazijnen

.1~OI:'·\L EN AMERlKfl~NSGHWAGENHOUT,
S·TOOM ZAAGMOLENS,

'an Riebceks]r",\;,t 1"n n +'
~ .J,J '':' EddJ

..'. APST.,..D.'

A AN eigenaren van erven ten
dorpe Ladybrand, waarop

voor meer dan acht achtereenvol-
gende jaren Reco,gniti~ of Dorpabe-
lasting. verscnuldlgd ZIJn, of aan ,de
vertegenwoordigers des boedels dier
eigenaren en aan alle belanghebben-
den, wordt mits deze kennis gegeven,
in termen van eene order van opge-
meld hof, op den 13den September
1897, verleend op applicatie van pro-
cureur John George Fraser, van
Bloomfontein, handelende namens
de Commissarissen van de Munici-
paliteit van Lndybran_~. dat zij
opgeroepen worden op l'r1Jdag, den
5den Novemher 1897, teil 10 w'e dNI G.IDV RAA GD
t;oormiJaags, of zoodra daarm~ als
zij gehoord kunnen worden bIJ l~d EENE assistCnuHoor dL' l'ultliLh
lIooge Gerechuhof rall dell OmnJe- School te Krugersdorp, Z ..\.H.
vrijstaot, te lJloerufO'nkin, om redenen Salaris £120 per annurn.
aan . te toonen indien zij eenige Applicaties met gctlllg~cllflft{'ll
hebben, waarom de gemelde recog- van bekwaamheid, goed gL'draa UI

nitie penningen of dorpsbelastingen lidmaatschap eener Proteskl.llt:che
niet, binnen eenen zekeren door dat Kerk zullen door den ondergl'lee-
Gerechtshof te bepalen tijd, zullen kende worden ingewacht tot ;),)
worden betaald en bij gebreke daar- Sep., 1897.
van waarom de eigendommen in Applicanten, van alloen Luiten-
kwestie, waarop gemelde penningen landscbe certificaten voorzien
verschuldigd zijn, niet zullen worden zullen zich moeten verbinden 1lL'~
verkocht om de verschuldigde be- vereischte Aanvullings Examen af
dragen met' de kosten, insl Ul'L.toll'-'Cc'. te leggen.
kosjen van applicatien' te voldoen.
De bedoelde erven, eigenaren en
verschuldigde bedragen zijn die,
vervat in de volgendé lijst :-

1. ~rf No. 191 , eig~ndom van
Alewijn Johannes Smit, bij Trans-
port Act.e ,No. 1642~, geregistreerd
op 7 Juni 1875 (1876 tot 1897)-
£Ll 5s. 5d.

2. t El·f No. H)~, ei~endom van
Joachim Marthinus Venter, b~ Trans-
port Acte No. 2\):388, geregistref'rd
op 29 Februari (1884 188;'-1807
-£4 48. g~d.

:3. Erf No. 2, eigendom van
Wilhelm Lebutski, bij Transport
Acto No. I oo78, geregistreerd 3
Januari 1878, waarop rust Schepen-
kennis No .. 7!.110, £7g 158. ten
faveure van CharleSl'Maber (1877-
1897)-£12 28. ld.

4. Erf X o. 13, eigendom van
Pieter Abraham van Dijk, bij grond-
brief geregistreerd_8 Juli 1874 (1875
-1897)-£11 15F. 5d.

5. Erf No. 5, eigendom van
Mattheus Jac. Willemse, bij grond.
brief geregistreerd 27 Januari 1873
(1875-1897)-£15 17s. 11d.

6. Erf No. 90, eigendom van Tiel-
man Roos ROtlX, bij Transport Acto
No. 279Cl:3, gt3rcgistrcerd 3 April
1883 (lS84-18f17}-£7 58. 5d.

7. Erf No. 277, eigendom van
Lodewijk Oelricb, bij grondbrief
gcr~~tl'cerd Il ~uni 1873 (lCl73-
18f1i)-£12 15s. i>d.'
.8. Erf Ko. 12.5, Eigendom van

Ernst Hendrik van der Merwe, jr. en
David -Schalk van der Merwe, bij
Transport Acto No. 175!).'), geregis-
treerd 25 Maart 187G (1877-1897)
-£10s. }.)s. 5d.
, \J. Erf No. 51, eigendom van
Henry Morton, bij Tran8pdl't Acte
No. 17521, geregistreerd 1 Maart
1876 (1876-1897)-£111).". 5d.

10. t Gedeelte van Erf No. 173,
en wel het deel grenzende aan erf
194, 193 en bet Loop Straat eigen-
dom van Henning Johannes Swane-
poel, bij Transport Acte No. 19000,
geregistreerd 31 Mfli 1877 (1878-
1897)-£2 lIs. 4-!--d. '

11. Deel Erf No. 20, groot 60
voeten, la.ngs J~ubert Straat, bij 1.50
voeten dlCp,. eIgendom van Willem
Steph.anus Smit, bij grondbrief
geregIStreerd 20 November 1872
(1887-1897)-£1 8s. lQtd.

Namens het Hof,
get. GEORG V. BORNMAN,

Reg. des Hofs.
Bloemfontein, '

14 Sept. 1897.
get. J. GEO. FRASER·'

l~ ,
roe. van applicanten.
(voor Copie Confo!'Dl,)

J. GEO. FRASER.
Procureur van Applicanten.

IJ£..
Top Ezels 1 Top Ezels ! !----
DB Heer "R. J. DU PLESSIS zal

andermaal publiek. doen ver-
koopen uit de Vendu-kraal te
:a!l:A.LBJESB'l1R"Y•

~p-

Donderdag,30th Sept. a.s.--00 Eerste Klas Ezels, 2 jaar oud,
lJ mooi, groot en sterk. Allen
afkomstig,uit de beroemde Stoeterij
van den Heer ATTWELL, district
Albanie.
Yu der SplJ, Immelmu a Co., lfsl~lrs.

:Malmesbury,
September, 1897.

WELLINGTON.

VERKOOP1NG
VAN EERSTE KLAS

Iluismeubelen.
DE Ondergeteekende zijn plaats

.. VRUCHTBAAR," te Boven
Vallei, uit de hand verkocht heb-
bende, zal op

Vrijdag, 15 October,
's MORGENS TEN 10 URE.

Publiek laten verkoepen aan" zijne
woning al zijn. Kostbaar Huisraad,
bestaande uit een assortiment Voor-,
Eet- en Slaapkamer :Meubelen, Glas
en Aardewerk, Keuken- en Melke-
rij Gereedschappen. Alles naar de
nieuwste smaak en 200 ~oed als
nieuw. Om een omschrijving van
de Meubelen te geven zal te veel
ruimte opnemen. Genoeg als men
verzekerd wordt dat er nooit tevoren
in de buurt eene verkooping van
beter Meube1en gehouden werd.

X:OJY.[
GEEN VERVERSCHIBGEN.

GABRIEL D. MALAN.

J. FH »u PE.VTZ J' c«, ·Afslagers.

Publieke ,: erkooping
VAN EENE

PLAATS
TE

Kuila Rivier,
In den Boedel van wijlen D.\NIl!!L

YAN NIEt(EHK.

DE Executeur Datief zal doen
vorkoopcri aan de " Koopmans-

beurs te Kaapstad, op

ZATERDAG 25 September,
te 19 ure.

De plaats" Langverwacht," om-
trent oen kwartier van het dorp en
Station Kuils Rivier en omtrent
drie-kwartier van D'Urbanweg
Station. Het is een zeer geschik.t
Eigendom met Woonhuis enz., is
beplant mot 4000 Wingerdstokken
('nz., en bezit eene goede fontein.

J, Jo HOFMEYRa ZOOI, Afsl~m.
-------~--'----'--

lennisgning aan Crediteuren,
\ Debiteuren en 'Erfgenamen I

In den Boedel van wijlen PHILIP
DANIELS, Koopmans Rivier, dis-
trict Tulbagh,

HIERMEDE geschiedt kennis-
. geving dat ane vorderingen

tegen den bovengemelden boedel bij
den ondergeteekende moeten worden
ingezonden binnen' zes weken van af
dezen datum. Alle bedragen aan den
Boedel verschuldigd moeten binnen
ht'tzelf.de tijdperk worden betaald_
Alle wettige Erfgenamen in boven-

gemelden Boedel moeten bewijzen
leveren aan den ondergeteekende op
of voor bovengcmelden datum.

P. J. P. MARAIS,
Execute~r Datief

Vendu Kantoor,
TlIlba.gh, 20 Heptelubcl·.
-----,._--~
lJAZAAR

DE Jaarlijksche baz~ar van bet
zuster WerkgezeJsehap "Bid

en Arbeid" zal gebouden worden
~ Woensdag den 22sten
Dezer: Aanvang te nemen om 10
uur 's morgens.

Veiling van Levende have ete.
zal begin-nen precies ten 4 ure. '

In den avond zal Musikale op-
voeringen geleverd worden door

Brass Band alsook door eenige
Dames en Heeren.

Paarl, 17 September 1897.

K,ENNtSGEVJNG .
WET No_ 12-18!:1:3.

In het lIoog" Oel'tchtslul van dlm
Ol'O-njev-rUiJt.(lat (in Komer«), te
Bloemj,antein:

Het Paarlsche~ Gymnasium.
APPLICA'!IES, vergezeld van

. g~rtlficeerde copien van
getuigschriften worden gevraagd
voo~ de betrek'ki!;lg van Tweede
AssIStent On~el'W1Jzer in het Paarl-
sche GymnaslU~ tegen een S-I- .

£12"' ~nsvan, i) per .)!lar.

.A1~m-:?e voor de betrekkin van
Ondel'WIJzer voor Standaards g3 en
~ tegen een. Salaris van £100 ' r
~~r ;, ke~nIS van de Holland~e
laal In dit geval eene vereischte.

Applicaties te worden ingezonden
aan den ondergeteekende niet lal er
dan 30 d~~er, en applic!lIlten lid-
maten te zIJn van eene Protests t-
sehe Kerk. n

~. liE YOS,
Hon. Secretaris .

Paarl, 14 September 1897.

trOost Aftleel ing~l'iltld
VERDETJ<:RDE KENNISGEV1:\G .

HEFFING VAN WEGBEL.\STl:\G
VOOR HET Jillt, 11397,96. '

KENNIS .~hic:dt I,tiermede, over-en-
komstig SectIe 266 van Act.,~" ,,'1

van 1889, dAt op een bijeenkomst van " II

AIieeliuga RaAd ,,&Il Barkly Oost. geh«udcn
op den lOden dag VAn Auguli.l,p.. 1"':);. ','e"
W:eg BelAl!ung VAn een penny in l,tl l ' ., I
sterling werd ~pgebgd, op alle vast ei;.:e,.
dom onderhevig. daaraan, !;slegen i" ,k
Distrikt, voor dienst van bet Jaar 1-,.:
!la. en dat de gezegde Belastiu.: zal IJl.
tlll8.lbaar sijn ten Kantore van deu Af I",:,
liilgB Raad op den Isten dAK va n NUl en..
her, 1897.

,Renten tegen (j percent J&Arlijks 7oll.n
~rd w~~en op Alle Lclll.f'llll,,,.e·,,
die onbetoa.l? Zl]n, op den 20swn dag ",U
Jlecembtn-, lti97.

A;fdeelinga 'Ra.a£L; Kautoor,
Barkly Oost,
. ,A.ngustllB 12, 1t'!J7

,(

'1
I

Op Last,
P. W. HOAROM.n,
Agt.'crende Secrctar.v,

A,U.. il E.

J. C. HJ~{AX,
Voorz. School Com.

Krugersdorp, Z.A.R.,
al Aug. 1897.

BENOOPlGD,
EEN onderwijzer v&or dl' Gouver.

nomcuts School. te Rietfonte:n,
voor slechts acht kinderen in h,·t
dist. Hanover. Onderwijs te gc'wn
in ~ngelsch en Hollandsch. Appli-
catles moeten vergezeld ziju HD de
vereischte getuigschriften van be-
kwaamheid, goed zedelijk gedrag en
lidmaatschap oerier Prot~stantsche
Kerk. Een ongehuwd persoon zal
de voorkeur hebben. Applicaties
niet later in te zenden dan den I sten
October, en '\V erkzaamliedcn te
~gi~en eerst~~mende k II U rtaal.
Sal?X1S £:4'8 per Jaar, met vrij logies
en mwomug.

I

..
d
o
o
1:
o

J. G, ROOS,
!liet Siding.

Aambeien! Aambeien! Aambeien f
EINDELIJK!

Uil~e D,ulsternl~ van herhaalde misluk-
kIng IS voortgesproten het Licht van

EEY VEILIG Eli ZEKER GENEESMIDDEL
tegen deze _~wellende Plaag.

DE Uitvinder van deze succesvoile
Mooicijn spoort u. ,li., (·t''';''''l.iuM

aan Hoemorrhoids of ,\ilutl.·;'·Jjlii,j'·Jj aan
om.niet laD!l.~r te dr:..rlvn, ru.c.r zijl:" Ix-lr.m-
deling dadelijk te probeoreu. (; •.•.Jj k \\,·1.
ling, geen verhinderen "all hel !l"W"U~
dagelijk:l!cbe werk, 'Haar er-u J-:tr~l'li..r:
Aangenaain CD Snel werkend Ul'\Jt't',-
middel.

Prijs IO/r; per Puilt" isse! uf Zt'~tk
VERKRIJGBAAR E:SK~;" v x x VES H"r;R

J. 'VV. K.RAHE,
ROllil' APOTHEEK, WORCESTER, K. K

•

r

•
J..
lJ
Z

,Iarkt Plein Logieshnis,
"W'ELLI.NGTON.

z
2

c.-SCIIOOLKINDEBI~.N .":,'enl!Chelltlt:eel!
aangenaam, gerIeflijk ""rblijf f'n

goede bebandelingte hebl)l'Il,a18 zijhierheen
komen om opgeleid te wOI-Jt'n. ",elit:v"11 bij
den ondergeteekende aanz~k te UoelL J
Termen: £9 108, per kwartaal,

Wasschen en Stri'ken ingesloten.
Alleen jongenIl behoeven a.a.nzoek te doen

D. J. JACOBS.
,.
•,
II:

i
II

i

KENNISGEVING.
AFDEELINGSRill SWELLESDAM,
KENNISGEVLl'iG geschil't!, 11lC·r-

~ede overeenkomstig Sectil 2'}7
van Wet 40 van 1889, Jut Jc
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eene maand van af dezen datuJ:l. ,
Op last '\"an den Raad,

J. A. VAX ZIJ 1., .,
Hecrcl,d·jo.

AHcfllingsraad Kantoor
17 September, log,. '
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:1; Kortate en Goedkoopste Route voor Relz.pr. en
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