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STRAAT.

II

ZENUW HOOFDPIJN.
Deze &oor. hoofrlpijn ia te algemeen da!'! rlat IIlJ

behoef ta beeft anD nadere otllllChrijviD8' Ge~tJ"n1ijk
wordt zij vl'ron~erateld re on.n uit ongeregelde
8pij~l'ertt't'rillg" Dit is een dwalftlg. Zij ontlltaat uit
bet zenu w~~t"" pn h..t zl..kfl gtlvoel dat haar 'Vergezelt
is eer .,,'u g.·volg dan ..ene oorzaak. Hart' kenteekenen
r.ijn aan allen; wlt'd ~kelld, 8tearll~ t : ,~,;tLkllijlr
Hoofdpijn Ollntlua.utiJdl'l ill een spoedige, \,· .. ige en
sekere. Eeu

posi tieve verlieh ting voor Nenralgia.
Let 0l' .h' naamteekeuing in roode inkt dwars over de
label op i•••ier doosje, Ue6 .. ~.. dll7'e W u4t: Prijll 1/3
per doosje, bij alle apothekers.

DEEL 68.-No 6.496.1

JIL.
Belangrijke 'uhOeke

, . -VAN-

OP DINSDAG, 5 OCTOBER,
s' morgens ten 10 ure,

De volgendé welbëbDde plaataen CT!: ~ bM
. . Afdeelmg VAN" 8l)OBP,

1. Rietfontein (exten~ié) bekend als Lot Ko. "1"9. ~
morgen cm 535 'fÏerkante roeden. .'

IL l/38ánd_eel van Lot No. 3i86 bekend ala Óraa1lWduineD.
groot 6121 morgen. . ...

III. '1/8 aand8\'l ftIl Lot NO.3668 bekend ala Bafaag vlei, pool
5398 ~ en 407 vierkante roeden.

IV. 1/3 aanneel van Lot No. 3669 bekeod als Groót Schaap Vl.,
groot 6010 ~ en 5 Tierbnte roeden.' , ", '

V. 1/3 aande} ~n Lot No. 88'10 bekend a1s ,lOeiDlChaap Vlel
groot 4987 morgetl en 428 ner~ante roeden., '.

Verder

LEVENDE HAVE

DE ond,ergetl'ekende, met instructies be~nstjgd door de Heeron GEBROEDERS .HEATLIE, BAl
publiek verkoepen te "STORMS VLEI, op

Woensdag 20 en Donderdag 21 Octob~r 1897,
Beginnende elken dag precies te 10 uur 'B morgens, ," .

De yoljfende Yaate- en Lo•• e GoedereB"~'
I. VASTGOED :

Dat gedeelte VRnStormsvlei waarop de Groote en Winstgevende Bezigheid gedaan wordt, liggend. un den Zuider Kaai
VIUI " De Rivier Zonder Einde," Dit deel bevat omtrent 1370 morgen en is goed bekend ale uitmuutenqe Weide voor groot. en klein
Vee, seowel &IsSts-nisvogels ; hiervan zijll .;00 morgen omheind met Doorn-Draad en Olijven houten palen, en welk inaluit de groote
en prachtige vleiea ; doch al, deze goede hoedanigbeden van de plaats als een plaats, zijn niets te 'l'ergelijketi bij, de Winatf{8Yende
Beitigbei,l (lie a.ldo,ar A'edaan wordt en de eenige reden waarom de Eigenaren tot den stap van verkoopen overgun il omdat &ijhet. IUM
langer noodig achten te "'erbn, ~,ijkan8 alle in~o~ers van de Kolonie wetet) dat Sto~m.~lei ongetwi~'eld een ~er beate .~~heid.-
plut_n U!.""8U daar de \'Onga EIgenaar voorsremng heeft gemaakt dat geen Besigbeid van eemgen aard ID de nabijheid moge
geopend worden, kan geen oppositie ingevoerd worden, en de ligging van het Eigendom iii zulks dat het werkelijk genoemd bOD
worden bet '~Slot en Sleutel" vau de geheeie Ruggena, daa.r de hoofdwegen naa.r Swellendam, Caledon, Robertaon, Bredudorp en
Napier over de werf gaan, De gebouwen bevatten het volgende: .

I, De Segotie.wiukel, waaraan is annex, de 9'oordeelige Kantien, Wol Pakhuis, Wijn Stoor en POIt Kantoor.
Il Het ~te Woonhuis ing1lricht voor 2 afsondetlijll:e families, en hetwelk, ook:gebruik:t wordt ala een " Hotel."
II I, Gl'Q()te.Do bbe! Verdieping waarin de Koren Molen staat, die met stoom gewerkt worJt, twee dagen elke week, en te

~Iijkertijd ook alde Yachiucl'i •• behoorend~ aan den Wagenrnaker's Wink~l, :werIct, Dit gebonw bevat ook: den WagenmakeR en
Smids Win""l en het 1H belangwelckond te zien al de verscheidene werken die rn dit gebouw gedaan worden, on mot een Voorman
sooels de Heer F'riekie le Roex, kan het niet anders wezen als betaalbaar.

l Y. Stalling voor 50 paarden, buiten den Stal die verhuurd is voor de POIt paarden.
V. !lan zi~. er nog:; Gebouwen van 4. en 6 Kamers, bewoond door de Blanke werklieden en verder 6 Kleinere buizen voor de

dienstboden, alsook een groot Wagenbuis 100 bij 20 voet, waarin de Engines en Dorsch Machinen gehouden worden. Aan de Stallen
is een stevige Kraal van Klippen gebonwd en in verdeelingen verdeeld, en vorder" andere Kralen voor Klein .ee en een enra
Dipping Tank. .Het moet ook genoemd worden dat alhier een Hollandache Kerk: i. en een extra Podt over de Rivi.r, en dat aan den
oever van de Rivier een Extra Groote Wind Pomp is die bet water uit de rivier in Tanks pompt bij de Woonhuizen, Werk: Winkel.
en ~Iolen en ook.de Bloem Tuinen voorziet met Water, \Teel meer kan gezegd worden, doch ik denk bovengenoemd. is klaar
en duidelijk, '

Het is zeker dat weinige bezigbeden in eenig Dorp dezen stand lrnnnen overtreffen in verkoopingen zoowel aJawinaten, en om zulb
te overtuigen eijn de eigenaren ~n"gen aan bona fide koopers bonne boeken open te leggen waardoor zij sioh zelven kunnen ov_
"toigen van de lIitgeblllidheid der Besigbeid.

VolkOJDeD Tellig I
Niet-Yergiftig'l t

Gemakkelijk tAJe ~·tIieaéB 11
Te'vel"krijp bij a1Je W"~blien:: '

BiJlOIlderbecleD te bekomea bij

GEBROEDEBS' FRIJDLA.NDER, De Aar.
1 Afrikaander Bul, 6 jaren oud.
1 do. Bul. 5 jaren oud,
lJ do. Bullen, 3 jaren oud.
6 Jonge BnD;eDt56 Slacht 01l8eD,14 Slacht Koeien.
20 Melk Koeleu met. bIvers. '
l'{ Vaarzen van 3 tot 4 jaren oud..
300 Afrikaander Schapen.
100 Afrikaander Ooien met Lammers.
S Afrikaander Rammen.
30 Kapater Bokken.

1& _.-,._~ _, _ ..

. ~, ,_.
, .

' .... PUBLIEKE VERK
EN EINDELIJK

2 Nieuwe open Karren op veeren.
2 ' 110. Bakkarren.

En wat: nog verder zal worden aangeboden.

In den Boedel van wijlen ALm" JAOOBA. BwrCKUUIG ell YOO1"
Eohtgenoot J~ GrllBD'tOs BL&JICDDuo ..

[j'E ondergeteekend4!, .la· Ex~teu Test.JMDt&ir, zal ptt~
verkoopen

Op DINSDAG,28 September.'e.k.
OP DB PLAATS

J~N ZWABTSVLEI ALIAS" SOUD
I. De welbekende plaateen • Jan Zwartsvlei en

Jr8}egen annex het Dorp Darling in de afdeeling "'-lb1U:r•
4268 m~, h~ ten f.terieT8 van koopen,. eerst in
o~) afzondérli:ike d~len van circa 1400 morgen elk. _.
m zijn geheel zal worden opgeveild..

IL:o. WeIbebDde ~U14-' VeoplMN •
omtrent 1GOOmorgen groOt. annex Tijger.-en IJsert:ont"':.:J1
de GroeoekJoof in (lae afd . •

Deze Plaateen sijn allen llOÓ wel bebnd dat 'fel'der .mbnalDiitr";
noodig is.

Levende Have (:-2000 Merino 8ohapen, beetuade uit
Ooien, eo Lammers, die behoorlijk ..~ aulleo wm_!.,
alreeds in pl'8Chtige eonditie, met lf lI1IIIN)den wol gebeel
brandsiekte. En wat Tel'der zal worden aangeboden. .
~ Stuk Vee, grootendeeia Koeien en Vaarzen Tan goede bolJaDICIIC*,J

.De verkoopiDg zal preoiei ten 10 uren begiaDen.
F. J. B. L.il{GBRllAN,

B:uootêar TelitAlDllilditr.

II.

RUIM CREDIET.Het restan] omtrent 18 morgen van" Storms Vlei" gelegen aan de Noord Westelijke 'zijde van genoemde Rivier uitmakende
den grond bekend als" De Tuin en Boorugaard.'~ , , , '

Deze grond wordt benat met een 8100t lilt de rrvrer en 18 beplant met 500 Blue Glim Boomen, 180 Allerlei geënte Vruoht
.Boom.n, 60 Lemoen Boomen, en is verder besaaid met Lucerne en 71 Mild Garst.

III.

J. C. STEPHAN, agent voor de TerkoopiDg.
A. J. BESTER, A.fslager.

De deelen van de beroemde \. ee-en 7.:ufLiplaatsen" Doorn Kloof" en "'If an der 'Vats Kraal" metende te samen, volgens TraM
port, 674 Morgen maar Volgens U~ken~ i,..ti morgen; op dezen grond zijn 40 ,~od Have: om de helIl gellaaid,

.... AI deze eigendommen itggen aan elkander maar zullen II.fwnder!tJk opgeveild worden en daarna tell&men, doch de Al-
.lager verbindt aich niet eulks te doen tJgeval de eigenaren anders bepalen, '

LEVENDE HAVE:

Vendu-kantoor, Lading Plaate,
4 September, 1897.

1!!L
PUBLIEKE VERKOOPING

16 extra jonge Trek Ossen, >j slar h t OS8eo, :!2 ~[elk Koeien met jon~e Kalvers, 10 Koeien in melk, zouder Kalven, 17 Vaanen:
1 en 2 jaren oud, 1 oprecl1t geteelde Alderney Bal, 1 ditto Hollandach Bill. 200 GIISOoien, 200 Slacht Hamel ..,~ 2liO jonge Hamela,
allen met volle drscut wol, I paar extrn Kar Paarden, 1 Rij Paard, I goed. getooide jonge lftIngst, 1 joug RIlin Paard, 3 Paarden
Merries, ta veulen van den Hengst van tien Heer Jaoobne de Wet, 1 jonge Merrie,60 Fraaili Varkene, van t t.pt 3 jaren oud, 1
Oprechte Yorkshire Zog, 42 Struia Vogels. •

MACHINERIE : OP

VRIJ DAG,' 15 October,
•
a.s.2 Zes Paarden Kracht Engines met Dorseh Machinlln in eerste Klas orde en bekend voor het goede werk dat met hen gedaan

wordt, 1 Nieuwe Scbaal ~[achine, 1 Zaag Machine, 1 Speek tap Macbine, 1 Stew Machine, 1 Groote Ronde zcag Machine, ~ Dril
Boor Macbinen. TE

WIt'I"1 EDRf Frr, dist riquet~rgWAGEN- EN ANDER HOUT EN IJZERWARE~:
:; Volle stel Z"111"8Wagen Wielen, li Kar Wielen, 50 Kllbiek voeten Kajaten hoot, 2 Wagen Kieten, "T(:Jn allerlei soorten

Yzer 1.5 Geelhouten Planken, 18 Wagen en Kar Assen, 1 Groote boeveelheid Dealen, Pine en Vloer Planken, ~15 Zwars Wllg8n
Velli~gft, :'l:,o KlU'VeUingll, 1100 I~ng Wagen Speken. aoo Korte ditto, 50 Schamels, 4:3 Paar .01 en Paarden Wa,gên Voor ên Achter
Tangen, 20 Wagen Naven, 17 Draru Dorden, 2:ZSt ink houten Planken, 30 Lang WageuR en Dieeelbocmen, ~Jlloe~gezegd worden
dat ..I het hout aitgezocht en Kurk-droog I~,' ' .

WAGENMAKERS- EN SMIDSdEREEDSCHAP:

Daar de on~~r_geteekenden hunne plaats WI'l*l'EDRIFT met
MATROOSFONTEIN, annex, uit de band hebben verkocht,
bieden zij de volgende

LEVENDE HAVE
voor publieke opveiling Mn :-
30 Merries, 4 Jonge Hengsten, 2 jaren oud, (Goedgeteeld), 2 Veulens,
8 Ruin Paarden (Goedgedresseerd" 1 Muil, 50 Koeien, 31 Vaarzen, van
1 tot 3 jaren oud, 30 Jonge Bullen, 2 jaren oud, 50 Trek oes.m. van"
tot 7 jaren oud, 850 Aanteel Schapen, 1 Hengst (Donkey), 11 Donkeys,
1 Lot .Varkens.

Ook de volgende, ~OSSE GOEDEREN:-
3 Wagens, 1 Sootsche'lKar, 10penkarop veeren. 1 Zadel en Toom, 4-
Dubbelvoor Ploegen, 2 Enkelvoor Ploegen, 3 paar Achter Tuigen; '2
Span Tuigen, Pikken,',Graven,

En Eindelijk:-
Jukken. Pikken, Graven. Vaten, Balies, en eene hoeveelheid boerderij-
gereedschap te veel om te melden, en ook wat verder op den dag der
verkoopirig zal Mngeboden worden. .' -

RUIM CREDIET.
'. GEBROEDERS STEPHAN.

Malmesbury,
23 AUJUBtus, 1897.

J. \v. ~IOORB.EER, Jr. & Co.

Vendu-Kantoor,lIalme.bury.
6 A~gustus. 1897. ----------~--.~~'-'~--

2 EI(l-a Smids Blaa..balgen, 4 Extra Schroeven, 1 Wiel Plaat, :1 Aanbeelden, :1 Schaafbanken, 1 Boog Bok en a))e' andere ge_
reed.chappen benoodigd in groote Sruids en Wagen makers Winkels,

BOERDERIJGEREEDSCHAP : Terzelfder tijd zal worden verkocht voor ~ening des BOedeJI •
wijlen den heer JOBA!(CoOJlAAD WICBT,en later overledene Eoltd4t_1Oi
de welbekende Veep1aats, ,

TIJ GE B.F0NT]i~IN
GELEGEN ANNEX

I F.erl!te Klas Wa"en~ 1 Af.laan Tent Kar, I ditto Buggy, 2 Open Karren, 1 Watel' Kar, 2 dria-vooe Ploegen, 2 Enkel-voc
ditto, I Yzervn E~I'I!, I Cultivator, I Kajatenhouteu Dip Dalie,3 Hand Karren, 2 Zadela en ToomelJ, 2 7.:e1..en, 1 Lot Beestev"lIen,
I Span ,Jgkken, 4 Paar Acbter Tui!(f'n, 2 Pallr Voor Tlllgen, 4. Laddeno, 1 YWl'lm T..nk, 3 [JaIn Kra.chten, 1Kruiwagen,:2 Schniten,
2 Groote Za~en, en verder Graven, Pikken, Breekijzers. Bijlen, enz,

KOOPW AREN EN NEGOTIE GOEDEREN:
1l LeItgeN! Brandewijn, ;) L"ggers Wijn. i Iey;ger Azln, Yzeren Eggen, :2 Kajlllenhonten Dip Balies, 3 Slijp Steenen, 6

Pullie Blokken, 1.J Groote Olie Kannen,4 dl'itrlegger Stnkvaten, 15 half legger Vnten, 10 halfnmen en .Ant.e11i , 5 Hok Zeilen, 2
dozijll Wagen Brakes, ~ Paa~ Kar Trappen, :'l,Zeil ~{rihben, 2 Groote S_chRlen,50 Gladde Zink pla~n gebogen voor Waterleidi.ng,
I YzeITIl Kist (Safe), ~I) dO'l.lJnPloeg Scharen, ~ ton Zelf BIDder TOllw, L,O Rollen Tabak, 7 Zakken F.rwten, 1 Soda Water Machme,
I Filter,:2 Sch~len m('t Uewichten,20 Gelooide Bok vpllen, 10 Jllll:lt:en" 15 Rollen Doorn Draad,2 ZAkken Rozijnen, 150 Wol
Zakken, :200 St~p Zakken, Ploeg Stllk:ken, :2 StOH'S en het gewone 1I.II80rtlmontNe~otie goederen zooals Zeep, Rijst, Suiker, Kolf,.,
Tabberdsgoed, Linnen, Flanel, Gemit, ManR· en KIllder Pakken, Kleederen, Kombaanen, Yzer Waren in groote hoeveelheid, Oli8il,
Stevels v~n allerlei soortl'n, ent, enz,

I=3"'Dit is Dn een KanA voor eenig persoon met weinig Kapitaal om zijn fortuin te gaan maken, eli om boni. fide Koopel"8 te
gemoet te komen hcbb..n de eigenaren ooslotcn: Het VIISt~d te~ elf lIur op den eersten dag op te veilen, d~n Kooper daarnn, de ge-
legenheid te geHn met eens eenIge van de losse goederen en Ne~?tle waren over ~ nemen tege? een w,,:ardoonng en voor welk em4e d.
Heeren Heathe stook zullen nemen t.-g1ln Kaal'sche Inkoop pnJzen ll00dat bet filet lang Doo,hg zal ZIJn dil zaak te bet< IuitAln,

KOFFIJ EN IJZERFON TEIN,
in deze afdeeling, bekend als een extra VeepJaats, en ala eeue der
in bet Groenekloof district, groot 1,075 IDOTD' ;. '-

II Zeker 13Erven, geJegen -in hei Dorp Darling, Nos. ~t
27, 28, 29,30, 31, 32, 33, 35, 37, 39 en 41.

G. W. STEYTLBB,
Voor zelf eo m«le-JI:m_,..

RUIM KREDIET ZAL GEGEVEN WORDEN'.

. A, G. R..TEVBES, Afslager.
Hub..rtROn, S Sept, 1897, '

Vendu- K\ntoor,
Lading Plaats,

6 September 1897.

A. J. BESTER, Afslager. TE KOOP

VRUCHTEN KISTEWESSELS, &,:,(JQ.,
RIEBEEK SQUARE, KAAPSTAd. WELL!. 'JGTON.

BOUW-ERVEN Informatie te bekomen bij de

HEEREN COIBRINCK en

Invoerders van Verbeterde Landbouw- en Oogst-
machinerie en Boeren Werktuigen;

.. I
DE aBBa_NE

ZELFBINDERS EN MAAIERS, 't-

ZIl! DEBESTE IJ HUI SOOIT TBR IKmD. lAL de ondergeteekende publiek laten verkoopen op het eigendom,

18 BOU~-PE_Oa_L~_.
Gelern aan de Main, Bain en Albert Straten te WELLINGTON.

De grond is beplabt met Vruchtboomen en is zeer geechikt voor
Tuingrond. a

Het is ontegensprekelijk: de beste Bouwgronden te WeDington.
Diegen8p die geld te beleggen hebben of een aImgena.me woning

willen bouwen, behooreo deze pJegenheid niet te laten ~
WeeLDr. Bf DU TOIT.

.Co., ...~ ..... -.~

PRIJSTREKKERS aan al de
Voornaamste Tentoonstellingen.

DE OSBORNE ZELFBINDERS, zijn licht en sterk, balanceeren
zet'r licht, 1;1lijJt'n ('n Binden kort zoowel als lang graan me~vl3n groot susse~. Wij waarborgen,
dat onze Maohines alle satisfactio geven, en laten ze door onzen Amenkaanschen ,Expert'
opzetten III werkende orde. Als gij een juweel wilt bezitten, bekomt de Osborno Machine Olie en
Standaard.

RUNDE RPEST .......I.AO ..

I,"ENNISGEVING ','K'~DLIeIIU
. binnen de l:"aa""':Ile' .A.tdeeltnJlI1lr8llllChen

doen TOOr 28 8EmBG 1897, ft _......
zal worden, tot cW,~ de iDentinglijD. '. ~

..~';=~~- '

lw), 11 s,ep. 1897•BJ:NDTO't1"W" TEGBN ZE __ LAGE PRL7Za_. •
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Departem.;ot- rn. PdbllIlMJndatlftisji[i~DI

Pu blieke Verkooping Kennisgeving &&Jl

. VAN EEN EEN
Kostbaar Erf, (a)

. '. .

I t.:\ ~I I I I: \. 'I , 1'1:f:, 11..).

(lJ)
zal guhouden
met de. volgende ..Zomer .Vaeantie.
Leotors speciaal ,gekwalificeerd . om
.de beste methoden van ondenrijs
in de verschillende elementaire
Stlhool-vakken duidelijk voor te
stellen, zullen geëngageerd wn,ftI."",
'- Alle boeken en m~tet:i~J.en l5\111e~
gratis verschaft worden, en de reis-
kosten de kosten van onderhoud
ru. route niet,inbegrepeu, zullen door
het Departement aan ~het einde van
den Cursus terugbetaald women
Studenten ~dlen dus enkel voor
kost en logies hebben te zorgen, die
men vor~acht ~,egen billijke prij"n
te verkrijgen ZIJn. .' .

Onderwijzers begeerig van dit
voorrecht gebruik ta maken, moeten
dadelijk aanzoek doen om vormen
van applicatie gericht aan den
Superintendent Generaal van On-
,der wij:; ".Autl~rising Branch".
Kaapstad.

GEO. W. CAS SE,
(pro Super. - GeD. van On(lerwijll).

Kantoor van Oll,lurwij~,
Kaapstad, 14 ,\lIg, lS!J7.

lrenoisgerinJt' tOt ,olgemeen naricht dat het
GQu~r .~~bt beeft, onder do -
ván"DePpb~,GezondbeidsWet, 1883"

_ 1r{ei~.l698.;.~~~n ~ndom de Noo_
aan bet· ()osteh.Jlr. 9iDde van. Kerkstra-u. ten
~WOrdeL .
. . 'HENRY DE SlUDT,

Onder Koloniale· SecretaJ'i:>.

kll11At,

achter,
voor, ~nl

BJ

/'

VIELLINGTON.

BELANGRIJKE

Publieke Verkooping
,. '.' , Y.\S, ;

Kostbare Levende Have en
Losse Goederen,

TEU l'LU TSE

I~ DE

lain Straat, Wellington.
--'--

Op Dinsdaa, 28 September,
's morgens ten 10 ure.

ZAL de ondergeteekende publiek
laten verkoepen zijn Erf, gelegen

als bovongenoemd. Het Huis is
nieuw en hecht gebouwd en 'bestaat
uit twee geriefdijke woningen die
altijd goed verhuurd zijn, opbren-
gende geregeld aan huur de som van
£i'2 per jaar. Jil de eeue woning
wordt oen winkel-bezigheid met goed
succes gedreven, zijnde deze eene
der wst€ stands in het dorp.

Betere geldbeleg~ing is in dezen
tijd niet te bedenken, en de~enen dit'
naar eeue aangename wOlllng zoo-
wel als een gocdrn bezig heids stand
uitzien, bobooren van deze gelegen-
heid gebruik te maken.

C. WAG ENEH.
M, L. SMITH & Co.. Afslagers.

,USBRAHDSKOP, (Afd. CALEDON,)
OP

DONDERDAG, 7 October, 1897.

DE onJ,'rkek(,kclirlen, bchoorlijk
gelast door M..jufv. de Wed.

ANSA C. FIC'K, di" lx-sloten heeft de
bestdm~)('ri ng h:II'.'I' Boordorij te
verminderen, zlIlleli pul1liek ver-
koopen ~p genol'llldetl datum:-

I. Leveu-le HaH', als:
500 Eerste-Klas Schapen (Hamels)
40 do Bokkeu
6 do Paarden
5 do Jonge Paarden
4 do ~h-TTltlS
G do VlIl'kl'll~,

H. Boerdcrijzereedschap, als:
1 Eerste-Klas Openwagen
1 do Kapwagen
I.Groote Kapkar
1 Kleine Kapkar
1 Opeukar
2 Span TlIig"1l
1 Paar .\,·ltlt'l'tlll"l·n
4 Ploegen. :; E):g~'n
2 ZelfhiIltl"I' ~"'('I,ill"-;
1 Lor Gruvr-u 1'11"IkL. Il
J Damseraper. ~ l-\rlll\\':I~"II.';
4 Halfanll'tl rn I 'l'wc,' llalf.lln~ \',It
1 ViJr IhlfaIII,; rat, 1 DI'l'''i'('1
1 Zaa~, I K"I'I·i,II.1I k, 1 I.alidl'ollt'l'
1 lot \\·a;';l'I111];IL·:·~111)1:t.

llit~l' is n':IL' -;('110"1", k:l:i' \'UOI' \ E 1I11!J..1;:.·tl'·!.I'll!lu,~d IlIdllillk
een ieder til.· z:'-II \ :Iil 1,,'!!otHllL;CI,1 1 \ ,'1kU('I" II \ «or ZIjn Kuuroor
heden wd \'''''1'/.','11, Pl' ,!,!",·rJ'·:·"110" <.;1'IIICld'·Ilti:.! u ru
en ',el' l.o[,l" 'Il i,t'e:::' aa n l /(' ve-l iII!! J) , \.,,, ._:,'1Idl' ( ;o 'det'l'n, h,'! 100rUlide
noodiz d":1I' ,j" I r:,'n,;,"l \\··t 'Il (hl I I' 1 I "1.. 1 'l , "lJ," II .,,,,,,,. v.m \lij I'll l'111L11'
ZIJ te ,]:;rn'1r.d,,;j,nn :dtIJ'! tL'to trocds L)I·· '1' 'Il IIIIn' r. ...... lat (.'l'ell
kunnen verwucl.tt-u. ', 1':urd('Il

Publieke Verkooping
Tl';

TULBAGH,

Z.\TEHIl.\(;. IH Od. 18\)7,

KOMT DUS EN KOOPT.
Ml'juk c\, C. FIt'K.

DKIPERS, MOORE '& KR1GE, Afslagm,
Caledcn.B Se pr. I.~:'7.

t-',1 ~\alll,·,,1 :-:,.11 'i" Il ('11 Bukken
.\1"::1' dl' dl' 1':·.ICIJt;c:p, :-:b:1llde

Uo.r-t oJ! dL' I 'laats 1\.leiu Koopmans
Ri\ ter, orut nnr ('II .

;; .\IIl,!d.'1l ll.ivcr
~ jflld HI)~
I llll..;hel G"r;;s

;,11 ,\luJ(kn (Jal· .st

-Verder znllen Cl' ook v-rkocht
worden voor rrk er: ing' der fT ce re n
L.o\\tGf:RT IL Fin: r-n .J.\,·or:rs M, FIn: :,11 K')fL'll
1 Stoom Dnr.;;rII \hl·hinc (Ransorne, ,jij " ;~l'TIll,I"

Sirns en Jl'tTri('~', 1 ;1cht'paardl'Il I Piall'), "f'r.-t"-kh.'i maker
kracht Engine ILd Strocbrander. ti Fraaie Zitkamer Stoelen
Vier-voet f)rllll1 Dor";c!If'I' met 1 " "Tafel
Kafsnijdi'!' I (;l'f).,((' f.':a:lit' Arm Stod

1 Rtroo EIl'\ïltol' 1 FI:1.l1 J)ll!Jbel j heren Leui-
] 8llkele·yoor Ill·i.." "'II BI':l:.kplnl-'g vant
1 'Ia,,~y Han'i~('lIhil;lt··r md Za:li ('Olllmtl.J"

~~aclii::('. Lot ~'clti!,Jl'l'ijl'll pn HakJ'(';;,
1 '['wee,· \'",,1' 1':".,,: l!i"t Ll·\',,'r

(Ffol\"al',J) ,\ï~IWEB: .
1 Drie·rou)' l'I,x;: I !:;I1I."'iIl") L"II :.:'',10'" hocvf>(·lhl'111 1.;laar-

l'U \I'll \'('1'11·,,,1 II 'I Jl' 'I IL;' ;1I:':lkI(' 1\1"l'dL'I'I:n Ifm',]L'IJ StUI'nls
, ..,_!." t..__ Jl aaJJ{r,·.. " '"'

boden. n' LIl :-.\ChO'·II"I!(LeJl'r en ZijL)
Bl'kkl'dillg, BanJ, ellZ., enz,

P.. 1.1'. MARAlH, Af"lage!"
V l'lJd II'" all! our,

~:3 i:)('j r. 1."\',17,a~
_.k1JL-~

Top ,Ezels! Top Ezels! ! Namakwaland.Arde: lJngsraad van
-_ TOE\'_\LLlGE Y.\(',\Tr;REN,

DE Heer I, . .J. 1'1 I': I '.'1" zal . --
anr!el'lIl:l:t1 fJld>lil'k d", Il \'er- r N.\!J.L~~;\.\~J l'l'1l vacatllre in \rijk

koopeu ni~ Ik \'l'lldll,km~d te .\(). - (Spnngbuk) ontstaan is
. \'l'I'zoek Ik h IL'rmL'd'l de K ipzcrs

1\IJ:A.L1\IJ:EBBUR V. .L!'l·I't'l'htigd Olll tl' stl'IIIIrll'l1 voor
_, 'I'- Lt·d"11 \'I Il I dl'n l\fdL'c1in"~raa(1 in

D d d 30th S L!'l'IIOl'llld,'\~ijk ::tn deze Afdeclingon er ug, ept. a.s. III ,~,.·",·IIl'III,·Kandldatl'll te nOllli.
-- -- rflP('r('JI (IIJl g'1'IIi>l'IJHIc wijk No. :.! te:' " 00 El'l'.~tp l\l.l.~ E{.,·I" ~ ja,ll' (JIId, \'·II"c.;'·IIII()Onllg"II, 1".11'1' Kandi-

\ lJ IIlÓvi, :_;I"'ut "II "I~.rk, :\III'II da;lt IlI'lt'1 g"llornilll'L't'd \\'onkn
~. afkolll"ti:; lilt de 1'<:I''''·l1ld.,~I"t't.-rij dUlIl' Ilid willd,,!' dali :vijf Sll'mge-

vaIl d('11 J InT ,\ II II I I I., dl.'itl'iet I',·,·],t Ig,]"II, <l1l,]"I·.,1..t1 zijll lI(lm;-

.Alh:l!lle, Il,dlI,· \ ,111 Illi! , li é."·"ll" w<;lardl' zijn.
'an d~r Spuy, Illlmelman &. Co. AfJlagm, I I '.' ,'11 :-.r':lll,!!"I",·Itti.:.:d,' kali llwer

, I dolll III l/llilIll,.ltle tn'kf'Ili'1I op
~ulmf'~tJllrr, ,;":, \',I<ll' \':111 ZIJII [1:1;,111\':(11alle ll'Jrni-

~('l't"!Il!'l'I', I ~'.I~, 111:111,',,,1l:I,l'op di" 1,)l,rkolllt ge-
'-:)1' -r" I ::-c);:;qJt te JJt'I,bl'll, t'll be=--chollwu tt1
,',!t Wr.lI T INGT 1 \,,,!'tI"11 ,,:.-\af ,Ill' Cl' 11'~'lt 1{"(JJaat:-;t
•: ..!!.J' J..u ON.I"'·I',], AIIl'll"llIillatIl'Sltl()t'fl'lldo(!r
{, • ' i d"11 l)II",,,·.~,·t('d;l'lld·, (lIlt \':lllg'L'Il
", .'V_ER K OOP iNG' "lll'''''!; lilt'( Jat,·!, daIl I October

, , I"'~I~, l'll )..:t·"11Ilnmillatie lat.er dan
\'A\ EJ.:ESTE KL.\S dlt'll d,I.~ ullt\'allgl'n zal ill a/lllmer-

H· 1 I klll_
l
'komelI, [l'dl'reSII'lIlgereelIti.~de

111'-1111UII )8 OIl I,)". allig" ':tlIIIIIJatil' ulldl'rteekf'n_
,I ,J~ \.._ . \.__ •. dl' 1.lllll't I.ijll" \\1)(;Ilplaats aallgl!velL

; ,,:i !.~~:~~,d(lt"l'n!1lL-!.enIOdl'llS<'ptl'lllbor

OE Ol'lrltt':!l'!t'I-\"'II,le zijn plaat..;
"~J·T>l·"III'll \ \H" B ((;ot.) .1. 1>. I1t;(W

v ,1\ I ,:, tI' °l'en ,. . 1 ' '
Vallei, uit Ik, "'Ill I I'l'l'~o('ht lId)-I' I IIll' l' (.ornmi~,.;al'i~ voor

de, zal 0l' het Distrikt :\'a~<ikwnla~d.

f)('lolJer,
'S 1I0H:;1·:\'" 'IT\ Jl ,'::1';,

Pub~iek lnten \'('~'k,"I; ,II ';):l1l zijnl'
wonmg al Z:_jll )\",,:' '.1:1I·Illli ...;ra:ld
'besta:ll1d"lIi' ,"'11 "'" "I ;111<'nt \'1101'"

]::t>t-t'U :--;laal)~:lil:l'I' \1, Id" >11. Ch;
cm Aart1ell"l'k, f\"<I~"!I. ,'f) :\!l'lk".n: 1k1"L'i}(l~chaPren, AIII'~ nnnr d.,
: .Wi:t,' "'Inak 'II ;,,() ;fOl',.l al"

. Jlieliw .. (llll ,','11 ')IJ''''':'l'ij\'in r vall

de lleu.)Je]eu tt- gl'\"'JI Z I} I~~ Yeel
ruimte oprielllf'IL' (;"I1()(_'L!'al~ men
'Yerzekerd" urdt .lilt er nooit I<'\'ol'('n
in de huurt l'L'IlL' wrk.JIlI'IIl.'{ \'an

~Meu~ ..lt'n g'l'bilillll'n werd,

DE NATIONALE
Onderlinge Lcycnsassnrantie Maat·
schappij van Anstralazie, Beperkt.

OPI; l;ï!J1 'llT 1.91;,9.

Ret EersteKantoorindeWereld
0,,, dl' I )\'~I'1r~af \\,'""rrle in wprkin~ te
hr'PIIC!"n om Ac~tl'.st...llrg9 PuIisst'n Tan
krad, t • a ho ,dIm,

rJ" .. (,1 ha"I,u.r ",.;r .l ..i,l Afrika:
St. George's-straat, Kaapstad.
RoJrn" R.ln ..\,,,,,'''"ti<:.. van
, kl'8('ht"""t tp b'Jl'en £10.00,),000

[lel~d F'''1Cls ",ulL te boven £:2,500,000
Jaarl'J~8eh Iltkorne~~:~:~r , £440,000

DIREKTEUREN IN ZUID AFRIKA :
Sir ,GO&DO~ SPRIGG, K.e M.G.,

Voorsitter,
De Heeren ADMt1ll HY DER BIJL" Koopman
A. W. SPILBArS,Koopman, wpatad;

JOHN W. RAIL.
Beatllurder voor Zuid A!riia.

"

:EN' ZIE:
GW 'VERVERSCHINGEN.

G.\BRIEL D. MALAS.
I. }'1t1;}) P}';Sl'Z ~: Cu., Jr'ts1tJVe"t

TeiideraféliiWiik,reuter)tt ~ Ten~
der voor Blok Nieuw A'SY4
Valbnber.g.'~ door den Con ..
•troleur en Auditeur-Generaal, Ku.}t
stsd, ontvan~n worden tot. op
WoeDBdag'middag, 29 '~eptetnber
1897.

Tenderaars moeten' twee l'olldQm~
de borgen verschaffen voor de .
voering van bet Kontrakt, en
danige borgen moeten de Tendelf
onderteehnen. ~ ;

De laag.str. of eenige' Tender niet
noodwendig.te worden aangenomen.

H. S. GREAVES,
Pro, Hoofd Inspekteur,

Derartement van Publieke Werken,
aapstad, 1 Sep. 1897. ,

'Prtj.lO/6 per Póst.w_l of zepJa ...Jtu, vu PU
"J. -'W" .. ~_.-1Ei.;
IOIUI J.POTlIUX, 1I'OlWI8TIJ., x. X

. .. . ()UREENKOYSTIG resol_ heden idoor de plaatselijke Runder-
IOLOIIlLB lUSnIER en TRUST ' : ~ Commissie aa:ngenomen,,'wor(It ibij deze bokend gemaakt, ~at

i V,nIQmJIDpU ' ' vaD;.~ Da dato deees, de m~r V8Il BQOl'Ilvee. Scha~, .Bo~ken, Wild,
" .,IIU~IlAr. . ~b. Huiden 'HoreD8~.Venen, Wol en Honden 10 dit DIstrict ver-

He> ... KERI;CPLEJN,KAAPSTAD •. boelen is, VaD de Piketberg 8n 1..'ulliag_h ,~jdé uitgezond~rd by de volgen~e
, _. punten. il.t:QreYB, Pas en." Het KrolS of'~~wee Kuileu, de ~nshJn

la,ltUI, ·'m,•. "awrtt FOlds, .,100. tusschen de 'afdeelmgen Piketberg en ClanWilbam; en geen zolk dier of
artikelen, .a1s bier boven vermeld zu11en in dese Afdeeling . binnen

WWO!G Til Y1I IERWWID. gebraoht of ingevoerd. mozen worden, of er door vervoerd worden, zonder
een certifikaat, geteekend hetzij door een Resident lIa.gist~, Assistent
Resident. Magiatractt. Vrederechter, VeJdkornet of een lid van een of
a1)de~ ~1inaerpest- Oommissie, .ten eftecte dat zulke DIeren en Artikelen,
als hierboven genoemd, niet van een of andere besmetëe area komen, en
vrij zijn van Runde.rpest.

DE lrIAATSC"iUPPU reikt PoU-
ui~ ,,:IB W...-borg \'OOI' deEerIij\heid,

Oprechtheid en Getrou"beid \'all
Truateea, LikwidMeun eD Á1ImÏDia~
E.~teu,:" en Voogden Datief. Oara&ora
Boni, BalJUWB, La.odme&en; 1leItiml .... ea
~ vau Banken, Loge.. AulU'lUl~
tie en andere MaafBcbappijea, .AfdeeliDp-
raden en Municipaliteiten, Klerken en
andere B.mWen iD dieaat Tan Io'irma, en
Publieke Inriohtingen op WOI"dee~ ter-
m8ll.

OeH poliBeen worden in OJltvanpt gen0-
men door de Imperiale Koloniale, Tra.n8-
vaal8Che en Vrij6taatache Regeel'ingen en
alle Employeerdera door geheel Zuid-
.Afrika. . ,
..Vormen van Aanzoelr. enz" op 1I&IlYl'Mg

bij .
G, W, STEYTLER,

Secretaria,

KENNISGEVING ~ordt bij deze gedaan d~ J~ volgende partij
Beehuanas hier verwacht wordt op MAANDAG, 27 deser. Die bestaat

uit 46 gehuwde manspersonen, 47 vrouwen. 8 weduwen, 4 jongens, Hl
meisjes, en 60 man~elijke en 47 vrouwelijke kinderen van 10 jaar of daar
ouder.

De-voorkeur zai worden gegeven aan applicanten, die nog geen
arbeiders hebben bekomen.

,- .._----------

CRAS. M. FRYER,
. , Sec. Plaa.tA5elijke Runderpest Commissie.

Clanwilliam, 22 September 1897.
Aan Groeateboerea, Bloemisten

en anderen.

TENDERS
WORDEN gevraagd ,voor het

huren van sokeren tuingrond
op lIe El'inville grondbezitting,
RosehHli k.

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

'I'enders gemerkt "Tender voor
l.let huren van tuin te Erinville "
ullen door den Controleur ~n
:\ uditeur-Gincruul, Kaapstad, wor-
den ingewacht tot 12 ure des
middags, op W OE1',SPAG, 29 Septem-
ber, 18~7.

Tend-raars moeten twee voldoende
~rgen ,stellen voor de behoorlijke
uuvoering van de voorwaarden der
Huur en zulke Borgen moeten de
Tenders teekenen.
rDo hoos-ste of eenige Tender zal

niet noodzakelijk worden aange-
nomen. DE .A.fdeelingsraad besloten heb-

bende de r\cbting van den Wer,
van "Slent naar Olifantsfontein t

te veranderen, worden
Tenders mitt deze gevraagd voor

het maken van een Harden Weg van
bijna tegenover ~e plaats "Slent IJ

in een Elleboog lijn passeerende
nabij de plaats van den Heer P. van
der Westhllizen in de richting van
de plaats "Olifantsfontein," alwaar
die zich aansluit aan den Afdeelings-
weg ~nde naar "Klipheuvel
Statie.' De Weg te zijn 15vt. wijd;
Gruis te zijn 12 duim dik in het
midden, trapsgewijze afhellende tot
6 duim aan de zijden die behoorlijk
opgehoopt moeten zijn. .Alle werk
de goedkeuring van den Gouverne-
ments Inspekteur weg te dragen.

De 'renderaar zal voortdurende
Trafiek op genoemde wegen ge-
durende deszelfs. aanleg moeten
~la~n, en za.l niet geoorloofd zijn
RIJtUIgen te hlDderen in het rijden
over den weg.

Twee Borgen zullen vereischt
wo~en voor de behoorlijke uit-
voerl'llg van den Tender, en die de
goedkeuring va.n den Raad mooten
wegdragen.

De Jlaad behoudt zich het recht
om dén laagsten of eenigen Tender
te acoopt.eeren of van \lo hand te
wijzen.

Tenders te worden iu<Yczondcn
aan d~n ondergeLeekende,o gemerkt
op de Enveloppe "'ronder voor Weg"
Dlet later dan Maandag, -4, October
1897 tot om 4 uur n.m. .'

Voor verdere bijzonderheden •en
informatie doe aanzoek bij den
~ecretaris van den .A.fdeelirigsraad
of bij den Heer W. D. Ma1berbe van
Discordia (Paardenbcrg) Jn dit
Distrikt.

BECHUANALANV ARBEIDERS.,i6l
Departement Jan Pnbli~ke Werken.

AAN OONTRAOlEUR8.
SC!IOOL VOOR KUNST.EN.--KAAPSTAD. POSTBUS No. 14.rrES DE !t8 wordt'liI;e\'l"~lgrl voor

het houwen van een School
voor KlII18kn, Kaapstad.

l'l:lTlnen, Specificaties" en Voor-
waarden Y. n Kon'trakt" kunnen
!!t.'Zit'll, den \' orm VOOI'Tender en
!.:('nig-,)verdere illliciiting' verkregen
worden ten kuntore \'.111 den onder-
g'et ::",kende. .

De Bel't.'ki"gen en zijn opgemaakt
door den heel' ~ï[)'lf:Y STENT en
kunnen aan zijn kantoor, 4!J St
Gcorgcsstrant, Kaapstad, verkrogen
wordon op een deposit van £:3 ~ 0,
die k~ll\{ z.li gegeven worden op
out vangst van een Loua fide Tender.

\'erzcgelde Tenders, duidelijk g'>_
merkt, "Te.T;lcler for Art School
C' 'I' " II 'ape own, zu en ontvangen wor-
den tot D()~DElw\(; middae 30
c. 0'Septomber 18\)7,

Tenderuars moeten twee voldoen-
(le Borgen verschaffen voor de
uit\"oel'ing y:m het Kontrakt en
wodallige Borgen moeten den Teu-
der onderteekenl'n, '
, De laagste of ~'('nige Tl'nder niet
nood \l'endig to worden aangenom,~n.

H. S, GJrEAVES,
Architect.

D"I!.tr.1L'lll~J.t Vflll I'nhli,'h' \Vt'I'kt'n,
('al~doIlI'I~ill, K"ap~tall, 1:, Sept. 1~~17,

:acA'L :acES. U:a y

Criterion en lioerale Bad Hotel
(vroeaer BAD LOClESHUIS)

, --
J.:P. l7u TOIT, P. ZOOD., '

Eigenaar.

Po·~/bllsNJ. 21- Teteeraat' Adres:
..Criterto« Holel, ..

J. nOSE INNIS,
Speciale Commissaris,

Kantoor van den Specialen Commissaris,
49 Gravestraat, Kaapstad, 24 Sep. 1en,

IALlESBDRY AFDEELINGSlWD. Markt Plein wgiesbnis,
'W"BLLI.NGTON.

rrENDRRS . -SCHOOLKINDEHl:'N .wenschend,' oen '-
aangenaa~, gerieflijk ,'erblijf en

goede behandelt ng te hebben.aIszij hierheen
komen om opgeleid te -v,'orden. gelieven bij
den ondergeteekende aanzoek te doen.

Dit Hotel ill geheel herbouwd en
verrij kt met alle gerief door Reizigers en
anderen vereischt. .

Invalleden ontvangen speciale attentie
en speelale schikkingen' zijn gemaald
voor Familiên.

Dit Hotel· is tegenover de beroemde
"Warm Baden" gelegen en Ïll het Il888te
aan de Malmesbury ..Minerale. Bronnen"
en is ook digt bij de Publieke Biblio-
theek, Publieke Kantoren Post lUntoor
en Stadshuis. '

H. S. GREAVES,
Architect.

Departement van Publieke Werken,
Kaapstad, 14 Sept, 1897.

Termen: £.9 108. per kwartaal
Wssschen en Stri~ken jngeSlot~n
Alleen jongens bohoenn' &&nZOek te doen

D., J. JACOBS.TENDERS,
TE HUUR!Eerste-klae Thurshn BilJard Tafel, •f.I1ENDERS worden bij dezen

gevraagd voor de volgende
werken, is verband met de Tulbagh
Watenverken .

1. Voor het leggen van de twee
<luim gegote'n ij7.rren pijp (zes voet
lang) van <le inneem tank tot het
Retcrvoir in het dorp, een afstand
van ongevCé'r 2~ mi), terwijl de
Municipaliteit alle pijpen en tacbe-
hooren verschaft, en het uitgraven
del' voor: - De Coutraktant zal alle

Oeplrtement VlD Pab!lek~ Werien Materiaal moeten versohaffen voor
• ---- do voegen en zal de voor weder

Tender~ voor het leveren nD lmah 81 moeten opvullen, na het leggen der
Kmi Hoot yoor bet b1l0lel __!1IleeD brug. pijpen. Connectio van fittings te

\.
1 EHZ EG ELDE Tenders, dUl'del. w.Jl·den gerekend als gewono voegen.

Tenderaars te tenderen voor zoo
lijk gemer~~_" Tenucrs voor veel per voeg.

~':1rrt\h en Karri Hbllt" zullen door 2. Voor het bouwen van een
den Controleur en Auditeur Generaal Re .. h8erVOlr 10 et Dorp Tulbagh, van
te Kaa~stad-, worden ingewacht, tot de volgende uitgetltrektheid: 68 x
12 \lUI' S nudtia:gs op WOENSDAG, (j 2:3 voet, 8 voet hoog, het metselwerk
October nanst., voor het leveren van moet 2l vort dik zijn, de basis,
ongevoer 24,000 kubiolm voct Ja.rrah copcreet te zijn, 12 duim dik, het
ellougevcerl2000kubiekuvoetKarri geheel met cement en '?and te
ill ul~khll,halve de)ell, planken, wo.'den gupleil!terd, tQgen de be-
enz" In bOTH}to wOI'den geleverd op rekening van 2 tot 1. llet geheeIe
do kaai (le Kaap!!tadsclle dokken. lkservoir to worden bedekt met

Op aanzoek kun ~p'ecificatie wor- Ijzel" 'l'endel'aars moeten IIpccifi-
dell gezien en ,olle'-b'ijzouderheden' ceuren, zoo gebouwd met sWoDen.
verkreg't'1I hij het Departmnênt van baksteenen of concreet. ~teenen:
Publieke Wt'I'ken, Kaaptlta« gedu- en baksteenen, in Cement to worden
rende diJ I-{~ewolleka iltoor uren. . gelegd .

111dl' Tenders moet den kortsten , Alle Tenderll moeten worden
tijd wurden 0l-'gegeven, waarin men ingtlzonden VOOI'12 uur 'II middags
Ilil or!dCI'Ilf>rnl'll al llt,t hout at te op den Oden October 1h97, gericht
Icverl'n, ,'Il zij moet voorziening aan JOl' Voorzitter der 'l'ulbagsche
lllakl'I! \'OO!'tllt'U vlildoellul' borgen, Municipaliteit, CIl gemerkt ,. Ten-
en zulke borgl'll uJOeten Je inga- del'S voor Water \Verken."
zonden Tend",r, t{!ekenPTI,

De laagste of eenirre 'render zal. . '"llIet noodzakelijk worden aange-
nOlllen, .

W, WESTHUFEN.
pro Hoofdinspecteur van

Publi"ke Werken.
rlt'ILIl'lf''''''II! \'.111

1',1 hl i,·I,,' \\' ~I'k"n
Ld",(tllll'lt:ill, ~:~'l.~I;I·I.

:.!Li AugUI-iLlI~ I'Ii:I;.

. Goede Btalliq.
Termen '.atl.g,

Bar en BilJard Kamer atgeeoheideJl,
Porter ontmoet alle Tre1neJl

"l'~WEE- HUIZ EN te Somerse.t
f trand. Te bevragen bij J

SPANG.ENHEBG.

Het Paarlsche Gymnasium.
APPLICA!'IES,_ vergez.eld van

gecerttfiooëfi:le coplen van
getuigscFriften worden gevraagd
voor d&c"betrekking van Tweede
.A.SRisten~Onderwijzer in het Paad-
sche Gymnasium tegen een salaris
van £125 per jaar.

AI~mede voor de betrekking 'Van
Onderwijzer voor Standaards 3 en
4 tegen een Salaris van £100 per
jaar; kennis van de Hollandache
Taal in dit geval eene vereischte.

Applicaties te worden ingezonden
aan den ondergeteekende niet. later
dan 30 dezer, en applic~nten lid.
maten te zijn van eone Protestant-
scha Kerk.

~fJJ~rn::~n,,-~";~('''m3nrtllcn gel"!,,,
vel, .. ~d" Ik I" l·cn bIJd aall Il I .. ,.

de ."'OI"I,e lid. ""',liag' nUl I( Ill,;1':1/ \ !':
CUltO I~ ~IIIJlr ~T("'"L lk b"It (jl) j'",,)) "I."

en heb 2;3 J:",'n In!tg- ;:;\·I,,<lclIKali t ïl /(( 1:,.

ISCJlE ASTHMA en HIIJWM.HIEI\ .'
zocht ¥erlichting \'All vele beroemd" """'" .
bnJigen, ell pl'uOcCl'de ,.lIea zoll,l,'!' I"",t ,
v'ndeu e~,I,nd in mijn "..",,.1 allo i'"I,,,,f I'.

~enllChel'Jke b.'kW:lRmb ..id verloren, t,,1 .1..1
1~.RU~UMAT1CURO probeerde en i"e,'"''
~IJn miJD Neurlilgia, RheunlaLi,·k CII pij".,,,
I~ hoofd. on anllgl'7.icht l'enl "'!'lIl'n ell Ir'"
nl8UW618 !Ver en wijd veNl'!-eid dut "I)IJ,

meester V~Jf Booy n~'pcr hndlolll","1gl'wllfl
"114 van dre,~onderhjke MI'.Jicij .. ," en dIL
wu we,'kehJk het genl; Ijlkeen diu h~t
probeerde beveelt het ann. .
DI!heer JAcon VAli ZIJL .-an Vlnkfnnt..in

(3 uur :!'an SteijnH"urg), la J{ClrCZ"u """

een ~IIIJnbaa.r ongeueeslijkl{e\'l,l ,''u. Ith~".
,mat'ek en J,cht, Nooit, Il"i Eijn """,,j, ..
Mevr, VAN ZIJL aan mij, WIUI er et'.. ,·rK.'r J!U'
nl van .. KoorlM Ziekte," roonlM •.ij hcl ".... ,
men. D~, e8Bt-e doHi8 flIlIW.MATICU 1:0
deed ~~ hJdende jonge mnll ,'urli" .I"l'tJlt 0"
medemJn wen! voortJun-nd tt"'III'dicnd,
h,~":81 de buren en vrienden zcitlcli d"t
Ill).Diet verwachten dat hij leven wn ""LI
MJ tft>e,-fIUIGlkier, en getnigde van de j:.."I'~ce~,
kracht van eie RHJt;LJ.MATlCURO 8L1

PILLEN.
~ oude beer V4D Du WUT,,.an a(-ddc,"bur~

ft", t:&eII door """ bou.,!. '
~ .A, CoJrUI:B. nrand~lri, Jd id<tcll" .. ~·.ï ('.

dadelijk Terltobimg. llijrillOOn JA" en Zijn
~.:sthr, tie beu J, Á. SIIJT, U wOJl,lcrtJooan,

.rge orp, ~ ook jZ'rnlll!elll ' ik Dlo('( nu
.lwteu-h bhj' uw dankh", .. ni",,~, J (' .. n
JONES RHEUJ4ATICURO.
~el groote Zu~-.Urik""Dtche ~"i.j,jcl voor
l,lchl. Rbeu'!"'t.elt. Rbeumat.iJoche Jicht, 1""'ltil~"~eup ,hobt, Aanguicbl.-pijncn er,. err he..c~
Ye", duiJenden !feuIIon, .eel erger d&n 'bo.et .... "~~-:.JL I.yerkrijgbaar YaJl alle Ápolb ...
..... en ltua.l .. cloor aaJ-l ZIlid-Alrika..

S.IIY. VOS,
llon. Secretal'ill.

Paarl, 14 September 1897.

CII AS. ADAM~,

GEVRAA,GD
E:EN I'~llSHistellte voor de Publieke

&hool te Krugersdorp, Z.A.R.
Salaris £l20 per annum. '

Applicaties met getuigHchriften
~ltn bekwaamheid, goed gedrag en
hdmaatschap eeuer Prowstantscbe
Kerk zullen dt)()~ den onderg~tee-
kende word!'n mgewacht tOt 30
Sep., 1897 .

Applicanten, van alleen buiten-
landsche certilicaten voorzien
zullen zich moeten verbinden hei
vereischte Aanvullings Examen af
ttlleggcn.

Op last,

A. L. BRODZIAK,
Secretaris.

Kantoor van den Afdeelingsraad
. Malmesbury, 22 September Ii97.

Secretaris TuIIJagsche :\lllnjcipalik~it,

Tulbagh.:!l 8epl~lllber 18~17. BENOODIGD.

TANDEN'
TUDEN1f
TANDEN!!!

Der Boeren Vriend in Nood
NIEMAND BEHOORT ZONDER

Departement Jan PnbUete fWerkeD. Luer en Bl~ PJJeJ

·EENE Gouvernan~ in een derde
klas Publieke SchoeI twee uur

~an Tarkastad. Salaris.£6(1
J' t"· peraar me "!"le mwoning.

Werkza:ambeden te beginnen
8 EN00 DIG 0 tegen begin van Januari kwartaal,
. , 189~. HollandBch en Muziek een

KEN onderwijzer voor de Gouver- vere~hte. .Alle applicaties met de
nement:i School te Rietfontein noodige getwgschrift.en moeten naar

voor slecht-s acht kinderen in hei den ondergeteekende gezonden
dist. Hanover. Onderwijs te geven worden vóór 1October. Iemand aan
in ~ngelsch en Hollandsch. .Appli-' een Prote..s.tan~che Kerk beboarende
catl~s moeten v~rgezeld zijn Van de zal de vtorkeur bebben.
vere,sch~ getUlgschriften van be- H. P. VAN HBERD
kwaamheld, goed zedelijk gedrag en . EN.
lidmaatschap cener Prowstantsche Modderfontem,
Kerk. Een ongehuwd perSoon .zal Tarkastad.
d? voork~ur hebben. Applicaties ::------ _
met later 10 te zenden dan den laten K ENNI8''''1E vr c

Oc~ber, en Werkzaambeden te .U:.l '1NG;
begt~en eerst~omende kwart &al.
&~ £:t8 per Jaar, met vrij logies Dr. I. (RUGER, Staa~ examen
en lDwonmg. , Duitscbland

J. G. ROOS, Paarl, nabij het Stadhuis. Voor:
Riet Siding. b~en gedurende 5 ja1'eD prakti'k

ul~fend in groote Duit8cl
fAI D.' SPDY, IIBLIB I~ CO, :f:g;~!~e!pecialist vrouwen_ e:
Vand" ~fslal!t'rs '" A',"f8l1 De uwe

'l'eL 14. JI.JmeebarJ· .'lIarJ:
"IIUI"PV' :. ".'."""',f. , ' ..

J. C. HUMAN,
Voórlil. ~chool Vom.

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

.-.,

~ !)R. LA VELLS...
b.,.
'Q
5~-

BEROEMDE

TE ZIJN,
Grazen 'Van. 'Vee.

TENDER.,
'DORDEN gevraagd voor het
V V huren, onder' een maando-

lijksche Overeenkomst, van h~t
"I) 11 k" I {"h, ilt loe ' op_ let v arlie's Hope
EIgendom, Rose1)ank, voor het doen
grazen Van vee.

\-'t'~'dere bijzonderheden kUDDen
vork regen worden ten Kantore van
(J,.mondergeteekcndE'.

TendHrs geml'rkt, "Tender voor
huur van Paddock, Charlie's Hope"
zull~n door den Con~ro1eur en
Audlteur-Genera11, Kaa,pstad, ont-
v~ngen worden tot Woonadag
middag. 29 September, 1897.
.De hoo$'ste. of eenige Tender niet

nood wendig te worden aangenomen.
H. S, GRE.!VES, ,

De_partement nn Publieke ·w~·
xaaJlNd, 16 SepWaber 1897. '

AI. een pil vo<>r het hUÏllgezin i.1 :le de
b".te in de markt <ntuigachrilten tot
staving VBn haar groat nut en genezingen
~Bn lev.. eD mugkwalen zijn iD groote'
getallen ontvangen door
S.A.BS:UEL .A.DA.BS:S

EENIGE AGENT,
111 La.ngeatraat, Kaapstad.

Prijs I/ ; per post 1/3 4 Doosjea POIl'""'i
De Heer WALKER J

, DlJUUtTJn1B vu HKT

PllRl)EN f PAARDEN f LOIDIISCIIB TAIDBI lISTITUUT
Ulsl-erK~me;s, aroll/a/J!ein,HE~ ,de eer BaD het publiek
• ,ln de Buitendistnkten te

benehten dat hij een HEEL STEL
TANDEN in EEN DAG kan
levere~ "gen Ilinder dan de
HBL~ 1'&11 den geWODeD: prij&.
EeD waarborg '1'OOr vijf jaar wordt
.. elk Itel ""811.

, lO' •. ,' _' _

REDT Q eon Paard lijdcD<le aan de ~urft
Ziekte, zooj&, maak het dier geaon,1 Dlct

ADAM'S ti X-O" DRESSINC.
Een ..,kcr i1'!n"""",i,lrtcl binnen 8 drt.g-n door

d_,l<cr gebrui k, Het is eyen good yoor tlie&dlde
aiellr., In I!chapen,

Illao, probeer en Zie.
Een qen yoor BOEREN.
Pri;.: k, en tt tltl
Kedicijn YOOr &Ildtft,&lekten kunnen op aannug

'fCI'Uecen worden. ,

SAMUEL ADAMS, L.C.P.
Een, .. Elpnaar.

111.~~T~ ~w.,



------
\ J, r"

II," '1',
I, 'IUUI, 18!>7, Ayer's.

Sarsaparllla
DOODDERICHTEN.
\"un EDF:\ tt' :--1.,1:.1l1H>8 ...h op ,Irn

:!bl"ll 8"l't"IIlJt'I' lX!17, ut' heer
.. 1 pr; KOI'K, lil "JU I~""'to jam'.
D,· b..°I.!'I-.lf'·UI~ vin.lt l'llUlU4 op Zondag,
n ~t;!"tlll n-u half;; ure.
v,· b<JuJ't.·(tle Echt!-!"llllote

W cJ. I•. IJ~;KOCK,
geb, Louw.

I'w).t dat ht,t
,tt, ouder de
.w-r, lt1,~.l"
''''il de Ned.
: k~ll'a It. ten

Vemijgbaar ~ KaaPItad bij
Darter Brothers , WaItOn •.

Reinigt uw blqed met Ayer'. s.na.
parilla - het meest vertrouwbare af-
voerende middel, dat ooit t_
gesteld werd. Voor auofula. pt.aisten.
'''eren. seere plekken, .teenpuisten.
puistjes. uitslag 'en alle kwalen die uit
bedorven bloed voortspruiten, is deze
medicijn een speciaal middel. .lyer'.
Sanapartlla is eveneens goed al. een
middel tegen catarrhe, rheumatiek, eo
rheumatieke jicht, Ala een verster.
kend middel bevordert het de spijs.
vertering. prikkelt de trage lever, ver.
sterkt de zenuwen, en knapt bet ge-
stel op wanneer hef venwalct is door
overvennoeinis of uitputtende zIelete.
Overal bescbouwen geneesheerea
Aye~s Sarsaparilla als de beste. Het
is een kwutig toebereid mengseJ van
de aterkste afvoer- en versterkende
middelen. Geen ander blocdrelni-
gmgsmiddel geeft zoo veel voidoeniDc.
of is 100 algemeen in vraag.

)
\ l-:i(LEIll-::\ Heden uaruiddag ovor,

1",·01 II11JII h·,~I,·rg.·II,;fue echtgenoot
Ill, ,J,," \;\ \I':" ill' TOIT, IU den ouder-
'111 \ .111 .\.2 J.<I',·II. I maand en 24 da~D,
ZIJIl IVJt'll \\,1.' kort "u ztiu dood OU\t~I'·

achl.,
V" 1,,,JI,,dd.· weduwe,

E. I DC TOIT,
geb. du Toit.

Jnt'I"IlI, Ill. :'ILdlJll'l!bury,
:!J ~'ï" J.~~I;.

&:liPl'UD1',
Ico :-;t'C'I·l'talis. .IJnnn IUAU.

Jf 80ptemhar 18H.
• L d.

0711 011.
011-:-811t
or'a t ..,...0 0 8t
0'100"o •• 011 I
o .' , 0 4 Io 4 0 0' 11

.... old 081

... 030-,OaA

... '0 , 1 - • 7 1
... ·008t-00Iii

o III II - 0 I' 10
o II 0 u: 0 10 4
o a, 0 la 8
080 067
004 007
07.01ll0o ,. O--rf Il
• 0 lt - 0 0 •
0111 • - 0 to 0

:;T. Appelen
Bof« •
Kool
Ken<len
Kleren
Hoenden
0_ ...
Gua .....
ZlIllrJemoeDeD
Nunje.: ...
LoqoarteJl
Uien '"
~
.lardappeleia
Patat .....
PompoenelI
J[aI.kOenea .
Bl1f'teII (groen) .
B'oemkoOl .
Kal.eren ...

"J k,' RUliller-
,-" m.rak t, dat
,~ken, Wild,
lJi-t rict ver.
I dl' volgenda
dt' g'l'l'n!'llijn
zulk dIer of

,1.11:'; umuen
, ',I. Il, zondor
I' .• b:-l~teut

: \ .t n l'en of
t II Artikelen,
.1 kOIl1t'U, en

IET il" ft d--u lh',ore hchaagd, ook oDB
J"lig"ltp kinJ, dat ous DoOgoverge-

Yt'DW,I', onze-u AUR\HAM .!0IlASSE8
1{)1't'Il I .\ ugustus 1.'\";/1, <It'll 1~ldcn
ptt IIIl>CI. vau uu~ t(Ot zich te nemen,

kiud- 1'<,11 £IJU ons ..lh-u vooruit ge-
Eli Uil. \lut verwachten wij. 0

",'!'l' ' (>11 z,· bllup IS ol' L·. Zwtig DIet
t «u «: IJ ,IHt Il I

\\'IJ\\,,,,,hcll hltJllll,'dl' ,.,k aan all..
\\fU .... -u III vrien.h-n onzv u hart--Iij kcu
k It' l)etlll~t.'11 'oor dt' dl'clllt'rUIU~u'C'tH'
giVU[ verl ies l'll III !JIILe dlt;Jojt\· sruart ,

.nk \1)01" .il l, l ief ..ie .ia u d(· dqod~'u ell
"Il~ l,..wt'Zt·1l Ih· I1~"re ve- q;elde het

naar ZIJIlt' b,u lUu,lI'Ut-(h"lil
De ul'Ï,I)l'Jn>t'fllt- UlI,,,"1 M

lJ .1 :-.~1IT11.
J.\Lul:A ~,\!ITII.

Ayer's
Sarsaparilla. PORT BLIZABETH.

13 SliPT. - (Pe, telegraaf).-De tftDMCdea In
wol "I u deze week ae:JI' bet>orlr.t F.,_a, daar koo-
pen eo .erkoopen de reouftaleD .. fwaehleD ftII de
volgende l.obdenoche 'eiliDI"II, ..., ter-
kuoplDg verwacht wordt. Kr .... -. een POnllII
uitstalllng op de markt bedeu; .Iechts 152 baleD
werden IL&1Igcboden.waanan 117 nrkoeht weldeD.
Fouticve soeeuwwltte ~en 10id tot 101d.Eu
Idem partljlle baalde liJd. 'Zware .... wol haalde Id.
Een partiJt)" korte !tuoo. haaJde 41d, terwijl _
gn>ote hoeveelbeid nn dle BOOrt wol op ltd IIIP"
houden werd.

In bokwol werd een pvtlj \'lUl 60e balen 110per
00J'IIIe voor II td verkocht. Kr " weinig,.,.... DUr
.. mwl'h"",. Voor gemiddeldo IIof wordt IIld Fbo-
den, maar niet .... geno"""'. daar de bouden lIe1'01
wil!.on wachwn. De lIot~Dgon lijn OHS' 't pbeel
nominaal.

behaapeellen ZIJOverbeterd ~d. oorwijl naar hul.
den tamehjk vraag wao lcJlen yorip noteenlljlen.

l'aar veeren bhJlt Ittorke ullyraal:, I,jnde alle
8OO1tcn vasl, terwijl wltW, wljfje8. ell '~j_~l§_hter
liJD dan ycrlcden weck. -,

Glnu.uUIlD DOOI

DR. J. C. AVER ~ CO~,
LoweU, Mau., U.S.A.

·1 (·Ulllt:llssie.
S'" .14a111..0; II. VOOrIIIUIItI

W.... III·T'nteonat.IlI",".

,IV(,r\ ••lI, I, ( 1.111\\ J1h.ltJI.
:!l Sept 1....~17

EENIGE: NIEUWE

Hollandsche Boeken.
, ,.k partIj
/ I.,. b.,~ta.at
I 'Lg, n ...., II"

I 11.11' uf Jaar

ET b," ft .Ien IlclI Iwh.la;.:d Y.UI IlIIJ
w, L; tt 111._11l' Il ('p dl'll l I-Ieu dezt.p,

u l..."(·l!tt,l, t •.'ht:_;t"fll,ut .J"lf \~,"Es

'''111'' l'f:IBl" 1:0"\1 vx, III d,1l "ud"r,
u v III I,IJu" 1/7 1~1(t Il, u.i t't 11 1.11·kl,ed
I \11tH I lIl.I.UII.!' Il.

1",,\', Il' lo" m! Ik h"'I'III' .lc IlIiJIl dan k
• 1.011 I', LIIl'kl."ll .l io 1...;11 I.. l.ul'III

III~ l\t!to 'ijII<' z .. kt~ 'H,k Ur. ~IIII'!· .•~,
l..'P' Il II)' 't 1 [t' :...:-t· ... pJur·d III.. ..11 t . l'l! \ vrr h-t-
•i l l« I" l.Lllg,[dl, 11 dell
\\·,d .. JIlI!. J.\I . !'I:1'I:. !ln,.;\! \X,

1~IIi1oHI\ "'1

Meyer, B.!., F. B. Christu» iu .J'·~Ja
Wagner, C. E",lllg,'he I'll Leven ...
Beitema en van Veen. AC(,;L ((pr pro·

\ IIll·l.d,· , Il !,.~l'tICIlII"N' 8) 110•
,1"11, ""h,,"d"11 III :\,·d,·rlaud
,","dll', lid,· dl' j.rrvn 1:,7:!-lt;:!U
li d,·,·I'·1I 1"'1 dt·'" ..

Hoven, Therese. I,' lt liet lund der
kl.l)'P'·l'lh"'"IPIl

~ ieu we be .. eeb'b.Lrt, Pren teboeken
(1'1'1 k III' II' ""il het ~1l'UokJe).

Nieuwe bczellclll~ van Dr. Theal's
(;,'8"'11" 10'11,' van Z,II" Af'ri ka

~iell\re bezending van Hofmeyr. De
.\ fl'lk,llIl'r I;U{'I' "II u,· Juniesou
II Ivul

Tl! I:; geen
KlMBERLEY.

( VClII ek kurett JaMu La__ .. Ch.)

S s. d. .£ s. d.
HoeI ... 1 14 0 0 0 0
HieliCll ..\ o 16 0 0 0 0
Mlehemoel 020 0 0 0 0
Kalferkoorn ... 1 0 0 0 0 0
Zemelen 0 7 0 0 0 0
Haver o 17 0 0 0 0
Voer ... 0 8 0 0 0 0
Kaf ... o 17 0 0 0 0
Uien ... 1 [, 0 0 0 0
Aardappelen o 15 0 0 0 0
Boter per lb. 0 2 0 ·0 0 0
Eieren 0 I 0 0 0 0

LONDEN.

......'IJ!. 11 I" I l~ t~dgieshnis,
rON.

:\ llJll II·. r "'li,illJ)j·II. IIIIJIl d"'r}"II'l'
t Il I ',"lr lt' vt f1:elt'U t~( l!fgt·tl{,ul

.1) f: II I IKI, 'II \ , :--E' t .HHl, I I \ v x
) I IF. ell d. II 11 '.jt rd'dfl v.u, ~ 1 J lill" PU

d,Il:' Jl :! \1 wil' le-u t 11 1-., d".!, Il \\ ,L~

1\,1, fl,lt .i.u: 111 Il [ LU1~ k: .u k l» id d!t
t:lll _,dll:d dJf)t'~' ~[llfld.,·. d"IJ

[i Il, z...r , 1"11:'11 hilIIII) 'uIII' I.IJIl Ltil t ti

III \ til lIllJ ':.!Jt ,,1. t'l Z· Idt' hL'dt:11. vun
Ir' 11'" r Ik Jl \ I.LI \\f I II 1 I)~ Jlt Jl Ik hfll,
JJI f"'f _·I...\PIL!,ll. dl' \1);....\[ dl:"'\ 'el-

I' I.. I". jr Il! L.:I 'I l! fl/,·..:.: 'Il 1"11 IUt t

Ijl! lil'\ I It.· rt ... It' (1;1,h_r11t'Illt'I1 t'lI biJ
. ! I fl krll'JIII':':1 t (' 1,,·t1 II'IIIt' ht.tl"I":--[t·

~ "f' \ ,Ill p~dIn .....L i 1\ lIlII": lit/: 1111"U,

1'111 I" I 1 .• 111 •• I'lill ,0[ \,tll h"1 III II,LIIll
.,\111 IJI~t! IIIJ I'flh JIll kll"ltltn 'Ir-

Lll,I'1l \'1/1,.:" IILd!lrL~"{JI,lllg \.11J

Il II,·! \ IJltll \Il'/II'; Jl.LI h,tdl'l1 \\IJ

\ I I..! 1111 II J I..! I tIll. 11 t lt \. ti, II' t \\ ;I.~

I I IJ II' k I, I, Il ,I. 111/1 (ll:-l ,1,,, II t... flll.lll

lf! ll!!t lIJ,LU dt' \\ rt \.LIl III Jil Ht't r t'n
t ,J, 111111' I 'II lIjD \t'l/Ii! k \\l'ld ZIJU

'l.llk lI\lr"'lh"t III' \\U.t)!:\.,r.I_'. dtll
I· ,I· /. I. I I' d, I,I,I.H ... I.!I( t"'!l1th'llI ',IJl

,,:.11""1""" III ...Illdl {IJ .i.trdt· 11~.. ~t('Jd.
I .... /.dt Id'" \q 1.1 dlHq dl }J\.tJ( kktll~l·tl

I \ lit 1111, 11 11/)_1 \\ II(/ILI!. I) ktl Ul.l.é

, J t,tl" I 'tJ I' 1 1)111(1 Jl lilt n"', III 11, :':"-
. Il tt· \\, J 1..1l.lllL \\ t._. ti IJII tr:'t'tl \ II' Ijd

d dt Jl "\1 Jl. dt'llI d, dl' lit \\.1.1". I Il

1 Ik (1\' I ..!: ( til lll{lll' I J \ t I ~ II ••• ~l'JII
:l.ul, 1:-0. 11 -'I Ill)'!..' \\ .!Ilt t'l' 1~1t; !..:I II,tdt

',jt "11 til jl' dlt glll.dl ~.d~II'J till}

',II-did, 1 lt "p dit: ~'lI,tde g I,ll IIIJ la t
• !l\\' .Jt·IIlI.,dt III 1111111' II ..

II; oI •• llk \.111 h.III' I~I, I",ttt kh"Ii.!~1l 'Il
., lld, II , ti, "I' Il Ik bull' JIl'l. i.!"lIutl'll.
lJ,· Ill' l[udd,' \\ ,·du",· "11 klll,i,~r, 11.

, VRl.ENllIICliAP BIJ DIEREN.-Eeo

boorende aan eeu eeriSeult In de .'."-'_"':
politw raakte Donderdag voor
llin stal weg. Een bood (aeUer) eo
IJIIl'eD gewoon in de allal te slapen eo
achter bot paard un. Een "eek
Woelllldag) paaten ziJ he~ paard
koerde de moeder in vermagerdcu
hUIlI WIlg. Het kk"lne hoedje bleef
zUn post en kwam _en met bet paard'
Wen Ia..tatgenoemde opgespoord WaL De
Daal' ja voornemeIII een p!lJ'ttet Y.III de
dieren IQ een. groep te laten lIemen.

58 lid
IJ, I, eeu "'-

. ',1" I '\,·u
,; I Ill' I ht'en
-' Ii. " Il bij

" (. J"t Il

POSTGELD EXTRA .

21 "f.1'1: - (Per telegraaf.) - Jhkkenyellen "jn
""",J 'II ,rMl(. )fed.um Westelijke provincie siJn
jd tot id [J,,,,ger, !tclde 1.1 hooger. extra lichte en
drool!" tK-",·h ... hllde ttl 1l00000r. In Ango.......jn
hehle ltl Lol lJ hooger endroogo bcecha<hgde td
hoo~rer.

J. C. JUTA & CO.,
BOEKVERKOOPERS,

I-LAA..PSTAD •

" ..vartadl,
r1~esloten

- ~ te JOCIl

f) I)"), . VEHl{OOPINGEN

f:~..4~r,
Saldanhabaai Slacbt

Heer omtrent de registratie.IR! J nu:o PIDITZ <It co., H'SL.\OERS. Dorul'êcht is niet de eenige plek alwaar
de voorstalldlln! eener zuivere kieslijst'
zich bij de registratie hebUeu gerept, Hilt
bl ijkt dat de Ali walscho veldkoJ·Ot't,de heer
McTaggart, eene zeer breede opvatting
hebiJeJlde van het stemrecht, niet minder
dan $2 lieden, meest naturellen, op zijn
lijst plaatste en hield, tegen wie de beer
Potgieter ml!Elnde te moeten objecteeren.
De achtbare veldkornet stoorde zich niet
daaraan en het S2-tal bleef op de lijst die
naar den civielen commissaris ging. Daar
herhaahle de heer Potgieter lJ:ijueol.Jjecties
en wel met het gevolg dat 71 werden
geechrallt. Men meldt ons, dat vóór dat
de lijsten naar den civielon comm.i&tar18
gingen, de Rhodes en anti· Rhodes par.
tijen daarop als ongeveer gelijk verdeeld
belChouwd werden. Na de 8Chrapping
moe' de Behaal dus naar don kant der
anUs overslaan. Eeue nieu we ; teleur·
stelling dns voor de tegenpartij. ' Op vele
andere plaat8en hebben Bondamannen
hun plicht gedaan wat betreft het op de
lijst breng~n van gequalificeerde kiezers,
maar niet altijd b:achtt>n. zij den strijd
over naar het kamp des vtanda, <JOOl' aan·
vallend te _rk te gaan en niet-geqnalifi.
ceerden geschrapt te krijgen. In dat op-
zicht Wall de tegenpartij veel meer actief.
in Griqualand West b.v., waar zij het
kiesrecht van vele jonge boeren moet
hebben LetwÏ8t. De zitplaats van den
heer Rhodes voor Barkly West hangt
grootendee.s daarvan af.

;--,)fllt'l';,pt
",,':lll b'J J 90 Ossen.

E ulldergl'lt'L'kl'wle bil.Jt boven·
) gemeld gl'r,d vee te kuvp ann.

DUL) aanzoL'k bij
li. ~. SCHJ('KERLING,

Ilocklauds,
Kllpltl'uvel ~tn.

1. :. J .

Departement van Publieke Werken.
TENDERS.1 I II

L. T (' KOTZE. Voor het repareeren en gedeeltelijk
g"oorell Klt,hufL herbouwen der Palmlet"lvier

Brug, Caledon,
"

II':, /"/1 j
"'jllr l,lI • ..!.\ .....PJlc. 1,",'17
I' In'~lilt·, \Ioi,rItt.· ...l.urg.

I I d r was.
E~ coRREflPOSDEN'l achruft OD!! uit het

Queenato .. nlebe diatnkt, dat bet laatat.hdtiii
Dooderd.,garood, lG ~~r, een weinig geregeDcl
bl'elt. Bet gaat ,,$der maar irenng. Zb di.-
wilgenboomen op bWlDe pJaatMn bebben boudea,
bun ne ooien die IamIDeI'8D met 4e bladeIen er
"an aan bet le,.en. Velen laten bun ba ver,
gnrst en koren door het k10in vee opneten, om ,
toch maar iete 1'&nben te beboudeIL Vel'llCltlti
uene boeren die hun vee bebben laten ïnentea
"M,r da, Je pest ODuer ben uitgebroken wu,
hebben tot unaver -geen ,-Vn verloren, ))j.i
bewIIst tocl. dat de vrueg~jdAge cnLmg geboIpeu
beeft. De boeren, WUI' ik zeker van beD die
!!Wn een beaKt \'erloren h(jl.oben .r.ijn: J. OL
600w., HartbeutlonwlD. Fred. v. d. Vii..._..,.>:'
W. Reynd~ Doornbergen haac v. der
Loudon Farm. Toen men de fiwf voor bet
hIJ de rander.-lcomllllll8le kreea m""8$ mo
/.:""hwl betalen. Nu krijgen Vet ocbeideoe boeftlll- '
,..eer rekeningen! Gt:lukkig hebben ~ d6.
k"'1tantil-a bewaard. 1£11 lTaale hool! ZOOaIa
wli vernemen gaat eelw. :SaaM venutdering "an
lacbt zoeklln, daar lune eerw. nog zeer nrak
Ill. Volgen. &eggen za.) ZUil eerw. nlet ,.oor
Januari weer preekeu.

VAS KJ!:S HARDT deelt ""n roIITGlIJl(l~,,~ .•
onder datum 17 deler, mcde.dat
Avondmaal aldaar geVierd werd
dezer, bIJ welltc gelegenheid de L ~-L_. __

{.erwacbtm& groot 11'''' daLden
12 jo~e fidmaten werien ~:t.'::i~::~d.. 8cliroe"ers van Upmgton
om de diCll&Ien waar te nemen,
Maandagochtend (13 dezer) een
op eeD leeraar werd uitgebracbt en

J. P. VaD Heerden van Ij~:~~==3f~teyen. uitASrukkeDde dat hij (da.
beUelve moebt &4Dnemen. Ó,er
I!ehrUft bU ala 1'01 lt: Z!i UI aan bet
al MIl dil lndere zijde van G~rier u,ilp-
broken. Ach! boe sal het met. 011& ~ ~
"""'_'Ij'lte r;iekte zich door ou diatrik\ ,._
spreidt,,,daar bet. reedt Dn zoo treurig tOePaL
Het weder, 1e6l hU, wa. gtate ....n Mer
doch ~ ..cr;:ezcld ..an een zeer
die dikktl .tofwolken veroorzaakte
wolkon cioed verdwUnen.
Ev." l'£lIHY Ol' ar;s rE.-De .VriC&l.l Ti...

,ertelt "aD den onlang. oyerlcden mr. B!t.rnI;O
het ..olgende aardige p!Chtcdeni6je. Ale"_'p
belOCbt &rnato de _u.elitiacbe 11(:11001 te Loll--
den, .. elke ~ door zoo,.ee) IIU rijk en be-
roemd Itewguleo Ivaelieten ja bezocht. TOIIQ
hij deu aebool ..oor aitlid verliDt., kr.., Darnato
"aD zUn o:ldenrij&eJ', die hem _ pntga ......-,
eeu peDJIy ~evlIIII ~jn aepo. .J~ ciucea
yoorbli. ve )onse Barn_'o !Matte 18 LIiid-;'
Afnlta fortuin en de kleine Barney--cqoala bj) .
op Mhool pRoemd werd_laier .. beroecii.
d. DU_to. Inden t.jjd &oft! baJf Lot~Il~ t>tJ~,
ioopp~,.,rUkleJl
rend rolg bekroolld. ui~
pil \'till -- "~BaDkIll ~C::~.. ~<op _ het~ve
d"rland En Londen terug-te mD. eD
oc:bool waarin hIJ een groot deel
bad gcslewn. ~. groote moeite ._._-,.- __----,
hool .UD 'roegereo onderwijzer tuuv
•.Herinnerl u aicb nO¥", ..roeg bij
die ID kOlDJDel'rolle omataudigbeden \'8I'_nt;
"dat Il mij een~ wn afscbeid eeu
Na, d_ peooy beeft miJ
aangebracht. en bet doet mu veel
Daet nlDte op renlo te kUDDenWlIIrllMtéftay.
Daarmee gaf hil den diepger~
_ eGeql1e VaD 1000 pond 8terliDg.

'{T ERZEGELDE 'l'enJers duiuo-
V lIjk gemerkt "Tender voor

l'allllJl'trivler Jh'ug," worden dOOF
den Cuntroleur cu .Auditeur·
Gl'neraal, Kaapstad, ingewacht
tot I:! UI'u ':! middags, op
Woensdag 1J Octulx-r 1~9 7, voor
het I'qJaI'el'l'en \'an bovengenoemde
Brug, waal'Voor meest al het
Illut.cnual door het Gouvoruemcnt
wordt geleVl'fll.

Platlnen, Specificaties en Voor-
waarden \ all Contrnkt liggen op
:l.anzoek ter IIIzage hij do Kantoren
vali dl'll ('Ivn:len Commi8saris,
Caledunplern, of bij aJu Hoofd·
Iu~peckll r van Pu bli('ke .Werken,
Kaap::itad, gedurcudo de gewoIlo
kantoorllren.

TeIlJeraars moeten den kortsten
tijd opgeveIl, waariu zIj onder-
nemen hd wcrk waarvoor zij ten·
deren tt< volemden, en moeten twee
voldoende Borgen stellen voor
de behoorlijke uitvoertng van het
Contrakt, en dje Borgen moeten do
Ingezonden 'l'l'IHlcr teekeneIl.

De laagste of eenige 'femIer zal
Iliet noodzakelijk worden aange-
nomen.

rl t"'lr!

SCHUTBERICHT., \'trl

\\lrJllllllJI-:\ III ht! "ehllt',,·
loI~\I1,l,11 I. (J\' I ,I,·~ 't'r"orlo,)ftl('n

.1 t'n (t' \\'tr,lt'lI '" k(icltr ('p tIt Il~ .~41~tf·1l

["Ill I J ..... 17. ITldl"11 llH·r J •• ,",llrt'Tl ... g'plo!"t

tt ;\\ II r \\ jl !,'·I\ ... (' .... 1111"( t f'll !.:'I"IJ:-4

k\\ ,-,, III,htl""" -Ill', II."IIII.UIII V,11l

l. Lr, I it 1 l.t, I"·lJ ..lip. h.t1fl1l.l4ll1 '"iln
\,It 1.--IIt'I'tJ' \,111 ,Il. JI{,·I. ! jJt ., JaJ'cllllud

(lO I .1 :-. I' 1:1 I:(a;!(,
St h 1l1lJlet ...(t'T.

: r _ t'

De Jingo Bond aan' 't werk.
De heer Potgieter die de AliwnlfK:hfl

kiezerslijsten hielp zuiveren is eeu geilllJ.
ployeerde van de plaatselijke mnnicipali.
teit. Dat reit ontging niet aan ue aan·
dacht van den .Jingo·Bond. ZIjn Aliwal·
!!Che tak hielu een forweele verg-ddering
er' over en rond een hrief naar den Stede-
lijken H.aad, plechtig klagende dat een
harer gfemployeerden het g"lwaagu had
"an zijD kOstbaren. aan de municipaliteit
hehoorollden, tijd te wijo.en aan de gru-
weldaad van het foutieve werk des veld-
ko~ts te helpen rechtmaken. De brit'f
werd lA:tr raadsbijeenkomst voorgelezen,
en hoewel -een der raadsheeren, de heer
Smuts, aantoonde dat er geen bewijs Wa.B

of zel!s beweerd werd dat de"heer Pot-
gieter in een enkel tittel of jota zijn
mnnielpaa1 werk had vttrwaarlOOtJd, be-
sloot de Raad nogthans zijD beambte ter
verantwoordiDg te roepen. Het benieuwt
ons wat van de zaak zal worden.. zal de
heer pl)tgiet.er de behartiging van zijn
burgerplicht ItOID8 met ambtsontzetting
moeten betalen?

, ",I, 28 8cl't-Wclhllgton, een koelbau erf.
VAN DKU spur, IMMKLMA...'i'&Co,AFSLAGER!

2\1 Scpt-lIalmesbury, IJmmC.l'alan8· en ICbrljn-
wcrkcl'IIgt!rOOdlChap. en. ens.

30 Sept:"Malm ... bury. eerolO klal jonge t'Zcl8.
J. J. HOFMEYR ot ZOON AFSLAGERS.

I Oct--WJjnbcrg ......cr kOl!tbar m8tgoed.
2;; Sept-De Beur •• K ....pstad. eeu plaats le KUIJa.

I I•• .'

BENOODIGD, "
I, .' I I lil

lill: l\"I~tt'llt"1l (T\\l'e I)allll'~ l'U

"" I[!'cr) \I)or d,· .\rtl)(·11
lill/"! t, l)utl'lll'f~rrf)(Il1l.
:,,,1.11'1'; £1'1 l,el' IJJ.lHlld YOOI' de

','llIl·~. III .(I~ :I)s. ['l'I' lIla,lIld YuOI'

i,,, 1/('<.'1'.
'\I,!oIlL':l.lltll! lUO'l, II Illlll,l('ll~ III

, lit ZIJIl Y.III l'lll .dell.' III Kl.b"L'
l,,j, !'I\LJ/l·r..; Z .\...H., of l·CII'· .\ete
i I haal' hll]OIlIO of OI'.lTl.)t: Vnj
'ol,l t I'll fil' let l'1I in tIt' laatste
,\.Iillil ~l·Ill':';I·1l zijn :1:l1l\1I]lin:.;s
\.1111, II ,dhl' r :Jftl·!'·ggcli.
\\ ,'1 k/aalllhedell Il' ]1l':';lIItll.'11 ,an

I III ,,\1- \ 1 '" ~'" .
'\I'I,ÏI, .lIlL'S llloetl'l1 III ZIJII VOO I', of

I II l.l.lt,t, II t1,Ig' vali ()clool'r 1"!J7,
, I ':l tUI:,;'clll'lftl'n yaIl bekwaam·
,ol LlolllI,lilt.,ch"p peller Pro·
''-,lIlt ,cltl' Kl'l k l'lI gued gl'drag.

J. II. GEl{l('KE,
::ll·crdan".

r·· .. Ir•.
l lol

1 I ~ln

ICURO.
I "')Or
r ""hle

'1111I ... t"

l f' \ [IUth.,..

ZIEKTE GETROT8EERD.
GEZO~DHEID VERZEKERD.

CLEME~~ TO~IC
BEEFT HET" RECORD."

GEMENGD NIEUWS.• W. WESTHOFEN, EEN ECHT ARTIKEL
pru lIo()fd-I[J~pecteur, P.W. GE~IET SUCCES. DE lIEER J. U. DUlUI is tot ne-ie-recbter

voor de Paarl aangesteld.
NII:!:WE IJO&KEII worden in een andere leolom

door de firms J. C. Jata eD Co. gead ..erteerd.
T ES DEJU! worden Je vra:.gd ..oor het repa-

reereo nu de }',Imletrivwrbnlg, Ca.ledon.-
(Zie llih.)

EES NIEC\li:{: UEZE'iDIJtóG Bechuanalaod·arbei
den wunlt op llaandag, 2\1 deaer hier nrwacbt.
(~i. ad ...)

~!!! O..part":J.JI'lIt V.IIIPllhlieke Werk?n,
("t!,~I"Il·I'I"lIJ. K,I,q)~t,l(I,
:.!l S'Ï'telIlbl'l' 1."i~17.

CLEMENTS TONIC
18 ECHT.

CLEMENTS TONIC
IS SUCCESVOL.

MUNICIPALITEIT UD HOPE TOWN.
. '--

LEENING.
LEES BET GETUIGENIS .

',.j, I"~ (-II '/"111.

~" ;-., I ,I, 11'\'l'l' I "'~1;-, •KE R,
bGUEttllóF.S \'.\~ Sn!LLF.lIIIOSCII 't'erwu-

wil naar eeD Itt:nolllge ..ing _lUI de reaeering
in &ake begnf"Q.lIIen ro.odo. de Ned. Geref.
kerle te 8lêflenbuaeh.

Kr.: N~ lSI; E V IN (j ge~cbiedt hier-
m~do dat ('un VHl'gaJcring van

dt., KOnilllli'\Sari"s('n vau Joze Munici-
paliteit zal gehuIlden WOl'lll'n op
1l1:'\~I'AI:, den ;!dt II ~ovemlJer 1b~'i,
ollll U uur In dell morgen om gezegde
KOlll1l1i::i~:l.risst'Il te machtigen om
een Iecllillg vali £~OO (vijf honderd
pontleD ) te maken, o~ .de .ge.lden
schuldig door de mUlllCipshtelt te
vereffencn, door haar wcttiglijk
opgenolllelJ.

ALGEMEENE AGENT,
A. NEWMARK,

01, KASTEELSTRAAT
PUlftl'J; ._k,~).

\TITUOT
:p.'ein,

1 ItI!IIck
;"rt'n te
, STEL D:\.\It dl' II eer :\ L'wmal k I!l'CIoto

OIHkl\llllhllg in produkten
hrt·it 0l'iil',la.an "ll "lll'cialo gclPg-en.
heden !tl" ft vuur lid koopcil of
\l'l',,<.Lll"Ill'. zoo vraagt hij (Jm
prOt·f \1t.',l··llttl~cn ell orders \oor
VL'r"c],lp:Il" JIL' ab·dan ,oor zIch
zalven zllll~~ sprl'ken. Gcld \"oor·
geschoten op pcodukten. .

Vertrouwbare correspondenttJD W

B\U'OPa.

('
J kan

de.an
[) Prijs.
r wordt

Op lal:it,
Cil.ÁRLES \ AN COLLER,

Secretaris.
lIunidpale.Kantoor,

Hope Thwn, 22 Sep. 1&97.It/l
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Ongehoord tOngehoord!
J.niat DU ontvangen per "Greek" en "Cllln Gordon" een boeyeelheid

ijzeren Katels met prachtig Koperbeslag, van £2 tot £5. Alsmede
eene menigte Breekwaren, zooals prachtige Kamer Zet~n 'Van lOa. 6d.
en meer; Borden van 21!. 6d. tot 5s.; Glazen KelkJes van ~8 •• ~.-

W~r Glazen an 28. 6d. tot 78. 6d.; En~melled .w~n een specialiteit,
Verder nog alles wat tot de huishouding ncodig 18, zooals de Wereld.
beroemde BOLINDER STOVES, Nos. 16, Iê, 5, 6, 30. .

OOK:
Wijng&&rdploegen, Brandrems, Wijn brand en Crown Brand beste

Bloem V&D. Zwa vel. .
Standards en net en doorndraad .

.All. o:rcl.rw :rn.~.~IJKh.ld dl~".Y'oercl.

R. C. MALBERBE,
PAARL-

CALVIl;'TIA.

RUNDERPEST.
--_.-

Resident Magistraat Kantoor,
Calvinia, 14 September 1807.

Gebrs. DELFOS & CO'1
PR!ETORIA,

VERV AARDIGEN

RUNOERPESTSPUITEN EN TROGARTS
. Volqens door de Regeering goedgekeurd model.

Wegens de vele bestellingen kunnen
nieuwe orders Iliet bin Ben ve rtien dagen
nitgpv0crd worden.

Steenkool Illandelaars en Commissie Agenten,

AGENTEN:

Gebroeders CROSSLEY. " Otto lf Gas en Olie Engines.

Huis- en Stoom Kool en Coke, geleverd in kwantiteiten
ten gerieve van huisgezinnen tegen laagste prijzen.

ALSOOK

Houtwol en Vruchten Uitvoer
Kistj es enz.

DE VVAAL & CO.,
Het Goed k oop st e Handelshuis vcor

HEINING MA T .i!jRIAAL
Doorn Draad,

IJzeren Sta.ndaards,
Gladde Galvaniseerde Draad.

IJZ ~~R\VAAR voor II UISE LIJ K GEllRUIK
Ledikanten,

Kook Kaohels,
Olie Kook Kaohel ••

.x..A.~ :Eac>':E:~E:~.
I)

R. M. ROSS &;CO.,
'Invoerders 'Van Landbouwgereedschap,

; •. BIEDEN BOEREN EN ANDEREN THANS AAN:-

"_DdroUers Hebingdraa1.. dsorn en ge~one, Standaar41
~-P&trOOl'1), Draadlokkers en trekkers- Trekpalen voor
_den enho\kcn. speciale Wingerdgraven. Wingerdoulti-
ft&o1'll,Spitvorken, Sproeipompen, Room&1llcheidera.ltanaat .

koop tegen de laagste prijzen.

Kortate en Goedkoopste Route voor R.lzil'era en'
Goederen van de Zee 'naar Johannaabur&-; Pretoria
en andere plaatser In de Transvaal. -~\ ,.c' , RIFLE SPRUIT TAXWEG.

. Dagelljkache peraonendienst van Lourenco ;~~~p~d:,!: ~~~ J1:
.. . .' -;;;:'li;n 1u de pJut. ..BoIwtoDe,"Marque. (Delqobaai) In 24 uren naar Johanne.burl' ~_ 811 opboad __

en 21 uur naar Pretoria. 1.• "'811.
SmK8PRUITTAKWEG, SECTIE8111112.!IriI ltIr 1_ UIl' JaM ....... .ft ffL-tI Ja..t71 8ettie 1. VaD do Bcheidio( 'I1IIl dien Wq·--6 _,aeo BOlI Birier BooMwOl, !lp de plaat •

Pret li ••IL ...__ .H ti ..Jloebeshee Ford'" toi au h.'lug water 1lUll'k,
n II n " . 0 O1i'I"'___ ftII de Sterk Sprui' Drift op de plaata "Bro.d-

. ) ford."
Daaelljkache personendienst van Durban (Natal) sectie 2 ftII dur, inareeloten d. Dieawe af·

~ wij~ op de PIaata "GreD GarrJ" tot d. pua
Mal'Johanne.bura, Pretoria en andere plaa&":-n-In' 1CbeiJli.aJw lija 'I1IIl wjikea NOlI. 'en 5, alle• ....a driften beacbenDiDg- eD ophoad _lU'8II iap.
de Tranavaal.en Oranje Vrijstaat. .".. doteD.

ADDERLEYSl"Bt\.A.T, KAAP~TAD.

Q) RUND·EB:PEST.

BESTE TUING'EREFDSCHl\P
lIoeJL"dortJf!ereodllOhap, Rlohel-, Goct.en- e:n

Dek- Ma~lrleel, y...,.., OUe en K'IIV'azat.en.
CARBOLINBUM,4 • .rroo.. ~olbewraa. ..~de",

• TZGD LAGE PRJJZElIl BIJ .

KOCH & DIXIE. Kaansta

Bemoedigd door de enorme
verkoopingen, ma;ken d. Fa-
brikanten zich gereed om

8150,000BLIKK"
TE VERSCHEPEN.

VERXRIJGBAAR BIJ ~ .
B. G. LmnfON eD 00.
Dt~ UTlDiiW eD 00.
J.D. OARTWlUGBT en co.
B. LA.~OE eD 00,
lJ'RP1IA1f XoPHKRSOH eD 00-
eD bJJ'an4en Pakhuizen.,..... ..

_.... r ~

Afrlkaan.che Vertegenwoordiger :~
CHAS. W. HOLM.ES, .
. Timber Straat. Pietermaritzbure.

KEN'"NISG- EVJ:N'G_

DE ondergeteekende is gereed"om ord81'S te ontvangen ~ de
volgsnae " Merken" van de beste ol Margarine" immer in dne

Kolonie ingevoerd, ~ervaardi~ in de Fabrieken van .

.HAGERD.I:.A.N &:; 00 •• LTD.,
HOLLAND VIZ-

I Het Koernerk." I, Drie Kroonm9rk.'· ..Bakkers LievelIngS
merk"

Alsmede o-d-rs Toor g~p:"e!lerveenle vleeschsoo-ten, 8~t'c::.-('n etc., etc., gepreser
nerd in .. ue Confederatie fabi"Ïeken Ltmt," Hollaod "!luie.' orders TPO~ 6e
pl'llcbtigs::tl scortc.i \'1<0 7:.rei· bed- en hui ..houd Iinnens, ben:::'~M<en ?~doeken,
dalJla8t, f;llllci;,wn, ge8trel'p~ ens., fn"., uit de fabri ..k "'an li. V.nt'en Briel, Holland,
Molllltc:-a tefbtl,icbtigillg aan de "endu-it,az;.toren "an .

ElKILE H. V.A.NNOOR.DEN,
.-.; E.:~ ...-r I? .t'!.. G·.EJ N1T •

Yoor v')or~npltl(· fi:'ln_~ iu tl~·h_" \'·-:'\·.,~~(;:;:E" !-.A.\~'&J..\V~ •
"oek van L:-...-)f" t>n ;{, ..ST:·:(L ~,lP.A.\T.

Il~tt~teLeVCrailClerUUelObsemton!i1r

,t\ ra~~'~"'''3''''7:re:-:;. .7"._ :'. ~~U·..: .........

A. SPOLANDER & CO.,
IJ l!: I'i':STJGD SI. JARllN

Cbl'\lllOmeler-, lIGroIoge. ell KlOb!abD.Jl,.,.., 0--' ~ .
GOU\l~n etl ZiJ.lMftm

f7ENNISG)$VING geschiedt
" hiermede in gevolge Sectie

162 van Wet 40 van 1889, dat de
AfdeeliDgsraad van Ceres voor.
nemens is zijn Excellentie den
Gouverneur te verzoeken een Pro-
clamatie uit te vaardigen ten effeku!
dat de Sectie van den Hoofd weg
binnen deze Afdeeling van Plat-
fontein naar de grenseheiding van
Worcester ophouden zal een Hoofd.
weg te zijn. '.

Eenige objecties zal ontvangen
worden door de Secretaris bianen
drie (3) maanden van deze datum.

Op last,
·HENRY CARSOX,

Secretaris,
Afdeelingsraads Kantoor,

Ceres, 15 Sept. 1897.
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Op Jut,
P. W. BOARDMAN,

WUI1IeIDeude Secretan., A.B.
AfdeeliDgvud Kaatoor,
Barkly Oost, 16 8e_ptember 1897.
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7. STEEP8IDE DIVIATION.
Tea4en are Do iD'fited for the ooaatractioa

of. a Deviation, at the MCOod drift OD the Bel
Ri"er, ODtbe.Farm (SteeJlllid!). The _ to
be poiDtecl ont to iateadiaa' 'l'eDderen, either
by )(_. C. J. nu PIIliMD,J. F. de Wet, or
t6. R* Jn.pect.or, either of .,hom win Do
fumiah pariica1an u tO oouatnlltioa.

LISIfOR:1 CASTLE, Kapl LJ: SUEUa, omlrl.'tll 30
llel>tember, 'ria St..Helena en A.ooenoioo

AVONbALB CASTLE, Kapt. BIIOWI<, omtrent 30
September

TlNTAGKL CA8TLB. Kapt.. RUDÁLL, omtr ent 11
october ,

. Voor Vracht of passage vervoege met
J:ieh bij de .Agenten· van de CASTLE
MAILBOOT MAATSCHAPPIJ, (Bpkt).
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BOK SPRUIT BRANCH ROAD.
Sectioua 1, 2 and 3.

Sectioaa 1 and 2. From the ParUa, of tile
Boada OD the Farm JODDerTilIe to the putinr
oft.he,Roeda (Ri8e &Dd Bok 8prait) OD tile
F_ Billbary,&Il drift. retaiaiaa ~ protea-
UoD walla, incladed.
Section 3. . From thenoe to the Eutera

Boundan' of ~he Fum .. BirDaiU " alt iJ.... Drifta
iacladecl: ..-

Hi
demi
tehoi
lOner
met I
bad z
wos4
door

J)E ondergeteekenden pen hier-
mede bmUa dat zij van nu

STERK SPRUIT BRANCB ROAD. voortaan, niemand op hun HId, of in
Sectio.. 1 UJd 2. 8eciiou 1. From the of nabij bun Vendu Kraal te

pariiag of the Sterk 8pnzi~ and BeU Ri;'. .Klapmnta Station zullen gedoogeD
ko.d. -(ID the Fana lIoMheeh Ford to the Drift met Vee vaD welken aard OOL
OD the Farm Bzwdford. ..,

Seciiqa:l. 'FI'OIII ~ to the Imidiag'Une ~j zuil-. ge4d'fJm"turd is; alle
of Wanb No. 4 &Dd 6 OD the Farm ItniptoD· overtreders zullen zonder oDder-:te=eT=:':; ~P=o:r~~ lCbeid naar de l Wet behandeld
cluded .. InfonuatiOD u to ibie dniat.ioa to be worden. 'obtaia..- from the Road luapector. J .

• A. BRIERS, Gr,omoDtein.
RIFLE SPRUIT BRANCB ROAD. JOHN WARD, ~pmuta.

From ~e partilll of the Roeda OD the Farm Klapmuts, 29 Juli, 1897. .
Billoo.." to the Eutera Boaadaey of the Farm
..Bon.loae," all drif ta retaiaiDa md proteetioD
walla, iooluded. .

By order
P. W. BOAJlDlU.N,

DitiaioaaJ COaDCi1 Omc!ctiDf ~, D.C.
Buld; Eui, 8eptem~ Ui, um.

<aaP-PETI_-1\1: lI.ilbOOt.a cltr Jlu.teobappij v.....v tnkba qa Jraa.pMad DAar EngellllWl
tia ~ OlD dftl uderen Wee~ t.IID
• 1UU' ua., alt on,Jer II&Dleggcntle

Vooa ElIlGELA.ND.
.. I5-)IEXIDU, Kapt. allnrOLDl!.

sept. S-NOB.1LtN (Twin 8ercw), Kapt MOL('~·T
.. It-TUTAB, Kapt.. )Ioaoll.

1lX'1'B4 BOOft"i'VOëi'B BNGBLA.N II,
G~6CON (TW1JI Icrew), Kapt. JlÁ8TIN, omtrent

IJ ........
GEULPH (Twia 8atew), KApt. TT80l<, omtrer t :u
OOTt;fT:: ~ Kapt.. BIlD.ElL, omt rvnt I

""_ber •

Anen SchooI, BDrfelsdrift, George. ~.~~ Ik-rew), Kapt.. CoPP, omtrent "

Eanil de M~~~ppij'. mooie Stoom

APPLICATIES' tQt 15 October =nr~.OOTHAlU'TON verl~n voor
iDgewacht ,.oor Onderwijzer __ )W~ de aankomat van

(man) .oor bovengenoemde nieuwe BBTOuarURTJE8I1U1'ENOEL.A~·D
scbool, van omtrent 15 to 20 ~ YOCII''_ ....... der. "orden n!t~
kinderen. salaris £60 (met kans NikU.... 1I8Il TenDÏDderiDI( Tall 10 pereent

h' ' .. op den Dllbbelea p..... pnj ..op v~~ ~ng) met yMJe woning BJn'OURIr.URT1B8 DUI' HAVEXS
en ~ logies. Bek,!!a&Illheid voor -. ~ ~U8T ""'!'i,n Il:tgereiit Toor de
~t Ondel"WlJ8 eene aan- ~ bUlDell_Drie Ku.,!deD perde UDIOD

~. Aangename \v .' of the Outie V".happsJ 8tOOmbooten.
aeboo1' L.._ . •no: OD',D& Voor vnoh~of pu.ije dae meD aansoek

di-1.tbese~~ e~_~ .. .; en rnuue MIl" ~ ...... Uaion S'_mboot~;Up.- 1f~rlllg voor _ .....,.,apptJ.~

hd.nab l1li t1'~ daGr de Drukken Ma·
~j Va de bJacl& ;le Vllhero • (h. lie=:r:1.........lIIIIk tul Bnac .1OIl W ..
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