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ZENUW HOOFDPIJN.
Deze soort hoofdpijn II te algt'meen dan dat ~

behoefte heelt aan nadere omschrijving. Gewoonlijk
wordt zij verondersteld te ontstaan utt origeregelde
1IP!j~vertt't'ring. Dit is Pen dwaling. Zij onUltaai uh
het zenuwgestel, en het zieke gevoel dat haIlr vergezeli
is ef'r een gpvolg dan eene oorzaak. Hare k.·"·",,ltenen
1-!jn aan allen zoed bekend. Steams, o.tI..,,~lUj"
Hoofdpijn Oenl't'emiddd is l'en spoedige, veilige en
sekere. Een

positieve rerlichting voor Neuralgia.
Let op tit' naamteekening in' roode inkt dwars over de
label op ieder doosje. G<!MI at..ler6 Ïllf_cltt. Prijs 1/3
per doosje, bij alle apothekers.
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VAN EENE KOSTSAR.

Zaai- en Vee Plaats,
. . EN

Losse Goedereu en Levende Have,
TER PLAArrSE

=src» LJF :K:R A A LJ
(AFDEELING CALEDON,)

OP DONDERDAG, 14,OCTOBER 1897.

DE ondergeteekenden, behoorlijk gelast door den Executeur Testamen-
tair in den Boetie I van wijlen den heer Pn:TKR HENDRIKRI'ITBR,

en publiek verkoepen op genoemden datum,
1.-Yaatitoed :

De fraaie en welbekende Plaats "Uitvlugt" alias "W elfkraal "
itnr-mend geschikt voor Vee- en Graan Boerderij. De plaats is groot
2}(1 morgen en hebollwd met twee eerste-klas Woonhuiwn alsook met

te Stallen, VI' agcllhuizL'n L'll andere noodige Rebouwen. De plaats is
gelq{l'n een half Uil!' rijdens van het dorp Caledon on de Spoorweg die
binnen kort naar Caledon zal gebouwd worden zal over dezelve leopen.
Er zijn prachtige gronden voor nieuwe landerijen. Grond en plaatsen
z~n sch~rsch. Hier is nu eene sohoone gelegenheid.

II.-Levende Have:
:l:,I) Eersto-klas .Jonge Schapen met wol
1UI) do, Ooien met Lammers en wol

S Bok keil I
1 Eerste-klas Melkkoe
1 Paul' eerste-klas blauwe Karpaarden
1 Blauw Merri«
:l Eer-ste-klae Ezels
1 Schaapram
:2 V arkens enz.
III;-BoerderfjgereedBchap :
I Eorstc-klas Bokwagen
1 do. OpCIl kar
1 Paal' eerste-klas Achtertuigen
2 Span do, Tuigen
2 Jo, do, Zwingels
:3 Sweedscho Ploegen, met stellen kompleet
2 Dubbek-voor Ploegen
1 Johnstone Snijmachine
1 Dip Tank
2 ZIJl Kribbe-n
1 IVagen Zijl, i) Paarden Vellen
1 Wcterkar, 1 Set Koevoeum

10 Streep Zakken, :3 \Vol Zakken
1 Zcns, :2 rollen Liju, 1 Schaal

130 bos De kstroo, groot lot Matjesgoed
3UO() Ongehrande Babteencn

~ Howards Eggl>n
Timmermansgereedschapi Smidsgereedschap.

IV.-HuisI"a.a.dI
Het gewone Assortiment Huisraad.

Y.- Staande Oogst:
~I) Mml Haver
1:1 " 1\:oorn
.~ " Garst
1 " Rog, 2 J1ushels Erwten.

En wat er meel' zal worden aangl,boden.
Een ieder w~ne de Verkooping bij.

KOD1 en Ko~P.
GEORGE J. RITTER, Sil.,

Executeur Testamentair.
Caledon, 1~ Scp, l."~)~,

DEMPERS, MOORE & KRIGE, Afslagers.

Publieke Verkooping ! Publieke Yerkooping!!
DE OIJdcrgeteekende, hehoorlijk gelast d08r den Heer JAG~BUS B.

KOOR'3E~ zal publiek verkoopen, voor zijn Kantoor, GnkwRstad,
distrikt Hay, op

DONDERDAG, 28 October 1897
11\1 11 l'C_!> \' ~(.

Zekere Plaats, bekend ah "Bakenkop " O. No. 367, met het
aanrrrenzend stuk wood be kl' 'fHl als "Klein Kalkf.:mtein," deel uit-
mak"ellliL- van de IJlaats "Kalkfontein," O. No. :374, gele~en in het
distrikt y, Gri.kwaland Wust. De eigendommen zijn, ~,~37 mo~gen
groot, zijll gelegen ill het beste gedeelte van het Dlst~kt nabIJ de
Oranjl' ,vier, omtrent 2l nul' van Pric!lka en ï uur van Grrkwastad,. en

10 Zandfontein l'n llardcastle, Er is een }(Ji pkraal alsmede
,t ~oria (bflkkie~) Pom,p op het ('ige~.dolIl. Het eigendom is
IJlwiJ van dt: "~ltrate MaatschappIJ.

GEO. G. GlE, A!'r:Jlager.
IB!) ï.

UNDERPES T,

.. ('HAS. M. FRYER,
::-:lec.Plaatselijke Runderpest Commissie.

2~ September 1897.

DB
·

,

REIE lÊER ZELDZm lUBJLE-WS I

I. Ds- Woonplaats, licfiijk gelegen onder prachtige eiken, bevat
een der fraaiste en aangenaamste woningen bekend, voorzien van alle
gemakken, Wijnkelder, Wagenhuis, Stallen, Kralen, en Afdaken (lpet
sterke ijzeren' staanders), alsmede een aangename Cottage 4 Kamers
keuken en dispens; al de Gebouwen zijn in perfecte orde en onde;
Galvaniseerde Ijzeren daken, is be.plant met een groote hoeveelheid wijn-
gaard stokken, yruchte boomen III soorten, groote eiken en Dennnen
bosschen, is zeer ~eschild voor tuinen, en in bijeonder voor eene melkerij,
en IS g?Cd voorzien .van sterk loopend water, groot 37 morgen. De
Plaata IS zoowat 4 minuten wandelens van het Strand Halt Station.

U. De Plaats, in de onmiddellijke nabijheid van het Strand Halt
Station, bevattende een groote Woning, voorzien van alle gemakken
Stallen, W sgenhuis en Buiten kamers (thans bewoond door Capt. SIOOE-
WICK, o~der Contract tot 1 April 1898 t:ogen een huur van £7 per
maand) IS beplant met eene groote hoeveelheid vruchte boomen in soorten
heeft vruchtbare gronllen voor tuinen en wijngaard, en is wel voor7.ie~
van sterk loopend water, benevens een grooten DanDebosch-20 morgen.

III. .~eker stuk Grond, ,1?elegen aan de boven zijde van den Harden
Weg, " bij de Laurens Brug grenzende aan No. I, beplant met eene
groote hoeveelheid wijngaard st:okken in volle dracht, heeft groote eiken
en Dennenbosschen ; de grond IS zeer vruchtbaar en goed voorzien van
water groot 22 morgen.

IV. Zeker Stuk grond gelegen naast ep aan de onderzijde van het
Strand Halt, Station, is z~er vruchtbaar, geschikt voor. wijn en Boom-
gaarden, tirmen en zaailanden, enz.; kan ook voorzien worden van
water, groot 32 morgen.

V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI. Allen
gelegen als No. 4 en grenzende aan elkander, even vruchtbaar en ge-
schikt voor wijn en boomgaarden, tuinen, zaailanden, ens., en kunnen
allen voorzien worden van water, en hebben allen bijna dezelfde grootte,
te weten :--Clrca 28 morgen. .

XVII: 305 GrD?te Erven, elk 100 v 150 vt., en zijn gelegen als
volgt :-1 G8eryl"n ZIJn gelegen van het Strand Halt Station, grenzende
'lan den weg leidende naar het Strand. 137 Erven zijn gelegen aan de
onder zijde van .den grom] in do onmiddellijke na.bijhe'i.d van het water,
en van 3 tot ;) minu~n wandel~ns naar het Strand. De grond is zeer
vr\lcb,tbaar en geschikt voor tuinen en vr~lChtboomen, en de ligging zeer
gesclllkt en gezond voor permanente wonmgon. Deze biedt eene sohoone
kans ~ voor diegene,n die begeerig. lIijn o.m zich van erven en plaatsen
te voorZIen aan de-..Brlgbton van ZUId Afnka., te meer daar beschikbaar
gronden aan t' Strand zeer schaarsch zijn, en te gclijkertijd biedt het
ecne veilige geldsbelegging aan Kapitalisten. ,

XVIII. Staande Oogst van 20 mudden haver.
XIX. Vaatwerk, 12 Stukvaten van 7 x 6 leggers elk, lO kuipen,

2 wijnpompen, leggers, pijpen en haliamen, trap-, onder-, en andere,
balies, k~lder en Boerderijgereedschap, enz., 1 brande wij ns ketel
(1 legger, groot, nieuw), ploegen, eggen, voer machine, enz.

XX. 1 Kapkar, 1 dog cart (geimporteerd), lopen do., l' 3chotsch
kar, 1 bokwagen, 1 scheepsklok, tuigen, zwingels, enz., enz.

X.XI. 60 Melkkoeien waarvan sommigen in melk: en anderen op
kalve!1 zijn, 20 vaa.rzen, 1 bul (Alderuey), 2 jongepaarden.

XXII. 2 Jonge Paarden;-· -4' Ezels, 24 Vette Varkens.

Huia Meubelen:
Een Voorkamer set, Piano (zoo goed als nieuw), Kachelspiegels,

gelegenbeids Stoelen, ovale-, ronde-, Bamboo-, en Thee Tafels, 2 Easy
Chairs, 2 Rocking do., 4 Madeira do" 1 Zeer Oude Secretaire Sofas enz.
4 dubbele (md Kooper beslagen Fr1!nsche Ledikanten, met behangsels
en matrassen, 11 IJzeren Ledekant, [) Stretchers met matrossen, 3
dubbele Kleederkasten met Spiegelglas, 1 .Mahonihouten Ladclcast, 3
Marmeren bladen Wasch Tafels met Toilet Setten, compleet, 3 Toilet
tafels IDot Spiegelglas, 3 WascII tafels met setten. 2 Kantoor wasch
tafels.

EETKAMEREN BREA.KFASTK,\}IER;-3 doz. Stoelen, 1Mahoniehouten
Aanzet tafel, 1 do Geelhouten, 2 Sideboards met Spiegelglas, Dumbwaiters
2 Groote staande Klokken, 2 kleinere do, 4 tafels, 1 Kantoor Desk, 1
Werktafel met Naai Machine, Hang- en Andere Lampen.

Een groote hoeveelheid Ist Kla.8se 018.8- en AaJldewerk, Messen,
Vorken en Lepels, Keuken- en :Melkerij Gereedschap, 1 Swing Karn, 1
Cream Separator, 1Amerikaansche Karn, 1 Bota-koeler, ~ Stoep Bankt.n,
en andere Artikelen te veel om te melden.

Verkooping te beginnen na aankomst van den ochtend trein.

P. J. BOSMAN en ZOON, Afslagers.
Stellenbosch, 15 September 18~ï.

X.B.-Plan~en van de verd~eling der plWltsen en Enten zijn
aanvraag bij de anJergeteekenden gratis te bekomen.

P .. J. BOSMAN EN ZOON.

Ongehoord! Ongehoord!
_____ J _

Standards en net en doorndraad.
.All. orcl ...... :ID••• Up.h.14 ul.".",oerd.

B. C.

Publieke Verkooping.
In den Boedel van wijlen den Heer

ALBERTUS JACOBUS WILHELMUS
VAN Du MZll.WE.

En atle 1ll..... al.kteD, of waar, .teu ae~
oYérwedteD. b.ebiJ geelteUjk of lichamelUk, bet ...

. "t'8l'SWab is, il er Diets pliJkataande met

........ 'W'JJJ1YaaLeY ...... - ' .

De ~ herst.eller, befttt&ode abeoluut al de
~YOOmaIUD8teen krac.htiglUe bestaDddeelen '9lLD Lner-
.. tnum, .onder de walgende vetachtige olie 881'fe.,ell .

'ftIT8 Emu1aie8, moat- oplossingen of andere pre~ <:<'

ván de rauwe olie ovettreffende. On\VlllU'deerbaar bU 4e
behandeling '9lLD zwakke vrouwen en kiDdereD.

DE Ondergeteekende, behoorlijk
gelast door den Executeur

Testamentair van bovengenoemden
Boedel, zal Publiek Verkoopen te

KARN EMELKSVLEI,
Boven OLIFANTSRIVIBR, CLANWILLUll, \

Op VRIJDAG, 15 October 1897, Uit te Hand te Koop.
•• 8 ure Y.:ID.

Juist nu ontvangen per ','Greek" en ".Clan Gordon" een hoeveelheid
IJzeren Katels met prachtig Koperbeslag, van £2 tot £5. Alsmede

OVEREE\KO'[STIC; I'e:;o]\ltie he~:len door de plaatselijke Runder- .eene menigte Breekwaren, Moals prachtige Kamer Zetten van lOs. 6d.
pe,;t ("'!flmissie aangenomen, wordt bij ueze bekend gemaakt,.?at en meer; Borden van 28. 6d. tot 5s.; Glazen Kelkjes van Is. 6d.-

van pn na dat. deze,; de invoer van Hoornvl't', Schapen, Bokken, WIld, Water Glazen an 28. 6d. tot 7s. Gd.; Enamelled Waren een.specialiteit.
Vlee;;ch, Hllllh 'I, H~rcns, Ve!len, Wol en Honden in dit District ver- Verder nog alles wat tot de huishouding noodig is, zooals de Wereld.
boden is, yan ' ,. Piketberg ('D Tulbagh zijde uitgezonde.rd bi~ de volgen.?e beroemde BOLINDE R S'1l.0VES, Nos. 16,IB, 5, 6, 30.
punten, n.1. Gr, .I'S Pas Pil "Het Kruis" of '.' ~wee Knileu,' de gr~nshJn OOK:
tusschl'D de afd, ,~ing('n I'il.:etberg en ClanwIlliam; en geen z~lk dl~r' of WlJ'·n!l'lUl.l'dploegen,Brandrams, W~·'nbrud en Crown Brand beste
artihlt'n, al;.; . icr hoven venneld wllen in deze Afdeehng bmnen 0- I. d cl rd d c<~ . Bloem van wave.
gebracht of ingl'voerd mozen worden, of er . oor vervoe~ wo en, z?n cr
een. certifi kaa.t, !-" teekelll) hetzij JOOl' een Resident Magr.st~at, ASSIstent
Resident ~lagi,;t\;b8t, Vrederechter, Veldkornet of ~en. l}d van een of
andere l{lll1llerpt'S~ CommIssie, ten effect(J uat zulko Dieren en Artikelen,
als hierboven gen"'JIlId, niet van een of andere besmette area komen, en
vrij zijn van Rund'~rpest.

Belangrijke en meest Uitg~breide Publieke verk~ ...~·~..·....99...ván ~.~ Heer..~lt. ,1i!t!~1B·1IIII Publieke
Zeer Kostbare Plaatsen ~n Erven, Levende Have, ~Ilt '.koo~.~~~~~v~r- DINSDAG 5 TE~~E.!:::~~:n een "'_...._'0. ••

·Vaatwerk en HUIsmeubeien, enz., enz., en~ '·f~ B!E.ALM'.~BV::a.V, ' voor Kunsten, Kaapstad.

DR. ~!!;l!;ï!=t(:'~:~v~d! ;~;"l!DoIid~~ti.-S;;Pl~~ '1)E' ..Ki)tLmf:' s:-t?:~~:-
Somerset West), gehad hebbende, heeft eindelijk'beeloten, en de Onderga- eenige verdere inlichting verkregen
teekenden gevolmachtigd .het geheeIe eigendom Publiek te Verkoo\f:' n 20 Eerste Klas É I 2' .1 OE oadergeteekende, gelast door worden ten kantore van den onder-. . ze s, laar oua, den heer WILLlAM VEasrBLD, k d
in verdeelde Plaatsen en Erven, zooals bieronden aangegeven. De er- mooi, groot. en sterk. .Allen K ,getee en e.
koop ing. zal plaats hebben op \. afkomstig uit de beroemde Stoeterij die zijne Boerderij aaT) 'De uilen De Berekingen en zijn opgemaa1d: -

van den Heer Á'lTWELL, distriot gaat opgeven, zal publiek verkoopen: door den heer SYDNEY STBNT en.20, 21 en lndien D~Od1g op 22 OGTOBER,aanstaande. Albanie. Den te Veld staande Koren- kunnen aan zijn kantoor, 43 St.'
. Oogst, circa 27 mudden, Goorgesstraat, Kaapstad, verkrepn

YID der SpiJ, I~'-lma.n a Co" Malagera. 200 Slacht- en Aanteel Schapen worden ap een deposit van £3 3 0,
Malmesbury, 20 do do Beesten die terug zal gegeven worden op .

September, 1897. 12 Varkens met kleintjes ontvangst van een bona fide Tender.
8 Merries Verzegelde Tenders, duidelijk ge-
2 Ezels merkt, "Tenoer for Art School,
2 Karpaarclen Cape Town," zullen ontvangen wor-
2 Wagens den tot DONDERDAGmiddag, SO
1,Kar September 1897.
1Nieuwe Zelfbinder Tenderaars moeten twee voldoen-
3 Gebruikte do. de Borgen verschaffen voor de
4 Span Tuigen, kompleet uitvoering van het Kontrakt en

1000 Rollen (Versfelds) Tabak, zoodanige Borgen moeten den Ten-
Boerderijgereedschap enz. der onderteekenen.
P. J. RETIEF. AMager. De laagste of eenige Tender niet' .:,

nood wendig te worden aangenomen../
Vendu-Kantoor, ,/

Piketberg, 13 Sep. 1891. H. S. GREA VES,
ArchitBct.

Departement van Publieke Werken,
Caledonplein, Kaapstad, 15 Sept. 1891.

DE VOLGENDE

LEV END E H A VE,
Eli !.NDE1I.E AJl.TIKE1D:-

20 Prachtige Slacht- en Trek Ossen,
30 Aanteel- beesten, 6 Goed gedres-
seerde 3 jarige Muilen, 2 Paarde-
merries, I Groote Hokwagen, ge-
schikt voor transport, 1 Nieuwe
Paardewagen, 1 Schotsche Kar, 2
Dubbele- en 1 Enkele- voor Ploegen,
1 Howard Egge, 1 Span goede
Tuigen met Zwengels, 2 Span
J ukken met Riemen en Stroppen,
en wat verder op den dag der
verkoop ing zal worden aangeboden.

Al de Dieren lijD in eerste tIlS cOldltie II
de undlcht fln loopers wel wwd.

Ververschingen zullen verschaft worden,

OHA8. M. FRYER, AfslofT&r.
Clanwilliam, September 1897.

~ff!!:_
Publieke Verkooping
In den BoedelYllI wijlen den heer HUDRll

GIDEOJ( Ulf ZIlL.

DE Ondergeteckende, behoorlijk
gelast door den Executeur

Testamentair van bovengenoemden
Boedel, zal Publiek Verkoopen, op
de Plaats

UITKOMST,
IN DEZE AFDEELING,

Op ,RIJD!G, 8 OCTOBER 1897,
Te .. uur V.:ID.,

nE VOU,.F.NDF.

Levende Have, enz., enz.
1 Bokwagen, 1 Kapkar op Veeren,

op 2 Mullen, goed gedfcsseerd, 1 Eerste
Klu8 Rijpaard, Zadel en Toom, 5
Groote Slacht Ossen, :3 Koeien en
Kalvers, 3 Jonge 'l'rek Ossen, 2
Vaarzen, 180 Schappn en Bokken,
.l Drie-jarige Afrikaander Bul, 2
Dubbele-voor Ploegen, bijkans
nieuw, 1 Lot Smids-en Timmermans
Gereedschap,; met inbegrip van
Blaasbalg, Aan beeld en Scbroef, 2
Stel Goede Tuigen en Trekgoed voor
10 OS8cn, Kajntenhouten Karnen,
Botervaatje en Emmers, 1 Koorn-
hark, 1 Zeep en en 10 K08t-potten,
I Slagijzer voor Tijgers, 1 Lot Vel-
zákken en een 'hoeveelheid kabel-
gaar.

WORDEN gevraagd voor het·
huren van zekeren tuingNnd

op de Erinville grondbezitting,
Rosebank.

V ormen van tendel en verdere
bijzonderheden zijn verkrijgbaar
ten kantore van uen onderge~kende.

Tenders gemerkt "Tender TOOI"
uet huren van tuin te Erinville, tt
ullen door den Controleur al
Auditeur-Generaal, Kaapstad, WOl'-
den ingewacht tot 12 ure des-
middags, op WOINSDAG,29 ~tem", .

GABRIEL D. MALAN. ber,1897. ' ;
Tenderaars moeten twee voldoende .

J. FIlED PE.vTZ ~. Co., AflJlagers. borgen stellen voor de behOCJ!'liiU
uitvoering van de voorwaarden _,'BENOODIGD. Huur en zulke Borgen moeten de •
Tenders teekenen:

EENE Gouvernante in een derde De hoogste of eenige Tende!' III
klas Publieke School twee uur niet noodzakelijk worden aaQP-

van Tarkastad. Salaris £6Cl per nomen. J
jaar met vrije inwoning. II. S. GREA VES,

Werkzaamheden te beginnen Architect.
tegen begin van Januari kwartaal, Dtlpart{)ment van Publieke Werken,
1898. Hollandsch en Muziek een Kaapstad, 14 Sept., 1897. .

vereischte. Alle applicaties met de -'UVICIPALITEIT flD HOPE ron' .'noodige get,!igschriften moeten naar ft
den onderget.eekende gezonden
worden vóór 10ctober. Iemand aan
een Protestantsche Kerk behoorende
zal de voorkeur hebben.

H. P. VAN HEERDEN.

EEN PAAR wel gedresseerde
Karpaarden. . Hengsten, bij-

zonder mak, donker Kastanjebruin,
over de 15 handen hoog, 4 .i'1 ...en oud.
Zij hebben met de laat> ' 'ltoen-
stelling te Stellenbosch ',veede
prijs getrokken. Te Zi".1 op de
plaats van den Heer J, P.BO~MAN,
Bottelary.

J. J. CRUYW AGEN,
Bottelary,

P.O. Kuils River.

WELLINGTON.._.
VE RK dOPING

VAN EERSTE KLAS

Huismeubelen.
DE Ondergeteekende zijn plaats

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

Vrijdag, lOetober,
'8 MORGEYS TEN 10 URE,

Publiek laten verkoopen a&Jl tijne
woning al zijn Kostbaar Huisraad,
bestaande uit een assortiment V001'-,
Eet- en Slaapkamer Meubelen, Glas
.en Aardewerk, Keuken- en Melke-
rij Gereedschappen. Alles naar de
nieuwste smaak en zoo ~ als
nieuw. Om eeil 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
~ter:Meubelen gehouden werd.

X:OJY.1: EN- ZI HP
Gm VERVERSCHIlGD.

Modderfontein,
Tarkastad.

·Bestaande uit Eet-en-Thee-Tafels, ~~~ _~
W&SChWel. kompleet, Sofu, Schil· ......... .-;;:. ....... ~.
derijen, Huisklok, Schoolbanken, Een" bed,.. van £1 tot £6000 te
3' Groote H te Led!L te INn aan eenige r..t.oer.IIJke ~r-ou n Ui.an n met eonen In .. nllJ d.. 1 van Zuid-
veeren bedden kompleet en het Afrika tapn
gewoDe Assertiment Keuken~- ~JLLIJK~ RENTE.
schap e~ .wat m.ee.r. op den cf. u~ ..ddee.rj.TIRU. GBET AUIt(J. BIJ. FAA/EIIE'. TE'.verkoopmg zal worden' aangeboden. ",-

cu IC! I ! Alttand doet er nieu toe.
ww. • ·FRYBIl, ,_. ' lohr1Jf'(tft otEnplach) Inaluiten4le

ClaaWilliam,-September 1897•. , ~. ·r~~.::-:"~'"
. ' : "I. '.' '.' :...... "U ~

Mi ....
~gt ,uhM*e~

AAN CONTRACT£UR8. '
SCHOOLYOOi.KUJSTD.-UUST!D.

Departement un Publieke lert.:
AAN BOUWMEESTERS.

TENDERS wo;' en geTfII88d
voor de opbouw g All voltooi-

ing van Blok VII van pet Nieuwe
Asyl, Valkenberg. \

Specificatie en Plannen kunnen
gezien en verdere in;eO tie ftI"". ".
kregen worden ten kan re van dell ..
ondergeteekende. ~.

Tenders dl.lidelijkkmerkt " Ten-
der "'Voor Blok VI , Nieuw Asyl. .
Valkenberg," 'zullen door den Con- .,
troleur en Auditeur- eneraal, Kaap- ,
stad, ontvangen. worden tot op
Woensdag middag, -29 ~eptembe'r, •
1897. r-

Tenderaars moeten twee voldoen-
de borgen verscba.ffen voor de uit- >.
voering van het Kontrakt, en zoo- .
danige borgen moeten de Tenden'~
ondertookenen.

De laagste of eenige Tender m.
noodwendig te worden aangenomen.

H. S. GREAVES,
Pro. Hoofd Inspekteur •

Departement van Publieke Werken,
Kaapstad, 1 Sep. 1897 .

----
Departement Ian Publieke lerbL
Aan Groenteboeren, Bloemiste.

en anderen.

TENDERS

LBENIIIG4

V'ENNISGEVING getIObiedt hier-
A. mede dat een Vergadering ...
de Kommisaarissen van dele Munici-
paliteit zal gehouden worden op
DINSDAG, den 2den November 1897,
om 10 uur in den morgen om gesegde
KommissarÏ88en te machtigen om
een leening van £500 (vijf honderd
ponden) te maken, om de geJda
schuldig door de municipaliteit te
vereffenen, door haar wetiiA'k '.
opgenomen.

Op last,
CHARLES VAR COLLER,

BeeretariI.
Municlpale-Kan~r,

Hope ToWD, 22 Sep. 189~~ .
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Belangrijke Publieke Verkooping
VA~

Kostbare Vaste en Losse Goederen.
nE (>11':': -: t"(f:('ndc, Ilohoorlijk glda.;t door d,'Executeurs Testamen-
!!J t,!ll,' li, II 1'''1.'11< [ v.m 1I'ljj,'n d'.'11 !J'~('r D,I\II':1. J'J-:TIlCS Y,\:'O Dl!!

MEllWI" I,~J I,a I'llld;ckl' wiliug verleoopen t e

.,lit kUIn-t, .. nab ij Hottentots Kloof,
I \ II ET DISTHIKT CERES,

Op \rol'Il~dag, :3 NOyellllJer, 18D7 ·
I.

Il I' ";,, ",[" [1[<1:11, ;, ljt kom-t ,' ~"[I"_;OI\ 11:lhij lI"tLentoh Kloof,
in lit'[ ,:,' :,( ('Ill", I'" I,Lia!> I.-i fllll;I'\'l'l'I' ;;,~ ~" Il"'I',~('n groot en
bel"t1I' :,"" ,'" ,:" l!1':UTl PI'lkltll""'!'('I"j" kwalikitl'lI, is zij welbe-
kl'1ll1 I'" I II', 1.:1.-ilL'f-"lllJ.. \\"'Id,' I'IIlII' ,(~il:ll"'Il, IIl,Lk..'II, bl"'~tcll en
pai,!'d ':1, "j'",! ;tI." I"lil' ,-lrIll'I"_;L'b, Zij Ill'(,r! ('I'll gucLk ell stond-
huudc .•':' ':;,;, :'I'U\JI'I\L(,i I'UO;' lJ\"I'I'L1I'llllg, i.; 1'<I.,;:·lllïjk, 1.'11 gro()U'nded8

'ingl'0:"l 1 Il" 1 ll'll kill' 1111111r. l l vt wuonl.u I.';, buiten g'l,],ouwen,
staJ:I'II, - ,,\;1, :1, k ru l.-u, I II/.. voorz icu in a[ dl' l.chovftr-n van l'en plaats
al" 1,,,1,"'~"'Ill" '~"I~', ,'II l'" i" ook ('l'11 kooru-molcn. Kooplu-t.igcn zullen
wel ,j.!, li l.c' I,:"at~ 1<)1)[' d,'11 daL~dt'!' l'l'rl,;()()IIjTl~ t·l' gaan ix-zion.

II.
nil I., :"":';,'n.l" Kar"u I'laat';''1I, ou':.: ,:~I"£\'JI ill <lI' afdceling Ceres,

n.l. "[)r)(';"i ·j\'lt'J'," ,L;1'(lt1r :),:;l~:1 1!l',)I'~I'11 cl! .: ko'; 'vicrkunt.e roeden, "Groot
Zal"~," "I, ' ',.h: I"":''';I'!I ',,,,' vi. rk.mt« r""dt'lI, "Zolltpall KOpjl'~"
PIl" cl "''''. "I',"lt ',,~~,: 1I1l1!"Y"1I t'!1 I',:; vicrk.urt« roede-n, en
•. B:", ' :",,' ~..:,- ~ 111,'I'gL'I1 ,'Tl ~;~, "i,'r,klllJttJ roe-Ien. Up Doorn-

'I '., I '" " l . I I , ~ •

LOSSEGOEDEREN. In flocde conditio.
, : I[ ,'I:.'

(L I. ::

I"
I . ;1

t.:, I

(; , .~
( ) ....· .. ·1.

:.:' , . \ .i .: : \ ,; I~,,. ....;, '
1: :: t r.: I.).

- .\! ",!'! I t: 4 r ~" . t -r.i ).
! i.. II", '-

, ,I '

. '.
I' I • ,I '~. "t ' ,) I; L :

" I :' .:.:
.1 H'J:n~):Llr\;LI;l
- ..\1 I T:·~t\:-·.

...::-::r: 1; ... \(l,l: ·l~.

,; I,

ll,I\,

:l" \'1' I'I,,';; ,

, ' ])','::\':11'.':',11,' I \"'1'\\;1':,"11 I!",'! !<d, I I'II!'];I!T', 1 nil!!!;}", 1
SC\J: -,';, ,,,!l', 1 J ('I !'i'r'!I, 1 \ f'id~j,t;~, f .11':"11, Z;ld"J". p!()(".gtn, (lggl'IJ, (\D

s:lli,,~,- I '. I: 1111]/,1"~I":" '-'''I'""t]'I'b:II', :.! :;;,'ifllilJ(iL'1' IlI'lailil: u- hincs, een
dU;',C;'I:li, 'Ill. i;, "1,,1.. ,·,',I~I I;u'[":'; ,'I! v.i.i t ',ï{,l'k, I,{)t'rdt'rij-g(',ped.
sella)., ' : If ';1'., "I. 1"'';I,,il~l,jl' II!I .-' ,. ],';1, t .. !','!_, ](,t]ckant,'n, w.ixch
taf,,],. i:' 'I !1I~" ,I,:,' ,1,1"':,'1[' \;,:1 <l'il "','I' 0:1,1"1'1""""(':11' Kleederkast
en i.u ...'.' ",~\ ;)':'j 1'I'd,....",Jt,jjl, l'::Z'" L':;;:,

jil: '."\1'1 liE ,']: l:ELf\\T\ ()'I[ ~I 1'1'1: v.u. l'HLI'II·::-;.
A. BEl':GlYIANN. Afslng sr.

) ", ,-, ,

PUBLlt,KE VERI(O(JPING.'
--------

OP VRIJDA.G,· 8 OCTOBER,
1\ lIET DI:")'l'HIKT

1897,

PRiESKA, TE SCHALKSPUT,
Ten 10 ure 's mogens.

Pril';;ka,

(;, 'V, I', ".\:\, DEI( .\IERWE,
L '(eC\ltclir 'l\'~t<llll"lltilir l'n ~~f:,]ag-er.

_\ ., ( ..

:: : I. 1 ~I-Il'~H& c~)) \_~ ~~,J T 0
, .,

IJzC\ Kool en TimmerhontMagazijnen
, ','IV nr!"~~J Ell A~~ERIKAAN ';,.)-j;~!j.}L Il .fl SGH WAGENliOUT

J

STOOM ZAAGMOLENS

Breestraat en Riebeeks··Plein,
KA.&P.TAD.

WE,SSELS' ~"CO;, P'UB.LIÊKE VERKOOPING
RJEBEEK SQUARE, KAAPSTAD. f, - VAN- '

Invoerde" va~. '1~rbeterde Landbouw: 'en Oogst- 7''6 ER.VE N
machinerie en Boeren WerktUigen; , .

-TE-
DEI OeSO_NlEI '

ZELFBINDERS EN MAA~ERS
ZIlJ DE BESTE IJ HUI SOORTTER mELD.

PRIJSTREKKERS aanel de
Voo~aamste Tentoonstellingen.

DE OSBOKKE ZELFBINDERS, zijn ficht en sterk. balanceeren
zeer licht. Snijden en Binden kort zoowel als la.ng groan moteven groot sukses. Wij waarborgen
dat onze Machines allo satisfactie geven, en laten ze door onzen AmcrikaaRSchen Expert
opzetten in werkende orde. Als gij oen juweel wilt bezitten, bekomt de Osborne Zelf-Binders en
)laai ..'Iachino8.

OLIE EN STANDAARD BINDTOUW TECEN ZEER LACE PRIJZEN.

TENDERS.
/

Kaapsche Gouvernements Spoorwegen.
TENDERS WOrdtlll bij dezen

ge vraagd voor de volgende
werken, is verband met Je Tulbagh

--. ------- Waterwerken'

Ol' ]),'~ï'J,;"r',\I" :)0 H('pt('mber, beginnende met de namiddagtreinen. I. VOOI'het leggen van de twee
Vrijda!-;, Zat,er'f.Ig', Zondnz eli .\t!umuag, 1ste, 2de, ade en -kle duim gegok'n ijzeren pijp (zes voet

Ootober zullen 1'1..EZIg[{ lt~~I:-;KAARTJES alle klassen. tegen enkele lang) van de inneem tank tot het
prijzen voor dl' .PCI.:IlJ:l,E Hurs llitgeI'ei~t worden voor alle trei~en Rctervoir in he~ldor~! een af~tand
(behalve dl' dagchJksclto beperkte sneltrein) naar en vun alle stations van .o~ge~e~r "'i 1I_l.1Jl,terwIJl. de
tusschen Kuupstad, Worcester, Stellenbosch. Sir Lewrys Pas. en Muuicipaliteit alle pIJpen e~ toebe-
Malmesbury, gangbaar 0111 terug te koeren tot op Woensdag, 6 October Ihocren verschaft, en het Uitgraven
l8~lï. ' der voor :-Do Contraktant zal alle

Op 1\Iaulicla{:, ,~ October, zullen goedkoop retour kaartjes uitgereikt Materiaal moeten verschaffen voor
worden vau Kaapstad, W oodstock en Zout rivier, met Jen morgen trein de voegen en zal de voor weder
naar Somerset Wc~t, Strand weg, en Sir Lewrys Pas, tegen 5/- eerste- ~~ten 0p,vullen •.na het leg~en der
klas, :1/. tweede klus eli ''1./- derde klas, gangbaar alleen voor den dag van pIJpen. Connectie van fittl11gs te
uitreiking. worden gerekend als gewone voegen.

Tenderaars te tenderen voor zoo
veel per voeg.

2. Voor het bomven van een
Reservoir in bet DOI'p Tulbagh, van
de volgende uitgestrektheid,' 68 x
2:{ voet, 8 voet hoog, het metselwerk
moet 2t "act dik zijn, de basis,
concreet te zijn, 12 duim dik, het
geheel met cement en zand te
worden gepleisterd, tegen de be-
rekening van 2 tot 1. Het geheele
Reservoir te worden bedekt met
ijzer. Tenderaars moeten specifi-
ceeren, zoo gebouwd met steencn,
baksteenen of concreet. Steenen
en baksteenen, in Cement te worden
gelegd.

TURF CLUB LENTE WEDRENNEN TE KENILWORTH Alle Tenders moeten 'Worden
ingezonden voor 12 uur 's middags
op den 9den October 1&97, gericht
aan der Voorzitter der Tulbagsche
Municipaliteit, en gemerkt •• 'l'en-
ders voor 'Waterwerken."

Publieke Vacantie, 4 October 18D7.

SPECIALE TREINDIENST.
, Op Maalldag, I, October, zullen speciale pussagier treine!'! Kaapstad
vcrlur« YO"I' ~It'IIt'nho,"ch om ,L40 n.rn. eli (;.~.-) u.rn , en voor Sir
L(I\\T\'~ I 'us, Olll 7,:31I \',111. en t;.~'-, n.iu., en Htellonbosc!J verlaten om
fj,:\" u.in. r-u Sir Luwr},.; Pas om .-,.:)~)n.m. eli 1;.Jj n.m., voor Kaapstad.

"wIJNBERG EN SIMONSSTAD TAK.
Op .\laal1t!n~, I, Oct"I)l'I', zullen l{ETOU R KAAHT.] BS tegen enkele

prijZ('ll lliL!..;L'l't'iktaun alle stations tusschon Kaapstad en Retreat naar
?\lliiZt'IlIJl'T'g, St. ,Jamt''', Kalkbaai, Vischhoek, en Simonsstad en van
stations t usscheu Simonsstad ell Dieprivier naar Kaapstad.

Kaartjes zullcn ook l,it~ereikt worden van Plumstead, Wijnberg en
Kc-nilwort h naar Kuapsr ad kgt'n l/G eerste-klasse, 1.'3 tweede-klasse en
Ll d, (J01·r]l··kla""p.

AI zlloJanigï' knnrtj.-s zoowel als die gewoonlijk 's Zaterdags uitge-
reikt Z1I11('n !-;anghaar zijn tot op Dinsdag, 5 October.

Op Zuterdaz, 2 October, en Maandag,·~ October, zullen GOEDKOOP
RETOL' R KAA'!'.} ES, alk-cri voor den dai van uitreiking gangbaar,
Ilitgl'lrt'ikt worden van Kaapstad naar Kennilworth voor alle treinen
tusschr-n 10..j v.m en :L:j:, n.m ingesloten, tegen 2/3 eerste-klas, irislui-
tende t()('~ang tot (le renbaan.

Op Maandag, 4 October, zal de gewone treindienst op den Wijnberg'
en Simonsstad tak geschorst en een speciale dienst in do plaats gesteld
wordeu. VOOI' bijzonderheden waarvan men de speciale tijdtafel biljetten
gtIit'\'l'. tt' zien. i,

!YIAITLAND TREINDIENST. Departement van Publieke Werken.

CHAS. ADAMS,
Secretaris Tulbagsche Municipal iteit.

Tulbagh.21 September 111~17.

Op Maan(]ag, I, OC~tJbl'I',z:d tic' Maitl.md trein Lt'n;,:e, geschorst worden
met li itzonclcr ilig-van den 1.;) n.m trein van KaalJ~.:lfl naar Maitland
de-u '1.50 n.ru trein nm Maitland naar Kaapstad:

C. B. ELLIOT1', Direkteur-Genernul.

TENnERS.
on Voor het repare-ren en gedeeltelijk

herbouwen der "Palmietrivler
Br.t.Jg,Caledon.

Kaapsturl, ~ï Sept. 180ï.

Op-treinen.
AduitioDl'ele \treinen zullen Wijnher" verlaten om

,-,.,-,v,m. ('n SimonSstad om '"
~"j;) v.m. dagdijks voo I' Ka.apstad, en Kalkbaai voor

Maandagen, 'Voonsdagen en ~aterdagen om
:j.u n.m,-[)e 8.10 V.m trein valt Wijnberg zal om ~.O v.rn' vertrekken

I'n Iliet te Obseryatory Hoad stoppen
Ell! ac~ditiont'ele trein zal~bsorvatory Road om B.18 v.m verlaten
VOOI'Kaapstad. De i.55 v.rn trein van Simonsstad zal niet meer
t~' R()nd('oosc!r stoppen.

PLUMSTEAD TREJNDIEST.

FRANSCH HOE
DE Ondergeteekenden, daar~ gelast door de Commissariss

M~cipaliteit, zullen publiek verkoepen

Op WoenllCi&g.den 13den October,
TEN 9 URE 'S MORGENS,

Zekero 76 Erven, gelegen annex de gronden van do Ned. Gerf.
Kerk. en den Hoofdweg.

~l)E VII.JLIERS & CO.,Afslagers.
Fraasch Hoek.

BITERE WAARDE ONMOGELIJK.
GELIJKE' " ONWAARSCHIJNLIJK.

KEUZE, FATSOEN E.~ MAKEN ONOVERTROFFEN.

Onze ZOMER VOORRAAD is aangekomen Kharki, Flanel
en Tweed Pakken eu allerlei Kleederen voor Manneu eli Jongeu8.

THE

J .~.A. ~ x..:E:""Y' elk; C::::C».~
I Langemaakl-slraal en Kerkplein, Kaapstad.

CUNNINGIIAM & COI{TESE,
IMPORTEURS VAN GAS- STOOM- EN CLIE-ENGINES.

GENERALE INGENIEURS
Id"ZERSMEDEN ENZ ENZ.

Reparatle en bewerk! ng' ran alle so.uten
I.Jzer- Brass- en Koperwerk ondernomen.
45, KORTEMARKT - STRAAT,

KAAPST.AD.
KLEIN EN NAUWKEURIG WERK [EN SPECIALITEIT.

DE NATIONALE ~AL~ES:aURV

Onderlinge Leyensassnrantie Maat·) Criterion en Minerale Bad Hotel
schappij un Anstralazie, Beperkt. (vroeger BAD LOGIESHUIS)

OPGL'l:ICJJT 1889, , 'J. P. Du TOIT, P. zoon
I

Het Eerste Kantoorin de \Vereld i Eigenaar.
om do UVé!'h"lUif"'nard" in werking' te I
brengen om Acb tcrstallige Polissen VRU' Postbus NJ, 27. Teleeraai Adres:
kracht te ho rden. ..Criterion Hotel,"

Hoofd Kantoor l'var Zuid ,t1frika :
St, George's-straat, Kaapstad.
Bedrng 'mn Assuranties van'

kracht I;aat tu bo\'CII £ 10.000,000
Beitl~ l<'o'lds gaat te boveu, £:l/)o\),OOO
Jaa.rlijksch iukomeu over ... , £HO,IJOO

Dit Hotel is geheel herhou wd "11

verrijkt met alle gl·rief door Ueir.ig'·I',';"u
:l1H1"r"ll vvrviscln, '

Iu valiedsn ontvanzen ~pe('iale at u-nr ie
('11 Rl)()clal" EChikkil1gen l:Jju geuHakt
voor' FillUiliiill.
~!itH(Jtd i~ tRIT,cnOVer dl' lwrllt"llId(j

.. " arll! IbJen "~t'll'l-·l.·1len il! 111'1lla.:ld"
aan de l1alm('I'hury '.l\! i'oer.tle HrOrlllt'll"

"u is lIok ,ligt l;ij Je l'uhliekt· BilJlio-
the..,;" PubliekeKantoren, PUlSt Kantuur
en btathshnis.

DIREKTEUREN IN ZUIO AfRIKA:
Sir lGUL:DOIi SI'IUGG, K.C,M,G.,

Voorzitwr.
De lIP.ereu ADIIlAN\'AS IJ!:" llUL" Koopman
A, W, S,.ILHA(!S, Koopman, Kaapstad;

JOHN W. RAIL.
Bestuurder voor Zuid .Afrika. Eerste·kla.s Thllrllt'Jn Biljard TafeL

Goede Stalling,
Termen Xat1g,

Bar en B1l.i,l1rdKamer afgescheiden,
Porter ontmoet u.llc TreInen

Aambeien! Aambeien! Aambeien!
EINDELIJK'

Uit,de D.uisternis van herhaalde misluk-
kIDg IS voortgesproten het Licht van

EEN VEILIG EN ZEKER GENEESllIDDEL
tegen deze !wellende Plaag,

DE Uitvil1llcr. van Jeze, Bucce,;wllI"
, Nt't,iJC!JlI,,,poort. u, die t'cllIglizinH
aan H''''lllorrillll<l~ (If .\'.uul,..it·lllijdt'l! aan
oUJ, []I",!. hlll-:,'.'r Letll~dl'll, llla.ar l:ijne ht'balt-
deling .ladcltJk te pro 1Jt""n'u, fh"'ll kwel.
IH~g, _I!pen verhindereu vau het 1or('W'Jlle,
uageltJksche werk. lIlaar et'll Etrectief
A;~ngenaam en f:)nel wel'keut! Gl'nect!~
mIddeL

Prijs HI/G per Po~twissel of Z€'gel~,
VERKHfJlaJAAH EXKEL VAN DES HEElt

J. 'VV.~RA::a:El,
B.OllUN A.POTHEEK, WOB.CESTEB., K. K

BENOODIGDDW ~ Assistenten ('1\\'00 Dam('~ ('n
, Ct.'11 Heer) voo I' de Arml'[]
School te Potchefstroom.

~alaris £10 per ma.and YOur Je
Dames, eli £12108. per maand voor
dl'1l .J,.,Leel'.

~pp~altten moeten lIlinSWnli In
bezlL zIjn van et'll ACLe JJ I Kla.sHI
Olld<:rwijzcl"S Z ..A.R. of ""11" '\"!('III V__ " " ",,-,..,
, .n.aap Kolallle IIjc \' rij
Sta.at en moeLcu de 'laatste
,l,"CvuIlen genegen
examen Hillier uf

Weriaaamheden te
January 1tl!J8.

Applicaties mooten
den laatsten dag Yan
met getuigscTll'iften
heid. Liumaatschap
lestan t"cbo K t.'rk Cll goe<lML'lli

J. H. G

W. WESTHOFEN,
pru HoufJ-Illtipect.ellr, P.W.

Departeull'nt vau Publieke Wcrk~n,
Caleuoll-l'leill, Kaap8taJ,

DeP~:~:;,:nIS~bIiekeWerken. Kennisgeving! Kennisgeving!
DE ondergeteek,enden geven hier.

med'.l ~enms dat zij van nu
voortaan,'. DleInand op hun reM, of £n
of nabij hun Vendu Kraal te
Klapmuts Station ...zulleu gedoogen
met .. Vee van welken aard ook,
ten::!1 zldks fll'wlrl'l'l"l'rd l·u. all' , "0,. l
over~reders zulIE,'n ?Ouder onder-
scheid naar de Wet behandeld
worden.

, Delle dicn::it ~al beginnen op 1 Octoher door het loopen
truncI! lil bCJUl' l'Iehtlllgen tnsschen Wijnberg en Plumstead.

ZOXDAGEN.-AF-TREefEN.
S, I.j JUli' ') D ' 1
t),;20 (l'ze tremen zul en Kaapt\!tad 15 minuten later dan thans

5 verlate Il.
8.:;5 , "

Op-Treinen.
De :j.:37 n.m tl'('in yan Kalkbaai zal vertrl'kken om

,i,O nom naar Kaap~tali.
De ;~J.]'-l n.m trein V:ln Simol1ss1ad en de

'-,AO lUll

:" ~'-lIl,In l'iill Wijilberg naaI' Kaapstad zullen ~,j minuten later dan
tiJ:lllS l'et·tl'l'kkl'll.

" Er zijn vele ~Ieiner(' veranderingen vour bijzonderheden waarvan
men dl' Pllbltekc tlJdtafeb gelieve t(~zien.

Grazen van Vee.
TENDERS

WORDEN gevraagd voor het
huren. onder een maando-

lijksche Overe('nkom~t, van het
" ~)addock" op het Charlie's Hope
Eigendom. Rosebank, voor het doen
grazen "an vee.

Vertlere bijzonderheden kunnen
verkregen worden ten Kantore .van
den ondergeteekende.

Tenders gemerkt. "Tender voor
huur van Paddock. CharIie'8 Hope"
zullen dOGr den Controleur en
Auditeur-Generaal, Kaapstad, ont-
vangen worden tot Woensdag
middag. 20 September. 1897.

De hoogste of eenige Tender niet
noodwendig te worden aangenomen.

II. S. GREAVES.
Architect.

Dl'parternt'llt "an Publieke Werken.
Kaapstad, lij S,epwmbcr lS9ï.

van zeven

KENNISG-EVI~G-_

::E-:r A G ~ R XV":...1lLZ\T &;

HOLL ....~ND
CO.,
VI=:,--

" Drie r::rJo~:-:1c;:-k." ..B;-,I, ::ers Lievelings
n-,"'rK ..

.A.1~lU:\I(. o"'d,..r,,: V'\'il" :.: ':) '~...;.pr\~I"c:·dc ,-lce,~._.h:.~)()deul ~rc:.:-{'n Ptc~. etc., g~rreser
V('e~('1 In .. l.l' i 'JtJ4'\'(1l'r:li:cl f..b,·it>ken Lhct.·' !!nllarti ":":"'j;'" l)rJe:'s \,:"". oe
P:"acbt:t;S:ê t-"(l)('!t'.l v~:n 'J.·ë.!'l'i- l.t·l> en hui~hcu(l. iir..necs, h;'!:,:'_:fl{':':(1~l I~~d(:~ken,
lL~Uli!.'t, L~lllt'l:e:i. ut:,.;t,'(·f,~I" l'UZ,. Enz., ui~ de f:\o.i·~(lk "au l~. Vbilt't_'U l_;ril':, lloll~~nu.

~Vu.;tolll tt:r Lellchtigil';'; aan de VtJndu·;U;:toreu van

----_

Potchefstroom,
20 :::ieptcmber lS97.

J. A. BRIERS, GI'()IJfontein
JOHN WARD, Klapmuts. .

Klapmuts, 29 Juli, 1897.

Armen School, Bnffelsdrift, George.

AP~LJCATJES tot I,j October
mgewacht VOOr Onderwijzer

(man) \,lOr hoycngeno(!mue nieI:\\'e
;:~hoo}, Vall omtrent 1.j tQ ::!o
kmuercu. ~i1lal·i::i. eGO (n]('[ kall~
op verhooglUg) met vriJ'e WO· 1 ".. I ' 'Ilg
en vrIJ, ogIes. Bek Intalllheid VOOr
Gods!.llenst 'Onderwijs eelle "au-
bevelmg. Aa.ugenume wou ing
schoolgebouw cn wiJ'k' c'n "di bb' . rUIme
c .t evolkte werkkring Voor een

Chnsten Arbeider.

Georgoe, 15 ~~~~~~, V.D.M.
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/1)1111, ',\ 1(' h'J tltd ... ZIJlt lllll~t' te o\'t ..rt.re-
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WELLINGTON. VERKOUDHEID, HOEST,
. ~ ZEERE KEEL 1

Ayal's (8fS1a Borstlidd_

I:::::-:-.:=---=· ........... ICM ...........
VerbIIdJI,' •• ' HOeIt, ..........., .. ~.
.ua.....- OBI .. -.
zekere paeaIq.

Ayar's IerseR Borshnlddel
[AYER'S CHERRY PECTORAL!

... MeoIoolIleo lIP .re 0_ w........lT_wu._. .
EriJI __ 0N:!:r..~ w..........

20 Vette BOY8Dlandsche Slacht Osse.

OP de Verkooping van den Heer
G. D. .M.\LA~, te Boven Vallei,

Op Vrijdag, t October,
zullen bovengemelde publiek worden
verkocht, De Ossen zullen des
naruiJdags ten ~ ure worden opga-
veild.

A. DAVIDS.
.T. FRf:D I'EYTZ (~Cu., A6!la.g,'rs.

VERSCHENBKI
Engeland en -Transvaal

Kennisgeving aan allen wien
bet moge Aangaan,

DOOR

Dr. Q. B. ,BPRUYT.
Verkrijgbaar te Kaapstad bij
DaMer Brothers cl Walton,

Te Koop.
lO OSSEN, Groot en Zwaar.

Adres P. M.
Post Kantoor,

Wellington.

DE ondcrguteokende wenscht zijne
\'I'll' klanten te danken voor

dl' on.h-rsteuning.hem gedurende de
laatste :; jaren gC'g'l'ven en wenscht
hun I'll lw! algemeen publiek te
rnL"l:lcn daL hij 1111 een ruimer plek
heelt lIdl'okken en vertrouwt hnn
,t;un"t als III het verleJene te
l'l'J,lllgell.

-- ---~---'__---
Voor OnverYalscbte Koloniale Dranken

JAC. HEINEMANN, ZK:SD uw ORDERS DIRECT NL\R DE

l(l~NNISGEVING,
Paarl Berg Wijn Maatschappij,

BEPERKT,
LADY GREY BRIDGE.

Stipto en Prompte uitvoering en
competeerentle Prijzen.I);\l'I'IJand HIPt bovl'nstaande

advl'rtentie wenscht J. Hoine-
mann Iwt publiek te IllfOrlIleerL'n
dat dl' zaak ln vel'volg gedreven zal
wt)l'lle!.l onder dco stijl of fil'ma,

STELLENBOSCH.
Mevr. de Wed. M. Drey~r

wenscht het publiek bekend te
maken dat zij een Eerste klas Logies-
huis te Stellenbosch heeft geopen ed
ell gereed is Boarders in te nemEln
van na de September vakantie. H~t
huis is gelog~n in de Plei.n Straat
en ill de onmidJe1lijki nabijheid 'Van
Co!lc'go l'U Scholen. Tenpen
billijk.

HEIN E)IA.NN , 1.rnLER & CO.,

Bouwmeesters en Contracteurs,

Lady Grey Stra.at

Paarl.

.\ IJc. hou I\'- vn timmerwork aan
dl' tirma ({)l'vl'rtl'Oltw(l 7.al met. alle
'1'"eJ uitc;l'vol'J'd WOl'dl·l1. Goed
II erk gewaarb(lI'gt1. \' eranJa" en
lJalkon" eell I"pL'ciahteit.

Dl' firlll;t l,edt ;tlloo,; Jll't Yol-
~"!ld" c;1'I'I'ed voor' tladi'IIJk gebruik:
\·,·.I~kl'raTlj('ll, Deul'ell (allc gJ'ootte)
Cll/., l'IIZ. Bou w ill ate r i a a 1
wOI·dLook Yel'~chaft.

B,·~telllll!:;l'n yoor graniet voor
liOll ",Joe lem deu worden gl'nomen.

ICENNISGE VING.
Dr, R, KRUGER, Staats- examen

D u its chI and,
PuItrI, na Lij het StaJhuis. Voor-
heen gednren.do ij jaren praktijk
uitg-eoefend III groote Duittlche
do~ritalen. Specialitit vrou \Ven- en
Kinderk walen.

De uwe
DR. R. KRUGER,

Paarl.Telegrafisch A.dres: .. llEINEMANN."

ONDERWIJZER BENOODIGD

MONTAGU

TE

TI'omp~ Wij IL Boren niet l'iriel',
Ili~t. Fa nl'Ci'illlit h.

Al'l'L[C.\TIES voor bovenge-
llocmJe Letrekking' vCl'ge:r,old

\'an (k Ilij de wet veroi~chtc getuig-
I-dmftell van bek waamheid, goed
g('drag yan de laatste Sclioolcom-
lIlls"ie en Predikant waar applikant
werkzaam was, en lidmaatticlm[J
l't'Ul'r i'rotestantsche Kerk, zullen
dool' den omlergeteekende inge-
wacht wOl'den tot op 31 October
lH~17 .

W l'l'kzaamhcdl'n te beginnen op
1.) Novc!I1Lel' 1~~)ï. .

Ecn geh Il\vde pCl'soon zal do
v,)Orkellr lteIJhen Jie ook kO!:ltloer-
ling-cll kan innemen.

~;tlaris £ 1:20 UTI Ile f'choolgel(lon.
Billijke l'eiskOt!ten gC!:ltaafd door

kWltalltien wOl'dl'n vergoeJ .
X.B.-De geslaagde applicant

!llod zicii voorzien van con ondl'r·
WijZlTS :2de kla,; SpOOT'\vcgccrtificaat
Olll tegen haJven prijs te reizen.

Ds. P. DL TOIT,
Voorz. Dchoolcom.

I

G. P. VAN ZiJL,
Vendu- Afillager, Algemeen en

Wetsagen t.

GEVESTIGD SEDERT 1870.

KANTOOR :-BANKGEBOllW[ N.
..

VEHl{OOPING~N
J n:ED I'E:srZ .It co .. AFSLAGERS.

5 Oet.-WdltD~oLm. bonwperceelen.
I', l'd-V"" hthallr, ultltrtkt Wellmgtoll';eente

kJ"" bu,.meul" len.
(;EII. (J. tilE. A~·tlLA(a;lt.

28 (kt-( Inkwl\Mt.aU, l~lJIftlJarcplaals..
J. W. MOOHI\EE:i Ja. " Co., AF!'!LAGKR~.
27 ~epl.-~t<Lhncsbllr'y, CZ{;lA.
2ti~I,t.-lJ ..t.rt);.t lJnrling. kostb&replaatoen en

.MenDu ~chJ.r.pt·n.
16 ll<-,-M,.,rrccor.nrll;.Jonge esel. en paarcien.
O. W. C. \'.~'1 DElt MEI\WJ<:, AFSLAGER.

~,'j :-\l·ptc.mlJcr-I'neska, l,,"Cnbebouwd erf.
8 Oct.ubcr.-~chnlksput. tiistnkt Prieska, kOltbAnl

1'&Ste en lolStM!g(rucren, 8Chapcn, cm., enz.
10101 i'~;r.,;, MOORK.It KRWE, A~·SLAOER8.
7 (lct-Y.hmn,l.lr."p (Caledon). ko.lbare le.ende

luIvcen 1<JeIO! goal""en.
lj Ocl-Wolfk ......l. disInkt Caledon, kostbare

plá..ts, 1""-",, J'oo:lcrcn"n le.ende h... c. '
P. J. BO,",MAS ol: ZOOS. Aft~LAOEItS.

_ Oct--1'omcr.. t Wellt.kQtllbaar... tgoed.
20 en 21Oct-SomCNCt Weo;t. kostbare plut""n.

erven, le-.cnde ha l'e. rlJtuigen, vaatwerk. hutlsraad.
D. J. A \'.\N" ZIJL. AFSLAOEH.

23 :-:.cpt-Ollfa.nbrlvier Baticn, dlstrlkt Clanwil ..
ham. paarden. bee.ten. bokken. hUIJ<taa<J,nJtoligen.
enz" enz.

CIJ.\S. M. I'HYlm. AF~LAGER.
~ O('t-l'llkoJtl"I, dlrllfl~t ClanWlllul.tnl le1'cndc

h::t.H', h!J1~rQ.R,.I. ('TIT., enz.
1,-, lh'I-Ktlrne,llfOJk .."lt'I, Clanwtlbam, levende

h:,\" t~M..:rllt._f1Jr:·:I,'('{I~('b"'f', eol.. cnl..
A (ó. Ii. Tt<:I' [lE"'. AI'SLM1ER.

20 ('n ~1 O\.'t~"'hH"nl\ JCl,riuitrlk.t :--:\\leJlcndam, be·
}J<tl;:r'Jkcverliooping van k""tbare Y1l6le' eo lOMe
glJt!(klCII.

A~"RIE:;.J m:~TF:n. AF~LAGF.r.
12 Ucl-Brliltlcuberg, ,ltstnkt ClanIWJlIILLIJl.l..ost-

bAt'.· plJ\l\t""n
1ft Oct-\\'Itt''flnft, dl8tnkt Pt ketlhcrg, h.!,C'odc

baTe. lJoOCf1lt~rIJ)........f"t'f~I"'(_,ltap, rt IttHll"U, (:ln.!..
M. L. SMITH I< eo.. Ajo-SLAG~;Rl<.

21-1!'cpt-\Vt'lllnt:fnn, ~n kOftthaAr erf
VAS DIm :;Pl·Y. Dnn:LMA:S .\;Co,A~·~r.A'IRRi'I

:!!. :-:'f~pf-~rlllml~lI,bllry, tiIlllUcrmant- CIl ""..:lfJJII·
W(.r1.l·p ....:f·rL't·Ji~hap. ('III, ('nz,

;:0 ~pl-Ma1fJ1chlmry, I"CMlit.e kLM jf)D~C c.zelt ..
J. J. HO~'MKY'R .It ZOOS AFtlLAOKR!:i.

I Ocl-Wljubrr,: ... ,..,r '".tboar VJL,I;z""t.
2.• ';"pt-Dc Beu!'!!,K....p.tad. ccn plaat. te KUIl...

rllier.
:!; Scl't-C"'rcmont. purdCD,Te<: en boerderijge-

ree<:bchA p.
2.1 ~erl.-Kml.ri"er, pl""t •.
2i ~ept.-CllU'Cmont ."'ir.lc, "" en losgoo<I.
1 Oct.-Wljnbcrg •• "'tgoed.
12 l)ct.-Kod",r~. vnsto:o<,l •• ee. rTU'..

l~ (' ('AVI'1:S .~ CO. A~·~I..\UEr.".
25 Scpt.-Zc'Cpunt. iG pracbtol!C bouwpcr~ICD.

P. J. llE1'IJt:r. AJrSLAOER.
5 Oet-Plketberg. beeateo. pMrden, eaeiA, boerde

rljaaeed!chap, ens cn~
N. S. LOUW, AFSLAGER.

, ~liarilae, CaI'fIAIa, ... &Ju .... ba,.,

EJl'nbltrg,
1.-, Sept. 18!li.

Rondgaande Onderwijzer Benoodigd
11:

Emmau~ wijk Middenveld,dist. Fauresmith.

4 l'I'I.IC.\TlES VOOI' bOVl'II!!f'-, '
~ \ IIIH"IlJ,' lid I','k kill:! Vl'I'g'('zelJ
\',111 iL· Illj dl' \\d \'I'I'I':.-:('!Jte ':I'rtiri-
('all'll \:111 .1,,·kW:l·,ItlIIl'ld, glled ge-
dr.lc; \ all .lt' la.abk sclillol-colll-
llJ I:-i" i, ('Il I,rcdlkallt waal' applic:lIlt..
II l'rkzaalll "a", l'll JIlIJnaatschap
,vlier l'rot('"ta[lt~chl' Kerk, zullen
dOe)r Jl'lI ollrll'rt;uit'ekende ontvan-
g, II \Vordl'lI tut' 1 XO\'eltl]ll':I', e.k.
SalaJ'i.~ .£ 12( I jltT jaar eli do tlchool-
(TI,ld,·Il.
r')

Billijke !"('i.;kotlkn, ,!,(l'.t.laftl dool'
k l'.l:ari! il'lI zlillcll vergoed worden.

\\rl :';,Z:t:tllllwdl'JI to beginnen zoo
,pOl,.d1;:; l1logehj k.

~. B. -- De gcslaagJo applicant
mod zich voorzien vnn een onder-
wijzers ::!de kin" ~roorweg Certifi-
kaat om tl'g'en halV10 prije te
IQlzen.

J. W. Tr. VAN BR ,D.i.
SecNt<Lris Scbool-c mmissie.

Petrtu;burg, O.V.8., ..
li) September, la9~,

I

s.~
AardaPPeIeD
UJea. ... , ..
Bnrtea CJr-> .-B___ ...
Bote
Iienm ...

13 Sept.a_18t7.
... CLo •• 0 a 7

o •• OIt I
011 • - OIO I
0110-0111
OSIO-OOO
011t-e17
o 8 ,I - 0 t lO

In.". 1l4U'l'.
1I~,lm.

• .. CL
o 0 I - 0 0' •
011-0'1
011.-01.
o 7. 0 lO 0
081 oe.
oot OOt,
0780114
Oil 04'
041 GOO
0110 048
080 000
00"-014
01110000
0'0 OOt
e 7 s - 014 4
047-000

(Va. M H_ Ball. 00.)

ill 8epMaber,I897.
VOOEurr.UIIVEEREK.-Oue markt YaD d.

"MIr "erd middelmatif YOOnieD;HlJIb. bp_
bmpnd. £lflI7. Een _ fmn. klon
heeJ'llChtedoorpana. lijnd. d.. COIIlpetitie lGbWP
en bet bieden le..endig; al he* -.bOdeDe
"erd gereed.IUk Tan de hmd gaet tetres be-
vtedigende P'1Ïae.. VerkoopiDpll gedarende
laatate ".k: 1613 Ibs ywkoalat YOOr.£2660
Uit't'Oer voor de " .. 1£ 24S0lbe, ge"aard8IIni OP
.£.'r.I30. Wli noteren al... olgt:-
Witte ordiB&ireprima £7 lO. od tot £8 10. Odd
eerste .£b 0.ad toi .£6 0. od; Weed. £t tlll 0 ;
tot £t lO. od i derde £2 lO. od tot .£3 611od •
inferieare tot bard £1 lha od tot £2 611od :
"jjti_ pitte,.ente tot IUperieare.U 61od tot
£6 ÓII od; tweede .£., 6e od tot £4 0.od i derde
£2 lOaod to~ £3 0. od i inf~eur tot bard £ 1 61
tot .£2 0. Od; dGDker £11 Ió8 od tot
.£,c oa od fanl!1 byoeb .£4 ó8 od tot
.£4 I58Od;.taart witte £1 lOaod tot .£1111.Gd
lichte £1 lOaod tot £1111eod; donker .tQ.18aod
tot.£l3e Od; 1W"&J't 1ana'e£H..Od tot £4 I/illod·
lug tot middel.... tig £3 I/illod tot £t fI. od; mid:
delmatic £2 be tet tot .£2 1611od; kort middel-
matig £0 17a Gd tot £1 10eOd; Tale lang
£2 I/ill od tot £3 lO. Od; laDg middel-
matig £2,10.. od tot £3 0. Od; middel-
matig £1 10. od tot £~ /illod kort lIliddelmatig
.£0 10e od tot £0 17. Gd; .padonu witte
.£1 1511od tot £2 0. od i donker ££) 10. od tot
£i lf1eod ; midd~lmatia en Itort .£0 161 od tot
.£0201 od; Jang ..101 .£1 :Je od kit £1 7. Gd·
ken vlo. .£07.6d tot 1/i11Odilang vlOl.£1 31od
tet £1 7. Gd; kort vkJe £0 /ill od kit
£0 1ó8 Od; Itort gewoon .£0 611od tot
.£0 lO. Od; Iichte.£1 7. Gd kit .£1 1216d .
donker chiclta21od tot 61Od. . '
WOL,-De tean van onse _kt bljjft f_

Iicbt fl'wuechen en llle bm vetwol pe~e~
zijnde ID goede vraag. Wo noteeren:-
Hnper lang karoo vette 4. tot 6d ; middel·

matig 4~d tot 'fd; ordinaire 3fd tot 'td·, I ..are
en infeneure do. 3d tot at.
V£LLEli.-Markt ferm. Wii noteel'tln :-
Bokvellen 12td; IOnd~8d; ango .... 4rl;

Kupsche :la. elk; lang wol. ; korte wol 3td·
bettohadigde3td; baataanl. 3t . •
ne..:badiide ..ellen volaen. kwaJjteit,

KIMBERLEY.

(V<UI de MoIIWI JtU. La",rllfCC ti Gc.)

24 September, 1897.
Zemelco, per tak, 100 lhe, 7. (Jd tot 7.5d j

Oant, per zak. 163 lbe, 138 od
14a (j,j : 8uikerl:x'onoD,per aak, :103 lhe, 32116d
'..oi 3b3 (hl ; Doonen, Kder, 20e od tot 25a od i
KM (KolooisaJ) ptlr baal, 300 lbe, 128od tot
l.'i8 od; KM (Koloniaal) iBfeJ;ieW',41 od toi
011od ; Kaf (0.V.B.) 8d ód tot lOe od ; Voer,
per 100108, 78 (Jd tot & Od ; KalIerltoorn, per
zak, 18. od iot 2b od i Boorenllleol, ongesif'
2'J. od tot 30a od ; Boerenmoel, gezift 3le. od
tot 34. od; Meel, 1& od tot 191Gdi Gel(
Blllelieeper aak, lGaod toi 17. od; GeáIe~
Mieliee per ak, Ibe (Jd toi Uie (Jd i W Itif!
Mleliee, per zak, U. 6d toi l/ill 6d i Witt.
Mieliemeel, 203 lbe, 191 od tot ill od i Gele
Mieliemeel, 203 lbe, 1& 6d toi 201od ; Ha ..er
K.aap.ch, per zak, lliO lilI, lGt 9d toi 17. od ;
Uien, per aak, 120 lbe, 241od tot 2Gt od ; Aard-
appelen per zak, J 63lil1, Il. od tot 161Od: Tabak
JM'r Ih\ 0. 3d tot 0.'4d; Tabak per Ib, (inf.-
rieW'), O. 1d tot oe 2d; Koorn, per salt, 203
lbe, 2& Odtot :l7. od ; Boter) per Ihl (..~)
:la od tot :la 3d; Boter, ~iweed. ltWaJiteii),
la Gdtot Is !Id j Eieren, per dOliin, la (Jd tot
11 ':-Id; Eenden, per .tuk, ar. od tot :Je Gdi
HoeDdersper aiuk, 2. od tot:la 6d ; Kalkoenen,
per .tuk, sa od tot 10e(Jd i Ham en BpeIt,per Ib,
0. 4d tot Ol 6d i Zout, per salt, /ill 3d tot li. Gd;
Okkernoten per lb. 3d tot ód ; Gedroogde Per·
liken 4rl tot Gd; .K&lkper aak, 58od tot /ill Gd.
SW.CUTVE£.-Ouen, (coede), prima, £6 0&

tot .£81O. ; O_n, bOOlhe, .£b h tot.£6 oe i
KoeieIiI, 400 lbe, .£3 oe tot £t lOa; KaITen,
25a od tot 35. od ; Varkenl, 1001be,35a od tot
40. od i Lammeren, 30 lbe, I Is od tot l:.l. od. i
Hameu, 4:.l lbe 18. od tot 191od; Kupeehe
Schapen. goede. 4:i Iba !Ii. Gdtot :.lo.od iKapatere
liO tot 60 Ib., 18aOdtot 2"11Gd.
TIlEJtVEE.-Muilen, groote, £20 tot .£25Ol i

)f uilcn Ideine.£ Hi 0. tot .£ 18o. i Rijpaarden
.£ 10 tot .£20; Trekpaarden, .f.15 tot .£20:
gle18. £7 0. toi £8; 0_0, gezouten, .£I:.!
.ot £13.

AANMERKINGEN.
ThJzendtngellkaf worden IlIleellvoor claJeltik

verkoop ontvangen.
Uedurende dtze week was de aan"oor klein en

zuun waren wat beperkt. Er i. nietveel ....rande-
nIlIl in pruzen te berichten. Voer eu ha"er blU'
yen .llIp. en naar eerste Id. kaf i. er vraag. De
prllun TIUmielie. en kafPerkoorn'IIn !lietgroo.
teilIks veranderd; verkoopingen zlln klein. Er
i& Traag naar witte en g~le mieliemeel, vooral
ool'tltgenoomde. Uien bllJven &eerferm en 'UD
moeiluk te bekomen. Aardappelen lijn meer
volop en de prlJlIenZijngedaald. Naar de beate
kwaliteit boter 18 er vraag. Eieren zijn &eer
..olop. Er ill TI'Uof:naar plUimvee.Groenten 'lin
IChaanch.

LI:\'nt'DE HAVE.

Er is vraag DMralle .oort.,n. Een groote VOl"

koopmg van paarden en muilen .. erd dele 'foek
namens de r~gecnnl1 gehonden. en toppriJ.en
werden door zeer mferienre dieren behaald.
Kleinvee voor den _lager ill good te pla.ataen
tegen opgemeldo prIlun.

PORT ELIZABETH.

( Vali ek McrtJl Hlr.cIt, Loubll!1' ti Co.)

23 September.1891.
Voc.~L8TnUI1'\'EEnll~.- ~I&andagwas er gren

..crkooptn!:. Deverkoopinil'enop Din.dag en Woen..
tI"l( toondengeen vCMOnderingIR .ergeltjkiAg_t die
der vorlj{C woclo. Ult de hlWd,. ric competJitie D,et
zoo .tlrk .001' (}agc.orleerd~ pcrcecleo.Wij nolee·
rcn,-

'" a. d. • •. .1.
Witte supericur primA... 6 0 0 7 10 0
.. I",ma 5 0 0 5 10 0

Eente w,lle f 0 0 4 10 0
T ...",-~Ie .. a 0 a 10 0
Derde " ~ li 10 0
WIJfJ"" .uperi~ur • 0 4 I~ 0

goed tot gewooo 3" 0 S 10 0
twee,Je ... 2 10 0 li 15 0

•. ,Ienl. 1 10 0 2 0 0
",.ocb (f"ncy) ... li 10 0 4 10 0
Zwarte ~OCJ tot snp'" hDg 4 5 0 4 a 0

" multlel... 2 lO 0 8 10 0
.. .. kort 1 U 0 1 15 0

Zwe.rte inf.neur kort 0 4 0 0 ~ 0
.. .108 0 lt 0 1 8 O·

Vale. goe<1 tot soper ''''')( 3 0 0 3 10 0
m,.Ilnm I 10 0 ~ lO 0

•• .. kort... 0 10 0 I 0 0
" Inferieur... 0 4 OOM 0
.. • 1....... 0 U 0 1 ~ 0

S?&dOIlJl.Uon;:ew,::el.) 2 0 0 2 lu 0
.. omal en bard 0 U Il I 6 0
.. cblcks 0 S' 0 10 0

tlta&rt wit 1 U 0 1 ló 0
gekleurd I 8 0 1 li 0

.. donker... 0 15 0 1 5 0
I!.. RB ... ... I 0 0 - 1 6 0
VliLLD.-lichaap\'Cllen zijn tcl geotegt!n en mitl-

,ie1matige P"I'O<.'I'len in bUJldela, oDgeoorteem. beha-
leo ald. ADdere 800rten OJlftl'&Ilderd. WIJ IlO-
leeren .-

Mcrinllll,l.u bUs, ongcsGrteerd
C".-:ho":D
lUapeche per stok

" __ eD~BOb"_~=......
u .,. ".

Pa Ib.
.. d. M. d.
o 8t - 0 0
o 2. - '.) 0
IJ-Ill'o • - 0 ,
01% - 011..... IJ ,

ctoo
O-

n 0
.. . dNIIII "-lm4Jad 0 0 . ,

~ ... ' ...... e -0"
WOL. llD uken .YaD <le weel!: wuo. bePI:rtt. né

_ ..- .... klela .. de prIjaen bIij_ lena ...,...
alk eoone. Il!:bte"'wol, -ter taut: Da ftI&adeneb YaD ItOIIC1uucbt 'fVillaas ....... __ ....
op 18 .... op de ~t Iieda __ tu __
::rbolleaea'''~L ~- ....

- - bet pbee!_ ~.de PrIJ- 911-
uderd.'__ hUla ....... ~.,!'Ii!fOl-
da ...... t .... Mj lo bUlla .... cradock ..ti., beIaUldea 'ti. 1__ .1dcH ......a- 'I; 1__ brtOIi kanIIj, n&m
41, ltaIn korte .J1IODa.dal ~ _ foa_.....1...--- ... ltd.WIJ :_

r. lb.... L"o It 0 I
0" ••
o 4t 04'
cl a 0"
0,* Ht
Cl' 04'
0.. Olf
cl Ó 0 It
1 16 1 It
1 Ó 1 0

" .. 0 11 0 lJt
en met oakruld .. O. cl 11

bet Iud ......-:h .. drctes 0 lf 0 Jj
, alecbt 0 7 0"

111..... gekIeade~ Cl' 0 I
:wwterawep-ou cl It O.
Witte kru... ~ 0 1t O'
WItte ra.. .. 0 II _ 0 I

BoJCH.u.a.-ou LOndeMCb lr.abeI ~ 1.
~, berlcbt:-"Bokhaar tera met.:e.. JMICIar llDt
rll&iq. Le.np eente t. 'feI'lroc:ht tegelI I$fd. LoD-
dende bokLaM TI!lllqen ... llen op III» de&er eeD
a.aaRDIL _., P_taelljk beeft de lII&I'!tt dezt!
week betertnl ptooad, en 1000balen aupel'.eent~
en lam_hur sljn VaD de baad aaet. teaa 141<1
tol] U6d ea 19d rspectll!oreIlJIt. Wfaterhur: Koo-
PiII!II fIOim navraag naar ~middeldewiDt:erhaartegen
lOf<!maAt de m_te ...."oopen""'PD lOl tot lld..
DIl_kt, ....Db>~ good .oo",ien; lIGbalen en
7& O:akkCIi werden aangeboden en IJ balen ea 1\.,
.. !tu. ..erkochl.De comP"t.itie .... docirpana l1l*I
OD de I'rijIen oraren id II!$ td bOOlJt!f daa de ·.arige
week. ~ pel'llllDien, .... ~ '-Ite ea
k.....litelt werden verklle.htt¥ll Ita. !Std. Ver.
acheldene peroeekn' 8Uper. Vri,iat.ut8cbe ............
de band gcllCt ~ lad lot lllid l1li twee '-leD
winterhaar ItlleD lOd per Ib. Wij 1lOteeItIl:- .

.. d. .. d.
1 1 - I 7t
1 Sl - 1 a
1 2t - I 'f
1 Il - 1 :t
OIO - 0 lOt
o 9t - 0 DI
012 - 0 H

JOHANNESBURG.
(U. WI1l.lti Co', rt1fJIlOf1 _r tU 1IIe&, ~,,_

GOgd 23 6epu".'_, 1897.)
De ..olgead. liiD de noteeringen voor ver-

leden _k:-

S"pel'tot extra ."per bokj.. .. •
Korter geDleIIgde bokjél ...
S..per lOJDer eerste ... ."
a-te ordinaire somer eerate ...
Winterhaar
tweede
Kids

Zemela ...
Beter (veracb)
)[af... •..
Eierea ... ,..
Voer per hu.! ...
Voer per 100 bnclJa...
Eenden
Hoenders
GanlCn
Kalkoeneo ...
KalIer1toorD
Kieliea ... le...

gemengd .
Gmt per zak .
Ha ..er per sak
Uien... .
Aanlappela .

.£ •. d.
o 9 6
o 0 0
o 5 6
o I 3
o 12 0
I 7 0
o 2 6
'0 2 6
o 3 9
U 7 0
o 12 6
o 14 I)
o 13 6
o lG 0
1 0 0
1 5 0
o 16 0 .-

.£ ., d.
o 10 0
il 2 6
o 13 0
o 1 6
1 2 6
~ 10 0o :I 8
o 3 3
o 5 0
o 11 0
013 S
o Iii 6
014 0
o Hl 0
1 3 6
1 R 0
1 5 0

LONDEN.
21SKI'T.- (Pet' telegraaf.) - Beste bok"ol "ordt

genot"",.,1 op lo sN.

DE ZUID-AFRIKAAN
YDIINMID MIl'

ONB LA.ND.
DINSDAG, 21'1SEPTEMBER.

DE. PLAAT8VERKOOPERIJ.
III.

Wij toonden Zaterdag hoo ijdel het is,
te verwachten, dat de grondeigenaars in
de omliggende diatrikten die hunne plaat-
ICn nu verkoopen voor de vruchtenkul-
tuur, ze na verloop van eenige jaren van
rust voor een minderen prijs zullen kun-
nen terug krijgen. Die verwachting kan
dus maar dadelijk als aanleiding tot ver-
kooping op zij worden geschoven.

Doch er zijn verkooperI! die wel niet
veronderl!tellen, dat zij hunne eigene
plaatsen van deu tegenwoordil:en kuoper
voor een appel en een ei zullen terug be-
komen, maar zich toch overtuigd houden
dat zij andere plaatsen van hunne mede-
boeren voor !ageren prijs zullen in handEIn
krijgen om daarop het hoederijl>Eldrijf
voort te zetten. Ook (lezen, meenen wij,
wacht een telenrl!telling. Eigendommen
van minder gehalte, Klecht gelegen, met
weinig water. schl'lllen pond en armol'-
dige gebouwen, ja, zouden hnn wellicht
afgestaan worden voor minder dan zij zel-
ven pw! als koopschnt ontvingen, maar
voor plaatsen eenigszin8 gelijksLallondemet
die welke zij voor ut' vruchten planterij
hebben verkocht, zouden zij zoo veel moe-
ten opdokken, dat zij zouden I.Jevinden
per slot van rekeuing niets te \lllhben ge-
wonnen hij den ruil.

Men verliel:e niet uit het oog dat h~*
bloote feit, dat een zeker tal van boerde-
rijen zijn verkocht tegen onverwacht
hooge prijzen, de Illllrktwaarde ook van
alle andere plaatl!ed opvoert. Hij die een
goede boerderij bezit en voornemens il
boel' te blijven, make zich goone illusiën
omtrent het mogelijke van, uoor te ver-
koopen en weer ~ koopen, duizenden van
ponden te Illllken en desniettemin een
even goed eigendom te blijven behouden.

Maar de meesten die grond hebben ver-
kocht deden zulks ~oon8zins met het doel
om boer te blijven. Neen, met het boer-
derijbedrijt willen ze nu voor goed bre-
ken. Zij gaan, zooal$de venuntie-adverten-
ties BOm>!zeggen, "2Uchvan hunne bealom-
mtlringen ontdoen." Zij moonen genoeg
geld gemaakt te hebhen om zioh aan een
minder afmattend of betlrijvig leven te
kunnen wijden.

Sommigen hunner hehben ongptwijfeld
gelijk, dat wil zeg~l/Il, Illannen van gevor-
dtlrdeu IlIdt:jd en ;.rekuakttl gezoudheid,
die bovendien reeds, ouk afgezonderd van
den verkuopprijs huuner Iandgoedt'ren,
mooie sommetje!! hebhen opgegaard,
.. hunne koetjefl op het drooge hebben,"
en daamm, zonder kommer, van hnnne
reuten kunnen leven in een of ~der dorp
of stad; hoewel lIelf~ zij gevaar loopen
t'erst dau het gelukkige vau het buiten-
leven (reed" hijna twoo duizend jaar ge-
le,len b~hl'evetldoorVIRGILIt::8)te leeren
waardeert>n, wanntler zij hilI niet meer
lltltllachtig zijn.

Doch er zijn ook andere verkooperI!, die
lIich mede aan het stedelijk leven' willen
wijden, en die aan den eenen kant noch
oud, noch siekelijk zijD, maar teveDl, aan
den anderen kant, wel "'erre van geld te
hebben opgepard, een belaDffrt,lk deel
van het hun uit te betalen kapitaal zullen
hebben te wijden aan het de'" Y1Ulver-
banll en dergelijke tlCluu_ DeIlD
zullen het be:&waarliJker Tin4ên in een
~ dorp daD 't ~ "~ ..l8Ol-

Ut_laalfeu--of koopea, blIJlllB. V.oor-
men op 'n plek aJa SteUenbotlcb

l'.OOI' ...mige hondemeo ponden ~
mooi erf met goed wvonha.la erop meetJter
wordeD. Nu echter qD. juiJlt door de
komst der plaataenkoopera 'ya1l bulten af
en wepna d. dMmU voong.proteD ver-
wachtiDpn, de prljaen Tan nrkielllijke
grODd.. en hlIiaeipndOllUllen ill 01Ul Kolo-
DIUl Athene ItiJleDde en reeda gestecen
&ot ~ elie meeetal di., in de vier cij-
fen loopen en Diet ver achter liaan bU die
Welk. pêi8cht wordeD ?OOr KaapetadlClhe
of WUDberpche nrbllJfplu.tMD. ouse ?all
boereaplaaf8eD komeade beWODlll' .on du
een ordent.elUk pt in sUn beperkt bpUaal
lDOeteD maken, koch' hU sich een dorpe-
of 1tIMUw0DiDg, en een even groot in
&uoe renteD, hllurde hij een wooDh1lil.
DurbU komt dat naarmate de waarde en
huv 'ftJl ~n opgegaan, de I'8Dte-

koera la Deergekomen, soodat de boeren-
kapitalist, Da zich voorzien te hebben van
~D dak voor zijn pin en de noodire
voor zijn nieuw leven pIClhikte huis-
meubelen, lane niet eooveel renten voor
zijn jaal'lijkach verteer lOU overhouden of
het soo ruim hebben als hij zich wellicht
voontelt. HIJ sou vinden dat. wil hij metde wereld een weinig 114eegaan,er veel
meer aan zijn beurs geplukt wordt in een
.!.ad dan op een afgezonderde boeren-
plaats, voor kerk, voor school, voor lief.
dadigheid, voor publieke doeleinden en
vermaktolijkheden \'1lD. allerlei aard. Wel-
dra ook zal hij er voor }lui8hedienden
loonen moeten betalen aan die van het
Kaapeche lClhiereilllnd gelijk, om niet
eens te gewagen van zulke artikelen als
bnmdhout en f,tI'OOnte n, die hij buiten
voor niet, en alII vleesch, dat hij op zijn
plaats veel goedkooper heeft. Het yer-
langde ver,beterde spoorweg-verkoor zal
niet diellen om het SteUenbo88Che leven
goedkooper maar wel duurder te maken.

Ettelijke afgetreden boeren hehben
reeds vóór deze ondeM"Onden, dat l'!e1l

pond ?eel langer Btand houdt en veel ver-
der gaat op een hoeren plaats dan in een
dorp en hebben zioh als rustende rente_
nierl! veel lU'IIler gevonden tian zij waren
als zwoegende boeren. De zich wijzi-
gende land80lll8tandigheden zullen niet
dienen om in dit opzicht een veranderin«
ten goede te brengen.

Men voegt ODJIWe, :lat niet alle boeren
die op een dorp of in een 8tad gaan
wonen daar met in een gevouwen haDden
zullen stilzitten. 80mmigen hunner zul-
len sich aan den tn:nbouw ,,:ijtlen. In
zooverre blijven zij meer of miu in hun
eigen vair, maar zonder daardoor te ont-
loopen aan ue arbeidsmoeilijkheden aan
dllt vak verbonden of grooter w.insten til
zullen makcn dan hnn als boeren ten deel
vielen.

Een grooter getal echter gaan doen aan
den handel, vooral :lIs speculateUI'8. D'dt
"speculeerer." iH inderdaaU een 7.eer po}'u-
htir hodrljf onder Ollze Afrikaners.. Maar.
helaal! I, het 18hun doorga3nH geen zekere
bron van gelumakeu. Menig boor beeft
ziju zuur verg-darde spaarpenningen door
'die ~crleitlelijkheid, .. 'n beetje specu-
latie", zien venlinden en z.iohzelven op
zijn ouden dag tot 'n staat van armoede
gobracht.

Wij herinnerE.'D ons laug geleden van
een vriend van uen heer Rhodes yemo-
men te hebben. dat de&e de BteUing was
toegedaan, dat de Afrikaner slechte voor
de boerderij aanleg had. "Mijn lieve ke-
rel", zoo was hij !tt'woon te 7..E'ggt'n,"houd
uwe menschen OJl den grond; verli.,..en
zij hnn grond, dan zijn zij verloren; gaan
zij in den handel, dan komt er weinig
van hen te recht". Wij Vl'eeZf'!n,dat t'r
meer waarheid l'n'ltin ltie niting yan den
tegenwoordigen koop"r dl'r plAatlll.'nvan
onze boeren dan aangenaam II!vonr on~
volkllgevoel. F.en andere koloniale staat-
kumlige, orue tegenwoordigo koloniale
secretaris, Is het hlijkhaar meI dl'n ~root"n
Cecil I't'nll, vandaar ,bt' hij ~n paar ja:lr
geleden aanlJt!val he! recht van f'Pl'Ht-
~heortl> in vl'rband mtlt bet grontlhl'zit in
ons land in te VOf'rAn.Hij meende, llat ,L'lt
l'en middel 7.011 .. ijn om tien I('fond te
houden in het bezit van den Afrikaner en
hel gedurig ve",leeleu er val1 tf' verhin-
deren. 'Vlj meeneu dat 'A doct(lrl! aanbe-
veling van pruktische hezwaren omgeven
was. Maar in hoofdzaak hadden "n hij {Oil
de heer Rhode" gelijk .. 0118 zou het leed
doen, indien, ten "PUtt> \'an den mad nm
beiden, de Afrikaander; alleng!! de eigen
grondbewerking vaarW81 zei en dat
wel door toedoen Yan een der beide ge-
noemde raadgever!!. Het zou leiden tot
groote maatachappelijke, politiflke en zelfl
kerkelijke geTolgen.

ALLlElRLBX •

Wijlen de heer Willem de Kook.
De heer Willem J. de Kock stierf Il.

Vrijdag te Stellenbosch in zijn li1'Sstejaar.
Met zijn heengaan i8 de laatllte onderwij-
urI!band tU88Chen het oude "tot Nut van
't Algemeen" en vele prominente ingeze-
tenen des lands, die daar hunne opleiding
Ifeheel of gedeeltelijk, genoten, verbrokt'n.
De nu overledene behoorde tot {'én waar
onderwijzel'llgealacht. Zijn oudtlte lIroe-
der, Servaas, later secretaris vlln "'de
Protecteur", - een oude Koloniale a88U-

rantie-maatachappij, die ook al niet moor
is, of a1thaDJI i8 verzwolgen door de
"Guardian" - WaR indertijd hoofdonder-
wijzer aan het "Tot nut" en ala zoodanil1
de geliefde Triend en vertrouwde van al
zijn leerlin~n. Een ander broeder, lOeie
een oudere. Stephanus. volgde Servaas in
dat ambt op. Een jongere broeder, Da-
niel, wall laug onderwijser te Moddergat
(uu Helderb.3rg) en andtlt'e plaatsen, en
woout thans te Pretoria. Willem zelf
was, reeds voordat hij twintig jaar telde,
al\8istent-onderwijzer in het Hollandsch
'en Enielsch eu eenige onderwijIller in de
muziek aan het "Tot nut". Hoewel zeer
jong, bleek hij een knap leermeester te
~n en den eerbied zijnt"r scbolieren te
winnen door strenge handhaving V'dnde.
scbooltucht. De muziek was zijn lieve-
li ngsvak. Niet alleen als 'Vioolspeler maar
ook als conductenr van concerten en als
oefenmeester Vlin koren muntte hij uit -
eene hoedanigheid die hij almede gemeen
had met anderen van zijn broeders, 1OOIll.
Servaas, die ruim dertlft jaar lang orgelist
Will! van de Nederduitache Gereformeerde
kerk in de BreetJtraat, Michiel, (lie een
dergelijke betrekking had in meer dan
een buitengemesnt(o. en Daniel die het
gezang zijner leerlingen altoos op de viool
begeleidde. Toeu de "Tot nut" .werd
gesloten ging Willem wonen in de aMee-
ling Malmeebury, waar hij het boerderij-
bedrijf, met gelukkigen uitAlag, vereeDÏi-
ch .e~ut ODderwU .. rnat. Veryoli.DI--1&1" ... tt IWUtDb.oeoIllll WiD·

. Nu de runderpest vel"On:!lel!'llllllid
reedIl te ~vll'i in het KOI!be:rncha
zijn uitgebroken wordt dEIinElntiiDBllqllAi
tie ook voor de meest westelij
ten een onderwerp val) het llUen_'.

hela ng. Tot kort geleden
drte inentings-Atel!HIls op den VOl)rgl'Ol~d"
geplaatst. 1. de gaJmethode van
2. de gal en glyCf'rine methode
Edington: :1. de serum of 1!e<:}Ellibl;DlMlldI
bloedmethod!' \11n tie Frdnsclul
in de Transvaal. Nommer
voor het tegenwoordige geheel
nade geraakt te zijn; waarom
thana maar op zijdt' zullen
Nommer (lell I!Chijnt a11t'ngs hetzelfd:e
op te gaan wegeDl! hEItoruekere
IIitwerki ng, het kortstondige der
IUtar verlt>ende immuniteit of
het moeilijke om dt, gal te
tocb worden noch krolgtige ste:mnltlll
haar voordeel vernomen. J.~ender
tigste vnndelf wij in d .. CuptJ 1'imet/
gister in den vorm van een brief
MaIlern, September 21, en ond"II't .... lbm
door den het'r Geo. R. Hob80n, ...n...-aH,
van de Ba.sotolandsche kamer
handel. Deze lieer schrijft naar BaJ:ueidbl
van een ..rtikel in bedoelde
dr. Kocha methode een "1IC~hitt8JI'f!~1tIa
lukking" werd genoem<l De heer
DOn komt op tegen de benam.lDg.
wijst aan hoe hopeloos de strijd
runderpest WIll! toen dr. Koch
begon. Spoedig kondigde dese
inenting aan. En wat WIll! de
D_'ze, dat er heden in Bwmtoland
nog ze\'e:1tig duizend beesten leTen,
zonder Koch, un zouden zijn aan
verrotten in de zon 1 Men moge
v<ln tie Fr-dllsche methodes en
ILnt.chcons ('onclusiiin. Maar had
daarop gewacht dan zou al dat vee al
dood zijn. Waar de Koch gal-in'entlot
trou w un na IIwge7.et word t()fllte'PIlI.t
de uit.slag vl.!rbazend. In
kwam geen ••nkel beest om en in
81f>Ch~svan .-, tot III percent. Wel
het g('middeld \'cl'iies omtrent dertig
ccn!, maar da.t WBH (lukei omdat,
de snell" voortplanting der ziekte,
instructii'n nid oVl'roll letterlijk
worden toegepast. Haarom i.
Koch '8 naam van daag wordt
op menige botlrenplaata en in
Basuto kr-dlen•

Dut ill, voorwaar, belangrijk ge(m~lJ8I"
F.n toch i8 het waar, dat de RBiI-t1*IW"
aan vele bez",.. ren onderhevig
herhaaldelijk in ons blad Zijll 0PtJflIIII-
en die er toe h~hfon geleid dat
mller en meer de toevlucht neemt
l'enen or anderen vorm van _~!n_tn
I'nting, gepaard met
Ung. Drs. George
Kolle hebben pa.~een lJOOJ'UJlU""

beredeneerd 8tuk Oyer onl:lIll_1P
gericht aan hel landbou w ....lel)lU'telD.e111l
tien uitslag hunner
110mmende. Zij r.ij
hunne verklaring dat III.'r'UDIl-6,nt1ilUl
te verkie7.en ia boven vei__
gaande \'Bn bepaalde
!!Chil'dt dit laatste niet dau is
maar ".an korten dnur en loopt
alton. gevaal' bij du eerste kf'nnilllllJ&ldll
lDt't de J*81 te IJt>zwijken.
van mlJlt en >!metstof in
gl'daau door de Frau!!Che tioctoreD,
naar hun oordeel, geen voldoende
~mettillg. Zij hev ..len aan gelijktijdig
bee8t aan dt'n ooneo leant te enten
een cubiek., centimeter rundel'l)8t!lt-b,locKl
en den aodl'ren kant
tig celll:imf'I.e1'M88Mlm.
.11' door hen 1.fllven !,wwwt'n cijfel'll
de hOOgHte 'luantilRit van tleruDl
resultaten t.t' geven. Het is te
onze hoeren zullen· in ,ltaat
den, om. np het ad vie .. tier
altooll ""n kleioe quantiteit
zich te hotltlell om tA'
7..oodril de }lf'st onder hun
onder met gal gl'enl v_uitbreekt.

Lit de Trawj\'aallo"l'en de VOO" .....
ste berichten over de goede verwaol*ll'
gen waarmede ter eener en den kOi1llD1leir
waarmede ter anderer zijde de
slag der bera.adsl~ngen over het
trieel rapport wordt afgewacht.
tegeDJItaande pre8idL't1t Krugen
gevende 'Woorden omtrent een
afslag in het spool"Wegtarief
prijs van dynamiet vreeat men
de dynamiet.maaUtchappij een be'rNlII-
gIlndl' toenadering zal in den
Het benienwt ons of de bec:lnrilri_
den heer Schalk Burger dat hij,
rapport der industrieeie commilllie
wordt aangenomen, een beroep op
land !lal doon als k'indidaat voor
Staatll·presidentllChap effect zal hebbeD.

Hij is de man.
lij die onB verweten, dat wij .1te .

piculU8 wareu betrekkelijk den ............. _
dell, toen w te k 3nnen
achter de
schaamd op.! mmel'll door on:zetLEIlgIel_heitit
ochtend-tijdgenoot wordt volmondig'
!tend daL de heel' Hhodes werkelijk d",_
a. SlechtAI wor.it nu al weer lffl,ti@lten

's maDll prdehug mooie
preciEii Rls met den JalneliODslUlipit.och\.ii
W"I, wij zullen ,le beweeertdepen
lateu. Maar hij dIe verkoopt zal n •
begrijpeu dat noch hijzelf ooch loolllllii:l;
der lIijnen kans heeft het vt'fkoohte ...
terug te krijg~n.. .

Wij pnhlicepren elJeM! de """11l"'n,,,I'Ï ..
door dr. '1'., Water af"" ...tokeu bij de
l{einl'tsche B"nrlJ;tyerl(adl'ring. Wij
waarschijnlijk ()v~r dIE' ripecch
over die' IHj Je algemoone publieke
deringgeleverd, h.,t een en a*ce
hebben in ODJIvolgend nummer.



Engines. .Het IJameson' Slaapkamer Set
(OXS EIGEN MAAKSEL),

IN GOED GEDROOGD SOLIED ESSGHENHOUT,

TE KOOP

VRUCHTEN KISTEN,
.,) :_

, <
.,.','

Informatie te bekomen bij de
GO.,HEEREN 'COMBRINCK en

DOOK. ROAD. K.A..A.PST.AD.

C:::o.

Steenkcol Illandelaars Commissie Agenre~,en

AGENTEN:

Gebroeders CROSSLEY. " Otto" Gas en Olie
Huis- en Stoom Kool en Coke, geleverd in kwantiteiten

ten gerieve van huisgezinnen tegen laagste prijzen,

Hout\vol
ALSOOK

Vruchten Uitvoeren
Kistjes enz.

CALVIN"IA.

RUNDERPEST.
--_._--

1\ '1lTS deze geschiedt kpnnisgevins- dat op eon ~a dezen datu~ de
ll. Invoering van alJe Hoornvee binnen dIt distrikt, dan ~p ~erooon
een een Certificaat g-eteokend door een Magistraat, Assistent- Magi8tr:aa~,
Verderechter, Veldkornet of eenig Lid -van eeu Runderpest Commissie
Tan het Vee vermeld ill zaodanig Certificaat niet komt van of nabij van
dat besmette ar ea, ten strengste verboden is.

F. PHILPOTT,
Residant Magistraat.

Resident ~ragistraat Kantoor,
Calvinia, 1 ~ September 18~)7.

Gebrs. DELFOS & CO"
'PRETORIA,

VERV AARDIGEN

RUNDERPESTSPUITEN EN TROGARTS
Volqens door de Regeering goedgekeurd model.

\Yegens de vele bestellingen kunnen
nieuwe orders niet binnen veertien dagen
uitgevoerd worden.

- ••• aas(.

Nederlandsche Zuid-Afrikaansche
SPOORWEGMAATSOAMPPIJ.'

Kortste en Goedkoopste Route voor Relzla-ersen
Goederen van de Zee naar Johannesburg, Pretoria
en andere plaatse.., in de Transvaal. \

Dagelijksche 'personendlenst van Lourenco
Marque's (Delagobaai) in 24 uren naar Johannesburg
en 21uur naar Pretoria.

Tarief loor ReiJigen DIll ~.UuaHrgOU UL~ Ja t11
JJ " "Pretoria.£4 IL 8d.--aa 41. J

Dagelijksche personendienst van Durban (Natal)
naar JOhannesburg, Pretoril en andere plaatsen In
de Transvaal en Oranje Vrijstaat.

n

Bemoedigd door de enorme
verkoopingen, maken d. Fa-
brikanten zich gereed om

SiU5O,OOO BLIKK'2W
TE VERSCHEPEN.

VERKRIJGBAAR BIJ :-
B. G. LENNON en Co.
DYNES, MATHEW en Co.
J; D. CARTWRIGHT en Co.
B. LAWRENCE en Co,
STEPHAN )rtoPRERSON en 00.
en bij ande1'e pa.kh u1zen. '. -OOG!..,............. -.....

Zuid Afrikaansche Vertegenwoordiger~_
CHAS. W. HOLMES,

Timber Straat. Pietermaritzburg.

. 8TBEJ'8IDIC DIVIA'J'fOIl'. •
7. . m.l ft1r ., ....... lIIIIion·T__ ... aIIolP __ *ift _.,IW

of. ~' ...U.(b--"'e). TIle to
.. OIl Fana --='~ ...
be pol. oat to ia'Pi'!:!, J~F. CMW'" or
by ll_ C.J. 'BIl .tIter ot· wboa wiDallothe BOM lD8pector. el .
f1amiIJI puticulan .. to CIOU~·

BOK SPRL~eH ROAD.
Section. t,.2 and 8. . of the

8ee(iona 1 aad 2. From ~ :r::~
ROadI Da tho Far:m J=~8pnait) OD the
of the Roada (Rille . " ;;:d.--
F.rm HiJlbary, aU drifta re&aIDIDI ....-.
tiuu walla, included. to the EaIWD
s-loa· 3. From ~be~ ,. all the DriftaBOUnCIar7 of the F_ lO BIJ'IWD

iDcladed. .

STERK SPR~JUNCH ROAD. I

. and 2 88etioa 1 From theiEi':t ~ 8tert Spruit aod BeU ~
on &he F_ MoUbeIb Ford to $he

OD th. F_ Bn;.dford. .L_ n.:rid1q liae
Sectioa 2. From thence to ..... ",. K.nilrn .

ot Wuda No. , and 6 Da the F_ luu,~
the new deflation on the F_ GI!n O:::!~. _
all Drift.a retaiDiDg and protectlO~ '!' ID
cJaded. Iuformatioa .. to tllia denatiOD to be
ebtaiDed from the Road laapector.

RIFLE 8PRUIT BRANCH ROAD.
From the partm, of the Boeda on tbe Farm

Hillbluy to the Eutern Boundary of the Fa:rm
lO Bonw~" aU drifte retaiDm, and protectJoa
walla, included,

By order •
P. W. BOARDMA.~,
, Acting Secret&l'y, D.C.

DiTiaioaal Coancil Office, -
Barkly £ut, September 16, 1897.

TENDERS FOR WAlB AND MAIN-
TENA."'iCE OF ROADS.

TENDERS will. be reoeiyed by the .ader-
I aiped np till IUIO a.m. 00 TU~DA Yl

the 12tb OCTOBER, 11197for the remakiDr_~
tJri4iag mto thorou,h and proper order, --.
after oompIetiou, UWlItaining m lOch thoro1lfh
aad proper erder lo the .. t.iafactioo of the Boad
IDII~r, tbe uadermentioDed I18Ctiona of
ROedI for a term or _pace of one or three yean
from '(date of notmgation of aooeptaooe of
tender. .

Tenderen can tender for one or more aectiODA,
Each tánderer mut .tate m Ilia tender the

lIIIIJIeI of two e1Iioieot IUroW. to be approYed of
by the Couocil for the dne fulfilment of tbe
contract to be entered into,

Propoeed IUretiea mut either .~ their
aam_ tbemaeJ ...... OD the tender or .. nte to tbe
undeniped ihat they are williug lo beoome
.urew. aad enter into the QOninlci.

Tenden to be marked ., readen for RoedI:'
rhe Io.... t or &lJY tender Dot o-ruy ac-

cepted.
Proper catch water aad CnlM draiaa maai be

mad. and maintained.
The mainteD&DCe of aD drift. retaiaing and

protection walla are required and 'i.1Ireprd to
any new diTiaiioal, the leyeJ. ol tlfe! beds of the
\WDe to be kept up to the originnl.

For further particnJen apply to tho neder-
aigued, at wholle office, torIDIl of contract to be
aiped aan aIeO be teeD.

KAAPSCHE

CDIJYDDDItTS SPOORIEGD,
Td])D,8 VOOB nwA.B.SLEGGns

~N'D~~PE~I
G._LENNON & 00. (BKT.)

Hebben juist Ontvangen een ~rooten Voorraad

Spuiten ..voor Inenting en Glyoerine.
Zooals door Experten Aanbevolen .

W$OEK 'IS NOODIG, DAAR DE A!KYRIAG GIOOT IS,

QEcTIu 1 ... ! 2. I.., lDDOf Hoofd,""

ct'~':-"::~= ~.
plait. ..':_JIiddIefOateia, .~ da drift, op der~~~tot de lIIbeidia..ajjn ftn
de laa*,- Biodrilj ea ~ alM dribeD
beeahennlnp- ... opl*id m_ inpIoten.
sectie 3. Van dur tot bet lUJr water lD8I"k

YUl d. drift YUlIAIIJ Kloot Spru ..,- "n de Oyer-
~, op d. Pll,at. ll...eaafeU; alle drifteD be-
ICIbermlap- OD opboad !DlU'e!I~

DOBDBEC8T HOOFDWEG

D 1SAAC8'4 & 'CO 0~;e3:':'aad~i,~ =i-::::
• • I 1 .." t, ~~-.?"W'~!

DE KAAPSTADSCHE. LEVERANCIERS s.ctleB~aaR~!u~:'w:!,.n

VAN MEUB'ELE N "III&en Spruit op de PIU*- ti BaIaaOre" tot
" bij !le Kerk, de lOheidinpJjjn ~ de

, pruteea Glea NeYia ea ClaNlDODi, aIJe drifteD
!TELLEN NU TEN TOON HUN LAATSTJl ZEGBPKLUL" beICJaenaiaP- eo opbood aura l.aPeIOt.ea.

SECTIES 1 EN 2 NIEUW ENGELAND
HOOFDWEG.

Sectie 1. VlD bet ICbeidinppunt YUl deo
Nie"" Eaa-Jaad Hoofd" ... ea ClODAliwaJ.Noord
Hootdwer op de PJiuta •Glea A1aaoad Ou~
.peli toi de over&ijde van Diep Spnrli op de
Plaat. Aahtoa.

Sectie 2. Van deu tot de ooeteljjke rreaa
ftn de Plaat. Glen Gyle, alle driften beKber-
IIIÏ.DP eo opbood m~n ÏDlalotea.

TENDERS worden mits deze ge.,

vraagd Toor het leveren Van
20,000 Jarrah Houten of 20/1(11)
Kam Houten Dwaraleggero of
10000 Jarrah Houten en 10,000
~ Houten DwJ.r&l~ggel'8 i \"oet
bij 10 duim bij 5 duim.

Vormen Tan Tender en alle andere
bijzonderheden kunnen verkregen
worden aan de Spoorweg Magazijn
Kal1toren, Kaapstad.

Verzegelde Tendérs geadresseerdaan den Controleur en Auditeur.
Generaal, Kaapstad, en van buiten
gemerkt 'Tenders voor Dwarlcggers'
zullen ontvan~n worden tot op
Donderdag middag, 30 September
1897.

De laagste of eenige Tender niet
noodwendig te worden aangenomen.

W. SINCLAIR,
Hoofd Spoorweg-MagazijnmeE'Sttr,

Kantoor van den
Hoofd Spoorwetr-Magazijnmeeet.er.

Kaap8tad, 15 Sep. 1897.

VROIGB -----------------
" ADDERLEYSTHAAT, KA.AP3TAD.

BENOODIGD,
DEN ondenrijzer TOOrde Gouver.
D nements School te Rietfontein,
Toor slechts acht kinderen in het
<list. Hanover. Onderwijs te geYen
in Engelsch en Hollandsc~. Appli.
caties moeten vergezeld ZIJn van de
vereisohte getuigschriften van be-
kwaamheid, goed zedelijk gedrag en
lidmaatschap eener ProtestantAiche
Kerk. Een ongehuwd persoon zal
de voorkeur hebben. Applicaties
niet later in te zenden dan den lsten
October, en Werkzaamheden te
beginnen eerst~omende kwartaal,
Salaris £4,8 per Jaar, met V11J logtel
en inwoning. '

J. G. ROOS,
Riet Siding.

KOMPLBBT,

£e, :LeL
STEEP8lDE AFWLlKDiG.

Tenden worden ook ~ &OO6Ia boYeD'
.. meld 0lIl _ AfwiJ maba bij de
'1'w_e drift op sectie yan -den Rimr
Hoofdw., op de Plaat. ol 8t.eepaide," te wordelI
...,._ un ~ door rid. YUl d.
Heeren C. J. van P1etaen, J. F, d. Wei of. deo
wes iaapecteur, die ook alle bij_derbedeo,
&UIlen vencha1fen.

£e 1S8.
BEVATTENDE 8 ART/KELEN ALS HIERONDER:

TAKWEGEN
BOKSPRUIT, TAKWEG, 8EKTIES 1 en 2-
VIIIde IICheidiog yaa den W. eo den Sterk

Spmi~ Takweg op de plaat. .. JeaaerYille tot"
waar de RiJle Spruit' 'l'&kwes uiWrui~ op de
plaat. Hilbury.
Sectio a..Vandaar to~ de ~teljjke lija yaa

de pllIIita BlI'DaIII, alle driften 'DJ .. lotea.

RIFLE SPRUIT TAK WEG.
VIIDde IICheidiag yaa de Bok ~pruit en Rille

Sp ....it Tak .. epu, op de plaat. Hilbury, to~ de
Oo.teljjke grenaljjo van de plaata ••Borwtoae,"
alle drift beecherminp- eli opboud auren
ins-Jotea. .

STERKSPRUIT T A,KWEG, SECTIES I ~ 2,
Sectie I. Van de ocheiding yao dien Weg

met den Bell Ririer Hoofdweg, op d. plaat.
.. Ma.heshee Ford " to~ aan bet I..., water merk,
Y&Il de Sterk Spruit Dritt op de plaat •• ' Broad-
ford."
Sectie 2 YIIO dur, inreeloten de nieuwe at-

wjjlrin, op de plaat. .. Glen Garry" tot de rreaa
echekhl1Jll lijn van wjiken NOl. "en ó, alle
driften beechermiDg- en ophond !Durea iap_
Iloten.

PRODUCTEN!
PRODUCTEN!!

LIBERMAN
BIEDEN de volgende soorten

Koloniale en Ingevoerde
Producten tegen de laagste
markt prijzen.
MIELIES,-Geele" Horsetooth,"

Kleine Monte Video, en Witte
Koloniale.

Rog, Haver, Garst. '
Koloniale Haver en Alfalfa Boo

in balen.
Mielie

en Geele Erwten, Linzen, Boonen,
Natal, Z~artbek, Va.n Zijl, Roode
en Witte.

~appelen, tafel en moeren van
verschiedena soorten.
24 Burtt.tra.á.t.

Telegrams: LIBElUtA.N.
Postbus 167.

DIVISIONAL TOLLS LEA8E.~.

NOTICE la hereby given that tb. r..eu.. of
the Barkly P ... lUId Loo, Point ToU.

for a period of one year will be oifered to
Pnblic Competition in front ot I.be n-ident
Meptraie·. Ofti<-e, on Tt7~bAY. the 12th
day of OCTOBER I8'J7, at 12 o"cloek noon.

For partiouJan, apply lo the Undeniped.
By order,

P. W. BOARDMAN,
Acting, Secretary, D.C.

Dirillional CooDcir. Office,
Darkly East. September 16th, 18117.

Opolut.
P. W. BOARDMAN,

Waarnemende Becretaria, A.R.
AfdeelinlP'raad Kan toor,

Barkly Oost, lG September IA91.

KEI\'NISG EYING.
TE~iDERS VOOR REPARATIE EN

ONDERHOt7D VAN WEGEN.

IALIESBURY AFDEELIIGSRllD,
TENDERS.

lliNGU8T,"3 Toet 4 Duim wijd en 60Voet 9 Duim hoog, met Bpiegalglaa
, 48 Duim bij 14.Duim. CG Ga.

TENDERS In llen door don Ondergel.eekeode
oatyanllen wordeu. lot DINSDAG. deo

12de OCTOBER HW7, niIJt later dan half 10
uur '. morgen. Voor het op niouw makon en in
behoorjijken toe.tand brengen, eo na voltoouug
er nn, voor bet onderhond in zalken behoor-
lijken toe.tand ter teYredenbeid VaD den W.
lnapeeteur y0&11 de hierondervermelde 8eOtieIII
YaD"egen voor een ljjdperk vau EeD of Drie
Jaren "lID at Kennisgeving 'VaJI aannemm, YIID
Tender, . .
Tencieraan kunnen voor een of meer YID

gelegd, Metiee tenderen.
In ieileren tender moeten de aamen opgT'

..en worden van twee goede ea behoOrlijke
borgoa, aoedgekenrd M worden door deo Bud.
roor de ,uityoering van bet contract det UI
moeten mgepau worden.

De horten moeten hnaae namea sel Yen op
den tender ecbrjjYen of &ijmoeten achrjjYeQ aaa
deu ondergetet.ltende dat Ijj ,ewillig &jjn ala
borgen op te tredeD en de contracten m te gun.
Op hei adMlll. YIIII elIrea tender moet .taa,

"Tender voor Weg,"
De Iaag.te ot eeoige tender niet noodaakeJijk

aangenomen te worden. ,
Behoorljjke opnng-ea d"aI'lIYoren moeten ge_

maaltt eo onderbond eD worden.
Het onderb:)ud, YIIO a.J1e Drifteo, moet wor-

den beboDden ea beYeiligmg. mnren "orden
yereiacbt, en wat aanpat oien .. e atwijkmgen
moeten de waterpaaen in hnn origineeIen toe.
at.and gebonden wordeD.

Voor verder inlichtiDjreo doe aanzoek bij deo
ondei'geteekende, bij 1I'1e.,. Kantoor vormen YIIO
de contracten kuDneo yerkregen worden.

DE .Afdeelingsra.ad besloten heb-
bende de richting van den Weg

van "Slcnt naar Olifantsforrtein"
te veranderen, worden

Tenders mits deze gevraagd voor
het maken van een Harden Weg van
bijna tegenover de plaats "Slent JJ

in een Elleboog lijn passeerende
nabij de plaats van den Heer P. Tan
der Westhuizen in de richting Tan
de plaau .. OlifanWontein," alwaar
die zich aansluit aan den Afdeelings-
weg . ~ndt" naar "KJipheuTel
Sta~e.' D~. Weg te zijn 15vt. wijd;
GrUiS te ZlJn 12 duim dik in het
midden, trapsgewijze afhellende tot
6 duim aan de zijden die behoorlijk
opgehoopt moeten zijn. Alle wer k
de goedkeuring van den GOUTerne-
ments Inspekteur weg te dragen.

De Tenderaar zal voortdurende
Trafiek op genoemde wegen ge-

KENNISGEVING. durende deszelfs aanleg moeten
HGUR VAN To'LLE.~. ~la~n, en za.l niet geoorloofd zijn

KennUl geachiecit hiermede dat de Huur YIIII RIJtUigen te hinderen in het rijden
d~ Barkly Pu ea Lang Punt Tollen, Yoor een over den weg. - ,
tudperk Y&D een jaar, per Publieke Veilmg T '
zullen worden opgeyeild Yoor het BftJident wee Borgen zullen vereischt
Maptraata KlUltoor, te Bark1y ao.t, op worden, Voor de behoorlij'ke uit-
DINSDAG. den 12 deo OCTOBER aanat., om . d .
12 nnr's midd&gB. . voenng van en T.ender, en dIe de
Voor yardere bijzonderhedeo doe WUOek bjj goedkeuring van den Raad moeten

den oodergtot.eeltende, , we~gen. '

P ~P ;~:'umHAN e ltaad behoudt zich het recht
. 'Waarnemende 8.cretarill om den laagsten of oonigen Tender

Afdeelingaraad Kantoor. . te .. a.ccepteer:en of van de hand te
Barkly Ooot, lG September 1897. WIJzen.,

Tender!! te worden ingezonden
aan den ondergeteekende, gemerkt
op de Enveloppe "Tender voor Weg"

DiYisionaI GoRDel·I,. Bar1tIJ But. ruet later dIU! Maandag, 4 October
IJ 1897 tot om 4 nur n.m. •

. Voor yerdere bijzonderheden en
mformat!e doe aanzoek bij den
Sec~tans van den Afdeelingsraad
of bIJ den Heer W ..D. Malherbe van
Discordia (Paardenberg) in dit
Distrikt.
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3 VOl'! )u.uno Top W.uOBTA.n:L met Tiohel .Rug, .~ Klein Kutj.,
" beDeden. en eeD Kapstok aan elke Zijde. ~ .1.... Boeta 'OOIbIelud, Jtl Lu PalIlU

ORB CAST,U, Kapt. LIl SUEUB, omtrent 30
!ember, Vla St. Heleoa en Aocenoion
ALI CASTLE, Kou,( BBO"N omln;r ....~\ember -. • , _/

~: CASTLI. K.pt. BElJD.U,L, omtrenlll
y

. ( .VrdCht of Pa8eage vervoegt' met
zIch de Agenten van de CASTLE
MAIL OOT MAATSCHAPPIJ, (Bpkt).

'~ I

~_J:ON LJ:JDr
KONI~KLlJKR MAILDIE
UlIOI 8'Jo01OOOTlU.A.T

c'_P:ElaxTl.

NOTICE.

MAIN ROADS,

8ECTIOX8 J MW 2 LONG KLOOF
MAIN ROAD. DB lIlailbooJm d;Maataohap

ria ;:'~~'I&D~~-:ape:!ar;r4. llur n.m., er de ~tea

VOC. NG ~
" 2O-HEX \ ,JUpt. ll&YNOLDl<,

Sept. 8-NORl: W1D 8crew), K"p~ M:\
"n-TARTl~ >t. MoltTOlI. )yy.--- ,
EXTR4 uO'!1;N vOOR UGIL.uHJ.

I. From the Uat. on the Dil"iding :renceoot .. een the Bark!y East, Town Commonage,
and tbe Farm Middlefootein to tbe Drift on the
jo'arm ,. Rjjpfontein," all drifts to be mc!aded,
2. From thence to the Boundary line, be.

tw.een the Farm. Hendria and PI'OIIpect, all
dnfto retammg and protection w&lJ. inclnded

3, Section :~, From thence lo the low .. aier
mark of tloe Loog Kloof River Drift OD the
Farm Rnenll'fell, all drif ta retaining and pro-
tectlilg w&lJ. Illclnded,

4, SF;CTtO~8 il ~4 DORDRECHT
MA.I~ LIXE,

RoetioD:l. From the low water mark of ~be
Zadelboom'8pruit on the Farm IJoordrift lo
Helpmahar Drift. See',pn 4, From thence to
Zwaan Xek. tbe OooDdary line between the
Barkly Eu' and Wodehoalle Di,'woD&.

larkt Plein Wgiesbnis,
1MJa:LLIlfGTON.-SCHOOLKINDEREN weIl8Ch~nde een
aangenaam, gerieflijk verblijf en

goede behandelingte hebben,aJuij hierheen
komen om opgeleid te worden, gelieven bij
den ondergeteekende aan%oe~ te doen.

Op Lu;t,
A. L. BRODZIAK ,

Sec,·etaris.
Kantoor van den Afdeelingeraad.

Malmesbury, 22 &ptember 11!!17.

G.t.8{)(ly (T~n 'cn:w), Kapt. ilAli.T!N,
lJI.Ulgu';'-. .

GEULl'a C.·a .'c:n:w), Kapt. TIf'ON, on:trenl
A'I[1l1It~, ~

OOTI( (Twin 8<r,•.), Kapt. BUlllIoIu., ,omlrt:nt t
~embcr. e0ll.! (1'><,n ;-n!W), Kapt, Co-t'r, ~treu\ "
ptcmber ~
11 VlLn d,· :<la&tech&ppij's !':lOO' 8too.

boote~ uI SOL THAMPTON .crls n vo#r
HAMBURG, kan Il& de •."nko~t Vla
deze Maibt.oom booten. . .

RETOURKA.ART JESlIaaT E....GELAN
Termen: .£9 105. per kwartaal ga.ngbaar T(>Of zea KaAnden, word.,., tU

, ~.' '"tegen!len \'ennm~' ,au lOWa$5Chenen Stri'ken ingesloten op dn Dubbol~n P jE,
Alleen jongeu behoeven l&UOek te ~~ ~R.KA.~RTJ 8 Jaa&r HAVEN

D J JACO KUb"f worden ui~reikt VDflr'. BS. binnl'nDrie~, perde C--=:-:::-~------_.-1 e CutJe M~j 8!"ombooteTE H UUR .l,"
> Voor Vracht <Jf,~_men

, a&ll de Kantore. 1'u. de Union I'lto<)mDl.
MaaUohappij, AJder~

, J. "RUNDERPEST.
I'Ton .Kl.uDTun voorzien van een Spiegelglas 18 duim bij U duim op

patente wieletjes. £2 78.

IJeftngenoemde is aanmerkelijk beneden in prijs dan de inférieu!", in~
YOerde artikelen en daar wij slechts hout 'gebruiken dat goed gedroogd ia
iD eie KoJoaie l1lllen Koopers het voordeel hebben van onze waarborg<! at
...... -. de hitte van het klimaat zullen staan .

J~YES yL<?EISTOF :-H~t eenige ontame6Ciuga middel
. f:brUikt, en....péOl.£al voorgesolu-even door de R- .

K I ',"" IN"'" "'-'8eertngen vano ?D1e, 1 ransvaa , Bra! en Oranje Vmstaat R d
OntsmettlDg. -'J "fOOr an erp_
. (ffl~arhQrgd ?~r dr. Koch en dr. Hutoheo -ea d •
aohappeliJke autbcrtTelten. n, aD ere weten

Eenige Agenten voor Zuid Moh,

8 OfrO L.A.NDSBERG- EN Co., •
~ KAA_PST.A.D.

Onder-Agenten in al de 'YOOrna&1l3Bte Stljden.
I

5, SECTION 4, BELL RIVER MAlX
ROAD.

From the low water mark of the Sterk Spruit
on the Farm HeJmore to the Gate OD the Farm
CIareBloat; all drifu, reu.ming and proteeiion
WaJIa inclnded.

----------

D; ISAACS& CO
... -WlJI'l'IJ.BRTJK I' UI'1'STA.LK.lDB

aA.aaAO~-STRA.AT LA.NG~~T

••o. -s~ Q, PL.EIN - B'l'B.A.W.
-AD.

...

SECTIONS 1 .AND :1, NEW ENGLAND
M,U~ ROAD.

6. Section I. From the )JIlrtin~ of the New
Eaglaud and Aliwal North Main Koada, on the
Glen Almond OntApan, lo t.be opposite bank of
~p .Spruit, o~ the Farm Aahton, the Drift
iacladed. Section 2. Fl'OIil thence "to the
~ of.the Fana Gla G7.. aU

rI' WEE HUIZEN te Somenet
Strand. Te Devrapn bij I

81'.&lfGlll1lQQ. •
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