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'PUBLIEKE VERKOOPING
Op de PARAD E,

OpMAANDAG, 23 AUGUSTUS, ~S97, ~::JE!:
TE 10.30.

, - p*oBiI~~,·,

'Bet· Zuid lfriktansOhe"::Le,,',:, 'Y8,ud,8 R,'_.'u<':~"",."',t",,
In den Boedel van wijlen ALIDA JACOB!. BLANCUNBEliG en voor overleden HET, ~'

Echtgenoot JOHANNESGY8B1lBTUSBLANCUNBERG.

DE onJergeteekende, als Executeur T~s~enta~r, za~ ~u~li~k' doen Grootste dat de·...Wêreld .he"eff:
verkoopen ", "- - ' " VOOR
Op DINSDAG, 28 September, ~~~,-;."

r. Do welbekeude plaatsen .. Jan Z'W'Ill"t8vrei ell--'SnijdJirbnliem "
g't>h,.genannex het Dorp Darling in a-e afdeeling Malmesbnry, groot
4~58 morgen, hetwelk ten gerieve van koopers, eerst in drie (nu
(lp~emet.en) afzonderlijke deelen .van circa 1400 morgen elk, en daarna
in zijn g'phee) zal worden opgeveild.

Jl. De welbekende en uitmuntende Veeplaats "Koffiefontein"
omtr~Dt 1500 morgen groot, gelegen annex Tijger- en-IJzerfontein, aan
de Grocuekloof in deze afdeel ing.

Deze Plaatsen zijn allen zoo wel bekend dat verder aanbeveling niet

VEILIG, ZEKER EN, AFDOEND,
l:en spoedige, zeKere en veiligé gene.&ing v ,.;:,..Roótdj)Ui\

van wat ook voortkomende, hetzij uit zlekte, zent; ''';''11, Blll of
hVSle risch e. ' '
• Een zekere verlichting bij Zennwpijn. '.

Volkomen Schadeloos I Bepuld ,zeker I·
Gewaarborgd vrij ~ z,Qn WD Ant.ipyr-ine" M'órph1ne,

Chloral vali Opium.
De handteekeniDg in Rood , Inkt cp elk Label. Geer!:

andere echt. Verkrijgbaar bij alle Apothekera. .- j

DEEL 68.-No 6.4Stl

• - fiL__ PUBLIEKE ',VERKOOPING .

nocdig is.
Levende Have :~2000 Merino Schapen,

\"erdere bijzonderheden in latere advertentie.
F. J. B. LANGERMAN,

Executeur Testamentair.
\Vendu- Kantoor, Malmesbury,

, li Augustus, 1897.
,J. \ \'. ~,:00 l{ rt EE~, .I1'. &, CO. Afslagers

BELANGRIJKE' VERKOOP1NG
IN DE

KAAPSCHE AFDEELING
VAN DE PLAATS

,Wel beloond J of' Bommelshok '
TE ~OE:aERG,

Oogst, Have, Goederen, enz.,
In den Boedel van wijlen",ALlDA J ACOBABLANCKEN:BEROen vooroverleden

echtgenoot JOBS.GIJSBERTUSBLANCKENDERG.

I)Eondergeteekende zal doen verkoopen Op DINSDAG, 12 Oct.,
het alom gunstig bekende eigendom bovengenoemd, groot in 't

geheel 1868 morgen, in t \\ee perceel en (volgens scheiding door den harden
we~) eerst afzonderlijk en dan bij elkaar. Den ten velde staan~?n weel-
den gen oogst, uitmuntende Levende Have, eerste klasse Boederijgereed-
schappen, Huismeubelen, etc., etc. Zie breedvoerigeradvertentiën later
te verschijnen.

Ook het aangenaam gelegen erf aan't Blauwberg Strand met gerief-
lijk Woonhuis met Stal, etc., daarop.

F. J. B. LANGERMAN,
Executeur Testamtr.

J. J. HOFMEYR & ZOON, Afslagers.

De Eenige gelegenheid tot het bekomen van de
prachtigste en grootste Ezels ooit hier ingevoerd.

--------
I)E Rearen Gebroeders HALL,die van de Vereenigde Staten aange-

komen zijn met eene pezending, speciaal uitgezocht van 42 Ezels
en 2 Schoone Aanteel Merriepaarden, hebben den ondergetee-
kenden begunstigd met instructiën om ,ze als boven te verkoopcn.. .

De Ezels z~n uitgelezen en pr~hh~~ exemplaren zonder w81rga, l.n
de Kolonie, 16 tot 17 banden hoog. ID bijzonder goeden staat en conditie
voor onmiddellijk en aller zwaarst werk op de Boerenplaats, den Harden-
weg, in de Bouwmeesters Kar of Contraeteure Wa,gen.

ZO zullen op de PARADE op ZATERDAG tOKGEI den 21sten UD 9.30 nrtoo,nd worden

J. J. HOFMEYR & Zoon, Afslagers.

Vergadering de PAARL.·aan
DE lIit,g~stel,dc Vel'~8d~ri~g· van den Il.~er

J, S, ..M:ARAL,__, L. 'V. V., met Zijne
Constit,u(>oten zal plaats vinden in de

'ST.A. DS Z.A..A.L,

Op DINSDAG, 24 Augustus,
's morgens ten 10 ure.

RUNDERPEST.

,Blauwtong
Lintworm
Blindheid

">.q~i~t~kte ~".~,,"" '
" K:noop Dar-rJ'l:en·, . 'BlflÉJëtibJlfnA'
Keelziekte

Zeker, verlig geneesmiddel tegen alle Parasieten,
Schapen, Bokken, Beesten, Pw-u-den, Muilen, Deakies,

Volkomen veilig I
Niet-vergiftig; ! !

Gemakkelijk toe te

Te verkrijgen bij alle WinkelieI'l3:
j

Bijzonderbeden te bekomen bij

GEBROEDERS FRIEDLANDER;

en Uh<tl$'J)Il(1-JW

Piet;Meme-a, met ""Ul"n4"IJ.PJI

de aaadaeht, van }(~pers

J. M. WOODBERG.
Faure, van lyk ~ Co., Afslagers.. '

17 A~. 1897.

Unqle)'A
'HEIlT,u..;,en paard lijdende ~ de Schurft APPLICATIl!:S voor bove~,',
, Ziekte, &OOja, maAk het dier gé&Ond met • noemde betrekking ve--,'" ,:1d

"ADAM'S «x-o: ,DRESSING. ~IS~
Een &!liter ~iddel biUDell 8 dag\m door (1) vnn de b~ de wet--vereisohte,~

desel ver ~brulk. Het is eren goed voor dlezelfde tuigSt hriften van bek:wa&mhéid ~
, . in s.JhApe:;. Zie. onderwijzeres, (2) van lidmut.soh,p

, ,cegen voor BOE,REN. ' vsa een Protestantach Ker=, n~
Prij.,: 6.s, cn· 28, &I. ' sehép en (3) van goed sede "k _
HeWcljn yoor ,.""deze ~illktcn kunnen op aan-nug:' ~ . ,0-

l'erk,-egea wordan. \ di'f~g,zullen door ,den ondérgetee-
Adnlll :- kende worden ingewacht riiet later '

SAMUEL ADAMS, L.O.P. dan 20 September, e.k, . ",./
,~nlge EIgenaar. We:-'<:zaamheden te beginnen 12

111 LANGESTWT, Kaapstad. Ootober.
Saln;'is £135 per jaar. .
Ken.. is van Muziek en .~der •. ,

~ten l~l ..een s~l'li:e aanWl'eling .'
zgn. I'llhJke re18kost.en worden '.
toeges! ."D. .'

H. E. DU PLESSIS, '
Seer, School 00IIUIiÏs$iê.

Lint:] 'y, O.V.S. -"
12 ~us:.nstus 18-97.

---

.~~

LetW;7f"Lei WeIl I
Ongehoord!' .Ongeho DE Venclutie van Paarden die

op DINSDAG te .Klapmuts
zou gehouden qn,' is uitgesteld tot
laten datum.' . , '

, Juist nu ontvangen per "Greek" en "Clan Gordon" een H. J. V,AN DER SPUY.
IJzeren Katels met prachtig Koperbeslag, van £2 tot,£5.,,;,r,.AUI,W"'l1O J.. BI De VLtLrtR$.& Co,t-,A.fslagers.

eene menigte Breekwaren. zooals prachtige Kamer Zetten Paarl, 19 Aug. 1~7. ' .
en meer; Borden van 28. Gd. tot 58.; Glazen Kelkjes
Water Glazen an 2s. 6d. tot 78. Gd.; Enamelled Waren een' s~lOÏ1J~iteit.
Verder nog alles wat tot de hnishouding ncodig is, zooals
beroemde BOLIN DE R STOVES, Nos. 16,18, 5, 6, 30'. .

OOK:
Wijngaardploegen en Aardappel Moer~n

Standards en net en doorndraad.
Álle orde .....n1et aUptheid uicJ![e'VC,..I.

B2·]NO.ODIGD.

N gevolge een esolutie beden
gepasseerd d .r de Worcester
, Commi ie,""":;gesehiedt
. 'K.ennisge g dat van en

dezen datum 'g~n" PeFt!O()}l
toogelateJ) ~l: wo n binnen dat
:Pistrj.kt in te VOOI" , of er dQpr te
trekken met ~enig rnvee, zonder
'm 't bezit te zijn v een Certificaat
g'eteek'end~ll;, ident Un-:a ..

1r.L~-il'r"""~~
~ra!lt, Ass~tent-ltê ent, mag.t8traa~
Vredereohté.t., (", Q.1it!e.tt,_ C]f.~,een
lid. van oo~ige' " d~tp~f' 'O~in-
missie, ten effekte1 't~iV ee
niet vervOerd: Wë· :van:-~Ii"'dóor
l;tunderpest ges!?et

GEO ..G.

SOMERSET' ,WEST.
" ____.' ,,'..-.,-,~,-

Eene buiteneeuone
EN ZEER'ZELDZAME KANS. EEN Due klas Onderwijseres;:ljp .

een '~oeren£laats, AChter pbfi,
met ,get igsopriften van bekwaaln'
heid 'om onderwjj.8 te geven in '*
Holla;nG.:ch en ln ,'t ~~b.,'
&lans .J. JO perjaar, vrij ,lOgiW ~~
schoolgc. tlq.n van andere kindere1h' .
Werk te sanvaerden met Ootobc
kw&rtaaJ aanst, . . I .

Adres l[' BRIERS~ "
Otterkuil,

Klapmuts.

B. C~
BELA"N'O'RIll< E

I

Publieke Ve)'kooping
. ,: '\

III eel ~er beate ti grootste

EIGENPMfMEN,
,Gelegen te Somerset WeBt,"

Afdeeling Stellenbosch.
BENOODIGD

ijzer orOnd8I'11jI~ f

FAAI~L- AlNIER,
.yQOr~itter
~pest CpIDl!li,lc.Wore.ter.lt _

Kantoor van -den
Ci vielen Commissari

Woroester, 16 Aug. 897.

HEIl\IINCf
DR. MILLS van SomErset West

heeft besloten ~zijn p,tacbtig' en
vruchtbaar Eigendom publiek te
laten verkoopen ' " '. '

Op of omtrent 6 October, a.s,
I " '

Volle bijzonderheden en wijze van
verkoop in eene latere advertentie.

P. J. BOSllil en Zoon, 41Bl&ge1'8.
Stellenbosch,

13 Aug., 1897.

KAAP~ E·
OOUYERNEIEHTS ~P~RWEGElt

WESTELIJK STELSEL.

~ ... '.. .

BEK" AAM om in Hona.nd~'!<
. en Engelsch Ollderw.jjs ..~_ ,

ge:v:en, .f alaris £30 per jaar eD '
vnj logics. Werkzaamheden ,te
beginnen op 1 October.

JAN STAPELBERG.
Smiling Vale,
, Barkly Oost.

Doorn Dra.nd,
lr.Jzc:_"'cn

GHaddo G....~Y"aniseepde .u':rlalM:ll. TENDERS worden gevraagd voor
het bouwen van een Stoom

atdak bij No. 5 Crossing, Kaapstad.
T~keningen, 'Specificaties, en alle
bijzonderheden zijn op aanzoek ver-
krijgbaar ten kantor evan ' den
Hoofdi~enieurj Spoorwegdeparte-
ment, Kaapstad, "

Tenders op den omslag te wordon
gemerkt' Tender- voor Steam Shed,'
en geadresseerd aan den Waame·
menden Oontrcleur, en AuditeIU'''
Generaal. Kaapstad, worden inge-
w~ch~ tot 12 uur 's middags, op
31 DEZ.En. De laagste of eenige
te,nder sal niet noodzakelijk aange-
nomen worden.

, JOHN BROWN,
. Hoofdingenieur.

Kantoor van ..aan Hoofdingenisar,
Kaapstad, 13 Aug., 1897,

Vrijpurg,
14 Juli, 1897.

Ledika.:n'ten,
Kool~ Kachels, ':1

Olie Kook Kachel ••~ '2
----- r

BENOODIGD.
~DEN Onderwijzeres, voor de
l(l_j Vrij burg Ee'r8te-Klas Publieb
Scbool, bevoegd om ' tóeliob~ te-
nemen over het Kindergarten'
Depa~me~t. Salaris £120 per ~-:..

Ap,phca.tles vergezeld·'w.n ;getmg~..
schriften zullen ontva~n "'"~.

op 23 Augustus,' e.k. ~',;:~
K. D. ¥oJ{ENZIE. '
. Hon. Seoret&ria.'

Publieke Verkooping
VAN

HUISRAAD.
DE ondergeteekenden, behoorlijk
, gelast door ds. L.-HUGO,zullen
verkoepen op
MAANDAG, 23 DEZER,

aan zijne woning, 'I6verugie', Roode
Hek Straat, uit Hoop Straat, een
boeveelheid Surplus Huisraad. '
Yerkooplng te ~gtDneD om tO 30 DDr I,m.

LIKD·EKBEf\G Il DE YILLIERS, Afslagers.

Publieke Verkooping Nature!l: n ;4rbeiders.

Het CJaremont ~nees-'~en
Heelkundige Sanitjrinnt

~&t:,

DE el'nig-o im ichlir.g van de%e~ IU1~ in 7.aid
Afnka, la uu open voor Z!ek~ eD voor

hen die rust on herstelliug seeken. ~,
G degen op eone I cx'gte in deffi' achoone

SJ laremou t Vallei, op korten a.fst&n~ vau bol
, Newlanris S_ta.tj~n w~lloraltijd, b~urk~n ,taaD.

Het Sanitarinrn 1~ eene lDrtchtlDlf 'Waar al
de Midda!en, Method,cn en DOIloo4tgdhedell
'1:0',19' de !J~lt(mdclil1g der Ziek~ 'Worden

gtbll1:kl, ui" in -Hutictlccie Heelkunde erkend worden. lid heeft ook 8.c(lommfl:(fi\tie 'foor
pel1!()l.~lJ, ,'ie zich 1;'eL xiek beschouwen, mnnr die 1Il00 zijn e11 rust nocdig peb!im4 -.Jl

• _(,nc :M ('l) [l.IJK ¥, SonRTE!\' vU HOEN, zooals Stoombaden, ''1~,WlflJ~()adffl,
EI, /.h : s. l,tI li::I'II, 1"f,.l.tn'8'-/1 Uttet-ak-ndc-Hit le JJn". Di. nad heeft rich 'b~(,J:en,de
rn" "t i.'L'in, 11',,,d., 'olm \ an li htln,\dill){ te zij:J voor Rf"'llll1á,tick, rtbelllJlAli~~e jicht,
}Jh hl i.1 CI'Vo, }je 1/ I'll nl; 1/1:/ is !~'I'I;dp'lljk, BijwtJcl r \',Co:I'k wOl'd~ \'&n pi¥assag,
~{'l:J '"~~ r:"1J 1I,00i O."tllI,n~iim, (nlt,t o}'!,cleido Dirt!l'lcul's).; 'DiélJt inKtrid(~inlolU' d.
l:,..h,.'~r,,· t~el' pl\li('Il:6Il, 1:"iUl<l T"f~l, lJil~tcktmie RioQ!eer'in'g, Flinke Ka.mer!!"voor d.
[; LUI,d(!J:"ll d"1 Z" kc:" gt-heol Vl'ij mn ll~-:-;rrif,ling. (>nz" tUil, " ;:Ic

EI ",,1 Lh L"hf ,loor hut gt:;hucle gcb0uw ;.ou,een"·li:ft" voor de \l'lllhgh+Jd.n het
~makHtlz'nk~:c!,'t;cllje,l. l~ .

I;" ILl'; l,)iI';': n', ,'"wigt al de gcul.l);.lcke1' "nn eN' ccnile'klus notel, en ~lIo ~ul.
ri..i li (", le ),'e \"éte nillï, di ",Wil voor de t:eLB"lhdi"g t:Q Gem'z'f'g <IIJI Ci!ron1lCh.
7.i, ll~", .y,>.o SI" ci,da \'rr'.ischtCll en Hehn.r:J 'lil1g ,110, '. 'g ;helU?<'n, die ,,(!rgens ~dn'll M
k n~,," li 1.; ;n, Een ndl,,:':!ig-e ~I'af Op~fl"ide .~ e~pleget'8 ~, Dehnnddaauf eli en
i..U\,,;J~L/ld~l' .Idokter' (-'n ,·t.r:.W!4.á,.·kttr. .... '':!:·tP.'·:: .( ;~: ~i,<'"

, \'<)"1 yordare Lii"und"l'l;l,d~n ('TI pl".p,ctt1",'il!,_(I1C!<6!!êl'~" ~~

CVnHWNT G71;:~ES. rN Il£EP~UrDI:E S.lRhARm~i, elarïno~t~
1',":' '" _ . ~. •

•

:}(I~NNlSGI~VlNG,
, I

• . ... .~ J.< l-. '. .~', ..

.I<FEN""N:r:SGE¥,I~.Gi,: :

DE ond-ergetee'tende ts gereeu""om orr19rs te ontvangen t.o,or de, ,-r.. \.. " d b l\K '''', <',. d zevOlgE.naC' Jl'lérlien YAn e este "~r(.&rgal':ne trom.er \ n e
Kolonie, i~gl?voerd, ver\"fL.aruigctin do Fabvie~en ;van ' ,;~

. :, :' 'r,~\

H.A.GE:R.n~_~W &,jd'o'._ ·"LTDIJt'
, ,:É-T0 L L'A N D VIZ.- ,!. '

.. Drie Kr.ov m?~l..:." .. 8at..:ke--rs

JEYES VLOEISTOF :-Rei eenige ontsID::Jtt.ings middel
gebruikt, sn. gpoo~e91 VO()~geschz:.6Vandoor do RegeeriD~t}n,van
deze Ko1onie; 'l'ranwaal, Natal en Ora'nJ'e V.iJ·swnt vo.or' Rl'Incc~').~est,'Het Koemerk."Ontsmettin;s .

Gewa~rborgd do<.r dr. Koch en dr. llutc,boon, 00 andere weton-
8Chappelijke authcrireiten.

Eenige Age.nten voor Zud Afrij.:a"

OTTO LANDSBERG EN Co.,
, KA..c~ I?STA.D.

Onder-..Asenten in al Cle voorneamste .Stede~
. - , • --".tl

merk" _ '
}.j~m?,le artt!"r:: voor, ~')?:(\"\1I'VOo,ro.~: '"!i~~~h:~{)o,·~(Jn": :t:e'.;<~c.n;ê:C.:

vee:'U 111 h u(l ,onr"'J ,a't;d fbb:l l,en" ".~!l.t. :{v.lm'Il ,,:e. ef1

prilchti!l'l~e ';',;V1'1."..1,",,,tl r""F l- h,áC~,en, ,llllb1o.n<1, !inUêN._ ~,~'~l:."'.(l.(J~:t'!l
darnust, f~ánel:8 ,g-e tree '1 Olll!., €'Ilz., Uit, ~l!lf'.hJ.-.eK vau li. Van ttCU

Moust.e;'j:! tvl' hetich.tigi g mui de vcndn.·;;:.u:.tol'en van .

• ;;21 ...;-:[JrL~ lHL ~A~"",:l.~iC?..qn.~DEl!'J
'. ,_. ~ ~r:S"''f I? ;- 0,

Voo .. VOOll.lllt!l1.l:e fir~u<o ia .d.~ lU.A,i--KfH;(,N'i:F., '""-A~,_,;:,,'_'.4rIl.,

~~, Uil LOO~ $



.\rAN. ~l~EDE'"-EN·D·U~,~"'&'-"',,:\'J"II!L'''~
"AAP.TA.J)~' "

t '
, ..

- Koloniale Weeskamer en Trust.Maatsch~ppjj~.. ~ .~.

PUBL'IEKE VERKOOPIN
v N

122 BOUW - PERCE,EL-EN,
Ta Z'OO'TBJ:V1BR,

Tuaach811Rutter's Field en den Hoofd·weg nabij Wijnberg, nw Rocheater
Houae, en annex de Steenvormer1j va.n den lIeer Hopkins'

. In den Boedel van 'wijlen den heel' JOHAN OOE. RAAD WICHT, en hter
overledene echtgenoote, ELl2.ABETH JOH;\::I.'.\S WICHT(geb. de Kock).

OP - V-RIJDAG, 27 DEZER,
ZULLEN TER PlAATSE VERKOCHT WORDEN:

, 122 Bouw Perceelen, binnen een paar minuten wandelens van bet
Zoatrivier Spoorweg Btation en den Tramweg.aan ~en Hoofdweg. De
Grond grenst aan het veld van den heel' Rutter .. IS nabiJ Roches~r. House,
en annex de Steenvormerij van den heer Hopkina. De waterleiding van

• de Kaapstadsohe Distrikt Water Maatschappij loop~ ~angs d~n. weg.
Bet Eigendom ligt op een aangen~e ..hoogte, en de. uitziohten zIJn In.del'
waarbeid panoramisch. De plek 18 bIJzonder geschikt voor het bouw:en
van Afgeslotene Woonbuizen, zijude de aanvraag .. voor. seodanige
woningen in die buurt onbeperkt, en leveren gevolgehJk bu~tengewoon
goede huur op.

VERKOOPING TE BEGINNEN OM 11 UUR V.M.
~ Lithografischp Plannen van het Eigendom kunnen van deu laatsten
ondergeteElkende rerkregpu worden.

, ROBERT C. NELSON,
J, F. WICHT,
G. W. STEYTLER,

Executeurs Testamentair.
Koloniale Weeskamer Gebou wen,

4 Kerkplein, KAapstad, 14 Aug. 1897.
J, J. HOFMEYR & ZOON, Afsiagers.

Koloniale Weeskamer en Trust' Maatschappij.
._-------

-PUBLIEKE VERKOOPING VAN

5 BOUWPE,RCE ELEN,
TE WOODSTOCK,

Jront ma.kende naa.r Aberdeen''e.n Iïiron Straten, en nabij het Politie Station.

In don Boedel van wijlen den heer JOHAN COE:-IRAAD WICHT, en later
overledene echtgenootc ELlZ.\BETH JOHA!'I.~A WICHT, (geboren De
Kock;.

Op DONDERDAG, 26\ dezer,
ZULLEN TER PLA.ATSE VE'?.i-:OCHT WORDtN:

5 Buitengewoon Prachtige Bouwperceelen, zeer geschikt voor
de tegenwoordige behoeften, zijnde elk l,k; "L"I groot genoeg voor het
bouwen van Huurhuizen of Villas. Snillillige dor perceelen grenzen aan
het eigendom van don heer J.V.'OB DE-S.ulD~, n rnaken front naar Aber-
deen en Dixon Straten. Eeu der pere -ek :1 jo; nabij het Politie Station.

VERKOOPING TE BEGINN.BN 011111 UUR V.M.
Lithografische Plannen van het Eigtll !" -,mnen verkregen worden

bij den laatsten ondergeteekende.
HOB E;{T. C. NELSON,
J. F. WICH'!"
G. W. STEYTLER,

Executenrs Testamentair.
Koloniale Weeskamer Gebouwen,

4, Kerkplein, Kaapstad, 14 Aug. 1897.

H. JONES & 00., AFSLAGER.

~ "V""l!iI":E»:E: ~ lP~ I!I're
AFDEELING SWELLENDAM.

. VOLGENS een resolutie gepasseerd door de plaatselijke Runderpest
Commissie op 5 DEZER, wordt hiermede kennis gegeven in overeen.

IdIemming met Sectie 7 van Akte No. 12, van 1897, dat alle bezitten van
hoomvee (beesten) in de a.fdeeling Swellendam, verplicht zullen zijn
OD.middellijk bij het verschijnen van eenige ·ziekte. onder hun hool'llvee,
dal.rvan kennis te geven !lan het Comita of aan eenig lid of beambte van
JOOdanig Comite.

Het Plaatselijke Runderpest Comite zijn:

De Resident Magistraat, Voorzitter en Convene"
De Heer J. G. STEYN, P. zoon, Swellendam,
" " J. W. MURRAY, Swellendam,
" " J. M. DEVENISH, Kliprivier,
" .f' ~,..A. A. VAN ZIJL, Thornlands.

P. B. BORCHERDS, ,
Resident Magistraat.Be~ldent 1~agi8traats-K~)Or,

Swellendam, lG Aug. 1897.

_I~:Ji:»~ ~~F-:ST.
'DIVISION OF SWELLENDAM.

terms of a rosolution passed by the Local Rinderpest Co~jUee
on the 5th IN."., notice is hereby given in accordance with Seotiion
Act, No. 12 of 1 97, that an owners of horned Oattle within, the

diT_m of.,SweUend~m are direoted. forth,,!i-th, upon t~e appearance '
ctile&I!e among sllch cattle, to gtve notice to 8nch Commit.tee, or .aoy

IiIIDbttl'-oJ' officer thanof. '
,-'J)e Local RiDdctpest Committee are :.

Tbe lle.aident .Magistrate, Cbail'~án and Con'VeDel',
Me88l'8: J. G. STEYN, P. Son, Swellendam, • J

J.W., 11~ Y, Swe11tmdam, -, '
J~lt:;)l?vEN1, 'IJ, Klippe River, and
.A. A. V:A.N :M.i h hornlands, '

:P! 8\ xORE-lIDS,
Betide~'~., -,

.~: 1- " ". '.

/

:JtoiimiiJlt,:p'lall~. w.'IQ~!'" Je gege:yeu
",~)nra&l~e:Q., ..dat, de pvar een

op ~t'bestuur dier
1lltilrblJt~!Ii 'tiehLeld;dJt later-- t.pt oage,

~~~~~~~,I~~&~
ook op ~liCi~ ~bied oéfenen de

1:D.~jjll~~'ID' in. ~~r~ 100 wordt b..
iv :yele·pnllen, ~een on:r~·

,il).,rt«*l ni~ Uit een boek 'TlUl_
'B*t.L~ Wbrdt het volge~~ ...

.Wed. E. ROOSEBOOM •.
8tellenboech, . .
, ,16 Alii> 1~'l.

,.·"".n.......
:~~~- ene -·~tem~D. bld~

~l -wilbéi~ n.n '.~. D.zo
:be_iIliat élQor- df otgmiatl.ee

dAi'-DIIll'tiiieli;, Wel .... pnm bU de
.:~l:Pitl!lb_ry.oo~,~l~liJ'ke ,ondemeuning.
~ie~~ ~e :tegen ib! -be~n der bpi-

'~,UWlllrlW' JVU, .werd toege~ten het Tolk
Mn bDclid~t ,toe te IIll·eken. 111-

dieD ~il publ~Jr.e 'ambteDa'lll"de belangeu
nn het volle voo1'lif.9nd voor die van de
bpiWisten, Aan kon' hU seker _~ecen datsijn }:_OopbPn ,te.%>:,~rDde~ •. Gij moet
niet vergetel!., 'indien gij. venlt~ wilt
..b~ geheel de kapibalieten d"e regeering
boh~~en, dat een: president, gouver-
nelJr,~ birgemeeaf.e.r of ~n lid van den
muruelpalen of lI&tiomUen raad 't puf>Uek
.l~hbl, tiJdelij_k diende of _afhaakelij k:wu iyan tijn guQ_st. Itij' h.ield I.Ijn be-
'tre.ldttn& IIleChta nn de _eene to-~de andere
;elektij.\~en ~14en langer. _Zijn permanent,
lnensl:aIig en ,"lee-beheer'!IChend belang,

, als d,a~ ~ allen, wu c~u bel5taan, en dit
WJiI afhankelijk 'niet ~ de toejuiching
vm:het publiek,- ~ TIUl de gunst en
~hertnfng dtlr 'kapitalisten, en d it wilde
hiJ-lllet ppolfcron ill 't streven naar eeue
hoUe lXlpu1ár:i:t&it. D'e~e omstandighe-
den, elfs indien &1' geene gevallen van
direkte omkooping W~t'wl. geven een ge-
~men uitleg waarom onze politici
,en,ambtadra~r8J met fil-kele uitwlidllrin·
_gê~, hand}imgers en 4D.strumenteli der
''1mpitllJisten waren.'" '
'. Onze tijdgtnoot geëft roe-dat deze voor-
eteIlilli gel(leurd kon z'ijn; doch ver-
hengt sich me~ het k'oostvol g~~oof, dat
het In Engeland ,niet zoo is ~gesteld. •
'Manr - hoé staan 'dj) uk,m bler in Zaid-

K[~~~ Afrika? Loepen wij niet gevaar met
IS lAagu_tlli!, 1897. ome diamant- en goudvelden langeamer-

• L cL- hand ondet den dujm der )f;apitalilten te
... Ó t~ t' - 0 ,0 O· --J..en? -'WlI3r ,,,,,_,'~n té waken beb-o r 8 - 0 1 ,f 8""- -'"

'~ oot- 0 0 ,I' ben ÏfJ, dat,onie _maabricb:appel~1ce ~;rl]heiu
o 8 6 0 12" oua ntet wordt o.ntnonien door d-en ver.o 't 3 O. S I
o 0 _jj O".f IQ _ ,d~elijken li:tf1oed -v~ 1tet geld. Men
o ,0 0-, ,f, loopt S'J'OOt pv;aa:r in o,uze dage~, het
OÓ7 0010 1o 1 ti • lo 8' \'eJ'kr!jgen 1'$1\ ge d als h~ h_Qog~te en
0- .12·0 ij, lG_.7' .eenige ideaal. van '<Ut {eveu te maken
o 6 10, .; .0 ft' 8 en alle anderé dÏ:Ii~n daarvoor op teOriS-OUl. ,
o 6 9 - _0 1 • ' . 'Mpgen ome;oogeu_ tnch geopend'~: tt: ,g J~ _.~t worden vóór jl6t te laat is. Heeft kapi-
o 0 -tOO I ,taal eerst iijn ruwen voet op het hoofd
o .' 0 0 0 V~ ()D8"foLkPh dan zal het bijI\3 een

... 0 IS 0 ou 0-', ho""'loo~,.táak djn eruit te komen, Want
o '0- 0 '6 t- .. ~ _'-'_.L_!.' I'0 a,. o 0 0, hij ,'die- djn- pel'8OOUJ-ij&.p.~ in rui geeft

<voor gekl;- w.old_t. ~r. moreel ver-
'Zwakt;'liij -vétlielJt' bmgzamerhand zij n self-
standige-i'~-on dan kan hij ziel.
Iater-niéf";éd.er'op-nchten, al wil hV ook

, .

i _

OVEIU.~EN·, aan de woni~g '"an den
, o~~~~~~e, op DiDl!dag. !rT

deler, .Miljum. MA8'J!RA SoPlltA JOB-
D.,A-N, w~uwe' van wijlen den- heer
J. Q,van H. TullekeD, jn haar ~ jllaf,
diep betreurd. --, . '

De vrienden die de In'erleaentl h,uJp en
deelnemipg hebben betoli!nd (iDlÓnder.
heid Dr:.H~) "orden ~ts desen ~
toegebracht. . ,

V OOI' de,gee. kin4~l't\n
D. MElR,ING.;

3 Vort !u.unu Top WA8(JB'l'.&.nL met ~~el ft:'I~
, beneden, en een Kaperok aan elke Zijde. ...:p~

. .' .

J')I,EP, 0 God, in 't stof ~n~"
Aan ~rwanten en vrienden ,zij ·hllt

mijll dl'Oevig lot hiérmede l:!ekend .te
maken, dat de Heer des -~emel8 mijne

ing~n, en tot- Zich genomen
op. 6 deser, mUn'- pliefde ~l;ltge.,

noote, MARU JOHANNA (VAN. ~
pbol'e1l Lam~recbts, in den. Ouderd~
T&D 2á jaren. Hoe bitter (Jeze kelk mij
&ij te drinken, buig, ik mij in diepe
droefheid onder God's Heiigen wil. ! :~;:~~

De diep Bedf.oefde EcbQrenoot,
DIRK J. VAN ZIJL.

Zwárt Rug, -
Diet. Piquetberg, r"

12 A~u .. U!~1. '

.-

I Ton ~ 'Voorzien van een Spie_gelglas 18 dniql bij ,
patente wieletjes. .9 '7... '------_._-- , "'_

8cmNenoemc1eia- aanmer~~1jk beneden ~. rij~'~'de
~~ en daar WlJ,l1eohte hont Il dat
ba~cfekOJODie nllei1 KoOpe1'I1\::ordeé -bebben van '
.. '..... de hitte ftIl het,.' ti snllc staau. '.. ",; ~.
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4GIXTi." vOOl&' n.' I·

. Oi:StfRNf . <S'ERo'EMl"
,. . ..:' ""...: ·1'

Maalers, Zélfbinders en an~ere·
Qog-at-' en Landbouw MaÓllln~rj ••. "

V 08rinalen. Landrellers, Eggen, Boo:msproeiers, Ploegen', Windmolens' enz.

lal til " ah • WIJ nUa I gratis 0116 JtUitl" _Bastreerde catlloglWl mlt prIJ. leidII. ' i

f.. ,

~"f!lDEN!I
TIDEN!!!,

P,iistr8kk~rs VHJr de besie Machinerie aan al de Voornaansfe Tenloon$f in.fen. . .(~~wd .,.oor ':t DrillL::eO: el; .
vo<oT'té!'chr,m"en .VOOl' :bcri~ d!'O}fjtle1.~ ~Ulln:' .

DJ Dy,sp~ps:i[l,; "!PlCQjilJ." .JkfJt; '"
""--_._.'."">- có verwunto Zil·k' l..rl. 'Het i{olzu~.r··

. pt.:ikkolt,tlIJe \lil,)\, ;llllll,~ ol. li t~'vrI:
Tl).i~i;J Lij h.'rst:dlin;c' Htli ,!tod VC..1rIO<·II~m€l.

illU,(j(!{lF c ok . lIt,· {;j;l11 ; aij 7,:jlJ 7.IW.· a:ll1'lg~_
fel 'Watcr IH')-I V;_l1J Il .-l",...e". klas.. . . .

(;.cJll'(\.; kuo'aigt.> cri JIo.'1J~n' r:;j'p0l't.cll., Terme"
n....'u·......"',, .., t'U iuJ.cLwlg' ziJIl ft' lJt:l,i,)nl~'1l ujJ unltlOtlk

, • I

LOOPEND:E REKENING I

AFDEEtiNGSRAAD VAVAN GlANWIL AM,
30 Juni 1897.

De Heer WALKER,
J)[RUTBt1B.VAif 11ft

LOKDBlfSCHBTIIlDEI UlSTITDO!
Ulster Kamers, Gronfeplei1l,

HEEFT de eer aall het publiek
'in de Buitendiat~1cten .te

berichten dat- hij een BEEL STEL
TANDEN in EEN DAG DD
Leveren tegen 'minder dan de
HELFT van den gewonen prij&
Een waarborg voor vijf jaar wordt
'met elk stel gegeven. .

~
Alf. COfllultatie. ,eheel GraU.-

Voor het Ratfil\f\r etndlgendo

4ndere
Hoofdwegen. We""n enz.

6. I. d. e: I. d.
21 7 Il

! Andere
Hoofdwegen. Wegen .enII,

£ 8. d, £ 8. d.
0·0 0 000

Totaal

£ .•. d·
o 0 0

Totaal.

£ I. d.
21 7 11. .lDBala_

_. Algem_. Belas-
tiDsen-Achtenta1-
lip

" " Loopende
tt Toelaall' van GOIl-

\'ft'IIement YOOI' Lam-
berWbaal weg

" Toelagen VAn an·
dere Afdeelillgs-
Men :-Bergp_n

" TollfJ1l op Hoofd-
.epn

" .ADdeN hroll!len nn
Inkomsten :

DiTertle ontvang-
sten ,.,

Onh'angsten voor
't Half.jaar ...

,111. lAen11l11i terugbe-
taaL;! UIl rekeniug roor
aadere weg'é n .. .

Per Dalallll- ...
" Onkosten van Waar-

de~ring .. , ...
" Salarissen van Secre-

taris .. Auditenren en .
alle andereBeambten

tt Betalings aan R-aad8-
leden ... ..,

"Maken, Onderhond
en Reparatie yan
Hoofdwegen en
Dammen daarop ...

" Gewone Hoofdwegen
"Maken, Onderbond,

Reparatie en Verbe-
ten ng van Afdee-
lingswegen en Dam-
men ~aal'Op

tt Terugbetaling' van
Leening onder acte
11 van 1882. £61168.
3d .• rente 3s.

n Andere Uitgaven,
t..W.:-

_ OnJ kwerk, enz.
Rechtskosten

lt la 6
8 12 7!

11 la li 2:l 7 0
8 12 7! J7 b 3

JUfO ..·o 12 6 0 12 6 0 12 6
294 17 ol 147 8 61 442 h Ol

51 3 " SI 3 4 102 6 8
o 0 0vc. 12 5o 0 0 Bem.oedfgd door de enorme

v.erkoopingen; maken d.. Fa-
brikanten zich gereed om,

10 10 0'5 5 05 5 0

'lOOIl JlJLRDBWBRK
MS•• SN·w... a ••

GL~.WAAa.
212 3 9 o 0 0 212 8 9

78 19 4io 0 0~8 19 4} o 0 0 220 15 10
I

220 Já 10
BLIK~~oeo.. ,

•, .
. .TE VERSCHEP·EN.o 11 0 o 11 0 2 0

o 0 0 145 2 8 145 2 8
587 3 it 213 4 st 800 8

vmumiJGBAA,R BU :-
B, cr.t.ENNON eJr 00.
HEli'NES, irATHEW en 00.'
J.D s- OARTWlUGHTen 00.
B. LA.WRENOZ en do"
STEPHAN XQP~ON en 00.
en bij andere PakhutzelL

o 0 0o 0 09'2 17 2~ 61 19 o 0 0 61 I!) 3

'.
!' Lenin, terughd:\l\I,1

door' Boofd,yegtn

4!l4 6 5t

o 0 0 o 0 0VJ 17 :1 ~
---- ---- ----
3~9 9 61 221 J7 1t 5B1 ti 8

(loedk~D$te Handelshuis

---- - --- ----
In de Kast... 134 15 101 105,12 5t 240 9 4 e~e~enwoor~iger :-

W·..HOLM·ES,
ber Str~t .. Pié~erm~ritzbur8'. 'Totaal H. 494 6 5t;W 9 6i 8:21 16 0 Totaal 494 6 5~ 327 D 6f 821 16 0

. Wij eer+ifieeeren mits, desen (i) .dat w'j bovenst~nde Rckel1in~ van <?ntVl\n!(8ten en U itgaven van den .Afcif;eling8rao.d van
Okftwill1am. "oor bet hl\lf JMrgelltndl:!fl Juni :~O IS!), hebben n"~~len; tu) dat (onderworpen Mn paragmaf ti hiervan) deeelre
door behoorlijke bewijsstukken g~sl.AAf·1_i~; (Iii) dat, in .soo ~er n.!s wij kunnen vern?lIIcn, d'e ot!tvl~ngst?n daarin I\I\nl!'eteek~nd de

1IOID.1IleJ1 zijn gedurende gemeld tijdperk ontvuugou ; (IV) dn.t do uItgaaf wethg en overeenkomstig stemmen, Resolntie!! en
d~•• ",efen ,·.iii den H.aao is; (tt) dat wij niet hebben toegelaten de som van nil, om redenen :gemeld in neven~gRalld lIapp.n·t;

de balanll uit £2W 9". 4d, iu banden vl\n den Thesauriee be~taat, (hetwelk on. werkelijk aan voorgelegd was op 30 Juni
zooa.ls opgel(llven in den Vorm C .•\.. 45 A_.) en nit een Crediet balans van £, \ in de . te

on (ni) wij certificee1'ell verder dat WIJ de 0pA'Mf van Riten en Lasten '-;If! gemelde a Raad voor bet, laatste hnlf-janr
~D ondoreocht dat deselve met h£'t Groothoek overeenkomt, en, voor EO(> ver wij kunnen uitvinden, ten alle deele oorreet is.
W~i6cecren teyen. dat wij de rognlatie~ 36-M van Hoofd. X van Audit Rules en ragnlatiel nl\uwkl'urig gelezen en getrooht
_ 'n naar bet beste v.n ous vermogen Uit te voeren.
~ . - (get..) W. A.. DE VOS, } A d't
.' - WILL. J. DOWNÊ8, u ueuren,

Claawilliam, 3 Juli, 1897.
Ik, CRULll8 1I0Tr.lOU FaTS., certificeer mits desen, onder de vooniening! van Sectie 2 van Wet 32 van 1883, dllt boven-

.... MD WaaP fJ1l nuuwburig opgaaf ill van mijne rekening .18 ThesauriCl!' van den Afdeelingsra.ad van Clanwilliam Toor
W MB-jaar gefindigd 30 JuDi 1897, en dat de balaDl ill sooal8 ppecificeerd op nevensgundeD Vorm C.A. 4.'i A.

. CHAB. M. FRY ER, Thesaurier.

Ifoor gQbruik met Jen
ill

SCHRJ:JP
O.teekeDd voor mij, alII getuige, dezen 30 Jnni, 1897.

Goedgekeurd door den .Raad op den 13 Augustns, 1897,
WHITEe '"' ~. _

··;'R·Y:AN
(get.) C. J."ORTUIN.

(get.) MECBIEL SMUTS, Vool:zitter. voon

ACCOU'N'"T OURREN'"T CATALOGUSSEl. seo,OF THE

Divisional Counclof Clanwilliam,
For the Half-Year ended 30th June, 1897.

Uaill
Roads.
£ 8. d.
o 0 0

220 15 10 o 0 I 0 220 15 10

Other
Roads, &:c.
£ 8, d.
21 7 11

lIajD
Roelie

e ~. t'.
Othor Tot,,'.

ROl\rlll, !c.
£ •. d. £~ .• '.

Tot-al.
£, R. d.
21 7 Il By Balance-s-

t> E x penses of Val Uil-

tiou alid .A88088-

ment ... ' ..
" Salaries of Secre-

tary, Auditors and
aU. other Officers

" Payments to Mem-
bers of the Council

" Ma.intA)nance &; Re-
pair of Main Roads
8nd Dams thel'OOD
Ordinary Main
Roads ,.. ...

tt Construction,lIfain-
teuance,Repair and
Improvement of
Divisional Roads
and Darna thareon

Repayment of I.Klan
under Act 11 of
1882, £61 168. 3d"
Intel'e8t 3s. ."

" Other Payments, viz:
Pl-inting, &C.
Legal Expenses :::
Half·Year Fay-
ments . ... 3,',9 !l 6} 221 17 1{- 581 6 8
Balances ·on !lain'
and other U.l>ads ...

" BnlauceonA.ccoullt.,
viz:-In !lnnk

In Chest

..
Ned

o 12 6 0 12- 6 0 12 6
294 17 O} 147 8 6t 4i2 5 6t

","8Ipeci~Jr.aS4,.,-ua:-
COIliril~utioD from
GO'l'el'1lmeDt to
Lambu... nay
Ibd
Contribution f.rom
QtlteJ' Councils,
ria. :-Monntain
pauea ...
Ton. on Main
~ ..... ,
t)tober Sourcel of
;, Rennne, viII:
lIiacellueous

61 3 4 51 3 4 102 6 8

5' 5 0 10 10 0o 0 0 64 12 5

•
o 0 0 5 5 0

~12. 3 9

78 10 4t

o 0 0 212 a 9

o 0 0 78 19 4;

, 'tTN:K(?N LJ:JN

¥()~IN:KWQ MAiLDIENST
- ~ .

STOOD06TIlUTSClWrTJ
. - -. \.:.-.""
.-.an!;:paaKTl.

.DO

':-~ ·.'Iki}bÓote- der Mu.fae~ppij Ter.
'.;' ,_~.:ftIl ICqpetad. naar Engeland

geaob.Il~D·.lOa. Jlad.lI'Il.t;,ODl.~ .a~n Woe'll8dáff t_
,,'11111"UIL., •• la O1iaebmnleggende
. '",' :' ..Vooa. :~GELAND.
, . ·~&x.t'(lAli",~"t. RSYlfOLDB.

&,.-NORllAB (~.m&rew), Kapt )tOLOn ,
Pe,1~tl<1tJJj1 t ' .. ·""""TAB-Un, ,hpW-1l01tT01i. .

~n~itoou"i' yooR&NOIWND.
8cmw'), I:apt. ll:A:lI:Ttlf, omtrent

rftr~'::~~L,:
Screw), Rapt. T:I'llOlIf, omtrent J4

tApt. DuwxD, ÓIIlmnte

o 11 0
587 3 il

0110120
213 4 5t 800 S 1

o 0 0 145 2 6

p.{;:;~re4t)dl)J~oh"'P,i :nJchc.J:', OOC't."'·,.,- C!l';
'Vep':U, Cll'g on 11:v.n:~..;r.t,;.I_·n.
de _g:roO;~O-iqolb~"t.V:'-!_3_~~-':lep.

by
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494 6 st 327 9 6t 8~1 16 0

, '
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