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GOOTE EN I,BELA

PUBLIEKE

DE ondergeteekende, behoorlijk daartoe gelast door de IC Ratel River
, E.... te Company." zal publiek .. rkoopen te· .. . : _

B4TEL~IVIEB,' PUBLIEKE VERKOOPING
WOENSDAG DONDERDAG,

22 EN 23 SEPTElkI:BBR., 1897,

~ volgende Kostbare Vaste- en Losse Goderen:

EN In den Boedel "an wijlen :ALIDAJAooBl BLANCXIlfBIRGen ~oor overl~en
Eohtgenoot JQB,AN:NEB GrsBEB'l'USBLANOKRNBE8G.

I

5 do

2 do
1 do
Ij~eren Eg:gcn.
W ID IMachlDo
Groote Schaal mot Ge-
wichten

Roll~rs," enz., onz ..

I'JE qnJerg eteekende, als Executeur Testamentair, ~ publiek doen
verkoopen , '

Op DINSDAG, 28 September, e.k ,
OP DE PLAATS :

JAN ZWARTSVLEI ALIAS" SOrlrDAN ". , .
I. De welbekende plaatsen "Jan Z~rtsvlei en 8~jperfontein"

gelegen annex het Dorp Darling in de Ilideeling Mal~sbnry,
4258 morgen, hetw~lk I 'ten gerieve van koopers, eerst in drie (nu
?pg?meten) afzonderlij ke :deelen van oirca 1400 morgen elk, ën daarna
ID zIJn geheel zal worden opgeveild, " '

JL DtI welbekende en uitmuntende Veeplaats "~offi.efontein"
omtrent 1500 morgen groot, gelegen annex 1'ijger" en IJzerfontein, aan
de Groenekloof in deze afdeeling. J

Deze Plaatsen zijn allen zoo wel bekend dat. verder aanbeveling niet
noodig is.

. Levende Have :-;-2000 Marino Schapen, ~taandé uit Hamels,
Omen, ~n LaInm~rs, die. ~hoorlijk gesorteerd zullen worden, nu
alreeds ID prachtIge conditie, met 12 maanden wol geheel vrij van
brandziekte. En wat verder zal worden aangeboden. :

De verkooping za.l precies ten 10 uren beginnen.
F. J. B. LANGER14A~, t.

Exeëuteur '.Cast&ment&ir.
I

--------~--.-------~
I. De Fraaie en uitmuntende Plaats II RATELRIVIER " groot 2343

morge~n 425 ~w. Roeden. 0 p di t fraaie eigendom staan een zeer fraai
groot 1\ToonhUls- al het ~,outwcrk van "Kaja.tenhout,"-Wagen-
huizen, Stallen, Schuren, Buitengebouwen. Werkwinkels, Kralen, enz.,
enz. Er zijn ook fraaie Tni",r;n en Boomgaarden. '

II. De Fraaie Plaats. II BV'FFEL.JAGT" groot 2,000 morgen met
Gebouwen enz. er bp. •

III. De Fraaie Plaats "KOKSRIVIER" groot l28U morgen, 174-
kw. Roeden, met fraaie Woonhuis, Stallen, Schuren, enz. Deze Plaats
heeft ook fraaie Tuinen en Boomgaarden. . .

IV. De Fraaie Plaats" DIRKUIJSKRAAL" groot 40;'7' morgen
212 kw. Roeden, met fraaie Gebouwen er op. Deze plaats kan in twoe
plaatsen verdeeld worden.

V, De Fraaie Plaats" RIETFONTEIN" groot 8858 morgen, 4~1
Kw. R?Cd~n, ~et al de fraaie Gebouwen er op. Deze plaats kan ge-
mak.kellJk III drie of meer Plaatsen verdeeld worden. Er zijn ook twee
fraaie Zoutpannen op dit eigendom die jaarlijks een menigte zout op-
brengen. '

VI. Zeker stuk grond annex, groot 1322 Morgen, 87 kw. Roeden.
VII, Zeker drie stukken grond annex, roetende tezamen 1373

morgen, 300 kw. Roeden, origineel uitgehouden voor''' Publieke Vis-
scherijen." ,

De voornoeunle zeven fraaie aau eikanue~ grenzende Plaatsen be-
helzen de zoo wel en alombekende" RJlTELRIVER ESTATE" be-
slaande een gros area van 21,245 morgen of 44,966 akkers, met een zee-
grens van ongeveer ~O mijlen. ' Het weiveld is uitermate geschikt voor
Paarden, Beesten, Séhapen en Yogelstruisen, en er zijn prachtige Zaai-
landen, Tuinen, en de reeds gemelde twee fraaie zoutpannen. Er is ook
een uitstekende voorraad heerlijk Wnter loopende door de eigendommen,
en een overvloed van allerlei sootten wild, insluitende: Grauwe en Rood
vlerk Patrijzen, Fizanten, Snippen, Eenden, met eeii woord Watervogels
van alle soorten, terwijl van Veld wild men-er vindt Vale Reebokken,
Klipspringers, Grijsbokken, Duikers en Vlakbokken, enz.

Woonhuizen, Buitengebouwen, Schuren, enz., z~jn allen van de beste
soort. Als een Winstgevende Plaats, Besigheids Plek, en een aange-
naam verblijf voor de gezondheid, met al de voordeejlen en genoegens dié

_.• l(.ild en Vennaak te Land en te Water aanbieden kunnen verschaffen is
heil igendom ongeëvenaard in de Kolonie, en zal het in perceel en wor-
den geveild ten einde kleine koopera te gerieven of in een geheel. De
spoo naar Caledon, welke Bill aanstaande jaar syillig door 't Parle-
ment zal . passeerd worden, zal de waarde van dit Eigendom grootelijka
venneerdere~

\ . Sohapen.
2000 Fraaie Ee~klasse Merino Ooien met Lammeren.
600 do dc, Slacht Hamels, geschikt voor den slachter.
500 do do' Oude Ooien, do do

1600 do do Jonge Schapen van 2 en 4 Tanden.
1000 do do Lammeren ~an 1896.
Ll40 do do Rammen uit Ercildoune Ooien, bij Tasmanische

Rammen.
15 do do Ooien uit Ingevoerde stock.
60 do do do uit Koloniaal geteelde Ercildoune Ooien

geteeld door de Heeren AlberL Vigne en Co., te Middelburg.
35 Fraaie Eersteklasse Lammeren uit bovengemelde 60 Ooien bij

Tasmanische Rammen. ,
2 do do Tasmanische Rammen, Een waarvan ingevoerd.
2 do do do Ooien, ingevoerd met Lammeren.

100 do do bokken, enz., enz.
Dg SCp.ArE~WORDEN ALLEN MET HUN WOL VERKOCHT.

Paarden en Ezel ••

Vendu-Kantoor, Malmesbury
ti Augustus, 1897. '

• D'E ':neer C. CORDES,die zijne
sohrijnwerk~rs bezigheid naar

elders gaat verplaatsen, zal.Publiek
doen Verkoopen, alhier op bet Dorp,
1 DraailDachine, voor hout en

.. Terzelfder tijd zal worden verkocht voor rakening des ,Boedels van
WIJlen den heer JOHAN COENRAADWICHT,en later overledene Echtgenoote,
de wd bekende Veeplaats, .

TIJ G ERF 0NiTEI:N
GELEGEN ANNEX

KOFFIJ EN. IJZERFONTË.fN,·
~n deze afdeeling, bekend als een extra Veeplaats en ala eene der beste
m het Groenekloof district, groot 1,075 morgen. ' .•

II Zeker 13 Erven, gelegen in het Dorp Darling, IN08. 25, 26,
27,28,29,30, 31, 32, 33, 35,37, 89 en 41.

, I

G. W. STEY'l'LER,
Voor zelf en med~~ecuteuren.

MaJmesbury~
23.AeóustuB, 1897.

J. w, ~J OOUlt.EER, Jr. & Co. ,Afslagers

IJzer.
2 Timmermans- en Schrijnwerk-

ers Schaafbanken.
Schroeven en krammen.
Verder alle soorten van sChrijn-

werkers Gereedsebap, van de beate
soort en in goede orde.
1 Blaasbalg, 1 lot planken.
1,E~rsteklas:8chrijfta£el fbureau)
1 lot ornamenten voor verandahs

en kac~.
8 Bokken (trussels); 1 stellage,

een lot Spijkers., Schroeven, Ruiten,
Verw, en een menigte andere goe.
deren te voolom te melden. "

C. CORDES.

YJal1eplaats lost-school,'
DI,8T. OUDTSHOORN •.

~~,-~.
·EZELS!

Yu der Spay, Immelmu a Ct.I lf"",.
Malmesbury, Sept. 1897.

EZELS!
MALMESBURY

Executeurskamer en Voogdij- en
Brand-Assurantie Maa tBChq,ppij.

;··Opde Parade.
Op ZATERDAG, den 18de dezer aanst.,

TENDERS.

GO Fraaie Eersteklasse Aanteel Merries.
~8 do, do Jonge do.
I() do do Jonge Hegsten.

"t~ 1 .~ do do • Rij -en Trekpaarden.
1 do dil Paarden Hengst.
2 do do CD groote EselHengsteu.

:30 do do ~Ezels, (Jong).
BeeA"'ten.

Te.IO.SOUre v.DL,
zullen worden verkocht voor rekenmg? von de Heeren

GERT DE KOCK &. Co.

T~NDERS zullen ontvangan wor-
den door de ondergeteekenden

tot op MA.A.NDAO,den 20sten dezer GEV RAAG~"
van koopets voor dat. gedeelte van
de plaats "Kleigat," Malmesbury TWEE Onde"!Ïj~, 0 huwd.
Afdeeling,beh9arendeaan Jongejufv' Derde-Klas Publieke S~hoJen.
A. SLADlrJm. Distrikt Vrijburg. . Salaris £50

pel' jaar elk, alles vrij.
D. J. PIENAAR.

G. W. KOTZE,
Secretaris.

1
1
1
1
3

30 Fraaie Eerst ...-klasse Molkkoeien en Vaarzen.
Lj do do Jonge Beesten.
26 do do Trekossen .
.) do do Slachtossen.
1 do do " Friesland Bul" oprechtgeteeld.

Strut.volle",
60 Fraaie Eersteklasse Struisvogels,

BoerderiJlleercl.ohap.
2 Eerste'klaase Bokwagens 1 Eersteklasse Johnstono's Zclfbind~r. )
2 do Span Jukken 2 do _ 3 Voor Ploegen.

Kompleet
Kap Kar 2
Open Kar ·3
Schotscho Kar 2 '
paal' Achter Tuigen
Span do 1

do
do
do
do
do

do
do
do
1
do

Oprecht Gettelde- Elel-U_ten.
I '

"

Zadels en Toomen 2 do
VERDER.

Timmennan's-en-Smidsge~edschap, Damschrapers, tKruiwagens, Leer,
Graven, Pikken, Vorken, Beenderen Crushera, enz., iens., 500 Zakken
Zout, UVarkens, ens', em. '



rJ' E :S- f) r. It S wor.k-n gL'vraagtl
_jo YonI' L,'l 1"\"'l'f'1l van

l~\{)IJII g:l!l,;, 1\::.,(",,1' ()j""
~1,(I()t) d'l. HCII/L'l.

HH,t)I)11 .JO. l'aljlfliil (j!i,·. IT f<:\':-ns ~.eschiedt hiermede, overeen-
Vornun \':\11 ~Ci', ,- oorwaar- ~ kom.til! Seetie 2Gt3 van Acte No. 40

den va n 1\~~J',lkt' ,'II all,' a1ldere' van I ".'-'!I, dat op {'CIl bijeenkomst van den
Af lpcli,,~ Ra~d van Barkly Oost"gehonden

bijzondcrhel. e kunne-n \'t'l'kl'q~en np.<IJ>Il.10,telldHgvnn AugU"tU.K ~fl7,cen
wordeu aan d,' :-:puol'\\e~ ~"ag-nzijn wP~ lJela~lin):\' 'I'!,n een penny In het Pond
Kantoren, Kaa[l,tad, I'ul t Elizah,th "teding werd opgelegd, oJilo.allo vast ~ige~.
en Oost Londen. dom ()Ild"l'ho,'i,t< daaraan, gelegen ill dit

n;.tr·ikt. vour dienst nm het jaar 1897/
V .:'rzegelcll' TI'll,]"r~, gt':1dl'l'~seeI'll (),"l, en dat <le gezegde J1ela~ting Ea.1 be.

aan den ("mt 1'01..'\11' l'll A nditcur- taalbaar zijn ten Kantore van den Afdee-
Generaal, .l\:aail~tad, \,;111 hui ten ,~t'- lings Raad "P den Isteu da)\' van Novem-
merkt, "'l'l'tldl'1':-\ \'''01' Olien," zul- bel',lti97.

H~lltc!1 te![en I, pel'c('llt JanrlijkR zullen
len ontYar!O'l'n I\nr<!rn tot DO.\'I)- ~echaq.(eel·d ""rel"11 op alle helastingen,
DERDAG'''' ~llUlJ.\(;, lel ':\"0". dill ollbetaald zijlI, (lP den 20dten dag van
1897. De<:owbcl',l1:'!Ji.
. Do laag~te uf l'~'ll' 'Te TeDtll'r nid
noodwendig te wurl n ~J?~Y6~en.

W. SIX ,A~, .
Hooft! ~PU()J'\wg :\[a~lllll'''Btl'~

Kalltonr vau d,'u lIu"f,1 :-'p""l' '1:': •
:'.fag;,z'l nlJl('t:~t,,"rr~.;.......J.~_...l... i.=

K.I.iIP8tad, :! ~,,'t. ,'i.! y 1'[ ST ,., DORPS AfueelingsraadAknn!.9o~,
HErTI\'G VA~ Il ~ ,A, INtr, . <111vinia, ~ Sept. 18n.

-------~--'~-"""":'"-~~ l.lE~TC lit; \'A N RllODES.

T E:"i:-;lS ~c.",liiedt hiermede in termen' AANGEHOUDEN in hetscbut te Harte.
~ YIHl "eet ie :!6:l V'UI wet. No. 40 VRn beest, kraal : 1 bleek roode os, gemerkt

ltl;.U ('II ovcreéllkoll1sli~ do bepalingen vnn l'ecbter oor alip. linkeroor halCmaan ve
sectie 16 "au wet No. :!9 vl\n ltl81, dat op voor, omtrent 8 jaar oud.
cell bijeenkomst van den Afdeelings Raad Verkooping iudien niet gelost, op Z"ter-
,'an Barkly (juj<t gehuurlco op dell lOden dag 2.5,Sept. 1897, OlD 10 uur '8 morgeDI.
da.g vsn AU!{lIstus 1&!J7, ('eu belasting
\'l\lJ e,,1l en een !ralf penny in bet ponJ
st.t.rlillg' (Ilo.) ,,,,,"<1 ul').(t.'lewJ op alle "OKt
eig,,"dotll ()llderl1C~ dlUll'aan binnelJ het Hllrt.ebeest.Krnal .
durp \'i],il Hhodcs. \'\lor dieust ,'lUI het ,ze- Tulbagh 9 Sept 1897.
l,'gtlC d(l,'I'~ Ilt'~tllul' YOO(, het jaar l1j~1i'98,.
en Jst de g~1.l'gde uelastillg zal betaalbaar

Afl'lka:tl! ..;"l", 1:'·I'1ild:l'k. Twoo- zijn It'll kalllOY" ,un d~n Rfdeclill"-'lI raad, Pa~ht van Maudesley Tol.'
de dr1ik llll'i 7 kaartje!! uit~e- op dell :!1)sIClJ dag van Oetober, lb97.
'govell do 'I' dIJ ~··"',d. ZUId .A/ri. Op Last,

. . ' P. W. QO.UUntAS,
kaansclIO '\ l'I'l'l'l1 ging, a. Il, Ageerende Se('1'etal;~,

J.C. Vermaas.-.\'ieuwe :\fethode . . A.R.U.E.
I 1·· 1 k IA1J....lrnl!" TIM"ls Kaut~oor lë'i Oill ,.'\,\,1 J.' In !l't re eneu lJ. I I, () .t. . Z'd .lr,) I):"

Wil diL'll-'ft.' (k:' ~t:hLlk\n In ,lil - AII;;l1SI"' 11,H:I,.
. .Afrika Ilalldk\(ling eel':::te Nl _. _

twel·dp Q'(·dnltl·. I'rljs ;}'. INTUSSCHEN "·~.\ARj)EEr.fNU.
--~--J. C, Vermaas.-H..kI'IJoe·fenin.

f ..

Ol:

,.
'; i

!t,." .

i. '

, .
i.

.~

12 &Iptembel' lU~kte Jon~t1!ab
Fourie iu _Istand zlJlle Vtll"6ChlJDIDg

dit weroldtoontltll.
De dankbare Onders.

n. F. MAT,AN,
I:;. G. MALAN, (geboren. Foarie) .

. .Riebeek Weat,
a Sept. 1897.

EDEN ill OM eeu Irisch en weI'
geschapen dochtertje geboren.

n. HUGO,
J. Bt:GO, (Ba8llOD).

Laings,blirg ,
12 Sept. 18!l7.

GETROUWD....' MET Speciale Licentie in tie Ned'
,.... Geref. Kerk. Zuider Paarl, door

Ds. Moorrees. op Viui<Wlg' 14 September,
DAVJl) F . .MARAI?,.1. S. Zoon met Jonge
'jufvrollW ilETTY JOl'D1>Ri, Parijs, Paarl.

IN MEMORIAM.

TER nagedachtenis Ran mijnen geliefden
Vad~l' die op 11; Sept, 11>(1;;overleed.

J. VmIMISSK
Piqoetbel'a' Iii Sept. lS9ï.

DOODBERICHTEN.

OVERLEDE,X te Jacobsdal O.V.S., op
12 September 18"7, in den ouderdom

" . TU 10 mannden, Egbert, teederge lield
JODgste soontje uu y. •

. 1. W. B. de '\ illiers.
en J. C. de Vill~('rs

. (gtob"ren ::Schepers).·i;',
~..., ' OVERLEDJ<;:-; te Tseol', Griqnalan.l

,rest, (Il' :! I Augustus, miju berniude
echtgenoote, c\\S.\ COHSKLI.\ YA:oi DEU
WE8THt:IZl>S (gehon'n Ve Wil) in den
ouderdom vali :l:i jaren en JU maanden.
Diep betreurd. Ik wvnsch miju hane-
lijken Jank tr- zt'gg"!} aau alle vrienden
voor huuue hulp en Z0'1~ geJurt'llde haar
lijden.

II. J. L v. [lo \\'F~TIInZE~.

I·OSG E~C H I-T H Il.. door deu wrr-eden
J doe.' vn u I';"btr-' "",.IC en k in-Icren.

Daniel du '[',.it. "I' ïriid,.", "l(Ill~l'n, In
Septenlht'r 1':"::'7, iii dell 1)IIIll-rrillm van ~g
jaren 10 maa mh-u I'll '" l dll!.:'l''', III' veu
·.mar:telijk Jijdeu H"" rn>\;I\:I;,,"i;,-I', dut hiJ
met gfJ{luld Pil k a lm te ~l'·II'~g','n heeft; Ull

Dadat bij z ijne J.x:'·elt·n ua n zIJn l.u is i],f~e.
geven 8JJ ons J". \'t'1'zekenng .l;e;:c\'l'n had
dat bij bereid w as ziJIl Hr-er eu Heiland to
ontmoeten i...hij znrh t en kalm 111 !-'Jn
Heer en HeilanLl untslul,,'n, een l'cbtgc·
noote nalatende ruet :. k indervn, waarvan
het jeugste een zoontje nw. 7 jal'Cli oud is.
Maar Gode zij dank d..t w 'J nu-t behoeven
to treuren ale d i('C'eH('(1die ~o.·n hoop h eb-
ben, want zijn le ven \'·U.-\ ('tll'l~t a~ eu zijn
et.el·ven gewin; j,1 ZI,lfs t"t. "P J,." lant st en
suik waren ziill wv',nlen ... Ik werp "".I III de
m-men vun mijur-u X,tI;:/ntllker." lie lij!,;.
dienst werd. waflr·~t·lll)!)H ..·n dt)(Il' dt'1l beer
H~lellhuY.t, 1IR.U ltlllll"idlng vnu Jol, i vers
B ("UZ., H n w e l){~£,t:n z n l lcu up wij ziju, maar
ik al niet Illeer zijh. '

. [W tl03:-.".' lll.' is "1.:1 }.!'~.l.,ll'.:e!l. t lV z,cl,' I u.,l IIi GuJ

JEn wij, uw flal'll.d,e zar;';lTl,
-Verustcl1 ill 1>115J, .t.

n!\Kv~n de bedroefde t'clJtilenoote.
.T r, lf \:-0::. _\ I'~' 1\ lj r,

(('Tl I roe.lcr) W. ,1.1,1 T,·II'.
8prlnu-cl:--kti!!, I>I."t. (·u~ed,,!J.

I.; .::i.·p:t·mbc-r. 1"':'/.

KAAPSCHE

CUVER~EMENTS SPOORWEGEN.
,-----

ITE~~DERS VOOR OLiEN.

TE lwkomL'll bij de voornaamste
Boekhandelaars in Zuid-Af.

rika tot de da.al'uij vermelde prijzen

D. Aitton.-Geschic,lcnis van
Zuid Afrika md l'l'll inleiding
o\'t'r dl' AIgl'll1t'('UO Ge:>chiedt'nis

. vo:w dll :'cholell ill dl' ZuiJ-

gt'n TOPT' 1','l'~tlJ<.!~illnl'ndL'n, be-.
hoorende bij lId fpr,te gt'declre

, der Nicll\\'l' Metl:u.!l' \'oor b,:t (Ill-

uerwij~ in hl't reh'llt'l1, ~Id
J. C. Vennaas.-:\ïeuw Reken-

boek, teil diL'lJ"te dell' scho\'n in
Zuid-Mnka.

F:erste stil).; j" . 1,;. Jd,
Twcede stukje ls.3d.

1
• O.Vermaas.-_II.l1twoor(len Tan
de voorstelle!! en oefeningen Yoor-
'komende in het :r\ ieuw-Reken-
.boek, ten dienste der Echolen in

J. H. de Bussy
ADlIBe:l'aa:Dl ell Protoria.

- . ~

het

Verkooping
TER PLAATSE

ZO'OTK.'UXL,
(AFDEELlNG OALEDON)

. OP

ZATERDAG, 26 Sept. 1897,
VA~

Eersteklu Jonge P&&rden.
do. EzelB.
do. Merrios, ~.

.1897,

(ONS J!i1"r"l1 ~lUI,I;lrAItU.,j't·

~ .......GEDROOGD :£3_
IJ..O.

1Ss.
30
1Q
id i I ' ..

Der Beeren Vriend in lood
N1EJr(AND BBHOoRT ZONDBR

i DR. LA VELLS
,!; BE~OEMDE

j Lenr en Bloed' PilleJ
~ Ta ZIJN.
All een pil voor.. het_ hu~a .~ lie de

beate iD de 1lI.... ~~. G.et.ulgeohriften tot
staving -raa haar gr'QOt' nut ea gen .. iagen
1'&11 lenr ea lIIaaglc1ra1eD lijll iD gr'QOt4
getallell ontrangeu door
S.A.B!E'OlEILADA.:M:S'

EENIGE AGENT,
111 L&ngestri&t, Kaapatad • SCH.\

DE ondergeteekenden, behoorlijk
':gelast door de Heeren B. HALL

en J~N BRt:DE?\"KAMP, zullen publiek
verkoepen op genoemde plaats en
datum deze eerste-klas Paarden en
Ezels allen door deze heeren uitge-
zocht' in het Distrikt Albanie.
Paarden en Ezels zijn schaarach.

KOM DITS EN KOOP.
B. HALL en JAN BREDENK.\~P.

Dempers, Moore ! lrige, lfsl~ers.
Caledon, 11 Sep. fS97.

bieliede· ,dat· aBe personen, die Vee
A1d1e.:ltiDg 'tlea_teIl in te voeren, zulks moeten

1I.~1ICJI~ . . geen Vee binnen gelaten
vee in dit distrikt zal geeindigd

..'BBOEBS,
.8ec...Runderpest Cornmissie~

BTEx:.:L.ENBOSOa Prijs 1/ j perposi 1/8 4r Doosjee-Podmj

Publieke verkooping PilRD~N f P'"illtDEIJ
VAN'

HUISRAAD.
DE Ontlergeteekend~ gelast door

Mor rouw de \\\ed.uw:o A. J.
Lotw die haar WoonhuIs III Dorp
Straat uit de hand verkocht heeft,
zal opveilen ten ha! e woning, Dorp
Straat, op
WOENSDAG, 22 September 1897 .:

HEBT Il oen .Paard Iijdenrle Mil de Schurft
Zielr.t.c, IOOJa, _Ir. bet wer ~ met

ADAM'S" X-O" DRESSINC.
Een leker geneesmiddel woneR 8 dagen dOOI'

deselver gebruik. Het, id eyen goed voor ·dieselfde
siekte iu &baWD, .

Man, probeer- en Zie.
ICen ""'gIln roor BOEREN.
Prijs: 5., en :la. 6d. .
Medicijn rootlandere mlr.teu kunnen op MDYI'IIAB

yerlr.regen wordeh.

.Adree:- " '

SAMuEL ADAMS, L.C.P.
Eenige Eigenaar,

111 LAW~TR!AT, K&&pstad.
J

10 September 1897.. .

Y()\lnK.D'~:11 :-80fa,1 12 Paarden-
haar Stoelen, Easyehairs, Groot
Tapijt. Honde tafel (Mahoniehout),
Kaarttafel. Kleiue Mahoniehoutcn
tafel. Klcin Tapijt, cuá.

l:ETKH'El1 :-Groote Aallz~·t.tafel~.
12 Stoeleu, Sofa, Kosthare lJang-
Larup uric arme II, 2 Leuning Stoelen

APPL1r.A.Tl ES voor beven-::-;r.A.\I'I\..\ ,II r:I: :-G rooto Fleur Klee-
genoemde betrekking Ter-

PL.rhOllidlOllt,) Koperen gezelcl ván de bii de wet vereischte
Ledekant, Katel", groot " ,

certificnte-i en getuigschriften vánMahoniehouten Ledikant
c ~,kwaamhcid,goedzedelijkgedmgeD

COl. "" Iidruaatscbap eener Protestantsche
KO\lIlI'\!<I,llt:11 ;-Puttett, Pannen. kerk alsook van do laatste school-

I'IIZ. Eeu exl ra groow Stove, 'commiasie, znllen door den onder-
Pr~yis;eka8t, Kajatenh?u;tell Bad, geteekend~ ontv~gen worden tot
Huistrap en C~H memgee andere'den 14dcn October' 1897, niet later
goederen. ./. . 'uan 9 uur des voormiddage ..
Daar de vorkooping zonder reserve Werkzaamheden te beginnen

is, is er een ka.ns voor allen om '21sten October ltl97.
bo.,.e~.genocmJe goederen spot koop . Salaris £135 pe"!' jaar. 'emand
tt) kj IJ~CIl. ,geoefond in zangkunst en Gym-

7'" I lI, /1, CL lT":].', .,I/.Zo!/c)'. nastiek zal do voorkeur hebben.
:-:tellcidJIJ""ll, Billijke reiskosten gestaafd door

~I ~e:Jt. I ':I~Iï,' kwilauties zullen vergoed worden.
Mckling moet gemaakt wordenBark ly Oo;t Afdeellugsraad van ouderdom en ondervinding

in het vak opgedaan. .
\'~:ltDETI-:lllil~ KE~~ISGEVI!oI.G. '

N.B.-De geslaagde applicant
HEFfl~G Y.\~Ë(IlIELASTING, moet zich voorzien van een onder-

VOOR HET ,lAAIt, 1~97·9S. wijzers2de klas spoorweg certificaat
om ~gen halfprijs te reizen.

HENRY A. BECKER, M.B.,
Voorz. dist, Soh. Commissie.

Wepener,O.V.S.,
Sept. 9do, H197.

.'. ,

Bem~jgd dooI" de e
.vel"kooplngen, maken
briQnten zich ge

SIIIOpoo

Onderwijzer', Benoodigd
Eerste .AUZ·l/tl!1ft (e~ Heer) 6ello«ligd
voor Je GOUVt:1'neI1lCn/8 &"001 te

Wepe1ler.

derk a...:t ,
Dtlh~lcl
Dubbele

. ,

.u.A,j-- ..."OT. S voet 4 Duim wijd en 6 Voet 9 Duim hoog, met Spiegelglas
48 Duim bij 14~uim. .15 a•.~

;

"

• BtEDEN IN A"DE~EN THANS AAN:- i :

Landrollers, .....9.~~· doOrn en gewone, StandaardI
(Rail-patroon), en ~ers- Trekpalen VOO1'
midden en hoeken, D~I'-i,",.l.1I;I·WingersJgraven, Wingerdoulti.
vators,Spitvorken, . BboUlafttoheiders, xama

7

Op UL.,t,
P. W. BOARDMAN,
Ageerende Secretaris,

A.a. il E.

AAXGEHOlJDEX in het Schut te
Narillii, over den vel'oorloofden

tijd, l~n te worlleu verkocht op 25 SEP-
T1';],{BEH, 11tH. indien niet oovort!D8
gelost; . ~ -

1 }o:e,ntwain rlJen'je Pllaro, linker ach-
ter voet wit, op den lhlker kant van den
nek .brandmerk onduidelijk, lijkt naar
A.; druk plek van een zadel.

Get. J, .A. HTOFDERG,
Schutmee&ter.

Sr.HUTBERICHTEN.

A.fJc.,linl-:'~ Ita;LJ~ Kalilool',
l.lntkly OJst,

Augustus 12, IS!17.

.';..

C, F. de JONGH,
Sebutmee8ter • Ton I.i.uM.lUL voorzien van eeh Spiege1glsa 113dmm bij 14 duim ~

. patente wieletje.. ~9 7 ••
• , ! r

;' :

DE Pacht -van den Maud~81ey Tol
vt>Or e~ jaar l.al Publiek op-

geveild warnen in front van het
.Mngistra"Clts Kantoor, Aliwal Noord.
op V rijdag, 1 October 1897 om 12
Ullr, op welken tijd en plaats de
condities zullen voor~leZCll worden .

Op ta.t,
AfdeelingsFa!lds Kantoor,

Aliwal Noord 11: Sept. 1897.

. . , ,~I .

~de.1 aanmerkeliJ1c beneden...'in prijs dan de inf~~"
voaode artikelen en a.r wij slechts hQ~ gebruiken dat goed ~ il
iD 4e Kolonie lUllen. Koopel'l het YOOtd~ .hebben 'VUl OIlM wurboljd"
eie ~ de hi~ van/het klimaat ttQ. staan. , . .

D.ISAAOS&CO
_-mIDTl.ADIIK, .., • lJl'l'8tU.UmS..

• .&..áA.O~BTJtA.A.T ¥NG~T
.. 0. •8~ ~. .~:prJ2TM'. 8'1'ltAA..T.

·,i,·AD~ & CO.,
·Ilgazijnen
'lAGENHOUT, .

ITE;.c:-\ IS gCSI·hibtlt. ïilI'Mnedl', overt'en.
.~ klOm.till de L.eI'Rlin~ ...n n'D Wet

No. 40 \'an I "'!:iV, dat d" Afde~in!!"l Raad
nUl Bark ly Oust ~11 Ilof zal bOliden in de
RKf\rls za'l! te llarldy 003t, op Dinsdag 12
Octul'I'r, 1897, om 10 Ortl lI·morgen., om
ohjootiOil te booren teb"eu en t!' beslissen OVEr

de intull5Chell wa&l'dl'erillg lijst vall vaste
ei~ndolll in bet Dorp Rbode8, in de7.e ••
afrleelillll, op~ema.akt in termen van Sectie Dr . .R. KRUGER, St4."ts- E"Xamen
2-'8 van de gt'zt'gde wet. D ~ its chl and

Lijsten zl1l1..n voor inzage liggen ten .Paarl, nabij' he!;, Stafdhl1i8. Voor:
kanture vau der Afdeehnsrs I'IUld van Barkly heeo ed d 5 .' kt"k
Duet ell teu kalltonl van bet Dorps Bestuur. g ure~ e J~ . P~ IJ
van Rb')()ei \"an af den ~en September Q~tgeoefend m groote Duit8clle
1897. . ' dQ8pitalea. SpecialiBt yrouwen- en

. op Laat, KiDderL-1-n.
'. P. W. BOARDMAN, .".., e:~

.Ageerende SecretariI, A. B.
~"linge B&ada K&JItoor,

Barkl, Ooa~
.\ .... '0,18&1,

KENNISGEVING. J. C. s.,........··· .. ·~.../· ............

IJzer,Koor
KO.. " 111111"1:.;. :'L..U

I,



~G.

in h
,
,

)mID'

ING

m J

I.

Jm

).,

)

ldaan1a
m VOO1'

~doulti·

.en,

-
lO~

PFa~
1.

IDK

.-

urg.

)or de
II de

~Iin

'pf"Scr-
"'flr de
t!(le - U,

,)11, nd,

NrI'.

ae

•nn,
.,r'

SOMERSET STR
·EeR Te-KLA

LOG I ES SI
BLA.K.B.

DE BEST DPLAATS,,
Bill KE PRIJZEN

Dan

Prijs 2s.-

ens,

rivier.
D. J. A. VAS ZIJL . .H'SL.\G .IL

9 ""pt- IJl tsri.ier llaIlun, di rikt cl n wil-
li m, I_nie, ten, kcn, hu' d, rijtui

, COL

CIIAt:, ,FRYER,. ·~I.A ER.
S Oct-lïtk st, distrikt Clanwillia

havv, huisrasd, enz. ens,
1.:' Pct-Kamell ksvlei, Clan 'illia I l.!yc

Lave, boerde I p, eDS. 'DO.

PALL D. CLt.:VKR, A IlL.\GE .
:!2 ~ h, huisraad.

1\, G, 1"1, TEUBE:" At'SL.\(;EIL
ZI) en 21 Oct--S vld, rt· tri t ,"':wd

Jangnjk terk ing YWl kOlitbal'l! v c·
h'QCderen•

.\.sl'RI :;; J, BE,;;TEr.,. F;;L.\(;EIl.
12 '.kt-Ilradéub.:rg, dLOtnkt Clanwil

L3... plaatsen.
l,j Ud-\\ïlk~:lrift. di.6tri1&t iketbeq;, levende

iJSY(', boerderijgere ..t..',dschl\p njtul' .n, lS.
M. L. ~}IlT .I< .. _U·SL.\la: .s.

2" Woii
VAS DER Spry, [ ME

wind buigen, zijn uog !Jiet.veilig, daar
men llog de verniele eest
heeft, i u . rbeid van de
stof kan doen v

KAAPSTAD.

fl vcrhooi
El~rcn
t:,'n, h-n
A..ro pelen
Kar. r ""k
Boenen ('!r","",)

VIlO GE 1>I.l.~KT,

t Natal.lj .. 'plcmber 18~7,
J:. ë, .1.

0 3 5 •o 10 IJ o 10 9
I) :1 " 0

I ... 0 12 0 0 0 II
0 0 0 0
0 ~ 6 0 0 0

liI Et1\n; II A T.
I:> l'!eruber, 1891.'

8. d..
0 3 ti - 0 • 2
0 I 0 I 8
0 (I 0 0 3t
0 I 0 0 0 0
0 3 o 13 0
0 2 0 f :l
0 I ( 0 ij 1
0 I 0 0 I
0 U If - 0 0 ~
0 3 ( •o II ~ o Il
Q :1 u - l' t:I to
0 .; ~ - o J:j ~
0 -; 0 - 0 1 3
0 u 11.- 0 0

'tU ~ J o J:I iIl
o 10 0 0 12 9
0 f f - 0 ( ~
o Jl) 0 0

Appden
Huu:r
1\",,1
Een.\·'rl
}~lt"r.'11

1 I ortn -rs
~U.aVd

Zuurlemoenen
Loquartcn
:SanrtjCti , ..
L'Ien
Lemoenen

i

Kalveren ...

JOH NNESBl:RO.

ville tot(Lto W 'JJ rt c·,', rap' "oor e ICt , geli,,·
di 8 S'pl~7IjlJtl·, 1897.),

L"t volgende
lede!\. week'-

ze els I
ert ve~h)

KAf .. ,

%Un de Dot rin D "00 ver-

£ s. d. .I: d.
0 lO I) 0 ro lj

0 I) 0 0 6
0 6 0 () lO, 0
0 1 3 0 1 6

'" o 1:l 0 1 :I 0
..~ 1 lij :l R 0
.. ,,~ :.! 0 3 3
... l:i Il 13 r;

,.. O)l.'i (I II;
1 \I 0
1 ti' 0o 16

r per Lak
VlOm ...

peil .. ,

.A.LLERLEX.

tD nate!



DE OEiERING " PONY" MACHINE,
.hierbov~n ;J.fgellt'dd, ,lll'cft (','11 ,;n,·dc \'nll (j YL. fn staat op Rol- en
Baldragers, die \Vrijving voorIwmen, Uitslijten voorkomen
tRepal'aLlCkostcn Ultsrarcn. a'm dr Machines Duurzaamheid
(Kracht rIl Vlugh3id ),'l~\t':1 lil lt' ~I il lil Ziillli;.; ill het werk maken.
~(\ lJt.~nll~ "J·U,\ \' ,. 1l111,IIII:tl:';II". IL· I Rol- c~.Baldragcrs, il! dEI
~llt,'UIJl~t \ 11:1 d,) ll11dc',nnd:::z {'II <11'1,(,:<[ \':Ill ~.I ]!\l't.'u, ell heeft reeQ8
~ctoo~d dL''' 1~'JII:ll~:I<l vall lt",! O,,(~,t \'"I.l" te z'jn, '"

Lt'III.~~ ',liT Y l(ll JI:I:t~n, ..!1" tt·,,~ :',L"I \',\n h~l[(~ :lt'~~'rtJ k\\'illitt'it zijn:-
1. l:~ol- en. Lal ~Lri!~7c!'.J. d:' IJ'lar d,' l:r:btste Bi:ldlllU(,hine in

t!d \\·l'~·I.,idIU;l;~'_:ll li~i' ~\,.'tï._.; ..~t·l1 wordt.
2. Elevator Verlenging" dip lid .',rJlI(' open of gesloten

1J1.,.,,,t,,jm er nfta!' >I "11',"! L ITir.; (If K'JrtCraan lllC'e te hehandelen
3. Verbeterde, C~rJ:lwind,Jr en Snij Appartl.at. dat in

,t::"t <',1: oln 11:('1 [,'r t,l lI!lI.:d,'n d/lll cef1i~e andere lll!iChine, en
l.o t {lf lit d"I' "'1"':'I~l':1 gn:;tIl lIP te g,ll'l'!1, dat andere Hinder!
7· ' .. \, 'I": \!' . I ! I. ..

4. l.":'Jh~ !"'Z';:":;:":"'~' d ,t ef'liL' ti ('Lt .., I!'nde ~dlo(Jf nm eeuig_'
''1'''', i. 'I, : " .:.: '.I'::·....t'. lllilllll:r tollW gl·uruikcllJIl Jan eenigr K 'rt t' '
("il' "I" ,I, 'I ''I i" ' 0 s e $n Goedkoopste Route voór Reizigers c~

" ,Ll,'(~eS~;::!l(l ~'~ h'~t'middclpu~t van zwaertckracht Goederen van de Zee naar Johannesburg.! Pretoria
":"',r Ill] \"':1 ~l:l·I\,I.w",u',;nnr de machine met goed gevolg ge- e d

. hl'lllkt kun WU[Ij"'1 "') ol" l!tdhn£! Vltn ~t(,de Heuvels, n an eré p~aats~1"in de Transvaal. "
De D1;;EI{l~(} IL\ lt \'I'>:TI~I{ CO: ..U', I!,'bruikt 3000 man ill D.ag!lijksche personendienst , van L'ourenco.

: i!'unne 'Verkp!lmt!j'lll, Jlt.' :Jl l\kk,'r~ !:1'\)wl h~!ilaan, en kUlIfl' n, VI,,;' rYl .-
leder" mll1nl~t d.nt ~r ~\\",rkt WIJI'dt,t'eUlf, U')gst ~lachiue lever,)!). il"'IlI~\" arque~ (Delagobaai) in 24 uren naar Johannesburg
lb,OO I ton 1~1!,lI;.r"' .. !, ".'r JHR", " ... en 21 uur naar Pretoria. '"
, Schri,iF'H!'J ~.·ilh~' n·,·s'd,· (. ':.' ':'1., en Prij,:: ij-t, cu zit' de I) e!', " . J A. BB.IEBS (ho •
)faclll1h-''','; ,.;) i:,:, "" !~,I,' ,,_. T''' l{\lq.t'!i. ll]l.orPTl: "('r;i'!t, 1>11".'1'1 :.~ TIl1ef ,lor 1 ....... 1IIl1~ ....... 0' f'" ot t7 JÓHN ' " nfOnteiD.
kóo~l. H'Wl't.'1l t.'11all'!. H':! !,,'!t I'I'\~.';I vukte'\'1':\,;\'11 ',n Dl:'L'HII" :3L,J-: ~O "-6 m .L--tIl.TM I . ~A.B~, ~pmllte.

,~. eu te J!()r~t.'n dut l'l lid kri,;~t'n, ' . CJ 'n, II I " lt Pretoria' M IL 8d...... a 4J 'i Klapmlltlt, 29.ruli, 1.897.

EENIGE AGENTEN VOOR ZUID-AFRIKA: ' I' Dagelljk$.c~e...pers.one.ndien8t.. van. DU.r.·.ban....(Natal.) .I.IAI .....B..,!~~.~~~?~~~2.~~,::a;JOhanne8bur".Pretorilen andere_,p~ ~1S:"dli

,),:

, '
c" -_

"

)

KENNISGEYr~G f.{eschiec1t 1.1i.ermede in termen van ~cti~ 159 .tot
16;) van Wd 4:, van 1~-\:2, lbt op een yergadermg van den

:Municipalcn Haad, geholl<]t'1l (lP \V~cnsdag, 1 ~epte,mber, 1897, besloten
werd om dl' to(',;tt'mWIi1_; \~)ll ZiJl' Lx('('llelltw den _(Jouver?eur te vragen
voor de opmeting v.m d,. \ (jig-lentiL' e},\,1.'1lgriL·gell ten ~lorpeCaledon e~ ~oor

- anthoriteit om d~Iz()ern'u IL' VPI:,\JOpl':l tOl)l' I'ckerung van de Mumclpa-
liteit, met liet dad (J!l1 IJdel' v(J(,rzicning te maken voor het bezorgen van
private waterleidilI,:; a.in dl' ill.'~<:zdell~·n vali genoemd dorp, alsmede
voor den a:llIkg vau st raten, "Intel! l'!~ andere w~.rken van belang tot
welzijn van de ...amellle\lllg' iu bl', als.;elQcell, numolijk :- .

. I. Het stuk <rrolHl front lltakl'nd,) IIa:'" lptlllstraat; ten noorden begrensd
door hl'; ei~"lId,,!!1 valt den hee-r :1. J. Roome, ten zuiden door de "
gehouwen van n1.'j, de \redllwe D, "rY. Hoffman en zich uits,tre~k~n~
de teu \\,c.-kil Ijl ('l'IlJ lIJD met dr) kraal van don beer Fabricius,
metende ill ti' wij.ltL' :)I'\) voet ClI in do leng-te 1,100 voet.

rt. Het stuk, grond val! de kraal vau dein heer Fabricius naar den
.Alfred \\' c!, in evn liJn niet het ei!:;L'ndom van Jen heer A. de VI'\G"""I_

Deydier. wijd 1 :,1) voet e n ; '7\.: Ij~H) voet.
Ill. 'iIet stuk grond front mak.n.] 1 naar bovengenoemde van des

J. W. Hartlord's afdak in eerw Jiju mot Jes heeren J. O.
eigendom; metentJe in wijdte lO,) voet cu in lengte 670 voet. ,"

IV. Het stuk grond tusschen Trinity en Hope Straten achter des beeren
van Heledingeu's eigendom, nietende in de wijdte 95 voet en iJl
'lengte 1;29-voet, "

V. Het stuk grond frout makende naar Cathcart Straat, hoek van
Dempers ~traat, grenzende aan des heeren S. J. Mullers eigendom ..
meten de in wijdte GG voet en in lengte 130 voet. .

VI. Bet stuk grond front rnakeude naar Donkin Straat en zich uitstrek-
kende tot aan Dempers Straat, wetende in wijdte 127 voet en ÏJl
lengte 418 voet. .!>

. .Alle objecties moeten in geschriftc bij den ondergeteekende inge-
tiend worden op of vóór Woeusdag, 2:! September, 1897.

Op last,
C. J. N. DEMPERS, Jr.

Secretaris.
Municipaal Kantoor,

Caledon,6 September, 18~17,

Gebrs. DELFOS & Co.,
PRETORIAJ

VERV A.ARDIGEN

RUNOERPESTSPUITEN EN TROGARTS
,VolQens door de Regeering goedgekeurd model.

'VegCll:-i de \''.'It~
nieuwe orders Il it',t
uitg(lvlJeI'd wurdvn.

bL'stelling-Cll kuuucn
hin Len. v J rt icn dagon

o.. CO.,
E(te,,:

~:-t;'lI"!'\JI-1.~r r~.L1 -CJ 1." 1'\1 J
Doorn. Dlt'aa.u,

IJZER \VAAIt voor IIUIs ELIJ!( GEllI~UIK
Ledikan. ten,

Koo!~I~aohels,
Olie KQok Kaohels.

, DE DEERING ZLEF3INDERS Ul OOGST MACHINES.
De meest vorbeterde Oogstmrwhinos in de Wereld.

_~ . ..". :J

DE DEEflL\"G lf'ltVE~TEH (~I):,li', \':tll Amerika zijn DU de
grootlit" fahl'lk:l!'U'1l \':1.11 dcz.' \.:1,,, \;\:1 ~Iac!tinc!! ill oe 'Vereld, en

~~ p~"at;< It...lJl)('1l zij illl!"Il'II!!1~n t! '1>.1' d" I'l'rdif'l:;dl' ,nn hunne Machin.
)lIe op ROL- EN BALDRAGERS l"Op{'II, l'n <]t' lichtste om te

kken, 7.00\\'(,1 nl,. (lt,. ~tl'rk.qt1, li,'II' ..tl' I'll <111llrz..:l:1IH!;..te in de markt ~n.
, De DF:EHl:,\(} Jl ,\ Il \'E:-:TElt (·U\II'. z:jli ook llo i:!rootste l.b-

nten VUil 13iwlgarcn, /'.!J J(,\'('I' ':1 iedcr ja:l!' \lit uun eigen werjcplaata
000 ton. ..' ,

'<','VÁN '

AFDEEL lNGSB-lAD"
.Voor het ~U,aar eindigende.éO

. 1JOofJ"eg~;~.:·'~~.,
, .' ., W_'n'ftd. .'"

o 0 ,Q ;9~.' 2 ,Q/Q: 0 .

o Ó! 0 0 0' i' 0 kJ: 0 '
•

Hoofd' . Andere '" 0--1
wegeD. Wegen eDS. ,..0...... ,

£ ., a. £ ,8'- d. SZ..!l,
Aan Balans-3l Dec~

ber 1896 .. , 1004 9 lO} 0 ,0 0 22 16 8t'
Algemeeue ~
wring- Ach~rf
stallige 34 0:) 68 () lOt 10'~ 1 3

1
t

.. LoopeDde 2'~6 6 4+ "'2 12 9 6'18 19
Speciale BeIWl.
tingeD, lw. :.-
'l'oelaagvaD Gon-
vernement
Toelegeu van an-
dere Afdeelingf>-
md.,n_'.
Tollen op Hoofd
en Afdeelings-
"egen ... 123 18 9 17 li 9 141 14 6
.Andere Bronnen
'van lokomsten:

Per Ba'aua-, '
" OnkprieD. ~ W!W'.
• JleoriAl-·: ••. ' ....
" Sala.riuen na Secre·

. taria, +bditelli'ell eD

.:: ..~cle~:~~ IlO O'~>:~ I 91 W ~
" BeteJinguan Buds· ..

leden ...'... U 8 • 22 16 8 M I)

" Maken, Onderhood'
811 ~ie Tan'
Hoofd"~'1l en
Damm,,;DdAuop ... 0 6' 0 0 0 0 0 0 0

" GeW'oD8Hoofdngen 236 8 '9 0 0 0 t3G '8 ."
" llakeu, 00derJa01ld,

~aratie ft '1''-'
tering TIn .Afd..
lingewegellen 'Dam· ,
men c1u~ ... ' 0 0 0 102 11 ~ 101 15 6

"lil T!,r~, met, •
Weg_ ".. ... 33 17 UI lf7 U 11t 101 18 11

.. Aadere UitgaTe.. lw:
"Regi.atrMie TU

HondeD' •.• 0 0 0 '" 10' 8 ,'" 10 'i'
" MdeeJiuga Clanwil.

liam .. OP.... t
Ore,. 'pu Tol '... 30 8 9 0 0 O' SO 8' 9

Jf AfdeelinP!ud Tul-
bagb, I OpbralPt

v BalfmuabOf Tol... 50 ,6' 0 0 0 0 -50 0 0
" Huu TOOI ZolcIer

.ell Stal ...
,~ OODtn1natie pibtbe?g*' Watenrerlrft ... 6 13 4, 13 6 8 20 0 0
"POItzepla AdTeI'-

t.eereo eD 8ohriibe-
hoefien .... .•• 8 8; 0' 1616 1l 25 ,. i

" lWanaea op Hoofd
en UCIen Wegen... 1098 " 91 0 0 0 0 0 ,0

" BaI&lWop ~ :;!
t.W. :-Ill de • 'J:I7 17 10 0 0 0 40 0 0

Iu de Kui 340 li 'li 0 0 0 61812 111

121 ie 3 o ,0 0 12' 16' 3

• > ~.

o 0 0 317 10 0 311' 10 0
;AMCmm ..... n voor be-

taliDg yaD Weg.
belaatiDg ... 0 12 6

Buur Pla1lkbui.
Elaudabaai ••• 0 0 0

Cin.le Commiuaria
(~ Houden-
belutiDg)

Overtrokken Balan-
Ben op Hoofd en
udereWegen... 0 0 0 473 11 lOl
lO ' bij de Bank

Alin Kontant in K.. '
van Thea.uri8l' ••• 0 0 0 0 0 0

1- 6 0 1 17 6

1 0 61 0 6

o 0 0 1 7 6 ::> 1 7 6

OOt)
1 13 " .8 6 .8 i 0 0

o 0 0

APPLIOATJB8 .IK, )ba.. maL 4wro, fi.oek mitt
getu_igaohriftell ". ' deze, Jiaijne woorden terug en

heid, iroed gedrag ml l~ verklaar dat ie heer J. PonLL het
eener "ro~tantache Kerk. ~ ~r niet ontvangen heeft.
van de 188.tate SchOolco_18il8t ' '
Inllen door den' ondenzeteektmde PR-nD· 'U'' 'IV11EN ,
inRéwacht. worden ~''9 Octo~ ,U' , " \I~ .

1~~~hEiden WI~DBD . PltODTfCTEN!!
20 Oet.ober of zoo ~Jg .'
, ~a1aris £120 benevepa de LIB'ERMAN & BUIRSKI
gelden., 1 .

Alleen heeren onder1vijzers komen
a&Dmerking. i
Billijke Ieiskosten Itest~d door

kwitanties zullen vergooo 1tOrO$l.
N.B. ' De ge8laagd~ applikanten
moeten zich voorsien Ivan' een 2de
klas spoorweg..certifi~a~ om tegen
half prijs te reÏZ8ll.: ' .

L. JOUBERT.
Voora. Behoolecm.

£1,611 4. ~t £1,333 4 21 £1,389 2 "lTotaal .'£1,5Ll , 2t £1,333 4 2l £1,389 2 4j

Wij certilioeeren mits desen (i) dat wij boyen.taande Rekening 'YAU Ontvanpten en Uitpftll Tan den AfdeelillprucJ·\'aD
Piketberg v.oor bet half.jaar geilindiltd SO Juni, 1897. hebben nagezien'; (il) dat (onde",orpeD un paragraaf" hiel'YU) __ I....
door behoorlijke be.ijslitokkeD gestaafd is; (iii) dat, in zoo ver al. mj knnnen Ternemén, de ontnnpt.ea daaftll ~JKl de
eenige Bommen zijn ~durende gemelde ~ijdperk ontvangen; <iv) dat de ni~ wettig en OTereeJlkom.stig ltemmJ11, Beeoha_ eG

, Contreeten v..n den Raad is; (v) dat wij niet hebben tocgel~ten de BOm.van '. 0IIl redenellliemeid in IJ4WPDlI-

,gaand Rapport; (Vt) dat de balans nit £340 15$. ltd, in handen van deo Thesaurier bestaat (hetwelk aan on" werkelijk yoorgelegd
was op den 80 Juni. 1897, sooals opgegeven in den Vorm C. A. 45 A.) en uit een Crediet balans ....n £2'1717 •. 10.1. io de Bank of
Afrib to,Kao.pst{Ui, en (t';i) wij certifioeeren ver-del' dat wij de opgaaf van Baten eo' Lutea van gemeldeo &ad voor het laatate
!laJf-j&ar hebben onderzocht dat dezelve wet bet Grootboek overeenkomt, en, voor zoo ver wij kunDen uitnDdeD, tea aj.le drele('c:JJTeCi
la. '

BIEDEN de vo~e soorten
Koloniale en evoerde

Producten tegen e laagste
markt prijzen.
YIE{JES.-Geele " Horsetooth."

Kleine Monte "Video, en Wit~
,

Piketberg. 2~ Juli, 1897.

A. J. WIID, } •• . "
G, H. PARBOTT. Alldit.ureD,

Ik, NJCOL.HS JOIIA!\!HtiVJ,Of(,cbrtificeer mits dezen, onder lie yoorzienings vau Sectie 2 van Wei 32 van 1888, dat boveD.taande
een wuar en nanwk;-eul'ig opgaaf is van mijne rekening al,. Th",narier van den Afdeelingsraad van Pik.rt.berg 'fI)Or het half-jaar
geëindigd 30 Juni 18f'7, eu dat de balans is zooals gespecificeerd op neyeWl~nden Vbl'1ll C.A, 45 A. '

o . • 0" NICO, J. VLQK, Theu.urier.
Geteekend voor mij. 0.16 getuige, dezen 28 'Juli, 1897,

~, Haver, Garst.
Koloniale Haver en Alfalfa Hoo

in balen.
Mielie Meel, Olie Koek, Groene

en Geele Erwten, Linzen, Boenen,
Natal, Z~artbek, Yan Zijl, Roode
en Witte.

~ppelen. tafel en moeren van
veraehiedene IJOOI'ten.

J, DO:?t!:MISSE, V.R.
Geëxamineerd en goedgekeurd dool' den Raad op deu 3 September, 1897, Fairydale, Wepener, i

10 Sept. 1897. !

A. W. BAKER, ~oorzitter,

O h d , 0 . h d' ZUjD-~FRIKAANSCHE T1MEB~Bnge uoro: nge oor. . LEVEN~~E:~~~;RIIG Assistent~.&1noodigd,
_ ' I M!lA'rSCH."\.PP.IJ. ' v P de wijks doJtp School te ' SI4 BurJt·1iraa1i.

J
- , " I . ." ZASTRON, district Bouxrille, Te1egra.Da8: LIBERVAN.

uis;J~~l'~~tK~~!fsn ~:~ ~~~:~~"ke:p~;~::I~g~~~~O;~ ~~n£:'oel~!:á~ !0 PQ E RIC HT I N 1845. O·X·S. 1 ' Postbua 16'1.
eene menigte Breekwaren, zooals prachtige Kamer Zetton van 108. Gd. alaris £ 20 's jaafs.

il d d G
' 'IV erkzaamheden te beginnen op

en me~r; or en "an 28. 6 . tot ~s.; lazen Kelkjes van Is. 6<}.. G.. wN;JJr:·f.};,d bIj Acle van Parlement 1881 1 NOVEMBER 1897 J .
Water Glazen an 2s. tid. tot 7s. 6d. j~namelled Waren een specialiteit. . Heere» Applican~ worden ver-
Verder nog alles wat tot de huishouding noorlig is, zooals de Wereld. ){11Vik'wtoor: DA.1UJIHfBTllUT,Kaapptad. zocht zich "V:Oór17 OCTOBER. a.B.,
beroemde BOLINDE lt STOVES. Nos~ .16, is, 5, G, 30. bij den Ondergeteebnde aan te

0,0 1;< : ' lo T ,k,f;:;,. ilL rl"róan. m~rnfontein e" melden, met inJluinng van g~ . ZUID-AP'RIKAANSCH E
Wijngaard ploegen en Aar4a.ppel Moeren voorhanden. I JohflnlU!lbu,r:. tkeerd6 afsMrijkm v. liunne' ge- KONINKLUD VAUJ)IDBT

Standarqs en net. en doorndraad. DI.UTluan: tuigachriftAm van !bekwaamheid. -
All. ord .... lD.t .tlpth.ld. ult.,.voe...a.. Hon. ALFRED EBDEN, Voonitter. goed zedelijk gedrag tau dé Iaat.lte De II CAtTLE MAIL" MaatechapplJ

H. K. ARDERNE. School Comniiuie. ~,n Predn!ant __L_

a " ....AL.E HENRY SOLOlION, Su. waar ~tLPlieant w~rkz¥ui 'wal DB 8t00mbootn c1eer LIjD YedNkbIJ

II ..,~ AY" .BEII ~t~~I~:t~itB8,=h:K~haP ~r ~ .... w::r.::::~am.:
F A A R L- I i.&:iE~tJ: 1;JiDij~ re,.' iak.08tén.·PIi teaM dGPl'.. t:':...-:...~: :=.~~~•

____________ ~-_-------' Hon. J. X. KERRDUN, lI.L.A. mtantiea .-ullen wcmJen V8J'IOecl. ' '. .. I &tUTI GIJllIIXClfDIG' N.B~ De ~. r' ApplicaJat lep&. I-B08LI. CA8~ ',...

·W·1. ·T' El·' , P'I", ;,p.,. E··.· .··1··•:~~;;:::1i~~~:~..a.:: i~~l?= ~~~~, , .: I IRODJ . IITDIS'l sau• Da J DU~LB88I8 II_ac. .c. Lu p_I._., • lOJDSDIJ . D • • !l,eew .• r!.... , ... .....
GeAul &l4gdÏlltZtUci.A~ I' Sec. $oboel Oom. ), ou.ou, Iatrat

Zastron, O. V .8." i ' t dena eD "--loll
.,...~ ","""=, 9 Sept. \,89. 7. . ii ' ~&_~.ap\. W4&DD, _tnot 11

GiMe •. '1 D.:,........ ,....,....... GE.VRA.AGD0..:.. "........ .. ,................-":1:: ....." EENE ~ v~r de ;y_ _te,... ~hool te Ktugetedorp, Z.A.a. ..
.

...... I t. ~L~ 8a1arit £120 nAP,.,uu.l.-. .,Toot 'Vlracht of '0..__ ven _ ...1&t!£!!!: ., 1"••• tO/.. r--, ''fUU ';':_1. b de & --ti" - UHf'~ __ ~ ApplicatiM met ;etu~ ....... ij', Agenten TIlD de CASTLE~)lSi...=-,-- ..I...... vu bekwaam. heid ~. "'-1__ ,'.' ·KAlLBOO'l' lUATSCHAPPIJ, (Bpkt).. :r..... s-. lidmaat.oW-p .een~ef;,~~
~...:.,:-......!\,.~ Kerk zullen.~ de, onderg.-.

....... !I'Ii!ItI.".. ..I. bilde worden lDge;raebt tot 80
__ bid 'rit ..... Sep.,1897. ! '

Appl~can~n; van -.neen bui~b.
landscbe . certiftcateln . voorsieb,
zullen zich f moeten ierbinden het V~O_ LZJ_
vereiach~ Aanvu~ Examen af .KONIBKLIJU lfAlLDIEN8T
te leggen. i . '... . -

J. C. JIrtJlUN. mo'8TOOJDOOTlW.T8C1WPU
. ' y. . School Vom. CBaIP.-H'Tl.

K ' ----rugersdorp, Z.A.R., , nB .1tWlIaootft - ~j ,.....
31 ,Aug. 1897. : .v tft~,"1t1l Kaapet.d _·&DgeIaad

-liaWn. 4nIl cln anderen W 08DICIa« tG
" ~ I:m., :ala ondtll'UDlegpDlle

VOOJl ·DGELA1m.
",u-.~. .&5~Kapt. !tnllOLDI. •

liep'- &-lIOB1UN 8erew), Kapt KOLOIJT
< If 2I-'1'.AB1'.AB, KO.TOII.· •

, nTh.JlOOD"i'"'VOOB DOBLAlfD.
GASCO

l
.. N (Twita 1Ierew), Kapt. lI.uTIlI, omtrent
....qat..

OBUUR ~ IIerew),Jtapt. ~,omlmlt se
.. ~ lom), Kapt. BIWDlD, 0IIltnDt ,"'1MIr. .(Jj.~tTf: Jcftw), Kapt. Co.lP, omtIeDt II

tb .,•• :lb&techappij'1 mooie Stoom
~~:t1TH.A.lfPTON Terlaten TOor... v..H......:_~kort Ila eie aankomst TIll-hooteu.,
'.BETOVUA ABT.lESaaarENGELAND

ZII'Xauaden, worden ui.. •
Jftll&!'lilll!'l-.... nil 10 PerC8II'

PRIJZrE~ ZIJN" AANMERKELIJK VERMINDERD.
\0

Boeren worden uitgenoodigd' te I
SOHRIJVEN OMONZE PRIJZEN

GEO. FINOlAY & -GO.,
GHAVE:-,STRAAT, KAAPSTAD.

... -...

Kennisg~Ying! KennisgeYing!



e
ten Lan.
n n

IlZ., kun.
iderh
~Depa.rte-
.cn, Cal
re luren

:1 ko.-tste
het werk
«Iernem Il
twee vol.
n voor
van het

ender niet
len

FEN,
pekteu
eWer

"~.
trek 'ta
11 rng en
'uWEL t,
•

E
UIRSKI

·k, Groen
1, Boonen ,
~ljl,Roode

noeren VaD-

a.a.t.
i-
us t>7.

CH

LDIE

at.schapplJ

11 Lu alaa

ALL, treilt J'S

ervo- met
Je C.-\.8 E
'IJ, (RWt).

JH
JENST

'SClllPPU

'pt MOLon.

KI..l..ND.
xr I', omtl'l!Dt

, omtren ,.

. om & II

(omtrent Jl

lO »e Stoom.
t riaten voor
k omst V

\1GELAND
irde u
• I\) PCreeD'

JU. E.."iS

n-,

!

Deftig UW HJ .
, ARAI8 E~ JOUBERT.

woor-den
/',(jI J!41Ic:nl

MAGISTRAATSHOF.

(r'J'lr (Jl r r Ir R Piers, resoleut
111.1.1}I,~t raat )

DI~SD IJ" II S ·'PT :)IlH':U, I n

dertag.

1>1 ax r t:1 "'"
)r~1l gm" t Il \ er t h

te cl L. volgt ;-
Voo tier

J P. Ret.ief. P zn
W . Tl lt
J ~: R tiet. Pzn

do
J H. Dun
J

R BOND.
DON).

'11

\, IJi I'FllL
!' (. [_UIC)' werd

WOLSELEY,
( I'Cl n c",.rr6J leni.]

pul.hek» ve r
!..lllde Jer 'Vl'
\ r 31,1

den afdeelingsraad van
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:1 S ptcm er I \17.

B'll\d!;\ r..{,\d l~ gel o ude n up Zaten 19m1d
d -! (lt.'11 ! !dt'! dezer IQ dl' "'lot v II de Paarl
......hj~d ~()I!£I'n~ adv ir tcn t re III het l)uII))I'II/ die
, rgl I, zo n erd door Jen \ oorzrtter de

I ht:t._f I) \1.11 ti de upkont:'lt \0\ zeer}
I \ rl'd ..!t.:Ild \o ...r 1 me t bet (}iJ' (lP Jc aUI taasulc

c l ' ! l' t II de l,'. r ;;1'\ e~~de ru udcr pc-t
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(; bi.tcren \...er.len per de Hawarrlcn r
ver on .. ruw gon.I utt ·"oerd, t op

'aD 26 I.I02.
d 'r~ rIut ie N.\T.\L· SPOORW C1E~.
t- commisare PIKTE IIURITZBURU,) 4 Sel' .-{Per t. lt',"TllIIf)-

Het ~l C' koR" ,oor de \'·'X"ak.0.1 .h-n 4dl'0
·1('I('r . ucltgd, oc'tlmagt £16,~h:1 lCét',1 .£l'J!1I2
roor d.,..,lfdc wee rer leden Ja:u'.
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