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WELLINGTON.

TE

GROOf'ERLANGEN,
Distrikt Malmesbury.

.n verseha~•.·

DE Lê"-r J IC' >BL,; JuJlAXNES kUB-
" ilUi, heeft de enderge-

teekenden gelast om Malmesbury, 17 Maart, 1898.

~~D~~d~~n~m~~r~!~~.PUBLIEKE
HRL.\\(;EN, gelegen aan de
Bergnlïl'l', in deze afdeeling, pub- Te worden gehouden ten Dorpe
heK te verkoopen, de ondervolgende,
best<iandellit:- ........... -:B A 1Il..~,
Levende Have, als: -... \iJ.... __ \iT' ......
16 l'aardon, ruins, sounnigen ge-

l~rd, van :2 tot ê jaren oud. Op DONDERDAG, 7 APRIL 1898,
30 .lan led Beesten van good ras;

~ommlt;~ngeschikt voor den slachter.
;,) A:\!lt~el Bokkcn .
lIlt yet' lo in cocde conditie en

tal I.. ~'.'!' pre~l'~t zijn op boven-
j1u[l['jdul duturn.

J. J. LAUBSCHI<;U .
J, W. JIoorrt:es Jr. & Co., A1s1a.gers.

v "I:d ,,:.1\"11 t, .or,
~1.1i:;:, _1!'LlJ, 2 ~Maart, 189S.

, '{ I ~ , ,

081 9 U'U." '. YoorZDldd""" -;<.~;"i>:':

DE ondergeteekende behoorlijk gelast door den Execu~ur in ,~en
Boedel van wijlen de weduwe MooRBEEs, zal per publieke I veiling

verkoopen op 'oovengemelden datum, de volgende :-

I. VASTOOED. ,
Zeker E•.f gelegen in het Dorp TULBAGH in Kerkstraat, met een

terkgebouwde Dubbele-verdieping Huis er op, bevattende 12 groote en
~uchtige Kamers, Keuken, Dispens, Badkamer en onderaardsche K'Old~8,
alsook een Stal, Wagenhuis, Buitenvertrekke~ en..Acht-erplaats,. ook een
groot en prachtig Tuin, beplant met een aanzwnlijke hoeveelheId gesor-
teerde Vrucht en andere Boomen.

II) LOSSE GOEDEREN.
Aardappe/-Moeren I

O~[1 .1,il·IIJk te planten. Speciaal
i, ::~!.O('hte "Scotch Main-

CMI" ' I)lll:rzaam cn Veeldragend,
ti,· h,·", .\ar·dal'pf'1 voor de tafel in-
!lI ")''I'd, of ;rl Zuid Afrika gekweekt.

Uberman fBnirski, 24, Bnrgstraat.
I'" --

;0,. I:·" : :.; Tc)rgrammen" Liberman."

2 Kleerkasten, " Houten en IJzeren Dubbele Ledikanten, 4 Enkele
Ledikanten, 3 Sofas, 1 AanzittafeJ, 4Wasc!lt_afels, " Kl~~els, 3 sett:en
Kommen en Bekers kompleet, :J.. groote Spl(.'gels, 8childet1Jen, Madell'a
Stoelen, Venster Gord~neD, Tap9ten, Vloer Matten, ~taande en .Hangende
L 1Naai Machine Aarde en Glas werk, 1 meuw Cooking Stove,
1~k~~t,1 Meat Safe, g'Wa.rer Tanks, 1 IJzeren Safe, 1 l~t Timmer-
mans Gereedschap, 1 Kapkar, 40 Bloempotten, en een menigte andere
dingen te veel om te melden. . . -

Vergeet den dag niet, de~ "'Iclen. April, J.aes, wanneer
alle Losse Goederen zullen verkocht worden .

ZONDER RESERVE.. .
MERRINGTON & ADAMS,

.Algemeene Agenten.

Wijn of Koorn Plaats.
Gl::\.ln.\(;DtcKoop, oone Kleine
p. \\ lilluï Koorn Plaats in Distrikt
a.1rl CJ) ~tdlenbosch.
.lien gt l'e kenilU! aan Chas . Adams, Afslager.
J. fRED, PENTZ & Co.. Vendu Kantoor, :

Wellini'ton: Tulbagh. 21 Maart. 1898.



Speciale' Algemeens Vergadering
, Aandeelhouders.:

van

sdd wr Tot.I.
... d. • .. 4·

00;0 -62011' 'I aoll 7

KENNISGEVING geschiedt bij deze da~ op ~aándag, den ~-
den dag van April, 1898, om 4 uur, 8 n8Duddaga. eeue Speeiale

Algemeene Vergadering van Aandeelhouders aal gehouden worden "0
het Kantoor der Maatschappij, hoek van Burg- en Wqalstraat, Kaap-
!Stad in termen van Sectie 16 van de Akte van Overeenkomst van dele
Maatschappij, ten einde genoemde Akte te veranderen als volgt:-

Dat de 2d~ volzin vnn Art. 2~ als volgt za] luiden :'":'""Milt uit-
•• zonderlug van den Voonatter en Besturenden Dlrekt;eur zal
" geen Direkteur aanspraak hebben op eene. hooger betalln~ ~an
"een van Tien Shillings en Zespence sterhng voor .elke Bltt~ng
" door hen bijgewoond, het juiste bedrag van zoodanlgE' betaling
"te worden geregeld door de Direkteuren selven.'

Dat Art. 34 Als volgt zal luiden :-" Deze Akte VIUl Overeenkomst
II mag veranderd worden door eene .resolut~e of resclutiën, BaD-
" genomen ..op eeue daartoe belegde Speciale ·AJgemeeue Ver-
"gadering of op eenige Jaarlijksche Algemeene Vergadering
" van Aandeelbouders, door eene meerderheid van stemuum door
"geregistreerde aandeeien vertegenwoordigd, en zoodanigto
.. verandering of veranderingen zal of zuilen aJadan moeten
"beschouwd worden alsof zij in deze Akte waren geïnsireerd,
"mits dat geen verandering gemaakt zal worden zonder een
.. kennisgeving aan Aandeelhouders minstens een en twintig
"dagen vóór zoodanige V~rgadering."

C. P. SCHUtTZ, Secretaris.
Kantoor der Maatschappij,

Kaapstad, 11 Maart, 1898.
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Pro~pe~tas VBn laet Zuid·Arrilulan8~be
Prospecteer Syndicaat.

--------Total •.• o 0 0 781 6~. 781 6 •

Platbergsd rift,
Dist. Ladybrand,

26. Maart, 1~98.TE worden gerpfI"istreerd onder de Beperkte Verantwoordelijkheid
wetten der !(aap Kolonie en van eenige andere Staten in Zuid

Afl"ikl\. Het Hoofd Kantoor to worden gevestigd in Kaapstad
Het Kapitaal van het Syndicaat te worden vastgesteld op £48,000

als onderverdeeld in 1,:WOaundeelon van £4-0 ster liug elk, betaalbaar
wat betreft Onderteekenaars Aandeeien met paaiementen Van £ 1 108.
per kwartaal (gelijk aan £6 per jaar).

Werkings Kapitaal 1,100 aandeelen (aan het publiek
aangeboden) .... ... ... .... £44,000

Makelaars Aandeeien en voor Oprichters, 100 volle opbetaald 4.000

MCGIVERN & HEN,RY

£48,000

Voorlooplge DIrekteuren.

P. F. Lindenberg, Direkteur van de AfgemC'enc Boedel
Kaapstad,

W. V. Simk ins, MakC'laar St. Geerges Straat, Kaapstad,
P. Visser, Jagersfontein O.V.S.

Solliclteurs.
Tredgold, Mc Intyre & Bisset, St. Georgl's Straat, Kaapstad.

Bankiers.

De Nationale Blink d-r Zuid-Afrikaansche Republiek, Beperkt.

Secretaris.

S""1I'Iranrl ...l.nu, optie tot :3 Feb., l~)OI, gelegen tusschen Jagersfen
tein mijn eu Kimberley mijn.

Olij,;cnf1nlt'Ï11, optie tot 2i Octo'icr, 18~0, g-e!egen in Jen Oranje
Vrij Staat,

2. Om door koop of anderszins zulke andere eigendommen te ver-
krijgen, als het Syndiceat naderhand za] beslissen, in (le Oranje Vrij
Staat, de Zuid Afrikaansche Republiek, de Kaap Kolonie of elders in
Zuid Afrika, en dezelve te verkoopen of tot eene Maatschappij te vormen.

3. Om op zulke eigendommen te prospecteeren, ontginnen, werken
en graven naar Diamanten, Goud, Steenkolen, of eenige andere
mineralen of edelgesteenten.

4. Om zulke eigendommen behoorende tot het Syndicaat of
eigendommen voor tlotatie aangeboden tot ::5.1"111; 'eaten of Maatschappijen
te vormen, of dezelve te verkoepen voor kout u.ten of aandeelen.

Er is redelijk vooruitzicht dat het ~yndicaat goede eigendommen
krijgt, daar er in de:n tege~woor?igen .tiju geen verder veld. voor Pros-
peeteer Syndicaten IS dan ID ZUId AfrIka. Deze m~dedeelmg k~n ge-
verifieerd worden door de onlangs gemaakte ontdekkingen van Diaman-
ten, Goud, Steenkolen en Koper.

Men zal zien, dat dë oproepingenverdeeld zijn om een tijdperk van
een weinig meer dan 61 jaar te dekken, doch men gelooft niet dat het
noodig zal zijn bet volle Kapitaal op te roepen.

Zoodra voor 300 Asndeelen aanvraag is gedaan, zal het Syndicaat
behoorlijk geregistreerd worden en beschouwd worden gevormd te zijn
en met het werk begonnt'n worden.

NOT.\.-De verkoopers nemen geen kontant geld op hunne opties en
rechten.

Het eerste paaiement van £ 1 lOs per aandeel moet bij aanvrage be-
taald werden.

Cheques moeten betaalbaar gemaakt worden aan den Secretaris en
gekruist de Kationale Bank van de Zuid Afrikaansche Republiek.

Aanvragen om Aandeeien te worden gl~mllakt a.m P. LI.N ErK &
Co., Pearl, en ann den Secretaris, M.\Y:HIW NASII, delwyn Kamer", St.
George's Straat, Kaapstad. 1'.0. Box ;ii:!.

lIJ" Bezie ons monster voorraad
Winwr Dres Materialen, en ~f een
proef-order aan onze nieuwe nre..
maakster. .

Wij waarborgen satisfactie.
-V!N-

McGIVERN & HENRY .·i.KDStbareHn~en en·Erven
'I. ""L,'nu, r" 1-.... ~ï:J fil!t[1,',iI'"J"_: - "

1,.. ;;~.j:I h,l, X,i.Ulr,~":, ,; -IN DB-Hoekvali Pleill eli Bpi. Strate»,
KAAPSTAD.

SCHUTBERIOHT

TE worden verkocht nit het schnt te
Krugersdam op 22 April 1898, om

10 uur r.m. lndien niet gelost r 1 rood·
bruin kpl ruinp'loutl. zadellll.t!l"bb op den
rug, o,!lltrent Il of 9 jaar ouU''' 1 rood
AfrilfUnder bul, ongemerlrt, 3 laar oad i
1 dOJlkerrood baster Mof bul oQgemerkt,
2 jiaar ond ; 1 zwart oil, linkeroor winkel.
haall achter. 2 jaar oud,

J. L. SNIJKAN •.
.Uft"'tAJl'.

'I. " ,) 'It - ~'..<Departement foor Onderwijs, Kaap de Goede Hoop.
BENOODIGD.

EEN Principaal voor de Landbouw School te Btellenbosch, Kaap
Kolonie. Plichten: Klas onderwijs, algemeene toezicht der school,

en hestuur van de school boereuplaats. Moet tevoren oefening in de
theorie en praktijk der landbouw, en administratieve macht, hebben
gehll.d. Appllkl\tl~ getuigende van. dtl8 applikuuten ouderdom, gezond-
heid en kwalifikatiën. den Superintendent Generaal van Onderwijs,
Kaapstad, Zuid Afrika, te bereiken "ÓÓI· 15 .\lei aanst. ,

Salaris £·jOO per annum, met vrije woning, enrantecenen waard
£40 per jaar.

Krngeflld:.ItI,
Afdetlling HAy.

Assistent Oevraagd.
DE Commissie der Vrijbu~he

Publieke School ~ sppli-
katies voor de betreikiDg van
Eerste Assistcr.t. ." . ','

Sal'\N £150 p~r jaa.r,· mQt "ne
jlUlrlijk8che vermeerdering Tan
£ 12 108.• tot op £200 per hnno~.

Appliksnten moeten inat8at' ZijD
de Hollaodsche taal te lamnen
onderwijzen. Plichten voort te
zetten op 2.j Juli, 1898.

Applikaties moeten vóór 30 April,
1898, vergezeld met getuigschtilt.en,
verzonden worden aan

K. D. McKENZIE.
Hon. See-,
. Pub. 8chpol,

'.. VrV~q~:

KIJKT, DAMES r
UMKISGEYIHG VAN VERHUIZING. Een ander IJtozen,ling van onze

~ .', ,'VEDG'VOOD PACKA.GES
DE HEU{ I,: 1. ~~BO~:r, 1a1!J· 59 Stukken voor 20/-.

heelkundig Chirurgijn, heeft I l\J,;>H.\.\!'DE (:IT

z~Jn cousulteerkamers van de Gu~~. DINER SERVlr,S ...•• 26 STUKFs
• dian Gebou.wen verplaatst naar z.IJn THEE SERYIES •••••• 2. . • _.
tegenwoor<:lJge Kamers III J<.:s"

~1t1'sGebnleD, 92, !dd.fley Strut, 6 Breakfast Kopjes en Pierings.
DIREKT TEGENOVER· I Z d Cid' Ord _.,_en e er voor .-- en ver-

P1JN1.00zli! TA.'iDHBELKl"NDE.- Cel- i krlj~ u een.
luloid, Gouden Plaat en Stopsels' Bes!e waarde ooit aangeboden.
.~ia1iteiten.

Fooien seer billijk.
8J>eCiale aa~u~ aan moeilijke i

,.vallen en nuspasamgen. '
CONSVl.TATlJ!l V&lJ.

TANDHEELKUNDIG.

-_._---
I{11~NN l~G 1.CVIN Ó
( " E LD kan van den oDdergetee.
J kende worden ver~ voor

Eerste Verband.op Vaste ~
in deze Afdeeling.

A. J. LOTh""ES.
Springbok, Namakwaland,

Kurt. 1898.

DR. J. C. AVER 6.: CO.;
....... ....... ,U.S.A•

___ ww www.""""-..... ........ .,... ,..,......
WINH-~":~~uis,

J)arliDJ !:itlIlt, Kupltlcl.
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15 .en t6
door cleDo~bDd.'0' II ... - aaiddaf_Wmak&,

E~?a~S!::IIII=YOI-AI-
lW, ...

loapectqer, nil de bier ~e
'filii w~ .001' en tt;dpert .,.. eeD jul'

af kenn~,.a ~ ..........
Teudenan lulIiaen .oor eeD of __ 'nil de.,_,,_b !Mou. ieDdereD. ID _enD teuder,

. de oameai ~... wordeD, T1III tw.
. eo beboo.ljjU bo..,..., l(OeCIpbanJ &e
. ,,0~8Il door de, Bud., 'fOOI' -de beIaooJ'lijb
'wWvS'OriDg1'&0 h1' kontrU' da, lAl lIIOIItU ÏA-

, ~ ...orden. 1- De't.orgeo __ ba__ ea .w-
. 'tall &i£hwl.cD ol deo ~~ ..... of Ijj
moetea IIChrjjvea fAD deo ~, da,

, lIjj pwillig aoa", borpa op te ....... eD de
kontrak1eD &&11,:;...... Op deo _... ftD
'eiken Tonder, Meul: Ttrder -lf'_'ep.

, De laagate of teDder Diet -'p.....jja.,
aangenomen te w~rdeu-

Behoorlijke ".&er opvur eD tI_ "ONII
_lea gemaab eo OIIIIerbaaclla wordeD, JUCI
de ,.heele lenp!na ieder. SeeUe. Voar ver·ur iDlichtingeo!doe IIIIII~ bij den onder-
wellende, bij ,.".. Ir:aDtoor, 'fOnII8Il 'RIl de
ko.otnk1en klUlD«!JI, VerbePG worden.

. _'OOnl1l'1lGIUI.
Bcgil!oeod ...... beL -.-_ter ~ no de

ZadelbOODllIpruR bp, de pJaaa, Doordrift, \0, d.
drift van lIelpalabal:, 8ecti_ 4 bepmende
,.án daar !.ot de ~heidi.ap'1jjn, TUI de Barkl,
Ooet en Dordreoih* IIfd_linpn op de ptea ..
Wal.erkJoof, ..Jl. :drifteD beIehermiqS, eD op-
houdings mureo, eD _ter <IP"UI, eD .Iwan

, voreo, i1JgeaIow.~,
BELL BfVIEB HOOFD WEG.

Sectie 4, bercinDend. TUI beL au. _ter merk,
van de Sterk Spruit op ~~ plaat. lteJmore, to,
Daar de Ooe1elijk. ecbeicli.ap 1jjD,bei .... OP de
plaata G laa Ne"i.a, alle drif&en, opboodinp, ea
beecber~ lOureD, _ter OP""'" eD dwan
voreo in~w.o.

A.
Bellrivier boofdw., seetie 3 TUI he, Zaidooa

\eIIjk Jaap.lerui8l'k, "an de .pruiL op de plaa ..
t< (Jav""," naar h.t ..... telijke Iugwa\ermerk,
'VlD de 8lerkapruitri"ier OP d. plaata )(oe.b.
ford.

Donkerhoek T.,r.eg, 'RIl WII&I' het nii deu
Bell Rivier Hoo~wer pat, tot waar hei mei
deo BekspruitT.oeg 'fereem,t.

Tenders, word. ook gevraacd.ooala bo'fea·
gemeld om een ~ mllor \e makeD, op
de soijding van ~~f, no de guit, \ot OlD
den eerste druil 'fan bo... 11 de hoor&e, aiet
minder dan de h~ 'faD drie, 3 roet, _ wee
voet breed, W. worden aupwe_ door heUti
den beer, C. I. 'van Pletseo !..AA op deo
Weil Inspecteur, de ook bjjaonderbeden no
opbouweo &al "'e~eo.

T~wEoElf.
Sterk Spruit 'llakwea seciiee 1 en 2, sectie

1 beginneode 'flli de scheiding no d...... 0

Bellrivier eo S~k Spruit, op de plu" Mo:
.eah Ford tot jde drift no de 8\erk :'11" uit
0l' de plaat.. B~ord. Sociie 2 b.'!;i"",,"Je
van 4aar ingCIIlolim de nieuw. afwiiking op de
pLuis Glee GUry. !.ot de 5':hoidinp IjjD 'VlD

"!Ikeu :\0. 4 cn 3 de plaat. Knighton, de nieu ....e
a!wlIk:I:g ral door den W~ Inspeetear uo·
·l!~.... en worden de o••k bjjxonderbeden, nn
opbouwen ""I ve.-..:batfen, alle drifren op-
houd UI:'''', en bescherminga muren, water opunll,
en dwaa rs voreu loge..IoleO,

T"J:,""i"1l Stcnkspruit tak ....eg. seeties 1 eo 2
beginnende van de lliieenlooping 'fan de Bell-
rtvrcr hoofdweg' te MoeteN plaata, .... r het
Jaa!;wa.termerk 'VlD d. drih op de 8w.rbpruit,
op de plaats Broa.dIord, 'fan daar OUl' de Yer·
dcehn;;sliJn van ....Okeo 4 eo li op de plaata
Knightu~, de voorg ... w.lde Terlegiag op de
plu,," (;l~n (,;anoy, 141wordeo inbegrepea alsook
alle driften afweeren<le en t-cbermende moreo,
,. "t.JC an~iJlIlguD ; de weg iuspectenr aal uo-
toouen, cU all .. bijzonderhedeD n_h&JI'OA be-
tro~k,.I!lk de vOQrgestelde nrlegJing.

Zuurvlakte T.kweg, 8ectiea 1 eo 2.
Bo,,;inneode T~ de ,..rdeelior 'faD de wegen

G ly AaI naar de verdeelina "an de Zawvlakw.,
en 1I"nmin",,~f ....eeen op d. p~ Vale of
Heahh ""le druIleo, .fwerende en be8c:benainp-
murcn en water afleidingeo iD begrepen.

Op .... t,
H, A, MEINT JES,
Apnonde sec. Afd. Baad

,\ {,I. R,ad.luntoor.
Barlde,)' Oost, U Feb, 1898.

Uit.tekende B8rglAa-t... h. pf,

Bezendingen van Koloniale producten ftJl oftl'.cJe 1001111.sullen
I'M spoortrein .vervoerd worden tegen speciale lap t&rieYeD uriM' a.e
vcrzending briefjes gemerkt zijn" Koloniale producten." '.

Do maatschappij verkiest den verTOel'prija ,.bij":~~,,,~
,oclleren to Bulawayo W betalen 811 de kOateD af te:1ItekbD ~ ..
.pbrengst. . ' _."

De maatschappij is tooall!l men uit het ~ al bémêl'hD,-'
'en zeer ',T: Lt woordelijk lichaam en waarborgt alle zaken aan haal'
oevert 1': ,:J : i np eeue behoorlijke CD voldoende wijze uit ~ voeren."

A,~" .. O'-;}' goedoren : Den .Marktmeeater. Bulawaro lfarkt:.leD
vantoren .\t::;tst:hnppij. Beperkt, Bulawayo.

I'ost Adres: P.K. Bu:! 212, Bulawayo.
Bankiers. -Do Scaudard Bank van Zuid Afrika, Beperkt.

Maakt geene orn.hedrrfng
Voor gij de Page Draadheining gezien hebt. .

Geene windpaJen ; geene palen i vereiscbt· geeDI uudaoht' Da de
oprichting; altijd stevig. '. . ; i -,

De sterkste, goedkoopste en doeltre!fjn,date heinjn, in de _Id. ',
Komt in rollen klaargemaakt; sal "e8D JMhalI mt- of een Olifant

in houden.

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

II ET liENAS HEN ALLEN.
'rl.J~HEER,-.Ncgen ma&IIdeD geleclen
..., betuigde ik in l!en brief ... a 'nD

,le ,:c-e,le uilwerking Tan RHEU1iATI.
CC no in mijn geval. III: beD60 j_ oud
en t",h ~:l laren lang geleden a&II OHRON-
J!;l'IIE ASTHllA en RHEUMA.TIBK en
•ocht ",dIChting van vele beroemde~
kondi""n. en probeerde a!18!! sonder b.&t ~
vi udeu en had 'in mijo geval all. geloof m
mCTl.ch~lijko bekwanmbeid 'V8rloren, ~ ~
ik HHEU MATICORO probeerde ea meeu
zijn mijn Neuralgia, Rhenma~1I: en pijD_
in lHK.fLl en "'tIgezicht vordwBDf'D en het
nico ... i. ver en ....ijd 'ferllpreid dat "'OD.
meester V!Jr Rooy amper heenemaal geIOIIIl
... 8.8 var. .lie wonderlijke MedicijD," eD di.
was werkelijk: bet !levaI ; .l.k.n die h~
probeerde tn.Vllt!lt I..,t a.&Il.

D.. heer J Ac'Vb ~.Ut ZUL YA VlakfonseiD
(3 uur van S"',ju.. but'l(), i8 genese. villi
.een 8chiJllblUU' ullg" .._lijkgn" YA Bhea·
matiek en Jieh\, Nvvlt, sei sijn .....
Mevr, VAll ZISJ.UU lUi;. w .. «-III'JP"'"
nl VIlO u Kuott.t Zi"kte," ....... sij Iae& Doe-
men, De ~.~ duooia HHJ!:~T1CUBO
deed de lijd" uC1ejOl,ge lDa4 luUt llape11eD
medecijn wenl. ..uol14llns111l ~
hoe ....el de buna 1111 niende ..Mln dM
",ij oiet verwaebteu Ja\ hij 1... _ -. -
"ij tll'ee·m4al_~, en "etnip "all d.P'JIII"
krftCbt" ~1Ul U lUlKUlUTlct1BO .. _
PILLEN,

De DlI'le beer t.lO Du WIIU,"" .............
• ,rd gen4!letl doO, een bo\&eI.

De boer .\, cd,nzn, Bnod"W, KWlWIIurr.O.o.
.nwl .huielijk "flI!licbnor. Klja _ lu -~
k'hl)\JH\':lller, de ""..er I. A. 8.n, ~ ........-.-
Illlr, .... <Inrr .... td~n ook roe- ~ Ik .... DD
,I ..itcn -1. "IIJr u. dankta ... 'tTieUd. I. C•. JaII
JONES RHEUMATIOURO.
net ~r,.. I. ZUII!·,Urik_1Che ~ml4del yoor
J 1"lot, Llt."m,lick. l'bellm.ti"cl. JieM, Lead.
Jj .•J, I. II.·" I' J ,cb~. Al\I1ll"lir.ht.pij-, elU. eD beeft
T'~'" ..lnll.'·!lIlrn ~o•• Jl"II. nel t;~ cia. a..__
DO'ClUd,." ~f'llt'z.t-"b. If ,erkrij;:ba:ar nG alleA"'"
hn 0" WUlk.hen dcDr ""hoei ZWd..Alrika.

Schrijft om Catalogus. Kan gezien worden bij de.Agenten

White, Ryan & Co., Bnrgstraat;~
OF HANDELAREN OP HET PLATTlILAND •

SPECIAAL GEPREPAREERD :VOOR ZUII}·~AfII1
'.~~II.V:I:i~= ! Bemoécligd door d•• nÓl'ill ••

."".. '-t;'
verkoopingen, maken d. Fa-
brikanten zich gereecl om
SUSO,GOOBLIKK_ 1

TB VER8CH,EPBN. . "
- ~ .. J, 1.H

VElUOWGB.A.AR BU ~If

D. G.LDlIO. ft 00.
m:y_ .. ~W,JJlOO.
-lo D.QAll'l'fttoB'i' ft 00.
:I.LAlWJLUUi ft 00,
STJ:PBAJr II4tPHD8OX ft 00.
e~ bIJ &ad .... P.JllniuelL ,~

""'J3.IPIU. BLooDt..,..............w-.
Zuid Afrikaansche Vertegenwoordiger :-

CHAS. W. H,OLMES, .. ~.
Timher S ;raat., ,,p.iete,maritzbura-.

I.'

Een Zeker Middel ¥oor Aambeien Nederlandsche Zuid-Mrikashsche',
SPOORWEGMAA"'SOAHPPIJ.~

" liet Acbbte lODder dar Ierllt "
'liEN LAATSTE.

Nil
:~:'mDENtiI

ltlllllUb~lDldMnat.dIIat.
A. SPO LANDER .\ co"

GEVESTI(JD " JAB8N
CIImometer·, Iarolop II 110kmwn

JI...s~~,
Gouden en Zilveren Horologes in

Voorraad jlehouden...
. "

Kookkachels,"

"\;-

V_ZO_ LXJ-
KONlNKLLJKR )[AlLDI~t;wr
UJIOJ 8TOOllBOOTlWTSCJUPPU

GA, OP' SCHRIJP' AAN

a.• ;ULLEB
46 El471t1A8111AA1, WPlfas.

IXIE, KaapstruL
OIILLl 0 BWSI SOOIT

:MuziekInstrumenum. '
IuziekaleBenoodigdheden
In strumenten Reparatie en

Stemming. .
R. )(iiLLU venqhaft OEnig Gi~g in
de lijD ftJl,Kuziek. Tan bet grootste
Kerk.Orgel tot de JQ9dIc~ Harp.
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KaiII Otb.
&.dl Road., bo· ~,. 'HIERBIJ geschiedt kenni&gev,:f

£ .. d. £ I. d. "1. d.' da.t een Tak van deze B
185 10 8 0 0 0 0 0 0 heden te Hope Town, Kaap Kolonie,

geopend is geworden.
L. L. MITCHELL,

Algemeene Bestnurder •
1 .April, 1898.

.1. De bezigheid voor het verleden jaar was zeer bevredigend ge'".

yeeet..a De Bank had eene gestadige veT'DleerderiDg v~ nieuwe
JekeniDgen gebad, bedragende 688 pCiurende het ;jaar' en het _to~
bedrag gedeponeerd waa £72,382 IBa. 2d. ~ ;

8. .A.ansoek om leenin~ bedragende met minder dan £tII;pOO
-werd gemaakt, waaruit de Bank £67,806 uitgezocht en J;lelegd hd." .

. 4. Het is verblijdend aan te Dl8l'ken dat .de nette ~ der besig-
h81d voor het jaar £666 168. Id. meer dan cqevan bet vong laar waren,-vnde de nette wiD8ten voor bet verleden jaar £3,409 lOs. loa.

6. Het bedrag, groot £3,832 168. 7d., in de ve.rklaring~verachijnende
ala renten verschuldiKd door verscheidene personen op 31 December,
1897, is tot £433 98. lId. verminderd.

6. Onder de baten gevonden in den tijd der h'3l'leving van de bank
. 'trU een verband ol' een plaats nabij Sutherland. in 1883 gepae_aeerd.
, _De Borgen vooraf lDsolve&t geworden zijnde, en ~ .de Scliulde~
. self achterstallig werd met zi~n renten en geen vool'UltZlcbt bad om .ZIJD
positie te verbeteren. werd hi] genoodzaakt de plaats op eene publicke
vendutie te verkoopen. Om de belaugen der Bank te beschermen werd
het Bestuur de kooper tegen een totale kosten van £520 8s. 6d, een
nominaal tijdelijk verlies van £1,659 88. 2d. ala gevolg hebbende, voor
w~ bedrag de Besehermings Fonds gedebiteerd werd. Daar de .Af-
dee1ingsraad de plaats op £2,000 valueert, zijn de Direkteurs ve~zekerd
dat door te wachten totdat de ,tijden verbeteren, men een bevredlgenden
prijs zal verkrijgen.

7. Het Bestuur heeft per resolutie van de Winst en Verlies
rekening over~bracht de som van £3,651J Bs. 2~. op de Besche~ings
Fonds, welk Fonds nu op £82)000 staat, na in. bovengenoemde nominesl
verlies voorzien te hebben. .

8. Zooa.ls Sectie 32 van Akte 24, 189-10voorziet, zijn de boeken van
het Genootschap, zoowel als de aangehechte verslagen, door de van
regeerÏngltwege sangestelde heeren geauditeerd geworden. ..

9. De Direkteurs die nu uit het bestuur treden zIJn: De
h.b. J. P. F. Jurits, P. Marais en H. C. van Breda., die voor herkiezing
genomineerd zijn. De heer C. C. de Villiers is ook genomineerd om
gekozen te worden, en de vergadering zal drie van bovengenoemde
kandidaten moeten kiezen tor 8&Ilvulling der vakaturen.

10. Genomineerd zijn als nieuwe leden: de h.h. D. F. Bosman
juDr, H. J. Dempers, L:W. V., J. T. Ecka.rd, M. Klliott, P. Grant, J. B.
Herbert, W. G. Hunt, J. Lengten, R. M. Maxwell, J. R. Moore, A. J.
O'Flaherty, M. J. Smith, W. D. van Es, M. J. van Niekerk, en A. van W" __"fi -. ..~__ (~..J_. .. bo d 'D_L • 0 ,--_.~ U't-- ..J_ .ZA...J: .. --AB Il ""nl eeeren mite _ .. 'I .... WIJ venataan e .......e11l. "an n...... r...n en I.,._vcn vu ...... AA_""' __ ...

yneveld... . . " Swellendam voor het half-jur geAindigd 31 December 1897, heb~ nagezien; li,) dat (onderwor au JlMlltrw .1Iiern.a)
Il. Bil het aftreden op pensioen van den overleden Secretar18, zoo-, dezelve door behoorlijke bewij .. tukken ,..taafd ï.; (",')dat, in soo ftl' tJa ...ij kunnen nrnemen. ont..-upt.en CIUriD .......

als op de laatste jaarvergadering gerapporteerd werd, stelde het Bestuur teekenel. de eenige &Ommenmjn pl~de gemelde ~~jd~k ontTaugen; (iu) dat de uitgaaf wettig eli Onnlll~ 8......
Gen heer C. Gohl als Boekhouder der Bank aan, om de positie van ~llltiet en Contracten yu den Bud 11; (11) ~ WIJ niet ~ tóeplaten de &Omvu : --- .-~
Q__ ~_. 1 al D--kh ud te II h tB' I eft ID neyenapand Rapport; (III) da, he' balUlI 1llL._ m haDd- YaD «Wil Theaanner beetut (het elk au 0lIl werbliJk
~re_ns zoowe s van l>Vt' •• 0 er. . vu en, en e es uur le voorgeleKd a. op deu _ 18.•., __ la opg8pY8n in den Vorm C.A. 45 A.) en uit een Crediei brJ&DI I!,O h. Dd. ba de
genoegen te ~pporteeren dat hl) bevredigmg ~eeft. . Standard Bank ~ SwelleJldim, en (.n,) wij certificeereD 't'1ll'der W wij de Qpguf van Baten en Laaten ~ ~ ~ ftOr

12. De l~s.t der namen en bedragen op de Banksboeken als onop- het laat.te ha)f-J~ hebben ondenocht dat d_h·. met het Grootboek overeenkomt, ell, voor 1100 ..... WIl kllllJMlDutriDda,--

get;ischt beschouwd, is bijna voltooid, en zal, volgens wenk op de laatste alle deele correct 11.

vergadering, binnen kort worden gepubliceerd. Swellendam, 29 JaDuari 1898-
P. MARAIS, President.

.. cf.
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tt Sri· ;.,;SecretarU
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.&.IIu:raDtie 0 11 0 0 8 6 1 I 6

, 8toorHul' 0 13' 0 6 8 1 0 0
'BoeltFooi ... 0700860106
WegbeluNng Certifi-

kaat ...... 050016076
BolMtiag TerugbeliuJd 0 4 1 0 2 1 0.6 2,

"I_~
"~~ •. 36 0 9
.. Loopeade ... •.. l:ih 10 9
.. Tole. op Hoofd en

MdIeIinp ....... 217 5 0
....... BrOaDen· ...

hJrOa1IteD :-
Ui"'~ ... 18 lO 0
V.....a_i"lf HoacIAbe-
JutiD, ... ... 40 8 0

WegbelutiD, Certifi·
b&8D 060

18056'li
T1 U. i 131 s I,

160013160

9 6 0 ." 11 0' .

80,11 0

o I 6 o 7 3

Halfjaarache Onmag.
.tu. ... ... ... 416719 6 14.0 7 4 808 • 10

" OvertrokkeD &laDIen
of Hoofd en audere
WegeJl ... 261 4 1 0 0 0 0 0 0'"

HrJfjuraohe Puie.eu-
teu ...... M4 2 11 10'1 9 1 6M 11 0

tt Balanaen op Hoofd en
aDd.,.. Wern ... 0 0 0 261)9 9 0 0 0

"Balua op RekeniAg,
t......:-
In de Ballk £0 9 9 0 0 0 0 0 0 0 9 9----Totaal ... £729 18 7 368 8 10 652 19 0,

Totaal ." £729 18 7 369 8 10 QS2 1 9

G. REID, ..} Aadi .,'
F. DOOOE,

Ik, JOH.lli!ll8 ALBB&TUS vu ZUI., certifioeer mite dezen, onder de voorzieniugs nu Sectie 2 yan W_ as .... 1888, dat
bovenstaande een waar en nauwkeurig oJ>KM{i. ",all mijne rekening &la Tb_urier van den Afdeeli~ van S_1leRdaa YOOr
bet half-jaar geëindigd 31 o-tnber 1897~en dat de _laW! is IOO&lsgeapeciliceérd op nevensgaaDdeD V"orm V.A. 065A.

J. A. vu ZIJL, Theuurier.Dr. Balans Kaart, 31 December. 1897. Cr.---
Geteekend voor mij, &lI getuige, deaeJl 2&ten .Januari 1898.

Geiixamineerd en goedgekelU'd door den Raad op den hten CUg vu Februari 1898.
8. VAli ZIJL,

P. B. BOB.CH£RD8, VooniUer.

... £12.571 5 ~
lM.lll 13 4
6O,OO() II I)

b:..)() Il ~

! .ian Kontanti " Verband-belegging"n
.. (;ou1'ememenu eftelden ...
.. Vute Eigendom •.. ..,

Veracheidene PertlOnen
voor verseh uldigde Renten

ACCOU'::t'TT

.&an De p o s i t o-
gélden ... £IH,ïl}ti 14 G

" Do.
onopgeeiecht
b e s cb o u wd :1.~)3:!l~ ;,

-----.t:14,;.ï:!'.I 12II
" B.acber· i

mi~ Fonds ~:!.')(") ij U I
" Hangende

Rekening ... 13 13 \I I
" Winet en .

Yerlies ~~I
t:!;t:!,f)~tt) "' :!

:l,83:! 16 7

OP TIlE

Divisional Council of Swellendam:
For the Halt·Year ended 31st December, 1897.Geauditeerd eo korrekt bevonden.

P. (;. lf. WILMOT, I .
W. F. ST.-\~IPER. IAuditouren.

C. GOHL, s.,cretarie.

Total ... £729 la '( aoo 8 10 ~2 1 9

--~------ ---~---
:Mt.in Other
&.da. &.da, &0-

£1.d.£I.d.

Winst en Verlies Rekening. Total.
e I. d.

Aan Be.cberming>O Fonds voorbed"" overgehracht aU.per
I'1lI!Ol1ltieop Ja.arverg"Jer·
ing 30 Maart. 1~Iï ...

" Do. "oor Bedrag overgv-
bracht als per ..-.Iutie vali
Bestuur .. , . ..

" Best.uurt onk""l"o .
Il Balaru.

Aan BalMS. 31 nOOClIJoor, 18\'6 £U4:Z \1 1')
.. Balans \"&11 Benten &,7B& Hi :! To Balance-

In Bank £24 148 7d
,Ill Chest £19 0. 4d

82 4, 5 . 4,1 2 3 123 6 8
00029916 " Salari8ll of Secre·

, t.ary, Aa.ditol'l ud
" .' aU other 0BiCerS ...
.. Payment. ta )(em.

ber. of the Counoi1
" :Maintenance and Re-

pair of Main BOadI
and Dall1l thereon
Ordinary MaiD Bda.

.. CODatrUCtiOn, lIain-
t.ena_, :Repair and
ImproYeID8nt of Di.
visional BoadI· ud
Dama thereon

" Contributioa. ta Divl.
COllDCil, Bobertaon

" Other Payments. ",ill. :
Deatrv.ction W iI d

Animal ....
CommiuiOD un Dog
Tax

Stationery, etc. ...
ColJlJnilllionExchaD;

ge
IW!Ill'1U11,j1!.. ,
Store Rent ...
Ledger Fee ...
Road Rate Certifi-

cate
Refund Rates

o :; 0
o 4, 1

IJ 0:
18 0 5 ó4 1 2
77 15 5 233 6 2

15 0 0 232 I) 0

:). I':) ~t : I :!
:!.Jilj 4 -I
l.~~':! 1j li

£\I.!l;!8 5 0

" General Bat.&,-Arrean 36 0 9
.. .. " Carrent lbS 10 9
" Tolls on l1a.in and

Divisional Ro.da ... 217 il 0
"Other Sources of 402 6 0 00040160

11 II 8 5 18 4 17 0 0

------------- -_._----------
Ueauuit~rd ell kurr"kt u.,vondt;l\.

P. (; H. WIL~[oT. l • d'w. F. STAMPER. ( AU ItcUr(SL

---------_. ------

Revenue, vi.;-
OutepaW!... ...
Dag Tax Collection
Road Rate. Certifi-
cates o 0 0

15 10 0

'" li 6

o 0 0

~ li 6

1510 0

C. GOHL. Secretaris. 'z7 IIi 0
60 12 0

o 7 6

9 5 0
20 4t 0

o 2 6

18 10 0
~ 8 0

o .') 0Beschermings Fonds.
---------------------- --------------------
Aaa Beleggingen ill Verl"lJId~n
" Vencheidene Pcr:-.ontin ...
" Balans

.£1A;~I II il Per Balans, 3l De.:ember, 1800 £78,000 U 0
:!1~.I II ti' "Wiu~t ell Verliea BedTajl,

~:!.,ul ti II. o\"ergebracht ala per ~lu-
tie gewone J aarvergaderillg.
:lO .MaMt, V~!17 :l,UOO 0 0

"Do. ,"oor Bedrag overge-
bracht aL! per BesluUTl!'
rcwlul'c

.') 17 11 - 2 19 0
2 18 6 1 9 3

Half- yearly Receipte ... 467 19 6 1~ '( 4, 608 6 10
Overdrawn BaluC8ll on

'Main and other ROadI 261 , 1 o 0 0o 0 0 2:> 5 8 10 2 10 10 8 6

8 16 11
, . 'I 9

2 1 0
1 I) 6
1 0 0
.0 106

0'· '( 6
o 6 2

£83,65:J 3 2
1 'I 4t
o 17 0
o 13 "o 7 0

o 13 8
o 8 6
o 6 8
o 3 6

o 2. 6
o 2 1

P. (1. H. WIL}IUT. IAnd· ...
W. F. i'T.UIPER. I l,.luren.

C. GOHL, s..cro~_

Audt'teu:r. Rapport.
Wij. de ondergeteekenden, Auditeuren van het "Kaap de Goede

Hoop Spaarbank Genootschap," aangesteld onder voorziening van Akt~
2'" van 18~4, certiticeeren :

Dat de Balans Kaart van gezegd Genootschap, tot op 31 December
1897, ons voorgelegd en door ons onderteekend, en als korrekt geaudi-
teerd door ons' gecel'tificoord, in ons opinie een volledige en behoorlijk
opgetrokken Balans Kaart is; dat het eene echt en korrekt verslag
van 's Genootschaps bezigheden vertoont, en dat alle door ons gevraagde
gegevene Terklaringen bevredigend zijn geweest.

P. C. H. WILLMOT'r.
Kaapstad, 2-!-Maart, 18!18. W. F. STlllPER.

S'tatt.tteken, 1..897.
Ontvangen van Deponeerdei'!;
Terugbetaald aan Deponecrdl'rs ."
Renten Toegestaan op gesloten Rekeningen
Renten Toegestaan op Rekeningen open ;)1 December
Bedrag Deponeerders Cred.iet, nam. :

Indi,·iduen... . .. £114,845 lIJ 3
Genootschap's Fomlseu ... 2\),950 15 3

Half yearly Paymenta ." £54' 2 11 107 I} 1 651 12 0
" Balance on Mr.iu and

other Boada ...
" Bala- on Account

viz. I
111 Bauk £0 t1 9

o 0 0 261 19 ~ o 0 0

o 0 0 J 0 0 o 9 9

Tutal £729 13 7 369 8 10 65~ 1 9

We hereby certify (i) tbat we bave eumined the r.IJoye accannt of the Receipte and Paymenw of the Diri.ioDal Council
of Swellendam for the hr.lf-year ended 31 D8OP1ber, 1897. (it) t.bat (Iubject to pan.gn.ph " hel'llOf) i~ ï. IUpport.ed 'by proper
vouchel'l1; (iii) ~hat, el) far as we can aeoert&in, the receipts therein entered are the only IlUlJII which baye been receind daring t.he
period stated; (io) that the expenditure ï. lawful and in aocordauce with Votes, Reeolutions and Contnlcta of the Coaaeil;
(t") that- we have disallowed a credit balance £0 911.9d., in the 8tr.ndard Bank »t Swellendam lood (oii) ....e flll'tller certify thM
....e have examined the Statement of .&-te and Liabilitiel of the said CollJlCil for the half-year, that. i~ -gres with t.be Wp,
and ï. 10 far 18 we .can :aacertain, ~ in eY8l')' reepect. '

(Sgd.) G. BIED, } Auditarz.
F. DOOGE,

£72,;}~2 18 2
iJ7,794 16 10

298 4 8
4,294 .t. 2 Swellendam, 29th J"Dlll\1'f, 1898.

144,790 14
Vermeerdering of Vermindering in Deposito.gelden, nam.:

Individuen Vermeerdering £9,814 10 4-
Gellootschap Vermeerdering ;,,234;) 3

I, J.l.COOCS ALBEIITl:S UN ZIJL, do hereby certify, under tbe provlaioW! of Section 2 of Act 32 of 1888, tb.t the above is a
true .nd correct statement of my Account 18 Treasurer of tpe Divisional Council of Swellendam for the hr.lf-year ended 311t
December, 1891, and that the balaDce is lUI detailed ou the annexed Form C.A. 4.) A.6 (~.) 1. A. VAN ZUL, Treasurer.

Signed before me, as witn_, this 26th day of Jannary, 1898. • (Sgd.) 8. VAN ZIJL.
Examined and allowed by the Council ODthe lat day of February, 1898.

(Sgd.) P. B. BOBCHERDS, Chairman.

'1;',048 1.'> 7
38,284 a -1,
67,305 0 0 F.
lbo,711 13 4 __ .ktiple1D, P ... 1,

3832 lG 7 '
00,000 0 0 DE groote prijsWÏDner, voor Hoh-
12,571 5 9 te Rijtuigen heeft eene onder-
82,000 0 0 vinding van! ruim 25 jaren in de
2,376 " 4. rijtuig bezigh.eid opgedaan, en zijne
1,892 1 ï 6 rijtuigen zijn lwegens bunne goede

38,419 hoedanighdid alom bekend over re-
688 heel Zuid-.Afrik.a.
,t22 J.1les handwerk (0 'V_&Jl goed droog

Rout) en g6W8&1'borgd goed te zijn.
Prijslijsten eJ;l Portretten gratia op

unvraag.
Let op bet adres: F. J. RETIEF,

lIarktplein.
Tel. ..u.: lWie4 Karki,PaarL

'AB D. SPUY,11111111 l co.
fll"'-1l AJ#.Il~'f,,,A".t••'.-'N. ........ I<1It • ,.. ~.WQY"~

iiëibut;~bt;.
AFDEELING HAY •

OPs-lot.en ill bei Schut te Jaoobe-
Ion_u, eu te wordell 'Y8I'kocht op

den D.ten April, 1898, om 10 uur v.m.
indJen niet gelo.tl-l V_ :al.e.nie,gebrand
e.D. op de rechterbout, druk van llldel
op dell ng, yopr pootflll ~n, omtrellt
5 jaar oud; 1 blauw .Merrie met een rood
halter .an, pkoppeld UIl de ""06 merrie,
omtrent I) jaar oud.

J. P. BREDENKAMP.
6chuYraee8ter.

BENOODIGD,
EENE GecertiBceerde Onder.

wijzeres voor de Gouveme-
menta Ondersteunde School voor
Armen te Leeuwpoort. diat.Warren-
ton.

Kennis Tan E~ en Hol.
landschnoodublijkealidmaatBohap
van een ProtestaDsch Kerk genoot-
schap vereiacht. SalMria £6() per
jaar met vrij lOgieI. Applicaties
vergeze~d_ van ~hrifteD r.UUen
tot op lla&D.dag, Uden April,
door den'~ ontvan-
gen ·worden. 1terkvambeden na
de AF.I: vacantie·te bépmenl

P. J. PBBOLD. V.D.JL
Aclres. Wanea_ .

Ont'tan~n voor opbetaalde Verbanuen .
Belegd In nieu wc Veruandcn •.•
Bedrag belegd in Verbanden •••
Verscheidene Pl'r80neD, voor 'l'cn;chuldigtle Rcuten
OOUTcrnemcnt.o! eftekten... ... ... ...
Kontanten Balans
Beschermings Fond!!
BestuUl'S Onkosten
Winst en Verlies Krediet ...
Getal Rekeningen geopend sint:l Oprichting •.•

lJ " geopend gedurende het jaar
" " gosloten " " •••
" " open 31 Decl'mb..'r. nam:-

Individuen ••• 4,27a
(:cllootschappcn ... 21:1
'l\lkkeu Uuopgd.iiscbt

RETIEF... J....
... ."

•••
•••... .Jacobllfonteiu, .

21 M.arcb. 1898.

J ,12:!

••• ... i>,ti08
178
146Getal Verbanden open •••

• Verballd SehuldeJUW&

VERKOOPING
'T.

;A""·'·~-·';~:-->~,~:\,~,~ '._ ........... -.---.,...;;.,..._D~,=;=·,~,pnrAU heeft ~' OJl~ntlen andennaat

Woe.*<t.t 48n 20sten April, e.k.,
.' ..' ·m$:h <v~ publiek te Terltoopen,

. . . ~ .. (Ruins en Merries).
aG ' . . : .,.. !,.,• .". B••I.,
_ . De. ~D·sijD"'~ geteeld bij de Heeren NISIN,OostHpr.
$u _ 1)0 PLUiD iD hetdiltrikt ~ •.Zij.sij!l in uitmuntende!lOO-
. en.nen ~~r de·bede- WOeP SlJD, die dit JUl' ten verkoop lijn

ungeboclell. Let op den:bUIIl.
P. J. PIENAAR.

CO., Jun., Afslagers,J~W. iOORREES. &
.Vendu ..K.utoor,<Vela.bllry,

3~.ltIUrt,. 1898.

:w.-~arsohUWlng. I HUWELIJXSBERICHT.

DE -~. L ~- h IV ILJOEN'-cLOETE. Getrouwd II
o,:",~~enUI:I ~ ~.wt CaledOIl op den 30itten Maart, l~%,

. hiermede elkeen die op ZIJDe door Be. G. Krip: Dr. VIUOE.li, IL\...
p~ komt jagdD met geweer, met ProfeIlOr in de modeme talen te Victoria
of IOnder honden, of aD. eenige eou.., 8tellellboech, met .KATIE,oudalt
andere wijze oV8rachrijdlq doet" =.,;n dr. Albertljn, Zeekoerlei.

dat die persoon ten strengste naar
de Wet sal vervolgd worden.

WILLEK BASSON, W. Z.n.
Waschklip, Saldanha Bu.i.

De Soya! i. de bt-ate Bak.poe&;
diu bekend is. Werkelijko proef.
heaUbgeD toonen dat zij een~
verder gaa' dan &enig lIlder

meekM}.Een Yogelhuis te loop.
EEN groote Vogel Kooi met I

rare Vogels.
Doe aa.nzoek L. M., dit Kantoor.

ROYAL
BAK-

POEDER,
aBSOLUUT ZUIVER.

De eenige Bak-poeder die niet door
weersgesteldheid aangedaan 'Wordt.
Blijft vers oh en vaa volle krachi

tot men haar gebruikt.
De ware Royal Bak-poeder 'Wordt

vervaardigd) door

Royal Baking Powder Co,!
NEW YORK. U.s.A.

vAN

KENNISGEVING.

W·U,de ondergeteekenden, wen-
sChenhiermede kennis te ge-

ven dat de heer S. vANjBIINB niet lan-
ger in ODJen dienst iJ, en dat hij niet
gerechtigd is om gelden vbor ODJe
rekening te ontvangen, of om ons
op eenigerlei wijze hoogenMmd te
vertegenwoordigen.

Lombard, V&Jl .!&nie & Co.
MaJmeebuey, 29 Maart, 1898.

VerkoopivgDe StandardBW ,an ZuidllrIta, Publieke
BEPERKT.

DiYialoDll CoUBd~ BartIJ Rut.
DE ondergeteehnden behoorlijk

gelaat door den Hoer Stefa.oru
Prins, die op vertrek staat, zullen
verkoopen ter phatse, .

OP

LoS81 G'.IBM, ENZ.,
TB

KLEINMELKBOSCH,
labfJ BlwllIet1, lupscke lfdeeltlL

--Pound Sale.-.To be IOldout of the Kromdraal PoUDd WOENSDAG, 13 APRIL, lWJ&.
011 30th April, if IlOt preYioualy re- 10

leMed :-1Buck Ram, right ear .. .now- THN UBE Y.M.,

an, left ear eqlW'fl behind; li ewe baCD, Levende Have:
1'1Uiouamarb; 1 ewe. left ear dice, two
lCPWtII behilld; 1 ewe, left ear alit, cut 7 Eersteklas Ezels (4 tot :..jaar oud),
in frollt, right ear stump; 1 lamb, ~bt 2 jonl(e Ezela, 4. Ruin Paarden, 3
..,. ltumPlle£t ear cut behind; ~ ewee, 'u • 14 K . ( .. I.-I )
Yari01Ul marb' 1 lamb ript ear equare .-ernes, oelen nabiJ tU> ¥eD ,
III front, left ~ balfmdon behind; 1 ewe 7 Schoone Vaarsen (2 jaar oud), 5
wi~ lamb, two .,quare8 ~ left ear ditto (1 jaar oud), 1 got->dgcwclde
cut ln ~nt; 1 ewe, left ear .ut cut ill, Bul, lOO Schapen eu Bokken ge.
front, right ear IItwnp square in trout. L:W. d l--h 1 I lT• 8C1U&1I voor en SUK) ter, ot, aJ"

J. A. vu ZIJL, kens
Poundmuter. •

Boerderijgereedschap :
1Kap Kar, 1 Schotch Kar, Tuigen,
Zelfbinder :Machine, Ploegcn,Egi!cn.
Zeisen, Swingels, Kottings, Gr.wcn,
Pikken, Jukken, enz., enz..

Huisraad:

SCHUTBERICHT .

4ldeellngsraad, Barkly oost.
SCHUTVERKOOPINC.

L·E worden ftrkocht nU ~ KrcJindrui
ICbllt op 30 April, iDIlien niet te-

voren geloot :-1 tlllt ram, rechteroor
nraluwataarl, linkeroor wmkelhaak 'VaD
achter ; 2 bok ooien, IJt.ukkende merken ;
looi, linkeroor dobbelsteen twell winkel-
haken van achter; looi, linkeroor alip
meedje yoor. reehteroor lItomp; 1 lam,
reebteroor atomp, linkeroor lIIleedje '¥OOr: 4
ooi.1l, stukkende merken ; 1 lam, rechter-
oor 'IIIinkelbaak YOOr,liakeroor halfmaall
achter j 1 ooi met lam, twee winkelhaken
lIChte..., linkeroor sneedje 'VOOr; looi,
linkef90r slip, sneedje voor, rechteroor
stomp, winkelhaak voor.

J. A. '\'AN ZIJL,
8chot.Dleellter.

Het gewone &88Ortiment Voor,:Et't
en i:oJlaapkamer Meubelen, Keuken
Benoodigheden, enz., enz..

1. 1. Hofmeyr en ZoOD, A{alag€rs'

BENOODIGD.

EEN ONDERWIJZERES or t't'D

Boerenplaats in !Id f)1"td:,
bekwaam om onder",ijR in IIuila Il'!'
ech. Engel,;eh cO MIlZIek aall' IJ'
kinderen te ieven. Salari,; 1: fill.""
en vrije logies. Werkzaarn'j('JrL
na .April vacantie te UeglllTll'Tl.

r. \ .\:> uLl: )IEli\\ E.
Afdaelingsraad, Barkly Oost.

. Schutverkooping.
PastOl'ie,

Beaufort West.TE worden verkocht uit ht\t 1{ertoD
IIChnt op 30 April, indien niet vr0e-

ger gelOlIt :-1 BruiD Merrie, wit siippelB
op rug, gemerkt liukeroor -.aluWBtaart,
rechteroor halfmaan yan IICb~r. bejaard.,

G. F. HENNfN(},
Schutmeester.

IN bet Schut a.lhier l~\"iuJ(,ll Llch i."
_____________ . __ . _ yen den veroorlooCJt'u tijd _I Jt,fi

kerbruin Koe rechwroor z ... .Iu",,""-if;DIYlSlOIALCOUlCILBARlLY EAST linkeroor winkelhaak YaB ",'!Ir I L"::_
Vaars, il jaren oud m~t ..-illt' a,·JV·rJ·"·".:
en witte kwast; 1 rood" Va.ar.<.~ )"',•
oad. ongemerkt. . .. P.:

rJ"O be IOld out of the M~rton POUDd OD lndie~ niet ~106t voor 3<1 .\l'fI:. 0:~:
.I. 30 ApriL if not prevlol18ly released; zullen ZIJ op dien datum Ilil ,I, ,:. l'
_.\ Brown .Mare, white spots on back, kraa1 verkocht wor<leu, '8 lllor~~[i., . ,"

mark_ left ear IWIlllowtail, riaht ear uur. . '. ~li!.
halfmooD behind. aged. . M. A.JWFF.\L\_'\, -;cI,urm. -

G. F. ~NING, l(ahru",bury,
l'oaJldmeeter. l J8 Kaart. 1_ .

-~OUND SALE.

-,' ' .-_.~-.........•••
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