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·t~r alle aand_en der._,
Q. f in alle géft.llen waar het,,~ "~ "'·Is

er ni~te ~Iijbiaande met

...... ~'lIInJD. 'VaD.x....... !~ ....

Voor vrou wen. kinderen en ~ PerIIQ08Il, iDI
het aJpm ..en is het een idiaal ...8I'IIterIaniddeL De' ,
k08teliJke bcl\tan<ldeelen, Tall C. od-V1ach, (Jlie warde , ..
opgel08t een delicaten wijn "0 eeD .... IIII&kelQb '
'pn\pataat verkregen die EminISiOna ofKout OpIoeliDPD I
verre 9vertreft, terwijl het al de krac1lttip en aetleve I

be8tanddeelen van. de olie llelf be"'. .,.onder een.spoor I
van hare sleeheen OIla'\DgelWlleD ~iiPD lI1IUIak.

~ ~

PUBLIEKE VERKOOPIN.G.
-OP-

Woensdag, 27 October, a.s.;
, l'E . , ' .;".'

DON KERPOORT,. O.V.S., • ~ " , , L' ,

~ &t, Paard_ s!ja'\J(l peat
~,~IIU®~"Q.,4itpt '~j.. t'f~
, ,.,.~'B •• ,,'I!.lJl'_t '"
!ritatde~j van den 'Heer ,Kotlij, laD. den, " ~, *IOOIU4:te

B°ri:,!~~~~:~~=kl:U;rg ~~~la, Rij. en Tn& ~. aOd~ ,
Conditie, zullen, op ~eJden ~ lG hand hoog, .bet_ "P~, ., ..
datum, publiek worden verkocht'uit waa"~ een uitmnnien4e Schiet 80 Aanteel Schapen en
de Vendu-kraal op het dorp'. paard is. , , ~éde -le 1'rICJlt~

De verkooping begint na aan· 1 Bruin &sarI Paard, 16 hand Qopt op dePlaatt KleiD. ~)PDlIIIII
komst van den moigen trein. hoog.,~ jaar oua. Ri'fier, OIDtrqt en

J. C. A. VAN NIEKERK. 'De pverigen zijD allen mak po. 8 1luddeJ. Haver .
Yu der SplY 1•• ,1110 Il CO Itsl • .h- clreII8.'!tJd' en daaronder ,~, ~,. i Mud 'ltolr .

, ., ..... M~ Deze P~en. ~ln dool' 1Bll&helGant
Malmesbury, . de ei.gep,,aren Pet8OQ, nliJk lUi.tgeioch' 60 Mudden Garat

October, 1897. uit de, beate ,Itpeter;ijen. 'n kunnea 50 ,. Koren
--_ - ..--,---- ------ aanbeY91eJi wói'den ah! ~ beste troep 50 Zemela'

sedert _ ter markt, zijndë zij ill 1Pi~o, 8e1'8te-klas ~r
uitmuntellae eonditie, :groot en 6 Fraaie Zitkamer stoelen
sterk,.en de -.ndaeht Tall Koopera 1 tt I' Tafel
waardig. ~ l Groote Fraaie Arm. S$oel
Let op de II1II8Il en het IJ geuepame 1 ~. DubBel III8~ Ledi.

aanbenlfDg. .1 eoll11ll<Mie
1J::iOt Schilderijen ea ~jes.

VERDER: .
verkoeh t worden. Een groote hoeveelheitl klaar.

D. J. SCHWARTZ, Jr. gemaakteKleederen,Hoedeil,Stevela
P. A. GOOSEN. én Schoenen (Leder en Zijt)

. Bekleeding, Band, enz., tu.
J. 8 MARAIS ~ 00., 4j6l4g6f'8. P. J~P. VA&AlS, Af~ager.

BENOODIGD.

Publieke Verkooping van

DE opening VIlli d,e nieuwe school
te Durbanville gescliiedt Vrij-

dagllen 15 October 's v~rmiddags.
Een conversasione zsu in den avond
in het school-gebouw tot stijving
van het bouwfonds gehouden wor-
den. .

Belangstellenden worden vriende-
lij~e uitgenoodigd tegenwordig te
ZlJn.

Vrij ,jag 22.001., 0.8.
f

OK ~~ 1mB S'MOJIGDS.

Zal een aantal oprechtgeteele Paarden en Ezelhengsten, benevens kar-
paarden pnbliek worden verkocht.

De Ezels zijn van 14 tot 15! handen. hoog.
BXLLXJK.E C01VDJ:TJ:EN.

LUKE M. EM~RSO;N.

Huisraad, Pianofortes, enz., Potchelatroom,
20 &,ptember 1897.

DE heeren H. JONES & Co., gelast. door den heer P. Maritz BOtha,
zullen verkoopente ,e 'tVoodstock House," Woodstock,

OpMAANlJAG,18 OCTOBEH,1897,om 10.;)t) v.m,
Een kostbare a.ssortement huisraad bestaande uit :-

Voorkamer.- Prachtige Semi-Grand Piano (door Collard en
Collard), Ottoman Zettee, niet zijde en plush overtrokken; elegante
voorkamer, gemak en zwaai stoelen, marmertop gilt console tafel en glas,
groote Brussels tapijt, spiegel brackets, olie en waterverw sehilderijan,
brackets. ornamenten, gordijnen, koper-beelden, huisklok, enz.

Zijkamer.-Marmerblad Cheffenier met plate-glas achterzijde en
paneel, set ill ge zeden Rosehout, overtrokken niet gebloemde Satijn:
Bamboos schrijftafel, Ottoman Settee, Octagon en Occasional tafel en
stoelen, kandelaar, Walnut Pianoforte, door H. Lange & Co.,

, schilderijen, prenten, enz.
Eetkamer.-Mahoniehouten teleskoop tafel, groote Sideboard,

met fplate.glas achterzijde, Mahoniehouten liet met leder bekleedsel,
llahoniehouten Hoekkast, Walnut Rondetafel, zware gesneden Dumb-
waiter, Gesneden Canape-top, Bevel-plate ovennantle, gordijnen,
schilderijen, breek-glas-mes-en electro'plaa~ waren, zilver, kandelaars,

. enz.
Ontbijtkamer.-Tafel, Bentwood stoelen, Sideboard, Electra-

plaat waar, ontbijt en thee serviezen, enz.
Zes Slaapkamers.-Gemeubelcerd met Dubbele en Enkele Lede-

kanten, met ~priDg en andere MatraBsen. Zetten, Kleed6l'wteD;-Toilet.
Tafels, Wasehtafels, en Breek waar, Sofas, Stoelen, Tapijten, Gordijnen
Screens, ens , een prachtige assortiment.

VOOrportaal.-G roote Spiegelglas, Hall- stand, Marmer Voet-
stukken en Vases, Settee, Screen, enz.

Keuken.-Tafels, Yleeschkast, KeukengereeJl§Chap, Blik- en
Breekwaar, enz.

Ook een groote ruime Landau door Thrnpp en Meberley, Londen.
Vier zeer groote en fraaie Japonica Boomen in Vaten; groote Potten

met Bloemen en Planten, Tuin- banken, en eene verscheidenheid van
bruikbare en fraaie Artikelen.

Publieke Verkooping
TE .'

MAJ.,.MESBURY,
VAN

30 Êerste'klasse Ezels,
30 do. Paarden (Ruins en

lIIemes) ,
30 Paarden (Merries) allen gedekt

door Ezelhengsten. '
OP

DONDERDAG, 28 October, 3.5.

ZULLEN de ondergeteekenden
alhier uit hunne Vendu-Kraal

voor rekening van de'n heer P. J.
PIENAAR, van Colesberg,

BENQODIGDGeen Paard zal llit de hand

INeen bqit.en. ,betigheid, een
bekwaam-e· Klerk ala verkooper;

goede getuigschriften eene vereisch-
te Brieven te ~reeseeren D.R.W.,
kantoor van dit blad.

Vendu.Kantoor,
~ 23 Sept. 1897.

JfJ:Z..... I KAAPSOHE, ;

80 ElISTE-M' BDIlPIIIDBIf GOUYBlIfBIDTS .SPOOIIIGD.
Tenders, voor Dooien.

.' ' '/. .
I.-BEN Eer$te Alsist<'l! "ader-

wijzer voor de 2de JOU l'ublieb
&hool te Aberdeen. DegeliJke
'kennis van het Hollandacli eeDe
hoofdvereischte; lcennis 'ml
Gymnastiek zal eene sterlte aan·
bevelin.·8: sijD~ .~ ,£150 p.a.

2.~Een Und.elwijzer of Onderwij-
.. zeres voor de Armen School.

Salaris £60 p... Applicanteu heeft betrokken en VA1'Uolllwt

moeten tot eene ProteatantBChe gunst ala in het
Kerk behooren. . . ,erlangen.
Werbaamhedea te beginnen na .' JA'" 'I'Y'I:I~~de kentncaDtie. . u.
4,pplioat~. Plet

v~~de~~~m
su1len ingewacht ~orden
~Deoember.

PUBLIEK VERKOOPEN:'

Bovengemeld getal Ezels en Paar-
den. Zij worden opgebracht per
rein door den eigenaar en zullen
zeker present zijn op den dag der
verkooping.

P. J. PIENAAR.
I. ,I. 'oomes Ir. ct Co., !fUllers

VeDdu-Kantoor,
MaImesbury, 5 Oct. 1897.

op .'ANDM.,tS dezer,
r~ AL de ondergeteek.,ude Publiek
lj doen verkoopen te JtLAPIIUT8-
STATION, bovengemeld get.alpaarden
waaronder eemge egale paren sijn.
Zij zijn groot, sterk, in goede Con-
ditie en geschikt voor dadelijk
gebruik,

T'ENDERS worden genaagd
,voor het leveren van de vol-

gende Roode Zweed8che Deelen,
kwaliteit, Engelsche standaard :-

10,000 Deelen. 9 I X S"
1,000 " 1t' X 3"

Afievel"ing te geschieden aan de
spoorweg.' magazijnen, ' Kaapetad,
gedurende de maanden November el
December 1897. ,

Vormen van tender, condities van
contract~ en alle andere bts0u4eJ"lo
heden zijn te bekomen aan de
sPOQrweg.magaaijneD, ~

Venegelde tenders, genoht aan
den Controleur en Andite1ll'· Gene-
raal, ~ en buiten Gpgemerkt
" Tender voor Dealen Jl zUllen ont-
vangen worden tot 's middags op
Donderdag 28 October 1897. ,

De laapte of eenige tender sal
niet noodwendig worden aange- VOOR de betre~. van late

AssisteDt Onderwijzeres in de
Tweede-ldas Publieke School te
1trit.town. salaris £70 per jaar.
Vereiachten, Engelseh muziek (in
sluitende Tonic-Solfa) en kinder-
garten. Kandidaten die Hollandseh
degelijk kennen. zullen de voorkeur
krfuren. Applikaties zullen ing&,-
-waChtworden tot den 6den Novem-
her sanst, .

Dr. J. A:t·B. BAYLY"
Hon. Secretaris.

Britstown, 28' Sept., 1897..

M. soawARTS.
A. B. DE VILLIER8<~ c«;

Af.slfUJe1'8.Duitsche Zaad-Aardappelen.
Paarl, 5 Oct. 1897.--0--

MIJN tweede bezending kleine (zaad- grootte) Early Rose in mud.
zak vaten zal tegen 24 dezer arriveeren. De derde bezending Paa rden I

waaronder White Kidneys en Snow Ball, moet tegen 10 November
bier aankomen.

STELLENBO'SCH.

Uit de hand te Koop. BENOODIGD.
Paarden I Aberdeen.

, 1October, 1897.

A. FITTIG,

10, Groenteplein, Kaapstad.
FABRICUIS YERlOOPIBG
Publieke Yerkecptng

VAN'

I

DB ondergeteekende bieden &an
tegen zeer billijken prijs 20

claims in de "Lieoester Di·
mant Mijn, KilDberley.
De groote van elite claim is 30 x 80
~ en de Diamanten zijn nn zeer
goooe kwaliteit.

Men wordt toegEtla.ten een of
meer claim te nemens,

Voor verdere bijaonderhedén doe
aanzoek bij den "()nderge~kende.

P.J. Bosman en ~oon, Afslagers.

Domen.
W. SINCLAIR,

Hoofd Spoorweg- Magazijn Meester •
Hoofd Spoorweg.
MaplIjn M~ter'll Kantoor,
. Kaapstad, 1 October 1897.

..... ATTENTIE S.V.P. Eerste Klas Ruin Paarden
en ,Ierries, "

K.A.APSCHE

GOOYBRIBBIfTS SPOORIEGEI.. '

Wij bieden nu aan Brandram's Wereldberoemde Bloem
van Zwavel, onovertrefbaar door eenig ander fabrikaat.

Specia.a.l.No~sa Hoof Pre •• Maohinea
(Hand kracht), met kist 3. X 2! voeten, levers aan beide zijden.

TEN DOUI

CALEDON, Tenders toor Provisie.
OP

TENDERS worden gevraagd' voor
het leveren van provisie ,aarl

spoorweg employee tusschen Vry.
burg, en Bulawayo, ingesloten,
gedurende het tijdperk van, 1Febru-

PLAATS ari tot 31 December 1898.
, Monsters Van de provisie benoo-n· ,'1' d'·I digd zijn te zien en vormen vanBEHOORLIJK gelast door den I,. tender, voorwaarden van contract

heer J OH.\N G. FABBICUI8 . 1emers i a en alle andere bijzonderheden mogen
zullen wij bovengemelde Paarden en " • verkregen morgen aan de 8poorweg
Merries op genoemden datum ver- magazijnen Kaapstad en Port
koepen. Neef JOHAN heeft deze 'NABIJ Elizabeth en ook aan Mafeking
Paarden en vooral de Merries met Station.
de grootste moeite in het onderveld DURBANVILI,..E, Verzegeolde tenders gericht aan
bekomon daar zij uiterst 8Chaars~h , IS UIT den Controlenr .ID Auditeur-Gene-
zijn. Komt, stelt neef JOHAN met raaI, Kaapstad, buitenop gemerkt
te lenr. . De Hand te Koop. e. Tender voor provisie ti sullen ont-

, De aandacht wordt ~veR1igd op ALLEN ZIJN WELKOM. ' , va:t:; worden tot 12 uur op Don-

Al'I'LH~ATI~S (vergezeld van' SGHOOlKAARTVAN AFRIKA JOHAN G. FABRICUIS. STELLElN80S0B deDe b~ll:~;:=l:~er nietget 1IIg&: ln-iften) voor de 11i.":
trekking van Hoofdonderwijzer! I,N 9 .BLADE~. ' noodwen 'g te worden aangeno-
zullen inzewacht worden door den! Opgeplak! op linnen, geveruist ell aan DEIPERS, IOORE &. !RIGE, Ar""en. .' ·Dlt de, Hand te .voop mên, ,

d <'l k • N"OVE I rollen om op te hangen, CId A • W SINCLAID'on ergetee ende tot I u l ~ - . PRIJS --1. a eon, , , ' .......
BER.', SALARIS £200 PER .... • llden October, 1897. BIJ ~!nOndergeteek(mde zij!! H~fd-spoo",:~ magam., Jn-m,eeater.
ANNUM met vrije wonina en het' Titgave van J, ~. DE ,~US8Y. te , eé1nge onbebouwde E"en uit H~.magutln meesters ~Wor,

rd I d k tI li 0 D Amsterdam en Pretoria en hIJ .de voor- ~:.~):;:.~Lt7e~aD,Cl8rmtatObs,em,!;)rjCi, d".handteLoop. ·Kaa. pstad.22&ptember'i,1897.voo ee van e os' eer ngen. e naamste boek handelaars in de Zuid- • , "" li.

Onder-wijzer moot gehuwd en be- ! Afrikaansche Republiek en de K,aap- " tt\ ~. Deze Erven zijn gi'oo~ ea UAlegen . 'DC!rDfft STD1aN"'"
kwaam zijn loer-linzen aan to bren- kolonie te bekomen tegen de bocen- ,'" 5'~!~,t~. inhetmeê8taangenameged~itevan 8OMBnol:a~ ~".
gen tot hot "S~hool Higher", :!rmelde prijsen, ~D.~.1f..i..<~~ de St.acl Stellenbosch. De Erven ' ~
H II diE I h ischte A SP :"\LANOER'& GO bied~. alleen eeue' zeer aange- .1£BS11E-KLM
M~z: ~elnen~~:~in;~rel~er:~ Vrije Protestantsche Kerk. ,.' ,ij. : ":, name P... ·ian VOÓ1' het bouwen, LOG iES H
saambeden te beginnen In J,\NUABI ' GEJTESTIQD 61 JAREN' van h~, maar ook eeU veilige
1898. Voor verdere bijzonderheden 0E Jaarlijksche Vergadering van 'ChrallOIIttIr-,JIOr$P. alloklP.akm geldbelefgiDg.
doo men aanzoek bij de Leden dezer kerk zal P. 1. III Zoon,~

J. W. LOlJW, gehouden worden op MAANDAG " II,.,.., ~ ~ AAlJII...

Yhlteplaat., 10~~~~;17.Com. !!?.N~~=,,~1 Q~~;'~~ ÏII
• "~<,'

Oct., 1897.
Stellenbosch,

9 October 1897.

'Walter Wood. M:aa.f Maohine. ,en
Z_lf Hinde ... , met extra toebehooren.

Zaterdag, den 23sten
20 Eerste Klas Jonge RuiD

Paarden ..
20 Eerste Klas Jonge

Merries.

------- KENNISGEvtNG.Tegen de allerlaagste Markt- prijzen.
MEN YERVOEGE ZICH BIJ

MOLL EN COY••
DIREKTE IMPOR'T'EURS

J

FA.A~L_

Ylakteplaats Kost-school, i Zuid Afrikaansche Scholen.
DIST. OUDTSHOORN.

Durbanville,
11 October 1~97. ,

Afd. Raads Kantoor,
o.1TiDia, 21 Sépt,1891.
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Dil. ED~OTON'R MF.TilODE.
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TE wonlen verkocht uit het schut te
Merton op tien :lI~ten October lxn,

indien !\iet vroeger gelost:
1 Hamel Lam Linker Oor Zwavelilk·rl.,

half maan Villi 'voor eo achter, Rechter
'I()or, whlke!h a'( van VO\)I', l Do], Link.,r
Oor StO~lp. l{e-chter Oor %wilvelskrt, half
maan V-lll .Il·id"r, gelell""l V.

U r lIE~NI~G,

CHARLE8 CU&REY,

PROFESSOR 'fOCU'S METHO~E.--------~-------------
~...hutureester.

De ondervinding heeft geleerd dat zekllregallen, Qfachoonooge'b:vntt
maakt in karakter en ve"!Clhijniog. Runderyest ov~b~~ din :J:n.r kW Jd:. o=t1~f',(Jdfil.h:l~kl.;';ftI'I"~i,.,.tr"fhit..
waoneer zulke daarmede 111lngeëut; ~nllt volgt at &~.... e. e !V".JB~Ite"elLim•• gil'illlg ~~~;6ilOClq.
brengt door inenting ook de besmettlQg op de gewoue wijze Jam ,verltre.... ,
daur de uO(l(h:uk e lijkheid van de grootate zorg lu acht te nemen w.anneer een
troep wordt ingeënt, eu de volgende vool'l!Chriften mooteD IOrg~ldig Worden
komen, num.:';_ . i , . ...

(,,) Dii het Ditzoeken der IfBl moet DIet anden daD ... nD eeD doabr ~ !:::.tit
witte ""bulm eo nti ..... be'1D~" word.:.?~ eJI :-:I!"t ~.::...... ....
vOl'IIChiJleode plieD ooder elkaar p .......Bd .0....... le r
,~ihl(h"id der gal versocht en gelij" ge~ De .i&c~b&. ~ PI"!'M* .....
d I'k gebondeo .orden gedureode mm. le.... 12 Dur, 10(11011eeolppl~...!' \'III
kr:u': ."ntDdert 0& bewaard le sjio, moet ajj .o~ .~worpeo, de'" _ 1fOI'O<
de n dan-onder elkaar gemeogd ,,6ór te ,"orden ultrzondeD. ..
nal woDdI het beste ha.;cboo ...d eo geeft de beate ~ol":"ten ~an_1IJ wontt ft~

( I,) \ an een lIek dier op deu IOdeo dag .na de kuoatmatigo"meatUlfl! of deu 4dea of 6ck. _
nu de .. ehrbare kellteekeuon duidellIk ,uo geworlea hn aa, .. rlijb~. v~
of hlere gal moet worden ..et:med~n, ~Il gallen tnomon '80 _ dier _t piton.
teozlJ de duur der 'Hokte bekend UI, ,un DIet aan te vele!!. . •. Jl ...._,r..L

() De ~l moet .. orden ~...bruikt op den 2dea dar DI' te sun a,..~~_iDdMII_ ... IJ...
" doch lndien' -ij koel .ordt geboudeo, bebU door d.e 8-"n in ~ te ~ ol

I , I." te om.ikken met aat&. doeken, en &ol dlUllD eeu koole toclh te pItt.t ..... ba aU
, e..:cl. en "elhg g~bouden worden tot den Sden dag of .eIh 4dea dag.

(,1) ;'':,.,w<.1 ""ó,,',r "I. na dat de gal.in d. lk~ben ja gedaao tDOeteD die .....ordea oat..et,
ook de dookeo die er om geWIkkeld 'Oil, alyoJQ8 duel ... _ eie _ .... ('IIIOIlCIeA

:~rdell. . ".. -, .'
(,') Oe inentcr moel de gal niet zelf Demeo ~lItbet bM_*le dtel', of ~ l ,..

ko..... n; doeh indien b!lt noodig 'OOI' hem IS OUl solka te ~a, _. ~ kJeana _
ochoenen aantrekken en sj;no baodl'n goed oo&emottoa....... r ~ ... ~1_ ~
en ook toesien dat iederoen die met bet ..tie III ~ • ,..,.,. beJïoetlilk
onl.mcti.. .".. bes' ofde~- ;

(J) Daar men nooit ICOker - Im!tet lD~oten l!l.een . o:et.,. . . .'0 ~
besnieUing ia, 'moet de naald "lUI bet "puli,te ~Inl~ en ~~ - la ..... Of
percent oploeaing van brlJolaaar of alkohol na Iedere -uac, eo eie HW,,,, liet ....
waar de inenling beeft ~"" gebad moet wordeo lP'!' ........ en 011..... __. .Ur
alo na du op<srat.ie,m3t Jey"" Yloel&tol of andere derge10k;e ~~~ ~;

( ) liet bekertje of V&,tje dat de gal bent wlUU'1oedebel apalt,te herhiialdeJijk.oNt ...
s- vuld, IDO&tbedekt gebooden .ordeo met een It!lkje linDeD of ~ aitpwroapa iD eie

ootametteode oplOllling, en d. handen no deo 10000ter~ het lpaaije moet ............
ljjk worden ootsmet. . ,,' -

(h) Daar er oo.metting onder 8Dl!lr troep kan alln ~.r dat ~e '-ter dal _., .,..
bij lijne banden en kleeren goed ontllllletLen na !",Olge troep i...... te __
d~n,elfden redea is bet niet .enllCheljjk de_lid. JOoaeoe t.o ~u Dal ft aIJaDde
troepen Tee te helpen 'l'lUIgen.

Lem

TE "'''I',k" vor kocht, till In-t Schut te
lIal ..",,, '. "I' ;;11Ut.'tohel' lli~lï. indien

niet vt't~'''er ;.;,·Iu:-\t .
I OOI. "'H"('hkr Our Sr,..,ml'. Linker Our,

winkelh~lk nehter Te-r ~erk KJ<' • achter
Rec'lIt"r 1,1;.,1. I (lol. JLeehu.'r Onr winkel.
h,!;.k \0'01' .'11 achrer, Linker Ol)l' schuins
VU"", T.'t·r :llerk It. F, I O"i. I{e<:;!tter 001'
"win ke ihu ,I.; ,Iëht<,~. half 11I"an voor. Linker
OOI' w iukvl ha -k, v"or cn achu-r, T .....r .Merk
RF, 1 Hunu-l, H,·('hkl· Oor sl it Linker
OUI' hulf inuau uchn-r, g"oot Te .. r !llerk,
liukvr zIjde, I (I"i. Ht'eI,t,,!, Oor winkel-
haak atb[,"', half [lJ.UIl \001'. Linker Oor.
t wce wjn I.«lhakvu. Teer Jlerk D.C. op
rechter Zijd". I U"i, Hechter Oor twee
wink ..lhakvn, Linker Oor, winkelhaak
voor Tt'CI' :\l"r'k n,e. lOoi, R''('bter Oor
winkdhlf,Uk achter, jnkskei \'OOI', Linker
Oor winkr-lhaak YOO!', Toor :\(el'k D.C. J
Lam, Linker II..r :;IUIII}', 1 (I(li, Rechter
Oor JiulHjt' .!('ht -r, 1'''''1' ~It'rk li ol' l.eup. )
Ooi. H~Clht,'I· O"r Zwavel ..tert, twee half
maan, Li II ""1 (1"1' Y,w.L\·e!S!eI·t. half maan
achter. 1 O..i, I:cchh'r (Jor "lit. Teer Merk
op heup, ollduidelYk. lOoi, ulle twee
ooreu stomp. 1 Lam. twee Zwa\·el~t.aal'tell.
1 Bruin Po nv, oud, gebrandmerkt HE op
rechter bout.

Halstone. Ocrober 2 1~~17.

'... ...
.për.... •..

~C.l?":::.....
GaaMa - •••,.............
Ka6IIIOCma........

~
Odperuk 'Ba ,._
U ' ..............

J. ('. nD'n:Y.
Schil unoester.

Divlsloua! CO!l1l eil of
oBilrk ly East Notice.
POUND SALE. _---

TO lw ~,,Jd "ut "I' thc' l'p[l1l<1 at :'![er·toD.
"" li,,, ,;11:10 Octobe-r l.'(:li, if uot

prcviou:-\I.\ 1'\ It..\St.:.!·
I Il:uo,,! Lilllb. Ldt 1-:,11' Sw:tllnwra'!,

half mO(>H, t'n'nt 111101 ht'hilld. Hi):ht Ear
square in tr"lIt. I Ewe. Left Ea. Stump.
Right Ear S\\alloy.t"jJ. half moou 1"'bi11d,

. !t,ttered V.
(;, F. IIE:\"~I:\G .

"

.rro lJ" <,.1·1 Ol[r of rio,' 1',0111111 al Hal·
_ 8f(t]II"lln tb·' ;~'!lh(h.tolwr IS~J7, if
not prt'\ ii.'u'ii.\ j'l!C:t~ ...J:

I ~:"". l.i,:',t Edl' :-;'IlIIJI', Left Ear
BlP1"I'O t'ebjnd, Tal' :lb"k !I.F. I.el,ill.1 right
sh',nH r 11': ",'. High. ~Ir "lIlIre behin I,
1"<1'1"1'(' In f,' ,,,r, Ll'ft 'Lu' "cbums ill fl'ont,
'fal' ~{..rk H F 1 J:Wl', RI~ht Ear IK{IIlU'O

behiud, linlf lll'l,'ll III fl'Olll, Leh 1':"1',
square ill 11<I,.t .. lid bebintl. Tar Mark
R.F. I 1:11.",,1 Higl,t E"II'Rlit. Ltdt "~ar
half TII'lOn behind. Ing" Tur Mark left
&id... 1 tl 'V!', Hight Eal' R(luare behind,
h,df 111""11 in frout, Left 1'':'lr 2 square!!,
Tar ~(:II k, Il(',011 I'i",ht s.ide. 1 Ewe,
Right I' ar : ~'lIl.tI·"S, L<"ft Kir equare in
front, T.lr ~f.1Ik, !J,('. lEwe. Hight E'lr

-'1'131-" be'b:II'!' .. jllk~kei" in fronl, Left
,'LJlI' ~'lll<lf(' l!1 f"""t, T.,r :\[,11 k D.e. 1
. LIluh. I,"f' li,li '[11'''1'' I E\\l', Hi~ht lt;"r

) ClIt b"III'" '. TI!' \1.11'" ,., 0" hip, I
,E,w, l~':.' 1:,1I s\\,(I1,,\\tlrl, t,"11 half
iUl'~'II~, Lil!'. Eli' :-i\\,III',\\~c+d. I,.df moon
bdJilld. I [':"". H,;.:l!r 1-::11' ,lor. Tolr )(ark
011 hip. 111,L"dllld I 1',\\(', I)!llh \'an; slllUlp.
1 LUIlI,. ['". ~\\dJf)\\ttjl_,.;. 1 Brown
POli.". ,,~" I. 11!'''lJd~J II E 011 ri~ht thi!,"

KOLONIALE ,'EESKAIE, EITRUST
MAATSCHÁPPIJ.

No 4, KERKPLEIN, KAAPSTAD.
PO.T.VB I".

'l'.~ ea K.b.l 4tlrfl: ..lUOBLlrY."

Bij het aannemen de7.er methode moet duidelijk worden begrepen dat de IDeDU..,
van lIlet ~lyc(jrillc vurlJlell~,11l gal Rundel'pE'lIt niet overbrengt, doCh daar onntbaar-
heid "I(·ehl.>l w!mlt \'t'rkl't'gt'lI op tUI!'iChfln den !I.ten en llden dag voigeIlde op de
illelllin,;. wordt'll atlo personen :.:-ewaarl!lehu wd dat indien de dieren be8met worden
voor dit tijtll't'l·k. zij a.m Runderl'M 7.i,·k worden on wlilll'8Chijnlij~ Btenen snUeft,

Op het tijdperk der t"eeJe inentillg met besmet "Ioed wonlt slecht" eene kleine
d(~~i~ gebruikt, ,I"al' ('ene groote i10~i8 op dozen t.ijd de tijdelijke on"olJlaarbeld, die
wl'kn·~,m i~, 7."n ';;"l'nletil;l'lJ. H .. t ill derhahe nOlldig inenten en aóaeren te waar.
~ehllwen d.lt gedurt'II<I" ,Ier twet'tle inenting de grootllte 7.org moet worden In acht
gellomtln dut !i"tHIU heslUelt 'ng kau gel'aken aa'l tifOn neUH of de mond van het IJJgeêote
,Iiel', Oll,,"'t zulk" h ...~III.,Lti lig zich Wl't enorrut> 8uelheicl venneeNert onder sulke
oIU8taIlJighedt'lI. 011 h"t resultaat zon op cli~ stadium gelijk lijn aan eene iWlpoltlOS
met l"'IIl' I(roo!,11hOl'\'eelhoid hloed. . '

Om .1t'wlI n ..len derhalve en daar er bij het inenten van bloed dikwljl8 eene
klelne hoevet'lhl'itl huiten aan bet vel blijft.. is hilI. aan te bevelen dat eeD ontamet.
ting~!lllitldel hij J .. hand ill, "U eon weinig daarvun gewreven wordt over de plaate der
iueutiull' onillid.jellijk nadat het iJloed ill ingeocpot..n.

Nadat de t "'l'ede i Den tinI!' voliooid is. ~an men u itzien voor enkele ziekte gevallen
onder de <tiNt'll IIlsIM:hen den achtBteu en tienden dlilf na de inenting, en wanneer
dill "oork(;men llloete.u zij van dllll troep WONCO afgezonderd.

Io!liell echter na vool,tieu Jagen, geene ziekte zich heeft vertoond, kan de boer
overtuig,j z:jn dat geeu vl'e ziek zal worden.

(f}etukwd) AU:XANDER EDiNUTON, M.D.,
Direktt'ur van het Bacteriologiech lustituut.

Malmesbury, ,
13 {)Ct.ObëJO ,1897.

II&reltken om
Zaid-4Irika

~ .. ~ en &e,,,,a'llilJ.eleJl. Wij wen-
.... haar' .lIe ~~ ~Phare mpei.
lUke'W~: "

AL... aLlIP.----JtaapeahewU_ta Zqelan4.
\VU publl_nm hede.' den brief van

de lieereD Il i\V~ &: Co. over ~ne
markt v~r ~e wUnen lD Euge_l¥ld,
waarvan wij hlOIUIeTorige aitp\'e mekfjng
maakten. BM eertte punt dat on'lI .. n.
dacht trof, w. dat pen bezwaar ge~kt
wurdt lttgtln' dé hoedanigheid van OOM
wijnen, ,maar wel «,reu de l'tfYl!ldrt'lnflm
In ptlJa en kwaliteit. Integendeel gC,.E<O
de ioDrij,enj van den pnoemden brief
i"direkt te kenDen C.Iat ODlIe MaJlClche

.. -,-'--"'-'---!..._------

...
A. Te RU.TTER,11A ICK1\ ... 11 de hr«te ... iCl' KuIoIri,,'.

lJ .. IY!!lKd CH.10KTQJr ........
bOtIt .... : .- ., lCoIotnie. : ?-"le op
0I\!e"1CUR1""" .,,,, £lJ "'l_. Ollt" udeltt
aieu.. ·',~m • ..k~ ol ""'.r' DII~
tuftpue " ..Uv.."" ....... Id..uf-': '

;TOZU"._:

J. L'. {ln'fEY,
I'ou ud IllrlJlt,·1'

OPGIRI~HT31 JLURT, 1848
Hoofdonjerwijzer Benoodigd

Te Bultfontein, O.V.S.
-

B:apltq1 ...
Rooerve J'oDds... . - ..:.

,_- .
Voord. Adminiatr,LMe ftII, BoacIeIl ID

EigeDdommen, ... E_t.IllWJAclmiaiatn-
WIlI'S, V:O'lgdea, Curator., T...teee na
IQ,lvealen Doedela ell ooeler Hawelija.
VOOI'W "arden, Lupekton, AIIIipeM, Ape'"
til nor lagoMtne ••• 'I!Iï~.~
r..ikwidateunln .aQ Ollderll .... - Jl-.
toh.ppijea en Finn."
Voor d.lnvordert~ varr'Vfl/rbaA-

den. WI ... la en~ .... 841hulden.
Voor '.enln. van GeJdOp E...-

Verbanden van Vuta'oed!.nand.,..
l'oerJl'ek.urd. aeoarlleltttjn het ....rei."" van Kapitaal, ct.1 kOOP ..Verkoop van Yaataoed _ ánder
£Jaendom.

RSIS,OOO
£60,~

'\ ppiieatil'lI vOOt' deze butrekking
/- \'l'l'''l'zl'ld vau rr(,t:l'l'tltic~{'l'tle
copij01l \-.;~I de VtTe~~e!Jte getuig.
flchnftell \'0111 b~kwa.awheid goed
zdelljk g"dl,'~ "aa de, batsLe
~choolclllllllli",ie en I're,llka'lIt waar
applie:lllt \\'l'r kzaalll wa:;, nh!tlll'de
van !idrna,ltsc:'lap cenor Pt'Otcstant.
!lche Kerk, zllllen door den onder.
geteekeudtl ingewacht worden tot
10 No,"embel', 1 '!It.

\V erkza,lIn llC'dl'n to IJoO'ill neil on.
mi!ldelijk na de KCI'!'tmis" Vacant,ie.

Sabri" t: 1:20 pet' jaal', benevens
de school,>{,'ldC'n .. E"ll gl'huwd per.
soon Itll't h'nuls van lIluziek en
Z'lngk!ln~t zal dl' \'ool'keul' hebbon.

l_lillUk,.' rci.'!ko:lten g'c:'ltaafll door
kWltantl\'S zuIl'.'n H'I'g'Ul'll wortIen.

N.B., -De gl',,!uagde applicant
moet ZIch voorzIen van l'en onder.
wijzor,; ~d(, klas SpVOI'IYt'{!' certificaat
om tl'gen lJ:I[f'pl'lj~ te retz"Il.

F. Lr; CIX~,
Eec. Seh, COlli,

Dultfontl'iTI, i' (kt.) IKVï.

Aan Onderwi.i~cressen BENOODIGD
Assistente Befloodlgd roor de Gouverne· ,\ PPLICATIES ~oor de be.

ments School te Winburg, . ti trekking van eerste hulp-

APPLl(,A'1'IE~ bo onderwijzeres in de derd.k1aase) ,'?Or ven- Pub. &bool Klaas Voop Rivier
genoemde betrekklDg vergezeld Roberts 'Il d dd'

van certificaten en getuigschriften geteek o~, ~Il en ftr erdnon etotr-
van bekwaamheid, goed zedelijk I' d setti e lNngew80be wo :::and. p en 8 en ovem r aans e.gedrag, lidmaatschap eener rotes· A l' te rd ht Id

1 k kIl 11 pp lcan n wo en vel'JlOC me.tant ,Clle 'er , en 0111 crI om, ZIl en· te k Ik L L
d I I k 1 mg ma en &all we lLerlL·oor fen onr ergl'tee em {l ontvan- tscl .. beb S 1ari
genwort!en tot den 1!iden Novem- £g~nooo .lap ZlJ

V
rdoore!l'f a t' 8

be I., per Jaar. e ere 10 orma lee
r. kunnen verkrelMn worden bjj.A p!l)icanh'tl "mootI'll In be:r.it :tijn 0- 'v

vnn een hoog-pr certificaat dan dat I I. J. lIALHERBE,
van het :I.ll' klasonderwijzel'ij examen SeCretariJ.

\VI'rkz:tamhcdcn te lJCginncn nil
de Ker:;vacantio. ,

:-ia'ari~ £.1 :1,', per j!nt·,:~ ..::~.
Billijke reiilkosten gestaafd door Tenders voor Gegotenijzer brokken.

kwitantil·g zullen worden vergoed.
N.B.-De geslaagde :ll'plicante

moet zich \'oorTien nm eE'n onder.
wijzers 2de klas :O;pciorweg~erti6e.aat
om tegen half prijs te reizen.

J • .r. '1'.MARQUARD, V.D.M.
Voorz. l::!ch.Com.

--.:0

DIRUTBtTUK:
PAUL DRVILLtBRS, p....,.....,

VOOUITHL

UUIT 1JoLl78, O.T. V~
J. O. HO'.Itn, H. Jf. Aa......

0. l.I. DUlUl3, E. J. EUr.
Dm.Jna di. heu ._hen ...."atel-

""li",," bell te DOmi__.... ala "DI
KoIotliRJCI W_h_ ea Tru' Kut-
lCIiJap pij ... ,
WOe JuoInmte Tak ~t bMierd

-.. dOli SeeMan.. l'OOIf WieUI dM_ de
Hutsebappii __ ''''''aJfjk .iJ- al
. WAAItBOadTAlti'
Voor bet G~ ... :. Eerlijk-

HiJ, Haeht.lolt,,~boi:l .. a.o..bei.l
.... P~oIliCl Vera"-uUjb P.i-
,. beId.... bij W betalen ftIl _0
.r.... lijlr.~...p,...... ' .

.. • ;'ul~D der U"'lICbl'pij wor·
d'" MIOI'l\,''''IIl'' ~ doar"'l • .,.rial..
'01, ...ial.e. l·I'IU! LocI. " .. <),ra.je V.ii.
ata.toocl,e " ...~'t!o1nlJ'-"" IIDlticipjalitt'ÏtPn r I
Aldwtittr",II ..". JJaokMio anc1eril hbliC'Ic ..
I .. t1chtinJt'U1I eft 11.. t__ PI,i jetlt

0.. Oit~"'al'l'll.ko"""kell 1)Ïlladet Ol.
10. RI biJ""" "RI :I...Jteo af t. bamtolea.

O. ''V, STRYTLER., Sea ......
, , OROO

------

EXECl'TI-T U:' r~,Ui Elt Winburg-,
5 October, lS9i.

KAAPSCHE
COUVERNEMEN1S SPOORWEGEN

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

rrENDERS wórden gevraagd voor
het leveren van 144 ton ván de

beste gegotenijzer brokken te worden
afgeleverd tegen 12 ton per maaad
beginnende Januari 1898.

Aflevering te geschieden ~n de
spoorweg magazijnen te Zoutriv1er.

Het ijzer wonderworpen zijD au
goad- of afkeuring bij afJe'Yering.

Verzegelde ,tendt'rs bllÏie1,l op
gemerkt "Tenden ~r gegoWw1Jser
brokken~' lullen ontvlnpa wordeD

No.4, KERKPLEIN, KAAPSTAD. door den Contr'C.leur ea Auditeur-
Generaal, Kaapstad, tot t8 ~

Iapttul, .£20,000. Resem FOldsl £10,000. op Donderdag 28 October 1897 •.
De laaget,e of eenige tender zal

WAARBORGTAK YAI EERLIJIBEID.= niet noodwendig worden aange-
DIt; :MAATSCHAPPIJ Nikt Polw-n nomen.

ni' .. Is Wu.a"J()I~ \'O(jrdc Eerlijkheid. W. SINCLAIR,
Oprechlhciu eli Ge\FOUwbeid 'ra" ,
TMI8te('8,J.ikwi,l ..wurs en Adminv.tratenl'B Hoofd ~poorweg-'maguijn Meester.
Eaectlteol'll en Voogden Dlltief, COlaton: Kantoor YaD den '
Hooi, Baljuw8. Landmeten. Belitiei-d .... el' hoofd Spoorweg. magazijn M_ter,
~tal wen .an Baoken, Loges, A8Ial'&o. K"J*ad, I October, 1897.
he en andere 1Ilaatachappijen, Afdeelings.
radl'n en Munioipaliteiten. KInke. rn AANGEHOUDEN in het eehot te
andere Beambten iD di8Ust Tan )'irmu' eli " Elandsfontein," over den veroor-
Publieke Inrichtingen op voonteelille ter- looiden tiJ'C en fe worden verkocht op den
men. 30sten October, 1897, indien niM tevoren
Due Polill8f'1l .. orden in ontva.ngat gmo.. IJeloet ::-1 eehimmel menie paard,' ....

men door de IWJhlriale Koloniale, TraDe- twee Wlt achter poot.en eo (.T op de reCh_
" .. llehe en Y rijLtaatache Begeeringeu eo bont gebl'llDd, omtnut li jareD CMId...
alle Employeerders doOr gebeel. Zllid: 'een blallW'llchimmel heopt vealen· Ilae&
Afrika. :~ee wit acht.noe&ea... kol ~ ..
..~ ormen ftII. Ar.uaaek, eaa., op aaanug kop, OIlUNlU 1 jaar o.t j 1 Y.al1det

biJ: . menie, !met Hobr -.nt ~' __
G. W. STEtTLJm, tnDt3 ~-. ,:'

.. ." ~ ot&. N.S._I-:=~..'1~ l~ • "L,.~f'}..~

I f, JC' r,j cr ::x:: _t; -I )
Kanloron: HeG;"; van I\'Jerley er

""'alc Stra4·, Kaap"tad. KOLONIALE WEESKAlER en TRUST
MAATSCHAPPIJ.OPGE:<.ICHT A.D. 1838.

lll&clljfd bij Parlement! Acte Nn. 17-1859,

OpOetWd Kaplta.ll-ill ISO bndcelcll
@ £15.£ £27,000

les3rn FOlld~1l £70,000

'DIRECTEUREN:

KOB

l7el.Edele heeT J. H, fI"rllEl R. Voanitter,
" W. HtrH"'I~ljll, L,L U.
n A. H. PETEIlSElI, bl.D.
n'Y. :M.\KSO, •

A. YU !JU Dn.If

Voor he' Admirull~reeren van DoodeI. e1l
.... adommet1 .... Exocatearen. Agenten,
Voogdeu. Adminiat .... teal'en. of Andeniua.
Penoo8Il nrlaagunde- d. kamer uie-

...... ~d worden venochthaar.. 1IeaOeme. eD aantoetellen, .... ; .0.
.BHaaterIra bluer, Jtupdad.

De Kam.., adminiat.reeri luolftDlt..... door,""" 8eG'ltaria.
"lfJl ~........ om == op
........... dadelijb ~ .... ' .'
-- ~U-JI098.'- .. h!'dl
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i Floris Hoffm~n. Nieuweionteip,
n, e~ Coenraad Kotze, Eenkoker, zijn

bt'nlacJ~~ gewordt'n om passen ui~ te ~ken. .
die.,l!iIElral·U) niet voldoen of deze bepalingen met obser-

uiterste strengbeid .der wet worden beha.ndeld.
Op last van het Comite.

P. A, VAN ZYL,
Secretaris Plaatselijk: Runderpest-Comite.

Va.n Rhynsdorp, 6den October, 18!:17,

.'
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lATER PIJPEN
PRIJZEN ZIJN AANMERKELIJK VERMINDERD.
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Boeren wordeu uitgenoodigd te

SCHRIJVEN OMONZE PRIJZE;N

GEO. FINOlAY & GO.,
GRAVE-STRAATt KAAPSTAD. IIl'l

Gebroeders CROSSLEY. " Otto". Gas en Olie Engines.
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Nederlandsche Zuid-Afrikaansche
SPOORWEGMAATSCAHPPIJ:

." , . .... ....i
HANGKAST,3 voet 4. Duim wijd en «> Voet 9 DUUn hoog. _tt 8p.Jaiaa

4BDuim b" 14 Duim. .. a.. . ~.I' . "
, • ) _. !io. .... ~ ~:.ft.'?'"

Kortste en Goedkoopste Route voor Reizigers en
aoed~ren van de Zee naar Johannesburg, Pretoria
en andere plaateen in de Transvaal. \

Dagelijksche personendienst van Lourenco
MarqlUe~(Delagobaai) in 24 uren naar Johannesburg
en 21 uur naar Pretoria.

! i'

~ i··
, f
~ t

i
Livr ..

... '

Tnt 'lOl Reisigers naar lobannesbnrg n 17L--tD £8 t71
n Pretoria n Ga. 1d.--tDJ3 41"

.",. ..'. ,

• - ... +z "1,

" " , .
Dagelijksche personendienst van Durban (Natal)

.naaroJohannesburg. Pretoril en andere plaatsen In
de Transvaal en Oranje Vrijstaat.

. zti~KAAN8CHE
xolIulïuu .X.U,DID8T

~!, ' .~"I

]
Steenkool Handelaars en Commissie Agenten.

AGENTEN: r"

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

ALSOOK

Houtwol en Vruchten Uitvoer
Ki~tjes enz.

Ongehoord! Ongehoord!

Standards en net en doorndraad.
Alle orders Jnet. .t.lpt.held ult.".VeteN.

B.
"l"I~ ICOOP

VRUCHTEN KISTEN.
araniehtJerkelll GranietllJerken

- ~i

Informatie te bekomen bij de

COliBRINCK en. GO.,
ROAD,

I OJIII
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