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30 R~ ;',f
OIJDinsdo~1 27 Oe/ober,

ZULLKN, op~elde' :e... rdQn Gel."
publiek "'...rkocht WOMen aan "

K~){UTS-STA'nH. -- Zij zijn tb tbt'
door den ondergeteekende pe~ , . I

Ijk voor kontant in~ekocht, in extra ' t'BIJ.wi:}1tiq~.
Conditie en de aaDdacbt van '
waardig. De naam van den eW~WUlr'
is genoegzaam waarbol'g.' .

FRANS H~,U1l'fFLEI8CH.
I

J. S. MARAIS cl, Cq., Afalagel'L '_

op Zaterdag; 24;Oó~i89Bi
... __ llIiI 11 ..,. (' •.IIIddap)

i ,,' ~ Za1ltr'oc~t......... Ud6110"'. blt4er CaJtl8beJ~tl~
400 Spek-Vette Kaapsehe, ',': .. Octc.uer~

en Merino Schapen Ze~er i deel of aandeel lan en
,70 Spek-Vette Kapater in '~kere Erfpacht Grond,H~ de .

, Bokken. 'afdee1ing Piketberg; .deel van 1'·J,ak. , '
kalgfontein," groot 728 ',m()rgen, VOOl de 2dt

OpVRIJDAG, 23 October, getranaporteel"d ;op Verw6e~er en
twee I,lJlderen'op 20 Maart,' I ~82.

.1' ,

De voo1"\Vaardender Verkóoping
zullen zijn kontant' of een ~re~ie~
van zeI!maanden a18 de koop$- twee
borgen ~eft ter ~ti.sfactie VQD den
Opperbaljuw.

DeAfs1agersrt'Chtell (een
als de t en

Kosten van Trall8port, inslni-
tende achterstallige belastingeq.. en
vervallen erfpaohi (indien di~ er Ïi)
moeten door den koeper gedragen
worden. .'
,Hét eigendom worde verk~t ala

Toorgesteld door den T:J'8ll8portbrief
en Kaart; houdende dé B~ljuw zich
niet, verantwoordelijk voor eenig
tekort en van alle te veel afziende. ®~jlet4l1ek.mdle~ ", ~...

De Verkooping zal onderworpen tot op 17 No,rim'ber.
zijn aan een reeerve prijs, bëpaald
onder den regel van het hof. '"

Voor verdere bijzonderheden doe
aanzoek aan bet )( antoor TaD deo
Opperbaljuw,

,.t·ói~OJl_.':"o)lbIle'~;ê;Jt~m8D'beáohtigQa,.11~e~J)~4ên trlet .~. '~'eJli '
-', " :','l lv;f:~),

Hebben, ook, eeue', grootrn. ~oor~ ,,van'; lJ\ll4lD~f~oUe
én. allerbande Boeten-gereedschap in v~~ ,..,,~ ........---..;..;_,...;,..,..:_~-..;.--...............,........_,-44~~------;"";"- __--~---r-_';'~_"'_-""'_''''''''-' ~~..:.. " '" .' ""."],',

Heidelberg· 'Goudveldê~
" • ¥, " .... _~ 17 ~ • I ~: I. : JseE*Ri[' . ~... ·

, • " : r ~ vAN·..:.... ". ':.

1,600 DYBN .,YBIJ·· VAB·.':
In de Nieuwe' VQórstad van .Heid~lber4

genaamd "-Rensburg."

:,'~;"

---_,.;,---

I. -
,

,

,

"""';::".,.

;-"'.ZULLEN opgemelde, in uitste-
ken4ie Conditie. publiek ver.

kocht worden te KLAPMUTS.
STATIE en. zullen zeker precent
zijD.

I JACS .• T. BASSON, C. zoon.
J. S. MARAIS ct Co., Afii18g&rs.

Paarl, 16 Oct.. 1896;

, ....
'" "t.,

',.' BUI8~

30 Eerste Klas s-eleerde
Ezels, 3 tot 5Jaar oud

300 Extra Vette Hamel
Schapen. "

.!lIen zonder Erfpacht,', GeenBelasUngen , ' .
, .&eenIaande1iJksohe",lio8n~ ,: '.',, . - . ..': r c • ~~~ ;. f

Op VRIJDAG. 23 October,
ZULLEN opgemelde Ezels en
, Schapen publiek worden ver-
kocht aan KLAPMUTS-STATIE.

De Ezels zijn getrokken uit de
besta KaapscheStoeterijft en
staan over de 14 hand hoog, en daar
zij door del), ondergeteekende per-
eoonlijk uitgezocbt zijn geworden, is
verdere aanw;\"eling overtollig,

P. E. REDELINGHUYS.
J. S.• AR US &; Co., JJalagara.

Publieke Verkooping'

H.TBNNANT,
. Oppel"baljuw.

Opperbaljuws Kan~,
Kaapatad, 9 Oct., 1896.

STELLEN,BOScH.
-\'AN- i

"Ben. J1I.... ee1op
WUn..,...., v~'

MELKKOEIEN, Enz •.

Publieke .Verkooping

Kaapsche Gouvernements SpO()rwegen~

" Zonda« o,on het Strand.

,',\

.~.' , \ I

.",



i . • .,

D. ucte. beIaJ-nl~
VRIJDA tt,~QllllJn

in het Maptraate KaDtóor'
op laat -der eon:UQlilaarupo,

D. P.! _'WIiOII'" __ ...... lllAtll1'8tA11'ta

. All faariu. MI niettden ,..ordt hier,
..... bvktad ,.1IlUkt dat Itet dea

.... bebuld lied, op Vrijdatl' uéht, CIeA
lede. d.,. DA ene ~laldll8" ecbt!~,
biDCIMaie y.. niJD ao jareD. \'aD DIIJ ••

liide ,.... _te De .. ea .. ija tMder,,. ..liefdea
ec~ Jon .... Lo •• , i. da oade r- ,
eoia ..a 69 jaren. 2.lDIIaadea e. 11 cIqn,
BA ... .marteJijk lijden ".. ei.,. " .... a.. ,
dat hij daet ... 1 gedul~ hoe" ~.
T.-. w_h ik hiermede m'Jn harte,

lijba d.uk &ce te brengen aap on ...
Leeruto, Da. SUB, en andere bel.."
.Jlnde mendea "oor hune deelDemi.g
.. balp.

.. lit aal .. ij_ mond Diet opendoeu.
.... t Gij hebt het gedaan." P.: 39: 10. ,

De bedroefde Wcd.we,
r (J. J. A. LOUW,

geb. IlrrD •• ITCK.

'WEGGELOOP~
.V··.AN. de plaatl J(atjelfoQteiu., DB ZUIJ)..APRIKAAN
. -. nabij Hopefield, 5 Jbel., ,"'''13 .,. .
r;aLt:,~-~ met slappe achter: 0 N SLA l{D•
leden a jaren oud. .. . .
1 DoukerbnUn.- 1RoodbnUn en 2 OOlfDDDAG.2! OCTOBER, US9ti .

~Vale. . .
Schutmeesters enande1"8ll worden Jre.'i ENGKLSOH)(AN'OVER m: G

Verr.ocht UIl den ondergeteekeude 8CBIEDKN18 VAN ZUID-AFRI KA.
. doo' 'alle DUBa dateti kwaal 081 een book "aakQnDJI te geTen r 1n8Jl; . deo heer )JUTLJiI'f W'n!1lU8 pnoellltl

billijke kOlteD .zullen betaald "orden ..The ..EuglYb aDd Da~ la Soath Africa "
lUBTBINUS NBETHLlNG, .. hand. eeD. bOeit dat wij met in~

Id ncn:D~id hebben plealD en dal
. Matiesfontcin, PO. Hope.fie . bij 01Ul de overtuiPII h..,tt ~
Oct.20,I.. . . wekt, dat mea ill Eage1aad loeh
_. - .-_._ ..-. - ..' '--- _. lUIPamerbaD.d leta .. ,I

SOHu'l'lUdl~OHTEN. te ve..... a YIID ODlIe lDUt.-cbappelijke
. . toeIItandeD eD ouen eipnaanUpn Tolb-

AANG1l:S.0UDEli lil het 8cJlI~~aIh.... aard. De. donkere. wolkea nn vooroor.
. bov811 de. ..eroorIoofden tiJd. leA •

doDbrbnain nUa Ma.i1_1 G.. tnat 10 deel en onkuJide begiDDeD la~IIIIlDl te
j..... oad DUIt ,.bipte ID&QeD en .tappe wrdwijoen en het oordeel VIlD vel'ltandige
oona. iDdiea • PIOItt VOOI' da 1. Enp18eheD die de moeite pnOJDeD
November, ~ ..... 1 desei", op die. ben aich met de feiten bekend te maken
datam .it c1e 80hUkrui ..erbcht· ,..ord... is·~,..1 £UODder dan dat 'ft1l toen
tea 10 1ull' '11DOl'pDI. . Yorig palacht. ne.entaDdip E~lIIcben

~. A. HOF.FJUN, beginneD dan eindelijk ia te &ien dat, boe
ook fepa haD h~oed indndechende
het eeDe oatepul!lUJke waarheid il,
~ K!tp)aehe mialsten met hallDe
andetJijke poliUek en haD open en

AAl{GEBOUDBN in Droogwriet Schat ,.,loo'rig oor voor al de
afdMling PriDI Albert, 0.... . 1 brach

pwo.,." "jd een VopWnUa ,..ijfje aet tAIfJen de AfrilaUi.l'I . lIP , •
omtrnt een muad olld, jo..- ......... nepofllblten vsu de'llooft yan dr. PB
oDCIaidelijk lnat:bHrk op réItter bOGt, poc)kondeeJe vt'l'Utwoordelijk aljn
bIaU,.. naI.Ol ai~ All sij niet de verw1,deriQ«-e1i bitterheid tuechen
pIc.t ,..arctt 1'oor ~ tijd aal a.j verlrocht twee voOl'DUmate blanke lUllen in:
wordeza te Drvopriet, op 29 Oct.o_, Afrika. SoOUDlp onlveia.D het .Ilc:)l
1896, du IIIOI'PU 10 uv. .meer, dat de 1, oop .der _"iedeala. JAMES NEL, Ja.· .-

~.......... haar bloed1Wgletiq .en .... Ierd ... 'l.
-_..;---------- alechW .. Dataadljk ,nolc is .. ,.rIMlIIt..

yan de baltlwUge wija wurop
belaqen hlel' in Zaid-Afrika ".~n.
beharUgd door imperial. mln ......

Braaclztekte1ret No. eo van '1804. bijna peel onbekend ,..,_' met
GelIJktJJcUg D1J)J!8Jll898-97. iot:tIt&Dden en die hallDe haDden te

hadden met ~ aken daD om Uil

HliUIJ 1fórdt ter algemeeD Zuid-Abika meer daa leD ODI:III'VIaklWr".
. ;naricht _nil gegevendat etudie te ,.,ven. -
de tijd... TTOOOOlr gelijktiidiJt Pippen ill De heer WITIlQ8 lest Tooral IIIIlIl''UJr_

dit distrikt ·... geet.eiG il 'll'0111l'811J11op twee p1lJlten ln de ·.. dateocMllU
de bepalingen van artikel 17 ~ Eogel8cben met ~ ~ de
wet 20 Tan 18.94, 1aD 1 JaaU8n landach ~e bnolkiDa di•.

F . 1897' in 1806 alhier aantroffen. In eie
tot 16 ebruan.. plaatl!l noeiDt hlj de onbftltend d

G. W .. JJORCHERDS, de imperiale politiek de
, B. Il bNidinc wa het BriUche ..,.~rebl*ll~

en ten andere de· invloed der DOlil"ej",~
lIeDdeUngendie de HoUaadaah IlJU'DD4t
bevoJkios bel..terden en ia d. · lel

, vn. wereld uitmaakten WOl'

.UU.D wreedaarde.die.de 1WuéUeD·D~".D
1001 mblhaDde'clen. -

IOKT De imperiale politiek omtrent de
braiding VaD het Brit.cJy srondpbledur, Z\ild.oAftilaa -.eranderd.

. elken Dieu...-.n miD.iIIt.er voor lroioD1i'D

D·AT de, z.~'.""",mer Nu.eeaa had men.-n. miD""· die
'. ~eIa SeO .pop'" iD' Zuid

Afrika triln.pwordea P . JdaaNé dat bet. pvudpbied onder
..OMD~ :-Zlj buter dan .nc autlefe bebeJt .Britech. vlag . Diet uttpbmd
banéii en biilden.' Alla .ooR ~ .. brulk. 'WOl'deP ea ,-Op. cm)~ .,.,..,...

~t~r:I'J:".i_:JI~;:~~:bn worrLln •. nov/a bratKtIW be.iPeIUd wordt ~ de ~ "IJ •.. Jlj~... jl. 1Ieboou' te aaakeIl lijn, ~ 0lIl kolonie terwijl 4 boaft._ .nc1ere~. .' .' ,
Jj it .,.Got _ba 't .... " den V~ eaN" diD.,....t bl

WADNERIN' ER.II .. , namen en cmefht.telljke YOI'IIIIde~
"__ III . . Hoewel lUll' clll.· halcllPe,

ZWKlGQlUJK. UIUD.. . '.'..A 00., 17 oawlillB WIIIJ -de '~kken tepn
. ~ KMJ t '_. aatarell_. te '.~ tech

de bOeréD ........ Ie all stj
erkenniDg... Iuume ODIlfbaalDlilljJI:held
lIIWdroosea d.oor de
aeeriDI bepoet. met de
en t.pndé.~ dU
IlOl Brlálobe on4énlmln WUa.
DUal'eUeutaDimeIl op de
grea.n der KoloDlt werdn door
IAJWi nOUaa .. op rud VaD dr.
den DepOftllá,ala onafbauJre1ijb stat.o
bonda'eoOoten erkend__ pOutiek
UD1e1diDt pt tOOt GMindip- -"'I--
heden, eil.de 't1'IICbtea WUI'YIIIl DOl
plukt 1rW'Clen in de beMa_ ""__ ""11

VaD de' C1aPPeN Vd"'_' tepa
BMa ... De .. ten dv emIIIanten
-der 't001'tIeJdUn-b .... ·echter in
ooeen der· BritacIae......... allot
Di.beetooda.

In lM7 -.rerd air HAUY 8MrrB
peteld ... IJOllvernear ... de
kolonie, en DUdraaide de imperUl.
tjek dadelijk om. Nu wild. ma
Britllcbe ,.bied .aG .. l mopUJt
breiden en de abc ''YQ Boompluta
ééD der pvolpn ... dele "f8I'8DderiDg.
De. politiek daurde echtet niet

lang. ZOOaIe aUeD bekend volade
andere politiek die u1~ werd. in
~vier OODventie, DamellJk dat
land lich niet ma .bemoei_ met
!aDdeD • 'en aature1leuPammeu
noonlen van de Oranjeri1'ier. Deze
veatie wérd eahter ala Diet beetunde
lCho11.wd iDeO de diamantveld.n ontdeli:s
werdeD of Wen air TBBOPHlLU8 l:iHEP-
!tTOlI. de TruulTUl aDllexeerde. .ti
deze diDPn wordeD. door den beer
WITHBU op eene zeer duidelijke tIl

vemaanbare wijze verhaald.
0.' geechiedenia der EnplllChc zenclr,

UDpD gedareDde de eerwte helft ,"an dtU

tIeU,.. ill of behoort '100 goed bekend I<l

sijn dat wij er meta meer ''lUl behoeven te

..... Due donkere !lagen zijn echln
selolddc worbij en d6 VAN DER KE)IP~

de PIULIP8, de MeKElVZIEs, enz., het,..
ben gl'OOteDd8818plaabl gemaakt voor cIó
Il&LlI.8, de HonunRs, de MURRAl"
OWl. Oag31ukkig vinJt men nug te Yet 1
1'ul d. _lIRe ~, doch gelukkig WO"-:~
han brrloed ook .~b minder en min·
der •

.. De 1'OOCpande h"ofrll'tukken hebben
bewuen dat pbrek aan ~ympathie 1nl'
de HoUancLIcb aprekeJld~ A!rikaneJ:j
(DutcJquu) ftD den beginne net verderf
... eie iIaPeriaI8 po~ ".'\1"'"," 'fiS

s~nenboech,
19 Oet., 1896.

Deviation and Oloeing óf ~.-
Koarreeabarg,

l'~.,l89G.

-VAN-

PAA RDEN
Ossen, Bollen en Varkens,
, Xabij Durbanweg-8tAtie.

'--._._ .....

!J£.
KARPAARDEN.

STELLENB.OSSCHE

AFDEELINGSRAAD
TOLLEN.

DE.. oDdergeteekende sal op
aanltaanden

VaIJDAG,
Bij de groote verkooping .eo den
boedel van I. M.\DB&, pubbek op-
vfrilen :

2 Eerllte klas bruine Karpaardeo
lj jaar oud.

PArt ·D. CUrrER, Afslager.
Stellt>nboscb,

20 October, 1896.

TENDERS. TENDERS. Bait:l1mi llagiJItraatll K.wtoor,.
S .. eHendam, 17 October, 1896.

TENDERS worden hiermede
gevraagd voor het beheer

der to~u te Sir Lowry'l Pu
Somerset Strand voor het
iS9i. De tenders kunnen zijn voor
beide of een: van beide tollen,
maar moeten' afZOQderlijk ze~
het bedrag dat voor elke tol be-
taald zal worden en moeten aan
den onder~kende of aan den
voorzitter mgezonden worden op
of voot. 10 NOTember, a.I.

De tenderaar, die a1aagt, zal een
behoorlijk kontrakt moeten aan·
gaan met deo.Baad en zal .borgen
moeten verechaffen voor de behoor·
lijke uitvoering van zijn kontrakt
ter satiafactie Tan den Raad. eeoigen

De Iaaga~ of eenige tender lW T~
niet· noodzakelijk aangenomen I&1lJI08Ic
worden. .

PAUL D. CLUVER.
SeoretariI.

86 EératelrJelle gedres-
seerde Ruinpaarden,
van 3 tot 6 jaar.

Op DINSDAG, 27 OCT.,
ZULLEN opgemelde Paarden

publiek verkocbt worden &alJ
KLAPMUTS-ST.A TIE.

De Paarden zijn uit de 'be8te
1Jtoeterijen, in extra· Conditie, en
daar zij voor kontAnt door den on-
dergetMkende penoonlijk zijn inge-
kocht, kan meu op iets goeda
rekenen. Komt en' oTertuigl
uuITen.

C. G.KAREE.
J. S. MARAIS • C-o., Afslagers.

Kantoor van deJa
Hoofcbnapaijn=.,atw

\'aD 8poonrepn. .
KMpead.. 7 Oct., 18t6.

Mdeelinpraad KanWor,
StelTenboech. 19 Oetober, 1896.

RODdgaandeOlldnijJel' BeDOOdIgd -~--P-----
Op de plut, B,wnku;l, wk Onder Va/.ch·

,i'I;", di,t. Kroon,lId. O. V.S.

A'PPLICATlES vergeuld "". de bij
de wet "erei8Chte beWlj .... van be,

kwumbeid, goed ~ ea lidmaataobap
...... Prot.eatantaobe Kerlr. cullen doordea
Oftdergeteekende ingewacb .. worden. tot
Donderd., ~ Noyember, 1896.
Worka_ .. heden te beginDtlD na

KeratvlUl&ntie.
Salari. £120 per jaal eD de 8Cb..ólpldea

der leerlingen.
Slecht. on~huwde pe: .oDeD lullen in

lI&Il .. erkin~ komen.
Kennis "aD :Muziek lieDe aallbe~.1ing.
Koat CIQ iuwoning le krijgen tegen :£2 U"

per maand.

Plaats Opzichter Benoodigd

INde' nabijheid van de Kaapstad,
bedreven in de bearbeiding van

Wijngaarden, Vrucbten-boomen en
allerlei 800rt vaD WCl"kop e6D plaata
Woonhuls. verschaft. Doe aanzoek
W.W., Kantoor van dit Blad j

aoemende het Salaris. Getuig-
acbriften of verwijzingen vereiacht.
Hollandach, sprekende Boer heeft
de voorkeur.

........ :1•. -O._~.~

111•• '1,6...'

P. HAUPTl<'LEtSCH,
Voorz. Séaoolcommiuie.

BothuiUe, O.V. S.
dillt. Kroonlltad,

23 Sept .• 1896.

AAN ONDERWIJZERSSN. Ron_de On4nijJel BeBOodIgd
BENOODIGD voor de GouTts.

School te PARIJS, O.V.S. APPLICATli!:.· S voor boyea~_de be-
teUe .Aaaiateute. trekkiDg op de r.laatA Dankbaarheid

wi.jk Vetrivier, dHtnkt WiDbarg, wt't ~
Ápplieaties, vergezeld van vol· taitpebriftea TU goed zedelijk ~,

doende certiiicaten "Van bekwaam. ceriiticaat van de bij de wet vereieohte
heid, good gedrag en IlGJnall~:bali)-1 bek ...... heid eD lidmaal8cbap oener pro..
IeDer Prote8tahtdche Kerk zullen ieBtaatache Kerk sullen door den _0Ddeqre-
door de~, ondergeteekende inae- teebDde iDgonracht WordeD tot op JIaaDdag

.. 1'1 2 Nov..... , 1896. •
wacht worden tof, ij NOVE}m EJl, De applieant .. oet zijD 0Ilderd0m opI(evea
1896. . Slechte ODJUuwdeD tro.en in 1IAIlIIm"

8ala.n. £120 per jaar. ki~Dil! van Musiek .... unbeveliag.
Keno. van Mozieken vrouwelijk W~ie~DenopV ..... d.,

handwerk een vereischt.e. 16 N~. 1896.
BilliJke reiskosten zulleD T~ Own.. salaria £120 ben ...... detollGol,

---.:I-a.' ';&I§"'_' ge!_ der Ie.i~-
,,",UnIV Billijke ~,..ordea ~

W.r~heden te beJinnen op
1~ JUltiari. 1897. J. L. LATEGA1f,

.V00h. 80h00J ........ i...
J. D. HERHOLDT, Wij~Id. a_.._...!_ l.1-hOO1~.o..:. .~~ .~ P.X.WiabIq.W.8tatie,O.VJS.·

.... O..V............ lM. ••• I ... w .... ..

v]IOm. ,
October,.'"

" L 4-AUdaPPeI,eIl ... (I ~ 1 - 0 11 7
Krwten (IroeDe)... (I II 1 -. 0 (I 0
Boouen (grueae)... '" 0 14 0 ,;....0 16 I
KIeml... ... 0 11 4 - 0 0 0
&001... OOit - OOit
PamPCIeMIl 0 1 (I - 0 1 Il

I!~

" ~ber,·U,".
" .. 4-... 010-,1.'l

001-00"
016-0',
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Kortste en Goedkoopste Route voor Reizigers en GoectlB ... n',f;·t~',~~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~.~,

van de Zee naar JohannAsburg, Pretoria' ef). andere DUiLll'l··j

sen in de Transvaal.
Dagelijksche oersonendlenst' van Lourenco Marquea

· (Delagobaai; in 24 uren naar Johannepburg en in 21 ~ur
naar Pretoria,

Tarief foor Reizigers naar JOhannesburg Jl t7s.--en .£3 t7L
"Pretoria .£, i5S. 6d.-en· Ja 41

Dagelijksche personendienst van Durban (Natal) naar
Johannesburg, Pretoria en andere plaatsen in de Trans-
vaal en Oranje Vrijstaat. -

DUfFElT'S.KACHELS
IIJI ....... ·..... ·..

KOOL or _o177... tu.',..._ ......
... ~G ....... -.

:':-_ZJ8,
voor een e)1jJJjng.
" vijf OiJlings.

•.• "negen " H. J. WASSERFALL,
AANSPREKER. ~-

.JIIII1tiIta SUa deedI in V~

" , _._----
'KR.IJGBMR AAN "ONS' LAND'" KANTOOR." Jl "

laueete

ITSCHE ZAAD AARDAPPELEN.
..... tenlaen~men.

....frtlJ ~_"' •• '.I.
..... ia~ __ ........ 1ijII. -............. ~

i , . .' : ,t . _ - ,..""" ,.,.., Ittui.
UI_T .PV~mij zeer mijne clieDten te moetentekmrat. ~ ~. i,i'10 ~e ... .,> fil III, ".,.. .... K--,",

·,:it.:;.:E~.:~.~=.~Go~~~,r~~IH&':;:rg~--P-L-A-'-K--P-A-P-I-' -E"""R-.-
. : .•• ' ~X~'rICir, .

0, GBO ERT E N P LEI N K A A PST AD. Voor gij rIders koop~ schrijft daD

.~ 14 óct. 1896. GUf!TAF illiisoli &; Co.,
. I 36. LANQ8TRAAT,

K. .A..A.P • T.A.D.
?OOl' mouten ft. la ..

PRACHTIG P\.AKPAPIER.
K'»p ...non," .,.....~ au _ ..-.

aitkiep.iag .n BRSPAART UW GJI&D.
VERl', VERNIS, BOBBT.KL8 .....

lM«ate prijseu. .'

Gustaf Anderson a; Co.,
86, W&srtuT x.wrw.

I. ~:"BUI\IESTBB, I~.

78, ADDERLEYSTRAAT. . £SSAfJE
Heeft eene keurige voorraad vloer, Tafel,
Bureau,- Kerk-en Hanglampen, uitgepakt, ook
· eene mooie verscheidenheid van Zijden-
lampkappen. een groote voorraad Wandel-
stokken, veld- en Zeekijkers, Electroplated

Nachtmaal Serviesen.
ELANGRIJK

VOOR
lEIE:N'J:GAGENT V.AN .,

~RAAN BOEREN· Venster Glas... . 1 'AL. LE grootten en soorten,
I .~ insluitende Gek I eu r dl

Fancy en SpIegelglas. ~
Orders van buiten omvang-

en speciale attentie.
G. BEGLEY.

J .' :::F' 18 '8l":E:.:T. ~ E::~'&I
TORENKLOKKEN~

B U RGST RAAT, KAAPSTA D.

BOCB & DIBIE. ..
Invoerders van Allerlei IJzerwerk,

Behoort men altijd eerst te gaan om
KOMBUISKACHELS EN LEDIKANTEN.

BESTE ZUIVER

5id. PER LB., NE1TO KONTANT. ZUI D-AFRI KAAN SCH £

KONINKLIJKE lLULDIENST
TOOR BET JW!!P.NIlE SEIZOr.~ nEVELEN WK llN ONO

TUINSPlJIT van de beste kwaliteit.
GRASSPRENKELAARS, TUINBANKEN, HANGMAT·

TEN.
PICNICllANDJJ;S, bevattendt, alle benoodigdhedeu Toor groote ..

. kleine gezelschappen. .•
· BERG;KNAPZAKKEN (zooals op het ..asteland T8D B~ JIl

gebruik) zullen zeer Duttig_be vo~den worden voo.r ~en.
Probeer ons .0ARBOLIXEUM. die Houtbewarede vloeiatGf.. Ti.mmer-

merhont, met deze uitstekende stof behandeld, zal ma __ .u.
oorzaken van verrotting weerstaan.

AAN AANVRAGEN VAN 'T BINNENLAND WORDT'
PROMPTE AANDACHT VERLEEND.

._--------
i:, .
I I

~. M. ROSS& CO.,
., .. .;._:a:a.CI._1t ........ ,

, ,,'

1

De If CASTLE MAl L J) ~aatechapptJ.HAK'Gv 8
..._..-. .

;r-. _,. •.• ., . DE 8toombooten deer Lijn "erirekba
Y&D ~tad.uur I..oad.n om de

andeNll W : te 4 uv n.m., DM
lrIadeUa en Plymouth, t4! SWi Helena ..
AMeUaiOn aaolegpucle op de bepulde'tu-
IIChentijdeD ..
oet. H-DUNVEO..u CASTLE, Kavt. Rolll1QCmj
.. lI8-BOSLIN CAStLE, t. TU\'ua.

Nodl-HABWARD&N CABT JlaflL,BIG«Y.
~ .~Ta""ALLON CUTl&, t. D1rJI(WI.

~NOaJUJI C.A8TL¥,&apt.. H _.
.. _DUNOnAll CASTLE, JlaflL

i I' i
! '

:: I
, '

LLOYDS' 0

HAERMOTOR"
'8l"iJl1d. .... C»I-e:n.. ... "

GEHiEL UI STAlL, GlLYAllZEERDIl VOLTOOIII;,YOLlODlllscm mu 101lT,
I rt, t2 "it'l en 20 it. WielD, liet GEBlLUCEUD BEIUGBIU Ol

lISTE TOmS, YID 20 tot tOO Yoet hoog. .

, ,

G?uvemements Kennisgeving.- N0.979, 1896
I ' . Departement T8D Ludbouw I •

i . Kaap de Goede B~ 8 October, 1896.

~DmKTE WET,No.2Óvan 1894.
I,' .• _.

G~IG 'DIPPEN, 1896-97.
,.: OT algetneeD. Darioht ge.ohiedt biermede Keaniase. viug dat de tijdeu

, "OOt' Gelijktijdig Dippen inde verscheidene Diatrikten der Ko[onie
~p~d .SVD zooela in )let Annexure hieraau, ODder de 'fOOnóeDiupn VUl
8~tie 17, van .lote No, OO....n 1894. .

, CHARLES COOKY,
Onder ~ Toeft' Luadbouw.

,"

De eenigeWlndmolen8 I(emaakt met
Wielen BewGelJbare Torens. Zuil ••
meer water DOmpendan eenll( and.r.
Molens in demarkt.
De hoopte prijS werd behaald door

deze" Motors" op de Chlcaao Wereld
Tentoorl8telllnl(. 1898. > na

'u_SO_ LJ:J_
KONINKLIJKR IUILDIEN8T.- .

UIIOIIft'OOJlBO(tl1lU.!8ClJU.PPU
auIP..... T>•

;'.'

A!fNEXU:aE.

.
> '

B -....@"<Mi,.
BOO:.

"-" ,---
QIUIVI TE LETTIN OP 0,.., NtUEW EN EE:NIQ ADRES:~"Y'~. ell1 Co..l 40 BURQtTRAAT, KAAPSTAD. .'. .,

'"
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Joltan JatUéll .IJ Co., S&. Q~
ma.i:dGar. ... al... ,..,

WoeDlIIUc, 21 October, I.
enOD~

~11l JAJlEj! 8IVr.WKIG~T.

Ten antwoord op het bovengenoemde zeidede
comlllÏ!!llaria voor publieke werken dat het hem
leed wu doen indien de Ned. GeNf. kerk 11Gnig
;"tII dat door de ~ werd gedaan &OIl be-
oehouwen aU eene ontbeiligiDs van den datI dell
Heeren, Meermale.n reeda _ een verzoek tot
hem gericht om JOOdaniP tnlinen llUJ' Somer·
set W""t te doen loopen, en hii had daartoe in-
Kew~Iigd .op ontvangst van t&lriil( ge~kende
petItIe!! mt den retlpektabelen ..!.aDd der maai-
1!Ch;a PP!j·

I n het Ioopen der aooduige tremen bad hij
geen penoonlijk belang; moest bO ziine eigen
belang raad~ d&D &ou bij zijne toeetem-
m1Dg er voor Imet ge ...., doeb bU. had een
,.hcht te nrvulleD un een groote ~ .der
lDgeaetellen d~, UIl hUIl Terioek in 4ese II&'
hoor te geveil. Au de depuiatie kon hij de
verzekering geven, dat ala de pnoemde treinen
tot eenig ietA IIIlnieiding lOuden geven waardoor
de ~ des Heeren oniheiliad wtll'd,· lIDuden aii
dadeluk geataah worden. .

EES VRAAGU!( SIB JAlIEI

werd no door .h. Neetlillng pdaan, JWDeItik, of
hi; &Is 'een lid der ~ UIl htln lIDUwillen
vertellen dat lIOOdanige dingen ,ter verheer·
'liking nil God waren? Een :van de e8I'IItOe
zaire n W'UI'Over eene regeering behoort te
wakeD U. de aedelijke toeaiand der _enie'l'iDg.
A f!deruina moeten Iljj fi.ch UIl de regeering ont·
trekken, waarop sir Jamea miwooMde dat hii
.. ltoos bej hoogaie ~ ...oor de Ned. Ger.
kerk bad doch in dit opaicht mei haa,r niet. kon
medegun. dur .de regeeriDg niet kon iluien dat
zij door dezen Iilp de ontheiliging vau den CIIIfJ
des Beeren in de hand werkie. Aa bet parle-
ment hem biero'l'ef IOQ l'eroordeelen, > zon
hp plu'" maken voor een mdar die reclt, sal
bandeien. .

Weer nederkOllUlDde op de ~Uet ten gQDI&e
van de inl'oermg de_ ~. treine~ aui-
woordde ejr J_8f op een 1'1'UjJ V&D een lid der
deputatie, dat die petme. OOIt ,eteekelld lijD
door een pur boteJhoaden V&D Som.-i WMt.
Andermul pt hij UIl de deputAtie de .__.
keri1_l(fdat. ala er eenige ruai1'entoring uit die
speeiale treinen l'oonaproot, &jj dadeJtik geatuki
zoadee worden. -

Hij ':Ou dien dill( DOlf een ander deputatie
ontvangen vau winielbedienden, en hg wist dat
deze .terk bij hem loOD undringeD om dea
treinen toeh te doen loepen, dur -0 deb V&D
die dee ZatePCIatr avoada niet kon Dedieneo.
Hij WtUI voomeID_ de" Cape Geoéral HiMion"
aan de hand te geven om ZoIldags-dienaten
te Sir 1.o"'Tf'I pu te.houdea.

Ds. ~ eethling ~ide v8l"l'Oigena dat bet IooI,'8D
van .oodanige pJer;iertreiDen een lontheitiging
van deu dag dee Beeren wu, en dat &00 de
re\:eerir_, aan bonne bede ,een ,eboor geeft,
'jl verplicht Jullen zijn een lWOqJ ~ ~ IIfIItd
1.",,/.

Door ouderling Mania wwd DIJ

TROEBELEI inB.1I0DESU
[ReNW~-']

GATZIS KRAAL.

S.u.II!BUn, 2ó OcT ......:.'Eril j~ bericht "*
Karandellu oniv&DgeD dat Gatsia krul gia...,
bjj dagbreek UIII8 ....llen en 'VIIfft1It werd.
1Iajoor E1'aDII,Sherwood Foreaten, en ~r
Eamabaw vau de UmtaJi Trjjwillip,. d~"
..,ooieIL Troeper Siegen, H.lLF., ernaQa g•.
.woad. De kalfen wcraen in de holen gedreven
die bpteiD P_ bezig bJ.ijft met dpl&lllMt te
bewerken. "

WEDZAS STERKTE GENOllEN.·

COLE1~RANDERS OPINIE.

BULAWAYO, 20 O<-'T ....... Kolonel Baden-
Powell bericht dat op den 16den Wedpa sterkte
pnomen il Da een ge:vdt ...au twee dagen ea
~teD. De pomie beatond uit &el gran*-
kop,....-..rop aéht groote kralen wUéD. Vin
allf,'rijden werkend dreveD de rija~ d.tn
l'jjaDd uii de kralen DUI' de kloTen eD holêu w
vandaar mei bommen .in de bergen WUI' &jj fn
kleine klompjes. nur· het ooaten en noord~
vlucbtteD. AI de kralen werden l'ernield' en
WecbM aterkte in de IDeM gebluen. Schapen,
boltltea en (ruil werden genomen. Geen onge-
laltken bil de kOIOnnI. Vooraf had de kolonne
ner bergJuale"·1'8rme¥.
Lui&cwd Ferguon, iUde~ l'ergaeld

dO'II' Fred. FraokIand.eD _., ordo~ SUIg
giaien. ...ond o~'::. om be'nllen over M breIIPn
l1UI' kolonel -PoweU OlD DUI' Gwe1o"
gun ell.zicb bjj kolo.w pare' te volgen ten
einde het diairikt Ndemu ten onder te Itelpen
bre~.
Pm-aat Robert Po.te V&D de h_ IItierf

UIl kooril.
Cc)~Dbraoder hMft bet beTel alleen O1'8rde

lWoppo. ala ooclerofticier. Bn geeft ala zijn
opinie dU de 01'.... erustic gemeeDd en
fiDaal ia.

Achter Zwartland.
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