
ST.

30 Eerste Klasse Ruin-
Paarden.

Oil Dinsda«, 27 Oelober,
ZULLEN .opgemelde Paarden,
J publiek verkochli wordon aan'

KLAPM.U'rS-STATIE. - Zij zijn
door den ondergeteekende Jlersoon-
lijk voor kontant 'ingekocht, in.extra
Conditieen de aandacht van koopers

. waardig. De naam 'van don eigeuaar
is genocg7.n,umwaarborg. '~!.,FIL\~S HAUBTf!'L\~[SCU .

. J. S. MARAIS cl Co., Afslagers.

TB··

Departement van B'oblick.e WerIam,
Kaapstad. J l)~.1896.

-f--'------,;.....-

J.!CS .• J. BASSON, C. zoon.
J. S. )L\R41~ & ce., Afslagers.

Paarl, 16 Oct., 1896.

KAAPSCHE
aOUVERNEMEN1S SPOORWEGEN

Tend'ers ,oor Voorraad i397.
lIOO FDON DER'VtJZER

Voor' de· Gounrnrments School te
SCHWEIZER-RENEKE, Z.A.B..

TE."DEn~ ...orden ge\'ru.gd YOGI' de
leverentie van den volgende.D Voor-

ra-ad tell dÏ\'lIlJl'" van bet Spoorweg Departe-
ment voor het jo.ar 1~97. .

Artike~ Stelsel. Datum vau
Tendtr.

Westel'ijk, l
Genef~l'lid~ MiddelJ~dach 19 oot. IS"'"
delen, OOllteh)k, .'V

Noordelijk .

WeII~"jk. I '
Provisies. MiddeUands!:h { 26 Oot, 1896

. OOotelijk:, ..

CALlE,DON.~
're .oop

Bij den he~r H. C. SWART
1 Brandewjjn~ketel (bijkans nieuw)

met !Slangc~mpleet. . .
4 Vaten. (Elk ;>evattende 2 Leggers

en 2 Halfaaln). . .
f

Sal_ri•..ao90. . '.~~.

WEGGELOOPEN
VAN de Paarl, 'op Zaterdag (Jen

10 DEZER, 1 vale Os en 1
zwart witrug Os.

Heeren Schutmeesters en anderen
bij wien bovengemelde Ossen mogen
komen aanloopen, gelieven zoo goed
te zijn daarvan. dadelijk kennis. te
geven aan de ondergetef'lkenden,
door wien alle billijke kosten ,zullen
worden betaald.

WALDER ~ Co.,
'Zagers, Paarl.

Paarl, 16 Oct., 18~6.

A PPLICATIES vergezeld van bij
de wet vereiselite certificaten van

bekwaamheid, goed zedelijk gedrag,
en lidmaatschap eener Protestantsche
Kerk, zullen door den onderge-
teekende ontvangen worden tot den
278ten November voor bovenge-
noemde betrekking ,

Kennis van Muziek en Zangkunst
zal eene aanbeveling zijn.

Werkzaamhooen te beginnen op
den 12den Januari 1897.

Salaris £200.

G. F. C. FAUSTMANN, V.D.M.

COLES,BE~Q
Ist-Olass Public School,

30 Eerste Klas geleerde
Ezels, 3 tot 5jaar oud

300 Extra Vette Hamel
Schapen.

Afdeelingsraa4 SlelIenduL
EEN VERGADERING ·Ta'.n tien

Afdeelingsraad van Swe.UendUl
zal gehouden w~ op Dinadag
den laten December 1896, te 10 uur
v.m. met het doel om een belutmg .
te leggen op alle belut.bur ...
~ binnen ~. AfdeeUDg ..oor
dienst van het laar 1887.

Op laat,
J. A. VAN ZYL. .

seomaria.
A.fdeelingsraad Kantoor.
Mwel1endam, 16 Oot. 1896.

DEMPER8, IIOORf • KRIGE, A"/II'rI.
CrJedoD, 16 0., ~8H.

'; .. ;
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'..... Ja~':!' f71-8D 13:,Ui
, " ',t _' ~.jt"J4.~ .:11. ,

,OJIj~IUIAt"'.:t\A ~nend'enst van ou~n (N'ataJ) ,,,,ar
Jo,.nr"",u~ra., ,pf.eW'ia en andere pJaatéen in de Trans-

, ~';'

n,"III,ftIA" Vrijstaat.
, .

ALLE grootten .en sGOrten,
. -tnsluitende Gek 1eu r d,

Fancy en Splegelgla.9..
Orders van buiten .otllvang-

en speciale attentie.
G. BEGLEY.

--
oa1edonpleln, ,

uem ents Keuni8g~ving.·NoJ}79, 1896 _Jtaa_P8
tá4__ , ---

" DepartOment van 1.l3adbou1V. . Páarl-Berg lijn-, Bmdtlljn- en
Kaap de ,Goe.d~Hoop, 8 October, isse. 8PIRITUSMAAT8CHAPPJJ (8£PERm~'

94 LADY GREX BR{!G:WET, N0.20 van 18. ·• Kenniagel'inr II<U MndealhQ~

,~..

VER~{RIJGBAAR AAN "ONS L\NO" KANTOOR.
8

De loorraad is niet &root, doe dus DADELl~K Awo~.

DU ITSCHEZAA-O-AlIfDÁPpEïIN-:-

A.NNEXURE.

-'-
'DERTtElDE JAARUJKSCHE VE_al'"I-- .'~

1\7'E~~ISGF.:VING .~~i~t
" h\erm~e dat de Det-tie..de
Jaarlijkscbe Vergadering van hn-
deelbouders 1.al gehouden womn
uan het Kantoor van deMMtachaopij
op M'A..UrDAG, den 268ten Oct."
a.8., 's morg('n~ ten 11 ure voor: de
volgende bezigltcjJ:- .

1. Rapp6l't V:I 1 Directeuren te
ontvangen voor hat afgeloopen jaar
ei.ndigen~ 30 Sept., 1896.

2. Staát van: Bat8n en ~ten.
3. Voor'algemeene bezigheid.:
4. Kiezen van negen Di.relttenren

in plaats van hen di" aftreden, doch
weder ,verkiesbaar zijn.

Op laat, ,
THEO. HITCHCOCK.

Secretaris.

GELIJltTIJDIG J)IPPEN, 1896:-97.. ' '

HET sp,iji. m9 z~r ~ijne elienten te moeten teleurstellen. Mijne eerste
vencheplDg 18 Ult!!6steld ~elVordelJ ter oorzake VRn Iware regcml

aldaar, en ~a.lllihier alechts aankomen per" GO'fH .. die Hamburg dm
13 September verlaten heeft,

.A.. :P'I 'I"'.:K:'X~,
1 0, GROE NT }~N PLEI N K A A PSTAD.

Kl\&ptltad, 14 Oct. 1896.

~GIGALVANïsEEROEStALEN
~X_X»,1'« c»~:.c_ &.

ou \VATER OP TE POMPEN
DE STERKS TE EN DE BESTE·

IN DE WERELD~
8 voet wiel en ,26 voet Toren.
S voet wiel en 30 voet Toren.
S voet wiel en.:40 voet Toren.
10 'voet weU en 26 voet Toren.
10 voet wlel en 30;voet,Toren.
10 voet wiel en 40 voet Toren.
12 voet wiel en 26 voet Toren.
12 voet wiel en 30 voet Toren.
12 voet wiel en 40 voet Toren.

! che Gbuve:rnements Spoorwegen.

, n Wol of Bokkenwol en Schapen: en Bok-
. kAn' len .van areas, .dle door },tl\n.derpest be·

~~ "

:al~een nM'ie~t geschiedt hiermede Kennisgeving dat de tijde.n
, ~li.J"ktij~ig Dippen in,de V~l'Ioh6ideue Diatriktetl. der Kolonie

~ll8aIg,lijn' zooala 11\ )let AQDesure hIeraan, on\'ler de VOO1'Zleningenvan
7.. nri Aote l(o. 20 van 1894.

CIURLE8,CORREY. .
Onder S'fcretiaria voor Landbouw.

--- --mr ORANJE. YRlJSTlAT. " voo~ Golijk. J Diltl'ikt.en waarin Gelijktijdig Dippen zal plaats
Dippen. hebben gedurende den' tijd in de eerste kolom

" aangegeven.

Caledon, CalvUiia, Ceres, Clanwilliam, Oos, Londen,
Janeenville, King William's Town, Ladismitb,-Paárl,
Robertson, Stookenstrom, Sutherland, Tulbagh,
Uitenhage, Victoria Oost.

Bedford, George, Komgba. Riversdal, Stutterheim,
, Unioudale.

Catbcart, Fort Beaufort, Glen Grey, Knyl1la, Nama-
kwaland, Queenstown, Vau Rhijnsdo!1>' ' ,

Lad1 Grey Brug, .
1 October, 1896.

J.' C. SMITH & Co.,
IJzer, Kool en Timmerhontlagazijnen

KOLONIAAL· EN AMERIKAANSeH WAGE8HOUT,
, .

STOOM ZAAG.MOLENS,·

80, Breestraat en Riebeeks Plein,

1\&1, .
'~.

..
Z\JID-Af'R1KAAN8CHE

KONINKLIJKE MAILDIENST

------~-------- 0_1:0_ %dJ_
KONINKLIJKR MAILDIENtIT•

unol BTOODOOTlW.T8OlWPU
aaa- .. KTI.

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

Y..'k1LAldJIlIl .'VAD den .&f'IIe"'IP,,·,~.A..A.paT""D.

J~D. CARTWRIGHT & o,
GLAS~ EN PORqELEIN- MAGAZIJN,

ADDERLEY EN DARLINGSTRA.'llEN ••.

----------------------------------~--~--
W'A A'RSCHUW1NG Bevonden hebbende ut seker \8'l1l&1I4I'\n • lll!WUl!...... 01111in de oll1lltre'J:ea GIll
~ wq.1U.,... ........ t, soa _SUIOhe1l wtj het Pnbltek keut. te ....
... ~ BUITElt DB KAAPSTAD.NIET DOOR IEMAND VERTE.OENWOOR-
DlGD WORD_~ •

.. .". -en Jongens Over]assen, en Regenjassen,
• '. • Witte en Fiannellen Hemden,
•• • Broeken. alle Qualiteiten"
. • • • Hemden, ~p8 en Steve Is,

........... ,,.. 90Gr ........ "".. .. de

'. (H~dteekeBing "VanAfzender( 8) , i···
êtoklAA.11'1ii te deze dag van 189 •••, , . !

•.....• t' •••il ••••••• ,•••••••• , •••

Vrederechter, Veldkornet of Resideereqde
, Ma.gistmat. ,i '

T. R., PRICE, W~ ~ Be8ti~r·
October 1896. ' ' . ,

._t en Kerkplai1l, IJ...A.PSTiD,
.It LAWLEY ,. CO. I

_. ,., .~ ........ _ ~ p 6.., -
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De p.laaiaeJijke leerUr leai eeD brief ftD den
magiatraat, deD heer G:abana, waarin due ut.
woord geet. op de buteJifke woorden h.... ioe-
IPIJprolren iD deD lDMgeII \'&Il lt...· I, agae
waardeeriu, "an het werlt' onaer 1t4lrk beIt80CI
atelt, ee ct. 'l"Vpder:ing eeD ua- op ,bah .......
richtinpn toewenotcht. ,

ID een ander briefje paft de magie."., ala
- "oor:ciéter van de d01'pll-lii'blioibeek al de leden
der 1'erpdering het recht "aD.de biblioiheek ea
JIIeIIcuriv gebruik te maken. ,

Uit he1 "em., der rinp-coll1lDiaUe ~ki dat
aommige ~tten iD de pu-ocble "U

Lady Grey ~k pdau badden om d. PeDa- [DOO. "BNCUI.I1l!."]'liin tlJ.lllChBa Langjluut eli Dieplpnlii tt Jriij- ______, '

Pm!....~~-_!mnnDeP!:~~~~] ~ De ami-protectie oIanJJen hebbeu ,Wgera--,,- ..._ ._p -_ PI den geacht den altoeht te b_1I, Ie]ft v66r ~=~~~It~::.;::=~toesiemmmg t.oi de vennderin( op. YOCI1'1rUrde dat er een aanval ~!'Qefd werd. VoJpIl8 il
dat de meerderheid der r-on:lbe&Uten daarom berichten iD de DÏellwabJaden YeJ'WUhtt. ,men ,:ï:~=£~~~"rageD, en,Ii., de,renen dM! oude~ ~y ..Gre, dat de agita&ÏI!, grootendeela door de Cape T;~ ,
willen b1j,"en ':rollra mogen doen lndien lIJl v66r in het 141"011 geroepen (in elk geval door !fat
1 Fel.ruari 11'I!r1aan den kerkelT.lJ 'ran Bvkly blad 81~rk aangewakkerd), ook hier op 't "teed. belPfGlren.
Oost daan'IID IteQru. geven. zaam SteDenbosch lIaIl deo gang 100 ,pset

De predikant en oaderliag vau Lad.}' Grey wordeD, Doch heIIaU! het Wil hie,. Zate!'laa
mOODeDdat bet niel ma pan van hDnne g.: 1'00 II~I ala men 't maar wellllChen kon. Wa'
meente tclken male at te auiiden, en de pre- lOU daar1'lln de reden lijn? II den: aanvoer-
dibot vreest dat na zijDelI dood of afire.. den nrluchien de' schrik om 't hart geelaren)
lung de gemeeDte onbest .... Loar kleiD .lOU ia bWI moed in de lCboenen te land gekomen,
.i;n. ~n "jj nru:unen dat llMi de ~ b(er
']),0. MDIJer legt uit dat tie m_le inWOOeJ'l nie. overrompelen kou, daar de ac:hiJdwachten

"an die streek reeda "erlot hebben oRde!' Barkly niet .liepen op hllll J!lI't. maar dadelijk het
Ooêt le IIOrteeren omdat het IOO

veellllder ia teelten ,."on dat de vlÏlmd de poort uclerde en
DIIU Barkly oo.t dan Daal' Lady Grey, Ter de hurPrij WOO deden ontwaien? De hun
wille "an bj;wlJncrw en huarden die komeu buit ~er en' ldapwlekend op &jjn elI'D
en ganII, "raagt "'~n de lijn te vel'lUld_n, 100- m.. ihoop; ol' die \'80 CCD ander echter klapt
dat die niet teJltenmaH j'enoOOaaakt worden hij wel met !le 'rlerken, lJI3aI' vlucht druipstur-
"erlof te'na,en om onder BarItJy Ooat te aor· 'tend ala hij ziet dat hem, ferme terutand

~n.., UI gebodeu "ordeD. Bet schijnt ,in ieder ge.
De aaobeve.ling vaa de rinp-oollllnillllïe werd val aleof de anti-protectie mannen in de bai.

..age_o met de "eranderin, dat ajj Iii. tendiatrikten alecht. lo vDia' iD den broebak
onder Lady Grey willen bljj"en. mJb lran- maken," bewaet dat 1111daar de koue op den
ne", eloen zonder moer "erlof ot kenDilge- ko., lallee Itrjjgen.

Ting. , WI.' ik "oonpeldo !rau miaechien!lOf "..,.
Het bl{iki dat dL Cor;mack, ~e Ifg~ beid "ord.n, namelijk dat het .&adhDi. aiet

is, .leehta IOOwat ,£81! per .)lal' ait & predikant.- op de pllillen van bet oude lnarkthaia UI ge..
Vt'!I8ioen tonde, nekt omdat;de volle tolD \'&Il bOowd worden. Bier pat althana een ,erucht,C'_~., worth oJlgemuln door eelt gouverne· dat er atrjjd II ia bet kamp der voolW1atJden.
mentll-penaioen. De riup oommÏllie deed UIl· lien schijnt de YreeII te lEoeater'en dat die
wek bij de aynoclale commiaie ond.,. due om· plaat. niet de pw .. bte.il "oor '*'l ltedJmia,
8taJ1digbed4lll de ujtheialing te doen plaat. daar Ijj tt ,.er naar on~D iD bet dorp lift.
vinden van den da,r lijner demillie eD niet De Iwï&oren '.ul~ daar Diet pooqJea wor.
eerst dn. maandee iJlIAI'Da, 'VOJpIl8 Ie~ der deu ea worden .jj OOIe al bjj den l1li1'. ,e.
wel, De .ynodaJe oommiNie kon hare .... tem- nomen, dan .WJeD, lij ~I( verlaten wor-
ming niet (fyen. De nua' commiaie be- den, dur de hevollriof J1ch moer eli meer naar
'"elt ....n dat de ring. de .ynodaJe commillie bei boY8Deinde Ditbreidt. Ik hoorde dp
""1'1.Oell:ebaar ,*Iuit andermaal ia OTerwerinr weaacb ni$apreken den architekt 'Ulie oommieiie
te nemen maar t~ betalen, eD de JlUlIChe boel maar te
Yerder blijkt dat aan de gemeentt van Ven. .latea zakken, op het beirlnlel dat bet d'II'IU lOU

tel'llt3d een "lidratle 'ran £~I iaarliib ia t<Ie. .lijn goed pld acbter .Ieohi pld aan tt fOOien,
gvkend uit de ba van hulPbehoe"ende ge.. lil...". betUJ liner p.m. £800 commiNie dan
meenten, en aan Ellioi eeDe 1I:ermeerderinr van '£6,000, in een ~boaw te BtekeD, dat binnen
£:!.j weiuige i-n me' un lun dool'" beaatwoor.Het rapport YIIl! deo IICrit", wenl gele~ den, No} wij loDen lÏea w.t de t<leltoma
"'""rin bi; klaag1 dat vier gemeeaten nog ~t baren zal; ik 1'l'fIeS dllt 't een klein, een .heeJ
rorm B badden ingele.eld. Daarvoor werden kloin maiJlje, ,jJn .. I. Ot dat IlUliaje _ter
I..,'ndigcnde redenen PIJ8"ell door de scbol- een Itllarije aal bebben, moet de ~komá
digen, , h I_n. "

"olgCIJ' oo.lDH van den Iaa .. ten rllli ad Ale er waarheid ia in de Bprank: "door '"'iJ.
,Jc !!Criba dun kerkeraad ..an Lady Grey "er- yiag komt men achter de w~rheid," dan .moet
."cb t een gedeelte van de lidmaatarelden die de w&arbeid bier aekar la.tet rijk aan '. Jicht
hjj niet betaald had. op grond dat er vele worden gebracht,' "ant ua eene wrjj\'Uqr Y&D
arme leden &jjn. te norteD. De kerkeraad '1'&11 opinie o"er de beme: waar &al het .Wh ..
Lady Grey bad d.traan niet voldaan eli be. pbovwd worden 1, • er nor Diet ,eel licht ttroept ác~~..37.~'II'aar bjj _t: ..~ .
I\mfe1I ~ "-I!IIt:'-t.ar VUl die &Jeu.

bepalingen uitguor erd," be~~ tt, ra:;:::!~~~=~~~~.~~~~~;~~~~~~;nnw. Rotha legt nit dat in 't oude n1hoek o,JH Til/tU iD hare i,
onder letter (I .tond: opbetaalde zitpJaat.en. de theologiaehe liadeeten ',Uleut-
Het Will! dllideli.ik dat de ".nehooaiDf voor alhier. De predikanten d... ~'
armen niet kon gelden van opbetaalde Iltplaai- meeDteD &lIDen, naar ij[ tll1'neetll, er Jich Die.
.'..m. Later k'll'81ll de verandering onder "in gedwee bij nederiemD el! &eker "It nie. Ijj
Jirlmaaa.geiden flD de ~lW'iu~ bad niet erop die aan bet hoofd vaa hei iheolosiach .. mi.
gelet dat hel woord bepalingelI III Jet~r d koa lIaJ'ie ~ Punctum: elke dar heett,rmoer
" ..tbaar zijD Toor 'reraeel'de too~llIg, JOOaJa .. lfII It lad
g....chled ill door den kerkeraad "D Lady Grey. aan 'IiD lie W.
Verder maakt ti" """ba duidéliik dat indien !!!!!!!'!!!!!!!'!!!!!!!'!!!!!!!'!!!!II!J!!!v.!I •• :a!!!tlh:ID
de vend)()()nillg in ti zou gelden \'()()r lidmaatl- lI.ANDJitt,' DANI •
gelden UI II, elko ke!'keraed ~erplic:bi zoade
ziin ook de beziltingeu \'In ledea haarfijn te 8POOBWEGONTV 4ROSTlfi.
'II'1L'lt'decren om met een pd ,eweten t. kun. SpoonregoutTaDpteu YOOtde week ~
nen z"lfg6n wie arm genoeg zijn van 4fd. np- 1 XOYCIllbeJ> 18H:_
""hoond te "orden. Het geld komt aiet '1'&11 lf ~' t
de leden direkt lIllI.V uit de kas. 'l' _"lI~,!I.. ii 5 DJ

D., &088 belooft den kerkel'8ld van Lady HtelaeL i ~"Ij 1J
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