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Oet., aanst,
, DES VOORMIDDAOS TEN 10 GRE, OP WOENCfD! AG

~~~islCle het Rapport V~ de Dire\t.e.u~ té ont· . 1 ,.: •• ' KJ.. Ja' •
VIlngn en Dir ..kt. euren ta· ';~l 'ezen, in.· cI_,_ta DeJll1_ October a.aU&.J .
vali de Wêl~Ed. Hef'ren H. G. 01l.E'.II:R,:J. J. .
MOSTERT ea J. A. DE KOCK. die bij beurtwiaaeling ZAL de Ondergeteekende voor rek~ ftD.,
aftreden, ell vaDden Heer J. L. SIEBRITS,wiens den Heer R. PIROLD,publiek v.k9OP8D.

I z~te~vakant ge~orden i~ oyereenkomstig de voor, ~Pzijne Plaatd voormeld;- I
'I: . , zlent0E;ender lid" Seetie VIUI de Akte van Over"; I

EN~ l).OND'. . E','RDAG, een.komst, en verder twee AudiwureJi .. te ki_eze~~'.! .40 Leggers Wijn I
de plaAtsvan Dr. F. DE LETTRRBICCA.RD,en de' : : 52· Aanteelbeesten :
H, er.B. ~ETHMAR, die ook bij beurLWi88('linga r: 24 Trekossen, in goede conditie j'

~ treden, zijnde al de boveng-uoomde Heareu di 2 Ertra Bullen (jong).. :
bij beurtwi.sacling aftreden, herki~bllar. ',. 2 Driejarige Hengsten "'.

-Op last, 2 Extra K&paaroen ,I
3, Merries 1 . •

G. A, WATEmlEYER, SC4lretaris. V··f. Le D' Le T ~IJ' gger, ne- gger, wee- '. ~ .
MIII'lleabury, 18 Sept., 1871. Legger Vaten I

r'jst van Aandeelhouders gepn\Jliceerd hge- 1 Kuipbalie van 4t do.. I
volge de 3/)ste Sectie van de Akte van 8 .Ladders 'van 10 tot 3() voet l

, i OvOreeDkoUlSt. ~,. 1Wagen kompleet . j
groot in haar Jobs. Jos. Albertijn M, de Koek l.zoon ,1 Spae Jukken, Riemen en S

-, Jacs. J. van Aarde Daniel P. Krijoau" 10 Mudden Koren
Lot No. ,511 A. bekend. ])1. J. Ac~ermann, Sr. Conatan, Laubseher 10 Mndden Garst en Haver

omtieut· 2,292 Morgen.' D!. 1. Ackcrmane, Jr. "Jaoub Laubscher 20 Mudden Aa.rdap...,.l"'n _.nlw·'1ri'w~~~+fn .IlJll" -heel' 2 739 Mormm ]Itrk W. Acker.maoll J"h8. N. Laubscher J:"""' ~.
ïirft~"," ev, f>V_' Petrus B. Ackl'rmlUJB Wtd lt. H. LoeJol1l' '1 Bok compleet, ens., eDZ., eDL,

do.. 987 do. Willem P. BAlird Jobs. M. A. Louw om op te noe.raen.
do. 605 do. Jan Andries Dam Jr. ThoA.A. J. Louw
de boveJlSte Wagendrift,' p"",jml'n.dBurry' Alb. W. Louw

...... IIC!:I.lnT.A Roeden. Wed. j"D H. Basson Willem DL Malberbe
C. A. Basson Nicolaas W. Meijer
I: M. M. Ba81lOn JUD D. 1\[; chau
Nich. J. Bassen Adriaan II. Moorrees
Albts, I. Basson J. W. Moorr-s, J.e.zo.
Wel·Eerw. W. E. Belson Joh•. Jacob l\Iostert
Petrus J. Bestbierl J~c.)b Muller
F. L. C. Biecard James B. Munnik
F. de Lettre Biosard Marth. L. Neethling
Jobs. J. Biceard Wel-Eerw J. H. Neeth-
Wed. L F. Bindemau linz, J. zoon
Arend Brink . 1. J. Proctor
P. G; van der Bijl ]l4"r, E. Rowan.
Johs.0, Brand Ml\rlh. J. vlln Schoor

~
.IJ'SB. R. 'PTfIII7 1 F. B. Boucker Wed. And. de I:!midt

.O:U. ... .u, Rcnê J. Clement Wm. de Smidt, Jr.
.: . F. B~RY, , Afalit.gers.; James Crsnmer Mej. J. P. do Smidt

'I'hos. J. Ellton Henrj' de Smidt
Mej.}!. A. Eston J. G. 1. Smuts
Edw3l'fi A. Fairbairn Hendrik ISm,it,
Hendrik U. Grpef Marth, Smuts, Sr.
H. :ko B. Greeff Marth. SlUUtS. Jr.
Jan ]If. Greeff A. F. Stigling
Jasper S. F. Gous Hendrik 8teijn
J'Lilip W. A. Hnupt Hendrik 'D.I. du Toit
dames Hodges Guilliaum J. du Toit
Arend van der Hosven A. C. Taylor
Wel·Eerw. N. J. Hof- Henry K. Tredgold

meijr Petrue J. van de We at·
Jobs. J. Hofmeijr huieen
Paul J. Jorda.an Barend Wefhma
Mej.·R. J. M. Juta William Welb.
Juhs. A. de Kock

Gedrnkten, nette Patronen
Da. Zwart en Witte

ALL'EN die aan de" Zuid. Afrikaan" wc- Do. Hoylcs
gens inteekenillgspenningen tot uit. JU'lij, Witte en Hunne Hemden

jL, en wegens Advertenties, enz. tot uIt. Wit Huislinnlln I
Augustus jl., iets verscbnldigd zijn, worden Kantoorbehoeften, nlUD.: r'
bij deze voor het laatst ter vereffening ,an Let

f

Roomklenr-ig. B.laauw en Getint lP tpllpier
door hen \'ersehuldigde aangemll!lnd. Foolscap en GrootfQlio do. .,.

De rekeningen dergenen, die met de vol- (,illutt's Stalen' Pennen
doening op 30 SQPwmber in gebreke L1:j'·Cll. I Mab'11~mB-onnm do. i"
zilllen ua dien datum ter invordering worden I---------.!-~-___!_............
overgegeven. GE'WEREN IJ. J. IT. SM{!TS. •

Kaapstad, 10 Scpt. 1871. I

B
. N.B.-net:l]in~ van nne ;,t,C'ekcnin!!Rpen- i ' . I

. ! d '. & (J ningen op deWolhl'r;e1uZ ('n vn die 'lp de :lu" I-I Porter, Hodgson &il' Co_."gSOII' , O· Afr;!,:aan van 1 Jnlij II. moet gcscj';eden nan I . '
,.,.. i . '. ., .Goorder van SMeT;; & HOY\!EIJr.. . nIFLES-jr~Et:;N;;':GE;. ,1.• h1t-:

HEBrlEN ONTVA2.~GEN i VER K OOP ING leep Gewere., ,a .... er ...

" N
' , TAN stheide.e S.. rieL 1. orseman "Ien " Ethels " . t:
. NIEUWE GOEDÊREN, EEN LE_VE_NSPOLIS. WOLZAKKEfi.-

DE Ondergeteek. ende is gelast om per Pu .
blieke' Veiling te verkoopeD1 op

Zaturdág,den 21sten Oct.}
Ten 12 ure, 's Midd~0'8,

Op de Stoep van de Koopmans Beurs,

, ZEKER LEVENSPOLIS,

£'. r-

, .

.~ ..A.~'.'/." .~....

til
l.~ ..'t .•.1:..... ",... ". '.' '. I~.

J : . . ._ .. ·~v

,1, ... r·I, '. . ..
'.', ,-' . .'. - '- - .

. . : '. "

"

'f, VEREl1}NIG
DEEL 42. 1871..

M:ALlIESBURY

EXECUTElJBSKWR. '
\ '

300 "udden EXtra Goed B~.ra
Koren. ', Op.de " DARLING FAffi" mi bO".

. .taaud Ito!ell pubJlek worden vat'koc~t.
J. N, llAMANN, JIt.!

~~ Sept.:, 16, 1871. ;

KOLONlALE .:

Weeskamer" Trust J6atscha.ppy.

.
DE ll1t\rtijlaJcbe A'llellleene Vergadering VI'''

AAuoeelhoiIderaDl plaats Lebben teil Kan-
tore der Kamer, te Malw63l)ury, op

Woensdag, 18

Publieke Verk(tOpJng Kel.i8~el'i.~ aa. !••ieelh •• aers.. .
VAN

Levende l:Iave,.
TE KOEBERG.

- 1

1~ VetM·Bamels

OP'DI$lS .. DAG, den. . 25sten d.ëzaw., Z1111~n
publiek w<ria verkocht aan 1Oaptntits' :(n den Jesolveaten Boedel van .tOHANNES

Staii~ .' , ..' . I RUDOLFLouw, A,zOO1i.·.1=,Yette~.ctoHa~I-,' _.;.' ",~.:..1" . "- " .
al1ea in ui~':' ~é en bove~dé t~ 0» IHogsc1ag, den 26 dezer,
jaar nd, ~ door den Heer A.BRAa~ 'lULLEN worden verkocht op de Plaats ;.
G. LK Ron, 'QIl'"Vijliersdorp. , u» GOEDE ONTMQETING," te Koebe'rg, '0·P

E. LANDSBERG &; ZOON. !. 12 Mui.lezels, '1 Merries, 1 Ru;n, [) Koeijen.
De Villien.1Iá.rais ... 00 Afsl '. . . 1 1 Bul, 3 Vaarzen, I:37 Schapen, 68 Lammers. '.

• \'Ifi" apr. I 1 Ram; aI:iook Hoenders, G-anzen eu Kal-
koenen.

41.· ·Ilu,.e'e· Sc'apel
JH len.. Do.
II Ilapttr"kkel.

OPllAANDAG, den 2den October, zaloj-
. gemeld V l'e publiek verkocht word$

aan 1(4.pmnta Station. '
P. W. DE VOS, JJ1. j

Moddergat. 18 September 1871. . !
. ,De Vi1lien, MaraU " Co~, Vendu-A:imi

'lOO Vette·llenno Hamels

ZUu.EN.te Eenterivier "rkocht worden '!P.'

WOENSDAG. den 27 dea-r. Zy ryn ~JI
.Uerbtoate rol!ditie. met laoRe Wol, en opgebniJt
door den Heer J. E. GU1USHUYS. :

B. LANDSBERG fk' ZOON: !, . .:

De Verkoopiug te hegi.RfI~ teD Jl '1ft,
G. W. STEYTLER, Provi~ionale

Curator.
Kaapstad, 16 Sept., 187l.
De Heer J. G. STEYrLlm, Afslager.

Malmesbury Executeurskamer.

Publiek., 'Verkooping
VAN.

NEQOTIE &OBBEREN)
VEE, .

Graan en Huisraad.'
I" Inn ,die Slqt Osse. t
II' ..itte ••. TrtkOlsene,

I_jeil I

ZULLEN .órden Verkocht te D'Urbain
OP WOENSDAG den 4den October;

aanat. Zij zijn met veel zorg opgebra~tvu Namaqualand door den Eigenaar.

W. H. FISCHER.

DE HEER J. C. WALDPOT, voornemens
. . zijnde van Woning te veranderen, zal, .

onder administratie der KlUDer, publiek doen
verkoepen aan zijruVWoning alhier,

OP DONDERDAG,
,

Ha'~iljetten.

Den 28sten deser,
, '7t'
"i

De NEGOTIE GOEDEREN. het VAT-
WERK, en de HffiSMEUBELBN behoorende

J. G. STEITLER, G.zn., Vendu-Afslager. tot de verscbeidene bezigheden duur hem tot nog
. . tee aldaar gedreven, en voorts :

.. rurtlen, Bel~tN, Roi.s eDMer'- . 14 Paarden Merries en Ruins
riM, YU J tet 5 jaar oatl, wurt 6 Ezels' .
....... Sdti •• els, Lud 30 Aanteelbeesten

~ alle. p.re.,. . • C;OMudden Koren.
"]ULLEN worden verkocht uit de :M:arkjt N.JJ.-Het WOONHUIS, mot de daartoe
lj Kraal te WELLJ l'iGTON, dadelijk na behoorende Gebouwen, alwaar er een Negotie
8&Ilk~ van den Eersten Treia, : WINKEL, zoo wel als Gasthuis met Stalling,

, enz., werd aangehouden. kan voor een termijnOpDiogsdag, 10 Oct., aaast...vau Drie Jaren in Huur bekomen worden.
, i G. A. WATERMJ~IJER, Sec,

Koopers bij de vorige gelegenheid, op d~
Jaarlijk:ache· VerkOoping, kunnen versekerd Malmesbury, 5 Sept., 1871.
zijn d,t zij nu even als te voren goede speeu- De Heer A. H. MOORRV.s, Afalager.
lai.ien zullen maken, daar de Ondergeteekende
gooD moeite beeft gespaard van de beste k!a.+
Paardea op te brengen. i

I~ C. P. DU PLESSIS. !

J. Q. STElTLEB, U!4lager.

Riversdale. 16

Eersten
n,

OP L.ST VAN

'26 dezer, zullen per' 'veiling verkocht 'worden
Eigelldomrnen in de voorkomende volgorde:

en Tuingrond nagenoeg i , het Station, thans
~cNamar~. lid Huis is goed gerepareerd en

voor een klein gez:in. Het -kostte oorspronkelijk
Kennisgeving aan Crediteuren .m

Debiteuren.is eeie aangename
£250.
Het zal verkocht

Kaapstad. Men
(2denF!. De Pakhu
bekend als het Reitz

Dit Eirrendom is verhuurd, maar men k3jn op den lsten October intrek-
ken. D;' .. ijke kosten ~ct latere verbeteringen waren £:WOO.
. 3dens.-Het r Eigend)opl inrle Kerk8tr~.at, }aatst geoccupeerd door

ITAST' E GOEDE'RE ..r de heeren L. C01\ Co., als I akhuizen, Woonhuis, Stallen, enz.
. •. rt Dit eigendom' oorspnfkelijk' .tl ,1 00. ~1en kan Let dadelijk

IN Da occuperen. i

4dens.-Dc 41 en Bouwgrond aan het Spdorwegstation. De verkoo-
Afdeeling StellenboscJl. " pioO' daarvan- zal gehou&n or de Stoep van hét Commereiele Hotel,

OP MAA'N'DAG .vol.ge,ns to vcrlooorn' ans en ~pecificatien. ..
. '1'" Deze Perceelcri n zoodanig gelegen, dat ZIJ in geval van Spoorweguit-

, breiding zeer kost zullen worden. : .
De voorwaarden: V erkoc:p ,:~n al' deze eigendjlmmen. zullen liberaal zijn.
Bonus zal worden, indien zulks verlangd! wordt.
Werkelijke van eenig I een der bovenstaande, eigendommen zullen

vergoeding erlangen door hen Semaakte spoorwegonkosten. ,.

,

bij de aankomst ~van den Ochtend Trein van
. op den 1 O(i~,()berintrekkëp.! ,

en het W?onhuis in ff~!.tt~traat nabij de Markt wel-VERKOOPING. In den Boedel van Wijlen den hef'r JOHANNES
'WrLHELlIl Roux P.z,·vBnEerste Rivier.

Door deD Meester vaa .Ilet Hoog
Gertgtsllof ' DE Crediteuren. en Debiteuren worden

verzocht hunne rekeningen in te
leveren en hun Re schulden te betalen aan
de W on.ng van de Ondergeteekende binnen
drie maanden van beden.

de Wed. J. W. ROUX,

Executrice Testamentair.

Eerste Rivier, 10 Aug., 1871.

GO.Fraaije Ezels en Jong~
Paarden,

Yb. de bute }noaFte4 m in goede conditie,
ZGLLEN WORDEN VEHKOVHT

, ~op Maa.dag, 9 O~t.'aan8t~:
TTIT' de Markt Krual te WELLINGTONI
U dadelijk na de aankomst van den Eersten
Trein. Zij zijn ingekocht en zorgvu ldig opt
gebragt door den Eigenaar '

, J.A. LOUW,
Drijvers Va.'Iei.

J. 9-:STEYTLER. (ffi]., Vendn-Afslager.

VAN

AAN DEBITEUREN.Den 2 October, 1871,

No. 1,221 voor £500,

aan~eg88n door den Heer CHRISTrAAN MI
CRAEL DE WET bij de "Mutual" Leven
Verzekf'ring Maalschappij, op den Isten
November, 1858, Jaarlijl;:sche Premie £14
158., welke betaalbaar ziJn zal op den hten
November, 1871.

G. H. MOLLER, Afslager.

Ten 11 ure '» coormid lags,

ZAL verkocht worden, op.dl} plaats zelve,
per publieke veiling, be;paald aan deu

Dochteri, hoogsten bieder, voor den Resident Magi-
straat van Stellenbosch, als specialen
Commissaris van bet Hoog Ge1e~tihof.

Zekere plaats genaamd c. N1ET VOOR-
BIJ," gelegen in bet cUstrikt Stellenbosch,
met twee stnkken eeu~igdurend erfpacht-

Dochter, do Ech~ land daaraan grenzende Em de gebouwen da~r-
op, beslaande als resterende orpervlakte, 53
morgen en 450·vierkante ro~den Vrij- eigen-
dom Land en 211 morgen en 174 vierkante
roeden Eeuwigdurend .Erfparhtland, het
Eigendom van CAB.PARUS BREHLER, Jr.

. • , • lljt moet verkocht worden onder proces. BEYALLEN. van een Zoon. te Phlladelpll1~ van het Hoog Geregtshof in eeo geding tus-
, op den 13den dezer, de Echtgenoote var. achen PETRUS HOFSTEDE HIODINGU, kl:lger.
, ' J. N. VLOK, V.D.M. ' en CASP.\UUSHRE8I.ER, Jr., verweerder.

. : De conditien van verkoop en verdere

BENOODIGO, VIer of Zes Wagens o~, ~- Bijzonderheden kunnen vernomen ,worden
• deren te vervoeren naar ..d~ DehlenJen ~ aan 's Meesters Kantoor in de Publieke

Dut.c)ltapl''l.~Men doe vroegtijdig aanzoek blJ I G' b K . .M. LEWIS,in de Houtstraat. 0 • ,I e ouwer:. te aapstad, aan het Maglstraats-
_. .. . . : I hof te Stellen bosch, en aan bet Kanto~r van

WANTED, Fonr or Six Waggons t.o taJ4e I den ~roku~enr, den b~er G. J. DE KORTE,
Goods to Du Toit's Pan Diamona I St. George s Straat, Kaapstad.

. fielda.-Apply early to M. LEWU', Bontstrcet ..

I B' EVALLE. N,·op heden, vr, eene
. Mejnfv. J. J. KOTZD. .

Pastorie. Ricbmond,
1 Sept. 1871.

De heer P. J. Pen
~. S. HOL~ES & Co.

.Afslager~
nEVALLEN, van eeue
.0 genoote van

.1 D. ROSS, M. A.,
Lady Grey,

den óden Sept. 18il.

V.D.M.

Porte
181

~IN VOORRAAD,. '
EN

TE HUUR

J. STEUART,
Meester van het noog Geregtshof.

.~K:B.D_AB.I.CI.

AAN Famieli«1.en Vrienden wordt bekon~
getnaakt. dat het den Heer bebanlril

heeft, VaD ons door den dood weg te neme~
op 30 Augusius, onzen geliefden .Vader, dell· '.
~eer J. F. KlUG£, in d.~n.ouderdom van 5p -EEN HU~S en ST;AL, No. 29: Bl1l'tengracht~
Jaren en 9 tnaanden. HIJ IS overleden to Dh thans I!l gebrnik Idool' .dLn Heer C,.CJ
Toila ~n. Uit naam der treurendo Wcduwic BOTHA, voorzIen van alle gemakken. Matig~
en getlamen'ij~ Kinderen. . l huur, te worden aanvn;'ltd o~ 1 October aanst.

Tc bevragon te No 34, Ker~t (Boeren,
W. A. KRIGE.! ,plein), of t.et1 K"utorc van dit l¥.a~.

i, .
!

!.,
I

i
I •

" DE
G.KLEGEN IN HJht

DISTRICT PIO'l'BBlul
Veldkornet.lCháp ft lUnfia;

>.-......

Ruim Krediet eu' Goede
schingen.

K. DE LINT, ~1J8R1Il'
Vendu-Kantoor, Piketberg.

28 Augustus 1871.

BXBCUTEUR SKAt P .

TE
rrEGEN verminderde Prijzen, eene

heid GEPEKELDE SNOEK
DERS. Aanzoek te doen. bij Mej. de

. R. H. G. VAB DRIEt., No.. 95, areas
de ExecntenrSbmer, Kaapstad.

Wed. R. H. 0, vu D
Executrioe T'est.MW'Jl

F. J. BROERS,
Geassumeerd Executeur in den

van wijlen R. H.G;Vd
~ps~, 4 September, l871. ,

Let wsi. ~I

DE Ondergeteekende, voornemen zijnde
naar de Diamantenveldon te vertrek-

ken, verlangt een blanken man te em Io~
die instaat is met Wagens en Osaen te pua
en volkomen bekend is met den weg ~ .. ...t....
Hij moet tevens vroeger in. den Vri
weest zijn en hem de noodige die'
weg te kunnen bewijzen. .

Tevens verlangt de Ondel'geteek
Span goede 'I'rekoasen te koepen.
het een en ander genegen t:ijn, verv
tot den Ondergeteekende aan bet
de Heeren E. LANDSBERO& ZOON.

J.

Ex Stoomboot
I
I

, I
i

WOLZAKKEN, 27 x GO dIlila
21 x 12 "

TE KOOP BU

ZOOLLEDE •
I

·BEST ZOOLLEIDBB
TEGEN LAGE PRIJZ~.

PORTEa 1I0D080. & 00.
l •



'Kaapata4 eD WeUlDgtcm Spoorweg
!'J.lDDI'&.-8II'% 1811. W.uucmnmfG. - I>t

,

p-"

,BDlf.
; 'YIIIl"a.. lG ~ d~ 19Sept. 1~71.,I ' . ~",d. £ .. cL

:8J ,tb. Appila per lb. 0 0 Sf- 0 , 31'
31tr bl. A.raa,,""le'l. p;J baa.U 2 6 _ 0 Il 1
l feg.Asijo per legger 5 6 O~, 5 6 0

,l~ lb. Boter, II'Jr ib. 0, 1 1 _, 0 1 ,
• ba. Boonen, per 3 buh. 0 12 8 _ 0 19 8
: T!oiiereu, per 1011 ' 0' u) ~ IJ 6 JO
f G&IIUD,peutlIk , 0 2 4 _ 0 2 0

!)jl bsoGllr.t. per 3 buh. 0 6 4 _ 0 6 4,
. 201 b•. Huer, per 3 bush. 0 5 0 _ 0 6 6

i Hoen,len, per stok 0 1 0' .....0 1 cl
:Jil rk K.l.per J6 zakken 2 8 0 - 3 " 0
~ X.llrCIeIJen,per stuk 0 2 la - 0 3 Q

42p bB. Koren. per 3 busb 0 12 2 _ 0 16 4
8 md-Mi ..lie8. per 3 bosb. 0 12 9 - 0 12 9

S81 II>.OkLeroooten, pu fit. 0 0 4 _. 0 0 4•
I~' Jb.! p;eren, pet pond 0 0 lf-- 0 0 1!

Jl lb. P,enikken, per fh 0 0 J i ....0 0 ]i
be. Rog, per a ba.b. 0 a 0 - 0 8 0

76 hs. Uijen, per 3 bash. 0 2 6 - 0 9 0
' Zoet&lemoenen, per 100, 0 1 g - 0 3· 1

nn 8trll~boaeb ·... kt ,bekend,
zich ,cbuldig.maken ~ hel'fllrt1ieleo oU~roq]PeII
.,.0 boo_o eo boschjea, of &aD bel &onder
weide.. .aD Yee op de KroonLllld.rijen in

lafdeeling, 'Volg.n. de ~.& ~al1ell worden
hand.ld.

P .lUL.=-D•• ierde mu&ible en Jfttert •• lip
uit ..oerillg, di. WO8Idar ."olld door d. daar ~
ltaalld ... eree"iging «~~CD :werd. Yenoha£e ~eel
genoegen. Do rancid, wu uitmUDtead en Ide
..ootlt:&iopn, waatond ..t' eep" ...... 0.. 'ta" ide
Wall, ,. h~.,beleg ..ab LeijdeQ " ,eti'!t1d, we~en
met' belan~.tellillg "ng ..hoord. Vrijd'r 1I',II~
...,eo d ..... \eun ""'looQeel,oorRI~. di.poe
IOcd IIlqet lij" aCgeloopen. . I
, lcopcaxmr-OHt-Gllfmro: -}{et a. jolll.te

maai aaOt:\ berig't Jekolll.n &iju, dM eeD. nie'~'
m"ltteh.ppij, mMI~ beal-.ad. ail ktpitaliatetia
6Iaag".. tu eenige iD ,Je", kolODie, d. rijb 0-

permij~"o fan CmC<'rdil in NUlaquaJaod he~b
aaD~.oclal Olel h.-, doel, dia ko een&. ta t.
ginnen.. J)~ h"er N ..pier, ,,&Cl. G~o.~ w.""
m"8t.ehllPPlj "'Clrkgc:owoor~l8c. *-nou, ch
&ba". hier lel' .&ede. I

~,
D ... N n.SDUN" ,U, bedee namidcJ.g .et

d. malen op 'reil DUr Europa. De bepaliDIea
'foor bee ollhaogeD na gewoue ea llakOIDe~de
brie ..en !III1l oueranderJ.. Te Kaapstad ~jn
MAndag' m.t de genoemde boot lU~komtD:.
Dr. Biecard, Dr. Stull, de heeND ~D •

MitcheD, Pil'l'Oll. B~, 801o~a mU ~Ch~~te
en drie liodereo. m~. Bram80D met drie kin ,"0 kQIIII~l met drie .e~ ea . ,
'Vrouwelijke .. ppooat. [ i
Po.; ÊLIUBITII.-VU eea tál tU oDpl~k.

kea eli aterfgeyalleQ~wonit bezigt ,edMo. $'~.
dag' áyoad ..oor eeht d.~.o ,~d m!D ee... b ke
'frOUW, 'Ien ~e..ol,ll no mub'lIlk '-AII dra k.
atuiptrekkend lig~.n ill eeaa .Ioot. zij werd
de gllVaDgeoi, gebragt fOO o~erleed daar ~a ,~( •
~odlln morgeo.-D. he.r LabuHhatr ... Jr, w~
denlelfden noud door heL onweder " Wa~rd
g-edood. - W ~nadag viel em belchonken ~-er
in db Queeoslreet YaOeeD ~gen CD brak 'JD.
been, f

DJ: HUB 1.l~18 CH,U'IlU', de bek",de fel,i.
~r en oliflntjll~er, is pas te~keerd ....a
togt ~r de Oklflog,rivier. Hij beeobrijA e&
la., ti ale prachtig, tOeD bij het .-erlitl. Rij. t
le.-eue, dat er ,an al de 'roept tt Walrilo'h
beataabde handela4abliUeme.tea eJi.ftt.· e
bouten hut il o,erg~bl.'fen. n. Bedijaaelle en
Rbijnsche kodtli"gen moeteIl dID ~ ie .
.treken groolendeell oadel huo opdca, lae~n
l(ellOIllIlD, ten einde de lied.o. die GOder ~e
naturellen togten doeD, in toom .. bouden. I
nl :M.:aI[TCO)OuastB "h den 8tadsraad ~

Vrijdág nond eeu' sitting .eholideD en WI. ,
zeven tol half t.aalf ooIedig met het ood eraoek a
der bew. erde tekoFtko .. inl!eo ..ao deo t"eed D

marklrneester. Zatordag hield .ij lIlet belltl~.
<loeI..lweder eone ail UDg-,die .aO 'ijf lot tieD. ti

duurde en ltfaandag Toormi4dag kw •• lij 0
derden male bijeen. De Argue raadt aIleD, i"
.-eel ledigea lijd hebb-n en beaigheid ,..,Jug ,
aau, rich in den Sledelijkeo Baad •• bege'feo. w Ik
li~chaam thans ('t·."lotd ".. .ert ecbijo' l&e
bebbeo. ,

V IlJirux V.lIf DB. Inn Nrxo •• -Ooder~.
pastagi,rs per Nor~n' na4r E!'gel.od beYi'flt
zien de he~r Nixan,.die yoorbeen hoofdondltr.
.ijter "a8 aan de \'oorlreft'oilij~e Wnl~yaao "
school in de Buitenk.ntltraat ea later eeoe D t
miuder goelle pri.-ate ecbOoJ .tichtte iD:: e
RO.,)ADustraat. ZEd. t:aat lot hemel aijoet' :
heiJ voor 'eell paar mal>OdeD naat' Engeland a
laat de sehool intUIISCheoin &eer goede haotijo
achter. Zijne leertinjt'Q bebbeD belD een ~
Idrea aangeboden, j!etuil(eDde 'fan hUDoe ,eb~-
bdd aan i~ ollderwij,,·r. I

TULB.4GR.-Ds. Sa:.um'. AftC1OIDstm)L+-
Vao Twbagb IChl:ljft men on. op deo 18 dell~· :
Gi8tereu lcrnde Us. Sh4nd .lhier rij ... af.cbeÏ!l •
rede nBaf aa"leidill~ "an 1 Corinthe i: 23 tn 4
_" Wil prediken Chrit'ua deo gekruieigde, 4~o
J oden w~l ,een' er,~nU8, eo den Griek~ ~.
dwalsheid; maar hun, di. geroepen ~'" heil
Joden eo Grieken. predike" wij Cbriatu. •
kr.cht Go<l. en d. "iJabeid GodL" Er was e
.e.r talrijke opkomlIt. Des ,,-oodl prt'ekc. z:~.
in bet Engelach, ..olgens G<oeaia 'f: 24. '

HOI Ja:n:a I-Ala 't waar i., trat eea tijda' .....
noot zoo onbe"impeld durft nrSe"eftD, du w. ,
allen g, ïoterre~l'deo een Dare telean&ellin •
Er ral geeD bal'ma6qné r.ijn ten OóU'UIlemtG,,~
huite! ED de oorr."ak is .eUigt e, ... Doo.lot!~
all de uihrerkiDIt; het ..lieg.nd~ -.kader aal aift .
io Tafdbaai ~owen; h.c gaat ,DIAl' d. 0$'
Verdrietig inderdaad. JhADden laUCgd_fd
hebbeo in de tooverwereld der blijd. bit ,
mkt al dl' h erlijkbedeo, .chi1terieptl. of ' ..

,.~lllell rn uilriden. Ilie zulk eeu :••akele IY~.,.
~J!'n aauee"I!'8ebllke}ii ge~ot 'Voore)Jiegelt. ft ~
met al de laehtkaAt.-lIleo ID "D' ttworcLIn oede~
ndompeld in de e',,.li·· "~""iIch. "ertelijkheï4,
dat ja nmietigtlld iiderdaacl. I
-n. YJSCII!hRxT.-lJe be.eginr O"IIl ae.

toestand du et<tbJi88<lmentlln Voor bet louten Ya.
,iJeh aan 4e Roggebaai tchijDt eeol JOe~
trinrerkiog, gehad te bebben. 'Men Yel'beelll~
t"Q', dat de 8lfdelijh Raad, me, .edewvkinJ
Yin Dr. RoSl. II. officier Y.n gemndbeid "001'
dele hueD, Itapp"-n gaat nemen tol "ecraireio,
YIn deo O..... laal, waaro,er wo uer gekUld ~.
Men is 'foomtm.n. om er, met Il' rin,e It:~
"" Z8ellluur np I. baleD en eeu 'fiachmarh du
te .telltn 'OOr bet legenwoorqiar. Oouue-Ilf!bollEK!! .lTOKTUUaLUX: -JlEGI1{.-M.c de Caroline laD bet ~ne "inde, ter"ijl taD het .lJdere eiod

iá ior de .orige .eek hier ala pauagier aangeko. legeoo.-er het ZeeinllJlhuia, een IOOrt \'ao I:eeb •
men een kIJaap, met Dam" wngmaD en zoowat 9 __I.. k d' L' ~-t

la ... ',\or .. IIQ geaa.. t; .aar • l'llICq 'rocr ucjUlln ood.- Hij .aS in En~t ud "II bood ge- in-!OllttDbe.temd op land gehaatd hn "ordelJ
rond~o met een komplete uitrUIting, . maar toen Volgeol eenige der plan., door eeD tijdgenoo
bi,' hi~t aank"lIm W8I er niemand om bem le . J '-_ ~

'gezieo. wor,'t de 'foor~lItt- d. 'feruc&eriog ,'Onhangen. Hij i, \oen op de hoot Seblrvru en zeer lI"ttig eD 'Diet heel koa,tbaar be.chreY,. oen. jma.kt den toer mede naar beL oosten. Men zef(t

dat hij zich nil aan bet zeeman.leven .ijdéo al. KUSTVIJl,ICHTJlIO. -D. h".,. lIoOIQoII, d

koloniale irlgenieur, die le: Mo_lbai iJ "DietPAUIL.-Gisteren "erd atilaar "tn b.aat ge- komen om. het zeehoolJ &.é i"8~kte,eo, L.een op
hou feu !('ft ..oordede d~r f<JOdlen 'all het Gymn._ Weg d~r .. aartB. StruÏBbaai bezocht, om ooderl()e~
.ium. Honderden lOODdeu huone belangstelling te doeD Dallr het al ol lIiet weoachdijke. van h<'
i,i dete inrigting door hunoe Op~OalSI. ~n de 'er: 'I'rpJa;lfaeQ rles'_ruurlOrens op l'A.rulha. IlAlj
koopilJg der voorhallden lijn~e goeueren werd met eenll plaats, waar het licht ook "er Strui.b.a~
het meert achitlt!rend sueces bekrOOlld. To-n 'On&e kan gezien worden, of dat het belfr &al 'Q", .. ~
rapporteur teil a Ure Vet trok, .88 tie '" rknoping die baaoi een Dieu.,.n 'nurt'O~eo op &e tr.,UeaJ
na.luurlijll: nog niel ar"eloope,,; doch wij hopen Het &ehijllt, dat aaD eerltgenoemd plaa de 'foor~!
ia een volgtnd nOmmer ..erdere bijzo'lderheden keur.l&\ -.rorden g.eR'IYen.-De eamminie O'er ds
lo kun... ""en. kn",,"icbu .... dU> w... ..ml _-Wo ub.id'.

BROODDBO:fKnRJrID. __ In een der bladen YIn onafgebrJken voort 0c? .hAllr "erk uo eente al le
Killg 'William'. TQwn f~elt men he' wolgende :- hAndele". De leden, die werd,. al~••~ om:
" Op eene Zaturtiag gt'houden "eIIdutie wa. eeo hd terrein fSn den TuUrtoreq te l'Agalhu t.,
pat nn de .eld~n teruggekomen delrer, die in.pekteren zijn te Kaapstad teruggekeerd, eDi
uitgelaten welleos zijn groot fllCce8, et'n bank: than. druk bezig aan hun npport. Bene dud.]
Oool van £5 ..oor deo dag baalde ell daarmedë, zaak moe' hUD duidelijk zijn' gebl~kep, .. bew•• '
tot verbazin~ \'aD de toeacboll"er •• zijne pijp .terkste afkeuring hebbeD ver.ekt, c.w•• dat de
au.tak. Hij deed dit klurhlijkeliJk: 'Om deo lIe- lloombooten in dell rel!el op verlJuend eD ce.
braden haan uit &e hangen. AI. hij tOO veel ..wlijk "orIen afatand 'an de. kua kop .. houdfIl]
nóten te 'fertpilleo heelt. laat h•• dan'lieyer aaa wegrOl het ootembaar strnen der hpiteioa om.
de lijdende IIkn.chheid gedenken ea bet daIBeJge_ kone reilen te maken. Zool'0l: zij Diet oaaaill'ti-!
Dootsob.p ·an 1I'e1~adigheid eeuige 'f1lQ die DOkD lCer eo 'frstaodiger 'handden. !Al heu leeDa fnur.,
toezendea." . toreD. ba4eo, oC er al ,ele of weiuip lijD. I

, 1 2 -
Ii r: si a ei8TATIONS. 4> ": ; .::~ ''i i'i::I!I .. I) Q..8

- C:oo• ' ".
11. m.U. m.

~IIK: . •. m. p. m •
K....... J .. .. 7' J6

= :g.Zcndri~ier ... lJ :7 25
D'U~ We. . 13 7 63 , 20.... .. .. .. " . .. .. . '
EenteriYier .. 21 8 21 4 62
SteU.nboteb , ' 31 8 61 I .J3
KI • .,mllta , .. 42 9 23 a 67~.

49 • 46 6 20De. Paarl ..w,. 0..., Brn, 61 9 6t 8 28
..... 1!I11:0M"T!.

'7W.lliJagton •• -, fit 10 13 8
• ~tn~, 15September, Wagena9.,.Karren,9
Maand." 18 do. do. 2' do. 1
~in~, 19 do. do. 1 d~. 6

Dltt1G

1

ei
• Ii • si~1'8. ..!l.... ~; • z=~ =1 ,,; .,1

:I 3:~ 1:1.0

U. In. o. m.
lIW I •. m. p.lD •
OD .. .. .. ·8 so 3 0

Bru, 7 8 48 a 18.. 9 ft &8 , 28,..
1~ 7 21 . li 51" .. "

cb .. 21 7 63 4 2~
I..iu .. 37 8 28 4 68.. .. .. .. .. .. "Weo, .. 46 8 64 8 n
ier .. 55 t 18 3 ilO
UIlT :

, 0.. 58 9 26 ft

J ITAn ; GETROmVD..]

JQ de N,.d. Geref. Kerk. lfallDda" 18 Sept.,
do$' d.D \VrIF.erw. Dr.8. P. Heijn':-De !heer
H';'drill Johannet "an EijaleJl met jongejufu.
Jeq10ba GecJioa \'h EijIBtoD. .

. GEDOOPT.---
VItR'P1I

Welli1tcrt
J,adyO,.,
PIui ..
XIa"mnt
flt.ntDhM
~IIR

in de Ned .. Oer.f. Kerlr, Zood.C' 17 Sept., door
de .. WelEerw. ~"er 6. \\I. S!e«malln, jr. :-EeDzoon 'all den b... r Cal't'l TbolDllI &er"nl, mei
nUje Piptrr Carel TbolDAl. .

ó rn de Nirutre Ned. Grr, f. Kerk, K..p8tad, op
ZOtidae-deo 17' Sept., dece den WelEer" . Dr. S.
P. :Htijns :-Een zoon 'fan den he-r Sijbrand
JacPblls Musterl Muller, m~t ·name Gijsbert vali
·Re$.a Muller. EeD 1000 Yan den heer Frangois
J~ Hill.befck. m~t ".me Joban Ce",I. Een
rooit van den heer Hend,ik Fredrik: Canterbury •
rae~ name JQbn DicklOQ Austin. '

·n'Urbln
Zoat RI"

~'NII'O
J[ aa-pstad "

MAAN8VDANn,RIUNGRN.
Sept 11 Rente Kwartier, 611. 26m: nftlDiddaga.
&pt 28,' Volle Mun, 60. 68m. NaDJiddags.
Oct. 6, Laatste Kwartier, 6u. 46m. namiJdllgt.
Oel. H, 'N"ut1l1re Maau, 7a. 33m. "oormidd.~,
Oat. 'U, F.ente K.artier, la. Sm. voormldJllJ'.

KAAPSTAD, WOENSDAG,20 SEPT. 18j1.

'EE'KRKOOPIN(~E!V.
'VERANTWOORDELIJK BESTUUR.

DOOK I. G. ftEIJTUll, O.Elf.

Be"t. ~6 KOe~. OP. de P)ut. ,.Goede Ont-
.GetiIl81" MuileseJ., M~lt'S, Schapen, Lammt'reo,
Xoeijen .. Tunen, en .. , iD deo IDaol.-enlen. ~edel
"all J. R. Lou., A.tn ..

Oct. 4-Durban, Ossea en Koeijen. 'fan W.
H. ·PiaclMr.

oe&. 9-Wellin~, Marktkraal, PtWden
.... na J. A.. Loa ...

DOOK~- __

Sept. 27~Eeralerhier, Hamel., ran ll:. Lends.
"'~ao",.', .

Oer. 6-Groo& Benrririer. Oslren, Ezel., Raine! ••
Item-., Hengsten, Remmer, enz., nn M. M.~ck.

DOO• .I[. nil LBT.

Oct. I t- n~ ~4 Ri.ieren. Dilt. Piketberg,
12 Beetun, 24 OsseD, :I Bullen, 2 Henj,tsten, 2
PMrden. 3 Me;ri~••• n R. Perold, alsook Hanr,
ltomt. V.ten; 1 Wagea. enz. enl.

VERXOOPlNGF.N VA.,N VASTE GOEDEREN.

DOO.-

Oct. 9-Stl'lleuboteh. de plaau genaamd II Niel
Voorbij." ,

• DOOR P.l. PEl'ITZ.

sept. !6-Wellingten, J. Eeu c.Uage, 2. f1
Porceeien .Bouwgrond, S. het huis en Pa1iliui.
~ op bet Kerkplein, en laat$t l'6OCe0P8erd
CIOC,.; L. eo.tee lt Co" 4. eeD Huis tD. Pllkhuia,. iJl
~t tan O. S. Hole. al Co.

DOOB I. HOD01l8.

, BePL !.5-8t. HeIea& Baai. Mdeelina Malmesbury,
~Dgen YID eén .tuk ErIpachtlalld, rzeJegen
te $1. Helena Baai. Afdeeling Malmesbury. In neo
o...;gneerden Boedel Yau F. BernlAteS, .amede
lIaia-Ud enz.. eDI., !'

DOo. JlCIln':n.Eb DUhUI.
Osll6-Stinkfooteio, WorlD Bokkeyo!d, de

lIla.t8 StinkfoDteiD, 4" minnten rijden. van bet,
Dorp Durbu, groot 1760 m~rgen. al.mede Schepeo,
Bokkeo. Aanteel,", EzeIB, .Merries, CIlL '&Il C.,\ BODIf.

»OOR Dil 'f'ILL1DI, JUJUra b CO.

·8tpt..26-lnl I_ph.t. Afdeeliog Purl. een
YOoDpIA'ata ltetI .. md .. P.rij •." mf'$ dl' Lo.e·Ooede.
,eiI 'fan P. J. Malberbe, Sr. (Zie .AdoerletWw). ,

'DOO. I. i. B.UL:aT.

sept.. ~wellendalll, { Twee En'IID. gelejrl!n in
het miGd~n deze.lJo1'JIII DIet Woonboi. eo Builen.
J[eboo.Wf'O- J., EeQ Erf. DMl' eeD ,eboa .. durop,
_oood dOoI'H. Capea, in den BOf'del 'faD .ijlen
chat. Stand.rwiek, 11* Loegoed aI. Tafe!., StocleD:
Jrutea, Aan~n. eu tu.

booa .. B 1I0CD.Uu.,

sept. 29-Rl.ebtek ,Welt. Dillt. Mal~bary.
.bie twee _('ft, 'No. 1J en 12 llIet d.aropeta.aud.
'WOIlinll ea Baitengeboe • ." eo een .tuk ~nd met
J..... ooechren. ala HIliarud. V.at.erk, Wijn.
Timmermalia GertecDchap. A.nt_lbokk:eu, Paar.
den, ~" eM .. na W. H. Baxter.

00&.. lj-JIl .. ". PéIt. Groeoetlool, ftrkoopin.
--- 'f"1t Vu&e ID Loue Goederen. 'faD IlAae A.
'J. d.. viDic .... f',IJ dewada.e M. J. S. de Goede.
~(h AdWrlntÏ<.)

DS. A. MURRAY'S'ONTVANGST TE
WELLINGTON.

Ds. A. MURRAY is gi~tereu tt' WeIJiogtoD
feestelijk ontvangen. Het ..erslag "tJl OOZel'
, ' t ..illdt men elders. Nut' het-
geen wij t'Ot hiert0l!!.\'erllaén~n, zal Wem.~_
,10n mor~en, bij gelegenheid van,:I~lI. MUffB'y S
! be,estiging, een flOg feestelijker aanzl.:D
hebben. Tallen ... n. belangstellendeo zIJn
v,ooruemens, zie'" ..an den excursietrein te
bedienen, ten einde voor vijf shillings naar
et schilderachtig ~elegen Wellington eeD

te maken eo; teveus ::le verrigtingen
bij lo wonen.

,
BI8MAllCK rtlZlDT OP 4LS 1.41f BRANDs B\)lfl)-

IJEl'IlKJ1:.--., .."u 'ertelt_ dat de Prui8ische Regr-
1I:~n de Briteebe Reg.riDIt le Londeo tu
heeft ingediead 'foor £ I00,000, als ver-
.an .chade, geleden door de BerlijnlCb.

" .... u .. uul~"' .. te PDU} door de bemoeijingen der-
di& thWUl.· dWaantprodueerénde lan.
aldaar hebbeo ill beJit genomen. Daar
. bog moet uitgemaakt worder', "je die
hobben in beut genomen, de Bril.lefte

~l·rllUl, clan wel de Vrijstaalsche, mogt mea hel
al. ,... elij.k: gek bcI8Chouweo, maar er

toch ~oade rede,D'b, om te geloonD, dat het
gehe! 1 uh. de lucht it gep~ll.
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DIi 'R-nwt. 00rIrier .ti1elt
~(ti~- iieit specialen mlj~,nlas
ID,QlderiDg d. pelen op de. delv
Jijde ltau, Kape. Borke (het lid
fort) eo de faeer,Tho .... Bolden
Vol,teul "etaJ( ••• ~1&d bedrajleQ
loaten in de crickehl&k oogneu .£2_:>O.-V~,)rta
deelt onJs tijdgeooot het ,olgende ~val
~og mede:- Vrijdag ,oor acht d~D
de eooducwnr eo ,ijt .puaagi.era per Il'IInllllOrl_
.agen 'RIl de dia.ant,eldeD, het ontbijt
wooiDC VU deo heer Sidney Jaclnoo, le
SQnkio. eo werdto kort daarop ,rultig ziek. EeD
pear hRaafr .aren 100 e'l. dal tJij al, obtl met
moeite ail d.n W.lleD ~ooden komeo. Dr. Tread-
weil ditDd. hun ech&tree"i~e midd,leo te BrlPlor!
'West to., en zij .outkl' de reil fe"olgeo •.j Da
heer eo mejuf •. Jacholl ,,,,ren beiclr(l l'all hui., en
mfn meent, dal het VOedsel mort bereid IJj, ge-
wordeD iD MD PO'. waario git ... ge"eal •.~
De O.COJ(]lIJI.UD. K.aJtaUDsva.GiAD"IlfG,

1bu4ag ooder ,oorai,tefschap un IJs Ste~mann
.heDdea ter nrkieaiujt .. n kerkenad ... ·denl.oor
h. volchde jaar, w·rd door 23 !U..tera bijge-
wocmd. Nadat de oud·diaken De RoubaÏl: de
undae" had bepul,j bij de Syoodalc rcaqlulid
van _4Nomaber 1862, he, wenaehelijke uitdruk-
lleude na. SOG ...eel _oadijk nieu" bloed iD 'e
breD,.a, en w..... aaogem~r,t werd. dal de
Xaapetadenlle Krtteraad lteede tneer daD die( .. o
renige uden ee-ote der N. G. Kert'ib de
Kolonie '1'0181'0' de resohnie bee~ gehan4leld,
.erden de ouder!inJ.eu I. P. H. ,an,~'" l>oel
eo P. Mo BrinlE herkoAo en d. oud-ollder·
Hog W. de 8midt gebUD io plaall' ,..0
deu aftreIleadlll ouderlilll J. P. d. Wet.
AI. diakenen werdeo berko'&en de bfoeden
8. V.• .Hotmeijr, J. F. O. Pietenen ea 1. J.
D. BuJakea. terwijl 'eie afcnd.ode diakeo J. A.
Sm•• werd vernaCeo door deo oud-diaken P.
Karaia, Ja.
n.WnEuw. Jun FaLLn keeltde eente

lijnet rCeU van voorlesiolfl'n leo beboen van
bet Z. .A. Kone.e t. Port Elizabeth ill het Grey
Ioetitunt IE8houdeD~ Het Parlementllid, de.heer
Pearson. bekleedde aeo voorzitter8toel. De:rede
bandelde over den lbouwtrant van Venetie en
wordt door de plêtselijke bladea beschreven
at. welipftkend; bar de opkomst was 'zeer
sdiraa!. .Beo correspoadent in de E. P. H~ald
~A te bonen, dat de beer Fol:er naar Port
Ei.b..th overkwa. als af~,aardigde der Wee-
lelijke Verutwoordehjkrn, om op de genakolnde
electie ,oor den a.ad invloed uit te oefenen.
mi' partij lOU ook b~re bereid.illigheill hebben
'Verklaard om. eene IZroote ~el!lsom bij te dragen
in bet belanr van .n Verantwoordr.liJken 'tan-
tHdaat, den ~eer Flemiolr. De sehrijver meent.
dat het ,eefbeter zoo lijn, dat 1t~ld aau het Kol-
lege te besteden eo der hoofdstad de vernedering
'1'80 'a beerea Full"n betleltogt te besperen. Th!
Eerw. beer heell ook 'oor de Presbijterisnee ge-
preekt •.
E.lIU PU)lU~U z.u.x werd gisteren voor deo

:Ma~i.traat alhier behandeld. Zekere Jacobus.
Kobus beechuldig<le eeD 14jarigen koaap, Tobias
Tan Reeuen !rf'lIMlDd, zoon 'Van den hoer van
Reenen, ,au IJeerp18llt, en U'keren Jan Senaat.
een klearlÏol(, lich een wit zijden takdoek met
£1 Is.. toeg.ëlj(eod en hem decht. 14s. 2d.
terugbetaald t~ hebben, De klllg~r I!áfvoor,d.t hij
bet gelil had gelaten UI zijn ~~n bij het
tolhek op deo Maitlanlhrtl!, dat hij bet ,kort
d.arop germiatr, dit de loll'ediende hem verleId e,
db'slechll d .. nu I&DjI;ekt.a~den dllAr waren gepu.
aeerd, dat bij heo toen 'Volgde "lar van ReeDen',
"onilljl, daar hel geJd opeuchtp, bevoud, d ..t de
rvangen~n bet badden ,.rdet'ld eo dat lij hem
respektivelijk .lechtlr 111. 6d. eo 6 •• 8d. terug-
gal"lo.' D. )(~,aat merkte' op, dat he' een
leer pijnlijk .ceval J. wal HIj ZOII het nrtler
verhoor &otZatnrdag uitstellen, ten einde den
lZeYlngenen eenl ka.ua te ~efen, getuigenis kr
hunDeI' ,erdedigiog aan tI! vorren.

TunFou IX D. 00ITnI.J1t1l PBOVI~C:tK.-
}feo ~niet duken, welk oogerief d. komplete
.ti1atand ,aD alle tran.port in het Oosten' nog
ICeede ,eroorsa&kt. Oe geheele weg Vlin Port
ElJli'bela DUr de Billoenlanden i. bezaaid' DIet
~er....mten .an <lieren. Tran.portwa~ns tt'o ge-
tale ,.n tieo tot t~intig bhjven weken lang op
Une plaata 1taaIl. ~en lE'gt, dat er aan de Qy"r-
lijd. fin d. Oranjeri,ier niet miuder dan ,eertig
wagens staa, die ai.t verder kuont"n. Het Ter·
liee aan ,ee iloouacgelijtt in den V rij_ataat zoo-
wtl als in de kolOl1ie. la het distrikt van Qord.
recht alleeo ZiJD er omtltnt boÓ1JertJ duite~d
(100,000) echapeD dood." VeIe boert'n he~ben
bijna alle. rerloren. Het il leker •.dat de markt
lpoedig ove"oerd zal tijn md veUrn. De wlole,
'f&JI 1871 zallan~ïn heriaoerinjt blij 'en. Het
wl.me "eer is echter begonuen. bet' ,eIJ wordt
RI"CeD eD meD la vol boop. Koffij, .uiker en nie
andere artikeleD kan men echta op lOaJpUge
dorpen haut niet meer bekomt'n. Bokr ganacb
niet.-JleiUyedtJtlJ. NR ~/ÏtDal Noord. '

TELBGUUGDUJlSCB ..lP. - E rgilteren IK-
~dea lich iD d.. baai twee .toomsehppeD, de
Oiberni4 en de Edinwrvla.. die den verbindiDga·
kabel ,oor de lijD , .. acheD Java en AuStralie: aan
boord h.bben. De Hthern1a, de IlTOOt.te ,aa do
twee, ilbenacht me' omtr1lat 425 mijleo ~·1Iinbe~
.u~eelte, dat seer IWaAl' DlOf.IUi,j.o, w~ aij
JIll dieper du wij ooil,no een lItoom.chip ~,ico
hebheo. De .. dore bool heeft 800 mijlen mill-

{ ~bbel .... boord. Beide ICbepeo ,ver-
trekke. te .men Daar Port Dannn. .. 0 den
noonlw..wïjk.. uithoek vaa Au.trálie" "aa
war lij deD kabel lulleD nederlateD lotl &aD
Ballpwaagi. lAD de "raat Bali, ooa\ 'an S..,a.
Ale due onderneming .olb~ la, UI d, g."een·_p t1J8llCheD Europa en he' 'Ooslen hetl tol
Melbourne ,oltooid lija. Me. Ip~k' er "aD.
dal de etl'St"olgead. u:peditie Dl lijD het IcJxen
een", lijn door d8118tillen Oceaan 1'In Japa. naar
St. lrucilco, ...aartoe de Grt4t EuUra .....
.chijnlijlc:. weer al worde. geëurgeerd.

POLlTlIlx.-Het lIChijn', dat Hdrer Majeatnts
Recen", niet heel tevredeD it o,e, de wa,kun~
dice iasilten, die IOIIlmi~e ledeo 'rau onl B4wind
•• bh" oY\'l'tuigin. hebbeD feRonêli&d e~ be-
pleit bij gelett~htid .. Il de b.ba~deliDg der
ortnDtwOOl'1telijkh.ids.kwNlie gedureodl .te ~oa,,-
ete sitting .,.D bét Kaal*he Parlement. Id Il"l
BritIIebe Hooge'rhuia. nalD., il door deo K.,ki81
no s.Habary gevraagd 0" de oY_rleggiaSI vaD
de deklanlie door lekere leden VIlli de'; deo
Uit908l'eDden Bud tea.n V.ralll1,vordtljk ~.Iuur
,.ngeaolDen, eD dat Graal Kiml.erlel ber.i~ was,
1Iie&alleeD dal doku.tnt maar 00\ nog lIodrre
stokke. ,oor te kneo, die Q.ver de laakllicht
kDDDetImsp"iden. Dj!!Argu' wpet er bij te nr·
taileD, maar uit een uer .lugtlge bfoo, dat cle be-
dOt>lde bewindaJied~D albier eeue e.rnstige 'erma-
DÏAtI wegeb. bunne bondillg nn hool(erban~ lOU·
delf OIitvaageo bebhell, eo dat bun i. le ftt.taao
lft-geYfD, dat zij, weteode dat de Rijkarll{ew'l
hare 'Olie .... Im. had ,erleend aan de polil~k, iD
Graaf Ku.bert.,.. dépêche eo iD OOllftrQedr
Barkly'1 .peeeh ver.at, gehouden w""a de
lluathllde nil hllDue .Iuperieurm te ~dilr-
~aDaL '

\ , ,

PAARL.

fom van
O"der de

Eer.,. het'!
Gooh, Boyce. enZ'.
OpkOIll.I, eo hel
goed _all fijne

i
VnGADIlJtJN9.N Il' bSOL'rOTI ROEDELS :-'

8épt.20.-K"'p'ta<1, D P Mar~i., derde • M A
de Beer, jun., uanie; P J Malao, lpt'eÏhlt!; J
W usung, 'wee.'e; P A Coaabrii,clc, eerste; A
:Marliensrn, eerste; J R Louw, A sn., eerste.
Robertson, A J /faD Zijl, F zn., tweéde. Graham-
.bd. G Wood. jfn., .~ciaile, Port Elillthclh,
Ea.in Jooes st ~o ,.t'rlte, 22.-George, A J J.I...
Stander •• peciale. 23 _Fo~ Beau(orl, H E
IIcTaggart, detM:· W BItrY''', Ii~r-de. n -
Grah.m'\ad. FeB ,le, 'special,,; E P 8hinjZler.
speeiale. ~ort Elisabeth, P."noll, Kemp & Co ,
lpeci.le; Ed.in Jo' es ~ CO ,twerdt'. K ·"PMt'l.I,
PA Combrinck, tweeoe ; A MartieDlfrD, t"eede ;
J R Lollw, A.lo., tWt'eJe. Worcester, P J
Burger, lpeeiale. 28.-~inl( Willillm's Town,
T Doneean, Ipt'ci.le. B~rlte"dorp, W P du
Plessis, der,le. Clanwilliam, 0 S G Riedemann,
eenige. October 2.-Kllyena, lt Meedinlt', 'ers'!'.
Victoria WI'8l, P A Gunter, '''r8t·. 3 -Gnafl'-
Reint't. A Goedvolk, speei ..le. 4 -Port Eli abeth,
S J T Webb, derde. Kaapncl, Z J Muller,
derde; J van S de Oli,<ira, derde; W en J
W~lker &: Co" derde.

!JnuaJUTI.& V.LNST. Hau:u.-In een .ori~
nó1lnoer hebben • ij Dletlp~'et1·E'lrI,~M te Port
Elitabeth Zaturdag voor acht d.,,~n te ..e verga-
deriug 'Van belangstellenden zou worflen geh'u.
den ,oor het heramen "an ",idJeien om wfrklie-
den en huisbedieqden 'VanSt. Helena te laten over-
komen. Die gerllad~rillg w'" goed b zocht
Er werdeo eeni~e brie';en voorgelezen, waaruIt
bleek, dat aldaar verscheidene lie len ~ene:.:~n
"aren naar de kolonie te ".rhuizen, en er ,.erd
eene lijst overgtl.gd, waarop 400 personen, nam,
werkliedan, klerken,landbouwer •• eDE., thans opdat
eiland woonacbtig, hun na~m gdeekend ba"rl81l,
al. bereid om te emÏj{r_n. De gerg~deciu2'
stelde daarop eeoe CODlmissie 114n, <lie belast is
met htt nemen fao m,atrej!i" leD, 0111 b, 0,. di,
zulkl .erlan~en, van dienstboden le voorzieu rn
'Voor dat doeleinde gelde!) in te zEllDel,;u, zurlend»
het hedra!! aan iederee dienstbo Je voor overkoaJit
'voor te schieten geen £10 lOa. te bU'VtD ji:MII.

Daarop werd eene inteekenlijst geop~nd voor h-t
dekken der voorloopi~e k()steo~ "a' rop de aan 'We·
zige beeren elk voor 2011. inBChreven. Ala met
de mailbooten, die St. Helena aandoen. e, ne gun·
Ilige schikking kan "orden getroffen, zal m-t
de overbrengsc teretend een aanvang worden
gemaak I. Maar alrorpns de commiseie daaropr-
trent zrkerheid heeft, kan tij de zaak n~ I.ldt
éan het publiek ,oorlegsen.

tot st.m",'" h bben ,
kerk vali Z ..i,j Afnka,
al, bepaald zal .ordeu
dit man-Iaat is ge
p'ants. Lt)! hij mede
te kiezeu .. 1'111., ·'flZ.

men op, vooral te
bet sleehta eerie r
kelIjll:e partij, om
te scheuren vau de
raderen De ~.~enllla'I,Ul!nI
kiezing zal zeschie fen
land gebruikelijk, h •.
Hi-rep antwoonlt
mandaat gpbruiktlijk
tandering van eeu
bissehoppen wel
lijke aanstellioa
pairoeeu de Zo!ndin'trinool!.ch.8p

DB ZUIDOOST.)101Jssalf-zoo als men het ,in eene el-cue door
Indiê lOU I,oemen-heeft eieh dit jaar op tamelijk verre boseu dt',e
vinuigtr wijze inlEelrt. Zaturclag middag be~on Voorts wordt be
het gebu!d('r en Zondag wies de wind aBU IH paald I(eweillerd heeft,
tol eeu storm maar tol een orkaan, waarhij sel II n in kolouien, tj'
)nie~ bIj wijze Yin spreken maar in den I,tler· bell. De OppoSitie
lijken lin-hooren en zi-n verringen. De h!'ch'ste veel lri len: z...lts
gebouwen trilden op lIunae groIldnst·n, de rameD eeCl fi,au ... ei"dd
rammelden, en olfbe.ukte dtU en sloeg-", en de onder voor7i tf.!r~chap
IItormvlalC~n ~iftden rn gilden tegen alles waar- !'elle bi)el'lIkomst uh
mede ze in aanraking kwamen, allOf ten alge- g bOliden om de UIlII.:tll'li~:''''U'I'U
Bleene elooviog Blond allll 11.1 'angen. De bree-de "emen. Er .trde"
wolken \'erbliodeod stof, die van de .traten dl!r de te!!,n _0 'Hlig tljnd
.tad d'Warrelende tot hoolt in de lucht opvlol(en Ellgel~che Kerk le ájl1
eo het daglteM verduisterden, berinaerdeu aau de als !oodanige leden .Ie
tooneelen iu de lIand,lakten van het Noorden als scbop, ill tegp.n~pra
de woestijowind blaast. Had tulle een orkaan in gebluIKen did Kerk,
deD winter gEwoed, als al bet 'Voegmateris81 eo er1l8ti~ t. vertrou"
doorweekt il ,an .jen rr,,~n, wie weet; wat ned!'r. zal wordt'" AB' f,:ewl'llIl,
tuimelingen en instortingen .e louden beleefd te doen p'auts hphbtn,
hebben. De tuiDen hi-r tO in den omtrek hebben ,z'jn l!e.lu3u om hd m~,nllA"'
vreeaelijk lZeleden. Het be9allige jeugdige groen Majesteit de Koningl
vaD pu uitbottende w'jn8l,kll:en en booUljlewaa. dil aangenomen re~..1
leD is veranderd in eeu achrolDptlir bruin eo Kf'rkeraa,' d~r parochie
menige weljt'egronde nrwacllting it in eena weg- ander" ger~Rd<ri"1I tt'
!evaagd. OOk de baai WIS woedend; de golv.~n .r~evaar,jii!de te
klotsten eo beukten het I(rand met ,en~arl~Jk zijll in de v~, r 'b.cbrHe
geweld en deden bergfn vau lpattend t!cbUlm en-daar'e~eu "te nr,.".".P,
opstijgen Ongelukkon F.ijo er ¥cbter niel te I L

betreuren; Il ee .. is een" }IIdi0t-;boot van den heer
Bate. 'ao allker gea1agen en trrrn' de haren. Ds. ..•._-,--
boot aanged!even, •• ardOor l'e,de vaartuigeu
eeoige sch"de b, kwamen. , Onk it !le .Iaggen
atok bij deo heer SChi.~era le Dneankerb"ai
omvergeworpen. Maaud wBa bet .e<l, r geh<d
bedaard en ter.ijl "Ij dit brij ,eo, waait er een
dIUl6enaa .. koeltje.

Latest Tele~
I

PU C.lPE or GOOD BOPE TELEGJUPJf COJU'd'L
YI!STEr.DAY 4 P.il. I

IEAST WNDO~. I

Eltclio'\ for Hous- (f AI.embly. •Sprier .. AI
Tapeon P'oposed Spril!g ..poke iO fuour rA.
Re.poolible Oo."mm" .. t Blld J."ed~o ... a
~oeral principle. also iD favour or Colltacioe.
Dilt'aSel A".

Tapaoo tp'lke strQnRly .taioat ~~ble
Go'~rnmsnt and ia (avou' o( Feo:leratioo. •

Show of hands iu Cavour o( Sprlgg ...-T.peoo
withdrew. Sprigg I!ec:.u-..d dt.ly tlcctt::il.



tell,t.ooost.u... _·,bell,ell;lml.
beRe Bfer,'TIlIl groot Ru desei .. 1nl te ",,0.
. bnte BMr van klein R.aa 0 tooaataUiog ~ ... ore 'I IIMllidldMiL_te ~ ftD groot Ru 0 .

Z~ vaD klein Ra.. • • : 0
besteStbn V.rbo .. ••• 1 0 KIa.Me .
be1te BOk pap,.ode V.rken", I 1 De bede venllmeling Groenten

niet miDder dan 6 in getal, ftIi Diet .miader clan 12 eoorteu:
niet minder dan 3 maaudea ond 1 0 0 Tweede tIt.te do.

PLtrlKVEE.! t De beste vtrzameling (ffl,",,,t..n
K'L~ i _hikt tos het ma.kllJl
lli..t beste n..k Dorkings .:.! 0 5 0 3 De beste schotel

2 -.Ii:.et.H'oebeso~ee.. Hok ZW.I.r.te S.p..san~ .. · (Jeruzllem)
... ~ .• 1 0 ti 0 4 A.perges, dr beste tros

3 ~d. ',b Sfe Hair: Game (Vecbt~ 5 Beefwortam, de belte zes
i ~ , Hoenden .. ... ... ..i 0 6 0 Tweede beste do.
i ~et'beste Holr Coehin Chin" o( Brah-l 6 Boeeen (FraDlICbe) de beste

.: ma Pootra Hoenders, .kleur en-] 1 8ftt'd" Beonen, de ~sto
i ,b.-paald ••• ... .• L 0 ~ 0 8 De beste 3 Kooien (niet

5 Vpor het ~te a:ok nn Maleische I 9 Dito [Drumheed)
j vencheldeobeld, kleur oobepaald.1 0 ti 0 10 De beete 2 Roode Kooleo'

6 'Voor het beste Hok Vette Bceren- III De beste 6 Worfels {Hoorn} .•
: hoeuIlIers ... ... 0 5 0 I Tweede beste . . •

i ~AJOr bet beste paar KalkOenrn! 12 De beste 6 Louge Wortet. ...
(Kun en Ilen). '" 0 10 0, Tweede beste do.. ..

8 Voor Jaet bate paar GanZPn 1 0 II 0 i13 De beste 6 Roo.~., Veew,"!f'll
9 ,,~ bet lleale' paar Eenden 0 I) .0 14 Lito '" IUe dito,

N.B.-Een HOII:m, .. t in ieder gnal :beSlal1l Uit 15 De Be.te 2 Bloemkoelen .•
niet ~inder dan een lislln "ll tllJ~e heuneJl. Tweede beate .; ,
, woi, 16' De fraaiste 6 Selderijpt.nten .•

o , . Tweedo dito
Klu* 11 De tW.\arste tros Cbicorel,
1 .lJ~ ~ en achoonstfl 600lh. P;j',e om te drongen

Wol van eeue qualitei t .o')r k e s» 18 De beste 2 Komkommera
din~tof. te worden ..:eleeld d.sor ' Tweede beste
deo Tentoonateller, in d~ vacht' 19 De beate 6 Kuclkeolen

, ,.,pakt, en slechta de' .. Breeeh ft Twuede beate
Wdl te worden ver ... ij..ler<l, eeue - ~ De beste 6 Prejen

. Zil,eren 'Medai!!e en £10 0 0 21 De bette 6 kroppen Salade
2 De be.te en seboonate ISOOlbs. Lange 12 De beste 6 kropp n Salade (COl)

Wol' 'fan !!e"S k .. aliteit v,·or den ~3 lJe beste 10 Mllnwortel. .
i Ka~+ te word -n ~teeld uoor d ..
. 'l'en'too!tst..lier, in «e vaeht jI'''p''kt.
en "fecbt. de! ., Breech .. Wui te
!wor~",u verwijderd, eene Zilveren
'Medaille fil .. ... •.. £10

3 Dt be..Ce Geremigde 6OO1beWol li

BESCB1DtV)JKBR: -e

SU- ..kceqentie de Oouvem.-.

LIJST VAN PRIJZEN
VOOR.DW

~te TentoonsteUing, ~
OP

".DDD!G, Ideo NOV~'I

I
£3 0 ol

D-
l De ~ lODge Heogd, 3 jaren

oud. bloed, grootte en bach'
~de .

Ba alae ZILVEREN MEDAILLE
.. n den Pokke-.

I De beste limp Hengst. 2 jlftn
. nd, bload. grootc.e IlD kracb'
TereeDicellCfe .. 2 0

Bn NIle ZILVEREN MEDAILLE \
. un dm Fokker.

3 De beate Jonge Merrie, 3 jar~n
oud, bloed. grootte en kncht
'~ucle .•.• 3 0 0

.. NM ZILVERE.~ ~AILLE
UIl den Fokker. '

4 De 'beat. loop M~, 2. jarencnaa. bloed, grootte ~ kracht

En~Drr::~egRE1( MEVÁILLË 2 0 0
laD deo Fokker.

[l>. J'okk__ certifibun n.·. onderdom ui
. 8t&tDboom moet8lá bij de iDJCbrijvillg worden

.trtoond.) .
• ~ .... Rijpaard (betiJt ot
. raiD) no 3 tot 6 j'u'eu oud £3 0 0 I
CSu.. .,.. pall' Koetspaanhn, mi-

lleD of HeagltUi, ~~t meer dAD
o en Diet minder'dan-3 jaren oud,

• grOCMe eli k~t ytreeoigende
mee yJll«held ui gll8CS..... . . 3 0 0

En ... Z1LVEREN MEDAILLE
UIl den F'Dtbr.

, BA.,... paar Paarden yoor Ploeg
ol 1Dder· Zwaar Werk, 3 tot 6
jaren ouel, worden vertoolld i.
:'faig .. ._ . • i 0 0

,B.B.-~ 5, 6 en 7 zija open yoor &-ter·.n. t ID lIiOgt de keua der Btoordelurt in
.... kIUIe4. nUm OJ' eea dier, un het"el. k
.. n .... Prije ~d il· g~we..c op eeue
<rrOePI'8 bijeenkoDilt 'BIl héC genootlCbap,
ia dezelfd4t~, daD wloodauic dier al. I
b.t .,. wOrden geplaatst op de prijslij:4,
maar de prij. al wordeo toegt'keud aan bet I
twtede UI' orde nil nrdUn.te, indieu hrt
~wd 'Wordt at. yercfunstetijk genoeg,

1l0:&Elll 'EB.

¥onIR (ANGORAHAAR).
n,e ~te 2OO1bs. Angorahaar, zijnde

lIeweid door en het eigendom van
den Inzender, eene Zilveren M~-
dail~eu ... .elO 0 0ne hrêPde beste dito do, .: () 0 0

N~B.-Inzenden moeten op eene kaart. gtt-
hl'8bt 'II&n elk mon.ter, eertifieeren, nn hue,eel
maa ..den grGl!i ht' tentoongesteld" Baar ia.

DIVERGN·
KATOÊN.

1 De!bnte 300 lb. I!'tn'einigde of ó()() lb.
onller~inigde Katoeo een zilnren
lIIedaille ~n ••• £ti 0 0

2 De,t .. eede besIe eene ziherm medaille.
:eo lE 10 0

'3 Dt; beste baal gereinigd6 Katoen
:ni~t winder dan 30u lb. (Speciale
Prijs aangebooeu dJOr drn heer
J. K~aELu)

bTRUISVEDERE~ .
£5 0 0..... ,

.1De beste .lDgeyOtrde Bnl nn kort-t horen (Uarlmb), Hoiland.sc:b ol
~g Inder erkend melk~evend

. rq,(uiigesooderd Aldern~y of Ayr-
. abir.), ouderdom onbepaald, eeu.
ZilYeRD Bebr tet wurde Tan £5 0 0 D b b ~2 De liNt. KolOuiale Bal nn het kort- 5 e..te 1 I . a Ife...ondun Zijd"

6 lJ. beste 10 lb. Zijde io kokotl.lI!~ (l)urtum). Hollandach ol ',i ' SUIKER.
aeGljJ ader ",ken. me,k~evend
ru (oitgezonderd ,olbloed Alde:- 7 De beste 26 lb. Beetwortel.uiter 2 10 0
Def of Ápahile), "0 Z tot 6 jaar LEDER.

B:u!a. zll.VEREN MEDAILLE 3 0 0 8 De}Jme yenamelinr Ifefabril)eerd Le}
_ .. A_ "_ ...._ . der, ee'l ZIVEUEN ME_
- "",,,u -.... }>AILLK

• De .... ·iDgetoerde Bul, 'Ill ~lder- ANtDERE KOLmnALE PRODUKTEN.per. Ayi'Bhite of eeuig an 1ft '
_knd. ~1"JIeT.!)d ru Lnitgeu~- 9 Het beste quart Olijfolie •• 0 15 0

. IUD konhoren, Uurhem of liol- , JO Het beste mODat"r Meekrap. .. 0 lj 0_C' IandIobl, O1Iderdnm onbepaald... 3 0 {) f Il lIe~ ~ate mon.ter Konzt'Ililje 0 6 0
t ~ bette KolOIIiale Bal nn Alderney lj lIe~ ~Ite quart Kutoorolie ... 0 6 0

of A1fthire of~nig ander erkend 13 Heti b~ste 1D0nHter D,opwortel 0 JO 0
melkpYend ru (uitgenomen kort- U DilO, dito. Sap 0 1 ij 0

~ hOnD. Durham of BoJlandsch), 15 De '_t~ 16 Imperiale galloD>l wit'ellno' tot CJ jI.U oud. li 0 0 ~ijnaltjn .•.. .
BD Mlle Zll.VEREN MEDAILLE 16 Het bette b06bel !fneverhe_n

lAD deo Foker I i De beste 5 lb. Stijfiel
I De beate iD~,oerdé Kerry Bal, ou- 18 Het: bes'e monster Man,fwerk nn
_ ' c1erdooi on~d ..' . . . 3 0 0 L:oloni ..le materialen .• ... 0 5 0
CSDê\beste KokDÏale ~rry Bol, zui- J9 De beit" 25 lb. Zeep i" staven, jroliJk

_ ras ..•• • 2 0 0 &an ,la ""stp Londen·che,tea ZIL-
Eb eeu ZILVEREN 'MEDAlLLK . VELtE~ MEDAILLE.
lID den Fokbr. . 120 Ditb dito Liyerpool, een ZlL-

Jlast de keule der \!IOO!deelaara in deu Id~- VERE~ MEDAILLE. .
leD ~IJ op erDl~ dier, &an betwelk f'en' 21 De hete 2,6 lb. Zeep, Zonf'lll'ater, ~en
eerate prtJs w.erd totgekend op eene Torige ZlLVERE:'\ MIWAILLE.
mJfl)nkomst nn he, lJeuoouebap, dan •.<>1i2 De beate 25 Jh ~f.lIl'IIIer Zef!p EENE
soodanig dier al, het e.>rete wordt .Il geplaat.t . ~rLVEREN MEDAILLE.
op de prij..tijst, maar de prijs lal worde" loe- 23 De Pe.,t .. IS lb. llijpnwa.s 0 6 0
sek~ &an bet t...eede in o,devan werdien.te, ~~ De l>este 5 lb. ~e~j:-,wR8. 0 6 0
lodien ,het beacIlouwd wOldt at. nrdiellllte- .., De bt-ste 61b. '!<h<Jbare lIonlg 0 II 0
lijk j(eD08jl'. 26 Tw~e brille dito 0 li 6

7 ~ beste .3 Melkerilk~ij.n, in melk ' 27 liet beste txemplaar HOllig in rateo 0 () 0
, of bezet, bel bOM fok ei~'Ddom ~ IJe beste 10 Ib, BesjesIll'8>I-kaarsp.n... 0 6 0

nu deo iDZ!!Jlder, eeD Zllvcten BOm, KAAS. HAMVEN, ENZ., IN DB ][0 ..
Beker waard. ... () 0 0 ; LONIE GEMAAKT '

8 lW ~ Ml'lkkoe in mf'lk .. . 2 lO 0 KIL"8e
En erne ZILV EREN MEDAILLE

aan dell Fokk.r.
9 De tw_' beate lJilo dill- ... 2 0 0
10 De beste KoloniAle, Keny K e

(niver res), in m~lk '.. .' . 1 10 C
Eneeoe ZILVEKEX MEDAILLE
UIl den Fokjglr.

n De beste. Vaara faD melkgcyend
ru, die nog nooit een kalI heen
"had, niet minder <lan Hl m,al,-
eien 811 n iet me. r dan 2+ jaar nuei

la De besteVura ~llIICbl"ll de li! êo
18 .... nden oud . . .

,Bn.eene ZIL\ERÉN MEDAILLE
.. n GeD Fokker.

'13 De beate 3 Vurze:J van melkge-

I 'féo4'na, ni.t minder dan 12
, maiDol. en niet meer dan 2. jaar

oud, 410.. n.oo~ nooit een kalf tI ..h"d
heblMlu, getokt door en bet bma
ji,Ja ejgeodQm .. Il den inzender I 10 0

a De beste en yétsk Os, een ZlInreu
Beker, waard •.••

U De lwftde beate. d l.
SCHAPEN.

·Xi ....
1 De beste. In~yoerde Ram, ~t le

en e,enftCtigbeid ~nde met 1i).n-
. beid ell diatlleid van 'Wol, eeo Z1I-
'ftfeD Beker waard .• .. £il 0 0

J :n. beate do. do. met 16ngte, .tukte
en fijnheid TaD .01 • 5 0 0

)logt d& keuze der beoorde'a.ra in deze kiM-
eeD ft!Jea op efllÏ.c dier, aan hel welk cell
eente prijs werd \Oégekend op eene vorige
bijeenkomst 'fan bet Genootschap, dan aal
aoodanig dier als het eerste worden gep~aatat
op elf. 'prijalijs~ maar de prijs z ,I worden toe-
Itt'keDll aan bet tw~e in orde van '·erdiouste.
·lndien· h.t bteho.il\yd word, ab vmlienate.
lijk gt:DGeJ.

ANGORAS.

4 De' beste 3 Ih. Witte Strui~ve<leren
(tanlme), Speciale Prijs door dui
betlr J. Kva.u.u. '"

ZIJDE.
I) 0 0

o 0
o 0

YRn eenjarigen groei
Tweede beste do. do.

24 De heate 3 bushels Uijen
Tweeile beste

26 De beate bushel Uijen
Twet:dll beste

26 De hHt& zei Pinsteruakken
nips)
Tweede beate

27 De beste 4 quartan Erwten
biet lledo}Jt)
Twetde beste

28 Aardappelen, do
T ...eede beste

29 Patattss, d~ li! grootste en z
30 ,Pompoen (niet bedervende] de

ate en zWJUlrste
Tweede beste

31 Rbabarber, de Craai.te 12
32 Do. do. 6
33 8cbonenerell, de be.rtO eobotel fan
34 Rapen, de beste 6 W it'll Tafel

T"eede beste . . . •
115 RaJ'Eln, de be.te lee Zw~d8cbe

TWtcde bede
86 Rapen, de zwaarste 6 ,.
37 Voor n:ellwe grOt'n1enj of nieu"e

ge.'i1de soort v ..n gro~nt~n
38 De bestllllCbotkl Chllmviguuns,

ma.tig llIougtkweekt
N.H.-veen in7.t'lldH .zal asnllpra..k

OJ: twee ,prijzen ouder e~n eu
W oru t et .lechts ééue inz lIlling
teuigen aflonderlijlten prij~, dun 1<"1
op den prIj., mits de~~lve "" .....,.".n

tgg GEDROOGDB EN

o 10 0
o () 0
o '5 0

J Ile beste 5 lb. Versche Boter f1 0 0
Twt,de beste dito ... 0 10 0

2 De beste 25 lb •. O.zonten Doter, Ire-
certificec.rd, sedert nirt minder
da.n drie nllJlllden g<zoJten te
zijl) 1 0 0

I 3 De Qeite KalUl 1 O· 0
4 lIe ~e.t,~ g"rookte Ham 1 0 0

I á D .. bute zijd" gerookt Spek 'l' 1 0 0
10 0 WERKTUIGEN Eli MACmp:RIE.

1 De hesle in do Kolonie g"maa~te
Wageo, v!ln e' ne v~rb~terde ou., t,
Iignth ..i,l -ran g.ng pareDd~ t
Mumle eo dllu, zaam ladd, to wo -
den gehruikt op de Plaat8 t
~lI.ardt·n of Muli-zel~ .... . £iI 0 0

2 De l!e~te ~chotsche Kar, in de Kol _
nio gelllukt dil. .. 2' 10 0

3 De l)..&t6 Verz>\meling YRn BOArde ij
GHe£d;ehar, iu de Kulonie _
ma.. kt

10 0

o 5 0
o 3 .lJ
o 3 0
o 3 6
o 7 6
o ~ 0
o t 6
U " tio 3 6
o S 0
o á 0

6 0 0
1 0 0

5 0 0

VRUOHTEN.

It .....
1De beIte Ingeyoetde Ram . . .. £ 10 0 0
2 Bet beste liok ... u a of meer inge-

yaerde Ooijen •. • . • • • .5 0 lJ
lIogt de keuze der ~et1aars in .dl'Z~ klu-

_a "lell op et>nig dier, aan hetwelk een
" ..rate prijt werd ~~d op eeull vurige
bije<>nkomat van ber Uenootsehap, dau zal
:roudani~ .dj~r als bet ..en!~. worden gep~tst
op de' pnJeliJ ,t, maar de PriJ' zal "n,-deu loe.
geilend' aan het tweede iu orde nn vor-
"i_te. indien ht"t beschouwd werdt als 'l'or.

, 4ieJ11tetijk renoq

1 Ápptól!J;de bf'Ste 6 d'ssert
2 DIJo, de beste 6 stoof
3 PislUJgs, de besIe true
4 CitroenEn, dl! I>e,te I) , ••
6 Ap~1a der Liefde (Kaapscbe), e

beste bnsbel) ... ..
6 Goatlls,_d~ b.!st., !'Chotel
'l ])e be,te 6 LemmeIjIIS
8 De besta IlCbotel Loq'jsrtm ••

; 9 ])e beste schotel IullUld..che Vrnchle
10 De ~te 6.Limoenen

lJe ~ste 12 NllJ1jÊH
11 Peren, de beste 6 d~ert
12 DIto; de besIe 88toof
13 Anlll)aII de beste ..
14 Fram boz.-n de beste 8Cbot~1 "
15 Aard!heij, n de woolete en beste

gelloemde venamelinll .. 0 Jr) 0
lG De ~~ Schotel Aardbeijen.. 0 7' 6
17 De l1reede beate " ... . , 0 3 6
~.B._;Geen Mpdedinger zal gerr~i' d zijn tot

een Prij~ voor e. nigerl ..i G~nt.en, \i III hten, Illóe-
!Den .of Plant~n, tenzij door hem gek e.:kt; ell hij
zal verp~lgt.t'JIl, h>n dien eilecte e~n rtitikaat te
teekene~ In bet ~8liasen Ovér tie ver ien8ten .VBD
V ruchten of Groenten, mll~n de Broord laars letten
op dell geur, ;je !lChoonhoid, Jt,ootte eo aarde voor
..!.gemeene aalk .. e~king VAll de soorte en ol? ell
"ezel' ei~tlschoppea met het oog op 11 billijken I
JIl .abW ;nn d~ lIoort. .

£0
o
o
o

..

TEN

(Kokmiaal)
K1use
1 Het bC!!te Mon.tér (niet

din 2~ lb.) 'l'rolirolijnen (~t
blOf;m)

2 De ~e.te 25 lb. Loue Rozijnen.
3 De beste 25 lb. KrmtEn
, Dc b2fite ver'zamelin~

Vruchten, niet mindër
nn eeoige soort, en n!et
dan drie &OOrlen .

ts Het hellte dozijn bott~l! of
Ingelegde Waren, niet DI inder
zes soorteD

6 Het besle doujn bottels of kru
Ingelegde Vruchten,' niet
dan Zes !oorteD, bereid voor
uitvoer

7 Het beate dozijn. bottelIl (lf kru:k
Vruchten'llIjroop, niet milld~r
drie 1lO0rt,n

8 De be~te zei botttels Oljjvpn
9 Het bEoste monsJer) (Je<1I!ll.ó;l'[ut1

Groenten Toot uit- . r
10 De beste 3 bottds inget

HET BLO

N.D.-Allo Planfen, .I~ Potrll1nten
steid. moeten gekweekt zj ill de Pot
'Wsarin lij vt:rtoolld wonlel '. en ('Ike
ioort mo ..t gOld in b: i zi 'n.:
moel.en. duideltjk op em aar lj"
artikel ·is, en '/)')O'f' 1I.'eJk,·u rij. J" t
gezQnden mordt; het kli.aa c te word"
111,1a,rtikel. M,?dedin!Jer6 our de H(I"''''.<'''
Prij=en VOfJr Ruikeri vou,. l moelên
regel in acht nemen.

VERZAMELING VAN ANTE~ I~ POTTEN
;

Kla~se J

1 Vo"r de beste VIHZ meling, nip~
minder dan J 2 in g"t I, BOlltn cu.'
J.aarplanteJJ uitgeslote '
'fw ..e,je beste
Voor de h<>.te 4
Twct'<le b,ste
Beste. enkele aqort

R.OZ N.

de bf8;0 Yerzameling
ytal), niet minder dan 4
I.et ~te enkele'exemplaar

oor d .. "cste Vt:fzaliieliug (Terres-
. trial, yan 6 0 7
PLANTE:'1 MET SIERBLADEH.EN.

uor de beste 6 p~flnpI8re1J (} JO
SIERPLA:\TEN.

o 3
o 3
o 3
o I
o 13
oris
'OO'jl

o 2
o 2
o 3
o 1
o 3
o I
o 2
o 2
o I)
o 2
O. 3
o 1

de besIe 6 soorten
de beste 4 dito
de I>t.~ 2 dito

"" . LOBELIAS.
de beste 4 pollen '

oor de lieste 2 dito
PE~ST~M~S.1

de belt. 6 8OOrte~.
PHLOX~.,:

de best, 6 kroidllOOrlrn ••
oor d.. beste ti potten jaarllOOrUn

TROP<EOLUM~.
de;beste 6 soorten

ANJELIEREN' (Cll'1lItions).
de beste verzl1-meling
de be.te 4. .

PICOTEES.
de besie Têrzameling

Oor de beste 4

PINKS (Anjtn).
de beste 4 '

JAARDLOEMEN •
de bede verzameling

NIEUWE PLANTEN.
de beste 6 nieuw ing8,oerde

planten ..
oor de beste 3 dito dito

A9Hl.MENES.
de beste 6

beste
debeste 2

oor het beate enkele expmpllllr
VAREN·PLA~N'fEN.

de beate '"o,t Kaapsebe Varen-
planten in po..ten van nie, minder
dan 20 BOorten
oor de beste YFTZameling 'fan uit.
heemllChe Varen· planten, niet
minder dan J 2 soorten
oor de best g~ide eo z ...IdUl&m.
ite 2 KaaJllche ~Ilplanten "
oor de be~t ge,,(roeide .C11.zddzaam-
ete 2 Ultbeemsche Varen_planteo

HEES1'ERS.
oor de .beste 4 K.apscbe Heesten
Voor de bute 2 dito dito

BOLLEN.
nor de beste verzameling ..:an
Kaapsche Dollen ill pvtt'n pf kÏlit~1l
Voor de beste verzaDIeling ;Uitbtem.

dito in pott'en of kiRtf'll

B to.GONlA$.
de beste 3 blot-ileude ~~rtPn
bet ""Hte enkele exeUlphllll'

oor de b8l!te 4 met .ierloo(

GESNEHIAS.
~r de beste verZamelillg

GLADlOLUdES.
de beste 4

OLOXINIAS.
de heste li IlOOrt~n, har'gende

Voor de b--ste 6 dito, regto!:, ..taande
Voor de beale 2 dito, >

Voor het beste enkel~ rxemplaar
CALLADIU~tS.

de lie9fe verzameling, ééa van
pike ~oort . ,.
Voor het beate enhle fIelJlplur

ORCHIDS.

,.

"

6
6
.0
6 '
6
o
6
6
U
o
lj
'0
6
6
6
.0
6
o
6

o 7 6
o 3 .0
o 1 6
o 3 .0
o 1 8
o 3 0
Q 3 0
.0 3 0

.0 JO 0
o () 0
o 10 0
o 6 0
o 7 6
o 3 U

o 3 0
.0 1 6

o 7 6
o 3 6
o rs .0
.0 7 6
o 5 0

o &
o 2
o 7
o 3
ij 5
o.. 3
o 1
() a
o 1
.0 3

o
6
6
o
o
o
6
o
6 2t
o

19 6
,~ 3
o .~
ij )!
o 6
U 3

IS Beate' ltander' VNl Diet .mder daD
J2 IOOtteIl
Do. 6 do.

& Co~
• .. !

o 10 0 22

'do.
PIOOTEES • .._._

17 B_e atander Yin niet miII_ dill
II IOOrU ..
Do. 6 do,

.0 5
o 3

'George
~ ONTVANG
. Ex 'uMargaret

6 6 0 100 Bundels, elk 2 cwt.,
. IJzer, 6 tot 10 voet,

o 5 0 100 Staven Plat IJzer, 2}
Wielen .•

50 Staven ~zer, t !dm.
o 5 0 12 Vaten Dak ~ink ~

7 Rolleu Best Enropeesch Dek Touw, ~ tot' ;

I
7 duim

o 30 Kisten Charcoal Tinnen ~. re, nr..
. lXX, DX' .

1

325 3 Poot Potten van Gegoten LT~, i} tot,
o 3 0 5 Gallons I

. :;0 Braad Potten, met PooteD, geaasort~e'
woottcn .

21 Beate groep Yan 6 Jaarbloemen 0 ~ 0 2.') Vaatjes Ewbank's Patente. Spijkers, 2 tot
RUIKER WILDE BLOEME~. G duim

22 Belt opgemaakte· 0 10 0_' 150 Boudels Hoepel IJzer, i en 1 k duim
D~S PRIJZEN. 15 Bundels Galvan_be EIllI!IJIri'

Beat opgemaakte groote Ruilter 13 Pakken Amerikaansche Koot-Ka.gcbels
of Middenstuk tot Vérsiering van 6 Vaten Gekookte en Raauwe Olie
eene Tafel of Voorkamer. een ~ Kannen do., do., do.
Bloemeny&u van t1e waarde no £2 10 .0 41 Vaten en Kistee Schildersw&!eD

T"eede best opgem .. ltte Ruiker, 52 Pakken Algemoene Hardelinl'eDl

B~:i ~maakte Handruike', een 1 10 0 IJzer-Pakhmen, Grayeatraa,t,
prijs, wsard .... 0 10 0 IN T GROOT EN K.LÉIN.

Do. do., een tweede PPlja. 'Waard 0 5 0

Door een Handrniker 'Wordt veretun.een Rniker,
clie door eene Dame iu de hand kan worden gebouden

o 5 0 op een Bal IIf Concert. Oeen Prij. in deze K1asae
! zal. worden toege'IUD, tenzij de Ruiker van den
aangeduideD aard is.
, N.B. Voor deJe vier Prijzen hnnen alleen
Dam81 wedijTeren. De D1oémen. ens., moetl'n uit·
.luitl-nd door de Inzendster lijD gekweekt, of
iDheemoch zijn in de Kolonie.

De Toorgaande aanteekeflingell .zijn van toepu-
sing op de gesneden BI08men.

o
6
o
o
o 18 Beste etander 'fan niet· minder dan
O· 6 seerten

SW£ET WILLIAMS.

do.

ASTERS

I Q 0

ExetD&.eOrs I••er.·~"
A ete van Vennootschap, ge4ateerd' lOet

ber 1859, opgemaakt voJgeDS de basil
der oorspronkelyke Acte. gedáteerd 2().
Augustus, 1858.

Teg-enwoordige Acta ingelyfd bt Aea· .. Par
lements, No. 11, 1859. . .

DIKEtcrEuaEM:

De Wel-Edele Heer P. A. BIUND,
Voorzitter.
De Wel-F:'de!~ fin:',! D~ Wel-Edel~ Hr.
A. D. KR'iNAUW" J. H. Ho,..aua.
W. L. BLOKE, , IW. HIDDINGH, LLD

Au'nJTEUKEN .-

I?e Wel-E.dele Heer', Ve Wel-Edele Beer
G. H. MOLLER, . W_ C. MOORE. •

F. J;. BROu., Secretaris.
N.B.-de Kamt'r zal YOortgaaD IIlllGI,ene
o~de;s le auminil!treten. ft

o 7 l3 19 Beste .tand"r v~n niet minder dan
o 5 .0 6 soorten _ 0 3
o 3 -0 CHINESCHE OF ~DISCHE ANJEUS.

o 4 0
o s 0

20 Beste stander TIn niet minder daD
6800l'Sen

IAARBLOElfE.\" •

o 5 0

e 5 0
o 5 0

0.5 0

I) 10 0
o ~ 0

010 0
o 6 0

o 10 0

TANDEN
Uitgetrokken zonder Pijn'~,·t

VERHUISD •
OIO 0
o 5 0 DE HEER HUTCHINSON Kapitein',

Tn:LEY's huis, No. I,. Nieowetltr ... ~·
J!ekocht hebbende (tegenover de St. 6e9rge's
Kerk en annex de woning van den Heer
MARQUARD, in 'de WaJestraat). i. derwaarts 1
verhuisd en kan daar naar gewoonte genad-
pleeg d worden over alles in verband &taande
met Tanden eo Tandvleeseh, bet uittrekk~,
'en inzetten (of opvullen) un TlndeD op i
koriliet, goud of eeue andere meual-buis, j

naar men mogt l'erlangen. ·Voonraardeo, '
zeer' billij k.

N.B.-Tanden \'oor de armen gra';' uit-
getrokken 's Maandags, W oen.da~ .. en Zatur-
dags mor-gens, tUS8chen'9 en 10 UN' Yoor-
~iddllgll. De Tanden vaD kinderen ".,rdeq
in· orde gesteld.

o 7 6
o 3 6
o 3 0
o 2 6 WENKEN VOOR AAlfSTAANDE TENroON-

STELLERS IN HET BLOEMK.'WEPARTE-
ME~T.

012 0

Master Printers, Newspapêr
Proprietors and others. ' ;

)

.. AI de l'ool'gl'!lude planteD, hee.ten, bollen,
ens., moeten lIegroeid lijD in de potten of kisten,
.W8~rin zij teobong:steld worden, anden zal geen
prijs 'Worden toegekend.

2, Meo moet wel verataan, dat !teen!! planten,
'fOOr eenen bijzllnderen prijK .:ehoelq, Daar een
anderen prijs kunnen mededingen.

3. WannPer het aantal planten ohoorten genoemd
wordt in de ;>rijsfij3t, wordpn Tentoon.tellertl
yerzocht, niet meer da 1 dat getal ter mededinging
te zenden, dll_roimte daarvoor b:lperkt zij ode.

oi. Het Terloen zenden van planten ·tot veraierinr
of grOPperiug, en alecbts voor Tentoonstelling, zal
het Comité van Bestoar welkom zijn.

rio Teu einde Ye1'Warrin( en teleuratellin~ voor
to kemeo, .trzr~kt be.t CO!llité" dat zoo. no;-g mo~-
lijk MflZoek om plaat, geschiede bij d.o Sec,etarls.
. 6. Tentoonstellers gelieven honne planten te
plaat~en op de tarel~ gemerkt met· de nummers,
overcenkoDlLnde met de litaue van plantelI i'l
medediD~iDg, cn lOO te ziell dat dezeive behoorlijk
gemerkt zijo.
'I. Voor boYMlgemelde doeltinden zullen K8.Ilrtj~

"ersch.n worden, eo elke Tentoonsteller moet, bij
derzel.er onhang'5t aao het kantoor, een privallt
motto of lIIork opg!Yen beneveDs zijn oC haar naam
en·adrl'l. •

8. lo !llle genl le", wnt, naar het gevoelen der
Beoorde~lura, geen gefloelzame ~raad l'an ver-

O 0
dienste bereikt is; zllllen de priJzsn onthouden

6 ..oiden.
o 6 0 9. Alle planton moeten geed i. bloei %ijn. De
o . 8 6 JJeoorde'elaar8 zulleu in bonne toektl1ningen notiti~
o j 6 nPUIen nn die plllnten, "elke naa!lwkeu"lg en juat

genoemd ".rdeo.
10. l'lauten, .die l1echta Toor Tentoonstelling

gezoaden 'Worden, moeten ala loodanig geme,kt
worden: hare plaateiug te wordeD onlgelaten un
bet C·Jwi.é van Bestuur.

o 5 0

o I) 0

010 0
o 5 0

o 7 6

o 5 0
o ~ 6
. 0 b 0

o 5 0

o 6 0

o 10 6
o 3 6

(Epi-
, 0 15 0
o 7 ti 1. Meo 'verznekt bijzonder, dat degenen die

'foornemens zijn iet. te Yertoopen, aanzoek doen
6 bij de!! Secrelaris voor het getal hokkeu, enz., of

andere inrigtingên, welke zij mogen \ereiscL'In, T
niet late.r dan op dE'n dag bierna te wl)rden bepaald, 0

o en d..t alle ~vende IIIlVf', Produkten, en7. .• "oor
, lel;toon6telltn~ bt>~fAmd, DAAGS VOOR DE

I
ITE:'iTOO~STJC.LLING worden gm~gi8trt-erd OP
. HET KANTOOR VAN HEI' GENOOToCHAP,

o 7 6 IN HET GEBOUW DER" MUTUAL" uf niet
laler dan 9 nnr op d~n morgen der verwoning, na
welk nur gcen6, Inzendingen znllen ontvungcll
worden. . .
2. Iedere Inzellding moet vergeze~d glIlIn van

een ver~e;;elden Brirf, een gelijke 80rtPring en merk
bevattende, met dnl naam en het udrcs Tan deu

o T.ntoonsteller, en ook den naam en het adret van
6 deo Fokl;f'r 'ol Vtrbouwer, zOflder welke geen prijs
oi zal t{)tgewezen "orden. En iedere Brief moet op FltID Il" 22nd I~ST
. ~dell onlslag bet private oaderscheidrnde merk nu :1, ""' . L' .,
In <fen T"ntoon9teller bevatten. en den bijzonderen AT NOON
--;; ~prij! naar welk.en I~:edongen wo~dt. •

3. Aan ge~n inzmder zal toe,elat,:n :warden. n18~, The materials, among wbieh is· a VERY
heiden, deu eersteD en tweeden PrIlS, In eemgerlel SUPERIOH DOUBLE ROYAL COLUM-
kta.see te d:ngen. '. BIA...~ PRESS, will be found in perfect

o 6 0 ~,Alle le ..ende Han, P~~uk~n en andere working order.
o 5 0 .rtlkel~n moeten op de plaats liJn vóór a uur del Th ·1 I f h PI t hi h' . ~L...o 3 (J morgens, op dep dal: der Tentoonstelling, en aan e ~ 10 e 0 t e an w C J8 In WIt!

o 3 0 I ieder Dier en Artikel moet ten hart gehecht zijn, ~ean tune _for PRIVATE SA;LE, may be
opgeyende naar welken Prijs (!e<!ongen W'ordt, lDSpec~ dally from 10 a.m., until 3 p.m ..

() 5 0 en qet pr:ivate onderscheidende merk van den Ten· The hIghest or sny Tender Dot nOOElflS&l'ily
o 5 0 tooo steil er. Aan die _ulk. gevoegelijk kunnpn doen, accepted. - "

wordt verzocht, dezelve Wit vr ..eger te zenden, om J. J. H. SMUTS.
nrwarring en oponthoud Yoor'te komeo.

6., Geen Tentoonsteller of ander penoon (met
o 5 li uitzondering van dienstboden, die volstrekt noodig
o 3 0 zijn om h&Ltoezigt te hebben orer Vee, enz., ell die

• ollderworpe'n zullen •.ijn aan de orders van de
Stewards) zal toegrlaten worden te blijven op bet I TABLE BAY -AuITU.

'6 iDeste 8tander, . niet ~indl>r dan J2 I Terr:in der T~(Jt(o1stelling tuucb.en 10 en li_?ur, I
soorten 0 7 6 terwl}1 de Beoardt-elaars btlz'g tlJn met de pflJ7;eu I Sept. J5-Knysna B~l1e, ~h" i'5 t.on., R.
lJito dito, 6 dit,o 0 5 0 toe te wijzen. I Cal"8teos, from Port N olJoth Sept. 9; to this
·PELARG011f'1UMS (Geranium.!): I 6. De lleoonleelaars zullen instruetie onhl.ngen I port Cargo copper ore. Jamieson &; Co.

6lJes~ 6 tro~en ., . 0 6 0 010 prijzen un te bevelen voor iedele Mach'nerie, agents. •
. '" • en elk Wprktnig óf Dieuw Produkt, niet vermeld I I5-Florence sch 66 tons J Parrow from

ZONALE PELAROO~HUM8. io d~ Prij~~ij~t, welke zij lUike waardig keofeJl, el' I Port Nolloth S~pt. "10 to tb is' ......- c
7 :Be.te 8'tróuen 0 -4-0 geenen pnJ~ te verdeelen. i M bh&. CO ~U. argo

LOBELIAS. 8. Geen V~, Produkten, . enz., znllf'n moaen I copper or;" y. nrg _ ., agents.
weggebaaid. worden alvorens de Tentoon\telling, 15-.iEoll18, bgtn., 209 ~8, W. ~. Seal-

'8 iBeate.tander ván Diet minder dail \ t!g ..loopeo II. . brook, from Algoa Bay Sept. 10, to thlB port.
" ~ lIoortell 0 3 0 9. Het "Gfnootechnp zal Eich iD geen genl CD Cargo general.

MIMULUSES. onder gt'enerlei. omlltalldilrbeid, .v:rautwoordelijk 16-Canton, bk., 364 tons, O. l>enc~ from
.9 iBellte 8t&nder van niet mindel' dl~ 8 bo~~-n voor cetUg verl:es, b.!scbadl(lng of l'ukeer. II&mbnrg July 17, te Hongkong. Cugo,,ge-
,.. IlOOrlen 0 3 0 dehJk betorgen vu Levende Hue !lf andere neral. f)ut in for re~ havinn been truck

ANTIRRHINUMS. Artikelen, die nrtoond zollen wonJfn. by' h . ."__. s
10. Het Puliliek zal tQt de "Imtoonstelling a ~vJ sea, carrymg away bulwarb and

o 3 0 worden toegelaten ten 12 ure en dezelYe zal geslotetr stancblO~s. P?ppe &; 00., &genu. .
worden ten 4ure des namiJdage. I 17-Hlberma, sc. st., 1.264 'ione, T. R.

)1", De Y~rkoopin,eIl, per opniling, !Uilen, in Welch, .from London July 30, ~ortl&r;dAugut
o ts 0 ptaatB ..an UltgeBteld te worden t.ot bet _latten der 3, to tb.11I port and' Port Danrm. cvgo tale-

jaarlij~ Tentoonstelling, ten 3 ure beginnen. graphic cable. Pnt in for wals. Ju. Sea.risht
o 4 0 De yoorwurden Tan toe6ll1lg '.ullen zijn: &; Co., agents.

Van 12 tot 2 nre _ 2.. l8-Norseman R.M St 1200 tons, C 'D
.. 2 tot 4 nre h. C 11 f Al' B' "Sept' lt.:. ..L!_· •

Familiekaartjes tet toelating Tan Zl'II tuaeachen oxwe, rom goa ay . ~ ~ __ port
12 en 2,our 10.. and ~outhampton. Cargo genenl. Wm.

T~nllkaar\lea r.ijn l'erkrijgbaar un het Kan- Anderson 4; Co., agents.
toor nn bet Genootschap, alsook un de Publieke - • 'fABLE BAY -8AlUD
Bibliotheek, de Koopman.beurs, bij J. L. PSILIP '.

o 3 0 & Co., J. C. JUTA, C. J. MAx1'Ill, J. Hun .. ell Sept.l5-;Margaret Fr1_coner, to M81lritius.
J. LoJCG. 16-lJismarck, BC. st., to Natal and

op last, intermediate pol'ts.

B. LE 8UEUR, Wutn. See. 18 -Queen, to 'St. Helena Bay.
18-::-Edinburg, se. st. to Pert Darwin.

N.B.-Later zal keuniagmng geschieden betref-
, f~ de t,'ntoonitelling van tn prijzen l'oor Wijn, Gedrukt bij SlJIt"TS a: HOFJlXI1&, No. 'f, HOllb~lo 5 0 Graan 'eraz Kaap!!tad.

oor hrt N-ste exem'plaar, .,f' VOIlr
eenig" plllnt nie,t ~e!J}t,ld eLI c n a
Wij. waardig ~ëacbt

APGESNEDEli BLOEMEN.

ROZF .."'.

s.hllde, von lIict minder
211 .er.cltill.nde R,,·,rt'·n
'J lito. dito. I:! dito
']),10 elito. ti dito
Trus en Bi0<"8-01 word~n niet

Itander Han afg('~n~den I{.·zeu.

STOCKS.

I) 15 (l

o 10 0
o IS 0
o ij 0

or mror steelpn van ~ne
gr'Jole LloclDwort, eéo no elke
keur
Dito dito, van klein('re Bo;>rt"n ...
B.-8te' :1 dito, "an groo:e bloe'l>lIOort
Beste 3 dito, Vkn kl.intr.e dito

. PE'l'UN1AS.

ALGE~lEENE W~TTEN EN DEPALINGEN.

:
2 Voor de hf.ste yen cling, nie~

minder dan 1:1 . I 0] 2 ().
Vour de beste eTlkl,le s ort i.o. a 0 I

Ft:CH. lAS. I .
3 Voornebeste1!:!s!Jurte 012 0.,

TWNd, bes'e I 0 6 0.
Voor tie be.lf' 6 I 0 6 0
Tweede beste j 0 3 0
Vunr de be~te 3 0 5 0
Tweede bpste 0. 2 6

3 0 Bene fnk.,je ~oort . I li 2 '6
:I 0 I Ellf.e venameiJng moet I' r,e goede evjmredillbl'id
3 0 TOn dlJbbele eu enkele bey Ltn, in; Iicbtien donl.:er-
~ 0 kleorige Bloemen. 'i

PELARG{)N1U~ S (Geraniumf).
4 Voor de beste l'ena I!ng l'tlar-;

goniuws, 6 in getal •. i 0 10 0.
Tweede beate •• \ 0 5 0
Voor de b.ste 2 '. . " 'I 0 () 0
Voor de beste 6 zonale elarg)ninms, 0 7 6
Tweede bt.std . • " t 0. 5 0.
Voor de bette 2 . • ..! 0 5 0
Voor de. beste verZlm liDI: Yain ge. ~
I!Ch..keerde .'. ..• ~
Voor de bt;ste 2 i
Beate enkele soort ii

CALCEOL RIAS. ~
ti Voor de beste verzamelt g van Rer'l

bariscbe C.lceolarl&8, I) in getal I 0 15 0
T .. eed~ wle .... ~ U 7 6
Voor de b.-ste 4 • • '.. 1 U 8 0
Tw..ed~ beste • . . • I 0 4 0.
Voor beste 2 Stmik-c1I êolari.. 'I' 0 5 0
Voor,ae beste 1 dit , 0 2 6

MllIUL SES. I
6 Voor de bl'8te 6 soorten 1 I 0 5 f

~:::~ ~~: ~ dubbele Ir. I:: I H ~
i
I,

£1 ,Jf) P ,·3' stalnder van fllk~le bloemen
Dito dito dubbele d~to

VEltBENAS ..

TENDERS.

dan

~---- -_ - '{; .
THR Proprietor of the' former Printing

E:;tahlishment of "DB ZUID AYRIKllB tt

ha~ ;ng, on account of illhealtb, relinquished
the superintendence of Lis Printing Establish-
ment, is r1e~jrous of disposing of .the whole of
the PLANT, lately used in the printing ot that
Jonrnal and will reccive Tenders fQr the
pnl)!hase of the same at No. lO, Green1D&l'ket .
Squaro, .until .

4 Btandl'r TRU 12 verscbillende
Vprbenlls
Dito dito 6 dito

VIOOLTJES.

£0 10
0. 7
0. I)

toegelaten

Cape Town, 8th Sept., 1871.

o 7 8
o 4 0
o 2 0

AURICULAS.

SHIPPING INTELLIGElfCB.

10 lBeste 6 !Ioorten
, PHLOXES.

II BOIte stander van nie' minder dan
6 kruidige 800rUn
Beste staoder van 6
Iche soorten'

CALCEOLARIAS.
12 Beate .tander Yan Diet mindr;r .an-

3 JOOrteo, heesteracbtig
Do. do. 6 soorten, kruidig

TROP(EOLUM8.
IS Besta etaoder Tao niet min4er dan

6 .oorten
LARKSPURS (Riddenpoor).

1i lieste .tander Tin niet minder dID
6 soorten

15 Dieete slander '\'aD niet minder dan'
, a ,iOQrtell

o 6 0
o 8 0

o 3 0

, ,
_1..- ...__ •• 1...... _

(

l.

als
Brt
On,
kil!
_ge,

al
ja
G

(

1

Il

o
],.\..(

CJ
Iel

h<

Z
lic.
1

Sp<
1301
Ho:
Rij
een

)

.\
(

-
Vi

Ziil
KI
Dat
gaa
45
15(
Ab
yan


	gray00185.pdf
	gray00184.pdf
	gray00183.pdf
	gray00182.pdf

