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DE HEEHKN WALKER ~CO .. ber;I<*;
lijnde bUlt"e Venno01schap, te ..olltbÏl,dd'

ruIlelI hunn-» ~ehe. Ifn BANDBLSVOOB-
HAAO bij Publi-k - "erHruli~ ill bUD ... bii .... ·
m·"t ill <l,. Sir 1.11'1\'1.811'.,,1;.' t;s~;'Ê~t:;~

,_"' ......,.,..~,.< 1I.1,lloij ri~'lll\t. n ~e er

. Woensdag, 3
i I
I I
i'li ! At. wa'lI'~er de v~lg8'l,je ..rtikeicli zu,le, •..urdeo
. opge~eild:-

8 K~rpurtien
lJ Scbotaehe Karren

11 Wa t.forkarren
1 Wagrn en Tuig, 'foor" paarde,
'I Stellen Knk.el Tui~ ~!
1 VMrmoehin, '

15 KrUI "a!l.ell-. ·.elel'
.25 . K "hi '1"8gen"
1 B~Jan'_8ChIlR' :Dl'1 r".igten

Ke, r partij RomUl<larij, rill.

:~-.~:

DEEL 49·

!() MELKKOEIJEN, "aa"an >lllllm[DJJrcn in "~olle Melk zij
haaslop kalyell g.an; getrokken !> .. ste -Hollandaehe loge
Holland, Ápollo! en Wei7l4nd. .

30 VAARZEN 1'nn 8 jaren oud, Ite g~tr"kke~J na de
len, uit den lnge'foerdell Hollane Bul Sultan en dell Inge,
'l'Iwm. . i

.30 V A ARZEN vau 2 jaren oud,' gt'teeLJ ui ti dell gemelden
eli deo II1~evoerdell Ayrshire Bul' '

SO VAARZEN 'all I jaar oud, . troHen uit genoemde Bullen
2~ SL:\'GT-, eli TREK08SEN. I -ÓÓ: i

zrm, EN' OOSTAFRIKAANSCHE

KONINKLIJKE MAILDIENST.
!le S oombootmaatschappij "UNION" .

(GELIMITEERD ). ZELJZAME EN
De Stoombooten zullen ~ertrekien ale 'YolIlt :_ VOOR

NAAR ENGELAND,
'(JM DEN ANDERElf DIN08DAO.
D,\~TR~~, Kapt. (lllIPFYli, 16 September.
DURI;A:"O, Kapt. WAaLEIGH, 30 Sept-mber,
NL' BrA N, Kapt. BAI~BRIDGJ:, 14 October.
AllAH, Kapt. CAI:iKS', 28 October.

TI:J,OS. E. FULL~:R,
Direkteur !;...eraal voor ~uid Afrika.

A A T S':'PUBLIJ:

IN Opre
,EN

elde Ko ijen:
AARZEN. ~'

" ~OL

Naar Engeland, via Madeira.'S' I)E Knn. Mailatoombool
•• ,,::<; . T JlANUHE, E. J. GRUJ'IN,
~ R N.K, Getagvoer<ler, 1.01 als

bnHligemel.1 vert re kl eli op, DINGS DAG, 16
SEPT., te .. II.W. Pa.~·lIlril'rs wordm verzocht
&'n B0.J,,~tlJ .ai'" nail .t.. Oos t- lijk.· Ka,i, A·frpd
Vo', uia lat+r d., 3, .!I'. (,e'n La·di· ~ " I
olltf·an~(n word-u ~.,. 12 uu- .~ mid ",.:8 op dell
dag vau 'ertn'k. 0111 V,acht (,f Pas, ge ver-
1'nege men ,.ich te Il K IInl 0',' Tau de Stoomboot
Maat!cbdPpij D. io·, ~o. 62, A: ptley,traat.

DE Ondergeteekende
van ziekelijkheid

op de Plaats, .

H.WBlCB, die uithoorde
blieke Veiling "erkoopen

V enduti e houden op de

ELVLEI, annex Koop.
in de Arde!"ling Tulbagh,mansri "iel, en IIlluij du

!:lron! Eell Duia-nd Vi
VOG EL VLEI is

als de beste Paarden en
District, en is ook bekend
le!, in den omtrek; sij is
groote Vlei met over+loed
tIeent ; behalve deze uit-
water.

._-----'------
Na.ar Mosselbaai, Algoabaai, Kowie, Oost

Londen en Por. t Natal. zeer zeschikt voor de. SI
van 'Vilde Eenden eli

I')'~;Ko". MalI., comboot ~f'strt'kI;e Vlei heeft zij'
NUBIAN W. BAIN·

, ..--I' -.~ ... ',"_

~,~.,~

i Septr ui , 'II E ~t:"r.d .,rwaeht. zal al.
boveus emel.l ~'e !i',·kkr" lUO '1"" di/ ",o..:tiij, na
omsch-ping vu: t.""<~ Kuapsta-Ische LfI"iill~. Om
Vracht of I a·"I~. 'H'O~Io':" me» -ieh "'11 KaIlIGr.·
'" ,'e "'!(l(lW;' ,,'.t Maat.cl'll: jJ;; U·.;"", :"0".02,
Addel, i'y-I' aut.

B rt un r. (;e~a voerder, On> I r rl,t

ooping
I~.&.VE,ENZ.,

B,)Y""~ ..,,,("lrl, A~"tf'ehee il
die "..der t de laatste 17 jaren door
I(ed~t'he Villi de 3 en 2jari..:e V
,Bullen VAn gemeldeu Ed. Heer

De Verkoopiug z~1 begiunen n.
"anneer zal gelorgd worden voor
gemelde Plaats.

tig vsn Of' Opregtgt'!el'lde
[Ed, 1!err J. H. HOFMEYR I,i
zijn l,ezel uit de lallts1" lux"
YB.
aankomlt Villi den EersLe"

er,Y'oN 'S'l' K.uopers Villi Klip

-----~. _.

!.8!c_ VASTGO~

ROG! o G! R

Jaarlijksche Verkoopine. ~ ! VerverschingenIII deu Boedel' vali G!BRIIL
EERSTE TROEP.

Paarl" I September, 1879.

SO Brandva.lleische Ezels, 2 en 3 jaar i'
oud,

30 Gedresseerde en Ongedresseerde Paar- in bo
den, 2 tot 6 jaar oud, waaronder .
verscheidene egale paren zijn, 0 P

ZULLEN '.p \\'OE}Si'AO, 3 SEPTE\IHER, '
" 'L'd'~"" ten 10 ur", publiek ",,,,den

rerkoch t uit d" :\1.\RKTKR:\:\L, te WEL-
Ll~GTI JN. D· Paar J. D en E1.,ls die te Pot-
be,~ SlO Bruo.Ivallei lipl iDgekocht,. worden
gew,unb r.:,j de mooist- te zij" «oit door den
Ond r::~'( < kc.,Jc 0PKl;!bra~t. Zij zulle" ee ker
p.esem ; ijn, 1'11 qeeneen zal te voren uit da hand
t'erk',cht wlYrde'lt .

E. C. "AMMAN.
J FRED. PENTZ & oe, Afslagers.

AC,
13den

ANGEN.
"HOP

940 ZA KEN
publiek doen JUIS'!'

PER BA:

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

al de Go~d(eren tot den DQ~~g"el

Il-V.l]STGO.....,..."., ............
; iJ ~

l.-Zeker ERF, gelegen aani~erk8traat, met
f'WooMuis en ruime BFtenge~ou~en, bevattep.~() ,
andere Vertrekken. ~ , . .

Z.-Zeker ERF, gelegen a4 :RU88e18t~t,
gelegen voor den .Hanqel., ï i . .

n.-Losfgoed!! Lev
400 Sch!pen en tBokken,. ~ ~
40 Aanteelbeeáten

c ~ ,

2 Karpaardeni!
HrUI~RA

als Ledekanten, . Kat~ls, Vedereq ~n andere
Stoelen, Sofa, Sideboard, Spiegel~ preekwaren,

! VbORTS :
Zarren, Tuigen,' HaIJ~leggers, ,~~amen, .Em
ad els, Koreo, Mielies) en eene ~~gte Artikelen

. :.; ;

EINDELIJK
Comhlercieele

;~

.D..ta.i:I.lg'S

PYRAMID ALE,rEN DUBLIN STO
I '

OP VOOR

Bs. 6d. ,p,er' o~ijnB tte
I." '

ill- " I

od,welingerigt
agenhuis, benevens

.bebouwd en gunstig
(ZOE! ,:KN GEZOND),

Die wij verkoopen de Laags,te
aan Pakhuizen,

Hoek van de t ". ~:,
~:

R.

Have. arktprijze~,
'.'; ~50 Extra Vette 8lagtossen, groot en zwaar

10 Do. do. !:c . ;~.n.

Op Dingsdag, 9 Sept. aanst.,

Z C'ItV .; 11 •.. ;':' m, IJe u,:;· II . " Ko ij-n pub.i. k
~ \~ ..oeht wl,nl··" u.ru Klapmuts Statie. Zij

lullen z: k-r JH' S' nt zij r •

ARR~I. J. PEPLER, H,zD.
Frur.achboek, 28 A"l>{' 18ï9.
J. S MARAIS & Co. Afslagen .._________ - t

•• WILSON
Tafels,

ALE:Ladders, Rustbanken,
, ; te veel om te melden ..

60 Groote Z"are "tUe SI.gtesse.
5 \rUt stagtkotijea.

!

3 Worcest~rOP WOENSDAG, 10 SEPT. 1879,
Xa (/llIlkonu!! ran tl,'n £\7/!'len TreLI!,

ZC'LL~'~ ()p~ melde/)8i"II 'Il K~ .. ije,n,publiek
. "ord, Il v..,kocht uit de 'IAhK11\R.AAL,
te \\~LLlN(;T( ):-{.

:"O.B'-I)., ()",," "" K()f'ijen zijD i"gek&ht
i" ol,· (iouph etl "o,<Le" ge'WQ~rbor"d ill prach!i~e
co!,dilie e ".ill. Zij ,uil~l' 'ekur pr< .ellt' ZIJII

tn fllt'! ti' ~I rc'u ui d LJ,UI t 'crkll('ht wor tt-II~

D. II, RO-S' UW.

J. F P~nt~ & CO.. Afslagers .Osbern
~,~. WP Ontschepen

: bovenQ'eJtlo(em.ue

ten 10 u1fe1een aanvang llqlW1I;1I'Lh

I:. J. P~ JORD
;P. P. DU T.

De V~rkooping

}
Executeunm

Testamentair.

·H SII U~T.hS'N
i50 sn. \Pt:,
200 ROKkE'.

OPGE\1 ELI) V I.E. ill uitmuut ~,I,conditie,
0.1'1!.1,,,,~1 o.. r den h, er (lID~.()N PAULIlI!i,

zal pe' P ..h,,, ~,. ,'el II':! wor·I"" V"'f~l){'Ul tt! • • ..

KI'IHllt,t. :'t ..t,. 1'. OP DO:-{I ,Eh IlA(;, ·'u 9d II' die verleden ~aa~ bl
SEPT A\~:-;T. GESCHIKTE V
• P'\ilrI, tSpi., I ~7!1 v~reelligende zij in

De Villiers, Fa.ura & Co·, Afslagers. Men gelieve ",.. "U",.

bleken de MEEST
KOLONIE te zijn,

WIAI'/M"'·.C in het trekken . PAS ONTVANGEN,

BESTE 8NO",·"
E..OOP BIJ

B!BBf, iK

z~nqen bij

··,WUW '" 00.,
.Eenige Alanten.

i
~., '.,.-.~

BE\',ALLEN, - 0l' J,C<I 30';'L'" Au:,:u,tlls,
:-'lt'j. J. I'. H"SM\". g b. CIIl:lJ\'fAGI!.N,

'an ef.'U Ilt£ Zoonlje.
Bottelarij, 1 Sept. 1879.

Burptraat, Kaapatad.

·a ti
,

~o <1,649.

V~~RKOOPING
TAIf

Paarden, Schotsche KUren,
WAGEN, ens.

JONES lt C08NETT.
~gealleu voor de Vukooping.

Crewes' Gebouwen.
3 Sept. 1879.

H. IOND " 00., AtI1agei8.

Publieke VerkMplDg.-
i DE ()"d ..rl{~t....kendt!n, daartoe beboorlijk " ..
i, lMt dcc.r clen he-r D, O. M~)f. J. F.
i IzO ", Zll; 1'0 .• tbier lP het clo'p Malllleabu1.1.

:.i 0 P DON DER 0 A G J
e ] DEN Jl SEPTEMBER AA.N8T,

PubJie~ doen Verkoope .. , _

SO Paarden en Esele, :"an 1 tet ,. jar_
oud

De,el". <iju ingekocht ill bet diatrikt Pot~rg, ea
iu uitmuuren.Ie ko:.ditie. ..

Onder d- e-I ft· be"ind,," zich eenjge .eiale
p.r~I', eli ook veracbeidt'lIe pl'llCh~8 Meni ...

De lieer ~'.18'! i. ala Plllrd~u~ooper lOO ~el
bekend dot ",rei;·r .. om'cbrijY'il g oftDoodl1( i•.

, l~ 6 MALJN, J. F, SOOD.

. J. W. Moorreea, Jr., & 00., Afslagen.:
MH'm,.BbuiY. September I, 1879.

PUBLI~KK V!~RKOOPING~l
den Insol venten Boedel van PliTWa J01UJflfll1'
GENSilJN, van ZandforJtein: Clanwillia~. ,

I')EOndergeteekende zal Publieke Vendatia
la.ten bouden op de plaata

clZAHDFONTEIH "; ,
de woouplaats "an aen In80I'f8nt bovengenoemd,

OP

Dingsdag, 16 Sept aanst.,
'S VOOBJlIDDAGS 10 URE,

. . V.lli

1 Wageu mei Jukken, Riemen'en Stroppeu,
kompleet ~

10 Groote Ollll8n
1 Jonge Os
2 Stuks AanteeJvee

50 Bokken en Schapen
1 Dubbel-voor Ploeg.

CHAS, M. FRYER,
Eeoig ~tor.

Clanwilliam, 25 Aug. 1879. .

KENNISGBVIlfG.,,
:, H1EH1)OOI{ ~,·f ik k..·...i., (lat er Beiert'
i' . d maal,,1 F b u"lij I.• t&tl. nu ~n ti.!" op "
i ",ijlJ~ plaat" i8 kornel! 88nloopell, Ben Bood'
J Bruine Merrie mul ~"II Wil!f'U PI~k op de"

N ..us ell s·df'rt t'er,i ..e ",ken niet wedec "egg.
g8.ll" is, Pil mil .cblld~ in bf't "rr;.aide dO-f; 'ou

. wot.j' ti,· Eil{ .. "aH 'riend.lijk verr;oeht drz ..J"e·
I ZOi' 'pot'· iil mogt'iijk af le hale.., mih bel.lend.,·
d. ko te .. d~,tr ....dv.·rt,e,,:jl<. '

L. ERASllUS.
D. Houp, ri ist. Tulbal(b,

SO AUfi( 1879.
_~L ~__ ~ ',

AANGEKOMEN
i 'BIJ ..1"11 • j" , f,ct<!eke"tie, - D,ie Bres,,,.. I

, t .....M '00 Ir {", '~.II ,<lol/honte Koe (de \111":
!It. st·derl aa"lllm~L Iltkalfl) gcme.rk' beide
OOlr" wir,kdh',a- \,·11 a.ch~er.

L. J. VLOTMAN.
~ompd"ui •• i,ier,

,1 Nab,j Welllilll:tol"
! -----------------------------

,I A. P. J. VAN DER POEL,
(n:-LA'''DDBOiT 0'1 BKTBI.EBD), <

GENERAL AGENT

A '{JCTIONEER.
i I'JA.COBSDAL, ORANGE FREE ISTA.TE.

BI<·VALLI<.N,-opden 30.ien August.D8, 'fa ..
e-" welgt IIOhapen Zoon, de. geli-fde Echt.

genooIe '''li
JACOBUS PETRUS BOSMAN, LID.

&t telar ij. 1 ~pl. 1879.

',! •



. '.'. ,

i-\: "p~";:-d ~'P '''1'(: I'f;

; °i'·:1 ';".
I J lie ,"uor PI".-.: (lIil'UW)
2 l)~!! 'l_ L: ,"\),.1 l':~,._:...~ II

~ }:" k Ir Vour Plo ..:.;en
;\1 ,:\1' B",·,'. EL':'"
.l""1 E,:",·
Sl'ail \ril~' lltUj~t111
I)Il. P;ll(.'_tUI~- II

o D· . .J lI'.;" il I

.) Xi i.w.: A., ,ka" -ci«. Z· 1''''11, C; 1\:"ap- i _.
,ell,' ti" .. Zi''''~el,. K.·trill).!'8, I! AMERI
I'iil ".! iI,;ile,~n,;, BalIes, t'IIZ. I

Huisraad.
!Tt~t ;.!, ..\ .•.. " i'" T"f,·I~, Sin 1,·", IJz('It'r. !

L\":\,~,, t • , 1\:·""". (;i",- • I" .\ ,rJe\\t'rk,
1\." Ui-cl!~l'll'" :'Ci, i). 1 .\Ill~lIk'''I.,e1I~ K .r n,
1 ;,.,ap'l;i" I\. 11".'';' z .

H. R UPERTl,
KOOPMAN,

Sf,IIF.YPS- I~~ fOliJiISSIB AGRNT,
. No. ~j, S.T. (; EOROESTRAAT,

Tegenover de Zuid-Afrikaansche Bank.
'----------- _.

'V:OGEL VLEI."

,

.P' ]iLIl~I\E VEI: KOOPli\GI ''t'~N

B. dt'rij~f'rerds(hap, Iluis.,abeln,
.~nende Uln', Stulld~1J Oogst, eli.

O~ Donderdag, 4 Sept. 1879,
i . 's :'IJURGE\S TeN 10 L:RF.,,

,~If.s \\a;,l.n·r lJ", e'.:!t'Ill'.I':" l'!.'HIS ook
":\.1 FI.!Jilek £"11\'''1',1<:,,. \, rk uchr , ZI.l de
Oll,!l·r~· tt', kt, d,· pui 11"1,; 1,',··· v-r k o opeu,,

, Boerderijgereedschap.
11" lr z e r eu Ass"l'

!: .','.\,i; : ,

Levende Have.

EAR
3,040 ak ten
KOO .JI ~S

!

3 To~)
11'1". .; J ; i'.

, .._,
.'

Verwa.chten per

En ontvangen ert» rp,('f'PI

....,j. ".<" hr.e>'

LLEN

Me .........,.......werk,
DEL WERK,

.&....,~RGOED,'
ENTEN,
AREN,
.EDEREN,
.,' , De

iEN PLE
~~Al'fS'CHE

-:- .
DIREcT E INVO.~;

p ;en;
ii !

MODE KR MER.lJ, KO

2-; :'Iitllk<:'11 llil\" t Kousenwaren
];) I)". K, pr· I 'I'apijtr-n
~~ lJ". li"l-t ! Graven

1t ~I" H.,:. &hool-Ieijen
! 1)... El \1 •• Ziften

N.Il.-lerHr8dlill~fa' zullen nrsthaft Hangsloten
"orden. Patente Deursloten

. . •. I Epsom Zuut
.AI llt'~f' "1.' (jl.' Li \. t'rk.")lql1~ W· nsch en I Cacao

bij t~ wou eu , ~.u:L.I j.!ri,ti~ I~rv();rd word.-I, ! Gcreedschnp Kisten
~a" Il"'T1i1"I' .~I"t1lJl', tip 3 SEPfE:\IBER: Vlschlijlll'n
("a·.r (I~ 11'("'1 "I' .:,.,.",ll'1I~I" I ,'" "al'~()1111) 1 M I' P"
. .... f. - ." •. eersc lUIIIl IJpell

~II 'U II fl \\ r.<,·r ,Itil ti 3'; "" de V~il, flopt nl! Bouten 9ll ~"foerel1
LIJ 1 l't SI .. II'''' ... I'" \\'1110 'I. Goudell Albert Kettin

c. II. \VELel!.

:?2 :'Ill I I I', ~ , I; «r.der d, I' Zau, I
I" .: • I _

";' .J \), '~1 l~:",':-o

il ';::,r- Ot' ')

.),) ~: I.:.l· l li 'I' LO, ;, ( ;-.~,.J,

l~ Jn' !'" ()";,,,

;jO .\,. l ('(·11,,·, ,t
.:,'1. L . ;J t • v a.. lIi.lkc-t'\ e'.u ras,
,. , I·' I"

.'Jl () \i,,, , :;('. ,.Ó: "

'Hl \cl·,""., '1 [

UIl! ,l.!.l· 'l'.:, •

Staande Oogst.

J. Pin:;,. I'I'\T'(. & re., Uslagrrs.

Belangrij~e \{erkooping

.KOSTnl\J.~R VASTGOED,
I,. J Il Uve el :va "Ij:el. drl. H,er H. F. VAN

DER '!ERWE.

'8 :IIORGE:-;.~ Tt:N TII:N URE.

Z·VLLEN 'e 0,,· .·I'~,'(o.·kel,de". ExeClllr'Jrell
Teslurucl.t li, I, hOlcl'g,m,ld,," Boedel,

pnl,Jj,k lat"" ,·,·,k"o:·e,·:-

L ZCkH STUK OH"\'I'. "'rt twee Of'bou.
''''jl ,r "1'. !F'rg"" ,n B~"k U. Ot' \Vonillj(en
"ijn ..erd" 1.1 I" 8 d~elell, allen welle Ihalls
ferh"1l'·1 7,ijn.

IL Zt·',r S1TI, UHONIJ, ICpl'ge" tegenover
het MUlnlj..llel", m,·, ,I,," I,.bouwen er op, fer-
dt'dd ill Lj d,d II, IlJl'"'' ",rhuuru.
\:_E"j; \·,;"rd«~g'·1 ,."1, • .Ill" deu' voor bt't

11'11'1C", Il \ all K"pi taal bil weinig I(evonceo
wo,ó"". tlaa, I;(t'''' lolt' Eigelldommt'o lballs f'en
Huu, "I'''lt( g"", l'el.jkstaan,:e meL de HelJten
y,' "f<'l de £3,000 SIg. De Grbouwen zij~
allelJ lf j;O .le OlJ,', ,. de '\', rdeelingeo gerieB.ijk
ill!!eri~ I.

"ERDEli ZLLLi:, \\'OIi1JE~ n~mWCHT

'LOSSE GOEDEREN,
2 Kapkarren, 1 Ploeg; 1 Zadel, 1 Bok-

wagenr en wat verder zal worden aan-
geboden.

I le Vrrknu, ilig tal 'ell a ""un~ Ilpml'n met
het gl'df'elJt' ::t·lc·~."in III..k u.

Hea leainl Bonus zal "ordu ge~eftl.
\\'~duwo H. Jo'. \·A.~ nRIt :\IERWE,

.1. ~ BU~\l·\~.
EXPcuwure~ Tt'~I.

F. L. LINDE.NBERG & Co. Vendu.Adms. i

8'1'l i\ lll'.;.\ .~"
TE KOOP.

Doe a.anzoek bij
J. J. HOFMEYR &; ZOON.

RIJDEIlS

5, Houstraat.

J. F. PENTZ EN Co.

~t. 3. - Wel!ingtoD, Paarden en Ezels;
E. .Hamman.. •

Sept. 4.-Boven Vogelvlei, Vee en
Goedereu van C. l:{. Welch.

'Sept. IO.-Wellillgt.oll, Ossen van D.'
Ru.oaw. .

J. 8. !>fARUS EN CO.

Sept. 9.-Klapmuts Statie. Ossen en Koeij
vllon A. J .Pepler.

J. H. T. KLETN.

Sept. 12.-Zoat Kuil. DUit. Caledon.
nn M. & P. Brede11kamp,.

DE VOS EN T1UKON.

Sepl13.- Worceater, V I18te en LOiI8e Q'OI~erdt1
'ran E. G. JordaaD. .

H. CARSON.
Sept. lS.-Prince Alfrt!dHIW/.let,

Have van J. T. Taylor. '
I. C. STEPHAN.

Sept. 30.-Tigel'heuvel, Diat.
iv....vau P. M. Mei811pnbeimer, '
. DE LINT EN Rln'IU
,I s.p~. 4.-Talbagh; Va8tgQOO, van C..
•.W.lch.
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.'Umellt vau

Corduroys
Funcy Doeskins
Flanellen
Puujuuis
Sits
Coburgs
Dekens
Hollal1l1

Hal'lllJnlums •Plakpapier'
Sch'lp~ni Scharen Eau de Cologne
Kal' ll~l~gsels ;Potlood
Gelatiliu: ~Leulling SLoeien
Dood k!st Beslag .'. : Bezems
Zil\,prt!P: Vingerhoeden '.' 'Kooijen
Guitará . '. ~Kurken
Gewer~n1 .'.: lGI:iff~ls
Bloemén: Voor Hoedjes Si fKnikkers
Kruid :FJeeschen' :;.•1Gelddoosjes
Hugel ~ssen "'; lHarilJgs .
Duitsc~e; Zilverwaren ~':'~:Komfijt en Gelei
Btlgg~t~ampell .f> .'Spiegels
Nyes ~qmemolens é! ~:S~hepemmers
Worst Machines . ;'Vazen
PikkCl{.. • ~Wagen Dommekrachten
Troffeli I 'Worcester Saus'
Schupefl; Bellen ' Vermicelli
Stijfst'ij ~ " tMostert
Lijrnp<1trln .:: iUoostel's
Zwa'rt,,~lt '. Violen .
Lijm t! .:: Carbonate of Soda
Spijkl'~ i in vprscheidcllheid': ;Kastoor Olie
Cru(iUl;t f_;tpllen . J Jjlout- Schroeven
~r.'"ser4 P(!lcënsel .:.:.JSchamieren .
Blikwaf,·ii . , ' SelH'llkbladen
Fa',cr [)t;ill., . )tll lI,)eln l'en
H",i,l.·:;; 'rijk ;;:"(J. l:lflailieerolu Waren
Haft", t ~ ',. }jll!dllllt'lll Kis!('11
ZlIk,f(J(lt;tt ·l !Jl'''fI;flIPI~
,\II"",(,;~ , ~'.~"II'I
I\,,,,d (.~ ~illwg'aldl :... f:l.lldij"I.jus
\·()",.,it$ ; c' .H.kr"lpil'l· .
;;hkkr~lI!I,·!ij ~, f4'''IÓI.la>-ttiekenBallen'
Battdell~ ~ ;. ~~aal .\sson
Llamas ~ ~ ; J:~vi tsersche Melk
Telescopf'tl )~iallos
~uri llP~h~Zl'n ~';J.offij .Molens
Zilverelt ~eker8 ;,,,Dulm BlaalIW
Pakjes ",át Suikergood' '.;~uten Pijpen
Bloemen Stande.rs >Tilin Harken
WCl·kdobJjes ?V,jzels en Stampers
Winkel ~~ilgaren ~Sdhuimpannen . ,
Beursjes_ • i,Uoskammen
Cou vertburen "Ii'offij Branders
Gouden '~orologies .'lfbeepotten
Barome~rI;! •Mncoaroni
Koperdr~ r~pi~reD' Zakjes
Zagen elf Schroeven "Man~en ".
Wandelsto,kken :ppp.pén
Zweepenl . .l~~êren. Lepels
BUlkgor~ep , Uete. Olie

~~:~:~\tlgen • ~~~lie
ScimleJa i 1 ·~~lk ,Blikkeg
Mousselilie~ . '::,!'

~ ; .~'";. . :

GI'l.Z~J Wijllkelken, lX)'tf~rp~tten, enz. .
ers, Haf4stoffers, Kwastenf Paardenborstels, enz.
r Stellefu,! Bekers, Kopjes,~H$Choteltjes, enz.
eliers L4r+pen, Pitteh, La.~~glazen, euz.
groote vefsfheiden heid. '"1ï"
& Palmer{sJ .een groot assortiJtlent.
, Witte, ~)fford, Regatta ei11(jeborduurde.
Il Ki:,;ten,~~n groote yersch~enheid, voor Heeren,
J ongell~ ~ll' Kinderen. ),r;

.:-~Sto~~en, Bezema, ,l.lijlen, Klokken, Horo-
HalldblJh:~n, EIstanders, en~,

Esse~~(>n, Fancy Zeep, ;.:eáz.
Th~a8, Wanzer A. ." i ;L-, & ;,lU.Rp,

29, ~ en 33, :.·i '
,() R G l~ S, T "A A T J

b£ UNION~

Cdncerti lIa.~

Dames ZakjL'~
Omslli.!.!' Bon'lI Pil

Ji:upen-'u Kr;\lIcn
\' o"l·1 k rH" j' Il
l\,(I('t Ki,lj.,
BLkkt'I' FII\lIJ' ~
~pUII \:fJ

S·.1tII i t:. I',! ol, I'

Tahak :-;"iil,r~
Paar,l"'lI J (", Ji.i/'I.'rs.
Blikk,·l.J H" dell
Bushd ;\laten
'l'oilt't Stellen ,
Blikken, Waterkannen
KaWe.n voor Kaarsen
IJzeren Emmers
Perem.sie Dopjes
Gebottelde Vruchten
Katoenen Koorden
Geruit
Zeil
Wasdoek
Vilt Hoeden
Berlijnsche Wol
Zonne8chermen
RusseIl Koorden
Kruisbanden
Portmanteaus
Electriek Pleetwaren
Schoen Zeilgaren
Visch Hoeken
Hagel
Albums

Bor()n

Glaswaren--
Borstel
Aardewa.ren-
Lampwaren
Suikergoed-:-
Beschuit--Uunt
Hemden---Flane
Stevels-ln 1

S T,

.,,

"

I

j ~AaD
" , Fan SO AIII.lIUl,." tui 2 &PU~r, 1;,79.

. I: 8. u. . £. ~.
276.bI. Aardappela, F· 3 be. 0 12 li - 1 8 6
12 be. Boenen, per S buah. 2 12 6 - 3 3 0
69 lb. Boter, per Jh.. ••• .. 0 1 7 - 0 2 0

EeadeD, per Itak .. 0 3 0 - 0 ., 9
EijeJ'8D, per 100 .. 0 9 Il - 0 11 6
Hoenden, per ~ 0 1 9 - 0 :2 8

12 Yr. f!a.e"l"" pr. 100 lb. 0 li 0 - 0 7 7
32 &k. KJ; per 16 allen 3 8 0 -, 6 0

Kalkóenen, per Itllk 0 6 7 - 0 11 9
226 bi. Uijea. per 8 bL ... 0 IJ 6 - U 12 9
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EATON, BUSK &, iOW.
i' ?, , . t I

, BElJBEN TH1NS ONTV A.NGEN HUN' : '. ~

EER STE :IIN V 0 ERE N ViA Nl
Nieuwe · Lente. Ien Zomer Goed__,_._.

-, I
EN HEBBEN MEDE TE' KOOP.: 1

Rio !tome .
Witte en
Brandram's

, ',

Gossages
Gegalvanise
Graven
Wagendoek ë

Graan- en WV,.......-r.......l11" ...
Kaarsen

Zatardajr,
Maandag,
Dinplag.

80 Aug.
1 Sep&.
2 do.

11 WageD!
o do,
Bda.

A ardappelea, per 8 bL
lloter. per lb. ..
&l. den, per stuk .. "
l!:h,ren, per 100 ••• ..
Envten, groene, per 3 .... "
Grceavoer, per lUO lb.
GIIIV88, per 100
Ganzen, per stak
Hoenders, per stok .
Kalkoenen .per Itnk
Limoenen, per 100
Loquarten ..
Nart jee, per 100 -
PatattM. per 8 ....
Prei, per boe.
Peterselie ..
Pompoenen, per stak
Selderij, per boa. "
Hijen, per mud ..
W ortels, per boe ...

o 18 u-I li 0
018-019
03,6-03S
o il -4 - U 10 0
012 6 - 0 12 6
024--U28
OOO-Ole
o li 4.-064

.' 0 2 4 - O' 2 Iii
o 12 0 - 0 12 6
o :! 10 - 0 4· 2

.. 0 1 Il ~- 0 I lil
o 1 II - 0 4 lO
o 10 .6 - 0 Il 0
o 0 1 - OOIt
OOOt-OOI
o 0 'Hr- 0 1 I
o 0 0t- 0 ij ~

o 12 0 - 0 13 0
o 0 1i- 0 0 li

Suiker
vel

~I;araisbnr~ Public Schoo~
TEACHER WANTED.

A'PPLICA nONS .i,h crrJ,·"ti i. ut. C,llt.

p.t~"cy "i·1 be rPG' iv,d I.,. (h~ ·rn.j, r-
~i:·, r d I,P 10' -h.. 21'1 Slp,pn'''~' ".xl, fro.
Qrl t ..ID II ,,1.lillg '0 Uil e a~d!tt., .<luLi~,0(
T act.er In the MaraiB'U'1'9 Undellominatioa4l,
School. P..,tiea cowpde, t t o i- struc: il>DOlch
a' ".11 lI8 1<~1':(liah ,,·il.1 h"e 'he prdrlllC8.
Salary £285 per onliODl, or ill li-u IIl~rroC £2~
R,.d Cr..e Re-id-nee.

W. BLOCK, Secrl'tary.
M"Tlli,hllrll'. diatrict CrHln"k,

2 l et AlifruSl118, 1879.

enz.
,

I'

ODdergeteek~lItJRj
ÉX ,. PETER G"...,.....-.;,r~

35 Kisten
2,200 Demijohn ,I, 2 en 3 Gallons
. 130 Kisten Christi na en Duitsch

Te Koop i Ivoor de La.a.gste
I' :ANDERSON

VAlf HA

Zwavelstokjr

, DB 0
: .-I PW
f ~pt.eml
: GfI'UII;U

j "deelinl
! PBoDl dtIrdag ,
; kOlDlt 11

!'VI~
1 4fd. tot
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l eD due I
; "weD
; road. •
; "ol 5,c
1 vlieerew

iaandln;.JIODd.
i PaoDt
(&: Co. 'V'
, "ekelijk
Ib. i acht
&eDveU8I
'VeUf'n 1'1

aid· p"r
100 lb.;
sillen 8d

...Ilia.; 6
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" E "ZIJID 't'RIKittN" In
,. rOLK8\'Rflt'tD."

Agenten voor de '~Zuid-Afrikau
en Volksvriend. JJ

Geo. Murray.

genoi
aard"

I tigd
melet
Oven
de nil
koste
begin
men
om d
legge
aard
van I
KolOl
nut zi
aanpil
'Werkt
land
voorn
vochti
het p
plants

t ~.nge
zIJn I
brand
maar
distri~
verbe'
partik
voorbf
navol~
plants
en b
roepeI
door 1

"olvo~
8cht-er
oirekt
jaren I
g.~scbr
Zlln, (

tij~
of '-t.-e
voortd
koren,

t 'ceren,
i te ger.

DI.; ''''nkeniD' op·lit hlal is ill de Stld
.n 1' .... " iA de Huit,"distiikt"n £2 ptr

jaar,l',o,·"i1Ibettralbaat·. AalJ db," Int'eke",1f
".)I'dell twee volle bladen prr ,,·,·..k l0el(ezolld~n.

fif' zij die ..oor het Blad weDSChen \I
&)edanken moeten drie maanden TOOnUt
kennlÏSgeven Tan hu voornemen.HOLMANS EVERK

GEPLAATST OVER DE M.-\. \ ! EN LEVER 'W;! .ui; "
hHrell Olil'SprUll1{ Ilebb,'ll. ~,~f~1l i cell .n irnuu-r f'.("'ï""11 illvlo

krllchl!.'l' (Z .. , IIWI'II e , Blo.>t1). "
u-. ht'('fl WO"! DEh VOLLE ENSGHAPPEN, ~'''~I~a

wf'rkiug"lI, di .. ,;oo'r 1l~~I()lpil'lg' in het j!JS1..} rhi"[e'l, de
op"ekk"'I. die de Vt'llt'rrll~s"rglll,el.) ort rek keu , l7.o"d~r h- twe l
en ~oede L";e\lgt'vende Vndltell (BI" hrilllOiZeliJk 7ijrL

H ..t is lI11wRHd"erhR"f "IS VtlOI' ell (jerll'<:,slllid,I,·f t

Milt en 1l'j.(t"1I A."d,·rdaagsthe. Der<lt'd. sche ell Kwaa·dilar.li'ge
Slechte SpiJsverterillg. Dar rhoe . V;er, rin~, II "lie ""dne' 0
door' Maag eli L -ver ilall~~da~1I word . Als een Huismc.Iicij«
Geedko ,pt .., Veili.)(h. id, IG!.'rief ell Irdfelldhf'irl bij'i ..d"re Fa

:. I

EENIG,E AGENTEN:
De Kola' nade, Greentsp

Bijzoll .

Á.lite
Aliwal Noord
Avontuur -
Beaufort W 611' -
BeLh uti.
Brits Town-
Burgenrdorp- .
Ooleeberg -
Oeree - :
Oaledon

W. A. Joubert.
P. Tt'ske.

- J. C. de WaaL
D. H. Viljoen.'

J. L. KoobeL
"i - O. J. v. d, Merwe,J.R.m.

R. C. d. Villiell.

f L. H. GoldeQlllnidL
W. J. Terry.

Cradock J. J. J. van Renebuli'
Olan1filliam J. H. Norgarb.
Durban .,. P. F. Lindenberg.
lJi&maotvelden -I B. Keet.
FnLnschh08k J. 1. le Roex. P. du P.I.
Fraserburg • G6O. Hodp>n/
George - • J. KretIen.
Graaff-Reinet - P. A. Luckbolf;
Heidelberg - D. P. Marais, A.sn.
Humansdorp A. L. Cbiappini.
Hope Town - - . M. C. Louw.
Hanover - De Villiell & Oentlima.
Hopefield - A. F. Stiglingb.
K rnons1ad • II. J. Marke!.!
-K'mkeelrivier Ign. L. FerreIra.
LatlYlmitb (Rive~Ale) A. O. H. van Velden.
LRdy Grey (AliwAl N.) C. C. Cloete.

I B. W ..tbwAl'.,
I C. ,le On,,·lf, Il zn.
Jae. Bennie.

- J.J.J.MArit~:
R Meyer, .!'I.zn.1

~cha~e & CO.,
Pa.ld .d fOU, ('dn, G,tuiKS:tlhriftel ('

aal'Z"~.· ,

~Jn~mllfb.rry-

Mil.ldelburg ..
M lirTII ysbll ril'
)fo88efhftui -
.M.dean
Mon1:ajlu
Natal -
Nawaqua1and
Nuareth ~
OudtRhoorn ~
Philadelphia

- W. A. JOllbPrt.
A. van V~n.

-.r - J. S. ARt..,. ~
P. J. Naw1~
H. van der Spuij.

• A. Spengler.

(
T. Rooe, T.ID.
D. J. A. 'fan der Spai~
O. M. Doutbwaite.
- Faure.
A. J. Mlburgh.
K. de L·Dt.
W. F. Zepp.
J. S. Rallbenbeimer.
J. L. Oonradie.
L. H. Keet.

- }<'. RlIMOuw.
- Johan TbeunÏMeD.

J. MAder.
G. Reinecke.

• J. O. StepÁaD.
- Sterrellbel'j1'.
H. W. v. d. Merwe.
J .H. Hofmeyr.
H. Fagan.
Oen. Barl.cer.
G. de Kor..e.
H. L. Neetbiing.

- F. Lion Oachet.
H. J. Wemicb.
G. de Kock.

• C. BredelI.- f E. G. Malberbe.
J. F. Pen ... & Co.

- G. de Wet.
A. W. Dill..

Draád,
Paarl -Draad, Gegalvaniseerd Gt:draaiJ. ;4 .

Slalen Dr.Hul, Zwart Zacht DraaJi '.
IJ zeren Opt rek plllf'tl eli Slalll!us.' I
OpwillJers, Schroefhou llln. niet
Opwilldma.chillf'8 en Gpreedsch"

Potchelitroom
Pretoria
Pearstoo
Piqoetberg •
Porterville ~
Rivenrdall •
Richmond "'
Roht'Ttl'1On _
Riebeek Wetlt
Som_t WNt
Stellenboacti
Swellendam
Saldanha.
SehiettoDtQa
Sutherland -
Somereet Ooet
Tult.gh -
Tarkutad •
Uitenhage _ •
Utrecht (Trane,.aal)
Villiendorp_·.

: Victoria W 81&
-" ......... 'I'D. ,"'ijnbPrl.! -
f1U""-V" i WinLurg .-

I Wellington •

'I Wol"Ct!llter -
WillowmoreI .

Il e'l Kranrlllt'1l 'voor Hou
om Draad mede ,in le zetten

Groote VAA ........

GEORGE
Invoerders

J' La.ge Prij
DLAY CO.,·



er, 1879.
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~ - 1 8 6
~ - 3 a 0
- 0 » 0

) - 0 3 9
1-0116
,- 0 2 8
) - 0 7 7
) - 4 6 0
, ..... 0 11 9
1-012 9

20 Karr..
o do.

11 do.

Seer ..tary

I -1 IS 0
- 0 1 9
- 0 3 8
- 0 10 0
- 012 6
- 0 2 8
- 0 1 ft
- 0 IS ,
- 0 2 lJ!
- 012 6
- 0 " 2*- 0 1 lIt
- 0 4 10
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- 0 13 0
.- OOIt
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~ltid·~frikaalt. tp,'jVl:nUW I" een ander laobt en
beft. IllU'C&lJtillOh" hoor'
N18ID&od beeft on onder de .&fI!'lkl~,lICIle
100 mlo te ItIggen all Flip WllWllmuWer.
l{eeD Eogel8ChlD&ll Ul bet II
liner soa.ltoll volgen dan hem.
'f&ll p j re lezer gisse die ~oor IIÏCluebeo.

Somerset Oost beeft aan den
eel\ &ink vertegenwoordiger Er
lleer welotgen der leden, die meer wehrltrdietlkda
acbting en aanzien vorkregeu
beer de Wet ZijnEds. houding
en buit.en J. HUla geven onmllken
van getond ve1'8t&nd on talent
welbelezen en bereisd 1D&lI, met
dlOg en goed oord-el, Ala is bij
vlO8lJend, bedsaed fin zaaknJk HIJ taltijd,
met ingespannen aandacbt aIlngehoorq Zi,nEd -a
hoewel eeo Oostelijk d .. tt"IU verte.enwoordi~
gende, sympathllOert harklr,k met dil OOl"nj..'8Q·
"an bet Westen Jammflr maar, 4'-t hij DI"
onder 008 rn 't Westen woont ZIJP collega,

YOclrat.. lller!l @J' beer Hooklt."y II ook al88luge Jai"ewhd en
II eeo waardig vertegenwoordiger .Uot!r kie-
zelft BIJ kunt en behartlgt de OOI~n "&12
liJn dlltrlkt eli Pil>' IIICle WIJ heébten v~
wurol! Mn ZIJIle gevoelens over. oostellJt.e
8Angeleg(,llbedeo I IJ verbeelt Zl~ Dlot eeD.
spreker te ZIJlI mMI' spr(' ...kt, ",aonetr nood'g,
ter zake I'll zlJnc ineichteu IIlJO ook nief;
bekrompou, RI ZIJII ti e ook nu en dan wat aterk:
OostehJk gekleur.!

Ut! heer Jonathan Ayliff-liet Gnlhamst.ad-
ache lid-s-uain reeds ID 1864 en toen voor
't eerst, eeue piani>! III de Wetgevenge "erga-
dering 10 Gedurende die _10 dl' toeu te •
Grahamstad gebouden werd, gaf het toen nog
Jengdlg lid OO!VI~zeDvan groote eu boechaatde
geeatv arwogona Een Mnspraak 0 a, door
ZEd aluaal g. bouden over eeue zeer mgeWlk·
kelde koueritutionele kwestie, werd ~gemeeu
en teregt 00\\ ooderd HIJ Dam toen en gedu-
Peode oog een of twee Jaren een "erdieuateh,lc
en wm'kzAAm deel ID de verrlcbtlDgen vau bet

I HUIS Later trad hl) af ter Wille van ZijDe "
beroepsbesigbedeu ala prokureur BIJ de laat8te

II verluezl[lgen herkozog zIJnde, nam hiJ nopa.
met de poerue ID, die men verwacht ~.
Gedurende dese se88le sprak hij zeer zelden.
HIJ beeft veel vaD ZIJD Jeugdig vanl' eedert
1864 verloren A:eeft bij een font .... preker,
dan IS het dat UIJ te veel declameert.

De Eerw heer G Brown, lid voor Victoria
Oost, meent het bepaald r;roed met zilno kiezel'l,
maar met al Zijne bekwaambeid gelakt 't hem
mot, heel veel invloed tu 't Hnil Uit te oefenen.
IZIJIi \oor.lragt la ~troef, Zijne altsp,,* rlU'
len Diet mnemend WIJ henoneren 008, dati
IZEd gedurende de discussie, die plaata had
ItlJdeus het opnzten der Z A UD1vel'luteit,
[\\crkeh)k 1.;1 I ' ~de eenige uren ve~kw18t te
Ikll/geu, om .......gtilV1gtig 'erschil t~heD de
lt" Ce f.n!!dscJj JIllil\"o lt .I,,,tl il 'l" en "lI\n" uit-
It'tlll te setten Ue oude, heer tracht spms wd
Idroog gMlppa.g te ZIJn, IDMr slaagt met "IIiJd.

I I Do twee nloawe leden, van ZIJl (v~r Rloh.
mond) eu van RellhbDrl{ (voor Oradool!:), beb-
lben g"dureude deze sessis niet veel tan zich
doen hooren ; maar genoeguam getoond dool'
[do Wijze waarop ZIJ hnnne stem uit~ten,
kist ZIJ beel goed weten wat hunne pllpn ZIJD,
len boe ZIJ die beat verngten kunnen

Ilo heer Goold, lid voor King William's Town,
jIlfkomstig van htlt. groene EdamJ, BObijnt iu

I roze 108816 let" ILt knol"ng en veel minder geestig
en grappig dail I roeger te IIlJn HIJ bezit zeker
~omge vau de beak karaktertrekken zijner
~alldgenootel) Rondborstig, eerlijk en' goed-
Ihartlg, boewel braaf engepolijst. 18hij DWlBOhIOu
ketwat spoedig goreed OlD de ,. shlUelah" op te
pemen-na.tuurhjlc m o'ferdragtehJk~ zin:
W IJ kunnen OOI nogtans DIet onder de bewon-
pera>\1B van dit edele lid scharen
Ue hl' Frost, lid voor Queoll8town. de beroem-

~e hel.! "IlU deo 1a.tU!t.en KafFel'"OOrlOI(",18 zon-
der het Zich te VOlbeelden of zelfs het te
!Wl'tOIl, iemand die door zIJn natuurh,l_k oordeel
bed veel aauzreu ID 't HU18 on bij de ~geerlug
~erkregell heeft VooraioTer grenla&DgeJo.
gen heden ,Iragen zlln Ells gevoelen. kr.acht met
Zich ZIJ/) grootste fout 18 dat hiJ wat a~ te ,_r
~cn81gd 18de opgaan do zon te aanblddeQ NIe.
mand Wil eeu steeker voorstaader dan biJ "au
Molteno, maar ruemand keerde Molteno iD ~Iea.
,al sneller deu rog toe

De hr Auret, het oude Lid "oor ViCtoria
West, heeft nOIl Diet veel vao Zich doeo hoeren
BUiten b",t Hu .. geeft hiJ deo lOdruk .an oen
lUBn van oDtwlkkehng te ZIJO,maar dllAr bu" 6U

rerbergt hiJ zIJn hcht onder eeu korenmaat
Ile hl' Phltlp M.IJburgb, "an Stellenboscb I i

de PriUS van ~ulle, rondhoratIge. eerlijke
goedhurtige Afnkaandera en heeft door ti 'J

ingeboren" !{Ot:Je Loedamgheden eO onvermu. Il •
~eu I]'el" lOt"( I • f1Zleli liJ 't HUIS verkregen dali
men IDI:!ISchleli'"rw"c~t had Wil kunDen DIet
Instaan I"oor de gezludblld van d" heeren Stl
gant bn Sauer tegenover bet Ed Lid, maat' WIJ
gt Inovel! .-!at lIJ" E i ~•.ell enkelen Vijand III 't.
H DIBof zelf.s t!1 bUlten beeft, ook do hr Solomon
1~I"tultlruljlott-u, die. nllAr WIJgelaoveu, hem zelfi
ht!f z<ludeu bebbe .. , als hiJ meer naar hem Iu.
'l8ren wlUe en ZIJU EOL hevehngetjes aUeen
IInlde lateD Maar Ou hr 1'>olomou ZéJ elt'enmin
1'Hf,,1be, ft: VI..zette u_kunneo als dén bl'_P Mij_
bUIgh vali ZIJII standpunt .rlbreugen, en wao-
neor ruen uu IU aanmerkJD~ neemt. da~ de hr
~IJbnlgh bekend staat a~ een der alier~duar-
ti"st.e maDueu, "'Il d"t ZI)U pohtlek tegenoYt'r die
'111.0 den hr Solomoo gerr"nd IS lUet op ~
rt.aar op lo harde maar zekere oodervilldlolê Jes
ql\geliJkschen levens vau zlJoe Jtlogd af, moet
men 's mans gevoelens ten mlDste 88t'biedagen.
het oudste Lid voor Stellenbosch II met' alleen
IJveng maar Vnjmoed1g, eo daar er hiJ hetn
goene aanmatiglug 18, sprt--ekt bIJ, wannée,· bet
Iloodlg 18, alLIJd dIDk en dUideliJk, hoewel korl.
ZIJnEt! Ix-z t UI hooge mate dat, wat ZOOvelen
~ter gelel-rden of theonsten ontbreekt, nam:
groote mtit de Kololllo vereenzolfdlgde betan-
Ifefl, praktische kOOUlS en ondernDdl~ "an ~
li lands behoef teil, rondborstige eerlijkheld
eD getond verstand HIJ wordt 801118 gehou ...oo
toor eemgtlO8 haastig en tJlgoDzmnlg, maal" 111-

(hen ,lit ZOO 18, dan 18ZIJnEd DU geMS op de
beate 8chool om deze kielDe zwakbeden te UDt.

WUENSDA.G 8 8EP'.I'EJmEa.

Il ET PLANTE~ V.AN BooMEN VOOR
t-i1'OORWEGDIENST

hlA.L\DAG LL. deed de heer Geard in den
Wet!2't" enden Raad den Commissaris van
Open bare Werken de vmag, of ar, langs de
spoorltmen reeds een begin wal, gemaakt
DIet het planten van boomen voor bnmdstof.
De heer Lamg' antwoGrdde, dat er in dat
Op1.lgt nog Diets was gedaan, behalve het
benuttigen van zekere plaatsen in Galkaland
ten dienste van den Oostelijken S~rweg.
's Herren Geard's vraag raakt eeue aange-
legenheid van oneindig grooter belang voor
deze Kolonie, dau negen tienden der onder-
werpen, die den tijd van het Parlement vor.
deren Deze kweatie van brandstof la eene
aangelegenhOld, waarvan de voordeeh.ge Uit

brBldlDg onzer spoorwegen grootehJks af-
hangt Als de WestehJke linie OOit to~
Colesberg of Hopetown zal worden voort-
gezet (Il als de brandstóf, even als nu, germ-
pOlteerde steenkool moet ZIJn, zal die te
Colesberg wo watop£12 of£15perton komen
te staan, een pnJs, die aan de mogehjkheid
van winst groote afbreuk zal doen. De Com-
missans van Openbare Werken Uitte eeDlge
hoop, dat de onlangs te .Aberdeen gevonden
steenkool beschikbaar zon knnnen gemaak.t
worden voor de Mlddenlandsche linie, AlBde
verwachting van de-n heer Dunn omtrent de
UJt~l broidheid der steenkoollagen 10 de
lageIe beddingen der Karoo gegrond blijkt
te ZIJn, dan voorzeker ~ullen vele onzer
moelJebjkhlCqen verdwijnen j mBar men
moet mt7 en .igeten, dlit het vepl te veel
kost, de u'fiindslofIell van vel re afstnuden
over larrd aan te voeren, en dat de econo-
mischo dienst vali een spoorlinie afhallgt
van het bezit van plaatselijke toevoeren vau
gotdkoope bl andstof op betrekkelij k ge-
nnge afstanden, zoodat het Diet nocdig lS

die van verre can te \ oer eu Met geuoegen
vernemen WIJ dus, dat bet Gouvernoment
slrecde ('enl~e stappen genomen heeft voor
het versch .ffen van brandstof aan den
Oostelijken ....1 (I<'rweg, en hopen oprpgt, dat
seodanig pI I II U{ k ten opzrgte van de andere
linien In de Kolonie zal worden tel" h,\llu
genomen. Op vele plaatsen kunnen de
aard werken der spoorwegen zelven benut-
tigd worden om het boven water te verza-
melen voor besproeijing en boomcnplanten.
Overal waar dit gedaan kan worden, zou
de Uitgaaf van enkele ponden, benevens de
kost, Il van opzlgt genoog zIJn om een
brg n te maken op andere plaatsen zou
men g(schlkte localiteiten kunnen vinden
om Jlgt LIJ Jen SpOOlweg dammen aan te
Ifggeu U Itgaven voor wel ken van dezen
salu zouden een volkomen wettig gebruik
van het publieke geld uitmaken en der
K,lolliv QP vele en vcrschillende wijze van
Dut zIJn ,Bct IS er-n welversekerd feit, dat
aanplantingen van boomea, zoo ZIJ al DIet
werkelijk de hoeveelheid regen, dae ID een
lal d \ alt, doen toenemen, toch den
voorraad water vermeer del en en de luoht
vochtiger rnakeu en dus meel gt.'schlkt om
het plantenleven te onderhouden Boom-
plantsoenen, vanwego het Gouvernement
e.ang.,legd, zouden dus met enkel puttig
zIJn als middel om tegen matige kosten
braudsto] aan de spoorwegen te leveren,
m mr ook den ustuurlijken toestand der
distrik tr-n, waarin ZIJ bestaan, aanmerkelijk
vrl!.H tpn n, en zulks te meer, omdat de
partikulIere ondernemmgsgeest, met het
voo-b- pld der Gouvernementswerken tot
na\vlglng, weerschijnlijk spoedig zulke
pl 1111g1 s zou doen vermenigvuldigen
fl hlsproelJtngswerkt n 10 het leven
T' 'f ti I. li dienste der algeweene produktie
d, I 1lll\Idei van den landbouw Als een
1ft J \ I ( rt bl pn aend land IS deze Kolome reeds

'"Herr, IlIltgaande, en ofschoon struIsvedelen
nlrl kl \ Il ,bll.lliantr nIndirekt sedel t eemge
l"ll I III t producerend vermogen der Kolome
gl -elll !ldgd hebben, Ir ()et het leder dUidelijk
ll}I, dat ua l'lnd op eoo Olet veT verWijderd
tlJd,tlP f!I andere keus zal hebben, dan
cf tl Iru\.n meer van zekere algemeen ell

voutd urend ID vraag zlJnde arttkelen, zooals
kurell, WIJn, olie, vezelstoffen enz. te produ-
CertIl, (jf op de gladde baan naar IDsolventle
te geroken.

~roeten
BUlTBNlU.N.

- Het Bt11d<l enl.". DYnmtU 18 bet opecbrift Jl'n eeu
lU'tikel, dat Charl611 Bljl"ot10 le XIX .9iek aan de Na-
,pulooniden WIJdt. Aan be~ slot V&l1 het oJllltell!&g\ de
«bnJ'ver "Ik b~b voor vele JAren, Ik weet nltlt meer
i!u welk IlfficII'U' blad, ,elezen dat meD op IzekenD
lIvoDd op de TuJl"n\!n Jllch vermaakte met eeD gIlMJ-
ljChRJlIII'pt'I, waarbij beurteho)rIJ aan leder pvraagd
,.ordt wat "I) welll]n "llde Tven de bfllrt a&D
4en keaer kwam om te Rnt\Voord"n, ~eJde biJ' "MJju
~l"IU%OO:J" De kelZ6rJJl &mwoordde u Wat ik beD"•
.t-O .tervehngen, TOOl Wle de toekomet zoo duiater
la' Napoleon III ml geen klel(lzoon hebbeD, en ~aar
le de Franscbe mooder, ,"~r UIOD de oorl,"g Tan 1670
Ileert gespaard, waaf, h'aag Ik, II de moed.r, hoe ge-
.I~n, boe arm hoe ellendig ook, Wler lot leuen ..
EugeDle thana Dl·,t boooiJden ZOIl P

!
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'WELLINGTON.
". I'

NO,ER i&
GENTEN' VOOR ZUID

OEBA'INiS"
4' i

MAAK TE PIANOS :z HARM

DE On.d~rJo; I<,e~~nde heeft Ilhij,' voorhanden
• .. eell Voorraad . :.....t

. BRANDEWIJNKETEL8
T.t.!i ....LU: IIOOBTI!N,

Wij, p0m'h'II, ~I III"akt vali h- t be-re ~" dikste
Kop' r I,' b·~.·1I"·nt~,. u "" I;,h k. ;'lrijun.

Odtl> li ":';.J ,00 spo ,Ii..: U:"L;,·lijk "orden
iDg.l, v-rd.

}{ I' ra,ie. aUI Ket- s zuL I IT.e! !lpol'd ~t·da~"
en "I 0' J',l s m- t "P' Id ""t'p •.f!!dtv, r '.

J. ~l. \\UUDBERG.

VERSCHE MIEIJES.
I)t; On4er~e.efke.cieD Ht".~t!.

t.blos eene partij HH' boftn .... 4
• rtikel, I

Té I\oolt ia de St. Gro~gl·8tra.t, No.
Z8.

LEEST HIER I

DE Oudcrg c teck-r de mankt lJij d-s-n den
iuwr ners vs n Groot Drakenstein ,n

, Ff(l/(schh(Jek bi-ke r.tl , (Lt Lij 'tile relll NlEl' wl',lto'r
Il s aurner k ing te konu-u als eva Ca' didaat 'oor
del. Paarlsehen Aftl,·tllingsraad, d,t;.r -ijne ved.
vuldi~.· b"l,tgLetlrl' h-rn 1,lhiudcr,i, ci~ l etre k-
kin;_:-Iw' -r r v«] d"" ook-ver.:, I' lIu"r -isch te
vel\'ulh'lI.

J. J. II AUPT.
Groof Drakei stein, 25 Au!!. 187!!1.

.~e.·ste i\ las Publieke Scltool
TE MALMESBURY.

DE Sehoolcommissie der bo1'PHgemrlde inrig.
'ting, f()OrD\''''CI,~ njnd- IIlCt .re leercursus

Dali te \'I\lf~l n op rl.." ~;rrS'pn October 1879,
ft ord-n UudtrS en Voog d.u IDlgel.00digd aau-
zoeken ta plaatsiD~ hunner K il deren in be H'ndrD
bij de!! Oud ..., g tCt krulle, van irie" ver der infor,
,Ir. lie le hk, men is.

B. WETHMAR,
Hon. StCrt'la'le.

L. CO
RIKA,

:ARDERNE & COMPANY}
, . DARLINGSTRAAT,
O~T:,CHEPE~ Til \NS UtT IJK" SOFIA,"

va n (;otbe' bur g ,

En de" Romance," van New York;,
[)EFI.E~-3 li: 9
PL.\NK1<..'7'<-J x 11
VI.OEnpr:\:\'KF:\'-~ duim {II Ik d im
nEllRF~ 1"1 1{:\i\II<;;';, ZWe d-che eli Allle i.

kua nsche
. RUW. O~( il·:~CIL\AFD en GESCIIAAFIl

PIJNHUl;T 11111 ~oede k .. alitei,

EN HEBBE!'; O;o.;T\·ANGE:"i,

Per "Hugenot," .. TantalIon Castle."
8,S ... Devonshire," en andere pas

aangekomen Schepen, .
(jEG.\I.YANISEE':D, (:rUOGEN IJZER, 6,

7. s. 9:ón Iu ~ et
PORTU.N [JSCH ClJ:~fE T
AARCE:\ P]JPEl', en versche id ene andere

Bou w ruater in le a.

BIJ J. C. JUTA,
Boekhandelaar te Kaapstad,

VERaCH]Jl'IT THA.NS

Een belangrijk Werk voor Wijn- en Spiri.
tushsndelaars en Stokers. i

Dr. ~ahn's Vergelijkende Tafels van
Syke's en Cartier's Hydrometer.

Dit ". erk be, ft !t~1t dOt·1 DID del gent n, rlie
CARTIIW',; liy,:rtllTlt!er ~rbrl1ikeu, Bali te IlOlirn
welke cl,· jUl,!,· ,lo rl.·, VitU J, Il Spirilus cf rl~n
Brnlirtewiju, dl, lt 7,tj Itooprlt en v.rkoopen, is, vol-
f;!"r;s ,'e nIP., r t Brtuwk,ur ;.:,. bC8chtijvil'f( in
Snu:'s Tilf··,~.

ZI.I die hu" ~l,i!lIU' Im HrBud·wij" .u1.: '·8
('.4RTU;R'S I IJJlOlIlt'l~r HrkotLt hebbe., beLbl'n
t1a,.rl.ij in' a.umer.elijk- mate Terfie. "rl"dell,
welke 'er it'~el, !f'en k"n TI'arkom"n door h..t
Boek "un I>r. IIAHN le la. :plegf;n.

PrijS, 78. 6d., per Boekpost ss.-_' '----------
DURBAN RACES.

EENE Publiekr v, r..:a,.eriDg l~1 gehouden
wo del! ',p DOND~RDAG, den 4den

,September ap,nstaande, ten. 2 Ure p.m., in
de Court Room aihier, om bt'palingen te makeD
voor de r.anstaali de H.aCel.

P. F, LINDE:"IlUEIW, lIon. Secretaris.

Isaac Horak de Villiers.
1'r"I..-,tr'·1"", S"lnr'.< ]1,I/;I,:eI.-, OO7l'Ve1janeer en

Gt'Zlcr,r''11 'l·raJ/.,.I(lI,~u bij' 't Iloog Ge7'egulwf
1vl1Il"olT :-SI. G'·"fI,}"'.~Kaml"rs,

SI. Ge"f'')''",~lmql, Kaapslwl,

Assistant Teacher

i i

VOOR HE~LI~
~ : I II i

'n~out enGepolitoerd Eik

Klein voor Pril =';,m als
.. , r 'i''.BJ.T\ I}T·U'.1.·l~f'1~~. "
"miJ], rj~ 1'.,

, I,
!~

RfQl"IRED for th,' Ist CI"88 I;ublic Boys'
Schoo, C~ledol, at a ctlmmelJcillj! 8alory

of£IOOp"ran'um \
Applicatiolls, aeC'ompa"ird by Teslimonial., lo

be seMt ill lo I tie \lnd<rsiglioo Ilot later than Ihe
10th' dlly of Sep' ember n,'xt.

Ápplic ..l.h to !t..ale I·hr earhe.t date UpOb
which Ihry will b prcpl\rrd to eDter on Ihei
duti 's.

S. DE VOS, Hon. Secretary.
Ctlledon, 15 :\.u~" 18ï9.

ZE

• KLEEDING VOOR Kl;.,a.PEN JIN JONGiLIIDBN.-
Van Good Marine-Serge, Tweed en Laken, tegen
Matige Prijzen; ~Isook Sterke Winterla.&l'llen
.,oor Knapel/. Jongeliedoa, Man!! en Vrouwen.
Overjassen en Ulsters Toor Hecren, uitm'llD-
tonde kwaliteit, Pilut, en W itney Rijgjassen
Inyerness MaoteJs voor Jongen!! en Mans. 10
KisteD Fnulsche SchoeneD en Pantoffels VOOI'
Dames, ~I)O Paar Overschoenen, JongeDsklee-
ding. een uit.gebreid 88l>ortimeDt" .,an niOQweD
smaak, eu Zeemanspatkeu.-PACltHA.JI ek Co.
Standard ~eed~jn '

t
~. .:': f

~ulleD verkocht
I' J .'

1•k~
"~
I
~

•In

'"LS4 ;E ANGEMA AT.86,82,80,
I

]~ () R G E
Ontvangen

Tuppiell (:e){illvallilleerd g
Patenten StalelI Kruiw
G"gotell IJzeren Kolon
GrMven, No. 4, Versch ..id
Spil Vorken, Stal Vorken.
Schaal Balken, en SchIIleIl.
SI.gijzera ruor Jakhals Bokken.
IJzerdraap Ziuingen 'roo Pha-tcna,
Voermachinea voor Hand· oomkraehr,
Kar 'Irspp-n en Trappeó Vepr Wi.gells.
Bleellwa,n-n, Wasc!. n U rinoirs,
W IIIchtafela voor Kali ~nz., met Steenewaren toe
Closet Kommen en.Pannen ]

INDLAY
,. Alumina" van LiverKaa

• I

)} ..
DE DIREKT . het ~enoej(en ,den

ti~.te Jaar deter I nateHiDjJ
gewone Staten "II ,; waaruit blij~en
Ifgeloopen jaar, nad· ii· gf'm•• k t 1'Qbr all
den, een bruto W hebben o;pg herd ¥all £6i,2l! .
12._ 4<1. 'o1'ergebra un het ,origJ! tlaar, maakt le

Hiervan afgetr' ken de koste' 1'IIn di ..nst, beraa .
h. 11 d., en het af ideren eener ~rvan £8,29$ lO~_
Wisael8, I,iijft er ter cbikking .", Saldo o'er groot

Dit Saldo word voorgeareld tt tpproplÏerell al8 ~
. ,) r

Als Dividend • per Aall~*I... ...
Te worden ge!oegd bij acc~lIf.ulatiell nn 'tRes ..
Te worden o,.rllebragt op Grediet vali Winal e

1..N;euwe Rek$Jfng ,
De aftredende nln'kleUren zij~1 ~e HeerelI ~, MI

DJ: VEN; eli daar J~~~ reilpekti\'~li,k gi'ttolllinl'~nl ..
steld zijn, z.allluilllei)lerkiezilll{ 1l~,weI1Jig sl~cbt8 f :

Het Dividend 1'8h ~s. per Aiflli1eel zal van 1!f'Jell~ ~

DE GHE
ER,;

£10,394-
10,000

. 2,730
VÁN'

L•• ijerij.utseltappij
.\AHVIGO IN H\RE

nfabrie,
1 Serf;tetnber, J87d.

•
11

I<aapstacl ,
I( ~

de Langemarktstraat,
~l:'Il.pIJ1.aa, tegen redelijke py.j;~.An

..._ .....,"','......wordt.Balansstaat tOOI' het 30 Ju.ij 11879.
Dr. Or.

£lll,390 a 0.A.an Aandeelhouden 1'oot' Geetort
Kapitll&!. - ~ -

" Aandeelbou- i
den voor
Gestort
Reserve -:
Fonds £IO,o® 0 0

" Accumulatie ' ~
daarop 40,~ 0 0

" Onbetaalde Dividen4en
" Circulatie - (KoloriluJ en

Transvaal) ; ~
" Uitstaande Noten. 'i -
" Bank Post WiMe18 ;1
" AlIIUrantiefoDds •
" Te betalen WiMe18 i -

"Kzedieten uitgerelkt op
....genten -. - j-

" Vaste Depo-
aita • 428,llT 6 2'

" Vlottende ,
Deposita • 296,236 13 11

" Interest ver-
sc h uldigd ,
op Deposita 10,04 16 8

" W weLl ter Inkasaerijlg -
"Rab&t • . 8,29$ 10 10
" Saldo Winst ~

en Verlies - 23,12t 4 9

~,on 16 8,

M·E U
o 0 "
6 li

42,663 12 li

88, 90(

~~.
42,M4 10 0

.1J.t9 19 10 "
1.P88 11 Il
I,M(; 18' 6 "
~.

en
. ro,076 11 11

1,.'l!l1 0 6

- i

I SI). AC S

HOOFDKANTOOR:

ZA.ITA Az., 1~'~V.,vu'v
.:.GBBa VB:r

721J.2 9 4
i :

~ i 8;120 0 6 IJEBllJ<_;N aall 1,1'1 Pubi; .. k \'all. d~ Kit tp,;tad en de Huiten
. ..1 . clai zij h uur.e Gebou w -u lIa "jlt'rk,·lijl, vt'rglool hehhell

hUil uitg't:breidé'i "t1urra,td, welkt·u ij ;.:'"IUSt kUIIIl}'1I H-Illb""elt'II,
:.(o.:d clro;,~ hout ~~III~akt Zijli, ikt' V()Il[ dit kJitu"at. I)f' ~i
.1t!t.~11 hUIldeI ge,Jrt"'('1l hchiwllde, e knllL'llte ko"p~l~ OfJ' .I,. i'II"f'

! Jo'

ill IItltlll Ottl lf' \'t'rl;''''pt''11 ;-
GOEDE' MEUBELS tl'~ell

.r.ij uok \,(hlilJI'II""I!S VOOR KOS'
$Ielt aUII liut'liC k Ill!tlt'tl ·!tet ,olie v

gegeven wordt vour K W!\J>E se
Een grool ass()rtim~n'i "iI,1l ill d

altijd Yoorililllden.
Het Publiek WOl'Jt uitg, nood

vernemen vlln de IlIijzt!lI: '"

"
766,422 1 11

4,932 3 1
2,366'13 0

6,7Ui 8 3

76,510 19 2

1,787 I) •
398 13 I)

«,124 16 2

ua 411
10,171 I) 6

106,389 17 6

£1,030,686 2 6

dat ·die juiet til

88, 90, en 92, ~, ..._, ,

HB.-Op aauHaal:! zijD
Ndd UI worden- It'rugbdlUlld aaD den K

I

,
7lU~ 16' 9
«;124 16 2

I
I "

7 I

\

. ,
k\\'Hitrl:i,.: LAGE i';, UZi

NT Glë:LD le VtI I;""i ..··",
rileel VHIl kiel"" \\ ii ,it'll'le .'t~
IJLIlEN. ;"
k.olollie gt'll1,w;;tc Meubels

,
, i i

Sti,.kll.,uten S' oelen
, I ~
~ i'

unnen voofraad :n hellul het komt'n zi~1I Villi

De
HET ADRES:'

--~sche
.~ £1,030,63fi 2" 6

Wij c"rtifieerell cf~1 wij boven.t4nden
nalr waarheid is.} ,i

~. e. VAN DRE
J) I. Dit VILLIE
.:: 1

TOBIAS MOST
TWYCROSS,

} Dir.kteur~l.

Zee-
VerIltsJ ~ekeuing,

j .
Per Saldo na '

" Bruto

'..Jolij 1879.
Dr. ·OT.

£11,826 IJ 4
,

"aD Salarillllen, Ko.ten, Toeval-
lige Uitgaven en :s.1astiD-
en - ~

" Belooning van Direktedren -
" Intertl8t en Wiaeel, lietaald

en venchlildigd'. :~
" Kosten aan Agentuur :~
n Bedragen llfgelCbrevej, G&-

bouwen Meubelen ~
"Rabat op ,

nog niet
1'ervallen
Wiaee18 -

• Saldo

{. I

£10,7áo 9 6
~ ij 0

27,fff8 ; 1 3
3,2$0;16 8

lIl,2llil 6 :l

H. C. vu BREDA,
JAME& FLOWER,
D: r. KRYNAUW,
P. MA~IS,

826 ~4 6

ALIW A,L NOORD-SAt1&B & '\.i..t.ll.DB.qQ1"l\
BhAUFORT WEST-A. Y. M
UALlCUON-C. J. N. !Jt.Kl'IIRS.
CALVINIA-J. C. 1'RUTKIl.
CERES,..-W. F. STillP&B. ' i

OOST LONUEN-T. H. VE SJ( "(Jo.
GRAHAMS TOW., - G,aham'. lown

MatiDe 'AAur.nee Company.
,HElUKLBERG-U, P. M.uuls
KIM8ElliLEY-B. CROWDI!JL.
MALllESBURY-SllUTs, LÓllW &-
MOSSELB.\AI-PRINCE, VUVCENT &

A.s.rantje tegeo Brand op alle 1I00r'ten
Wat.iJi:'lirijSeD, Ontwijfelbare l'W!api't ..U

PURL-Po F. DK V
I'ORT ELlZAHEl'
RICHMOND-A' P
RIVERSIJALE:"G,
ROBERTSON_J.
SWELLEN
TUL BAG
UITENHA
v..ICTOKJA
WELLll\U'fo.
WqRCESTER-BE'} Dir ..kt ..urPIl.

EilleDdoDIID~U iD de Kaap
pte en LIberale ,Betaliug

. W. A. BRooKE

£18,&<18 17 •

clat die juiet eDW ij certificeren
Dallr w3Hr!t{'id i~.

~,.1lIIi1ilili._ ... f••• __ ..... Iiliiiiï.jiiiilliiïii~iiIiiii~.~OitiioIiol.tIi..~~~Li.L;~~~~~~~W1;~;Ii..i,f:'L,.tL·.· :<} -"

Uitstekend in: kwaliteit II
goedkoop.

Zoetemelkache Kaas.

)
: .

Ket Suikerber8ide, Gekookte Ham, il .
blikken van ~ lb.

Halfgezouten Rundvleeseh in
van 21b.

Busen en Estenaen's Deensche Boter
Oacao en 'Choclade
Suikergoed in groote verscheidenheid'
Huntley ii Palmer's Beschuitjes; ~

soorten, ..
BLOD. ~n GROENTEZADEJ 1"

Carter iiCo., Za.adlev~ranciera·vu
de Koningin.
I E. S. SMITH & Co.

Tegenover het Spoorwegstation.

ONDERLINGE JLUTSCHAPPIJ
T.&.N

LI vt N S VER ZE KERING
• VAN, 'I'; AAI'!lE GOEUE li()~P

I
· (MUT ljAL) . '

Speelale Algemeene V'erga.dering.
..

KE~NIS :wllrdl I,iwml ~"'4Il,l!e"tn, dal en
Spt·Clal,· A lo wq,.'o!d!J1 I gad.· ing 'lG

bo'e"\'t',,~eld M ... rschappij g. hou I, '>'-zalworde!!
ih d~ MUTUAL HALL op

Woellsdag, 3 Sel.tember a.s.,
TEN TIE. UHB 's MORGENS,

lelt • in,lf: eeu Dir ~t-ur le kieiJe', ter op'ullinc
der ,..caturtl vereorzaa). t door ,le idf"eEi~heid 'G
de kolonie Toor drie m-anden VB.n dtn beer
H. M. ARDBBI'IK. Ile heer H. M. ABOW&,d.

I
penige g'!' omineerde Kun.iidaat' lijnde, zal dl
V, rg.deri,,![ hem hebben I,· hprkl.,ell ,.ol~,i.

: Actll ,.a" ,le Maa.tschappij,
J.C(;IE,Jr.,

S ..eretam
• Mut~ I Gehou,,.,· , Kanps-a I,

, 9 .'.neu' u' lH79. .
~--- ---. ' - ---- ----- -, ---, -- -_
Parijsche Tentoonstelling, 1878.

Jd Metl.ille 8ekr •••• e f'iuts.

PA~ ontpakt ..~n prachtig Hl80rtiIDent Bg,
KUOONIIE PIANOS VIlU CUALLEN & Sol,

in fijn It.diaauseh Notenhout, Dubbel. Cu Enleie
Aktie, gehe ..1 iu MetAal ge\'at, Igep,n,.td. m,t
Goud ill~el"llde Frouteu, hetzelfJe Mo iel al! dil!
welke op de Parijsche 1'pntoonst .. lllng van 18iS
" Merlsille d'Honneur " behaald hebban .

DARTJ~R & SONS,
~~NIC; R "GI!NT~N,

Adderley. en Kerkstraat.
GETUIGSCHRIFTEN.

" Dr, Pianos, bij de betreu CIULLKN 4: Sos
f~bricecrd, liju Zeer vel.i oer.de Lust rmneut-u..

ANTON RUllIXSJ;EIS.

J

l
r I

!

" Ik deuk. dat de heeren CaULIS & Soli' lf 10

!l'e.lang,j eiju, tegen matige kosten Palnos t- lev..
ren Vdn uitmuntende bewerking en ZlU11mtl
HUDne Pianettes oooral v-rdienen .opmera
merkwaardil( loowel waL goedkoopte "Is
de hoedalJÏgh"deD betreft, De in Panj
heereu CIIALLEN & SON geéxpoeeerde
lieden -niet all-en hun, maar de g..heele ~ ..~<,_._

! afdeeli"g groote eer aan. .

lM.A.,:\-luc.Doo .. Hon.RA
JOHN STAINER F.O,C ..' Ettgdl8Ch Juro.r

, dp PorlJlIcbe Tenlool ste:Jing,
ISi8.

" ,

Vogelstruisvederen. '

DE Ondergeteekende Koopt iedere
veelheid STRUISVEDEREN, en

de volle waarde. - Is op~~ntoor te '
van 8 v.m. tot 5 n.m. . ,)

E. ~. !SPELING.
No, 20, Burgstraa.t.

AARDAPPELE~.
Olltvangen I)e.1 "L;'ldaD~,"

Een Verache Bezendin~

AAI:DAPl)ELJ~~·
TE KOOP BIJ

BARRY, ARNOLD & Co..- -------~_._._- ~-- _--

KOLO'I!L~

Heidelbergsche \Roltabak
Heidelbergsche Bladtabak
Boschjes.-'J.'hee.
.!c Koop tegen de Laagste

priJzen.
nIl\.US H\ Dt:K BIJl. i

SNOEK
1\) Koop in de Pakhuizeb van

LO:\(j, COHHni' &I Co,.

:10, Lal.~e!lf .. 1

Julij 23.

Y J 1\ '()'l') /' \~'.. u. I) ill.).,

TI\N'DHEELKUNiDIG
I'AAltl.,

Gedrnkt bij SMUTS &; H0YMBT&,
Kaat.eelatraat, KMpetad~



!Che Boter

heidenheid "
chuitjes, alle

unD. van
rancien van

H &'00.
ion.-~--
CHAPPIJ

KERING
I)E li(lf)P

ergadering.

"é \"en, Oat een
I .;ad-. ing rau

U," I, zal worden

ober as,
~'\ ter opvl111ing
dfwezi"ht'id Yan

vali d .." heer
,I. ARDERlnI, d.
! ijIl,j ë , zai d.

r kie I eli vol •• ',e

(;JE, Jr.,
S" cretaris

ing,. 1878.

~ rianIs.
~ortiment
'HALLEN &

g'''p H11"cfJe
. ~h 1.1ais

':',
straat.·

_L!:~
lj lilt- I. te Il,

JO., Hon, It A
i.atl JII,or
rcnloo~ ste. ling,

~ren.,
; iedere
N, en betaalt
:Jor te vinden

~SPELING,

ilI_land,"
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Burgstr~t.
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ndstrut._--
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,~ijvoegsel tot de Woensd.ap'.' ' ~,cc

HET PARLEMENT.
WETGEVENDE IW.D.

ÓJ .. t net l'erko!open 11'an geweND lAD
de beer IniDe. i '
Ipr,.J(tlr tot de orde, doch dese ui

krltith·:.... _1 wat hij bAd gesegd, waarop de
er een ander ~l'lIOOn T&I1d.D-

n.o.iiiiïou:_nnn,IA·teKing William'. Town. Hij
geelle b8DkroetEt plaata l'erlaten

te koméD. Hij Will nrder he-
den verkool' 1'&11br.~nd.ewijn un de
iederl!en, Wilt dr.t hl) hIertegen waa.

d~r 'inlanders en hoopt .. dat het
iÓi!I:('lir.rolDliLthid1'00r he D aaD den dag zou.

VRIJDAG, 29 AUGUSTUS.

1{JKLASE A.~N DEN VOORZI1'&R.

Ite Voorzitter (de Hoofdrtgter) zeide da~ dewijl
b~t aente voorstel op, de lijst (waariD werd melding
~'lDl\Akt VAn de wenl!Cllelijkheid om ZEd. Achtbut!
eene tOi'Iag-e te ~.,.n) hemaelven pel'lOOnli)k betrof,
de lUw! bem WtU loa ezeueereu at. hi) tpana de
aandacht daarop nstigde en 'terzoeht, dat dIt l'oot-
.ttl werd ingetrokken. Hij wilde lij ne reden.n
,.O,Jf bet <io.. Yan .lit l'enoek nIet opse'fen,
m&l\]' d~wi il bet een. persoonlijke saak Will, loa hij
het I\la ~ene. lCunlt beaeJiJouW'en, indien de l'oollteller
(de hser Honneyr) de motie terugtrok. .
p" he.r J1"fmeyr leid., d~t hij niet behoefde

melden. uat hij eil!l.ige der an er~ I~d.n bad F.eraad-
pl&etrd, alvoTlIn" hij he~ Toorat 11Odl.Dd., eD hij' lmee-
terde ~eeD t"ijfel dat dit eou lijD -.ngt!nome'D at.
bit ,.o•.r den Raad wu l"eDrap:t. Spreker hoopte,
dat de V"vrzitt.r hem lOU ,.tiroorloven, zijD waard ..
rin>! uit te spreken van diensten die hij (de Voonii-
ter) der kolonie had bewezelll in 'denn Raad. .De
leden hadd.1I\ ZEd. Acbtbare altijd 100".1 binnen at.
buiten deze 1&&1-ber.id g"Tond'en hen met zijn raad
bij te ~t.'All. Spreker Dam de tegenwoordige gele-
l1enh~id t~ bAAtom het gevoe~ van hoogachting uit',te
apNkan. dat de Raad vo.ur deu Voorzitter persoonlijk

\ koeat~rde. Mur dewijl ZEd. Achtbal'e weDaehte,
<1&thet 'worstel werd terugglluokktln, sou hij (de
. beer Hofmeyr) lulkl\doeD. .

TB..UlWAYB.

Op voofltel van den heer Gserd werd de Bill op
dUI- Port Elizaoothl!Cbliu Tramway 1'00r de tweed.
maal 1!eltlzlln j terwijl die op den Kaapetad-Groene-
pu ntsc b..II TrRmway door het Comitë paaeerd.,
'iNr de derde maal gl'lelen en a&Ilienom.n
werd.

I

ne'8If';HltlftDf1rr seide dat bij geanslÏ.,. 100 I.ut
',~IUl OIUMil t..) toonen hoe

ODferlCt,roJltJu,D tnlDhJtigbeid 1'&U den
aan den dag gelegd, nu h'i

e;rtlettleid achter zich te bebben, afstak
, ootmoed waarmed\ hij den at-

ppflUle,., toen hij begree,P. betrekkelijk de
R1iI.rv>,...,,,,,M1IH.. miDderheid'te sijn (gelach). Bet

Mne pel'llOOttlijke gueetie te doen.
Prtlku!riuk.eberaal had hedeD mIddag eeD aller-

gedAan 'Op de heereD Sauer en
deli spre'ker selven. D~ ede.le h •• r had
nn . bumor, geeatlg'held, en wel-

om hen te vermol'lltlleD. Nu
dAt de Prokureur-generaal

un lijD gebeugen Telaehul-
zou IlAnWOD8D,dat de edele

11)ln'JMldlliik~1D en kei uit lijóe rijke verbeelding
;' Hij had beweerd, dat ,d.e heer
apreker .. ne IOOrt van onheihg ver-

om bij iedere voorkomende
l{.lell'~lDnlSlG.... 'm .. ,..n .. zaak te maken en der Regeribg

letteD, oDverechillig of h",e voor-
het wellijn dill land. bedoelden.
Hofmeyr) lae nen de notulen

aerllI!Ï~({lJiM.eaillge'Den bevonden, dat hij ongeveer
de ala met deo beer

. ' Om het'gebeugen 1'&n
een beetje op te frieeehe., 1011

een half dosijn voorbeeldeD aanhalen.
" ...,.... "", ... ~ lJIeD daar de £120,000 1'00r Dieuw.

De heer Merriman had die
lI8I.tr~ldeI: de "preker eeb ter had

de :RegeriDg even beslist onde1'1!teuQd.
de queetie TIn den N\)()rdergrenaoor.
de: heer Merriman de motie .ter IUIn·

'Comi&6 in het lánge'D breede had
, jl de spreker besloten had .dlll\r-

Ate'IPDoe~ Voort, had men de salarl8vtlr-
h",,,,,,,nu,""::. minÏllterB. De heer Merriwan had
dM~rtege~(j,'b!jj<(de heer Hofmeyr) daanoor g8ll~l'OkeD

Wel is waar, dat voorstel Will Diet al-
van de Regering lell'e ; maar in

nemende den hartTarmurw.nden toon.
uiale Secretarie, toen het voorstel
Wail, smeekeDd had beleden, "jaJ

maar o! lVij let'6fl niet 'Van om
Diet jir aan twijfelen, of:hij had
en te st.mmen den miDisterageen
VervalgeDlI had men de lsnd-
nil, met hare clausule om ze-

toe te dienen. Ineen
spreker zich bew61len v ~nr die
MMr, helA&ll t hij bevond, dAt

plotseling re,taomkeer maakten,
rug toekeerdeD en zoowel hem
ill d~ ollftl\nllename positie

die meer Rllgeril!ll"lIgeziod ~n
1\111lltr1nl{·zelve. In de juriebill hadden de
IDI.nll,~11'8h"m eeD eveD le.lijke poets ge"peeld.

RU'"nlllllr,!.!' gingeD zij met bem zalIleD
ou,derlft.eUncieD I j maar bii de tweede al~t

een ODbeilig verbond, en ~I\t
I\nderR dan juist met den heer

:.diezelfde Bill uit te werpen. Nu
k.einigheid schijuen j maar bij den
het Achterdocht l'erwekt. Immera hij'

aJI'JJ",~V" koelt jee de mioister 1'an:publil'ke
Msrriman l&I\tst h"t postie VlIJ!
dur spoorwegeD bad MUIleboden' j

brengende met· de plotselinge
omtrent I de juriebill, zou bet

Ho""'''n"t ••~, iDdieD het weldra bleek, dat
gaawll wao, In dat vermoe-

'door ,le !l'escbiedeDis der
, bij ElecLi.n. De "preker 'had
TlA'I1OI~;n<f met alle krRCht die iu

hAd' .. elf. eene claU8ul., \'an
ID verband dllármede o,er·

Z~ hij gebeuren r De hller
de Dill, en de RegPri,DI{ liet de

bet gMD in Oomité-generMl daaro1't!r
lager zakkeD op d. agendA, zQodat het
.delijk WM, dAt lij niet voornemens wu
te gaan, en deed zij hst 1\1, dan wilde
wedden, dat de Prok~reur-geDe1'&ll1
teien zijn eigen clausule, al zou, het
deu heer Merriml\n te behagen. Nu

nm' .•,,",I[~", ongehlk, maar het kon tocb voor-
l!Cbuld zijn, dat bij de kun"t Vlln zijn

_.,,'-'~. -. wind te zetten niet even goed ver·
nisterie, en dat bij daarom verkOOl

jn eens geuit gevoelen ho,en .ragts-
, zoodra hij bel'und gevaa.r te loopen

;'... "', ..... "1 te zullen gerakeu. Eo welk plei.
DU trekken ui t het et.unen l'an de

IeDer Regering I die bare ondertiteunen
deD steek li.t? ED welk regt. had zulk

R";~a"ina hem te be8chuldigen van' \laar 'te
w81'1!11Óliïli:&in,en dat nQg ci.l in gemeen!!Chap met den

MI .....1IIDEI.Il ?-Wat nu de ontwRf>"'uing ,betrof,
daarover reeds geuit, en zoo laat
vaD ziin nieuwe lIanteekeningen

maken. Hij zou stemmeD
l'an den heer Fllller eD zich

afl!Chrikken dllor de' j, blood aDd
delr:{r'b'bl~ric ," van den Prokureur-geDeI'Ml, even

de bangmakerij met zijne )dezer". Hij
te Stellen~h geweest, had er eene

Ipulbliieke;'lrtrga\:lal:inf! bijgewoond, en tallen vaD in-
e~ hij bad bevonden, dat hoe-
welke houding bij "in deze IAIIk
in onvermiod~rde mate hun

v~,ru'"uW~rD beZRt. bad niet eenmAal geroepeD,
den mlln die: een oDheilige combinl\tie-

heeft gelloten !" Meo had niet
"WRCht u vonr SAul Solomoo I"

he.t~.Jtiakt bedroeveDd zijn luiks te zeggeD, maar
.. !!Cheen 1'00r bij te zijD, waariD meD

nAl..... vlm Slul Solomon al. eeDe soort l'an paai.,
. Zelf,,'1 stupid Dutch fannere"

het meer aankomt op de maamgeiciD
den man door wien dis, maatregelen

:v®J'lfeet&&Il.

DB PBuJ[1JasuB-GBNDJ.AL EN DI ;PÓIL,A.ND',6lI.8.

Ge'melde Miniater verklaarde dat in!
op 11.Zt.turdBg esne verklari~ W81 gtfp'lllblice-erd
trent eeae uitdrukkiDg die door
besigd all I lOU ~e zwarte man de
nn den blanke·zijD, terwijl hij, de PP,nln"""'lp.lrlA'n_
ranI, ten g'llnlite IOU zijD Tan eene f'TIBrtlleilriolll
inlanders" Hij noemde di. TIrklaring eene
leugen, nrl,kerde dat hij .ooit taal had ge-
bruikt en beriep zich op elk lid individueel om te·
verklaren of spreker ooit lulke uitdrukkiD~en had ge-
heligd. De neeren Flemilli en Paterson 1'00ral
hadden door bnnne IlADmeFlrillgen aanleidin; gegttl'en
tot denindruk, \'erwekt door sprekerá uitingen. De..
had eenvoudig geugd dat er DIets be~ra waa om den
vrede en de rlllt' der Kolonie te ban~haven, dan het
ontnemen Ban onse natuurlijl{e vijan~el:l VlIJ! de wa-
pene waarmede, zij de blanken . ~volking konden be-
oorlogen. Het leed jlMD twi]fel ,I da~ er stammen
wareD in Zuid-Afrika die de blaDken ~ hunne Datuur-
lijke l'ijand.D beecbouwdeD en. nie~J ~!cvtJr IOllden
lien dan dat de blanken uit Zuid·A.llriJm verdrenn
werdeD. Hij tartte het Huis om di. te ontkennen,
.en eindia'de, onder een tam.lijk luicr~oor, hoor, met
nogmaala te beweren dat lulke tull ais hem werd
toeg,aeh,nen in dl kglU, nooit cipqr hem Will ge-
bezigd. ; i

De heeren Fleming, Fuller en Pa~JiaoD beweerden
dat de P.rokureur Generaal wel degli,lipk had gelegd,
dat ,al de iDlande1'1! de natunrlijke Tisapden ~~r blan-
keD wareD. De heer Fuller Wal ev~"el bh), dat de
Prak. GlO0eI'M1 zijn gedrl\g trachtté ~ \'erontaehul-
di~en j terw;i.jl de heer PateraoD deD)?toknreur GeDe-
raai vreeaeh)k troefd. eD hem, ala hIJ lulk., ge.voeleDi
omtreDt de inlanderB waa toeged~j eell voudig on-
waa)'dig noemde OlD te worden aangj!lI~el~1 ala ~r
iD deD lande. De Prok. GeDeraal hi~a ~eel vaD bet
gehruik van het woord "onwaarhe~dl ; doch spreker
,raa daar Diet erg op geeteld. De ~ eoor deD Prak.
GenerMl gebruikt wu "DToudig ~~Dd~lijk, en at.
dit werkelijk d. taal lijD" harteD '!willS, dan W81 hij
evellIDin geschikt om Prokureur qentJrMl als. om
RMgter te zijD. '

DI heer Solomon sei dat hooren 1'&Il
'8 Prokureur Generu!'s rede op I\vond, het
Huie vol walging had .erlaten de rede
dopr'..dien ambten&l\r i.houden iDdruk
zou maken op bet volk van iets dat
ooit in dit Huis wu gelegd. door den
Prok. Generaal gebezigd, waren niet ter ng-
getrokkeD, en de Tarded4ring die daag blid op
tOIlW guet, was al hee1 !amien Prokureur
Generaal had bepaald gezegd in)Andeu de
natuurlijke vijandeD der blanken , zoewel de
loyale als de RDderen. Rij had niet, leke re stAm-
meo gesprokeD, maar van .allen j ei! it WC\8 de :alge-
meene indruk nrwekt in het Huis. "

De Prokureur GeDeraal nide
hechten aan hetgeen de heer .a."r.UJl
de kwestie, eD lM "enige
ZaturdRg om te bewij:zeD dJ\t bij
in den mond wfrden gelegd, niet
ker wilde volatrekt Keen~
voudig de waarheid "A'''.I>1I1An
dl\D Wl\&J'voor de heer
kregen in de Kolonie.-Het
vermiDkt, en .preker verzekerde
hem aangewreveD woordeD
staring van w.lke bewering
I\&Dtet!keningen TaD bevoegde ~U"""lJJ~JJ

De beer OrpeD bewoDderde
kureur Geoeraal in het 'WI .
legd, en geloofde dat de
de l'ijAndelijk. "tammeD

De Kolonil\le Secretaris
de ledeD nu het Hui". ook a&1nt<:\,lI~nID~:en
nn hef¥e.n er werd geze,d,
verLrouweli stelde in pr,ofelMi.onele
1'0hreDs dele had de
gelijk met zijne bewering.

Daannede liep de geeohiedenia
In deD loop der tiscua:lie werd OmOVRnl7l.n

&BNK BOODSCHAP VAN DBN llfliUVlrn.NkUn

begeleidende een weUoDtwerp
£140,000 voor het voltooijen 1'&Il
werken j en verder vuor bet UtllOr'lseren
andere uitgl\ven waarin 'gee.e Y",O,"IlAn,
maakt door het PJU'lement. "

Deze Billa werdelI voor de eerate
de tweede lezing bepaald op W '

DR. QU&RN8TOWN8CHR

werd voor de derde maal gel.zen. :
OUDTBHOOBN8CH&

Het besillit van. bet cotnitá vRn'
over de opmetiDg van een ."poorw'g
Daar Klipplaat w~rd goedgeli:lurdi ,

TERUGDETIoLING.

Hetzelfde glachiedde lUet
comité van het geheele Huis
de HaveDcommiaeie vao Port
vo.rregten terug ta bttaleD.

WRL-EKR'W. DB. lU1RERlr"1

Het be.luit nD het comit4
om delen etneritwi-leer&lLl' zijD
betaleD, werd goedgekeurd.

LA"DLOUpBBSWKT.

I'~ RAAd i(ing in Comité over deze Bill.
T .en Je eerste bepaling in llebandeling kwam. 1'TOf'g

de Voorsittee waarom de Ll de Sektie van Wet 22
nn l::,m wa. Af.:eecbaft? !\Ieu behoor-t- te beden-
.11110. dat d~z~ \\" ot te .. doe" hlld met urn.e en 011':"'0-
t. - '_- Olw'schen, 'Hil wen~hlll tl~I";..''' \"i'rklanng
tl~tuwtr~nt to> lIutvaniell van d,'11 ed eleu he-r, dip
de Bill onder zi ill" zorjr had.

[lt. Tre8,'rier.)l~I·tlrR1\1 zeide , dat hij J~ redenen niet
-kon upc'even di" "." spronktE,ik den boventoon had-
den Ii'~.,)erd in de zA"k, en nl) stelde voor. dat VQUrt-
,pDll zou worden ~erl\pport"erd. .
: l rit werd 1\IIr;.;ennUJ"~, zullende net C,)In1té de zaak
,we kr 1"1' hand :,..u,en lOp,))iU~adA&\,.

BF.SPIlO!llIJl~(l.

!I" I~lll'l {riog in Coruité our de Bill om. Munici-
r':' ~" in sta't te st~ll"n laening ..n te eluiten voor
1\, ,'" l.i"llRw"rl,en. Dol Dill werd Ilerapporteerd
mell nmr- nde meuten ,' die u'p de ~e",t v.,lg~nd. bij.en-
'ko ..,et z.}uJ.n w,lrd,," ""t-rwllgell,

INBOURLrNGLllK:A TillS.

II,. Bill op dit onu.nnrp "ord voor li, llerde maal
ieltlz~1I "Il iltl~r.i.

t'e H.aad ,v~rdaag,ld te ·1~U tot :\1s"Dd&j!.

dezen te voeren.
bet Huis om dil
want spreker
hsafd, MIl het
Een edel lid had
wapening der
l.Iakeu,"tJu oorlv,
ker h.opte, dat dit
iu hOlt b...lang niet
d~ lwutol zeI V'!'n,
\ lltl"r, huor). 'N'
Dasut.<ls I)orlng ,"e
de Brit8Che l{êl!f'ring
holU t,,!!,en algebeeleo
unllflu\nkel ijkh"id
bnt!n, at. zij 1'&n de UH'ICU'OCU

ring werd.n beroofd.
op ,aD de, loyauteit
gehandeld.iD Itrijd
riD~ j zij haddlln zich
acnuldig gemaakt j en
komst Heo I"yaal
Spreker geloofde dAt
op zor~,uldige en ."r'sr.n,uu'j(
het welzi jn zou ~""l·a.eren
Rls mn de kolonie i
dlLt qet. Hui. baar

BPOM F.:-;PLA~T IIN.

Tle hl'er Geard HMI!' pf pr ~~n begin Will gemMa t
I"n~. d~ Middenillnd!i:hf', Nn,,,d Uu.telijke of Ooste-
lijk~ ~p'))rweglijnen rod h~t plllnten .IlD boomen l'60r

I bralldh ...ut.
De CJmcnia.'I8ris 1'IlIn Publi.ke W.rk.n l'li, dat er

: 8lecht~ twee boom.nl"kl\ties wl\ren Illngs dit Welt ..
,Jijke lijn en die wAren'te Beaufort \VCII!teo te Wor-
l «:ester. Ve H.~~erilll{ bad I&..t l!1I>[eT~" dllt lang!! de
! lijn "i' lltl GrfHlz ..n d. ('f1\ikR-plaataen dl.llrtoe zouden
. whrden benuttllrd. Op d~ ;\hddenllndacbe hJll wAChtte
i Ulen op den. Ultalll~ .an een onderzoek in zake de
'wRterkweeti. vóór dfl~ man ·eeni~ be.luit nalD; ton'n-
di.n hoopte men oll'bruik- te maken van de Abd.r.
dl'~n!Che ste.nk",,1 1&1l~ Jelll lijn, ,Hl ale men clllRrIO
Ilftl\~d." zou !Ilt'n ~eene boc'lmerl behoeven te planten
1'00r brandbout. I

HA VR~.l!:nBlITR!l.I:SG.

Vol beer Geard stelde vuor. dat Z.E. deD GOUl'er-
i neur word .. verzocbt eeD. Commissie te benoemen,
i om onderzoek te doeu naar het behoorlijke, of andll1'1!-
! lins, ,.au de uit,..,,,ring d"r d'Jor Si~ John C"ud. voor~
I ~ ..etelde werk~n ,uor da ,.e:bet_enng dllr hl\ .•~n <ftn
I Port Elizabeth, of 'ran h.t rnWlDnen der opinie 'VII~

i dell ~en, of andereo ingeni.ur onr de zaak.
, De b.,j. !If urison sBCondtlerde het 1'001'1!tAl,dat na
, eeni~. discll81li., werd l'erworpeo.

\'UlDJi:B WRalt.

De Bill telt h.t me.r doelmatig makeD nD Wet
, No. Il, 1877, werd ,.oor de tweed. maaljZel.ezen al.
; goomendeerd, t~lrwijl d. Dil I op deD Port ~hzabet.h.
"!!Cben Tramvrny III die op dll'oatgeld.n 111 Oomlt4
werd.n afg.bandeld.

l,
, I

WETS~VENDE VERGADERING.

I
\

VRIJllAG AVOND.

DS IilNTWAPE~I:SG.

Ile beer de \Vet l1in!r ,.oort mpt zijne re~e en be-
weHde dat de Wapdn! in de hllnd~n der 1~landerl
der Kol,.nie Hl" ja.r8n lang vreee badden IDgeboe-
zemd, en rl",t rlOl I~';~n .... 'r d~ ilrensd1Stnkt~n ,.er·

t pliilt wareD de Regering te oDde1'1!teunel1 .,n baTe
p',liLiek ... 0 "n'''8~n\n\! W"t nst edele hd voor
Kaaprtad (,t.'n h" ..r §!olnDlUn) be~~of, dezlt b~~r wo.a
w!!,pn ,lA on\wRpenin~ .• oornftme!l)k omdat nlJ dacht
dat ie.!"r.',.n ".·hl)urde te worden I~ .d., boogte B'.~b0u.~
den, di~ ..en zwart \'lel bRd, terwl)1 de beer ~8m-
roan den betr S....lomon ondel1'teunde, ~Ol'OUdlll' 0:n-
<i"t ni ;zelf een tPij'.netander der .RellenDg W88. "d
.vrpker zei ,en beteot, hij had u)n ell"en amilldeme~t
"p het p"pier .. "pl!\l\tst, met het doel om b.t H~
te b"w~~~n nd; t .. f{egering niet te dWArsboomen ID

dp uitv .."rift!.!' 'l'&g de oopalinll'eD der wet tot blOdbl1'
,in~ .an d.n Hede; mMr, WRt hOlt amendeD;1ant nn
heer Fuller betrof, G8Rrdoor ZOU eene belaat1~g wo:-
df'n gel~l(d op iederen lOYAlen blankeD koloDl.t, ,dl'
8"n ileweer well!Cb te te be"i-tteD, en IprelJtlr ,hoopte
dat h~t lIuia '<ulstrekt Diet daarnaar zuu IUll!teren.

I 't' h..dr \\' attlrmaijer wu ueL met hem een"_
lie heer ()rpen beopte dat de Prokureur GeDe1'1\ll1

of .... ni' Roder lid der Rege.ring den Indruk zou we;r·
nemen ~,li(l "M l'erwekt, I\ls i"udrlU d" illllUlders d.
nfttuu;lijke viinIlden der Kolonist&n zijn. Zulk etJnf'
uitlatin~ knn 1e<'lijke IZ'"volg..n hebben, ~8Cho,)n
eprrlkpr niet ;leh ..,,1 en al te1ell de ontwap811l.Dg der
inlanders WM. ,ll\Cht bi) t,)(!b dat het 1'eTl!tRndl!Z' was
.an dl!n kant der Hegerinil om vnoreerIt nIet OTer te
!laau tut zulk .<ln ml\3treilel mtl~ betr~liklIlg ~ot de
stRmmen tUMCboln de !!'renzpn din koloDle en. die ~an
::'i'atRI; ton ~prekel' hoopt ... dolt,. wanneer de .~oloD1a.le
S~cretl\ri:; nll"r Hnl!utulRid ~')) ...., lOO ala hl) beloofd
hnd I" zullen d.~n, bij dllu Z'1O h.,<nen wilt de Baeu·
t,'s 09llr de z&I\k badden te ltIgilen j Iln dat het ..den
.d"I"" h.'er z.\)u ~elt.kken dien inlRn~~rs to "bewI)Zen
dat bij van pltm Wail heli np rentandJg'e WIjze eD tl1t
huo eiO'en nllt te OOtluren.ne h,,~r Watdrmeijr be ...~rde dat •. wat men ook
d&l\rte~~11 lDOgt iDbren)l'8n, de inIRDd~.onze !I"'uur-
lijke vi,ianden w~ren. en dJl,~~ als ZlJ welgerdlln
hunns wspenA uit te leVl'I"". III met.Il't?wt;lll daartoe
m\)~stl't1 W,)rden lledW'onjl'"n. Teg"lljliertlJd. erkende
bij dRt wij niet de nRtuurlijke "Iand.n der ,nlander8
WAr~n' WAnt de m&l\tre)!elen die dOM on" "erden

.. 'b ....11.1'" en anllen! \Vet""'"Ileoomen VfkJf un08 Op1'oeu "1"": •• .n"
ving ten bunniD b..hoMt', t')t)nde dAt Wit de vnelr
deo en nieL de vijandeo dier litldeu waren ( oor, hoor).
Spreker IIllIo&kteverder gewag 1'&D~e tede l'an. den
heer Sauer, en .. ida de kioaafdeeling T&I1 Aliwal

Sau.r gal deI! Prokureuril'eneraal er
nna.,ut.i!lir:. Tan laDg" eD will 1'IIrwoDderd over dieDs

1'8t:01Ilm:i~it', daar hij niet aebeen te weteo dat het
hij had aangebaald uit de r'ort7lightly

l.'~"i,",on;:'ml.t afkomstig WBS van Prof_or Morl.y,
JohD Morley. Men had in deD lMt-

hn"...nMl·i<l. dat de Prokureur-genel'aal geen
zODder IIIIn perlldbDlijk'D aal\1'&1 op
te don. ZijDe "peeches waren Diet

.I11e1lji:berl, maar dramatieche vertooningen.
het, dat de RegeriDg nn deze

putijkwestie had g.maakt j maar d.wiJI
: hl\d gedaan, nrblijdde het .preker dat,
hare meerderheid mogt sijD, de RegeriDg

41't:uellCll1lOU hebben geleerd, welk het geToeleD
Will onr bare inhoorIiDgenpoliti.]I. .
hew SolomoD DOg tegen de politiek-der

gesproken, de Pl'Okureuril'eneraal die
v.lrdiidurd, 'D de Speaker d. hoop had te kennen

V04,J'T.!lAll bij dergelijke debatteD geene
heden Soudeo worden 1'IIrk.:.cht,

vaD den heer de Wet teD
'@lItwapeuingspolitiek aangenomeD met
stemmeD.

de heeren : A.ure~, J. Ayliff, W.
J; &ny, T. D. Barry, Blaine, Brown, A.

W. de SiDidt, M. J. de VilIie1'1!, de Wet,
GeoId, Hock;e~)', HumaD, Keyter,

Laing,. Móodie, Mijburgh, OrpeD, Pater·
Reiu, Raid, Robertaon, Sichel, Sprigg,
Teunant, Timm, Upington, wmer, Wa-

lE. O. Wr!!ht.n S. O. W!]{~t.
de heweR.Aliq, .Heqb, J. L de Villien,

agenten, nieuw&-
n"nal~II\J!Lr5. Er w~rlln ook lende-

inlieten. 'E~W&.!llleD brief
'Reillet Ii:trtald, nnaertee-

rw. Dur8Dt I1ilip, di6 zeide
van plan w~ :~en E'ingotls
, Dat hlad zolt door e@ll~root
",elezen, en sp(eker kende ~e8n

jrrootere v Kolonie dan .:le tecbrijvers van
zulke hrieven. ""at de petitie l.v'n KamutoDe
betrof, die nad honderd ond#kening,D eD
vier h'Jl\dtJra Spreker z,;~ ~ne der!\,sliike
petitie L!'ete"kend jg~n om den h~i SolomoD zijn
boofd af te snijd En bij wilde~ b,'et doen (luid
gelach) ; ni ..t het Rfsnijden, m"ri de p·titie op-
i[l~8teld krijjlen. verdedijl,'c!e ~et :redra~ der:
RtIjlerin>[ ill zake .Ba.slltoS. De tellellie in Mooi· :
r08ïs land had' te mal.en met ~E.Ilontwapening; I

di" WIlS te weel/: do' ,r het on~IlU van Il&Ddh- I

lawana,:dat eeDe ...I(,""n ..,,,.~ rueteloos.eid onder de iD-,
llludeTl! nael .V" bfet .IniDe bad'
op .preker· d"z .. ~niiJt rijk wu;
duch "prek$r bet een k~aden d&jl voor
het laDd, als werden gela~eD op Mdere
JlTOnd..,n dan bekwaamheli ' en regtaoha-'
penheid. zich nooit t?egelegd: op het
1'erwerTen eD hi j ~ zich ook nooit

~,
~~

DR

De Bill tot het ml\keD ·VAll

Wet op dit oDderwerp werd
llel6li8D eD de overweging in
Vrijdag.

FISKALE AFD&KLLi
De Prokureur Gene1'&ll1 stelde tweede lezing

Toor de Bill tot uitbreiding . afdeelingeD, het
l'ooratel ging doQl', wordeD~e be~deling in
comité bepaald op Vrijdag.

HBT " I
Het 1'001'1!tel Tan den heer da benoemilII

tijdens het l'f'ces l'an een. co.nJlllJ",,'! oDderJOek te
dO'D in zake het onderwija in "Ol"" JIUJ'~llJ", werd door
het Huis ung'Dom~D. '

LA.."iDRA

. .De Bill op dit aDderwerp,
deD WetjfeTlDdea Raad, werd o1t,....,..o" ..n
burd. .

VE&IllEFST

Het H~ M in comité over .

door
goedge-

tvt bet "e-'

i~.



·ti,cen met bun l'IIIId 0ver dit ondt.'rwi'rp, en mij. Jllteo
.eten ot ik Sir GarOllt W oleele,. mllg j"lthorue~1!
om hem Daar ITafelbui te leoden, ~II "'I\nneer' Hl)
UI onmiddelijk scbeep IfUD ~ Port ~ur~ord, eD

werd dur aa.'1 boQrd. VitO het achip bli)ven to~t 81r ~~~t
en berigt ontvtUljl't van mij. Ik,,'" derhaJ,,,e "erphgt Jlj~

door l'en .poedig antwoord. -~ ",B. E. FJllUlR. , I
Mi'ltvttl II.,. Mi"Ut.,-,. De MID18tere hebbl-n liunDIe

hoogst 101,vuidillo overwtlging gMChonkell aan' de
minDte van Z.E. den Gouvernellr vall 1 de~er.
Het in heehteoia bouden van den ZuIU.~o,.~lng
OetIlW"J0' .Ia een krijgag~""nllene, ~v~r1mIJd~
lijk lijnde voor de handbaVl.nj!' vnn dell ]" .In
uid Afrik", weoleben de minister8 bunoe reid-

willijrbeid te kennen te jre\Ven Qm omen te erken
met H. Ml', ReFIlring tot het bertliken vll!l d~ doel,
door eene behoorlijke plllAts voor de unhondlDlr 'Vito
Oetewayo te velllCbaffen, tot~~t H. M. 's !'elbeha.r8p
lal .ijn vernomen omtrent ZIjn LooIkom.tlg .Iot. IJe'
miniaten weoechen, erenwel, aan te duiden, de
dringende noodokelijkheiJ voor een 'wettÏjl berelltot
inbecbteniahoudinj{ van Oetew.ro, van den kant t.o/I
H. M.'. Hoojl'en Oommissaria, In Zullll,!,~d, tot ~IJn
ver"oer naar dete kolonie, om' beh,ltlrhJk te w"r~en
~wukt, en rerder, voor een wettig dwang'bevel,
g&&eekend door H. M.'e 'Yert..genwoorc:l~r it! ~.eze
koloni", waardoor zijne inbeehteniab'oudlnj{ 'als. ,"J~~
geVllnj!'ene binnen dit zedeelte van HRrer Ma~telt 8

gebied wordt gelluthori_td.---J. GORDON SP10G.
I .

LRJ.:(TlH'ONTKI:\'.

Op eene vraall' ~lIn den heer Memman aotwoh~de
de Miniater van Publieke Werken, dllt de R8jI'enni(
van plan W88 dele plat tA un te houden, oflCboon bet
ICheen dat Prote880r BraDford niet dnarr.p lOU wor-
dill) jI'Ilv8ltigd, daRr dese eene II1\n8teiling bij ~el1
VlUlt departement wildIl hebben, betgeen de Regennjl'
niet &00 dadelijk Ima toes~aan. Ile beer Bmntord
had £100 meerl verlanlZ'd dan hem Wil! t0l.1gt'lnmd,
welke Mm hem Wil! beloofd door de Kro,'nng-enten
als hij zijn w!'rk deed ten ;renoef[t' der .. Koloniale
Regering. Hij had '8V!l'1'I1rt\1 j!"ztlj!d, d"t hij ~vrt'dtlll
lOU zijn met een ,yoturu vn.·) vertrouwen III bem ;
mll~r de Minister nn Puhlleke \Vtlrken bad hem
beduid, dat 100 ieta niet kon !.'8SCbieden, daar di t
all" en 'gebeurde in ~')()IoI't exceplionel~, g""l\llel1
llaaf waa de zaak bij g"t!ble..en, en deWIJl de h".t
Branlord de dienst der Hegerinll ZvU ve~lat.l'n, ZOIi
deie uitkijken haar een n.nderen Veearts, om de saak
dour te zetten en praeven te nemen met "eeziektt.'Jl
op de plaats J,"flllwf(jlltein.

De beer Pnt.eraon Wil! tegen bet plain en hoopte dat
de Rell'~rillg daarvan :&C1Il IIf,ien.

De laak hleel zoo ale zij wae.

."t-_

,'
Oorlog met ~e Zulus.

',-

beria't dat Oet.elrayo in bandeD ÏI,
tijding.n be•• tiIfd. (JeV&llgeu g&-
..ut. Bij ~t sieb O'f~ell'eYen,

van aqere ~, &00 als "e",
maar CIIJItrent welk een en auder de
Dor oDtbrekea. Alleen dit IChijnt
le kuDoen O~ma&kt le worden, dat

vo;lInynllrtllle Konilll!' cich IChllil hield in een
dolr' Njfumotx-:heo j dat !r.meraal

1l1':l1;fF......t "lI&CIleM ,.,.. om de plaat. del oaehta te om.
de inhecbteoianemiog te beproeven, maar
Marter, di. 1"&11 een aod""n kant 0pg ..
de haal reedI had ios:-loteD en dat

&oen bad oYergegeven. Men lacht in
over due nnnelding vaD GiB'ord'l

dépich., eJI ziet er het atreren
8tal in de .. r ta doen deel.D. Maar

baart onvermengde blijd.chap en wordt
ala het wer.eli ik eiode vaD den .krijg.

twijlelachqg, wal d. etaJDm.n in h.,
,"","'UUI""", die op aeveodwJeod man geeehat

voeren; maar ook o,p ban hoo.pt
UtI.teWll,,.O·SOilvenCl,n, vali goedelllD,v~oad &iln.

het eecon. mtt o.t""'10 op
De Konin~ IrWIUD te voet bet
lieeh te twaalf voIa-ell 0Jren bi j

nouw"n. De dJ'ag-onden haddeo
gevaojren f;'eoomen, maar Voij~

een pogiflll' uW te untmappen. Vijf
doodgeeeboten, de anderen ontkWll-

'eeumMI de be.chikkiDj!' over der. Zuloko-
achi jot het 8811 moei jlli jlre naag te &ijo,

ua te TILlljrt'n. Oorreepoodentien van
T&lI de aJgemeen~ bewolldering, di.

voor sijn manmoediH'en tegenatand
Waar zijn persoonlijke dappt'rbeid

K·at.'F""'~'.' in bestaan bebben,anden daD in bet toe-
bij de laatate en nuodlottijl'e untmue-
~luVt te1'5lond nil de bealÏJ<Bt.nde ne-

MIIar ~n feit acbijnt hl't te zijD,
ill.lig"JtcDet!nde sympathie ~nde maakt, en dat

alJlren~.~i~ hoop geuit wordt, dat bij AChtKent! be-
wCorden. Het blijkt dill Cet.eway,) tij-
ov~at wejl't'ns uitg ..putbeid Diet ill

' rijden pf te loopen. Een telegram zegt
, see "pot'dig lUIar K~npl!lAd .ez,mden zal
!

voorw8IIMe VRn Sir Garnet Wolael!'J
van deo vrede vervIlId ia, wa hij

met de voornaam8te opperhoof-
Ivertll~enll.1!' houden, om de namen te proku.-

r8lleerden d ..r ... ncbil-
ulaod oen de voorwaardeo

~.an upperhoofd lullen bekleed!"o.
jAl!laf1l~'~·KGlruJ]t: heeft den Britaehen Vice-koDlul

dat Cetewayo hen
stub .ee ten geecbenke bad

echter terugl!'eJO~den waren met de
de Zulo,koning de Amatonga-greDIeD

> -. ,
~
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I SPOORWEG SAAR KALKBAAI.

De beer' Manuel st~ld. r oor, dat het Huis in
comité zou IlMn um eeue resolutie te overw~gen, be-
helzende dat dé Regerilll.l' zou Ilemagtil!'d worden
om zekere 80m uit te g~ren voor den Mnle!.' van een
spoorweg van Wijnberg naar Kalkbeai.-Spreker
ve8tigde de Handacht op het Iferiel dat door aullr eene
lijn zuude worden teweeggebragt, 100r.1 WM betrof
bet ~el'l!- en goederenver!oer tusschen ~aap8tad
en Simon88tnd; en bovendien bnd de K&lJlIIChe
Afdeeling £::ló,OOO bijgedragen voor 'den Achter-
waarborg roer een spoorweg, die dMrYoor VII~.bijna
in het geheel ll6en nut wa~ gewet'8t. De IIJIl zou
goed betalen. Sommigen spraken van een Acbter-
waarborg roor 'den aan UI lelrj!'en spoorwe!l, mur
spreker WM dllllrt.,en uit beglDSI'I. Hij wenechta
de Kevo;,Ien8 der Rejlerug orer de ~"ak te vernemen.
T en slotte mAAkte bij Irewal!' vau de opinie van Lord
Chelm8ford en Commodore Sulli van, die hlldden ver-
klallrd, dat de lijn naar Ut! marine,havlln der Kolonie
\'HU het grootsttl Dut ZOII zijn.
Ve heer 11[, .1. Louw sprak in d~nzelfden ;."eest Ills

' de beer Manuel eli Wecs op de verliezen die wnren
.u""~",,,,,: H.~genn!l. en, J!eleden door de ingezetenen flin C '1I8tanti", Hout-

jn da~ door hMi ell IIIIngrenzende .tralien, welke steeds den Ac~-
de nro,,~. ! lerwflsrbory!' hadden 'b,.t.aald voor een epoorweg, dia
"Z1~ ë i hunne produkten zouZt't'r ill wlUlrde bad doenlIJ aap- i afnt>men.

allen lof I ne heer Fuller WM ten !!,un~te van het f,10rstel enAi?:D:- I 1I'e('.jI op de ruanier WAArop de ~Wi.inherjl!Che ~poor-
!>Ioml\tleke i we-g betAalde, Hij JlIlf houll' op van het nut v.n be~

f direkt verband "an l\aapstad met KalkhMi 11:18 het
./ Scbeveningen der nIlnp.

.;IlJl<lJU'H''''''uu,- I )Je beer P. Wlltermei jer eprsk ten lterkste. daa",
tIg I lelleu, en wel dewi~ het IIuis pa.! negen dall'en iele-

peTI8<_'l',n.: den ~ich rOorl'tlnt teg-en dil verleDl!'iul( der epr)(Hwe-
liste hn!!, I lI'en had verklllRrd. Het Wltl heel mooi eli w..1 um
.le ~':aa,! 'poorw6l!en Rl\n te lt!J!;."en. ten einde de in1!ezetenen
~Rn 1""1 fIln Klillpstad ilJ 8tnAt te 8L~lltlll mtc"t l,"emRkiI:: wat: caar badplaatsen te reilen; WlUlr bet Hitie had

tUUT, ,een maatreil,,1 nflrustt.'md di" heel wat nutti"er zou IUI&j{l':4.'"

DId werd I "'"8, wllardoor nl. 'dt! lieden, die bet weeat II.'\n I ,[.5;- 1
l' " ,belRStingeu opbral!'teo, Z"IlJen \\;urdllc in sfBAt1lE'lIleld /1i

J
); niets .

•t';..enngs· , hllnDe produkten .ed g,,.,dkt'lOper ter markt te bren- I let g'ellRrte"lIr ol'er d('z<l
.. ' /Ir"n. Mdn was .r niet zehr vn.n dat de spoorwey naar ten la.
" , Kalkbaai een enkeltm J>Il88I4riermeer 1111&1' Simon8Btsd I I.e rest

I zou vervoeren dan tbllllBl!t@Chitdde, HIj verded4rde het i lijf. f

roorstel verltlDgen .ao den 8poorwlI~ nur C\)I~bt.>I'lf; doch dill I
' !\T00te werk Wil! afl-'68l.wd, en m~n belwordt! niet

"',!,'Q~.wu nabij: met stUlrj68 en brokj~e te !(nar. werKeD. Het Huis
roor, lOU zicb al hE1e1 dwaas ~aDS:~:~~:;,al. j,d LUlllld,
ver- : nil dat plan te hebben ... , 1I"'!'pen, dell ftanlel!' van een ,
n.. ' !p"orweg lIaar nalkba:1l \·rrO'lrloC'f,le. w ..ardo(lr al- i

, leenlijk het lle\'oelelJ zou \ "Id 1\ i:IlI"'!I, d" I d~ !, Ilnpsta.d
I alles wildt! b~boon (,m uHar ei!!!'n belnng' te beTord ....

DI TeD. Spreker liet zicb \eldtlr Dut: uit t",n I!lw!te der
mite, TerleDll'ing ""n !poorwt>-.:~n d ..or IJ .. kolunie he~n,

tlJden8 i wtllke Ran deze in haar, j!eheE'1 .0llTfled ~()u "",-nrgen ,
£1000. en niet &Ill é'tlne stsd alleen, I' Pas
Eliza- Ve heer I'at6l'l!on wa .. v"or dt!:, ~poorlwe~!lIar Z%I'''.

Kalkbaai,m~Rr wilde dan ook hebb(,': dat de &aufort- I bei..:"fd.
ecbe spoorweg lOU WOrd"1l \,,·:'Iengd nllAr Aberdllen-/ tijde
weg. Deze beide lijnf'n "Juden rationale werken gen gehad
zijn; de eene lijn zou de hoofdsted n&luwer 'ver· aa d
hinden ruet het MarinHtatlon der kolonie, en de merm II e
andere, wat nog gewigtiger was, ZOII den zetel der
Re,:ering ,in direkte Iremeenecbap brengen met de
!!renzen. Spreker geloofde, d"t de .taking 'I'an den
aanleg van epoorwegen in dij kolonie! .jeae een verlies
zou b.Jrokkt·!)en n.n· ten minste een .I.-~art millioeD.
Spreker .. hield verder ..ene stRatbuaboudkundige
rilde, welker &.r)lum..nt hiernp n~érkwam, dil! de
kolvilie, III I~<,nde zij OLlk j!'ftJut<l 8Qmmen j(elds, zoo
IlInj:ral! lij den intert'llt kon betaleD) nieta rel'lChlll-
dii'd WilS Mn iemand tt.'r "'erel<.1. \\'at .echul.
den betrof, deze kolonie W88 er' ve~1 beter BAll

toe"dan de me88te Australische Koluniéc, Spreker
h..~loot met te bewt!ren dat ae beiqe door hem ge-
Do.rude lijnen behoorden te worden IIAngeletd, en bij
.telde een IImendewent in dien zin Voor.

,-- insrru
lenie die
in dit cIPZl"~',l!"u"e
die door'
digd in E
een Ag-en", ...... ,._.

lie bet'
wat de

I
i
1,}

"

vrij w"t opjl'ew,mdenbeid Over
"an el'D deel der I<orlOjnlkOlt.en,

bei[ill8t'l zelf, WAar omdat meI!.
uil' kut'Slert, dHt de Rijksreg.riog

om de Zu.id-AfrikaaD8Cbe koloniatea
, aleeh ta eigen bedoelingen loekt te be-

reikep. In t geval zal zij echter 8t'ne moeijel~jkheid
ontmOetan, wapt de Wet van 1875 tot wij~g der
kODltitutie: be~lt, dat iedere nieuwe belutll:g cU'
gdedlreurin, veteÏ!cht \'&0 tw_derden der leden "&Jl
deIr \Ve~vearQn RaM. Die Wet boodt wel na
tWaalf maa,deq op van kJIIICbt te zijn, maar dan bo~dt
ook hót regi ne{ Regering op om leden der Wetgerllltf
te beqoeme~, ~ij sou aich dan kuunen.g-enoodzaáb
sien lot de:kellJZe tuseeben een leer ~nden etap
ef het roorl on~paalden tijd uit8tellen der geb"'.
kwesqe. ! i,.

1

,
"Jl:", :,1

ag"ut zIJn.
lIe heer

GeD~rA:,I, v
g~n d.·· I';,
r~ w~rk ;.'AA

Dt' tlet'r Moirosi.Beweg1ngen tegen
p !:I."

, '

Cm'r~~pmuitmt.)

~;) A u,:;ustu:s 18i'~,

"

~ pF.nTIKS.

~ l'e beer Full~ri .tendd epne petitie i
lRD d" verlec::inlli 9n den \\ïjDberg,;e
i'h de ri/nlOg- '\'110 ~i$OIl-"8tAd,
: De he"r CYrp"n lJ#ldt ~n PIlar petities
4tl ,,{>OoTwt'perle$ib~ nllar Aliwal
tfewi,1 die \'Ildt'rt~lij.nu waren door illg'iI¥I~.D
~n Yrijstaat, kontItin ,e natuurlijk niet
~llumen. I .~

~ ; l~l·SKRl'ID.

iDe ue..r Sti,il:\nt "Phk l.ejleD bet
'IiaJsch~ koopliede~ (t~D een stuk
Upnttill!l ~nll !len ibiJskruidmBjl:azijn
T'pr ..", dLOChhet bbluit van hH lJuiB ~'t~'CPt:relH
~rd ;.',>ed....~k~llru. 1~ ,J l!-

.; , .,*~.GJI~ERUL.

~llerl"lfd'" "eiehitMe ruat bet h88luit
~,>eul1n,... ~!\c l'eu(.,\!",ent.Genernal ~oor
ini Enjl'elaod l ;

~ $ •

!C~Tl!WAYO.
be Volllen,le ruirmU! V&ll Sir TIvtle

d~z",o:_ i~
Ik lJc'b ""ne C,)ot1-J~ntiele m~edeelinlii ~n~i'P!lrefl
::')r G1\Tnd ". vlsélltv, waarin de~e ~liI'e'lUnjll',"ro

bt ~"urzienillill ti make!! voor
Vl'>e;reren .luIIlJKonl'l1g als !tII~II~'vaalrlmJ •.

zal, yerpligr zijn, aId de liiniaten mi;
~

WEST: GRIKWALA.ND.

.'

Kimbedey, :J September.

~ voor een E~IIICh.
W&anlemenden Adminatra-
p!'e8ent.

vrijeteUing 'S'aD In'eet "oor
van priTi~. Uit.pzuk

"
lngenil'ur, om £73,000

OPlrllllm.lb. ena., der elaima, UI
)&irin!r goedgwlrenrd

lf
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