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DEEL 49·

Koop uit,dei'Ha f ... tfilltTttRDAG
n 2 ja~~ , oud) ., e":t',tWa-'COlld'itie. 'getet:lcl' i~,;~!'t1'( "I TEN' 11

6811 worden ivoor . Seplembt'r J8;,9.
en ~erkocT)t ~u"en, in het Boveulaud, '

A EDE . i ~
• ,. i ; i;

Beste Gegoten Sta~n Wijne-aard SchdJffels,I ~
i ' '. EN, '.~! ,·:idezer,. ,(,nU!\'T STALE!\' E~ -~~GOTEX STALE!\'~~!Vf~'

4an Handelaars ~ de'Stad en ~uit~n.
! '1 i ',. I - 1

! EATON, BUSK & CO."
. • I 1

HEBBEN THANSl ~NTV ANGEN HUNNE • ! i f
. . I ~ , ~

EER STE I N:Y·O, ERE N V A ~ I', i,

Nieuwe Lente eft Zomer Godder~n.
• i . ,,.....- ~'., I

EN HEB~EN: ~EDE TE KOOP ~;; jl
Rio Koffie' ,I ~
Witte en Gele ·$uiker
Brandram's Zwavel
Gossa.ges 'Zeep ~I, "
Gegalvan~eerd JJzer
Gra.ven \1

Wa,gendoek l~
Graan- en WoIZillen
Ka8.rsen Ii .
Kruidenierswa.r~n, enz',
, '; I ,

I' , ,lil' ~',. j,

~ ), t·. ',' ,;..' I,'" i '; "'.: .:,....jij~....:.. '.." ,11:.I~..,.!i,
±",,·L,t;J ·':;·"oi;,·._J,~;t!";'~f,;?·',;;,'~"'A~:_,;~J~",:',""-'.".,? 7U~,.if,'" ",,,;,.-4.cti,,,,~...... IIiIIIIiI... IllllïiIliïlilili_1liïillili1iiilllll1IiIIiIIIiI . " I

L'
.[le Sioombootmaetscbappij "UNION" ' :MUILEZ

(GELIJlITEl!.JW). ! " . , .L;,4 ......
1

DeStoolDbooten 71i1'pD vertr,u1"n. ab VOI.,t:-fD·.-.!.' E' 0. d t'l '. I'. -,., " n erge et" ,ent e
NAAR ENGELANO,~ .~"-:.. ~, jOJJgc.J.~"lIe.Ue-fl. te

OIl![DEB ANDEREN DINGSDACI: i 85 EI.e1s en 8 jolt"!! .
DANUBK, Kapt. GRIFPI.", H-;'S,'ptember. ! district Rivt'lsdalt'. ,A':IJZ
DCRB.A~, Klbt. \\',HIJ,;IOH, 30 ~-pl"'l\I.I'r. - tlaar'up Euls op uien dng ,
Nl: I:ll.\N, Kapt. J:lAINDRIDGE, 14 October,
ARA~, Kapt. C,\)~ICS, 28 October.

. THOS. F. FULU:n,
'Ci'rkl('ur (i,., cr",,1 H.Of Zuid Af ;ka.

zrrn, 'FN OOST AFRIKA ANSClIE

KONINKLIJKE MAILDIENST,::

Oakdllle, niSI. RiveiS; ':
4·Sépll'lIlun 18ï!).

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

Naar Engeland, via $adeira. OOPING

Naar Mosselbaai, Algoabaai, Kowie en
Oost Londen." DI<; Ko'. :'\l~ilsi(l()rnbuot AIL\B.

~ ~, S,.R. P. CAINES, K.M.I:.
" \~~ Gt'zagTo,",dJcr. v er wacht van E"gl"
"';"~-:_-'lI;_:.:IOla:;tl oiutr er t l S ~ nt ember, ?Id vr.
treskeu H.ar bO\'t"I'L!~r-n1 I i,· II:l~'t'lI~ y, 0 Ir I nl!,!

lDc~,JiJk na d· ",-i, lf v,,,, h"r' j':"''1{SL,dsch'
I',;ID~, Om Vr,'cbt uf P ..SS'!!'· .: c n li nunzre k
tril Kant, r< Vd" tit' :-;ioo",to,j[ '\1.noch"PI.i,i
" Lnio.r," No. 02, Ad.I- ley,' n,d,

Naar Port Nata.l. Delagoabaai. Inham·
bane, Quillimane, Mozambil1ue, ~a.n-
zibar, aandoende .Mosselbaai. Algoa-
baai. Ko~~ en Oost Londen. alleenlijk
om Pa.ss'«iers en Mails te lan en.

D' I' ". .. ,,1. \1" I~. I·. \(,nll'~'-J'" . UI stoon. JU ,I,
_~ .-\:-:lATIl:, 1-:. J LITTL!TO~,

G<'a~VOrrce-. 1..1 vr-r r. e~ k Il al-, b 1\, 'Lt !l:cl,I,
zor,d;a mn e li.k, i,\ I' :':l' kiln", \'.11' " ],;:" .. i, J; .
Mail,'ei ml oot Araó, ";11' EII~":,, I (Jm Vrnc ht
en p,·,'~a;':f· rloe. men.,. i:;ii ~~)'~ ".an,. bc' I~a' '01)" j
der :'-laat:chlpPIi .. U',i(II', Xo. b:!, A"d,'rl y
.traal.· I

1 Bakkar
1 Extra W '
1 Homby'sjl.....a..cu ......~" ....... ;l'"
3 Karns, 6
12 Emmers,

Halft~g
1 Lot Hou

Verder zullen er
worden verkocht, die
worden~

10 Ertra Tette Slagto~se",
20 no. do. korijclI.

. BTIGLING.
Op Maandag, tsden dezer, J..W. 1\100.....1&. .. ,.&;1.&;1 .',Afslagers.
~AI. II, On~pr~pte.·ke, cl, I~ll.i,,~ Iln' I v<r-I ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~:~'"~~;::'~:";~':::'::',:';~J,';~:;:k\:,;:;:,:; PU B'L lE'
Pa",l, 4 S'pt. lb7a.

DEVILLIERS, F A'URE &: Co , ~fsla.gers

]/ 1~1\l': .Publitk{~ Ve
j nrll~ OHr cic n

llarl,tgrbouw
"

.
,

,

,

PUBLIEKE ~ERl\OOl)J;\U ;Op: Don
~I~\~LMESBURY,

~ V.\~

40 PAARDEN,
2 et' 3 janr

.
curl, ,,!",li1ron rIt..'r

Heeft pas Godetfroy "

Co.Hé z~1bjj 3e1fguheid w.rden
.rdeu 'dri.;;end YM'.&U(;Dl, tegeuwoordig

Ijlst,

i1l't Uapllort van het
voorgdegd. Alle .be"'"~II'eDIl)erl-U~~u
te zijlI.

Secretaris.DE Onnergete,kelld:1l !{elast floor .li Il h-r r
M. M, HA8S01l, 'all" Kaco cberg," zullen

bIJY'., l!emeld getnl P ..arden verkoepen

Op' Dingsdag, 16 Sept. 1879.
D Z~ Paarden zijn i!1;!e;iOdlt iu de Hantam en

ljol ~eHld Districten.

• J. W. MOORREES, J.ZIl. " Co."
Afslag, rio

Muaieipaliteits Il
9 Srptem

t
DE

BEKENDMAKING. .

DE Orde~inj.( va n d",~ B,o' dr,r ZentlrLI~!
J. J. RO!iSOL'W, le ZUUl'brl\;IK, z»], 1).""

pi.u.:, lu-bben op DON!'Jo:;Rf).\G, d('11 18d"
s r -tnber. De B,oeders L PI~rPIl nil. den
SIV\lien<lami'Chell Hi,,;! "ur :\" I'll,) t!'·7.r ult~f·

ucodi~d om dUHJann 9' {,I te Il' m.- .
S. HOFMEYR, D.D.,
l'('ndin~ 11'~:r'(Jtor roer d, Il
, SWI'Il,nd.m<cht'1I Hin!:.

.r .... '.... --11..... Prij Uil, allen gema"akl
azens, heel gemakkelijk

j Kruiw.grlls. Wagtos,
'2d. tot 3 I.

M, c1.a·,i;ch, ;\[ uz iknnl, Diik
t-. KRilpstad" .zicD, Alle' t,,~

PA 11AFI:\ E·I\AGCHgLS,
houders. Dae tij" gelcbikt
"P!lruikl wor,lt. Alle HJOrten
~cboll:mel\toelt-II, KiuJeratoe:lj,
(Ic Zon:.r oplllllJtlen i" ~roolc ,.

l'ATENTE VLEESCmlA
II ui~bolldi"p'. Kasplaarzen
tn Royal Koorcl, Hoaten

50 DOlECij" MUURMATT
I<:euSp,ei.eul a8so~tirt>ellt
Etn FraAl II58OrIlme" L

Violen, OoDcertinaa e~ CroqllleUllteJ.len:

l.~n ••• itd IJzer mlt )(op~'tn Oli,.
d..t iii ,dr Huishoudiog

"_1"rI[et'~I. I.t'ullin'h Arm- en
nUItige Artikele". DU

KLEEDtliG voon KNAPF.:i E:i JONGEUEDEN.-
"an GI)()OMarir.e-Scrgc. Tw('cd en ~kcn, t('gCft

Matigo Prijzen; alsook St{'rke WlDt~rlaarzen
~OO:- Knapen. JongeliedrFl, Mans cu V~uweD-
Overjassen en lJlslers voor Heeren, .~lI~muD·
teodo kwaliteit. Pilot cu \\' itoey. RIJg'Jasscn
Jnvrroess Mant,els VOOI" Jungen!! en Mans. ),0
Kistrn Ftanscho ~choeDcn en Pantoffels 'cor
llr\rnrs, ;;00 Paar OH'l'schoenen, JODgen8klee
aln!;. ccn uitgebreid IlBsortiment" vaD nienwen
6rn~ak, en ZeemanspakkeD.-PACJnHB & Co.,
Sta:ldard 1rleedermaguijD

Gereec'achap yoor de
:.n.llto'llel.8 • ..an Vilt. Molton

No ',55~

.&..lI!f&ito1If-L---ANB0SSCH
,

GenOG.ts"',jLA.IM
ENE ~ll:erl1('el,e Vergadering

in ,de: R'Iadzaal alhier. op

SEPT.

i,
I'· i 'PP :Isden September
1 '
: I I· !'BBpUAnz

Yan dit Genootschap t •

'8 MORGBNS. " ZOO VOORBIJ," '
~4-~VIEREN, PIQU

Stellell~08ch. 11 Sept, 1879.
. i 4G Jo.ge Dea~ICel,.... i. a

, 0.... .
.1 IStr.i"o~tl •

, I i'pea kar (rente klu)
! i liPalI' traaije Tai~ea. '
: [ -- .
Ot ~ !ilecr Duw Tu saox, die )00 wel ~~e,~
.• ui a's een l' nner vaD Pearden, eu die JUl!'

)I~ks ~(~'-'o!ld, heert welke P ..arden hij opbreDl'Io
Ii~ert opk.. !i~ze Paardt!~ . uitge10cht ell met &or,
opgeb'~gt 10 extra OOI,dllle. :

I ;
E. H. TU NOORDEN. r

lagu. :

L~Hl TWEN- YMAN.·
i !' . ['
1 ' ONTS .'. EN, THANS: ''J,IEI,'\ ING DRAAD. Galvanische . lochtt'n en E"kt-If'. Houten ~:

M,"dll" en Klapper. Touw. pen Scharen, Sikkel •• Zeiss'
di kan ten;' dubbele en enkele. alle .. Il, Spijkers. Wa~en.meer. .

]erpenti;n.,. '~topl't'r\\'. Lijm, Hnrs, AI Loo~en Pij.pen, Kruiwale~s.
~etels, SIIJW en Molellstecnen. Vens TOIlet SpIegel., en Vernis •.

,. I • i ' . EEN G VOORRAAD VAN

Assen, Veren, IJzer- en rwaren alfijd ilL.aoP Vette Kaa.~he·· Schapen en,
. aap " Merino do.

ZUL~.EN worden vr rkoelit op j •

,Do~derdag, den IBden duer, ", , .

le~ K'ipbi~u.el Sla i-, I\oeb-'g, teo elf ure prtcitaJ
Z~ lUllt~' zl,l;r-r pre!tlt zijn. i

J. J. MAL.\N. D.ID,
;We!li~~IOII. 10 Sep'.1879,

-+--~------~--~ ~~~ I

,. . ~l
4~ Extra. Vette Zware Slagtouen )
3Q dol do. ~TrekoS88n en Xoeijen I
25 Pa~i'den en Merries, van 2 tot 3 jarenl

. oud~ meest :-.11en Gedresseerd, waar.,
~onder epIe parelt zijn. . !

2, Extra Ka.rezeli, groot en goed. ' i
Qp Maandag, 22 dezer, [:'
ZAI~ ~e (),,(l",!.!I'IPeken'!e publiek dOtD Yer-~

koopen, le "I.prnu'. Slalie, boyeDgru:eldr
liIIl Oe '" 'Il PomdOll, rli~ r.ek,'r preseet lullen I

liH, en die ge .. I1:11 bor"d worde .. goed te zijn. t·
, H. L PEPLEQ. P.b. 1
PII~rl, 10 S t. 1879. ' I
1>e Villiers, Faure & Co., AtaJagera. i

HEBBEN
ALLÉ DAGEN,

'. 'i

i
1

i

Brand-am's Bloem van
qEORGESTRAAT.

J. G.
i!·
,!

;.i

ZWAVEL'V
"

WIJNGAARDEN.
, ~! .'t ~.

i!j ,

& ~lC :~). ,
li
il

Zwav~1 1!t
n Ezelhengst te

Q ~~o R G E
i ,

Jaarlijksehen
I
j'
.,

HUN

rand-arn's
GEN,

: ~~
l
i'

Bloem
'; 'f:, .;; '!

Koop f";_-. :
Voor~aad.:

ONTV
, ;~.-

'. c',I

In Vaten van 200 1 100 lb. li IJ 'oen ..O"J~r.:etec"e .."e. lI!ew~rbo. rgd goed 'l!
le ZIJt! :blJ Paa.l;den Mernes. Indien •

I bevoo« III uit ':rU IWDd 'l'erkocbt op deo !

1 eli de7.t..,., pulJl~!l~ ('p do p .. rdel,-Y"Dd~ti. i
ti.· heeren ct. VIlllrl!, Faure k Co. u.1 hij u I

ut!! St 'Iic wor.le-, vvrkoeh-. ' __' i-
P. A. MIJBtrRGB. . 1

1oo8tenberg, 8 Stpt. 1879.

!

~

NGEVOERDE HENGST.
El' Opre'gll!~t.el,le v olblo d IDgnoerde
Paard" SYDNEY." gnnld iin-1876

Woensdag aanst., den 10dtD deur'
tionetrd wordtn ,op .!e Plaats \'all den b~e;

D.bij Zou'lri\ier. uiwaar mm lID-
kA" heenz end-n, den 8tamboc:-m ill&Ïeo '

le hij tondcrhed, n verUem'D. "

VOOR £8 KONTANT..-

:INGEVOERDE VOLBLOED
~ENGST "8ERZ~LIUS."

de Plaats van den Heer LG17I8
PICOARD, tegenover het ObserYa-,

~"''''t.,_ te Zoutrivier .
.u.&l.tl~. ~.. zal gedurende dit &ai.
een beperkt aantalllll&RRU8 bedie-

£8 elk
ALIN<J: ~~NTAMT. Aannaar

een SCbrffteliJke Order te r8lChieden
Ondëqeteekend.e

C; HUNTER BOD080 ••
A.dderleystraa.t. 38, Xa&pttad.~,__-
'l'E KOOP:

. 801looLOEBOUWQ der hrel.
ache Kerk te Malmeabury. t . '

bewBjtl'n bij deu heer J. M.n:W&Lr. iq"-
Stálld&rd Balk· ,.., -

! j

l',



J&79•.

Muilezels' ,

LEDE On.Jergeteeken
laat door den

lA I Voor dlo(l8 re ken ing

. Dingsdag,Muilezels r , , rEa
KUILS

STUT & '(JO.A. Ohl.IOIl.
C. ~f,.burgh
D. MuJie
r. HeMt 'ie, L \V.R.
A lJ. Kryllall'l'l'
,. H. He,1elingbuijl
DA. G. W. Steg.Alln
Eerw. J. nahioowita
W, Fltmillg, L \V.V.
Kapt. VAn de Ven.

RFOORD. Hon.: TheduIier.
MEYR, Jr., L,W,V., HOD. or.:....'••n••

. ,~
PUBLIEKE VEHKOOPING . , ..

Bezendingen LENTE· en zOOP.-:
alle Departementen.

Katoenen l"o.brikaten, Kostnknes
Kantwerk, enz., In eindelbozé

THI

MQNTEVIDEO MUilEZELS, SPECIALITEITEN in
Mantels, ljoa,flRI·Llli.ell!1J)

verscheiden'
OP

den
50 Schap-n 1'11 Bokken
10 Exra Velle Kapnt
I WRgen compleet, 1

pleet r
1 Kruiw.ll(e". 1 Span lnk:.e I

I S:J8n 'l'Ulgt'lI. 10 VJi'akkell .
1 Gemest, Grt>ot. nik, Vet
I Lot Zwe-pstok ken, 1 Za'ltl
1 Oe.eer, 1 IIliisk!ok( I \Vaterkn

DINGSDAG, ,SEPT.,23 btilnilrn, gesehikt voor hd tele ••
8tailDd~ Jaargdijd". :

43: Schakeringen, met bijbe~lO~r~nJc Zijde
.IJ, ,-",uv. Kepers, Pompadour's ID 7.1)dt', Sateen

'I.. t:~v.,... Kostumen in nieuwe ~Iatel'ialen, alsmed~
nderen. - f •

Fa.ncy Departement~n..

TE KLAPMUTS STATIE. . Yerzotkt drinlll'nd nteekeninj-en ten
, b(>lIger IterY«!lId41 ill DamHralillHI.
e boeren hebben reed. IQIl~et,~e"end :_

behoeve '''" oed

DE Olld.'g~'" kell,lell, behoorlijk !(t'lllRt, zullen
, 'ftl, bove"!!t'meld a-nbieder,

I
De Nieuwe Fransche

en Satijn, rranscne
en B:\tti~t,
een groot asso

130 MONTEVIDEO MUilEZELS,
"'eland i" uitmunt. ode cOllditie ex Fransehe Bark
.. St. l+errv," sp('ci·,:L! uit(!~/ocht voor delt
:M~r~t rn -r k. ('(i "H ecu d, r beste b"lrllelj"gen
ooit hier ai.n::(·br ,l:.!t.

·110 0
10 lO
so 0
20 U

• 10 lo
60 0
6'.1 0
25 t,

• 20 0
7 1u

lI) 0
'JO 0
Ó 0.

Weel J J II o(U1P;yr
\v ol Steph, de ~oek
A M J de Villiers
Sde Villi.,.
. L Heiuaud
Dutchman
AM. Gimëuez
TlH. L J de JplIgl.
F Lurz ~ •
G F Stoll.
Sommen belleden o'
Mej C btorek __

I )Je, Heer en Mej. Jo •• de Kock
J H Pcntz

j

' We~ JI~yle,eld
lIfej. A Lotz
J')v;d. 1.01&

o Een Vriend _
• L C l\1cLacblcm
o A Koch
U Julius Wocke
o J N Louw .:
o W H Fockclil
o . Me] J Herbst
() A J 1. Prnlz
n W.d A FllUe _
6 Mej un Stueren
(j Wed J Leibbtcmdt
6 JOllltcj R de VilIi.rII
OPA Friederich. ' _
o }<' L til J N Llltl
6 Mej Herbst _
II Jongej Herhst
o J J C de Villiers

Fick,&- Co _
«. eli ll~vr. W Robertson

i _ r; 0
o
u
o
o
11 ,_ I

o Dames- en KinderkolTsljy" ~~.rll..u alle tinten eh grobtteu, Grnauwe en Lichte ~~
(l . kle~"ige, .....",.""',,eni, met 2, 4 eu G Knoopjes, Kanten Kragen en
o Manchetten, Kraagjes en' Stellen, }<~ffencu Geborduurde Indische
~ Neteldoeksehe do nienwe Sneeuwvlok, T:llle voor ModelV~rk
o I ene., enz. I '
g S~alell worden IIvr~'l~ ,+ij naar alle deeleu 4(~r
g olJi~ ,gczHIUleJl.: ~
o
o
o
o
o

enz. enz.

J. J 1I0FMEYR sr. ZOO~,

Af.llgers.

PUBLIEKE rEHI\OOPING
Y,\~ :H:~

. A,\:< DE
MAGAZIJN TAFORD.& CO. ADD.EHLEl:'.

I.,

STHAAT.:
, .Noorder Paarl. KLEINHANDEL,

AAN
R. SS & Co.

I '

Bezending' hunner Patente i

rvOOR WIJNGAARDEN ..
dool· Wijnbocren van Constantia, (el)

ijo(raad Etl'erell in gebruik. '___SSl &00 CO.,
I KAAPSTAD ..

·Publieke Verkooping

10
2
2
2
I
1
1
,5
ij
, ó

o
u
o
o
o
o

. 0

e de ZakelI vali h::ll:e Brandasslll"lilé~e',
gentel~ in de Buitcilllistricten aan le
al degenen, die genegen zijn z'Joda.n~g

I

~ DEZE Maa.tsch
o r : uit te breiden. J

o stellen, en ial ::u.1112loek
~ Agent:schul' up zich· te
o
6
U
o
o
o
o

J~'P. ,HERMAN, Secretaris.

DURBANSCHE
SCIII\ II PSt' IIUTTI~RS-l'EU ~I(~IGI'G.High Slw iff'ti Office, ""', '

18711,: r

rsllpre~e: \)riemaandelijksch Schijfschieten op:
Vlace +- t DINGSDAG, 16 dezer, ten 10 ure, v.m.

; I I! : I i

. HEE*-:EE:\'I'~ AI~ell1e~Cle Bij-enkomst "'An Lede.
~G. '! '! l.d! gor!. "d .. e "orden ill dr. lIof~,," Ion ~
8~9 al ~o ::u'C', II.Dl·t 'op cl~u'klfjcn riag. \\ aarb.ij alle Lrd .,"
.; " I r , vclI~acl.t Iwo:tlclI tcgcnlVt)orJI~ t· ZIJ~. i
r'lIrrllLur~, I,

.. I ,I

IN Ex·cutiou. of t.he Ju,lgrn'
Court, the follow in~ Sale

Di vision of F

GAREL JACOQUS JOHA
DEN vereus .J()H:\' IJ,

:S..cr-tari •.

--- ._~------------

C'';A L'TI ~TI \
! '.....1..,. \ •

(TWEEDE GEMEENTE).:
,

EE'\ BAZ:\,\ It l:lli hillier ,!,:ehouden wor.Jen i
op ,

,. • ed 3 0 t I i BE\'ALLE:-.i np hed-n un
!I'IJ ag,· c., S79, ; Z')OIl, de I(clief,l. fchti!"flOot

i .1. N. HtJCH::'\
(D.V,; tot !Lj, in,.: v.m h et Prfdiil;~ntsf",,(ls. I·· Ka • ,I l'~ S' 18-9

I I ""'p,,au, M c:'pr. ,.Behal-e Haud wcrk, t>eba., en-. zulleu OOI> /' , _
yerkoritt .. ,'r,I", : ----:-----t----~t>_.

O 300 .;: h I HEI) LX ii ous CCII lirf Doch, tntrent "c apen ,
Struisvederen
Biltong
Zeep, enz. ~nz"

G. A. ::;CHOLTB, V.D.M.

Hxr '·'OUAXJJtntIJ!lrAATSCl-l FAl!!LI;;BL.U,'· iB
:tijdschrift dat vele belangwekkende, l~erz"rne p.D

~nte stukken bevat. Anngesien het eeD hIJ::
tot De E.epreAS iF. zoo wordt bet" voor niet

en zal binnen kort door fl'ebeel Zuid-
noord naar zuid, ell van I)O~t DMr ""est

Op bet eogenblik is het rn7l1iJir-!Jlnd
kend, llan.p-ezien daarin cl e HoJllI.lld-
"an het bekwame werk van den lJ""T

YL WAnv: "De Hedendeazsche Trans-
. De E.rprt.u wordt uit{;e~e ..en door

'~'~""'U"P~"j van Oranje Vrij8ta11~b~ Bur;:ert
het nieuws nn dell Vrii~t.'lat. ook

jke berigten uit Natal, de Trno8falll,
~",lip"ojo'nle, Diamantvelden en Europa, Inteeke-

Ik E.rpr__ i:l is, (:d. ill 't )I\.V,·

'H"pu;i.""". te worden ~maa.k~ ten kantore .fao DJ
Bloemfonwin, O.:V .. StBat.-f ADV./

Paarl. ~ Sep. 18 7~,

ONDER.\VI

BaJlhoe\ I 9 September 1879.

~N Ond-r « ijz(lr. A fri~~n'r, _ •
het lIell one 'Examell h
ke nnis bCf,ft van hel Lal I
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Orgelist Benoodigd, Het bevat kalkdeelen, salpeter ellS, en brUiIOht
ID suren Ook veel VaD den YnJetaatacheo ~
Mod 18 fan eene anuere }&lIUlustelhog ciao !de
koloniale l)e V nJstaAtlcho sobapenboerea.
kennen selv8U het beat. desze1& 1ut.worlciDg op
lammeren on sehape I

Mell geeft hter 10 dO/.8 streken gOede pnJlllllli
voor vellen soo zelt's dat VMJstatera die YOOl'
het eerst er do prooi van nemeo. er ,erbuIJd,
o,er waren Dit komt OII1~t de vellen ~
atreken gezonten IUJU met het loo.t dezer puut.,
du lang tegen bederf beatand, en hunne ZaOII~
held behouden Daarom hondt men &Dlka ~
eeoe \"ellage spekulatIe Behalve chloor eo. SOA
bevat dIt zont oog andere ~nddeeloo dIe ..
waarschlJnhJk deze eigenschap &aD geven Me6e
Ceadookscbe lekkeflllJ IS do bont van een
Kaapsche» hamel, gewest op de gelUlge bOIOh-
les valt Vlek poort eli gezolltcn met lIarai8-
on;l"mlcn zout ..

wolkoopers le Port Elizabeth on waaschem
tenhage zlln er bijsonder op gesteld OlD

te krijgen die afkomstig 18 Yan schapen d.
zomer IJl hoog koel veld en den wUIter JD
warm veld hebben doorgebra~t, want dit

vereischte om de deugd der wol ~
16 het toe te schrijven d,*

scbapcnboereu III dese streken, d~
dit dlStnkt en wmterveld 1I1,h!t
Lebbeu zooa18 de Vermaak. ell

, en EIattlllgbs vermaard geworden IlJIl
do roortn ffehJke ra~men die Zij levereG.
krullllng \ an het Rambouilletscbe «:fa

~aI.:818C[le ras 18 het waaraan men thans d,.
begiut te geveu Vaal"van heeft d"

P J Cloete con tl"oePJe Jonge ra.mmeo~1
den V rljst.nat deukt In te stul,"en D

he wol IS bekend als de duurs~, en
schapen heeft men bevonden bier dat ZIJ h~

vleesch en vetheid bijzonder goed hou.den la
IIware tijden !
I Op den lldeo ~ngustus overleed te Molten,
Oe echtgeneete van den onden heer WIllel4
*e ju vroeger van Ouverwacht, de Hantam,
elu het Boventand lit den ouderdom 'fan biJn4
38 Jal en Tot eeolgc maandes voor haren dood
\Vas de oude tante nog bijeonder ftl6Ch en work!
zllam zoo als altijd, doelt verVIel toen III een,
OiO verklaarbp.re krachteloosheid, IU welke zi~
zacht eo kalm \vegk" ijude I

In het began van Augustus IS het lO Burt
gtersdorps straten beslecht of de blanke dan wet
<lp zwarte haas IS m ZUid Afnka Eene afdee'i
hng der Graaff Reinetscho Boerenruiterij doo-f
~nrgel"8dorp huisw aart keerende v!ln het too,
neel des oorlogs '-1 vak keerde bij het dorp He~
moot erkend worden dnt ZIJ hnnoe 'l"erlosstng..
run op" ach t staan wat zeer IUldruehtuz!
\ iel Jc ] en Kaffersclio constabel \\ ilde be~
hieriu to keer j.(OOIl doch ronder te sla.goo Het:.
"as echter "at erg toen hij trachtte bno eenq '}
nn iere huisvest ing te verschaflou dan hnunes
10 tun Het l.:n:am tot hoog'e woordeo De
constabel verweet I u I dnt 11.11 .Moro I niet had I
den kuur en O'l'er"IIIICU .HII dreigde heu te
laten I nk ken v In de lokatie k iffers en bragt die!
tEin "clale van eeuige houderden ook werkelijki
tEln ....creel t, allou gt:IT:I.( oud mo kooplnerte$,1
Ur! ha djo rcl Yeomaury dit eieude glOg hul~
zo I en bij de lorpeli I!{ II Uit gelukt sijude,
wapet deu zich de blal keu met !It l~bcugelB!
(~\ude en Ijzers) cu levendou de kaffers slag)
met zulk effect dut de laatsten verplicht warcUJ
b~u heil I co \ lucht te zoeken DeD volgendc!lt
dtg 1\ erdeu do schnldijren eonder oudcrseheid,'
naar verdienst ~tStraft door den ~fi\g'lstra.a.t
I

~l\i d·~[tih.'~\ll.r:»

DI

rmruste rre wedersproken
lokte, dat do munsters heel
zpl er lrom 0\ el zaken
raadplcr{eu en wel ve el

dat onopho

..
m n spiel WIL zout cu kop
schaal ter hand IJOWCIl '00
il tmuuteudo kwalite t ver 1
tegen w oordig niet gerogeld
opbrengst dezer p umen
de bu urt soms nog fil h
PIl I ou bIJ de Zltal tkc psn,

Zoodoende IS men hier IU
a( nu 1 bepaald OOI deel to
qn voordeel vrru belde
~e('t hoc spraakzaam h
'U.ulktl zaken Als ...het witte
scharu sch s gebrn I t mCI

ziu.lelijk VOOI komen Zwa; t
botel lijst Uil au tere witte
,Ieeseh lellen en..dClgel jke
erg op de kleur ann komt
Itlen kan mets andc s

l
aak al "at g kIen d :Meu
hel ~\\"al tkopsch zout het v
eo Ulet zoolang bedelf weert

I dit leerlooiers eo gIJ wcgsm
deu V rijstaat Zelfs het

j
wordt gercedehJk verkoel t of
pensont III le streek van DOl d
Ooslel VI jstaret eli IRLI er

I
I~ Ook de z lt ge glOnd u
p'l.pDen zou ('(n gercede

Istrel en tis Cl goedkoop i.o ..,~,",,,~.

wiel t dus op den spoor\l

I
e~ de steenkolen om hom \I cr
en I el Il besta lt de geheele
van do twee oostelijk e-iij IC

I "I neer het:" IItOI \" III do
deelen heeft opgelost of
heeft 0 dergnae beg III het
)) t bostnat II h t I aUI be
enkele zoutkorrels Zoodra
beglDt men met deu grond
m iken in het water Deze
allerlei vorm vierkar ten d.l1lf!1l0IOKen
dienen den zout oogsters tot
claims en m sschien ook om
helpens doch ID alle geval
het water door deu wind
gedrefen wordt Als het
verdampt IS schraapt men
of daartoe verYtull dlgdeD
elkaar en draagt het bU:lten Jc
moet men door het pekelwater
cu OVCl het scherpe wut
mlll Uit met eeu 1....0 Ibs
rug, IS geene kleIIlIgheid
zoullchlt e che noodlg IS om
uampeD DUD gebeurt Iret so
Iilat een 0 1verIVRchte regen
van de! zoutoogst do(.'t vcr'lol'eu

mulau,' .... '\f I zout eerst blllt"n de PIlD ge
betrekkelijk vetl g \laut als
aan brand steekt op een
daardoor zulk eeD har;
wat~lI"pl6ef maakt

Jareu v.k)r de stlCbtlDg
I ~ erd el gesprokeu om bJ
"allel epn dotp te Stl
liet zoo sleeLt ben..ntlLVo,~rcl
spo r \ p~ van Port Dil~8,oe~1l;r.zc'~
kopseh zout zal aaD gen
"cd J"I"creG ID priJs (DIet alt J
teg' I het zout dczer paDD
ouwenscLtehJk ZJD om, "
Mara shurg mot zak en
naar Versche Vallei De
zontz k "ODen m~t (lP

.""r-_IJ_e. zoutoogst IS cen echt
tot nog toe za men

zeep-aseh DU cn dan een eerl
mooIgen arme
De pn s van hd zont ID

tempel Cl n) een zooPJe per
fig zout Van daar velder
bei noodlg la, houdt de
tied m t dlO vau de ~~1>"af4:n.
v.out Uit deze pannen IS

duurder dan Zwartkop ch
hetd del Vn)staatsche zOlltJjanlllQn
Cradocksch zont goeden
staatsche zout UIDIet va.n de AII'P ............". Iliwau~'I~

•I - Tt'n olijke ~lIn de ~ AmenkMnscbe foort'l'lIIerfoI held UI) h~t mil en un p lbhe .. e werken kan dieDeIt
dM op "Juni Jl de 6...... olJlen ~e spooT'I)n ,.all

I dil "t LoUIS IJ'{ us MOUDt.IIlD nnd Southern-Hailwa~,
npdat all" foorherel(iselE'lI Wlirell getrotf~ binnep
d~o tIjd van 14 Ireo van" ,o~t II:: ( ..oot Bj d~
I~ omg~legd 'iadat de wlddemllCbttrem TIUl 'Jl
JUni Will! g.,~erd be onnE"n ""fl!ehJeden duizanll
nl'biedclll ~ct omleg.cl!n en op den "Beten, 's tt+-
,*Idd"l,"!!ten uur kou Koelen VIlO bet omlleggen btoo
~roeeen oll"eveer 2000(X) duIM

l t=--1iIif' ZIE ïiLiOEGSEL. !

RICHMOND

(Vali OIl.:ell COl rUJNnltlent )

II September 18-9
De zomer Il; nu Inderdaad begonnen a.lle

dagen hebbeu WIJ "nrm weder Het veld tar
g~ed C I konden WIJ nu eell.lge regeubulell
kJ Men dan zou dit veel goed doen Doch,
g!lhJk 1:1 andere jaren waait ook nu de westen-
wind dl oog en verschroeiend eo bebeerscht ds
opstekende \I olkon d e door ZIJU geweld wordan
wtg"cv La,.,d

Prop ment P enaar 'AU do Stcllenbouche
K.~Icokschool, heeft zijne fanuile hier een
bdzoek gebrAcht. lJ I IS heden uaar do Kaap
sti~d \ ertrokkeu van \\ aar hU Zich per maa.llAlot

l
I ~ LI Europa zal begeren ~o.g~n WIJ hem ~
g(J:t;ondhc cl tcl U!{Zle I

De ?.~flk ran Ic heer Dr ok die beschnldlgd!
IS ",e\\oldull v n meineed zal lO Novomber te
Knapstad voorkomou en dus uiet te Richmond

De 1 ft gaf onlangs ceno opgave van he~ i
aanta l mudden grAan don Let distrikt ~aar- ..
III,"S verbou wd worden Volgena het blad zoo.
dit ruim 10 Ol)() mud bo Iragen AI aaostonds
s hierop door eman i Il het blad aangemerIct,
cl lit men deze opgave zeker op een derde mmdcm
moet stellen J uist de aausienlijkste boerelli
doen hier het unusto Ran den landbouweIl;
Illechts de middelklasse en arme boeren voorzIen
de markt van p oduktcn In de Erq, vau bed_
'dlllchlJDt eene opgave van den heer lzaa.k:
'lt van ZIJl van bet nantal mndden graa.n mI ZlIlld Wmtervcld ge rouueu De op~re ver-

Ill(sclledl.(l Ischilt met die 11 de E a eventjes 1 7u9 mudden
bij minder Nil zal bet verschil Hl do andere deelen

iHI"",;t.~,ronts van On8distrikt ook zekernoemeDsl'iaardlgzlJnoj
riêkell:i:l()dder I Volgens den census van 1875 bedroeg het aantal

valt b~shels koren (va.lI Boder. gronen wordt Ulet
den gemeld dlo zIJn 7le"ker ondel het getal begrepen) ~

lende I ~ (JI8 of rnlln <) uOU DlU~ Uat IS dos dd
b~lft minder dan de opgave ID de Era Doo,
do dloogo eo oDgunjlttge Jal en na 187 i) IS bej
gatal verbouwde .ulUdden gl1LllUlit oos distrikt'
cei der vermlDdord dan yermeerderd De opgave
lit de E a IS teu belYlJ~ te Ineer V&q. welke
wharde dergtlllJ kc berekeRlngeu ID sommige
n~nl'is bladen moeteD geacht worden

Dd H enl ti F P£ S ale heeft. de ~"ed+ I
Gel-.f Kerk I den 0 V riJ s ta.a.t een slag IU het t
aal1",ezlcbt gtgcven door Ltare predlkauteq

V IL 1(1 :Jonyens (kw 'jongeDs ) l all '1tellJmb08ch 'ti
UI noc lDC I .R'l:t blad was vertoornd omda~ I
lJiS vila der Lu gen te Kroollstad de Eptsko,pal.

I
Ptosehetcumakul"S DIet goedschiks hau ~O,
hj!t gaan nn dllar z Ju toorn Jegens Ab.,
pred kanten der Ned Ger Kerk In dat la.ud DIj
El PU 1 zal echter spoedig Zien hoo~r bl) ZIC*
zelveu heeft benadeelt! en geen fatsoen Ijk ~
III deD 0 '\ r staat zal langer le7.er of tnt.eekll!"
Daar van zulk cc I vn I cn smerig blad mlle.,.

} I hmO n \K r \ 001. KA~'nOUH
BEllOF I [}< ~

i
I
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MIN vnAAGT, €COI SPArt TREKDIe .
REN 0'11 en, tnH olntrpnt 5/"1{) b

b- la '1':1 'ViJgen te h'lll"en vali bd S'alio~
Fr~se r!Jur~.,'f'(; na-r Kim'll'rl, y. G~::"d~d.n
lC~l.~~Tel1 hu :,lIe voor .. a:mlen in p~~,1U of ~hrir
tf'hJk op '" g' V"II tt'U kantore 'an den hW II
BUUBTI, SI. George~tr".t, SS, te K~:ilJatad:
tt·lfeDOvrr de Zuid-ACriÏlaaoscbe B.,nk., , i

~ Srp rmber. I
, !---------------------------+--

~ i

.s,a ~,~~. ~ ...iih ,-l"':!
~4i; ...,..~:.&.~~~~:rIIiI ~

DI~ 0" ';er~, t"e~ "lid., hebu- n pa, 1',., D~:u.i!
uut va ,~. n, en y, rw ..cbt':11 v·.tderc Itz '.

dinge» Ilr" DI£r.hIDI 'fan
"_..i ,

Ham ,
Spek S

!.

'UPE
,KOOPMAN,

scihn:rs.. EN ctlllSSIR AGBNT,

H TI, Aan Boeren en Anderen.NOL. • i

GENTENNo. 55, ST. G:IORGEBTBAH,
I

Tegenover dl Zuid.~he Bank.'. ' "
~
~,O~DEBLINGE JLUTSClUPPIJ

T.U

1 EVE N SVE ft ZEKEfll N G
~AN DE KAAP DE GOE?E .1l00P
, (ltlUTUAL.)

Dt EERSTVOLGENDE DRIEJAARLIJK.
, SCHE VEKDEELING VAN WINSTEN
zal pl~áts hE'Lben op de J~ARUJISCHE V~R-

:, GADI~HING v AN LY.IJEN, te wordeD gthoudE'n
, Troel? In AugU8tus 1880.

Alle H)ór dec Ist. u Nonmber .an.taand~
uit~er,ikte Pofissen lullen a.lispr .. " hobbeD op
Een Jaar valI den alsdan toe te kenn~n'.BonUi.

Men grIieyo derbalve . do Vooratellen tot
Aasuuntic onverwijld in te sOl.d.n ten hoofd.
• ka"tore te Kaapetad, of dooe midd.1 ...1Ul de
Agell~u der M.a'schappij.

. . J. C. 0lE, Secret.ris.

Kalpalad, 4 Seplembl r 1879.

ut, Noten Uitstekend in kwaliteit en
goedkoop.

,ZUID AFRIKAANSCHE

WijDbou:wersve~eenigi.g,
(GEUMITEERD).

Zullen in' het Zoetemelksche Kaas.
41

Iet Suikerbe~ide, Gekookte Ran; in
blikken van 2 lb.

Halfgezouten Rundvleesch In blilken
van 21b.

80,
i

Buseks en Estensen's Deensche Botet
, Cacao en Choclade
Suikergoed in groote verscheidenheid
Huntley & Palmer's Beschuitjes, :alle

·soorten,
BLOEM- en GROENTEZADEN wan

t

Oal ter &; Co., Zaadlevera.nciers ~an
de Koningin. " i ,

, E. S. Sl\lIT~H&; <Lt

,
,..-----j

.tDnES, NIJ. l-
het Tramw
STAD.

,

: BIJ J. C. JUTA,
Boekhandelaar te Kaapstad,

i • VERSCHUilT TH.UiSI. . ,

leD b~langrijk Werk voor Wij!l. en Spiri
; tushandelaars en Stokers.

--~-----

~ 1

, 1 Te Koop tegen de Laagstc Markt.
prijzen.

S.;R\'A~S ,'.tN DEI BIJL£:

J~ H. ;~<"R0
". '" "

Handelaar ,iD Bo~;ken en' S~hrjj
WENSCHT zijn opregten qan'k te hetuigen aan ...

Publiek in hét algemeen,l voor hunne milde onde O\i'VU4'LU

de laatste drie 'jaren, en neemt ~ vrijheid hun te berigten
DOWTHW ArrE een Vennoot is gewordery-n zijne Bezi
voortgezet van nu af als de Firma

ROSE & .OWTHW

;.. Dr. Hahn's Vergelijkende Tafels van
e,ke's en Oamer's Hydrometer.

Tegenover hét Spoorwegstation.nil iW,'rk 'I(e,ft ten doel om de"g~nrn, die
CARTIIiA'g Hydrometer j:rbruikeD, nan te rconen
welke ~é<, juiste ~t,rkle 'fan den t5pirilus of den
~raode~jn, dien zij koepen en 'f,rkooJl4'n,ia, ,ol.
J.:l'ns ,I~ me-r I a",uwkl'urige befCbrijfillg in
STn's iTu(t'ls.

Zij die huu 8pi(itu~ en Brand.wijo '011[en8
CARTI!!R'S Hjdromerer 1'erkocbt hebben, hebben
d"",bij : in a-nmer], elijke mate 'l'ediee j1,le"en,
w~lke ,'I'erlietett !l'en ksn 1'oorkom~n door bpt
B~k vnn Ilr. HAHN le lBaIJpTegen. '

Prijs, 78. 6d., per Boekpost 88.

!.-------------- --_ -_.~-4-

lEVE
r .

G EN LEVER ....
fent eelJ nimmer falend

I .
EIGE~SCHAPPEN ',,,,w'!._~"

in het i g-estel ,dd I

. en doortrekken, zontler
Bloed) olimogeliJk z ijn ..
orbelieed- ein, G .
rdedaagsehe en Kwlla.1MI.... III7 ..

, Verstopping en alle 8

"orden. jAls een HUI'lslncqlCj
n 1>oeltre,(fendheid. bij le

GE AGENTE,
, Ion nade, Orae .
.tltrhtcl~D, Gd~i~seh"
..+- op ~u.ek. .

HOlMA USSE ·~!!.Berigt UO. Aa.d ee I........ j
) , IERBIJ gesc'bi,dt ke!lnisT~\'ing, Ilati in
" gevolge Artikel 7 (it r Alde van Ovtrfeo.

;, komst v"n d('7,e Verp• uigin,:. ern .. "erd ere storti Il
li ,I "I" £2 :Hr A,,"del'l op ,j~ A'lldc'I=" in 4eze

I W Mr zij, met de laatste verandetin en verbeteringen elfe zijn f;1"~"""'n. in: I v' reelli;;i,,~ Iii Ujlo!c\'I:J.,ltl, I'll d"t, , evlve be~"! .
d G bo cl', h z 'h ; b.nt' ,,,I ,i:1I H'S, • f op den lJd<1I dag lrOJ:,e e mwen, meer ere gerleVCll,: voor et voortzetten u , ...."...,,-, Ocrober a anxt ,
heid van ;, - 'I:

. :; . i, . h :," r: O,J last v.r n de Oirekt~urfn, . ;

BOEK· EN lUll KHANDELI .4]tS 1 h".nl:,:·r~~:"~::::;,~ooj)~!;~~;,i
~_'~~~Ha_n_d~e_~_a_r_s_i_n_~"~i_r~ij_~_e_h~o_e_ft_r_e_n_,~~~i+~~~ i.~arijs~e Ten~onstellin~ 1~~

F Jlf·t Jif'dilille Ud,roolulr. I'ianes.'ii
I 'lJ.'\S t)1I;~'I~t ","'1' J'l'":'Chli_; "~!lI"Jr:inJl'f)1 ijE.
( KRO')\IIE pr -\:\OS v n- CIIHLP' 8: ~IN,

ill tiPI 11.,1, 1,\1 "e'l .\·i;J~f'nllt)lIt, 1/:lh!It'I", C1l J~n~t'le
, Akii .. , I!"h,'"i lit :'.I.·t"ul I(~,,,t. ~ep.n.·~ld~ mt
Goud i':~l:I;.L':" F,,,.II. II, l,c'leif:n .\lu Iel Ills lei,
Wil!,;,· 'l'P d~ Pill ij!"cllr-' TrtitOl'1!~h·lI"ng' \ au 18;8 de
.. '!\1",1. Ilo ,1'llonne1l1,'h b ha'lid hebben, •

I
i

alle Ziekte I

ov;;- deGEPLAATST
haren oors.prong

krachten (Zenu\ven en
Hrt heeft WONDE

wlirk ipgell, die door
op" ekken, die de Ve '~","'.;~V'
ril ~nl'cle- Le,enge\'encle ,

Het is onwaardeerb
:'!il, eu tl').(t'lI Anderci
t;!"('hte Spijsverteril1g',
door Maul{ 1'11 Lever
GOf'~kOOpLI'; V ..iligllt-id, .

LaDgestraat

:UITENHAGE
COtlLEGIATE SCHOOL,
InCbnnection wi~.h the D. R. Ch::::~.i. ,
:rtE REVD. G. Y. JEFFREYS,

PRINC PAL OF THE ABO\"1-: I~;5TlTUTION,

I L be pr-pnre.l, nt the commeneement-W of the ensuing Schuol Term, 10 tbe ti'st
week o~ Oetober, to r~c~ive a Iimiied number ot
BOAR~It!RS.

Terms~bclUBive of Fees-40 Guineas
, per annum.

The Residence o( the Pri cipnl i. mQllt tliglbly
situated liu The Immediate Yicilli~1 of the School.
I~ is necP!Silry onl, to adri, thst eYfry pains will
be talen, I:> promote the con.ror\ and "elfare, io
.1' re'p!>f.t., of the youths entrust ..rI to his care.

Eor y i "ppllcatiuJ1 is u~p:elfully aolicitod. to
lb~ Principal, or t o tbe Re'fd. A. J. SUYTLn.

Uihm~a!(e, 3rd Sept. 187::1.

Schade & Co.,
, P•• let.et

lein, Kaapstad.
ea,. te verkrij~ea

£1,5QO.

I
. ~"

BAZ'~A'~ " . " i
" (, ,

r
. i' i. " ,

, ',": : . .

VAN! HF.T

· 6YDlB
I

!Paarlsch
I

I

DEZE

,Prijs voor een Horol
:DAR'rER & SONS' ' , . ,

M~'I fa; ,\G~:\Tt:,\, ,
Adderley- en Kerkstraat.

(,ETUlGSCHRlFTEN.
: "n" Piano., bij de ' hoer~tJ CIIALLI~l" &; SON~.
,f.b,icerrcl. lij" It'e, 'oll<,e,·cI_ lnst ru ment-u. i
, . A:'tiTO~ RUBI:'iSTEIN.i

£5 5 0

DE P WOENSDAG, 17 SEPTEMBER aanstaande, zal in h'!t:,
PAARLSCHE GYMNASIUM 'de ',wane JAARLIJKSeIGHEID.

uden worden. ,
Giften zullen met dank ontvang~1I w

~ ..,,~ ...... M.evr. S. J. DU TOIT, Mejufv~
De opbrengst der Verkooping aal strek

'ket onderhoud van hel Instituut. .
I Er zal ee'ue groote ver'scheidellhei'J tan r:
rerkocht worden. ' '
i • De Bazaar zaJ teil half 10 ure geop~lld)

N.B.---De Opveiling

en door Mevrouw de
INGH en Mejuf\·. A. ,

n tot de Q'pvoeding t'an!
, '

I

. "n denk. (ht de ,,,,"'''" CH.\LLES 8; Sos Hi:
~esl"ug,l >.i.I'" legen IIIsli!:1l k",tclJ PI1tn08 te tel1l"
irell v." ,,'-tJl"<uleJide ba"erking en =IIillerm tUiin,
flubne Pia"dlf8 vo,,"1 t, "ditnen op1l1crktll~. ~il!
~erk\\'"n,dit.!' 7oo\'f~1 "·,,t j:(oe.,kooptp nl. ui"ttk,'C
rif hONI"lti,dl"""11 hdrdt. Ve 1', l'l\ttj. ':oor ~"
'~ePt .. " ('UALL' 'i 8: :-01'1I:(:expu~.erd,· 1".trt1111"nt~1I
He J c t r I.jet ul! '"I, h u n, rue ar de go)lH'l<C E:I,'dscLc

• I ~r,!('diJ,;;"g t)utt cel' k:llI. ... :

I . ( '.I.A",'III~. Doe" lIon. Tt A"
I JO!!N ST.-\I:\Etc '1'.0 C., X"g;:",Jh Juro,' ,!p

, ) li. 1'.rljlJClte l'l1too"sledlD~,
I ( I ~~8. I
r------~_ _ _"~ _ ____ _ _

VIJr'tIEN HOKIlEI,D PONDEN ST·ER.
Lt.' G zij .. Le bekomen ouder EH!te v,«

band.ra»; h8tjCoed in lomlDrn no niet miDder dan
(t I 00) en Honderd Po ,de'l Sterling.
Rent1 te "ordeu I.elaald jll4dijks @6 (Zes)

Perce" t. ,:
'Te be'r~geu bij ~

i H. J. ZOER, Prokurrul',
MallDrllbury.

.SNOEK~ET WEL! ,',
i AA.llDAPI'ELEN ..

"A'\ 'IT EnG 1-:1.00 !'E:-; Uil Klapillll a, en laaial
VV g",ie" i.. ,- ,i!ti,,·! 'an ZWl<ltI.od, een

WIJFJl!JS·STRUISVOGEL, 4 jure" oud,
Lv,kr'nadl I ~ I, lJ, ","" i t "lJ \\.t
Itu Uil"" I"" •

H~r'rt'li, ~(' lj "I" r ... e .1 'I' I IJl)' 1 di

VI)~rI mll;";' "ll~',nl , ~el: v·' hu ,) jIl ~\'JJ kraal
le Jt.:.l! rg:~,I, Cl' da r· iH.. ~'UI, I tl" ;.:.even aall d~D
Oliver)!. t,t kt·l·de, J"ur' ft ieu alle koB tIJ w, t
d... ·k zulle~ tJ," ..Il "'c,r leI,.

- - --- --<-- ---

OI(hraH~'cm (,e.' "Lal)la~!fJ.'f
, Een Versche Bezendinjr

:.A..L\ I' l)A PPJ~LE~,;

PAS ONTVANGEN E '

TE SN
ERSCH 1<: BEZEN

Pa!!lidlA.C .. .,......__ '._'.,,1
i
II TE I~I)Ol) DIJ

:aARRY, ARNOLD & Co.. Burgstraal

lOLO.\I.ILI~-·'PROuL-i~'rii'
-~ 1 1

iD. H. VILJOEN"
Geregistreerd Land., Wet· el COJDll";_SSiea.ge.lt, ,

f\FSLAGf:R 11' GEZWOREN VERTALEn
;SIl! HKT

I
, HOOGE GEREGTSHOF .

;8 RIT S TOW "N..
! I'

Burgstraat, Kaapstad. :

HeidelbergsClle Roltabak
I Heidelbergsche Bladtaba.k

Boschjes .~'hee.

fo., ,
Strandstraal.

S. J. BO~MA:-;. P. \V.IOOD.

DE GROOTStE VOORRAAD:
te . .!
,:VAN' ,

EUB
. IN I ZUID

88, . 90 . en

BEKENDMAKING.

AAN :qloedverwanten eo Vrieuden wordt
bek!end gemaakt, dat bet den Heer 'yan

leven en dOod behaagd heeft, op don a ...ond Tsn
Donderda& 28 Al1guatua, van mijlle zijde weg
te nemen,i mijne teedergeliefde Echtgenoote,
ELIZABETH' CONR4DA JOHANNA, eenige Dochter .
...an den beer en mej. J. H. F. Kl.BUN, na' een
ziekbed vam schaal'llch 24 ureu en na eeoe zeer
gelnkkige êcht ...erbint-enÏ8 V!lC slechts 7 maan-
den. iu deq jengdigen ollderdom van 22 jaar eo
25 dagen. 'Zwaar r zeer zwaar is deze slag voor
mij. OnUlogelijk is het mij, t.e beecbrij ...eu, "&II
de Overledene toor mij ia geweest, en wat zij
bléef zijll VOOrhare lieve Ouders die, thana, ...ah
....ege de diepe woode, one in het bart toegebragt,
met mij als ~otrooatbaa.r zijD, en tl1sschen "ieD
de teedere hand dllr liefJe tot op bet laatst op
bet allervOOrfbeeldigst was blijveu bestaan. Een
ieder dio baalr heeft gekend zal met ona gevoeieu
eo ook ge"'is md ons treureo. Doch hoe bitter
mijD lot ook: zijn moge, ik: moet in 'a Heeren
wil berusten, want Hij beeft. hilt gedaan; ik
moet do roede kusaell die mij geslagen heen,
mij trooatende met de gedachte dat ik niet te
treuren heb. al. die geen hoop hebbeo., T~-..en-
breng ik mijn hartelijken dank toe aan de Dooe
toren AURRTIJ1'i' Benior en jUDior, ...oor hunne
groote a~tentie en hulp aan de O'\"erledeoe be
wezen, alsook aan de vele rneodinDen ...oor haar
on ...ermoeiden, liefdearbeid haar in uur lijden
bet~.d~ .

H. J. DElf PERS.

. DraIId, Ge!!ulvaniseerd
Stlll,ell DrIlad, Z\1'8rt Zacht

IJ r.er~n Optrek Pillen '"""'",\'.n" ...
Opwinders, Schl'oefbou
Opwilldmachill~s ell G

Groote
GEORG CO., ---t-------=-- .

WIJ OntschepeD; t
bovengenoemde

BEXROO ~NOEK PEKELAAR,
Te Koop in de Pakhuir:en van-

• LOXG, COHBITT .. co.,
die verleden ,jaar bij
GESCHIKTE VOOR
vereenigende zij in zicb,

Men gelieve zonder

. "d te Koeberg z"n·'C(!eOJleKt:u de·MEEST
EN: VAN D KOLONIE te zijn,

c.tUr"-II~"'6U· ) St~rkte) en L :in het trekken.
gen in te zenden

SMUTS.

Jjllij 23.

Zuid' K. J. D. GORDO~,
AND.HEELKUNDIGE.

l'AAI{L.
Caledon, I Sept. 1879. t· 879. -l
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p" ta:::..

deren.
l'ltEKDI.g.
t 5.000 lb. -
htl~ :::;'Qlioll
G~,!:l(hJCden
III of sclmf
en heer Il,
e Kaapstad.

DINGSDAO MORGEN.
• 8POORW.BGBN.

1)e heer Geard gaf kennia dot bij W
Regering zou veuoeke'n in de volgen40
bet Parlement voor tI! leFgen zekere uit
gaven omtrent de epoorwegen.

DIC VIIRVALSCIU!'\G rAN XAAPSCHICN

De heer Neetblinz Itelde, volgena
Voor :-" Vat de Mndncbt der Helgeriog:,:volrde
tigd op de thans beerachende jre bellre;!fellde
de renaJachIng van brandewIjn
nl,t alleen rerderlelijk is VO:lr
eVt'n~ena nad ..ehg voor do
and"rll OpzlgtO!n, en dat, ten
hJke en nadl'ehge praktijk te doen
Regerlilg wordt! veuocht de IlInk In
lIJk- ol'er"e~lng te nemen, met het ooa
diening eener wet op bet on-lerwrrp ~

Ve \ oorst"ller zeI de te gelooven dnt
hem Instomde, dut dit "een ZAAk un
belang WM ZIJn dool was bedrog te
meD, hetwell, eene miadAAd
diende te worden gestraft.

dat In d .. 11I1I,:ts;t;e~;;;rll!iNi'.~Ri~:;~H~ifi1~B-Jji~!ti:ti.~~~~nlscbt, en !'I
Zij gesclllcddo niet door de bool'llD,
el;:eOliarl! fall ~rovto sll)kerlJ~n die UIt !lD('III.!I~
alechte suiker brande" rjn mlllilllcn De
trokken UIt daze slechte suiker en UIt
en ook Uit koren, werd Termengd
brnntl e...w IJIl, en op deza manier
dorven ll~ lc!tllDere stokera roegden
de nCC1]1S-belAstlllg te ontduiken, een~
heid Wntel bl] den brandeWIJn, en ont
Bt~rk te maken, de-den liJ "r fl881~ en
ber bl, Sprëke r ftchtte dit hoog~t
het publiek, De Prokureur
jl'eto<,nd welke do nlil'emeel'o wet in
tot het 8trn1Ten mil bedroll'. wRllrOndef'IOma,nOj\oIIC
water m de melk mengde I of chieori
kon wordeu f,rcstrnft Callg-o-
beste In do 1."lome, en bekend \vt'll'ens
andere goede hoedanlghl'den. Nu
heel Idclne plllat8, du! maar WCIIIl,r
leverde, I'll toch was er nRRuwellJks een
de"IJllpakhl11s, wsanu geen Cangg werd te
Tonde". Ve leden zouden bet 8~ker L~~Lt!mllle'n
dat Kaapsche brlWdawIJn heel Wilt
worden (boor, boor J van Kapt. M
&lig geene reden WRftrOm K'!I'JlI'Cht!
Diet IH'hJk eou staan milt eemg
dien RIIrd, dat 10 do Kolonie werd
De Knnpsche boer werd met aalngE~&p<oor'u
boden brandewijn te maken, want de
mil" deed daarmede wat LIJ goed vond, en
wert! de brnndewlJn 1l'6dukterd, IIlvorens die
kocht werd, en; op die m81llH was het art
wef'rwli fan III de moeite lhe men Zich hnd
bIJ Ct' berclCllDj! oudrinkbaar ]le Prol.urtfur
rlUll Llid spr-Le r verzel,ert! dat de Heli~nn::
lets aan cl. rank tOU doen, en dat, nIe deze
werd MIlp-enorneu, 111 de ,olllende IlttIn;r een
u"'elen daar. mtrenr zou worden 'I'(liJrgpstelll
'j)e beer Lbdr-n secondeerda het \ oorsn I, en

00" tr n Ilunste van het maken eener wet :Wllllroqc~r
de 'en n I.dllng un roedsa! en draak str"t~ar
gemaakt

Ijl' 1'\01, Illale Secretaris zer dill zulk eene "ct
bestond \ l)I;:~ri~ sektie I:! I'Rn \\ et No. 18, <!d
]87':', moest iemand die werd schuldig bevenden a,n
de \'ervnl<cbwl-' nu, geestn]ke dranken enz, vOQr
de, erste overtredimr ee ne Le et~ vnn £Jj betalen Dt
Toor .: man: den troli];wAnrte ,:aqn. en r oor de tweede
moest LIJ 1.50 opd .. k ken of voor Il maanden (1pmRr-
choren 1111 WIlde n,t' ze"llen dnt ren stoker die
brandewi jn mnn kta I na koren moest w. rden gpelraf~.
Zulke brandewijn WAS niet scbndehJker dan die v~
drui <en werd ;r' stoo kt Als Iemand om eel)e bottêl
brRnde,vlln vroee , bedoelde hij daarmede DIet JUlit
br.lldeWI]li rn n druiven ;:eetovkt "n! men moe.~
tmchten le voor kome n wns Let Velkoepen van ge~!r~
rijke dranken d ie schad o lijk TIaren voor de P~
blivke Ifpzundhpld Het scbeen spreker toe dat d~
te"elf'I\ L>{)rtll~e"et t:elleel en al In de bebof'fte voo~
u'"

"Ve ben ;\( urrson boptte dat de resolutle met zvp
'Word, n fu,n;,"lllomen Il) had een Inngen tijd nn~
den brandew ijnhandel geJaan en WIst daar nlle~
VRn 1.r WM ~eklllRg'cI dat de brandewijn werd very
zwak ; duor er TI nter bIJ te veegen , dit "as me'
nood I.!' , omdat die Pol zWIII! Irenoeg' mn den boet
kwom "at het ul)l'n van flS~I..e In dpn brnndewlJrf
betr"f h~t "ns ·lechlS noodlg to ugl!t'1! dat dIe delf
bMlI1J.I~"lln .pne kleur zouden gonn, en te Port Fh~
znt"'th "nH de mrt .. t" brol clewlJn "'f'ld verbruIkt!

• "ntl ~'~"n drnpp ..1 rek, ebt dIe nIet geheel klellrIo(lf
WA' lIe hoer ~PPlhhn" hacl !leugd dat hl] £100
had b,·teed ;uor dIn .\CC'lIl~, maar hiJ blld
8CIIIIIIIIIk Hr,:eten el LII te 'I'oegcil dllt LJ]
hftd <ut!lelld door den .erbooj!'uen prIlS vnn
'IT IJIl I ... lad) 1>0.\ CCllns \H~ epne hllJ!
'\\..rtl~l kl.l"dl':, en <preker Loopte daL het
tene die In de eersl\ul!?enrfe 7.ltllll;r zou verh
De Hl hrlll~l'r mu_sL de he ftsllagLelalen, zoo nla
boel.en LIJ het elllde d.! Jnaf! znud.n aantoooen.

lIe !Jel'r MIHRl8 zeI de, dat cr eene etol.enj was n
vu VRn nIllIpstIId, al "'II II I , tIjdens de laatste Jf> Jilren,
brandeWIjn WilS gemAalrt IRn molas.~a en koren,
en dIe w"TlI l JU~oetl e. ZlIlfer gencht, dnt biJ voor
lek, rt' d.lelelll,lell werd \'oor<,relrol!l.en, en dne uf
rler 511J11111,!" meer per gallon ,.."nl dnlllvo.nr betnald
dan vuur "lll"en Rnderen brandeWijn \\ Rt de ver-
VII.laclllng- Vl\U Llondl '''J1I betlOt, ~prt'ker dflcbt, dnt

Rnd die het artll,el nIllIr de g-renZl'n SOlid, zno
nlem , I I t al lénd'l<MI zou ZIJD om het to ven ~ sc len, wnn ,s ~
enkel Vilt oenalecht WRS, ZuU de afzelIder bevIOden,
dl\t Zijne f=eht'tI~ bezendInI" rn hut ~d werd gesto-
ken ren bewijze vlln b~lj!'eert de I\ololllllie Secre-
tariS bad ¥pz~gt!, betreffende de be!ta.nndd wet,
mankt" .preker 1.'6'" nj.! vnn el'n k.tleQboud~r te
KIng \\ "hAUl! T,,\\ n, dIe oulanes geatrnlt WRa we-
ens btt venlllscLen 'l'nn bmnde\HJni;v~heer ~eethllDg- ~elde, de Rrf,'umellten zoowel "n'~OIl'LO",

te en 1\15ten r;un.ta Ton ZIJlI vooretrl te hebbelI ge-
h Il d n dat DIets bern 1'1111 Zllne overtul!rlng Rf-
b;::':!' ~IlJ WDS rerwuuderd, den l'rokureur-glnerlllllli~ __ '__'r'"
lIJ et (l ZI nc' piallls te zien om Lem (spt'eker) te on-
_, t PlUe~ want da ed~le heH bad hem nanr ZIJD
lt~rs Hl, d bId En17elacho.kantoor f(ehrallt, h~m e ~pn lOllen er ...

t den hem alle mn;reh]ke IDhcbtlDgwet j.!e oon I IS'.
1 II r.u k,..am de 1\0 onln B ecrt ....ne tD

jl'P:eH~ ud water op de j.!eheele zaak. Wat de
wIerp ku !len rAn den \'ofl![en ~prekf'r betrof, hiJ
Pllln~er I~) "n" nl ht'~1 '~rkteflt lllgehcht, al. lO
(l e ueer • b d k r werd(he", 8tol,.n]en j!el'n ran ;WI III van SUI e

kt :\ u zou quij,er £ I (j per ICf;'Iler kostenl 100-
gem~a Is hiJ dIe slecbts met I\aapschen Lrallde"lJn
dat lIJ, Rd n b"L men"'t>1 al. brandewlJu verkocbt,vermenp- e e,,._ d
.( l,j In dell zlIk znu ItekeJl DRt W88 e mamor

d onkund'ile heden op de grenzen bedrogen
w811drv

p
6spreker -Yelzette ZIch tegen JOOdanlg be-

wer eu b h d d lIjn -nreDd )' ~ lie brandeWijn e oor e on er "
rl ~ t - Dralen Terkocbt dAt WIS 81echte bIllIjk

DAIlID t)" , d Iit:l
S kLad DOOtt eeDl"en tell'en!tan rerwac ,n •
h~:eeee: d6 prokureur-generolll hem blld gezeild
S r~ker trO€ft!e den heer ;\I Ilf1SOD verder we;rens de
n!nH:>r wallrop deze tie Rt-j!'enng stted! vol,de, ter-
WIJl dl~ herr In 1111.. opug-ten de UltgR,eD wenlChte
te doen toenemeu d

)Je beer IreRrd ste 'de voor, hl] 'III IJze mn
k

nme~ i
" dnt de rerko\ t' 'an l'eestrlike drnn en j!'e ee
ment, d n verbc,dcl In den lande IlIJ dadlt, clat
zou.wor e , WRren om den eerhJk,'n handel InIlr wetten Ilenot'~ J; lOU ()()()

ho tIe Ue'l'edl)!PII ~Jen prllfttttl flin " I

~It ~ I reep: UIt de IICC1jnB~18stlnll, mrulf men zon
IC men, • d be"!'nrpil IUIn pohCle, tronkeu en

tle'l roOien III snOl d bo L I
• 'I Is men don rerkoop 1'1\11 at g~ geueeh()jlplta,en,11

't'8f~O:~er Ifutton ~econdeel'de bet IImen~('mont. ~be hel'r '(Ilml" ontkende (101t brnndewIJD, gemalIkt
f 1Af!l!t" lilt IIJne ~tok-n]en to hebben

nl1 koren 0IJjm~a~ e; tbana de proef roede op :ver-
verkocbr. JIg'''' deWIJl er een Ibl.tand wu,wek vlln zIJn Opl ~

UlCER RN BREaKN~&J)II:SVAN D.
ET,GKVINnl': l'DGAI>JUUiNG:

W1I&rOp giJ vooraieDing he b !le-
middelen roor het JUf, toont dllide-
van de Yertegenwoord.i~ der berol-

boatunr té bevofde~n.
dank betailfPn voor de miJd. ~

hebt lfemaákt ten "'hoeve ya,. do
der Kolonie. I

--_
pt r Dallube
dere l{z _

aliteit en

Ham, in

n blikken

~Boter

1818.

dewijl het amandement
in deae Bill, nl., de nitlating

TaD een A,ent-GenefMl, het
'Verwerping door den Raad 'l"&n

dit HWI den Raad wu tee-
~,re~:kirljl tot de aaoatelhnlr YIW zulk

in dit !Z'el'al hilt amende-
nad cel voor zIJn. voor-

werden geaffekteerd. .
lCemaakte IImeDdement werd
krijgen wij vooreeret geen

tenheid
ltjes, alle nASUTG-AAN8PRAXKN.

bad een lang roorstel
de Baantol, en de nl>JUj,""'"

het te laDJlen ,ti jd lOU
lrllf'lIit.,n"''''h te lIntwoorden. Hij

zelf in Bnautolaad te lallen
lelf ondenoelten. Ala de
dan sou de II&Ildacbt dor

dAlIJ'i):n1'117ór,d.engeTestigd.
V"I[\laalS'''' het Huis om ~ gaaD hOORn

)EN van
omgevlDgen. I

~I dlilljg8lllde .... ,I.~_,•• - lUID eene wet tot regt_
van peraonen die au.-

lij iD ean Iltallt vaD kranklin-
de Doodzake~jkboid voor de

b;1IVal,UJllvnn personsn dlO gevaarlijk
op bovredliende tJle door

iu eenigo OpzÏgtt:'n de lV'lt der Ko-
alsmede de Wet op de I¥perktbeid
ook maatreRelen die wllarechiJfllijk

te sijn Diet alláálJi voor don
ook voor de algemeeneljeTolking.
Landerijen en gemeentewtldeo
U'W verlangen om ~iet alleen

reQ'trlU\nt11JthfiIIOmaar ook op edelmoodli'e wiJ"
bevolkillg' ~

der l~ttlDll heelt he onmoge-
lstenl om meer an ere maat-

bellAn,II'It.5raprl\ke til breng.n, I!IO ale een
tot; ".,rbt!ltel'lnll Wet dIG .... trekklllR1 heelt o.p

nzen, d .. Bill dp de Pllbheke
Veeziekten Deu maatrege-
a4re!Jleene MUDlclpnle Bill,

hebbende op de I'.rdere
worden voorgelegd-vroeg in de

111 Hllrer lilliestelte Dlam dit
de Goede Roop tot Woellll-

, en bi rbij I~ het dien-
o~elreellkomstil!:llI'eprnro.""8er'd.

eiers van

&; '(Jo.

. .uging

ers,

.,:, dat In

" Overeen,
Ol' atorn lt
I " In de3tl>
1\ e beta ,I
I ,ag var,

HE,
)uUl le

DI NABl "AN DI:
AU,,'L"lUJU. J,8 TO'Of(STY.MD

van DIet meer dan £300,000 aan
dienst van het Jaar, eID tigende

anus,
I)' J: 1'-
\ ~\:'dS

J nk-l»
III t Toor eone Telegrafische Go-

I{lIIIp!ro(onle ell Eugeland.
voorsrem te maken voor het ~_

rerlateo Landen Jen
or'hF·lt1ln,," 'flin tWIjfel omtrenr de mll4l111Uë

l\'et No l:J run ll3id. I
re'rmetl"oerlnll!' der doeItrdfendheld van het

strikten, en tot \'erbete;rlug d6'r
nJgemeen. I

to maken voor betere betaling
Leden van den \VetW!venden
Vergllderlllg fan de Kolonie

at.

In de veltlgll1g en het beheer
erl~t-.~~e81tiel~te'n voor Jeugdl~e mIsdadigera.

Wet der nulome In vele op-
te wIJzigen.
opngten wijzll2'en Tan \Vet

teld .. Dil Landb~ln~n8 Consohda.

,I FI~

~O'1 er
~ t.. f' ~e
r' IL t "lJll

t1_. tt1!J
11 ' .. r .. kT n

oor 1
r flltlJttll

l'e

he t !\{aken en

, '1: -\ \1
J uro, 'P
...l! } Oe I zekere l;ILgtll'en voor den

\'fln Spu<',wegen nange-
•ULrcZJI!'UWI!'daarvoor reeds

beatilitr laU Poot Eluabeth In
<erdere IceDlni 1'80 £IOU,OOO

fil ,de betalIDIl' dallnan Ijl voor-

f.ernement te mlll!tlgen tl)t het
vau Diet meer dail £120,000 ,
Parlemellt8huu;611 daar te IlLelien.
vlln ;zekere Ull(!'l\ven"lIlet voor-

t in het JMr J8ió
der Muulclpallteit

\'erdere lOm te le~nen om
dIe MUnICIpaliteit te ,er-

wd,"

beter onderdrukken

straat.

dat hIj een belani
; mur zei dat de alul-
m bad pilllits gehftd

heftige rede, ten alotte
de ReA'enug, altbanl de
wiens 0pligt de echedillê
, zIch door pohtleken
h.d lateD ,errelden.

afgedaan.

der Inkorp.)ratJe van de
uU''''''';u" PllIlrdeDspoor-mlllltseLappij

dIe KorporntIe verdere magt
[Er waren thans

het HIlLl.]
De heer Orpen

o,er deze petitie
ecbenlci ng, In in
HofmeiJr dat
dIIan door de n""", ••"
aan zekeren
door deren
derbaod, in 1840,
na haar voor £950
geen bezwaren
ate than. de
de RegeriDg de
ofschoon er twi jfel
de plaats, hoopte
Huis alleell regt z
de petitie jlehoor

EindelIjk w.rd YOf>rU"""r gerapporteerd, nadat de
heer Merruuo het H gewllArecbuwd legen het
zich inlaten met.. dergelijker. aard, daar er
anderageen zou ann dergelijke dingeIl,
en nadat dil heer M. J. Ilch had uitgo-
laten ten gun.te TIW bet 1D'II'IIIIlIT'm der peutie.

tamehJk Ilinge rede
bad op zekere laud-
di8CU8IIIIIlei de heer

8C~lenkl[lll wae in 1886 ge-
Durban

In het '''''l~ bewaken ,aa
en ID de zoI'j( en bew ..
gtlkrenkLe p'rstlDen

tot lIet 10 dil ge~l\nge-
........ ,... ,.cu VAn s..kere ond.r de

"rlIIl.'l'''''"L r.,n"'f>A.",n,n"""'Ln .. "eroordt!olde parsonen.
betalIng \'Iln peD8ioenen
bl J het Vl\sttl peraon.el

~zer KoloDle.
tlll plllkken te vOdrkomen

zekere UltgR' en lIIet ")1r-
het Jaar 1"76
h d.:ze l{olorue te

Iarkt-

~ COo,
lat.

t,1,,
~ge,Jt,

•}:;1~

£50,000 op te nemeD ter
Uf()()1!'11ok ln Tafelbaai

"'~I·,"'''·I'''''''''~'''''ute adaLlteren om Beaproe-itn""'_rlu!n

op d~n verkoop van

In comIté ol'er ii6 Deg~.ing, en
had pll\llts o'er den ~st "oor

-'~~reljl~-.r"",t"'''"' die ten slotte werd gft. "'Pt.
I voor kt Spoorwelf$_ eioD te

werd oferwogl!n en voortgant daarop

men ZIch ~zlg met de dlllUilBÏe OVBr
lellng der Bdl op de &leel\lnll"~klOr lm-
en te half zes gIngen de PII~8 Con-

LII.'nKI'Cl8 tot den volgllnden morgeJl)'te half
,,,.

I •-
R, Op eene Trug vaD

da Koloniale ::!ecrea.ris
ataat te znJlen lijn in de
stukken 'oor te leg1!'cn
derwerp.

Het 'Hais ,erdaagde
derdag morgen

heer lnine, antwoordde
do flJ:rering hoopte In
volg-onde zitting leke re
betrekJring tot dit OD-

I

tot hall elf op Don-lat

DONDERDAG MO)R~,EN, 11 SEPTEMBER.

SCEUUJFBZHOEPT&N.

De Koloniale 1'1."MtIlJ'lI maakte eeDige aanmerkin-
gen omtrent bet met den heer Henry Swo-
mon, om te be1rijleD de beeparing door he-

van geTIlIIiT.
trent de Unie der
voqr !len tIjd Olt-

JUJ~"'...,n o,er de dépêche

. .-
IC., !U"u,verlnellll te DIlIghgen, eene lOm van

te llenen, ten eiDde lmllu-
te 'DereD. ~ ~----11,

,
I
Ip

I
I

1l
"

r F

I

,l'
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, 3() Om sekere distrikton in dese KoloDie to~ fis·
kalrl Afd,'dllJ,.:eu le kunstitueren. .

;lï Urn aan het doeltreffende VIIDWet No. l L'van
18ïï toe te doen

38 Om den Q"lIvemeur t. mngtigen eene aom VIID
niet meer dan £00,000 te leeuen, ten einde sekere
'rek:mutfltnltlll IIIIUte leg·~ell

3D Voor het I' korporeren der Municipaliteit nn
Quel'nstown.

40 Um te voorsian in do beschikklug over La~de-
riJpn, die Inlnndsche Lokntlen uitmaken.

41 Uno eeue som ge d~1aan te wenden VOO1'&
dienst TIIIl het i'ar, eIndigende den 30sten Junij ~]-

hf

Een Buitenman over het Parlement.
!Je Leer Miller, onze tegenwoordige 'I'heeau-

rrer gem'ranl, \ erteeeuw oordigde vroeger Port
Ellzabdh 10 de Wetgevende Vorgaderi:Jg, en
dit !H1g al met een 19 succes Altijd zonder de
minste !llllilualigmg, en vr icndelijk iu den
omgani{, \I as ZBd zeer bemind. HIJ scbittert
.met als Spt oker W1J zouden gaarne ouecn
\'roegelen ,'oonlalcll Seerl'f:uls, .. Voorspoed
Hn» 51'" " de Huclcot-rcdo hebben hocren leve'
ren mrt zulk eeu" surplus als de beer Miller
onlangs inccudo to hebben, en dezcl ve met bare
decor a tren pluutse n togenover pet drooge, enkel
eeue UpsoD1UJlng vau dnadznken whoudcnde
opstel, dOOI' onzen tegelH\oordlgcu Thesaurier-
gllit'l III vOOlgclczcn Gclukldg echter dat \\ IJ
dt'1l l.ecr Hawson hier met thans hadden. wnnt
hl] had ons dau diets gemaakt, dat do Kolonie
dl' ,1I.rrJJI,sle op dezen a,lnlbol IS, ou onze
HIjge, 19c \V ctg-evers hadden mogelijk t en
• >L'<lI'abllJ rest" weglZt'stemJ, dat 10 het
vukel J jllill t o velll"t'f~ gezocht zoo morten
wUldtll IJ" h.cr )Itlln In-eft. met de plljzens.
\\[l,lIollrie lCIltlkbl'11 JJ() nl zijue daden ken
niet kt, ot s, vulgeus al het licht dat JD hem is,
tillebl \'o')I~t1I01idcn, wat hl) meeur do ware
staat 'Uil ,~ell to ZIJII ZEd IS lijkbuur
gee U muu \ un hIjzondere geleerdneld of U1t-
stekeude "epstverruogcns, maar is ontegenzcg-
!<r.lt,k plaktlseh en bellt veel gezond verstand,
Niemand, VuOIwaar, zag III den geaehteu verte-
gel'" oort!l~er vau Port Elizabetb van eenq;e
JUl ~II ;e leden onzen 'I'hosaurier-get ernal van
heden Eli toch bla,.::t het rau Jer fortum hem
IU JLze pOSItIe Indien de heer MtlltJr eens
komt "t te t redcu, w ie zal z.jn waarschijnlij ke
011\ ul':Ll ZIJU? Ous st.ant op 't oogt'nbhk een
Afllka,ll"l~l lid l' lor den gee~t, dat, in.lien Wlj
ous me t ug Vt I gll'sen, ee n even go(,l .. mat he-
metre .l hea~l':' lp ZIJIW sch .u.lers cl'nAgt als dat
-;;uu t;LI ucl.t ru IkClldc-\ Hl deu VIOt'gel ell
AuJlleur.;.;' ner ,,I, hoewel de celste gecuSzIllS
ev e u Ill, de 1uit ste, eeu ~de Wrangler
C llULIIJ"c t-

Ue (StumlJ;sarl~ 1'001 Publieke 'V61ken, cl~
helI \\" L.lltl~ IS 1l0g' eCIIl~zIIlS JOlig In 't poll.
t icku leven lIL!t kwam 011' duidelijk voor,
Sc !ell bIJ Z Jil p()rt~fLludl· III iJ lilden nam, dnt

hl) ;"C\'I> 'J,. ' lt hIJ Zich I P"; le VOlmen h Hl
flT11 dl IL'_tl f II ~t:;(111\.te muti YlKl zIJIle IIIlU\'C

ble,f te \\ orue u ier ueu , dat hIJ ZIch met
de \11 crsto vlijt e ,l' IUlUg van k r..cl.t cu
daarop tm,,:,lpg.1 heeft Al" re,llll,J,lr III 't l l uis
ru Ilekt 1111t' II t unclijk gued ft; JlIlI' hoewel "11
\1 r t._ VI t.:l 11\ "Ill 11 d~~l cers « I...L1SSC l~ i)l

beer "P'I;: Z ',!. \\ I[l SdIlJIlIIJl, lour ::r<lotcrf'
iutlmllut lIlPCI III ZE I d I \\ II. t"pII hl) nern ::e\o I aan overil rcvcnc
Je IlIuuiIll" hdld,klllg' n u. hoo.! 'V IJ 1'"('100 en vcrstuudigo ban
Veil dal de heer Luinj; met de oei-lijkste sacte wer-d met ouver
bl I~t li I~lll ~1)1l wr-rk tl.leht to verrrzten, ell en heeft het Miuister ic, dn:IH;h't'!n voor
hl) dud het mecstn l met \ oor kornen dh cid t Zich een volslagen neerlaag woest ge-

l)~ hCI r, ,\' III .\y 11ft, ( IZO Minister 1001' een degell)~e les geh:erd De' ",:uchten
Iub 'OIhn~Cll l' 1('('1, sed I t vele prcn li.l \ \Il lien Je wIJubouwers!ln aod'erell later
h. t l lu g !Il ti ,iltCn IIJt! hu ft !tIJ 71Jlle kj(~zers ZIJneersto aanspraak oveide Regts-.
1fll Hrtq.,reowoor.ltgll en ecnljverlg cr: \Hlk· t' ...."r;'u.~ Bdl "a5 lU ééllllluorcl poik.' WIJ ver-

I I' 1 t 1 dut zIjne kiezers mot hcUl ...ltd.\a.n Zl!n
'I. lam' I (' III ,lr oUlen ,III' \\ el , gCllome . en ~ •
Dil t zUII.lel ~u('ce, Hl) l~ epn crustIg spr. kcr, hd Cll veel van hllm vel'lvacllten. ZIJn
7.1<lI 'Oul dra_ I~ Illdelll,lRll lclw \t L (.elllstIg dus toe- d.tt hl) bIj voo!1tdunogltW\n hunne
HIJ heeft zelfs eCIlI.:;crmate eeo zweem van tige verwachttug bl'Jvc bt'ant.1i~prde I
Jeu ï:, 1,,)clll ~ IIIJ heeft \ ('el aanzien B~fI1l1~:lU.N.
't HUI~ III dunl bUIten \ crdwud cn ver·
kl el{c Il. III lar ml' I' ,loO! Jo hocJa.lltgh('deu
\n L\Jt,lllduurdw\anzljuboofd Zljue
I \ .Illlll Lebbcn hem uoo,llVllldlg g'I'OllJIC:
h ,l liJ geru lukl md hel k Iraktel der IlIb,)ol-
III _ Il, • II ,Ic ornstaudy..:lteJell Jer vel boudlO;i
tI' "ItlIl b \1I1-on ('II lllbotlrltllgell op Jc glcnzeu
1.1,11 ,!liCI' le ILlopb,',lll z.d ~CIst Illdien clo Ollt,
''''Ilel lilt; der lllb0urllngen zOIi I~r \'ertlere op-
~clln,lltll" III .le uulustell onder de Pondos cu
d LJ I ;,'pLu t lt S op hl ,retllgcll do \\ IJze rtf,;cd l:Ul ZIJn
Il s cell tot I ti sueCl S bCbChou 1\ d kuu'1eu wordeu
lid l' Il deu hl'( r ~I'rtg!o( moedIjk govllilln
ZIJII (. I ge"cblkt<l. I,fll t en klaar gemaaktcn
mllilslel \()ul Ilibuolltng1.'lken le Vinden dail den
!tPlr A,lltl Illj IS lemlll,l biJ \\ll'li 0 a.delege! '
geldt ;all ','tl kolnlllC voor lItl kololllst~1I LJ1J
\OurklUr . liet vClb~lJdt OilS te ZIelI, Jat 's hee-
ren .\)ltfl"a puItlIck tegenover de lllboorltlJgcl'
nIet V'\1l zulk 1011 overJrevc[l tledelell IIIlrd lij
fd~ mOll nJls~chlell "egelIs Zl)nO etl<te Plllg-enu-
gc I Wil mogul \t'rI' <leht bl bbc II 'I, Ir Z Ed
IH Zeker du()r ulld~nllldlng gelef'rcl ( "vI lt ~I
th ILt; J.,"I be~tnurd Onw PlOk UI I III (;1 'H I I ,I.
de he( I' J Uplll;::tOU, st,mt t!taus ~ll\l III t huuf I
van Z')I! vnk Iu dCll betrekkt:'lljk h'rle I tIJd
door hem lil dIt lann dOOlgcbrul{t, I~ heJU PUI

biJ Il \ otl~el'venaar.l succes als advol,.Lnt en 11 '

kolonl<t te beurt gevallen \VIJ vel~' luten (Jl S

nIet Z I .1 s \'\"ctgekerclhetd to beoordl.lell, maal
l" 1,leelu .le naar 't gevoeleu \an d.skulldlgeu
eli lIaal ZIJ!rt: Il opgllng, moet ziJ van de e~r&~e
klu'so ZIJn Als spreker 18 bIJ ull;;tchncl IlIJ
6pnl',t nll't zulk celie aangename stem, Zoo
dUl 1.IIJk ('II md zouvecl go.atbelu en drama-
t lsd (-SUUlS III te dr;\matlscbe kunst-dnt hel
Il .1udl1ad (en genot I' hem nan te booren Hlj IS

II kl I III l'e wa'!! !::clogd voor redenaar AI de
aall'prak('n door heD! als PrukuroUl-Generanl
"'llcV<. nl tuollcn d.lt ZIjne polItIeke lOzichten
j,J( t 1 Z';I1. b'lt'\\l'l hIer en cI,lar doul pll.rt~geest
wat ho"~ geklPurd HIJ maakt met IUgt.looreu
g(,lsttgheld ~Ollls-ma.lr lllet te dlkwlJlfl-een
a,lllgel allle grapplgo aauhaltng, maar heef!; ZIch
nimmer, bch,L1 YO aan het eInde dezer seSSIe, van
hate ltj ko pel sOllahtelleu bediend, waartoe hIJ
Zich door \\ at al to lIgte geraaktheId hat ver·
1',)1 rru WIj I!'eloo\'en dat hIJ Zich "cheel ver
€'Cnzrlvl; i beeft met de Kolonie, en ho;;en dat
hIJ b,lar nooit Afoor gOld verl,ntcu zal

Onze "llardlgo I'renller IS cen \'olblocd En
gplschm'lll III II)I e zIel '''I]len, 7.oowd ZIjne
pu lt til ke als andel Zll\~ ZIJnI<:.l paart eerltJk
hel Il n ODbeschroomdheId met" elbespraakthetd
tu t uiten ZIjner ollrlervlOdlllg en de.,:ellJke op-
'I,J)Cdlllg met gegrolldeovertOlgltJgen HIJ spreekt
altIjd met gepast en ernst, dUldeltjk eli tor zake
ZlIn '"cmotdsstemmln!!, behalve In een paar
g/, all~ll bt,)na II \lI bet ellldc .lezer eeSSlc, toen
hl) z clt ulllgZll s vel g.lt IS altlJ.l bedaard en
dl".l Bd IS lluldlltjk te Zieu dat (le mUil \Cel
gt !Plcn ll(.'cft omtrent-cu door vrocger beroep
groudl":: b!!keud go"orden 18ruet-pnrlementall e
gebruIkeIl en wetlen WIJ geloovcu VAst dat
hiJ voor goed ZlJn tockomat lllet dIe der Koloultl

""'7"'''''(> 12 September.
is Woensdllll te Utr~ebt IIan-

UODUIDrU:I!K\'!IudMT 1'erder I!'erejsd naar
men verwlIcht den Iêden 181

is op den gden nur M.
lo weerwil nn bet feit

burgerlijke autboriteiteu 18
een rClftBlleleerd rerde-

.... o, ........ -digheid daar\'An wordt
getrokken.

Omtrent de nieu
rertrouwbear berigt
he~fL III gisteren gei h.~_~t.~."
eeue mijl vao
kraal. Een groo te
gaAn.

12 Sept
Dunube TortreIdien heden

,,,,,n""Tn ..., 9 25 nm. Vrijdag.
op 3 deler Sir Morrison

nllllr ce ne krant zi In ge!!,alln,
goop of dIe van Mohtzl, in
moorden8lu8 te arresteren.

t:nu.JJ'.l"'·U"U hen III de Uitoefening vnn
op hen, loodnt Zlj woesten

bIJ dit! gelegeubeid twee
trok hier glsteren
te gemoet te gnaD,

wordt.

Dil: MOR:IIONKN.

r:i.)n belllngtljke CIrculaire lS doot het Kabinet 4.ir
Ameriklll\Dsclie ,Unie gezonden nAAT hMr vcrtege4,-
wvordlg'els JIl Ep,;eland, lluilschlllUd, Noorwogen,
Zweden lm llénemRrken, WMnn geprotesteerd wor4t
tegen, erdere ilnmljl"ratJe 'O'l\nMrOlnonen Dtl clrcd·
laue verklllR.t,fdat blgamle III alle deelen der Uni~
eebe mlsdrijf1itrl wat ZIJ stu aft door do WAt Mn ~
haleu benevcll8, ult~prnken vRn de reg-terhJke m[\_g!t
De regeen'lg verkln.'lTt strellg elke scbenms der wQt
ook ill Utah 't~ !;ullen vCTf[)lg~n, j:U verzoekt hl~r
vertegenwoorihgcrs bl] de regeenngen, biJ well,1) j
g&lIccredlteer4 lljn, Ran te dnngen op maatregeie ,
d18 kUDnen sereldten om de pO(!'IDgeD van l\1ormooj)-
sche zendelwC'ell tot het heL meesleepeo Villi otl\t-
tende teg-on t"tjwerken ZI) acht het wenscheiijl<, Bltt
de verllCbllletld.e regoeenllg'en hallr onderdanen 1IlIic~.
ten omtrent !let strftfbare der bl,!amle ooli JU de V~r·
eeDlgde Sll\tb ell dat Zll de be weg:ID!!, duor de ?Il<jr-
moollsche z61dé}1pge gew'll!t, als niet anders beschup-
wen dfm als e,n po![Ïng tot In ISd:r1jf Verder \~-
zoekt de eJTc~la.1rll lUstrueth! te Il'e\'en Mn de consdils
d~r VereeD1!t~e Staten om IDhehtlll!!""n te veZZ'tml!lin
over de wiJfe, TfRl\rop .le Mormonen pr(Jpng-1W a
makon.-Merl beeehouwt doze clrculaire als de 1'0 r'
bode van een algtImeen verbod nan IIchepen met ~t\!r-
monen bevra~t, om in de Ullle te lainden. ~

li
I POSTZKGELS. U

Aan een Itrtikelt]e ln de PalJ Mn/l Ga_efle "'!Ier
Iaet verzamelen Tan po~tzegels -ontlecnen WIJ de :villl-
gende bljzon~erheden. ~

\Vle lt eerst op bet denlibeeld Ilwnm om gebrui*e
poAtzcgoels t~ gann verznmelen, 18 \illbel,end. t!<JPh
zóóveel we8~ men, dat de liefhebbenJ In 1::<01 o~t.
stond, en dat, zij ~leh Z~ r snel vetbreldde. i

In 1~1 b~Neg !tet Mnto! verschtllenlle postz~ls
lllecbts eall .)500, TurkIJe, EJlYpte, ChIllR, Jn.pln,
Perzle, Griekenland, Rumeme, S~rVle ell versebeld~a
anderen IIID!n on kolonlen waren toen nog postz!'f2"êl-
loos-hoewe Uil de !Inderen kant een pilar dozijn
kleine State (&oover, Lubeck, Hamburg, Brem!n,
H_, de PaOBellJke Staten enz) postzegels uitgR'
ven, welke 1bahs tot de ll'eSChledeDls bebooren [pp
het oog.enbli~ moet een albulD, dm eompleat te mP4en
heetell, omstreeks 3200 stuHs bev&tten I

Den rijksten oogst voor de Terznmelll!lrs leV!!$n
flInden die o~derhevlg ZlJn Mn veelvuldIge veran r-
ingen van :JCt\'Cf'rIDjls\Orm. I Span le bq voorl:¥! Id
brsgt gedur~de de jonjl'8te tWRlIlf jaren cPlle ~chb~De
V'erscheldenliela ván postzegels ter wereld dIe ~n
laabella, V!l~ de RepublIek (twee modellen), Vali !f1de
Commune t~ Oartbagen, van Amacl.eo, 'RU Von d r-
los en \'lIn Ajlp,honso.

Sommige IEn,eleche kolomeo }lebben l,orteliaA'B
TeU onder do aandacht van postzegels uikgegeTen met eene photographlsebe Mel-

B . tenlS 1'nu I~onillgin VictorIa EDgelsnd zelf ~itld
- en Ik enz. &icb !\Rn het jbekende profiel UIt llarrr Majesteit!l1 ibn.

LIDYAAT, Ile dagen. Ill!) Keizer vnn Brllulie het vóór ~*ee
}Ilren ' de pos~zegels van ZIJn RIjk 'teranderen, oeltat
II) hem nog laltooI voontolden als :flen long man xtet
een :lwltrteu ibáard. Op de meuws postzegels dJia.,t.gt
Zijne Maleetfeit een witten baard Men nrzekelt ~at
tl)dens ~n.c Mahon'. septenDIlItt te herto<Tln tn
Makenta ze,. 1'ellangend was om hMr eehi.rrell ts
konter{ei~el oJlde Frnnsche postzegeles met d;S 11) r-
schalks heel~óÏf werden gedrukt Zeer k.rt d~rop
werd eChter ,door de Postcomm18l!Ie het tejlenwobjldl'
ge model 1~I@l,oerd, voorstellende de figuren lI'an
H~ndel en Ovenloed. Zijn die maclDahonnette, ijlOt
alle vernietigd, dan moet een e:l;owplRar door I ~en
verzamelnnt ,~.n even !l'roote schat w~rdeD geacht:1Il1s
een van Yin de twee Vlctona-en-Albert-zegels" tan
welke de ov!!rlë "rin jl weet te verlmlen. J

De leldzMmJte Engelscbe p08tz!!jlels zIJn 1~let
nrute 8tuliVereche met rood postmerk, het btli)ne
achthoekIge Itllt\'ersche, en post-enveloppen ,
jl,kleurne f"n4en, zwart 'l"8n 1 en ,lAuw 1'IUl :.! '
ren Voor I:chlle exemplareu VRn die soo·ten

• I door lIefhe,hbel'll verscheidene ponden sterling
eelllCln<leflWek ID de zaak gehou, len I De echt~ lijn ~hter DIet gemakkelijk vnn de

Magi.traat, toen lek, lte L'laakte te (lrdef!1C~ieden. D"t er namnak l'an
iKn....tllli!ilper

"
Terklaarde dat hij hilt li lk ko. ,tbftre pa.~ieI1Jee gepleegd wordt, 11 te

UTRECHT, 11 September.

Ohllm, Kakukn en SiW1ngR hebben de
voorwl\Arden _~t~_1.~in'" en z!jn tot het hoofdmAn-
schap benoemd. VillIers en RlU8ell hebben
het distrikt ~Iak g bevoRden Obnm ie nllar
zijn Il'ebled met 'Vheelwrlgbt, die tl)de-
ltJk "la Resldent zalajleren

MonA'ondhla 18 spelonk verdreyen eD zijn
vee 18 bUltl!'emllllllt. heeft zich te Lune-
berg overll'tlj!'even.
worden uit Zu

Baker RIlssell
F !'rrelras rUl teri

ODder de op
was dat Tnn PIICT

met bet 94ste regemllnt en
LiJdenbnrg.
herkende en btgra,en lijken

[WIJ STEl LES ONS N lIT vlrnANTwoOR~ELIJl( vooa
DK (lJ<~ O~LRXl:! os;: CORItY.SPONDE1'I'TEN.-RKD.)

door middel van uW blad
de nug te ligten, of het
Ijk op vele audere plaatsen
ng Ot!ODlDulin elk. ma and

nu op 61ken Zond.ag.
werd den mnatregel in
hij cl.iell'l!legenbeid "en

4CXIp8lpre,didatie gebouden. BijkaD' ZondAg
IK,olleft,rDlmier ~oor ~ lezen, schijnt

Toorleling, ala %IJeenmaal
gINICD,U'!lQII, mller indruk zou mak!!u.
~ ••_v •••. ,_ aaD da gemeente werd 'be-

17"lmA""". de oud era lChikkingen maken
te' lat.en doopen op den vast-

dllt zeken Obarles Jon91
het .trand ft. ,n Roggebaai.
naar het O~ ,de Ho.piwl

.tellen omtreDt de laAk en
nrm oorde of self 'lDoordenaar
Talgens het gII Toelen Tan
Hac WIlS tocaal DMkt en

WIIarYln wij niet!
zi Jokleeren Mn '\TIIS
door den hf stoorder

werd Ye, _lund,
£300 ter lijntor b aeluk-

I

(

•

nbove society must be hl$!'hl1
t'xcellent ~rformnnce gi\'en

of l\h!l!l A. CIArkp,
l\hl'!! Isabel Arwour, in tbe
''''ednE-.dQ:· l.\et. filron'l
(or' LIfe," lO' hich eonetltuted

o'f its .iutho s bnpPl efforts,
interestiep 1\ production ns we
ti roe The 'Ilrllleip>tl role.
to the malt dficlent mem beril
ith no flXceptJOU, aeemed to

ednsi derxble nnd (buf,)ugh ~tudy to
t I' not to be wondered 1\'
smooth, !II ,I' such univeraal
IIn audiene- lIS appl'f'clative

ble Of 1.1168 A Clsrke'e
spoken Tt!ry fa"orobl.)'. but

IPSed nil her preVIous efforts.
character of FM,"" S""O, WilS 80

ve, thnt it 18 no more tbA" due
the success which ettended the

1\ ~reat extent auributsble to ber.
most f)nornble impre-eion upon

fully proved by the JDAny pllluditl
throughout the performance \\'0

the valuable RId of thia aceom-
y m"y for many more occaeioes
SOCIety '" alliable I118lstllnce wall

~IS Travel'S Burne aud MIll
never lIMV nct better, the

much from the I!UCCl'I!'
her part too much On

Lockweed's acting' much of the piece
te equal to bis tuk, IIDd

l;~i"rt,.<;"er (T(lm Gtbr",,) 10 1\ manner
ns .lItJsfnQt~ry to him R8 it
with R thoroutru conception,
bavlll~ contributed lugely

the production Mr. Lock-
1\ most painstaking IImateur,

to notree th~t his elfórts ate
.success, !le his net Ing uf late ha.
improverneut Me<~r' Parsons
tJ cmely ,ve11 lip ID their parts,
weil satisfied wil h tb~ capital
both plnyed Th. other partl!

''''''''M''''''M, and r ..nd ..red III R manner
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MA~N$\'EI1ANDEJ1lNGl:N.

Sept 16, Nleu;"e Nl.-'1l\n,O~ Ilm voormlddl4ls.
Sept 22, ,}'!'r!t~ K wartlrr, lOu 3310 nnlDlddags.
Sept. 30, VolllllMRan, lOu 31m l'oormlddnge

VKJ;; 'iN IO!'isE (,01>1>1/111<1\

I DE VOS ES J HERON.

Sept 13 - ~ oncestor) V liSte cn Losse goederen,
van E G Jor' daan.

11 CARSON. I

Sepb. 15.'tPrJllce Alfl ed Ha.mlet Lc7Cnde
Havo van J rT lr.'ylor. '

I J C Sl U'IlAN
Sep~. 1::; ij'ZOCil VoorbIJ, 24 HIVISru, Paardon

cn Strplsvog Is. vnn D TberQll
SCptl 30 Ti~erhenvel, VIst Piquetberg

V l'e .al' P ¥clssPllheimer '
e< I lt

, ] VILLIERS, nURI:: EN co.
Scp~. 15 Kla.pmuts Statw, Osse u en Koei.

Jen, lqn A de Vlilters
Scp~, 2.:i KI~pmuts Slatl~, Paarden, van

CurlewlS ell~tOf1berg.
Oct. 8 - olrdaDS, distrikt :Malmesbury,

KoclJ<.!n en Jllhfcn, van A B .an N Piekard.
J W )IOOR REE li J ZII EN CO

Sept 16 -tMalmcsbury, Paarden, mn }f M.
Basson.

Sept 17. + Malmesbury W lIJkeJgoederco,
enz , van H lG r~cf, Jr

Oct. l-~roolt Bergnncr, Levende Have
vau lt, Mele ' '

Oct., ~-~ almesbolY, Vaste eo Losse goede.
~ell, vlln E d Rord.

! I W BVD llEIOTE.
Sept 24 ....,Wqlbedacht, dlstr!lq ClanwIlltam

Vee en Loss~ GOCdCI'6Il, van J Lubbe '
I Ei H v NOORDIl~

Ocn ï -Kjulltlnvlcr, lhst P quetberg Vee cu
Losso goedel1en, van A. P. H. T. ZIJ! '
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