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DEEL 49· KAAPSTAD. 'YO,ENSDAG, 1 NOl 4,5$:

Donderdag,

2UBLJEKE VRltK N:::RI EN NULLrS ,
KUNS TREI!S,

VOj>R HET OEVD VAN !,'xKC)NCERTEN. ;
WORCESTER (Stadhuis), Vrijdag .. n.,

~I." I,
'CBM@~gtszaa1), Maandag, den Pd4(D

October. :
, WELLINGTON, Woendag, den $aten

0e~1tMESBURY (Regtszaal), Vri~ag,
den IQden October. i "

STE'LLENBOSCH, Ma.and~g, 13Oct~ber.
~ PAARL (in het Gymnasium), Woen~,
15 October. I '

'fANzrrn. EN OOSTAFRIKAA NSOHE

KONINKLIJKE MAILDIENST. PAARDEN,
I

l)e Sroourboormaatschappij "UNION"
(GB~IlInl'F,RD )~, In dell BO~tlt·1 tan "ijlrn del;

, MARTU:S Illl K ,

van omtrent .168 VETTE SLAGTOSSEN
Klapmuts, die eerst geadverteerd was tegen MAANDA.

zal plaats hebben .op. , ' .
! '

2 Octob r. Lnss~
, 13 Slagt- ell Treko~sfn,

" Koeijen en Kalvere«, ,
JeD :

50 Scl,ap'n en &kk.pn ..
10 EXlra Velle Kapater i

1 WlIgen,compleer,l,E,:i!ï'ke).."o()r
pleet i

1 Kruiwagen, 1 Span J'
1 Span Tuigen, 10 V~H;'ii.t.L. __

1 Gemest, Groot,
1 Lot Z"o-psto~ken,
1 Geweer, 1 Huisklok,

Belangrij~e Verkooping
'VA.N ' !

LEVENDE HAVE,
ReerdrrijgtrH4HUP, e.L, .,

Te Slanghoek,afdeeling Worcester,

De Stoombooten r ul.en vertr.,kxen ala 1016:t:-~
NAAR EN<1EL't.Nl),~-'"

, I

OM DEN ANDERBB DINOSDAG.
NURBN, Knpt. RUnnIDGI, 14 October.
Al<AB. K"pt. CAL'l~S, 28 October.
GERlIUN, Kapi. COXWELL, 11 Novemb,r.
AMEHIC:\ N, Kapt. WAlT, 25 N orrmbrr. DE Plnalll 'u ElandnaIlei,"

THOS. F, FULU~, kocbt zijQd~ zal do UlJldelrJeteekell~e
Direkteur uc"l.,'r,,;,) voor Zuid Af ik.. oapaciteit von Execut.rioo

__ ~' __ ._~ . g8D!" Boedel publick doen vel·ItOltlll,e-",

NEl d ' Mad' '2 Span Flinke Paardaar nge an , rut ell"&. goedgeteelde Merries met

•
f)E K'l"illk:ijk~ Maiiboo~ 1 Do. Sterke goedgedresiseelrdtt
. :\UBIAN, , W. BAllIl 20 Frnnijo nitgeeochte

, BEI DG I': (j~zag.o,' rder, 7.1l I onder Koeijen in vollc melk en
nrlrp, ~l:~,plA bo1'e"~e"",I", gaan .
op Vl~G~D. G, 14 October, 150 Merino .Aanteelschapen

ten 4 ure' .m. . . , 2 Sterke Bokwagene, met
.!au Pas,aglers wordt verzocht 8&1 beor.l le Leeren

komen op de O~s~kod" Alf,ed Dok. ,nieL later dan = 1 Open Kar op Veeren, 5
3 ure des namiddag s. Gct'lIe ladl"~ 'zol wor· 2 en 3 Voor . '
den ontv~llgen na 12 ure des midd.~ op de. '2 Braak Ploegen, 2 Howard .._n
dag ,nn "r\rrk. Voor nacht of pasaa!Ee en Braakiands Egge
"el\"OI'lI'e mp" zich 1", K;,ntore "an tie Maal- Lange Huieladders
echappij "UDion," No. 62, AI~dl'rlt'y~tra~t. Zadel en Toom, 4 Wijnvaten, 3

compleet.
3 Span Zwingel8 met

)fud Y.akken, Zeilkribben,
Vlt>ergereedschap, Bushelmaten, ltiftrSeJOOD

Beoetenvellen.
Een qunntiteit Koorn cn Rog.

Verder hct gcwuue assorti
len, enz. en' wllaronder een extra' ~'\~'IIr,plU5
Dubbelloop Geweer. .

Do Wed. J. M.

;, i

,INAB·IELANDSVALLEI, KO
(Nabij h,et KlipheuvellStiRlDn.

; ,~
1 , ,

18 m uitmuntende konditie en pas uit het Binnenland!

i .M. L. BENSUSAN & Co.
, "

lIeered J. S. MARAIS &, Co., '

Varken
, kqrop:et·t .
. Water14rib, 1Vilt.

enz., enz.

K~ 'S De te \leid AL8K
! .'

; I
.i I

BliITENGEWONE
BET PUBLIEK.

ME EN
VOOR

":LIII:I VERXOOPIlt:G .,

, Ol'

de, Oog~t~ Woensdag, 8 October 1879"
: . 's Jltórpna ten 10 ure•

DE Ondergeteekende zijne Plaats" Dit
de hand verkocht hebbende. zal op

borengémelden datum publiek laten.~
koopen,

I.-LEVENDE HAVE.
4() Aanteelbeesten
2 Span Trekossen-geschikt voor T9gt-

gangers . r

·100 Mt.'rillo Schapen en
7 Varkens

II.-Boerderijgereedschap.
8 Fmaije Stuk vaten
8 Kuipbalies i

10 Leggers, 2 Halfleggers
1 Trap- en Onderbalie
3 Brandewjjnsketels, Yleeschbalies;

Emmers, 'I'eechters, Kranen, enz.
2 Bokwag$s, bijkans nieuw, met IJze-

ren Assen c :

1 Bakkar, lOpen do .. op Vereo~ 1
Ploeg en Stel, Jukken, Riemen en
Stroppen, Rozijnen, Ketels en rot-
ten, Graven, Pikken, enz.

\'OORTS:

21 Mu~dl'n Zaadkor n21 Do. Hog
2 1>0, Haver,

Vrn"~-k8I1toor. Pikol
8 Sept • .1879. ,

P.S.-Xa V, rkoop van i II',", ...'nd, ••
bliek worden opgeveild l l
ISlagtossen. en waarechijn
8truisvogelen.

..
Naar Mosselbaai, Algoabaai.· Kowie en

Oost Londen.
VAN

egtgeteelde
EN

EMILE II.

Koeijen
. ;.,•

DE Kon. 1tfailstoomboot GER
_ MA~, C. D. COXwBLL.

Gezagvoerrlc", om t,rell t deu 3uen
October vaD -.Engeland via St. Hele-

D" verwacht, zal als bovengemcia vertrek ken
100 spoedig mogelijk na ontscheping 'fRn bare
i:aapsche LadiDg, Voor Vracht of Passago
doe men aaDzoeit bij de Kantoren van de

, Stoomboot maatschappij " U aion," No. 62,
Adderloyslraat.

.~
teekeude 7.111 lijn!' eerste V {'",luti" h,'uJcn op '{le PI"IIs lt WOHVE ..
Dislrikt Malmesbury, opI)E On

, DA

'W 8. Oct..aanst,
- ,PUBLIEKE VERK

( VAN

'AMJ W ~NNEr.1t UILLEN VlUCKOCIiT WOB DEN I
"
<1

" BOSCHPLA TI

Mosterdbaa i Strand.. ,

KOEIJEN,'wannlln' lommige,,' in volle Melk zijn, en dé8nder~ndie'
!Zaan; I:ctrokkl:lI uit de beste Hollandeehe Ingevoerde Bullel1~1 J'a'h,

..all'fltJII' eli Weinand. il .
EN Villi 3 jaren 011,1. gedeelte ~etrllkkell, na de vorige gelloemd~j Bul·,
evoerden Hollendaehen Bul SultaIl fil deu Ingevoerdcn Ayrshiijf Bul

, 'J' '

N van 2 jaren oud, geteeld uit den gemeldeu Hollandsclie Bul Slultan
n .. ,....:.6 ...,il.. 11 Ayrshire Bul Thom.; il

Villi I jaar 0u,c1, getrokken uil genoemde Bullen, Weinand en rqm.
en TREKOSSEN. , ;
A!lnteehee is afkomstig van de Opregtgdeelde Bull~n en KOf" ijeo,

te'Ii jaren c.loor den Ed. Heer J. H. HOFMEYR l.iju iugevoerd., ~'n
e 3 en 2jaril>(e Vaar-zen zij II bezet Uil, de laatste Lng evoerde Hollan s~he
ldeu E,I. Heer ROFMBYR.' , .
illlZ zal beginneIl lJa de Ilankomh vnn den Eersren Trein van Kaapst' d, 8111
r~dl<lwordell voor Vervoer 'Uil Koopers van Kliphenvd !:itatior~lina8~

hingen zullen worden verschaft. il
~. B. nn N· PU~IURn:\

I!

ZUID-A,,'lnKAA~SCHE

KONINKLIJKE MAILDIENST.
NABIJ

ne Ke). kon. Bail Llsle. Piquetberg-Weg

DE Si oornboote» d z r Li i- "erlrekken 'JSI~
Kaapstad unn r Londen om den nnderen

Di"1l8da~, via Madeira en Ply1nflUth, le Sint
Helena 'D Ascemioll lIan'eligelido op b poald"
I088Clt~ntijd811. Re.onr kaarrjes .orden uiLICt'reilil
I-gen eeue vermindt'rin~ Villi lO percent tUf8CbcD
Eugeland en de Kanpkolollie en Narul.
Oet.7. CONWAY CASTLf:. Kart. Jo,," ..
Oe. 21. EIIINRUHGH CA~TL1~,Kapt. DuNC.llf.
No, .•. DUBLI:'\ CASTLE. k opl. JIFFRII8.

)NDERSOX &; ~tUR.ISON, Agenten-

HUISRAAD van alle soorten, en wat ~er-
del' op den dag dCI' verkooping zal wo~

, aangeboden. i

Ververschingen sullen'worden vêrschaft.
J. C. ROSSOUW.

Worcester, Sept. ] 879.
De Vos en Theron, Vendu-Adms.j

Onroerende ,Goeder~.
TE SIMONSSTAD

T E K OOP.

In den Boedel van wijlen
PHANUS ANDRIES
voor-overledene Vrouw
JOHANNA DU TOIT,
.KLERK. .

,ij

OP ZATUR,AG,
DEN 4den OCTOBER .!.INST.,

ZAL.d~ Ondor~oteekende, i~,zi.jne caps·
, citeit als Executeur Datltf 10 boven-

gemelden Boedel, _ JJ.
PUBLIEK DOEN VERgOOPEN, 1879.

30 Enra Vett_e_Z_w_areSlagtoBSen. I . DE VOLGENDE' l~ .' Villie~s, Faure & Co." Afslagers.
°Z~L"!~~~'~'~~L~:!;8!~::.~~S~~EL2~!~,~!'-n-·+-· ~.i-+--A-~-A-L--&-, -,,-n-E--K--O----C-,--"':-',

. dea vrrkocl,t op ,le Paar sch- Markt, reoe 12 Mudden Koorn, '25 Ailto Haver, ST. GEO RG E'SS'f R AA 1\
~~enlU:': van , GIDEON BnINK. Wagen, Karren, Paaiden, 1 ,teg, ens, NAAST DE UNION HANK,

\tDe Villiers, Fau~e & 00" Afslagen. HUISRAA:l} ,:
Plarl, 268ept. 18.9, ZooalsLedekanten met :1::' goed, enz..

Tafels, Stoelen, Keukenge :., hap, ,enz.,_8!l. :,~.:;·!;tner~~~(v.rkoo.
H. A. FAG.4N,

. Execu~ Datief.
Vendu-kantoor, Tulbagh, ~i.

25 Sept. 1879. 1~
;'.,

noz niet ""n'n ...,(.1
, 80 Veder Kusseoa en
; 20 Wa5ch- en Kl ..",11
, 2 Mabonlehoutcu

1 Dozijn Mahddeh
1 Do. do.
2 Do,jjn-StinLh~uten
1 Annzei :T~frl .
3 Olie en .A..ijn Sland-"!
Il D07.ijn Champ-pnc G
2 Do. Vinger
3 Dc. Eijer

; 12 Do. M6!88n III V
i 12 Do. Lepels ,

1 Do. -Nijn KorAft'", •
2 Par-fine StOVfS
2 Groor eBaden
1 KOfkllr op Veren (ni.

Een Groot Uinrr Servi s .
~beid Glas- en .Aardewerk

lSTE. liet wolbekende en prilchtise Eigeo~OID
l\IOUNT CURTB, Lij uitstek go!cbiU'voor

e..n Legi-ahnis ""II ,!e K,!:'rste .Kleese, " .. ra ..
t.e SiITlOIl8SI~1i 100 groote bf'boeft... is 'voor

. : Inwoneu.n Beso-kers. .
i Dil Ki~eD(~Om h-r ft f r~ n.l1erbekoorliJ'k.t;e ...
~t&oul'e lig~i"&r, IIl\00elijk, di2t bij tie Zee, he&
beeft eeu heediil!:en T uiu en fraaije W iDdeliltpo
met ov< r.J(}(·d -an Water. en bet il'onllet.ijfeld
rcn eier schoonste Ei~endomme" iu de Stad.

2de. 11"1 COSPOMOLIT.o\N liOTEL,; 'er.
p!lcbt . teg,~n E'en goede huur. ill uit.anMad.
orM, prncbli~ ""Je;.:el' e', '''-Iuin f!t't1urendti .. I.
4aren b'oeij, nde l"krll ~e.lrl·ven r.ijn en Alt noc
grdreveu w"r,le".

Hijwn:lerbeden te \'f"memen op aa'llTAAl[ bij
JONI-:S It C'OSNEn'.

CrewE'S' Gebou'll'eo, Adderley.truI,
24 S pt.tomber 1879.

JAN yA!( REN EN,
Mod,;erri,ier•

Postkant. or M.mre.

IX STOOMBOOTEN cl ARAB,"

ZEISSENt. SCHAPESCHAREN.!
I Ketelll I

B~aadpaDnen
, Rooateri

.,
, Ern groote hoeveelh id

BEN, en wa\ er
aangeboden.I<:m:nen

Bad~ippn
Blik.areo.

P. J.
\ Stellenbosch, 24 Sept.

Drie EzelheugsteIl te Koo(),'ZIJ zijn g.!chik~ ,"oor Merries. De eeD, (jia
vier jaar on. is, is t" lien?p de ,p~tl

.. Mociderri"ier." De b~id .. ""d-ron rnJ.n drie J"a~
oud eu te b.,ien op de plaa'lI ., Het Slot.,'
Malmesbury- .
, Dim8teu worden ~el\'llarborgd.

Te benBgen bij

JK Ondergptl'ekend~, A;LB&RTUII JOH411D:ar,'.
. BASIlON. buurder Ta" de plaat. Rutp .... ta

enge.!eelten \'au Vogelgeangen Tweefo~
iu de afdeeliu!: Villi MallD,·sbury, geef bierqtaedt,
met tO'I'emmiu~ \'Bn de Eiger.aart TaD lJ"iDeldê
Plaatsen, d." heer CHB18TUUf PURUI Bi8lOK
en' m jufHOllW de weduwe AI.BERT Lou.. ..,
M" JASPER VAN NIEKBHK ht' rejrt, OlD elkeea
te, beletten. Hou\ te venoeren van de Pla._I, ol
eenig~ andere ov.rschrijrling te daen, WutiD it
.18 Huurder ,of de Eigel,aa.rs zthon niet b"bbea
to-gestemd.

A. J. BASSON.·
RDstplaa' S. 26 Srptemb, r 1879. .

I '
'J" PUBLIEKE V

Scharnieren
Stangen tD TNnl
ZAgeD ~D Schann. ,

Bouten en Moeren
Spijkl'r8 en Schrot"en
Bt'ugel. en Krammen , KOSTBAAR~,i

Verkoopillg Villl . .t,~)~stgoed
TE JltALV!!SBU1t...,. '

i'" •

DADELIJK na de -rerkoopi '~,',:,oor rekeniDg
, O8D M-j. de,Wedu'1'e FOR~~Op

Donderdag, 9 Oct$:>er/ a.s.,
sal' bij pllb!i~kft veil in" te koo~~ "wo~~n aan-
Iltbod-n bet BUIS ('n ERF. doorD"U wijlen den,
heel E. S. FoaD bewooud, be,"~eode 3 Slaap-
kft~lfrs, Jl:etkamer. Zilkn'_D.'r eq;êde verei8eb{e
,"rflr~kken vo~r ee" familie, b~"geheel ood"
IJ,t'ren Ddk, belle\'CD~ ~tal.i~agenhui, en
BuitenK6oouwén, dat yeb, el omf.~jl:d is, met een.
steene" muur, vun 1'iJl "Ort boo~. Er II lt"\' :
een Fnt die bekend slaaI het~ ~elte Waler I.
leveren dOl ill Mllimesbury le \'iri,~D is. Verdl'r
d~ie a IIIIu: gele~en lluurhui'.""i'li.De G bouwen
"IJn goed gebou .. d lDet' pla'lttn vlo~rrll "en
lolders ell in den brll'en staRt vnlli((ppamlle.

J. W.\hlOORilBF.S ~,,'k',' ei; Co,". ) i:i AfBlagers.

ANTE~ KINDERBEDJES, LEDEK1NTE

I
Pa~rdea eli M.u,iletel Hoefijzen

. ~ Hotfi.jzmpijk, l'S

Zakken en PortmlDLelJ08.

In den Boedel van wijl
CHRtSTIAAN ~IE
,genoote.

i.&,U..,IA.A,,-,,,--,EN EN' PL~TWERI{,
ALSMEDE EEN GROOT ASSO'R~IME'~T

.BENE IJZERWAR

Op 1..atordag, 1,
" I STRUISVOGELS.Q

AL
ACHT FRAAIJ ESTRUISVOGELS, omtreot

twee janr ouli, 'waaronder vier maundjee, ,
rij" IC loop bij '.

W. J. DB KOCK.
Tweeluil, dist. l\IlIlm<sbllry.

.---------------------

16 Sterke Gedresseerde Afrikaan-
sche Trekossen, voo'r deJi Groot- en Kleinhandel, St. George'sstraat, naast

UNION BANK. .
DIE gf~cbi~t zijn \'oo,r dadelijk gebruik, lijn

te ,ifD op de Vieplaal!l nil deh Ond~r.
geltek~n{lt. '
ne Ossen zuileo Ie Koop worden unieboden

op de plaall .. K)~inberg." Breederivier, dutrict
Worrester, op den 15Jcll Oe ober annllti08Dde.

JOBS. J. RETIEF.

EN DE I{OCK~WAAL BAZAAR.'
OEK

,_,.
. PAARU~1

, ! .~)
--- l,,'·

Bekendma.ki~g. I G I.. d· ~rit . i t
AAN A1oed~t'I"'l\nlr" tn Hlende~ wo"1I be-I eneesllon 19irer g '.

k'I,d ~t'm"akl. dal op 27 Ik&er I" overled.~. ':~ "
O,,'e Oom dL'Ht't'r JACOBUS D.lIHJtL V ICTO a, 111 I FIS-'E'R al .. ~h.._LL!!k h
!len ondt'rdom VAU 84 Ja,,·!, ~n 6 maandeD. .. IDR. .,gu:, Z ZIJne; p1U-"\J er~

J. W. HAUPfFLlUSCH, St. vatten op ZATURD+G, 4 OCTO~
Stellenbolcb, 29 Sept. 1879. BEL ,~ , ,

, Wórcester, Sept. 1

Dt:,.S 'TBI

; .

i HET Zast"r.c,ku:e7.clschar, "UW KONING.
, 1lI JK I';0 hl E, " '-"1UI! b.eboevo der Zee-
dillgzaak. ill Trrband der""Nl'derd. Gt'ff'farau'erde
Kcr~, een BUllar houd<n op den 3Osteo
OCTOBBH. e,k, !

Alle bij(jra~e,. in Ge d oC andenim lulleh met
dar.k o!,t ..a"~e1,! wodl'1I do,lf lt.ej. de W~ •••
BR!SL£~, Lnngfo8tr~at, hoek van de Kerk'trut;
M,j. A. FA~lll£, Le'uft-Iras! i Mej.' Dr.
IlOB'li:KnoN, S'rands'raA'; M~.i, LICRT1r'4~
Urieanhrl·asi, til ~lti·de \V. dllwe D. G. »1
JONGS. Claremont.
·15 Aug. 1879.

2 Houten Ledël!:anten
2 IJzeren'
1 K!eederkast I
1 IJzeren '
2 Rusthan

Glas. en Aardewerk, "~'U.....t:l1lt!crl-"tl~I5\];nBI:J"

Wellin;?'on, 29 Sept. 1879.

SNOEK
TE l;{OffiP BIJ

BARRY, :1ItNOLD 'tt
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RKOOPING ~.8 "ZUID !FRIK
,~\'ULKS"HI

EENE "~,kooplll1! \iI" 8 Panr,]en,S MUllel~l.
•II! Siel jUI~e" 'oor "." Spa', vo" 10

Ezel", on!llllll-(Ss.:' bl Ulk t .'an dt! \V, rke« .1t'T Spo.ur-
verle"ging u-ar Beaufo. t \\' eKt, 1..,1 gehou en
.orden, '

ENCO•

l'aldanha BMi, 'Vee en
. W. StigHng.

Op laturdilg, 4 October a.s.,
rex 11 DIm OP [lE PAHADI~ ..

Goederen,

Alico
Aliwnl Noord

De P~a ·1,,, ,i,n "ell" "IJ "" ,"~pI ell ,ubb:1 Avontuur -
Tllijt er...b!J , .. alle H'Jpnnllj, 11. De :Mullelt'l~ :&JI1 Heaufo~t West -
gtWOO ' I~ ... -r. eli III 'paIIn'" "" III rlublJd TUig., Be~h ulie -

AI do ~Illreil zijn irr _' 1',',\ ro-idi.ic. Brite TOd"'D-r Bu!')rere =r-
J J. HOF\IEIJR fil Zoon, Coleaberg-

Afsldil'r·. Ceres >

district Malmesbary,
vau A. B. v. N. Piekanl.

BN lilVEN·

Rh,iibl~""vel. Vist. Swellendam,
rin.dilllNn, nn Ti E. Streioher.

distrikt Malmesbury,
I van A. B. van N. Piekard.

NOORDEN. I

''_,"''",'''-'L Dist, P:quetberg, Vee 'en
. P1 H. v. ZIJL

Oaledon
CalvioiaPUBLIEKE VERK.OOPING Crndock
Clanwilliam
Durban
Diamnntvelden -
Franschboek
Fraserburg -

I GeoT!!'1! -
Grnat1~Reinet
Heidelberg -
ITunJl\n8d0'T'
Hope Town-
Hanover
Hopefield -
Kroonstnd •
Krnkeelri <ier

nubli-k 1- d • n v r,Q('pt'1I d." 1~..ude Vas e en Ladysmith (Riversdale)
L)t!sp Gloed. '~"":- Lady Grey (Aliwal N.)

I. Ze~er ERF mt, a r,'pJ .,a· ,I WoolihlJis, l.MalmesbUry- J
met HutJrbu18 a nr ~I. gel,,~",. I~ 1 n Pil, 1 eplant . 1
mpt \Viljlluaard8 lik"" en Vrucht, oo rnen, en ~!Iddplhblrlr-

.I ~ ~l.· d P IJ l r '\1urTIIV~1I11thebbe, 't e en "a' liuOUdfl' ,n \It ~ ~I~-n- !lfosseiballi _
.dom Lrr,nct tl'ar~ rcn go"<',' Huur oP. en hei l\fAclean _
Woonh~ls ~al1 cernak ke liik III t ..~!J!"neftlhJke Montagu
Wonin~fo veranderd wo-d-n. lipt Eieendami Natal -
is. t~HllIl zeer g schrkt Voor II t houd n van N~8quruand
Strui~<$"rls . en 1al C r-t in twet' P, ree-leo ('II Nazareth
d •- .' bId I Oudtaboom -8Rrnl\ III zlJII):e - WOf' ,opIev"l . Philndel hill

II 11wee onb bou wd- EI{VE~. <lak over p
hon'~A'~noemd(' •• 'on <lo SII'-at, h.plallt rrel rdl I Paarl - -
Dennenibllsc!l, tha 8 grschlkt Il,)uwhout oplllve- Potchefstroom
reDde. Pr~tl)ril\

Ill. ~~kl'r Ollbel onw<l . Ji:RF. I(('Je~." ; nil de Pearston
Stra~t, 17.err I.:CSc!lld voor, en Ha..dds.t3I1d. Piqlletbel'l\' -

PortervIlle -
RIHl'!ldnie -
Richmond -
Hollertson -
R,eheek 'Vt'~t
So)mes~t,Vellt
St.' lienbosch
Sw~lJl'ndRm
Salo,lIlhnba
Schietfolltein
Sutb~rland -
S,)m~T!letOost
Tuloollh
Tar!,".' ad -
Ditenhalle -
UtT~cht (TrnnS'l'nal)
V dliersdorp-
Victnria West
WiJnbcl'jl -
"'inbur:;
W ejlingtoo -
Worcester -
'Villowmore

TA N KOSTBABB

VAST£ ÉN LOSSE GOEDEREN,
,AAN DE NOORDER PAARL,

Bonus.

dist. Worcester, Vee en
Hrllldel'em,:"MnJJ. C. Rossonw.

CAiiSON.

Kond. Bokkeveld, Voo
D.,F.Immelman.

Liberaal

DE O\I)J·.Il'>I'TEII.KENIJI~ he-ft beslo-
teil op

Woensdag, 15October 1879,

op Zond~~. den 28
. heer G. W. StegmAnn,
beer Robert John ~'re-
name Edward William.

Joseph Nelson, met
zoon van den heer )lar-
wijk ~mitb, met nRme
n. Een zoon VI\D den heer

bury, met name William
Bij de Engclsche dienst,

,eon zoon van den heer
hawe Barend.

LOSSE GOEDEREN.
ErD f:·oot. h rHel)Jpi I 'V" pnm ,Kef' hout vall

.. 11. soorll'n el goe 1 d,no!!:. .'i TGI' b· st,· kwall'elt
Smi sijur in ~oorte", I NIPnwe K.p~a( op
Vee' e", 3 Schotsc,~ K nrr, n (2 wan v,n !le, Ol'~-
,aam DIt·U"). 1 li~ e Open \\ _;:r .. , 1 pllor
NI. uwe Gebtl'i,l- R~, stc,.eI Tui~e., .. UltIDUIl~
eode Ar hlH HrDllstrn. Ze' r gnclllkt in Tuil
rn ondflr drn Z.de', 4 f,.oi,- G"ml'.le "rr 'I'.
S errs'tl kiM l;rOPUD{ch'"r8 d or d"" I _, I , r
Ili.t helllonrlig", (har hij nroeivo~eh hEYf.

1 E,'ntc klas.Plllno dn, r ('~11 d,r Lyste mll~~t:
(Ilieu,,), I MaltOlliehout Il I\Jpedtf~a~', em fraae
Stortbt\J, !'~n )(1 cot Iwe.eel',wi RomQlebl ij

24..-Y,i.ltltril.l'OlI w Helena .TohaDna Sa-
jaren en 2 mllaoden.

24.-DóirKI~{eborEIU dochtertje van den
Willie.

en .. , EIU.
E.!:. I:'oot Ill' IetIIi' • '" cl"" Kt or Fcb,t un

het V~.tgoed ka.1 op 1:e 'en g haul, Il wordro
tegen li perre ...t per jaar.

A. Il. J. us DLERK.
Panrl, 24 Sf'pl. I B7~.

J. S.• ARAIS & CO., Afsla.gers.
I OCTOBER.

,
VAN HET COSlITE
ACCIJNSACTE.

aanstelling van een
t~lhnder:~ól~kl~n nur de wer-

en of een verboogde
.""" .."(",,,,( daarvoor in de
lZ'eS~IIU,was aangenomen,

allerhande gemeene
,.......·....'n...~,.rI door een der

bladen. Hij zou,
enkel tegl3nstaDders

lni~h~an~>eUlen tot leden van bet
zijdig Comit6 zou hij

ragt krijgen ten gunste
der Accijnsaote; en dan,

Oostelijke leden naar
zou hij het rapport door
'jven, en dan zou ~et
zijn, of tegen wil en

bill in te leveren of
D. Dezo afschildering
anders dan een meten

met :r.ijn eigen maat.
niet dio dt's voorstellers.
ook in het Parlt)ment
beant\Voordt,-dat, be-

tot <le Inge praktijk,
iet \verd gegovon, zijne
Ide hij cr ook al een,

gen duul' en noodlottiger
zou zijn. want dat hij

naj"';t;i""'a~£> en beste deel des Par-
e zaak zou Mnzettcn, en

h .. ,"rn."n;~'Rl"te weldra op hare beurt
Hij nomineerde dan

voor het. meerendeel be-
anti accijns-, maar uit
onder deze laatsten

Ii:aiIIH", .. a.,n ..t'~ die in het. Parle-
IYA'VOlldl'tn,als b.v., den Pro.

enlaLd,(len heer Paterson en den
Zelfs in zijne allereerste

"",,,i('1I..,. onderwerp erkende hij,
, of het Comit6 nog in
ISt rapport zou kunnen

hij 7.ijn voornemen te
getuigenverhoor dit
als de tijd gedoogde,
voor to stellen, het

III het leven te roepen,
grondig t:.ogelijk zou

het Aooijns.comitá is
'j!t dat de beer Hof-
w was aan zijn vooruit
Comité heeft geene
maar enkel de VCI'-

der getuigen die
getuigen "aren

terwijl één lid vlln
a11~ltl--nll.ar wij vernemen-

Het ondervrsag-
uit de heeren John
, B. J. Karter en F.
leden van de Wetge-
zamen met den heer

Kapt. van de

---------

Publieke Verkooping £ I. d.
; 6 - 1 7 10
0-0 10 0
{I - 0 2 2
0-0 3 6
{I - 1 1 {I
0-0 6
6 - 0 2 {I
- 0 811

8 -'0 7 10
0- 210 '0
0-011 {l
,,- 1 0 4
] - 0]2 6

TAM 225 bso AlIrdappelen. pr. 3 bit. 0
t leg. Alljn, p~r legger .• 0

119 lb. Boter, per lb.... .. 0
Eenden, per atuk .• 0

3 bso Erwten, per 3 h8. •• 1
Ganzen, per atuk ., 0
Hoende1'll, per etllk 0

6 bso l1&ver, per 3 bso . 0
U rt. HavergT., pr. ]00 lb. 0
]6 zk. Kaf. per 16 &Ilkk"n 2

Kalkoenen, per Rtuk 0 1
RtJ hs. Koren, per 3 buah. 1
126 hs. Uijen, per 3 be. ... 0

Znturd~, e 21 Sept.
?tfft8ndR~, :l9 do.
lJlIIlIsd~;t, 30 do.

13 Kliffen.
o do.
10 do.

Woonhuis, Winkel,
l!iZ, [Sz., ENZ.,

TE TULBAGH.

DE Olltlergtte~ken 'e heen den H.!'T FAo,u
!l:lst jregewll Oil' IJ r !'ebh k~ \'( I'ing te

vrrkonl)el'. rip Ilavoll:f Il i, "I_;endo'l Ill' n. relegen
in htt borp Tulbagh,

Op Donderdag, 23 Oct. 1879,
I '8 Morgens ten 10 ure.

,'
1. H!l •• 1he~I Illie _II cellef!lJk \\'oollhui~ Va.li

den he r 1. '\T. ZUiCfI, .. e' tr.I.1 Ilf·I'·~IIl eo
• escbik ,oor eptli!?p tl('7.1!.:'llt 1 I, v(loml voor ,... n
DOC'f( R, of HOTEL. JlIl~ nm",uord en voor
lien var) ST \ LU N, \\' AflENHUI', e 1

2. I, \\INKEL.II hp! PAI,IIUIS et''''' der
~Ite hrzigllt·((I~Sla, (hn, o"ler IJ tere, j) ,k, ,n
gOt'<! verhuur I.

Bovellsta.lnrfe El!e' .J"mm'n lijn lp •• ·1 ~e1111
om er nildere omscbTl !VI' l! 'nn I,. doen.

Vlimns·

~nrrlnl'pelen, Ver 3 be.
Az.illl, ppr hnlfllllln
Jl oemkool,
I·oter. per lb.
I':, nden, pllr stuk .
I,;,JPr...n, Pl'r lOO ...
Erwten, groene, per 3 be.
Ganzen, per -tuk
G"a~as, per lOO ..
Groenvoer, per 100 lb
Hoenders, per stuk ..
Kool, p"r stul,
Loqoorten.. ••
Limoenen, per lOO '.
Nartjf'~, per 100 ...
Pompoenen, per stuk
PatáttAs, per 3 bl.
UiJen, per mud
ViUren per lb.
VRrkena, 8pt'en ,
'Vortele, per
ZuurhmoeneD,

0-1 ~ 0
6-016 6j
Il - 0 0 6
5-0 1 {)

~4-03!l
l2-086
1,:1-01!l 0
'1'-0 4 ~
~O-OS3
".~ - 0 :1 3
; [) - 0 2 10\
~O.~-0 0 2
1-- 0 1 3
4 - 0 4 8
(l - 0 3 {Ii
0_0 1 1
6-011 0
0-0126
51- 0 0 61
5 - 0 6 0
11- OOIt
- 0 2 1

,
Alle Losse Go"deren. II s Slaap- en Eet-

kamer Meubelen. K€u];engereedscbap,
ellZ, pnl. eene Stove, Pil "'Rt m-er I n rla~e
der VerkooPlnl( zlll \vol,1 D Toor -,~b'a_ t.

G ~IYI1UROH.
'J ull'8Itb. 30 SI'ptl eba 1B79.

D. H. VILJOE~,~
Geregistreerd Land·, Wet· en Commissiearent

.HSL \GER.FN GEZWORE~ VE~TALER
nlJ HRT

HooGE GEREGTSHOF.~
BRITS TOWN

WESTELIJKE

PROVINCIE BANK,
PAARL.

HIERMEDE gcscblf~dt kl'nnisgeving, dllt
een Tuk van opgemeldc Dauk IS gt'opend

te Montagu.
Op last vali de Directeuren,
B. P IlU PLESS IS, ,Jr., Kassier.

__ veMWiA

OVI RLEfn:N.- T.· .. Noor lllo'k," Ilrlrrtkt
Silllonss'ad. b,'drrl o~hlPlld, ,1"11 19lfc

Sep'emh r IBi9, m']" geil,fde Echt~e oot, I
ABIU.HA\II P.,CL DR VILLIIIlS, I)'s.zoon, i'l den
oudtr.!om Vlln 83 Juren .11 5 ma- den

Jj" Wed. A P. DI!: VILI.IERS,
geb. RoIlX.

S~pt 27-~yTerheid, bg. to
'27-COn8taoM, Ger ab, to l'·aJ'fi\I:~~tl~.
:.!7-Chriatinll, ech, to'~
28-01&1'11, Gt!r bjr. to MOlllm
~Hero, bk, to Guam.
:.'6- N11U1A, R...'fSt, to A

mediate pone.

,
VeR (wijo- tul bratidElwilinhll'nd:eJá:\lr
groot), en de~ nl'llnCIa-,
wijnkooper en Onder deze
was er ~dechts éánf heer Stertle!',
sich bepaal~! ten gunste van een -•.'-",-.,-,.
belasting verklaard~, maar ook hl]
gebrek op gebrek ¥-n in de acte'of
toepassing. Allen ~rkenden dat er
looze bedriegerijen ondet de acte .K:OI:laoPl
plaats vinden en dat men tegen zulke
deiegerijen geen anderen waarborg had
de eerlijkheid der SUlkers. Viooral de
Stertler had een bijna. onbeperkt geloof
die eerlijkheid-bijgestaan door een
vrees-zoo onbeperkt dat hij .
zich te ver~enoegen mett de
lijksche d'eclaratiën.. ~ij scheen
begrijpen, dat zelfs indien de ~ote
der Hollandsch Afrikaansche boerelil
eerlijk zijn, dat ~ij gee~ penn.r z~llen
houden van eene belasting dle.zlJ. U""",,"""'-"~
wen als het toppunt der onregtvaaid
er stokers zijn die niet bebooren
voorbeeldeloos eerlijke klasse, eu dat,
bet vermoeden eenmaal grond wint
stokers z~n die goede zaken
den accijns te ontduiken, ook
ren on minder eerlijken zicb in die
gevende bezigheid zullen begeven,
de. allereerlijkste ten laatste één
keuzen' zal bebbeu t.w. zioh o(
ruïueren door zijne minder naanw,r~Z;e.lIQe
vak-genooten of hunne praktijk te VIJI'lT"U,.

Wij meenen dat de heer van de Ven
werd geschraagd door den heer 1'it" .. ,.tjl""·,~,,,
de heeren J. Barrr en Keyter)
op den kop sloe-g, toen hij
er mannen zijn die liever zouden
een buurman zelfs voor zel!pence
te doen, maar die er toch -min
trotsch op zouden zijn, zoo zij de H...t7A'M::n

in zake den accijes konden
Laatst nog verklaarde een wi'
een welgesteld man, iemand die zich be""elMzIC
in do allerbeste standen, ren man
voeding bovendien-dat hij alle
ten zou inspannen, om, waar hij maar
de Regering in zake den ucoijns tel
doen. Zij wilde ouregt plegen teJl~enQ.:VE"
hem, zeido hij, en hij zag daarom
waarom hij haal' zon ontzien i lf en
buren," vócgde hij er bij, lf denken
ik." Bovendien zouden wij nu reeds
nen kunnen noemen, van wie V"r7.~IItJ!rlt

wordt, d~t zij tot vijftig percent der
tin-g hebben acht.erwege gehonden.
de arbeid der commissie voortgezet, zij,
ook wijnboeren te ondervragen
kregen, die haar ronduit hetzelfde
bebben verklaard. InEngeland, in ~clllot,lan
en Ierland is gebleken, dat nocli lf

heid", noch opvoeding een "..'.... ·nn'rn!
de stlpte en jniste inbetaling der Ut:l,I&lS.I!.,'"

en het zou ~l heel raar zijn, indien
in de7.e een uitzondering mankte op
de~inding der gan8che wereld. De
veling van deu heer John Barry,
veldk(lrnets ·te benoemen tot .
teurs, om hun eig~n stokerijen en
Der zoons, vaders, broeders en 8cltloc>nl5I)(J)nl
te inspeetereB, kan nauwelijks
gemeend zijn. Hoo fatsoenlijker de
kornet is, hoe huiveriger hij zou zijn
betrekking te aanvaarden, die hem ...n,~!",·",pl
pligten als spion te ageren op zijne
bloedverwanten en hen ter kriminele
volging te verklikken. Ware de W
krankzinnig genoeg om die aa:nbl~vEIJid'rt
praktijk 'te brengen, één der
zou zijn, dat menige man van
zien in bet vervolg zou weigeren
te worden.

Van al de getnigen was slechts de hee
Stertler bCJpaald tegen het plan om da li-
cc.oties op d~n drallkverkoop te
en wel omdat de man die weinig """~";, ......,.t1
even veel zou hebben te betalen als
vtjll verkoopt. Hij verloor uit het
dat bezwMr even zeer geldt tegen
bestaande licentien, en da.t hot eene n£>'7.W'JUI,,,,

even gemakkelijk als het andere
den uit den weg gel'Uimd door een
klassificatie der handelaren.

De volgende punten blijk!.'D
het ganscbe getnigenverhoor:
tegenwoordige acte uiterst lastig is vOQr
stokers, vooral in dun bevolkte distri~ten.
2. Dat dezeIve, niettegenstaande dat lastige,
geeR de minste voorziening maakt voor; ~n
doeltreffend toevoorzigt over de stokeriJ en
de juiste invordering der ~elasting. ~: ID~t
geen doe1treffend toevoorzlgt mogehJ~ IS
zonder de kleine stokers-d. w. z. a,l on~e
stokers op vier of vijf na-uit te roeijen,; en
4. Dat indien de kleine stoker's worden !Uit-
geroeid, er een einde zal komen aan het Dla·
k lid b d ., " ,e~ vaD op- ran eWl]n. J

van 187{1 wordt door den flOIt-
iIIIei'8~P~~nOm,"bekend gem3ll1.t, dnt ran af <lpnl~n

11O~lt. bl't. ~rtn op h;ï('v~n z~l zIJn' Rls
brtAren. die In deze hol"nil!, 1W.811tolllDd

Tnmskeiac:he .Territorien np den Jl'let lCed....n
foor \'enendIDj! nRar pt;etkllDtol't'n in duel.

postarief zijn drie pence per bAIrons of
een half ons, heteij die bneven Tf'I'ZOII.

p"r aljlemeene afdeelings- of vAldk<lr.
epoor. De eenill'e brieven die na dit"

.ten,l'ilo.yemberonder het taritf VRn een p~l\n,. per
zijn die wpfke in een stad of dorp foor

illeltOr'IlUIIl' binnen de-limieten dMrvan op den pU8t tI~
worden. Bde!'en DRarNAtsl. den Omnle Vri)-
en de Tr,,"evaal,ullen 1I1e tot hiertoe 'l'aBM 'In•

bet tllri ..f \ an vier ponce per hnlt ons o! p-edeelte
een half ons.

TF.JfTOTBn I'II!VI':N\'AN ELNMR)\,T~rll
"R'.I:,...-- Ur. Dale h,eeft yoorledeD wepk 11~tto!.

memol'1lndum laten Jlub1iceJ'flo:-Gpd'llll'lde
is dit fIRmen in l\oapstnd- -n op fler-tl!.

nntlero.-pl ... t..m ~ehouden; het aantal nn-
bedraasrt 164, WMrun 4H te KRnpst.tl. '.ti te

~""--"_- 13 te Grahamutad, l6te Kinj!'WIIIII\lII'.
te-Lovedale en 21 in de TrnnsKPi De lilt.
de I'Xllmens ZIlI in dAPerste w~k"n Ml!' m-t

~iin; maar het ~root('r wordend getl\l kandi.
daten heeft dr Dale,lledrongen, bekend te mAkpIl dat
dit examen alleen i. voor oliderwijzen rif voor hf"
die als I)nd\!J'wij&e1'lwelllCben j!'eemplnoi"llrd te wor-
den. NAtU.lTlijlc is bet groote doel \'Iln het f'UIIItll

om roortdurend l'en llenoesr'II<\m nantnl jonl!'e d~
hebben, dil!' bnoesrd lijn , .. IIlllgoUVernaIl"",in

dienst te treden bij private fami1iell, 'l'oornlUlleh}klO-
der de boeren, en in dit OPIUrt. Ii In de IlUUItr8rre~n.
tot hiertoe, met ~oeden uital., bekroond. ~lllAr het
I3biint dnt wIj tr.l hiertoe eeD meer dnn ,oldoead
:anntal annkomende onderwijlfl'l lullen heh~.
IWilt men ook mOjre lf'l!';.ren YID de l&ge IeblUint
:walrin onderwijzen vroeg"r .tonden, lreluk1cil!'JI)n
II de ,oorulhigten m deze kolonie VO,lrden on~er~lt·
I ser verand ..ru ia sijn of bMr voordeel, enA ,eie
boeren 1If':l WOIOpltlfoede jtlDJl8 dnm, van £00 tot
I:£100 per jlUn IC'''!!", met kOllt en loJriee,001*ne
!riDderen te onderwijzen, dAn Irnn bet niet WMl' '1)0,
10000Iedikwijls,gez·lI'd il, dllt de I1oer"nberolkingion-
fell!Chillilf i. met betrekkin, tot den vooruitjrangl~
hun land of de' opvoedil1:l' hunn ...r. kinIIrren ')vii
moeten onzen VOflTUilllan!lniet alleen IIfm",tt-ftllW
de oJY,:'lIVend..1' Regerinsr maar nok naftr de rqIIul-.
taLen, die het tl'e\'oljl lijn VIUIeerlijk .eJhertroll_n i.n alt de Gou ,ermeDtllcholen niet ooder bet betelk
zijn 1'&11 slke falDili., geeft bet eenige voldoenio~ ala,
men ziel det door bet .telael YIDhet GoI1\'erne~(
om caDdidaten op t.e leiden en te fX&l11ineren..
kiule onderwi j.ra gevormd wordt, die buiterll{8wOOII
nuttig lijn iD de YeMl'~eleg'll woningen 1'&n~
landelijke boerenbevolkinJl.
ONDB1lWI.rs.-Ds. W. P. de Villie1'll, al. Ri~~

inspector Tan onderwijl en lending in den Rin~ ...
Beaarort rapJIC'rt uitb~n,ende, legt o. II :-V'ÓÓ,.
dat ik besluit kan ik niet nalAten de Hoolr-F~rw.
Rinsren op een paar beIa~riike punten t~ wii~n:
1. nat in de publieke IIChoolTan Fraeerhul'll'. IlFliik.leIen, een prttdik.rnt onderwi j&er is Ik kan miijreea
jlroote.rel anomalie denken, dlln dat een p~ikan~vu
de F.njl91I1Cbe,of Hnige andere kerk, het Ambtlvu
onderwiil"r In I'CD on-kerkelijke school b~k~
2. Dat llollAndsch over het aljtp.mePlldoor t\en •

proportie d..r IIChoolkindereo lreIMrd.~"rtl~. l"l!~ ~n
'I'iprd. nn het I(~beele a~ntal, Ler"'lll e~ 10 8Omrl",

I
l!Cholen Diet. alln 'jI'edlUlowordt. 8. Dat er eene P'tiag
Rnnll'ewend ie in het Parl.ment om den god!!die,*t iA
d~ I'Cbool te onldMIl vlln de klqistl'ra. W!l:l!'lUln h~ I\u

».r,.....IArilre- I !-,ebondeo alant JorI1' de restrieli.,. in dl' toeb"dnle;YllII
H .,IVf"PIU ,·H ••• ho. I dia ! de wet op nnderm.;s Het dOt.J Tan diA JX.,iog ielDm,

dAl IllOnder de hf'JItAftnde on-kerkeli jka aebalen af III
!!ChAtrlJlD,ook aall vrijwillijl'e eebolen, die d~lijk
onderwiis Jle~ell, onderateunÏljIl van StAAt8~ á
doen toekome1l,~en quicl pro JU{] voor het werk dat
zij do!'n. Dit i. dUI f'eDfoudi~ eene lUIakTAnreilt ..n
biUijkbeid, srelijk ook DltristenflD in HollAnd, di';~lleIl~
ni.t Tl'l'ef'oi~pn kllDaell met de neutmle aebGql.(lP
rwtitutie ""ndringen. In Ontario i. d., I'f>ed.~,
ataaD. Indien onlll KfIl'k durop wilde updringetr.1I
hur goed rl'j!t. dan JIlU de kWl'lltie YI\ll.gndadi'iIM-
onderwijs gemIIkkelijk opgeloet woroenren bet ~nd-
belrineel Ylln CJuUttJijb optreedinJf en onderwiM &Ol
gehAndbaafd zijn. 4. UatereenOPYoedinjlN:Om~.
overeenknmlti!r besluit Yan bet 'Parlement lILI!, !Il.

aanJll'llteld om ODdenOttkte doen Dalt de werkl "11
de Acten op Onderwijs. Het komt mij ..oor dil bet
hoofddoel Tan Ide onderat.eu1ltlrllTaU daft ypomel, gtiJ,
i.. -peneioenen voor oudllrwij .. ra, en&. 6.T~'I et
in de enkele j!'emeenten Toor bet locale Ze.Dd· erk
de middeleo ,Irnonden worden. moet mell tocb e ;!!I-

I neil dat de Zending OTer bet n.ljlemeen niet die,
dllCbl en oud.rateunin:r {indt, die mtlll VRn 1l01i
Kerk, b,..e middelen en haren .tand in Annmerlrillf
Ilenomen, ~ou mOll'en verwachten. Een onderFek
naar de oon;",ken hiervan lOU tot lII~q ku,ne.

i iI VauK VtJlIUItUNG -D •. A. D. Lllckhoff b~
10nder8tAftnd Oont!ept vlln een Beecbrijvillgtlpuot toor
,de aanetdande Syrlode ter aenoil VGn de anns~Dde
I Rinj!'l'I'ergaderinl(en :-1.De Synode bepnJe d,,~~.

I
bet TerTolg de vel kie,.lnjl 'VaDPrttdlkanten en K ...ie-
TlIl\dsleden l..'el!Chiede: ti. Door Kerkeraadalelien.
,b. Door Olirt-Kerke1'lllldsleden. c Doer Afge~lIariil~-
I den ui~ de Gemeente. 2. Het !letsI afgev ..'\rdi~del
wordt nlUlr de I!'m""" 1'IInhet ledentAl der Gemetnt.e
bepnald, nit ml;!l: a. In Gemeenten vnn 200-4(i(X)
ledelI. 12 Rfgt'uArtligdf'n. b. V.n 500--1,OOQ, Ual:
ll'eVIIllrdlgden. c. V~I 1.0()()-2,OOO, 24 Af;revanriliz-
den. met 2 percent· van bet lidl,11at...ntal boweD~.
d. Geene Gflmeen~ IILImeer dan 4.8 af.vllYllair~
hebben. 3. ~1!,eTII dt'r Ilf,renarJigden ,lItemm ID
pel'bOOD,en ziJIl alle Diet lfeeenellr6l!rde manilli WI
,der Gemeente, die: a. ot een 0rnbAar ambt ee-
den; b. of eeD eigeD besighei drijnn; t.

I
eigen blli,bouding hebben. Me dele qllllificaU8j_
litteR lullen het regt Tan .temmen hebben: a. ~00f

blllleeftijd-mdien zij £25of d8lll'bo,eo,iD ééne eom.
I ,oor het Su.telitRtielonda der Gemetnte bebben~biJ·
JCedTIIgen.b. Voor bet loopende jaar indien zij: of
mineteDII£1 par iaar tot het fonds v()ormeltl bijdrateD,

I en bunne contributie voor bet lntate Jaar bE-t&ald
, hebben; of eene famiJiebank in de kerk op hun e~D

I
nRRm hebben en er voor betaald hebben. 4. Ver"t':I-
bear tot alie1'llardiJ!'(len zijD alleo die de iDA~.3
genoemde qaaliftcatie hebbeD, en daarbij manneDrl'
VIID!OnbesprokeD wand al, die den opeDbAren~
dieIlIt f18AreujlbijwoDeo en IUlnhe' A,ondmMl ~l-
nemeD. 6. Kerkeiudl-of Oud-Kerkenul<isled~n mOjr"I

worden, lD88I sIalJen daardoor niet bet mt
daDUae .lelD TerkrijJlen. 6. AfgevtuU"digfea

iD de maand Maart met Jf8lliotene Item brief jd
op de jf8wone wijle bekend lf~m88kte f.ef"

11I'IlI~.. rinlJ' Tan kielllTl oader Toorlitterecbap raD dell
Kerkaraada gehouden. 7. JaarhJks treiMU

Vle:l'ln411"1der afge" ..,ardigden af. De eent.eAfP
door het lot bet1iat. Die aft.red~DdJI
8. De helft "ILO de gemmenh)Ke 8lejD-

I_ ...." .."'·rt .. ,~. onder No. 1 genoemd,mwt eeD quortIl
TOI)r!romeocle pvallen bandpit mell o.tr-

beL reglement \'oor dell }\..rke~d
] "). 10 Wetaartikelen, op Yoorgllllodebe1r1ko;

hebbende, 1I"0rdeooYeleIInkol11ltiggeWilligd.,

WALY18SCBIIN.-Zaturdl\g lijn in de Tllfelbdili op
de hoogte nn Groenllpunt twee walwil!llChengezien.
TR Rn FRSDALKis een concert jl'e,eT4!n, da op-

bren~t WAArvan £10 12s. 3d., beatemd is Toor de
TrekboerIn.
RUNDKRPRST.-TolNIIW is de invoer VI\Dvee ~nn

Mauritius, Madl\j!necar en andere Oostelijke- eilóaden
Terbóden, omdat dAar eene liekte op de ruodal'pellt
gelijkende is ~tgebroken.

Dil UrrOltST&LDRVKRJWOPINOvAN OSSI>Nvoor
rekenilllf \'Iln d. firma BenaUlllln 6;; Co, &Illdoor de'
heerer:! J. S. MBrais &: Co, nn de Paarl, iehol,ldell
~orderl te Klapmuts op morgen, Dondero..g 2 Oét.~
Zie ad vertentie. I

Dil "CnRlsTINA" i. Zllturda,;middllll, getrokkeD door
de sleepboot E'nterln-ile, llit bet dok geateveDcl_ur
Port Roeie met de lading levensmiddelen eDl!il~
.stemd Toor dl! noodlijdende Trekboeren op IL! Den-
un Tan DamaralllDd. r-
Tal DITKNlUOE is eene publieke nrgadering mot

deo Mayor als voorzitter gehollden in het Wang der
Trekboeren. Aansprakl!D werden gehollden doot' den
vllonitter, Ih!.'Steytler, de heelen Cbue,' Tudhop!!
en Philf>ott, C.C. ell H.M., en eene commilllie .. era
~noemd om inteekeJlingell te bekomen. I,

PRODtTICTRNMA.RXT'I'KPoaT ELU:ABRTB.-M .. n~
dag werden 140 b8len wolllangeboden. De opkQIJI~
wa.s goed. Sneeuwwitte bAaIde 1s 6tdi "Scioured"
'Bn 11 l!d tot Is 3id; !fetwol afd; tot 64d i gt,09e
eo gekleurde 31d; fijne, lif'lgewassc:bell Bid;: M
balell Angorahaar IIIlDgebodenen verkocbt voor 614
tot h 21d per lb. . ,

OlfDKBSCBBlDfNá.-De Errtpir. "an 4 Septe~ber
legt i-Sir Wilfred LaWlOn, ALP., Ili.~ren &Y0II!l.
het woord ".lerende tot eene verndering van libilnr-
len te Alpatria meide, I,..,rd Cbelmafprd 11'&1 '~C
ridder G.D.B. Il'I'IIlaA"8byoor rijDe diensten iD lt..
Zwu-oorlog, IDIUU' wat lOet Sir Bartle Fr.re ged4an
¥lIJ woflien, wit, hij niet. WaarachijoJijk lOU dim
eeo hertog o~ een hilaehop VIUIhem makeu. .

• I

Onderateaninpfonds yoor de'
Trekboersn. '

r

ERGADERING TE PORT ELI7.AB'ETll.
Verledeu l>ingsdR,g hield bet Port Elizabe,*,'

Comi~ cene vergadering. d,e ook ",erd
h;;_,,,,,,,~r...i door Illldero belangstellendelI IU bet

De beer H. D. Cbnsllan .. IJ
Qnder de andcre MnweZlgeD be-

. zich de Eerw. .Mackintosh en de
n Deare O. F Bla.ine, A. Wilmot, Ch~

Lo.beer, C. F. lI~ugb, W. OroukJet!
anclf'r..... Nadal de beer Cowen als seorcta.rlt

Dotnlen der vorige bijeen komet had \ onf1i6"
deelde de yoo"itter mede, dat ~

naar de buiteodistrikten l'I'are~
den, waarop echter nog geen anL1I'oor(

on'ur.,nc ....n WIUi. pe beer LoDbaer werd daaroP
ItetOlr.eD ala Tbesaurier. Door vier heereo "er4

SOlD .. £830 cmrbaadifd als ~ .
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hJlr:e kollekten op de door hen IADgeboden Lord
hjsten Vefvolgens ''ferd "OO'I'gelesen el'n de. Koningin op .DIlI,mo:nu.
teltll'rnm van hel Kanp"truisch., l'orlllté .lat ver- 11I'ld dill hem het UrUOILllrIDI.

I'"t to njo(l'lln weten, of niel! 1'1 P"rt l>;h~tbt.tb Wilt:! 1!.'sebonkeD.
IOC I <> K I te din-ren, Kolonel
geneigd was met nnpst.i.l ',IUIl n te wc, ken, 011 mede bij d.
"elko de \faarschll,J(lIk e "pulon),rst ,lor' llI1:.. ,lIe-, llel'lltgennpmde had
hogeu te Wort EhlAbcth ZIJII zoo. l)e'l S,'(ll claris 1(000d te Down ..
"eN verzocht, de reeds on V.IIl~cll som pel .~len door de velClt~lllerl
eerstelI post nanr Ka:\pslaJ te Iemitteren. en d~rden ÏDgHetenen. EAI'.h."",P'"
tefen§ te Imelden, dat het plaatselijke Comité ~t bet pt'Og1'llmma.

b tv n017 een dergelIJke som bij elkander te Een 101daa~ 'fan
oop,.. Ik bed rerbeugende ID den

.olllu krlJt:cu voor we rag eene tra,te . ''!I'nfli!!17,''Iw'llrrt• I 0 Ifennll'e I"nealle ..
1011 word~n o\'ergenll\akt. ok werd hem de NortltlH_
oplleJ ra~ó, navraag te doen omtrent het 'foorkomt :-"Op 30
wa;rscblJnllJk bedrag, I),.t voor Je noodlijdende het kAmp
halsgt'llDD~n zal benoodigd ZIJU, en teVCIIS ZIJO wonden, meelt aUen lAUOJ\lC'I1II'.
best te dOCJn om zoo spoedig' mogelijk de hjste:l bllrtigheid .meekten
ter~g LO ~rlJgcn D~ heer Deare ..erklaarde t::' dWMr na
Ilch VRn cilplme, dat het plaatselijke comité I~, .. !WK"JlAI I

I h d I Ile ...... n, 0 one
gezameuItJli: behoorde te an e en met het Sir Eulyn Wood,
OOIDitevan IKaapstad, on dat gevoelen werd ook minlte ecb_duw nn i'mIlArl~Rill
j!I'Jcelri d<jor de nnder e IUlllwc1agen.-De heer er bij: ,. De tlellee!lellnfAnteri •
W, m(lt Illfende, dut de diensten V:l.O die men- geboelen dajr door, lIi~ltel~ndelrd lI)OlllMiG"
schen vn n veel waur.le konden ZIJU voor cle oefenin!!" onle~iA'
West, l'Jke !ProvIDcul, alwaar ZIJ in de nabijbeid doode .Zulus In

hlloné landgenooten kouden geplaatst ouae piketten "RI er
nil 'I . den door eeOe
"OrOlll Het zoo, dncht bIJ. ondoeu 'Jk zIJn. .eau ... ~:ne• _ren, WI\I er
Olll aanbouClend levensmiddelen te zendeo naar geene Zulus ~Iien,
oe ~er ver'll'lJderdc plaatsen, waar die ongeluk- gepRtrouilleerde
Ingert tlch thans bevonden. ZIJ behoordeu jre.ieu Ik ~Ioof
OIlvcrIVljiJ Uit Vdml\! alam! verwijderu eli naar dood ujn, uiti8DOmen 9ec
de Kaapkol()f)lo OVCI gebrugt te "ordeu. nlwaar regëlde troepen TIIn W "",uurm,,'
er een Ultl!Duntend. veld voor hun arbeid was dum si] le'feDd unhrAlf1eu, heb ik ef nll!hill1len

I (Snook Illlongetwijfeld molêr 'fO.
Het COLDltJ moest untunr Ijk Qverwogen, u het dali hem h~f IS.
raadZ:YUIl zou ZlJlI, Zich met dat doel regt- Er ll)n in Engeland
Itreeb tot het Gouvernement le wenden, of OlD kolonel P~aI'llOD een
wel door middel "an bet Kunpstadsobe comité bad IlAn kolonel Buller
te baIlJdUIl.... Eindelijk werd de vol;cnde door Iledacbt, m&!lr het plllJl IS
den heer \v ilmot voorgestelde en door den IItuk Ill.-erwerk In de plants kri~If~~ill~
Eerw Ma~klDt08h gesecondecrde motie met IChllllli)k ruim 100 welkom 11\1
eenru\rI(?~ sternmen aallt;ClIOmen _" Dit comité Ka~ltein CAffYlI\1 vl.loreel'llt

~.- 0 I om lujne bennlleriugen aan
ooyeelt aan; dat al de noo llijdende personen, Sedert uJne 'frijlpJ!tlak
teu wier I:>~bocve thnus inschrij viujren worden len met brieven, die van
geVT8.<I": UIt DalIlfl'l'llland nnai do ~,lllpkul.)lIIe lands haaten te kOQl'!D, en inhouden
salleu ovcrkebragl.> \\ Ol Jen" De vuorzlLtcr met wrlltlknemillg w~ellS den dood
deed ru, dl'decllng vali !lla.'\Lreg"leu. die op lit t I..on DIe briegen zijn nil in lIalnl1!!D(IAI'
pant stonden i-!ellomen te worden, om do onge' U. I&&k tegen A~bmet J
lukki ren hulp toe te, zenden waaromtrent hij heette, bet pobliek en de IIAJlrbIA:I,OR

het valache berigt 'fan
echter Diet' regt op de hoogte bleek te IIIJn, en 'flln de hand
daarop kreeg Ut! secretaris last 0111 van de Rardem, W&lU' de
genomen reeolohe afschnft te zenden naar bet uit~ dat hij wel d~b
K upst vdsche comité ElDdellJk werd besloten, bftd
den vol '{enden Dlngsdag weder eene .. ergade- Men ze,,<>t dat eenecllE!epslca)llltelll,
nng te houden en die P.'111 Illt A

gekomen I', n,r'~I""~,,,,1I
menden nn den
doen oplUIken, en np ""t".:;;.....nulleriinlt
det ill beeloten, de zaak
kW~8t.le ~ makeD bl) de e&retvohrencli';!,erlilie:linll.

lIet bowllli!k 9an
De };'Ifln:.n, op 4 :::leplembcr door de MlUIlscbappi I OOlteonjksche AlI,ritlhelrtO)gJn UU".'''W",.

"L olOn ultjZ'PJonden op een tll!\,chenre,s nMr de 2~9NOT, den gerJMJ'dRjt VAn
K....p, mpt clDdbestemlllln; n-RIIr Nnt:ll, HI \llUIndaJf kOnln!rl:l ht-eft bilt"
lIorgen vrae;/: hIer R.'\n$('ekom~D ZIJ hl\d geell IlldlDg lI<)onhJk 'ferzocht, de
Toor d~ze har-en aan oo,Jrd, mn ar rUim bO'Jderd pn!08ll. bill\' lI~n, a's grond ~:\1'19oerende
~el'!, waar~J\n 3.1 naRr Kanpst:\d be.temd, na- 1IfllS I'nkel Toor baar IlAnstMnden
meltJk -De ff\lDlIIl3D WIIg~n, B~ }I,y, L ,(strom , 1\0 Ilch 9011llrekt niet in te lAten
T.lfelt en dil heeren T Rellnt'rt, l'ettltt. B1undell. dMr die ten eenenQlnle blllteu den
IJrkke, Orant, Hflwt\rl h, Wblllaker, C J Rl'ld, ltgot. Het hlljkt Diet, hoc de
But er, J \ 'Idler, T R WhYle, J,,~ ConIlor, wier toeWIJdlOg RIIO bll,..n pd'!!!'I~nlllot,
lhllar, M Well, H Kestner, S Wallllr, J ultelullend IS ge"l'est, bet sn
McJ)o.. ~II, J MRckaT Een tel"lrrnm ~nn Aden

Het meuw' IS TM ·l)nd~lj!'p~hikt belllng Oil ,tAAt- H MSt. Euryalu. een ,ruItig
kundll1 ",~bl"rl ~:\It mt!Oe.~tID het 00:1: de t,>enem ..nde gehad nl) bet AI\\\(1el'l vnn bet
Winder VTleodl!ChnppeliJke boudln,. tusscb~l\ Rudnnd hnigen stormwmd, b"lI'on bet bl'llRilllbil
PB [lUlt&lIlalld Men weet dllt er weder1,cen)!';t za- rond te IWllrujen, zood~t de hRindlPIILkeo
m.nkom.tell hebben plMIS I!'ebad tusllChen Pnne tWJ!,f mnn do<'ldaloegen ell \"elrecl~ell1el"J~lel'.D
Blsml\Ick pn Gl1\S\1f '\ndl'Msy, bellrtellngs te \Veeneo kwetsten
eo te l3"rllJ~1 pn DIet beel Illng nadIIt tll,lICben de De cholera beeracbt nog met
KeIZers vl\n U~Il5CbIRlld en 001t.ennjk een peT!lOon· KaboIll. de bootdJItnd 'An het ....,"'Yl.rIJ".
Iljke ontmoetIng bAd plRft's gtll"epP-lI, die 'l"suJds tan Van die plaRte zoowel all nit
reed.! als de ..&Orbode nn een alhantle tUI5Cben de de berigten nllel heballre (!'lInsug
twe~ rt)hn bel!Cbouwd werd. UIe alhantle w.rdt no Ti_, toen n~ Did wetende
geacht tot .tand te ZIID gek01!len, 1'I'1IAI'1\ADIIlderdARd omkeer Tan IIlllen lO KAlxlul etond
ook beel "'ewig tWIjfel bestallt. In Rusland I' dien- wi Ist er op dllt bet. de plÏlrt 11'1\5 TRn
ten~e,olge een TerbIttennIl ontstn:\II, dIe, ofpchllon nnn OlD zorg te d",gen dat de Emir
SIch oo~ sIeebts T....ornnmehjk tot d" Dleuwsbillden Dakomt. bfotreft'eDde be~ dMl'lltellen
bepalvnde, ecbter sterk toeneemt De VedOIl1~I, 0 n jremeeDecbnp lllSAChen J\ fgblUllstan
RlI!I!l.cb orgMn VRn meer IlllTorderde be~lUselen, Tam" denkt ook dd al. de BriitICbei
profeteert eene kontrA.alhantie 1~"Cben lluslaod, dl::-er IO~ draagt zlcb niet te
Ita!Je en r rRnknJk als d~ RlhRnl!e tu~hen Uultech- bmnenlandkbe pcYlitlek mn dllt
iIID 1 eli 0 \&tl!!UnjKmet wordt nreget'en En zoo I moelleh)kbeden l1nn hét
ecDerp IS de loon wa:mn de ZAA besproken wordt, kUDDen vermedea word~n. U
dat de Dllltsche ][~eru Zeitung reeda de m~hJk. men zien, bne Ijdel ~he bbop iI....,........
belel van een oorlog tUMCben Hueland eD DUltecblaod J~D. PortulleMIbe konilll an
op bet tilPI lt br~njrt, en 10 dnt geval apreekt van UIt eeu koffijbul' kWIIM, met aotAn'Jillln
Cbl,!1aál. den natuurIIJkon bondglIDoot van DUltlCb- De dAder il ontmapt.
lAnd. W ... nn de waRnchl)nhlkheld nn RflDoorlog HANDEL EN MAR
tQ~sche 1 de twee njken h.'\.'u j1.'Tondbeeft, 18 DIet ge-
heel dllldehJk, bUiten een WllderZI)d~b WAntrouwen,
lIAt zIJn oorzaak b.~ft In zekere mllllt~eleD VRO

R~l&nd "m ll1ne Baltl~be proVinclen, die eljl'enhJk
meer !)lutSCQ d,Jn RUI!8I!!Ch ZIJn, te RlI8IIlIInleeren
En deze mutrl'jZ'elen op bunne beurt b..bben tot
T'lOrwenrl,...1 Jh8!l1arck's bemoell'n!rell ml't ;z:ekerEl In
alle 8li'den Vlln de pfOYlnClfln dllArl!'tstelde "rjlRnISII-
tlon did len dne! moeten bebb<>n, bil mn!r8h)ke ur·
wlkke'lnl?l!D (lP den ee~teo wenk ~Rn Prms Blsmruck,
te Zijner dl~l's!e te stllAn De Toornaamste dier or·
ramSRtlPn I~ de door DUlt.scb~rl lot atoud gebrRjlte
YfIJ"lliI:ze brnndweer die In Rl de mllrlllme .teden
ten tak bleft, en lil welke lDst~1I1nll de
RU8SJlIcbe pere een dtep verbolen, wIJd.e~prelde
samenz,.ennl!' 'Il" tellen bet P~ter8burl!'lCbe gOD~.r·
Dement De ~boldl~lng 1. I'Rtuurhj.k IVl'n ong&-
nlmd als Olljle:utilJd, maIIr bet gedung opwarmeD der-
lelve en de hntelIJke toon wlUlrop de IDgebeeld. ,r-
nfen telkeo8 op Dleuw worden l'oorglbl'lll!1, wek-
ken een wedarkeertjl'e verbittennIl, die mllllCblen beel
trnsujle !<evol~en kan bebb.!ll Gelulung Itnat daar·
tf>l.'eounr bet f~lt ee""r Zl\menl,()m~t tllsl!Chen de
Kelzer~ Alexander en WIIbefm te \lexllnd-ro",o en
d? ,erzek rmz dAt jhe ontmoetlOll beel harteiJjk IS
Ileweest, en Olet IDlnder bRrtellJk de begroeIIng dle
VUIt.N:blRods p1'ljZBn 'fOl'llt ten deel ~lel Tnn de II)de
dOl!pubileks •

!)e dood nn GeneraAl Luarieft' \Yordt in Rnaland
~chou",d als een ge'l'OfIlIge dag 'OOl de eJ:-pedltJe
tezen de TurcomallS NI.t JOO _r omdat lIjn op-
,olgtr met de Ultvoerm .. TAn het In AHe deel en "'rAf-
berMmJe en vt\S~eltelde plan me~ onbekende moel)e-
ItJkhecten zoo le woreteleD bebben, maar omdat he'
expedltleleiler lelf, nR reeds zoo onelDdlg 'feel door
'lOkte en dood geleden ~ bebbeD. fll'OOtelllks ont-
mOéd'l\d moet ZI)n door bet pIotseIlIIIr cverhJaen ... n
d~zelh bekwamen Aanvoerder

Politiek ID Ierland IS na.tuurllJk eynoDlem met be-
etnJdw; \Rn de bestaAnde orde Tnll Inken. met de
o!",nbanu,.: VIln reTolutlOnalre geZindheid Zoo heeft
h.t bekende JlRrlementelid, de heer ParneIl, te Lime-
nck "eli geweldIge speech Ifebouden, die bd gII-
, "liK' punt \'an landbezit en de verboudlng tllSlJCbeu
I~ndel,.:ellaare en landpachtere ten onderwerp
hAd, en do !!Cbennjl en Insll\): WllAnRn WIll dd,
~18 de lAatstgenoemde.n zicb ferm aaneeDjreeloteu biel-
den en "elgnrlen pacbt te betAlen, looJang ui et de
~~orderde germwdenng werd toegeaDan, de ~I'IIL-
I!'"n);>mden I01Iden mooteo wI)ken De rede werd
DAtuurllJk met bet p'ootste welgeullen IlAngeboord,
10 de spreker werd gedung in de rede goenllen mel
ultruepen TIln IRstemlDlDg en TAll hAat legen de Rege-
rl ''': en de landbeeTeD, te)!'eo welke llUItatell berhaAlde-
hJk bedreigIlIgen met een ons lood werden ,;eUIt -
Met dat ~er~te middel nn 0gertuljI'lDg ~"'An de Ieren,
T oT:lI op het plat~IJlnd, 10 tien rt'gel beel 9fIJgeug
om Onlangs bad zekere Brown, een ondernemend
l.nibouwer,30 ncres prul I\Allgekocbt land bezluurllD
het rll~tnkt Luuenck De oO!,"I!ttlJd dRar Zljndtt,
"dde hIJ bet gewn. mllt'een ·wommaclllnt'afmluIIJco;
1l1lU\T JUist toen bl), le p.·uud gellllen, bet toeligt op
do werkzRAmheden WIlde hooden, IICboten dna met
mt)5t~0rk.n Il'cl\'lIpende kerels. "'IPr Range'lgten lWart
W lfer ll'elDllllkl, lilt een nabung buIS te 'OOrecbl)D
pn ~ '~en hem, na zIJn paard 'l'rl"cll8hjk verwond te
hobbpn. de keas VRn ZI)ne machJnene ... eg te nemen
of ,.,f ook met de vurk geetrnlt te worden

J)ln.dn:;:- 2 September, de verJlUlrdQg der overwin-
nlDIl TU SedAn la te Berlijll herdacA& 1118&Inllter-
nJke mihtllire ITolntien op groote ecbaaL

PARLE.

:\ ...~KOMST VAN DE" NYANZA."

ure aan, en nadat aan de
regt was geschied,

gewonD loyale toasten
I{ecqi~b8jid der Koningin, alsm.de

lie ell die van den
en die van de
waarop de Ed.

De j.!8rlnlle 'ferbetellbjl' die Ilch
weken In EI111elaebe bande18ukeo
hourlt s:".nd Pon ll8emt nol!' """" ...~"'..,
!!CbllDt Zicb bijna Ult.allli~nd
Tllk, en de oorzuk h!!t io
AmenkIl, waar de fabrlkRnten
pr"zen wIlleo Wark4.'1l, met well!e
kolle;rR!! zicb onder de teJ!'enwoord
tevreden st-llen In verband QRI~n~II~le
bet verbrmk fAn steenkolen
IIlDdt'f:be bllndel blIjft no,
slechle TOOrDltzlgtTn van den
.arbetenn" Men bad In de
mOOI)" JOnOllle dag ..n gebRd, manr
te Ter gnorderd om deo jl1'a&noo!!st

WOL V}ULINGEN

8ïcildEI~IPM'0,,~D8 .den toalt van
van den Ed

heeren MIJburgb en
volgt :-

is met groot genoegen
len bij dese gelegenheid

booge gopdkeuring
wÏllllrde1arillg te uiten van

diensten, door
bewezen gedurende

i"'~,rti\Il"mi",,, gevallen belangrijke
en .-an bet belang

n het Illgemeen welzijn
inzonderheid Tan onB
de zoodaDlgen, die bun

H... lellÏent Plin of meer hebben
elll!!1I81.Jlt!u,ZI"ê",i'!;v,elil:i,lii,:le~ldte beYInden, dat

gekenmerkt is
.ti,,,,t.h,,irl en gebecbtbeid

alleen een bu~ten-
IB aan den dag bebben

oDderwer-
voor bet Parlement

bebben ge"eten
beh!ant:iellettt;Wt~~ DtID6;DU1KU'~IU,omsigtig-

bekwaambeid. Zal
"e,wljzen naar de acte
der regtsplegiug, aan

onler leden in de
zulk: een opmer-

~telketld dool heeft geno-
men? zIJn u te verwIjzen
naar de ~ide onze Tertegen-
woord ergadering aangaande
de ~ ona District. die aan·
leiding hilt Parlement besloot,
met eene om d. tegen.
woordlge f~'v,,';-,,'"ngell door eeu smal
spoor, nadat het;i;.'firo~l'V!ernllmll'Dt besloten had,
om de linie bosch eD Molders-
vallel geBeei en brek:en ?-Zal ik a ver·
wijzen D!\Rr het .~"sll&;g'en bunuer poglngen, om
van de W ct~ de IUUIstelling 'fan
een Com~té te OLder~tlk te doen
naar de "erk liSwet, well.:o pogin.
gen zeker een bebben, en mi&-
echien met bekroond, indien
hét dat de belan-
gen der die et grooteliJks
zilllen P-En eindelijk, mijne
Heeren, nur de ÁrbeicHquer
he en onderw.rpen, W11&raan
al onze I voornaam deel bebben
genomen Ledeo ,u deu Wete·

onder den
kielDer flll-

Itemming dt!ll
Blmkomlt 'faD
bragt wel een

nrbetenng
,eremigd.
IlotpnJ,eo
wordt ver·
Alleen de

In weerwil VAn het feit dAt bet
bamer Ilebmifl.e balen UI de I""tete
mankt "ns dan !!"woon)ljk, toonde
markt geene ~erb,>,terin!l' jlan. Zelfs
eenige mruwe knopere ).Ilt
weinIg' meer aOlmo, maaF wemlg of
ID de ootenngeD aan IAlIeen de
loorten !toudf'o lic, op ~et ••.Annlnrll.. ,
9011 de vonge ... 1h nil:. .JDe
kocht tegen de notenni!i"n
gebrekkige soorteD, e~.}le Il1Il'eltUllll1l
kwl\htel~ en met saad DeIIm
denDIl , dAt er 10 bet ge~eel
lijnde de pri)leu daRrvAn self
'WDde 1l"ld' de KoloDiRle wol !"It...u.""". geno-
DIen. Afzonderlijk 'fRDI de KaJlI~i!i.lle nog
gerapporteerd, dat de ge~intgde WIIIIIIChtlD
Id. eD vette BOorten U per lijn dRn de
"Iotnetenngeo tan JUD1). De 110orten NR-
taleche hebbeu bet me volgende II

k I k b t Schwnlaede.e e IJ !!C e pnjeCourar vaa
&Co ,- I

Kaapeche Sneeuwwitte Ext",
Do. Sopeneurll
Do Gemiddeld tot
Do. Ge~ to~ rul'~U~"W'.U~
Do. NRt.alecbe Thel
Do Supeneure ..
Do. Gemiddeld tot
Do Gennge tot !UIllU'Q'U""K
Do, NatAleebe Vette

d s d
8 to I Il
7 ,,1 7j
o ,,1 6j
3 ,,1 Ó

Aankomst
Op deD a.oOO Tan

FAi ..burglt CPtle In "Ar'vktlllina
boot ZIj bad 111\11
78 op d.. n.l1'nplltAtl8IClJe
hen W 1>.~lrIlJ'''''"~,
hues,
Jonge))
Barnard, H
kRr, S Brabam, Artbur
:1. Ha"kiDl, J R. Bold,
eeo, Arlbllr RoblD80n, L \Be~DDlltliLJ:
Stevelll!On, John Lock,
Jobn Malone, Samuel
Groee, Arthur ltarnn,
Morton, Max Rlcbman, ISo,to[OOl~;<;()Q,beln,
HeiM, J.cob I1U1COCk,
NluP_D•

)

dH~~m. Ut~~IC~ daar
en het

d !Iijl. di~ den
ondel'llteund. hier
spijt mij echter ,ln.t

aiJdlel'll!lD die 1litgenoodiHJ
en di .. den

bebben
lle1,,01t'den om lAD ons "erzoek te

Ebden. ofsobooa hij DU
de Aooijns"ot is, heeft

om aan ODse
indien zij bem n.,..ptn,~_.
belangen door de 4U1'IJ~'"

lijden, bij d. eerste
;'1 ~ie wet nrni.tigd

krijgen. De J!iO(Ien behoort aan
partij, maar doot wát blj denkt dat goed il
de algémeene belangen van ona land,
lIieD dikwijls dat ~lIuen die "ij V,"M~lll!nlr.
ben gMouden cn lnisachien als onee vijjll.ftll ...

bebben besc~ouwd, onse belte "rionden II1jn
worden.-De ondel'llteane~ yan den br. N
hng nlogen wel tevJ.'eden zijn .n !licb lrl'll'bliid,dl
dat, nieUegenataaadie al de pogi"geu
de andere kaodidaten ftn de Watg.
ge.end, &ij geelaaga zijn 0Ul hem ...... M'~"
,,~n de Stem-Lijl~ itttebrengen, Toor deu ..,.,,:.,... 10
Cllikel hn onn W 8atehJ ke ProTinoie, sijnde
voqrnaanilte vau de gebode kolonie. omdat
hoofdstad daarin ;s
bij te kamr en bebbe met zulke
magtige en tegenstanders als
beeren Mnriaan. Eb!len en De Korte. Al de
ten vnn- ODZOvertegenwoordigers zijn door
leden volbntgt gewordeD met groote op<)ffelriDlg
van tijd, eu met persoonlijke
zij onttrekken moesten aan
besighedeu, die zij voor een tijd ter
ten KeUen, sulks ,an veel mind
beschon"en~e dail hunne publieke
zij op zll'h haddeu genomen, toen
"erdcn. om 0118 iD het Parlement te 'Vel~tel7elt1:;
woordlgen. Het ia daarcm dat zij de erl,eDI~
Iijkhcid en dank van hunne constituenteu
dieueu 'foor de l:iek"ame diensten door
bewezen, ell bet ill omdat wij deze d
hoog' waarderen, dat wij goedgedacbt
ben op dit feestmaal uit te noodigen
erkentelijkbeid bij deze gelegenheid te bot.~ne~,.
ea dank uit to drukkeu 'foor wat zij Toor
gedaan hebben. Het gebeurt zeel' dikwijls
de dieneten ,,~n 'terhegen"oordigers niet
boorlijk door hun:uo conatiLuenten op
wor(ien gesteld, en laet nrbhJdt mij to zien
het met ons Diet ~t gnal is geweest. en
wij "eteu die dienstea te waarderen, Ik
altijd de bandelwijze Tlln eeu onzer leden
gekeurd, bekend YcIIor zijne groote
om IIU ell dan eeniste leden vnn ons l:"arle'm4,o.dt
naar zijn wélbckcndo plnnt.s te Elseuburgh
te nonrli~D, rekerliJlc niet met het doel
hunne gunst. le .. er'IVerven, maar door
doen, werden zij doorhanne aanraking
en gene behoorlij k bekend met de DeJloene:Di
va .. ons distrikt, ~n gevolgehjk in staat g8ltel
als ouzo rcgtmatige T{}rderiugen door
leden aan het Pnrlemcnt wel'den VOC)rR'est;eltlJ
banne on,lerswDmpg til verleenen,
ondersteuDIng zij onzen led.n
in de Spoorweg-kwclltie vao ons
dehjt:, mijne heeren I vertrouw ik dat de
niot ver veM\'Ijderp IS, dat wij bet ~.,laOt;IIll!!q
lIullon 'Iebben om ODZe vCl'tegem, oordigers
belangrijker en eervoller betrekking te
bekleeden IQ het behaltigen en bestier nn
poblieke aangelegenheden, dnn ZIJ tbans
lit beroep mi) nu op n om met mij, u te
eemgen fn het drmken hunner gezondheid.

1)8 Ed, beer Neethhng, bedanken de, zei
hij zioh niet in staa~ ftcbtto
Yen aan "nt hij gevoelde en dat de ..,n'''' ..... tt'...
veel bad gezegd tot zijn loC; toob moest
lIeggen dat bij er trotech op IIIIJnkon dat
altIjd sedert bij zlcb verkiesbaar had
voor den Baad, bevorderd was, en w
No. 11 op de liJ8t in 1868, waa hil
klommen tot aan bet hoofd der stemhJllt
laatate verkiezing, in weerwil 'fD.n den ~~renIIlU'lJIIl
VRn kandidaten, die tot £3000 ultga.ven
banno verkiezing, en bIj bad zalk eo:!
nent. aandeel genomen aau de laatste
omdat hIj het zIJn pligt achtte een
deel te nemen, daal' er zoo vele nieuwe
"aren die onbekend waren m.t
zaken Zijne verrigtlDg&n waren voor
grootete gedeclto met succes bekroond,
ofllchoou hij geen !lucoes bad gehad in k
zaken, zooals de mola88esbntndowiln-k
eoz, hoopte hij toch ~at bet lieht
gel'f~p deze dingen de oogen der
ring zo openen, on deze ton zijnen gnnate
doen over llen.

De heer .MIJbnrgh, bcdankendc zei dftt
DOOit lang sprak. maar dat hIJ bet
wenscbt te bedanken voor de Trien
die het bem had bl'toond. Hij dacht
werk in het Parlement. te hoog was
(geroep van" been! neen !"). Hij wist dat
Blechts een arme boer wns. maar dat hij,
zoodanig, steeds ~ad g6lltreeft en altijd
streven om zijn pligt te doen, en hIJ l7e1roeilde
zijne eigene tekort~omlDgen, maar U.,"UI",....,L .. '"
had bij ziJn best gedaan en hij hoopte I

nooit iets bad gIldaan in strijd met de wel
betziJ van zIJn distrikt of van zijn land.

De heer Hofmeyr sprak min of meer
Toeri~ over differente onder"erpen, d
bet Parlemeot waren gt'wee.t, als de J
Bill, Annexatae van Griqnaland Weat,
gratIe, Noorder Grensoorlog, Spoor
Accijns; zdde, dat Federntie _~, .. r""'"
het groote onder"erp der dillCU8sieu
'folgende sessie zou Uitmaken j dat hiJ
al ware bij ook .. oor }o'edaratie, ler:001)8.11i1al!~
zou weigeren iets dam mede te makeD
ben, zoolsnl1 de Transvaaleche .. oue;llI.l,16
WI\8 vernietIgd, c, dat bij boopte,
• Cr~knanacb lid dimzelfden weg zou
Ten slotte bedanlCte hij uit den grond
harte u voor de waardering ziJner ftl
vooral daar bij btm.rig nur bet Pari
was gegaan, Tre8zende dat hiJ nlet Onlil'fI~,U.en
was voor de hem opgedragen taak,

De Vioe.voorzitt"r (de beer p. J,
stelde de gezondheid ID van den WllAr'nelmj>I~_
den Magiatraat, den becr Freialicb.

Do beer FreIsheb bedankte.
De hoer PhIlip Korsten antwoordde

wel natneus de Qtviele Dienst, daar ZIJD
was genoemd.

De beer StadIer: Itejde, dat hiJ groote
had om te staan. H~ stelde de 1C""UU\Jln,,,.
van vrlellden, die hij nie~ had verwacbt
diD.r te zullen o,tmoeteo, in het bij
'fan deu heer Pb, Korate~.

De heer P. H. Kbnaten antwoordde op 1
wiju.

De Ed. heer lfeethhng atelde IUccea
Rall bet stelsel van OnderwIJ8 en (J11.lTo"tllii ...

bij maakte Ilew~ van deazelfs
ael, dat niJ ID ~t Parlement al bet "'UI""i'I~JII..,
daanoor bad gecbI!aD.

0-. heer &Wall aal woord de in bet EOlgeJtich,

Part 1.
Ouverture-"' fampa" ••• Herold..
0180-" See onr Oars" ••• Sir H. BNJie~"",
Solo (Pianoforte)-"Le Ba· .

nanier" . . ~.. .. ----
Vocal Duet-" Waadering

in tbe ., time" .. , Glo~.
Solo (Flute) - Selections

from 'Norma" I ... ... Belli.fli.
SoolJ'_'4Hail to thee, Sw~

Summer Bird" ...' ...
Trio - II Breatbe Soft ye

Winds' ...
Glee-u The Curfew" ..tttwood.

AN INTERvAL or TO JIlIU1TBS.

AANKOMST VAN SIR
-DE ANNEXATIE
VERKLAARD

I
Ilt Instrumental

Con cento"
21- Soog. • .. , ...
~ Solo (Viol~) - "La Som· .

nambula BelWP·
4rI Glee - "Where art thou, I

I Beam of LIght P" ... . }Jii/wp.
~ Duet (Pianof~rte)- .. Quil- ..

laume Tell' .. . .. Boumi.
G~Song - u Blue Alsatian

Mountaina" . ... .. --'------+
7r Solo (Pianoforte) l~,
Sr Vocal Doct-"We are Two

R()ving ldlDst':8ll" J. Parry. ~

GOD SUI THE QU&XlIl! I
!

• I
Een int.er888l\nt tel8Jrl'1'lD i. Zoua-_ 'faD ~

m&rltzburg onhugl!D. te Wl'ten dat Mehlabaul
.pon nn SU'RYO,op vrij8 Toeten is geIteld. Ala _ '
&leh berionert dIt het ultimatum \'&D Bir
Frel'l! en ge..oIJl:eIi}k ook de jl:eheele ZullHlOl'~ l
~ba.seerd op de Itrooptogten der 110Den "fall SUa
ep op de .,.-ei,enng OlD dnen MehJabsnlu uh te
'\'jereo, dlln .laat de Regering ill deze aft'aboe. eeD
~roeTige fijruur, die al erg Jl'etIot'j1; w.. tOeD lij -=
~ ..ugene den -bijetaud 1&l1 Mn regtJgelJerd
~ geweigerd bad. OngetmJfeld heeft de.
K1Dg, dAt ala de lAIIk \"oor een beT~de regt~
1II0gt komen, de bOlldinll' der authoriteiten Dogqa
t;lI:er IIOU uitloOI' en. geleid tot het bealuit om
man mBflr te OUI~I _n Mebiakuillu had Mari
,erlatell om naar, \ 'Bod terug te.,.. te keereD. I

_ _ __ t ~

I LAATSTE TELEGRAM.BlI·1• I
PurrnIUfARlTZBtmO, SO September. i

DIIbllmmRnli 1\, IlA&rml"n legt, doodgelChoten, ..

.. hw"" lo ~l' b..... u ~ ............ Iri'bIJ een Jm )gIj!'evanll'ene "'ILl, op pArOle, eeue •
scllap had gezond eD BID Cetllwayo 0111 sich nm 0

te gegen, omdat men voornemene W&lhem, o.tewa ,
over de lee te lenden.

Er IS hangt ontvr.nj.!8n omtrent eeD geYecht ..
acben de ZalM. nAbiJ de Middendrift, en ea &tW-
ling van bet Natalacbe IDboorliugen-eontiDpnc, CUe
~lIOnden wal om ben te antw.peDeD, Wa.ariD ~
J!!8noemd~n werden teruggedreven en 20 hanaer
~en Iledood. Hlenan werd ge~ gelDll8kt in
lf6tal ColmtUt op M&IIlldl\g, maar geelle beYeeti«i.
~nn dit beri"oot ie ont tAngen tot laat op giaten,Il
.volld, Er beétaat reden om te jleloo'feD, aa& ~
Illm:\Dzi il verd.enen, maar %lJD lot il op ut oop
bhk een gebeUR.
1 Volfl8lll de l&!Itlte herigten uit Zoluland ilde
'Ian lAken volkomen rusti, • \
I De oorlo,! met 8eeoooeOI 11\1DIet woMe1l T~
lIBt, alt! biJ wil toeatemmeo 10 de ..oonrurden,-*-
'JIrordeD 'fOOl'Jl'f'IItelddoor KAplteiD Clarke. K.Á.. I
ISu Uamet Wol .. ley heeft lIepaali bekeDd re~
4-t het de Wil, bet welhehagea eD het beelnit •
'oniogin IS, dat de TrannaaJ 'foor altllQl eeD iD"
gnW gedeelte Tan Hare bell\tingeU 1&1blij\'8l1. I·

KUlBJlaLIlY, 29 Se~ber.1
!lIen barebnt det de indringer in de bmen_

481ug damN). l!'8"eeet. Verleden week 'ffinchriJlk.
'ij een dle~lItmeid en eet! meiaje en bezocht &lIdere
wontngen !DUr onilnll_Ple, .Men YoolODdU'ltelt ~
er m~ dan Un Jian-bet werk il,

ZWRl'8 stormen en regeui in dl laaiIte pur dapa.
~hkeem trof veracbeldene pla&teen. Diq water ba
.eracbeldene cWlDI, Huuen oDder water.

KDIlJlnu.J:T, 30 September.
SpriJlg en UplOp:toR li)D pu aangekomen. Adree

IllUJgeboden te Dutolte PRn Nog een op de grens
'fIID KiDberley. Sprigg lelde, in lijD utwoord .. Da&
lij waren gekomen In Dllnlltenële hoedanigheid, op-
det biJ de discll8llie TaO onderwerpen, elke ~j '"
.noeten geven en nem.n, maar dllt de KoloD1e bniolel
"'s met de meest 'fnendacbappeli)ke gelÏlldl:aecleh.
l>inu In Nn paar dagen .~ .
'_ - I
I - Te Ne"!P.?rt ID de VereeDlgde StateD heeft eta
liwemwelistri)d plute gebad lDIIcben de heeren ~~
eo Boy toD Webb beeft Boyton daartoe ui~
en ofschoon laatltgen~mde eers~ nrldaud had, dia.
bet liJn bedoeliog nDoit WIlS reweeet ziJn talent ..ca
4el'jleh]ke .edetnJden te gebrwken en dat hij .~
~kt geeD eer .teIde iD eeD overwiniDg op d.,_
,njae hebaald, ma&!; IlJII wtvinding ten hat.e der ~-
~hheld wUd. aanwendeD, II geeindigd m'" ...
4elen enkelen keer toe t.e gnen. De 'foonnanl;'
"aren, dat elk op uln bijlOudere manier deo tocht;'
water 11011deon, det ml seggen, Webb l"emmende,
&yton In bet door hem uitg&'fODden COItuDm. ~
renoemdll won, IlIthAnIl Da 7 uar t.e water li.jn ~
""eillt, kreeg Webb kramp en w.. hij Yerpligt djID
~p te ~ten'

- Aaa de Polit, Corr wordt uit sofia geIdtre'fllll,
,.-elke de grondal.gen .ulleD %lJII der beraamae 01p-'
uilatie 1'&11 BnlJrarij8. Iedere meenlnJ&rige barIer
~ 4 jaar iD IIChe'rCIn dieDIt moet.e1l lijn en 6 jaar ~.
c1e relene. De I'PIIe"e moet elk JUr 8.ebn nW-
lien. dORn; de landweer, waann meu kolllt 11& tt$)-

jarigeD dleDit en .aarin men e'feuetllll lieD jaar blijtt.
!Doet eUtJlW' 14 dagen &IIn die .eldmanoea~""
aeeloemeo, De Infanterie aal be,etaaD wt 16.1flP
~o, iD Trede 12.600. Verd1!!r zal er lOCO mu v-
tillerie en S ICJtllUl',.calnlerie riJD. De kOBteDHl..
bedra«en 8i mil hoen hana d. i. twee-1'ijf4e yb W
rbeeie lIuoj:'et Docb men il nn PIaa dele _
~erke!ljg te VeTlagen door eeD ..oJg-eucl jar de ko ...
.-le t.neterueDten, door pnne l)ondonkot MD de ol-
eieren lOegea$II&n, tot op de helft le YtrID~

De braDd. le Sofia heeft een adIade TU £80 ~,~ .

Part 2.
II O'Doloe
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TUDT -\.FEL v'AN AF 1, OQl'OBER

.'WOROES'llUUK'm: JlOOl'DLIJN.

HEEN.

STATIONS.

Vertrek '"'''0
KlI8pstad -
Zoutri vier-
Durbanweg
Kmaifontein
:MuideJ'!lvlei
Klapmuts -
Paerl
Lad \'grey brug

v. Wellington
Hermon -

Piketbergweg
Tulbaghweg
Ceresweg -
Breederivier
Goudiniweg

V. W oreester
Hexrivier -
Hexrivier Oost

Komt te
'v. MontBjl'llwt'g
Vertrek van

Mont~uweg
A. Constabel •
V. M:r.tjettfontein

Grootfontein
\ ,.

Prins Albertweg -
Komt te.

Fraserburgweg

WEEKDAGEN. i ._A' N'S

PlAN
"

lil •.~
ii
~O

Di, Werk be. ft; ten de"genrn, ' die
.C.lRTIU'S HyJrometer g~n"'_B~, aall te loonen
welke de juiste tit, rlue nn ,Spiritus ol den
Brande\Tijn, dirn zij koepen rkoopen, il, vol.
gena de me-r .1 G'U" le8chr'jTi'lg. in"
Sng's TaCels.

Zij die aUII Spiritus 81ldrwij1l ."l;er ..'
CAIlTIO'S Hjarom~t"r ' hebbe u, bebben
d... rbij in a.umerlielijke ,.erliel !:tle~eD,
welke verliezen lIIen kan door hel
Boek van Ilr. 'Huur te rORd

ARMONIUMS
, i

p- m. ! p.m. ,
.. ' 1 15l 3 35 i
21 128; \3 481

- ]21 8 2 '11 4 311
191 9 12' 2 371 5 41

- 2.';! I:) 36i ... I 5 31 i

- 21)' 9 47; 3 231 ó 48
'- 3&]0 lf 3 54' 6 20

: 10 ,19' 4 51 6 al !
, 10 48: 4 421' 6 50 t' n-ss 538, "
! p.m, I' i

11,]2 8: 611;
Ui! 12 32 6 38!

• 84' 1 11; 1 25\
I).'f 1 38~ 8 1.

2 ~ 830j
S'O, 9301
,8 56i 10 26i
4 25: Il oi

·a.m. i
10' 14&. liso'

I
- I

: a. m. '
H 0,

, 1 2
8 15

,lI],'}·

Gepdlitoerd
I',",

I

voor'

p.m.
1 Ó 1000:

2 45 12 40i
I

In Rozenhout, Noten

verkocht worden bi 'het
, I

.J, I

in het Groot.

" PA1"l~'_'E' rtJ.I."
,

EIHam )
Spek 5

, .
,I'kwaliteit en

84 EN 86 ,
NIEUWIGHEID .

Halfgezouten
van 21b.

Buseks en Estensen's ~JP.D'~~'"

Cacao en Choclade
Suikergoed in groote
Huntley & P&1mer's

soorten,
~LOEM. en

blikken

VAN' LED~R,
L.4tije:rijl.alat~elaaiPPI· ,! t~t el~,il;;t•• ,

\

nu' eene Bezending hunner Patente 1

.a.n,..."~~,....,,HARKEN VOOR ~WIJNG.a.n .........."~~,,

.a.nJLlJ.u'u IN Bl\itE

FABRIEK,
TERUG.

STATIONS.

Grootfontein
~tje8fon~ein

A. Constabel -
Komt te

, V. MODt.oj!'uweg
VertTf'k Tan

liJ on tazu Wl'g'

Hexrivier Oost
Hexrivier -
Worcestee

V .JGoudini we;:"
Breederi vier
Ceresweg •

J Tulhnjrhwel!
Piketbergweg
Hermon

. V. Wellington".
Ladygreybrug
Paarl·-
Klapmuts -
.Mnhlersvlpi
l( ranifonte in
Durbanweg
Zontri vier -

Komt te
Kaapstad -

_J::Z:::

l' m26 7 40 j

4 2.), 10 35 :
ij -l5

,a.tD~ ;
I~ lW,
IR. m.
, G 10 -: 0:
il M
P 15
lt! ;J.')
Il 3
II .'10
1 I so
p.m.

, ·]2 30
l:J 55
1 30

849
9 8

{) 48
p'Om;~2 29 1 .....

:! 51 11 IJ
3 :! 11 21

~ ;~5l~.41
4 :. 12 26
4 2' ]2-5~
Ó 3: I 30

STELL~NBOSSOHE TAKLIJN.

STATIO::'iS,

HY.YN. "." '1 a. m.1 p. m.
Vertrek van K'Rpetad 7 ]O~ 3:12

" Zoutri vier - .).. ! 7 2:1, 3 33
" Durbanwep;. .,] 2 , ,7 5.<;, 4 a
" Kuilsrivier - - 15' 8 Il' 4 Hi
" Eersterivier - -' 21 ' :: '\ 8 361 4:Jó
"Stellenboech - ' 30 1 ló {J 11: 5 },

Aankomst te MuldeBvlei • [ 38 7 35, I:) 31' 5 28
, d I

TKRUc:L.---'~--- p.'In ..~m-:-rp,ml
Vertrek van )lnldeJ'!lvlei -"! .5:1.!1 7 451 3 43

" Stellenbosch - ï 5 5[)' 8 81 4 '6
" Eersterivier - - I ]6 : ., i 8 SS; 4 38
" K uilsri vier - - ')" ,I) 0, 4 liO
" Durbanweg - - : ~5" ..~ I {J 131 1)]2
" Zoutri vier " 3ii I' !) 43: e 42

Aankomst 1.6 I\aapetad • i 38 ! i {) 4~ 5 do

. worpen gebruikt door Wijnboeren van COnDUil>U"lai
orb>'o':llVdoorallen als de beste Wijngaard Eggen in gebruik.

.:.R, :M. BOSS &< Co.,
'A.N'DSTRAAT, KAAPSTAD'

wordt' gewaarborgd.
B. BROADWAY, Bestuarder.

I.

:8 ZWAVEL,
~. .

de Ondergeteekenden, tegen de

-----_._-_.-
MALMESBURY TAKLIJN.

--.----: ~ I ; ë+

~i J~I' ~tj.... Ic::,..... , ....-----i 1-'-1 _____,_
, a.m.! p.m .

.. i .. I 1}]3 5 4
10 : 51 n 51 5 ~

. 20 : 15 I ]0 2!1 6 19
29[21:11 2650

c g
~ ~._ 0

::ale:: !--------'---_
I I a. m. i po m. :

\ertrek van ~blme8bury - .. , I .. ': 6 5, 2 16 D' E Oudergeteeken.re g~ven h"
" JI;"lsbas Kraal, 1))' 12. t 6 <41 2 ~ hel Pubh-k III het alg. '
., Klipbeuvel -.: !) 56 7 10' 3!?O a-Il die na de publikatie ,'e~, r lep'~t8inY1

Aank"mst t.e KrlUli(onttoin- 2n 2?... ~ HJ< _ ~ !l 'cbrijdih!! pleg. n, h-iaij md 'rij
A., Deze treinen bouden alleen stil, WlLnneer et of '" o",t, uf a"d"Hins, m-t (If

palll'l'gieJ'!l ziju die op of "f willeD stappeD, . , of hon de.', het, ij om tt' jagte"
V. Ver eerso ,ingpilllltsen.. levc, de hitTe op te loeken, of

kunne StruiHogelhmp~n, of Toel

over eeDi~ gecl~elte !JulI"er ,
" Uitfp ~lIning." .. Zarl':ri vier, rt ,

en' " Zandber):fonttill," allen
Do, p Robertson, zullen maken
zonder Mutten d~. p'uoons .'It"

,ling lulleu 'lt"ord~n Yer,olgd.
Eo ,,<,rder l'enIl wij hierhij

Ifa I..u~gden datum daarop ge
hond~n ge,lood, ien hlle oversch
,ebul zal worden. '

HEEN.

Vertrek un Krallifontein-
Kli!:'heuTel -

. p:. "
to Kaln l\~I-

Aankomst te :'\IalmCl!bury-

, TERUG.

-
KLKI!DISO VOOR KNAPIN EN JONGUIKD&.N.-

Van Good Mari~e-Serge, T"eed en Laken, tegen
lfaiige Prijzeu ; alsook Sterke Wint.erlaarzen
Toor Knapeu, Jongeliede., Mans en Vrouwen·:
O'f'erjasstln en, Ula~ers voor .!leeren, .~i~mun·:
teode kwnliteit. PIlot en W Ituef RiJgJa&8en
Iu,.ernet18 Mantels VOOl" Jongens en Maos. 10
Kisten FraDscbe Schoeneu en Pantoft"el8 voor
Dames, 500 Paar -Overschoenen, JODgen8klee-
cling een uitgebreid assortimen*, nu niell\!'en
~, tl'.1 Zeeman8pa~o.- PACIB.lll " Co.,
8&aDdard K.leedermagaatJn ~

O·utvangeu·per _'.
Een Versché .oe,~e~WD,?,

AAI~DAP

DE GROOTSTE VOORRAAD
VAN

M
.J!

~ jt) i

635
7 1
1 39
8 13

IN ZUID AFRIKA~BARRY,
- _._- -'-:1----~'-------

Parijsche Tentuu ..,QUu,,,u.u 92, ~NG.EM~~KTSTRAAT, KAAPSTAD.,

PAS ontrakt er-n prnohti ,
KROOi\'f,E l'IAl'iOS va

in fiin It,,!i.""8ch Notcuhout,
Aktie, gellt>e! III !.let.ul
Goud ill!(el'>!l<le Front-u,
wdke op de Pn r ijsche T.r>toon
.. Mednille rl'Hol.lleur" b<u611.!,1

ISAACS lf.\ LMESBURYSCHE '

EXEQUTEURSKAMIB
CO.&

~I)n~':"l"lIl;im het Publiek van ~aps'.d en 'de B~iten' Diktrikten te
line Gebouwen aIIn?:,er~elijk vergroot hebben itot betere pl~8tlli

rl'l,lhr ... iif.!n tDorrlllld. welken ZIJ gl-rilst kunnen 'II an bevelen, dnar nlleArtlk
gt'!naakt zijn, geschikt VUQr diek limaat, De ei'~eIl8ars, vele ja
reveil hebbende, en konrante k ooper s op de Engelsche Markt zijn

\ 'oopen :-. '
EUBELS tegen merkwaardig ,LAGE PRIJ,7.EN. Daarenbove
ns VOOR KONTANT GELD te verkoopen, hetwelk hen in

iten het ,olie voordeel vali, kleine winsten te geveil, daar er nie
gegeven wor oor -K WADE SCHULDEN.' , "

Een !{rot"t'''ÁSlwrtiment van iu dekolo'llie gemaakte ¥eubels en Slillkhouten"$' ,.
altij~l 'ood

Het l'

VEIl.GEZELD VAn
.door den Onderge]

aell' voor de betrekkinl1
lIeros aan CI~,2de KI •• se

," '"uor Mei.jea, in Je NOOit
den :6dt',n Ociob-r aanst.

4;pplicunten geH"'''1I "
bek .a.m en !;~wil !ig
gn!!n, Salar ill ti 00 pu

, D. 8. B

~oor(ler Pi... r1,

DAR11ER
.'th~li;(~ ACa

Adderley- en

, DE Jnllrlijksche Alsemeene Vergaderiog ....
Anndeelhoadera zal plaats vinden tee

Kantore nn de Maatschappij te Mal .....
bury, op

Woensdag, 15October &.8.,
'. Voonliddaga ten 10 ure,

om Rapport yan de Direkteuren te ollhupD
en drie DirekteureD te kie&en in plaata .. o de
beeren C. A. BASSON, J. S. F. Gous en THO•.

, A. J. Louw, die bij beurtwiaseling altredea,
I 'en wonr\"nn twee herkiesbaar zijn; en ,.
III twee Aoditeoren, in plRats ,.au de he~nm-H.
z ~ K, B. GREEH eli li. SlIUT8, Jr., die herldee_

: zijn.

" Ik denk, dat
'Jte,IIIng<1 zijn, t
ren v." 1/11
HUl'lIe Pia",
lIIe:-k"'nnrdiu: .
de h,,{'d.,ii~h.·d
heeren CllALLI-:S
deden niel all.eo;,
ardeelillg gruot" nr ••..,, _

)

~LA.,:\I
JOHN STAINE.H ~.o.e..

, (d' P"I"
, 1878.

wordt uitgenoodigd tot hd komen sien Van hunnen voorraad
prijzen.

LET OP HET ADRES:

Afrikaansche Meubelbaz
I'aiuos ls leve-.
%1,",erm tOOfl.

opmerk inz, ,r.
nis uitstekan

ijs door de
Instrumenten

MET referte na'r:'1Il
.AU:;:usIU8 1879,

wor~l" bepaald .111 de
van~" van
dat iJe volgende nominatieó

. , Voor ""_"__1.'"

ell 92, Langemarktstraat, KaaJ\stad.
;.ijn Geillustreejde .Ca1alognl8en te verkrijllen, Prijs
'tallid elln den Kopper "au t,UI of ander A,tikd.

B. WETB.MAR. SCl'Jetari •.
~ld:m loury, 18 Septell.bcr 1879,

BETeL,'S
H~,& WRINGMACHIN

RDEI(RACHT ROBEy'S Marlhinus Leureutiua
L.W.H. . ,

Gideon Johannes Krige: ,

, Voor Distrikt ':N. J. 1). COl
TANDHEELK

PAAltL,

nde vereenigde Machine en Ketel,
Pa.ul Dallid Mijburgh
Jacob"s George Fiscber. ,.

, '. :i
Voor DistriktWEBS'TER,

GRAAFGEBOUW,E
M •DURBANse

sea ERPSCD liTTt~Il~-V Jo;

DE Algcmrrne Jaarlijk
iH "6 I~of aal \vor.!"" g Isaac Horak de

Prokureur, Notaria Publiek,
Gezworen 'l'mnllateur bij 't Hoog f.JP!lrPA"1h",.

Kantoor :-81. George'6Kamer,s,'
, Si. Gwrgelllltraat, Kaapstad.

H. PERTI,
MAN,

[OlIIISSI~ ~GR!NT,

J 1879,

George Findlay &
Bijvoegingen tot den, Voorraacl

ZeiSPD en Zei.llij;8teeneu
Sikkrls U.Y. en l.B., ~roc)le en kleine
Heu: e" Koornechoppe'n
Am1"rtlullnscbe Voermilchinel ..
Prije Voermachin eI, voor Hand.

krocht
Toest.l 'oor één r'avrl, voor hel

• A18chinl.rie , •
AJeDougnll Schapeudip, iu Vaatjej (n B
Cerbeliseb Poeder te~en bc!mettiD'
Milner', Vuurprot! Br3udk8steu
KIlI,ólj4ar,n. Tan de bli..te qualiteit
Beste Z6jteu reil~areo eli Bludkurlt
Bott.-l [.ak, l5 differente kleuren
!Jaren Aasen, "oor WageDs eD
,Karren ' ,
.Aanh~e1deiJ VOOr S~ed,ot Elt&lba.J,I

Schroe,... .

I.JZB&PAJOIlJIZD" OrayNtraat.

r jZeweren
ol anderé

iobr~uk op
of wegen

ire plaalleo
Zuodlet'g'e'~

nabij het
tie' \Vet 'n
evetschriF

"'AN

ERZEKERING
1)£ GOEDE HOOP

DAL.)

ENUE DRIEJAARLIJK:
~LlN"t} V AN WINSTEN
JAAHLIJ K,.SCHE VJt:R-
EN, ~" 'lt"o(d'en grhoud{"JI

lij( Uist;1J;j'M 880.
8~tII NOTember ~al!~t.an,j,

uitl(ereiitl! luUeu aa"'praak 'ebben op
Een Jaar :T411 toe te kenntn Bonul.

Men geliewe ve. de VoonteJlen tot
A.soran'ti" iD te ze, den ten iloOfd-
kahtore ~ na:U-,tI!(I, of door middtl VaD de
Ageukll der .Al"a.tlWlllpP'IJ.

: Gedrald bij SII'U'J'S'" HOF.KTR, tNo. Il,·I!~~M.&'
1

Heidelbergache Boltaba~
Beidelbergache Bladtabak
Boscbjea- Thee.

, Te Koop tegen de Laagste Markt-
prijzen. .
. SF.RlA48 "AN DEI BUil I; C..,

StrlBdstraat.

..,.
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!No. 11,

Het Il'etuill'enie dat door hlee:tl:!~::t~~~
over dit ondeJ'wnp werd il
drukt. Wij meeuen onzen
wend~ distrikten geell oadieu&
nrtalen en bij ltfte1'll'ÏJ11811 in ODI
Wij beginnen met het gemigenia 'nn
B~B.BY, dat laidde ala Yolgt:~

ODdervraagd 4.oor, deo
Merriman) ,: " I

Gi] zijt eeu vertegenwoordiger nD Swellendam iD
de Wetgerende Vergaderiog en lid firma Barry
en Neven, ,die veel heeft t!t doeo , met het
keopen en Yerkoopeo vau '

Hoe heeft de Accijoeakte de ~~d.latra ... esiell
in brandewijn ,eïntluenceerd P-Zij
Jl'oote hindernis.

Hoe 100 l-Wij hebben
"oorbeeD. Wij moeten"
eDS.• aanhooden. Een groote.lllmldelrDilj
lijn brandewijn niet m", yenoereD
mrue verlofbri.fjee te bekolD.n, nu. 1r.l.Dn....p
laeting is betaald.

Gelooft gij dat de A.ecijo. in1'loed
den prijs van braDdewijn P-Ja; eo
Yeel meer bebben gehad, WlU'I er niet
oogst geweest en groote toevloed
DRar de kolonie gekolDen. Daardoor
houden.

Zijt gij van nabij bekend met
Aecijnsakte 1-JI\_

Kunt gij eenige bepAlingen
welke zwaar drukken op den boer
freen baae mo sijn eÏ«en goed; en
Hij klaagt dat hij 1'er mott reUeD'
te bekom en om te steken; en dan _ ••nn_ •
• token een markt beeft lI'e1rondeu
wijn, mag hij dien onral
diea afleveren naarmate hij kooperll
gewoon was.

Gelooft gij dat de belaating i.
gestookten brandewijn P-In OBI
1'In ja.

Gelooft gij dat eene groote ontd
tin)!" plaate vindt P-~eeu, ni.t

Gelooft gij dat eene Ilroote umoUUJIJLII .. r
onder de akte 1 0, ja!

Gelooft gij_, dat waone6J' men beter
met de bepalingen, lDen lich 1'&0 de
Dl bedienen en de beluting
loof dat.

Bestaat er In uwe buurt een
de akte ?-Ja, leer scherp.

Maar dat gevOel ia gewijzigd door
dien de brandewijn dit jaÁl'deed r-JNal,ulllr1l
kri.ilten van een boO@'en prije het
Yen.'lcht; ddcb dat, gesebiedd.e
boeren gekoesterde boop, dat de akte
roepen.
1 Zijn de menschen, die in uwe
maken, voornamelijk groote of
Kleine..

Maken zij brandewijn van wijn of
Van doppen.

'Vat 18 de 'gewone inboud 1'an. een
ketel, ?-Gellliddeld 50 gallons;
kleinere.

Uwe firma beeft eene ,roote
niet waar ?-Wij bebben er drie: een
een te Robertson en een te Montagu.

Maken zij een beteren "pirilUl dan
F.en..bt>tere.

Erlangt die een even hoogl?'ll prije
der kleinere keteie 1-Ja, all! epiJ'ÏtUi.
regel maken wij ~een brandewijn. De
ren ,,,,maakte dOl>"brandewijn wordt
daAr die een Y-lachtengeur beeft,
hoadt.

pud op
lalb Dog

zeer IChral.
meutehen

de prijl 0pp'

.. r )
" .

~'.

'.;;:i::iil, ~, elie Qlnn.coUrt
Jl benoeme. p....n plooi dat

"V'~V~',"'!l!!'" elie meD IOU kuDnen 'lIIploije-

WllIlDUo "_. d.'~ ... ti'e van ~~Dlo

~JL', •
_."'t"W'IJ g.fnD tot eiDd..

beClJi1tg4m)8DW'-.I

Ondervraagd door den heer Pat"._
Kunt iij een be~de klagte der boeren tern

deze akte opnoemen, -Zij klagen ie eerate plaatp,
dat de boofdkonatabel, die de ia, op
ieder oogeDblik YAn den dag of den lIaeht,
in hunue keldel'll en hoilen kan gaau lij houden
er niet van, hunne keldel'l te openen te laten
inspek teren. Dan ook verstaAn lij
welke zij moeten maken ,-ook UIWuu'.t:r

klaagd.
Ziet !rij iete moeijelijas in deze

moeijelijk "oor ~ellScben nn bOD
Zouden zij niet eenvoudiger

den ?-Ik geloof niet dat sij ooit
den kunnen ge~t worden ale

, ren.
Zijt gij bekend met dese o~a't'8n

bij e.en boer aan huis, dan wIJll hi
opgan'n en legt, dat bij er f!'88ll
bn maken.

Gelooft gij dat er Mn nn
word!'n nagelaten, zonder dal de HAI!"tlr1Dll
Jijden ?-Ik zou v:lietrektreene
licenties voor den verkoop YAn
nrhoogd worden. Oak Kon eene
betaald op hlltjreen wordt uitg81'oerd.
deel van onzen brandewijn gaat over
Elizabeth en Oost Londen, en de ~ger1M
blijk dat tin hetgeen per s~r
den boer vrij en ongemoeid laten
No er zoo groote aanleiding ell gellegl~b,'la
voor de struisvogelboerderij,
wijndtokken laten vlll'en en .trDiAYo.'tll~
Velen hebben met mij in dien IUlln.r'oktlll

Gelooft jTij dat de werking
ander opzigt kon worden vel'betBrd
het eene gr.oote ver lOU
kornets in plaate VIUl de WI'OD21I&1leJl

ambten te maken, en ik geloof dat de _q.ell"C1Dg
JrlInoeg zou sijn en weinig of geeR
liezen.

Zou het wonl!Chelijk lijn dat
ten emploijere om de zaak
de boeren ?- Dat wordt nu al y ...... eDI

ambten; maar zij doen bot JUet.
Spreken zij Hollandsch P-Ja, in
En' konden zij de akte uitleggen, dat

.. rkosen ?-Ja.
Gelooft gij dat de beambten zelven c)nl~wiJ[j[,.ld

DOeg zijn, om de vormen te
niet goed in Montagu en Boberteon ;
trik t zi ja zi j genoeglaalD l1PfI"eYoed.

Gij schijnt te kennen te geven dat
tiop: den prijs van' brandewi jn di t
deeld ; waJ,ke reden hebt gij om t.
pri js hoo!{lh- lOU lijn ge.weeet, ware
Ik geloof dat er meer lOU zijo g8l!pec~,eeJlI1.

Kent gij ook eene andore
IChraleD oo&,et en de vel'meoerelenle popcuat~e
prijs gehandhaafd, zoodat de
roeld ala sulk eea stremming op
het geval EOUzijn geweeet. " .,

!lRar ik nrlaog te weten, of e~ redenen lIJD
waarom bnmdewijn den boer meer wurd SOD lijn
geweest, wlll'e er geen aeeijns l-Ja, ., omdat de
boer dien dan zelf naar het binneDla,d sou bebben
gebragt, of andere 1'erkocht bebben laan over lijD
pla.te trekkende togtgangers en "nder;n. .

Geloofl gij niet, dat ~.e 'VerboogiIllt de!. beluting
.p ingevoerden b~dewlJn er toe h64jf.t. bijgedragen
om den prijs 1'&n Kaapechen ~raude1riJD op te hoo-
den ?-.ra, eenigermate, deeh met aoe~e~aard.

Handelt gij veel in ingevoerden braDdtlW'JD P-Ja.
Heeft de oplegging 1'&n hoogere . ~lastlDgen de.

consumptie mn ingevoerden brandewIJr,ge8t~.md ~-
Neen, niet veel. Zij, die Ilitlsndacheo b~ndewlJn dnn-
ken, blij yen dien drinken. . . :

!lMr indien de verbOO«Ïng der IQvoenegten de
consumptie van ingovoerd'!D brande~jn niet hin·
der dan behoort do Accijnl!bel8lting ",eomin de
con~lImptie van kolonialen brandewijn! te au.mmen P
-Niet met een echralen oogst en 'V~eerderde be·
yolking: bet I!Cheen 1'au niet. .

Wilt gij bet Comitá te v8l'ltaan pnn, dat In
de pinte van door de boeren in te nUn !?rm8D
eene licen.tie kon worden gesteld: bedoelt. ill M"
licentie op d. kelels P-Neen; eene licenti. op d.D
hud&laar; en de etokeJ'l t. YerhiDdertD au lDderen

,
....j

,

RICHMOH))., i

Il e1eebu een of' twee bl.pek-
afdeelingeD, liet doen der

aUarll'_'ra 1'oor d. boere.;l',-Ja. '
ItUDen nrlaoJpeiI worden P-
d. ",ldkornete Ian te .tell •.
den boer lOU ~ .•n vrijlateli.

brandewijn' t. belutea,

(~mt 011_ Corr~).

" I 2j4. Sept. 1879.
Heerlijke en gezegepde rege~buijen nlleD er

op dit oogeo-blilc iD ,ODadorS! e~ diatrikt. ne.
lucht is dik bewolkt en er SChIJDtJlog veol meer
te komen. " ,

De heereD Sprigg en Up'iógtoD kwamen
gisteren omatreeka zes uurl hier Ban. Van
publieke en private huizeD r wl!J'8n "Jaggeu '
opptoken en op dOD hoek ~aD' Dr. ~tsá'a .
hulS wa, ."n eereboog opgetich~, die, echter
niet al tcl fraai was uitgevaÏJeol Onder de'\. boog
gekomen &ijnde, hielden de rij~uigen atil (waut.
"eJe iowoners wareD, de h+e~D te gemoet
gereden) en Jaa Dr.' Kotzé ~een' adres ,oor,
waarop door de heeren Sprisg eD upiDgton
geJl!l8t werd 'geantwoord. 'a A;toruJa waa er OOft
II dinner" in het }Jotel yan den beer .Dcwns,
"aarop ala naar gewoonte heel~"a~II apeeches"
gemaakt werden. Heden morjren1.i8 het gezel •
schap Daar HaDover 1'8rtrokk,u, ~altd' heD ook
een eervolle onhangát 1'8rbeid~.. '

De, Eerw. heer G. J. WiUëmseD, zendeling
aJhi~r. heeft. -ran de kJeurlingerFter ~eler plaat ..
een beurs me~ ruim .£19 ten g4aohBrike ont1'an. I

geD, aJa .eea bew,ija vau erken~lijkheid en
"aa.-dering 'sijner dieDateD ous werkzaamheden
onder heu. '

{

" ,.
", ~ " ,-
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brandewijo: der Poot.
prije ala de brand.wija der
De nn doppen geaiaak&e
88n Yrochterijreur.
atokerijeD op de boeJ'8ll.

het make~. 1'au dop-
.an,bO~I~~'f .,--!'I4I1n. . ..

braDd~~in h.t .pecial. ploclakt YaD
kan wel pmaakt woMen

disl~fIlMl~,illllll maat d. dOPJl8D waar-
gemaakt, 11 ill al "
om te worden g.-
niet betalen dem",
W erdeo: de doppeD

wOrd~~t~:L~~'~~:,~Ie!nl v.ea,;dao lou4Jb

ebi1lio~ mee, of minder
4 cw bet 1'er~ '-Neen,

1'8rYallCbii!g beyoN.".
IIOn1mlJifegevalle~

kalati •• l~acllera, W&DDNr brand.wijD
in prijs kluten mjlet te lateD
betalell' deD water me. '-J~
Dal wordt MIliW!trm.tllikedall1l in onle kolpDie, maar
niet veel. Pp Vrijataat _ter yoM
ik brandewijn riaJeJ ell !allerhande
enkele dingen.

Dan etremleen io den prijs; h~bij iu dell
oatuOl'lijhn loop del of ioor de! ~

'1' <t

HST "Oa.uu.vBU8TAAT8CH éFAMlLIEBLAD" i.e
.én tijdschrif\ dat 1'81ebelangweUeDde, JMr-.m.'en
amuaante etnkken bent. ~ien het een bij-
voegeel tot Ik Erpreu is, JiOO wq~t bet " voor nie~"
uitgegeven, eo zei binDen kort Jloor', ,.heel Zuid-
Afrika, van noord naar luid, 'en T~n oaet naar w..
worden gel"zen. Op bet oogenblik,~ bet .I(1ff~
leer belangwekkend, aangesien din d. HoJJIDd-
IChe Yertaling Tan het· bekwame _.erk Yau den heer
ALFRED AYLWARD: "De Hed daagaebe 'rrau-
vuI," voorkomt. De :&:1"'_ wo t ui~"en door
eene maatKbappij nn Oraoje V~~ntaebe BUrgen
en bevat, hebalYe bet Dieuwe van;~eu IVrijetaa&, ook
alle belauftrljke berigten oit Naj' de TnlnlYw,
Kaapkolonie, DiamaD,,,,lden' eD ' arq.,.. ' In_ke-
. rijl Toor Jh Et.,_., £1 :-.. ed. in 't jaar.

~.tiea te. worden gemaakt ~ ·k.!ntore vau D.
BrjJrwI, BJa,mfontein O. V. S~,.-t.\»1'.' .

I "~i ,i
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