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KAAPSTAD, ZATURDAG, Il NOVEMBER, 187[· No. 3734. :, . ,

*Ds· &; HOF.m·· DeDiamantveld Transportmaatschappij
No. 6,..,' BEPERKT) nE VRI;tKOOPING ".an de Plaat, ZAND-U'IITSTI.tlT,I."PST'iD, (, . ,LI :FO::'iTEIN te NAPIER-h ..t V6f en

' " , I --' -,--~~___ unol-ré Goedt'rell beboore';de tot dell Boe(I~1 van
l>BT'fKl[D Brochure .. ' Boeken Oircu KE~~I," SGEVING AAN,: A!NDEELIIOUDERS. Wijh:n dell Bm At C. VOS SCHOLTZ, zal ge-laires~Rekeningen, Doop-, Lidmaten Voor de Di&mutvelden. i. .houden wQrdell op , ,ell Huwelijks Registers. Doodbrietjes

AdreS Kaartjes Bemg)leiQ Kaartjes, ea, 'DEN On~erget~ekende is- door de Direkteuren 'van de boven~~noemde Donderdag, 30 Nov., 1871.
eu., ~.: .', " " UIT DE ~'TI~:OOP: MaatsëhapPIJ gelast de Aandeelhouders op te roepen ter betaJmg, der 'De Scl.apen lijll yan een uiLmnnlend Ra8, en'fW" ~~i """.B.,':."":..-=:;'::;,d • 8'411 GIlIR.SS HIID.· ... BIi.OSS11'1, eerste Btort~ vt een Pond (£1) per Aandeel, op W OEN SDAG, den lbden , """ de W.I ;. reeds een ' hoo.. prijs gebod en,
~ 8g"" V 8pnJ~." ':' IN een Ex!"', e.onditie, goed g,sébikt voor, NOVEIIB e.. , de betaling daarvan te geschiedën aan het Kanktool

d
'van C. F. SCHOLTZ,

Togtpllg,erlJ!l,daar zij gnl'bon sijn, I"aar I den Heer. A. A .lNHOLZ te Ceres, of aan dat van den Ondergetee en e te
hé H Aljt Ex~utc:u~ Testamentair.be~op et ardep.d te werken. '~eu doe aanvraag Kaapstad. -, 'I' ,

IJ " • 0' I Napi~r 2 Nov. 1871.
H. N. SpHlGKERLING. . past, _

Portuge~.fontei[J H. K. TREDGOLD,
Hopefi-ld, Nov. 6, .1871. . Thesaurier en Bestierende Direkteur te Kaapstad,

Kaapstad, 3 ~ov., 1871. .

cs

ADVERTENTIE.

,GEWEREN EN RIFLES·
DE Ondergeteekende bndt thallB uit de u;CrrY OP

LOl'DON," een groot ussortement g\lweren, be.
st.. nde uit:

112 Westle)'Ric~a Achwrladers,
60 Sniders,.Lange en Korte
150 Dubbele' en enkele Loop lWlea en 'Bagelceweren '
300 Beste Percussie Ifukett"ll ,

Snider's en Westley Bicha.rds ~Den
GoIts :ae...olvers. ,

J. S. F. BOTHA, Oe.. ~.

4" IItn ,feUe IuplCke Sc.pe.,
It' De. H. leri •••••
2.0 D.. ••. I.pater I.kkel~

, .• 'ZULLEN op MAANDAG,
, ~ . den 1S,'tlO deur. na 1&0.

, k:omat van den Ee'!ten Trein, pu Z.
' bliek uie de Markiliaal ta WelhngtoD tror<len
verkeeht,

P. B. MARAIS,

Malmesburysthe Afdeelingsra.ad.
x o. 1'23, Lllllgemarktstrw, Kaapstad.

'fENDERS VOOR A\JOSKUIL EN REM.
HOOGTE 'fOL.!. ilS S 0, C I ilTIE.

DE DIAJ\fANTVEL'D
TRAHSPORT·MAATSCHAPPIJ

BOTTLESTORE.H., KENNE DY.,
Wellington, 6 Nonmbfr 1871.
P. J., Pa!(TZ, J. F,ID., Afslager.

,

IT,ENDESS zullen worden ingewacht
door den Ondergeteekeade, tot

MAAN DAG, den 4Jen December aanst,
'VoOr de Pachj van de Inkemsten van
bovengemelden Tol, voor het jaar 187!.

De Pachter wordt verwacht de Tolbuieeu
in goede reparatie te houden op eigene MAAKT bekend, dat hij een wijnbandet'
k d d deu tiid .. P h heeft J!eopelld in de Moleustreas'asten, ge uren e en tIJ van zijne ac t. diJ J b I hi all

Elke Tend ..r moet vergeseld gaan 'Van I1l1ast. en lee~ ap. out ert; • waar IJ e
hrif .. It '. "ISOOrLeli "an uirheerusehe, zoowel als Kaap-eene EC ruLeII) e verklaring, onderteekend I iiuenv di hii di k d 17'__ 'Add }> di . h b d ' se le WIJlltm, le IJ ire ct van e ~ps ... '

oor twee ersonea, le zrc ver I~. ert~m ontVangt, tt: 'en de billj'kste prijzen le koop
Borgen te worden Voor de behoorlijke urt- aaubiedr g J ,
voering van het kontrakt, in ge,.aJ hetzelve 18 0 . b 1-1
wordt aangeno,men. ' cto er, 81 •

Verdere bijzonderheden lijn te vememem P. S. l_..dige bottels worden gekocht
bij den Ondergeteekende. teJ!'en 1 shillin~s per dozijn.

GEO: G. RAINIER, Secretaris.

PUBLIEKE VERKOOPING
Ke.lisgeriD~ ua de Stellea.se.e

Vrieade•.VAN DE PLAATS

" THEUNISKRAAL ",
rx DE

AFDEEL/VG TULBAGII Dt,EERSTE WAG&~van boveugem~de Maatschappij zal naarDU TOrT'S PAN
(Diamantvelden) vertrekken van:. de lta.apsta.d op WOENSDAG, den 6den

DECEMBER AAN.lJTAANDE, met den 'T.16 Spoorwegtrein. de volgende -Plaa tsen
aandoende :-=Dar~g Brug, CERES, BIQedrivier, Beaufort, MurraYSburg, Richmond,
Hanover. Colesberg;, Philippolis, Fauresmit4 en J&cobsdal. . .

De WageD!wqrdeil gemaakt volgeu een plan. hetwelk rremak en !entilatle
zal verzekeren. :, , ' .
, Reisgeld voor <Jengeheel en afstan. d, £~2 per Persoon en 40 Ib. Baggage. ..

Voor verdere bijzonderheden doe men aalUOek, tot den 15den deser.. bIJ den
Oudergeteekende, ' ,

(BEPERKT).
5.~Kaapse'e el Bern. laae"_
!.Kapaten '.' : .

!l!tZULLlN op DINOSDAG,
den 21 dtzer maand

te Darling publiek wordez:.
verkocht; zij sullen zeker goed zijn.

A. B. MOORREES,
Afslager.

fn den Insolvent!'n' Bo:" lel van PIETER.T ACoBIJS

MALAN. van de AfJeeliog .lJtauCort Wesl. ,

Op Dingsdag, 21 deaer,
e. Jl .. lIr '8 lorgels,

DE Ondergeteekenden eleebts, .weiaige
van deze welbekende Maaimacbintil

in vnortaad hebbende. die bijlon~ ge-
echikt zijn eD opzettelijk ontboden w~rden
voor de Kaap en ook algemeen genoegen ,
~'Iven, moeten K60~rs .oor den gelljILkeo-
den oogst vroegtijdig aanzoek doen. i

BARRY.& NEVEN.

Malmeshury, No .... 6, 1871.

Kantoor van den AfdeeliDgsraad,
Malmesbury, 8 November, IR71.

Z'AL .. or_,'~n_verkocht op :1e pla.tt Zf>fVf, tie
PlaaL. "THELXISKR.\AL," g,leg!'lf in

11- Ardeeli(l~ Tulbagh. groot' 463 6lorgel1 eu 255
Vierkante Roeden.

Deee Plaats, wdke zeer aan~,nIl8m gel-Ken I

is, omtrent een Dur van bel Dorp TU!b&g_b, h~tc'ft r"

uitmunt-nde WEID}-; voor Vee, aI8Ilu·dt> reo _--------+----~--
eroote» WIJNIi AARD. eeue- ruilll6 9ttscb,'iden- , .
h~i,~ VRuCilTROI).\lE~, en is ael voor aieu yalli ,KENNI,SGEVING~
frUl BOU\VHOUT. I I." _ __;' ~_

J. P. HERlJAJ.'l, Et nig Curator. iDE Ondergetee~,ende heeft de e.er ken~s te geven, dat hij inrigtingen heeft
Kaapstad, K.tkp,,,lo, i voor Let ontvararen van DUizenden Balen Wol, om te worden geperst en

2 Nonmber isn. Ig~borgen,in de B~.~estJ!rutt,Nos. 1:3,17, 19 en.21. Hij verzekert da~ geen
De Heer J. G. 'ST.EYTLER, Afslager. Wol op Straat bhJ:ft lIgger•. enz.

Vrijdag, 17
TB BIESJESFONTEIlf,

WM. BEBG.

R. K, TREDGOLD,PUBLIEKE VERKOOPINq
OP

No,emher,
Bestierende Direk~ur in de Kaapstad.

•. !'It

,f.angemarktstraat. Kaapstad, 4' Nov .. 18'11.

Aan Landbouwers
Karreweijers.

en
MAI,MESBURY.

BENO'ODIGD,
10 WAGENS l'o~r h ...t Vervoor "an Gved~-

reu naar de l>iamanl\·el,je', ... aarvoor
ve hoo;';Ble loopende Prijzen sullen "ordeD
beta-Id. Lib",a'8 Vcorschcuee op de Vracht.

Doe aanzoek bij

I)EO~dergetet'keode sal-in ~i)oe ~elrek.
king als Executeur Da!lef In ';eJt

Hoed e- , van wijlen HE1WRJK ANDlll~S

MOSTERT eo oal!,ellll!'ne weduwe JoHANNA

R\RMR.\· V..\_'i DER MERWE, alsdan pul!iI~k
doen verkoepen alle ~oederen tot bovenge-
melden Boedel behoorende, waaronder

voor Vellen, Wijnsteen, en alle

Brandewijnketels
A. 'VICHURA.

Pu~liek;eVerkooping

BESTE BRANDEWIJNSKETELS, kom-
pleet, van 1 tot 8 Halfaam, Groote

Indompel Baden, Heup Baden, Toilet Stellen,'
Spons Blikken, Gegalva.niseeni Uzerenblikken,
Papagaai en Kanarie Kooij~n, Messenwerk, enz.

Beste Fransch Kalf ..lederen Laarsstakken.
'Nr ft 'lia. b Blankes Be8t Zoolleder. en alle ScJw,>nma-
.LJ.I~eS ury. kers BeIioodigdbeden.

£'22' 'B 1 · I T, H. & RT. LAWTON., S.. e OOningl
3;;, Bo........... __ . _

DAAR i[~ dell [lacht Tan WOENSDAG, 11.1 School der Twe~e K18f8S8
de een of andere kwaaddOt:ner of kwaad-" TE CALEDON.

Oener s , boosaat,ii!;lijk ~n wederrellt.-lijk 4 , ,
llait'1l ,\Vo!, h-t fll;<lJ./om van den Oud ..rgt1ee- APPLIKATI~N 'Voor de betrekking

I kClld", h ebben ,?"oebadll!d. door ze op' Il le I 'van Oaderwi [zer aan, de bovengenqemde
,51Iij,len, .. qrdt biJ de1.,c kenuis j!e~cveu dat .de ; school zullen door den Ondergetee.ende
I bov-nze t. oernde bel"OtolUg van £2 28. st.c:rhng I d te . ehrif
I lal b"~HaIJ wor.ien aau eenig iemai.d, dit! zoo- i w,or en ontvangen; zameu met getulg* _
I' d:l"i:.:e i-formatie ~r' ft al" leiJen lal tol de i t:n le 'worden geadreseeerd &aD Oen VOOr-
I verounleeli"'j der misdadigers. ertter der SchoolcoDllDllisle, tot ZatlJrdag,

P. RY,\N. den 18den November 187J,ten lO~iJre V.m.
Salaris £150 per Jaar en vrije woning.

J. H. F. KLEYN,
Secreturis.

Algemeene Boedel en Weeskamer. ~ Geeft de Hoogstl3 PrijzenI andere Koloniale Produkten.
In den Boedel van ~~ den Hoer ( '_.__ ~- L _

JOZllS Ê.OI"BU x, SH. I

I

KENNISGEVING.

1Fraaije Paardenwagen kompleet.
1span Tuigen.

100 ~pen en Bokken.
3Ems.

, 3 lIerries.met Veu1en,
alsmede HUISltAAD, ens., ens., enz.

ANDRIES P. DIPPENAAR.
V't,odu Kantoot, Piketberg,

,30 October. 1871.

Kaste. Istraat.

HEINING DRAAD.

GEc!>RGE FINDLA Y -,& CO.KOSTBAAR VASTGOEDJ HEBnE~ TE k:)OP

GAIhANISCJl G1roRAAID DRAAD, 4,5,,,, ' 6 Dr:t.dl'n
El'FEN GALVrANISCH llEINING D&AAD ,

GEVORKTE IJZEREN stANDERS, doorboord voo. 1) en 7 Draden
GALVANISmE IJZEREN TREK PILAREN
TREK KLA EN om aan Bonten Palen vast te zetten
GALVANlSO SCHROEF BOUTEN; met M.oertjes
GALVANISOn DRAAD KRAMMEN.,

,

lJier-Pa.kh~izen, Gravestraat.
! '

:\hlmt'8hury,2 Nov. 18i1.

Huisraad, Bankaandeelen,
EXZ.,

TE STELLEXBOSCH ,

DE Ondergeteekende zal per P'lblie.ke Veil!r..~.
laten verkoop' n, aan' de ,"oormal!ge WOII ID I!

Y.n den th.nll overlede. P, in de Dorpstraar, h. t
rolgende kostbare eigendom ;

Caledon, 12 Oct 1871.

DE MOSSELBA~KSBRU~

DARLINGSTRAAT.2, . ,

" CITY OF LONDON."H'IERBIJ wordt ke-nnls gf'geven, dat de
MOIISdbankllbrug op den Malml'lIburyschm 18tens ZEKER BUIS O~DER DUBnEtE ' , . '

'Wegis gea!oten, ten einde reparatits te onderga&ll. VERDn~PING, gehg ..n In de Dor-pstraat, teg~ll- "Si,TUTTAFORD & CO"",
Op last, o\'O!rd, LUTHBRSCHE KERK, bevaltér.de "veO Ka-

mHs, ala Zit., Eet., enSlaapkam.:rs,alsook Di,pet s. OI'lt',-a1n!!ell :,.,·011 ex "'_I laaistOOlnb· oot en B,'lrk " SI-lome,')J. S LISTEB, (puken tn Buiteogebou".n. Er is p. ne1!Toole CJ _ lf

Wegiolpekteur. Kamer, yoorh~." g!'bez;grl als een KLEI NWI:'i- Nieuwe doederen, 'cn voor het Saisoen geschikt. waarondf!r' zij op de volgend Enkele en Dubbele Tent _Ledekantcl; ,
Kantoor ..an del! ACdeelinllu.ad, KEL en BOTTLE~TORf<:. A'chler het riglil\- bijz<llnderesoorten d~ aandacht wenschen te bepalen. I Lcdek,anten me~ Halve Kappen on Katels

K.apstad, 10 Nov.: 1871. dom is§een groot',stl1k TUTNG:{OXn gorl ;(,~1" '" . .. _ . ,_ .~" ~ ~ Tr.I GordIjn &~noodlgdhedC'U
beplant m'l on~r\'l'~r ~OOOWijn»tokkm tm ecue Lon fraai :1~S~rtl!lll'~t (y'l:~!:,~A,K~~LS !.OOR ,~~R~EN ~~n KOET.::;E~, Wj~~EN.7.F.IL I Ewbanks Spijkers '
ver·eheid ...nh,id nm \'ruchtboomen, DOU';:, GJ..BLEhK t~ 1~~ ONGEBLI',I',KTE DUCK, AMERIKA...~ seHE LA Ge<'alvaniseerde Emmers

2,f.",s. Zek r HUI" oDder DUfJBELE YER- KE~S_ KOOEtU ,ooT Zittings, ('~Z,' enz'l de aandacht van KodgmakPrs wel waard. Ge~"'dolvauisecrd IJZer.
IHEPI.:"lG en f'en El{F. grlel!en i" de l)o'p,traat, l:itgebl'eide TQ(,yol'I',{'ls J:5i'j. hunnen Yoortaad' HORf,tOCKSES C.~LICOES, WITTE EX C AI SOOK
be\'alte, de wijf ;!root~ Kanlers. Dieper". I\~uk", BHLI~E pnXJUMS, llAFT.AS, 1".AKEXLIXXEX, Fancy Ginghans. Zwart.e en J. ,

en Yoorhui~, al·ook ee.,e gro~ie Kamer als Witte en Gl'k11'ul'(b Chih,'n. Yocr'chitz, enz.• ('('n klein Pa.kot KATOENEN DEKEXS 150 V ATE N Z W A VEL,
Bakkerij ~ebezili:t!. . ' en GEKLEe F~D.E ALHAMBRA KXOPJt:5Dl'lKE~S, stellig een goed Koopj~, YA~ I;KA~Dr.nl.

Ve Uovenbeschreye .. 'Ei:gentlomm"'Tt zi;n !,:,elc. Een :Kieuw en ~l(JJiseh assort:rncJlt '1.'w(~ds. Docskins, Fancy Jassen stof, Breed la,ken,
"en in Let bf.ste!:tde.;lle d 8 Dorp' 'eli ~t'er eJ1Z" SilCZlas,:1ll Geel,.: hood, 'VIt, ,wurt en andere kleuren. , ,
gel!chik, .oor den band.!. ", ALSMEUE i

De w~lb.k('nde WOlling 'an ,len O"erleipne Verdere b,ij~oc;!selg tot de BIR).lIXGIIA1!ij,iC, 'Hl~ ,~~ SI!EFFIE.LD. STeRTE DEPART,El~£:-'. VERHUIZING-".
wordt vooral aallbt't'ulen al. ePlle "Of}r den Tb~~n(\':;ERs! & ZO(\~S en ander ~rES~E~WEnK, GAL\ANISCIJE EY)IERS, ,
handel uiterst g('~cbikte plaats en alg telJ waari" van 'alle grobtteo, Koperen Yisebdl'll.'l.d, Snoek en' andere Vischhoeken. PIJPEN NUB DE
gedurende de ladat!' dertig jaren cene ,.iu5tge~ '( Klei) in T D, T. 'V., Cutty en Jagt. Briarhout, Meerschuim en andere kwaliteiten.
'ende zaal.: werd gedre.ell. llOPbSTELWARb'N. voor Kruimels, Tanden, Na:;rcls, Haar, enz., Bezems, Schrob. MUTUAL GEBOUWEN.

H U IS R A A D. borstcIs, enz." SCHIn.TFBEHOEi'~T}<'N-Schrijr:papieren,' als .. Cream Laid Note, ----,.-> ._.__
Tevens zal 'l"erkoch! worJtn al het '. maanw (;cwcer,l, .mc~ 'Yater Lijnen, Post, FoOIS(.'3,p, en andere maaksels, Envelopes, Pe.nuen DE OoderO'eteek-ênd'e, oudste Vennoot

' - HUIsr~8d, Inkt, enz... qenig-e Hi~'mell Dnb~.lCI-.Kro~:m Stroo Pakpapier, ecn klein Paket I , in de 0 pas ontbonden firma vanbetbande uil RonJelnfel. Sof., Klok, Le<lpk.lnt, p. . r n Zal-tes <"cschlkt vóor KruIdeIliers " . S 'G 1 ' k
D--'d Kl,', T -I k t B lf T f I·' .lple c •• ." e '. , . .. . . A & F. POLA~OER, 'roentep etD. maa-t
DeU ell, ,er ..nsten • .LIlae as ell. u et, 0 -', Een zeer kenria assor Iwent J. Dwellers.\Varen, PJecGwaren, Vazen, SchrijfkIstjcs, Werkdoozen, b:' d .. V' cl het P br k
Stoel~n, Wa!chtarel~, Glas- eo Aardewerk, I, ~Inziek ~n andére Al~om8, geschikt voor Presenten ('n Verjaal'Sgiftcn,. IJ. eze aan 1..1~ne n.~n ~n en d n le
K~akel'gereed'chap tn/. enz. I Het restant mn de~ WllltervourraaJ, overgebleven van de groote Ver,koopmg, wordt, bekend, dat hiJ verhuI~d 15 naar e ~utual

BAN X A AND E li '1aEN.' i no~ aangebode~ tegen buitengewoon lago Prijzeu. .' I Gebouwen, op.den hOh:~h'Vande
h
Darhngd,en

• . j ., de Gravestraat, waar IJ oopt unne on er.
10 Aaodetleu 10 d~ S!ellenbo8l!:h, Bank znlleu. 2 DA" RLINGSTR'AAT . . b" td 'ng te zullen enietenmede .ordéD vtrkocht. " .1 ' . . 'st~un~ng IJ voor un. . g O' '.

' " ' , .' .' Rij verwekt om ecne lIlspectIe vlln 1.IJneu G,
Bonus zal worden. gegeven. r , .•. '.. ,. , • I!'tOoten en voortreJfelijkén voorraad Gt>uden, !

De Verkooping te,~~g;~I~;~:~~:E:~,t'.m·1J. Aan Landbouwers en Karrewei;ers'
D

zv:'b;3: :;~!:·Jk=":e~~enOO:'pe.'::!'r\'~;~;~;;~·;;..:!'
F~pcutéQr Testamentair. > ~ wordt bij de?e kennis gege~~n,dat bnnnc Itaten~

J Jo' (1 PJETERSE:'i ..... ldjkeri pas ontvangen., Hallische Medicijnen voortaan hno naam en
' 'G;~8s~mcrerd b:c~tt'ur, TRANSPORT ,BENOODI~D,--NaJ;l Wellmgton naar de DIa~antvelden. A. SPOLÁl'"iDER, SR Iadres zuilen· hebben op den omslag van, t:lkea

Klmer Gebou~.en, , 'I' ,< Bottel, benevens de volgende naamteekening,
411. AdderIl'ystraat. Kaapstad, ' ·.LA",'"DBOVll"E.RS, d.ia naar d6 Diamantvel~en tr~kio;en" kUDnen \'9.n. de Onderlteteékendeo Vrachte~ tBR'\OMrrK.R-80ROLOGE-E~ KLOK- , zonder. welke zij niel Q}'TiYJt kunnen ::ijn.
:n Oetober ISiL 1 Negotie Goederen ~ekomen,Yan 1,000 tot iJ,()OOlb.~\\'lgt.-Voor bYAiie~iil ~i.ri.en&ë:.k biJ liKEI VAN DIT KO.NINILlJ K 1\ , ' _

l>eIleerJ. WEGE, Afslager 39, St. Georgestra.at. 8BSBBV.tTORIUI. ~-4

VASTE GOEDEREN.

Wol!rit E.ltutllerfoll~d &' Broeder I DE Wol!!
U"Dt:~ TIIA:SS ONDERGETEEKE~EN

KOOPENWOLefT BOVEXrJESOEJID FAAETlJIG:
Tcgen' MarktprU:cn.

llllrgstraat.
POPPE, SCIlCSHOFr & GmERT,

'BENOODIGD,'EF!'lE Gel'eknde OndHwijtert's ,.an bép.aald
Cbrisleli;k kar.kt,r en be~D~lell. om

hooller onder.ijs te geven in het Damu &ominarie
te Sten."boech. in verband met hel Rhijn!che
ZendiDt:lleDootschap. '

Voor bjizoomrh~den ,prl'(Yge lIIeD zich bij den
Eerw. C. W. ALll&lT te Stellenb08Ch.

VETTE WOL.
DE Ondergeteekenden koopen Fijne

Ongewasschen Wol tegen Markt-
prijzen. '

MYB'!JRQH & Co,
Kaapstad, 26, St. ~orge'sstra.at. St. Georgestraat,

DIAlYlANTEN.Betrekking Benoodigd
DOOR eené' Weduwe zonder Ki,oderen tot

j,t8zelscbap ~ner Dame of lot opY~dinll '
"'an kinderen. Onder'lll'i;. te geveil in de Eogelsche
eb Hollandsche Talen en handwerken. Of eenijte
andere far80enIijke ~trekkiDg onrrnchillig
,binDtn of bui leDdru Stad.

Rtftt'ctenllden ,relieven lieh te Adresseren
Letter X. Y. Z. len Kanlore no dit B1a4.

DE' Ondergeteekenden zijn bereid,
liberale voorschotten te doen op,

Diamanten. door middel van hen geconsig- .
neerd ter verkooping aan. de Londensche
of Amsterdamsche Markten,

MYBURGH & Co,
St. Georgestraat.

- - ~~. ---_.--_
J. T. POCOCK &' CO.,

Dr~D in het Groot' en' ilandelaars in'
H.allische en andere Pa.teDte Medicijnen.

KORTEMARKTSTRAAT, KAAPSTAD
Dadelij_k Benoodigd~

KARREWEIJERS om GOEDERE:'i naar,
de Diamanhelden lf' }Ieme". Liher.Je

vOOr1Chotteo gedaan.-Doe unaoek bij

POppe. Schunho1r tt G1lttery.
Barptnat_ ' , ,

VOORSPOEDIG bevallen van eene d.och,ter
de Echtgenoote VIWl ~

A. D. LUCKHOFF.
Colaberg, !:! NoV'.,WO. ,

; ,



,,' WD&, 5tltua, LEDU"
~eLD8 ClHllpetiuB .

.- I"' . ,
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meJI your de teDtoou.telling Diet kllllGeD y..riaD.en·1 Voor oJ'Jfolie• meek.ap, koORUtije. kaatoorolir.
De regea YaDden ..origmdag baclheUtofneergt-zel,! drop ..orteJ eo_p ... er geeu eompeUtu,. \\ir<l
ea dB lOO, iie I>ooder.tag door de .. oUreD brak, azljo, lOs. N. lI. ~ Brtda; jeoererbewlt-o, 1011;
llÓlUrc1e bet temrin t:refIeoder op din al d•• laggen I COllIpetItie ; 8tijt.eI, ~. B. G. Heïjdeunjcll ;
_n daar ...... n er nid ..einige-zurb k.,odeo.1 mand .. erk, gec<a COQIpdiue ; br.25 lb. z ep gc Ijk
1JaDieI en heeren, uit deO lItad eo YIUlbwten,lieko i aan Londcn.che, zll ...-ren medaille G. 8 Hul~ &.
ách dan ook e.en talrijk binnen bet beschot In del Co., do. ~ aan .uverpoo~ nieu y"rtovnJ; do. '
gou.erllelllentatulnen vindan. w..,.••n dê opbrmgat ZiJut..ater, O. 2S. Holmell I: 00 ; do. gem.tmcrd,
on v~rkoobte t"eg'DpkUl1j. g"'Uigele. Combnnek & ltoe.; ~ lIeij n of bet~ ·~U

W .. de opll_, eYen goed al. ge.. oonlijk, de terJ. Yer1uGud; hooiggraten ~., J. O• .Kran.
tOODllelliujt zelve w.. np met minder. Eokele De beoordeelaa ... rapporteefllen dat het· katoen
depanelllt"D!en .. areD .. et extraord,nll' Ileeb~- gemerk I PI'OIpe,i~y ..olgena reg.1 den Prljl ~
~bapen biJV., waarvan er ~"u enkel te Zien I bebbc:n, maar ... er genoeg van c1al ,ewerkt. C.,
wu-!JI&K ande(e waren puu. .De paarden het eigelldllfD TIO den bt'er -Wo Cawood, clan ZOIJ
IDU~U bepeald e..ne betere vertoonIng daD eedert dat deu prij. bebbeo gehad. Et .... rt"ll II?OJl\ter
nie Jaren. Dur ,!arell er bepaald yoreem~~ zoo V:lll geparelde Jeort vertoood door deo béCr I. OnlY.
nel ala vool'ledeD Jaar en vol.t,ekt nl~t ..~ minder die z~..r werd geprezen.
g~halu ... Horenv"e ln'a~ !o. 'foor wat lIllIlder t~l. De beoordee •..,.. ui bet departelDent. Di ..~
flJk t.e Z'JII,!"at de k .. ahtei& ....erd op geene VO~14Iewareu de heeren H. C. Jania, W. D. Gri1ti~b
tentoonatelhog ~"ert.roffeo, . Ou4er de koeIJen (P.okurear G.ueraal) CID A. T .. eedie,
warea er .. auliJk ICb&one dieren rn de gemdIl
OIleD deden meDlteu zoon yan Albion-bemlDn .....
'fan beefaLeli1u-watert.andeo, Om niet eena te Ipre-
ken YU de 'farken.. waaronder een paar waren,
die lIlII1' moeleu hebben gewogen clan eeu heel
orcleutelijlt. os. Over be, pluimTee behoefd.
men &iohIUd. niet te aehamen, hoe .. el een glOener
geta! .at mooijflr Tertoonwg ZOG hebben re·
maakt. Van nuohten ..erwuhtte men natuurlijk
in dit .. izoea Diet Teel, maar het it een aehande
voor onze boomgaardenie... dat er geen. limoeDen
te lien waren. De IIAIlkweekers van die delicate
Truchten, urdbeijen, legtIen een beteren geest aan
den dag. De prachtige verr;~melingen welke uj
hadden JDgeJonden-en 'ooral de beer 8woesueet-
bad bij bet bloote &aDlIGbou.. en eene verkoelende
uit .. erlrioll ot' de omltolndel'l. Groenten .. aren mu.r
.. zOO&00," knolkool en beetworiels uitgesonderd.
VaD ingemlakte vruehten willeo wij gellIOven, dat
zij lloed yaren, ... nt die veteraneo, dl heereo
Vol.teodt eo Jeft'en., zetteo hier deo beaten 'foet
'fooruit, doch de rapporteur had ,eene gelt'geo-

SPOOR.~"EGE~.-DCI Gouverneur héeft Dingsdag . heid ze til proeveo en wil a1%oo g('80 besli ••
.. n·1Ie d~putatle der Kamer van Koopbandel ZijDe lead oordeel uitapreken; maar iets deE'd hem
sympathie te keunen met bet voontel om deo pijulljk aan in de tent waariD deze artl'
rw~g naar .Be,ufort West te v~llengen. keleD werden uit,testald, t.....dat er gern wedij"er
. der gruotate. moeijelijkheden, die voorloopig w.. in de kll_ ro&ijoeo. Waar lijn de manneD

~It .deo weg g~nuwd llloeaua worden, W&8, zljna van Worcest..r, Robataon en 1>lontagu gebleven?
lOZleo., de VOIltle van deu We'lingtoor.oh~n "poor.' Eone geringe mate nn verjtoeding werd hem
w8J{, doch er wartn ooderhandeliogen iD Lond!)n echter 'ferscbaft door dien olJvel'Jl!O"id<n en trol.l
lW} d~o gaul{ v?Or het oyermalcen dier lijn aau de .lle o.•tmoediging ,olbardenden gr1j.áard, den beer
kolwlIale Regert~g. Intuischl'n moeaten de belan· Wloks, den man nn ver;~I., hier aan te Lreffeo.
rn van P~r, E~lZabetb eD de Middsuland>41u, dl-' lIIet eeD verzameJ.in, .,.an edelg8CItet>nteD,ni ..t no de
Itnkten DIet Uit het bOg vl:rloren wordl'lI bij eeu Vaal gebaa.ld, maar "nabij Ku.palad bij.-en ver.
algemten plan 'l'oor .poorwtguitbreidinl[. Naar zijne laDJeld." Het wu dell ouden be-r e~n W&Ar
grdacuten zou er DOg""el e,n laDj(e tIjd \ erloopen gtnot de guoden en koml'nden op de hoogte
alvoreu. e..n apoorweg Ilaar de dlaman1velden ... breng~n v-,o z jil gcvllrieerdeu voorraad, eu wa
koo, ~.o.den uogelegd, maar intu.acu"n be· bem te hooren declameren, over topas, opal,
val hIJ. aan, de Uil brclding . ~e'r Ielerraaf am8thYlt en wat niet al, eu 'over de wonderlijke
nur die ge~esteD ..('n het lDyoert-n Yin eigen.cbappeu vaD bet land. WUI' die alle a maar
stoOm:trekmaellllles. ~IJ ~Dde geuOt'gzllme magt zoo ..oor bet oprapen zijo. Met mOt-ite konden wIj
te IIt·Zltten.om eene wspekhe ..an het Ia.lld voor .het van 008 verkrtjgen deo ouden beer midden jn
llpoorwc-g..mden te geialIteu en verzekerde der zijll~ welaprekendbt:ld vaarwel te zeggeo, ..oorbij
deputatIe, dat de zaak er eene wu. die zijne &aD" kustelijke hammeD en rookvlench te IItap~u en
dacht had betIg gebouden fn Illeeds bezig houdeD onze oodenoeklDgsrell voort te Zt:ttl'n naar de ..unex
sal Voorts zelde Sir Henry, dat hij bij de 'fol· gelegen teot. waar e..ne prilchtlge koll,ktte zeep in
gend~ . bljeenkom8t Tan het l)8T~pme!Jt g~reed loorteo, de ganscbe teut en de h"lft eaDer t"eede
J;al ZJII me. f'en IICbema tot ultbreldm~ van beslaande, tfeff~oder getuigeni. eftellde oOItrent d.n
lpoorwege~. Htt onderhond, hoowel wd ..an welgelukteo onderllellJingsg mt en de energie van
onmlddellJk werkdad'lt jtevolg,' Wal over het kpt. HoimN dan JOOgehng8 Chrislelijke Verernig·n,
gt'~el toch. zee~ b.!vrecllgt'nd. e.n de depatatle .er- eo Kooplieden te talnen znlk. hebbe U ge Jaao. De
wIJderde neh. ID de ovcrtlllglDg, dat lij Illdlr.kt firma tan delJ wakkel'fn Alllenkun voud waardige
geelaagd WallIn het be..ordel'eIl vau haar doel. mededingers in de hb. Smitbers, eo Combrioc"

Rosa, WUI' ging toch met de voornaamste prijzen
h~. Eea enkel kijkje geoomen bij de machinerie,
die Dieta meldeoswJl.&rda aanbood, hautteo wij OD8
nur bet middenpuot der tentooustellillg. de (jre.t
'\VeaLern Teut, die, al. lIltoos aan F!orll gewijd
WaB ; eo eene waardige offerauJe haddell b",re aan·
bidaten eo unbidders Laar gehragt. Beroemd aJs
de bloemententoou8tellingen der Landbouwvereeni·
ging gewoonlijk zijn, HIelde ds ..erbale ,d uitge.
breide nrzameh~ VlUl bedeu e kij .ori~e Ifebeel in
de IICbaduwt.,loowel wat hoeveelheid lis hoedanigheid
&aoj(injl. liet il moelj81ljlt le zes:~en "'elke
afde.ling hier de kroon Ipau~e Ifgeauedeu bloe-
meD, daD wel de bloemplantP-o in potlen of de tal-
rijke eo wonderbaar aeboone l'1likers, groote en
k'~ine. ~aar ééo diog ia zeker, t.w. dat er in bet
deparUmeot der planten groote Tooruitging te
bespellren '11'&8,en dat wel enkel eo alh'ea omdat
ooz.. bloemk"ee~ ..r8 en bloemkweeloslcrs buune
acbatten iD dIt dep"rtem~nt v·:IOrhr-euzurgvuldtger
te hui. hIelden. Zelfl, nu helen zij e"kel .. .klassen
(eheel oll..erlegeuwoord:gJ. Met dat III haddf>u
beoordeelaars hier geene gemakkeZ,jb taafc. Het
moot hun verbazeod.mOt'ijelijlt zijn gewPeSt te be
slÏlllleu tIllICbeo dl! beLrekkehj "e 'Verdiensten "liD
de t'tlDe plaot ('n de andere of ddzen en giudscheo
ruiker, en meer .. alen moet het o!llDo!;elij. Fijn ge·
.. eest eeue uitapruk te doen, die op leU liDden dan
het lot raatle

Doch de rnimte ontbreekt OD8 nrder oYer het
teot')()n~lde ulUewijden. Wij laten de p(ijlJlijst
volgen met de .. nlDerkÏ:tgen der beoordeeld'rS, la
zoo •• rre ala zij er e~oige maaUeD, OlDoozed lezen
verder ,oor te lichteo. r

!~BU S L:EJ'S T. Klasse 1, voor den ~rell Kolonialen w_~ HIl

v""beterde coUl!truc:tie, ligtheid _, mOlk! Vtlr.
w>n{;eodt>,£;;, Hobertaoll tn lJOOj.:_
Kla_ 2, t-le Koioulliie Schotlehe k.r, £i 10.

In klaae I, voor den besten jongen be~, 3 Get"n prijl1oegeweZ8ll.
j..,. oud, wenleu zee vertoond. De prijs £3. werd , KlI_. be5te verzameling boerea1Ventu~.
t~wezen un den brumrn heggat, gemerkt V, ..an lG", prijs toegewezen.
den heer C. ManDeL De benpt gemerkt B, van den I Hoe"el de wagtO no de hee",n »OOgi.. 4:
heer H. Crigbtou, werd z..er geprezeD. Robei' IlO1l niet beatelDd w... Toor de boerdenJ, werd

Klaase 2, TOOI df'll besU-D jungen heajtlt. 2 jaar de Prijs toch daaraan toege"ea!o, daar der.el'e SIlO

oud, 4 ..monDd, prijs aan henpt gemerkt L. van deo groot eeoe ..nbelering ia op de ~wone IOOrt .. n
heer H. Crighton. Er waren twee beugaten van wagens. Tht vertoonde kar w.. géeue Terbeter1l1jc
eeue kleur en bt>iden gemerld L. en alr.oo geen pnji waard.
XislISt' 3. de beste jOlige merrie, 3 jaar O1li •• leehts De beoordeelaan waren de bieren T. J. EatoD lia

een nrtooDd, die ingezonden WA als fen hengat. en Jan V.n ReeDen.
wel zonder stamboom, gten pnj! t.oejCt'Wez4'U. VRUCH~.

Kla!se 4, de bt>stf'jOlige merrie, 2 jaar oud,slechtt De .olgvnde i'rijzt'n .. erden in dit departem.t
ten vertoond, gt"l"npr'j. tOC'gekend. toegew.ten.
~Iasse 5, voor het bel~e rijpaard. 15 vertoond, Appels, A. J. yan Breda; Citroenen,·H Beijerw,

pnJs toe!;eweun aau MortllCO Vaa den heer E. K. guavas, ~"D B~; lemmetje\, P. MIJbur.~;
Green I"(juats~ JODgejufv. van HeentIl ; nartjell, Mejafy.

KI&8&8 6,.. het beste pall' kacupaarden, 7 })<larI H. Beije ... ; beste ~n groolste ve' ZIIIIeJinll aard.
vertoood, pnJs £3-tOt'gewer:c:n &an Falil'laY vaD heij&D. :i. Stonetitre_t; bestf' sebotrl aardbeijeo
d~n beer l'. J. Wes·cla. IS. Stone.treet; tw~e beste A. J. vaa BreJL '

Klasse ï! het !>Iostcpaar p~oegpaardeD. slecbts eeD : De beoordt'elaal'll betreurden het, dat er geeIIe
paar meme1 vertoond, prrJS toege .. ezeu aan den inlaud.-che vruchten wel"den Y"rloolld. daar &reene
heer J. D. J. Visbe. groote vencbeidenheid in dit I&izoon rijp il eo ef1De
De beoorde~laan .. are" Lnitenant Gouverneur Z6f'r lIdboone "ertooning lIOU ruaken op de tafel.

Hay, Kolooel P8.ire eu de Ed. heer Southe,. E ..en zoo deed het hun I~, ti.. er gene hmot'nell
WOL.,EN ANGORAHAAR. vertoond w..reu, le mper daar rij in deze maand ~III

KI&S8e], beate 500 ID. fijne wol geeehikt Toor 'l'oortle;lrelijk~ boedanil(beld z,jn. »..vertoovÏilg
ldeedioptof, tene Zilvertn Medaille CD £10. toe~e- YID ~rdbelJeu WBII voortn:ffehJk. Ue groole len
wezen aan I. L. &ijen. Sirchte een monster werd accnraat genoemde verzameling 'an dm b.-er SW1ie'
in deze kJuae vertoood. De wol '111'18 deo prijs len .treet zou led"re Europeeecile exailtitie eer bebbea
'folie waard, V1UJ zeer goede k"allteit r;ijnde ell aa.ogeiaan.
biJz<lnder toed g~5nrtf'erd. Jle beoordtelaan ware a ~e heeren laa.McGlbbon,
Kluae 2, beste 500 Ib: lanIre kamwol lelluilveren J. R. Marquard en T. K Jonk.

medaille en £10, geene ClOmpotitie. ' GROENTEN.
Klaaee 3, beete 50C lb. g~uiverde wol, J. R.

Marquard & Co. De volgt>nde p.ijzen werdpn toegewI>r;eD: de belle
Twee monlltelll werden vertoond in deze klauo, .. enameliug. B~rrell; t ...eede bes~, N. nn Bred, ;

een gemerkt .. Mede"," bevatte twe- afzontlerh'ke beste OOIlf'ctle >an 8.~}adll 1. VpJOhD; bn'e beet·
qualit-ltRn. Twe~ balen ... reu bijzonder goedjen worlel., T J. Hofmel}r ; tweede OOste,M..JurgeUll ;
war .. d~ hoeve«:lh.ld genoegz .am. dan zon de PIï, breede boo~ C.. F. Pletenen ; kool (niet Drom.
d.8l"1J1in zijn toegeweeen. H~t end~re rCl'~1 I head), M. Jor~~s, kool (lJrumbea4), W. W. BIU
gemHkt .. Modes""" Wit. minder g ltd d~ de' roode kool, J .. Uaw.torne; beste wortel. (bor~D)
genoemde 2 bal"n ",aar de lotale b Ib '.' ' J ..eob de I'Imldt; t ...fil le besie. 1. C. HofmeIJr;

, ,·('v<e el" W.~ I bes'e Illn~ ...ortels M T J t' '---tebeter dan bet j!eullddeldd 'an bet perceel" :\Ie<ies " , ..' •. . urgenl; w"e"t< """ ,
waarom de beoordeelaan de heil W L 't. IJ. C. Ho(rnt-IJr; beste rO(ld~wortel., ~. T JQrgtD~;
C. Malluel en P. G. VBn' der Blj;~nd • .'ppet' : tweede be<ile. N. M. van Bred.; brste ~ldery, J.
•• Mod Mta"tOt'\\'1!ltn. en prlJ~ aan i }{a",storne ; tWI-ede beste, C.l. Manuel; be.te

De hc~te £;.loo .Ang"ra haar, eene zilnren I bloemkool, N. !\l. TlO Breda; hu·ede bMItt>,
medallltl en .£5 gce I colllp..tit.e I best~ komkommeM, M. JUl!!",ns; t"fcde betite-, ." ~ I Saul Sl'Ilomon i beste knolkoOl, M. Jurgen.; t,,~

DH EWlE~. , b'l!tp; J ? Fa.nr .. ; prei, Jacoh de Smldt; oal~de
KATOEN. '(kool), F. Juh,... ; salooIe (Cu). gt't"n pI"lJ~; bnt.<

De bpste 200 lb. lZereiBigde of 500 ongereinigde 1 rn&rgehwrtels, W. W. Ball; h\et'Je I_le, W. G.
kaw"n, eene zlhl'ren medaille en £5, 1\1. LewIiI. i Ander1lOn ; dr()()ji!'8.u~eo, gl'Cn priJ.; de beste

Het tweede b~8te, een zilyereo r.oedalll!j en £2 I p.nsterna!t:keu, \\. G. Anderson; tw..ede bes'c,
10, gebroeden Cawood. ' I 1. P. Faure; de bNte gn~ne et'"t.-n, C. J

8TRUISVWJatES I Manuel; tW..ede beste ~'. LuC&.8· de bHle .I!rd.
Be!te3 lb. witte vw~reD ,an -L~Allllevogels £[J' i appel~n. A .J. van Hr.da; twet'd~ beste. C. J.

geen competitie. • ,Manuel; de helfte pampnoll. A.I. van lJTt'd•. Ilt
t .. €X:dcbeste, 1. I'. Faure, de beate rbubarbtr,

!lD daar .ordt aan de Tijd gelueld,
b.en. no~ g.n J2 j .re" oud,

.JS1IICb,JI5llDeillïe... u 6 Jarq hebbt,u trachteQ
door baar te ItA!lrnigttá. W~ bua

jellgd~r.n lerNjJ W"4"o. zij n· met eeue DUÏlIpiug
I..n4CU'utI' .fgek"."" dIAl h'ln 'Y8I1eJde,

d~t, a~ -ti .eder kt. ".n dien _. d. mogteD doen,
zJj dOOr b.... ZOUIUo .. otëorn gntraft; waar.,p hij
~ .. ,~ha"~ UIlde,. oYerharr4ig~, d,. de j..og.
1liK. ",i.tIdadJ~n eeoe geduchte kaatiJtliag heb-
lieu toeaodJt:lld.-EeD. zwarte .meid .... er Ïll
hechten.. genumen, die .e,dacht "erd "ehoudeD,
baar fuod IC bebben l'ennootd. Het bl"..k, dat
la t kind in hare Itroohut ooder kooigo.-d wu
be,rneo, met 'ferbnj.z..ldt'n aeheckl -n meer
andere teekenen vao ge .. eld. O"k .che." he,
kvt'Dll belP'&Yeute zijn.

I •. ._~~4....I' (. Iltd !ort Elizabeth en da blaiferij vaa Oostetijke• e ft~ .eft. .. .,olbleid.,. •• r:meetderde, sal voortaaa lanr
Wardt~ ~:.....oreot. X,rt: 'a 1tOJ'- d... Wntelijken w~ worden .,moenl. Dwf4JITElf IJlr:Eenr. ~'I ~"-::a~ ~~K:i~ no.~diflt ~DeD d~ diaman~td~kki,: driH Dipperaau, fen boer,

N ~~ =. aaoraeDó DL StegDI&IlD' ZodaI- ge. Zich boe langer boe IDHI' Watel'Jk Uit (Xaataqollaml) "lUl'koaaeu.ct:::Dr Heij1ll. , le strekken. Reeds is lDen te Priesc:a be;r;ig OD~.t'et Hfn ....... t. dien
n.:.. B:"-' -kt .to- le Pa-dorp. naar diamanten t, graven. Indien deze OraojL~i~=-de j~ plaHa~IV'" _.. r-- ...--..-- dl" I h' . -te ......een ... on_u. IJ
b DS fr. SnFKD'S KDJt word' lDOrPD IToncl e YmJe~ •• ee t:s la genoge mate een IiUCcel. verkooJll1l voor £2 en ia naac

..,. Eenr. Prop. Loaw JeeP''' k1. , zulléa z!Jn, dan zal voorzekn een ,l~oom ]tOLO,.UL& IU_Al.-Op de

I .I.. __14 .... I L 4" K IL ~,delve,. sieb denrurlS begeven, ell te .'fnesea Jing op II. Hónderd4g• -.:......_ 1'''«... er kunnen de Kaapstadsebe kooplieden op lDeer tnond, die war.n TCh·YalII'411.rd
zal morgen TOOrmiddag ten 10 ure worden ge- gelijke termen met die van Port Eliubetb ~l..j.....o Vlole1l, 'fID de.
preekt iD de Hoogduit8ebe en " .vonds t.e1a "edljynen, dan aan de Vaa]. Voor.tkn i. wordt d..,. ..a~ ~~ meldmg
half 7 ure iD de Hollandacbe taal. eerlt~enoe",de plaat. ver getlOé~ in bet ~:nd:o:a~: ':en":E:opa~'''u.,.

Ooste. gelegen, om aan de OOlttehJke koop. voortn1feIJk ....
Ijed~n eep ruim yeld voor buo,,~q onder. Dz jf FETL"-Vnjda" avond ,zal de jaarlijbcbe
oem.ngagu'It te.epenen ; maar de' diamanten ol féte" wordl'tl ~even op terMn der Laud ..
Ichijnen zicb, zoo .1•• ij reed. hebben ge- bou .. wn.l.oonllelhng. Men da~ de pre' d~ltfI
zegd, hoe langer hoe meer in eene We.tc:lijke keer .bul~ogewoon pout en volgen. de
., b Z" .. I d kennlllge,mg te eordeelen, op de
n~ung te ewegen. IJ zIJn n~ 'foot' e lenlooo.t.-lIin~ werd ~eeD

I ..\APgT.AD, ZATURUAO, 11 NOVE)lBE& 1871. twe-ede oC derde maal ontdekt In N~ma. \wijfel bo-sta.n, dat die onzer wellle
qualand, en daar zullen de e.tdtlken begeerig zijn een .. nl(6umell in d. DpC!ne
na:tuurlljk gebeel vrij .pel heb en, Men IlJcbt te IHjteD, volatrekt niet wordea teleur·

TRANSPORT IN DE OOSTELIJKE EN kat), wel is waar, niet zeggen, ",elke won. g.lteld.
WESTELIJKt PROVINCIE. derbaarlijlce Jijkdommen nog kunnen wor· DI!: .unECBTlJfO DR

• den ontdekt op het diamallt~ebi d dat pas .Friend van II NOTember
WAT bet ~er.voer naar de .. Dtamantvelden is aangehecht, doch de tijd kan omtn, en tum" melding ..an de ont,..all.aIIL
betreft. zijn than. de Oostelijke en ~e 'Yes- .miSschien Ipoedig genoeg, wa neer al de J::~:h~:!Ye::8i:tstllle,utlecl~t.~~jlJ1lprc.kIJLIl).Ltie.
telijk.e Provincie ~e voornaamate m.dedtnf!!- nieuwe delCJr.ampen,'die reeds zij ontdekt en PreIlIdent Brand oit als
sten. De laatste 1.er tot nog toe ~et best die nog ontdekt zullen worde, even al. aehrijft op. t:l'er aanmatigenden
aan ~oe ,eweest, in.1OO Y~rre~t h~r trans- KlipdriCt en Puiel uitgeput zulle SijD, en 8ritscbe Regering yol8trekt ill
portdieMt alge~een als d~ m~t ~regelde wanneer het gebi.ed, over welk bezit soa arbltuge iu d.ze of
en gene{eUjke voor r~e,. Jl erke~d, en veel is getwist tuascben de Bri be Rege- ~:~~:: bD~Zuid
het teyen. aall gee~ tWlj{~1 onderheVIg kan ring en den Vrijstaat, weder zal zij II. WQt dit te h.-bben bedacbt,
sijn, dat bare vervoenmddelen belt kortst het niet vele maanden ~elede WilS, nl. mAl(tigdp, Om de alg"beele
onderwe~' zijn. J?~ Oost~lijke ~ro'fillcie alleen merkwaardil( wegens zijn woestheid d"zen ~taat te wurborgen."
trachtte Jn bet bqttn deze dienst naar bene- en onvrucbtbaarheid' en misse ien zull~1I GLADSTo~:&.-Vau deze
deo te ba]en ; zij st~k den draak daar~ede als wij dan eene bedrij.,.ige delvdrsbevolking dialU&otveld"o wordc ....llg" .. 'g"l,
met ~ne kramp~htlge en la~.tst.:. pogIng ván bezig lien op de oevers der Oranje. de Zulus eo de Buutos,
het afgel~Cde Westen, te",\)1 ZIJ aen de on- ri~er, van Prieaca ar tot aan baren mond. z'jn fn die reed.laDg op t:1........ "'.-

_.....t. II heb J I onlangs bt-sloten, elkauder
dememing eeD "f:""'ulg en a es 8.ve ~ervo W~Higt koesteren wij al te groote yer- nlmiddags vel"Zllmeltlen tij
einde yoo~lde.. Maar thans. begt?nen wáchtmgen, maar wij kunnen niet inzien, omtreot 'lier honderd. lib
onze Oostelijke menden bun m1sslag 10 te dat het Westen vooreerst bet onder:-lpit zal uit,oereu~e. gew.pend
zien. De BiDDenlan~sche Tran.portm~"t- delven. Toch zullen vol barden de krachts- le.en elltander (lp. toen

• f . 1a.llddrOfitnn Pniel, met
,scbappij IS, DaeeDe pToe nemlng .. n omtre~~ iospannin~ ell een wakkere onderntlmings· h.-n inreed en b"n geheel
negen maanden. er zoo ver van daan, dat 2';1) ge~t ollmisbaar zijn. L-t8t ÓUS zoovIlle weg- deed stuiven. Meu II lli~n heer grooten
hare i:lienat va~ ~n wagen per week. ;r;oude stoomers en .poorwegl'n ook zien le krijgen dank verschuldigd. omdat bij dQor zljne koelb1oedig-
staken, dat ZIJ ZIC~ genoodzaakt ZIet, ~en als maar mogelijk is, dan b ,hoeven de iuge. beid eeD vl'ePaeliJke .Iagting herf~ belet.
gevolge .an. de scbltterende ondersteUIlIlIg' zdenen der Westelijke Provincie g.!ene EK~ ZWBKDS("HO)RLOG~p.-De Zweedccbe
yan bet publIek, om elke week twee wagens mededinging te vreezen. korvet NorrkópltVJ, ~mmandllot Lagerberg, arri-
.an elk eiode van den weg te laten loopen.. weer,le Douderda~ mIddag in I de Tafdbaai. Het
Eene tweede transportmaatschappij itp,opge- vaartuig is eeu z..llBcbip, YQelt: 22 stukkeu ell heeft

ri..t door de biJ'na in het gebeel niet onder. ruim 3 lO ruan aan boord, oud~r welke zicb ruim 20.. DE VRIJSTAAT EN DE DIAMANT- kadett.n bt>vmdeo, dIe op Iltln Of'feningareia zIjn,
steonde knachtsaanwending van een klein DELVERIJEN. Kort na ,jne aankomst .. IJJl'tlrde het sobJp de
dorp in bet vencbte Westen, en, nalr alle Hritsche vlag met 2lscboten, wrik Mlnvt kort d.aroa
YOOrteekenen te oordeel en, is het zeker dat VA;'Ii ~oederballd vernemen wij, dat dl' door het ka~e,.1 werd bt'aotwo~rd. Gisteren middag
beide lnaatscbappijen voortreffelijke zaken Gouverneur per Dooderdag~ehen p,Jst van begaf de consol, de h~er AkI' berg, zich aan boord

L B d' . d President Brand een schriJ'ven ontvangen I'll werd ontvangen md 7 kali nschoten. De NQrr·
zullen ma ...en. O'fen len IS e groote kopillg i~ h.atst van RIO Ja eiro, zal hier eenige
Amerikaansé:be :firma Cobbe & Cole, wier heelt, de ont ,angst erkenIlende van de d~e .. vertoeven eo vervolgen~ naar Zweden terug-
tran.portwagens tussehen Port Elizabeth en procillmatiell, wa'arbij de Diamantdelverijen heren. '
dA Diamantvelden, naar men verwacbtte, tot BrilSCh grondgebied worden' verklaard, I.. d DE ALGF.MBDE KERKVERGiADERINOder Nederd·
beot Westen geheel en al in de schaduw eli aartegen protesterende op grond vali bet Gerel. k~rk ill de Z· A. Repubhek werd met ge.
zouden "laatsen, waardoor ae meerdere lweede artikel der Con'feUUe, waerblj de houdt>Il op dt'n 23aten Oc.o~r. D8. Cacbet ..n de
~oortreffelijkheid van den Oostelijken wej! Britsche Regering wordt uitgesloten \'an afl!cvaardigdl'n " ...u bet Westelijk deel der HpplI.
boven alle~ twijfel verheven zoude zijn, tbana bemoeijingen ten Noorden van de Oranje. blll'k werden door de groote droog!e verhioderd om

rl'vI'er te nad 1 dV" t t D (lP te komen.. Hlj deed ren vb,ontel "D bepaalde om
.na slecbts ..u-ne proefreis Daaf de Velden te n ee e van en riJs aa • ~ d d """"" P'd b I f de ver,adenog op eu fi eo iO,ovember te houdeo.
bebt;en l!~aan, in twijf"l, of zij bare,walrens reSl ent e 00 t per volgenden post eeu Die m..dedeellDg echter lt_ol te laat, eo de teleur.
van de Oostelijke of van de Westelijke Pto- breedvoerig antwoord te zullen zenden. stplliu,r d r en lere atg~vaard,gdeo wa. zeer groot,
vineie zal laten uitgaan, en indien zij niet _ toen zIj ledig hUl~wllart. moe~len keenn.- Wauneer

den W&llr de ",!Ig"ude nrgilid.riug gehoudeo zei
reeds besloten .beeft, om e voorkeur le word"n is J10g onz.ker. .Mfo .<ent te Potchef.
tteven aan de laat.te, heeCt zij in allen ge- EEN KWADE Ds.-Een zekere he°l' Johrthinul troom in Apul of Mei van llet ..olgendja&t'.-Cor.
valle nog )liet het besluit ge~omen om de Landman ward op 24 Octobt.-r in .Ko/f"r!and ge. rupo-ntkllt. I
__ ,... te J.........n.tiden. Dit ,is voor loo dood door etJl oe, die woedeod wu gewor4en.
~"J""'" -6"",; D ALS EEN Of.'TOLODER ~ANTvONDSTE!f kan
Ter b~t VerTóer no Plluagien aangaat. Wat IAMASTll'1IN DE TOEKU:v.ST.-De Graq.ff·Rrinlt worden genoemd, dat vele ,erbanden op vute
bet man.port van zware goedereó betreft; I!erald vertelt, dat er alle vooruitzI,rt ~taat, dat glederen worden efbetaald do~r mannen die --lult-

- dJlmanteu zullen worden g.."onlleD nabij Ha· k cl'" \V b n'
scbiJ'ntbet Westen eved gelukkig te zijn. nO'er. 19 ...aren op de "'''erJJen. I ij oorm no eeue

maat~chappli, die alzoo .£20.000 bescbikbaar b~ft
Slechts een jaar I!eleden werd naauwelijks DE" BLtrEBACKs."-DI! Fnend zfOCt, dat dit eena jtek'egen, ttnrijl anderen lDét belangrijke lOmmen
eene enk.ele wa!!en'YTllcbt koopwaren o( pro· &00 Vt'raehte betaalmiddel thaus te Bloemfontelll in handen m~d" naar vtilige gddbelfgg'DA'en uit.
dokten regtstreeks ~an de Kaapstad naar de I.-Ordt gt"oomen voor 198. ad., dus tegen eeIl dislLouto zi~n De verdere UItwerking dt:r diamautvondtteu
Diamanhelden gezonden. Die weinige van slecbte 2~ percent. zal ,,!elhgt ZIJn, dat geld nal ..er-loOp vau ef'nÏjren
no.I'!IODeO in de Westelijke Pro,incie, welke .AIAUIESBURlJ, 6 NOV.-Bet weder is hier af. tIJd In wllAMe dasH, en "llItgoe~-"ooral boeren·
r--:- bd-I.. t.,· h '-.Id d V I WlSIttlend, vooral koude zo· een wein' .. re"eu plaatseo-Wei!~118 eel! .oeloop!nn Jonge landbouwerseeruge an " ....raosa .. Jell au en op e " • I H . . , -.. " 'd d ~7 I I kk - I, enl. ct nemtn "an aand~leo in de Innsport le ... n e Yaa ge u . -lg ,.. aren en ver angeD
den, ~nden hunne ~o~eren per scbeepsge- r )fqtlChappi) g&at ~ -COfTuptni4ent. I grondbezil~ra te "-(~r.dc", ID lfaru:de st,}gen. Alzoo
legeobeJd uaar Purt, Ehz.aheth, om 'fan daar DE 'OLGL'IDII Kandidareo hebben Doud.!rdag buo: zal de lO v loed ,der dllUllantddv~nJ"n Zlcn bemde en
Dalrde VlU\l te wordeu "enoerd. De We:i- Proponcots Examen afgelegd: Willen. Adolf Jou. nrre laten ge.den.
telijke wijnboeren "aTen ~er.pligt, een ge-J bert, Chnstoffd Fred. Jac_ Muller, Ricbard van hLANDSCHE DOKToRS.-M&and~ VOOr Bcbt
deelte van bunne schap.ele winst af te staarr I Reneo Barry, Johanoea Wij aand Louw. dagen stood "oor de .. .Ma~ls[nat 'an GfaIIff.Remet
ten ,"oordeeie van Oostt>lijke transportrijders.! . DUlUnEJ>.-De heeren Caftijn yerltochteo e<>r. e'-I! Hotten~ot, .Moos Co.;o~ genaamd, kre,rt op
Than. ~Dkt gt"8nKaapsche landbouwer of g'8tereu dlaOlanlEou~oot .£36.j9. DIe b~ ...te prij 'en de bc5ChulllulUg. nn dl'n d.ojod te .~ebben "<'eroo.-

. . d wanu £216 voor een pen:ed van iO stt~nell 56,i zaakt Vau (CII IRI.ndseh kliJd. HrJ had namelijk
koopmab -:an lets van dIen aar • De weg door karaat wellende I'n £213 vnor 18 stt-enen wet eeu I de. woeder vau be~ kUld. da~ ,ZIek wu, Terteld. dal
de Lrroo IS geblekerr, de goedkoopste, voor· geumtnhJk ~wigt noD 33t karaat. I hiJ 'fHstand had vaD medi~ljneo en dat hIj bet
deeligste en gemakkeliJk.ste te' -zijn YOOr V()()B.O!CDKR.~~LJlIlMOORD-WilleIII Zwart. eep I klDd ~zoud &Jude mak-n. Hij bad de !ieke tOC'O:
zware lEoedereu zoowel als voor paRSagiers ; I k)l'urling, 18 J&reu oud, III op de DIaUJ.. l~elden in 1 ~ a~()Ok~1 vau z;kl~ so:rt w;:;:els logege'eD,
en de oude toestand van zaken is gebeel om- I hechlenlS genomeJl. daar hij wordt ..enL.eht gebou. I t r roordtdenb ~t t!l' el a~ ere .J_ t~n met baar

I K den, OeD dood nn een andelen kJeurli te heb-I UI g>=Yoe ; LC In weerwy VlD wat al)I'CJ'w" het
gekeerd. Il plaats dat de 83pstadsc:h~ IbeD verOCJlZa.&kt d h 'f toe te d·ng kInd overledeo en de moeder beweerde thana, ·dal
koopliedt>n hunne goederen van Port Eliza- T' .or ('m gl lellen.. d~-szelf. dood wa.'! veroonaakt door dele gen_
beth afzendén, lat~n Port ElizabethSjCbe DE GOUDVELD1lY.-De edl~ nft de .Frim.J mldaelen. De beschuldIgde .. erd aangehowLiu Toor
k. , b.........:l heeft twee stukken kwarts genen, afkiMnatig ....D verder verhoor.
oopheden wagen.rac: ~n 6,"""..eren naa.r .\laraba's Itad in de Tnn-vul W'aUlO h • d

h .., d Id d ' e. IVU IN DE 0' ~ Boun ne mngtlDgen op e Te .n zen en yan dUidelijk rigtbaar W'U. ZIj WllnD v~el rij,ere • l' ......NDE. lNSOLVJ:N1lE EDELS werd
lIit ae Kaapstad. Bd gf'volg .daarvan is, IDOnst.:ra., dan ooit nn de Talm waren gtHOmeu. Woeudag rergadenng g~houaen :-C. .Boelcb,
.L IJ W r k "d h N D . " eente. mrte gerngt. -A. )lahiellIIIItn derdr verdereuat a e este IJ e lransportn) erl ufl_ne. UR. DE lA)(A~TV.IILD&.~ ZIJD Donderdag mor- yorderlnl[t'n ingediend ten bedrage ~II £77' 28. 3d
banden vol hebbe", eli dat er bepaaldelijk ,I gen per transportwagrn "'ertrekk~n Advokaat I en, na 'foorlC'%ll.gnn 's Cluiton rapport besloten'
meer goederen te venoeren zijn, dan zij op Hall:e,: Ady.o~aat Hodj:8S, d~':.et'rJ.Roe,L.\V.y., den io.oly~nt dkDII meubelen, o"eneuio:Ostig ZTj~
het oogenblik met mogelijkbeid kUllnen ~IlT ~~: codirn.sponC~e~~_..a~ de ~ondeD8Cbe I verzoek. te lateo behouden.-rWijlen A. J. Zeeder-

IJ e"",ap, eper aJ1wnan 18 wtgt'.koDl~n. I berg Hpeeiale besloten d ~ • ,- Itranlporterp.n. Zwaar beladen waaens Yan . . . • , , eli CUla or .., ge &lten en
d YT __ d Lk b" d ,," d RDBBJlTMOPYAT.-Men III ID En~JaJld yoornt. te megug~n, OlD aan deu r LOU.. tnnsport te
e AJIlIpsta trea en IJ oZljliell oor !Be"., een undehngllCuliege lo !tichteu, dat tenoemd geven .an de perueien ~nd. nabIj de Liell~k.

Beau~ort West en toch weme~t het !" iIItl .. orden naar deo Eer" ... Robert M•.Jr~t. Het eo Z,)utrivier, erl ,_n heml daarvoor transport Ic
de Dleuwsbladeo Yan adnrtenllet waann C"lleg-- zal bepuld bestemd zIJn voor de opleiding ollt\!an~en yan de ptr~len gronda te Mowbray-
om meer transport "ordt gen~d van I{ekleurde zendelingen ID Zuid ~fnh. C R..Borebe~ .. speelale, ~lotfn, het bedrIlt der
en ]i eo nog produkten 'Un dui. EEN KLEINg AFwlSS.ELlNO.-Ue &merlet CO". erfen~: dén !nsolnnt toekQmende uit den boedel
zeilde gpog oden waarde' ill de 'VesteliJke rant vertelt, dat. de .VlSCbnvier. na de laal.lle dan ~~:eZIJU vader, op te iVordel'lln ten voordeeie

l"tI~ena zoo ,ol ....eh Ill, dat de Ingeutenen zich er urOlO.
, hoofdstad te wacbten op eene kans om. o~r hartelijk daa""1: kuonen te ~ .doeo, f'Qdua een" NIEUWS PU TtLEGIUAJF.-De telegraaf bn
d., Vaal te worden vervoerd.-NaLuurl'Jk IS Yanatle heb,*n op het eellwigdurende tbew& gistenn goeD belanllrJ)k nieu ... Tht te d' gt
d . d LD" .1 I"k "ha I h " ' .' eelll l&III30t-e stnJ pas .egonn~n. e Ull~lnue Ij'e :le penvee8C. verkooplIlg ten Stadhuize .in, plaata 'ID op de markt
llYerwinnill;:!' moet nog worden behaald. DE EERW. ALBEIlTUN, "an bet Stellenboll8ebe 'fond WoeDsdag te P.ort .ll:lizabe~ plaats. Voor
Tot nOIl toe "" ..ft mell sl"cll18 yoorloopigl' SE-mmarle. 18 te Ladybrand als Herdrr eo Leeraar £4500 v6r~oehr. Kleine gOOde dJ"wanteD gingen

dik Vk' P hel"O<'pttD., Uur ZEerw. be' beroep VAn tie tit geruakkeltJk van de baod, j(roote 81tcbte ,.-aren
v,~r t't' en ..er rrgen. h ,oorlze h er:f orl Stt'pheo's Kerk le K.. patad h...lt aang8tlQmeo, zt'gt mot'dclljk te 'YI'ri::oopen.-Te M08l1elbaaivond Don.
Ehzabeth er tnt II~ ~oe et ~ ec: tiL geko- de T'jd, I' bét tWlJfet.ohtlg ol bij La.d.lDta.nd zal dljrdag de jaarhjkscbe wolverkooping plaa.s ; talrijke
'Den, mUf het heefr.wf'geusl.IJn korteren af- uonemen. npk.oDlAtvali koopers; 300 balen opgevl'ild ; prijl.en
aland 'all de Vaalrivier zulk een oll,zaggeliJli. V,\IITOOED.-Htl hn~ faD Xapt.. Roome te Groe. "ane"rdtD van 14~. tot; jf1l. Pri.uce, Vlnlbent & Co.
voorqeel over de K..aplitad, dat lid bijna oepuut II Illt de band aao deu heer A. K. Greeu kocblen Jf!O. Manllac ,7, Flemlng en 'Iudie 65,

.. " . h b d d h k h £8()0 H ,. Barry !jil NtTell 34. Te (j)os' Londea kJaagt meD
onbegnJpehJk IS, oe eL .oor. eze ge eel ,.er oe t ,oor . et ':08tte den heer ~me wel over r<leSeiD het koren en verwacht eeu .... rioren
lean worden veralagen. MJSlCbum kall de tWtem.lal zoo ... el. De !ulDwontng valI den heer oogst.-Te Sunonastad verkocht ds heer"'Cau ..iD
OosteltJke handelsstad door groote bedrijvig- :=~:ria1;ut~nden van deo heer Akerborg'Overge- gillteren 175 kID&8ten IDII<er voor 258. SM.
heid eli in»panning er nog in IItagen om lot 268. &i, per Joo lb. en 500 zakken kofij voor

D· Id ' SlllOIlSIJTAD,6 NOVDlBEIl.-De TOlpnde tenden 568. tot 6b. per 100 lo Illea (eland uit d
goederen Ilaar de lamant 'e en yer'oerd werden hedelJ door dij autoriteiteIl der man' Lanábov.rc Ilillmede 1] 7:'0 lb k e

k .. 1 dk I . ne , , u • oper, geatroopt
te nJgeo op eene vee goe oopere en "tlltr aangeuom~n .e>or 1872: HabluIsel en yan dat yllolU'tuig.
Inellere manier dan de Kaapltad.. Hd! Hugo .oor bOOI, TeJ"Scb vleellCb, g1"o.,uten tn I

I· . I dL' I leve"tle OIIe ..n IICbaj)l'n &c' Geo dr Sladlf EEN HULPPREDIKEIl BEROJ!:PEN.- Gisteren
za eene eeUWige IC lan e yoor oI.&ltr ZJJfI, I b"--.J· Ik, E G' IJ" 1', namuldaf7 bleld d" kerkeraad d I' Ned Ge f. d' .. II. . d ~J voor r""" en me , . ,uo"ern 'oot booten'" e - re. ge·
In len ZIJ zu "S . Itl~t <>et. aar ZIJ]. .. ' . n.. enle te KlUlpttad teue ~lpeclal8 \ergaderiog om
heeft ned. yef'{ verloren, dat zij nalLuweliJ kli I b t ItESTElI.~rEtIn ~e Ka..pstal·J IIObiJntn~ IItee"~ aan ".n IlulpprtdJlttlr te beroe u, roorloopig voor den

• 'J lt: d . e oen mtn e ZJII, .uora olld.r de Jouge klnde- tijd l" . M bO, d .
kaB CUug Wlf)lleu. Lie III 10 len ZIJ lOogt I t('n. Hrt gelal .le,fgnlllJe dat t Stadh au l'en J"ar:. l en gl g IJ e ~temD.IIog le
slagen ill bet 'VerkriJg ..." van den aIJ.<'II- ,werd aang"Wf'no ge,illlen.~; de wroeie

n
f'in,h"e~~: :41rk e',t'nt ~It' biJ ded kbeuzb Vin LPkredlkantl'n. om

h d-J d LJ l'J I I 9 NL" 'lit' 'U • re .. e OIeer er elJ te lit' omen Op bet
aD en met e liilUillltV'" ~n, llan zu· lDt:t • OVt'D'ut!I, •• 8 G:l, wur,an 14 w'!~deu "~r· tlrtet ...1 kwamen d.. prdpo!1t'n1en Mulle," met 13

Jeu tóCh B~aufort ~11 V IC tuna 'Vest eli 1 oor'll4kt door l"alIelen en 20 door dIJ~nh·rle. H. t K, Il{e'ID. tIl en Lou w ~et 7 atemmm Op h i
Fratel'burg h"bbllll le..-rell inzie,', dat h~t letal aangegtvt'n jtt:boorlen bedroeg IIleollt. 23. tWlIjtal de- propol.eutt:o Muller DIet 11 ~n Lou~
.ootdeeJiger ia met de Kaa pal.ad dlt.lJ met K"'PITEl~.. W .&'rEMOEa, .. Engeland. trouwe mt't 10 8tpmllJe.l en d~amllt wel"d de proponent
P ·Eli.. beth te bilIlUelt!lI. Vele der bQodge"ool. b~t le,ngs cLg"u la. Coldberg Muller DiPt ha1»t IWllme'"e stemmen gekozt'D, tw.
ort. , doorg"b,agt. HIJ bad zJn~ dovrluchti~e weJel. met el( tegen e,,". De qpgekomco led"n W&ren:

koop"area ~JO vroeger door Port Ehz.a- b..lf, .,.erjt'zeld, dl~ ntllll" N,emandsland w'" geg&llll, D•. Stej?lOann, !.raeaes, IJr. Heijus, en ouderlingen
bedl .pueeerden, zullen Yoorl<lll,n dou om haren papa •. Adam Kok, etn be.oek le gaan D. de Villlel's, . P. de Wet, P. M. Brink, V8n der
de Kaapatad wordell vervoerd. Et!n grOOl ~~Dgen. ~ edlt~ll.r van de Colaberg Hera.lá P06l, 1. A. le :;:ueur. Diakenen S. V. Hofmeijr,
gedeelte ~an de wol "IlD Vj(:10rJlt W ut het;t. d ...l biJ dIkWIJls me~ den heer W"terboer 1. de Knek, !L B. ~eijtel, J. J ..p. Buijskes, J. P.

B ~··.r..t( dat noeger dell Ull\'oer V.llQ eet;.g~?I~LkPn, ~II da.t hiJ, 1l.1. Water boer, een Fanre, J. A. '-"tUut., Jr., A. ~. KUIJs eu J. 'F. G. Pie·
ea ''"'"'' . " t~ .. e.... IJ.. ID&IIln"!JUO soort IL teraC.D.

PAARDEN.

KOWlflALE BUIG"nlf VIT ENOEL.A.No.-De be.
rigteo OlllUeut de diam.n~,el&eu tnlkkCli. IDNI'

en meer ek au dacht in ·HI.gelaod. .Men e,kent
dat de Afn"haDoeh~ delvcrijt:1l de meat pr ..due-
tle,e op den .ardbodeDl zlju. fll ne.-It dat ill lie" de
opbrc!JniC~tUllll riJk blIjft, de pnj. Vi&ndi.omallten
zal dAlen. Da "ertOOIJlu, Ylll et:u KaajJscbeD
di&mant van 103 k..raat heeft te Londeu IHooLc
aeo.ali" 'erwekt.-lJtI goede (oou van 'I GJllver·
neurI' verdaging.rede doet de hoop k08lt~r"D d.t
hij nog er in zd I.OeIItemmeo 0111 F.derade
lID V~rantwoordelijk &.tUIlT te laten voord.
jZMD.-Dt! tijding, dat de Port. Ebz",beLh ( eu
Ultt-Ilbllge t>poorwegbdl door het ParleOlclI. i.
goedaek"llrd, ia door Kolpuiale JIlannen iu l~lJ!!lIlaud
met groot g{'no,egeu 'f_rDomen.-De b. r 0-..0. liar·
Mot, zoon Tau deu WelEerw. beer J. Hanant, beeft
zijll e;qm"n le O.uord laat.t iu de "rate !ltd eling
afgele~d.-Op een pnbliek ontbi~t van dl'tl lhnning.
ballUOhen talr. der LoodeolObe Zending Vel'tenlgtnfC
werd UOgt:k'llldiJ.td, dat men ala teekeu van cr~eute.
lijltheid voor Jd lange dien.aten TID den WeIE~rw.
bll8r )\!olfat besloten bid eeD fondl bij:ell te bl6ugen
ter Iticbting vau een College in Amb, om mboor.
lingen op te leiden al. leerarea en onder. IJzen,
£600 wna daartoe reeds ontvangen. Meu hoopte
l10,OUO bj een te krijgdIl.

I.

ZUID.AYRIUAN8CHE BIIBELvntr.NIGISG.-Op
Il. D~>nderdag. avond .hield dete ver.t'Dlgm.{ bare
Jaarll)kscbe .Vergadenllg iD de Groole G-reror.
m8l!rde Kerk, onder voorfittersch'lp v..n dell Wel.
Eerw. Dr. S: Hofillfljr, dl!! de ,ergIldelIng uJlelld~,
Da te laten ZInzen Gez. 36 vs. 1,2, met gebed en aan.
spraak en daarop den IleCretaris vónoeht het wrelag
te le1eu. Uit tlit voorgelezen versIflg blijkt dat
er gedurende het jaar niet ..eel van Itijzvnderen aard
verrigt iB. Het ledeDtal w.. omtrent hetzelfde Ills
in dell .anva'!, des JUN. hr W'aretJ 262 1I1jbala
864 Testamenteo, en 2416 Paalm en Gez. )joek{'~
verepreid, Dlakende eea totaal vin het be.
&t.aandel' ..ereenigiru van (j9,179 Bijbels en Tes.
la.eut6n en 60,664 Paalm en Gezangboeken. Ook
werd gewag gemaakt nu de voortdurende krankheid
vsn Dr. A. Faure. bet yertrek vaD Ds. A Murray,
vaD e~o geschenk van £]0 aan deo Eerw. Brink
Rh'jnaehe Zendehng onder de Damar.s, tot bet
dl1lkkrn en bIDden van bet LijdetJagescbil'deui5 boek
met reZlllgeo In de Damarat ... l Dr. RuhertllOn
bield tOf'n een opwec klDg'$rede Daar aanleiding vau 2
Petr. IV vers 9.-Ue, volf1:tnde nieuwe ledE-ndes
Best!,UfS werdl'n gekozen: Dt. G. 'V.Stel(mann, jr .•
en de heer J. P. CleWet. De heer A· a Hofmeijr
werd herkozen.

STEDF.UJ,I(E R.un.-Ter ge"';ne wekelijkllCbe
Terg.denn" op Il. Wc:iensdag rapporteerde de
Tre:!orier dat er ....11 batist saldo in baLden was van
£2, 149 ]65. 2d. Het brdrág du onbet4l1de belas-
tin~en w.. nrminderd van £1200 tot £IOOO.-De
Comrui84ie ..oor Waterwerlten rapporte..rde, dat de
mo1eOlI,dIe het eigt"lidom der stad rijn. ZOOiZe&r in
.erv..1gerakeo. dat het wrohelijk is u le \'erkoo.
pen, maar zond..r eeuig op' het .. akr. Deze
uak moest onrstu.o.- ComaWaie van Yman.
uen rapporteerde, dM z~ en 8ecretaria had last
gegeTen, maatregelen te Il_eu tot het in..orrIeren
ftIl het door den flttwezen quuldm_ter de VjlJien
aan de .tllt:! te kort gddaoë, nit banden ... n Z1jne
bOrgen. De Raad keurde dit good.-Een tamelijk
lange disculllÏe had plaats Over de zaak 'fan Warden
die In het )hgistraatahof YlIOrwas geweest; en er
werd vau wege den ~byor geklaagd over de slordige
minier, w.. op die aaak .... voorllebngt. lJe
Mayor WIL'I van oordeEl, dat zulk erne taak iD
ha;nden 'fan deu ••Ckrk of the Peace" moest z'jn
getteld. al8 eene krimioele Zaak. ID den lbop ct.r
discn!J!ie werd eene poging aangewelJd, om de
IIChuld ..an bet mislukken van Warden's vervolging
dell Secretaris un te wrijven, doch deze gilf inlicb.
tingen om aao te tonnen, dat de verklatlngen van
deo Mayor op zlcbzelven reeth Bleer da" .oldoende
Wlren gt!weeat, om eene veroordeeling z{'ker te
~keD..-Na nog eenige anaere zaken van mindt!r
WIang te bebben a.f~ebllndeld, .erdaagde de P..aad.

ONO'tVAL N.a.nu CIUDOcK.-De Af.ikaner vaD
3 dezer meldt het .olgende :-LaatatleJ1)n Vrijdag
27 October, u in de nabij beid van dit dorp een groot
ongeluk gebeurd, dat noodlottig bad kunnen zijn.
De uak is ll&jI'eDol'g als volgt: De beer JacobUi
Marais> 'YIn Bosj".kloof. ginl1i met zijne twes
zoontjes, oud li) en 13jaren, om naar het water le
,ien.-De beer Marais nim lijD ge .. eer, en ook d~
oud.te zoou nam zijn ge .. eer, de eene loop beTatte
een kOllel en de &ndere bokhlgel.-Het scbijnt dat
de ZOOIIoovoorrigtlg de hanen op de dopjf's plaatste
In plsals nn in da ruat.-Nadat zij het water
bezorgd baddeu, keerden zij btlllwsarta, en de weg
zeer s}eoht zijnde, ging dil oudIJ.e zoon met het
lIeweer vooralln-weo de jOllwrte zoon, en lIchteraan
k..am de bE'el' .MIraiS. 'Onverwacht. gleed de
oudste zoon uit, en zoo k .. am bet gewter in uan.
king met i"ts .. aardoor de belde Bchalen nfl(ingeD
en de kogel boveD ZiJD r~gteroolf over het hoof~
ging. "" &lcbeen weg over ~en schedel baatlde van
omtrellt t .. ee vingers io breedte, zoo dal de schedel
bloot ligt.-Dt' joogen vielljeer eli ook zijn jongere
broeder die ,cbter hem. w.., viel bedwelma ter ... rde.
-DC! ..ader W88 ndeloos, <tocb in zijne verl~geoheid
liep hIj nBllr het Witer. en wiesch de woud OVer.
..loodi.: met kou<l water', waarna de jongen tot .flch
zel ..eo kwam. Tuen boud bIj de 'Wond met wat hij
hIj rach had -De d..g was bijl.onder heet, eo }Je~
huis 'IiI'1I!I een uur te voot· VMn heil ;-ell al dien
afi'tand bf'tlft de jonlle~ nllg Ileloopen, 't is bijna
oDgel~ft:"Jk.-Tot'L ZIJ te hUIS kwamen, zijn 2'j
dadel:,1c naar den doklor gerede" ('n de I'jder 18

aDder d'ens behandeling gepllUltd. Hij lil Ilog niet
buiten gevasr. Laat deze gebpurtenis tot ,,·aancbn.
wUlg strekken voor dt'g~ncu, dte met vunrwapenf'D
olllgaan en yooral aau oude.... dIe dikwljla honDa
kinderl'D toelaten, met deze g9vaarlijke "apentD t.c
werken, zonder dat Zij een regt belief Lebben nn
de .. ijze ",,&rOp Eij er .mede werken moeten.

KOLOlCI..u.EBOTE&,LUS, JLUI.El'I, E"~
Kl ... 1, heete 6 lb. venclle boler, £1, Ed. R.

Southey.
T ..eed. bette, 26 lb. nnohe bo&el',£1, jODgejufn,

Gral·
K1uee 2, gezouten boter, niets vt!ttoond.
Kl ..... 4, bette ham, .£1. G. Boaleh.
Klu.e ó, MW zijde gerook\ apek, Combrink"

Rosa.
De boter ~&Il deD heer Peabody en de ham nu de

I
beereu Combriak ea Rosa .erdCll &eel seprezeu.
. De beoorcleelaara .areD d. heeren J. »yuan,
W. D. G~, P. A. FreJerieb, A. lugh. en H..
C. Jary~.

BOORNVEK.
Voor kl~ 1, beeten Kolonialen .... 1 van kort .

hoorn, Hollandach of ander erkend mtlkge ..end ra.,
(Alderney d AJrtlbin uilger;Goderd), van dil."
ouderdom, werd nieU vertoond. De prija £3 v<>or
den be.ten Kolonialen bol ("I&IIe 2) .ao betzelfde
ras ala ..oorgaande, mlar' vau 2 tot 6 ?'-"r, eerd toe.
;geweu" I4n den heer J. H. Hofméljr. Voor den
prijs Toor den beAen iogevoerdeu bul (kl.aaee 3)
fan Alderney, Ayrshire of f'8l1ig end r ras, (kort.
boorn eu l?ur~am uiL~ondcrd), eenigen oude.dolD,
w"s nIe'. logtzondeo : maar dit! (£i) ,our den IJe.t..n
bill VaDbetzelfde ru, I&n 2 tol 6 JUl' O1ld,werd toe.
geweze.:l "0 den beer Thoe. Wrigbt. Dr. Shea trok
deu prijs (.£5) voor den belteu ioge.oerdeu Kerl'
bul (klaa&e 5). In klaa .. 6 (den beaten KolonialeLI
-Kerry bul) .~u JJjsu ingezonden. In klUIE' 7, (de.
baLe 3 k()81J·n to melk), trok de beer J H. Hofm"ijr
den pnjs. f'en zil.,er-n beker, .. aard £.j; in klaaltl
2, beste Ulpltkoe, £2 fOl .• de beer 'C. il. Aubrey ;
voor de tweede besie, £2, de h(.. r J. Thom&l ; III

kl1lll5e9, bt>8te Koloniale Kerry It, e. I!eene compE.
title; kla._ lO, beste V&&rIl LllIIIChen18 maandeo eli
2, jllllr. £1 lila., Dr. Land.berg; kluse II, do..
tU~lIGben 12 cu 18 m&ionJeu. £l lfla., J. H. H.,f.
mdjr; klJue" 12, beste 3 V&&n;eutuuche .. 1 eu 2£
jaar, £1 10, Koloniale &.!g"ri~; kl_ 13, besteu
en vet.te" os, een zllverdl be"..r, .aard ~, t"t'tlde
beslC £1, Fick en Karstel. .
In kla'8e -il maakt.'n de beoordl'e:aa'1 met I, l

Ile,.-ag vin Q beboor~nd8 aan deu b~r 'C. X.18011.'
In klasse 10 werde, K, vaD den hO<!r Kilkelly. ell
W. G K. van den heter W. Gr...en j('prez"n. Ht:t
'11'88<feil beoorjedaars tamelijk moeiJeltJk de prijzen
in d 'ze k!as~ toe te w'jten, we;(elll de dlfferelte
I'&&!eQ dl" tr 'I'erlooud w"rdeo en dil groote rwmt&
die er wat ouó"rdom betreft was gel~teu.

De beoordeel.an van bullen en oasen waren dil.
beeren P. L. Cloete, J. O. Steijtler en Joun
McKella; en voor d, koe~f'n en Va8rv'n: de bt'erpIt
I. W. Eló.llteeu, A. D. KflJnlluw eu J. T. Kuatace.

PLUIMVEB.
De Toll/en 'e prij~(n werd.n in dit departe"lent

toeg k n1; V"rk.ng boenden, Eer". H. Prince l
C..chinchlllu. F }{neae,h; l'tI"leieehe, juf,·r. Holh I
oo.,reubom4elli, John .Muller; k.hroenen J. BlnJle I
gallZ.,n. J. G. Hr-.wd ; enden, N,. M. YIn Dr.-da.

D" beoorde·lurs waren de brerl'o Juhu CIlIr&J1
J. C. Hoole eo Jan vm !teenen. .

SCHAPEN.
Niet. tertoocd.·

ANGORAS.
Beide prijzcn-die vOOr dlu bestelt mtt'~l'Ierd.1l

RaDl. '£llJ. eu d~ drie bellLe lugevoerde O"'Jefl, .£t.
-wenJ.n tot-geWtZ n aan den heer Cha. Harry.

VAHKENS.
BeSte Beer van jlfoor ra., .£1, Combrinek I'D

RoBS; beste Zog. groot ra', £1, R. J3.,'jen; do,
k Iem ras, .£ I, Combnr,ek eu • o.~; bct.t.! Slorc.
v~,rleri, £1, CJmbnnck en Rosa. 8peen"arkeoa,
D1"ts ,.ertvOod.

Er ,.-erd"l1 drie Z· u,;en ,..In g"'oot ru ..ertoG"d•
maar allcu vdn 100 nit.-e3Ioopelld~t. dat b~t
mue Jehjlt Will! rle prijzen l.ot'te.... [). De bt-o<.r.
de.l.ars~e h e cu Cunei' T. Morn. PU J. U.
\'ellifd i-maakt.n mel lo ge".g_ nn 4e zeo.:ew
der beeren Cowbriock (.n Rosa tn Jobn Milia.

WERKTUIGEN' K.'i :&lACHL~ERIE.
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JH prij, -.oor de beste verumeling, lI;iet minder
dan 12. £1 lo.., wetd toegewuea un den beer
ThOL RJ&Il.

BOD!'f.

~goteD en O'feral Iteroep I lt--lJmg .t'rd met rijkheid van opheldt"riog eo ...uri«e , ciplineerd eD Ibt de regi1Deotl-ol!eteren I liet nll ~Jk nu 48 m'baM te . ei..
lip de ondenteoniag I iDlrt'aeateDilln,;ala te ~I ootWlikke'd lID de 'Preker giog luiele &oegejllieht beh_lijk bUD. pliat doen. Er is bewe~ 'n, dal lU I' or d~ ~ ~ eeD tnctut il iD -- • deu
dale bij" ....... die "".. ,W ...... ~q I&ltten. I &pland tenlDUlateééo Irgerltorp!bn .. orden op de of die IWI meer 10 au "oordeel k_ bai
hftIl geIlO8ltt'D dat Jeerart>n De W~I&rw. heer Lalitb ltelde all derde l"HOIutle I '-n gebrag\, clat, wat l:Iaoacbappeo. knjgabehoef.' ~eiDig moeite YUI ~ ~ eeD -
buitendilltrikteo ml'de te .00r: ten eD t1lcnt betftft, ui..t behOEft ooder le dom I elplu haá4 t..l Illll~ ~. biJ cia ~
Het deed hem de K .. paohe Ep. .. Dat deze ~Dg dankbaar de hartelijke en) voor één legérkol"Jlll in de .. ereld Wij hrlUf:a ::' m:~ al!err!: _~IJ~ ::....~
copale predikan betOOGden knthtige medewerkiog 'lUl de takgeuootKbappen en. v erder pan en .ze.ggen, ~ do man~UYTM h-bbea Ibi",n:: verwaeb:! t eemge ~
aet het 'Werk. ..ee h~nD·r ..... andere ~bappeu ID dm lende etbut eu cDt de I bewezen. dat WIJ generaals bezitteu, die hu~ aid-e· )teu heel\ ook Ho van het ~~
tep=nroordigd .~r, gehJk ZBJi8. 't'OIaen~ J!MreD lMlt beJltnl1l' .oor het 'f~de jUl' liDlfen kUDnfn beetllt'l'n, EO?der In mOl!IJehJkheden da~.n di ~~ haDdelWlJSe SeJegjI!S iL Ik
had verHll1Clng een benel VaD zullen Oltmaken .-~nt, WelEerw. Dr. A. hore; { te gt!rakm, en dat de natie ID d-u opperbevelhebber. begrijp nletl TaI1 4lat yenriJt. Ik wil nleta ~ _._

a}z''O ondersteuning ..... r- I Vice-PresideDt, de heer D.1ennaot, L.W V., Colluté- deu BertoKva. Cambridee, ~~ officie' bezit, die een I u ..~ goedkeunog Daarom bt>b ik Y66rdat lij !lit.o-
digu. Hij dat dl~nen ouder de Ide beereu w. A. J. vlir Breda. J. Dsr-idsoe, J Dallat, 'foor'llauder 18 yau mlht..i ....n v,lOnutgang De aan. ~t de «"K'dolageu van het kaetut in'" .Kamer
aaow~geo, die nog leden waren. dadelijk -0 C. Oie. WelEer ..... S Manly. T Hoare. J P P. Juntz, Il11eulljksle vreem~lm~cu bebben I"><egd, "'t'r~d ,'overielegd 't II Uit eerbied ....... ~ dU
hanne n.men..,lou4eo inBehriJven, ell dobr Dr. Kltcbiug, WeJ~. lt. 0 Lamb, WeIEenr. W. te &ljn over de Yet!). terineen, die ge arende ik Wiu }a.,b~bandeld. • i ~
ruime bljdr~eÓ tot de d I' .. eldra IOD ge. , lAOg. W. E. Moore, F. F. Rotherfoord. J A. le Suear, de laatste J"'~o ID hd Br tsehe le~er ~Jn om op de IIldtitriéde tijde der ~ tenrg te
houdt>ll worden. belangstelling IW. A. J de .Smldt, J.unes ~1Illthna, WelEerw O. ,,:. un~b.agt. Het &I)die e~nwE'1 eeue ooge I "komen, herhaal ik dot het Iaaodebbelsng valli ooa land
10uden getuigen al'1 reeds ..an de I ~ ~d~MI'." ThomJll'OD. WelEenr w. lukkige zaait SIJn, lndien de Engelseben. w8(enl I miJ zoo lDnig mogoeliJK t.er harte gaat. Ik! hom IIIlJD
aijoe had It'edaan. Na ~nige ~paale I&IIme.king~n I secreta •WelEe uner, de heer .r· D. Morgenrood, deo gGedeo doop deeer manoeo.-rn. glllgf'U' levl!lllaDg een PN~ gt'1F~ Wur Ib-.. 'bet.
OYfll'de voorregten .. elke wIj un dell Ihjbel te ' na, nr. Oen. Korgan. d6llken, dat geene verb,termgen meer poochg tljn. lDdu.itrieei bel.~. It.el ik de ...aud.igheid. cia ~
daulu'D ht'bbt-n. Oyer ds millioenen .. elke nn die IJe Eerw. heer hi ..ld een aanspraak van ..ijt ea- T'>en het JegerkofJJll ..oor de Prinsen, de g...... ra.u. I Jkib8ld, de veIligheid des lands. De vreemd.j ~
yoorre,;en verstoken waren en die de ChristeneD twintag mlonten, .. ..,.10 hij 'I"().ll'lllde Rltaaliatische en het volk d.,6Ieerde. moet bl] meDlge<'O de VTaag II nog wat m,~ ~n eene allergriëYen_ l...!eedigmc
nrphgt .. U't'n Tan den Bijbel te 'OOI'Zlen. besloot part'J 10 d- Engelsehe kerk er van laog .. gaf. zIJn opgekomen. of weD wel WH, diU dil EnJt"behe voqr 0IlL \\ urt gtJ In wlJne ~ )[jlnej~ BV
de WelF.enr. spreker Zijne rede, ))e WelEerw. ~r Hard,leC011d.erde. !~ ..r ..e ..11delller''''s, dan een IJnitl'Ch artDé korpA. ~t e"a::: ik geIwMleJd bank (BiJY," ~.

Prof. c.meron secondeerde.-Hij sprak "I. volgt: I Nu 'fond t'fme koll~le plaau l'tl llIeldln2 werd , lOUdu de J}111taebers ]3 daanan heLb.-n, terWIjl ZIJ IL,~erl· eDb I ~~~ lIO~uuge.~,.;~en ~~_~temJd4
OOd

. ....... kt "'-t dG' d L_:a I h L_ d ~ ....I U Jer I.,.., II1n eeu -~-'1!1 .... .,..,.,. tan ooaenHet zou wel Dlet .., tg ZIJD Dog lete te voet:en ,.,. __aa - Q nUv.eruellr er In toegestem ...... geDlle\!.aoac .ppen ~IUen. OlD ze YOQr~Juren aan nl toestand opba li ik de
bij hetgeeD reeda ~egd... om -de aanname der beschern!beer 9an h~t genoobchap le ZfjO. te "lien en de onderliuee gemee&lachap Op"" te :::;:r d:mtaie gerlaau be~ ge it Ja •

resoluti£ te .... nek&reo. Men verwaehtte nieu lJe "'elEerw. 1hpmpson (Independent) Iltelde houden. Wat de roan5Cbappen, bun mo..-d eu MIJUe P""'l' IS de vnJmaliug na ODI~

nieu ... of aaDgrijpenda in het rapport 'fan een hulp- nu eene dankbetwgJng voor aan deu YOOr" hunDe lrapenen bel.reft. I 'ode men geen bt:ter legl'r met hpt ber.steI der oNe. Toen .. iJ aan', bestuur
genooteebap als het DOse; maal" het l~ .. men zItter, fr op WIJleode dal hij de eente Gouverneur k11oneo verlangeII, d >ch de to..bereil1selen ~oor het I kw"men, .... ren 36 departemeilten door den ~g
lI8t het hoofdgenootsehap oen Jetuigenis af 'Ir" die deo .torlat:lhle, had bekj~. veld ZIJD mur gebrekkig Dd Te"oermlddL'len zIJn I l>n.et. HfJ bet wtbarakn van den ~ ....
omtrent het ZUlv"rste en het heete bestanddeel des ..011•StelJllanu, Jr. ~nde&rde het voontel, dat DIet voldoende, de officlC~ren dt'r controle-!fleelljllg I bIJ nog 10 "gewesa.eog.dt!gerd. NeemLgiJ ~tIW:tW
ChriltEncWms; noodigde CbnstenllD nit om btJ Icclamatle werd aa.llltenomen. ZIjD, wegenl hunne bur.e,JIJke opleldwg. lI~et aan. dan EUIleoaJeebtil US PrOriOCieIl aDJIl &t'g!!D-.di&.
elkander te ontaloetea op het gemeenschappelijke .pe V~tter .antwoordde dat ~ ,lecbtl een In .taat; de taak te nrvwlen, die hun zoo plot.1eI~"g be~ moete~ duldeo. Wij - ons du h,ieromtrPn~Het Britsch en Bui\enlandsch terrein der Christelijke ,""losling ; ..... een -arkes· alJoer ordlnalre pligteIl bad v"mgt ••

"
~nrende de .. ordt opgelegd, nl 0111 een leeer IU het vdJ nn eenige TcrdieoaU le mogen ~ven. Iltlerkea, den

I'UCDSlU. Bi.belg 6 ........ , ning van de groote beginlleleó, welke gedureDde luWe SlO jareo w .. hij ge .. oon g" .. ent In ddfereote !.et uoodige te voonleJl. IndIen dOli, IIJd ..na de heer Pouyer..Qaertier. K,Outer HJl .YutIID .... .._~
'BeIte 12 1ÓGl'ten. BarreIl; t1Jeerle beste, TbOL J eDOO~p. 18 _ .. en den menack ta, deugd en wijshê"J.d hadden k"lonlen al. voonit.ter bij lulk" nrpdenogen te 1IUlD0@1lYJ'eA, geheele afdcehngl'tllot Hn laat uarlln daarvu b. groot.t.c deel soe. Eu wdllie lUll de

Rym; ~e 8, &~i.m. C. JM_nel ; t~e ~te, Il6leld; eea liefdadige opvolging der aanbe'feli,\1t aged'reD. H~t .zou .hem .leed hebbeu gedaan, had hl) den aVOid ZOI:d~r spijzen lIjn rp""ten• It dit voorz-ker ~tIDclend d~e Vdoorde ~nes::t ~~JJlI ~~d
TbOL Kyaa; de be4J9 3, jongeJufn. M. Smuts; De J'aarlijk~be "-~ering van den Zllid Afri. Olll het brood op de wltereo te werpen ten ein~e le gele~ld Olet hier gehad, Olll alzoo tot chna- toe te achnJveo ... n de eene of an.lcre tekOrtkOllllog ~ eo w;; ~ hBO ,e,,; rllll!, ""'~r
tweede be*, ThOl. RY"n. kaanseben tak ....n clii:5;UOC)bCha~ "erd Woensd,aqr het na vele dagen \erug te vioden, en eeo zegev1e- tehJ'. Il'!Dbeid zamên te werken. m het leverautie.deparument. ~en Ilfk die et hart ;1UI~ra=Jk SIJn.., .

PEL4aOOlrIClIIS. avood In de Koopmansbeun -.houckn. Hoewel rend bewijs voor de Catb,Plicltelt en het geloof d"r Na 89'0ng ,toot Dil.. 1t1organ (Schobch Preaby. DE MONT CE1US TUNNEL. }tct .~~~;:g :u~...;; l d rn.:. ~I~ vu
.. - kerk. E.n beroep vau bet geoootsehap behoorde teriaaaach) met dpn "e«"o. onU:md ...~n en cht w;es c[j:I~erbal: doomoote~

De beate ftrI&IIIelinc vali 6, H. M. Ardeme; I dienzelfdfD avond io de Motual ... concert .. erd daarom altoos .. eertia.ok1. vinden ID elk Ch'14teltjk De .kollekte bragt.£17 7•• &d. behalve nog. tene AUtrl.i fe"lltel,jkbeden hebbt-n plaatl ~had yervroegde betah~ 10 onze ~bt h~ben lt:"'~:
twe<-de beate. W. A. Ru_II; !li beste 6 IOllale. regeyen, ..... de zaal tat overiooptlU toe gero~ met hart. en vooral thans. Men had vernomen hóC donalle van .£6 0.. die vÓór den aaovaog der bijeeo. bij gelegenheid d-r openiog van den tunoel, 500 .. dlioeoen francs verkrIJrrt. DWlDmet zoo. ",.._ak'· .
P. J. Kotaé ••t~e beste, m"'ufvr Manuel'. de eeDlgA booderden heeren en dam.. De 'ferri(tin·. d' .L.' h • ,-- te' th t ._ lOIDl· -~ eien h T P F J •• d t die door deu Mont Cen18 IS gt<b,.ord. D,t IS o' .,~~ &e_~ k rt d __ .cL zo.- 8 Il _ ...........Uf:0 In e ...... ta Jaar me e me&i.., • ..... eer J. • • Urtw. wer 00 vangen. I I k b d hJk ala meD 'lrel denkt Jo...- 1<1'11ona wel lt mill·-· ...-
L.._ P J Ko' ,..< d L. _ I' I ...... namen 0 na ellAllAOIDSt T.... DA<>. ... r-'" h d BI' Iet ml'e.t grootac le BtO In""'''leorllar elll, at ,." - ...
'_ , " ''''; 1' "'ume llll( 'V1'e' ,,-- .,.... IUecee waren kroond, oe I' IJbP.lclrcu abe vao "'-- OJu.geboden, docb dBarUlt .....I~t met, dat _u er IUalor
LI_

n
:a de L_._ t lkL d h t en Lady Barklyeeo aan_na "d • ID deo laatsten t'JJ III ""ltOtJld. De tUlI,nel la ""t>...... ge, 00; __ wee ve ..,unge, 0; e .--rt.. 2 mill!oen .10 1869 was langpgroel to. onge1t'er u_d~hJk .Ie beaclukklllg (Wer> heen Joilt "uuut "lJ

beat,. enkele, elo. ZExo. de Gouyerneur den "oordttentoel mgeao· 4 allihoen In ]870; hoe RoBles poonetl .. oor het zeveo mijlen laoe cn doorsulJdt het hart dec Alp.m, 15 t(J m ltlOeu gl'vondeo bebbeu. '" b"t rabeililk 1)00
C LCEOUBIA&- men hebbende verzocbt dea Well ...... heer Loog d h op ('ene hoogte van 5000 voet bo~eo de oppenlakte
:& (E . l) h. be:! te d Z IL h'··:a evan~ehe waren openl(eitel ; eo et was pene Aankomst ....an de "Cambn·a " d H IS ti 25 t d mlllloeu er lJlJ te knJgen, HIt zou. wLifieblen ~gg mog..

De bellte ye.-m,ling kruulaebtijZe, niet minder dan plACOpaIl e. Jl8 oen. U ..8 gese leu Itedenkwaarrlige ,uk dat het Britseh en Buiteo 1" n. er ree. IJ IS ruim ,ot' l('Og er\ _oe WIJ liJk Zlln, als WIJ te l'uU' konden bet.alen. Maar de
8, M..t u t... MUGei; de Mte 2 strtllkaeblll{f!. jou,,", Z'Jnde, werd eene korte aan~raak gehoudeu door landlch Bljbe.Jgenoolachap tbanll een BIJbeldepot Dde tUDdnel werd gemaaktd met bedhulP .-au bor.n. ht·tallng moet l{e8cb.eden 10 Dnitschlatut, eli ~"J mot'ten

1
'lIly.tiray; het beste enkele exemplaar, BarreU. D- ZExeelleDlie, die %elde, dat IIlIU daar wu bljl'en- had in de voor"aamlte stra.at van de bBofdaltad mi~;agC:tid::~::~ ~~n';a'Z~~:=I.Woensdag Da· le wer en voortlledreven oor ml de \lO zurlleu lalzoo zurg"", <hotona get!n filUlJltlf>ele en .. IW'acbt. li

gekomen om een genootsehlAp te ondersteunen, d ..' Pau-"om'. D.t eene '~It op -ich Zl'lf WIR gept'rate lucht, wlartGe men Jc kr.cht van IWce b,~rg be.l.Iuit g~",n preced.,ut 'an l'e!A<! l...elll1lg na 16 ~
--l"ULUS 8 d t t thd "Abt .1_- het ch"- ~ &IJ c - ""'. De volgeode IIIIl de boofden der ,00rDaam.<- t d be d te dd N~.l t_ _ :& • a groo er uu a gel..... on...,.. men. .....m, II rt d be .. d 'd Hl H roorneo aan eie Ull.,n n aanw,n... au. Imlhoen

':a d __t.:a ~t 't had '---t a een een ove U1geo WIJS er versprt'l 102 van Euro .... sehe bengten: - I d d b....l rd D M.De beste 6, MejufT. ~laDoeL 'l~fI eenljl an et genoo'lM>IIap. wl OOI uo:a aan. de begiollelen des E9ILtJgehea, en dat felt w.. OGk •. - e g~ten op ete WIIZjj waren l'e o)()'u, we en EIJ e !BIStet- van Fmantlen Wilde spoed ..... daa)k
Hij WIde dat. niet alleen omdat bet sedert zijo ee:le belofte voor de toekomat, .. snne$. Chn.tos IDe cbolera ngt groote Yerw0C8'IDgen aan IDRIIII- get.~lcn eo het knud JD. d~o brand gC!llok~n, cPl1!l te werk g""n lfaar Ik willie IWI DIet a.&JI oc1t fiDllll"

VIOOLTIES. Gllt.taan in het ~IU dezer eeu .. ruim zestig millioen I I d ft" b-~ d be" k)c d llind en de Noord Oostelijke Pro, mCla van )Jultach- dat In het mlddenstd g&t en 'ervolgdna daL fn de le en.'. blooláulleu
I d

. ba naam genee en .... r 'JUem zou e uI' pn en e la d Pr sld nt Tblen b ft ti'" '" L ~I £0 •De ~ 12. Tboe. Ryo&ll. .xemp arfln er ellljCe Scbrift d verspreid onder te be I h d h t stutk d n." e e- eene conveD le ges oten o'fel'lge Op tw~'C naauwe ~pool we lIJlIeD, e n a," T.r IS ué"eeru, uat achter dell ..."'aI en Lbt.hariogeo
alle VGlken eli n.tlrn en ook nu DogJaarhJu over g,oood_.1gtnse en va.nlLvnJ

I
e'h._lOh teE ~ J~n hl~de met Dwtkhland, .. aarbij d" produkteu nn Elzas elke zIJ'de, waren ",ag n' geplaatet: ...aarruede de J)ulwhliUld IJtIUlt,·het ...elk van 4e begdllllltgÏ.ng dier

PntTNIAs,. eu ~ IlUlenstl17e we ..8 8 ec.. e VI e le il Loth' t I I k thel ~..... I I." IL I. ,..: Dde twee mllhoe I Bijbels oIrculeerd .. ; nocb k d d ï' d rd k d D h en anngen egen v~e ag-re m amI aatlng aarde werd 1I'eg~ebr.gt, 1:11 lIaarmate het Wl'fk I!'P'H·.tcell THUdJ Za trc ..eu .. OlD ... ··rteren op e
De beate 4 effenklenng~, Thos Ryuo; ae beste 6 ",tide hIJ op eenige mamer den arbeid der groote 'fer"n 19 , a 0111 zou en wo en ge Iln. 00 daq dIe YID an<lere lauden 10 FralJkrlJk zullou vorderde, werd een kanaal gemaakt eo lorg..-uld'l! I }<,j,... ",.e... bebbeo cl" !:"eeo lIelang b'J Dllt~d k

dubbele Tlwe. Kyen. Z d ha . ba t men had lll"t ellk·1 te IIp, ..k·n v.n succa. maar ook wordtn toegelaten; terWIjl de DUllachef'l un rd kt I h l d t d j d dd I bevoordeel""
en Inllgenoolac ppen genng sc: t en,-genOot· VaU teaenallod. En h~t ~efle z()()w"l als het aodere d ave e d·nga ·kDllld "upuot er Ijlen, Oaf Idlidi I é Ik ,noag ...een 'Olam val\ vertroaw-- -n. n.. -.".

VERBt!N'A.'1. .chaplle.l die zJO .-epi hadd,en g.adaarl 'foor d" evan.... d hunnrn kaot de olijk zef door hen bezette depar· waarvan en .. er le pn \Va er en v,nKIIII ",n" ~.ft ... u, ••-....behoorde a&nleldlBg tc ZIJl! tot ver ubbelae ltrachts· d' b t Zit ,_ I I h.IIIJkbe,u .." ...er,,<btaglield Ik -eg L'_o -~_ ..- .........._..Dd beste 2, Tbos. Ry~lI. !tel18llhe der wereld', Blaar ~r wa. dIt, da~ liet temenwn ontruimen eu het occupahell'g.r vao wer en Hnge ra" 00 g'n" 1" w('t:K; an"z 'IlIII ., • •..... ~ •• - '''''''11- • IDapann;ng De eeo tr-kt de Inwmdlg~ o:vereen. b I F rt d.... d .. . 0;" t wi I c "'I><- tI moet! Al. 'PJ en Ik bet Ian" !lebbe. bev ....d. !Rum.
PICOTJ:ES. Brltsch en BUltenland.ch B jbelg8Qoot-chap van dIe stemmIng des BIJheh ID hUJfel, de ander z'Jne ~~OOU oPd ~Uh'OOOmadn reng n -A le ranat;he voo

d
' "Jr naL

d
agt' Ja.tr

l
uaIkJJ4

d
r, ert J. e, Ibe WIJ ons VGl '.ertrouwen weer voor de natie 1..8I'tuooen.ne beste (, TbOl. Rvan. ve'eeol(ttnlfen ondencb.ldde, dat hot geheel en al , k d d d k d thb k I loIIlIcleren le un woor nn eer tIJdeos den oorlbg elll ea van eo unne e all er ft e -u8 ua"er IJ" 't k de di

PI!iKS (an ers). ._ h t I Z d <_ob zeJe un e; e een en t a et oe .a moeten aao de lJultscbe1'l gegeten, verbraken, zullen vIn dl:! kw . h t h t h t b te F ,>f,r o-enge vereemg I m~ met WIJUtJingom. •
ousec ... nac 18, er" IJ ~n IJtggeooo ...... appeo gelouterd wGrd n d(IGr de kntlck, de ande~ dat bet zal an~en 1nl de ar dvan d e gkl? h' t _~Dl~e de Comml ... e In d<lovereenkomst been ge~

De beste (, TbOi. Ry.n nooozakellJkerw j,e rerphllt ZIjn, 1,11 meerdere of moetelI WIjken voord" wetenschap deree" .. ; de een Franscbe armeehJst g{'8Cbrapt worden·-iDe knJga. maan ...!lO 2('.e en meeo en Il wer le en e 1(" &as De heer Buffet verldaard", dat .ronder een ewerijl"
NIEUWE PLA!'i'TEY mindere mate tie looflltelliflgen te .erkoodl.gen of trekt zIJn "I~eoo.gz~amheld. de andere zIJn !teag iD 'i'áden hGuden nog zimng. Alweer zIJn eIe Com. vao het apnng-o der rotsen sau beh!e kanten te besll"t. te newen, het tl'llctallt toch op beb~lijkea tijd

De beste 6, P. J. Ko'zé lDugtlOj!en VOOlt tl" pilloten van eene bijzondere tWI lel Van alle hoeken en kanten "'ekkeo de mUDl.ten en zei petroleuse! te Parijl g rresteerd. bGoren. \Veldr. kon daaromtrent I!'een lWIJf,.J, Dlter In ~erklOg kan komIID Meu w.achte aQg tnIt met be~
• VAUSPLASTJlV. St'cle Het B Itsch en Bllitenl.rldach BIJbe~e J .l I' k t d t tte h d RochefortiÏII veroordeeld tot levenslange eportatle bestaan, en alle kracbten w,rd<n thaIIS IIIge"paliIJen. recei!

h I d L h b d I "llllnLle IJ ~ a nl mag en op fn ze n~c ne er in een vestwg Ro8lielzal op n euw lSd h rd h.... d k .De beate verzameling, DIet minder dan 20 soortfIl, noot8c ap venenfg e en ut "ne e. en a· om de help erde Itad maar toch staat Zl er en e. I moe eo vsr· poe 19 00 e meu ,,. geraai er wer tlllg-en, HIerna I. oyer de voordrwcbt. II'oOOals lIiII K ~Ij~
.£1 f ,oor de beete en zelJzaamste 2 Ultlandscbe V11IlSt, deon Epfscopaal, den pr61lb,terlaan en allen praat zel{"f{ vaD gfle~ overgeveo! Naa ~ale de hoord worden, dAar tiJn eerste vonol. wegen. cwdeIIJk deed eeoe ontploffing een rotsmuur Il.-der geskmd. Het l'e!!oltaat daa....an wu, 4lat.de 'Jl_mM
BIneU. die weo_cheo lamen te wer~n ter fenpreidlDg d r aaovallo heftl~hl!ld toenam, was 00) de erdediging onrcgelmatlgheld is vernietlgd~De KOnlnglD van k!lwe:.t en de werkhedcn ,"an bt'lde II) len kocde'l 533 stemmen tegeo 31 daar1I&Il hue ~1UlDi heatl

BEGO:S-JA~. H Schnft. Eu het bepaalde)lt!ch ook niet alleen kraehtl.v; en gelukIr.ill ge .. eest. TelkeD ale hoort Engeland .... zeer zwak tt-n ge Ij(e 'l'lIn eeu zweer elkander de band ,eiken 10 d. IIIwc....and,n der ge6Choulell.
bIJ Mu vo k. maar IIoot Bnt, eo Franachman. en In deo &Jm.-Alweder,18 een rlogsclllP gestrand urde, met een gebergte nn duu:ellden yoet. n

De beste 4, met lil'rblRderen, Thol. Ryan. Hollander en DUItsoher in ... Inderdaad kenie het :ren nn een meuw bdlegdrlJ;l~ •• erktlng. ~at ~Pg~ï op een zaadbank. t.W. het oereollChlp Raur en wel hoogte boven hUllne hoo{tcu. Ve beer Edmond
GP.8SBRIAS. secte rocb volk. Jat zijD in'floed ter bewerking h:er:ed:~n~It'~uoV::;G~:engen~~ ;.:':~ I e: ve;d:. oablJ Portsl'llDulh.-)Je milliaire berf.tm&noevres About klugt over bet fc.t, dat Itahe pn Illet

De bKte verzamehllg StGnt8trl!et. van ebn.teh ke ~1heid WitS onb<Jr.ekenllaar. En d~ginl( bad veel g@me.ns met lien .. ed&t'ljd der zIJn Itoed algeleopen.-Alweder tlJdlOgeO van Dr. FranknJk, voortaau de hoot l..eg naar het Oosten
GwJI,J"1 ~S. ook eene andere gedachte wa. dikWIjls biJ hem I.atlte laren tUllfCh.n zwur geschnt en p~ntser. LIVlng,tone on~nngen -De Konmg vlln BelgIe 18 zal E1Jn, dat de Indische wall DIet langer o"er

opgekGmeo In verbaod met het genoobchap, t.... werken. Men hOGt't van kan nllen die kogels 10 Eugel ..ud gearrlvterd.-lJe Duitaehe en 0011- Franllcbe 8pOGrwegen zal worden ve"o!!r<1, fOn IaIJ
De lieste 2 en de bo-st,. jenk",le. Tbos Ryan. dat het een bind YlU nreeoiglU.g w .. tusseben het yuren 'fan Dl~mer geevenasrde zwaarte, 1I'a&noor tenriJkach,e Kelzen hebben, "zoo legt men," zegt dat Frit okrllJk daardoor zal wcgkwlJnen tot eco

C LL.Olu~a did d kl· I IJ L I had - L--Ioten, Zwitserland bij de cer·t v~rLomhnde t ed P
A ... ..~ moe er an en e OODUIO. n a e ..ooDlen elk achlP zal moelen bel wIJken .Maar Zie daar """ • "" Il ~ we e Of uga..

De beste verzamehng ~n bet beste-enkele, P. J. noen takgenoot.lchappeD ~ die allen werkten worden ook aan den Inderen kant nieuwe ~ntdtk. gelellenhPld te ,erdeeIen tU8Scben PrUisen, 008 DE GEZONDHEID DER KOYHSGIS. SCHITTERb:NDE VONDSTEN
Kotzé harmoDllcli zamen onder oppertoe&igt van de groote kmgen I gedaao I pantserplaten vab Toorhe~n tenrIJ" Italie en Franknjk. - De groote :MODt H .re MaJestclt de Komn:llu 18 III den laststl'D tiJd - •

ORCIH08 Vereeni~tIIg in Engelanlf. _ Het was bpm aange. on""kenae dllte cn sterkte worden uitgevonden i Cenls tnunel is ZoodlIg, dl'n 17 S ptember, leer ongt>stpld .geweest. De MeJtcal Juurna[ zegt, Volgens berlgt van Khpdrln, gedateerd SO October.,
nft bf.ste ",kele f'xempl'ar. ThOR. Ryl\n. naam ook ID dcz~ kolonie E't!tle bloeijende tak ver· de kogel. dlloz.n schadeloos af eu het sehlP ;.uwt geopend. - Oanbtlldl ia hersteld eD Pr6llldent dat Ha.re ..Malestelt In het be.(ln van Augustu. hl'p er een gerucht, dat, IWtr eeRlgeu uiden op de

ee'D1gtng te IVlOden. HIj ;acs rweten. dat de even trotach .Is/oolt &ee, Eu zoo 18 het 00 met ge .. orden van het Ilabaansch DcmGCratlsch GcnoQt. beg'n te hJden aaD gebrek aau eetlust, sl.pfll ..".held 13ed& plaatll, en ande-en te ~ebron, een ~m.nt ......
PLANT!!:!" :I(~T SIERBLADE~. kolo"le sppclale yerpligtln_'en llad je~nl het den BIJ bie I. ZIJn" verded'-rll mn .....~n we) ~wee achap.-Regter MeKran, vcrbhJf houden1e aa.n ~et en hoofdpIJn. Daar de hlUe haAr le Oab rne en gevonden VRn 31"i karaat F.r waren delVén. dIe van

De beste 6, Tho8 Ry"n. hoofdltCnootsClhap. dit deo B;)bel in s()()vele Zuid Yl'I en dpen. letenl; Hoe k';rnt hetdat een ...oek Zoutmeer, heeft de groote jUrie flelast. MOrmGneD, WIDdBOr hlnderhJk was, gllf BI~Jl h.ar drn raad. 1l0derent .. ler geloofwur<hgheld DIet kon "orden be-
Af'lkaanechp talCD had laten Tertale'l1 drukken en : 1 "'-b b ta dd I .1. ~ b t dl6 meer dau eene vrouw houden, In staat "rn Zich oaar Schotlaod te begeven. wt'lke reIs Hare tWljfdd haddell g~boord. tiet z'J den dlam~ 10 bunne

81EltPUNT h d d ht d t d kl' ~~ __~oo'''ftee d 'f.,,,,, e liPS n eelf'Sn. lUI! menh eft beachuldlgUlg te stellen wegens bigamie. De MClr· M",estel't veel m1Pd heeft "eia-n. Eellla' d&ll"n IIbonden addeo ...ehBlI eo hem hKdden ut'n wen, en dBt
H .bes Ol!gl!~eo, en a aarom ver,,".. a e 0 GOle, LOtlaCIlnJ, e BaDva en vali etuwen et! • ...-~ .. ,.., h be Id '" Ee I I d
et lP px<>mrlaar, mt'll,fv~ M""'lpL hart' verphgtmgen bewut, den arbeid des jlenoot wederstaan en 2d'e08 H.e k .. am het zoo JJ;l8gtl" ..n mooeo wapeoen zich. la!llllPed Hare MaJesteit ook aan ,e~re kcd. ~.<diil IJ dpBR zoo zwaar WIUI h 0 ".~r vertek•.é' at,nd

ala

AFGESNEDES BLOE\lEN. schaps krachtig lOU deunen. Htj hoopte dan ook . " .. De VIerde serIe v'an koloniale wolveilingeo begon r:IJ slechts met moclte spreken cn shkken k"n l,,-u men ell stren In een ge .. oon .erg ..... 8ta , IIC'Olt.o;J ..

h t I t t II
IDvloed uit te oeffnen o,er h.t verstand der .. ereld I' op 14 Sept DlCt eell katalogus. bestaande UIt 5,585 h k I bet d bik I tboarntn d..o Wem Illet bereikte Toen a_u" %IJI1

UIt e VOIr t~ czen rappor e ZII. en vernemeo, De reden II dUldehJk. de waarheid IS onweder. a~e ed' er ~er, ~gon z~J ..en I PIJ J IJ ~Hwe t" Ijft!IIIILte of eeo diamant VIlU 3 41 karaat weloon
rlat de opofrenngen des l{eD()()tscIl1ps wllJ'en ver. 8hanbaar. Hct ongeloof heeft zIJn uiterste bIlleu wol, afkomstig van Sydnt'y, New Zeejand, Gtn erI Leo ng C"brm I" vot'den,b at .. &lilkrdue J""J n Iller!!!"" zoude voll<n, ,,~. bem geantwoord dat de .te""
!!,olden en dat het I'Ucces des arbeld@ In bet afgeloo. d d best t t Adelalde en Port Philip. Er was eene groote ame IJ" groot a oces ,oran P, e we oor r co d d da b d L...I __

• .. et t I dat aangewet! ,eo Zit zIJn wapen,oorraa aa UI opkomAt vao bIDnen. eU bUltenlandllCbe kooperl Ltd d S d rt d tIJd I a zulk1 "Ie. zou ~ oeD, maar t IJ eo,........... luet
pen pur even groo. was Il" • a I nn eeoe ,ertameltng .... n op het panUIe~ der goddehJke IS ehr wer geopell bee 11'U d :. dl lCdIt..- Z lilde ~ul'llken Hoe het ook ZIJ mrt dezfn ~eusacb-
vroererc tijdperken. Alzoo de redenen opg'3- waarbeId ventompte zwaardcu en atrlJdblJleo i en en heollbieden .... Icvendlj( De prolzcn, vergeleken zond eld epnaguns ~ter geworden, Deu COlt· tlgen d'I'mant, de Il>rre~polldenl nu de ~ Friend" AChnJfl
noemd hebbeode, waarom hij had gehoor gegeven de BIJbel II magtl~er dan OOit. La.at h~ ollizelGof anet de ~lotnGteonDg n der Norgaande veiling, waren lnchhll'e lijderes t8 .Ieebts I~ndgl,am b ..rstellleude, van Kllf><lnFt, dBt IIlJ drlt~ di~mllnten had Iin handen
aan de ultnOOtiJ(1ng om hpden Ivan i den YoorZltter' Intwoordcn boe het k'ilarn d.t dc Ich Jowll'r1kera. Id per lb hooger voor vhes· cn veUe WGI en ltd zood&thtt 1I0g eeu gemlmen hj kao dureD, 8 'ort'nl "chad. L'('n ,an 14.5, een van 103! en eeD nn 1 3
stoel te bekleedeD, zou hij den SecretarIe vefZl>ek"n loon '.11 Nazareth en eie tentemakcr In Taneo per lb. voor gelui"erdp. Er waren 13S,670 baleD, hare g£zoodht'ld weder even goed zu z Jil uIa I.. raat De belde eersten "aren geronden op de Beer'.

Vno~ de,be..te enkel!', H ~l Ardeme; de beste het rlpoort d 8 bestnurs voor te Jezdn. den wereldlortp leidden (toe]UlchlDg). I waarvan 21.395 van de Kll8p, 10 tiJd. VBOr de vroegar. plaAts en de ... ....., te HebrGn Alle drie waren g'-
dubbele. H M. Ardeme De WelEer... heer Morgen voldeed aan bet Het 'foontel aan enomeu ZI nie, .telAe yeihng aaugekomen DIJ sene toa tot 11 Oo~ober HET PBANSeR·DUITSCB. nJ.~DELSTR.lIrTA.AT kleurd, Fur desDlett.cmlD praahtlge 8~en De groot.

"enoek. Uit bet voorl!elezcne bleek da.t bet aantal g) '4 dnreu. Jn de avondz.ttmg, welke de JSatlonale \ "rh",derlDC' .U "a5 In de handen \nn den beer Unger, dIe bem
boeltdeelen, dit uit bet Algemeelle Depot in de D. bper D. Tennlot, L W.V., als tweede resolu. den 16deo &pt heen gebouden, 18 <l'aCO(ll!lege"lerd zoude .-Uscbepm, helzelfde "~Iet g~val met dlen"..1\

<ie beste 6, A. Kaapstad .. as ..erapreld gedureude het jaar, eindl- be voor: over de Gvereenkom8t met Pmll.en hptrelTen 'e h, t hall t03A Karaat. Het ...aa thans onmogelijk. <1111 gekleurde
rende met 30 8 ptelJlOOr lL, w!lf 6,495. ol. 3,545 ne bove"Irt;~llndl' boofden dIe aantoonpn, dat de dels..telsel 111 den J-:lzas "0 Lotharln~en Jle Comm, ... ", .tee7Jcnlop de veldelI te verkoopen De koopen uamen
blJbehl tn 1950 US18menten. . He j1:ezamenhjke ol Dat deze ver;radering, terwijl zij de verpligtiog tot ontvangeu bcn~ten nlot ,an U1tCrRt gl "ot gewigt belut met bet ultbreng"n ran r"ppo ..t, verKlaarde. le slei!hts t<gen nOllllllale prIJzen, en het h~te 'oor·
oohaogsten waren gew.Mt. .£1.114 16&. 5<1., nl. volhardende IllspanBIng prkent ter verde~e ve"l'reldll'8' ZIJn. vullen w'J met de volgendc blaJzoudclhe<!en bIJ monde van den heer Théry, dat bet UllnJerelld sdlOt,'dat word aalljZebodclI op den d,amant ....n 103.
san Yl'lJW'llhge bij lra~ .£517 Ill; va.n den dee BIjbels al. h~t Woord Gods, naar God io het aall ._ gezag het :recht hE'Cft tradaten te .In.t ..n, Iwhnudena karaat WIllI ok'chlA .£100' )Jlllwaut.!n YAD .lIe 6OOI"Uo

. I 7 I H bed geloof eo gehed .. enlCht op te zIen ter erlangJllg nn de goedlurnrlDg der V{etge..-ende ]\facht HIJ het .IUltell "arl'Tl' ZE.'ei" III w.tarde gedaald. De ZUiverste atet<o"o
v ..,koop "an biJbe s 9 3s. 51. et rag kracbtlge werking del Heillgeu Gceales eu toenemendeo MILlTAIR~ MANOEUVRES IN ESGELA.ND. nn verdragen wordt dan ook gewoonhJk d,e bandel"'fJze ha.aIJen o,er bet Illgeme{'Jj DIet de bell\ van de pnJUIIl
aan het Hoofdl(enootachap overgelD8Akt .. as voor bl()t'i" De Engelachc bladeo bevatten breedToerlge berigten ):!'t'Volgd Maar ditmaal hl'eft de PresIdent der Repu die Pen J ,"r j::ele<len voor hen betaald werden In we.,rwli
rlen verkoop van bIjbels .£450 ; en aan vnjwtlhge omtrent de grG)te tnlhtalre maoopuvres, dIe In bliek het rasdzaam jreacht dlla~va;n af te wlJkl'n D<l8r daar .. " werden voor" claIm.' op de Beer', plutII onf..
b jdrageo £400; te zIlDlen.£86(). De Ilcz,men. De voorsteller Weet op hetgeen. het genootschap Hampehlre hebben plaats fleh,d Uit de m~C!te de ondl'rhandehngen op d,t oogellbhk n(1g Illet af I z,,,,'d, ke ~omlUen h€taa.ld )J. heer Vng .... had voor
IIjke nrsprelding 'fan boekdeell'tl door dit Hulp- reeds had redaal1 in zake dQ geldellll1z.m' hn~ ter landen van Europa en ook u,t de Ve't'eOlg<l1l Staten geloopen zijn, cn de ¥ergaoerml( op het punt 19 l'811 .. c~.., f.('~.r kIeme" clHlln" £lOOO gegeven ~e deIn ..
j!'ennotllChap l8de.t ZIJDe oprigtinfl: 111 18.&6 bedroeg vcnpreidlDjl d." Bijbels; li~ hl!t onder FranllCbe 'fan AmerIka waren hooge mliltalrc Butlaontl'lteD uIteen te g3'ln, heen de hoer Tb'er. de gTond.lt\Ken der w"rkten aldaar mpt de 1'1Ie1JOf.'C1I le;ren eEkAnder, en
129,326, en het gezameulijke 'bedrea der aau het en DUltsche .oldaten had flelrbeld, ID DUIt8cblan onrgekomm, om de .ple~elg~vE'Chten bJ te wvoen, overeenkGm.t .. 11I<·n overleggen, t{''l.,mde gemachllgd "emgt·" badden zelf. geen 'ellelJoogplaau" "'0 te
RoOfdgen80t8Cbap overgem..akte ~Iden .. as '£16,123 alleen een millioen exemplann had venpreld eD Oll welker a11oop, ~olg ns h ..t. e.,nK!emmlge gt:tUlg~D1S te worden daarop de overeenkolllst te klmwD ""rken 'eie" dalms" "areo 60 t.Ht 70 voet dIep,
4- 61i" .. aarvan '£6,244 15s. Pd. lraH aan 'fl'ljwlllige bezig .... om aan clke .. eduwe wIer ecbtgenoote der bladeu, hoogst bevredIgend 18 geweest Het De rDlIItlerheld der Comml, .. e. van leven Iaden. W,," wodat er "ti moed to€ "erd Hrelscht,.om daarm af te
blJrirsgfln. De voorraad boPken if) het Depot op in d~n oorlog .. as gesueuveld een Bijbel tot aan- getal der op d.. \wet] ~ebrsgte troepen .. as 30.000, van mOODllIll, dat m deze n,d .-an ,Ien gc .. o"en "~g d .Ien Men ,erwllclJttc dan ook, dot .... wel~ra trn.flge
30 September wa, 3.~97 biJ hele en 2,497 testa· donken t~ bezorgen, eo boe die fetten on8 tot nieuwe walnan 20,000 werden voorondersteld do v Jand moest worden afgeweken lle mt' rderhelti Dcht l..d. n I oni!"\:tll,,, zouden plaats b. bben \ ollle". de .. I"nmond
mrnt~n _ in bet Eoaelsch, HollandlC'- DULl.ch, . beh V _:a I .terk, was dasrentejren ...an ~voelen, tiet men het ~e ... " 18 re..d.o eell kaffer lIlet t .. ce eZI'I. III ".,n

.. ... inspaumng oonn aan te apllTen. Gora! het te lijn, die eeo loral h .... gejaan In Enge 8n1 eo (' d _I ht t d k ft d
F.ansch, Hebreen1rlóCh, Gnekselt, Ilahu. acb, ~'--urde In -er'uand met uGme beboord~ dankbftGr- L did _loaveroement e gevrWlI'~e mac 19 ng moes I!'l'Tl'n, 'cl Ulll" flHall~n,"" é ,. cr ril e I'Z( I. Z J ' nlh-n

"" • ~.... v _ - op we" was naar ou en. tt·rwlJ aan e oVerige • bold re ond b Hl 1 \1 I ltd olSpaanlCh, Zweed~ch, lJeenJch, Portag~b, MI. h .. aangezIen Zijne pos,.,e IJ e .. er t er al C In gedou,l - (C pr-"C'I .:P • <'elIelI .. ~r ('n j!eT''lnllen III e
IrlSCb fn KotJerfcb. Id 10 aller ar'ten te oateteken.-Ook In dit land 10,000 de taak w.. opgEllrtlgen. om de hoordstad te geo ande .. te zeer "erz" pkt zou wGrdpn 1x"ld,og der \ alllm"1,~r. en dt! ti ", .. du, alilRar hUHne

De Yoorzltter yenocbt Dr. Robertson toeD de Wat de Irbeld van het genootachlp met gro<lt sacces verdedigen Na eeDlgelmanoellVte8. d,e blJz ..nder Volgens de groodslagen IlU der oVéreenknmst z.1 "chum." hadden, ware .. druk !Jezig. d,. Uft l-< pUUt-n,
bekroODd, dOCb men mogt naauwehJI8 op een VOGrt. goed moeten ZIJQ Ulfgevoe~d, had elndehJk de het Tertrek VBO 30,000 D lItochers UIt frAnkrIjk ,oot<lat de nYlcr afkwam

eentte re.aoluhe voor te stellen. duren van dat 8UCCes hopeD tonder eeu bIddend hoofd.lag plaats, dIe bescbreveo uordt a1~ de bnt dadel'Jk plaats behben Dat 18 "el U WAar een ~e I 1>e nak \Iln den he-r lJn):'t'r"1LI we<ler yoor bet hnf
Dr. :Robertaon Zlide, voordat hij luiks deed, hét opzien tot Ood t'Il onverslapteIl IJ er. En een &aD. m~ehjle nabootsing van e~i1 wezeohJken vel~slag. "Ichtlg voordeel. maar ImrtR!C"n staan VillI PnUlkr'J~. f!...."""t \\ ~~ 19 waar, had de b..'t!1' LóWnth.1 "JD

groote ..enot .....n te moeten uIIdrukItm. dat bet hem __.I' t td" tb k t d d ht Id}' \" Il d I ol d \.. d I \ I I• ,.._ moeulg n 0 len Ijver on ra nie, wanoeer w'J G uren e lt gtvee s oeg e nus 'fau Ya U, ZIJ e CODceaslén vali rommert.e~ en aar ov('r, waar I ('lilCbom e ontzei ten. e .08tRlI, '<'n 'IJ een;t.j" )ire< aan,
vel'8Cbafte ZExc IQ den 'foorzlt~nttoel te zien 'fan nrnemeD hoe zeg"nend de Bijbel ook ID stilte dl" bevelbebber was van e'ne troepenafjee.IID~, door dal voordeel weHug III aanmerklog kan komt'll I terug"l?ctrokkell. docb hIJ bad enger than ...... dag'''''rd
eene VereeDljlwg, Wlcr HUig dJlel het IS deu BIjbel .. erklO De onrlC"lndtng vin den HI!!chop van een erbarmelijk gekfiguor Eeu Engelsche carres.. Er IS nO):('een p:root nadeel BAO d,e conccwpn nr '<YIr h~t do" .. d.oz-n V~hDldlgde kapltaall"u de beer
onder alle volkerco te verspreIden. eo te moor daar Gloucester-.elke de spreker verhaalde--had DO~ pondent meldt daaromtrent het v(>lg~nde.- bondeD i Franl..7lJks markt zou namelijk oterslroolll,1 I Camvbfll. ue Waarnemende Magratraat.. bad .oua ..
de BIjbel yan CJn<lenchei~cDe ~Intt-n .18 aangeyal. ooianKS geleerd welk een trooater d .. Bil bel "opr JI"t walIlU twaalf ure geworden en er WH geen kunnen "ordeo met '-re('mde Toorthrf,"~len. d.e !regev"", ~f'1l t..:nger, met de koat.en, .. elke doa werd
len. kon .po ZExc'l t ..gen .. obrdi"beid aa0':'lerken I zwaar ged".kte gemoederen wae. ave; he't .een CII teakeo vlln de bewegtnj(en del vyand. te lO en. slechts qWIBL UIt den Elz'III en LotharlRjrl'n komen v...-oord""(d, om £3,385 met tie rfónkD ol' )te dokken
ala het begJnselsteuneodedat de B.l]iJelhet eentg boek I auder werd met trcffende bewoordlD~eD U1tg~" ..id Prins Ed .. ard, Maxwell en Lysool waren bez.g Daartegeo no moet vooral !!'ewa;.kt wurelen, en de De h", .. Lnger maakte, door mIddel nn ZJJDagent, der.
I. dat d..n mf'n!ICh ter zal14Zheld lelcl<m kc. Eu 10 dit en de Ipreker ~8loot met Ir op aao te driollen, d"t 'Iangs omwegen 'foort te trekken. terWIjl StanleY'1i eeDlge vorzorg. dIe men met bet oog da!\~op bn I hPeT CGryndGn, bezwaar tegen de Jcrilld.U,~ '13Jl het bof,
genl Wfl8 d~ Goovt'J1lPur op de .regte plaits ala Yer- elie ehriateu een levend getuige bo-hoort te zIJn Kavallerie. mets doende. op het plateau aan de nPDIen, 18 te bepalen: dat de hoeveelheId vGOrt ,''" gaf kennlll, Jat IIIJ de za>.k ter berr.lelUng wuUe

1"WIJ s1'JI:LLU OlilS !!IUT VF.lUxTWOORDtlLTJJ[ VOOR tegen .. oordlfZ8l' VlD Hare )faJest'!lt de Kon.luglll. van den ze"eu-den I'ovloed de- BIL-Is. J dIJ t d hrengselen, .. elke UIl dell Elz:u en Lolh"nngen. Illltr .."rw'J4'n lI""r den HGOb-eD L<JUJflJl8Sati•. l)etgt't'D IIIJl d h hoofd dé B \oeI t .. 'u • !Je llahit van het eger atoD , toen P otse lOg UI e ~t vennmderde taMef'. IR frankrijk kan lnl!e ..oerd "'lr dan ook lJeaft gedaa I D" beer Lvwenthal bad ondn.
BJ: GEVOELE!'8 ONZER COBIloISPONDEST!!:N.-RED1 le .. n et was r IJ Ye~olg1ng e Ds. A. Mut1"8y, dlO de motie 8t'conde4!rde, wpe' op eeue nf and-lre rigting et'lIe af.leehng ))ulllren te den, niet mag overtreffen eie boeveelhCld, welke d,,, tUll6Cb,n een prscbog f._t naaI (;q;even. om z'Jne

JVwdaor en rregeld tot de fo~dat,~ biJdroeg. HIJ den wonderbaten loop d.r gebeurtellusen. Rome yno,scbljo kwam, aao we'ker hoofl een kort, gC%et pr<lnnC1en ID het Jaa~ lSG:! A'tfabru:reerd I",bben, IIJI .. over1i IIInlOg," zoo ala hIJ dIe nOl'oltJe. te VII'7'en, 'Waa~

I zou nu de re.oluue voorlezen, dilillldde ara volgt: was voor dpo B jbel opeugesteld, dat Rome dat offiCier 111Generaal!!" uoiform reed. Z j wllleu eell anrek Tan het~n deze geacht knnu,," ,,"or Itn voor nil het best< nog wBI, d~ biJ uIe gelegenhf'ld voor.u.6
nat bet tbaM voorgelezen verslag wGrde ungenomen. gedureDde 7 eeuwen zIJIle p'ortl'n voor het boek ee. aanv ..l dOf'n. maar de kanGnnll'J!8 z~in hon voor eli e.gen gebruIk aan~w""d le h ....hell In d ..... EIII, I'll I werd '"Ill'u"kend leu beh"""e ran het hospItaal Tvch

_ gedrukt en verspreid ondor toev~1; V1lnhet comIté, II10ten had gehonden, dat de B'lbeJlpzlo2 m~t de onlwangen hen op zulk eeDe WIJl", eLtt. tqeD de rook voorts nopens elmllre and ..re panten, beeft de C"mm ij IIkan er Il' eli tWl,fd be5t...an, dat de b~ C~lIbpbell, door
Troe Troe, den 3 November 18.1. en dat de 'ferpderiog audermaal eerbiedighJk en dBnk. mqu18ihe had g'''I'!l8kt In S alIJe. ~ervolltlDgen IJl. wat opgetrokkeu, de PrIns van 'Vllhs, 4at was de 81e de overeenkG(O-.t Il'ewbz~ t de geruchlm.k"nu •• zaak vau den h...er Ung«r tw_aIeo

ArsA dea ~. baar de goedheId wetUlCht te erkennen baar door den geHield 10 FrRcknlk, ltalle en O()6t.'nrIJlc, cll:zelf. In gen.raal uoor drn officlPr dIe OfH ~ artIlIenc De beer R40nl Hnnl befitr ...ed de yoordraeht. ook I )11 hetuIlde hof U J"t.,.. voorkomen, eene onvergefelijke
Mijnheer !-ln u .. e Dlt«an V1UI den 2A ultimo A1mlllft

d
Ige vberleen~ iobden zegen. dIe J~!'h ~betl op den I l'rotestantllCh~ landen 7.ljl) k,acht ha'l lateo j1:evoe b~ ...el v~rde, werd op".e~ht als ZlJn "anjl'ene ; na de daarlD gebrachw w'Jzmgen He \ .r,,~derlng lu:llt I .tomm'U.t been begaan Bovendleo vraagt It!l!n 00e deme ik een zek:n milldadlger te Clllnlfllham. <tie arbei van et Bntac en HUlun!lJ!....., DIJ genoot·llen. In dat1.cllde ROllle mogt de BIJheI nu vnj en t"rWlJL de artlIJensten zIjne volgers nok tet .. llden de overee"komst nnz met 10 al bare deeltn ZIJ . ..-olge I !'>cL'Jto<he 1n;v.lventeDw, t van toel'aAIIlBg kan Z'Jb In eeo

alter,ru--Ilte "aden repleell'd hefrt, door u jachap lID vaD dezen tak gedut'ende het laatate Jaar. ongehinderd wordeo gelezen. Wie had dat 20 Jaar, loslateo. ElDdehlk kwam Sir Hope toraut. de daarom het cotJAtltntlooeele gt'hrwk en laf.c h"t I lt, oe lalld. dat, naar lDen bewe. rt, IUIn \\ at.erboer iioebeboOrt
~OemCI ala V ID Brook PE'n HollAnrier "'Mn I!'l'boortc Deo spreker wees er op dat het HoofdgenootllChap I Jl drIe Jaar ge eien, kllUnen .erwachten' Het -':88 acbeu:laregter aaurlJden dIe uitspraak eed teg-en rend Gezag (,'ent de overeenkom.t behoorltJk .Iulten I 1'tf"n hoopt en ,ertrou'llft op de veldeo., dat de llOOS"
Gedoog mil a tt'revt te ~zcn Alj hC4>ft zelf ge. : in het af~eloopenejaar oaj!eveer VlflrmJllloen Bijbels I als 10 etn oogenbhk Il"beurd. Deu een en dag werd de huzaren e~ hun vor:ulaJken bevdbe ber. HIJ De varlerl.n,dohefde end 'J-'ranknJk:s belang IICIJrlJ,en I CommIS"'"" de wUlpr ..".k \au t.l~u hl' •.'eialen ~,
~ dat hIJ een oneebt kin" IS vali cell z-elter kapi. I had '-enpreld en dat bet totul YIlII enmpl.reo ve~. I het leerstuk der pauselijke onfellbasrb"l~ afloC"k)D besliste verder, dat ZIJ, deWIJl ZIJ 10 ~cn wezenlIJ. di~~~~~o :::;;:en ,,:~. de ~oordeelen, dlt' aan I z.:11r;e'~~'I';;,~~~.. een lIjst d,.r vOImlumate ywdsten, die
telD R: (... n EB~I ebqJau) bil WIen h'J ook opgevoed spreid sedert de oprl~m~ nu nJeda ongefeer 63 dlgd, den andereo Terkharde FranknJi!:: DlIll8Ch· ken oorJ,bg er naet BIet huo lefeo zouden zIJn afge. FrallknJ~ b'J de overeenkomst ven.ekerd Z'Jn Er zul I ZIJn ullg"g1!,('n gedur~!ld<J de wEXk - '
iL ZIJDe moeder .... fetJ dlmlltmelsJ~ ..an "P7.'g \ mllhoen bedraagt. Rd afreloope n Jaar was eell I land. deu oorlog. en binnen een paar maan.den was de komen thaUI kriJgsg..Tangeneo moeete~ ZIJn. !Je I ,ddell lt depart.,menten ontrulwd .. .,,-Mn !
den iapitt'IR Van Fraofch ... fkomct HIJ beeft d ..n bel an IfTIJkl'. Het genootseltap had dUlzendeD BIJ- pa1UChlke stad voor den BIJbel geopend. Laat oa8 woordln waren paa UIt den mood .... n Sir HOJH'I l;"n oo':dere 'Je...!s":en bhj'"en nog' Lnet en de bt-doel1e PNI t L -Hodj Pen lolt, do, et-II, 9; MlIlt'r.eeo,
Daam ~ijner ~oeder, in 'II Franocb Labroq u~~. BR n. I bels ...e.. preld onder de FraDsobe I" I DUltscbe solda- terugzleo en daarove~ kalm nadenken. 11en Jaar toen de Prw8 van Walh~, zIJn T'asrd den teugel ~ ..partem~ten zouden t""b den I~ten Mel a. • , , 5~, do etn, Il, ••-nn, 9" \\. Lvbber, eeD, t»t ;
jtenomeD ; daa, er IS (.'een fllkel dro pem HollsnJ.ch ten. pn Rome z~lf was voor de Heihge Schnt\ open- geleden was OostennJk VOOt; de Hell14Zc Schrift 1f("1 vlereode, aau den baal gll:g tH .. ,,1 zlJ~e hnT.aren dOO!' UI'alsdan te Tolgen betaltng van bet np·de bahe I d" twe, 4 , :SulnNuay., I" e Il
broed 10 lijn gaDM:he h!?Cb".tn P I ~~6teld Het ...a... mtl'r~nt te verneme!!, dat toen Bloten, m It.ah~ werd de BIJbellullIg mel dt'n doo1 .hem als ecu troep Wlldt eenden vol~den. I SIr Sllve. m.lh:>:r'd, T8fl de vreemde troepen bevrijd WGrden i HEBB.O'i.;-( 1"lx:k-n1 ePn, oI~S •

ook tot .IJne v~rwondrrtn{ z (' ,k d ....t biJ JIt'z .. lfde .."Ictor EmmanllPI de cellWlee stad ID bPllt nam, In I bedrel£d. zood:d zelfs Lord Palmerston tUfllllcben ley tette dl'jll koumkhlken weglouper n-.I maar deu 1 He't 18 lO DQlt.schlanM beun!!, thatu 30,000 mAO DIt I v...UlEIl S "'ilE(;\"\ II l{1,;i>U -Huekley, HU. 11,
1eregtat.lling de tWPft ltloordeuaars ole den Z'lOn num van het KGnin~rlJk Italae, zes BIJOelcolpQr. I belde moest lomen. Ook In Spanje was dl' B Jbell had een bwteru:ewOO1l gGed paard en hiJ ~I ..ef z'Jnen FranknJk t~ te ontbledeD Kortom, frankrijk moet • do .. dert'g -S .... ts. eet I, li. du, l,eII, 18 . Cbam·
van den I8ndeholt ~hrojer en dt1l nldkGrnel )luk teuJ'!! lulka te lCehJk ded ..o In d~o naam van den I een verOOden bo.,k; maar bet Bntsch C!l BUlten'l"ecTolllen .teeda ~pn el.led cllld \()onuLt HIJ r~ roo ...eel Toonleell'1l mt het tractaat trekken al. rouge plOt!l, t-t'1I, 6~ , do, eon pn·twIIIllg, ~ ; !kId, een,
nn 'Neel in k'lt'len blned~ P'D gruwza.arn Vl'rmoorJ KnolD~ d ..r Konmgen. ne brie.-en hn Petrus en Ilandsch genootschap \ol"de den loop der ~beurtc· iu vollen plop voorbIj h~t 27ste regime VIU het· liJk I.... en d:it doel IS thaII' DIet bert-d.t De Klim.... Kt; do, elf 19~, JllelulOu. h,n, l~ i do., eeu, 9t .
hebben. zonde" !ltr ..f op VT'J" .. ""ten ZljO r ... rel<l, dIe ~8n Paulus aan de RomelVen werdcn er thans! ntasen, hMd booderden kisten gerte<! aan deo ...oet welk hiJ en ZJne afledmg d~ voOe lug r~gen. eU .. achU. dos met baar goedkeurend votum 7.00 zald: a~. 'IJl, ", :\rdeudolph. et:';; / • ~ VlJfti"U,~
dur de au11atlrltelten in de st,..} t .. ('I> malf'n de met ~te Il6lcun eo het .. as fen veelbeteekoocnd I der Pyreneen ; eeoe ataatkondlge Gmwentelmg yond I bereIkte eID lehJk ht't rUimt! veld. D~LC handel. vnj blijven en later kl1IlDen doen. wat bet klant; I 21 ~ , H. G. tO gez.t:lscn " ....~l, ,. 9 , do I Uan, 20,
dagyurdlugen 'foor de ,etuill'f'n IIl.t In liJd!! hebben I••t, dllt men rr laatst df'n Il<'d 1'lIn geu'Qu,.held I plaats. dadehJk waren dUIsenden BIjbels blDnen wIJr.e w.rd ID Engeland ten ZCPrate ge~aakt, daar !lJ!d.s elJ!eht. jh Il t PI ·crlld'. e-n. 14 i do, CO'D, ;$, ha'1ll8~Onb, -.
~rzondl!ll n .. r Namequal,,"d IS -er Ir""" slraf I a.ftegde op den BIJbel, en DIet op heL cruCifix. Het I Spanie en nu kau men Olet soel grnoei! drukkeu om het eeD" ech~ndlOg .... der nglemf'nten voor deze De heer Th,ers beklo;n. alsn~ de tn d

Dn
\ tt e ~~ \ 16, do, achttIen, 37t, • ""''', ~; Vie na gezel.

Toor ~lke antontelten , Zal' beloL d r Verant- I trtDoot.ehap had eeD klem begin geh.d, maat' was I £.aU de behoefte te voldoen Tot welDlge Jaren ge-llOOrt ...aD spie2elgneebten, eu lU een wezenhJkeo I ...oodert mij, ~E:~IJ .!:. ~:~ :...w7.,k ...11 flCbar, t<en, til , ?o., eell. 24; d~-: twll, 16. eiG.,
... oordel'Jk 'Btstuur $g IlOO ~an '> Hal de I tot een trroottD olDYllng IAItge«roeld. en zou nog I leden werkte het genooteehap meest lu beldensche veldslag de IWb~1e atdeehng OleL den pnn. aan bet waa~oor eenJc I t !!tand beef' ge'VODden I dert g, 42. ,IS C. ton ll, ecw, It,~., VI&_
Prolcureur-Grie .... 1 mjijn von"'I~1 In b..r Pqlem ..nt I grootere d,ll,ieo yenruenhJken, 1&ftllI boom worden I landen. als ChIDa, Indie en .Madapscer. maar nu Wall hoofd 500der tWl')fel £oude zIJn doodgeachoten ~~:uirQ;;o. od~I"':;:lan':~:bben ....,J ~t gesloten I tWloLuc. 2~ ; }< armer, t we'j,,5~ ;.lrall ea !~~f'
aangenPIDeD om Br&fI4rug te Baotam Be~ te T~n'l 'W&arOtlder alle natu-n de wIjlE zonden knonen de meat Inter_ote arbeid IU het Chnateudom - De ool'r'dpOndeot van de TI_ zegt bet 'folgende '11': ~~ :m. laten lelden door bet bel.aog. hetwelk I een, IS! ; do, .een, 15 ; , .Uten, ~; . -
lIen •• n .. ann d. da~urdrnlZCl1 mil8dtie\_," Iljde Demen.-Docb de I'01i()lutie gewaagde ook 'fIln 008 De resolatle sprak .... u -neo. Er was nlet ID elk omtrent deze Dlanoenyree:-Volg.na aller gevoelen J'be~ bij 1!eDe spoOOlf1:eootrulDllug un oos gTOnd'll~y, Iw..e, !Oi. do \~Waalf,: ,;00. ~ram~,:...Do
~"",ondf>nL Watnt daq wanl hIJ lod den IIfstand ellf.n takgen~~ Hat bad iD het ...orige Jur j laar een Rollle te Yerovt'ren, maar Locb W88 er werk ZIJU det.el'fe met een goede. wtalag bekroond. ;;tied, bij 01lZi! onaf1JankehJkbeid OrerigeM behoef Ik I :r;~-en.h'1uttg, ;l9, .unw~ ~09 r~ leeD, -."
~ptftOOnhJk bekend tn ei' ... re ~en ger.ehoonlDg voor 15,495 exemplareD I yerwpreid, .£S5O Daar het IgeOOf'g 'oor blUldeo Men moeat lIlet; slechts &ijo Geen volk en wereld kOD eea echooner troepeomagt ImIJ Dlel te verdedigeD tegen het "'''''''JL. dat Ik de nl' do, ~n. 13 , do •.. e~'ll U 0, aui;j· 1"..1
!INn. 1 De nwp hoofd~sehap gCle8uUeerd eb ondeneheldene shillio~ eo ponden geven. maar zelf la IlJ08 omge- op de heeD hebbel1 ~, dan die UIl deze dustrie.tle belangen DIet ter harte heb g<'lWmen Jk t DOKSrro~TF.l'" -. I. LSre

r
um, ~n. vJ';

, holpgeooot8Chappeu ID de bDltendistri~ten opgerigt. ving arbeiden, waariu "'zich gelegelJ)leden aanbod~n splegel-gevecbten heeft decl genomen. Het 18 beb di., reedneerbg Jaren laDI!'met al mijn kncbt yer- • een, lf>t
P. B T..l.... RBlJY Hz NieUW' gectitkl1.cht scheen der YIlreerging te ZIJn 100W geeD leeraar of coljlOrteur kan vmdeD. D~e gebleken, dat de IDADlChappell ,,,&oud ell wel ged..,. I dedigd, en hierop verhef Ik IDI). nn'fFoSTF.l!i.-Taylor en ~1anJhall, mt, fi,

I

C. J. M&mIei ; 8COI"Zpn..ra, lt T. . ;Het beroep van
rapen. ~f Jurgua; tweecle bMte. C. •
beste Z.. eedache rape!), J. C. Bl)rm~ijr; twét'de (
~ c J. Manuel; hem hIlllock npell, D. J'l Hel' "Igende nnoe\lIC~rift ,~Jl DI. Vu de
Dijk.. Wall ~at thatll te Kupatad ~l eD ia reeda tal·

De btoord~laan waren de beeren F. KO'zê ea njk getfeltmd:-
R. H. Arderne.. I ~~ New. 8, 1871.
GEDROOGDE ~ INGElfAAK.TE VRUCHTEN Wel· Eerw beer,-lIet ~ ~ _te nil blijd.

De bt-ste 25 lb. knollten. tilL. - R. F' M. Keet, I ... bap hebben ....J ODdergeWK--"~ na de'Ned.
MQDtagu; de ~te .... kruiken in~ef1laak~ Vfoch.! Geref. kerk in de Ku~ ll"~ ala Ieeraár
ten, £1, J. Jetrcns; beste li knubn of bottels I ~~e=een~~ v~~d' hi'
Pn!8eI'VIIIl. !liet minder dan Itn IOOrten, 'foor deo I d heden ~ ~ ~J~ ... III iJlIO~
Ult-Ner rechik~ .£1. J P. Volllteedt l beste 121:-jdsehs d' o-c"ta'~et ~ te
bottela of kruik~ Ja-. .£ I. J P. Volstetdt. •. I w~ten dar ~ ~oegen UIl .n~JCIIl gege~
Br werd 1!I8eD4'~ ·z.1II(I hne ...eeJbe.d ""Zijnen I heeft, eo dat a..e overkGmst yeel ~dngm zal niet

vertooad, eJecbta e.Hl 1IIt)·>!lIter. IOnder de blCM-m-1 all_ tot deu ~ b~ eD ct. _lnari. nu de&e
j1:t'fl8 pnje toer1eocl. Van «edroogdé ~ftten pm-te. maar ook te ~ II< om ...encheidebe
yoor dm 1lÏt~ ... er aeJe slechta eeft mon8ftlr.j andere redenen, welke de ~hebbeB moeten om
Ei .... gecIrociéd' 1110ek, die seer w ..rd gepreleDo I de belangen 'fIUI ChriItUa \ kerk aDier te bevorderen.
...ol.uaJrt JtI)ed ~bJnlen zïnde van den li Junij, i Kom ~UlI naar 0111 over, en .. _ nnekerd dit .. n
1871. Debeer t-ia stock ....rloonde kll$"riekruidell - bDt aietaonthrekea zal OlD, I' opo6riug op
ea II \latchaag," .tie Jeer rprezen. -nlen.., even priJWte lteI1ea, eo het leftI1 van lveD en nwe be-
"Is de genibtde.-nachten V&D d,eo ~ Volateedt. lrekkingea in alle opligteD te ~en.
De beOOtdeeIaan warn de beeren R. Cl&r1InCl!, E. Biddende, dat de Beere UEerw. iD dae aak leiden
Jaaiab ell Joba D. c.rt ..... ht. al, hebb.!ll wiJ. de eer te aijn,, - • ._. UEelrW' I>ieaIit1riJ.I. Dieouea

BLOBItD. Aan de Paarl w:rdt een 'ftUc.bchrift· ond.·
\"ERZ.UIELING VAN PLANTEN IN POTl'EN. teekend, Ds. nil eie Wall 't'erzockeude bet berOep

Il te Wljaeu. "

'le Wall.

Niet 'Vertoond.

De Djamantvelden.

KOLOSSALE DIAMANTEN.

110ZES

Voor (leon b.>s·en "tonder vlln niet IIlmder dan 20
ddr<rente IOOrten, H M Ar<leroe.

8TOC:KS

,"oor de \Jesu ~ gm .Ie, mrlufvr R. C. Nelson

V1:RDEliAS

Vonr de ~-t2, E. q. PlliaDs;
Sblrelfs '

VJO'1LTJFJ!

Voor de ))..te 12 en ft, ~,de JonJrPjurvr. Gray.
PELARGO~ruIlS (OE1U"'IUlf~)

IJe 'beste 6 trossen. mejofvr. R C. Nelson.

A!iTIRR IJllil:KS.
Voor de beste 6, J. H Verafeld.

PJiLOXIS.
De beate 6 jaarlOOTten, mejufv~. R. C. Nel,on.

VERDERK PRIJZEN.
Tropeolnms. C F. Plhen~; RlddeTWJlO'en, ymre

lUfn. K"fzt\, Al1nenl8ll. W ° Andpflli'n i Anr·
1Ier!'", J hn Rou en J-. U PJ"hn; Plcote., P J.
JO otzé ,n R Stmt~8trf'et; Swe~t WlIhams.longCJiuhr.
Gray: Chlllf'!OChe Anjehl'~en. A. Shmffg; .-niker
veldbloemen, )ongejnfn-. Proctor.

DUI" pain!!:!"
Voor den besteu grooten rUIkpr. eeu bloelJlvas8,

.aard £2 lOa., Jonge ufyr. Flonna Ardeme; voor
deo t .. redeo besIen ~o, eeD 'f"!. waard £ I
lOL. jongeJufvr H. le Soeur; .-oor d ..n hiaten
handrniker, 1011,jonll~jafyr Ho "lIn Breda; voor

.. eien tweeden bet!ten. 51. m'Jufvr. Kmgs[eJ.

CORRESPONOE~T[K

LAAT DEN SCRULllTGE DE SCHULD
DRAGEN'.
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DE ZUln·AF.BiKAAN, ZATURD;A.d, 11,. NOVEMBER, 1871.
.. . ' I;, .

J
42· 5 _._ J£!S!!!

C. ' , ' ' ,z . ~

A. JlcDonald··& (jO~
". ~ ~.~;

, be tbat we ~re over ~guine, but we 'caonot;
.e~ tbat the Weie i...going to the ,aU ,eF
Still. ~eraistellt E'xer.tio?s and wid1-.·wa~e,
t'nlerpr~ will be .iodJ.peoaabl... ~t U.
have a~ many Roadlil~amera. and Railways
also as ~'1e can get. -and Western men Iltled
not fear.uy competisora, OPGr.&IGT

KOOPER·S IN,DE STAD .EN BUITEN Den 29stenSeptember, 1838
KAPITAAL .£65,968 16s. 5d ..

STATIONS.

NoT'. 6.-Knijsna Belh @ch, 75 tons, R.
C.r.~terls, fl'om Porl Nolloth No ... I, to Ihis port.
CIl'l"~Ocopper ore. JamiellOD & Co., ai[enu.,

a.-L'lr,t or the !sIel, b.r., 147 loos, R. Jearey
(rom St. H-elena Oct. 14, to this port. Cargo LAATSTE HUWELIJKS AFKO:"iDIG[~G.
geoeraL Granger & 0>., agrnls.· Te Malmesbury op 5 No~embH :-Jamet
~,-Pb(Cbe, CIf., 23 toni, C. Bernattin, frolD Btewart !lj1oag. met ueerrrnida Maria Walters.

S~Jd",icn Harbour Oct .• '!5, to thie port. Cargo
fi~b. ThoJe & Co., agt'flb. GEDOOPT.

8.-~'a.tal.R.M.St., 500 IonII, H. 'F. Ballard Te "'ftl-esbury r. ". b Alb
r ~ Il h Ba N 8 . . ' ~ , op iJ '" ovem er: - ·rtus

A.UDITRURl!l'l. ,om :::I" I Hn ay .. ov. , to tbls pfJrt wlIh Johann 8 zoon l' P' J h
D· '" 1 "'d 11 J " HOFME"'R E I 11 '1 h' d 'I ( , au IeLer 0 aline!! v d. \Yést-o "e'.,.. <'er . ,.. : 1 , n~ 18 mal trllns IPP! from R.M.SI., Cambriao. huiicen. .

., ," J. J. 8T!i:YTLJt.:I'L I \V. Anderao" & Ca ,age"t.. •
P"r80lI~n dil. verlal1JCend l!Y" heu 8111J1~stellen· 8 Cb' R MS' 800 'OVERLEDEN

lolt~n ..:~li8w~[Jhf'n te b""9<'m~o en aapte.tt'lleD al. I . .- 'lW nall, . . t, toni, F. Diver, .,_, ...
,. Het Collegie van Dirert-euren viln de KouJ1Iwlc i from Saldan~la Bay Nov. 8. to this port. Cargo Nov. !l.-Christin., dochter no den beer
Weed'aDier '!Il Trut Jlfaa.tscliIJFPY:' ! g-ueral.. \\,: ~nderaon & Co., Agents. Jacobua Briel, oud 3 jartn ~n 10 maanden. 9,-
~ lJa lnaoheute.Ta~ lirstl~rd worden door; 9.-~orkoplOg, .H.S.M.Sh., 22 gun!, S. A. L. i Mejuf'vr. Johanna Jacob" Danielu, "', dq.e ",ijlell

den &c1E'taulI) "oor WleD8<Li~ de llaatechappl' ter'j Lagerberg, £rom Rio Oct. ,17, lo thie port and I deu hfer .AlbertUI Wilb"lm LoU"', oud 41 jarrD
ILlItwoor~etyk zal zyo. ", St. Helena.. ,tn 2 maAnden. IO.-Dond eboren dccbtcr un

De Ulrtcteurenkomenelken DOOIlerdag byeen ten I 10.-\'0Iuoletr Cutter 31 tens G Y IC' d h 'po te H dr' K g
11 Ure~ tot het velri~ten vaD berilth~deo. . I sa d . b Hbo' . : ..' ap t, rom I en eer. le r en lit ante I.
K4I2toor~-Kamer G800""'£OD, 3, Kerkplein. '0 WIC ar ur, to Uus port. M. L. BeIl8W11D,

I agents. .' j' G drukt 1>" S· -~ ,
G. W. STEl"TLER Secretaria 10.-Schooner Standing ill e K IJ ~ & HOF14ElJll, No. 6, Houtsuall'..# I • aapatad.,.

CAPE'I'OWXSATURDÁY,ll NOV., 1871. "

WENSCHEN DE AANDACHT· VAN

TRANSPORT-EASTERN AND WESTEm! ..
. . ..' I , KAAP DE GOEDE HOOP " ,

THS great battle of the routes IS ~elDg roo~bt ! i

oyer again •. The chili cOlltencllOg partles ITru';~ ell.tuurftoCie Maatselaappy
at p,reaellt are East and West. The latt.er has .
hitberto in 50 far. had. tbe best of It that'

f

No. 41, HEEREN. G.RACHT, KAAPSTA.D. . '!
its transport serVice IS generally acknow- " )
'Iedged to be the most. regular and comfort-' , .OPGERIGT 1840, "

.bI~for passengers an4;als~ to keep them on IIJD IlItt~r bekracb~gtl by Ordonnantie vao. der' Stapel Manufacturen en Fl·J·ne Goederen,
the rou.te fo.r the s.hor.test tune .. The East at.. Gouverneur en Jen Wetgevenden Raad, ' lIL
first attempted to df'cry the 8ervlce-s,~eered i .

at it as a spaemodic Illidluteffort.orth~.f~e,e.i ~, "0 A~DEELEN VA~ £~~ £I.K INGEVOERD VOOR DEN
West· doomed to ctJme to all J~nomJnlous.l. i . . '. . "
end in a couple of months' time. But thq.are' I ~t-{)rd~ A8surantÏ1l van ~~te eD.r-.e 13 .ederen t.ge"
MW beginning to find out rheie mistake.. i 'rand, en de A.dnlJIII.tratle van boedel40

The. lnla.nd Tran~port Company lifter! DIRECTEUREN:
a tnal of some nine months, so far fron~ .W~I.Ed. Heer R. P. DOIll~, "oorzitter.
4iseootinuing tbeir one waggon per week, F. F. RVTHEHFOQRD.

• find tbemselves forced by tbe superabundan t E. LA~ (lS B~RG,
patronage of the public to 'tart two wag~ons l J. T. EUSTACr;,
a week from each end of. the ro.ote. A;i ,," Iii_Al:g:N.
second Transport. Company IS established bYïl ".. c, J. MANUEL.
the almost unaided efforts of a small villligel ..:: :: w. HIDLJINGH, 1.L.O.
io tbe despised West and {rom all prognos- .." T. ANSDELL,
tieations it is certain tbat both of them will I
have a roaring business. More than tbat, the 1 AUDITEUREY.

A • fi fC bb & C I b \Vel E~. boereo JOHN ROSS en T. E. JONES.great American rm 0 . Q e ' ·0 e, W ose I
transport waggons between Port Elizabetb I BR.-\'SD A8~UR."~TIE DE.PARTE'll~~'f·
and the Diamond Fields were.expected to, I PRE)tIEN PER £ 100.
cut out the West altogether and to establish! [eo bOnUIVsn I~ percent af.:etroi'ken by ser«
tbe preéminenee ~f.. rhe Eastern route I . nie-uwing DE ZOMER VAN 1811.
beyond tbe possibility of a doubt, i ___;__.~----_;_---+----
after having made only one trial trip i· ! Ondbr ,.r ILL IA 1\1'JAR DIN E 0

to the Fields, are . wavering between i Onder Lp:,,~,..enl. HievD 1" . II 1 -4

East and West, and if tbey bave 110t IIlready : . Plat. V.keo d.k~r:. 'lTERTOONT thans 'lOl}O Stukken va.n de best uitgezochte allerelegantste KLEE
determined to give the preference to the J . I l' DL.~GSTOf<'FAADJEN, welke werden uitgevoerd, bestaande uit een kompleet assorti-
latter, baye at all events not yet made up !-r- '-'-'1ment Fransche en Engelsche Fabrikaten van al de jongste en meest populaire kleuren en van
their minds to favour the former, SO much· I I' ongeëvenaarde waarde. ' , . 8

for passengers' transport. In the way of :" P.rivate WoonhtliuD.; 2~. d. 3s, d. l{ i. •

heuy goods traffic tbe West. aprears to _.Wlnk~l~ell Pak hui/en,' WILLIAM J,A 'DDINE'·
. . 'gl'ene gevaarlyk" goe-, A,Il,

be as decidedly successful. Only a yt:llr agu I dH~n bevatt-nde. .. , ... : 411. d, 1.,5... d.' 158. t3J.
bUdly a single waggon load of merchandise ~3 Winkel,,,f Pakllllizen,: I

or prod~c~.-was sent direct from Crpe Town I I!evaarlyke goederenl. • ! '
to the Diggings, Tbosefew W esterus w ho had; b: ..artende , 0:1. i. GII.. d. 178.6d.

b . .. I F' II hi d ' "uél.ouweu waarm gl?'-'any uSJnea8 transeeuons at t le le l li li Ippe I I I b hte I I i

b . d PEl' berl . b'l i vaar y"@ am ac n "e'l 'I el! goo. s to ort . JU et J, t~ e t lance I' dreven 'tI'oldeu , 68. 8d. : 7:1.' 6d. Sl'ecial.
tamed to the Yaal. Western wlU,e fl1rmcf-t, '\ I : I .
had to pan; 'Wltb a sbare of their scanty, p.,rt Ewabeth Ri-icos, een ~eui!e a~JereD' sulleu
profits {or tbe benefit of Eastern karweyerki .o~deo geaalloreerd teg"n speeia.e IIoerjtt.n,
Now no Cape farmer or. m-rchant dream:!I~' '
of anytbing of tbe kind. The route IIcr08S r -. W)1. ;\IILLA RO ;)te. I Die ergens 18 te vinden en tegen
tbe Karroo has' proved itself to be the 1--.,.---------------
cheapest and most 'expeditious for beav~
goods as well as passengers. And in facl Commercial Zee- en Brand Assu-
the old order of things IS being revers~. rantie Maatschappv.
Instead (lf Cape Town merchant. st:ndlng .
their goods from Port Elizabetb, ;rort , --:-:---:-:
Elizabeth merchants 'are ordering loads of f KAAP"CHE. JI~N:>~L:".~U K GEBOUWE.N

L di for thei bl' I 'h' I AUIJIU.LEI STI:\AAT.mereaan ise ror t eir .esta IS Im"nlS at t e
Fields to be forwarded overland from Cape I
Town. Tne result of all this is that every
'Vestern transportrider has his han,ds
full. bas 'mure tl) do than he can
accomplish for some ti~e to come. Heavily
laden W81lg01l1i1 tl'bm Clipe TowlI pass
tbrough Beaufort 'West by the score and I '
still the papers are teeming with advertise-I
menu. asking for more transP'0rt ; 'still tbere
15 produce to the value of thousands of

\" I' P. P KBYlI.lt'W.pounds waiting at the ,y estern metrop~ IS j,'". f k' . . I I ,. "C. J. 1\1. \' l'".
for the cb.nce 0 ma -mg Its.exlt lo .r le i, ., Wll. McLEOD.
Vaal.-Of course, the battle IS only Just .. .. J,I" STHTLEB,

commenced. The nnal vict!)ry is still to be ,.. 1'. )1..&RA.I8,
aained. Ás yet oflly !i.ome preliminary -.. JI..C VAN DUD.!..
l" T AU IJIT£!Jla.:~. .
succe&st>s bave bf'en obtatned. 0 be sur~ W<!I.Ed !leemt J. J. STUTtER ...n T. )lOSTIBT.
Port Elizabeth has hitherto had the worst ZE~~AFIJ~~.LI.'\G. I
of the coutest but it has such an OVf'{- . . , ..

_.1 .' C 'T' ,. Poh~.en slulteo In het cevaar V3n· overbr'D~1'1I VRn I
wbelmiog 1ft) ranta.ge ove~ ape uwrr In 1.I:.,.,J~rpn naaf eftVan het .cilÏp fn worden ootsal I
reipect to shortness of dl~t.~nce from the baar gemaakt; Ilaar ~e werkie'ln\/: van dell Vaa86U-

Vaal that i.t is hardly conceIvable how she r&~rd~, h~tzv ID de Kaap"bd of to Louden.
c:lÏ.nbe altouether defeated by C'lpe Towu. , ,""urautien wordeo ungell.O!u~n tt> L""tl.n, door de

I· ·n ....h I that hy great acti~ity h ....,eo \Y. IhCi:SOJi &; CO. 38. Gr.Cd Cburrhs.rut, 'V. ol ,ur
t IS'st! ~n t e can s , • ',. i I'" in Natal, door de c""rell li OOD.LII'FlI, ~jUja.T & I , , ,

and exerllon, she may 'succeed III c.arrylOg 1J.lLL.llfCK. 'or , i I
goods to th" Fields much iJlore expeditIOusly E~1t }1o"U8 van nf perCt'nt wordt tera~betli&lh a/'1I I'
and at lower rates than ~Cilpe TtJWIl. It deu Verall:lureerde, hy d~n afl.ooI'Va.u elk Jaar, I
wHl be to ber et,:,rnal diSQTace iC she do not. ---
But she has already 'Ios~ much which she,' ,BI.t~NDAFI:EELl~G,
h dl . E .f sh b ces I Vnor d.> Its.uralttlo van \ doh eo: LV5~e (fopdt>rt'o i
ar .y eall .re.gotlO. • ven lee suc s- 'I t,;geo rerlieH oE >'Cbad.. door braIIJl vulgeo. prJZa. I .

ful In retalnillg the monopoly of lhe tra~e. oV8r~"okomstig het I-:svaar. ' : . fe, "A 'I
wilh the Fields, Biaufort West and Victoria !... ... II
WeSt and Fl'tIserhurg will have I'earut that Op lut van bel B€6t~l!r
it is more advantAgeous to de!!1 with C"pe J. B. H~~BERT S.e.
Town than Port Elizabeth. A ~reat deal of I __ ..._ _
the trade oC tbt-se plac"s whIch formerly
passed through Port Elizabf'th will hellce-
forth for once and all btl diverted to C>lpe
Towu. A great prnportion of the Vic-
toria We:;t and. Beaufort woo!. w,hich 'Kapitaal ...
formerly went to, swell tbe Port Elizabeth Opbetaald
export returns and the self~mportance of ...
Eastern stuDlp orators will henceforth go Dlreeteurt'u.
through the rii!ht channel and the West will De Wel'Ed,,1 lIl'8r E. I_ANDS/;£J<G, \'uonitter,
J!et its own_. More tban that, the DiamoJ)j .. " JOHN SlIHl'HEBD

. '.1"" J. C. UYKBIl~f.'a:
F'ieIds tbemselVt'lI are movwg westwaru. , " .. JOH!'! !toss
Diamond di<Yginghas alrt'ady been commenced· .. .. IJ. li: nK JO!'l"GH
at Priesca. "If tbill proye even only slig-btly De EJ~I~ He..r P. 1-;. DB J:Ol;!1u:i; L.w.V.
successful there will. be a general !>t!ll11p' edtt lit! Wel·Edel lI.,.,r J ..l. :'TsnLKll,I;:),.

.. "JoHN PHILIP "
of digjrel s from the Vaal; and D t Prlesca
Cape Tówn merchants can co~pete with
:POJt Elizabeth men at something more
like' equal terms than they call at Dutoitspan.
Of course even the former place is suffi-
ciently Eastward to give Eastern mercbants
a fine field for enterprise and energy. But
Iliamonds ~re ever moving Westward. They
l,ave now for the second or third time beeu
cliscovered in Namaqualand, andthere,surely,
the . Western wiU have the tigbt all
to them.elvt's. There is of eoune no saying,
wbat wonderful ricb~ may yet be discovered
011 the Diamond Fields territory, ouJy
recentlyallllexed. But the time may come- I DIREC'r~:Ul:~~,: _.

d perbarul at no very distant dllte-when ! W.,I.Ed. Hr. J. R. ZEIWERHKRli, Jf.D. "oon,tteran .- _ A r bECI( EI' U" Eank KIaat J!e"l"1I l0" 0l' vabte DepOdita
all oew Tushes already disco."l'rf'.d 8.nd yet I _ P: ~~ v. l\IOLi:, en op 811mmen van .tIl) t'n m..,'r, te"en dil ollder.
to be di$cove~ed shaH bo Iike1\hpdrrft IIllrl _ J. W. WE~~l<.:LS. g"meJd~ .chaal:-
Pniel-worked out; wben th" tt:-rritory, J. J. PROC"TOI~. lt L l. Voor 3 dn ouder 6 maanden, tegbn 2 pCt"par jaar.
O1'er whic~ so many quarrtlls IUIVtl occu~~ed r - c, C. A. DB VlLLIEI~S, , " ., lj .. l~" .. 3" "
aod are .tih to occur betweeu the British - ALIR. BOS}bN DB VILLU.a". ' .. 12 maanden telleo 5 pCt, f>t!'rjaat. ~

Aa"&o",k..,, ..oor dis()(lIllo ..-orde" oT~g.n eo
Goveroment and tbe Freestate sl\alt be, what i DE Bank !reel\ Renten op "".te D~poaita •• Is volj{t o'"r.og"o op Maqndag. en Donderdag.,
it was oot maoy mon~bs ago,remar!.able only !Maaodeu eo daar boveu, .. , ;1 ptJrcenl. Op laat Van Diuct"nr,,".
(or ba.rrenpesl and dreariness; and perhapa 12 II .. 4-; - J. W. 1100f~REES, Ca.hier.
tben we shall enjoy the speclacle of an aeli ve D' tt • .. . , I - - - " ~>. d" . h b I. Ireet60ren raeeru Dln(ldasrt eD, Vryda,:-., • 1D0r' A~llD(eu :-Zllid'Afrikansche Ban'!';;,
dU"llond . 1@gmgcommunllyonteao"·jtec"tel01Utom oYer Applioati~1I voorDiaconto t" K' dG·" II

R· r. p . d . b I' ' up e. 0..... oop..<lf tbe.oran~e lIer arom .c
nesea own to H. I 8IIlltM11, . I ~n en 'eR balf ""lUnt, uI worden gtgeHn '00

~J Qlltlet ln t.h • ..Atlantic Ocean. It may:. B. p, D1)' PLESSIS, Kuw.. bet iovordeleD uDWÏl!aels. .

TE BEPALEN BIJ

HUNNEN GROOTEN EN WELGESORTEERDEN VOORRAAD
VAN

LENTE EN ZOMER HA,NDEL
WELKE ZIJ

Tegen de Laagste ltlarktprijzeo aa.bieden.

NIEUWE IlIPORTATIEN '~fEr ELKE MAALBOOT.
,

G R OOT E E:X ara I TIE.
_____ ~ __ ;..i __ --'- _

BlEDT THANS TE KOOP AA::'i DEN ALLEIWE::'ïE::'i VOORRAAD

GEDB.UB.T K.A.DlEaDOEK.

GEDRUKT _OUSELJHE

GEDRUKT!:
G!:D.UKT

ioedijrerPrijzen, die allen tarten.

"JAPON G A RN EER SEL s,:'
Een uitgebreid assortiment van het bovenstaande is' pas geope®,

Bestaande uit Zijden Garneersels, elke klenr en breedte, 'Witte en Fancy Wasch Garneersels
tegeu een Nominale» Prijs, daar dezeivo gekocht zijn togeu eeu disconto van 33,1, percer.t beneden
de waarde. Dit perceel moet deze maand opgeruimd' wordeu. .En een L Job lot" van 4,2
Dames Zijden Zonneschermen, Ivoren Handvatsels, te koop tegen l~s. (jd. en 13s. (jd.~wau.rd
lis. Gd.

No. 9, .tDDEnLE,fSTR.t",'f.OPGERIG1' IN 1855.
h

£~jO,OOO.I{apitaal

Z W A lT E LaDIREKTEUREY.
I' Ed. Heer J, J. STEYTLI>; tC hn., Pre. ilent.
, .. W. :SJo:AI:LE, Vied Pl'~~id,ut.

" 'V. BERG.

NU TE KOOP
,

'Poynter's,&.Bra~drum!s bestegesublimee~de Zwavel
IN GROOTE EN KLElNE VATEN.

J, G. STEIJTLER.
29, St. Georgestrsat. -- ---,--_._--------,---_._-_._-~-- ---~--,.--_ .._~- .. _ ----- ------ --, .._ -~-'.. '-

,, tVellcll !
CC).,

liel!Cll !
I)El~ I~YL &

ol
'\1 -\X,...... ~"'

39 ST.GEORGESTRAATI

de hoogste '~E=u·ktIH·JZCi.
III (tl cl ('. ~\ I' tik f' I(~ft •

UNION I' 1A il!A N ti' I~N ,
VAN DE'R I~YI~& CO..£11 j,!)l5

'r>5,!);)O
39 ST.'·GEORGESTRAAT,

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

l\~ALltIESI~URV Koluniale \" ees k :lmf>f
~Ia.lt~chapp) .

en Trust
" G. ~hBCROJI.

ToT .bet Ad'T inistri>ren van Eillendornmpn 11'0 BM'
. d~ls ","artoe dn.1 ~e w.tti~·u.1 IVOI Jell aallg-.t~IJ

,.1. Ex ..~ut,ur~lI. Admini.hateureD, VoolIden, Curtl·
toreo, Trusters eD A~eoteu.

DIRF.CTEUl!l!l'l

De IVel·Ed. br . .T. G. GLA~Cf\E~BERG. Voonit!er
,l~ .. L. p, CAUVIX,
" .. }o;. LANDSREI~li,

Jle FA..I, he~r. P. E. DB ROUBÁIX. L.W.It.

Ue W~l·EJ. hr.,If. !II. AIWEUN~,
JO F. POUTEH,
.. W. J. VAS DB VE~,

Aanzoeken om DirlCOnt". wurdeo d8~.lyka; RIlO.
lI'enOm81l.. De ~ ..n" /leeft reDt_II op V""t. D~p"..itn
UlI:eo koenen die UIl bet kantoor d.r Bank kuor;e
...erllomeo wordeD, ;c

." RI,lIaal £20,OUo..

Tt'lóellw~ordiJ; ]\'01.. 1111&;.11i"plf:Utl O[)GERIGT
.l:22.u:lo

M.\ATlr 1'351)31

OPBETAALIIE KAPITAAL £l:l,218
HESEHVE FONDS... J; 1,6U,s 9 6

S. V. HOF11EYR, Kusier,

DmECl'EUREN'PAARL BANI{. Ve Wel·EJ, beer 'F. L. DB l.1':TTRE IlICCARD
VO$zitt ...r,

" A lf ~IOORREES,
.. lJ.T S\IIT,

.JACUII i\1ULLEI~,
" J).l ..AC~E]DIAXf

}[ U lJln:EFF .
J J ÁLllEl:TY~,

~'':)ftlinaal Kapitaal,
!JpUetllald Kapitaal,
l-:'cser .." Fond~,

, £50,000
30,000
10,OOt)

.;

~ \

lltaapatad enWellington Spoorweg
TIJDTUIL~-NOV. 1871.

RED.

"DJ PBOTlOTBUlt,"
, '!- ...... BRAND

Assarantie Jfaatsehap",
I,' MARKTPLEIN..

"

o - Il 9 5
0-41'\ 0
31 - 0 1 ('
(1 -10 n ()
9 - (I 2 0
5 - 0 5 H
:l - 0 :J (j
5'\- 0 1 5t
0'-0150
7 - 0 (j ,

~~rg ~ ~
4 _;_ 0 14 G

__ 1_11 __ 2_

Laatste Bonu &aU Veraasureerden toegekelId
10 percent. u. m.

J'. m.
3 40
3 .60
4 20
" 52
6 23
5 67
6 20
6 28

U. Ill.

VItHTRF.K'· a. ID.

Kaapstad .• I 7 16,
Zoutrivier ," ::1'3 7 es
J)'Urbau WeK .Ó» , 12 I .. 63
Eersteri vier . . 21 I 8 21 li
Stellellbosch , 31 B 51
Kl"pmllt8 •. 42 .9 23 1
J le I'aarl 49 9 46 I
l.adynreyBrtll{ 61 954)

AAI<KOM ..... :

WellillgtolJ.. . • . 68 I 10 13 6 47

DIUKTEUB.lUI:

De Wel-Ed. Heer W. C. Kurs, President
C. H. BOSENBERG, Vice"

J. C. HOFMEYR.
P. U. LEIBBRANDT,
P. E. DE RoUBAIX,
IZAAIC P. H. VAN DER

POEL.
J. C. WESsELS,
CHAS. BARItY,
J. J. HOPMEya,

If

I, "
" tt

II ".. ..
"

"..
TERUG,.

A.UDITIUREN:
Heer J. J. STEIIfLElt, Sr.
H S. V. HOFMEY!l,

"
~ Wel-Ed. 2

If

STATIONS.
Agenten in de Buitendistrikten

Bredasdorp, _ De Heeren Barry en Neven
Beaufort West, De Heer W. J, Blore
Burgersdorp, " F. ft. Teonaot
Caledon. ' .. C. A. M. de Vos
Calvinia, De Heeren Gebrs, Heilbrun
Colesberg, De Heer D. Sluiter
Darling, lf M. Versfeld
D'Urban, "F.J.v.H.Duminy
Fraserburg, If H. W. A. Cooper
George, .. S.;J. C. Gird
Graaff-Reinet, " F. K. te Water
Heidelberg, De Heeren Barry en Neven .
Hopefield, De Heer A. G. H. van Breda
Murraysburg. De Heer G. H. Meiring
Malmesbury, Malmesbury Ex. Kamer
Mosselbaai, 'De Heeren Barry & Nevpn
.Montagu, ,f)e Hel'r 'J. D. van der Merwe,
Oudtshoorn.De Heer G. Reitz
Paarl, lf A. J. Becker
Piketberg',., .. J. Zoer.
Prins Albert >#.. Z. J. Muller
Riversdale, If 'V.White
Richmond, " W. C. Perry
Robertson ., J. S. Lewis,
Siruonstad, " P. J. lIugo
Stellenbosch, " P. Korsten
Swellendam, " De Ed. hr. J. J. Barry
Tulbagh, II B. J. de Vaal
Victoria West,.. J. Adams
Wellington, " P. J. Pentz, J.F.zu.
Worcister, " J. Lindenberg.

~./- ...

...___--- - ---
u.m.
a. m.
6 30
6 48
6 5B
i 21
7 fill
B 26
8 IH
9 lB

u. m.
p.m.
3 0
3 18
3 28
3 51
4 2;)
4 66
5 42
5 60

vf.RTRI':K:
WellingloD· ..
"ady Grey Brill{ i
Pearl .. .• .. 9
Ii.~aplllutil.. .. 16
Htellen bosch • . 27
Eerste Hivier .. 3i
II'Urban Weg .. 46
Zout ltivi'lIr ,. 55

" 5S 1
,al'llio:UST:

Kaapstad 9 26 6 o

1I()OIl. J'. J, I'ESTZ. J. F.Z:>;.
Nov. 13-_Malkthaal. Wellington, Schapen en

B,kken, van H. I\.enuedy ,
DOOR K. DE LINT.

N .,V. 1i - Biesjesfontein, Malmesbury, Scbape~,
Rokken, EI,~18, ~le·rie~. alsmede IIui .. aad et.z , IU

deu Boe-Iel vali wijlen H. A. Molitert.
DOOR BA.RRY EIII NEVIltN.

Nav. H-Storlll8¥lei, RiT'ier Zo -der End
Koeijen, Vaar-en, Bullen, I'n7.. van Chas. Barry

DODR Á. H. MOORREES .
No... 21-Darling, Hamels en Kapaters.

VEHKOUI'I~GEN VA~ YASTE GOEDKREX.

DOOK I. WEGE.
No ... 22,-St.II'lIuosch. Verkoor-ingen 'an

VU8te ril Loss- Goerleren, ·Aand,·~leB e nz, IU deu
Boedel va« wijlelt Jo~i"8 H,,(J,lIalt, Sr.Schaal van Prelllien per £100.

DOOl! J. G. STEIJTr.ER. O.Z':S'. ,
No •. 21:"" Th"Ulliskr,HI" afjerlinji. Tulbl\<.!h,

d~ plaats " Th~o"i8krail," iu d-n hsolveukn
Boedel un' P. J Mlllan .:

DO!Olt liE HLLlEKS, MARAIS ES C').
Nov. '4.....,Kl<in Ura~en.t"in. een Ed. l!e'pl!cn te

Klein Drakenstein, er. Losse Goedereu ellz. 'lU dell
Hvedel van wijl. n T. Benjamin, Sr.

DOOK"""'__
Nov. 30,-" Zand'font'eilJ," Napier, de ph.ls

I. Zal,dfontrin," het \' ee. eu and,r" Goed"reu, iu
eien B"ed·' Vali wijlen M. C. Vos, Scholtz.

i Waarin I ' WDarin
'Izich geelll'j Gevaar. Gevaarlyk
gevaarlykei lyke (loe.: neriogI Goederen I deren ! gedl'e\'en
i bevinden. ibenttende: wordt.

I, Gehou:en ~jl, s. d. I, s. d. ' £ 8. d.
Haksteenen o~
KJippen, met!
Platten, . 0 Il 0 0 4 0 0 '\6' 8

2. Gebouwen vanl
Hak8teenen ofl
Klippen, be· I
dekt met ).,ei'j
jen, Pannen of
!If etillen, I 0 '2 6 0 "II " 7 6

3. Gehouwen valli
Baksteenen otl
Klippen, met jl 4t
Rieten Daken. (1' 17 6 1 0 0 1 2 6

8CRU IBEHlGTEN.
D~ olldeutaautle ScloutIlIetsttr8 ,r.ulltll :ul' de bj,

gem.elde dIlIllIrI! eli plsstsen I'erkoopi .. ,{
houdf'n Van l'et "ol~ellde vee, ill. '

dien bet lIiet te "oren
wordt gtl08t.

Nov. ll-G. S. Thpron. :Sutherland, di.trikt Fra·
8erhurg.-p,'n ro·d~ehim!lld Huinpaald nieL r:;
me, kt, rcgt Ih,'up la~ec dan IIllkerhcup, UlUrrl'nl il
jaar oud •• co roo thrum H,uilJpa.arU, Diet g-fmc. h.
omtrent 11 j8"r ,uuo.

Nov. Il ~H. J. van Xi· k"rk,Wel~vondel1, A'd,e·
ling H0[>f' T()WfI.-f'ell bictkroole 'Os, 7 jaar oud.
li .. keroor Kaff"rlllerk.

1\0\'. IS-D. J. Rossouw. l\fontagu,-een
,waTte Bul met wit'e 7ijden, om'rpl\t 2 jaar uu<l.
. Nov. lS-J. J. G. Strijdom, Calitz.dorp, Melee.
h"g Oudu;hooro.-~ ...e" ~IHrit! Paarden eell Vos
en fen Schimmel. ·met bles.

No,. I8-P. J. COIl'a i. Rietvlei, Warm Bok-
It:e~eld, -eeue Ijcht~rui e !tluilezd (Uerri ), geeu~
lowrkcn omtrenl 6 la.r oud, '

Nor. 21-J. H. Pienaar. Acbterste omtr~k ~8n

Koud ~okkcveld,-een dvnkerhruin H.uiop:urd
IDE't kol T'Oor den kop. omtrellt 6 jJJ\r oud.

Dec. 4.-C. P. Bland, Calvima Afueeling Cal,
1'ioia,_n donkerbruinc ~ierrie, rl'gteroor 8ueedje
vau V'l(en en halvemaau van achteren linkeroor
winkelhaak van achteren. ,linker achU:rpOvt wit,
gebrand op regterheup 4 L of N L, merk onduide·
lijk. ;

-------------------------,--
i Speciale AS5urantien volgens den'aard der Risico. .,

POLISSEN GRATIS.I
I
i I[~ De Bonus aan Verassureerriell by de
laatste Algemeene Vergadering toegekend
bedraagt ,

10 PERCENrr
op de betaalde Premien, onrvang-baar hv de
volgende jaarlykscbe vernieuwing huiwer
Polissen.

S. J. DE KOCK, Secretari~.

PR1VAAT LOGIES
dojIS te bekomen, met of zonder kost.

jonge lieden 'Van buiten. die eene
Kaapsche School, bezoeken. alsook door
eeliloopeode klerken enz., ten buize van den
O"dergeteehnde, die eenige kamers V8n
zijne ruime eli lucbtige wOlling beschikbaar
hedt.

D. P. MARAIS.

\1 A Jl K ,~ P lt I J Z K r\ •,-
ran <1':11 8 lotfde-n 10 ].,-011. ·18il.,

K",'r()mstraat, Kaapstad. ::. 8. ,d. £ s. d
8~n bso ~or,lapl ... lf"', D :~ hu.," 3

k 1!'£.A~ijn Pl·r legger ' 4 IH
3l:.! Ib, !:WIer. JI"r 10. 0 1
i leg. Rrondewijn, p, lpg. 10 0

Eenden, per 'stuk 0 1
J5!) bs.Hanr. p..r3 bllSh. 0 I)

2ï vr. H"-"!lrc-er". lUO lb. 0 1
Hoellf!ers, per stuk 0 1

9 hs. Koren. JIn 3 bURh 0]5
Limoenen. 1>. 100 0 3

11921b H.ozijnen.pcrlb. O\)
42 b~. ROil, per :3 busb. 0 7
136 bl. (; ijen, p. 3 bush. 0 5

,,/\ ,,1'\ s n:1t i\NHRIlINO FN.
Nol'. 12, ~ipuwe MaRn. 6u. 23m. namidd agl .
Nov. 19. E~"te Kwarlier, lOu. lm. voolwiddags.
No". 2i. Yolle ~hall, 3u. 7m. voormiddalr8
Dec. 5, LaatsIe Kwartier, 8u. Óm. voorm.iddsgs.
~~c. 12, Nwu",,, Ma...n. 6u. 23m. oa.mlddags.

SHIPPING INTELLIGENCE.

TABLE BAY -AIlllIl"BD.
Woensdag, 8 Nov.
Donderdag, g do.
Vrijdag, 10 do.

8 W~ns, 8 Karren,
rt) do.· lO 'do.
29 do. 1:3 do.

'.

81
II

D·~J- )UreI
eJiS.,4•ft t.9
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