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Enllte18nd en ,le Kaap"
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.llLUII'I"'U. in groote: vm-scbejdeilbeid.
eene iPas aangekomene dame

Zekere

_!f!l
VERK

POrtilli&t1Itf>E~UI; Zakken, RugS en :~tl:1]Dl[)8D
'~IIU64ilC18 Heaiden voor
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Kaa..,!te landbqu-
eigea argelOOlheidi in
daar ftIl &ija gouden
si~o beurs met $ti

ICbllPikls~ Ja ill. handen der

oogat sijn uit ;.u.
V.._P .Kouingrijk heel

filG~:::r:~:~IDen, dateeu groot'I hDD.De dienster, aau
Mngeboden. In geen,
bUD eigen Gou nme·

ónl;vaIIlIN,n. Gelullie Ta.f: be
.tMni te d_ .'

nih-tl8rlll!icle Oommi.laie in R. d
oreeid,en.ICI1&P1 Graaft' Melito ter

ODlmicldellJlI:eb.'ll~llijlKno atutkundige RIl·
mQjt»rtliIlD&nlen.is JplCbat\,bebbende

h&I.r\(jioel berei kt.
wbJlvaiilinfl bi.. lCtl~ eena beteee Item·

De ~a.~en
De hgt" *Il-~-+;"":-d-';', een 'ovenigt ge.

vende +an, de I-keni ib Baalltolald, &egt 0. r..,
dat o&cboon bet nien'" uit die landstreek seer
draal is, er~. toCh; iets blIkend ja •... n de.
gebllurtenia8eD,i di.e R~oleiding bebbllo gegeven
tot een botaiogj op 1.1; ~n.rlag tllSlCben ~olo-

IChl'ldleJI,n.,.w.,óQ&., Del CarringtOn' en Lerothoc)I. KUDnen WlJden
_tap, door de o*te~ne BuIltoe geD~~e.n, al.
Diet. veront:ecb;tldigeJ)., toob kannen w.J alt de '
oot .....ngen , bIItigten ;qpmaken, onder weJken
mvlOf'd zij I aldlu_ ge~deld hebben. ZOO all
wij na ge~oo~d he~'bien, heeft Le~ gmote
lD.o8ijelijk~eo gehaP, om de hoofdeo ~e verza·
meleu eo :)laioe.. Jl8eft tot het ~tste ~
gewe~erd »m 1 ~ë v~~ering bij ~ w~nen.
)lorij~ be~ seadlR~on ftIl deu Ee~
A.. Kabine l(n~in E*~) w .. de .. nge,,:fJSetl
plaata voor ,;jl \'er ~enng, en de ~eer Or:peo
w.. daar ~1a rene~~woordiger va~ het GOII.
nrnement I heeo ge;ppden, dur men: m~nde,
dat de t&geD1roorditiheid van den h~r ":prigg
_iecbt. zoul_t,k ken PIP. ?e 'Vija:ndige; gev~leDl
te ",ratetfeo.! He~ 'blijkt. me~,. d"t de ~heer
Orpen soo !'fente bovtjD: den Kolonwff,n, &creta·
ria "pbevbn ,..... .r.nt in de oogetl der <>nta-
vredeo Opl rhooftie~ ~n in diA van. h.onoe! vol.
gelilli(en indt !lij ~k slecbt.a welnl;; ~Ioof.
Hoeseer w . dit !ei,t"obk betre.ren, iajbet n~.
geuataand de' volle \ waarbeid. Tdln de :beer
Orpen, ye '14 v~o de heeren RolianG en ~
Cochet, te Morija ~k"am, wareD de opper-
horfden l' ds: aan b~t beliiiadalage~, ~taea
had bnD jn bealai~ medegedeeld, 010 ~ beS
Gol1verue ent getrO,uw te blijven "n hn'll ge.
Hgd, dat hr' t tegen de: gewoonte der BaÏlUtoe
stned om, geheel ~n: ,al gewa~nd lron~ teia::==:·~:: _,l ......... f>ftl!8I' ~~,~. bM,\MD de; v_metde o,per.

__ nL: Ii.de v~; ~ '~, ' ,yet,
oScier. die wne cic~ selv.~ bet regt heli~' - ,I

W8l1l'1(401)81'11 'faD een plutl naar &!lderopge- gd, om di.,genen )'lop te eten, '? .d~ IR bu
had :tllI laa~ hef 1l'80~gen o. Sehlltte wijze van handelen n~' t konaen overeeil~m!men.
ti 1Ie"ea; de prWonie,. i.. een rilwe, "giJe oe OpnA1"~.....tJOD ',den b.i.em..• ~,nDe i,I"ni1'811 men Ion noOit venrNht ~bbeu, da& r-' ~L' .~ • r-~

,meitj~1 u liefde voor lulk AIene <Qerbni~ ovtl,J' de beáób"_'fen 'M!raobnJdiog~: de dag
Toea se atte g.nnll'8n gellolD8n "..erd, de 'gelogd en sich bereidM¥'kla&rd'bo8te.!te bê.aleD

lZ'IIIe mei.je w rdt Ilezegd bitter ",haild .. hebben, en comparl-je te !Mten ~ .UH,!elie 1Q~&de i
• 11 nr. e dat lY hem DOOI'lOU 'erlat@D- magten geledep ~ebWi_~ d~aa~ wu ,
iilderdaad wild~ 11 hem naar Dofdrecb~ ~e,..lJen de heer O",.~ D~'~ tti'D~ee~ en '
te voet, en va~ IUIAI' Aliwal Nodrd-..;e .,.tand toen _telde) de eer S~ siJIl~.ui:;;_ '. fil :Y&lt, :
,';'n 150 mijlenrea mea kon baar "ech~ tilet groote hetwelk ióbie d. dM leenige we ade 001- i
saoeite verhin~reo. lalke te doen. !Indieo:,het maar j ! ' ; , ,
'!hw ia die g8boord hebben-fD&mel,k dat d. hamels 'f<MJrde IDILIÏItrUeD moea.Ii8D iko~, en i
®gelu~ la ncb binoen kort ee~e moele, beno· dat sij eenJge ~were!1liJII teeil:en baq~8l' ~~iJer. '
den-d1ll1 verdi"ni Sehatte h!lt IWUl'lltl It~f die het werping zOad,u aAti"l'ren. Aan df*! IMtate j
"et toelaten 111&1'. Hyl8jlt dat hYIY.Dwettille vroaw voor"$&rd~ ~i1den ;Lerotbodi en ~p'ne :~roe.
~Iat.n hadf~álCiat IJ ".lai. - en kon 'nIet of wo~ ders J.iet [voldoen, c?p' grond, dAt "j d8IDeen
llie VOOl' een yent een biet)e' grllb' (kOlt) kooken. principe 7.1U I~IJ prij' geveil, dat jliist ait.olei-
$Chllttl ia 0l1li ,IAliwal terug gelond,1I.. ~ di u, 'h . t ,..I'Go
; WIlJrKLlllt du Nun",s 'VAN N'\lTAL.-;.Het vol. lOg uarl r' !{t'iVen t(W un vene klgen. U-
gende ia ee Inrkort ovenigt, «oor D1Ïddel van vernemen. Golt h""Hlen zij geen luSt peraoon• ;
Webttara age~lul1r oDtVIDllen. Ui~ nurtiaD wordt lijk voor ~en M&fJï4ttnat te komep, daar zij'
,"ordt Ilemelci~dat drie ge"aDlleDllD"oor @o J4ajrlr- zwk: eeu ,oorwaarde jslecbta beacbollwden alII'
(nat lI'ebllljl't lijD ala beee~lIldigd ,nn diefstal yan het midde~. 011) in dijn val gelokt eli ge~nJC8n '
~l1ile'lell. Het rapport zegt dat le vlin" Kupetad gênomen te worden.' Er beatond~ voor 'ben '
lomeo en datl hlln oemec li jo friday'~ Solomon, geen oowi,Pi, dat bet.lQ-ouveruement lcJpregtelijlt '
Abraham Pe. en William Petlta. Bit het ver- met ben h$.ndelde. en men kon gemAItelijk be.
lioor bleek, da~ in lien laatltln tijd ~ mallëzela nil , i. j "-4
!lilt gJuemenient glIltolIIn sijn.' De jftv&ngeuen grijpen, d.t ~ij in ,..l1U acb~oêtuil Vet'!lterkt {
~in ungehollden:-11e heer William ~ Parker, werden, t~n zij delL\~olonialen SecretarÏJ naar '
1!eetaurder een.r handelafuma alhi~, ia Qiet doode- BloemfoQtriu ~on y~rtrekken. in 4e bObp om
ijjk gevolg v&!llllijD paard geraUeq.-De ';lOm!? "aD President I~nd té1 bewegen. aan' de gren.
de bark ~ ia voor £10 verkooht.-m Duitl!che zen nn B.,.atloland ~n vijandige dtmoDatratie :
~boéner RMIlt+t-, die onlaDll'll ~d inaar weer te maken. i H'et Tal~ ~ol_trekt, niet ~e verwon'
"ot geraakt w~. ilna het 10000n ~er lailing "11'$. deren. dat I, ziJ' r' dacb .....n, dat het Gou,1V'et'n1:Jweot
'eard. De be~nDiog ia milt d. IDwbabt ROmDta -:v.,.
Me\wajrt.-~.n deo GoaTll'rl1l1U en hilt UitYDe- voor ben ~n fal geriMiji zette, en dat' de onder- '
iend Bewiod ~ een talrijk getMkende petiLi.egelon- hand~lin~n efnvoa4ig gevoerd werj:len 'omtijd :
'dlln tejleDdeai~oeriDl1:"aD het cloocivoDnia,oj!deD in. te wlnnenlen nergenlilandera voor. ,
allder Bob.-Qe twee Y8noootlD vaD de ~)Dhande- Oulanri b~ er bij ~oep" een z.eer in~ret·
t.al'lmma Degltn 8n Brecillll djn be~t '~li.ve- .nte pligt~gh!id pla4t"piealleen doord~~JWBatol ,
ijjk met £10 ep £8 68. Bd. 'foor het nr~pen vaD in tijd van: oori!og wordt gevierd, en ~~n "ij
een bottII pontek. Ionder daartoe: gelicentleerd te eenige bij~nderhed~;ontJeenen aan de NcniAem
iiin-De Kam~r YlO Koophandel h,.tt .. ~ commi.. t:
lieaangeeteld ,m ltAtiatieaen iu,te, _el8n in Ake PM. Be~ op rbodfJ b&d. volgênl' de bevelen,
4eo llpoorwel!'.-Uit MAritaburg kOzPt het.}'berigt, dat van den hpof, 'doktol) aan al de nalbijwonende,
}lej. Mitcbell, de nollW nn eeu kler~ op hei Koloniale boofden kt.nd 'ged~. O~ op een áange"Men
aaotoor sich than. in V8l'11lrerdebe-".ring',beYÏndt op dag met aI de weerll!&re mannen lijn dorp ~
áe seer el'Dlltigtaanklagt, dat lij beinpt eli gevangen oozoeken. I Op den ráatgeetelden d~, toen all8
tenomeo il in ~n kamer "aD den leer ~n, Weet ID&Duen ~cb' ia b~ dorp venam~d hadden
~nd Hotef, ~'l"'ijll1ij.~dg _llel~t .. ~len. M~ (vroawen/Worilen bij' 'derg-elijke ve-Aeringen
áegtdat al) nIe, well bl) het hoofd :18.-lJi Verulam· I k ·',Il-
.jjn nog twee fl'llOnen g"lTlllteerd in bef1te.kking tot nlet toege,llte~). zeide de do tor hu" dat ied~r
'en jlI'aw~.lijk m??rd, aldaar ee~~e m;and811 po der aanwezigen Il.. r den' naaJtbij~jnden
pleegd, lI)nde dllltl)da de o"erbhjfeele!i nn den _tl'OOlll mpeat gaan' en sijn mond: vol "ater
termoorde geyondeo in een I&k ~ggend,e digt bij TUllen en uitspawen iu een pot, waaronder door
liet oade hlllpitiaal.-De Kaffer die !n8t d, achttien- den doktor een vuur. ",u aangelegd. ' Hei dool
jarige ,lo. "tlIr Lvan lijn mellltét digt bil Pinetl>wn deser cerelDo~e w,,':om bet _pllUg 'f~ den dap.
t· door~~glllln, 18 in hechtenia ""nOmNI. !Beiden he- pere met da, Y&UdeJ.i ilaIaard te meqgen, coodat
tinden nch tiu!- ill de geV&n1enia fi8 VertiIam. Iedereen Iqet een 'foldOenden moed JDU bezield
i ::::0:£::= i ~ worden. Jlaarna w~~ eeD jonge atier Daar de

Aankomst v~n de Ma.alltoot. 'feelmal : geid","eij en deo krijgslieden
, I . \ Dll door d~a :dok~ 100voleo, bet aier bij de,
i Giateren a~ond mj laat i_ de, maal boot Teu· horenl ~ ~ pakk.tn, en op den grpnd te wer·f<'" aangekomFn" .Zij bad bij d~ 90 pasaagiers I"n. Toe~,dlt ged~tJ w&8en het ~ op deo
pn boord, waarvan 28 ToorkoDl,en op de Kaap. ' grood werf! v~tgeqpudell. kwam de doktor en
,tadeCh", lijst,1 namelijk,de damee Hayee, Loaw, ~on plet; ee~ ~r .~.me8 den )Voorpoot te I

J{IDgger', Diver, Jonetl, de beer; en 1I@j. He"it.t TIllen en -p~ dit U~cbaamcieel bij den scho.· ,
,n Scblingei't Kommandear &inbri~ge en de der at, t.e'i"l~,het vri ~V&n..h~ ligcb~m ha?gt'n I
beeren Dela.ri, Fruer. R. 8w~rd, E, Job, J. bleef ... lO; dlfl t~entlJd ,doodd~1I en TIlden I
pq"er, ,M. Jf Hand_. J. Ruuel. R, Laa'h, R. de kriJ~~ een ~O:Dd en maaktéill dien ge- :
Pertbold, A.. Illacnaaghton, J.' N orJia. H. S. ~ voor ~en :pot. pi poot eD de b.!JDd werden ,
noth, A. HeriDanne8, A.. Curlijl, F. 'ox. Deal- nu I? ~ pot l,ged-.;' en gekookt iJDet eenige,.'1, T. Greth&n ell C. Timmiós.:; medlc9ne~, '" ~ noeger 'fOOI! dese gele-
, Onse gewqne telegrapbiaehe bengten Dog genheid w~ bl!rei1l'

1
Toen bet ~leeacb ge-

~iet ontvangep sijnde, geven "ij voor dit nom- kookt W~lve~e14"D &icb al de JD;1mschappen
...m..... "L I iner de voor.naamste bllripn llit de bladen bij om den.~ "iurn&; d~ doktor bet :vleeecb op-

"ijle v&o aanl.tipping. :; ~ ... d en Ta st.ak ai.Dl elk <Ier aan,,:ezigen aan,
Het. blijkt, dat de uit .....l~r de B6t&cbe be. bood. De,.atl~r. ~ntnuobeo l~ ~~n en

no Candabar op ~eG ooltgerend~n i dODd op stin dne " , n ; ,,,&oneer -U atll bIe f
~. wel mét IUCiC8fI bekroon, I 18,' .taan tot ~t 4e pot i~ leeg aegetenl dan werd

die sware ~ers h~(tl gelu,t: se'f8n Mllka ~"d llIa~a ~ &eek~~ roo~ den
6:fIi,CÏ8mnged~ en YlJf gewopdj en oog onge MDataa~d~n .O!)f'log"~ "lel de at-1ér. voor dat
_d2()() man op ,bet alagveld I.ob~blev_. de plefPig~1 W.. ~,dan gold KnlD

I I I. ,

, 1

,
VAN DER MERWE: BN WaGl!:.

Oc~l~r 12~'-Calvinia, :Vee en
Tan J. A. v. d. Mer"p.

CHAS. 11. FRTIS.
12.-Moddeifotitein,

Mc'Gregor. ~

VASTE GOEDEREN.

meats,' van
zekerder is. s het '
tamelijk algemeen, erkend,
land, zoo alg dat lder Oostel
distrikten is, de dssenwagen wedijver
met de locomotief geeoszins, behoeft
vreesen. En deze'llitkomst,:zo9 geheel
schillend van die iri Amerika, duidt aan, daG
spoorwegwerking -4aar onder ganscb andere
voorwaarden plaat~ vindt, GInder voorwaar-
den, welke het .trai1~sport van goederen ge·
doogen tegen prij~en, welke heel wat l~ger
moeten zijn dan di~, welke ond~r ons "poor·
wegtarief in zwaog aijn. Eep schrijven in
'de Árgus van II Ap Old Colonist," thans in
EDgeland woon~tig-dle wel niemand
anders zal zijn d.n de heer, W~. Blore,
voorbeen afslager! te Kaapst4.d en :Parle-
mentslid voor Victoria West-rbevestigt
dese opvatting. lp eene verrlijkiDg van
Amerikaanscbe tarieven met ;het onze tre-
dende, toont hij ~D, dat ter!rijl wij op de
Beanfortsche lijn GOederen ééu:ton wegeDde,
sleents 338 mijle, vervoeren voor £7, dat
gewigt in Ameri~a voor hetzelfde bedrag
3,3'60 mijlen, d* is tien maal verder,
vervoerd wordt. I Een mud koren kan
in Amerika seo mijlea l getranspor-
teerd wordeu voor! éón shilling en zes
pence, terwijl hier! voor hetzelfde werk der,-
tien shillings en ze~ pence zou geëischt wor-
den. De jaarlijksche opbrengst onzer

vr , '~poorwegen word~ berekend op £600~000,
! maar hadden wij !hier het l~ tarief Rif

! ' Amerik», dan zou: dat bedr!rig Rrt slechts
Goe- '£70,000 moeten go/ednceerd ;Vorden. Dat

wil z.eggen, Spod,rwegvervoer is in Zuid
Afrika negenmaaH zoo kostbaar ala aan de
andere zijde van d,n oceaan. 'Oeen wonder
dus, dat de AmerJkaanschEli boer producten
honderden mijlen toet voerdeel kan vervoe-
ren, terwijl de ZWd Afrikaansche dat geen
tientallen van mijl!,n kan. En 'daarbij komt
nog, dat, terwijl d~ Trans-atlantische spoor-
wegen, niettegeIl81laande hunde lage goede-
renschaal"de rentep op de aan dezelve beste-
de kapitalen te za;nen met 'ongeveer 21 per
cent goedmaken, de Zuid Afrkaansche,ter
dekkiDg van renten en werkonkosten nog
£300,000 nit's lá~ds algeIlleene inkomsten
verslinden. De "OIP Cape Col~nist" merkt
op, dat indien die'~w gevoegd werd bij de
tra.nsportloonen, qie zouden átijgen tot 40
percent hooger dBn het ossenwageDtarief.
Met deze cijfera v;~r ona is het inderdaad
bespottelijk, de Iqap iD éénen-adem te noe-
men met Amerikái als een land voor spoor~
wegontginning, 0/. bier daarvan dezelfde
nitwerking in de ~igting van prijsverlaging
van prodnkten te /Verwachten !loladaar. Men
moge bewereD, d.t juist eEjn laag tarief ge-
l~id heeft to~ .he~ ,norme v8noer op de Awe-
nkaansche hlnenj Maar welke spoorweg-
mandurftaanbevelen', in bet sohraalbevolkte.
bárre Zuid Afrika betzelfdetarief in te voeren
als in het op .ijne millioenen roemende,
vrnchtbare Amefika? Men JDoge staande
honden, dat sJ>O<twegen een haast onbere-
kenbaren invloeC( hebben uitgeoefend op de
groeikracht van fen Amerikaanschen land. 1,320 ba~._n...
b "I "I' ook op een w....... vali *"'~,olJ''''.ouwen ml] e aan ml] én van nJ e ' H

h
~b

I .. I , KT GR1Il1U IN
graanoogste? e en aten V'ernJzen, waar nn ... rblijken hOluri:riIn,r>Od
voorheen DIets erd gekweekt, en sleohts ,riYier worelt op 6
eenige Indianen! nit de jagt hnn be-: aat d. PondOl al
staan trokken. ; Maar juist, dat bewiJ'st,: .n dat Ihet am.nt._:~ ~ , n
hoe breed eenf' klove er gaapt tus· I
8~ben de hnlpb~~ne? van de. jUap en A:!De- !p.lbn~d.1II
rik&. Waar ZlJ* hIer del riJke landeriJen, ! bet<~,enil

7 wachtende op sjoorwegen Om mede onder ig deu ploeg te wo~den gezet! ' Zijn zij gele- i() jt gen in de rigtin~: van Victot?a West, van
6 Richmond, of, Vtn Cole8~rg? De lezer
9 weet, dat, zij oD~tukkig in haaat geene noe- ,h••m,ieo
8 1~ men8waardige.m~ in ons !land zijn te vin- I ,~ I den,-dat niets, zelfs den Mal'mesburyschen : d

<» graanboer,meer ~ratomd doe~ staall of onge-, saak
~ I geloo'Vigel' de schPuders op~eD,dan wan-, D; Ineer hij hoort v~ Ameriwnsche landerijen 'ieDd: olliciel~n
,} in welke een mij~enlange VOÓ'l', in regte lijn ; ~eze .~ het iótl'ffllrDellDïllt"'trIC)OIlL
t I kan worden get~kken, zopdër dat ue ploeg 19J1Pve In ~ HDd!l~'
8 \ eenmaal beboeft lPp~igt té worden. Wel is Ilrénegen IOQ~en IlJD~ I " d't Il ' . d . Z'd' Bulltoland dieDIt te9 "vaar, Uh 1 • ~ vo t nog DIet, at Jn UI heeftgieteren a'fond
6 'Afrika vols~rekt [poe IIJX>O""egen dienen, teel een
() aangelegd te warpeD, maar' wel dat men bij QYerw&lf1ll:
lt den aanleg met~ de niterste ~oorzigtigbeid .nijw~lligel'l
o d!ent te werk te ~D en 'fqoral de eigenaar- ~~
~l dlge omsta~dighren des lan~ niét uit he' ;::-_: ~

oor ~.,yerli .... f ", , :

: I. 8, MAIUJS P;N cO.
fSeptemoor 21.-Paarl, ~&8te en

dtren, van P. A. J. de ltoubai:r..
ISept. 29.-Klein Drakenstein, Vaste 6nlll.J!'~

Goederen, van J_P cJeVil!liel1l.
J. L LlNDl!NBEIio SN CO.

September 25,-Worcettter, Vastl.roll·di
D. J. Jacobs. :

B. JON&S EB co.
Septemoor 27.-Rondebosob.

W. Cloete.

October
J. DyasoD.

I. W. MOORREES
Octobllr 13 an 14.-.II ....I1~""

en Losse Goederen, 'Van J.

, B.
, 107 be. AArdappelen, pr. 3 be. 0 15
:60 lb. Boter, per Ib. ... ,0 1

Eenden, per stuk ,0 8
Eijeleo, per 100 .; 0 8
H06Jlde~, per stuk 0 2

SS be. Uiten, per 3 be. ..: 0 14

Z~tllril\:(,
MaaDdl\g,

, Vcm 16 '" I! &pt___
AardllppeleD. per3 be. . 0 18 0 - 1
lloter, per lb. .. ", 0 1 91- 0
Beet,perboll ' ij 0 2 - 0
Bloemkool, ' 0 0 2.- 0
Bollin, per stuk .• , 0 6 3 - 0
Eij_n. per 100 .. '0 8 1 - 0
F...ndeo, per stuk: " 0 3 9 - 0
Ou_o, per lItuk... . .! 0 5 0 - 0
(hoeD. Erwten. I... 1 0 0 - 1
Of()8l)eUijen, ' . 0 0 0.- 0
Hoend8l'll, per stuk '. 0 2 6 - 0
Knolkool, per bos, 0 0 li- 0
Kropal&, i 0 0, ot- 0
Kool, per stu ' .. . t 0 0 2 - 0
Limoellen, per 100 . 0 2 3 - 0
Loqnat.6, " .. ..~ 0 1 6 - 0
Nartjee, per 100 ,... ",,0 1 6 - 0
POJDlIOIl'8l1,per· ruk 0 0 8j- 0
Patatilll, per 3ba, 0 7 6-
~ per 100 I ., 0 IS 1_
~d$rii. per bot... 0 0 lj-
UijP, per 3 be. i.- ..i 0 16 0-
Wo:rte1.. , per 00. ••• 0 0 1*-
W'ltt. W-ortela, I,... ..i 0 0 1.-
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