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T,! ~'BITULIDII,"

Zeer

DE inteek.euiog op riil
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j-,ar. fJOQI~it betaal~aar.
Jal h~, tweemaal p<r wet"k

I!if' zij die voor het
bedanken moeten
kennis geven Y&D hUll 'lrrir\...,' ..m......

I
F. Heer 1h:"*:RIK O.t.BBrRL
Piaate •• \' ij"ef ..llei," v~rKOIIIDL/D

lt d~ Kamer -r publiek te

Dinpdag, "7 Fe
2 Sprngoe.L

50 A'Pleel
3 DII!lIell,

Scll ,p>o en
A~lttcl Bo~k
VlI~lte"s, ill
M*.Jtn Kort

ito Haft

50 d to Ro"
B II ,~al er meer

I .
24 Jt"uarij, 1

'De,Heer A,

~
'I!I d-n II' + 'eD.ch..pp lijk~~1 'I'In wijle~

, eu hete Sn:PHANU~ 1\1.& Stephs, zu. ,h
llag~l:1je, lie wedu.*l' J ANli.\ CBJll',;~ Op lings_.','.g, 10 Feb.: 1814 :

)' 'I'Itc1 ~OUW. I
~ , ; '18 Legl!eu Ou.~I. Wijn, 2 Lf.ggnl Ar.ijn, eea

DE Ou Ifl!ete'kelidr, ill betrt'kkillg ;n"; Vat 8.nn,.ewijo. "0 MQ?,len Rug, 3400 &..a
Kx~cqtrice TeslaIDtlut+ir bove"gew~ldrQ , Dástroo-2 Kgail.o Hruiue HeuJ.t· k~, lsp.arJ~

Boedel, z.t eeue 'l'ublie.IP looIling I.teb I' jo Std Koet.alufg1" Yllll Bruin Aloi .. ell, E"leteca
b I' , , ;,' . Blinkleer, met Zlh. be.I~, J ~. CG eea
ou eu, op I I

)Iaan.l~g,9. ' rij aanst~.op~~~:;~Ile,"oom.rl HUISRAAD. ~1a K.bi.
• ' I. netten, Kleetler~tell, Lade- en andere KlUllen,

van nl bart \' ..ste en tot ,de~ Led-k."t-n met gedrllaide Stijlen, Ka~lt, W •• cb.
I Hoed ..1 b~b~orel,de, t eeoe ueue 'ell en Kled.r"ls. een: Slei M,.honiboUl.en ~el Talei ..
geti, felij Ile ~Vo ..ilJg ( den o~erl"dl!lI~ Aallzet Tarel., l'urdrhllr"u ZIIU"I :Stoelell en
lUet veel ~81,e1l rar nerer d den •.I.·u."'lIle~ Sofa, Mabouibout.ro :Mat Zitlu,.g S~len, RnaI ..
sm.,kk en ib ~OIIOilltU II r,~paralle ge,> banken, Vlol!fmli~te", Groote ~augeDde Spirllela,
hr.;.:t), I!~l ~ert op deu II UIJ.oe,.eld- ,"Il Toilet Spiezele, ~llraJfen, Wakr Gláltell, Wijn-
Nieu w.·-.s£riat met een Ull~lgl op~" kelken, \v .ter en :,ondere Bekef't, Eet.en I}eroo«t
z route \'I .. 'tell en bot Sp . aroot, Iq, Meueu en Vorkeil, f:l.t.t eli Ue8I4;rt ~pela, Tbee
zijb uitg ..~~~ktbeid !'!b2 Re-den ejl Lepelt, Blikk-n, :Hoop eli Span. Baden, Pot 'eD.
.'i2 do, VlIeteu, h bbe,,,.If ueu Uoom.~ I'uunen, Brood ~n .Hr.ad Panneu, KaalrOlIeD,
~ullru, b"I'I~lIt ID t GO jo"o:e \'rucbtrlr.) Taart: Panne», Roo.ter, Vergiet<n, lStood )lee.
geilde DII04Idl, uou",o.,s eeu ~ro lt stuk TuL,., II'Brood U.It Kisten, Ko.blllS l't.felt, eOL, ens.,
grolId 'Gor4~u ID't over-Iced ~an lVATER bat enl., AaNlcwerk ;0 groote hoe"edbeiil, verdekte
Kebetlc jaar: door. . \ ' ." Chiueesebe CD andere Schotel., 8oepterieoeDo

Hel \\'o~IILui~ b-v.t 1 Zt1~ameT, 4 Slaap' Kaas cm S.lade Bakken, Eet en Oe.~~rt Borden,
k,;m rs~ ce'l"rooL KdvertTe~, 111eu~"-l P~an~etlI1'.ua6"e Lámpeë, Gorlet Bek.ert m I(omme.
'I .e el~ ,\·(.¥lH,e,'! be"eve"s' KPWUUl8, ~uP, ..8; allerlei Gehal Vlilrmell, en wat meer op Ilea rdag
.) aau~ella"e UUl l'uverlrdk:eoi Still, lioeudef!o der Verkooping lila! aangebodcn .orcle~
bo , • !lE.; • . . ..; 1, P. J. HAUPT.

AlIl gerntlde Wouing tiJ" gt!e"r.end8 6 Huur» . .
hu;,.cn, welle lIe hUUTUil £5Q j*rlijk, opl.lre"gel~ De Villien, Faure," Co. Afalagen.

D" Los~e Goeder~n b~.la,~11 Uil eeu Ll.Olljl,! ....------. ~ ,r: 169
ni uw.' 1'aa~dcnbuwl Sloel,.~ ,~I~enl d.lI. IIIfU.~ D,e Oodelzoeker, l,e~ •
8 fil smuak] ecne do. Sofa, een MahoDlehoutf.D .. • d .
Honde T,.f~J, l'en Stel SchiLlcheo, enz. D~ ITIEf ecn~e nom.mer.van den "'J.fI~ en Jaar~
SI"'l'kamt~ M. ubels beh l,eil • L dik ant-n 11I•.t I il e:aog II ~U ~,,~kI\JgbaaT. Inhoud: SCHoL-
toeb- boorl'Ll. VedHPIl Betide.\., t.iatrassell, Wa,~b~ I TE)!" laatste gesc~nft; C.t.LVJ,JJI •. eea Proles-
en KI6t'dt.irt'lp, Spi~:!~18. ':!JL: Keil .MahoCli~. 1 t~Uhcb Groot Iuquruteur ; ~eCl.uderll!ft der mee·
houu-n Si.l)::bohrrl, M '.iell en fYor~en, Zil\·er r p I nlOKen \'flU de eerste <?hn~eÏ4'tI ó:Itr'L.

t ,:e~
en 1',e'i-clte L pels e'l Vorke i] KOlllhuisgl'reed.. per80GD vau JIt"UI ,Cbn.tlul 'U I. . . I~ "',
schap, E~'i Zwt"< .sche Sroo] i" \'olkom"ne orde, Mf~~ CoBB! ala I>redtker, Lle mtaner •• u, OIl.
"en KajntetlhOUltU Water- Ilt"le~n H uistrap, 211i.~hJe; Vs. P. IJ un O~ een ,~U~ ~. ,.~. E~Q
L.nl!c La'klen, f8U 21 8pórleD ieder, ens. en'. IJleuw,:' Leven ~~u e~U8 ; e • msc.'
Eindelijk: Een A.nd~el iu de KuloHlale KtotuollCisme. PriJs p~ ,.ar lOs., ~ lnbegt¥

\\,.,t'ti.ali 'r; , I rall pOltaeld.

Libt'rlllel Benus zal ~e~ef('D word~n. -W--i-J·-n--P---:-o-m--p"""'e-n-·-.-
JACO!~ A\Y.A ClliilsrlNA LOUW, .
Wed. w!jlen STt~PII::i. l\lA~AN, STEPU<.ZO;

Kx 'cutni;e 1'"aIUmcllta.tr.

8tdlenb~seb, 14 Jallu •• ij, 1~74.
-' , !
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(HeDgSten,puinalen Dfenies), I RUDfEN \\~ATEH.\'OQR}\AA
£ULL~' I wt:rk, Huiarud, \V tig"'n.8~ Narreo,

• I E. J. M, SYFltE'r,
Op Dlogsdag,3 'ebr. aanst., ~TEi'HEN THILL, ,

TER plcatse ol KL]P~EU~EL.': 'Jan den GEORGE McGlt&Opn,
Heer P. F. Dil VILL~ER5, :publiek worden _ - -;_--.....,..-~--+-+----
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PUBL£EKE VERaOOPING
? TER PLAAIr8~ .~

KLt:I~ j]u,SRNnosrll~ ~.t-RllIEntN, I

Naijij Porterville,; P~quetberg, ',!
Ol) \l (jeJlstl.~g,25 feb., 1814. I ROB E"R T K EAR NS

~ . - ,I KnlKPLEl~. KAAPSTAD.

DE O,,~erlIel';f'~ell ~el1 d~d~e b~bo~rl,ijk g~~a.t ---
I I I doo.r del~ \\ •I .I',d,:leli I,err ALE: NIC:!, ':~~ Een Proef van Dertig. Jaretl

!lER ,\11':1(\,-..:, ~r" dl" "eb ;~e~"eltflllk ·.a'1 rlJ,Re , ,'y , ,

be i"h.i.l ~il o,.,doell, tu'll~q a!.:;Jali jJubllek I HEEH ~we:teo dat J, M,,, STRATH Sk; . I' Bug, hebe .. l'atl'lIt Lel'rr Horolo~e8 de
ver uopeu ~- . . i ' . beste zï n, ooit in de Koloni.· T' rk"libt. .

GO ASljledbe('strn, w"lIron,Jer cxtra wJk. J r. G d ZI'I-e-n, ," . -, Uul\'anl'~n per ,,,t)LIln ,n en en .... '"
~qvf'lln~ KOdJI'lI ~; ,.: 1 ' "LeHr" Ilorolo;!e8, (iou.!,·" Dubuele Albert Ket.

!) \Iptne I aardelI en '" (lu ('!la , 1 b" I II . 0 .. ',. .. ; 1 ti,,~el1 Dlel {jouden )U IJL e a.1~erIJ.f'II, uerlD-
3(10 M..pn[).OuIJell \.J li () el t.u Borat'pelde", enl, "aar de la.'ste mode eo

1 O't n'"a.g''' co)m1{11I'r~, I Jell o. \'6,,' rle lI11erbeGte I""alit~i', tl!lJ~ et'lle t!CTminde--
2 ::'p;i, J "kk,'n 1'1111'11(I~ >..J'roppeu - . " "

. ' '1" ' :lO '"t'l . ~h ' ring vt.ln 20 pt>rrenl op vroegere pn)zcn.
2 ~; 1111 U':,:'II, . 11'11'el J, M. STRATIl kiln tbolll! een Eertlte Kh.

lOU GHIIU:J ,." Hcerd.,r E!t'rr"d.chappeu 'I Lo d c, P .~ .~",. .. er"· , . 1 ZI ve'ren te 0 en ~en,all..,., a ...o. ~V

:I ~ef~ermtc". ('eli ~1~1\'!'. t"e~,~' r Ho~ologe met Dubl.l~le Ka.trt. nil de allerbeate
2 Ze,h.llf~lIn's do., 2: Ku:Jua.le. loort. eu rC'l Goudeo llubuplr A.lbt't't Ket1inlr met
4 "~f,"m~,d"., 1 T~apuull" . Goud"11 Dobbel H ln;:ertj-, lererr4i Nor £9 10 ••

I 1 Br~lId,'\\'lJII,b·II1.:, I. "J, M, S, repareert en Il!tregtalieeDOrleo na
,\ V<t'deré"" I!rootlls~oqlmelltHt:ISRAAD818: k'" ,; K- d ,,' Z.kUUTwer ~1I.
,i [., lik., tPtl mët toeb, hooreu, ,l'e "'astell, "toe- ., 'G t Ieoz. I ~. .• ,,,0:St. eorges r·a .

~ lCIi ... nr. • POJ:.' _-'---,--------------

\
O,k 2rJ ~In l Koren, ;10 m~ I Rog eli ba, mUil

H.v, r, , 'aallst.! 1:11 wal ~ rder tcn d:ag,e der ,,'rilo0l'l"g ~nl
, lI'ordw Ila!,gcbra~t,

\J... d· O",l~~getirek, IJd- do~n \·er. i i, ~ h' .
. kOJp"1I "au ,ijlio Wo jllg de \'l)l::tuJ,: Ruim C~ethet eD go~de l'enerse lOgen.

cr'II.Ut'staulllleuil: i .. I DELI~'T&;lUrrIEF,Afslagcrs,
~ ~tb~,"nl", \'1\11 G L p'!=:prs el~. 4 PIJpen, la i \'tlld"Wanloor I'iq"e,ber~,
kshrofie", 12 11.lfalUt'lI, 14 A ~rlS 1 \'le~6('b· \ 8 januIlrij, 18,4.,
.lit"lut:cu uieu... I, ' .-------.,,::;;,-- r'

i ) ,vOORTS:! lAANDEELEN.
,,·(-\r.ENM.~KEl{S·:ell KO PERSGEREED· 'I ' •

II {\I' i" H.,urr ..n. I lot I\ui oul. als Kaj. !
Ib,!ut ~II HI .• u.wJui~l'n, 1 'l!.o~reI81 2 P.k.' In

, . ""u ''::u;l'0nl'11;:,;I", 1 lIit. ,'t' , eli O,I~, lOpe"
V. I k~()jli "g ~n d.." ';' all:i11, I) Kllr, ,1 I,.t Tu:~ II ! 1 At~'.'ri,kaIlIlH'he

l'L"". le \\' .. I\I!'Rtoli. "elk,. ",1, Ko"",:1 I 1()I':':"lI, I Cull.,'ato, I ~1I;p.t"Frl ril
I'H'i'U:;PAG, 3 FIOH UAHI.J' v.',oelll<'ldl'1le ulldn!! goeJéCl'11 tli veel OtH le
\'erknchl ecll gruote k !llltit<'lt: IJl Ij~lI, I

d" fraaijt' 8cbildcrij ". "11;\ .. I! EIN
SOOIteil Klullrgclllllak e hll'l'·· 2 :Uitrnulltcmlc

mct il\ah'ell,

DL.i MARAIS.

K Uipers!!er('eUSlthap,
AA.N IJE

Mslme.bllry, 24 Jin., 1874.

A. B. IOORREK~, Afslager.
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V &atwerk, Leye:qde B;ave
(waaronder S,ruisVogelB),'
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"H~AAN, ENZ., ENZ.,
. -..q~ TE SIMONSVALLEI,

I. de Afdetli.,; lya. ;de Paarl.
___ 1--_'1

DE OoJl'rgeteekeode ,hct'ft b

Vrijdag, 21 Febru
PQbli~k.te doeu verkoopeu-:

Zijne welbekeude eo' VI
nll.& III d

t'I
[:
I
I'gc·

'tEYTLER' S I I, I

~sche \' el·l{o~)I,ing·.!
, • . I I

~l11"J<lcliJI.,che '·t.r~~,op'''1! \'all I
I;gektke"de te \\' clliu~lr"' zol

. '

XNGSDJ lG,

I,"
... I ..... ,II.A' i

I "ali 's ht'art'll i

~r OL elle .. ~iêli\Il(ICl
DR MAATSCHAPPIJ tusá~en de Onderge· "EL I ~TDS

leekenden ollJbolld~n r.ijnd~, hebben zij' ~l'
Lei>loL~n publiek le dO~n \'~rkooW'''' 0I> , II.I ge;1 Hls. '\JonIl (ill de, llal,ijL

D· Ar d (Y' 3 F brui·.'I"J·J· a 8 E.t.10N·S PIII.t8 ., lJrolJ~e YkllugS ag, ~ I ni " ., 800 l\lurgell, \'oorZll'n IIlet all,,:

Vaatwerk-lJ SL1iha.t~u ('·.Il {) tot 7 lej!gel8 I de ,ZaoilaI4en. m"ar tev""g ~I
groot),l Kuip (6 le~gers)'13 '~'r~p eli 3.. OUUiT· I \'00' hel hoyeltll,vall GroOl' t~'
balies, I WIjnpomp met Ilt!ld~rs, ,2 Hildclll~ 6 i tU hebb~ude S1ANOHUUDE
I..elt"erl, 6 Pijpen, H.alf_lII1en, :Ankels, Vloutys, I Kfbeele Jaar door,. De G'''''IllI\'Vell
Eillmer. Trl'cbtera Krau~u 1 !Persbak, 2 Vrui Wooubuis, \V ugellhuls, StalleII,
'Veo Zif\~, enz.' !': ken, enz. zijn, ill een~u behoo

VOOrtB-I Kapkar o~ ~eetenJ ~ p~~r Kar- repliratie,-Er 18 I3raaklaud ,
tuigen, I span Tui.:en, 2 .~n: PLo~gl Uijrel', 12 ruinl 15 mud Z&Ild.
Z .. in.R~1s ell I\etlilll's., ;) QUbbcle H~waru'lI 1'10,,\
~ell, II Enk«;)e dito, 3 E"g~n. li WIJugaardl'lo g,
1 Slijpl!L~e", 1 Trekz41Og, 1 Ki,t meI Tiwllier· "3 Span uitliulltellde E,tls
ma"s~ereedllCbap, 1 Koorliohar~' 10 La·'ders, 1 'ood
!'eh'oef, 1 Ton Guauo, :.! ~hr en" 1 lJomkracht. 6 !llertit'8 gedekt vU .ell
Z'i .. eD, .Mailden, Grav~,', ~kk,eD, Scbotfe 8, 1 Elldher.gst. 1 ~o!:d Rij.
Ki..lhou,",.rlil Koe'Oe~n, ¥rstvpr.l,n, 111111., eliZ. juren ourl, 1 driejarige H
Levende Have--b StruiIlV(h~d. (3 jar.u ouel), ill het Tuil(

7 E&,jll, 2 Karpaar.1ell, i 1 ~ar JilO (BIIl"uw 50 Aanteelbc·fst.cn (\Va~ro IrleT
8chi,,,,md.), 1. T,t'l:paard.

j
J4 I(pedgetedd ... Melk- Ko,iit,) 1dl ...11 ~uO goed.

\,;O<'IJ'n (12 iD Md ..),. lij V.llirzell VUil 1 to .. 3 tl'elele Rul ~
jareu OUcI, 2 oprt:..:'gllteeI4" Bull~lI. 2 JOlige (lito, 500 ~lerillo Aa.n1cel,chapen, 10~ . 0 "an~\., ",,,I \\,1)

"'00 Merioo Hamel-, 8 \''''rlt,na,. lC18, 50 GallH'n l'bz~ l' ., .., " Zilnr ·,ell al .
O........ -SO Mudden l1\ooTI., 30 dito RD.,. \'Ou1.TS:a_ T" ;'ellz., alblDetl,,·

.3,000 ijayehene'., ('III.! 2 Bok wn~eus zoo ~o"d ~Is lIip w I 1 Trntwilgen, dCHll.
EiDdeliik. ~ 3,500 Voete~ Doon-n Duime- 1 Kapkar op \ ':lirell, 1

planke .... 520 Kuipdui.:en (Pue~lit':r). 60 Gelaagde O,Jcu 1\11.1 01'. Verre", 2
Kiken.Stultken, e .. Wilt l'I~rder ... 1 ,word~D. a..llge- Acht"r ell \ oor\eerrll, 4-

bodelk J. & J,'. S, BA.SS.'ON, I'1\) ...~en, 4 HowilrJs Euk.·1
1 Howards r;g. 1 I<luole la
:! Sp~u 'Val{en Tui:':II11, 3
:3 Sp~" Zwi"gcl~, 1 paar
pa~r \' oortuj~rl~, 2 bei I
Zakkeu, 30 HaJI,'n~, ti
l\ak~.'u,'~ Mn·lkiste.·, lj
J ukk:, n, Slroppt'U, .

PUBLIEKE

WELLINGTON LIJN.I

l'e, Rijlui;.!.ell, ('lil., lt-Ill I \\'fll .. ~

~<.llIp.'ll eli te worde" , ,'udver.
Il tijds kelllli. te' ge '('lI, te 1
pst"Ll. \\'p.I, ~traat. 1'\ '. 5,

nri!cnell cl'
. Sdll;1I te'late'I>

5 ja en i t"L'r'I,' (.:,,]'
,! W..rli"r:lOIl. of
I

T,l·kranrn, -1:.
, gedrcbs:tnl;

I

1\1LT de !'t'.rst. hppn "IJ ter~ ge .. one Trei.
, ' Den. op WOE ,.SDAG, deo .lW 'n
II Februarij oanstaande, tullen Slellf!llbo8scbe
Eer~t~, tw~rde en 1)<l(le ~las_ Pl':liz:ier Kaart jee

• " uilge~pvell "ord." un alle S~lItlee, le(fen eoke-
(Ifll .i3o~del ,"an wiilell den "el·Ed. ,~('4'r: lell nrijs "uo' de dubbele reiR, bruil.b&'iI voor
ls ... ir J"z" "1I11~1'<4' AI: <lli .. a"l'latl'ue h£I1I-' . . . Ifd f cl I _.I. dag"~~ v VA '" de t."ru>lICl~ op fiellZe en 0 en,~ ge,*,~o ~
geuJole. ..n 1I.8l{l'lij,s te I-\ ... p~lall en ZGutrtner- .per, "een

; . " ::ipl'cialen Trein di,· t:'Hlitgenol."mde pliln't' verlll.ti!R

'llE'\11ERS 2ea,I.I,f~s erd nllll de l',xrcuwt;tren zBlom 9.35 'Il de laa'ltgenoemJe JIj de .a.-
, zIJlen nnll UU,)lue \loning "LJE IIOOP," komst V"rl <len r-oo. 3 ~rug Tr.in wBI(''''ijDberg.

P~nrl, wq,c1ell olllHllgen tot 12 uIe op Ile sp,cif1\e TreiH ui ttru~"eeren;!l'au S,el-
ill \"(ll'e Melk . I lG F b 18",t lel,l!oachom5 15 P.}L, en ,.llt\lbol>der..!WO-

I I ~Iaal,dag ( en, Je., '':l, I ...d io bet he'>11~3iln als ill' het telugkeeren, alQ

II YILLIERS, : voor de! ,oL!eulle "nl~eel~ll tot deo Boedel I het Hek bij DorpSlraBt.
Vendu.Adms, , ueh00rel!de:-! I JA~dES DELL, 'fCl'in JI.. tulJrder.

141 A.lldcd,n il! 'cl), l'a~d,che BR~I:: (.oo;j'r i Kantoor mn ,?ell '~rei,tb~6IUUrde["
i II~t Di \ idEn t r~fds verklaard) 1_~2~6.;.J.an.u.a.n.J_l.8.14., 111!1~ .. ~-.It".pscb. Hal>d,·ls 114uk.

lJ "iou Bank (,oll,kr: I,et Aall lUordt'trwaatea eo \' rie ..ae.
I:>iddent rrede ..,·rkIIR d) WOIWT bij d.·u brkclll gemoakt dit h~
ênmmrrrieele 7,"",(·nlila ..d <ltll God <lea b4'mel. behaalt·1 hed f ml]
Assura,Rli-e- )!.alfch~l'pij b,.a, u door den <.lood t. olltnemen n:ijne t.trde ....
Paárlscbe Spilitus t.h.. ~l'nlinde Ecbt!!ew'otl' As,",.t. JOHA~SA CHII.IIITII'...,
ttJlappij. ..: £l'boren Dl: PL.r.S~lS, in deu ouderdom "all 4.0
A '~t'lIlreue Iloedel en W rt&- jarr IJ, 6 liB".nd"lI eli 23 da.lle'l, I,a eell dri' jarig
Ka ueIl- " 8'~t,<lS 10 genomen !ijJfIl ; a,ij ualat.ende met 6
I'roteqteur .\88, ~111.~ I ki.·d ff" om dil ollb~r8t' I!Jare Hrilel t, "rlrr·ur~o.
schapl1'ij ; I Zij 1",fJe ".or de, H.er eli HJ ham h.ar,"'g .

"ed, I J. MIr.;NAAR, I Ex.cut. \ JulIA\:N'E8 I'ETP.VS vu TOIT.
• LIl. L MINNAAlt. 5 Test. I Jloornbull, Di8t. Ilope TO"D,

raerl, 27 Janua,ij 1874. '111 J.lnnarij, 13i4,
(

+-,_._.,-~-
I

, '11,1, lijksehe \,prkilQping ,.a., den De !Villi\lrs,
JlrLoll, te \\·llIi";.:lOI. e Jl eli 3:1"n .l
I.SI:LbUd.., zal worden Ye kocbt

20I,rdfr Uuidu
I

efltelijk (;tbrritl n ~e-I\r~ENLiEnS rulle" t(Jt op FEI1RIJAHI.J ;
tijk Cj('luoid, L 18 ï4 doOr den 0, el!'-k, nli. word ..n

A
'-T' -H-O--'R''---..+J,E- I ~',t~;~el"i: 1~':~:'~JP!l~~;oll . ,; ':':'irf<~;d~it~~::~:
• ,ft , ! een' Ot·,·n'h'fL rtfl "OOT7il Jl .

I
. I lP,> I; , t"lcpur ,~11l!l, teU~I"I'hd~,tl\'f' ~,ii'l' li', \)ak~k, lI'·II.

")01 " Plain. specifj',apell, tnl, •.•. ij
r.S I t.~,·~.Plirle lt'" Zit'H, \"all \\ H~U

zolid~, heel ,'Il !.11·lllPll worJen

SimonsvaUei. 20 Januuij, I~H.
3. S, Mania & CO., V~ndu.Adms,

};·.B. - Ve1'1ÏC7scli.i1l9C11. Jl!«lIimi t"JH;c/W/t wurdell
________ r- f -.-

, BENO~DI~D." J

EEN OpliKter o·er de Plall1lli"'MULDERS-
VLEI" eeo ou~bu.d perlloon lOU de

yoorkeur b.bMo.-Voor "rrd~re" bijzollderbed.n
rlOf' R~.n aanloa bij de ,Beeré~ }{EDILIlIGH'PI.n,
lt. W 11IdLB, K.-.pstad, of bij ~eu:Olldt:r~,eekell-
de te Muldc:!ra Vlei. I

~'. B: KUNHARUT.

I:.! l'

5

"
~nL, eill. "

"
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B~Das p, .1. (i.

<[:.ledon. j Janualij. Ui74, I
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Kaapstad en WeJliogto tbaus aan ensselven I wilde de vergarlenng Diet lauzer bf'z:Jg
ngc7.etenen waren thans ,ondeta, daar de heer &lqmon vetll bdtr lf""
VOOI wat geschiedde .clllkt WY om voor u01inlveu te 'preken In.
de hoop, dat leder den tossehen hoopte de .preker ~ d8 klekra op

litem sonde geven ~en dag der elt'Otie hem coQden volgen en dell
beer Solomon bovena&D de ltemhJlt brentzeIl
(lUId geschreen" \'all Ja, ja, en neeu, noon t)

Daar er zulk een over De beer Peabody seeoudeerde en ",elde, d..~
III voorraad was op ~e kiezers indien z,lJ het "elzl,ln van hun Ian I

geene lange 'speech "I QP bet oog hadden, deu qeer 5vlo1'000, die aich
het van geen nut er 't..eds ZUlk eeu nutlIg h,l bad betoond, weJ<lt'

voege/u teil KUlsto van oen behoordeo In het Pallemtmt te brengen
was rooh aau allen wel bekend, ~ Ve BJ Dr Chrl.tl6 stelde den heer P J

pstad, hu van meer dan eene £tlial t voor, die naar hij eeide, bij allall wel.
eli had ahijd de grootste bekelld was Br was llIet een kieser die Illet

1!'tl1!K1lIOUk_ClRan bet publi-t HIJ den Ijver en de toewijding bad opgemerkt,
op de regte plnat s, ou 11' aurdie lt, de heer Stlg&tJt steeds de belangen

pugwgen aau weuden met dt s lauds lUid trachten te bevorderen HIJ was
h",v"'idlo,r,rg der welvaart van Ka.ap- lang lid der MOlllclpalltelt Keweest alsmede lid

de geheeie Kolooie Spreker ,"an deu AfJl'ehngaraad, ook had hIJ de IQI'll
Bam bij de opstekiug der lang 10 bet Psrleme ..t gediend en " .. tbana

meerderheld zoude bereid hen weder tu dienen Spreker hoopte

IIfat, wauneer dil tIJd kwam, alleu Zich rondom
Manuel stelde VOOI' deo heer I'en heer Stlg"4Lt soadeu liCharen en bem~
Falrbruige HIJ seide dat er respektl1bele poattre op de 8tumlija~ zoW1~
Wall om dezen heer aall te »ezorgen (Luid rJ1Uob)

behoorde mannen naar I De heer Thotruts Hoaro seeondeerde HU
zeuden, die III staat waren tlep vooral de ambachk lIttden op om YOGI' eteu
uiteen te zetteu eft zonder heer Stlgant te stemmen DtJle had &ea b&laur IQ

heer fa.lrbrldge ooie In dit bet land , hiJ was In het Pallement alti;d oJnlJn
opvolger ZIJDva.n den heer plaats geweeat eli had altijd m leder v~olc
u het Parlement had men I .IJne stem nltgebragt Ue ~n deo JMt.ten tijd

le nood g die de wet kon Ju de stad gemaakte verooterlDgetl had lIleu
nttl~ggen en .kon hmwt helpeo RIR grootendeeli aan den beer 8hgant te danken.
!lOlldwaaldeu hiJ wilde n~et verde; DIt (Een stlm geef ons goedkoop brood1 Spreket:
wijden over de ieusteu van den heer FaIr I Ik kan u allen goedkoop brood geven als gIJ
brldgo, maar telde dezen met het grootste IJlIJ goedkoop koren kuut gt'ven Brullend
genoegen voor Ills kandIdaat voor Kaapstad. gelach) Teu slotte Uitte Ipreker de hoop dat

De heer RadehllghlllJIi secondeerde, lDen den heer Stlgant, zoo al nIet aan het hoofd
[Je beer J !loss stoelde voor den be~1' FranCIS IEr stemhJst, dan toch door ds denr UJ het Per-

Goodliffe Hlilelde dat er bepaald WQ8 dat ement zonde brengen
h het hoofd van :tu del' meest geachte hande Is I Thans trad de bet:r BalD op I)ID de kleaertl

b:~I~ac~~ firmas. nl de lr,er W. Auderson, dien heer zou te sproken en werd lUet Inid geJuloh bo-
de~ uil .., voorstellen dobh door cmstandizhodan was ,root hiJ seide dat bet hem tbaus voor do
nl I ve do heel Andejson verhinderd te

0

komen en terste maal In liJD leven spoot dat :lyn nAIlm
scbol e en 1 daarom "as aa' spreker onverwachts the 'taak ~t't de letter B begon, daar hiJ het eerst,
~r.~el~ - I opgedragen ~Jtreen IIOU toeg ven dat eeue moest Ipreken Ook dit had :wowel zijne voor ..
da~ iV'J I pi mt.B als I\aapj;tad ten minste een IJ I behoo- llils nadeelen, en 1p4e)o een WISt wat een af.
fluks k~"'d rende lot den lilndels.stand naar het Parlemei tillager altijd het, eeesre deed (' Knook him

en e moest zelld~lI tf u had de heer Goodllffe groote J)J>w Il " V.r.ee_)ijk gelaoh.) Het verheugde
onderviudiug g!:haJ III bandelszaken (Geroep }Jem dat de aan~eztgen zich amuseerden Eeu
Hoe 1.8 bet met~de Chineescho koelies lJ Groot 8J5laller trachtte alttJd hes eerst het Illechtste

Il gutfren S t kId h d t tte .._-WOr t bet gelach) Om ,16 reden alleen zon b~ der stad at I van e an eien, en uaarom ZOIl
31.t.u goede diensten ~\'I'IJzen: Toen de heer Eustace I bIl ol lt thans ZIch van zlchselven als van den

lJ .01.1 le I wewerde ZICh weder verklesbaar te stellen bad ~Iecbtsten redenaar afmaken (LUid gelach)
nllar bet hIJ den beer Gc!>dhffaanbevolen ala een ges~hlkt I illJ bezat geene "elspl'ekendh81d, doob zou biJ

ZIJ dlel S man, en het w. 'VoornamehJIe door de I')verro ~eze gelegenbl:ld ulemaod II kIlock down" Ko
,elde buu dlDg van dum 'eer dat !le heer G bewo~en was 111.oleomlln hem de t.er deed vau hem ID het
de beer racb ka.ndldaat lte stellen Do heer Goodl!1fo Il'arlement te brengen, zon biJ ten allen tiJde de

d te WIlo8 voor de oltbreldlOg der spoorwllgeu en de Iln.ezel'll II not lold" verklaren (~Jnlching) Men
TbHr:~I~.. verbetenng van het verlceer met het blUnenland bad hem gevraagd Parlemcntshd te "ordeo, DIet
luulmen, biJ eene zaak die rieer dail eemge andero verelscht bmJat hiJ 6eDl.e biJzondere geschiktbeid daar'
geweer In werd Men m~st thanl! eeoe schandelijk hoog., voor bez,at, maar omdat hiJ In de Kolonie ge-
IKihletJ" scheepsvracht flat-aler.. ",onder nog de vrsesse- boren wa.s en voorzeker zIJn uiterste best zou
IIde Illeid hJk IlOoge 8sstfantle te rekent'lI, naar bavens ....dden om het welz.lJn zijner landgenooten te be-
baud ° Il ID de KolonIe, ,fan wa.a;r men ZIJIle goederen \>'orderen Hl; had DIet kunnen wel~eren en

oubmlddeltlk n8ar het blIlr&.uland moest zIen til krlJU'en :te!kl:nde op de ondel'llteunlDg zijner nJenden
ac tit III den -r e .._, d tb te ttdoor den Hierin motst e4ne veraqderu:g worden ~"bragt ,nlJ zon e ans eene nl euztl lOg geven van

b veil De beer Lonw lad gesproken vaulll de Kololile llJue gevoelens over de vooruaamste polihekedood geboren man nel! Wel nu, de heer Goodhffe .ouderwerpen van den dag, ell rekende op .~e
ZII Wall een Engels'4hmltn, docb wát beteekende dit? ~geefJIJkhelJ der vergademig In 1869 was

!"",e of Wat wade be~ lParlem6llt ZIJll wnder Engel ide groote kwes 111 voor bet Parlement geweest
efde maar lichen? De heh Solomon" 88 ImUJers ook een Bezul£lIgmg en VerantwoordehJk Bestuur
ZIJ lbe OR Engelschman (De hr Solomon [k ben Yam 1 e lIlkomSLeo toch waren mlOder daB de Olt-
ftlau doud stock' LUldj gelacb, waaruIJ. de spreker gaveu BtzulnlglD!! kon meu evenwel hiet tot

glDg ~Itten) , I"tand brengen, en elDdeli)k "erd Vernnhvoor
D b Bl" cl H cl cl t Clelrjk Be:st unr 10 der haast IOge",ocrd, teil gee eer rOI'fn SeOOnueer e IJ zei e a

h "" 4'olge v.u de bezullllglng&voorstelleo die ihlviget hem speet '11"tDiet Iemand anders die taak d b t j LJ ~ PI. I Wod 1
had aanvaaId paar dewl I bl liS Isteren In :Wer eu e· r~e eli oor Ir lip 1:' use
b bl k lVl.J' ~ Jr g k thans WilS de schatkist tot overloopoflS toe .01.
et pn le ge~pro eli et zou nn-",l1 men moest 110pen dat nOOIt meer OlD bezUI.

nen schlJuen d;JeblJ Zich aau het Pllbltek wdde I .. LJ V I
o dno ~Il t wa.s eveuwd de IJ t va I"" ging WU Vlor en ~eroepeQ e ..o waren vali
fk g te ' dIk Pbe7 n oordeel geweest ~at de Kolorne ~ lIl!>t rijp

e en IIlgeze Ilf, om In e po Itle BlJg t.e ~a.s VUOIVerar t.~oorleh k Bt!ltuur maar an.
stellen Eerst ikwam dil Chrl.8tel phgt dan de I a riJ t d t d t d
maatschappeilJId? eu op den tegenwoor:l!gen tet e; wa;~lJ ~a I gevot' en ~e\Ve!>s a e IJ
bj I behoorde 19der die dil kolullltl \VIlde zien ha d de"zeb ,. W

IDV
pOt'lItlg gt °dmdeutb"U,t e"d ().a

Lae ee or er gezeg 8 e UUr aarvoorUltgaao vLl!)rwaal ts te komen en Je hand lt: b I I TI.- h-.J d K I
I Hl' Jur ze 1S 8< 'l{t's ageu uaWl lOU a 0 on18a.a. I den p oeg te slaan j hoopte dat Jo heel h Rt- d

Good I ft 1 d k .M h d aro eigene gelil g en aarom lUoest men
I e zoue eiwor en ge ozen en a ge I tira;ehtell onze elgentl m:u ne'l nan het roer to

zegd Uilt deze h~r z ch op verwaand!:! Wijze Lad b L lt d t
d .. b h !"engen I'Jr waren a lj mannen gewees,

opge rongeo, poe lervan 1\8.8 geen woord ale daalvoor e<chlkt warell en er zonden al.
waal '{"en le prnklamn.tlC werd ufg-ekondlO'd ., ~ j Jr H h te d d
waarbij het oude Parlement welu ontbond,"'n ~~ ~(Ol ~D1gen ZiJIl klj oop ~~ aD dere
bad men het nooi] 19 geacht cen il 1 to kiezen dat I ::' aan lm! tZIP~ :;:rt:t,eel'll'dvoor zon en
een waarJlgo qpvolger van kolonel Eu'tn"e I ""J g-elhe:1,-I'll z d I drug edlllzen, "annser
zoude zIJn en ollJat venlcheldene malen depu ij'J ~ eo;e a 19 d 118 an s "~r : opgeroeten,

D talies hare op'~lIchhng ha lden gemaakt bJ I ..;X: t X:~I\:U en ~oorwaa hS :8iJ ~ d~
e laatst enoemde • heer om h m van ZI n bE>slult rib rac u IJ ver eug e ZIC a

propvol gh t ~d k bl: ._ II f reeds eeo JeDgdl~e Afrikaander was aangesteldle J I om zie llIe we er vcr Ict; aar "" ste en 8 te ....,t d b ten t d Kol
Wvod

n
19 bren!!,en ell na ~erloop \ nn vele weken had de "" °hPeehn uate edIl toudg&t .,poa ",I':.. e b_~let

er aan I E id I Ic d b G I Ir 4!n IJ oop a e IJu %.0 .. ..., .aan n>&6n,
hoogst leer nstRee til, e IJ en Iler ood lue Mn t'anneer alle ambten werden bekleed door

d gewezeu ~Is den ~Il:jchlktaten pel'lloon dIen bIJ d d d Z d Af k _L.
eilll e k d d k S r b cl JOnen van en gron oor UI rl WlIlI"'J
klerk, en e, voor e~ va anten post pretter Il patnotten -Wat de Z<>Og8naamde Zeven q,:I
h daarop dell heer Enstaoo gevraagd of hiJ d" kei t b t f h d ne d
~n~e rekWISItie boven aau wlIJe teekeneo, hetgeen hJ 111e :'be e ro IJ was aa d ge~ ;0 le~ .......

t 'flaa Il. met groot genoégen bad gedaan waarr:a een bl~_.J areHIJOOl'llpro
t
og nam telD en e geveuueu

ale op I l t k be d II h dl ",,"UJ.U - IJ was en gnus van IlpoorYiegen jgroot aanta lugeole enell 00 rel WI g a A I ltd t wb d d ed to
ers en 011 O'etl'ekun 1 Sp,~kl:r behoef Jo s heuren Go I T.oc I lOOp e a men 00 zaam a.arm e
lUudmen I f ft I il t lte w tt d d werk zoude gaau en toezien dat IDen waardo
on oozer cS gevoo ens te u en ze en aar eze toor Z Jil geld kreeg NatuurltJk moeat de
ook d volkolllen g!'sclllJt was om voor z chzelvolJ zorg b fJI roe aan I d Kaa tad
W k etedragen HIJ..'I'aaVoorSpoorVlegnllbrelJlng, ..Oi ,yn -:°tWnest dge,~g van t ps I

er en, ..aait" ueaULOr ,OCu men moes voorn
I VOOIlitaatstoélagfll..aan dil Kerkeu, euz tm kou ook Diet; den aanleg van we en en bru en
I betere redol,ell ~ opgeveu dan de anderen .~ t n de goedere L g t tggvoorga :'1 I ""rge e om n .., v~rvoelen 0 aan

Id de vooI hunnege\ Ot-'len8VOll'nltgllng van den bandel de hoofdl'Jn Bovenolen Dloest men 1'oor den
I be. was ouafschelJel~k vel bonden wet den vooruit. I MuIl' van dammen en Rndere bes roet ID wer
J ID I K3.0gvan den la.nfbou w en door deze belden ver lfen !rgen, opdat bet land p~uk(en gswud&

",tlln"mp", en eemgd kon de 'ulOl le alleen tot oon der k~st I é,pleveren om met den spoorweg te vervoereD
achten I baarstek bezlMtllngeudlo dH dMhS ge~dlw;rGeD _ tavenwerken waren lets dat beta.aJde en al

gemaa t wjzel e at e eel I e een lietaallen ZIJ niet dali mOOiit de kolomo toch
Ileuw en onlkptotfl 1UH.1I IIIIS doch dit be. ZVl'gen dat ID hare havens schepen Uit alle

ken Len dUldde r lets cl I.l~ II dIen m III altijd oude mail dtJeien der "ereld eene schmlplaabt vonden
ct t neu nam mon " ..lIra vcrsleten zouJe raken hl hopte d t d L d hte

b lrleke 0 II e heer Goodhtftt "as sterk krachtIg en pas een I"aarJbo Ob l."tlna u °dnreg VlU\tr 19de &e
tt

r.
I IJ ge v I d J l L .. rg t - gille flAns aan e Zl mg

I paal pren van ,_-Dgea.n weg, zoo a IJ DOg voor het wtst wo worden besproken en wel.
der. heer I Id Ol tzenUI\ I ,!aR loor he t KlUlpscue killTlaaL ttra. zou worden af!'68chafL -Hl hoo te dat
I kt SVOJOJlgCllhadd gezegd Jat Je heer Good II tIe ~t V IJ Be" I t J d P
lJ PHer eeu aantal k op zIjne kOlen ba I gcpml'ekt, hrlJ hrldldwInlge gtCnhsetellIlek zRe0u oorgaan.

TI lj d h dna e eno ns IJ e gering, eo
bIJ al hem huooe ste te geven oc lt was ÏPO laug deze staatshnlp aan de kerken ver.

donwaar t IJ even onafhankehJk als Jemand lIeh ft bet htte Ch tel Ic I gt
eli anders De Goodlltfe was een opregt j;., Il e, ra.c ZIJ e'n riS IJ en p I

I d J h bbe oeen gel i kon beter worden besteed Meuam ers a en e n ver 1o_.J k
d d d th I;l..u gespro en van oommutatIe , doch deze

werd en h IJOr te k ans ~o 1Vaa ODultvoerbaa bevonden ~ doch ook een
on le IJ ~~ kaln ~OO "nde.re maatregel w 8 voo:rge8teld, naCle

edenhmlan ooa an.~eIIJ vbant lijk redllitnbotle, waarvan' men ook: als"""Llu\J....,'" er Il. ve een ze"" 10 e • baa h k
I k h k t t.et.B Ollultvoer I'll ad ges pro eu Spreker

gen, a WIWIl IJ 00 Uie $llde dat dit Uiot bet geval was Toen de toe
Ijst I ij.ge van £ 16,000 WBII gegeven hadden de

s~lie voor den hoer Sanl Jbkomsten der koloDle slechts £250,000 bedra-
deze heer bet land lang g:en~ en thans bedroegen die rD1m een mlltl061l
en bel eld was bet we pood \VaarolU kon men dan tbans de toelalr'

heer Raul Salomon was met J1leb vermeerderen en da.n het geld op Dlenw
ParieDlent fwmt!g Jaren ~rdeelen' Indien er eeDlge zaak WU, 'IIAUlr-
hiJ kende de lout 116 van ioor Diet te groo~ uitgaven konden worden
hem niet mIsseD Daarom ltedaan, dan W8.11 het godsdienst en onderWIJl.

het hoofd der stemhJst te j)~e belden behoordelI hand aan hand te gaan
Solomon "al een V nJ'nlhge 4001' de godadleoat alleen toch werdon oe men~

tIJd zijne bill weder lIla scben eerlijk en deugdzaam, ell scbeldde men
voon.eker worden gepas- I ~e van het ondt>rwlJa af, dan kreeg men enkel
boe spoediger des te beter 'l.knappe dUIvela t' Spreker WIlS trotach op de

'>J'>lUllll>U verlangde volstrekt eer dlf~ zijne lUefleburgers hem haddell aa.uge-
worden onttrokken aan het daatt, en indien het bun gelukte hem In bet
,,!lde dit verdubbeld zien. I ~alilement te brengen, zoude hiJ tJJno kleuren

spoorwegen, doch was I qle6 verzakfll, maar liJn phg, d<ten (Luid,
met den aanleg daarvan tbejUIChlD~)

eea weIDIg moe$t te werk gaan Doch

KAA.P8TAD,

DE
...STATJONlJ

Elders deel en WIJ den uite]
ues 1'oor het Parlement med
als die htkend ZIJIl, fot II

de anti vrt}wllh!{8n geenb
vredenheid. Vpor het
had deu twee anus bij he~
dm de meerderheld Aan
afdeel Il g voorheen ten
hare kaudidateu had, w~rdell iha
an lis genomineerd. 1'~ Stellen
voelde de br. Nt>ethling sich dl
drong-en le beloven le~eB de
Bdl te zullen stemmen, Ctled

6 lH het Jongete Parlement eep Vr JWIII
tl'genwoordl6er, thans werden er dl
genomineejd, Te Swell~n~am w
willige heer Reitz opgevclgd doo
den hr. Chas Barry, ITe Uiten
twee anus In het ve ld te~eil .Irchts
de tellellparll). Graham1llltad kOOI
een VClj\vllllgt'r en een A;uu, 111

1 vali twee V rl)wlliigefl. Te
1 waagdeu de Anus het t:banl drill

u III '!I neren tegenover slechts Uwpe der
VIIIlITá liK p fil 1 Wel verklaarde de Mag,s~rllilt d.t

W.llmllloll 3 Il ner-de heer Bam-i-in de minderh
1,.dyOr.y Hrllg ~ ~2$ doch met allen cndersebrijsen
Paarl I" < ,
Klapmnts I a 42 t ZlDg. En er .. geen 'w.~rel aan of,
tIItellenboAch 9. }:.! heeren BlUll's meile-Af11"aandel'll
Eer.tB 1I1V1er 3. 4~ hem scharen, hl) een der glIltozenen
V'Urb.n Wt3' 4 (I 317' De lZeestl~e ell flinke aan.praak,
ZQPt RIYler 4 6 hij Zilll debut maakte, st.1t ~UI st,AIIKQll$lr
K•• pslad .5 5 4~ de cynische van deu heer Fatrb
--'----_:_-_:_~---------"". hoe stotterend hij ook sprak, toch
Treinen Nos 1 eo 3 k1'1llll'oelkaar te EentertfIer Zich kon verkrlj~ell met te smalen
No Z naar bo1'enen No a naar buiten kru ten elkaar

~ Durban kolonie geboren vertegenwoordigers
liB =-Goedeeen gezonden nalir of nn Kaaplta<l naar h ernsche e zels ' Het ;aou ons lt'

Paarl of tnucbeuhll'gende BtatlOos worden uu ~oortaall -zonder .JUist de nationaliteiten
1'nvoerd ,foor den No 2 (Goederen) Trem met nitznn kander III het harnas te \\'llleu Ja,Tel
darmg eehter van pderen naar en VRII !;;;,r.ten'l'ltr 0
behoorende aan penClnlluwonende &1111 de over:&.)devan er nre t ten minste eeu AifTlkaall
Bir Lo""l'1'ltiool d,e, m~leu ,c..,l£eht al. tot hl,rloe gekozen, en Indien dil he~r Barn
400r de ,andereTreInen ull~t:I vervoerd worden I{e ukklge wart' HIJ !leeft l)oucl

wel.*,u Zijnen laudgenooten geelle
zullen atlllclo~1I UI het ParlelD~nr

h:&rIU!K I

JCupetad
ZOlltrll'Ler
D'Urball w efr
1e""'1y le r
St.llenboloh
Ilapmllta •
»e I'aarl
Lady Ore, .sI liK

.U.IJKOIIUT
• W.lJ~UJtoP

IJ

'TAfIORS Il~ 51
I ~ Q~~I-I-~

l I Il m

ERSDALI! - \v IJ hebbeu
"orgel to b Zl~ I~ell

al-so re- ".n>c.ulu la
de I orj!6lbouw", blur
Het II 81ruureut h,,~{t eon
,ulld", ""IJ loede be81'eltng

Dali b"kwJUleu beu
tOt! faQI lu 1'.rvaatdl

d.t vour jltfll IIIlCeflerd
'It IJ wen,ebeu der ltiura

d1.t de aanWIJst VIlli e.n
b *"leldlUg vau btt gQds

8CHUTBEnHiT~N
De OtIdsrlllIlnde Schutmeukn zuil." 0l> d. biJ

iDq,elde da'Ull18 en plaalsen , rk, oplIJK
houden ,all bel vdgende ~e~ j'

,ben het 1I1etle voreu
wordt gtlost
1---,et> -41-G J Joubert, Klem BergnVler, Gouverneur de arbeloskwt:stle te

Diatrikt. Talbagh,-een roode schilder KOt", door omatandl,,:heden tot 1I0~ toe
gelDerkt lInkeroor 8~mp, regteroor \\lnkelhaak I zlJllde zich vali den hllar opgeclrll
fan ~hter, een zwarte Koe, ongemerkt, cu I te kWIlten, maakte clezelve (bu!lIanp
een zw"rte Bill JDet Witte II.chterpoooo~ en Ed. heer NeelhlJllg en de ht'er
ltaart, twee Jaren ond Heijen, Glueon Joubert en Dalllel d

Feb 6 -C Gelderblom, Rietvallei Afdeelmg IJ Dondt'rdal{ hare opw8cqung bl)
lliversdale,-eell bruwe MernEr met kleIDe I~ntle en werd hooDst vrIenddijk on
lntte plekken op den rug:. omtrent dne Jsar Dil E I heer M(JI~ell<T ",a8 ab

pn~eb 6 -J W A Stefnkamp, A'atJeskloof woordlJ! Nadat de deput8Ue het cl
A~.J I C I odbo tOt t komst had medegedeeld, om namf'!tjluee!Dg a Vlnla.,-een ro nes om ren k k
5 Jaar oud, gemerkt Imkeroor WlOkt Ih8a~ van zins VoorZIel 11l~ gpmaa t te rlJ,.{
IWhtt'ren, een roodboute Bol omtrent ~ Jaar achaarschte van arbeider!!, verk
ond, gemerkt Ngteroor IItomp hukeroOll snee Gouverlleur de zsak reeds te hebb*,
van achtereo, een zwarte Koe met wltted rug, wogen HIJ vreesde dat ptlJsnegt rs
omtrent.) Jjlar ond, gemerkt belde ooreu Will verknjgen zoudell ZlJll wegens de af,
~elbaal,. van voren fan dt'n &lavt'1 handel te L..anzlbar, ten

Feb 7 -G S Theron, Sutherland, Dr.strlkt waarvsn slechts weinige slav"nsehp
j raserbnrg,-een VosmerrIe met bles, regter dell wordelI genomer ZE xc dtcht
voorpoot '"to Diet gemerkt omtrent 8 Jaar oud best zou ZIJl! ergens III het distri
eel) vaafklenl'lge Merrie Mailtnel gebrand op Kaff ...rlucatle aan til It'g 'en WHarult
de regterhenp met een ho~filzer omtrent li:> bouwers ZICh 'an arbeider: zouden
par ond, een roodbrDJn Rumpaard Illeit ge v l) I t t d
merkt, omtrent 12 Jaar oud l'en Vos Ruw loorZlel 'M' epu aue was me

cl be d bte te t kl k I t lIl,;ellomen en meende dat de vpaRr, lea,o rpoc U?il, t:lue 0 nIe cl K
gemerkt, omtrept 3 Jaar ond e rlgtlDg van uJ!snqer o.a

Maart 9-A A Beneke Krn sny el Afclee tHrew daarvoor zouden aaubleden,
lwg OudtsboortD,-twee Itchtbrnllle MOlletdsj aldalir overvloed van gras erl water I
cen ongelJlel'kt, No. 177 ~o Il, en een tWlle De beet H r Neethilllg L W
halvemanen vao achter Nu 2:27 CIl ~U H verhll derd mede uls ut'put"luelld naa
==ze ~ 4 - .tau te komelI

~IAIIK1PH~ZEN ~~~~~=~~

DE ARBEIDSK \VESTI
URO -GI&ter~n ua'lliddag
r. e nOl blJteokowst 'au
llIa.t el(.len I" n..m~n
IJk un Z K H deu
root~ur8tlD ~l..rlll vali
achfen 'Il t blJzonl1er
,.u Ler!I~I..t me~8lal
waren de Ed bteren

J cubol pt. nr Dd h.."r
N~ eruli( gepr3llt w~rd
&aDg ..8tel I om ~Ianl eo
feilt. hj kh ..den eu de

fel~a.llaerJ.< t Doudlli'J..g namlddlLg
dat dd kerhra.ad der

D~ III de maand St'ptem~er te St!'1
belloemde Commissie, om met

fan den 18 tor den st) J ln Ib ~ PREI'IlBF.URTEY OP llOIlOP.N - IJroote
InO f.{ ns IJl ::ite"m 'DU ~ ll~~lsd, fer

d du loIt 9I1VOII<10(IOOI Jongeliede) IJr
;) oen N eUWB Iterk, S lIlorj(fIl8, Ilrg lOl da~8chooi (Nlfuwe kerk) P op du Ivlt
7 1)J~EERW PROP S H K (HN zal op
o I Clel .t~n waarnemen te Slmon~8tad
6 D, P H ~tt ISberoepen t~t I.erallr 111
1 Ne"rI.nos HQf.tad
o I :'\IHWB JlfSOLVI!:NTlE-Ai(r~d Parnp
2 112d81l IO'Jlot.ell Du ban Weg StalIon, bot
o ell Blgemfeu~ hSlldelaar'
~ I ZA COLIWE-I)ojongebeereu
3 I VIII",en Westeott 'IOfIlS ZIJI~ rle
8 dJngn~ naar de fwee .. kante l(o
1 I plaatsen aan deze IllrJgtJl!:
o l IT Dl': PRI':EKBI!ORtr.II' zal moo OD

Dr Ij. berholl VOO'Iewe 8 18 om l~b
Woeosdag,~~8 30 Wagells 10 Kat.cll IIDzooderh(lu tot Jonge Ihdell te rlglen
Donderd,ltg, 20 39 do 12 do I dl.(e rioktFr '8 bekend al. etll ~rote
VriJdag, 30 do 18 UA )0 ge heden net IS derhd<p la hop.n
_..;.._;;;...------- ..... neh end., liJn ~.hoor Zullen late I rt den

I TfL£oRAAF-lJe I~.gcr ng IQoft fene
tUIt uu £10 ,oor 'enlg per·oOIl, dIe ml eh
(e'en we ke zullen le don tot de overt
pe s'lD~n die onlangs a, I..pl.at~ van
G Ste Jn n 10 J Sw.lle dam em vuur
gestok n waardoor veTBchehJeuutelegraafp.
vermeld

"cl !.!s
661 ba ".rlepl ..I.... pi' • n ~ 2 - 0 8
i I~g AZ']II ppr Icg~er 6 lj l - ti lG

IH I Ib 4bnk.or.en g.ed per Ib 0 I) 3 - 0 1)
)00 Ib Holer, ~'lr Jo U :ol 3 - ti 2

Eendtl) per .tulr, 0 J. 8 - 0 2
E ~ren, oer l(Ju 0 9 10 - V Il

~O~ bL Garat, ppr ~ bll3b 0 16 0 - 0 lj
681)be Jill Ver per 3 b. 0 11 6 - 0 14
36 vr Ha~er:ler.. Joo Ib 0 .. 10 - 0 lj

Hoenden per .Iuk 0 1 4 - , 2
K.I, pel' li zukken Il 11 lJ -.. li
KalkoeoeQ,. per 811111 0 " 4 - 0 ..

iH2 b. 1;(oorn, per 3 busb I II (J 1 10'
6~ be P.og, pet' 3 bush ) " - I 1

SI'NU I arhn~ IJ ti IJ - B 6
86 UIJ"I. per 3 ba 0 1) 2 - 0 ij

meldt dat olllauIIS t.
t vall lTIgHt't neu wer I

b~.lot.n tot Jtl UPrlj( til g
W"'HItue Z1lb r"ed. dade Ji<
Te'ell wtrd ... n 'TrlU
W t ..n8ch.ppel~k Ge. oot

Iwa.l(tal d r VIJU'naan st ..
I••IHbeuot'lIJd ° n de 'Ou,
sl.lip" V" VI rrtj!t n'(t n
ar -Naar Je U udvdd.n
ed~lvrs 1Jeu •• dcdt
II GouJ elLl.u mO'er Jan
n Je VéIJ.1I zeiveIl b .. f't
ti enws ° t. ..n~. het
voorl ,due" or w•• ~en
-Een,;: 0 t "'untal boe
&owdezich III de Repu

SHIPPING INTELLIGENCE

'{AllLE BAY - AItRIV~D
Jan 2ï-F..agle WlOg, hgt!' 17v t.ous W Il

Blake from Pal t A1tre j ~2ud Jan Uount! to
~h s port, III ballast -J Spenc~ agent
l27-BonmeDuokdd 3 m td ·eh, ,!Uv tons, ,Ja.-
.mes YOOllg l'um\!, from Batav a 7tu Dt:c bvllnd
to FalOJontb ~V1th cargo rice anJ pl per Put IUto
~hl~ port fur supplJCl! -Goodl fiu &; Co a,g-cnts

(j::J Report;! that LJ \Var i A Hu< I A lJ dlCd
Df fever and ague ou the 2Vt h Decen oor Inst
,. 2d-SoutUtfn Cr08~, HlJ 41; tons J \\ t1harus,
from Aigoa Bay boand to thiS port wltb enrg:>
luodnes -J SpcllCO &; Co agents

28-Ba.rk and Brig anchored
TABLE BAY -SAlLED

Ot;lTSilOOR~ -Van <laar wordt het
me I -lie kt' k r ... l1 he ft re.,ds bralot
u t de ke kekn$ t e tc ,t .IlU '0. r brt dOOI
no le v. ord neH le I en'u enf, Id$ vuor p Jl
Ook de kerk faa 1 V~II C dltzJorp heelt beal
£~ I ':J.1I ho gemetO~.. ge-old.rd op
af te i'.undertn

"lvORD-IJ~ FJ t BM 'ii rt Adrocale
voor eel Ige dage h I lt k een",r b li

we 11.evu,l1rll In de Katn'lsr BJ de
wlllg bl~t'l( dat de onllelukll.lgo stagen
kien" op btt hoofJ had gekregen, 8n
11>. bewusteloozen sla.1 In do rtvler .... lIet.lt~rne,o.

~ .Jan 27-Ansganqs, Sw liC st, to Port N&bal Er wa.en t eken~u v.u e<ue wOfstehug
28-Blbsy, Ger sch, to Port Alfred oenr d.r rIVIer
~8 -"Iadelellle, sch, to Mossel Bay ROGGEB.lfAI-lu deo namldda~ UU l~atllflf(l('n
Zb-Demde, Fr scb, to Port Alfntd I Donderdag heeft eene belau!l'rekk.nde
Z8-Knpna Belle, sch, to the Knysn$ te Rog-gebaal plaats gevonden. Een VRn

28 P II cess, bgte, to Port Alfred hu gen der school aldaar, een J IIJrenvan 0

~ \.ru le S bgte, to Ea.st lJOndon Jaar oud toon oao den heer F S :Kemp, wo'olllltQlJlti,c
2:;,-lwtnevcr ~ to Slll.IQn s Bay IU de Zee.otraat wa, lO dell nllml(lda~

, It'n Dlng,d ..g geslorven, eo dil'" ~II nu
jleerh ugeu :teer I1emtnd waa, vond lI.leQ. het

- E:la dleuslwe~e ~e PallJl' IJ op '~Il ,ehrand ..r het ItJk naar de scuoolkame. te bRIDgen., eu
d,enkbeeld gekowell, &la ZIJmeI b"t killd, dat aaa I naar h.t graf te drageu Er ..u dau ook een
~ar.e zorjtt'Il lotH cel rou wd wa. ,SlOg w.ndelen dan lIebare blJPeo v~u kID teren én vllin relaOjlSl""l.'O(]ll
deed ZIIhet gaau ,,, efn olld hanSPPle ~.II en gIng er vnendell tot Wie lJr Robertson eeb
mlle bt:del~n lJlt kao ook OIJ OU8wel tens gebeu "oord rilltte WllAl'na bet hJk nll$r de
I~U en een onler hne ~ooue vrQDW'J6!",diS ge plaata gednogen werd-de ku deren voorU":I1•• """.
,liPeenlIjkd..u 1weJQ dig lanIII den weg zIJn EIlI -achtervolgd .Joor een aanzleuhJk aan~1
l ..u"/tI~ In gedllchte nog eeul hagr wJm kVlii op eli bet ekkmgt'D Mogen de woorden VIlO den
J .r~a ,eu ullllou ,Hev (,en bltJfendrn Indruk gemaakt lj.e~~D I
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(Luid,

~'~ler.~~jQIJe4Si'~1 g8!U~~. bad ieder
eemr hll den I en _~,..L.~I;;
hee~ Bam wilde ce -sf e behelsde,' veel
wat de heer Bam III ZIJn &nt"oord op de hem l-dle de handelebelanzau
toegezondene rejwIsltl$l"" had bedoeld met de hIJ een koopman
UltdrukklDg dat', \lJ,.~. ~ ~ste van toe I mOD was oole een ~Q(I'pman,
lagell aaii de kerken, ot hIJ daarmede ook be en de heel' Goodliffe
doelde de Joodscha en Male18che kerken of bunkum (Brullend
slechts die, waartoe bij, de heer Bam behoorde I schien de go&dlenstlge arLIKHU,"

De haer BIJ,j{! Alle!!,. dit z eh die toelagen verkocht -MeD moest
wa.a~lg betooneD [tJavll'rend ~Juloh-ge-I aanleg VRn
roep van DI"l.'o ~ I trakteu

Abdol Wtlt giJ om eene vermeerdering vonden dat.
voor! de MalelJera vmgen P (Thana ontsten I van kontraktou
zulk een lawaai. vau Hou Je lJDond ' ...,' GOOI1 bond hadden
hem er Uit, dat oe beer Bam om de orde te schappijen HIJ
doe ~be_~D. w~rde verd", te antwoorden) ':00 lets had geda&D,
Nu stond de heeP FlUrbrlJye op dljl seido wonderlijke mamee om

beter te hUIS te lIJD achter een vel pa pier dat'i ken on als III dR.t ge
op ~~n platform HJ had 15 Jareu geleden kon hij hem maar aal~tr,ekl[en
ooldn het Parlement gezeten eu bet had hem er ook gepraat van
~~ElIiJk wat moelie veroorzaakt, doch er waren band met zeker
nJoeb wanneer meu zijne pllvato belangen meer ei siele dienst
o(UlaD mt het cog moest verlieseu, ten einde I wenscht dat terwlJI
IIJU laud van dleust te ZIJU eu toen hem I werden bekrachtigd
een of twee rekWISIties werden toegezon p het andere 115 aldus
den bad hij I.leh kandidaat gesteld Hij Spreker kon niet m
\ua tegen de ruvoertug "Vau Verantwoorde beeren Goodllffe s
lijk Bestllur geweeat, omdat hiJ do kolome Waarom was de heer
:net Dlet niP daarvoor achtte HIJ was bleven om da- zaak
nog IllIlt van gevoelen veranderd lil dit opzigt ; ten? (Luid
docbi men had nu eenmaal dien regerlDgavorm, had sich
ell tiet was de phgt der Parlementsleden, het over publieke
.MlDiktene, voor ZQO ver ZIJ zulks naar huu ge 'Van den heer G
weten kondeu doen te ondersteunen HIJ hoopte aanzoek doen om
eel t~ dat het MlUlSterle ID de aaustaaude ZIt- de zulke verstandeliike
t ng een welllig meer euerg e zou aan den {jag zitten waard OOI'hij III
legg~n dan het 111 de laatste bad gedann Spoor soc ulij k om s4emmen
weg~ltbreldllg was allernoodigst ; llr was eeu bet loujeu van
overvloed van geld en toch had de RegerlDg ID betrof spreker hael
Je laatste ZlttlUg vulstrekt geen "oorgal Ise~fu hel haa delijk
pla aan het Parlement voorgelegd eu g~tn blijk dacl t de heel' G
jlegeveu dat ZIJ voor emens was zulks to doef lt! G ede Hoop znl e domme
De !tl gerlUg beboorde met eeu welbepaald plan dat ZIJ van dergelijke (li gau I
te Z jil gekumell eu hij hoopte dat ZIJzulks thans In ~ ha I h I ZICh evenwel
zon lil d eu -Ge u lau I ter wel old was mis V riJ vIlh.;e Bill betrof kende .",.11"""","
schien rijker aan mineralen dan ZUId Af lIm en gevoelen Oe heer (901)111ffe
toch had de RegerlOg DIets gedaan wat betreft het de pll..,t nil deu Stl\8t
het insselleu vlm een grondig ouder zoek III dit ondersteunen doch dltrwas 0011
op.! gt; Ook ann bespruelJlllgswerken had ZlI ~oloof en geen staatsmnu vali n
n g DIets gedaan - HIJ zou VUl>r1tet V rijwillige land of ID geheel E ure p1- was lJI<"",ll"Uf"1"

Bt'glllseliltemmen, daar hij het onbillijk achtte toegedann I I Engeland zonde
!leid n t A.Wol 8 zak te nemen om daarmede een als men de nllVo moest
Cbr sten leeraar te betaleu -Na nog eelllge aan ge ves Igdo kerk meel willeu w
merk agen zeide spreker dat, indien men aan I{6vestlgde Kerk 'Was paar :600

ZIJ e elgeve IUheemschgeteelde ezels de voorkeur ven met de IUllghn~en PU de 11".. " ...l"v", ..;
gt f men geen reden van klagen kon hebben des lands dat men h
doch dat indien men aluJd zulke vooroordeelen gaan tornen Wat de
tegcll fvreemdehngen bad gel!:oesterd als door dat de RegenM!! moest
lIUwmtgejl ~\ ta! 'farden gedaaIl, men nooit het ouderwijs ID de
tweo zap. !Ij~e leden ID het Parlement lands dit deed ZIJ JIlIst niet
ZOIIhebben ge flls de beoreu W Purter en Bam werd gevraagd of bl)
Saul Solomon doch pat,wdien de ku~zers een Kerkgenootschappen 1.00 als ""L'~U~~WI"U!"'~'U

a deren kandidaat bo",!! hem verkozen ZIJdien Joden geld wilde geven bad hij
moesten nemen en dat hij liever zelf UIt het die geoootsehappelt-wellte het 17""~Lh"n,.n
Parlement wilde hlijven dan zien dat de beer was de vraag ontwijkén
Solomon o( de heer Sbgaut er door zIJn toedoen dat WIJ eone Christelijke;
ultgehoadell ,,~"Hold gPJulch) tcgenwoordl~e Prokureur

De heer Goodhlf~ zeide dat. dit DIet de eerste Jood en er was DlCtS lil de wet
maal was d~t hiJ ID het publiek sprak Toen hij morgen de gebeeie RegerlOg
in de kolonie aankwam vond hiJ den strIJd over ~Iahomedauen bestond S
Verantwoordehjk Bestua.r geelIldlgd en de op Robertson volstrekt ~lIet
handeu ZlJude verkWZl.ng ou derhalve van het slechts het onger lmde vau een
grootste belangz Jn WIJldit het eerste Pw.rlement argumenten trRchten ann te too
:zoude zijD dat. ODder de meuwe Regerlng werd dat de str Jd slechts '1etd
gekozen Het was ID Engeland de gewoonte £1000 en dat er geen beg
lJ L <.IllParh;weut.aleden bnn kiezers gedurende jlemoel i doch dit wag wiel zekel
I l reces va.n tiJd tot bJll toEospraken, eu bl] VnjWIll gen wIlden toEtlagen allrtlsCiban
\\ lJe dte gewoonte ganrne ook hier ID zwang omdat deze ooblthJ k en ongel
z en HIJ had zelf persoonhJk om stemmen ge waren De heer Ba.m had gezeg I
v aagd en achtte Uit geene vernedenng daar trlbntle zeer gemakkehjlt: was
ti or to"h kwam men persoonlIjk met de dat de- heer Molteno hen Jaren
k "zen! In annl1ikltlfl en leerde hunne gevoe getracht om zoo lets tot stand te
l~ ij kcnllen -De beer Solomon had onlangs het In wanhoop had opgegeven
liJ bet pubhek eene redevoermg géhouden die thans toelaoen genot eD
waal an het VrijWIllig BegJIlsel schermg cn onWillIg om van ecn gedeelte
I S ill{ wa" jnlSt allwf alle maatregelen .!Jff'ts Zlejl lid beglDsel wa.ard£)o~
bt n ddeu ID vergelIJklOg met die bill ~u waren beZield was dat mn gehJ
t. eh wa;; hl(,l"IDvobtrekt g~u begmsel betrok van godsdienst Het onblll
k Het was een klemgeest ge zOIOlgheld Demeu van loden en
mnatregel Indien de vraag werd gesteld of mede de geesteltJken van
n ~u godsdleustlg onderwijs moest 'Versprelden, draal te onderhoa.den
da zou spreker zeggen dat men met een be- geen pwnwe proef leming
g nael te doon had doch dIt werd hlCI' III dlt kerken reeds thans ""~'''V'.U~'U
geval DIet gevraa~d Het was voorzeker pltgt van den staat te
der Regenng lD de afgelegene en onbeschaafde betrof zou spreker
gedeelten der kolollle godsdlelliltQDdervilJs te als ZIJ JU zIJn oog VAiC.""''''
bevorde~ Het was sch.s.udel Jil, zoo als de Doch men kon Diet
heer Sol\n:A,n bl de bewuste rede den Wel nng met tolk eell
Eerw Dr Robertson had '83Dgerand (zie nns plannen voor Jeu
Dommer van Woeusdag voor acht dugeD) doch het tarief van IDvoerregtieD
RP ker behoefde neb Diet op te werpen ali! er altijd tegen geweest dat de
"" adlger van den Eerw doktor A.ls zulke van deu armell man te ~waar
middelen te baat werden genomen om eon zaak Ten slotte verzooht spl1eker den
to verdedigen dan was deze voorzeker maar hUAo_!!stemmen te gev~n docM
slecl t -Wat de CIViele dIenst betrof had de bem D et ann bet hoofd ~er "temhJ
Lc('r SoloDlOn gezegd dat het beter was hare hetgeen b~J ook Ulet Y!e~aohtte
salar ss~ <lP de JaalhJksche begrootmg te plaat.- een ander kandldl\8t die dezelfdo
s~n Spreker was daartegen deWIJl bet DIet toegedaan alH hJ d la.r~oor ge
b tMm le dat de clvelo d enst IIfhmg van de van Dit te vallei (Lu ~o tO!'Ju
w I keur van een Parlement of zells een MIIlIS De heer Stlgant du~ alsmede
ter daardoor toch zou<.Ie de dienst' worden !!,,)u eh werd Ol tva gCI1 sprak ZIJ
~ rnederd Spreker had zelf de gevolgen van rIng n t ovel bet feIt d3jt door de
z u keen bepnl ng gezien Z Jil n len vader d \tell wo goed als I ~ Iet ge
t ("1 t!l4 III EngelanJ, nadat biJ <» Ja.ren had I gesp aken over de Zevep C rkcl
ge lteQd Z1:1npensioen ontzegd en wei alleen bepaald daal te~en daar de
do r le 'III' llekenr van een MJnlstener-Spre geasslm leerJ te wordJln aan
kPr 'IS sterk ten~gun8te van versllelde gemceo !llet land ha I om de vdrnod~rJn
IChap en zelde dat zoo let-a nergens ter en biJ de laatst.e verkl()*lUg ha I
werd l.zou worJen toegelaten dat 60 of 70 )CU d Rtr kteD du del Jk getpo J bn I
n f'll"cheu m hd bi nel llnd, vier male meer behooren te kun Den Oltloeft! en-
voor honne levensbehoeflen moesten betj\len dan I ton ~UI ste VlI.ll den aa*leg van
d t [I de zeehaveus hetgeen uoor dell aanlu,4" hoopte dat wel Ira C!'ll spoor veg
va II-poarwegen kon worde!l vermedim De legd tot o~er de Gro<l>trlvlel
H gellog behoorde evenwel DIet sp<>(>l'wegen N ltál en Dalagoabaalll1l het
alln te le~ ZIJ kali zulk~ n ct <hi aanleg bebben VRlI de onlarlgs In
laarvan moest worden toevertrouwd Mn En gedane ontdekk ngen !-lIJ was
ge sche mMtschápplJeD hiJ kontrakt Men had den aanleg biJ kODtra.k', daar d
wel van Knlke kontrakten gepraat als :zwende lllet naar behooren kon doen-
la en d ch dit was volstrekt nIet altijd het borg WRSOl regtvMrJli,l elll onb"l
geval Als men znlke werkeu aan plaMsehjke bereId het Mill stene te; ondersIe
COIOWI!l8lesoverhet dan kwam er lIlets van het zIJn pi gt deed Vloorzeker
tereg~ dlt kon men uen ann sommIge wegen tee bo~en alle verwllchhng
lielf3 III de nabiJ bel J vau Kaapstad -De fiskale vooral wanneer meli In "A,,>mprlJln17
reglementeu 111 de kolonie waren be~ld aotl het officl.,!e leven den leden
dJlnvnumsch en het stelsel van lIlvoerregten I geweest -Het oDdenv~s moest
schandefijk en hoogst dl'1lkkend voor dell armen den gemaakt lil de kol~nle -Hl
man dIe voor zijne tbet' kotriJ en aridere be V rlJwllhg Beginsel waot otl!e~~o~,"
Doodlgdheden veel meer moest betalen dan !:Je.. renl' Generaai die thalnS zitting
tameliJk was -Groote verander ngen moesten bet Parlement eeu Jbód WIUI

ook worden gemaakt In de regtspleglmg danr nog wei degelijk C~'rlstehJk
de kOlltlm. van regtsgeclmgetl 8cllandel Jk van Zlttmg ""erd een gebed
hoog waren -De behandehng der ZelVen Clr de ZlIohgmaker werd
kélswet kon men gernst vooreer3t laten over ImmIgratie daar
staan daar bet bet.el' was eerst vraagstnkken genoeg had die wel
vau prakhschen aard te bespreken Na nog hun voor een goeden
cel ge aanmerklUgen gIng spreker oQder luid dagloon betaalde
gejUich ZItteD eemge aal merk

De heor Sanl Solomon werd ook met lUlde lUI le toejUIch
toeJu ehlUgen begroet HIJ Z6lde het eerst ;lIet Thans had 0

noodl~ te hebben geacht lang t.e spreken, daar was hoogst woelJehJHr
[\ lcu lIIet. ZIJDS ~"oelens bekend waren doch de meeste werden
daar 00 hool' Goodhifo hem had l\8ll:gevallel
moest h J ;t ch verdedigen Du heer Goodhfle
had 7.lcn opgeworpeo ars deu be~ebcr.mer n~o
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.... menel r.lhier door beI110lti::en vao

"~ .. /WelcD8Cbap in Europa ~.lrn.~d~
NnraaIt. ... den ia. Ala twl'tMie lIer-
~ Iidl-/het IOlltitnut' in bet "bezi\ vau ..e."n
p ..Jendeo JODd.rwijser der En;;ielllChelite1:.u,ur,:t~k ~~" te.kuuleaaeu CiW~n Il&UVlW, : k~u

U. aetallearliageu op d~ boekeD i. t!ew.ea* 12~,
Tau deI<Ia wareu foegslaffm as, tiiCgenuJll~n 21i'fO h~t
GameD der .34e Itl.. wareu K"II&"S,'erd 9. d r 2Jtfwae to a4miufe tot het Theol. S.~il.arinm ; vau
........ die ,,"~on&ell !lijn. aijn ~u-u r het
Z. A. Colte,e s, Daar het Theul. l)ClIliu.rieê:1 2, en
Ciri.)e.D&erult 1, eo ooderwijJl!n geworde" " ns
(J~lj. 181() .YaD op de boden 120 u van
liezen bereiden ,ioh .oor bet ex.meu der 3 'e ~tu. 6.
tler 2.1. klaa 6 en nD onderwIjzera 9. Ril'; "IIPr 1- 12 (j 11 I' ,( ,
~ ja iD den legel, ,ned, nn de mllntfn uit-I Alii' 'd' rs ""]116v"J~ rlg8011elld,,
at, kl__' • lUDO II ", ,I
II lUll IJItW_.. ' ti 'd I
'"H.~~ooJrId ja gl!NlIeld eli tot deu hutsten lIJllll~8'''\9 23 8,hoort
pei_lwug 1lIj$8ItumeD. Het b~O!:Ht~ maa,uddilkaohe" n ~" .' ' i

bed~ WU JU ofe mtlaud JIlDIJ en wd £51 1;!8 60 ; t ~U 2 c·23 " E'
hg laap~ ill Jauu.rij, eo wd £39 2s 6r1, I: 't d ' d' 't'" 4°
.Br ~ oumngt:D . . . . £;97 2 6 UI eu ou eo IJ J. i ,

l!itgegeven 7.41 UI 9 De zielee 4olling, en, de
latende eea b.tig !laldo, dat te z.men wet Oal d"" In de ,,1l~rvru3~,,~~ ujdeu,
l'O'Ï&,eQ ja ... bdool" op £12'.1 18~ CId. .pokeO, k""I~"tj"81 eo K~

Het venl!lg aprak md dlliJkb""rbdd vau <leveel- 1.."I"te waren z-Ifal zoo knIlIt,
aijdige bul~ If'0~n •• n bet koloulal" ,~"u~oqr, dou, door d .. ~I.utelgat,,* de huizt~ billlleu.,olII'31'
deD SUperlntendeDt no het OnderwIJ', Dr.. Dille. got-den lr.deu 'm,.nl~eo boilZt!llj~treek
Het "oorapelde Y8rder dr', hoe bloei"ud ,je a.keo o .. ,n aroot wae, alll! h.t ~1I~tfouweu
ook " .. a, ~a IDrplUl maar ~ d~ficlt lun nr- kwakzalnre, wo~d~rl1octelsi enZ. j

wuht -4- tim "ollenden ja' e. '1'"" ~iil.Je eeueo ,dau zeg ik, I.efd~ IIr "eu Krollt en
,man k'n 'foUe berekend roor Sljne taak lA! lei krlj. AI tijue Krootht'iJ ~:l magt kouden
treD, had hee beatuur' ~t ol.ri.:! 9&11 d"D tweeden i lelleu <J.t Z, M. tlVéO Ills iéd"r
...uteu& melden yerdubbeleo. Ve,d.r. oib\tej,:e ... 1 dOll' eeoe ZW"''', du <vu m,,~
etaan". de moei,,-, die zich de voorsitt-r d .. be- I zi.,Jlte b<zocbt werd, Zijn'
atun ... heeft. "Illeu lIetr~e" 0111 de IIIllde gille. in-I ten eilld •• u..d. eu h.t
te .. mei eo ..oor bt't;iD olde breugeu uo on.. ni.lIw lijke (?) dot
aohoollocaal. zal ddrt"" gtowi. nug meer lI00Jlg zijn' 1 zijueu' h~t ,bij
IlSQ de thesaurie thlln • .,....l. Ei.delijk viel b t 11I.,t t"i, 1(".lal(oo, daar ue
unt.kenot'D dat tr behoef .. b.,a~a.t !l"U llerbetermg, I toegesc!.r,' ,,0,
Wall b~ óurlt,rwij5 (.lsJ!! bet Ned"rd1lit;eb) 'u lIit~ I lueataod, eu uameu el
brridiKg (ala in het '!Fral1Mh on RO<l!!dllilscb) eu' eell~beroem t,l' "",,,naar en
h ..L,~uur aal \cto ee ...te in di.l t>t,hoefl" lUuI!L... "eh~"Len, Heze, Pil deu kO~lIIg
vooni"". Hiertoe Z!lll de UIlstaalld. jZ.d"ge uit- vel kh ... r nood Z Nl. IlI"t IIUd!t18

Kut voor achooll0C4al uitnemend, maar ni ..t g.b"el, ..ijn, d.n door slt'cbu. ".u b~cht
h.lper.. De aandedhoud" .. tlllY~1Iua ..enig ge.plel.: btQld v ..n ."u voluj ... kt gelukkig
.Igtw ..eu 1e keu~eu, d.t zij iO deze z... k"wt:lke dil m..ri, ,lilt i. gemakktlhJk tel do"o,
'_IUurJ~ op uleuw zoudeu oy"rw,,!!eu, h, n ru". wensch is allJtltlte >lIIdeu, ru men
alttllu8u ljOu.lt!u. ~', lo..keu, dali DIen ~m"rl.t" Hlpra uat

.. l>ai~ b' ue" ko,t kuilt ..n transport van het oude htlt~ taak uie' wasl; men m~nd" het
(lou.efLr Dlenta~ehool,lebouw iu 1I"ud"n ".n het rlJkdow le "uden. llun leder Ike.r dal
lNalllur U ZijD, werd door lwiev8f} .ao h"t l'Il"b; .Jd..gd te zijn, btl" ..rkte lUe,! de,t er
kautoUl" oohatlgt'n, ..Ja geh...,l zeker voorg,,:steIJ j b"l volwaakte lZel~k van d,,*,n uf
waarom hel bestllur ouk lot bet bouwen i. overge. to~ da't eiod"hJk .eI, der die,!aren va
POD. olD bE'I &ai,~o dMctoe &t!llChikt uiei nrJer le in ,eeu der "cb,~~buurtell 4et ,llId
lateo y~ratnjkell. Vuor de wouinl! va" eeu McbQ<l"lapp"l'

De .ftr~dt'DJot leden ,..erd'i.'t) herkoaeD. })aok. D"~., zat vour he~ raaw t4 w"rken
werd ala Kew\JOuhjk uitge.proken, en daal'op 6"01' r.ingrll, dat al, de k.nari .. v!o!o:els
reo val! de bftttuurJera 'IUK gewe/.eu op ...at wij d,'u 'jalvt'ncb vao wercleu. gl.'durij: "illrgenl'"ll.
Heere achuldig sijo vOllr d~" blod cU 46 g.,ede d< gelukkigste m.1l dOlr w"re,I~, 'k
"ruobt aan lIe\ Ijtell~lIb08!lCbe G1WO&'iIUW g.achQ1,- lo vred Il, heb o"r' luedi.;- k~8t
~en. no hoop werd uilg-spruken d.~ dankb.a,beid ,'HI ,k,in buH,UICIl als ik dalr lust
lOMe"sHem gevoeld eu betoood ."u wo,den, En' IIlaa~je dnukeuj 'oor ..i a II4lbat
daarmede IlCbeldde de ."rgad ..riog hoogs\' v".blijd. I zoud .. ik met den ~oning Di, ~ ""illtl<l

titapt o~ lr.olllllkhJk .. Ult",a~r ibiOl,eu
d.u kraag, OD) henl bij deo ktaukeu
gen, ten eiud" Z. NI.. b..,t be~J van
Z ,udl!bekomel' eO daarin ééo 'Ilacht si
Jl;dnp~,w te wOldeu.-Tv<n dJ

Do Wel.Eerw. beer George ~orga.n beeft het ,oor den Kunlug I:rhrugt had~ ri
voigeIlde antwooni gezonden, op de ooillIngs I" Daar il hij met zfi1l helrul, Zijn .I1(wqlle~
gepnbliceerde resolutie, der Bestuurscomml88ie doch he:D outkltt;denJe, bef!l"r
van be'.Z. A. Bulpbijbelgenootschap :- vorBazin:t, dat d. ~olukklge plet

, 't hj! had j 00 daar weo zop
\ Kaapstad" 27 Dec. 1873.: (elukkig menlcll 'kondo vihd~11

Aan den beef TENl'I."Z'T, vice· president van het ...ere~ht" kleeoiogst~' yoorzieo
Z. A. HUJpbijbelgenootschap. Ko fug 8t,.. Vt!0 ~U iI}n " II, II, "

W T H
- ha .. afgebouren worden.-" HltlprlJiCb.

aarde heer ennant,- '€lt verso ft JIHJ DG' t
gcoot genoegen de ontvangst :te erkeIj.Den van ' ,e roe •
n~ minzaam schrijven, begeleiHende dil! re80lneie In all~ 8treken, a!le I"nde~~
op 22 dezer door het comité va,tg1lSteld; Gelieve '~rdt u ..ell,nlld'r~ gro~ gewi
aan het comité mijn opre~am dauk over te l;ietzij gij reist 'UlU z,ui1~rijfrauJI
brengen .,oor deaelfs verblijdende getuigeqis of ~t lot u uur de NuC'r~p<>ol

Meur 'wtlk,'n I(rod g'J U""'IIlHJOi(t
omtrent mijne eerlijke pogiogen in hót helpen lhe: 't h~fot e'J' 't zO.18ti eli 't
be,o~der oogmerken van het Geapot.ecluiP, Tooh ",.et Ik u één g"oet t~ u
eedert deazelfa oprigting in 1846, en het. de Di~!'t diepllt .. n "ll~u '~hart
verzekering te geven, dat ik met genoegen de
seer beleefde uitnoodiging unneem, om bij
mijne ~gkomst in de kolonie, zoo het God
mage 'bPhagen mij daartoe iu staat te stelle,u,
het ambt "an aecretaris weder: op mij te nemen.
~et Ja voor mij een bron van on ve~engd

gebot rweest, mede onledig \e zijn met zllik
e«n.J'OêDirijk werk, en ik mag met waarheid
"gp, dat het instede van ~kort te doon aan
andere pligten. die een eerste aanspraak op
'mijn .treven bebben. door het vers,chaft'un
een er be~lijke afwisseling van werkzaamhe-

: den, }Iet middel is geweest O~ mij blijmoeQig
te m~kel? en mijn krachten te 'veruieuwen voor
de vêrvulling dnuvdn. Het heeft mij al~ijd
tot. bi)1londer geoOOjlen g-estrelh, dat de ;elkaur
der opvoll?eude ambtsb~kleeders, eli; ,oo~it.ó8,
zoowel te Kaapstad als ru de !buitcodtstnktam,
mij stJcd8 behandeld Lobbe~ met de meeste
WtoUevendheid en iuschikkebjkheid, en ...dat zij;
van harte ioderen maatrebrel hebben olldcr~'
stennd, die l'lerekend was .om' de: gtoote oog-
merken Tan bet Britsch,ep Bui~landsch
BijbelgenC?Oacbap ,te bevordeJ;llll,

Bet. is 'mij aaogenaam te' depken, dat' de
werkzaamheden van dit Hulpgtillootscbap' en
deuelfa,filiaJen gestadigin kracht en ;nntt.igheid
.ijD tOegenomen; en Ollder anlfure' 'teek enen
vaD vOQJ"1lÏtgnng is het bijzoll~er verblijdend te
wetén, dat biDnen de laatste j~e" door' de
Damesgoooot&chappcn zoowel' in Kaapstad als
in Bondere belangrijke oorden een gelukkig be-
gin is gems.akt met bet Vl'l'\vetve~ der sympa-
thie en medewerklDg vau do JPlldt'1'ell. ten be·
hoeve van de circulatie der H!eillge Sohrif¥ln.
Ik ve~"" dat dit voorbeel4 op V;ele andere
plaat3eD spoeclig navolging za~ vinden ... en dat"
als, de ~gmerken en aansp~en IV,au biJbely?r.
eenigingen en andere gdiJksoortlge 1D8telllJl_

1

gen v&litg.:lworteld zijn in de genegenheid van
het jonge Afriks, een zeke~,grqndilag ~e1egd
zal, zijn voor snellen en degchJke~ VOOl'Ultg!lng
iJl ieder goed werk. , I

()flioboon ik niet. Dalaten luw ~n gevoel van
l~\Vczen ~,erlulDne~ bij de ~df.~bté aan het
schorsen IDl1ft6r offiClole bet~kilDg met h~&
Comité. ziJ 'Iwt ook ma&l' v~r eelli~n t.ijd,
gevoel ik UllJ venekeni, ,~t hut ~e.rk ID ~de
ha.nd~n is, e.D dat .~IJue I1fw~Zlgbeld geen
w~olijk vorlies zal ZIJn. pe ~e wensqh,~n
door. zehvn.en he' Coml~ ;nlllge~ruk,t, Zl-JU
bij mij van. harte wcderkeong, e~ Jk bid, dat
gij allen de liefeliJkheid en do, krdCht ervtren
Uloogt van het ., Heerlijke Bvansr}it;l des géze-
geIlden Gods.". : I', •

Ik kan niet eindIgeIl zonder :de Ultdrukklllg
mijllt'r perllQOulij ke verpligtillg jlilg:ens mijn
ll\ug bepIoe1'den vriend on m~tlf\l'belder, ~tlb
Wclkw, 'N. ThvmpsoD, VOOl1'~Jllil biJ UIlue, :

, \'EI{TOOIN&~ Tl!ANS
IBun Nieu~en Voorraad Goederen, b~vattende e~ne groote verscheidellhei4
~ Nieuwigheden voor het Sai2joen:
I I '

Nieuwe }'rauiche en Engelsche Hoeden eu Hé)edjclI, op~em4~1 CIl hio:t"opgemaakt.
:r\ieu",,, }3l.,,'meu ell Vedere .. , lJ"mt8.0udelikl.i'.Q~re,', "H LIOP"" ,'oor "in 1, r ..", van &!leaoortea

eco ~~er I!pedli.oop; Kun;etlcu. ill olie ni".uwlile "Il'ro""'I; Nit'uwr ~Jautd • .,n llaatj,'s, iD
ha.t, Zijd., GI<Dlldille, eli alle ui.II",e ~ff!!lI) l\oslon~"8 III IIruok "t!r6cbeidenhdd.

il. eSt c4, hebtlru reil grout"" \'oorru:,d ZlIIa(;le eli G kleur~e Zijde .• XLEligo"d. al Je nien1!'Bta
KI~ur"n iu GIllcea, Grol.aius, Tur~uQ;i8, ,Japa ..sch~ Zljd~, Zijde eli l'aL8ut Fluweel,
A.tiophanes, enz. j ZWllrle Krip ... u de tllIcl)Jt'st" 011>1101111;c"ne Ullgezach~c Ip.raeh.ioeGe
bei4 Fallcy.Zijde. ' ~ ~

KltltloJjtlll!Ïo aJ .It! uieuw8te StoffeD en lIear dr llÏeu'fI'sle Mode .. in Gr.nacli et, enI. E~n voor·
lrdrqlijk lot Frllulche Grt'nlldilws, 'fer :uelledell de III'lulflde; 001. • eu ji:rootêo ell It0~"'"
iOr~elllen Voorrud Gebreide W.rel'., ,LillttU, Kautl!ll, Bcl'KIi' I., Al~ernetll,e .Mauulak·
,lnr411, rUZ" énz. ,:

Pdrasolll~.n S ..rubred •. in groole ven,cheinet.bei,l,
l'iie~ qedru~ t, Pikes eo llrilliaptell. Nieutt1l, MOll8!1eli"ee, 81H.
1<'amihe-Liuucu .an ellr.e loort, t~Lrli goed. ,
lt. sr cd. hebben een voortrejf,,~ijk gellssortehden Yoorraa4 'an ~hDches'ersche' ell Sciloillhe

GO~tre", hl.ttell, Vlo,rklt!~J n, T,.pij~l" eOl, '

Wollen ~oederelJ,·lU ZW!lrl -u Blaauw Br. cp,: Zwart eo Fanoey Does, enz" eaz,
Elk Art4el, ill RetireD GeUll!id Go.d, HemaQn, IJdssen, BOI~njjel!, euz,
Etll ui~~luen lot H'rereuhoeden, in ti. nituwete patronen. ,
Alle bO\~llgemelde ,G_oed.,reu zijn geheel l'leu .. , en R. sj Co, verzoeken h< leefJclijk om taw

bel~ti!;inll daar,al'" '

,8 MhlllYe op mijn
, trouwen8 spoeJig

I;tvaren <Jl)olleofJ,
"'jiar ik' wos, Gi

t.1.tU eli h~t venster ui
ep z~jII tijd gekelJlell bn

~r...u.",1Tllk~"rij in W_euen is I",d willell lOeveu - had
tico!: VIlO I1leo ba,d, uie ut! handen' 1(~lIolll.n •

dodi van gehe~l "~IIvre..tIHld,ug; dielII ouZe
de inllt.,lh"g z"lvtI lIÏt't '.ljht h"J, hllJ ik 'mijn
, gulden'~ ja",,,,. II" I Een \1,e.u.deliDg, Till/mp.ou
Zij Io(eefl werk - nan I u iets eJlI ri,lllc 'un uuju

1lleer da u lió urilliueu let- I over '1I~.lijk\ toi'" h. t bu:
, CCllt.uaal5 ; UUDI'onder be- eeu ' ,I.o e ud"" Vd'1\'u"d ..

Chineesche lelt<>' t e.,I«-I,.- uilg~v",s,
machiues eu !!e'ij"" "f~ I blanke '!'''l'eu'''10 voor

lang8 ""II ouderllardbcb fl~k ~tloo.. t, ik uiiju laatste
deu 'UUI haard van deu ~'fJj~n8' tue1l da"glie geLukkil(

vau I ti I'aardeuacbt t~ur ot mijn v(ltZet op eli uiet
alle machinee, Persen V~1l 1I'01lIj"l.ud" eo tllthu8iast

wel keu. Vt)or de ga.- Daal P.: vul~de "en t ooueel van
il, wurdl dog,lijk. SOUls dOO!lS 1llr, ~ouls' ~t'en 1I1"IUll!htllj
~OO R8ovlamme u verbran d, naar, a&rh~id zuu kUIIIJtIl bc,,"eh'lj
ali lot h.t b re ugecc va u Nu:tOU dill' knaldeu schoten eli
iel'iogell VI111 !Ht geboU\\. 1C'lillll~-'UlIl'JC>U vijf ruiuuten was al

Jee Dir-cteurs gaao nOl: ~';('A~t.iHlr eU ik wareu all-eu
lIameu 1301) voet .lang, I " ..,."•."-,,,.0 bloedige ove: blijlselen,

BO...... I1J.D:
totldhdd'eo gnat op DINGSDAq,~dell 24.t,n }<'EBRFA1UJ ISH, Ilaar de 1Ia&M.

t::lumJllOPltJS'iN Ï.ïND~B.G,
UDEN EN'·BEP~OEFDE, PATRIQT.

1I"rvordliDt van den W et~e,euden itaad eO vuur ']I:D Iaf.QJ.fl ,..'. Kerkelijk. loe-
mmumtie PIoIl .• ~ •

, "
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[ment Zw.irte Zii(l~ V;)II de voll4~nj" f~ri~atcli-IJrrip d'ltalitl, Glacie, Dueapr.
1Jral' lie Lyoll-hij ~

FLETCHE~R & CO.,
d zijt." gUll BROCHE iZIJDE. 4

rag"n, dat ik· :. h
aflV~zigheid ; Een kruriJe uitgercOcble Voorr~d ill a! de mod!scb~, Kh~lIrI:U, 10 U,.dau "', Leikkwr, CerieP, Vtrd,
Ik bewouder ] Lavendel, Bruin, Hllrmteeukleur, Ho,eklcur, MnU'Cf-o-l.lj f
veel vau u t po{ I
"id te Ze~- ' FLETCHc.cR & CO,~

"" b.eft I

JAPANSCliE ZIJDI~.
K'~lle lij~~ en ,l,-,g.utl' versch iidet h-id v,an peIltreeptIl eu

gescbi~ l vuur f. \'Uvd eu liluiloft. KostUIUCs-bIJ
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Gdfroccademle J,'p&nlc:h e Zijde
I

gederlte 'VaO den Voorr&a~ Foulards 'all Idit S.izoeo .oe' opgel1limdHel over~lij:eddt!
wordeu-bij ~

FLETCHE~R & COl.,
Ko. 20,DqUagstl'aat.
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EN KAS~EELST~ATEN, .
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!
t

NIEUWE,
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scltul<l, i
h 'M' , li" 1 [tUie. IUlst.~ van l!an~leu", e , llwt
III ~t:n l' Illllb,eh I tlJ,jbOllllft II 1""10

illlg ....n \.11 t>1:i~ )'IU'4'lllgt'n ~

scbuld up I JUl1j lt>j3" I AI.'
Jd, "elk~1 'cl.d,i'~eude, )

, 'bedroeg i, 1",,,(lIbUW I
IL .. nal~ 1\_1.1 ltjll \ UI dt'r~ude
Buitelll&l$ch- 1~,lUO,ti112,'33
rutreud" ~1i~,2')Ii,()t:i~ IcUI.U;e

, lJ~zelld, dr,tl) I. iu "erkdIJ~
reaal 8 ti'Chts tUlle wfuudt"

huho pocony,
, lJceldlw!lwt:lI. II
woelJdlj~ ?" ""ee O'I! koop. ,I
. ., Oah Dt"t:'U q aUI \\oordlle : :

~eo bluk UIKIu>ef .'I! HII boit..!, ' i
1" .lutJll ii..1l III het III hf lIJUI III

tr uiet KIlU wilt boubrIl," II ~

COllPILAIUiI IL P
1 F<bluarlj 1~7{.

HEEFT O~'rVANGEN
I

Per 'fNortham' en ,;'Win~sorCastle,'
I;V~18Ch~Krolll~111en Sardijn'je., in t eli i Hl kk
: Valllll~ Choi)olllilie eli Saldd< Olie iD [) Otill,
" Kaun. n j

I:Morto9& A, cho ,iiI Saus, Smeer tD logemaaU
: \ïe,>sch I

~ I

PER "ANNE DYME~S,"
, I'I ;Knrialld.-r, 1\" ,,11" eli K. rre\\ t'izaaoi

i\\'in~~lgarel', e.i Ilulla ,;scbe l~aapoli·.

Compt 'li'S H~mmell c" Spek'
~Iala~a clJ Ruftanu Ho,iJIlUl
Frall,ch~ ell l)ui'8ch. I'ruillJrn
Tur.,cht> \" Jj~II, Frd1Uboztll A lijn
Z" urlt 'l·h"tMti".r

,
Pa'e"t Ycil'dl1ei,ls 'li Taods:lc,ór Lucifers
Gort ill Zukk~, ril ".ten
GC8pletcu Eni ttU ell K:Llluriez,'u,1 in "Balj-a

!

Z. A. Hulpbijbelgenootschap.

,

Macaroni en ~T ermic,lli
Drool(e Geml~'r
Duit,cbe en aal'ana Cigaren

t

IN 'VOO!I,RAAD,
ICavendish Thb,Jk, 12 _tukken

: I,CuI'na.n" \!o.tdd >u SoIjf!el •
J<1\a Koffij, maLuwe'cu WiLle floon.

~ I _

1Te Koop tegen de la,~gst~ Prij zen.

~ro KOFtFIJ.
I '-'---

COILLISOiN
~

O~ltvi\ngen
I

i q~en Co.
I

ex .c tJatbJil.·ineltla~ie," van Rio,'
, ' ,I

300 Z~KKEN >~

BESiE BLAAUW]300N RIO KOFFIJ,
Te ~oop tegen de laagste ~larkt.prijzeD.

,

Goederen, I•
1&RIDDELSDELL Co.
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