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IItr. kt van Natal'naar

I 'ZANZIBAR"
te! Delagoab..ai, Inbambane, Qaillimane eD
, , Moumbiqu. &8nletrgende.
'Relourlu'rl~1 wordeu ui.gereiU Itgen ver- •

m.nderde Prijsen.
Yoor Vracbt of Paasa~e doe m~~ unIoek bij

de' Ka.,tonn· der Maat8cbappij, in: de Adderley.
It~&11I. .: .

TBOS. E. FULLÊR,
Direlw'nr Ge"rraal voor 2iu,id Afrilla.
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I KOOPM!~,- · :

SCHIUW~ t<.N ce.llI$sn ~Gt:'NT, •
lfo. 55, ST. G&OJk~8n.uT,

Te~~:~ ~e ztrid-~che Bank.'

Stellenbo~b, P~nstraat.___ ,"1

DB OnderyeteekeDde.::hJR, altcos voorhan.
den. eens vel'8ObeidEiiJbeid van Klaar.

gemaakte Zómer- en Wiol'.t!~eedtreD. zoo "el
voor Mane ali kleineJOD~~vereenkomat
met eenen bék"amen SDijd~f getroffen heb-,
bende, kan 9n ook in zijné~ Winkel fraaije-,
Stoffen verkrijgen om KJ~eren te laten
maken. Ook kun Den pa,pele sieh' bij' bem
voolT,Ïen ván vele Doodige -rjikelen, Verder
beeft. bij altoos eenen goeqe, Voorraad van -
IJzerW'&ren, vO()r den Landbolur en Ambacbt.-
man, yoor H~ en Keuken. .'!; ,

In ~ereeniging me,t boven~,oemde beeR bij
ook eerien :8oekbandel en allei.'l.n Sebrijrbehoef_

o ~n. Verder zal hij ooie met:: ~eDoegen beate~-
o bngen ontvangen voor.' Boeken :eD andere árti.
6 k~I~,:,.en ~~ trach~n de ~ Stoffen tOgen

Billiik~,fl1Jzen na te houden,': ,
\ ~Iii ." ..

De lolgende Men~!eD, enz. :
:.J Dos, Stoeten ! .'
I Ronde Tafel
U Sohildet
. 9 IJseren Iii
I Kleederk .. t
} SideBoard
6 Banke.JI~ :;
, Kleed· lV_h- eIjII andere TAfel.
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om boarders op te nemen,
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Spri"':".: .,"";1 l:"e<1

'jO Upingt~u en lam&tgenooten, ,; wel van
:31 de ~'!l Afrikaan en an~e~l prganl'n der
lIO ,oppo~~le lOos dutrlrt, dat lDd~~o d~1.f'yerde-!Ul1~""'- d!tng 8'egfO~d,,~, zij?:oodl~tpgersou zij,

v.®r den, vrl~nd alen ztJ moe~ jiekken, dan
" voor den v.ij~nd dien zij moeti 'erQlorse'en ..

Is het waar, dat ~et mloi!lte:~' $prig~
Z~~~ is, dat ~et deu Ralldran~ ra~de. ~ui.d
:Ajri1ta.a.n eo. een LP:4arandElr~ t:n~1-ml?18te-
riele couranten n)et kan W~~ta&U-lS het
waar, dat het zelf tegen de ~~paSSiDg der
Burgerwet. wás, maar daartoé ~n eigen zin
e.n wil overgtng, ,omdat enk~) nieaw lacJ-
~hnj,era der oppositie dat \'I~ ben eilk:b~n-
,-danis dl\t ministerie g~nsch!~obevoegdom
het schip des,StMte te sturen ~0i01" de 8tol"~1-
It!ChtigeZeeën welke bet th"DS ~ringen ; d n
word~ hot boog tijd het roer tit"ld~ eigen v ,r-
zwakte en verslapte aan fe~e~ en meer
spierkrachtige handen over W!'geven. ~r
de verdediging is niet jlegr8Dtl; rtii 'I'&<ltt
kantnoob wal. Onze lezers wetle"n,dat de Zuid
Afrikaan zelfs niet eCDm,,*,1~roeJ>fln heeft:
Il Kondig de Jlurgerw('tn~.'':~ lit wij wel ~e-
deo,l\.8s te vóo,rspellel.l, datind[én de Begering
geen andere ~ragslijn tegebover de Basu-
tos volgde, zij de kolonie 7.0D ·!Storten in een
oorlog van zoo groote aflD~~ngen, dat de
toevlugt 'to~ de burgers zon fnbeten worden
genomen. En, gelijk wij w~r.schuwden, ~oo
waarschuwden oók andere bliJ en der Oppo-
sitie. W,,:'" er organen '~i~.ho~ lost len
leven er 10 VODden, het M~i.h8tene aan, te
zetten tot het besigen d~r, burgers, ,~ij
behoorden tbt de gelt-derail q~rministeriëlen
z~lven. Het. w~ .het ~ilJis~r4He ~olkBb1*4,
DIet de:antl-mID18terlele ZUid,Afrtkaan. ~ier
in desen .eenigen drang ui~£ênde. , :
.." Ja I'"~ roept men, ".~a~,,~no,e nu wrar

ZIJn-maar, dM kuot giJ t~h niet ontkfn- .
nen, dat ~j de boeren hf"~~chrllehit~t nif"t
te gehool'&&JDen:aan de oj>r<#pling der Rerb-
riog I" Deee is de' be!'oh~iiig'iBlg dio og
voorleden "f\'eek tegen onze ~t-tij in gebr gt
werd door! d~ Oap8 T1:meiJ~n iJverig door .
napl'&têrltvan dat blad worl1t:hel'baald, liPet
het doel &~ de Oppositie a~ ~)OpalriottiScb,
lAaghartig en zel!zuohtig t)lArl de kaak te
stellen. Behoeven wij nog ,~teverzekeren,
da,t dit een even grof 8t~ltje van laster is _ '
als de andere reed. bloot.~legde ? De .heer -
M:ani,ill, L.W.V., gaf het rpp de Paarlsohe
Vergaderi~g met een enke~iwoord prijs aan
de V'erachting van het buiteppubli~k. ED de
lezer van de Zuid Afi-ika.t#llVVeet, dat geen
-m;nlilteriëel, blad iiverige~i 1fas dan wij-
?een! wij' nemen de vriih~Jdj té zegge~ wo
I]veng-om de burgers á&lQ te manen tot
geboorzaamheid, en middelen te bedenken
om hun het' gehoorzameli: gemakkelijk te
maken. U

Kinderacbti~ bezwadd~riingen als de"
bOven aarigehaÁ1de vlI.lIen~~et onmisken-
baar E'ffeot terug op ben,:ivan wieu ziJ' uit-

'I'gaan. En dat is ook be~ geval met eene
andere, di". door de E.ut,... Star bet eeest
in de we~ld gezonden, dOh': andere Ooste-
lijke b~aden gretig opge"'lIfmd, ook i~, qé
Oape Times weerklaD k von~ en door Wee~
lijlee ministerialisten met;lzeldzaam genot
op vendoties in elders bll,~n wordt uitge-
kraamd. :Het heet name,lijk, dat de 32
Boereerciters, die buó dijod vonden op de
eXped.itie to~. het ontzet~n van MafeteDg,
prak~h ,~IJn vermoord:! ~oor den heer-
Metrlman en de andere led~ der Parlemen-:
taire Oppositie, die zich v~tét hebben tegen
het voorst.e) der Regeriqg.lom de Boeren-
ruiterij' van sabels te v?O~~n, .ten gévolge
wa&"an dat voorstel te Ulet g1Dg, en onze
thana gesneuvelde .~~edi~tjs zonder ~apen8
waren voor eéD striJd vali ~an tegen man,"

,_Obe" er en, zij tegenover de aS8e~jen der Bssutos
even hnlpeloos als zoovelel)itér slagtbank ge-
voerde lammeren. We), wijlwiillen aannemen,
dat de partij aan welke het~wijten is ~ de
Boerenruit.e'CB waren zo~~r: andere W'a'peDs
dan ri~es, 8Ch~~di_g is' ~~ moord. Maar'
wat VlOden WIJbl) ond~r-.oek r Dat het
het r;ainieterie S'prigg' w.,jdat de Boeren-
ruiterij stiobtte, de bepal~geD- maakte om-
t-r:~mth~ organisatie, wa~~~ng ~n verdere
uttrnating,-dat het da,t 1Ï11D1steneW&8,dat
de Homaudorpsche ~l1eó.roiters voor-
leden jaar .naar Mooir08~qe,.g zond, gew~-
pend mét ni,ets anders d*, rift.ee, om in den
n,.ohtelijken aoval op h~ rEam" ":vermoord"
te worden door cJe ~pqotia;-dat dat
miD~terie, zelfs na die ilopdlottige les, in de
allel']ongste Parlements+" geen atltp hoe-
~eD8&m~ genomen heeftotp ieBoerenruiterij
)leter UIt te rusten; dat liet. daarom aan da.t
ministerie is te wijten, ~ llet tweede rege-
ment Bo~r~nruiterij op W~~I naar Mafeteng,
toen hlln ri1leschoteD wa~n, gerost, weerloos
waren, e.n dat ~2 hunner~; lfzwek~n voor de
)JasD~.. Is lellllJPd d~ áChul~lg: aan. den
moord dl&l' mannen, dan ~ het mlDlstene d~
8ehuldigeen ~ietdeoppoei~e~ Wel is het waar,
dat de Regenng op den 1~tsteD Julij 1.1. in
a6 Wetgevende Verga.deJtlrig vooMftelde de'
Kaapsche. ~ijdende SC~acJw,tter8 (niet de
BoerenrwtnJ) met aabel~ .te wapenen, en
dat de heer MerriÓlaD dat v'oorstel bestreed.
MÏIa'r even waar is·het, da, de heer Mem man
aan de ~d ~, reY~~rs in J?laats vaD
sabels te· stellen, al. véel geschikter voor
Zuid Afrikaansche oorlogen ; ~at ministeri4-
listen. &la de heeren Fr:p&t, S. Cl Wl'ight,
Blaine, Orpen en W&l~r, dien' .wenk tl.
schraagden; dat de heer Sprigg zelf erkende,
dat revolvers beter zou~' zijn, en zelf het
Toontelvan de sabelsitittPk. Maar, belaas.,de
Buntqoorlog werd beg\'1n:*en zonder dat de
wenk ftZi. ~ heclllerTiti:um wa. opgeYoIgd,
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ItI VERSDALE~G. Run.' .
iW, ER'J;SO~,:-l; J. GllBalNo!l""
sW~LLENDA\1 ~,:r.W.) D~J:aL~
'i'1JLB,vJH-lJ. 't)G.llf. '.!"
(it I'I<:NtJA' :E-1I':Xecut"nrlkám'.,.
VIC1'ORIA WEST-J. B. AtJ:atlr.
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rrHA~S voPrh~n~.en: een~ ibe~endin~, van "de bovenlZenoem~€ Mabhines
blJzondet ge~hlkt VOo~Je~e kolonie. ' .

, Deze MAiAq~S,h~bbElI:il III de laatste zeven Jaren

Eell ~ 1~lIile~dTlerioell.1M~ti~~i'!'ijzeIl beha IIhl.
Wat een~ouWkhe~d, st(e~ktJ eo J~gthcid ill 't trekken aangaat, *orden

deze Machiue~:do?" Ig~,he arfd~re in de wereld geëvenaard. . ,I
Te verknJge~ IjDet.}ofptt p Harken. ' ,I

'I'a. ,M.' aoss & Co., Kaapstad, !

-,~ 'Eenige 4~nkm voor de Albion, lMaAije ~
i -,.". ' ' , . I
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MAA~ iEN~;·i:QoRSóHlVlAOBl~S.
I i, . ':.. : ! 'i . - ! ~

1yE Ond?~getee~en~en .1i!3~benuit de "Alice,." van Nieuw, York, l ;hunne
. Jaerlijksche '!J3e#>ndmg:geland, bestaande mt : ' ;.

,100 W4TER lA. W ÓODS~5 [Hark Begeerbare Maaijers i
25 Do.':: d? : •4· do .. ' "do. do. I
1 Ma.áijer ,ein Zelf":bihder met de laatste verbeteringen '
1 Buffalo :PittA; Dorseh- en Wanmachine van 10 Paal1<leq.k'

I een twagen geplaatst;, k~n '-van 00 ltot '60 B~bels li.
i uur uitdor8ch~n en schoonmaken

2 "C~ampib.n 7[Dorsch- en Wanmachines van 4
3 Wapm,aclllmei!!,i . ' < '

WELm'; ALLEN TE KOOP
t ' Voer U.,~It't","<> ~ijzónderhedEm zie Volksblad van 2 "September 1880
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STEWARDS:
De \ilel-Edele beeren

P. A. Mader, C.C. \ w. F, Stamper,
eli RM. H, Carson,

M. Bl&ke 'C. J. van' de Mtlrwe.
R. 1{j~our \ G '1' Luyt, '
H. Home W..F. Li",heI1oorg,
W. B. iUffendel!. I{, 0, AII:mnll,

iDe WelEd. beer W. F. STAMPEH.
Hon. Tnesauriel'.

De WelEd. berr R. D. ALLMAN,
, HOD. Secretam. en

I" ~;

':1-
tt. .'
~!' 1. ~·it·

t:itation, Sla~-
P. -J. d. Merwe.

Goederen, van TE

MAANSVERANDERI~GEN.
Novem~r 2, Mieuwe Maan, ij;'. gm, namedd8jlS.
Novem~t 9, Eemte Kwartier, Su. 34m. yoormiddflg1l.
Nove~r 16, V,)lIe Maan. \)u. 53m uameddlljls.
Nove~ber 26, LaAtste KWl\Ttier, 3u. ISm,

Paarden van

ber .-Dnrban, Sitagt. en Trekosaon,
F,sb en Kuipp. '
. 11.-:-1 lurban, Ossen, van ij. Pilgram.

D ti: LINT & !tETI EF',

3.-Platteklobf. Piqnetberg. Vel'
oederen, van J. J., Ko~~.

rll> .. rnh.op -4..-Durba.n.: Slag~- en
B. Pilgram. ;

I
J ..1.. l.lWDENB!!:R6 EN co.

,6.-W'orcester, LOsse Goederen,
. Johnsorl.

ZW!~EL!
•• GETROUWD

ZWAVELII" ;'"
!(Met Speciale [ricenti"),

In 1le Nederd. Gerf'f. 'Kerk, op ninga(\a~, 26
October. door den WeiEw. beer P. J, G. de
VOi, de heer Jan Hendrik de Kock, met jougej.
Annetta Susaóna de Kuck.

~~-~-----_ ..,---
Trek DE Vn'clet-,lteteeli,oÓ(len: heb~n ontvangen )lRAN DRA.MS BLOEM ~VAN Z

'I 180 00 IhII·,Tonnetjes. ,
, III f JtOJlJlJi::n "OJlI'II:! n

van I En Olll,lICllunJ4,n , P08eido~," van~Rio, 400 Zakken .an JUUlDe gewopeI : CJ:BlIUI(T n «:11••• '1'::':
ATEN WHIII!l BROS. CEMENT.

, I :,;.""a,,,mt,,"

W. l. 8TUlrn. I
12 en 13.-%lbagh, Vut. Gce- I

vaD H. P. Moller.: '

GEDOOPT.
In de Nederd. Ger~f. Kerk, op WOOUSd8J.!.

, door den Wel-Eerw. Dr. 'J. J.
G.zn, eene dochter '''D aen h~r Jan

'1_'._"- Jacobus AdamBe. met. 'náme Maria
PetrGoolla Jacooo.

OVERLEDEN.
2G,-Mej. ~tbarina Geortruida J~ba

~lmIpDrs, eehtgeDoot.e van dou heer J~.
Stigliugh, oud 55 jlU'éu.

,
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Hw 1.nclU- v~ ib. ~~ .&0 de Kup&tadeehe

~J"~iD én het IUIttfj)O~ "VIUI de Synod.jl dur-
op;- t; IAD.,. ...
ALIi den :Model'lltor en de;.Ie4en V&D de Syn~e der-

Ned. Getef. Kerk -' I" '" .
Ali pre(b~ten fan !:e~lull!mdl E,,~liJehe

K«rkgenootecbappen In d.i.e ,tad eo hAar nr-bu~~p
Willen wij I)'" g>lBoellen ~tdfQkkeo:pn ~ deiwedi-
kaDteb en de ouderliDtrell van de Ned. Geref, 'lter~
weer ln eeD Sya.ode 'fell&~ ..la te U8D. I

Wij danken oud. dAf>HiJ u $'edurende de Wyte
ner ~n geaoodheid en ~ht gejletln heeft pm uw
werk !met getrouwheid laMé.db w&A)ag te ver-
rigte'l en WIJ dank8D :Qujl ook voor dl~eoeD
V&Ou ~,n& ~ goede getfilgeDla 'flUl &leb l:lelven I

afgel~ te hebben, met 14Dg~ ooder u uJI', d~ UJ
hur ~tI hebben genolDen tin "de Algeqleen" "er--
pd~ ell In de Kelll8l$lt~ yan den Eetatgoellorene,
welke opgeechreno 1taalI;lll 'jlen .Hemel." I

Gij lult .ele droe.lg& I{l!rilinenngen bebben ,_ de
ledige ruimten, die In u'lte I§eledertm lledJU8n~e het
'ferloop .an Jaren gemaaWt !liJD .Maar te~jl f!1J
met droefeo .. yraagt. " ~ ~ln, d. nd81'en," moet
het tenelld#lD ta Jd een &Port nn daDt.bare ."eUilde
foor II ~n, dat :&OQvelé )Qogil men_en h&ilen
ZIch voorbereiden om te "edelI In het werk ~u uwe
~emng. r

Me~ h,t 0011' op den ~t van onz.en tl}d en d.
nl'llnt;woordehJkheden, varbóudeo a.&II de KeJ1k van
Oh net ... In dit Iand, ec:J;eppen WIJ vertrouwen 8D
geLoo.ell Wil, wanueer "Ij &ebt slaan op uw stand.
vlUlbge \'erlrleefdbeld &4ft ae Il1'Ondbeglnlleien der
Reformatie :loowel In d~ 1111 ,erheld der leer al. In
de eenvouclkheld der II&DbidAlDg. ,

WIJ hebben ook me~ dankbUrhei<\ t>pgemerkt
de groote ~(, die lfiblMteed. hehr,aan ~e
eUllI!'ehsche dle8lten en gerhe.ugen onimet 'Il onr
den lI'oeden wwl., dit! dll11dienilten gehad hebben.

WIJ erkennen met bli.idJlchltp, dat de Ko'onleu veel
.erpli,gt IS voor de voonll"u~, die f!1l geblaAkt hebt
voor ~ gezonde, vnJe liIl odsdienstige opvoe~g,
seomede voor de ve~ enog van doelmatlge
kerken \VellIgt Wilt Ill) Q8S de &aIlmerklDg ve~\'en,
dat het 0118 In het blJlópdtlr aangenaam 111 10111 te
weteD dal 'terwIjl WIJ '''tl vel1lCllillende landen
kome~ en " el'@lCblllende lp.lelo . apreken, WIJ Iller UJn
al8 underdaueu vau éél\6 aardsche souverein ell
dienar n v!l.n één Heer ~n flj" Christus 1)01 volkeren
VIUl Holland till EIl~elal¥ ItIJD seolang verbonden
geweest en hebben zoqteel jo[emeen, dat hun har-
mónische toeeneweltinll' !pi Zrud Afnka voor den toe-
komsrigen voorspoed Bn dit welvaJ\rt "an dit land de
besle vllrweclJtUljlen doet lrfl<!>8teull.

Ten slotte ~"elen wij U Hl alle zakeu aan het
groote Hoofd der Kerk Un. WIJ hopeu van harte,
dat 1111' IIUin!! veel heil.m. zei opleveren voor u ea
de k.rk.en die 81J vertlljlilljwoordlgt , dat @'lJ magUjl'er
dan OOit mo;rt terugkelll'lfD n&ar uwe arbeidsvelden,
ten einde den strijd wed"" osder deo standaard van
bet KrUI8 te aan ,aarden

WIlham Thomreo~
Charles Hole,
W Loog,
Joho Ru_II,
T W SWift,
"Ilb.,m IL'UDlltmL

Phlhp Tearle,
WillIlw C Goch,
llarvey Field,
'Walter :YanD"
Nondick Abraham,

J SMJTH SPIINCIUI.

t 27 (Jetub.:r 1880.
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(Web8lei¥ AgentulLr)
BeaUfort West., I November

Hei oproepen van 100 Burgel"ll 'Qlt deze ~.
dcolmg tS hier olltv~Dgen als iets, do.t van zelf
.preekt. De loting zal plaats hebben op dea
lOden Uit het dorp zullen 27 burgen gele-
ver,! \vorden eu du rest Uit de versehilleuds
wijken

Op bet aan bod vaD den kapitein der VIIIJ'
willigers. om door lQ&mg25 man-e-da belft van
het korpS-lI.Illl te 'lfIJ/Zoen, III van deu I remier
geen antwoard ont~eD Eenige Paarlsehe
~eglooper8 ZIJD hielt rondom, en a.ndereu door
het dorp getrokken

(WebB~8 Agentwur)
: Worcester, 310ctober

Bier IS men eSlngra:l8 verootwaa.rdigd en
teleurgesteld. dat :ae loting voor bur-gers, die
naar het front moeten, tot zulk een laten ds-
tom 18 wt.geeteld '"

voor
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I
¥ren .de
DtOetfon

t:in~oetilIQelli~'
ftobt'ta,u rl,f,'·in.tI,nirli""Ja

rnOO8b 'vau D"
ttll\D,ala ~tiel', nl't.eldo &lUI Yel~~lilDj~
~at .er op (le PaarllOhe ,vannL48nJl't/t

,ras gedaan;!" t: .
l 1 ne heer 'BaatÏlAaba· seide,
, :t5te1~eDiboe&~het slechte '''V1,r''''~ld
~o- volgen, ~ voorl'l'~t.
~~e.r, Bloat•• :weet, dat Hij
wegens deo JJtaat mjller geaollll.UJ~ilJ.

De heer Wm. deKock seide, dat
i,s, a¥, SteUeqOOecb maar 15 UlAD
Malmesbury: 'IJ.W: [Hij kon ook .II'8lnilltlrBl
spreken, want hij la boven de jaren
ia in EDlIOpW
De heer GidooD .l{rige stopte

.den mond niet te r.eggen, dat wij UlE!r.8ipl~1J
dere dorpen te doen hebben, W"
bet onze ~rgen, en ook IChijnt
de Kook: te Malmesbury iamilietl6~~kllqngt¥l
heeft.

De heer J StaJler ~de, dat
ja. dat de bruinen biet worden nn._ir .....'....,c,

-----.telde voor, dat het (tClD.1lernBlmliinti

~ordB, de beuinee DOlt te sendeu
ioon sulk een lawaai. dat de VOO[)M!itl:er
dat hij den stoel zo~ verIsteo.]
: De heer A. Korsten nam toen
,eide, dat Oleo maar moest gaan.
la, jij pe~die jicht; jij het al gezor-g
cel'tj~t, Jij het 1\1eeu heel p~rtij fopd~
nel gekoop.] '" I

. De beer Helm, student, seide, dat
~as 0011 te ~Il. [Daar kwam toen:
.geweldlg lawaai.} I •

Een v'fratel wprd toen aangenomen o~ te
gaan, ;mrts de bruinen ook gaan, IIn; er .werd
toen eeo commissie van vijf a.fge-t'aazidmd Daal'
het; Gouvernement.

:dqe,J~l8kbij
""",,_,..'. ,P.W.m ..

Af&lager.

'DE O~dergetM"ellde
1 eo . i. te ?inden
ure Y.m. tot ~ ure n.m.

"
I'

NEDERLAND. les eB Gerst.
TB KOOP .AAN DE P

Onderpteekeuden,

GI<L& 1,IJ<LJf.~•• ih"'u~.e Uteit
INQI\!'IIII "1\1 .

& ZOOll.

BUIZEN "an de

i,. ,
. 'k

TOIT MAAlR NA4.R BAS U-
TOLAND. I

<\ ardappelen, per S be.
Abrikazen, per lb. !..
I 'q.t.?, per lb. . .
Beet, peT bos ,"';
Bitter Limoenen, per Itnk .:.
h:ijllf8n, per 100 ~..
&.nden, per stuk "
Gsnsen, per stuk ...
Groene Abrikolen, per
Groene Boenen
Groene Uijen, .'
Groene Er-wten, ...
Groene Vijgen per 100
Hoenders, per stuk :. ,
Knolkool, per boe I

KomkommeR,
Kool, ~r stuk
Kropela,
Limoeaen, per 100
Mint, per boe _
P.~, per 3 ,_.
Pi.eabgiI, per 100
Pompoenen, per e~
Salit!!, ...
Selderij, per boe.
8~hvarkeu,
Thuis... ..
mje~. per a be.
VarkieDe, oDgemMte
\\Tbriele., per boa
wittle Wortel.,

. het echte ,"tijtel. krii~t I.~ere Bottel
adrell 8<' de kurk il 11I.;;elijks

"'1"";""''''' & Co .• Ka.pst.d

goed

II'I'I~T.I.1tN ON8 NI1lT VKRANTWOOBD1U.UX VOO.
ONZER COBJlI!:8~NDIIN'1BN.-II.&D.1

~ i
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lI«IrUI ~ 8..... _,~, No. lI,
~~.'




	gray00208.pdf
	gray00207.pdf
	gray00206.pdf
	gray00205.pdf
	gray00204.pdf

