)
,~

..

I,
I

"

M..deirs , om

yia

-d,,"

HeIenIl pn A~cen"ion
tu·~rhl'lItiicl'n.

DANUBE

!"

"

_),'

PRETORiA,
AIPRIO.A,

Kapt

""''''''1''1'''''''''

: DJJRBAN, Kapt.
ARAB, K,apt. CAIlfIS, 1 ....A},.~ft.',I;;

NUR'

OR, KUSTIf! Hll\S

e :

• .,Jj

te
.

Delagcebaai,

.-~~

; ~..,,:

Iubnmbane,

Mozambiqu.

--Retourk~a.rljell
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de KalllOrell, I!el .M... tsehappij,
atraNI,
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CO~R

zal

als.

op Dingsdag, 21 December, om
daga.
Geen lading zal' inge
12 uur ('II .iddags) 9p den
P~era
Oo.tkaai,

gelieYeD aan

(AlCred Dok); niet
JWDidd.~..
'
Voor V recht of Passage doe
.. Kantoren van de "
maataCbappij
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W estelijken
RÊToUnKA~TJES,
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.den
~n.""'T"""',"
en 27 e.~.,'*enomen
zeven dagen, voor meer
Zondagen;
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E L'S:

De onder.genOemde
'Kerstdái' z~lleJi loo~~n,
VeJ1,rek van Wijn
2.25,
10'0 n.m.
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,.daiar

de

I
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Tweed.

,én

serge; ~.

biJbehOONDde
, Kruie".
alle eportea.
-'ODgeD8 eo Veisj~

. met

Pro:

I

OP. W .
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£liD~U
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vaD'

&'rkte.-:rlflt.
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GaOOrll Bllz-+mG' ltLuD~G
TOO.
wordt lban~ ~tpaki. tow., .Joq..
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. -'"

Zien
.. lialb.
nit Si r il"nles
reen v1Óê1len, «Lin wordlf
'Wij roet. nog meer .
. dil!) geWJ)1le "1)ewomler1D8' v.etVilIJ. wegen.s
'.8Il!uns diplomiltiache
doortrap~bel~,.
wannet'r' wij hem met al de 'W1\&~lglaei.d eens
. . ip .~ij-qeer gelc-:.tsten
-zedepredll,~~s,
Harer
Kill:fU(loqt!llI'U.~ B(l~d 'MájesteitA
MinIsters
v.ol~el!dbrwlls
hoeren
C~
,onderb:ouden:-.
.
~
-""
_

I.

o

...
~

_,'

!.

_

1

,

"Het is on,!,ltikk~ ~
alle .... r! dater~ik.il~.
1110jl' AI ,el'l'Cbil beetond twJiIch.n ielet.:~t.eo,Z~ld MnI 11l1Rl!lleb"
ukeD tlADgunde,d door ~I.l g4!l':"PP:'r1,,~rd,
. 'en ala df)()r Harer Ma~ltt!itt! Re~.rlng w. diff~....nte
t Andel'll brOllnen ont\'angen. Dit II .. au ~pI881na. op
1 reedl beetaande feit.JR lOOIla ik ,se tu bihliuldellll!!,
l.yond en I~
iii II< ~ppo~e.t!an
Harllr Yajee: t.:!its B.genoi; IOOwel ala op feu.~ fin ",pp.'ft.,1D
L.W.1'.
i ."lk •. betrekjóog .~den
op mijne elA'ene ~e.·nll'un1 ,,1'1. Ik Ileloof dat bt Ï1I elk gef~ YAIl ~b\ng ~..I
Il be.on4en W'lrden, 4at mij~ op... tli~~ nn ICIO<"?Il!"e
.,
. feilfn reed. gebleken je de ~.t.:!
nJn '?~ x ~ blijken
. P.e'''''''oI1l di~ lI'tI'~""l:e"d '111 Iuon lI....hlltllelo I' de ware te· tijn UIl aU.. dla ODpArtl).1lg·.
naar de
AAJ'-+:! /...11•. " \l.·li_.,J, -hel' lp' ~o ... m ..n
.al.te~tellp" alo; .aarbeid lOeken."
net C;"Utgit .• t)a~
lIall de KoZofl;'/Wt!t"j·am.er til l'ru~1 IfCJIIU,tl41l'PP.Y.
.:
Dat wil ze~gen:
"AUes
;,at' i~ !Verteld
II.• L"....I·r"!"Tak 11"',
.... rd." duo,' beb is de zUIvere en volle ....-aa,rheld,-wat
. l.;i~"
1~I'I'. V''',' ;WI. IO'Hhil,.n:
M~JltfICh_8PP1 "er- anderen
li' verteld
hebben is onvervWt-lschte
\.\'(IQ' dp,.,-LI
1-;t1 I.~ II.
l'
'11
•
I" S' B 1
Id
I'
.-{
j' Mill P;
,:
I ;'I' ..or","~" ~lIin"-'1 el ".n
ten logentaa.
u'
art e verte
(l.
Il' ZCY> II
. II ,t_:'j • 1"1.10,,1 v , '" ~l~n ".i,
.
zuivere
waarheid,
toen hij naar. ~"lgt'll\nd
l{l".111 '1.,KMInt'.i (;~b<l1iwel'.
Ko<rkpll-'in..
sebreof
dat hiJ' in "de KaapkolOl~ie
geen
; W. :--.T~Y'lLI!:B.
ti
I'en~eleD persoon b~d ontmoe~, di
S..el.h:rl.
le d'~'T
e .ra.ns-vaalsche Annexatte
seude .. dien VerjHstlgd
:y , . .
.
j ,ic1~t: e overgroote
mee_rder~.é-i~ der
. maaw.hapfit .Tran!IVaal~obe boeren zelv~~ beogelijk lnge• ·.nomen waren
met de Bntsebe l'l~g; dat
.: onfederatie
in dê 8essie vá.n 1880 zc!gevierend
door het ~psche
'farlement.
zou
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1 Span BaataarU 'Jfekossen
14 Vette SI.agtQueni
400- Vette Merin!> &mell
200"
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85 "
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DINGSDAG,

14 DE01llMBER 1880.,

SIR
BARTLE
FRERE
OVER
ZIJNE.
,- _ .. " . <n~r.n:tD.u.a.Jjlp~o;.....
Wu hebben nog goon exe~plaar ontvangen
van het jongste
Bleauwboek dat in Engeland. ov~r Zuid MI'ikaanselle
aangelegenbeden IS UItgegeven.
Doch 'Bugelsebe bladen
leveren breedvoerige
uittreksels
uit het stnk
dat zij al" het voornaamste daarin voorkomende bestempelen.
En dat is Sir Bartje
~'rereJs dépêohe, d.d. Kaapstad,
AngustU8, waarin bij de ontvangst
erkent van he.
hem terugroepende telegram.
Het gaoscbe
dokument getuigt van bitt,re teleurstelling
en wrevel
wegens
de ontvangst
van zijn
ontslag.
Hij ontkent
dat I er genoegzame
~ronden
zij~ voor zijne terngroeping
.. Er
liS, geeft
hi] t-e kennen, goon verschil in beginsel
tnsseheu zijne denkbeelden.
en die
der Britsche
Regering.
Rij ontkent
dat
het ziJ'rie schuld is dat het_ iKaapsche P....
le...
me!lt geen stap in de rigtipg van Confederatie heeft genonlen.
Het is, veeleer
de
Bchuld der Rijksl'egonng
;zelve, die zijne
banden
verzwakt
en hem in discrediet
gebragt
had door hem baar vol vertrouwen
te
th
d
t
"1
"
on o? en,
er".I.J ..ZIJ ver!,achtte,
dat hij
dat nlte~t
m~IJehJk
werk zon verrigten,
eene Zmd AfrIkaansche
C~)Qfederaf.ié
tot
stand brengen i en die de koloniale'tegenstanders
der zaak tijdens de Conferentiedebatten
had iu staat gesteld, in de Kaapsche
conranten
en
in
het
Kaapsche
Parlement
~ beweren, dat Harer Majesteits
M.i.nisterie niet mee! om de ;aak gaf. Noch
h
lf
bh·
IJ ze ,noc
at Roloniale Parlement
noch
de Kol~~iale
Regering,
mag alzoo v~rantwoordelIJk
wordeu' -gehonden
VOOr de mislLlkking del' Conferentie,
maar w61, in de
eerst~ plaats, de heeron "lan Downingstraat
zelyeu, en in de tweede plaats een zameoj

Agenten voor l4e "Zuid-_ ......
__. _
. en VOlksvriend."
, ':\'
-.

,•

Alice
'.
Aliwal Noord
Avontuur Beaufort Weet
Betbulie
Boshof
Brits Town ~
Burgersdorp-

~:

!

t-

'-it de Hand te :Koop

~ Geo. Murray.
W. A. Joubert.
P. Teeke.
'-, J. (J. de Waal ..
D. Kriel.
D. H. Viljoen.
•
-

J. L. Knobel.
O.J.v.d.
O.ln.
R.C. dil
BIJ DEN ONI)I\ltGf.Tf.I(KFNDI',
,
A. van Heenen.
30 Paarden en Ezel.s, in ggede ~onditie • Calvini"
-WoJ. Terry. _ '4
J. J. J. von Ren~bur:@'.
. 1 Paar B1aauwschimmel$, Ruips, 3 jaren Cradock
Clanwilliam
- J. H. NOrgarb.~: _
! 1 Paar Roodschin::mels, Ruin sJ 3 jaren,
Durban
P. F. Lindenhe . .
I 2 Paar
Bruine Ruins 5 jaren, lede Paar. Dinm"ntvelden
S. W. VBnWijk
:
Frllnecbhoek
J. J. le Roex, P ..du 'P.I.
den zijn gedresseerd) .
,
Fraserburg Geo. Rodgson. I
6 Ezels van 4 tot 7 jareD, g-edt;-essee-rd GeorF'f!
J. Kretzen.
I
nrtl&ff-Reinet
P. A. Luckhbff. !
4 Ezels van 18 maanden.
Heidelberg D. P. Ml\rais, A.n.
JOHANNES
D. R~ Tlf;F, P:tN ..
'H umllnsdorp
fT. Ohose.
'
Dwars in ~en Weg
M. C. Louw.
r [lope Town ; !:,\Oover
C. NRtban.
Paarl,' 13 Dec. 1880,
flopefield
• D. M. Slabber.
--- -----Kr·)onstnd
H. J. Morkel.
Kr-Ilkeelrivier
19n. L. Ferreira.
,
.
Ladnmith (RiTf'Tsdl\le) A. G. H. van Velden,
Lndy Grey (Ahw&1 N.) . C. C. Cloete.
in de Distrikts
te
B. Wetbmar.
~1"lme~buryC de Greeff, D.zn.
:\riddel~uT~- JM. Bennie.
~tu'l'TIlysburfl
J . .J . .T. \faritz.
E. Meyer, N.zn.
-DOOR
bet vertlekk-eu
",1;11 Mr.
TRO:S :'>ro",~elbaAi
Colesberg

Cerea -

..
-'

,-

.

HULPO\D'~RWIJZER
Kostschool

1

8 LAUWVALLEI.

:'>f~c1ean
MOlJt.a.vu

.
MCWRIN
a.ls HoofdoudW'wiJ'ze~ naar Kiwiberley, is bov"ngewelde
betrek~Qg
open gevalleu.
Vel'eischtcn zijn: grondige :kennis van
de Engelsch~ taai en I_JI'J.-waambeid.qm, behalve
de gewone elementaire- vakken, 001( de bl>gin!lDlen van Latijn.
Algebra en Mel1tknnde le
kunne ... onderwijl ...n. Salaris £100 met K08t
en Inwo.ning; AanzOf'kcn om. bovet.gtonoemde
betrekking
\D te zenden vóór 31 D.cember
e.k. aan den ODdel'getepkende.
M. J. STUCK!.
Boofdoqderwijzer.

P.S.-Behandeling
van het Harmonium
eene aanbev~ling zijn.

Natal.
NamnqualaDd
l'i'szll1'eth
OudtshoornPhiladelphia.
Paarl. Potchefstroom
Pretoria'
_
Pearston
Piquetwfil Porte{ville -

zal Hire.,.dale

Richmond
Hobertson
Riph'eek ",Tp~t
~
Riebeek8kft8lE'el
S"m~ee: Wt'!!t
StellenbOsch
-'.(t
hrst"
Kla!lsl'
';,oote
'tilt'
~Ia;!t.
",.
.
Steynsbul'!!' OSSf,II.
18.,1
d.. Jl:;•• tst~
Hwellendl\m
Saloanb,\ooaai
• p~fbragt.
Schietfontein
.....
"ll'......
-G.Sutberland S,)meTSelOost
Tu Ibflllb
Na aaflko-n18t vali den Eer8Um Tire-ill,
TarkB8t1\d· EN
l
JLI
0
t;itenhnf,rl' - <
rl ULL.
boveDgeme~e
88e~1
Utrecht. (fl'1\nsfllAl)
D dIe i!'ewaar~rgd worden 10 \ïlliel1ldorfuitmnutenne con"ditie té zijn,' eu Victoria \\ e~t
seker present zullen zijn, publitlk worde" 'l'er~ \\ ilnOOI'1 kocht nit de Marktkraal.
1 Winburg
P. LE ~OUX.
W6llin~ton Wetlingtoll. 6 Dec. 1880.
, \\- orcet!ter WilloWQIore
J. lUD. PKNrZ di 00., A~rs.

:. WELLI~GTON~
11__;_

Op Woensdag, !.I5 ·Dec.~

I

J.

8

1
Van 11
I
.
I
:-\~~pelen,
per3be.
~b . zeD,per 100 ..
Beet, :per boe
...
Eij"re~, per 100 ...
J<:,.ni' per atuk ..
!Jan
,tf.1r stuk ...
proe . ijen,
...
j:iroeD~Erwten,
Groent Boonen
..
Hoenders, per stuk ..
Komk4mmere, per do s
~1I1r.rteu, per 8tuk
Kro,
...
Koo .!J?t'r8t~
..
Knolkool, per bos ...
PruiméD,
. Peren,'
Piean~~, per 100
Pijn,,/;pelen,
Peni Jn,
, ~eD,~rheu,
IJgeIl~
.
Wortel!lll, per bo.
i Witt.a W ortel8;

0 f.! - 0 0
15' Ó _ 0 16
0 2 8 - 0 3
0 4 6 _ 0 5
0 0 Of;- 0 ij
o 18 :I._ 0 19
0 9 00 12 "
0 2 4_ 0
0 4 2-0.4
6
(I 0
0 5 0-0
0 0 O!~ 0 ,0
0 0 1-003t
0 0 l!0 ,0 12
2 6
0 2 0-0
0 3 0-032·
0 2 é - 0 8~
.
TRRpa.
1 i
0' 0 g_Q
o 4 0-0
4 .
vertrek v-lln~i"linesbury
0 7 2_ 0 7
" KIIII\Me Kraal
()
8 ij _ 012
ti • Klipb~uv61 0 0 lt- 0 0
Aankomst te Kraaifontein
0 0 1.- 0 0 ~
a. Deze
pueagiers zijn.,
0

o

I

.,~

312

II

...
..,
'-1

Oo'

Il

ft

.i

jl

- I

lO/Bi

20
29

:
-I
- i 9
- I 18
- i 29

I ~ ~~II

15 I 10 29
27, 11 2'

'Oo

12
66
27

:

ViEE

i

:

1

EN

LOSSE

,GOEDEREN.

"

J. S. MARAIS' EN CO.'

De~~mbel'
, Bcyersj

15.-KJapmnt.s,
J. F.

Ro~~mber

Ezels,

PEN'I'Z'EN cb.

lS.-Wellington,

~an C.

F.
,

Ossen, van p't~e

W. A. Joubo·rt.
DI VILLIERS FAURE EN CO.
.,
,
A. van Velden.
Dec~mber 16.-Lady
Greybrng,
Vee
J. S. HaumaD.
Losse ~oederen, van J. C. J. Ellewee,
.
P. J. Nl\udé.
H. lin der Sp'lij.
J. W. lI00BREBS
EN co.
1
A. ~n~ler.
Dee~m'_' 17.-~nde
K~i1, Hopefield, VJe
T. Roos, T.zn.
I cn Losse Goederen,
vain M. H. Greef.
I
D. J. A. ~"n der SpuIj.
C. M. Do~tbwaite. ._
;
E. H. ~ .OJKDEN.
. - Faure.
, Jan: l7~-Zuurakuil,
Fiquetberg,
Vee 1n
- A. J. Myburgb.
K. de Lint.
; IlO8se Goederen, van D. J.:Briuk.
I
•
fW. F. Zipp.
. I
t Koster &: Laurence.
VASTE GOEDEREN.
,J. S. Rnubenbeim;er .
J. L. Conradie.
L. H. Keet.
- F. Ru!Souw.
..1
COATON BN LOUW
i
D. Krille.
.
Oecfipber 20.-Wellington,
Vaate en
- J oban Tbeuni88en~
, Goederen, van Dr. E. nu Toit.
J. ~["der.
P. D. Rog.<ouw.
~'. L. LINDEN1lI~O
BN co.
- G. Reinecke.
ber 18. - Worcester,
Vastgoed ,au dJ
- J. C. Stepban.
'.
- Stel'l'enberg.
P. J. aos.ull.
J. H. Hofmevr
ber 27.-Sonier8~t
West
Strandf
- . H. FR~an. •
I.lOSSCGoede.ren! yan Mej. Jurgeuaj
.
I
- neo. Barker.
BARRY E~ NBUN.

fn n, URMS 1,237 bODSOapt
from Algoa Bey Dec 7, to thia port,
ballB8t. nion Steamship Co. &R'enI8.
.
9~Oaronne,!Orieut!!ll, 2,468 tons,.C&pt C Hil
trom Lomion Nov 12, Plymouth Nóv 13, St
Nov 31 to tbia ~n~ Australil\u port.!. Oargo
W Andereon " Có, IIgent.a.
.
9-Pacific Sippe, bk, from London. Oargo
9-0burchalliJw, bk, from New York.
9-L4rbting, bk, from DemelVll.
9-T~ojan,~,
trom England.

'De raal'lsche Bank,

I

Lose!>

G. d~

:

! a.m. I p.

l'RIU'OOP,~GEN.

J

Kllrld.

H. L. Nee,tblinl!.
W. Fouché ..
J. \\' "'rnicb.
n. de Kock.
C. Bredei!.
f •E. 'lalb6rbe~
1 J.}. Pent .. ,~Co.
- . G. de Wet.
A. W. Di!!.

I

i

9.-Thoruland~
P. G. Joubert.'

- Tr.

\T.

U~',",U'IU'"

B--> __

......

Swellendam,
'

16. Vollfl "MMII,
6<hD.
24, LaatStIl Kwal-tie(, 8u. llm. _..._,....._,.~
al, Nieu •• ~,
1311.lOw.

Nominaal

~pitaal

Opbetaald

'K\&pita&l

SEPT.

beweging gescbiedde.:
En I? u, wat moe~n
wij nu van Sir Bartlt' FI'ere vernemeu ? NIet
alleen dat het de ~ijksregériug
.as die bij
het Koloniale
ministerie
had aangedrongen
om aan
Confederatie
te tornen,
maar
dat
bet
aan
dien
chang
te
'wijten
wa8, dat
het
ministerie het onderwerp
te berde
bra{lt
in
dil jongste
!Parle'lUeDr88essie,
en da" het
dM
noode : ZOU
.bebben gedaan,
had bet geweten
dat het'
. gevoelen Harer Majesteits
Regering
den
anderen
kant zoo worden aatlg~'h&ftld.;
D&t
alles is wel nieta nieuws.
De oppositie
hield al sedert Ia.ng staande
dat ~e beer
Sprigg-het.boogge~mde
hoofd d U Koloniale pal'it
in~zake Confere~ti
.. n ge.hoorzame
dienaar van Downmgs
rsatsche
meesters
is.
Maar bet zegt nog al.wát dat
DU bevestigd
te zien door eeue
utoriteit
8-ls Sir Da: LIt'. Het staat nu yoort8ap vast
dat het "i,.t de oppositie,'
maar
wel bet
m i nisterie is, dnJ de oogen op Engeland
gevestigd houdt. :

aan

tl

Ih; GIlAHAJ(STAD8CH&
JOUllNll wordt
lijn uitgege~en.
EBN

V AN

HOItNBy'lI

STOOK

18S2.

&eservetondi

nIREOTEUUB.
Wel-Ed HeerJACS. J. LI<: ROUX, Sr., Voor,i
'II
II
SEB. V. -YAN NJEKERK
" J; A. BERNBAltDI
tt
JACS, J. MINNAAR
.. P~ B. DI VILLE .
"
FL J. H UGO. J.zn.
"
" P, C. U noux.
.. Q. T. DE VILLIERS
" ~,R. RETIEF.
De Bonk ge·ft H~.'lIel\ ol' Vaste n~p08ila,
tArief ti' w(lrne'l rerr.omell ten haren k.n
De lIirecleur~u v-erl!.drr. n Mli 'lId"~s en
derdli1'8 morj!t'II& l~. 10 ur~ om ul't'r Applica
voor' I)Hconto lie besli88eu.
AOINT, K.u~TAD :
II

,
...
C.ape pOllUllel'clal Baak.
;J. J. F. LB ROUX, Kassi.,

bil

dage-

1l0ll.8CHJrfACBINB8

werd Za~
op de parade beproefd en ecIleen haar
werk goed te doen.

Ds: RoU88UU,
Iutst VBP Hopetown, -is uitjlenood~d, o~.~edurende de afwesigheid -raD,,D•. da
PIelIIll de dieDsttlll te ,cradock .!\At te nemen.
OK LIIVRN8POLIS door de Afalllj!'ere de peeren
Hofmeyr &: Zoon in den inllOlv6llteDboedel van B 0:
B. Lou. verkocbt, baalde :£300.
• .
DR BoU.uR der Triniteit.kerk, die Woeneclag en
))onderdag in bet voorml\lige t-eDtf)()lI4tellinIl'lJl1Iboo\IV
f:boudeo, is; heeft ~nati$!'il uitkomsten opgeleverd.
le ontvangsten '1'&Il Woened1lg wtU'Ojn.l48O.
EIN N!KUW DOBP:'::_Blijken8eldel'll verechijnende
ad""rtenbe g-Mt de b84\f P. G. Joubert eeo nieow
dorp IUInleggellaan de;ButFelillfl't.rill'ie~, en wel oDder
den naam VAn"Jol1bertvill"."
'
.
COllllUPONDItNdR.-Ongeveer
dl' helft onlPr
leltere ia ziek. G"II'QlgJllijkmoeten wij Illweder een tal
II'&nbrie'l'en laten OVer8t&an,'t.eZllmpnmet IIndere eu
Ielf8 nog belangrijken stukken. Wij roepen deaW6~e de toege.eDd~eid oUl-erle&ers'in.
loop van differente omstandigbeden,
zoosls
'
b
P I
Ea LOOPTeen Ilérucht dat Itljl't. dAt onle Vrijwil.
.v. : all "\ rugers en Piet Jouberts
tegenli$(lll1l,die nu op bet front zijn, afgelost Julien wor.
woordigheid
te KMpstad,
welke door een dan. De opkQUlst bijil!'e1egenheid der jter.kparlldd w~
voornnam
lid der oppo!\itis
zeer bekwaam
Zondag alecbta Ie&r mager; ill plaats 1I'&ndriebonderd
werd ;:. 'rigt tegen
dt1 Conf(lrentie,
en het Icw"men er slecbt. bouderd-en-le~entig op de lappen.
verlllubt\U van velen d&t!le T~an8vaAl&che en
DE 1'BKOL.K'II"Kf.J[~cBooL.~Hetadmiaeie.uAmeu
Zuluzaken
voor O'oed zouden ~ d
tot <,le Kweekechool18 1.1. wl'ek afll'elBlrddoor J. H.
Id ~
.
or en gere-i Enshn, J. P. VII" Beerden, J. A. Jonbe", J F
ge.
voordat
er lets aan Co~federa~ie
werd
M~ais, J. J. T. M,arqual'd,_D. J. Pienaar, W: A: d~
~daan.
Deze en andere, .qms~ndlgheden
Tolt, c. :rruter, J.
A. de Villilel1l(AlphabetilCb
zIJn echter allen van voo~bijgMnden
aard.
gerangecblkt).
,
.
De groote
meerderheid.
van
Koloni le
U)I.'1VKBSIT~ON'VOCATII!.-Op Woe~
de.
Pit
led
..
.
.
a
22aten Febr~nl te half twaalf &al ef een "e!l;'wring
ar emen s. en zl)n n?!5 e~en vung voor deler oonll'ocstie ,ebouden .orden tot het !delen
C?n.fedllrat~e als OOIt. ZI] we:'~erden slec~ts
'~n ~~n Secretaria ID plaa'te v&o den beer V. Sampson,
d~t Jaar er ID te treden.
Het IS daarom met
dIe liJn o"~lag heeft 1I'8noOlen,vau eeD Pre8id~t en
waar dat de zaak hopeloos
is on da' het lI'an een hd ~aD den Raad ~er Unill'eraiteit, in plaatl
Parlement"
geweigerd
heeft zelfs den voornn den Eerw. heer Bond, die ~nkt
b~tt.
loópigen
stap eener Conferentie
te nemen II d CONTB.A-VIt~Oolt.-Volgen. ~n tijdgeilOOt .erR'
t S' BI"
en de 1I'0ljrendflII'rtgen gedaan bij ,het "er boor "an
lerop
om.
IT
át't es protest tegen
een burgtlr te &mereet Ooet, die niet aaD de bnl"J('erzIjne terugroepmg
neder.
Er valt op een oproepinIl bad voldaaD : 'JJ. Q. G""ylinll ~igd
on ander
pant .. nog al wat aan te merken:
lijnde, verklaa~~e :-;-Dr ~oon te Nelakr'::l. III b'D
ZOO zonden WIJ gaarne de namell van de de nder. ~an mIJn 8ll{en klDdereD.
br. Lieeebing:
f' groote
meerderheid"
der Parlementsleden
•• eert glJ dat? Oetwge: N~tDUl'lijlr:
die hun
onyerminderde
gehecttbeid
&ar!
T1~811'A.u..-De
Trannaaltche
ArffU' ZIIjI't, met
Confedflratie
te kennen
gaien
in de Co· : betrekklng tot ~et debat over bet 'roorstel van
f
t' d"
"..
n- ':len
beer Wbite
omtrent
dieM motie vaD
eren le- ISCa8fi.ie genoemd
zIen. Wij toch I waDtrouwen.-:-" Na &en laug debAl ';nn oUl8t.reek8
verkreff6n den IOdruk, dat haast geen enkele.
lI'ier ~n een 'halfuDr, trok' bet .Edele lid van
der sprekers
de Conferenti,
voorstond 'als '?,,*,n~ met ferlof nn bet RuiA, lijn mo~ie
een besliste
stap naar Confederatie
maar
10.
Bij II~~P lI'an de "e~eriug'
.erd de algewel eensdeels
als een maat
; 1
' d
mee~e opln.le oDlI'erbolen ultgedr*
en d,e heer
re~e V~n?D er- Wbl.te ont.mg een oyatie;
gedtue-ude zijn redezoek, ..anderd~J8
a.ls eene belE¥lfdbeld Jegens
.,oenng werden de anijd ende aanmerkingen met laid
de RIJksre~nng,
en sommi~n
zelfs als een app~u.a.. beg;oet 8n de Administrateur bad jp'OOte
allerbest
mlddel
om ons mflt fatsoen van ~c:>eIJehJJr.betd
om de de,,:,onlltr:atie! teonderdruklren;
het la,tige onderwerp
IIf te .en.
J
::!.~r"¥d,, z~lf. het pilbliek lULhet ~-bou" te zet-

r.
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waarheid
even plomp voor
en dlig,
zijn schrijven bestemd ,wa8 g lesen el)
dadelijk verbrand te ,-".orden. Men eet boa
hij altoos op zijn tijd en buiten
tij s er op
gE'5teld was, zijr. creatuur,
.len her" ~pri!!Q',
de hand boven bet hoofd te bonde.
Mell."
weet ook hoe herbl\2\ldplijk .de hee Spl·i;!.{
staande hield dat de Rijksreger m, betrekkelijk Confederatie
gloen deo minst -i drang
op zi~!l mrnM.ene
heeft wtgeoefe~.aJ
e.n dat
wat bl} en ambtgenootcD
bet.rekkeh~k
die ,~n
gelegenheid
deden,'geheel
Uit hUD eigen vn]e
alsof

het Nieuwe
&&1 EeD Blad
AJmaDak~in
verb&L.~lmet
de ·'ZtJIDAlBl ~AAN" worden ui~egeV8D.
Daarvoor bestemde
Adverten\1fn
moeten voor
den Uden
dezér worden ~onden.
.
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&lIe';P0p!llairst
kWMd iri dte ltuP"d .J
Bllsat.os
on en on wapen
.
,
worden
zonder .!XI'Oot gevaar,
en!!. ens,
De WelEd. Beer H. G. OR;ElEFF,' Voorzitter .. En hij vertelde
de. volk waarheid,
toen hij
F: DUqtll'T,
~r.
'halstal'l'ig
verzuimde aan de Rijks~eri~g
"
"P. J. BES'1l~IËR.
bekend
te maken
we.lk~ ongelukkIge
mt,.
"l'H~S.
J. ~ TON.
owerki?g. de TI''8.nsvaai~clte an' eXllti~ op .de
"
"J.
S. F. GO S.
W
vOOrl1ltzl~ten
dpr Bntsche
Confe Ieratie" TIJOS. A. Jl LOU
.
stMtklllldo
zou bobben. Da' alles i~ reeds
tt
J. 'ACK~'
.ANN, Sr.
bewaarheid of staat. op het punt van "bewaartI~'
P. DU TIT.
.
rt I
d
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CHNER
heid te worden.
n.e· aas,
at e ~ansvaa"
"
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TO
" I'
•
.so f le beroering,.de,verwt!f'pmg .
de
C
van
on- •
Directeuren
vergadel'~
jiB] ~iDgsdags
voor- ferentie
en de ruïnerende
Basutorlog er
middags ten 10 ure.'
.'
j
zijn om V'1" h,~ttegendeel te getui en!
:A, G. WATJj:RMEIJER,
. :Maar cere wien ee.re toekomt.
In een
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sec tanD.
.
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gedeelte v~n zijn Jé~.he
vergeet.
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brief,
bot Ooanm,mllDt
IOliei~rde
om de
CIpltllln die~Ude ~vaogbni.,
oDder
W"
goed te :au~n gtÏcfrage'l en met de
fort I~.t
"",
lekennjl
datl er OJI ~r '1)1n! directie
lp'''''' ~lD baqdf'n ddtDtll<ebil'ált.
nngenllliOll
ontvlQ)Ct,," f-llter be,AU ..
teBl.nt koan ..lie
bekeDdmakut,
dae de ~enng
w.,ld
áll. maatrepleD
betreklcinlr
~,en,
.. lt~ hij
alleeu 0-.
JJe tegenw~
cipier' Dliaulijk
gevangenia ~D bad geeo ain om, o'V.ereenl[O~alt:l~
deD wij WelUgt 1811
w
.lapen.
DIeuw. regl,ment,
e..ne ..mn lOg in
Nadat wij OUl9
trekken •• ~at
lalJ IlJO oqtelag bad Ilti'rrullCd.
geti:;r
\ COmit.4 li gedurende de )011jf8te Parleden, aJoegeD wiJ '.
ander blad 'VerhAal" dat de
Thali ontvl~
_.
het ,",heeIe
IDentlae.... "bi) de plaataelijb ledeo ~n
rerende het T:~~:elij~~=~
V..uf tuM'UAL
door de
lanp
de
n
om blllUl8D lDVloed aan te wendeD, ten I!lDde eeD
tot lIi)ne groote '8I'ba,i~
een
.OOaIe dIt g,,"ooDlijk Dlei mÏl"den
" .. rhJk
vond, IOnd!!r te kunn.1D uItmakOIn
outnoger
"fan belaetIDggelden
alhillr ~
te
een
kwaden
D'lqed
op
andere
van de 'lraten,
hl) ala overwlhp: mOMt wegJagen
Er
DIJgen;
tot blertoe! heeft het -ce, fan
e heereu
Zoo
heett
Fr.mk6Jk,
kurt
op rrrreren
Hier
de ... ak DIet W"IIIl~ de .~t jledreY'ID. Ea
geen bepu.ld >antwoord oDllf&Dgea.
ge,.nnE!~~.!rd, en 18 AlDI~am
DU
A~lllIt.lIl"een
6ealChen en tanten~ en ook
voor ense
at!lndera van orde " h"bbelJ de Directie
6. Rad 't UoIDlU de Vl'ÏJ1Iloedjgbeid den lellen de
hare 'Ieqgela te
rela naar Abel'd8f!D~.
De
het Gou- DQOdaakehjkheid
maand, het voorbeel4 te vóljeen vao die
.... n het PaarllCbe Lan "bollW~
vernement
om ona ti! Beaafort
wapenen te DQOtacbap DI 'puioed te drukk.. en h aan te
&ene iaitjreitrekte
Seln'YII,
waarvall
onla~lI'& luike
grenleDde( ~D dorp, dat
women,
werden geheel
Vn~
Qlor·
b..bnd lI)q g_ )rd~n
DiAr toch
lDoedi,reD le4eo daafvan te worden.
bGotd.ltad f8r~Jderd
i.
geD, den 19deD, gl~en WIJ
met' l~ man,
jlentlll dlk"I)lUltg
•• n, mw'l
avondl
6. Heeh het OoIDlU getracht 'l Valdlro.
den
laatet.n
ti{d
.66
.terk
'UllUlIIDnIlU,
onder
beval
vu
klipitelN
la.
N'ualrerlr:
en
H.
de
bepaald uu;r de deur g~.loUen. en Will dan
Oroenber,g in tweeeo nrdeeld
en de ferdee
aan
groD4
begint
te
ontbreken
Waal
."
Kort
daaraf;
trokken
de
001iph
biDneo,
WA!' moee\lbulten bh]Yen ti In bet belanll
Paarlaeb't diWtkt gewlJIigd te kn)geo, -d I
op te bollwen.
MeD
Wen beII·Oolaen
&en
droog
en
swat1i
hoogvNd.
water,
dat
wil
en orde werd die btopRlIIl)I" aupt
geeD vUl 'beldeD ~
UÏllll1"8nlen(le pm",nte
~matelfeen
te
lf8(lureDde on .. n ,i~~hen
~rach
IDOCII~ dnawordt algemeen ;!~Kt!jl~, dAt de " ..,nO.'rtIlleIlJ
7. Uit het fioaotieel veralag sal ~811
wo
, dat
'Vool'lltad
ontatulI,
Df'g
al
door
amllte(D&ll'tn
k.m,
son
..
len
ODser vriendeD met walging
ven
allen.
II) 1 bah ID 't 00..( kOJlleo, Ilcb slechte
't taldo thana In bandeD no
den Secretanl
4e NID
"1I8'Ilr()onil~omdat Dleo <wal' soonel
Er gebeurde Dieta DJSODdera ge4llJ'8ude onse rela en ....
nrtooo8n,
ten einde hl I eieh uit de
£66 1<& 'Ultmáakt
De Verpd
sal te
heen dan ID de .tad, eD A.~B~8lV'~D
Wl) k1l'8IDen om ~ uur op deu lUewn te Aberdeen
omdat het niet helpt of sij hem al In han
bealwteo h.bben, ofrWl) IItJn ~edeel\e
van 't
ot
!,*~_ere'D op eenl,lleo welverdieo(leD
"D.
De kolonne kok het dortl door en lineg op de geheele lUID ~
daar hi) 114 nrIoop nn I!inlge dageo toch
't HoofciheaWur
_
o,erAmaterdalD plo~hng
anJIJell:ati,~J111An
op anderhalf
Ulll' f.O daar haar bmp op
U" cord.eneD Ï8j
I
handigen
trachtte 'ID werlrlng te 'Dr"DlI'''a.
rlll]MlndeDt had .... en"al het Ilelu~ om een uar ... dof
8 De Vergadering al eeD DleuW OoIDlW -,hebben
DuIpci: E, ~:SG~LIBCH LUTHKBSCHII:' KKRK,an de gemeente A"nl.t.<,h ••en
te kn)l!"eD ea wal ~aa ID de geleg8llheld om een Ilete kie .. n 10 plaat. nD bet ahredende dat echter ker-HondeMaJ
lal er l'en lltIaaar ll"houd~n wQrde)) In de
HIerover
deelte YIn d. _d t41lleu, waar ~IJ lD het MIJ9ODl!!k ki.haar 18 eD _tut
wt :-ll. L BIDith. lil. J.
Beun .~
beho-ve "'RIl de St M"arten8 ItarochlJ\le
, c(lrreepondentlee
Hotel weldra 8';D dill}[ ODlbiJ~ genoot eo aioh eeD.
PeDta, J Frea. Pents, 0 &etlef, W A.. JouNrt,
J.
School, en .1) twijfelen metof de opkom'Ullllseetjlroot
eOI, ,nl, ens,
lekker kon W&lec:htlO
Aberbeela 18 MIl liet klelD
F. du TOlt, P JooheJ:t, H Roaauw, P W le Roux,
...esen, soowel wegena lt&t pri:jsenswllAr4ige
duel,
Amate'1"'88lI
waanol)hi,loIJIJ k;
pl .. tl)e, eD 18 .. ker ,erlrleali)k
~eD
Beaatort.
Wl)
O. V Malan, P J &O,..D, C W. Louw, ,. L.
w.. noor die Bazaall word,it I{eboudl!o, all tej!'$nl dil aellJel,rqeln ultsl",
I
kwalDeD om IS uur a.m te Abenieeuw.
aan, eD Jf&
&0.>01'1', JOI"U& Perold, P J Malherbe,O Malherbe
mUIlekale Ultv~nnllen
welke een aangen&ID1' afwJaBeonle paard~n I verlO~d
\e hebbeD, maakten Wl) het
~",.....,'t ... w .. -Ile
Synf>de beeft, m
N J. HamlD.lI 811 V. G. Roux.
lullen aadbH!dell
Wartneer WIJ de lle8ChledeoiA
ana In de gojederenloolil
1<>0 1Cllln&kbliJk mogeh)k
van 0.. Ei!remAn, te
VlD de UIJltlCh~ gllmetlnte van St MaarteIn DIljla&n,
om een teetje
te alapen, ten emde om • uur bJ) het
weet, door de Synode Oontr ,oor
• )(aTJi ~ Sun1J, Voorlltter.
dali kan ~et DIet And~re, of "'1) moeten !Det bewonrlrJtJil weer ~ on leD poet te 1I1n
Ilar In deD
la
DIt vonnj. il ou In 100 .erre
dering
v~huld
word~o 'uor het vele. doj>r haar In
De hfler P G. M&1&Il .telde
toen "foor, geMmorgen laad~en WI) 01lJ6 paard&~ en hftpge In den
de eehorslD'C el~~tl
tot 2 Filbr 1881
100 W81nJ* tIlda tot @tanldgdbra~t
Voo!". het ;ueeIN80LVI':NTIRII,
9 ORC
trem op. en om 8 uur ,eTtrokiep
Wl) met Yler ape- oondeerd
door den heer
D F Manws, dat 't
met f6rhes van traklement
rtlndeel
118~"ng~8t.,~
UIt
arme
I"den,
kle,n
10
aanDiclreon en TbomM" H~nry
Clale trtlloen naar Ulteohage, ... au WIJ om Ó uur"f m
dele J.aAk IlBt66kend werden, Dla.Ulten
rapport
aangenomen
worde
tal , heeft 111 tuch rUim I'Jov" ..1 tot atanijI gebragt
meoh)k &Aken doende aUJn bet Alall.n Plq
op den 26eteD aankwam"n
Riel ~relleD Wl) tS6n uur
leden "qq"
lIChter hunnen
, HIerna,
lellie
de voor Itter,
moest besloteD
Rls
~enlge
"ndere
ve'O"dl,t~
ZI]
drAAgt
bet
kenonder den nUIIl of de F4rma van C ;1
.. nt'WRar
tiJd
om
oDle
paarden
,oer
en
"at~r
te
g
..
,en,
ter"I)1
1
kweetie
11 blermtide,
Iln dllt leer
wordeu
Wfit met 't geld
gedaao
$OU worden.
tt (JQ, alg>1meene ban<le(aarl, bat'!!l £23 H~ lOe 9J , merk van bd 1I"I\re I)ulucbe liar...kter en levert bet
het
uverljle
"an
den
tlJd
htsteed
werd
om
~na
een
"", .. c'......
geelUdi~d
DO(:h op beden gebeurt i!r te
l
Geen
ICkulden £.324u l21 4d
tekort £9'22 18~7d
Jan I!prekend bewII!, tipt eeódrllgt mlljlt maah
De heer W A Joubert wou 't geld tlanB voor
blik
In
de
atad
te
werpen
mtellhage
18
Oogetwl)"
dAt tot erll8thg~r vetwlkkehngen;
kan
kao bog"" op een schoonet pAAtOTle,
Abrabam
de Vlnu'rs te KaAp-tAd, al"e~e~ne b.. n- I\~rkp"~no<khap
plaat.aebJk
gebrUIk
In handen
houden
en de
feld een der schoonste plaatsJ"
van de Oo.teh)ke
daar de ~redlkant aldaar, Da G~WID,
delaar, baten £$}ll 15s, scbulden
£W7 14e 7 d , dlln die .;dke dlj(t bIJ b&Ar kerk 18 op.red·okken en
folgende
8uhscnptl68
opwnden
De huer I aPro ...lnCle
Om 7 llur III' deD oapllddag vertrokken
II""''''I''''''''"J''' Joor de aytlode hUIgen zal fhertekon £3&5 19é. 7d Lewl8 Walowfl!!'ht
te KRap- kort Ireled"~n, toen er een prachtijl elgen?om In de
"IJ, doen' door het een ot ond~r verlUllII f'n de, rold woo ~wee derde opzenden
ea. de be$' RQeper volgende meer.
I
markt kw"m, heelt de gemeent .. DIet geaarleid bet
atad, lJz~nneter~ pnz, baten £2162 il&! II!d ~ schul·
spoorwegbeambten
heenchte er 'V66r on. vertrek nIet lOUW de belft;
doch del heer Bnok -dacbt dat
aan te koopEill voor dlgt bl) dl! £15000,
ROTa. Ja, !hn Ilch tmoeten ovelj ll)n
\ den £291H 118 lld,
tt'kort £89...8 1&
Oharll'l! onmldd~hJk
Welnljr ver"arnng
De trelD ~ede
WIJ gekonlles
kon opgezonden
worden,
waarna
de heer
voor wel~ doel de kerKmeeater8
niet ~~nde-f aRn niEIt-t~}e,lát:lnjl door b"t Pnn·j KerkbMtuur I valJ
Henry A)jbott te Gl'IlhamslBd, baten £16 1$11, schulmeD waren,
WII8 j!'~loten en slond met alonie
P. W le koax (Secretana) unde, dat hij verDr L H W'lIgenaar door het prévtn£1000 lD!{:brevell om de ecbuld te helpen M betalen.
d\m £112 Is lOd, tekort £85 a. lOd.
lJemlck
l!a!rage aal! dlln eeden kant 'Va~ bet platform, met
Het plan ~P8tRat nu hierop een !>CIlOOiop te rigten , ClanI
van ZUld·Boland
la afg~
b,J het
wonderd
wu
dat daar 10 ...eel over gesproken'
G&rhers wonende op ZWHrtkopj>t'n, dllltrlct nlcb mond,
dUlD veratande.
dat ill'1) met deDII,ltdeD trein souden
Sedert onll8
uItgave l1)n geene bengten
onlanlll gehQuden proponel)~xamell
Van g1brek
eo dnt de DUitsche nRtt" bet.>r dan de A~~lkaanscbe
jredwonll'elj
M>qu~lItratle pruvl8lobe~1
~egeetAlln,
wero,
daar
WIJ 008 aau de wetten del':lJ
A.
:vertrekkeD.
HOlt
I®IJnt
nu,
~t
IOOdra
1'1'1)
de
bejtrlJpt rl,\t de !.MI tot lJ.. t leven de! vo~ b ..boort,
aan de I'8rfleehte
lieon~s klm ID d~t geval [geen overgroot belllllg ontnnjfen
bIIt8A ~
lChuldeo
niet
bebnd,
CharlelI VanBoerenbellChermlngwvereeDlg'log
moesUln
bootlJtuigen
nrlatAn
haddeo,
al ona goed op bet plat.De
Kaapetadacbe
VrlJwllhjle
Scherpechuttera
I()CI kort gel!eden
blIjkt blt!1ut, dRt men op die 8choo! het r,ollll regt sprake &I)n, daar de heer Walsnaar
chIffd, Taatl!t wonende te PIW'I, dito dito
I
form gellmeten waa, J.9nder dat er l$mand wu om er den, en die IeldeD DitdrukkehJlc,
dat. elke tak.
beu formeel .nloek
gedaan OlD op den 22
en ook 10 ZlJO ",ka&Aa d" DIIilt8Che taal zal laten wedervaren
Ouk het met glaba lI}n doktoraal g~o
hel oog op te huuden, zoodat vele on Ier aken go- vereenlgmg
aan 't BoofdbestQllJ'
t'erant"oorwanneer
III]
dp'e
maandllD
In
het
veld
IUUIlO
\ UilTBALIF.- De ln~rnathlDale
tentoonBtelllnl!' te onderWI)1! ~n het Engelscb znl dMTOm nlei verWAar
deajlac~ pr<)efeehflft
het bewl)l geleverd heef~ van
Btolen werden, en eenlgeD allee verloNn
wat II) ding moet doeD n.n al het geld door hetsel.,e
M"lhourne
18 clen laten
October door den Marklea
looad wordeo, doch men b~lIttft te regt, d t de nnernlitlgell degelIJkIl studie
I II~b
Dr W"genAl'r la Weetlt, te wnrden ar~@loat, overeenkomatI!!"
ooaten
In 8IIn stalDpend vol n)tulg, w&Arin Ie,en
van 1878
ZI)
van N rmllndle geoppnd Er"'RII een Irroolill menIgte
ontvangen
dert," nn T J1ultlche onder! de talll IDoetrn kannen
door en [door gereformeerli,
eo bets.Ude
Bestuu:!, dat sectie d~r VT~wllhgeracte
onler aateo 0P8"epropt, moesten IWIj nu den nRellt
me08c~en 0j! de been, ell e~1I op!.Ojrt VRn i2<JOO HIJ- en ond"rhpudeu
dItlIr p, le mtlr.d&Ar de re~t!nnl1 voomelDena
Alvorens
tot 't kIezen van een nIeuw oomdé
val till !Ctoote natHl w:.a~uJt ZI) g&- Eljfemah Ml Hoogeh uy~ Ct1naureerde, hedft '\llIgedoorbrengen
Eenl!l'en
VleIen
weldra
In
alaap,
te I1Jn, de
renl'UiterlJ
na dTJe maand~n
~Vllnll'er., 1500 matr"iI,en, 2<)0 hralld,pllll$'3I!ten
en Iprot"n
naRt lat~q drUIJldn, hetw~lk IlatuurhJk 1I!LIJd ge~k·
zqn en wlllUMn ZIJ 8teed8 nnltuw~tldlOnd~n
over te gaan stelde de heer W A. Joubert
.. oor:
I
andereo,
dIe
~lDder
~elukkljl
'WareD,
moeeien
IIch
hUI8WIl4lrt.. te end~n
8250 werklnl
Een m~nl!'elmoe8 v~n alle UlltJe8 truk
zulk eene ha,del
bhJ<~n
llr word"n 8chlkklngen
gemaaKt vilor een k"h~k ~enoeg IS Er wordtlover
"Dat
't CoDllté
Uit twaalf matede '"&Il acht10 de gemllllihJk.te
poelDe Wl'Ïng.m, áán ~e
Omtrent
he
nemen
vaD
TaHRS
dorp
door
Joelende door dd stráten, voorafgegaan dO<JrmusIek.
longeD&- ep mels)tltIIIchool, terWlJI er 00 kerkleerWIJl" te~echt scbande gllJ'Oepen
I
Ilch een bed in het rall
Duie raDtBoenen _ren
ID t1eD le~n
bestf.," 't welk: aaogenom-en
werd
Schetpellbutters
en 100 aDd"re
BIl de plegtljlheld van de openIDg der tentG~8telhnj!'
lIn~en lulltln worden aan !le nomen
Voo ts SIll pr
Zoo dill KOlrkeh)lie Be'turen er eeDig heil JD IIlel! om Kaapetadeehe
de haaat Rehtergebleven
en o:veral heerachte verwar·
De vol geode beeren
werden toen gekozen
ala
eehllPpell,
aller
oud!!r
kapt
Whlndu8,
w~rdt
WIlren t6jlenwoordlll'
De Gouvernenr8 VAn de ID8+'Ste jllldsdl6nst'indOlrw JS worden gegeven, doch kinderen,
den S~odaal
Kerkelijken
hand nOjl DIet te !'aten
nng
ElDdehjk liwamen WIJ te Or.hamltM
aan' en Comité voor het vol~eDd jaar'wapeutel t WAA De
Auatrahscbe
koloDlen. de H ..rtnjf van Mllnch ... ter,
wIer oud~1l! ~r lip tegen hebben, dat Jil dl' eli curaus
'pnngeD~ dan aal het raadzaam lI]n, dat II] ZIChlvan dat het een 8Fhitterend
wel
om
7
v
m
Na
()nse
paarden
te
hebben
afgela100 aterk, dat het u)ter,t bel"aarhJk
IOU
verscheidene
vreemde IIf~evaardl~den
en een IZ'root volgen, zullen Hllgesteld
Voor het dorp: M L SUllth, W ~ J(\uoort,
H~t ,Dik II er moede nn
worden
\-Va lIJk oOie luike duigeD onthouden
den, ateglln .'J
op en trokken door de atad nMr de
we~at het In front te nemen
Men be.toleg
IlUJtal bUfllPrs. te sllmen tuaschen d ..
en 1000 Ned
Ger ..r l!'elDeAnt~ kan Zlcb RBn d DUlt.acbe
P J Malan en W. I \ial&Il, J&u"O
barakken,
WMr
Wl)
onlle
tenten
opalOf'gen
leder
Zt:NMtm-TIRANNIK
-Te
Potlr
...
oredJo,
een
feet
l
Itlll~lJt!8
In
h.t
diepe
VRO
den
nacht
ellD
personen
In den mlddlll( be, chtell lóOOO menschen
Luthert<nen. splegeltlD
ult een kleID moe erc:l,padJe
BovenvIel
J F du TOIt en P W le Rou.
wal bh Ide eenl welDlg ruat te erlangen,
maar daar er
af~",lel(l!? plek 10 Neerlal!d'
Indld, hebb~D ee Ijle fillnk, :zOO 81em hoewel nie' zoo hoog alA
het gebouw, dat, over bet ileheel gen, m~n, er z 'er lS eeD groote b. om geWL.. ~n.
,"'is
Groenberg
P J Boopen en F S "alao
nog
vele
laken
te
vern~n
waren,
kregen
Wl)
minkleurhn~dn,
tot
de
gemeente
van
den
Zend
~Dg
D~ bew8jllng twerd volbragt londer dat d~ •
netjes u tllet -[Janr
de EvenIng New. III ~en hoord·
liK BUIIGKRWRT -0 ,jr III Cladock Ziln er lD".el),," RI"ier
der rust dan ... 1) Iledacbt hadden
Zaturdag middag
aldaar behoorende, bj,IW'IIar gemaakt IIC~ te lela vall Ilew~r werden, h"ewel 8000 of I
Dal Josaphat
Jozua Perold en Jau Rossoow.
artIkel Reilter Wwdt-yer bescbuldlgd h~(t van parb]kheden
10 vt'rbAlId
met de Burgerwet voorjleval·
braken Wl) op! en eloegeo OOIe tenten anderbalf uur
I.ten I~nteo
HlerOyer dt>or den RtI8lclen t ltiltlg
lllaauwvl(ll
0 W Malberbe en N H8iDlDl&n.
ner In deu om rek wareD
Tegell het IIAIlnl'elleln
lJ] tqrhptil In de uitspraak van IIbelZ8llk te,!en d~ Dally
lel' V ~ldkornet
Campbell
van "'IJk I R!danr WM gevllllOln, hebben Zl) Ilch tot 4en Oouvernfur
un de 8tad "p, ter"'I)1 WIJ d£,n volgenden mOlVen
gll~end
Verder
werdeD n<>greeDlge voorstellen
~daaD,
den dag werd plotseling v uur geopend 'Iln den
T"P9"aph, werden de eillimllren der eerstjlenoemde
den maracb he~vattodeo en deo lIllIen December KIIlj[
op h.,t dorp, <1n bet jl"evolj( Wde dat de BuUtol
krant voor bet Hoolljlere!l'tsbot
g~dllaj!'d pm 11Cb., te Ingeluot en mosst dil! n8l\1 het front gaan~ !ilJ ver- met vertoelr, dat de I'$"tJl'lbg de gemolld8bez w"_en
van welke de volg~nc!e werden
aangeuomen
kr~~1l
<lIn
d!!'n
tinkter
evenwel
een
ctlrtlfi
Rt
W8l{en8
diet
mepschen
KOUellrbledill'er
In
antwoord
het
de
WllhAr.oS
To"n
berelkteD
Zeer
waarac:hiinliJk
hutst
"p d,ml loop gingen -Zevel!
honderd
nrantwo<,rden
Da Ultsl,,] Wil8. dllt de v..u-wcerders
Voorgesteld
door <kin heer p MtJan
-"Dese
lulilln Wil deo i3den deler VAn hier weder ..ptreli: kIlO,
dat door den Mftgll raat evenGoy'l"er~ear hAm ter lie'nDllll8ebrdlljlHn, dat"
waarooder 300[ burgers, haddeD op patr<>ullle
wegellB mJnachllOg van het Huf veruordel1ld werdeD ~I~chte gezondh"ld,
18 .... n gevoelen dati !Ddlen er niepdoch lulb
la oog nIet bepaéJd
Er heera'ct t in ana Vergadenng
om reden bl) \n~
dat de ge~arm
bi! II)" g.
e dl)rp~~ v~rbran~ en eeD Buuto-komlDaudo
tot £250 8ChRd~IOOII
..telhDjl Peze ult.praak wordt In ""I lJIet als g~ldljC werd beschouwd,
we belll8tlDgen
moeten
opgel.ga
worden
om
IIlle~n cert~ficat 0 "l'lI.n den dl8trlklsdoliiter
Wilde tltt tUna ~
kamp gr()CIte bn tevredenheid,
onldat het Oounrneqermmd
,\em ZIJ" actl! Vlm lver.
eell tw~ed~ pIltroulIla uu 300 burgers
de kQlnrue met seer goed o~en()men
aann~m~n
l>.. ze IMtstt', lJr Febrsen, wtllgerde etln !I""fttng, om aU ZmlkJlV9 ,.. Inti.. u nwgen Qflb.
ment
DIet
In
8tl'at
la
"Ikéll
man
vaD
Ilen
revolver
te
de
0
koattfn
TaO dan oorlog
te
beIItnJden,
eene
d'>rpeo YerD1..I~, d >ch ~een nJllud o\ltmo~
Int SOLDATEN TR 1'0TCHRl'!ITROOM -!\ols
ceruficqat
te jlAven, lil zelts Wilde bl) Campbell Dlet tkn, :ou wortkn ontnomen"
lJe GerIIt Zendlllg.
Onl8 manacha.ppeo lullen niet optrekken,
algeDleene
hoontu~belaahng
het beste ml be&nten -dertJlof MI jd~lburgscbe
burgers en eell bOI~,e'eJtllll.ll' voorlIeD
onderzoeken,
Iln wel w",,[,,na dlllllS geznod vflorko.taaltJe
van de ol)ger~jll'ld!::edtl"
wlUlraan
comm18lie In Holland
bee(~ Zich over dese hAn~el- revolvers en ~arunl
tenzIJ IIIlIloed Ijlewape~d worden.
OodAr de Oraaft'.
woorden
aan het df>6l, bebbende
zulk: eene beHenry nHM wIlren ID het
thans
bloot
.taan,
<an dat de mlllumeD hier
men
Toen de IMk nu voorkwllm, blee~ Uit de !le- WI)J_ V4D het Indiache Gouvernement
RelDetlChe en Prlnl Albertache Borgen werd er UD l~tlDg
tot den MIll'&- te MaflllA!u!{ ïoj.(tlkomen -De
bneven
welke
tevene
dle, goede
ZIJde, dat er alsdan
liJn,
dealen
Wl) hIer
b1]Da woord..JlIJk med .. tUljCeDla, dat de milD lO kwestIe re~8 Igeduf8nde
revolver Uitgedeeld voor elke VIJf man Met lulkeelle
ter ie"flDd.
r
Matlltengscben
expr_rlJdllr
ware u ontnomen,
eene algemeene
~tratilJ-moet
plaats noden,
tWIDlljl' Jaren aan l'en l!'ebrek leed, dllt Ihllm totaal
hetjleen
de
beer 0
WOIt!' qns mtdede ..lde
hllndelWl)se
zlIllell onse Bllrgers niet teneden
K1JD,
DE BAZUIN, het orj!aan der Chr Geref m ~edoor Letsea t"luggezondell
en elk,
vau wat !'>Ing of st.a.nd hiJ "IJ, naar
mI\Rkte DID velddlerst
te doen of lang derland mRakt met een Ijle l!lgenomendhlllol mel~lng
Op dell 91st.m November
II, 'II llamldd&il8 ten 2 ongeechlkt
en bet ltaat 1)Ojl te blluen, hoe de lII&lr uI afioopeD
vermogeo
belpt om de I&Ddschuld
te dragen"
Nlette!leD8t1l11Qde dit feit
ure, kwam Ik nit den Oranje Vtllfl1ftat le hillS In In den zadel te blIJven,
"'IJ jlllftD v~o hl ..r naar Umtata, waarheen
nu hetRn "de anD~
p,.oft;.-" door De S J du 'IklIt
en ID 8tn)d Dlet de wet, die allven spreek1t vall I ur- Recens
V oorgeateld
door dt>n beer F S Malan, en
mIjne buurt 'Woont eelle zekfre " Ju'lfrOl1w~ Furfmlln,
:PER TELEGJ.~AAF
dlln Genertlal <1l1Rrkevertr~kt
De Burgera fan Wel18 het
In vele dWf:"o "nut m~t den ethr
dIe er drie katrermeld~n
op nR !loodt, knjlll'oige
gers ropt guonden hJv", werd Oampbell ~eroordeeld
hn~ton gedr"'1gen zich wtetekend,
en hUD gedrag
eeos", áoch er 18 veel goeda Ill, waarom biJ het l'ln
gueo door den .....
JoZlla Perold
" DIIZ8
( Weblter8 Agentuur)
....aarvan blUU' bUIS pteeds van ft ,Idaten opmnjld IS
tot £25 boete of een .maand jl8Vanllelll~trRf
Van
heeft meer da~ eena 4e goedkeur1l1l{ hunner Kaplteioa
veler hAndel! we1l8Cht "
I
Vergaderinjl",
Ilel.tl hebbende op de werking 'VSB
Klmberl~y,
15
Tusach.1l 7 en 8 lire des avond! vund mlJII zoon eeD de Ull8prllllk In appel lIan~eteekend bl) het[ Oostell)ke
wegjledl1lgen
Veracheldene
plaats vervangen
der de Burger
PBolllE880a "AN OoSTRltZKI! beeft eeD stout 8~uk
of ltomDlandowet,
en vast overtwgd
E-n andere saak, ID verhaod met de Bul'- gedaan dat enkelen eriler~n, Idoch lI~er velen ver]IJ.
IOldaat met eene katrdrmeld
lO mlp tuui.
HIJ JO"101 Uistnktsbuf
Paarlache
BUl!Irers gedragen Ilch .Ieeht. doch een ..
Het bJk '1 ,~Car80IJ, een machlil1st, ID dl"n.t
siJnde
dat, zooala ZIJ nu ltaat, de toepumng
hem er UIt I laar, p b~g lO de !loldllAt ste.fnen op t~
!!,erwet,
dl", voor den Magutraat
VIlI' Cradock den zal. Uit den IUIrd doerjzaak iou mdn h~ID I I~t CI~ """pach .. IJ,lam"u~ MMteehAppll le
hotte van een pond .terhng heeft goede uItwerkIDg.
daar.,ao
opelJIog laat foor de gro&te WlUekeur
rapt"n, om miJn 10011 te .'OOIJeo Ik kwam toeu op JHI dlellen, 18dIe VRn den heer Armstrong. den wel- uI~nood~en
om tegenwoord!lj! te Zllll btJ d~ op" ug la met v"rbn i~elden sched,,1 bl) den Rr.re"rer.lrtIe,n!! Ik aal zoo spoe4ig mOjleh)k u Imeet 'Van Umtata
en daarUit
l'oortapl'1lltende
bittere ont"f'J'edende 8t~p
eeos kWllmen eT ~.4soldRten en stontt!'n
bekenden Rfsl3jl'er, WlellS venno<'t reeds ID ~et veld IS der VnJe UDlversltclt,
scbn)~eD
Di
...
e
rgat
nog
te
melll
..n,
dat
Wl)
gewaPtlJkinS, de directeur
ii:fu op het dIDer In A II, grond jlevond~n
dat genOll"Dlde wet 1D de
mIJ In hUlS Ik en mijlle vMu,," hl.ld,," d~ deur
Armstrong
maakt ob)"ctie om te jlaan, OIl grond dat WlIarm.,qe de feestsh,kh"dea
pend lUllen wprden met IDlder-karabi)nen,
en fOOl'- held, IS van pyoeleo,
18 ollder verdenkIng
beSloten werden, ate,\de DU"rode Maa~happl)J
VAat
'l)oen ~onn ..n ZIJ met steenfn III oet .'lOater
Sl)n oaderdom vArkeerd op de bUl'!lerll)st ~toDd opgelien vaD tW"bonderd
patronen, \erwIJl Wl) 'Vi)ftig
eeratvolgend.
lessie
des PtLrlements
behoort
teDIS genomen.-Er
II)n vIJf Katrers
prof
Elr>edemaker een dronk In op den afweitlgen
te jo(OOIJtln ZIJ .&rell vnu d.. deW' weg
Ik gree-p teekQnd, daann toch ~ordt ZlJU ouderdomiopgegeven
patronen voor !Onle revolvel'llo1len
m.Jg&B
den bfJk'Jem gepood, Il! woedde een vr_eb)ke
geemendeerd
te worden,
Hoogle"l'IllII!, dIe door prof Kluyper beantwoord werd
mlln degen 8U liep Daar het veDater •••
r SIJ met ala negeD eD tWlDtlll, tet"I)1 hiJ welk"h~
zeVBn en
en 8an hUlZeIl 1n tume~ w,!lrd veel eehftde gedaaD
Prof
van O}lterzee SChl]lIt hlprdoor aeer getro'eD
Na nog eeu .,ooratel van den beer J6I1 Perold,
qertlg 18 Met Dl6uwllj!'lllrl"held ...erd dUItspraak
geweld WIlden lnkhmmen
Ik..ru
toe~ verphgt
te II)D~ en heeft nu, In de HtJrau.t doen plaatr,o
dat de volgende
vergadering
beden
over ...
'Van ml)D degeo gebrwk
te maken, om die I) man
ID dele zaak te gemo8li jCeZlen, te mee daar oo~ "wat
IjIJ gelegd lOU lIeb1>+n, ale hl] lO pereoonjde
IN HET ~RANSKEISOHE
Dlaanden
g.hoallen
worde,
giog men met .. n
'Van bet lijf te hoaden
Toen III) lCeen ~ana ugen
Auderl' pereonen In hetzelfde geval yerkefren
Wl~ op heID lllljrebrachte
toaeten had kunnen bPantwdor( Jr 011 011_ CON"ujxrMent)
Van hier
lUIdtIn Ide uJdmgen
allen
II
bedankJe
&1111 cI.a 'foorutter
UIteen
mt!enen DIet dat. als h~t gou v~rllemeot er Dlet I~ den"
bij het venater m te komen. aruet ..n JIJ !.teeoen op
Dit lUik IS soo belaqgTlJIr, ala uItdrukkilIg tan
De WOTCellter!khe burjreu souden !l"lSteren UCI~lMlpUH
De opkorut
was goed en de belangstelling
d. hUladeur en beaehlldillden
die Jammer dat mIJn ~~sltl"!1:d la om ..ell naall.wkeunge BurgerlIJst te- ma, dea Hcngleeranrs
gellmdheld
Jtlgene de VrIje QDI- vlln K101l \V!l~am8 T'IWn oaar lbeka mllr"h~ ...,"
NIEUWE
LOTING
keD, de ButJCers tour dil fouteu zullen moeten boeten)
Iwaard stomp was EeD der soldRten WIlde brandend"
'Veel meer CJa.a .oorleden
Jaar, en Ik ben eeker
versltel~ en aan hl\ar benoemd" profCIaOren dat pet daar ord"rs af"achten
Hunne jlelloD,dheid
Jl December
lUCIfers op b~t hUlS ... erpen om het lp brand te T\)eJl de laak van den 4den diende, mlUllte de heelt onlen luera DIet mag wQrde, onthouden
dat
er dIt Jaar "'411 meer led an lUllen worden
I
Het volgendie telegram
gl8tereo
Heden morgeD ten 10 ure ...ond weder eeDe 10~Dg
Arm8tronj!' tclt vd"r terwondenng
geen ob eclle tejled
Iteken ~ TrlJ1l8lXlni
Uit de I_a van 't Comité llJD andennaal
'f Me~ uw gOf'J Vlndell .Ij bet miJ vel'jrund, M~)n- pubhce.rd
I
VADBurgen plilal1, ten elOde het ver6l8Chte jletal aan
liJn ouderdom
HIJ objecteerde, 1)0 achn ft de Afnheer
d~
voorzitter,
u
en
dep
vong~n
sprelrer
te
lflOherkoseo
de
Ma.rth Smith als fOOl'Zltter
D:R KAAPS'TAD8CHE
BRANDWKRB -DoLderdag
Van den C~vleleo Oommmans
van Barkley
te 'Vullen, slel:hts 77 IIIJO met d. eeratll lobog VaD
kmur, echter op andere gronden, DalBel Jk dat yol- geo ADt.wOlirden op de wj!lwlllende woorden, w~rden KoloDlalenl Secreta",
werd door eenlp;e verte/oieo"oordijlers
valI den
hIer vértrókke .. , dlJ8 kwamen er 2~ te kort.-De
'Vol- en de heer P. W. Je Roax ala seoretaria..
j!'ene de wet moest de h)ll vl\n 1855 jl~nom"n worden,
mede gij mIJ bebt verraet en J,ereer1i Hank allereEIrst
10 December, mlddernacbt.-Kapt
N8IIblt't
deh)ken
Raad m~t ~eDl1l8 dito ,~n de vtll'8Chdlende
Ile de la de !IIst vaD hen, die mgevallen lU)n en .. net.
omdat de h181 onder de t.ilgenwoordl>!e Adte nOl!"DIet aaD u, ,Dr HOlldem&ker, vpor bet woord VIlli ht4de
mede dat er gateren
een uur Da het
branda.aauranue.kantoren
op het S~dhuu
ejene samen·
DIngsdag vertrekken. moeten :gere~d la ZIJn nRam verschiJDt In het g~beel Olet op en ",.~pathle
aan uwen" Irelfefden leermee8ttlrlen
lromat jrehouden om maatf'llf6l ..n te betamen voor Ilemelde li jil' Vlln 1800
expreeae, een rr~8tlg ongeluk 18
H VOl, O~ le Roux, P H Ler, J J VOl, H F
Het hot nllm lie exceptIo
vr<Jegt!r'vaderh)ken
vneod" "Van OOlltllTZeetoegllw!Jd
eene bett>re 0J'!1&nl8RlIe onler b1'l\ndwee~. Voor dat
kllr,
wasnu
mej
Thomeon
relede
btl
laatste
du PI_la,
DI Rou, J J de Vilhere, W Qwo Jr,
A&'!I en de IAlIk werd
"an de hand Ilew~xen
WIJ Zulk een toon van wWdeenng,
te lelduam
ID opae kneullllgen,
doel w~rd een IIChema Yoorg!!'l~d, de hhofdJluntlln
e1
Whitmore,
de
driJver,
lS
J de VOl 0 loon, J Hablutael, J J Joubert, P P.
jlelooven echoer, 100 zeg' !l"emel<l blad vdider, dat de dKgen, vmdt In dit hart Ijlet moel"hJk wtlerklll,llk,
waauan
dez:e lI)n
I)e b·andweet J.&l eeh abonderver"ood
[
du TOlt D In , H. C du PI_li,
W du Pl_lI,
sam
Mag18t1'1l&tverkeerd deed, die eXC8"lltleaa'l' te nemen
eD vermJl(t
gllwla verh~de
beteekenlA na een beTerwI)1 Wl) biJ llioxo's
lijk onafhaDkehJ~",
':artement
~tmak"I1,
da~ alle En dIt leggen WIJ ala "aarscbuwmq
Baman, L Vlljoen, Dl VJI)OI!n, H Benedel
vofr onze bUI- tlekkellJk
lanjluurlg
tlJdsletloop,
W&Arln
ook
b( Webderr .dgefltuur)
weken VMt eeomaal 'l'ergadennf!' ~~udt
ZI] zal een tenvnsnden
om
..enljre
saken
te
herstellen,
VIjf ontbrel'en
Dog. Dele Zl)n de BUrg!!ra die uit
ToeD de hJst ond~r de tel"nwoordllle
schen U en ml] DIet welOlp; venlUderd I~ ,
!leh de rebellen t"o jlet.al~ VRn 2000 achter
)aarllJks Inkomen hebben van £.1i'M', le"eten £ÓOO Akte llelDA>lkt w ..ro, ~t\>Dd
Klmberl"y, 11 Dee
dit d18tnkt vettroltlteD lI)n. WI) gelooveo niet dat er
er !l'e-n n odJakeh)kNiet.
Ion
der
reden
....
~rqndllfltelt
gl),
dat
miJDe
nn
de stad, £500 vRn aasuranubkantoreo
en £200
pen en vleIen deze 10 YlJf k )Ioones aaD Z!J
Men verwacht dat er morgen VlO!'rdUllend boeren
weder geloot .1 worden
h"ld om teruIl til lien op Dil ZA vMljle IJSt!'O De verhouding
tot
uwe
URlfdrlltelt
..
UIt
baren
~rd
van het Gouvernement
Het be'luur
bilnOflmt een re~te grond van -.xcept,l~, die van oud~tdom, werd
geduren~e
tw", uren, wallI'Da SI) overal op
op de vergad ..nlljl mIlen &lJn
OOIe bUl'Jll!tll)lt la In allergebrekkljllten
toeatand.
l"ts ml~der ganltlg"
m.tIe} Il)D, dit bebGefL ec~ter
gt!lllag~n en vllrvolgd werden
De VIjand het
"plte'n,
&ADWl"n het bebeer der brandwieer zal ZIJq nu~t voortgebrR,1t
I>e &..gering heelt een Dota jlepubh_rd,
de hoofMeer dan de helft vaD ds lDgel6teneu
III ot boven
WLJ .,men del\l jlelrgenbeld te jlelukklg niet te kort te ~"'I'n aan d~ bdll\llgatelllog,
opgedragen,
en dIe alle wekeo rapport ~I doen De bMt om IIftn te wlJzeo <iJlt de II kte beduidt p"reonen
den achter, wjullOndl!r het h)!;; vaD het
deu raadaliedeo en andereo waarachuweode
dat Il)
de dertig )are~, of II in den laateten oJd "fan bier
toedl'8j!'ell
Met u a~ Ik hoofd Letaba,1 dat van eeu hoofdman
apullgaaten
moeten minstens alle "feertlen dRgen eena VRII 19 tot 2{) als heboortIlde tut de eerste kll\8se, en dl .. Ik a persoollli)k bl~f
ID Ujf en have sullen wordeD "t'erantwoordeh)k
ge_
"t'ertrokktln, tetwl]l er ,alen lO)n die opgeroeJl6n kun·
P'T1)8 o~ "dtl
conunuutllt [der llelChied"D1~," ICbpon
exHceren
met de spUIten Twee ran cle beate soort
boudeD "rOOr hu
doen In delle
De ~lfnng
u.l
naamd en da~ van KUl
WIJ
oen wordeD,
hUDne DalIIen II)n DIet ol! ie li)ll
slwt lIIet men!lchen In "sn 18 en 30, 11101\18 gewoonIk, '" at; de uwe betreft oprecbt 11~8proken, u t~~na (Kldaou) en t",ee FlDgoe, ter"'I)1 er dne EolO~l88tieQ'
spuIten zulleo ontboden en de vo(lrhandein IDlddelen
wordt geeerbleiigd
en wel
Heden naa4ddaa" heeft een onaer oadate lnWODe,.. aorgen dat de wet
hJk gedacht wo~
op
eenot
geheel
andllre
hJl)
~een
te
lien,
dan
WAlirop
In deo best mogelijken
etaat !lébrAgt jworden, de
-.re_D boe bUt gesag ta llandbaven
lijCt ~e.oDd ~)n Een gewonde gevan~ene
l"Ï]n II&rdsche loop"bun geelD~,
name!J)k de heer
WIJ ons vroeger
te aa~.n
bewogen
Houd
U bare IOlicbtlOg, waarUit bhJkt dat PDogel
koeten te vlllden 1100mogeb Jk, UIt dadeh ~~e lOsch n JVerdedigiag_tregelen
worden te PotchefGroom
Willem
Knelt
Meer dan een hal.,e eeuw wa. hi)
lO,uaachen
hIervan
óvertillgd,
dllt,
1100dra
Ik
m
one
'Vlnllen en voor bet ontbrekendfl uit de IDil0maten der
Mxoxoahoek g!td:ood la Later la er eeD ander
j{8DOmeo.
Kapt. Tew, \'&II het 211&.
alhier woonacHtig, en ruim veerttg jareD heeft hi) de en Fretom
mldde,n
waarh)k
een
meu"eu
Lutber
lie
op8t~n,
eente twee )&len T"ee man lallen dag en nacht de
hoord uo de bekomen wonden gestorven
De
:RepQlent
&:hotlCbe
Fuaebel'l,
il benoelDd tot
betrekking
'Van ka.ter
on ser ~erk waargeDomen.
de meer beeeheldeD pl~'r
'I'&Il HUIl, door U Iml) gene liegt dat
wacht houden en all... ml In geriljedh"ld liJn om bl)
der ·Tnf"llligera.
aanval aangevoerd werd door
Slechts twee ~8n geledea Dloeet 1U) door toenelDlIlnde etlpUUlteDd_t
I
met
olld.ldeliJk
tot:geil:;rbt,
m
ml)ne
schal~ng"
het eerste bI'Ilndgerucht dadehJlr tilkunneil UItrukkeo
Joel, Pungallli,
L ..fut.
en Bufeln
Landry
IwAkbeld IIJII\)?lt DederlBjlgeD. Door liJn gelelllg8D
(Vil. _nun 001'TeJmOndent)
eene z.8r véret'r~nde
lUJ I Iial
Vel'!lun ml] eier,
Aan den StedehJken
Raad 141 DU worden ...erlocht
'ZIch vóór den "'nval IPJ 0n,a. Hl) gaat met de
omjlang bad hl) vale vrleDden en hi) werd alge .. eeu
(a..I ... ...u..t ... M~)
-r-'·
m, atw.ehtmg
daarvan,
'ioórlooplg
te bhJ""n s
n, mede, welke ~mrede de kneulingen
eel) plan te ontwerpen, dM aan de behoeften voldoet
van
geacht
ZiJne begraten18
'VUld& \morgeo namuldag
Kimberley, 11 Dec.
PARL.XI NT - Verkl"Slng~n
H~t eqbl)nt of er waar Ik eta, ilOwaar voor be' uitwendige onze we en
eo II, haaetli
~aar Dordrecht aal optrekken
plaate.
I
lI'e!lcheiden liJn, u en mlJlelv. het apoatullllCh w rd
Tran,vulecbl
mail aangekomen
Piet Koopmu,
POBTRRVTLLII -Heden
den 8 Dec 1$86 haddAn wllAl'li)k bna op '¥elJlat dat de door b~t Aftreden
en Muhlenbec~ keeren naar Barkly terng
fan het h berale lid Moena, open~evllllenl plaal8 ID de te hennn8180
t, een lllg"lijk
Ill) ID
1 gete Potcbefatfoom,
een der paMaglera, segt dat de
'WIJ het VO<'lT6jlt onsen !leach ten COnahIent weder
I
K"mer door een aotl-revohlUOO&lren
11111worden
m~d ~n tolle .erzekel'd!
In
groote .Boeranvergadenn.begoD op den Beten Er
m on8 mIdden te lIeD
OOIe aandacht ~rd
bepaald
MUHLENBECK
EN DE ANDEREN
_
twee dWII8Dd, allen Ile_peon.
De YerJl'adeIJe heer MOlm. W&8 lid voor Sneek, l<nl'&- ik u a~ wat giJ noodlg h"llt om
u"en
bl) de werkJ.A8mheden der )onga'e Syn04e oRar &An· bezet
DE
PAARL&CBE
BURO
ERS
OP
WEG
Rld~r heeft milD "erkknng
den Heer Ce vetbeerh)ken,
voor
'"'DSCwerd gead)OlUDeerd, om een tlalnjker opkomst
leldlDjl van deo herderIIJken
brief
NA afioop de~ lAnd, en III h~t hoqfdkieedlAtnkt
IJ
WE
al te wachteD
De~ folgan~
dag jllngen omtrent
van teb zagen te II)n, Iln vqlleu ned..
voor a
godadievIt
werd eene -,emeeDte'ergademllll
jl"ehQu- van antl-revolutJODalfd IIJ{,", den heer ~PedlJk'
Dordrecht
Y18t, ~dldllat
ge8teld
))e leden lulle Zich dezen '" maken
vllfboDd~rd .Boer#
voorbij POrchelfstrOOID naar 'de
den, ten elDde het gevoelen de)' gemeeqte III wet~n
.eqradenDg,
en IDeo meent, dM er per alot van relreletel ni'ét gemakli~liJk Ia.ten ontnIlmen
"GI3, Ml)nheer de Récio" hebt II adeJIJk
Kommanda~t
Jenner la .an
te komeo "'Ien men tot Her Jer eh Leeralu" wenachte
Het" Stráfwetboek"
dat nu door de Ka er IS Mngegen gevoeld, een kon woord uwerzIjds I18U
DIDjl Yljl dlllll8nd I01lden IIJa. Me" denkt dat III hedm
ThomsoD, l\Iulllenheck
en anderen
te hebben
VerscheIdene
kandulAten Jwerden
er
tegenover
uwen A~btgenoot
t_ t, Toegen , ~ne D"I~IICDlleIO TOlln de tro~p, tot de bevn)ding
aan de Retrenlljl" lull"n kennlA lI"e"8II, du lij de Balnitg~llondelo;
voorjledragen,
Z II
Dl Vlok, ROuueau
RabIe en nomen, mAg natIOnaal gencl8md word
t DU eedert
dill ikl op haree JUlIten Prijs "l'et te eebRtten
11amela In Bezuldeohoata
aak niet Rllen abJevereD.
7den aaakwam, vond dele dat het
dn TOIt pr(}ponenten Moatert eq Knel
BIjna een- het Franeehe Wetboek het COde penal,
. Beden
nálDlddag
alhier
dl tweed.
bIjna 100 )IIIr In <fit land vau krRcbt jre1\lfBest 18 Het
dea v18des,~all ik wensch ~ zIJn IOOveel dIt
De
Boeren lI)n beag met 'VH eo pu.rdea te nnapang WASmltn voor De Rabie -PlOpon~l
Moetert
door 3,000 re~llen omringd Will
De
JaarhJ ksche
vergadenog
v n oDsen
tak der
melen, bet &erete 'Voor voedaelln bet&6pr, de Iaa-.en
van MuhlenheCk hadden nog maar 'l)t patroDen
werd echter dOOf den Kerkeraad gekosen, daar men "Oode penal' ...ercl ons door de rt v lut'e OpgedI'QD- opotrel(lng van et'nlg belP6sei U:ogall)k 18,
A Boe~nbeecherm~ug8
ereeDlglDg
rehou.
gén, tlJdens dil fransche overhecrschlllg
lD:zevoerd en 1 j!"88r08 uw voorbeeld 01Ii pok ml]nerzlJds DV
foor hllDDe DUlnach.ppeo 10 bet veld.
Dil expedlue kwam JUlAt ter gellCblkte tl)d aan,
meent dat hl) aal &!tnoemen Met Onze 2 ~Ia_bool,
den,
en
wel
poder
V
OOrlltte
hap
f&Il
den
beer
llt't al.!Hmeen, doch geen
rneren
op dit oogenbhl( 1'118. 'erder te
WageDl alt Pretona In .Potc:behtroom
worda
de rebellen In denz"lfden
nacht het kllmp
lendlDlllChool
..1\ kostinnchtmg
\ gaat liet I(Ot"d De bet kende w,,1 meneeh~ll]l)
L SDll,b,
die
de 'Vergadermg
met doofllld'ald 'foo.r ~~
natlonalit~lt
\ oor Holland WIlS he
sedert
tegendeel voldoe Ik getreêdeh)k bl) deze '"..I'''''ADh''llOt ,_anvallen, ID 'llf'elk geval Ilr lIeker DIet Mn on!'.U',,~11I Marth
eD .m .... lne
pa.t!I!.One oadert bare VOltoolJIng"1 De ~gat la beter
1830 onbruikbAar
He' Dleuw~ ".,1
v;)Oral aan den tlraDg vao m~)n hm om onl"""'II,IIlI"
een1g8
zeer
gepaste
aanDl8U'kingen
opende,
Dreun er vIJlD4elijklleden Wt, Ilau, m_t men,
Het hUla en III de plutsen te Gatber,,;
wtgevallen
dan men verwacht bMft
IJl( heer Ba.t1ondel; den Hoogleeraar
Modd"rman
geko.l te bre~gen
aan uwe seJdf'me
lIevel van
?ell
Kommandant
'l'erbraad
aanae Dur WIJ vernemen,
gullone
waarschl)nlijk
lullen de .Boen!D ID het g&necbe TraD .. aal.:be opwaarna bl) den Secretane
der "fereeniglDg,
den
men en II In vel'!leh)king met het
rlJke gaven, met Dame I~n deD
8UIaD
Pnl
Kra,er
la nog bl) beD en _
,..Jl dat
~a'Vftlkade vall mannen, vronwen en .kinderen,
verla~Jl,
daar hij denkt
naal'j Troe 'l'roe te gaan
heer
P W. le Roux. fenocbt
de Notulen
der
Dit wordt door alle jlQb
Il)v!!r 60 de volhardIng, ~oor u 10 dese
personen eterk,
met
IDbegnp van de
biJ de Boereo heett !!,ewllarac:hdwd geeD prodllkteD
ZIJn vertrek
Ja} .oor OilS seer I8voeld Iworden
De wurde
laatste
al~elDeenll
vergadenng
foor
kI Ieee.
Waar het echter
I t.OOn4 Laat ml) t.enlll !Ill_Den dank voor
~rok met 4 w_gen en 600U stuks 11'86 op
te leverlID aáo de dorpen
lJe band "I ataAt te Pot;.
heer NicolIllII UCD~hta
IS' tiier lN!tat tol lId het land erkend
HU'rna
wer~
door den Secretans
het feral"g
la,
dinjl Dwer In"IJdingarede
herhaJen, n. bet
raar de Kolome
Op den lOen werden dj
chef.troom
;reheel 8tl1 Tot ....o Zollt'pllnaOOrg kom eo
van den AfdeejiDgsraad
gekna+n
WI) denien In aankomt, liJD de atemmen, aol)8ls te
voorgelezen,
hetwelk
aldoa
hndt
er
Boeren
naar
de
...
e
r,.dent;g
Be' ~mma
...
tOl!lChen de K~b- en 8langrtvlerell
door dne dm
verdeeld.
bleke'1J la, dat die onde~eldlOg
eene mln
hem den ~n
mu
op de regte plaata te bebben
Het nieuwe Wethoek, gaat In het
der ml&- euep~oneele
wu, eD oit 100 heuachl! """'''''.lIn.".n
bellen
ovetvallen,
die aaJJge-.:oerd werden
Het t~
JanrliJbcM
V .. 1Uig V411 't CDIftitj -11I)n
eeD PMdeDt
en VMk.raad
~ hebbep en door
HIJ sal ook ge~D steen oJ:aan~eroerd laten om onl
ieM. voorf:lJlroot
Wederkeerïlc ,eef ik. \I de v•• _l,lori
laule,
Pallgela,
Oeetlo,
Umdlwbwa eD
dm Wellltl~
Talc d. ~ A B __ 1wcIur- han boleIOlt geleid tol worden.
lJet jret'llcht.loopt.
de paasaglerakar
van Clanwllh.#!
hlerd1>Or te ht-lOr- daad all van du b;>gIlI8lI!l, dat de
akt, ~t
~ gaarDe allee ver~~en
aal, wat
volJCde etin "t!Mg geweeht, maar de
gen
De kar die ook thana our Pi9IJeLberg gaat deJOOI voor de Maatl!Chappl) moet
".ng'~,
- tU letUa
d.t de OounrnlllDen'-x,r_
naar Pretona door de.
opge- hJke irOéde verbouding
l"~.loo.
n overal bp de ...Iagt PJUgd, met acl:lteJ'latini
Met de !l"rOcItateVl'Ï)lIIOIIdighet4 roepen WlJ u bij al- Boeren wonh aaugehoudeo
Het laud
grooteen die reeds ~IJn kap heeft verloren, ~ b..puId !.Ot en, Inditln mogehJk, ~,rd
n 60 doodf'o, waaronder Sief aha eD andere
Hiertegenover
bejllO-ll1iorlln
eq )ea-ena 0 QUI~pene aodere l!'t!'rOf!leI18
kander om ~ bij deae onse tw*e
JaarliJbche
Ver- , beroenlljl ~n VlJ&ndehjlrhtlden 1ru0Dell leder OOjtenongenef voor pIIIIlIglera. '!daar h\!t la ~n
het eiDde Je~de stm
861 dat ,Maf 1J"4 Ilraf op de
ID verhouIleld ben, dan ik ala mén~b Chlllten en Godlr~,leerde
Van oOllen kant Vleien
jladenDg het I rapport fOOl te le~jlen, want alhoewel
blik altbrekeo
De geregtaaal
te Potehet.tmolQ
~ ohJ.ke op~oofden
van het oude )&&1, en met I.Januanl
hPglDt allel
volp:en
Beginselen
Dleen te kUDDen verántJv:Ol'deo
fIOn en twee. f1'~DjlO'I, bovendien wE'rdan er
't a.'mlttS 'VUl de lede!' , UIt ale opderateoing
erlaag- I wordt "_.ik!.
Dleuw
dan krlJl!". men een spbnter nleDwe kar met dmg tot: de mÏldJlad
daargelaten,
dIe
Weh
UI
het
Code
chnatem~ce,
waarop
AWe'
diduwe
poeltje
u
flO's
jllllwond
I
De
rebt>lIen
VlugtteD
m
de
riD1in",~'ail
de die, de llIl\k der ~beldleT1D1Djl
.. e~
een g:Oote kap, en groote tett&rs, eli ,ale klearen ,
aru·
bhjft I u, sonder eenlK '1lr}elOg_Ug
"--'"'-'--'''
bet botchveldJ te Ellgcolo
verdient, eD It"t all het ware _lojd op eigen gezag
Volgana _
ander telegram lOU de Regermg het,
Qn dlln, mIJDheer editeur, DloeC 1" o~ ook eeD be- hJk waren, hebben "Ij redeu om
kelen In het nIeuwe Strafwetboek
te
harte gaguDd. .,Noeht~,
ml wwt
Paarllche.Bargera
IÏJD bleI Vt we(!' lI&al
moeat ~,
sond.r
OOlt door de leden mei bOuden der groote ,~
'f8I1:iedea.
•
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'THANS voorhanden. eene bezending .
'. . bijzonder ges4ltikt ivoor de.ze kolonie. I
- i Deze MAAIJERS. BH~bben
,
. ID de La.a~oCF

Een Honde.'.1 '~iel;.ell.Zes
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zijn
.wdere naauwBl,ite$de
onderkleeren
:: Naauwsluiteuide ~tnden en.onaelrbetDCléu
~badelijlc, .daaI! mell altijd
de huid van bet: botepdeel
knnnen toevoe~ën :en ook,
uitl1l'ase.
~ing zoo gem~kk~l,k
moge~ijlc: in de lncht
*,oet plaata' vinden.] '
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Deee PatenteiNet'b~mden
make~ detoid.door
qen toegang deir Inpht sterk, m~en
de huid
~an rug en borst "llEmgs even ~ha . all' die
van bet gelaat.
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I 't.
J Zij maken, dat !i~maod zich idro\>g en te
geli.i"er tijd w~
get.~lt.
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j. Daar zij ge~~k;;}i~~ gewasache~ en igedroogd
unneu wordeDli. bet een echoone drjlgt en de
azen blijven,' zel~: na veelvuldig. ,\,uschen,
root en los.:
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,I Wij laten hipr ~~ laatate vol~u :r1k heb
t Hemd meti m~en
of de h~ehti~e oudereederen geduren4e: de laatate .ses plaanden
edr:age~~ en. ~eg inlet genoegen :getnlgenis af.
at Ik mIJ DOOIt,eoo lekker gevoeld, noch z,ulk
n onafgebrok~n
~bede' gezondbeid I genoten
alB tban8, het"Jlk
ik, zoo ~l nie~ geheel,
toch ged~ltelij~
Iioe8ohrijf !aau ~e voor. elijke wijze" waarop deze hemden gemaakt
,jn.
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.Jool'lltelleD, hoe- w~rm ZIJ zIJn en .hoe vplkomen
~j O~I vrijwaren vap !'len koude op te dpeD.
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Wellingtori . Bank.
Notice· to Shareholders,

Ik beo, enz.,
D. J. PBNNH.
KlapIlIuIs.

8 April'l880.

thelmintillCbe Olie ... r!i~ gij .oor~eaobreYell hebt all e.n
lijden .... 'oorZ8A.kt' " .. or Wo ..~eD, la (ea ..olle be,"·
Olie. bpli ik blij.de lJ d~ gurlll!~Jlte pt,ailf~nis
ver-

'l

'BE ANNUAL~

MEBTING of
SHARli1HO~DERS\II"i11
"be held in thc
BANK
PREM~ES
..t
WllLLINGTON,
on

Saturelay,

15

J anuary

1881,

order of the Directors,

. )lAB-TB.

LET OP HET ADRES:
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_.Id .1 word." tel'Ulbet+Ud &aniden koc>per
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L. SMITH,
.

WellingtoB

Cubier.

Bank,

7 Dec, 1880.

.' For lilt of Shareholderi who are eligible
u Directota, see adv~t
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.J. H. M.n.Á}! ICbrijft Ui.L Wellingtoll aAr, de 7Mill ;[) E Ondel'geteekfllde.n
hebben, nog voorhaD
V~cl.tllli.boet
ie.eo:~l .en h~., verlObeidene kci8ibor"
deD een klcin aantal ivan de boven geDoem·
.Doem'. . Ik beb ~lIe .lÏIiddslPD te v~rgeefll 11"1"
de
.'
.
'·fieamidd.I" de "Anlhelmin,.i~~Ii .. Olie," benid d<lOr'
o eu youd weldra g."I~i"!lheid de Olie -te pro~ren.
Ik ~af bell hU "Mlf wijnglas Yol en kon da.rn.
s eeu VOlteht, ui." .•al( slechts kon b, ....Uen. lJ.ar. OrdeN 1'001' welke ten apoedi£e
dienen in-

for tbe purpoee of f'CC4:li vi~g trom' tbe Directors
a general statemeDt af the lUfaira of tb, Bank,
aud to el89t two ~Ol'll.
iD tbe room of H.
890ll,,18) d"elt 0"1 ~
;~ .. OR eeu dalf ....,Iedeo
week J. Rossouw, O.G.80n Eeq~ and p. J. CILLlI,
g.£ Ik ht'1l1 ~!C"M ~
Crotoll Olie. Den volrenden O.G.IOn ~,
who retire by ·ro.tion, one of
werd ~ 1111~
(rui. VOjl .. , ,.ie~,'en d •• r men mij
.-\.N'fD'Et~ IN ~ISCH E O~IE.' ~t ik. heID tegen wbom is eligible for 1'e~lection On ~"'ooeaaioo.
VoKel tpekeneQ
"II
",~_lij"e.
belp.raéhap, 'pil III The CIWr will be laJteD precisel, at 9 ó'clock.
hersl.I,I.
r, ~n lOO in mijn 'cbill met deu ui.. lag; Notice Ja .. leo giY6U that no Share. in thia
zeltig l:!tluis'''h'
' B ..nk wil1 .be traDllferred
bet.w8iBn the J5th
December 1880 .. nd the l:5th January 1881.
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POCCCK 'Co.'
Ik liet pen ft,·.ch .uit nl'
Rtn mij, .·r V(l~"!8 krij~t de ,ovenJlfll'Ot1
10(1MO .. het di ..,· ee"" hopvullbeld .. alo·r ..II
n8"beI/GII: het ';.Pr te etell eli h'le.k g.hóel
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De beer D. G. DI VILLllui:s, Beaufort W.If.
"
.. W. J. ELLfOTT, Nell's Poort.
,.
H. J. DE J .lGIR. Beaufort W Mt.
,. M. M. A. DI J.AGU, do .
,. lI..I. WIdER,
. da.
"
.\1. Q. DE V ILI~nS, L.W. V_ Cale401l .•
D. McFULABI, K.a,rnemelk.riyier.
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.te~ea die Jle.aarli~ke· ziekteo, die soa dj~.
zoo.ls :Worm"U.~1I V~r8tollpinJleD bij gt,uilYollel'.
allen tijde eet! goe leo voorra.d bij aiah aau bai.
lieKen Vo.fl bijna ouáaidl:lel jk: ,al gt!hneo.
'~
@O in.pr 1'&0 dit artikel." Ih1l1.ea I'D,-bott"It lijn
sondfoo, en in pu eoUI te •• II:I~eft dit wonderlijk
. wijlt! MD de li~k8 Vogel.·~gevrn
•• rd. aljh \
iddel

reeel. oaar .IIe «feeleR
ieollesmiddel,
W.ar
aoede uitwPfkinjl
Will' ook 'de A"tb~l",inti.che
Oli_ bP.teld
g" .. ordeu: worde"
. ge~ai~l!C~rirl.." 1<" gezbnden, die getuigtn
ve».
"
Hannfl brieven, eoowel ; alJi andere. dit&elfde
..oord... 1 en de Jlronte "old~n
ruik cf.te, 'Oti .. !."'¥,·II. '. :Ilele Olie i. niet allenl
eeo
reneI'RmH.-fp! t.~~n 'Wor""'n e
.r"onnllJgen.
IIM.'· iOllieu ,ij lo:ed1a,,,nde een maand aao onder"erp
betr.effende, .kunnen &aD OD' KaDtoor
gazon'ie :Voge! •.... orrtt gegev'n, ~RI sij
z.. !f, i Ilehfel .• oorkOllle".
Wees yoorzijCtili1 geeu worden gelewl!'
ander gf:,I'OI'.",i.j,j.·I ta ~I'b,aikell .h~~ dir,
n ~ijn' ons te, o"r~ I(ckdm ..o Yan lII..necben. die
WiLM.A.N, SPILHAUS
& CO.,
., toe ~ePr8l(t ......r.1I om ."der:e
te"en Wnr,*<11 "II Ve ... toppinw~n, maar "elite, iD
plaals ~~D d" ,V,,~el~ 00 g.IlP.eq. I.
ij ,b e- tih ..·n tal '''Il IItltuiliteqbrifl.eu ·Ootval.gell, om
EeniFe ~ge~ten voor 'Zuid
wtllk~ wihnooil geHu!;d
h-bberr; eu
I
bij 008 Ier i"ZJl~p,Ji~.gI'''' WijlkieZ:tu er .I"cbta e enige
t e r pubtieatie
uir.
lelDo,,<Ischrijft IInl ;-'-1lLttBIiP mij toch "oog
n dorijn botlel~ van ow Olie j Ik lDot"
bekenJl~i'. dat her e-u vo;rtr.lfrlijk
Jl'D
is." IelJl""d
dHh SOb<l'ff •.~"
Brt vel beugt mij h.t
a"~lltach.D vovr ,dtlll "., koop Y~1l UW". A
lillChe Oli. 'a-u le ""ID~1].
Eellt ellkde d08i$ redde 416..
mijll~r Vog<:., g.l'w8a,deerd .oP £80:
i
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TelegraafLOom~e.
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mlit ~9oegen. d~t ik de JepateurIadig w.irku,. om di. Vogel. t~ ~~".aen •.
Netbemdfn 1!a~ de Heereu ~eie~ Zooas, een lIit~l~kenrl. j(."eelmiddel ~n WRlln.er
. iu deD ;wtnter ,II in den z0rI:I.er~drageu
1DON7I,
s!rchh ~
wordt,: dient eell
en dat tit: ze;~r
gem~klu~l!iJk ~vouden
al leD mi~ of' meer 8811 die kw.~1 mank
ik
:da~ zij yeel toe~ngeit
om de
!
i!!ellOnahleulte beyori)eren.
:
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lTTABAKEXTRACT
i. !fel baste Schupci.bad, dat tot nog ~ ill de Koluni .. f(f"importeerd is. Hu~ is gemaakt van Virginilcih6D
Tabak,
en is zoo ..terk gecondenseerd,
,dat
2flb. loot 40 lb. er "I\D. vewieugd met 50 ..:aI1ona
water, een bail mnken, ~vallrdoor de Sclu\pen
Hirer "an de Braadsiel ...
-to geneeen
WOMen .
TengeYOlge yaD dese kl.eine benoodigde boe .. I,
beid van dit Extract, is dit geneesmiddel goed.
kooper dan 'elk ander.
...,
. _
De volge!ilie h''Creu hebben ons veroorlootd~
naar heu tt,' refereren, I)'at btltreft bet doel.
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