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POMPOENRN r:N STRUISVOGIU.S -"Een
StruI8VOJrfltde A"9"'-"wedol"llpreekt
het beweren,
dllt oolangs de rond" ID de meuw.blAden
deed~
10uden pampoenen
vel'glfug
zIJn voor strulsvOjl'el
HII hP!Chouwt Zl Integendeel
Als ultmunteod
v
eel"

!3ept

j(ezolldtn.

r~G

C I

SPBLING DItR N.tTuuL-Een
coreeponilent
v.
Aberdeen IChnJft lI&Il een Graaff-RelDetlCh
bl&d, d~~
bl) .en kleines etrullvogel
heef' met vier pooten
eo Yler ,I"rken
De heer Eckley, lIldaar, heeft •
een met dfll poo'en waarVAn dl mlddebte
onder d:e,
borat Uitkomt
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Nllw" ~ lNOF.nDAAD I-lJe
Star VIln GrahalDll~
l!''''prokeD .-'
H M'•. 8t.oomeeblp .P01TtJ.tW I. veri~
den Donderdag
(Jl deler) met deo heer Palj!'ra Il:
en een voorraad levenemlddeleu
voor de noodhJden
li
Trekboeren
'1'1'0 Tafelbaai
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AASSTJtLLINGItN -lJe
heer Ed'lll'ard Muore
vrederegter
van het distrikt Oradock, de beer J ,
Wylde
tot dito van Mlliweabury,
de beer W 'I
Jatfrey tot dito mn Glen Grey -Aan den heer L
•
Steph-ns
III \ "r!lunmng- verleend tot de uitoefeni lt
der Il'enee&- en heelkundige
praktijk 10 dele kolonlel

••

VKK

Swt,)

DI! WE~Bw
HKKnKN ANDRI!W MUnnAY 1CN~
n RU880UW zIJn gl!lteren bier anng6kom~n.
•
WEerw
heer Louw vlln ~urraylburj!'
wordt vaD d
verwllcbt
De speelale diensten hebben gisleren e d
IIIInvan!f genomen-GrnnffRtJtRet
Courant
I

~n ,

G bnuwrn ,Ier W P nll(lr,
P dil '22 SOpt. 1879

i

SPOonWKGItN -Op
de Weetehlke
lijnen
ver'roerd
in de eerlte belft dun
maand
paMaglere, dIe betaalden
£3,070 2,s :Jd, en
'on &Anjroederen, dit! opblilgten £6,069 10e
totaal
£9,030 21. 2d

~ Ardl\ppelen, per 3 'be
Bloemkool,
tInter, per Ib
Beet, per bos
s Voormiddo qs ten 10 ure,
I'~ nden, per stuk
ten 'I de van de Duek eur eu Rapport
tp "nlVBD
II J~rAll, per 100
•
~n 'all I~ Zak e " ,le, :\Iall sch 'PI Il. voor b~t JAAr Erwten
(drooge) per 3 be
ti' II ,df
30 S'ptpml., r li'i9
voor ts OlD dflo' Ganaen, Jl4'r stuk
Hoenders, per stuk
Dr k "'"tl t- ~1""11 "' 1". ,I. V , .Ie \\ el-Jf:d
11 P'fl JOHA'NIS RUDol ru ZnDERDEBG,
Mn. Kool, Jlf'r stuk
Kalkoenen ver 8tuk
I ~\I! 'IA"Al!
/Jl 1'"
~11 I·ue AUllnTus
Lammere,
J 1I~'~F.3 I oos ,1I,,\ul,!-.
AII~
~30vall
de
Limoen ..n, per 100.
••
Ac eb.! re 1 r, mn.'
Jl, I, • <II sbaar 'IJ • rn ook fjArt tl'8, per 100
om tw c A uditeurcn
- 'Hl lf> e t I II nIs van rI,. (IatAttas, per :1 'be
" I hl I "."
IIENDIlIK
JACOHC!
Huco, fil Uilen, per mud
W nrtPIp per boa
TI&LE'.U:!{
I.",. T. ZI1 , IJ Id /I hl kll~IJRar
'Ville \\' oriels,
Op la8t van ,le lhre~ lP,
DE

fJET SCUJKTKN (lP F.I.~ STRl:rIS\ OGJt~ heeft bet I
onderwerp
uitzemeakt
v~n 6I'1l1! kriminele IllI.nklagt •
voqr R"jtLer BIIrf\, roudzaande Zifting houdende tel
op lG deser
Il_ besëhuldigde
WIiS Plet, een
bel, eeu man wiens superreuren
~unsUjre j
"an hem nfit'g-den Het f~" dat geVflngene I
peil kozelwond do rr de scbouders had toe-'1
die eerst doodelijk
scheen, moor W1I&J'Vlin
weer herstellend .. was, werd met bestreden.
""nuw.m. IW08 zoons van den eigenaar des:v~
•
u
vnn
!\ltI\VI]oilfontem,
verklaarden,
'
~e~l\nj[ene
den avond te voren 'door
deo-!
vocel Wl\ll Irt'molesteerden
dat hij toen gedreigd
dl r bl] eene herbaling
daarvan
te zuUen I
Manr de 1I'e.. angene bad voor deu m ..... t
Ipstl"llAt eeue verillanng afr~It"~d, ten effekte, dllt hij, '
lp den b;>do~lden morgen 18ng8 den w"g wandelende,
r
"eer door den 'l'o,:el \\ M alln):'''mllen,
dat hi] het
dier toen met een 8 een te,:en den nek ll'lerp en tenns
vierrnnnl om h.lp schreeuwde ; lUnnr aiende dat er
niemnnd twam opd \1160, dell aanvaller een schot bad •
toelr"brag-t
Thl JUlle v~rkll\lLrde den mnn schuldig
ton de reg Ier vtrot rdeeld I' bem tot £:'1() boste of 6
"eken lCe~RngenulMrnf

DI! BuaolJls
van d~ IIfdpt>ling Wodebouse
ten getAle 1'&n eeD honde-rd uitgeroepen
.. "'"" ....... L!.i...
lijke dlenst, om te patrouilleren
In het lAod In
IlAblJbeld ,an de Bldr,lekopnllel

Woensdag 15 Oct. 1879,
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HOLLANDSCR" GBRJtF T<!btI TI! Dnrs
BAAI -De belde diensten "Idur
lullen op
door De de Voe 'l'an Oaledoo worden vemgt

n.\

I-rk I<tell

.JU>
VAN BIN KA.FFKR -VOOl!.nrleden
ontVlnll de waarn
Laeddrest kennis dl\.t
r,
J Jnu, zelfmoortl :replergd ha.d
Vl"r Uit de door den worn •
eo de inboorlinzen
/tetuIgen af;elegde
blijkt, b~t at de •• erledene woorden
ZII"" 1 VAder ov ..r 't'1I kleine eam gelds
laatstgenOt'mde
roude
onhl\DJl'fn voor
zoed oppassen "In eenize schapen, die hiJ 10 het veld
•
ge"ondtm had en die later door eenen naburigea Boer
op~~bt
werden
JOUAI!Wilde lret g'tlld halen, hetgejl;lf ZIJIl vader be," DIet ....ilde toestaan
Dit scbllnt:
zulk !'''I! sterken indruk op de siel VIIBJonaa Il'emaakt
te hebben, dAt hij zichselv eo 1:'1 een hut opeloot.,
en tot'n de deur vn71 dl~ hut opengebroken wel'll vond
mep JOUR. aan een balk banjl'e" met een nem om liJD
nek, lIJn tonll UIt den moud, en geheel dood
Er be- i
stAll1- g"ltOlntwijfel
of de man pleegde
"utberaden
I
lelflDoord - VoJbtem
,

""m 14

FI I!ST -De
beer Kromrn,
de ondernemer
van
Scbaatsenbaan,
geeft beden avond IQ den TOlD
Goed~ IIoop een reel,s ran vermakelijkheden

175 be AArdappelen, pr. Sbe 0
12 lb. Boler,'Per lb..
0
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oor Bijeood-rh-d-n

d~.

BRIOADItm QltliKRAAL SIR PONIOlOY
word, genoemd ala tljd.liJk opvolger ,"n Sir
Bulwer, deo Luit -Gouremeur
..an Natal

Liquid ..t~ren
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op Woensda.g,
's ~IoT ~ell' te 10u1Ir.
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B WETH\IAR,}

1.. 1 n beer
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I'll

BaANDHou r -?nlan,a
werd op de markt te K
berley een WA;lA'Ivrncbt bmndhou, van de baud Il
voor £24 12s Gd

berin-

A~ndrc!hond~'8
.....ordr bU'rm~"e
, I , dat d
VI TIl Il' i- VeT:lllde"nl'

ber

h ...nx zal morgeD
ten balf 7 are
tRAI gUI'r<!'llkt \v nlen

Ul'1!

lItKLH. -Du Arllk .. 1 wordt
• debt voor lie. bet mud.

x

F
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Landbouw- & Handelsbank

et

de heeren

heden

Hllyblttelt,
• den laatste
als
rs
cede
t k
gepu
Ier
Il u met hoe groote
zorg
llltd,APl1..t door het subcomité.
IU deze verschuldigd
r P MaraiS
A
,.
,.
a,.I'HpauW en Mudle,
die de
ondcrnemmg
hebben
met
zelfopofferenden
.w.i"if,~n,~,,~.N:.tA.hJke
ken DIS

\v P

-Op
eene Speciale Vetvlldennr
no
Deelhebbere In dil We!t ..hJke Pronntle
Bank, gehouonder Voorzlttel"llCh.p
van den heer J J de
Villi,m,
A P loon, (lP den lOden dezer, werd eenparig be~loten een T8kbnllk to Mllotagu op le rigten
De heer Tielman
nOO!, T In
wl'rd tot Direkteur
lI'ekolen In plaau VI\D, den heer P d V !\loll, dl!! be+
dankt beeft.
BA-VI[

I..... """

...

r..
,

I

]fatal

op dat~Iftle onderwerp, 1'11 han't de volgende feiten MOEen koopman te Durban zond een ~I.rJfer Uit met
een Lrl,t nnn een dnrne
Met e eli schriftelijk
antwourd teru .. komende, werd deze bode door l'en 801dna] AA ,rc"nllen ('JJ ~ rn It .. t epistel beroofd ~ Op een
I1nd, reu n\'olld geleIdden twee %(.}ons VdU denzelfden
Iroopmnn
eene JUfvrou\V lrul.lI....llarLe
De Joogste
wl'rd l\!lng'<!SprokflO door een soldAat, die hem een
lUCIfer vroe!!,
HII kre8j! het gevrAAgde en Ill~ld I
Ilch 1l1eot bIJ zIJn PIiP WIlde ABnsleken, mIlIIf toen de
oudere broed"r met de dl\me eelllj!elJ afstand verwIJderd WBlI, :raf een nnder{ solda lt deo Jonp-eo man
een 8lng op het h ofd, maar kreeg VRn dezen zulk
een nngenAdu!'en opstopper.
dnt hiJ op den grond
tUII~l!lde, waar"p de rooklustl~e de hielen het zten
Belden kWlIlDen ed ter spvedlg' gezamenlijk
terug en
Iterbnaldoll
den M1I val, msnr de eeue werd zoo '!Vel
tlnulWgen, dot belden bet bazepad kozen
op denlelt~en Ilvo¥d en nallenoe;z terzdfder
pIanISt! werd
een onder hAér rue I..d.,or "en vlln fIArel l\fll]<"stells
I!'"trouwrn beWj!and m~t d~n ~roet van" Je beull'l of
Je Inen'
001. de~e !'Cb )cIJ" TAI.eude bUiten den I
'" Mld u, Zll~ 21Cil \"clrp"_ t VleL eeu ~ ,edll dragt
kierie-olie
Ilf te drUIpen
1 llI'dtlllik wordt ook een
dl~nl,r
re"
md, die d ,or (' " soldftllt tp uen openbamn 'tV .. ,! WIL!! :lan. houden wtlnr die den nlUivaller
een I-~ )! lf ID dell" rm ~al!. Il "frAnseiWIl. die zeker
nJl't do bt'~eHte n!IJ r pen tlVeede dOSIS z"1 opwekken
Het j!evolj! ,nil dltln ,taIIL ,an "ken 18, dat de burj!'HS aRn ~lelsellDntl~·
t~( nweer belllllu80 ti< denken,
en an.t Iemand er upenlilk VoO"Ult komt, dcn eersten
de 1 b!!ste I soldMt diS he Il ID \,!t molesteren,
een
proefle le ~('vell met deu revol\"er, dien bil daartoe
biJ 'feb drnll.!!t

L""HR -Op lG dezer b"ftm In het R.)ndgMhd
Hof t" Cmdock eene ZIl.,k nor "nn A/ti.on 7hnm1~r
vs iJJ H
]/rl)1oorlh Z J Id" oen cu!cb om £500
~c1I1,dl',tr;r) .. JII!':'"
,!'JlsIIIMer
Er werd venocbt
om ,eu UItstel \ an h~t yerho, r eo wel omdat 'Verweerder.
dlO cp, rl hor I~ en ul~n8t dnet In den veldt ,~t h';::eu Moo,
met lAi'''l\\(lordlg
kon zIJn om
%1 tn.
Zl\!Ik
lp n'
'eli Uf'c"dl~ult'
erklanngen
kr 'b"ves.ll'ln~ bU'T\'
"erden
Inl!'edlend, en '!lndelIJk Hrlel!nde de 1~(.lter h. t lIIlsLeI, IDoetende ver....e..td~r 11ltuSl;cben ,Ii le k Br"n betalen
De b"weerde
la8L~r WRS, <I.llt Hepw,'tlh
h~t j!..rucbt zou bebben
ull,..~PRtro(J)d dnt MeJ 11OJmll'r b!). zekeren"
H
Cn ws ww! g-ewecst In dIe lO I{nnu~'- nln balf ncbt tot
hnlf ne,:en op d"n,
Tl....en 'rlJdaf
at'onu, en dill. de
h('er TImmier bUlten op hllRThnr! gl!wAcht en bllllr met
een lIitok bad ;::oI18!CClltc.dat zll hur
hUIS bereikte.
D )"ll' dezen beweerd~n la.ter dl. Gan Iedereen ID het
dorp '!VM medegeuo~ld ..... erden de heur en :MeI Tlmm!IJl lo, cl
Ier j!e..cbuwd door ~l bunntl lienOl!!eCtl -I)e
heer
bdballde
TllI1lDler lelde Riet te kunnen b.!:.rnlpen wn.arom verwa" .. , 'l\eer,llr
zlIno vrO:.tw aldus bad aangeVAllen, doch
ze', e ~lIen
HrolOeddc oat biJ btlm, den be ..r Tlmmll'r
had willen lr"tf, u. met blln~ zlJnde ~oor eene klUl!lJdlnjr 'ran
of 1I"v'~r de dezen, dallr ,lie, nn heel kleine postuur moet zIJn en
IUe mi4lren
DeO! dus U1~t b<t p,k mei de k ,rw!lts ZJU I.ullllen
tYI In
to ..dl~nen '!Vnarop de AeskulAAp reeds n le!!,er moet
silllhnfl' p~J lIJn '_'elrftklAlerd Uu' r ,*,11 In,reZttel1e van betzelfde
ook zetl~ 'l'e"ll eenllilme d rp, ...eg.nt dez~lfde h, f~hlke bejegenIn!!:
est !\fnktl nIs .le h,sterZI\IlJ. n~ H. blD~vn de ResIderendeo
IDg(~
IIde~, UltWM. nieur, tA (l'le"IIStow I, 1& Cro-bv, d"n elgenl\llr van
,n Id! billS I ~e 1'11I1tsllr]IIe Rf>p' lf'1l/rrtwe, diende op \\ ueosdag*ordt
tlnorlf'~n aldaar op \\ ens lil': worgen altlwu
n.erter
'd b Barrv, erklnnrd...
wnder
'" Illjl'e ",,,ltll 'enl!l te hoooc
ren dnt de blief ;::,te' kCllU
IllqIUl!lLl~n" hbelleus

DR AFDERLlSGSRAAD, of hevel de
benoemde commiSSie, bl-lld }II
zaak van zekere IandImkens,
bestond tusecben d!'n he~r II
In d.n heer RojlelS, ~M KI III
h"d betrekkIDg op d9
van OonaLenliR
De prokureur
De beer
MORRIS PIRHRS, een haaranlJder til' Kimberley, I' den heer Rogere
voorlezlDj!' vaD bet rnpport vl\n
tot dne JIllIr dWI\Dgarbeld
verwezen
w~lI'ene het
beer Mernm~n,
verzocht de heer
wederregtehJk
koop"n v \n ~en dllllUlLnt Eigenlijk
xekocbt blld hl) den st~en met, Illlufr over den PriJ. OlD reden dat ZIJll reglll;l:~leerde
onderbandeI"
en wu er toe II mee op den loop gegllllD, niet kon verschIInen, en ook omdat
maugbeden
hl\dde I plRllte gebad
De Maglst.raat vond lO een en IInder ver&",arend~
bet zenden ..an keDllle~eVlnl!' :lI.IIn
omltandlgbfden
en vandaar het gea'range
vonnl!l
otptrent bIJ I_!'aarne wilde weten,
Tegen Edwllrd
Wyl!!e '111'118 ook een _k
vlln oDwet]
die op den gang der z8.IIk zouden
tlgen baodel ~oor betzelfde
Hof In ondersoek
I
hOI{ werd dMro,P UItgesteld
PaODUtrTRSMARI[T TR PORT ELIZAlIETH -Dmg ..
neer dtl l'omml886r1S8en ter
dag werd eene groote hoeveel beid etruillvederen
!lAD- blleenkomeo
jreboden
Dloed .ederen
b&lllden VIIO £40 tot £43 i
\\'Il.JI MIKn""AAnDIl -Veze
pnma'. £20 tot .£30, eel"llte witte £18 lOs tot 4!20,
de mlerenboopen
Ilinge zWllrte £7 lOs tlt £8 lOs, lange Ville £5 tot stof ,ormende
WIndt, Zl'gt du Dloemfontel
1010, WItte stll.llltrederen
£10 lOs tot £13 ppt
Londen ten verkoop J(6I1d'l'l'rtterd
pond - tvom.dng -SchRpenvellen
deden van 4~dl
pond \'olaens opgA~e wordt het
tot óld,
bokke\~Uen 9jd,
drooge bUIdeo 5td pet
gebrUikt door dol IDbJorlltlgen
~!\n
pond
een middel voor kl\llker-zweren
of
BRUTAl a AANRANDING-De
mlIgistraat van Wor!len en z'!VelllngeD, InQwe! "J lr
cester heeft twee lIan het statl'lR IIld&llr ID d11lD8~ dieTen ,,~'Moeer
II RSt op "en
IIlnde lieden, Down6Y en Turner geh~eten, tolr terell'r,.
k
I
b e t poe d er or
woo
J ""er lee
SIelling TeroorJeeld w;egen8 eene beweerde kriminele
, ....Anneer bet
el hee 18 zo lab
,,"nml"dwA' op een oude gekleurde
vrouw, aan WUI yerrekkwgeo,l.
'!"i'r~dle
, meeltal
III el
'IVM
I I'cher wdcl n r" e~rder "ene apolvjZ'16 doen
veroorlouf<{ WM, In de kCllt'n!chuur op eemfe zllkk~1iI lem"n-Julce,
M.lJi.t4i!
carboliC ACid Verder \Jordt
h,ekenen, bpbeloend" dut d" W1ntlj,\rll1geo I!Chandahg
den nacbt door te brengen
Het 8chiJnt dat er ande.
jlezegd. dat de ullelengroDd
n reMlcbtlle"de I ,n onwll.U woren
'el"e~rd~r
well'erde
zulks te
ren liJn, die met 1I11.eo kenniS droegen van de 111\0- bO!Pltalen te Londell voor v ... ·~1'A."I... wondpn met I ~oel\, IIlftar, op Mnraden der Ilegter8 bood biJ eene
rnndlOg, maar
de ult'oenng
dARr\AU bevorderll
groot succes IS aangewend
t open won-I
np()l~gle IInn waarIll de W\otlJl'lDgcn een~oudlg werbebben
I
den aan paardenpooten
en op
door bet 11.'' -1 t:~.:~l U;gcrokke
I
De ver" efol d ..r moest de kosten
nlle
len r_en
ht z 111, euow"l,
Ille. beletten
dat de
TB URL PROVISIRN -Een
Natall!Ch blad zept, da~ "bruIl! spoedig gehe~ld zIJn. en dnt
jtebrutllt kao worden '!VMr een
bAllirb..rn.,rl en bpe- ~~~onderz()cbt
werd d lor deu MInister van Pllbheke
op de ve!'!Chlllen le forten of station.
ID Zululand
tUl!IChen de 12, 00 en 15,000 '!'rncbten proVl8,leo lend middel verel!Ch~ wtlrdt
brengt altijd
,e
en
liggen opgestapeld,
(he met bet verlrek der IDlhtal" wat meUW8 voor den dag
I ~liRD'LlJKK HAW -I)" \Iavor en tWAAlf leden,
ren onnoodl(Z' geworden
pn In d ..n tegenwoordige"
TULBAGH -PICNIC-BAZAAR
~N
'lfl1l\fcmder b"t pas !!,~Klzell ltd vuur ,hstrtl.L N, 1
at.allt der markt de kosten van transport nMr Durlfsti
den 1t;den Reptember !!,eh,ulden
de h~er "101Ier, hIdden \'\ lt n~dllll vurg-adprIngOp
.f Pietermaritzburg
met wurd ZIJO Ook In Natal. tn,mehJk bevredigende
resultl\len
de J!p\Vooe rekeJ1lOg' ·tOl d eel! "!lId, van £_>OO1 en op
zelf moet eell groote Yool'J'llad aanwezig zIJn
BIJ d~ enjluneuge weder lO I\lInmerkÏf1g
d" leellln![ rekelllll': ..en VRI! £ y., ult,!elrokken-Op
Bnt.scbe auLborltelteb
IICbllnt bet voornemen te be .. vale laden der jlt'mfent~
tpA'en
to rtlra~t nlll de commlS81e 'l'oor openb:\re werken
aLan
due laatetbedoelde
proVislen voor het Ilrooter
overvloed van !lebak en
"erd na 1 de wl\8ChmaalschnpplJ
,er<.lUllmn:z \crleeod
-deel tenrg tsl!Chepen naar Engeland.
I lund~ren wu er speelgoed te v
{jm den voor,.reHI van bll.llr perccellO de PI~ln8traat
!81tll'hlk MD een dAartoe opjr~ngten
I)lt tlB LrenJ(en, mils bhJv,wde bUJI1en de liwletenZUID A.1"RIKAANSCII KOLLr:GE -De
Kollegerll.ll~
ten tooll ge!t~ld
Ook het concert
Q>p het verzoek nn de prt ITdenspoor-ma.lltechappIJ,
beeft besloten
lot eenljle mlllltrej!'elen ter Terdere
W~8
voor bet .ealzoen,
.ID vn8t8telhn,.r
der Tll!tlll!! vonr de 't'r1enj!lllg' 'ran
volmaklD(Z' van het onderwIll IIan die IDrlgtlDjZ' Be- laatste
melufvr
Roberteoo,
ma .. een
}jllr' bMu IJt RIIn de GouHrnemfnLelaan,
werd door
hAlve de III\nstelhng VAn den heer LewI8 tot tweedeo
D" dames an "eeren
dezelfde C)O!Il1ISSle HanbC'I'olen de bJn te ll\len ltlj!'Profeeaor In de oude tBlen en mathe81s, zal ook eeo ""prden
COnC<lrtdn hebben
~en 8I1n den IWher! !Int \"!l11
'\Jdcrlev
st1'8!1t den
profeasor
ID de meuwe
tAlen worden benoemd, d. ~hlllende
beonlld!! doel te bareIken, ve
~clfdcll kAnt van W"j(j~trant ! Il d~1) reh:t'rlrnnt
keus ,an wien lAD Ds Luckhoff
en Sir Daviq
iiank van bet pubhek, en bilt I!
vnn Lqn,!estnlnt
en ZOo \elder
dour OrauJe-fltT'llat
Tennant IS opjredragen
Tevens lAl dadelijk word.q
\Ierder zlIlien voortgAAn om zulk
.Anu~ndllle, 'IIII ·en BUlt. "kIInt stmRt 'Mnr J )r.r1101{~
overgegaan
tot de daarstelhng
van het laboratoClua!
fAb het pubhek Le verscbaffen
SImItt
1'11 eeUll{tl J";C'lgSI~ hIer 'wtrent werd .,en
en met de verbeterde stoffenng van de Kollege.zalent
hn
dIen dAg bed roe!;!' £42 _
voo-etel van d~ll h~er ~tl,!AlIt urn de over" eltlng
Door de aanlltelhng
nu
den h ..er LewIS als bovenVBn het versla,! t t de " l,!e,.u~ week
te doen
geDoemd, 11 de post van docent In de oude tilleD al\l1 lezlDg door den EerlV J Zahn, Jr
Cj' craLaan Mn,:eno::neH -!Jt) c rnWI!·,e mpporkerde
de Kollege-lChool v~kIlnt pworden
I heeft op dGn bepa.aldeu tiJd pi
"Courtroom'
wu propvol en nIlIlS
Q( k tun8tl ....op bet \ rz"
k lan de lIa~L·Dcorllml@8le
BR~NDGI!VAAR -De menwe etelger bIJ den
pe:n De OplRlell der boordel"ll Zllil
Im deJJ wPft vnll I et d ri, nnllr de ")me1'8?tstraat
breker en de Zeebreker
z.lf hebben Dlnge4ag
betgrIJpen mlt, leer ulteeilloopend
_
11111':$ de h~granrlln <Le der I lJeuezervpmeenle
voor
I. brand gevaar verkeerd Om 7 nur trok eeo
;(ezaQJenll]ke
rehen n,! In rd<:l Le lllt< n
lUakeu
jreraae den pohCle-IDspekieur Robot hlilD naar 0' ...... ".,1 .. "
B~wlnnDR
OPLIGTKRIJ -Dond
",elk werk £.J.OU zou l1J ~tR" J. J8ten
\lnar
op voorstllljZ'er, dien bIJ m vlammen
vOlld staan
lie
)onj!o zeeman VIlP Slmonl!8tnd,
Mei flin dell heer L uw werd 1x.1 ten dat d" Hand
werd dlldeli}k Ilelwd 1111 In welDlj1:e mlDuten .....ns
he ten, V<lor deo ~Ia!n8trtlllt ll11u
ij~t "erk op zicb lIem~1I z~1 ,ds de Hr., lleumn 10518
vuur ultjrebluacht
door bet 1'el"llprelden en ID
opllg'ten]
t; I t de lI'etUlgeDls
.t JlWJ WIl betRlen -I je Cv n Il ""I" 'Iln \\ ntl'rwerken
werpen der steenkolen
biJ !len der
Irene omtrent ecne mll.llud
II'_d~ «II so ,rl "r.n
hPOllI'
",r ol t t <:lene .~Itlkwallr de bmnd WIlS ontstaAn
Het boutwerk,
BlIll!uu, een \"leacber, een pa:H
klUg' te ~erakt'n m l :l~ 1 LIe r 'RU Brtdl\, deo 1'1j;(elOO ve!TII bet vlam gevftt had, werd 'Ook spoed
!teIhnjr had bezorgd biJ den b
IIMr "Rn' ()rnn)~z ,:t
lIe besplt'long "",,rd UW'ebruten geyaar geJteld
Gelukkig' dat bet kwaad
fhlh8rd
~al de uurwerkeD
at,
BI "Id tl')t -ti""
.,!"ndt \ "!iadenn;.',
z '0 Jok dl .. ;an
tiJd!! ontdekt werd, wllnt met den heYlgen ZUI
acbeneD bil de affnlre !!,elnl •.r""",-..,,,,j
het mpport der C,ID' lI"I- /fn b t \ ed", v"rz )...l,; VBIl
die toen den baas speel Je, badden de gel'OI~eD I
dajlel\ daarnl\ kWl\m Browne
den bé"r Bell dlt Xl II P'larden'pel
In ~ell I!ClJal\~n\1loge mate ernstig kunnen worden
De beer :::ipvlander mnnkte de oDlrnerJdnl!.
bnan wdd~ v~rand ..r~u Rf Le "IJzen, bil het voo'breDdaor bern, maar door H
EEN TRKY-MDMOORDGIn AL -Dil
}'ort
::run fan "el..~ zaak Je :'ecreta I~ rnpporteerd
dat
dat bIJ, Brown, ze dus DIet k
d. ht, r ....db< rbnuer n leer" .d.ttc te~, IJ den h.RII.d
Advocatt jreeft eellljle blJllonderbeden vlln d
ordu
Brown ~ntwo)rdde
dllt
lI'edrtl,! I bad Rh cl
('1r<'lIi
!lIet Hrlll'IJderd werd
gepleej!'d op een kmd nl\blJ Adelaide
Een
Wil! om zelf te komen en dAIlT'
I met liJn vnuw en dochter eli een dneJ"flg
Op ,~,ordnt,!t 'R' d~ c 'mrnti'!!I! VRn til RI Il! n "'"rd
vraagde
lI.art dl\llrup k wnm
I kwameo op. de meeut te e\dolAlde en betrokk"n
Ifw'Jl' ,d Ltsch!l t
p '" t 'az ",l.. <tW den heer
hOT<lIt1~es, en ~el'11elDt!ode dat ze
I een ~JdeliJke but
T~rwiJI ZIJ we!!, w&ran k .. am
fjJ) ,dllff" (I n JO het III, t '''pil In ..~n ex, 'c,tI~-: lknal
kennis wIlren afjl'ege.en, SLelde hiJ
~6 rn~ ~"'-n prl ...t~Ht
..or\v)Jl ~t'Fi \ rz 'ek r,Ll! du brm.a.
Kaffer met een vrouw 10 de hut, nnme!! het.,kiud
"retlj!' .t6 I ()[I scbadevergoedlng
lSWICs om p I••' pIelIe
Il tneu[:"'lm:L~uIJn
lAlm()jren
IIlch en wierpen bet peret te Wilter, maar
uwaogbevel
te):'en Brown ultg'eulud
te verdnokeu
Dallrop glDg d~ldfde
Kl\ffer
on het .leek,
l>vlJ\VCII, n"ar dezdld~
Cv UIU "-'lIe \\, nl rerwezeo
dat hl! de boroluges b.ld verpand
nghr.lI' d~r plaats vl1n d~n beer eN!Il!, en daar
HIDghall1 ..n j\an ,I scherpschIl ..ér"" ....."1,.'111 .... Vi' rd up Ill1II\;
d4Rrop aan boord nn een IICIJJp
het IIJkJo met verdramden nek tll!ll!chen eeDll[e
li!
I en , .. Tl 1<'1. Ja l:.an tZl\l1 Ler::." li I.~ tf;ea'antl nnr bct
biJ voor den Ma,.,'lstrallt ,.rebrllj[t
Jpe gevondt'n, kort nadAt de misdRAd moet ......'0 ....'''''''
bleek) dAt )lou:l,e[) van cen \el': Id~rlr_
Hllliar
"
dl~
opgeroeprn
Wall, Zich
zIJn
Tot nOK toe heeft de politie geen
In hot Ilof
_I
beTolI1, wesh:.h e een be'l'elschrilt W
handeD om de moordenul"ll op te sporen, en de
afgegeven om :
~
hem 'foor te brengen
l.ul.i.ng Lot bet wanbedriJf lt mede een gehllm.
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1I211d ~t'pl. 187~ ..

I

N Eucution o( tbe Ju :gmellt (,r the Sup, e~t! Jl
: Court. the foilowin!: :SAle .iII til';" place:.

L.

~i!i_E~,
,

Division oJ Oudtshoorn
i

Executors Te8tament~ry
~
RICK WILLI.AM
TRUS JOHANNES

I ~

.i

Ou Thnrsday,
.10 o'clock a.rn.,

e-

of the laté FREDEBARRY. versus PE.
MEIIUNG,
Jr.

the 2nd
at "Doorn

Cart;

Trekgoed

I .

. ~,

V'

10 Oxen. (ctce-

for

OOR'T
.

WILLIAM
DEAS and JAMES
ROBERT
.
Dl';AS, trading under the Style' Ol' Firm
of DEAS BROl'HERS.
versus PETRUS
ANDRIES
STRYDOM,
alias PIETER
MAN STRYDOM.

High Sheriff's

Districts

in het, Klein .voor Prij

,;

of the Judgment o( tbc Eaatern
Court, the foJlo'lt'ing Sales will

AAN

On Weduesday,
tho 15th October, 1879. lit
10 o'clock .Il.ID" at Graham'» Towu,-I.onsehold Furoitnre,
15 Cows au.I C'.lh·cs, 1 Nt·"
Spring Cart. 1 Scotch Cart, etcetera,

Division of King William's ~own.
J4-MES
FAUNCE
LONSPALr,;,
GE03GE
BELLANY CHRIS I IAN, and GEORG}';
PEH.KS,
as the Trustees of tbe KII1fra- :
risn Colonial Ilank of King William's .
Town,
versus
DA.VlO
GEORGE
BARNES.
.on Thursday.
tbe Uth October,18i9,
afler
the Morniog Market, at Kiug William's Town
-i Steam Engine, Saws, Benches, Gus :Machine. Crnsbing
Machino and Gear, 1 Wator
Tank. 10 Kegs Ocbre, etcetera.

~L CROSBY,

JAMES

LANGEMAR

REN.

R.

ROSS"

Landen nu

Bezending hu

DEZE ITARKEN

per

Nubian "i eli

, 179 KISTEN

GA:ARDEN.

40 KISTEN

en

•

~"de Modellen, lege,. 1'lIe' I
ize n, allr~ l(em8akt
aL:aSSe" eli • usse irs ; Ziekt! .. : .
he-l g~mllk kelijk
I'rijl.t'll· van 6d. tot 3s. ;
w" g. IIP,( \\' ag'·1J8 •.
lasti- k 'D W ns); pri,;S vn. 2d.
. 3 s,

D

rdeons,

Duitsche

ov*t t" veren

'Zee- en Brandas
u
HOOFDKANTOOR:
4- ell 5/Dr8sd,

vo
m e.l e ill'

oorraad, ,Lage

Daljuw.

I

co,

FINDLA

i-

dvaall

Draad,

chilP!"'1I om Drawl

JJzerwaten,

I

WILLIAM
HE~RY
NELIUS-COCK;
COHPOHATION
COCK~
.

; Ham
Spek

DOWGE.
rm'us CORORIf;;NTAL
HANK
W"',s CORNELIUS

Op Donderdag,
den. Gden October
18ï9.
na de Morg{lnmarkt
te King William's Town,
1,Stoommnchiue,
Zagen, BUIIket!, Gasmacbine,
P.letmachioe met toebchoorcu, ab Waterhoudor,
10 vate:! Oker, enzoovoort.
JAMES M, CROSBY. Baljuw.
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" lie '!enk, dat· d~ heer.,n CUALLlN £: So~ er
ge81a~g.j z'.in, I~gfn rudige ko.trll
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GETUGSCI:IRIFTEN.
" ~,. Pianos. bi i de heeren ClIA.LLEJII &: Sos gef.briteerd, llju Zfër \'oldoe, de In8trulD~DI~n.
,
ANTON lUJBIN::iTEIX.

te neIU~gto.,

IN HA!{.E

& SONS,

EENHiE AG~NTt;~,
Adderley- en Kerkstraat.

Te Koop in het Groot en Klein, in d.e ·.4ngemarktstraat,
No. 95, Hoek van de;St
Georgestraat, Kaapstad~ tegen redelijke Prijzen.
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PAS ONTVANGEN
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I ill ~ju Italilulisch
Notellhout,
Jiubhel.
O" I';uk.le
b,esloten Zijrl:de de .Za.ken van J.lal'e I.~r~.:.ndassur~i1tl'e Aktiie, gehe.1 ill :'IINonl gent. gt'pweeld. m.t
Goud illgel~~de F'nnl'n.
hClze,f1e AJIII,.1 nl. die
~oornemens
Agenten
111 de. BUItenUJstrlcten
te Wtlkc
op de Puri.i~elle T:"loon'tell'D)l: 1811 18,8 de
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Van. Good :\Iara::tl"Sorge, ~lVecd en ~ken, tegen
Matlgo PnJz~n;
nlsook ~terke WIIlt.~rlaltl"~en
'foor Knapeu. JoogehedeH, Maos en V~uwen· i
OYllrjasscn en Ulsters voor Beuren, ultmun-I
tende kwaliteit.
Pilot ell Witney Rijgjassen :
lrtYt'rness Mantels ~oor Jongens en Mans.
lO
Kiften Fmcschc
Schoenen en PantoffelIl YOOr
Dames, 500 Paal' OVe1'scbocnen, Jonge~klee-.
ding, een wtgebreid 'assortiment., VBU weu'It'lID '
.Plaak, en Zoemanspakkeu.-PACKBAlf
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Uit te bl"...
rel( en, IS
rdt· ...l 'lil Uel'''' WlJlstelll~l{jt.,t,"~
daar er Jilds l,'e- steIl
I
k
LUL!JEN.
:
h;ll
A' en, eIn za aa~lzJ.oe en
e kolollie genn.::;tt!i .M~ubel:din
Stinkhoutl'1l
Stuelell
gentile lap op ZIC I te nemen.

ii''''

D

KLBlDING

lie:

hel
wa

Huntley & Palmer's
soorten,

BRANDAGENTUREN :

E";",;,,I '" ,', l:"i,;,~,,,,,,it,,,,, 'o' "",",",,/z
"" " " ',:, ,':,':",I:,,',';';j;,t:~;:;I:"AI;;;~:;::;::: ee-

:

d"l
hUil Uilgt'bl

vernemen

~

I

.

GEMARKTSTRAA

E RER:;'IVOLGENIlE
DHIEJAARl.IJK.
SCBE VEK1>EI'.:LlNG VAN WIN:-;TEN
MB.-Op
aa '
zal pla8t~ b~l,hell op Il" JAAKLIJ K8CH(o~ VJ<:R- g_ld J:al wordell
GAIJF.Hr'G
VAN LEDEN, t~ worde" ~.houd('n
noeg iu :Augustu! 1880.
.
AliII" ~óór orl: btcli No \'t'mber A1\n!tpantl,
uitl(ereiklc l'oliss€'n ruilen aa, sp·tla~ hebheD op
Btlll Jaar ,"all dell al,dan
toe te kenn,n BOIlus.
.Mtn
!!~li~Ye rJ,rh"b'"
Je VU0ntell"n
tot
A.suranli,
vilt'er(l"jld
in t" ze, nen tt·U I oofJI
1ta"loro te I\aa['s'ud, of door !IJldJ, I "an de
Agentrn der MdLlschoppij.
1879.

verdere

Carter &; Co., Zaadleverancie18
de Koningin.

Il
,

CFHES -W. F. ~T.HIPEK:
OO,:,T LO:-.rUEN --1.
. Vt-::'ON & Co.
GRAIIA:'IIS TOW,\- O ... h"m', TUI\I' Frre
!\fl1ri,,1'\A-,u, .., net· t;'''upaly.
JHIIIELBElt
,-LJ J' .. 'LULlI8.

,

A F R'IK

Het Pu b

AA!l nE GOEDE HOOP
(MUTUAL.)

Kaaps ad, 4 S-plclllber

bo<

Suikergoed in groote verscheidenheid

A

ALIWAL
.:\'OOHIl-S"\UElt
& l'.\LDECOTT.i:
,BEAUFOIlT \rEST-A.
Y. 'L\TllEw.
CALEIlON-C.
J. N. : ElI1PERS.
C ..\LVJNI:\-J
C Tnt'H.n.

."EN

B E

Z UI0

allijrl

MAATSCHAPPIJ

LEVENSVERZEKERING
.

del
IDI

ODIeD

JA~IES
FAUNCE
LONSDALE,
GEORGE
. BELLANY
CHRlSTIA~
('Il
G.EORGE
PRESCOTT
WERK~ ala CuratorelJ van
de Knfferlandsche
Kolonialtl BIUlJc, te
Kiug William':;
Town,
n~rSUJ DAVID
GEORGE !:lA HNE'.

..~---- .

t

BLOEM.

r

Afdef'ling King William's Town.

ONDERLINGE

.0

1-0

.

Buseks en Estensen's Deensche Boter'
Cacao en Choclade

antiemaatsc .......
_

H. C. YAN IJHED~.
'. JA;\IES FI.O\\'En,
JJ. 1'. KI:YNACI\'.
l'. ;\L~HAI~,

I

DE

Bathurst.

Op Woensdag.
den l.5dl'n October, 18i9, '8
'foormiddags 10· nul', te Gl'8hamsstad,-H
nis
, raad, 15 Koeijen en Kalveren, 1 Nieuwe Veerkar, eeo ~cbotscbe Kar. cnzoovoort.

-------_.~

lW
dil

Serro'III~.
,

--------

O'iI.a'·:!"114 r-n .. 'rwhcht~n

:tAPIT A aL,
B£:SEBVEFON

~"1'

vali Jen Baljuw,
:.!:.! Septem ber, I 8i9.
N Executie van Gewijsden van het Oostelijke
Distrikts
Bof. zullen Je volgende verkoo
pingen plaats hebben, IJainelijk:_

Afdeeling

Ju

0'

.le Il;r, l!i,·,

~"!'l

van 21b.

Taf~llampen, ~'"v,u~'.""I'U"u
Bierglazen (......
~.,.........

COM] __
.~ l~Cl £\ L

-_ --_.

----

.~. -

la

p-r Durban v"n

dillgtl'

,

de 'Toi!dlaf~!.

Op Zatutdag,
den 4den October, 187G, des
yoormiJdalls lO uur, op Zeekoerivie'l',-l
Os'
lIenwageo met Tent, 12 Osseu, 1 paar Bl'Oei8trnisvogels
en bun broedsel
van 12 jonge
Vogels, enzoovoort.

~--

-

Halfgezouten

WILLIAM
DEAS
en
JAMES
ROBE rrr
DEAS,
tezamen halldel drijvende ouder
deo naam of firma vau U EBH.OEDERS
bEAS,
t-erm. PETRCS
ANDRIES
STRIJDOM
alias PIET.EItM.\N
STRYDOM.

Knntoo

DI

G
dt

blikken van ~ lb.

OUdtshoorn.

JA.MES M. CROSBY,

lit

E Ono'er;: ..teek end .. hebb-n pa, p~r Da~tl.be

.. Pdeuten,
nU,·s Gt'g':>len IJ ' : m, t Ko~ren Oli~- '
full I un
Kuokga"od'ch'LP,
. ill cl. H~ahoutliu!C
els m-t eli zouder \\';:I'el
, I.eullil1j(·rArm- eu
I "Ji genviLnxer~;. 1;llnr w· :kt.
t LL;rl Art~kdelJ, nu

E,XECUTEUREN
TE!:)TA)IES I."
Tan
wijlen FREDEHIK
WIL!.IAlI
liAI".,.
' rSIlS
PETRuS
JOtiANNE8
MEIHINb,
JR.
Op Donderdag, den 2Jell October, 18ïU, voormiddags HJ uur, op I 'uoI'[Ikloof,-5
Kocijt'n,
1 Scbolsche
Kar, Trekgoed
voor 10 Ossen,
.enZOO'i'oort.

'.

..

!.1l1•.

~A-ft!_A4I!i

N EXl?cuti, 'nil Gewijsden 'an hd lIoog ('lred.hof, ill de Ili,rolld r r!{"meld" " .. e«, lullen de \'Olgeode v'r"oopiligen
":"6'S lt~lJbeh;-

or

Seer

J. ~~ K(JC;~
Ka:L{Jstn4, _ S· pt. 1S,~.

I

Afdeeling

d- !lir.·ktie,

S:

'l

G.........
"'!""" .....·
~EERD SPEELGÓ

PSTAD.

22 Sep. 18ï9.

Il. I,ot

~!

,

KIlIlIpor van den Bnljuw,

per Bark

I

R.

"a'l

S. J Il!': KOCK,
22'\"1[. 18i!).

. - -"t

8
met sierk e drillen kapP'" -n 7(1UllPI,sche
i"L:e~il:t; 50 Popp"wuJ.!l'IlI.i ~; 1000
HOblJelpuarde, , 5000 PopP"" ("a'l Hou ,

a s pr-c., s,

i\I"1 I( f I t· "":'r
!o,n'p, ,I. ;tIJ·I·
ft.lr lt...~!i ,
w,wrlt h:, rlnj ;"'I; •.,,.! .: 'n.I,",[, dUi .J. «f r.,I~" e
(>ird ('lUI' IJ ;!t"fO,t i t:tl'! p.i.;., \"·j{·l : cr~i ·l.i(}~.

EUWE GOEDER

Opzettelijk voor de Kaapsche
ion KI.~H;ER\\' A(jENTJ 10:', ill

mi.

e

bRE BAZ_,:'\.A

Heeft pas ontvangen

n gebruikt door Wï
de beste Wijngaard
-Ol:):",~1"

erkend door alle

_."""-""
CEEL,

'O,lI

Uif e- ~ t~ Dftt t'('1l.\ ~:!"';fI,·t [J Sta3~
\'811.n P.P." lt"pport
ov-r <le <loi!1i;':, l"g'" iJ.-,It'I, ,l,r
)fail!.s(·b"Plllj
. 00,· Il·t ,aa,. Cl" i,::.,',,,; 0:." '
ala'ell
AUj.!u:ttua 18;9
I" on ·"ng.",
ii -t :Oili'
d· n" ':a!t te .t"lle , ,jJ';e Ilirek[~u' " t- '.r.
kin n in pl"a!s der ,ftr,;t!crltlclI ,'11 IIIt',· Audi.'buren 111111 t- ~t·:lp".
l"e :lftr,dellrl" Ilircktt"r"l -,
zijl! .It' \\'tiE '. lttl"rt-r' G. J. DP. KOSTE, J. A.
BUI, ~ r., ti' PAUL DR rll.Lans,· die eCh:~r
.01;:-'''' A-r ia«] 21 ti r A~I" '"0 OVfr~"',k~ms,'
Le'ki ...sba1lr ..ij 'I. Ill' nfer'de ,de Au 'il~uren lij~
·CI.. WdE . heer n S. V. Hpl'loIEYll en G. W.
STEmER,
di~ o-rk lt,'rkit'sbanr lij[,. Ile lIDlIl",
der hls 1)j'e:'I"LI"'"
voor Ic ~ ellen Kanditlaleb
mOelen aalt ol" IJir"ktf'Ill'OlJ iOl g !C~rirt,.-Itorcl-n
'be~cnd !-:enl&akl ~ó0r u( op Maan lug, deu lsteQ
September H ·1I8IC:llld...
:
,';111

Ka~PSIIl'r

'THA.AT,

Patente

ti de

I

0" 1""1

DE

Co.

pAARDEN .......~,_._N VOOR

High Sherifl·.

!

86,

1 O('tobf~l'fliHiflt.,

Om II '~.,. '~
. te

Office, Cape Town.
22nd September,
1879.

WILLIAM
HENRY DOIDGE.
versus COR
NELlUS COCK, and ORIENTAL
BANK
CORPORATION,
Versus CORNELIUS
COCK.
.

de

Wor,ll~d..;!,

hout, Notenhout en Gepolitoerd Eiken

80,

van

1.. 01XUt

.

r •

Division ol Bathurat.

AIgemeene Vergadering
Aandeelhouders.

'.

NGEVO 1.0 EArl ikel 25.. Vil,
Ak'e lao
0""1'.1<- korn.t, \\'.>rdt I"J dO:1.6 keil' is f:
ve", 110.1 ,ir Ja II' Iil'bch .. Al"('llIe~," BJ" I" '~e
..
.'
-......
t. r
teil K;1I1[Oremr ~laat,cJ,apI'JJ zal "or.lclJ !lihoQ•
den op
-.

....
·

Zullen

MaatSChappij..

I

M. CHOSBY, Hi,llh Sheriff.

JA~n:S

N Execution

.

FLIJK ".~MAAKTE PIANOS :HAHMO 'IUM
n'7g

Bmndassurantie

Jl' i J~lijksche

'DEBAIN)S
,

" PROTECT~UIt"

..l

/

.

.

_tera.

I
tab place:

,

.

Ou Saturday.
tbc '!th October. 1879, at 10
o'clock
n.ru., at.·· Zeekoe
Rivcr."-l
Ox
Wagon, with Tent, 12 Oxen, I pair' Breeding
Ostriches and their brood of 12 young Birds,

OM

"

EENIGE:' GENTEN VOOR ZUID

,
"

October,
1879, at
Kloor,"-3
Cows,

I

li

. I

• ... • .. ;j~p&;....

GE,

r

: Gearukt

bij

I

. "~"""" .

SlIl'TS

&; Hf r.&IETR;

Kaapafiad.

y,

8el (

:'n,tRRf, ,~R[\TOLD
tf I J¥asWielstraat.,
r I I

"DiJ.
U CAriCr

~o.

lI,

!st

"

li.'

OKHltlllz:nnnG'K YDDYJJNDfG.-Ll.
~
'trlekere beer Almer, fn
Duitlcher,
elie ~
Senreantmajoor WAl bij Looadale',
RlIi&erii.IijD-1tJitjahUIJ OlD den Tafelhn,r
te b.ldim"u.
ODd ....
Terocbt
bij een mead
hem te
ClOeIa
d~ wilde lIi.t medepan.
))u,np
Mi de ~
AU.
ne dat bij dan alleen wilde,...,
.. 1IId.t di ... tijd
h ft DIeD niets Yan bem ,ehoord.
!\Ien Mjf& dat lIij
Hq man wa. nn een bedaud karakter, .n in
Z1lluland bekead aI. Ma yoornaam berg_tijger.
Men
IS yoornemepe
eeue e:rpedit.ie dea bIol'JZ' op te .. nden
\en I einde den IDIon o.p te loeba.
Wij bellann o~
lP'~ren DAAr b.t Polieiebureau
om een underaoek in
t. ,tellen, maar bnoDd.n dAt de man fIlnToudi,r had
• lI'e'f'lI'd, dAt bi~. den Tafelberg
wilde I'IP1fUP. en tlat
mell rerder Dlete un
h.m hAd geboord.
of hij
deDiberg 18 owegaan,
ie eeDe ADd"e YnIIIg.

tappij.

nr,e..u...

ring van
Ak'e

yaa

gel(e
Il'r"klllJl8t
ea gthou_
"'

1$

all.o\t."
, S,

n

rl-ta

""I lhqtri

rt

v er ..

• "e

Audirektt'ur."

J A.

TE,

ech't'r,

10

t"fllfllOms',

"uren
e-

lij.,

+o.

W.

[l" namt'u

aurlida!el'
te wor<l_u
den Isten

,

Lt-'n'l

I

,

fir

1<1. e

1 Il

n, .

"'118.

tij

'oeren,

d~_"

""nere.

OP OIUlN 'WURBEID ~-Wlj
Tind811 bet
o.yoljl'~Dde in de Natal Witn_:
.. le het WIUll' dat
. Kol'pDel LluJYOD geweigerd beett laa een en bH!' nm
iD de Itljrtre boven Ta:J de TnD8TUI te praktiaee'reD
uitDoofde TAO ND pri TlAt ,eechil tnllChen hen, e;
olet~lI'ell8t1u\llde de bedoeld.
beer behoorliik
lijll
IXAf'en had afltllllljrd?
Wij
Yernem.n dat de ..
~mde
ZIUIk IfIlbeurd ia, maar
kannen niet lOader
bettl;re lCetulgenie gelooun.
dat een Briteehe GoU1'....
eeur IpU tnea~llAn dat lijD prinat
gnoelen
lij.. pablieken phgt In den Will!' .taAt.
Wond.rlijke
di~n
liJD er echter gebeord, en gebeuren nop: in Zuid Afrika
door de KoningiD'
HrtellenwoordÏjfen."
\Vanneer
dit met waar i., denken wij dat mea UIl deD AdmiDlJtrllteur:eeD"'.:reuu. nnchuldigd,ie
Toor de lap aantljgl~1" '1'1\11 iulk e4!'D ongt'p"lt
Iledraj!'.
Wanneer
'In.n~ IS al wnt WIl kuno.n
7.l'llgen dit: de hemel bewarel ani voor militaire dictatl'll'8.-Tle
Pretnriaaneebe
com+pondent 'fan de ClJP' Ar!!,,'
meldt het nroad.rttlllde genl ala een feit !- Yolht_.

Staat

lijk wu beloofd, ol dat de oade
lf.Ïiatie dee lande geba.ndhuld
ujd .n wijle CIa& bee bevotlJl'd. _1tp,Itllllclé
.. If .... a y~ereD;
PD nm
ernakelijk te maken, werden bifdlailt~1e
drukkende
Juten opg..hfITe••
wetten en de KOllltiblti.,
" wel
hllllfd te worden,
werden met "OflteiD '1Ib'eCll"
der dat iete bf'ten daaryoor in de
eteld. en aedert KoloDel Lanyon
Yliardd., zijn nieewe ILlDbten ia het I.Yea
en ollde afgeacbalt, de wettig aangeeteJde ......
honD getroteeerd,
en met ,.u.ngbtiid d.

te ont.-

m~
acbten, om dit
bi.rb!J
dat, innog 20 ton ..... k!101 bij de
il te
in ~. c;s,;,..
dieDIt zou lijD. dur
ik daarlOa 'W.,rdf'n de CItrVtire. op
en y.nch
_ter
te yencbaf'en
nlmïlillli1rftn' dat YaartaÏl!'.
Weet 100 roed
te'iUlt'''Oflrd,.n betrekkelijk delteenlrql8ll.
heb de eer te lijD•
Mijnheer,
UEda. Dw. Dienaar,
J. B. W.ABJlKl'f,
Kommandant.

ik

l'UIlHK1D

IJ -·1.... ,hr
• l.t!

nm op d.,.lmlt.ige
.ij..
te ~omen.

Trekboeren te ha~
lija, IU. lUn-uën

"1'Ot,..<

etallijl8ll , inp ..orderd YlUl di.ellde
Tbeophllu
had aljreIcbaIt. ft
de Yele a~~alJen. die mIlD
om drn' nlTll@'llUld tedOl'Yea
h' t lieh t te brengen,
lII&jI: 'Worden
"
het be1uten vat!
gebied komen, en die

sir

~:-:=:.:~.
J.

bnder

-(let~:;':id~~1B::

eeu protHt nn Kolonel J...an'l'l)n..
tra~Qr van West UI1I .... 'AIlIIJl(I-toen
,era' het g....,
in handen had. In; die
TheopbiJUI herroepea
'Werden, lijD eIdert
'Werktng gebrag., jlli.t all! in de dapn der .Raj"IIItiel~
, Toen Sir 'Garnet 'Voleeler."
yoegt
Je er
laDgs .. ide. "dat
iD IOmmtge diatrikten
de
deo ,nnd
lfI!IIlaIren werd, en da, hij geen
WIchten om te geluten
haar te d!)fJDIZ'IJ~oentJLlDI!JJ,'
beeft lUj, altbane dat i. te hopeu ale men
"'enecbt
te voo.omen,
niet de 'Wet
Lauyon op het ~g gehad, maar de wet
ADRJi:3 AAN DE
)fend bn 'Worden door .n..rter Kotá
wiel18 _r)qlllam\V ij nrnemllD
dat bet JU.ap.tad'.I,b.
heden in bet Hooge Hof hoyen aill'n lof
lijn."
,
b.t
t'oJgende
ad,," aan de
SCjurLDIO G~LEJT,
ILua
ONIICBULDIG YBB""Ul........ "
De Maneltater &'emi,"1f' be-bancleJt de
rigt:I[L.uhw -De
Ademt"" nn' GraafT &inet
hoopt
het Gouvernement
yoornemeftl it met de
W.u.DK
"'.lUDD I
dat d~ G",bnmstAd~h.
blad ..n rappnt
sulll ..n opnenal te doen, eD .. telt de moeijelijkheden
ea
ran~~lnoelr,di.
men ~'nD rle rolgende decisie VAn :r.e~ter Smith :-Te
doeitrefTende
\'An eene ennl1lele
beaettiag
kenATen, welke de
Graaf Reinet had lek~re
J"" PnUu;', eeu onde
licbt nil een land. welks beTOJking aicb
deusniet. schuldig' !Cepr~it IIlln diefetAl T"D 80 Ih. w ••I, 1111''''JOtogen g'eTen,
PJ bli jnl\ heechouwen als die eener OIUIIf",lDkI~
in
het
alremflt!a
Al.
flttn
'''''''-.'_:0
IDA.r,llI~t wJilen ""'!lH'n bIJ wien bij die Ilutolen
lij~e Republi".k, en ale onder g&ene trD1U1lnllllll'1:llrDe
.koeten
lI'êwaakt
tOt
(lP
bad. Pe politie had baar be.t gedun
den eijleD..,
beid e~Dd~
Jegellll Har. Maj8llteit,
op te sporen, manr niemand
kOD l'Weren dllt d .. wnl de be"T'IIcbting Tan befkhip
aDnexatie to.t IltAnd Ile~t
IlCht Mor
~nom"n
lieden,
berek.nd
bem to_behoorde,
8D df! eenure j!E'tuig'f'nie teg~1l de"
~rng l1li ~~lDeld.. AI. de Boeren, die
IR hll., I!'fheel p m. '£3,0 O.
dief .u die ran den wiDI!elier, IIADwien bi] tie wui
erkent
lI'eene barbJIren te zijn maar
Hel inget ....kend ~
TO<'r~&re balTe w8II1'11e had 8ftnl"eMdf'n.
Bij het
Hollandeeben
Oj)npron~ 8a," Tan ,u"." ••ue
Oieteren WAl.eeD blijde
WMr",n
£1588
i.
onhringen.
;oplet_n van het proce .. ~erbaalechreef
de klerk 'l'l\U
alI!. wiJ," tot ge~peDdeu
tegenstand
meente VIID Zuurbraak,
.. Ve koeten en prijzen d.r ,n~r"*~lepte
deo ~IHIlI.tnult bij Terjliaeinll': pleit ni ..t eehuldig ;
sluiten,
n_t
Il] voor er!J8tilfll geyolgen
lOUW tot Zendeling ge<mll.'lll(li!lterd
liJn
taa
tolle
veraekerd.in
de
pJl.aneJ~lk
..
mMr (le ~llIJClstraat zond oojle"blikkelijk
lijD ei.nn
de Boeren zegt lij, lijn goed ge_pend.
Iupekteur
,van bet
boek lIn.ar Ornbamstad om be1 Hof AldAar naar waarhunne bUDen
nen
p:oed te jZ1IbrulrtD
bijgeltaAa door de
De yolgeDde
zijn de Bij
heid ln te hehten
Ve beer Smith echt.r,
lich UIl
hl'ete eeblltter Tan Wimbledon.
Wat .....'n_ .... '11 ...
Sweilendam.
Vele
tenataaDd
rapport
"ordt
ll1I'rI'BI&IlIUZ-het pllOCu .. urbllll
bondpDd_,
nrDietigd.
ala regter
Yan dwang betreft, aegt JZ'enoemd bad
owekomen
Tan genOimde
TlD bl'Jlenin,
het magÏltl1lAtevonDitJ, en bet l!'el'oJr
"AfjfBacheiden Dog ua
het gnaar
trek.
B.
wu d·u. 'dllt de j!'eTllni_ne tot lijn ei,eDe niet gerinte
moet liju aan de poging OlD bea met
Dr. Hufmeijr bad tot
lNlITBUXTlBN tot rig1lnoer Tan
nrbaJlnl" wfOrd nlj::e!!~roken.
Die Terbazinjl.', denkt
w~!d ia ond.rwerping
te houden, 100 die
yerdll eeoe opwekkingsrede,
Reer W. Coatel PalgJ!aTe,
de ArI\;l'rl •.er zal zlcb Dlet tot deD ecbuldlge bepaleD.
WIJle, om te kunnen
alegen, een zoo in
..riendeD. en voornamelijk
belut
met
de expeditie,
die
maar b.! kiln ook ziJD, Il'gt ze, dat de RPjlter re <!'da oUdel'lteuDÏDg na de Tiekboeren
.priDjreDd oaregt, een 100 naakte Onl1'ej11Yliardijrheid
maande om den wil dill
iD licb sluiten, en zulk een
tot ZIjne ult.!prau
jZ'ekomen .a.
toen hem b.t
werk te Tolbreageo.
De op,I,ggHlg
1.
Het
oogmerk
deael'l
expeditie
magutJ'1llltbot-k iD haDd.n kwam.
dige onderdruk kin Ir, dat de Ill'moedelijke
81'1!l'tII~inlF
bem
toej{eb~te
Uw dw. Dienaar,
I1IAd voedingsmiddelen
IIn kfeedin,
VRa bet Britscha Y()lk~ ofechoon niet meer
" Dat 'I Reereu segen
te brengen Taa de Trllkboeren.
die
DI! PRElll'tll Til: BYAUPORT WKIIT.-LaaI.tl4!'den
ala noeger, het niet 1011 knnnea duideD.
J. G. STItTTUa,
der Ii>OOlrl,aDlrel1l.
"'IlI1C,Ule'~Uf!D
benll'ten ter prooi li)D a~u !froote
Zatnrdllg' ;"ond werd den Ed beer Sprigll', die tbans
die met volklllDllae gelijkmoedigheid
yoor het 001llU6.
In den
op ~1S1 I~ om een bezoek te brengen aRn de Dill- rinl: ia bet g.we.t binnenland.
kuune aanhooren der verbraDding van
yerbnleDde hoe Gods
2. De beer PalgJ"lve le bel"&t
mantv",lden en Ba.eutol.'nrl, PA" dinAr lIanjlebnd ..n,
l.u VAn Cotewnyo en hel.lagten
nn
de Oille- lijn, 'hoe hij VOArK<l\tftlDlI,IR[ld
beetfOmd om per II. M. S. SICalJolC
w&ll1bl1 ook de .Ed. heer Upin~toD tej!'enwoordi~
den Zu!u_, louell'n :toch een weiDi:r ODI;rerUllt~h
..id
klaar .... om te !faaD, toen
KAAPIIT.ADSCHK
OoMIT6
AAN
wu.
(jlf!Cuoon de keDniljre,injl
III beel kort "'1\.". veTjI.'PI..ld VAn een of meer leden TAD
'l'oeleD, al8 d~l'lfde
daden nD
u glll!loten werd, en hij naar aUUnlt:l\lLU
~IWU(U,,~,IIl'~l~,
DB
B~aa&K
JOUD!.T
B~
waren ~e I!Cbll{kin~en uitstekeDd,
en de ajfILlre ti~p olJlgs ..comlté
1 werden
un et'n b.tochaafd en
om tien lieTen broedur
IIIIllm!reIO.
8. Ihj zlll ttoveDl mrt lich pemen:
op bootlt Anngename wllze IIf. Alln ~ene zostervoonlldl're onder \Villiam den Zwijiler
dril
eenige
m&aDdell- later door
(1.) un Tolk TOOl'lhet .
het laodingapunt
der expeditie
couranti wQrdt jremeld. d"t de III1Dmerkinll't'n 1'Rn
jMr Illliedell, deD strijd voor de mjbeid
vau
Daar eeD andereD werkkring,
oord"1
nn
deu
heer
Palgl'llTlt,
fungeren
l1li1III.
~:reltllrii~.
den bedr SprJ)!g over (~nf"derRtie
"" o ..er de inbebben
gestr~den,
en die,ouze
aaovalle.
geroepen werd, 100 dAt hij
..gen
IDaken
omtftnt
dea
tijd
(2.) Een volkomen
wenill~lUlr8.ill'
bo,'rhn,lfenpolttll!k
lUide werden
toe;l'elulcht
Te
staande, door dezelfde h"wflllll'"ldel!ea 'Worden
der Gods aaDbiddelijke
vOclrtiBn;n ....
na., het binllenand.
die Toor alle gewolle
Toren, bl) Zllne &IInknm8t. WA' den Premier
een
i .poord, nis welke wil 1'eraflloden. wur ze (JP
d.nde leeraar
ZijD teut
Pa.l<rrai;"jiltRlII
o
mtrent
de
..
en
andere
ponworden .
•dre~ I\4DlZ'sboden door de Commi_riaaen
der plaateebiRdrollen
lijD ..fgemaald.
Tocb lAl het
TI. 12, weIkeD hi verdeelde
l'IIII,d1IllItosn,en het Uomit6 "rtroUwt
dat
(3. nrie of vier Topuaare
IehJft MODlCIj)fthtelt, tell htoboefl uu de inp:n.komen, tenlij d. Konin:rin
geAdriaeerd
moet doen yoor
hatllflr:iDa;I!jj,fmillveret.Jlnd aal onLttaAn eo dat
WllhiecbbMi.
tenen
h~t algeIIIeen, WRann werd nrkilllrd,
dd
annexatie-Akte
te herroepen
en de BQIlren
verwllCb t '!"an
al. IMSnnaar bet binnenland
I
(4.)
Pak-. Tr"k of Rijdie~n.,
de Yer~qhJlJ~nd8 l~deD 'I'an bet !1.hDl~terie de bewonlel ven over te laten."
deiel l'e in eeDe weldcl(),.~at~btlil1
"ELLINGTON.
(I») Een ater ke Iij;'te kar.
derlnj!' tn achtinI!' der kolonie
badden
injl.'f'OOj!'lt
DaD, met eene llaallwkeurij!e
kenDie ga
tot aller genoegen
(6.) Elldele, Tuig, eo een kleine h04~eelheid
tedert hunne Ambts&aDTIlardin;r, [door hunne stand ..
men zeldeD in Enllelecbo bladen om;mCIIl;, """..,Dn ..",
meeDte.
WellingtoD
beeft oen dink yoorbeeld
~fe~en
YISieD.
nltljl'e !J..l'''rden .. il' VAn maAtrejl'elet:, Itrekkende
tot
&n,,,illerd.a
IltaAt 'an zlIken, toen
Dr. Hofmeijr sloot de Terri.,.ltm,.~n
d?Or bet londs voor do noodlijdende
trek.!)qoren,
4. op de IIfge'I'BllrdigdeD TaD het 'U~ïOeret.eUll1ngede .dAllrttelhn)!' 'I'Iln een besteerlill'eD ned .. op eeD
nr,radorinll
bijeeD, OJl dil ,omat yaa
toespraak,
waarin bij Tel·baaldl.
DIet
alleen
goed
mllar
ook
loci
te
belp+n.
De
wachtende
WAren. Zij wij8t op de .
billlJk~n ~n TflAt~n jrTondslug'
Voorel werd meJdinll' comité zal de taAk eD
IlITing te Montagu
op
Tbelll\Ul'ier
ontt'Ïng
Donderdalr
van daar eeD
om Illle Joede,...n, door het ComiU!
unne wel~l'I\deR
houdIlIj!' in Pretoria
J.mAAkt VRP de OntwapeDlnjl81vet,
en bet Ml"i.t!!ne
dip
broeder! Tooln'M,rU
Cbl'qDO nn
£1"'7 Oe. 10d. WelgeduQ,'WelIk b1pf'k, ~eD u de Boeren' Sir
werd j!'raote luf toep:elwMld
w ..g ..ns ziju.
fliDke bruike "nil de BoereD uit te deeleD en
dienst
d.
Heeren
toe
·
r
1
I
.
IDgton.
b01ldlPj!' tejl'eDO'l'er de pojliDgen lOeDer lutillll oppo- achikken.
broeder Roux wa. tbans
wijz., nntdtllfOn, ea met geduld "'''''''''!nI'''D
6. Ue beer PIII ..... ve lAl bun,
.ltle
lJe adrt_ntPD
verklMrden
Terder, dat aaoT
h. d,~ wODd"rhjk was om te
De tweede
WM de
UDY GRiY (R9DIITIION.)
,
ment,
all~
.ml'lgelijke
bplp
en
d. wet up LAndlooperij
iD l'en .. IAnlr IfIlToelde
I.,et j!'emenj!de inlOleDtie en
andl're twee lijD nOl!'
V BD dll&O plasts bllbben wij tien pJddj voor betlelfde werk. Ook
wJl.rtoe Il]OI~ keen IS Tlln het
," mARl' in I\Dtwoord WIUU'Op zij hem dedeq
beboef!e
werd
TonUI"n.
en dllt
de ..enIAam
ding
nn
de
naturtlllen
b4!'m
het
fonda
onhangen.
I
wonende veeboeren Ilcb verbeugden
da.t hunne bedat hij hen niet overtuigd bad, olDdat lij :met
lIllIlt gewerkt WilS in die
!Jij lal zich in
InietJ! mindor dan het herstel bunner onafbankelijklangen door de bepahDgeD dier wet beter wtrdeu
Wimmer en Helm rn
BURGIRSDORP.
. I
den toeItand en d. OIIIJIILD<lIIII'I~e~LeJ:"fl~(rrllkboelren,
beechennd
onderte .. kenMre boopten dat 'a PreIbeid .zou~?n tevredeD liJn liet Tolj!'ende nemen wij
wag van dat er drill
I
ten ei nd. fan de bi Ilond."b,IOd.,n
Te Burgersdorp
ia £49 Sa. bijgcdragê~
!Dl'lg In lIJn uehe ..l over, ala eeD bewiJII boe w~ de
&Ille~ lending nIllIr d. Diam1lntTeideD en Basutoland
eD daar Il•• taan en u D •
in Kupetad
rapport te k
lEtlIlmlll4!'" g~luformeerd
i8, en h"e juist lij feite.! ell
rijKe nuchten lOU opleVfren. en r'en tijd J:w.llpoedill'en terugkom.t
opge~ndco.
op lijD rei. eeaige dagen
7. Indien.,
onder de Trekboeren
olDlt.andiJlheden 'Veet te beoordeeIeu :I
waOuter de verschillende
It.teD
I'D Kolonll.'ln Tan
Ilemeenten
delulkeu o"'tm.",,tl"!!
VRIISTUT.
bet laDd aldaar wenecben neder te
, .. Zij, de Hoeren, h.:8ChuldigdeD Sir Tbeophllul
ZUld..AfTllm nrf'l'D1gd 'touden zijo als tItln alj!'emeene
dat bet I81Ld door ben un
ZHEd. Prcaideot
Brand
betuigt
aan
lid DU eeret opging om YJ1Icbten
hua ene
Sbep!tope
un
}~en.
ben gepleegd
bedrog, ;het
broeder8Cbap
Uit een brief door eeD lid Tan bet P"ljI.'fIlTe tracbtep,
vl\n het Kaarache Comité, zijo hartelijk
*,yoel
ea wel op
bedreill'EiD I11lmehjk met een Zulu"OOrlog
IIn' lij
Parlement ID de Ksapetad onhaD!fen, blijkt oolr. dat 'erechafTen,
bem.kki
nn
aympathle
met de onderneming
en ~oot\
;naak.ten
I'ull, een diepen
IDdruk op d~n a,tode ont tAngst vlln den I'remier
te Bea u fn rt ..W!!IIt lijn om needzame
te TerlekereD.
peratleeben
Hoogeo
Commiesaria,
dat deae
~iet
hooll',t lUIsterTlIk Will
Er WH eene eerewacht .nz : iDboorlingen
modo wat ter tegemoetkomiDg
van de Tre~bo&moet alle aanyaardipg
flin regt of
niet weigerea
~on; zich bUDnentbAlve
te bela,t.ea
en ZEd bezllltll'd. d~n dam en eTeneea.
den tronk,
ren to Inllen doen.
I I
met eene memo,,_ Mn de KnDll1jrin. Zij W'lIChteq ••
beid namen. bet Oounrnement
op de fI"lU'l'lI'lllel:et~
het hmp en het land w.a~ver
d. vool'll'e.stelde spoorDe Bloomronte~lIehe
Ezpr~u rigt een IJ.rt.en zelf.
!Jp ant~oord
op die m.mOIlIl en zijn bijl'&DI: toe
w~gllJn zou jl'IIRD IJe berijftgeTer legt dllt de heer wij .. verm4!'dIfD worden;
lijke opwekking
tot
de .. Bargera
Yall dbun
zijner maatregelen
of hAndelingelf
despernll~
I!edr.,.vell, door bet vermoeden
dat de
Hilt onregt der Tren8fBII"ecqe!_
Sprlj:~ ID Zijne rede bl) bet dint'r op heel DeUe WIJl.
Stut
I
Broedera
en
Afrikaners
!"
om
hanne
!Demorie in dell doofpot ll'edJlan of dAt banne aak
dM!:, oorepronkeliJk
door
gewag mAakte VRD den bter Molteno, met wif'n t" dl'!loI dieD8t de miDste kleur TaU uailU'lernf!m,enlt8el
laodgeneoten
in het BinDen land te helpeD lme~ wil der bevólklng, eu v".-y(),U,,,nUH,n
ree~
vooraf Il'eoordet-Id is.
Hunne
IUlOl'oerd.1'I
&amen hiJ blld jreatreden voor de iPToering nn Ver- JeZBg worden gegeven.
een .. O. V.8. FOIfo. yooR DI LIlDINDI TR.~O •. "trenn
8 Mo)!'ten er oDd ..r de 'frekboerell
lIVellle,ren den eed vlln trou wplijl'tijl'beld Rf te le~ell.
om den wed
antwoordeliJk b+>8tuDr Voor lijn VE'rtrek hield de
RIN."
I
f;en der n~rDllAm.ten hun lier, de beer Joubert, ..-ei.
geD, ontlokt ook Aan iD
<!teerSpn)!'1l eene toellprnak tot de VrlJwlllillerl.
Hij land wftllllChen te ..erlaten, dAn beboort
, I
ifetijke bijatAnd te wordeD
nrieend
gestreDge woordeu
Tan
ArtbellUltmg te bt-talen en dBlljlt de Rell'er.ugj uit
lelde zeer In~enomen tI' zIJn met de Triend"liJkbeld
I
bereiken, up<lIlt zij bfTwaarts kunDen
em ~Mrtoe te dwing .. n. Heel Jtaief verzekert "en
wint oek nld, dat de
tt: attentie,
bem
te BeAufort betooud
en, IPgt
bet lJOQIlIrar..t!III~llno"'
..,l'lOm
at bIJ geml\Hehjk
tot ujn p!Ïjrt ZOll kunllen ~b~
oDderwerping lIaD den
de IChnJnr.
dMr hiJ OIen man il dIe meeta wat deD met bet eebip wurin
zijne lel'eDs .. iddelen enl. aflendt.
torden.
WRSer DIet ~ne reden dl\llrtegen. Hij il Mn
.. erredeD, lOO goed all
hiJ le!lt. jleloof Ik dat wij .. r I ker nn kunoen lijD,
9. ZOO Doodig, mOjl.'ende dieren, eUI",'eO&.,
&et boofd een er groote putij;
bij.verttll'en""oor~*
ilehe Regering hlUU' doel
ODzen pligt op billijke WijZe te bebben betracht,
(Tm olJerltntm vont ~er
.Dtcyer.)
I
beer Palgreye
met licb neemt ten ge
eene uveret ..lpende meerderheld
'I'nn de inwone...l. 4!'.
tonlugt
le nemen tot
I)lIar men ver .. k~rt. zijn ze lillen gewapend
Expeditie,
worden acbtergelAten.
onreKt Dog T.ermeerderen
en d., lw'... hiitt.'ri".á
BEA.UFORT
WEST.
]0 BebAln
bet inwiDnea
nn
TnmevflAlech'Hof
lejren Joubert liitepraak ~oet e~ er
boog.ten t1'8p 1'OereD moeten.
noodig liJ u Toor eea volledig en
betRling, van de belll.8ting 1l6vorderd wordt, -ian -I er
Ue .4"!JIU Tan DODderdAg ""'J,\JlI!l~"
, I
VRIJDA.<l;
Hl SEPTEMBER.
I
port omtrent den toeetand IIn de oms~d!lllg
~rtjd . ZIJn, en all bet Tuur eenmaal ontstoken is, kILO
in den hovenbedoeldeD
ai .. en 1O~p'~lge
Trekhoeren,
'Weaacbt bet Oou1'er'nellDlllltt
li.~t Zicb allerwej!'e
verwpreiden_
Beeli.t een Hof in
~dvokaat
Tennl\nt
Terech"n
voor
de PfOle; Tan lijn tamelijk lItrenIl.
~
Ht't KUpsbWscbe
Comité
hield gistercn
eene
de be., PliljUIlTll de goedh.id he
ZIJn voordeel, op llTond, dat de eenige wetten die liet
de HOOjfe CommiSll&rÏI
culle.
I
• nrgndermg
in de Koopmansbeurs
met den E(l. d ..z;e p;elegenheid te bedienen om
TrarlJvu.lecbe
volk biDden kunnen, de wettl'~ lijn 'die
h~m !o)11IC,hiep
krilDinele rol benue
de volgende zakea::""
" bebbea," legt lij, "zullen
'heer P Marais
als ,oorzitter
en de heer J H. (enecbappeD,
enl. enz. Yan bet
het Iel! I'emulet
heeft, dan IJ bet Gouvernelll1!Dt
Booy J(lfttj~" e.ln YfoejfBr reedl Yeroorde~ldll, nel onhandelbaarder .tem~iJ1g
reist, wur te nemeu, lOO'Wel nie de geIUQ!lb,eid
QDmagt~ lets verdere Uit le ril{teD. Hetzelfde geT~11f
EofQleljr. Jr, ale secretaris
pleitte ecb.uldig un
dief,tal
en kreeg drie< 'Ij..., maanden geleden, toen zij "'en
dwangarbeid .
toelllllDd Tiln de inboorlinZftD,
tea
zal men bebben.
ale h~t Gouvernement
den eitch
Sir Bartle Frere,~ 'WRDt"
De WelEd
heer Chas
Hole w(rd als lid YIn
om betaling
der belastingen
Diet doorz~t
ZOO ala
terujrkomst daaroYIT Tolledig te kuun~d lI'al~DClrtele"ln
in de
Pltt Madoor, mede een rr\leger Jl'eToanil!de, pl+itte nieuwe grief enaren
het COIDlte gekozen
Il.·
•
•
•
•
de uken IIU etaan, atrekt de magt. TAn het Gouverbetie Frere',
YerloeneDde
bo
ook :ecbuldiif aan dief,tal.
Vijf
j.,en
d"tnj!'De VoorzItter
las telegrammen
yoor, welke
arbeid.
.
, wendael w .. om de
12. •
(,
meDt zich biet verd.r
uit dan tot weIDige mijlep
hiJ van Port Ehzllbel h had oDtvangen,
waarnit
blurten PretoriA, eD bet kiln geen verdere magt.beko13. De beer Palgran
Iflllie1'8 te tr&tllPa
het oogKurmhoer, een dito, dito, pleitte mede aehuldi&'. niet ten ..olie bereid WM, TO()flC~pig
bleek. dat daar
reeds
voor
£380 "Ba ioge- mnk liJPer lending te yol,oeren, in li~ om met de
yoordoen.
•
~eD, lODder een oorlog
VILDoDderwerping
te hVODnie drie jarl!ln dwangarbeid.
! :.
ecbuiTen.
"Groote
teeKond
~lIaeD.n
op 1I'Wplond
YlTltand en
den yerwacbt als bet
StctJ/lcno te kunneD terugkeeren.
Indl&ll dat echter
J"coh Boot pleitte niet ecbuldig aaa brand.~cbrelauÏ!D met ti•• heer Pal- ling.
onmollelijk beYDadep wordt, lal hij ~~ het gelelBartle Frere lIaar
De heer J G. Steytler
lBII het volgende
verHij be'Weerde leIf iD de yerbrande
b'~ g~
!!Cbap n&&r Kupetad
terug keeren met, ljI.t achip der
Excellentie'.
politiek met
slapen te bebben.
De jorie yond bem echtf!r ~~uIJ
dere rapport
van het Subcomité
voor:
dig.
VoaDie twee jallJn d_njrarbeid.
. I • meer populair ,emlUlkt in
Hlllpeommiaaie.
~
VU,IAG
TA:-i Ht.T
SUB-COMrTá YAN BKT TRUfaalDde deklaratie, dat bij
.AJ!P!Ill;' Mtllfdat pleitte niet ecbuldig aan i11~1~
Waar afecbrift.
~
BOI!B&NO():,(DIUlSTEUNINOsroND8.t...
daD i
en dlef,tel.
Het ~101.ne
W.&8 in lijn be.it
Ir' o~ in de regtyaardijlbeid
(Uit dil "Pictunlli World.")
H. E. RICHARD BliGHT,
Ht'( Suh-Comltt1 beeft Terder te rapportereD :den.
De jurie yond heID echuldig.
Reede Y
e~ put op mannen, die hiJ v..rll''''''''''''
UPITIIDf DKB " C"n·lti"n."
Onder Secretan.
van Z"ken d.,pnillnden.
De
,vijDbouw
werd
het eerst
ingevoerd
in
Dat bet de ve .. cbepiDj!en per KaDonneerboot
en de (JoTepantere
TAD ouda,
yoor dief.tal
geltraft
zijnde, wa, het YODnd ~ell
Inlanden,
rei. gaaD aooclra het bedaren jaren d_nRUbeid.
dll.liforille
in hel mlddeu
dl'r laatste
eenw, d~r
Stea/leno en de Cltn"uln beef1 Toltonid', w&&rnn het Kanloor nn d.D Secretarie Yin Zaken
'
1'
1
Burgere al lijne verklaarde
uit~r~kkil:I,eDr
Kaapetad,
~ Septemhl'r,
1870.
IWd-<llOlt.q1:rhem ia .taat atelt. b.t Dok te
ondereteAnde maDif~lt biJ Toegt :I1.oom.lch.Katholieke
zendellllgen.
Du "olbe
IInDexatie moeet iD .tand
FretltIricJc Ur, AMne' p,;",' en Gm Kltuu,~
,
bescbouweD al.
g.klaAgd un dieflItal, pleitten alleD .iet achuldig
I biJkall1
~onl1lkken
hadJen
bun aangeboren
dOl'!lt uit lie
LIJ~t un proriand,
Terecbeept met H M'I. atoomregtetl~!t1aeil.~D
naar Walriechhaai.
'Waar
De jurie fond he9 op de getuigeDi. ecbo ig'l uak. Men zal zicb heri.neren,
Koloniaal Kontior,
zbnUlge
velden
ran
"'paoJe
medegebragt,
~n
boot Swnllcno en den. 8Choener Chn"UlIlI
tot onderVonnil
Toor Oert KI ... , die Tr04l(er ook Te
r- beel duidelijk oDtkeDd., dat bij
Kaap!lt&d, Kaap de Goede Hoop,
l~unJng der Trek boereD en ala midd.len tot opder,!en8chten
dien le Je8IIchen
111 CalifornlC.
Zij
Aiiliaa,.kt
met
de.
ka'pitein
,an
dat
~eeld ....... drie jareD, ea voor Zele en Prias
eel nn dW811g op bet- oog hAd, ea
22 $pt.,
1879.
houd Tin eeDlgeD der BoereD of weduwen
en kindeb'ego~Den
met I-troote h04'veolbedeo
8pa1\08C~e
Wlilllnl... ,:a CArÏIti,.a in IJlt komt, haar )&ren.
de, te nadrukkelijker
gemaakt
I
lU, die wwnecben n&llr I\&Apetad te komen:MljDb"r,-Met
refrrte
tot u'WeD
d.d. 17
elJ F ransche st. kIes t~ ontble~eq,
die, tlvcowpl,
l!'''eID:~t!!n lut ..-«enD om b.W j te &Dfflnekerinjr,
dat bij 'Iicb
H-an7c
WiJknlle
en
orim
Dera",
Y&Ddie~.tal
WIJ Zakken meel, 200 wbn
korea; 200 dito
deser,
nrlof
nagende
,our twee
YIlD het
w.lk pUDt op de kut lij mOlt aaogekliagd,
oral' men bevond.
llJet goed opgroeiden.
na~t
pleitten niet echuldilf.
De jutie lInnd laten miJden, daa eene oa 'lll7OlJU'hMi'ol
meel, 100 zakkeD ,u~lIr, 30 sakken
koffie, 6 buaen
Comité,
tel' oadersteuDing
Yan de
zl.l.
w~rcn
gepla.nt.
ZIJ
wiesen
wel,
mAar
droell1!n
afzending
TaO
aanmerkelijke
hen
echter
acbuldi~.
VODnla
Toor
Willemeë'r1een
Ibef, lW zakken mlehe~, 40 ukIu
beeebuit,
10 Damarallll1d, (lm den Speci&len Comaajl!~iI,
aallko~~~.
Port Roek of Mn ander paDt Yroeger ook veroordeelde,
drie jAren, en yoor () .en Pretoria en aDdere midJelpllDten
yfc~OI~ ~rncbt cu dan.slechts
bIJ tuSllohenpooze,-.
..
V8\en ruDdvleeecb eD varkeDITleeecb. «10 lhe. gekookt
bunnen bi)ltand staat te nl~llIlI:en.
PalaTIne
kapitein Lon be- ne..... een ,aar.
111Itercourent, de gebeurteDi_D
'
~Indehjk.
had een SChip, dat den monnikkin
hUD
ruodyleeecb.
20 III. pe tronen,
10 anken
wijn, 4 .. lIen, eD om eenige tonnen
omlrent h.t lan "al breDJtICOb U.tAnillder en Html &"",.",l1li 'Werde'.!! be- bet gebeugen terug,~ en
k'llen brllodt'wi)n,.fI()
.bhoofden
wIlter, 26 whn
JilgeImatigen
voorraad
aanbragt,
eenige frna.ije
yoor due dlrnlt blostemde echip te
pr~'TU~"~'"al. yoor b.t 1I'.lelacllap, elat tot schuldigd yan inbraak in eea kanli4!'n en YIla di.r;tal.
deze omstllDdijlbeid het
aardappels eo UIJen, I li zakkeo geret, hner eD rog oPfledl1tgen u 'te nrwJttigen,
dat
dirul ven aan boord.
Een der zendehnlgen
plantte
Toor de Trakboenn.
Beiden pleitten ni.t echuldig.
De heer Inaell re,. op hUDDe )Onj!'8t. poginll'en
~oor zaad. en eene bezeDdiDg ToerclU\e, pUDjUm., de Oouyerneur
uw yeraoek aal TOClrle"-"f!n
~
zaden,
en.
de
proefuemlllg
gelnkve
j
do
wijIl.
Pal"ue
aal kapitein
"
lCheea yoor de gnaDgenen.
De getui,eni.
bragt aan roepen te krijg4!'n, terwijl
liatoeD>,kaartjes draad rn D,"ldeD, loot, peper, ugo, Kommodore
Richard.,
•\1&D
lDluuq.,oal;Y&lilA"ID
Yall de h"ran Hlygaal'den
bloeldcn op bewoudereu8waardige
"'IJ~
merkelijk
ÏI
tOIfenomea
bij
het
liebt,
dat
de
ge'lLngenen
iD
de
kantien
til
i'DI
k&Ddelaa~, graTen, teer, 1J14diClJnen, 1 kilt groe;.ttenbealiiIIing deler aanlrelpllenbeid
.... '.n .......
ep leverden
heerhJkc
drulvf!u op Groote
plan.'
'Waren, ea dat een Tan de t'Wee het nn.ter
(\Ii ... deDzeUdeD tijd, toea hij bet
&ad.n, enz, rDI., eDI, tej!'en eeD totaal ,aa omtrent
ll: heb de eer
~g~8 wl':rden daarop aangelegd
met behulp der ~
IJII'ODjlen w"'.
De
;nrklaarde
de lI'eTan~ en tuiginjrllll TaD vrede en Trieaciechal~,
£1100. ale den .enten uitleg, waarbIj meetrn worden
Mijnbet>r,
&&Dnoeg om hem in ltaat
achuldi, aan iabraak met voornemen .m te .teleb
!pdlane~,
8?n do Zeodiogstat.le
V!l.l1 San Gabrlel
gnoegd d. kOIten Tan bet beTnchlen
der CAnlit1l4
Uw geboorlAme
te ondrrateuning
in bet
VODnil lee maAnden m.t d _nll'1lrbeid.
1$ het dlstnkt
Los ,ADgeles.
en Cd betshni
Tan nnchilllend.
leden der Expebi
jeen
koiDst."
'
J".,. &ptmtber ea J"ck MlltltntN, beacbuldigd ,an
dllJ~, welke nie\ .kunnen wordelI I{erekend op miDder
Wel-Ed. heer J. O. STIIJTLnl,·
Do druif,
die oorspronkelijk
geplant
weM
la dele door nieu IfIlJIOll'entlUllfte VO(lr.tillll,,,,,,'
diefstal, pleittpn niet .ch.Dldi,.
Daar de TOO
.te
dlllJ dUlleud pond
In bet hovenj!em.lde
bedrag lijn
Kllapetad.
do zendehngen,
wordt
genoemd
Los Ail.
.teo",~ lNthooren &aD de 8WXJIlnJ en getuigen in drie laU ontbraken, welrden &ij nt- Sir B&rt.le Freree mBt
t.lIlnkoopeD
nn 7 paarden en muilezels en Yoera(Ïe
moeten aan ballf ..IIUiD:lnercl worden, 'W.nneer 0....
en WIUI de eenige dlo yerbon\vd
werd
dIlden all ... bebnlro I
~n.
-~r~pen
eiech&.
Zonder
KapitfJU1 WlrreD
ND
C.
Jfor.nle, tot b~t JRar 1820. Op dieo tiJd werd
dillif wordt niet
JtlfI*
Walter
O·Bri
....
beac:huldigd'
Tan
• J e. j?oedereD
Jn met zorg gekocht, Tnn de beete
wGnÏJ daan&D
yoor brandetof
YOOfde dia, met
nel LanyoD," zegt
nlenwe soort inge ....oerd in het Sono ma dal
enl., pleitte
ni.t acb
1"'l1'ahtélt eD QP_d. lI'oedkoopele markt.
terupie,
aantal der lieden mogt ter..,Toudig Vo!ruecbllWd," hebbende
BeDelrik
nrklaarde,
dat op
naar
men geloofde,
W88 aangebragt
va~
Ve br8Ddlnltboot,
"".&rua
TroefC" is m.ldill8
lleenll
gemaakt door de echendul'
Tan
A pri~
alla lija raam treklopt ea
.IlWiLOC~lflll.
Df! Illl'nWO soort en de oude van cie
... m8I\kt, w~rd .. nJ.bra,t
d90r d. SwaJItItD, eD, na
kapitein Lo .. inetrucafgelegd
werd
tijdenl
bet
land
ae1''''''lPtl bad.
Toe rl hij naar de
~ellDgen
vnn Los Angeles zIJn oo:C bekeod.1I
eellljl'e yernDdellligen
en heretelhngen,
&aD boord '&D
Mljllbeer,-W
... 100 goed. H. M's
ti.
!feTeu
d., CMWtiJIa nau
gebied werd TllIiIUII.ara
de.. er niet 'W". etak ... "alia" .... Uarer llajeeteit'a
de (,h~I1IQ gepl .. ut.
self. aamen met d. daar1óe behoofe~dfl'
ollJgs- ufCallforolscbe
druil'eo,
en makenn4g
Tafelbui,
Ce
laD
k ...
Wijst op bet TerDlltAl'de dokume
k in h.t onderlijf,
Hot ComIté. ,erlangende
d.D juiaten lard der se.m&DDing te bachOUWI!ID ala 100 nel "OpllJ.'
ee derden
alt der opbrengst
VIUl den S~
rend • ..-gien..
Proclamation"
bekend en aegt,
ea twi.tig dapa
leuwe lOOTten zij. iD gevoerd, gedeeltelijk "'411
I
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II' Europa,
'fooml r »UIIscblllnd.
vn gedeeltelijk
'fan
• de Atll\nbscho
Staten
Op het oo~enbhk
worden
• 200 SOQrlCIl van druiven e-eloHltlkt m Oalifornië
no vorstaudigo ell doeltreffende bcbaudeling
TaU den wijnstok,
en het bestuur cn do verkoop
TaU
deszelfs
voortbrengselen,
sIJn van
boel
laten
datum
1[1 dezen
Staat
Aid 1nl' outbreekt
nog de Inllj{durtgc
ondervinding
van
aDdere
lnnrlen
zoo lit men uo"
met groote
moelJehJkhetieu
I Il
t e kampen
hebben
Ten
\'olle
do helft
del
wlJIIg'lIardell
lIgt
III de
lago landen
.In II' men vcro"r!cl-steldll
dat 21J
aldaar
de droogte
het best Wt'êrstli<lll
kouden.
}(en
bevond dat dit eeue dwaling was
O'fernl
op du stede hen ve a vali het binnenland groeit
en
bloeit
de WIJl stuk
zouder
besproei)lng.
Het
was vroeger
UI' gl woonte den "'IJnstok
te
.be~lCtCll
maal overal heeft meu die gewoollte
in bet ,,1"'t'UIcen laten v aren, daar die IIIet alleen
ennood 1"" IS max I schadelij k voor de k rRcht
"an
de~ wijnsto .. , en tevens den fijuen smaek
\'an
dt lJ wIJn bederft
\VanDeer de wlJI:stok
eenmaal
vastou
voet IU den grond
heeft, kan
, hIJ de lange zomordrcogtcu
beter doorstaan
dan
eerugo
andere
pl'llll, maar
IIIl! hem
wordt
g'C\HI t , afh mk elijk
te :tIl" Villi kunstuiatige
beSpfO"II'U~
(an
\\(lnit hIJ beroofd
van ZIJl!
lIatnor!lJk
instinkt dat hem beveelt ZIJl! diepste
wortels
uit to sch eten uaar 'lie plaats van waar
hIJ zIJn voortdurend
vocht moot krilJen
De
ToortrdfeIJ)ke
smaak
van l\ IJllen, du') nit eie
bel geu wordou Ve rkre!-(ell, si rekt zonder t\\ IJf,,1
tot beWIJS, dat de verbouwing
daarvan
moet
worden
overgebrngt
naar de goedkoope
en
l11tgestt'ekte
heuvelreeksen.
waar de goudmlJgen,
welke
eindelijk
evenwelDen zIJn gde,.:en,
\\ nut het IS thans ten volle
de productie van een
bel\'l'zen
dat de WIJ' stokken,
~l'pl.l[lt
op de hadden
riI'D WIJD nit de drnlven
,an
hellingen
van beu \ els, zoo nis In FI lnkrlJk
CIl
heeft
DUltschland,
veel groott'r
succes geDieten dnn de , Dnella Y IBt~" maIltschappIJ
nemmg
wet Kloot
succes
voor
WIJnga<ll Jt u op upene flIk tcu
De WIJn IS ....at te z\tal\r, en
In Cahfunlle
III lt de ''',IlstO!. :II heel 1\eIllI!{ 1863
I&gtbeld en de eth~rlsche
hoedallIgh
door de gl'lllcn
'ran h, t wed. I
H()IlI~dan'l'l'
beste IDge~ oerde brUlschoflde
WIJ
hllldert hem lIIt'l, en hl) lijdt Cl e!lLL'" \ an storm
mill vall de bl nlschende
Catl\\V ba,
cord
en
lI'lDdell, en ook IS bd IIIl't noodlg de bilderen
soorten.
die vervaarJtgd
wllJf,.Jeu ID ue
te laten nfplukken,
om aan de zon eeue kans te audere
Atlautlsche
sta en De prljzcn
d, r Gllifoluische
gevcn om de drUl.en
rIJP t~ laton worden
wIJneIl
veranderen
tell.eus,
mallr
IS waal'~tak('n
"orden
gebrUikt
slechts voor eeo kor
schlJnhJlI;; het eeUl:Z0 land waar WIJI~ 'Olt
goedten tI.)tl, \\ant
de \\IJn5tok
verkllJgt
dadelIlk
kClop<'r IS gewce t dan melk
~jhge
laren
snik een krachtlj.{ell
stam, dat meD de stwken
Jreleden
kon men
een gallon
WIJ? te
.poedlg
kaD afscbaffen
Ook zIJn de drOl ven30 cents
slekteu
van Enropa
alhier DIet bekeud
MI\IU' AnahellP cu Lo>! A ngel611 koopeu
(lSd),
ter"IJI
een gallon melk 50
ts (:!5d )
e~n heel kl~llle spr lIkhaaD, die tot nog toe het
II alfilll
u" g111S hel ft bezocht,
beeft lO eemge
koette.
WIJuen
woruen
'Vroe~ oud ID
SIreken,
zoo ,\ls Cache
Creek
en "'onoma,
be_
drooge
atmosftler
van C,.l&fofIlIC,
gonnell bet gra.a to HIlaten,
wanlleer
dit IS verIU drIe Jaren tlJds op eell punt k
welkt, en dau de wlJng,U1rJcn
te gaan bezoeken,
Jaren
kon \Vordell bereikt
en het vertot'ft
bIJ dag ondcr hot blall, tCI'\~IJI ID acht
Derbalve
honden
de verkoope
lf b
het d('~ nuehts de bovenZIjde
vermeit
Het In
het ~1~emiJcD tot het derde
Jlla
sekt
venlletl;!t
de nr.ta"kracht.
cu, !lIs hd nwt
dien aftappen
voor
verkoop
Ue Ul'."'HU
"ordt
"egg<'Jaagd,
vellllcit
het dt'n "IJlIstok
WIjnen bevatten
zoo welOlg znnr,
Gelukkig
IS hd l..\\oaJ
ennwel,
Diet zoo grout
wor.len
(l'enrl~se,r"iilOI:d
ge'l\eest
dat cr ontstdtellls
dool' IS te weeg gc- kellJ k knnlleu
Fr III k rIJ le worden 30p gallons WIJlI
brugt
eeue Dltvmdlng
van helstelmlJdeltn
\ IJf "dlons
brandc~
IJn genMakt
lS u
toU\\ g-ezd
Do bodem Villi ZUIdeliJk C,LUlul-':l IS het ovcrheClscbel!de
Jlfolnw
III
bIJl ,llllie dlRtn"ten
I~ klachtl~
111 III
('" acid ') ~n III C",lIforTlle
~e bt:5UlódJeelefl
vere ~cht door nen "
lok
pond
CalIform8ch
mout
ZIJU
klaar die mlu of me~1 vulknulscb
18
let derd
tot veertl~
pond
!!nlkor,
derdeJanl
bq!lnt
de ITIJIlStok vrucht le dl 'r. I, tWlIItIg
In Call
en Ht het zes le en Zt I ('udc) 'ar wordt die ceD VlJfll~ It tot tw 1_ \ I" pond,
llIt"t gedokterd,
tI''' orJt geel! kieuI,
fhuko vruchtdruger
en heeft gecne
beschnttlIIg
of ~Ulaak gei'(eveu dool' k,YlI.kzah
ID deo winter
noodlg
wor,lt
voorzeker
wat bmudewlln
Het gl middelde
gel ti \YIJlllltukken
op eeu
del zoel!'
\\ IJIlCU
GetJiDiretlUe
acre II! oml I ellt ~iOO,\\ elke 0\ Cl hel Illgeme~n 800 aan €er,lge
laren
IS er Jl'cene Il1Islukklllg
"'.. w .. ,.~<
gallon8 wIJn leverelI, ~n t'l'l'lUtlg dito brandewIJIl
~ lJnoogst
ID CahforUltl,
C'll er
ZIJ
UIt bet oVCIschot
Uo dlUIYCII wordengelVoonhJk
gekocht
dool' Jeu \\'jLJIIUkcr
eli Rall ZIjne pna
zeventig
Jaren ond aall de ZendIllJo<;''''''l'''U''"
nis OOIt
scboon afgeleverd
\f'or umtrent
io.> ce lt (3i;d ) gezoud en vrnchtbaar
Ile wlJllen van Ca1&furDitl )!'f·llJk~en
lier hondCId pond
I" lell dnlzell,1 pol! I he\llldl
Spanje,
HongurlJo,
lJrlekenlal!J
men ullnu\\",hJks
lt n pond
nut ve,rot
Hl Het
eerder
dan op niC v Il
ge"fOlg bltrvan
18 e('lIe gloote
bt"pallllg'
vali Constanti1!,
ItlllI"
en
UnIlschlRlld
Maal
IIrbej(i, bUiten hetgcell hd gel)! Ulk IS III de mpes!
zullell
Amerikrulllschc
prod-ucen
be~nn!lttgdo
plaIltselI
.nl! tUIOpa
lJuItclldlCn
beste
soort vlln WIJneIl leveren,
18 hl't
t'! II 11:1 Il bor~,
dn t
de Wij lien
beter
houden
te trnchten
bOltcnlandscbe
zu III 11 liJ n, "all I, tu" IJ I 1'1 eene grooto boeboutsen en zIch met 1)\ Cl toeleggeu
'V~lheld
IS dIe I'ld beilOeft te wordt II ult,.:elezen
dlll~ vnn nieuwe
soorten
IS 'er veel dat I III In volmaaktln
toestand
lIaaI
van
de druif
In ,
de pt rB lIorllt
gl z )udell,
tel WIJl bet locb DIet tr,effdlJkhelll
klImaat
'l\onlt gekeumerltt
on'folrnal\kt
g~noE'g IR om to wurdell ufge"ezeu
'Val1neer
de nilge?! dltl
II llll"tm nnar het perllbnls \'ol'dull
gebrugt,
b, f ooren ZIJ daddljk
le
worden
gepcrst,
eli 1Jl('1I moet
ze zelfs geen
nacht
laten blrJven Rla lil Deze opemtJe
IS heel
8ell\ondlg
Cll wodt
gewoon-lIJk uitgevoerd
door
HICIIMO~ D, Donderdag'
het trlpptlu
Jet llruIHII
(zooals wordt aangeII J het puhhek dlnt>r, dRt hIer Jrlstere
toond In eene prt nl ál" lItt blad J.olvel t) of dool' ge;z' fen aan den Kolonialen SecretRn~
reur-"eoerRal,
werden
beId~ heer"n
eene lrapmacullll
()C'7' 18 volstr~ kt gesIIc IlIgcont\au~en
O~ nolonll\ltl ::;ecr"tl\f18
wlkkclde
geschiedeniS:
ZIJ be tnat e('llvoudlg
nllamllte d~r III de l8Jlule Z1ttlllg 1)f'!~,l)kt~ne
UIL drIf! cylrnullI~ v '" gt'gotell
IJzer,' t71 ell daarten 1I1.n'.
Ill] wIlakte met bllJd
van, die van dezdfJe
gruotte
ZIJII, rollen tegell
den 'foorapoedIlleu
toeatl\lHl der
elkander
IU, de derde
IS bOl en op deo belde
bare geldmiddelen,
welke d"
anderen
en hondt dele 11I1,1rbcu.dell
UelMtstell
den ID het voorWRll1l met .nr'nr·"' ..''' ....
steken
heel "-(,IlIIg 'oorUlt,
en zIen er Uit als keurde de bekrompenbeid
af vlln
opzigte '1\11 het betaion vBn een dl
een wafchJzef,
zoodat ZIJ lo dl nlven stnk maken,
gegeven publtek kapItRnl evo!'! Ria
maar
OIot de pitteIl,
\\1k'lldoor de smaak 'an
liet
den
WIJ n beduI I eli zon
wordeu
Met
deze IpoorwegmKRtschRpPlJen
dil' dat dIl 8poorwegen
Ill"t, z ,n
machllle
lwnnell
twee manDeD gemakkelijk
\'I)f
loudon ophouden,
mllllr Z)O snel
dUizend
pond druH'clI
op cen da' trappen
III worden d,)O~ezet, nis voorzlgtlgheld
Enropa
ZIJU de ~evoelens
zecr verschiliellll
met
held kVllcl, Il nRIl de hl\nd g'pven, t
lx-trekklug
tot het \ermalen
V!l1I druIve"
met
l1Jke be@t~mmll1g
Spreker
gl'1lLJe-l!tel~pI III zeld , dnt de l\olon
machIDerle
of met de vO<'ten EI" ordt, evenElll'ope!Cbll bevolkIll.! noodI'; blld
wel, algemeen
erke"d
dnt hot vcrmalen
met
\\ en~cbt"
den cyllllder
even goed IS als het trappen,
als ders en nmoocht.iJlldon
vl\n boerpIl 10 ttl ,"oPrcn, en dez~n
de pIttcn er IlIet dOOI \\ordell
stnk gemllu',t
stukken
\"Rn ~escLdd('
Kroo1l1aDt c
Californl<
le..ert
\ell brUl~cbe[ldeu
WIJII op
producente.l
zouden w"rden en de'! II
anders
gezegd"
AmelIkaansclien
Champ 'goe " nrmeerd~r~n
M.t oolrekklDg \ot
De muuler om ellcn te maken,
wf>lke !log al wat
polItlek zelde biJ, dllt de Regenni<
verselllit
V'lIIl
de m ~r eCllvoudIge
malller
van
had Illgenomen
Htt .erbhJdde
hem
geen geraas rn,\kellde
wIJnen, IS als volgt
"0, en &IJn IImbtgenoot Mn!reboden adree
la <lIt upzigt
Het Will!
witte
IVIJn nit I'erst;lllllen
le II l)ngaardel'
WOl dt onder8teunde
Regenn.;, dOl Inlanders
op te heffen en
zoe \ermen
d, dat :;1l,111 IJ p£ zelfs
1:;001)(}
en
\'an
hen
II n tll~e
burgers
te
gallons
\\ orden
vel krcgc u vali precIl's dezelfde
door toe te
geven
lIAIl
hunDe
"Q,<It'fi,n
.. 1,,~
kWlhtelt
Deze 'IlI)!1 "ordt
dil II IU nten
gednnn
z"akbeden
en
hartstogten,
maar
WHuruIt hJ n:l eel~ zt>rgl nlJI~ getoetst
te ZI)n
het g~brU1k vnn OD.ze hoop,'ere
met den
'snIkerstofllleter,'
III
bottels
\\onlt
te verheffen boven de
ged!luD
Ocw \\ or lell geplaatst
up I ,Ik ken 111 !ChIlPpij tut Be!ChermlDg
der
eeue warme
kamer
ah\aar
het proces III de zelfde doel op het oog, maar bare onU'''~!!'\A.ut:''\A
de omstandig beden dezer IMk bel"tte
'fernlJderln~
del' \\ lillen begIlIt,
('at hen doet
bnllschetJ
Zoowcl
het \nllen
nIs het knrkel!
dalt de ge d""5,sllln dle zlJ '°rdl>rthdl\lU'tIdnh
\ •
te eurste lt
,jpre k er be wee e a
e OIll~W~'''''nI
gascbIcdt
JOOl' maebllIcrw
Vann,er
de WI)lI moet 'Worrlen doorgezet voor het wel,,}n
18 beguunen
klanr te worden,
worden de bottels
ZOOWllll\ls voor dat der mlllndel1l zelveq
met de kUl k h(,Tlcdpnwaarts
grplaatst,
en het
federntle betrof, lelde hij dllt dIt een
zetsel
verzam( lt zl.Ch lan~lamerheld
nabij
dl' op Ilpstadlg'e W1Jze zou worden nll'(!'p.,JOR''''
Rnrk
ilIJ de I naste \errt~!lIlg
neemt Iemand
eene benedIgende
IChlkklD'" WIUl
elke boltel zacbtkens
111 lIln
hand en sllIJdt dell
land
Het verblijdde bem te kunn
draad
af, \'f!llpmede
do knrl.. aall
de bottl!
:\hOlstene, Z E SIr Bartie Frere,
'Verbonden
IS, ter\\ Ijl Ill] deze laalsto
111I'ene nni!t~ Int'>dtebellirootet8k harmotnlke te
ren "a
I\n;;T1J nMp U
LAJ(JW"L~1l
\V e~ vhegt de kurk, elI om
k Ieme kast IlOn,H
Prokureur GenerMl werden U.,su,.... 'u,,'~J"

saak op
Dle~ sijn
der

e)

CorTupmtMnt.)
2() September,

or,.rbool'd

1879.

in.

PBTRUI

Dil

Carnanon.
eu eerate
'foor Beaufort Weat.

Pl\ltlflllellt

uwe kiezen
en nieuden
dele ~elegeDheid
waar,
kom te heeten. DU awe
in het ParlemeDt .
lij'nkbaar.
God u gespurd
lmlcll:~1
ga'fen gepchonken heeft,
en veel om"llttend
werk
''' ........tidlnO' deslands
Mhoefdet
dat UF..erw.
DAAr het Parle·
het onderWI)1 der
en Mkwaamheid
vooreerst 100 'feel
en b6langstelting
mEll1eleO,eQ~z.ntl,..r,rn~ld ..n. dat het u} eeD
voor deze zuk met nog meer'tTiimt~ij.l'bleid[d
kracht te ..trijden, totdat gIj
nl.ti_innina
behalen lult.
de bandelingea
de.
de rapporten te behet onderwijs, ook
lands' getrouw hebt
on,del!1le,~lk'IM~D.

In nrbliié',
dat noch de
gevoelenl
iD de pak nu
vallen en ,m&lld tegen
meuwlhilldtin
u he~h6n
te heden
of UW!! roeUEerw
wel overt igJ
de tolk ziJt 'f1\O dUlSeuIOJ, WIJ weteD het,
In het Parlement lilt
oudlg de dierbnarste belAngen

ulit

vr

I

dIlarmede
hl t bl'tlllkscl
en becl "clmg"
IJn Nil
wordt
bot 0\ t'1 g-f'!:;CVl'1l a In eene andel \) hAud
die cl' eeue kiellle l><-pnaltle hoe\l'eiheld
81 oop
gemaakt
I ln kandIjSUIker
III gUOIt , do .Jolgende
man
plnatat
de bottel
onder
eelle
macblne.
lI'aardUbr
ZIJ gemakkehJk
wordt ceknrkt
dool'
een fOlgende
wordt
de drnad
er om "'edaan
'" b
en dau "ordt
ZIJ nllllr een lager VCrtI ek gc rngt,
waar
\\ IJ lJi) vvO bottels
aan
rakken
za en
bangen
met hare n.nzell
naar den )!roDd
H Icr
wordt
elke bottel
zes weken lang cénnHUlI pel
dag gescbud
dOOI manDell die ml\.8kers drogen
, ,gUl bnnne
oogen
te beschermen
wanncrr
een

I dnft

I
I
I

I

toclreJuIcbt

ORAAFJo'-REIN';,T, JJU'IlU"'U"'!r,'~~.)V
Plot!ehn!fe
over.troomillg
d. rlfler,
de hr die den post overtlrllJrt
wegltlltle,
sloeI!' om, eD de
P08t[ljé!~t,~r
e1'll bezt>erd
VIJf ZAkken lIJn
nKRr men le'"'t nUl Port Ehmbet
en ';)IfIlUllWliU\'a..
Zware rege;s,' wet bedrtnglng 'fan meer

Klsa"

Town, 26 :::stf)<\E'ml>er.
Gisteren
werd er dIefstal ID het
ple ..gd, nl van £2~ can gllid en "tr
brle,en -Prachtige
regena
ILl lUIS

Godll besteu legen te
wIJ de eer ona te Doemtln~
Vnenden
ZEerw.
dat zeer gemoedezoer bemoedIgend
was,
neder
-Voor
de derde
Ik zulk l'en ontvn.ngst
maal ala leeraar
en nu als
Ik dank U hartelijk
voor
nj:\' en waarderIng
van
Parlement,
alhoewel
Ik
IJU pogmgcn
maar zwak
~u tegoh)k
medodaelon,
heb van den stap dl)or
t Parlemen~
te gaan.
!.lcn
t tiet
Pa\-Iement
zulk een

... v'f!liitnrlipn

11""""<-'''''''',

dat een leeraar
danr Diet
daar
onbek\\aam
zonde
ikon of het Avondmaal
zeg, dat eOnlg leeraar
t toet
gebed geo~nd,
u.'."'.,'ni· ...n een 8lecht
woord
beleedigen.
Men beeft
met
znlk
een voraoh_
zonde,
dat
IK, li" eenl
_,,,,uUJ,e,, ~ bedallken
zonde
alle eer behandeld,
door
deel door
allen
gerefa tegen
verwachting
n de zaak
voor welke Ik:
f Par113ment wns gegaan,
het gevoelen,
dat door
taan,
dat In vele landen
merika,
Holland
en elhondt
on dnt ook III
van dUizenden
met
dan ooie geen plnn te beW op mijn
post
ZIJn, on
mt>nt deze
I:aak te beoverwilUling
zal behaard
WIJ dau,
dnu hebben
WIJ
I lt dan k U llogmanls voor
aall
_n, ....... " een vrlondonmanltJJJ
ter
gcgeveu
-OlJTr~'P0ll~ecretarl.8

Hl

hier

regt

If':, doOi Utl on de Molteno\\ as el' eeu dlDer ter
n&I~~t:ift1ubuI8 ~BIJzonderheden

nommer van IIW geeerd
Id "Stellenbosch
Gymen onderteekend
lf Ovo
"
nc;;'1","~,.;." en hd der "StellenDebfttml{ Society"
gedat wij op
den verwRllndeu
_,'!l'In'" ZI}n geworden, eD Ik
van bet een en aDder ommerken
Volgena "O'fO'I"
overtuigd,
dat hl} ge.nl... '·"H..n door hem reeda &&D.'
$nll8Chen I< Reformers '
, h.tjttlen
dUidelijk
g~rekluge
kennl8, dUI
de IMk heeft aan den
bet spreekwoord
hooren liaan, mMr weet
N en
vandl\lU' dan ook de
I nis op Inlk goed gemg
Vergun ml] u te legigen,
den bal geheel en RI hebt
lell't, dat wij,
" IlDtibOll<lI'1ure ledeu UltnoowoneD, denkende, dat
';:>lle'DRluellJk loud.m
kunuen
11gene oplOle II}n,
d Die ed"lmoedlge,
'ferdieneD, kwamen
11"11 vermoedt,
de
hartelijke
be"""_"H'I nlr Item den
te gemoet te komen,
onnoodlgbeld
'fIlD luik
welke nieta and.11I dlln
'fan ét!n met 'feel
, die biJ de lutate
het onde ste)eel der
om tot President
urgesteld wlUl gewlUen web!u, wat gIJ
leden 'prekende)
met te
avond ~den
lij DIet
te makeD"
Bedoelt
giI
ond de nederlaag leden en
ge"orden liJn ow andermaal

ingelicbt, 'VergllMtn (P), u
lij mitlchle!), uit hoofd~ "fan het ,elri:t.. ileren~leiJ,.n
dien alajr. het raadaamerllfOllCbt
er maar liever
te 11h.iKen I
Hoe het (lOk &Ij. gij "eet het
"OyO," eD gij siet dua, d~t de ~onoraire leden
,ierende dien ayond de vert:arlenng
""IiIiIIteIl.
derhalve IIle, luik een ,rpot wa!lglpel
voer
geweelt
Iljll om nOlI' eell8 de dl8CUllie te
komen bijwonen, hadden lij lulka nood lA' lI'elIICUll.·Eu dan apreekt aiJ nn
eene "lflonerilke
aiog I" Wel, dat de .. Reformers" de nv.nno,nul"
behaalden, kan en lallliet
ontkend
hoe hebben sij de o.erwinnÏDjI'
behaald P
avond toen het onsrelukkill 100 kwam, dat IOlnWIg{tln
ftD de "anU-Reformers"
IIfwellg waren, m.lA"IIeD
lieh de "Reformen"
die relegenheld
ten
oTentepidE
one, en 100 gelukt. het hun de It
weder in werking
te brengen,
Eo hAdden
.leehta g.
Id, dsn louden
inj de "Bill" den
genden a'fond reeda weder hebbeD kunnen ui
daar wij in de meerderheid
waren,
maar wi
het der moeite niet waard, sijnde er fan
daar de "Reformen"
hun lID niet
III altiJd er op UIt louden liJn, om. zoodra
stille A'el~Dheid
Ilch voordeed, una nn.nnjitnl:Ia.IIl~lI.
te tarten door het Kedurijl' weder inbrenllen nn
form Bill" en daar fir dua 'fuortdurende
oorWIt
dragt in de ureeniging
louden lllij'fen ~--_ ...._._....,.soo dachten wij, dat JO plaata Tau
&'fODd te pu knkeeleD,
wij onIOn
niet alleen Duttii'r,
maar ook nrrewell
... nlften~ll):il,r
kollden doorbrengen
met den "Reformen
teugel te guen en on8 'fan hen al te echeiden,
&iet rij dllll, dat gij, lt Reformen,"
het !Ileer
onse toege'f8Ddheili
dan aan ieta auders te
hebt, dat lrij de tI Reform
JMI" tot .tand
kregen.
Eu noemt gij dit nu zulk eeDe ,,""'"'''&«J'''
o,erwinDinjl"
u 0 tempora, 0 mores "I
ZOO hebben wij onl dlln, gelilk reeds door II
'fermeld il geworden, weder eene
bet oude atelsel opgerIgt, die 25 8 30
mj beboon tengt Mn onze nieu,", " ..._",,.,inl1
num
van
II Stellenboscb
Gyrunulum
.<:1... .1... 1.'
Debating Society"
gegnen,
om due twee reeleDen.
nRmelIjk: ten eerste, om haar van de
heltaande
'fer6llnilZ:injl'en te or..ltirscheJ.den,
tweede, omda~ Wil geeue IlDdere persoDen al8
in onle
'fere'eulgtn!!,
opnemen,
dan
de "
Students"
en dua met, zuoals d.
u O'fO" wil beweren,
om den hi)0llen
naam.
Het verblijdt mi} zeer vertier te
.r ook our
onze nieu we ,ereenlglnjf
eeue
lOl lebijut, en wIj verhts1Jgsn
ons, 0 I zoo
het vrIJ Inldemeu
VIlD de door, oDw.eders
luiverde licht, wurm
WI} 0111 than!! bewellcn
hij OOI i. tr leven, en kM ol 0,0" Zich belrqeme,'
ne goede ol debaters,"
zoo kRn ook Ik
roemeu op nncheidene
uitmuntende
onle led.n, dIe leker m DIets voor de V""'·fP,.rTPI1
spl'tlkers der" Reformers"
onderdoen,
mIJ alieD bekend
WIJ behoon wel Illet
" dmDers" eli "picnics"
In dil laatste dAll&n
waarover wij OCII deo kam kunnen opsteken
Ik denk wil bouden IIns maar een weiulg sul,
WI} er nu overtuIgd
zIjn, dat de bloei
eener DisputeenereenlgJngIIIl't In hare"
" dinnerS"
gelegen Illn, en ooie mlf~schl,n Uit
da' niet te eeniger
hJd de welbeke!ldll
doch
sp~euk op 0l1li lOU kunnen worden
toegeJlMt,
lUidt,
.. Lldlge
vateD wnken
bilt
grootete

Aanlteek'h)k
WRI die 'tTtlllgde ,
'k TUOIl' 'ferder over atraat
M ..t dN<lmSn III bet harte,
Een glimlscb op 't geJMt

Em Jurrd
II

Had ,k maar
De IChriJfkonst

flut

n••li'hli' ..

n,'"

is een
lal een dier fraaie
Waarmee
men door de
En groot fortuin kau
Toch is 't gevaarlijk,
AAn vnend en

En 't IS .811

~1:~:!:~UJ;
..t:A;:;~":';'

I

reel te meer, meQ.~r,

Alle. tnl /,.al te
I ,er~llr m .. h~'f .toorl oYer J'"

_lO

Man _" Je doel tocb ook alltl8 leo halve
., let te urim ym
Hoesten,
hefde, brand en zorgen
Bh}ten

aelden

I"

lang verwrgen.
OoKPlLATOB

Ministers hebbeD l1Ot)rll,lAti8
Te doen en veel
ZOO mogen le, ID
Gerllllt eeu
Maar IIChnl\'en
Maakt IOmlljds
Dat men unts!ag
II Iind
Ik "'flnr niet d",Ih""~''''Jl

Gelnkklll

IL

Drakenstein,

1879,
VIvat lUgtna

I

Duitsche Duellen
Van BerhJn wordt aau da N, R. C het volg elll.
.. emeld :r' ODder de DUltlChe Itndenten heeft men nooit 11)0
nn 'fechten ,ehoord a.la tegenwoordIg
Vroeger "Ide men AItooi : II IAat hen begRl~
ZI]
Imoeten Ilcb I\mll.""Ten
Gut bet lOme wnt krM, ~n
'h6hoeft
DI .. n dit llleL Z<.lO 1'111' lar op te nemen
@p
Ibun leeftlId II! Ol.. n alhcbt w~t te le ..e Irll~, WAt :te
18poedl~ op.,!eWLl~,tIlD lJlOlmukulIll!R zIJn ,",k I KII(~vallrllJk met
OowoonhJk
loopt het af milt "en enkewn !Chram
Later lullen ze ml8l!Chlen te;eno'dr
eel
j'ff'el ~I'l!'er 800rt 'fIlD kllmploenen etaan, en dl\n kan hftt
IVel1 kwaad Ill! ZIJ bebh6n IZ"leerd DIet vp.el bewegullf
ld mak ..n \lver eeu pl\J\r droppel.
billed"
Tbans echter h6i(mt men d. zaak ernsllger In ta
lien,--en
met zonder reden
T" Munchen liJn ODII\D,.r8dertll'D dllel!1mten leier
tot drie, en de H~ertlende, \VE~ens h.. rhahng, tot '\lIJf
mAAnden Ile\'nnit!m~traf
veroordeeld.
Sommige
Illlen hebb~n over d.ze "\)DnI~n eeDe ~trenA' afJPillren(ie crlLiek uitgesproken,
en (ltt IChljnt Toor nie studenton ""Il" 1III11Bp,rlDl to zl)n j!Pweeet om zich III
hunne hefbehbill'lj met te laten 8toren AUb"nl daam'
z eh IJleuwe J!"'vnllen voorlredaan, die IWCI1I
i.ap_"'''~;ng
of verlulnklDg, of zelfl deu dovd '-IIn ge'I'Plhadden
In de bIlIden 16\llIt me'! U!lrenwoordli{
clan ublt:
RI te dlllwlJla vnn duel. biJ de .tudeerende
l<)D-

achteraIadU

up d'arm

droe!!, &ij een
Niet ouder Ulm een
En In haar band seD
RoodbrUin en ~eed'l

nerlnRln ..~

51-8-9-4ï -Il 17 J
43-24-33-12 ó-45
20-34-43-40 36 Een
'Persoon:
22-40-23-11-18-6
Water.
16-49 41 I~ niet Tee)
30-3-5-2U 50 Is DIets
$i
J) n.
J"oor GelChtMIC/IMJleI'

Een RU88isch Il'enera.al der artillene heeft ID
eene IUU1merkehJke som (ID Engelech geld bel:lIlQmd
op £8000) bIJ de &nk te St. Petersburg fu"IAnnn.,lIrti
ollder bepahng
~at dit bedrag dur op
hIi.JVtln staan &ot het Jaar 19'25, eD wel op den

i

lUIderen III \'oor oolllge dajZ'en eeu jeagdlll'
,,",,,,,,..n. bezweken
t~n l!'e,,,I,re eener kwebluur, die IJlj
tW.tolZt!vecbt RAnhet boofd had()pgedaan
"Hl I
gehad, 't 18 lammer \'I\n IOO'D 'fluggen bo~f"
heette het In de knDjlen "lnel' c,mfl'1ltera
Daar bolten werd er echt.er minder luchtill oVllr jretptoken.
ThallI 18 er hier in het hOllpltnal werder een' II\D ill
II Yan zulk een g.ltecht
overleden
Di, wu
lesde In den ti Jd 'l'A.ncent! mund
I Dezer dIlgen werd Uit Bonn ",eachre"".n, dat vooral
dur ter pll\lltle de duel. In v81'!1Cbrlkkl!hJke mate kieoemen.
liet Ileheurt I1U-I(1O 'ferk)lI\rde de beriKtgever-eeOlie
keoren 'I weeka, en Will III een lokul,
waar
men opzptteltJk
hlertQe
blJeenlwmt
llá,lr
wordt ",,'it m ..er de d~l!'en lZ'ebruikt. InRllr de kromm.
label, het Scllt'rmwAllCD Uit de mlddtmeeuwen
ED
ter\\ Ijl In Andere akademIesteden
dil pohtle \II] elk ~
,,"cbt tháns ernstIll tuuchen
belden komt, doet dit ta
Donn aleof ZI} cl nIet 'flin Mmerkt
lntus!:hen
lichten IIOmmil!'en den sabel met me,r
'foldoend.
en k"'z;"11 thRill de plateol.
VandAar clJt
men nil ook h"ort van kogelwonden,
gehJk 'faD dta
student 'fon Baue, te !'1Arhu~,
dIl! ten gevolge "til
znlk calle "erwondlDg
nAn het been eeD amputA.1lI1
heeft moeten nndllrl!'¥n
,
Ue .tudent Tllenzer, dill tot twee jMr ~eetlng8tr&f
'W'M \'eroordeeJd,
omdat hl)lI)n
tejrenstRnder
bad
doodj!'ellChoten, heeft nn den KeIler jl"T1l1JenrkJ'8j!' ..II,
doordien bet geblekentfs, dllt hiJ den U'l!'enstander Dlet
met opzet, mMr bl] qngelnk den ,romp bad ~.~
walll'voor de aDder he;n had ultgedlUljld en wMnoql
hIJ hlld Illlweigerd hem excuu. tt! vrAgen
Te LeIpZig,
het ook III ,.rli e~ begInt toe te
gaan, heeft let Gemeentebestuur
beJ>8'!'ld, dat led.r
bondel' van Ilt'n bler- of koftiehulA, die 111 'I}n lokll~
een duel of IInder gevecht toelaat Z()Dder oU'f~rwi]1d
de pollbe te roepen,
geatraft zal worden met
boete van 150 mark.
T. Keulen heeft Zich eeu student een kogel door ~
boofd gejaagd
HIJ pad een loo,enaamd
Amerr
klWllCh duel .angegaan
en 'WIIII ru.al'9p UIt Bo.
lonrgekomen
om van ZI}o. familie
atlChmd ta ntmen
Verlede.
week Injn !Ht lrfOOte plechtIgheid de_
dent
P. H eo InJn lmtid teu If1'&ve gebragt. D.t
oDllel11kkige JOngehng had wegeOlIltJDe
Idellull'l:eiiI
geschil met een confrater
geh,ld.
Belden
kwamf
o'ereen, door een Amerikaanlch
duel aan de lUk ..
elude te maken
Op de gebruikelijke
manter werdea r
er twee briefjes IU een hóed gedaul
P H. trok bil
noodlottig
D,mmer eli achleef aan ziln brUid d.~l
Inch chentenge'folge
nn nnt mOl'l8t maken Z'Ine lIfW"
ontving 4'en bnef vroeger dan hi} berekend had, ,nel,
de teretond nAAr hem toe, en daarop achoten II] Zleb "
um~
dood
)
In een badkamer~Je
een er a1bler bestaAnds badllI"
IÏlftlug heeft men een andent
deed ,nond'D,
ooi
weder ten ge'folge van eeu Amenkll8n.:h
dllel
,
wonder dat er stemmen op,aaa voor atrellgt
bepalin&,en teren snlke misbruikeu

J[(
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Din
Helt
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ea.

Vermoeid van 't Iware
Met &aIde en awf
HAd biJ de forscbe
Tut rWlten ne!erge8treJlf.

Wilt 8treald~n twee _uti,""'
Van liefde en ou(IIlTl:nilJ
Rech~ Will het lpel
Den kielDe naar den
T~.IAm''''*'t.

••

Wr-

Hoe 't aardig Tond "'0'''''.''''.
Als wCJl'lChool
Hoe hiJ h~t koosdeEn molde nBal' den

Een
V

soo

r'~(1

VrqulO

.r"".."",,, ...

13-38-25-742
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IlIJ denkt

u Waarom raneel }6'dat kind zoo 1"-"HIJ heeftlrelogen".. En moet dat DlAar 1'0 np dp:1 J'I'lbliekt'n we:r g J~
Dloeit }t! lIChamen "-"'\"'U J' S,:ns dnllk er de UáI
\'&0 de MutUAl "Voor Rfhuurde
,

No ~31.

27-40-~9-14.22-30-31-32-Ó2-10-3-12
37-14-21-'Ól
4-3-2-:.17
20-44-35-36

hij spree.

VIlO 12 Jl\ltlll Wt·t uJI1I'n j:'rIJzen gGUferneur
~ tnt..llittende)
KUIII, 'oude gek, IIL·t on! eens een ..;1 iS drinken op
~e beve dames
Geen Complullfl7l1 en

RAADSEL No 13~

LooooBvPH

18 moos-e-maar

pee"

Wdlk nuttljl' 'Voorwerp, onm18h6ar zoowel i de
hUlllboudlD!I' nIJ ,oor den wIJnbouwer,
wordt
weg'!lIllng
van
de
eerste
letter
eell
pel1loon?
Ingezonden door Cmu nRI".....
~•.w~.

I

I (Knaap

IJOVERr.N.

bestaat Uit ó3letteT8, en
van eeD der regerend tl

hinde"".

~Je I"

"Had ik maar

dit

EEN VJUEND DRR

MIJn gebeel
naam en titel
Europa

DIt! pApIIgMl

niet."
I Koopmou. _"

....

lhjnheer,-In
uw bind vlln 20 dezer zIe Ik
'fari II Een IIdmnnt der Gemeente," die teA'en
bouwen 'fao den kerktoren
IS
MIlIlr "
'Vergeet, dM hij )uilt fen van de
holpen heeft de twee honderd pood
",even, die hij Wist, dllt de toren nu zal
" Li4m8llt"
spreekt 'ran een gehJk front
JUist de persoon die tegen een geh)k
maar omdl\t Oom Frans voor een llehJk
II Lidmaat"
verphllt om er voor tle wezen,
hij Oom Fran. onder de plaik IItRat
En nu
beer EdIteur, i. Oom Franl! een mali nn
lA hi} de man om voor de ,kerk te lor~en
I\fgeloopen ZondIlg Will! onn.. kerk weer .nT' .... rmre_
dlkllnt, en onze gemeeDte waa Ileheel te leur
er W!lll eene grpote opkoms~.
ZI} '11'&1 onder
dAt de kerkeraad
zou IOrgen, 41\t er I'8n n,.,.~i1ItR.,t
lOU we1.en, en WIJ WIlren verphjl't weer nDar
pan,
Voor WMl', eet! IChnnde I Het zal beter
voor Oom Frans, om \'001' -dIl geme.nte
t3
dM iedereen op IIt~aat op te TRngen en tellen
op te ml\ken Ik lOU den laffeD brief nn "
niet eenll bellntwoord
hebben, ware de Bou
mlMle dallrdoor DI.t op onfatsoenliJke
wIjle
nIleD.
Ik MD,

•

Een .cATtmdM dIef

Aan den RedllkteU,

GHCO}lPILKIHU)l~

vttrlOJ)t.

VADJtB (op tW, VUJflardn!J vtm :JJlI _),
FI'ILIIlj
de lessen, die U heden werotlll jrejC8\'on, m~t
VIln uwe goede moeder onUltw16c.b,
In u w leu~lhj{ hllrt
j
ZoON -"llRRr,
!leve pa, Ik kan DG'; nIetlChrll,en.'

D«r _"

EBIi' "A

I

I

Eo Ik l ...,r Jt', det }é een ellendll:"e dootdraalJer
Uan W8I Je flTOOtI'Rder eeu andere ker.l, 'II
benll om de bRod ..n Uit de wouw te steken.
op tlell}~rl~en leeftijd nur A.merlkll, en Wil
nUlllt meer ieta 'Vlln hem ::-"hoord

Een un_,cach!,e
j

Ik ben, IInl,

[Wij hebben nog een IICbnJven o,er
wsrp ontvangen,
doch maken on8 met
van hovenltnanden
brief vl\n de z!lak at

I

"\Vat'Ml
dUID man liJD arbeid,"
z..o dacht Ik, dl. het ZRl!',
II Nil zullt: een heerlijk
UUn)D
Met lust gRlln dillen dag I" ,

raM."
Lllng 1nl! de ol Stellenboscb
GymnnelUm
Debating
SOCIeiy" onder het bekwRme "n,nPO'iUp
echllp nn den heer Oharles M
, die
het beglD liJn er 10"pbaaD In het crumeIllK' ....<
nnSlum, zoo hij U1t1tek bevon
heeft ondel'1lChl"lden, zoo wel cl
be~RAldheden ala door IIInIl
Jkheld en
htld jegen. allen I HIJ stRllt kandldl\Rt
MD8wnde
B A EXIIIQ.en, en WI} weuscheu he
lUCCel!toe III IIJns ondtmemlDg
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ben __we

deze wl¥lk alhior geweest,
Cárnarvon,
Hij werd
deel VAn zijn niendéD,
ouderling der gemeeDte,
adres
voorgetesen
\VlLLJltK

M..'\IIr 't meltJe stek do handJ'"
V?l unft nur ,ader heen,
En \Ader ku~ttt 't kindje
Eo \'Nuwt}· Iwf m. teen

P

hij_nI"."

bqttel
ontploft
ZIJ
verlIezen
percent
met deze geschiedenia ; en 'If~£tIIWElr
klaar
IS, IS de wIJn klaar.
en na
maanden 18 hij geschikt
voor
Van
de DIet bruiachende
Califoruiê worden voortgebragt.
eeue lichtgele
kleur. Ietwat
"bonquet"
en kwahtelt
naarmate
waar
hij gllKroeld
18, en
natu
verschillende
aoarten
der druiven
k waamheid
van den pr,odncent
, rnfLM;,ttElze
IS oyer
het algemeen
veel sterker,
en veel bedwelmender
voor deu riif,l.-'weterltJe
dan RIJnWIJn
Deze drauk
IS
hel'fL weinig
van het keurige
"
Rijnscbe wlJnp.n cn van hnune
en verleYendlgellllo
boedanigbedes
wlJuen van CahforullJ
18 deze de
WIJlI 10 do Atlantische
::;taton,
soml ijda
verkocht
Bl~ lOD'A'rru,rd'B?
Portwijn,
die voornamelijk
ID
\\ ordt geproduceerd,
IS dOll,,,,,rr(,,,..,,,
zoet,
wat
hij waarschijnlIJk
door de bijvoeging
van SUIker en
UiR zIJn Europesche
naamgeDoot.
een zoete
WIJD en wordt vooral
~edronken
Het Hl geen suivere
dru ircn gestookte
alcohol daann
IS _!Ult'UIe",
derhalve
IS hot een veel sterkere
meeaten
veronderstellon.
De bereiding
van bruiacbende
bet eerst ondernomen
door de l7ebrtilden
sevatu In 1837
ZII, en eenige I\ft,eïereIO.
hunne
aandacht
vcstigden
op dIt
loden groote verhesen met tallooáo .....~.n4·m
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zat de werkman
Dlln I!Chott-1 op lIJn k
En nMBt hem vrouwen
't \\' ll8 levenspoezIe

Zeer smaak'hJk ZIlt bl)
Eu-hapte
't lUelntj8
Dan lII.j.( ik d uuders lllch
Gelukl."Jg en te'freê

En toen de klok tot
\Veer opnep, nam de
Haar IItt)tS en d'.arden
of II) 100 weggaan
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lIJdachnf'
dat vele MlAnJlWekkende,
lee~b1~
iall~WlIlUlILe etokken
bent
Allugellen
bet eea
voegeel tot De E:J:Pre. 18, 100 wordt het "l'oorm~
uitIl'CIf!'e\'.n, en ml binnen
kort door veheel Zai_
IAfnka, van {leoI'd nul' zuid, en \'RD 008l naar
~
worden g>!lezlln Op b..t oogenbhk 18 bet}nm
U.!Idlicer Mlangwekkend,
aanjl'tmeD daarm de Ho
I
lache vertalinll
'l'll.n het bek"l\me
'Werk van d~
ALPRZD AYL\\ABD
"De HedendaagtICbe
~
nal," voorkomt
De &pr,.. wordt U1~e.eD
el'ne mllllt~happl}
"an Oranje Vn}8taatICbe B~
len bent,
behalv"
het mea'Wll TAn den \i nJetaat.oal.
lalle belanllfljke
berlgtell
olt Natal, de TraG:Iweit"
Kaapkolonie,
DiaIDlUltvelden
eD EuropL
lA 'f'!
lnlDJI'p'n,lll 'foor De Ktpr,.. tI 78 6d ID 1 [II
A PP.I ka' 1f'8 te 'Word en Jremaakt ten kantore fil
E.l1"'-. Bloemfontein,
O. V, Staat.-f~'
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