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De Stoombooten rullen vertrekken al. ,olj!t:'-

NAAR ENGELANt>, r

OM Dill ABDBBH Dl1I88DAO.
ANAS, K.pt. CALU5, 28 October.
GERllAN, Kap!. COXWELL, 11 Nonmbtor.
AMEHICAN, Kapt. WAlT, 25 NoYt>lPb-r.

fRnORB, Kapt. L.sMER, 9 D cpmber,

THOS, 1':. FULU:R,
Di,ekleur G"", rR .. 1 foor Zuid Af i~a.

, N. J. ~._GORDO~, ;
TANDHE~~KUNOIQE~

'p.uRL. I • i,
MET

r
'i . .. \ . !

E ODderge~kende, zijn Woon.E~ v~kocht hebbende] en
naar de BQten Paarl te verhuizen,~iza. publiek doen verkqopen op

i .- _- ." 'dezerJ!
EZEts, ,

, I

conditie. I
d"i1r~>R!'l,p"'rd om +der den

ï -•&:: Co.

--------. -----

OCT.ND_RDAG, ~l~
. Zekere 21'fl-$aije Bouw-Erven, gelegen ap.néx het Noorder Paarlsche tiCltlOC,1.:r4~bOIUW
de gedeelte $n Je verdeelde plaats' IC, Qptenhorst en 'Olijfboom j" .,

zijn beplant met Wijn8tokken, alleu jong. i .Ieder Erf heeft
per dag uit het aldaar onlangs op.gerigte Reservoir, waarvan

gel ,gd zijn. Qp een der Erren ~t een 8tevig fondament,
onlangs (lene nette Cottage gebouwd IS. ' , . .. '

2.-DE LOSSE fGOEDEREN. .
VA.TW~K. .

ea !.K.tijea~
i ~

Na.a.r ""geland via Madeira.54i 'lV:,~ M.il StooIJ.bootAFIWJA
~' ..l!, w. C. CI\U1CHI ET, R.N.H .•
(le18I!\'(){'rdt'1',zal ah bll,"e11gtmeld Yertrokkeu
op DINGSDAC;, 21 OCT. le 4 o.m. P"s,"a"icrs
,I.rril'll 'erracht aalt 'Boord le llaaD .a~ II"
Ooetrlijke Kaai, Alfred Dok, Diol I.tar dan 3
a.m. (jeen Ladial( ui 0,,1YaQgen word!!11na 12
uur 'I middsgs op dtll <lal( "an urtrck. Voor
Vracat of I'a.uage doe men a... oek bij rla
Kantor!'11 Yan de StoombooI M ... tscheppij
Fllil'D,No. 62 A-Id~rleyslruat.

Op Maandag, ,20 dezer, ;
, ,

ZAL de Onder.:~teekende publiek doen l'er~
koope« te KL~PMUTS STATION, boven~

gemeld getal Vet, d.t seker present till zijn. \,
D. H: HOUX.

Paarl, 13 October, 1879:Stukvaten, Kuipen, i Leggers, Pijp~n, llalfamen, 'Ankers,
Emmert, Manden, Graven, $choftels, Vorken, 1 extra.

~.II.Ll1"'·~'., Keldertrap, Vleeschbalie8, ~8k~en, ~adders, 1 Schroef,
:1 fot gezaagde Latten 1:voor Trahewerk, 1 Kapkar

, " ) lOpen Kar, 1 Ifhaetcn, I paar .Tnigen, 1 '
en Toom, ,1 Dubbelloop Geweer,f 1 Revolver met 7 Loepen, 1

(Ruin), 2 Varken.lI, enz.' GkAAN.
i

Mud Kodro, eene hoeveelheid H,vergerven en Haver.

I HUIaRAAD.

i

De Villiers, :r"ure At 00." At'al&gera.

S•• Z,,~~eSI&f(t- e. Treb8lel~

W',AA.RVAN de . da\um I"~
; bekend Kestel,! w:ordeD io
il,ndere:Advertelltirll, wl'len le koop

worden ~al"gebndrn te KLAPMUTS STA'l'IE,
tt gen IHt einde far. October. I '

W. B. JORD.N.

J. J, HO:rMEY!R & ZOON, AfBl&gel'l.

laar Engeland na St. Ilelena enMadeira.

•

' DE Kon. l{.il.toomboot ARAB,
S. H. P. CUltlS, R.N.R"

Gela~Yoerder, zal alM boyengemeld
vt'rt.rekkrn CJP DINOSDAO, den

2etten October, te 4 uur "amirlda~ll. P.""'2iere
wor.ll'n .. nacht un boord te ~aall &8n de 0081
Kaai, Alfred Dolr, niel later cion 3 our 'I!I na"d,l-
dlfP" Geen lading zal olltvaD~e .. wordf'n na 1.'2
·tllU' la lIlidda,r. op dei (hg 'a" Yl'rtrt'k. \'Ollr
""cbt of pueátte do- meD Hllhloek ten KRntorc
vu de ~t~mbootmaatlehRppij .. Union," '('\Q.

62, Ad terl.y,traat.

00

I
I Tafels,
I,
I

T_(EI., TROEP'an 0 :trcl!
J : orrl eu v-r k ocht i flail

IlliIafIJ.:, ,D" OallJ'" Z 1
O,Sl'lI ! zijl
In ~O

Stoelen, Kleederkasten, Led~:kanteD, Glas- en Aardewerk, «
KLIPBA

DISTRIKT HOPEFIELD.

AANpBELEN.
16 Westelij~e Provincie Bank Aa.nlleelcn, 40 Paarlscho Brand ASSU1;Sntile

~t8ClllapIPll·. 20iPaarlsche Wijn Ma.atséhappij, 6 Paarlsche
k, ~ Kaspsche Bandels Bank, 5 Union Bank, 5 uU''''-.<U.'.. -, \

laar Mouelbaai, Algoabaai, Kowie en
OOit Londen.

:m~DE, K,ollilillijke \IMI\-oot
~ A}IBHICAN, A. ,\lcLYANj:_ WAIT, G,.iaa '0' rder, vt'rwac'ht

'.·1 E, gellln,1 _omlr.nt 19 Oetober;: r.nl nanr
boTellge..oemde havens nrtrekkeIl '00 svoerlig
mOi;,lijk nn 10IPillIC 'Iln hare Kaapstadseh> Id"ill!!.
Voor 'racbt of p,,~sage ,!o~ men lIall'n.-~ te
K.r,t()r~ der Stoomhootmaatpcbapp'j ti Union,"
'lo. 62; Alldl rlry.'r •• t.

l
eli t, k oop worden aan U'" IhrirlW"

e zer : Maand. De d ..tum:
e Os~ell zijn uit het Binnenl
kvil~itif'.

D. J. A. VAN DER

~e-ptemb-e , 1879.

S. 'MARAI$ ~,CO., 'Afsla.gers. DE - Ondergeteekeude. daartoe behoorlijk
gelast door .dou heer J. D .• T. Vi... ,.

1&.1. voor diens rekening eu ter zijner Plaatlia ' ."'
II KLIPBANK," aistrikt Hopefield, publi.lt'
..rkoopen, op

Mailllth.~, 20 Octob~i·~e.k,
400 Extra ,\ :" Merino Hameli, van 2 wt

4 jaren oud '
50 Vette Slagt- CD Trekossen
2 Goedgeteelde Merries, geleerd ill Tuig !

) 2 Welgedrossoorde Ezels ,..
1 Nieuwe Sehetsche Kar op Veren
1Nieuwo lste Klasse Kapkar
2 Zweedsohe Ploegen

en wat verder teil jdage der verkooping zal lie
vqorschijn gebragt wordeu. ,

Illdien geen ycrbilldering in deO weg kom~
zullen terzelfder gelegenheid nog 20 Rij- ..
Trekpaarden ,erko~ht worden. :

;Ruim Crediet en Ververschingen. :
EMILE H. VAN NOORDEN, '

Afalager. "

i .

oorden Paarl Opvoedings
,--~-----

BAZAAR.
" Tl

lia.a.r Port Natal, Delagoabaai. Inham~
bane, QnjJljmane, :Mosambiek en Zan,;
zibar, u.ndoende :Moaelbaai, Algoa-
baai en oost Londen, alJéé •• om mal- II en
p8.llsagiera te Jan, en en in te schep-u.a-DE KotoÏnldijJ.e l\laalboot

,..I.a........~.,.....~. NYANZ \. H. BALL.\RD,
~ Gelal:(Yoerdtr, )al~ nrtrokken

als boyengrmeld zoo spoeudig mogelijk na de
aan&um!t dea Konill~lij(e :'>lanlJ>oot Americal'
1'tU1 Engelanrl. Voor Tracht oCp.,slIge doe m~1I
.. nzoel len Kantore dri H!oombootml1aucbappij
II Union," No. 62, Adderle,.SIr~at.

DONDERDAG, den 16de~ dezer, zal een B:f\ZAAB. l!t;;lJII1UI.lt;;ll

ter onderj3t.euning van het Fonds van b()ven~mel~
De Verkogpmg van Levend,e ~ave en andere, Artik~len
namiddag ~eginnen. i;,
Liefdegaven worden met dank ontvangen door de heeren

J. H. ENSL*, en den Ondergete~kende: '
'; '; .
. Op last,

D. ,T. A. VAN
Vcndn-Ka_r.toor. iPiquetberg,

2 October 18V$.

ZUID-AFRIKAANSCHE

,KONINKLIJKE 'MAILDIENST.
l'e l.I. I... JI.n Li.if.

DE ~,omboot'Jl d•• er lj, ic vertrekkt'n van
tlAapstad liABr Londen. om den anderen

Din~sdu... m Madeira en Plymouth, le Sint'
HeleruI ril AIUIl8ioll •• n1ej/gelllle op b pmlde
IlllIICbelJtijdell. Reloorkaartjes • orden uitll~r~ik I
l'g~1l &;,lill .n~iDII,.rinc \'811 10 pereent tn!lICbtn
EDKelarld CD de Kaapkolonie en Natal.
o«. 21.IWINBURGH CASTLE,Kapt. DUNC.u.
'No',4. DUBLIN CASTLE, ~apl. JIFFRUII ..
No,. 18. DUNROBIN CASTLE, Kapteln

WIXCIID'r1!.. •
jNOERSON"" MURISON, AgenteIl.

T~K PLAATSE

"UITl\IJK~" KLAPMUTS]
Nabij Iqapmut& Station.

lijke
" •• ~tD dMr:

lUIUil.!. Z.... ~ ' .. Uel.... R!
,.or del BMre,

4Iu Betr bellu~,
.11i;_I~•• II.e s.eekt • IJlU, 'lIIlllee.rIIl,ell.,.

dell .el awe

i
I

'V"~AV.l. kaartjes naat de TentoC)nstellir.gvan Landboaw
I ' ',

ODder~téek:eDd. lal lijne go".
Verkcoping houden op zij» P~

" UITKIJK," , i
, I

Op Vl'ijdag~17 Ot~obel' a.&j,
i

AAPSTAD$CHE PLEIZIERI\AARTJES, Iste'en 2de klasse,
voor de leis heen en terug, zullen uitgereikt .worden als

en tU8~chenliggende, Stations; op 22 .dezer, en te WAIII,Dl7rBn

"".lUV.'I,iU, Durban Weg en de rellpectjeve tusschenliggcnde Stations, met
vQlrtrleldtetllde van Wellington te 6'20 v.m., van M~lmesbury te 6'5 v.m

te 8'8 v.m, op 23 dezer. Bovengemelde Kaartjes zullen voor de
zijn tot en ~et 24 dezer. "

, JAMES DELL,
KantQ9r va~ den Directeur van Dienst, '.

14 Ootober 1879. .

80 Potberg E~ls, van 2 tot. 6 jaren oua.
wa&TOnde,rl 3 !'pan TnlDlport Ez.1a,
sterk en 19 goede conditie :

4 Paar Kazwaroen, goed gedl'8lllee~
waaronde~ een paar Blaau1V8Chimm....

1 p~reLi:~fuine Hengsten (goed ;
~Id), 3 J, n oud, bijeonder geec~
In het TUI '

2 Paar BruiD~ Bains, 5 jaren oud ~'
gedreseeerd ' ,"

u Extra Rijpli.arden
40 Aanteel~ten, Kerry met Hollanalcb·

[~te~i w~ronder 80~ ~je
. oeijen, III volle melk, ell eenige ~je

Vaarzen, op kal ,en gaande i
2 S~ Jon~ Baater{ Ossen (gelee1'd); ,

300 Mamo Hamela, ~ikt yoor da
Slagter ; ,

200 Kapater Bqkk.n, in extra goede coudit.ie
150 Kaapsche ~kooijen : '
60 Vette Var~eD8. .

tOORTS:-

VAN

1.Q()Q,Bxtra Vette Kaapsche en
Merino Schapen en '

1® Extra Vette Kapaterbokken.

Op Vrijdag, 1'1den dezer, \
Zll de ODlI.rl.teek~nde publj,k la~n Yer-

.oopea te Klaptl>uta Statie bo'eugelJlfld
.rtll Sob.pen eo Bokke", dil le ...r pr, leut
lulle" sij.a.

A. Boerenbesch~rmings- Ver
TR,EINEGOEDI(OO;PE

J. G. J. HAUPTFLEISCH.

DINGSDAG"

-----~------------ ----

E ALGEMEENE JAARLIJKSQRE VERGADERING dezer
ut worde,ll g!'houden op .,

,

ae~rJ
i }

TEN Il UR~ 'S VOORMIDDAGS, ; i>, ,! 30 Mudden Dp. Toit. Koren'
heL Stadhuis, le Kaapstad, al. wanne~r verslag uI worden gedaan 'a~ het W="rkin bet I 20 Halfamen ~Ildt'n Pontak
loopen jaar, ..n eell Nieuw Hoofrlb~stuur z~lmoeten wurden gekoze~.}: ! 2 Paar Kartlligen (nieuw)
Alle .l~em~elle eli le"enalMnge 'Le4en worden tt'r bijwellil)l{ uil£te~~odigd, PIU,a-1 1 Span Ezel~uigen.
van Wclli7t9tcm e~ .Malm6IJbury nOJ4,f'Kaapfl~ en va1l alle tu"cJ~l'!l9en~ Station. I EDNDELIJK :- ,i
t~en ~"4en, Pnl' heen en terug worden v~oerd.; , ' 1 I 1~ UitmuDte~d~ Vette Slagtoeaen. ' -

Op laat van het HooCdbeatu. ur,· . " N.B.-:-Ten:trs lOgen en vrij yeryoer'J i '; k:ooplUibgen, de llulderaviei _"
. H. HOFMEYR, Jq aaDko~t 1'&11 de Eersten Trein.. '

W i,aroemend Ho~. taria. I C F " ,

~[" J. S. I'.US l kj il....... '

Purl, lO Oct. 1819.
DI vtJUen, hve " 00.,A~ den 21sten

JM Idra VtUe e. Z".re Kapater
.. klu••

Op IttMDda.g,SO dezer,
ZAL bounlll mr Id paal Bo~i-en,

publi~k .orden yerkOcbl '~~Klap-
ate SIKtip: De Hnkken Ill" met

lOr", pg ht door dl'n Ilr.r A. J. Boe_u
eD lolleD &, ke'r pr's 'nt lijn. ,

P. J. BOSMAN,
Afelager.

van de St

Kaap.wlJ 60ctober.}1879.
Stel1eDboIch, 11 Oct.' 879.



SNOg .!PE~,L~".
, PAS ONTVANGEN EEN VERSCH~;/BEZEJrl1NG; \

'SNOtE:K fPi1KELAU,
TJ-KooPIBIJ' I : 1 . .

l,- '.:;

I BARRli, il RN"fJh .\S (JO., r" I
'j B'.r~qrlli.r" K..,q.stad. !' i '

l-,p~' u-b-li-et-+-: e';'_v-er-k-oo-pm:'''""'';$t-', --:-":-,!~-<,-, z-~ut-)-n-A-FR--I-r~-A~Á........N'-' -EN
! VAN ./, i " 'r~'LKS'TRIEND."

-hroonh~'l's,' Wink,6..·'I, 'l)E IIi'e,L~n'ina op dit bl....1 iil L tie Stud Irv' 'U i _ nl! sr. en iu de l.!uite,!distrik'kn .£2 (H'r
i: ' j:~:lr. IIKJ1'1l1t bf,(wlbaar. Aan ~elllen Hlit~ekell-Ilr I
II ENZI, 'ENZ., I(IIZ" v,II'd'lI t~,e "rile hladeu pe r ~eek t4l!Czondl'JI. !

i T E ~ U L BAG H. II Jt~;k~J=e~~:r ~;:e B~~n~r.!~~ !

D' ft' H' Fi' ..emis geve. van hun voprnemen.R Ol1d('rg~tellkt"nde hen. "en eer i~G!A3" i , !! ZlIturdag,
' last Il"gpv ..n om por Pebliêke Vt'ili.rg: te ,Agenten T, oor de """uid • .& frikaan DMMI'ondaz,

~rlrkoope'" dp,navqlgeud" Ei~.mdommrQ, ~e,.egell , V Ik .": d"~ gsd.aj(,.
1nlb.t Dorp Tulbagh, ~ , . en 0 svne,n . 1 _..".., ........ ,..,.,.....-...,_.,...,...,..."""'"___,....".,~ _

Qp Vrijdag, 24 Oct. 'I~n~,I !lt~n1Noor~. Geo.Murra~. f NI~uwe MARK'i'.
I, " IAvootuur : - ~. A. Joubert.
'I I 's Morgens ten 10 ure. :,' ' Beaufort We8t • P. TeliKe. :

, Beth ulie _. J: C. ~~ Waal:
I ~ -- - - ; BMta Town - -. D. Hf~i1joeo. ~

I
iJ. Het.w,i'Loke'lde ril ~erifflijk \\'oonhui" "fan Burge!'!!dorp- ,

de heer J. W. ; ZULCH, eentranl ~ele::~.1 ,l:Ol Colesberg - J. L. Knobel.
ap chikt voor ee"il!e ber.i~hei.J, voor.al Toot .'u Ceres - • C. J. v.~d.Mente,J.R.ln.~---ID CTUn, of BOllEL, -ijud- ommuurd eli ~oor. Caledon .. lt C. dil Villiera.

N li Il van STALLI':N, w AGENHUI~, e- r.!, Calvinia L\ H. Gold8chCUdL
. l'e \\INl\EI~ eli llllt PAKHUIS, een~ der Cradock W. J. Terry. :

, - J. J. J. van Rebabui
I
b~ te b. zij.tH,·t,lf8t~, d-u, ou-Ier I J lere I l>,,~, en Clanwilliam J. H. NOl')lllrb.,:
~o d nrhuur '.:' ~ l/urbab P. F. Liodenbe'rg.

ovellstaan,le Ei~c"domlDro lijn le'wd bekeurl Diamantveldeil' • B. Keet, _i
I om er lI~rle~e omsclnijvillj.t "an t.. do,in. ;-' Fl'I\ll8ch'hoek J. J. le Roex, P •.dil Pill.

, ~<)ORTS :' Fmserburg . - Geo. Hodgson.
I i ,', Geol'f!e. J. Kretlt'n. , ~

P'ANY Alle Losse GOederen, li'S Sla.ap. en J:et. Graaft-Reinet - P. A. Luckhoff. Ikf:er Mellbelen, Keukengereedschap, Heidelberg - D. P. Ma.nUs,.~.&D. I
, . e., ., I'UI.., eene Stove, en ,vat m,er t, nilage Human8dorp - A. h. ChilIPPUl). I

''''''O.'·A,'''' I'~ THAi'J!S Hope Town- M. C. Louw. ; . I
. G'H, , ; de Vrrkoopiu~ lal word.o ,·oor;.:ebrad. ~ Hanover De ViUie!'!!&: dentliv"_.

",."",,"j~,' de Oostt"e, en ver· I G. MYf\URG~. Hopefield. A. F. Stiglillgll.'I . Krooostad. • H. J. Morkel.:de ~?tBChep. g ·tegen I '·ulb"~h. 30 Sppltlnber 1879. ; KrakeelMTier. - Ilr0' L. Ferrei~.
pnJzen: ! . . L.'ldysfuith (RiveJ'IIdAle) JL G. H. van Veldea.

J ·HEIDELBERG Lady Grey (Ali~al N.) C. C. Clbete. 'bij 9 eli 4 hil_9; Plank.o, " ~ j B. WethmlU'.
V'''...-''D.,3 uij 7, ru :2~1 Lij'7, THn 8J P BLIE K'E SC H0 0 L Malme8U\lTy: 1 C. de G~If', D~n.

Pilar K.jrtui~"" I Middelburg. .Ju. BeuDle. ;
'Optn l\aropV 0 I' ~i~tkn~t,ilïokh()u.t ~an 25~otH' ·1' ~, I Murraysburg 1- J.J.J.Maritz.;'~a~::I;l.lloI)PGe\\leer :,,~ Toet. ;~. ~ , ! . i i VOO; MEISJES. .~" ~i~:!~i- E. Mey~r, N.I1i.1

Dubbt'le- Voor P,O'gé~, "~ " ....~' • Montagu _ W. A. ~oubert.:
WljnVl\lel', '"t'r I'tl,1wat HrclH op M .,; QNTV .lNG£If', !'ANZOEKEN; ,ver.ge:r.dd 'all ~duil(8~br~t'D Natal· • A. van Velden.,
der ,'erl,ooplll~ bJ., "'or ~ell la'lge- E "Cl '~::,,' w'lk" ,,~ . 'bl' '1'00 hl'kwl\amtl'l j voor de b'lrekl"n~,~T"p N~~~aqretuhaland - J. S. H~man. ~

" ,~, . X ~ra, ,~h:, IjlIUuO, +nVlnCI e,' Uo erwij1.er, s "oor bov~I'~l'mel,je Scbool, 'I/!ltO ~~ P. J. Nspdé. ;
D.· We,l. :h~.J. ;i~:-;SCHOOR. .I S.S. "Fla~gó!" en ander, jongste' Iont~allg'l1 worde" 'door tit''' Ondergete~k,nde ~~~~el~~~; ~: ;;nt:r~pu~j.

rv, ï O"-t. 18~9, f: '.' Sc~p,sgelegenheden!: tot I..: , I Paarl ~ r T. Roos,.T .•D..

J. W. . s, Jzn·,1 & ~b" Afslagers. VI'l'r.:n Zo~!.I~rpl~lk"n, 1~, ~,.~. V·JI1,dag ID! November' a.s. Potchefstroom DC'~ AD·,T,atnbde~teSpuij.
" ~" TUPI)'I d Gei'''lvarllu, Id IJzer, lf, 7, 8, 9 eD ~, ~ ':', • . . ou ~ .

-+ I -iL- ~ Pre.toria - Faure~ .- - '_,' -" -----, - .. 10 'o~t. . .d': : i I SALARIS-;'£l20 PER JAAR., PelU'!Jwn
VEE, LOSSE GOEDEREN, ENZ .. ENZ., DUB IEI\-l'" \TI,'lo '.t['-)OPINTG Greel lt'ut, ',I:l~',{l"~qbaaf,1 ~Il ~Iaar. ~ ,: ., Piquetberg _ ~: ~~~r:~rgb.;

TE WETEN: .Il ~ . L!f\l\ -.; Por IUlld C~rnëu1, !\Vllite's en Joblosou's. r K IInl8 van eie EIl~elsch~ en Hollandi,Cbe Porter1'ille _ W. F. Zepp. '
3 Vijf Legger Sthhaten . AAN DE ~A.A.IL, Aarden riipéj)t ; ! Tal :.n Mu'i~k Z,"~ ee,~, aanbevdiug zij ... ,ne Rive!'!!dale - J. S. RRubenbei!Der.
3 Vier do, do, 1 Hl(' '. ~ Lijnolie, Oelcóit1it b, Oni(pkookl. i gul agde ILlIndld,lal jlal biJ d·n aanva"g "a""b.t Richmond - J. L. Conradie.
4 Lellgers . ! -ii . Ge?Iv·nnjs~e~ ro"~:GQ'etleli \0'or, tent . IlaOS~uanrle kwar!a,~ haar ;"'Hk, moeten a&D\'llar. :f~'!k\\'~t L. H. Keet.
1 Ilrie Half Aam nrfllldewiJDkctel, compJeet! Kost Bou,wit.'.: erceeten I ED "ersc4ddf~~e,:,alldl"" Ito"wmateirIRl.t dt'Il.! Someeet Weet r~~~h~:~ie8ep.
1 Anderhalf Le(!gcr Vat I Ir " D. ip. MARAIS, A.IO., Stellenbosch' J ?tfud

1 ~;:~t:~~~~d:"I;~~~eEmmnrs, cnz I ~~,DI.:;,'R,EN: DARf.:~,:.'JN,', ',GSTRAAt. ,~~ st'cret~,'rie vali het Scboolcomil~ .•. ~:ió~:~:~... . ?·~~i:;::~.\., li I Schie~onteïD - St&Tenbel'lr.1 KONFIJTKETEL. : DE 1.J~rL!'r!eke"de ~al ~ nan·tla"den Aank di' if;' d H I RU,P'ERT' Sutherland - H. W:lv.;d. Merwe.
1 Bokwa~en. 1. Span TreklrOOd, Ploeg eo i ENSDAG, 22! OCtt'OUER, puhli~k' ' on gI_1l~ ~~n e eeten Berke· i. P : " SomeZllet Ocet .H. Hofmeyr.; ,

Egge,llotPlankelll'nanderHont, i doen Vt'r oopen:-Zrker ~tuki~Gro,d, I:rl,·.eo le,>~:Fitzgera.ld., ; _ KO PMAN, . ~ ~:;::~d _ H.F~D.;
VERDER, ' i iu t'en r va,~eslijk g~dt'el~;; vnll h,t DL'rp, PLA \T5 <1~VRfcAGD -T II L t Uitenhajre·. ~ g~de~~~ i

"I) A t I I I' d' 'j[e,;eelte 'IJ" Erf 11:' naamd "Z"agrrs Rand," i,~;." '" e, i .unr. o( te ..sCHEt:PS. .,;N "i COllIISSn AGEN, Utrecht (TraDlna~) H. L.. N,eetblin~.,,'
<) an cc· en anl ere >L'esten, waaroo er; front ma de, na.r de Ho,JiJelO:~' . b' I t t Kool' ;' m~ ge Chlkt ZIJ" "OOr; :-.tru'IBTogel_ I" .' Villie!'!!do~-' F L ......._ eZl" I) 0 'I Ikk ", "1" ,,~" ell aD me 'V 1 1 'i!t' • "I" N 5" S G Ra . ~ . loll u.ucbet. -:Jil. 8sell,.' C . OCljClI,enz. : \\ïjosto • Deze is efue "~ijlon,ler ~oede eli <t'lee t. .:~~I'I,~'Inl.('n tJOml~.er nn Kaap- . O. v, !1': EO. ESTR.UT, ~ Victoria'\ eet • H. J. Wemich. ;

ErNDELIJK, I ~"Iege'l niol' i~'nand ~i<! ,~h van t'fIl "el. sll~,-Z',nd 1.1J~llJlrrh(,.~~1l:n p"J.;aau B£R~ Tennover de Zwd.Afrikaa.naehe BaIUt. WijDberg -., G. de.~oCk. .
14 Leggers ·'.\ïjll, 1"11~I \Vat "crrler op den I gelt'~en ' l'. dOID we, ~dJtit~ vjl<)rzil'n, un & }< IfZGK~.f.,\B!l mll-te, s C~amuen, 59, .~,_ _..:I. . ._ _' . ._, _ -:;_" Winburg - • C. BrecMI.

d~ der Hl'kooping za~~~:rd;~;:~,eboden'i L~~SE GOEPE~Nj. Add~rltYSlr~at;~~,,~apst"d., i Gebr e Fiindla & eh. ::::::::n ~ { ~:~~{~e~becJ

Vendu·Afslager. rs \\ 11" 5000 HiaTe vpo, I Buggy, s· TRUISV09Jil~S TE KOOP,-'36 Y.b~tl, p ..g. . 1 Y Willowmore~' .
~oIschl' TUlg'II, I -I 'C1l Toom 9 tot 11 "il; 0 i d £20 L '. k 10' IBIJvoegmgen,tot den Voorraad ---.4. A. W. Dill.

Vendnkantoor, Tulbagh, . ikl~ K'I· 1'0 IRtj en' w.a: Vogds ¥ie m:;=~et ::d' £14 h:tIs'uu'k;' eeoO Ze~o en Zt"h.liJ·r~t1!e"eu ~l.. rO--E-K-"';,:'__-P-E-Jl.K-t)--;"-L--- Al" ft11 October ISï~t, r, el! llan,,('buJpn ,.' B ,;,f! . , ," ""', , S'il. I nYl BI" t kl . ~111 1"- - -- - ,_-~~ ". -I mooI paar r0el~1l,tlsi' tItiIn. ·,'all 'I prij. I ~" .. In," lroo e en rIDe ,
.sTELLENBOSCH .£200; alsook. Hlfcl,r,e parIIn van .£1 , t150. H~' I~II K,'orh"sc\~oppen h' Te Koop iin de',Pakhuizen nu

-Te bevral:' Il 'BY.Rt~'L'I!'\' Il A Hlk ..aO!c e oertn.c IlH~ , ' ,

Landbouwkundig Genootschap. I Burm~~t,.r'5 59 Adrle Pri 8 Voermachint'" "oor lIan.j. of Paard~n. !LONG, CORBI'rr .. Co.,
stad. ' , kracht', 'I ! . aO,IAlngt/str.at.

ToeBt~1 .oor één Paar,l, \-oor hot drij,eu ~án . Julij 23.· . j
: M.chin,'rie 1 ,. -+-- -- i

lf ~ b 'ri' . V t· t;I'I.~'· GETROUWD CaD eie Patrl, op ~ 1II1.n
IJ c ,C ~P'I! ,po In na Je, 0 0 h.eu I O-toh SJ·, t. . '.
'V •• , .. v .. ~,u Poeder te2'en b emdti ,;.: : I Wir • hr, Ill,~t p~ela,e, tCenll', ~oor deo

'. Vuurproef1BrandkBs!en ;_ :, r· ët>rW. f'fr r.· VAIf DE '''AlL, tie; he-r J.
ar D, "an d~ be..te qualiteit ti ,:S. F~lCK, 'a I de: Paarl, ru I jo,·gt.ju(". )l J. K.
Zej(t'nlei gar.h eli Bladkor' !i . !BaOODIUJK" Tan Print Albert. \
Lak 5 differ~nle kl uren ; I 'Pa IlI, Oct.3 .• 679. ' : ,

.. If' t: l,jo

vopr W"geus en' Schot teLl' 1 , i

.1 '.1 GItTROrWD,. tr. I\&l\Jlsla<i, pp d"1 IOd••
,oor ISlIIetltn, IlIi.~batl;eu ,n Octoher 1879, meI SLfcJale' Lic~lIiie. door

l~c:nr,oe.'.Q.· , . , drO W .IEer,w. be~r J. J. KOTZ*, 1>.ln., PUIIU
Oravestraat. WURN.4R, met 'araOl'lllLL4 ALETTA O.tT1fD-

LllfGH.-Spociale Cb algemeelle k.e~II.ge.""..,.
,I

-MESSEN PLE~~TWERK~' i ,I
ALSr-rEDE GROOT ÁSSOR!I'IMENT I Vogel~t.rlisvetlerel."~·

I . • , . I "

~EN. ~ LG. ~ M E. E ,l{ .•E IJ 'z B R W .-. REi N. DE W~~d~","~:S~"'uis~~~~:::II, dt :~~
; 'li Pakhuizen voor den Groo~ entXleiuhandel, St. 'IGeorge'sstraat, ~ del, den op K,,,,too(" vali 8 ure v.m. I, l 5 \Ir.! U.m,JUNI' , No. 20, B1Irgs'r"at.

i . :: ." "ON BANK. i, ,:.':1 !" G \ .., . , , E. :\Sl'ELJN:,.

I DE' Wi\AL I EN OE KOqKJ
I ,.

STELLEN BOSCII. &. IlI) E
I

E'SS'fRAAT,Publieke Verkooping
VAN ZUR'

Ko~lbaar Vastgoed. ONTVANGIsN

SIllELSImD'Jo: HEEl{ q. SlIUT3, :\f.D.,
heeft den 0, d-rge.eeke ..dr

gelast publiek Ir v' rkoopen, Sau'pann~1I
SI~ofpil"qell
Ovule K o~kketds01) ZArrURDAG,

Den l8den deser ..
I. Zc~~r Err met rui.n \Voonhllis en :Buit ..,.-

.,eboultclI, grle~cil in de !JorpetrNIiI e n tli •• II
bewoond 'oor den heer H. VIRI!T. Dit Eigen-
dom Leert .'t'1I ~root stuk Tuiu n ond '" is gel. ""D
in ren ut'r allDf!ellnan!, ~e 'eelte Y:l1I het dorp.

'1. Z,,' "1' Frr met da,'rop<taa.·d" :!,·bonwe",
lIele;.:en al~ boveug eme l.l .0 \'ftJer.;n bewoond
door wijlen tle.l1 hfer J"cs. \'ICTOH. B,i Ir
Huiz-» kurneu mei t''',e klei ..,· "':In, .I,,<ing ill
lea ~eri. felljke wo' i"!="11t.rllllderd w:rd'll.

Bonus zal gegeven ,"orden.
P. J, BOS~IAN,

Af~I"K' r.

!
I I

. I '
Kranen ' ' . I
Nalul.che Rem-ehoen-u ,
Kartrllppen ,

ieren' i
;0 Ti'Joun

"'D So,*~en.
\ ~ I

{'~TEN~LEDI~K.tNT.~N,-KIN ERBEl)J.~S, LED
I

N,e', MolelI!! ;'p Worstmaohinoll, I"~
Ronddranijelt,le Me8schoonm.kers
BroodMoijdet! .

Paarden en Muil-,
Ho, fijzen"ijk. rs
ZlI.kkeli en I'ortm

Stellenb ...se'. r:3 Oë!. lR79.

OOPING
i

AlAN,

, <

TEI;ELIJKEH.T1JII 7:,1 i" .rI'll B "del van. ,
"'J:ell ,I,ll Leer J ....c.; DAVID Vrcro« Ter· i

kocht ",md"" l luisrur uh-Ien, \'1\ .•twel'l:: en een
Bra·,dc",i,l.s,t,t,l koinpi. L, r',"., r,":" el wa' er;' K
"f("rd,r z,1 wor-Je I '''"'C' U'J,I II. ;

I'. J. ,BOS)lAN. I
Aïslai cr. '

4
tqtion.

i

nE ~AL OP ten, publië "".s·:·'VA'·
f

ber, 1879'1
STELLE NBOSCH.

pr BLIEK II~VERKOOPING , r

! liESTE
!Kostbaar Vastgoed;

---"'_"--'- li

Eéne buitengewone kans voor iemand. die
eene Eerste-klasse Hotel alhier wil openen
waaraan, het Dorp een groote behoefte
heeft.mDE He~r Ir HUNT, 'Oorll'lueril,

7.ljnJe z ich '-;\'1 zii" VtlSf~Oe"
, le on t.Io-», h-« ft drl, O"dergetee-

'C keuu- "elas!, pu.lie' t- v, rkvopen, /lp

Donde.rdag, 23 Oct. aanst.,
I. Dal wdi,,~eri~t, ~rnol, ~." i-fi jk, luchtig

eb (ulangs on.l-r duh~",le vor.ii pill': ~ebrl1gt
BUI", b'vHtt~l;de 20 Knm- rs, he""I'eIIS Eet.
kam". l\en!,cll, ~t,d, 'V~~Plthtti~ rOl Huiten-"
'ertrrkken, a'slnnle e Il groot [(luk Tuinr- ~,,,I,
gel.g'" hij ,'e" noor 'fr i"!!II"~ 'an ]:, ",
en t hao s bek ond ols ~r,,,. SUll'BHS' BUI ~I ,.;

Est.bl,sh melt', Dit F.i,,"nolom is 1\ ellen. tics.
telf! I!rflolle til li!:gill': bij uirr c-nendh id J!I'.'
schik ; "Hor een llotcl of il{),r,:ill~ Fstdbllsh. '
metlt.

II. Zekere t;;'!'!' n i-uw- en w.lin!! ..~t~l,. COT· ,
TAGE'i onder (;'.lIlv""i·,e,d Ih'''lu Dak,
Toorzién '~n alle gemakke", bene v-us reil groot;
stuk Tui11grond, fil gek:"n al- bOHIl.:rmdd. ~
Oeze;:dt' ('ottaJ!t'. 'lillen ,'"r·t 'fzoll'lprlijk ~" i D
daorLa g. zarneulijk ",orde" "peo" ild tot gerief
,nn k r0l'<-r', i

De H""r HnT zal 'l/i Vo1'1den Koopschat :0
ondrr verLun 1"," h,t ,aSI)(oed 1.'1"", 'p

Bonus .zal gegeven worden. J •

VerkoopIng te beginnen om 10 ure, vm.' DE
I'. J, l:OS:\IAN. P,W'Il,

Af,lng!'r.

vanOabs
van Z wan I;

ditl., Gel- Zetp,
upk arran, 2 do.
I Cuki-ator, I

w hout, Gal,a·
VeilV, Spijkers,
" )'0 "r, Ham,
Ooed,'re', nh-
neil, Voerchibs,
, l.nkeu, Buck-
"eed in le"l.!tpo
, Btik-, Glas.,

I'gd i" Tl' ,
xijnde ",elK'''' :
"eoacht 'te h .

Drie of V'

bn'n;':E!lt eer
g..heel gev
Koeper- er~
wachten.

Mt'rle le
tl\'e~ V e r,t'
houden. '

Te bev,ag

de Cottages
r de. voor hpt
il: is, mag d-
ijt! ~eltl ,.er.

Stel'enb'l~cb, 13 Oct. 1879.

Lptrekking oil
er,(.iiiro, de~ Boedrls
T~ SClIoon, ,al op
1":!óIIverkoopw :

!H~VE:
PUBLIEKE VEltKOOPING

Vee, Losse Goederen, e~,·
JE

I" ,Theunis Kraal," nabij de Drostdij,
r_r1_rL l~AG1-1.

DE On.Jergd:eeken,)c, be~nnstiR'd zijnde met .
_ iustructies Villi ·'d.'n hl'er H, L PEI'LiR
die wegens ziekelijke omstandigheden van zij~ ;!;n ,I"
beslommering weAscbt ontsl8~en te wezeo, zal' deD.
per pnblieke veiling doen verkoopon op

Woensdag, 29 dezer,
nET VnLGEXDE

J. G. MADER,
Secrrta·ls.

St.llenbosch, a 1879,

.'

COIÁLEGE
.' MFONTEIN, '

TIJD'

_-
-VeT

K
Z,
D
K
M
K
pt
LI

V.W

~
pi

''TI
of
Hl

, Gc
V.W
H
H,

KODl

Y.M<
Vert

M\l
A.Có
V.MA

G

pr
Kom
Fr,

F. w. HFlTZ.
Hou. S"c ..Grey Coll~le.

Isaac Horak dp-"Villi~rs,
. Prokureur. Noiari» Publi. ..,l.:. liCnllt''''I(ll1r~ en

I
Gezworen Treuslateur bij 't lIG,,') (;,:'·egls~(tr.

Kantoor :-SI. Gel)",I"~ Kam-re,
. BL Geor']BRJIt1rllat, ·KlUIplltaJ. '

-
MAANSVERANDERINGE.'\.

Oct. ]5, Nieuwe ~Iaao; 4u, 23m. namidd&j!'B. .
Oet, '2:!, }tAlnte K1wartier, 7u. 32111.Toormiddaga.
Oct.3O, Volle M~o, 211.23m. Toormiddag8.

:±,
M,ARKTPRI1ZEN.

1 S:
Van p tut 14 October,1879.

I £ 8. d. £ e. d.
105 hs. AardapJlelen, pr. 3 be. 0 10 0 - 1 ~ 6
4;) lb. Boter, per Ih.... .. 0 1 G - 0 1 9

Eenden, per stuk .. 0 :! IJ - 0 :l 0
Eij ..r~II,: per lUO .• 0 lt 0 -"() 11 6
GAnzen,:per stuk " 0 .4 7 - 0 ~ 7
Hoendera, per stuk 0 .) ;j - 0 2 6

Il H. Hnv ..r).",j" pr, 100 lb. 0 4 :! - 0 7 9
12 zk. I':af. pt'( lG znkken '1 io U - :! HJ 0

, )( III kOl'nrn, per stuk 0 IJ Il - 0 li 0
14.5 ba. Koren, ~T :l bush I:!:! -- I :l 2
3Gbs. ltllJ',pe~::Ls. 014 a - (J 14,;]
4b bso Uijen, J¥.r a Ls. ... 0 lt' 0 - 0 18 6

i

-Vertl
Be
FI'I
Pr:

GI'
M8

A.CoI
1U¥D1

V.Mo
VIrtl

Mo
He
Be
W,

V.sOol
Brl
Cel

Jl Oct. 10 WllIrelll
IJ do. 0 do.
U: do. 6 do.

20 KArren.
o -do.
I) do.

"lIrolll'pelen. per Il bs.
I'oonen, per :! hs.
Bloemkool,
toter, per lb.
J<;,'ndeo, per stuk
Eij.'ren, per 100' ".
Erwtén, groene, per 3 hs, .
Groene Amaudeloll per lUO
Groenvoer, per lUO lb.
Groene VijgfIl , .
Hoenders, per stu II .
Kalkoenen per Btuk .
Kool, Pf'r 8tUk
Lamme!'!!,
Loquarten .. "
Limoenen, per lOO .
Nartjt-s, per 100 ...
Pompoenso, per stuk
Patatla8, per :I bso .
Uijen, per mud .'
Varkens, on!Z'em88~.
VarkeD8, speen ..
Zuurlimoellen, per .100

Tu
Pil
Be

o Jf) 0 - 1 .1 .1
1 :! IJ - ] 10 0
OU:! - 0 0' 41
o 1 6i- 0 J nl
o 3 3 - 0 :l,~
U R 6 - IJ 10 0
o I) 0 - (J 12 0
014-014
o 1 ~-022
OJO-OIJ
024-029
011 9-01:1 9
o () Ui- 0 0 :2

" \0 ï 0 - 0 7 0
.. ;().j :!-O 13

03'0-01°
(127-041

.. () 0 10 - 0 I :Ij
o 0 0 - 0 ~I 6
IJ Ir; () - 0 17 6
011 0-0189
O{l~-06'9
O:!0-u2j

V.Wl
La
Pa
KL
Mt
Kr
Du
ZO

KOIll

KI

, I, ~:

-
"
"
"
"~ "

AaDkol

J, P. l'ENn ES CO,

Oct. 15.-\Vellillgton, Ossen en Koeijen, ~.D
P. B. Lombaard. ,

J. IS, MARU8 ES CO.

Oct. 15 -Noo;rder Paarl, '-aste ,en r..o.e
Goederen, mu A. I I. va" Blerk. I

Oct. 20 Nootder P ..ad, Vast l.Poed, tan
J. P. J. <fo Plessis.

J. J. nOBIKYR ES ZOON
Oct. lG -Klapmuts Stat:e, E~cls, ,an J.

Seari¥,pt. .
Oc~. 17 -Stelll'JtI bosch, Vast.e Goederen. Jan

H. Janary. , ,
DE vriLBBa FAURI E:-; co.

Oct. 17.-Klapmnts Stst.ie, Schapen en
Bokken. vau J. Q. J. Hauptfleisch.

Oct. 20 -Klap~uts Statie, Osseo, en Ka.ijell,
van D. H. Roux.

Vmrel..........
AaUOl
-.

lP. J. BOSMAN.
Oct. 20.-KJa~mutA! Statie, Bok km, 'fill

A. J. Bosman, .
. Oct. 16.-Paarl, Vaste en Loaso ooederta.
'Tan D. J. A, "an Cior Spoij. M.zn.

. , E. H. V4N NOOR'bE.'i'.
• Oct.20.-Klipooukó dist. Hopefield, Vee.
Losse Goederen, van J. D. J. Vi.s8er.

n. CARSON.
Oct. 20.-PriD8 Alfreds Hamlet Vute ill

Lottse Goederen, van P. F. Hilgo. '
DARlRY EN lHPHEWS.

Oct. 23.- Robertson, VaBte en WS88 G_
ren, van H Tcubes.
"'_::n --, - - . .. . .. £.. ... JE!I!iIá!'

SWPPING INTELEGENOB.

femel

"

\mre

"
AaDko

A.
~
V.

- .._--_ -~-- - .~-

TABLE BA Y.-AxIUVED.

Oct II-FJoreDce, ICh, 66 WDI, W ~, fro,
A~oa &y Oet i, to' thia port, in ballut. .W Huar
pbn., agent.

Il-Dublin CallUe; CR \ISt, 2,910 toos, J JetJriet,
from Londoo &>pt lO and Madeira < 23, to tbie por$,
and Algoa Bay. c.~o geoeral.' Andel"8()u .~ Mm.
lIOn,agenta. . '
tl1-~a Bird, ,*, 116' wna, F· Boyce, froll

Sánd,nch Harbour $ept 28, to 'his pprt. ClIio oil-
J Spence, agent.

12-Nubian, RM$t, 3,09l tool, W Jlaillbri~
from AlJoa Bay ~ lO!\Dd Mv.eI Bey Jl, to ~
port and SoothamJ!wn. Cargo general. t'Dl~
Stceamabip Co, ~ent!i:

TABLI$ BAY -SAILED
Oct ll-JollQ RÏI~, bic,w AlgOl B!)-:

ll- ..\,tr~ ech,.to MOMtlBal ~ ~Dyua.
" n-Gllatea, tratllpOr1 St, to ,t;UgI&IN.

KLI
Van(
Matill
~oor
O.erj
teDde
laTer
Kitte
n.-mt
diug,
lID8ai
Sbp(

,
I
I
:J

_'--



W'jH'r III 't
fe'I".:

'J LI kost ell

£25 tot op

vt! h t ,e en
'e W)'er der
, oj)?igt O'er

.e!.lk) ~ere ..<l-
"I I mfl)nteln

1 6 ma nden
go"'U
schriften, e
(I\e"bor '·.k
"rlltter d r
I, _e
)rdrn bet, ek-,

lTZ.
y Colletle•

~1·eD.
de volle

Is te Vin.
, 5 l r· !l.m

I'ELI~",.

illiers,
~·>1I(I'IlI"R'r ell

t ; ,egUl!u!.

x
ll\l,.'!

mIddag!.
III~

£ 8 d
- 1 • 6
- 0 1 lJ
- () '1 0
- 0 11 ti
- () 4 7
- 0 2 6
- 0 ï 9
- .! lO 0
- 0 Il 0
- I :l 2
- () 14 3
- 0 lil 6

lJ KlHreo
o rill
cl u.

--__,.,.,..

Westelijke Provincie Spoorweg.

TlJlJT \1-11. VAN AF

WORCESTERSCIrn H00FDLIJN

WEhh.DAGEN.l1EE~ I
------ ~-- tZlI~ ,
'T \TIONS.

-Vertr,,, van
ha"p.tad -
Z .ut nv l~r-
Durbanw~1Z
1\ -!Ultfonteln
'I uldersv lel
hlalllluts -
Pnarl
Lad, ~"Tevbrug

v, w ellmgton
Hermon -

!! 37

p.m.
3 3i>
348
4 31
ó 4
ó 31
548
620
631
ij 50

a Qt.

Il 0
2 Il l:!

- 12 H 47
- 19 li 1:l
-I 25 9 36
- :')9 U 47
- 1 36 .10 I)

- , 38 lO 19
-451048
-1001136

, p.m
- 71 ]2 8

12 3:1
1 11
I :11'
2 6
3 0
3 56
4 !!tJ

3 2.:1
:1 51
4 5
4 42's ~
6 17
638
7 251
il 1,
8 301

o 301
10,26
11 0
& m
1 ",Ó

Piketber~el!
Tulbaghweg
Cereswe:z ...
Hreedl'Tl vier
GoudlDlweg

V "l)fCe.ter
lIeHI VIer -
HexnVlt'r Ovdt

Komt te
, Monta>!'uweg
'\ ertrek van

- 75
- 1 84
- 9:~
- 101
- 109
- 124
- 1
1:19

_'160 7 0

A

MODt~uweg
A (\'ns!A hel .
V ~~!Je.fonteJn I

Grootfontelll

& ID
li 0
7 2

245

- 111)5 M li')
- 1238 ]] 15

'P m
Prins -\lbeltweg - 1266 1 5

Komt te I I
Fraser bu rgweg - 1:'>00 :? 45

o 10

10 68

12 40

I1]____ --1\ ~ ~~ ~
i~ ~~ cEaf1"2 !:J ei to. ol cl t;. c .

I
S ~~ ~~ "il~i
.:! :0 20 oc-=~<: ::.,c.:J ::.,0 0""""''''>;

-----! --1-----
V8rtr~k van I a. m I a m. p. m

Beaufort \\1 est - I
Fn8erburgwt'1!' -. 4( I o 10 ;3 50
PnDI Albertweg> I 74 11 0 5 36

Grootfontein - 1101 " f m~5 7 40
~lnLJe.ft.lntelD 145 4 .!.j 10 :1.j

• Conetnbel - 5 45
Komt te , _

V M<Jntal'uweg- - lt l)
Vertrek TnD I

Mnnta!-'uweJr -
Hexrivier Oost - _'IJ.)
Hexrivier - - 1.!14
\\ oreester

V lG, ud iniwejr
Breed ..nVler

rtnuo. WEEKDAGEN

::,I \TW"':;.

Lm
1 lO

- I-':'>l:l,.-
... - 'I

R m
6 10
ii li4
I) 15

10 ,i5
]] 3
11 ::0
11 (jD

- 241l
- 254Cere""~e!.! ...

;1 Tulbn"hweg

0 Plketbt TP"'"t'g

lj
Hermon

(l! " \\ elllDp'H n .
K
0 Lad) !lI'eybTug

0 l'aarl -

4 KllpOJllt. -
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A Deze tremen boud en alleen stIl, Wl\.Dneer er
p!l1!N;:IPTSZIJll die op of al ..nllen stappeD •

\ \ etnrscuIDgplaatBeD.

KUIlDING 'oOR KNAPEN KN JONGELlEDIN -
Van Good Marme-Serge, Tweed en Laken, tegen
lIattgo PrIJzen' alsook Sterke WllIterJlUll'Zen
,,'oor ,Knapeu. jongehedeB, Man8 cu Vrounen
Overl!lS80n eu UI!!tcn!I voor Hl."\:ren, Ultmun-
tend~ k wRhtelt PIlot en W Itut·y RIjgJassen
Jnvl.'ruess 'Mantels voor Jongens en Mans 10
KISten Fraflliche Schoenen eD Pantoffel!l' oor
Dámf'B, [,UO Paar Overschoenen, Jongensklee-
dIDK. een UItgebreid IUI80rtl men t, van nIeuwen
6Dlllak, en Zeemanspakken -PACKHAM &; Co.,
Sta!ldal~ ~ccderm&gUlJn

ElIM GIDWW'D l'A8T<IOD:.-'UU
UrDeJDeDt it ODlangs
er Dog nooit eene Wal vOoo'l!:ek,l)meDI
lijk, orerleed op eeD der
kapellAlln, en toen bij op
oorlOjf met alle deftigheid
~ 1l00aau 001 ziJne weduwe
de 'Ilewone pellAltW-!lhjlt te ~t8ep.
gerou VIUI de kerk werd de vordering

be,~olkiiJll!'il gelooft evenwel dat de eerwaarde
was bij zijD overgang tot den
eo 100 veel scbiJnt ten millAte te
tot alJn dood toe :liJDe familie fataoenhJkonclédlou,rien
heett .."

EIt!>.'B BBLANGR11XK lNJI'OR1>lATIB......()P
het Gouvernemt'llt wordt tot narlIlt van :l8elFarencleIl
een schrijven gepla&tst van den Zee.kapl~in ~" .. "IF!lTd
aamn, kommanderende Harer M&jestelta
boot Natal. Zij bfotreft eene sterke _.~..!,"'!--
de Irnat, tUlIIIChen Kssp Hanl:!'lip en
all door hem ondervonden op den 1
met gezegd sebip op rel' wae van SilDollllftAd
Durban, Kapt eamil achnJlt, dat
dntum des morgens ten 7 ure KftllP
mijlen ",.tand! vOOl'bi) stoomde, zettende
ten einde de Birkenheedrots, op de boa:!,'
jler Point, op zeven mijlen nfstand Iinks teI~b(lllde,n
dat korl daarop de lucht te dik werd
te kunnen zien, dat eene plotselinge VerllDllel'lIOI1

, half nen gelegenheid RAubood 0111 Zich

lN.XqKKNDE RRGTII."f,-De ontV&ngtten onder dit mingen van de positie van bet schip te v..l........ i,.....I.l
September 11.ge1J-t al! volgt:- ! en dat toen eene oostelijke aldnJving

I" £26,464. 0 : 3 In' e twee en halt uur werd geobeerreerd,
lo 54 16 '6 het schip In denzelfden Koers VO~I~t"''''''.cAn_

NIl. wehJks lOU mogehjk zijn ll'ew('{l8t, Bildtenheacl+
Nil rots vnj te leopen. Kapt Oaffia

1,320 3 \ {) volkomen met de zoollt'nRAmde miswi
37,5&'1 I! 2 kompas bekend W1\8 en, dat hIJ neru ..... n ..
1,801 11 : 0 dek geweest lijnde, zeker w18t, dat de

10,267 14 10 11'&1 gestuurd. HiJI ncht zijne observarie h..1..... ..::1_.
__ ---"- noeg om ter algemeene kennis te worden

de schiphreuk van de Btrk-mAead, de
DRIIf IIJne opulle ook door dienselfden

NOODLOTTIG ONGRLUlI; heeft Vnjdag v~r waarta verool'Z8Akt moet eijn Kapt
It'ehad bIJ d. brug over dé Twee4e scbeepskapitelD Mn boord VIIOhetzelfde werd de
Reinet Twee werklieden Tft,n lilt op den 1111en MeI, toen ook bij Danger Ilenteabeer

len vracbtwR_l!'en JIlet goederen. Etn mijlen afpndl bl] daglicht passeerde, bIJ zee zetten D1~t te den
Il zRk meel, die op het spoor tereit lvolkomeJl' 1V1nd.tilte dezelfde intrekking 1I\QdwR.~r~ den arm De
den wllgeo omkantelen, el) de belae ondervonden, en wel in eeue mate die ZIJnE!,uitlrste IZlch te herstellen

dop! den schok op een hoop Terb&fi.rur gaande ,maakte ; en angst, wnarann
rd. De eene, Robert Home geheeten, DR LA:'iDnAXFN8'~ I!:T -De bijeenkomst qp Ber~. keeren heden per

ilood De andere, RIcbard v)jet van 11 Zaturdag' was met zoo talrijkj als med lndien de ballon nng tijdig gerepareerd kan word.~.
zwa~ gewond nur ~08plt.4l had mogen verwachten. Msar de laatste dak van de ui de echtgenoot van de koene mad Gedard, die ,I.D

overstaa~ vaa den Magistrnat iê"getlii- wet'k knn DIet wet beschouwd worden alalheel ge. Amsterdl\m achterbleef, er dese week op &lJn bellrt
nen aangjroaode de omat&u.chgoheden schikt om veel landbewoners bijeen te fuljgen, die mede opetijgen

aledan gewoonlijk zaken ID de 8tad te vernR1-en heb- -~~-~~~--~~
ben De beer Hertzog had een voortreffelijk tiffin
laten aaunzten, ell toeu dit afgcloopen W&Il :werd da
kwestie, ter bespreking waarvan de zameulromst be-
lezd 'VI\8, ter tafel gebragt, en de UItslag der 4ehbeta-
nen bestond In een Viertal resolutien, namelijk : (IJ
WIJ ondergeteekenden. wonende in den omtrek Oon-
stanue, wenschen de Koloniale te WI]zen Oil
de onvoldoende uitwerking der als f~ ~IAGIi;TRA~TSZAKEN
de bestaande opmennz ten uitvoer gelegd, P1'01
testeren tegen de verphgtlllg om bl] te Van twee zaken, zIjne lordsohap ala Regt;er
dekking der koeten daarvan, III annmerk vnn de week voorgfleg-cl, werd door den Hoofd-
de moeite, de kosten en bet ongerief, die regter gewag gemaakt De eene betrof een
tnkt In het algemeen zrjn veroorzaakt moeder en eeu dochter, belden Doortja Lewis
onze opinie onbehoorlijke UItvoering der l{eheel('n De e~1~te was gevouUlsd wegens ver-
(onderteekend door alle ftIlnweZlg'en) heling, de tweede wegens stelen Do Hoofd-
echen uitdrukking te geven Ral) OI[S
kWllhJk gezIDdheld die tusschen regter meende cllj.t de getDlg~lDls tegen He
mkt IS onstaan door de onzepaste handel lun~st(j gevangenQ pertineut was, maar het
landmeter, die door het Gouvernement IS beWIJS van schuld tegeu de oudere ontbrak,
eerd lleweest, en ons eenstemmig gebrek I naar ZIJU InZICIiI. geheel Het 'fOUDlS van ide
trouwen In ZIjne geecbiktbeid voor die laatstgenoemde moest dus verDlet'gd worden
(3) Er zal eene memorie worden nn' ... rv ...... n El \\1\8 zeI Je ZIJIlU lordsohap verder nbg
ZI]nEd, den G)mmI8'l1l1'18 voor eeue zaak-de Koniugin rs Hermanus Lant"
verzoeken, naar de werking' der Landbakenewe
tot hiertoe toegepast, onderzoek te I veld ZIJ betlof eene auuklagt V:lD rustvers -
ten einde herstel te bekomen Tan de rl!l~ te Oudtshoom HIJ, de Hoofdee rter, Zbn
orer WIJ ons thans beklRi!'en (4) gaallle Zien, dat de Prokureur Generaal ID_ge
Hertzog en den heer::; van Rellen van de aanklagt nl\m, om over het al afmat
werpen en het RAn den COmml88l\rl~ van verdedIgeu 'Rn het VOU11l8 te beshsscn.
llJen overhandIgen der memorie OFlledl'llj!'eD

DK VANOST VAN KLAAS LUCAS -In rle I\DMIBSlEli
Beaufort Adtncale is eon .lttrekeel l!'81PUlll1ti8elra Do heer van de ~ all werd' toe~e1aten tot de
een pr!~aten Drlef van den heet N praktlIk als prukullellr ell de heer T D Bro\'tD.
JudRnt hll de RUltenJ op de N van Klng Wd' lUS Towu, toQt dle als Bezorger
wal\rln hIJ de vani!'st van KlAAS Lucas van tlanspol tel
volgt _" \VIJ h"bheu I{11III8 on zIJn Advokaat Cv, ~ed aanzoek om de admissie
raadslid, Jan Arillms, gepakt Ik had vaD dell heer Wyuno Al. opellbaar notans De
.over het kRmp, -dRar l\IcLeMl eene patrou
gekommllodeerd en "ns vertrlikkeu om dell pelltlOll:lrIS, zmde bIJ, had dJCnst gedaan ID den
pakken, nIet verwachtende, dllt IllJ zulk, I tegenWOOrdlgen oorlo,.{ III Basu!.oland Op
vechten zou doen, to~n twee geruchten ti Augustus 187;:; "ar~n zIjne artIkelen ~n
dllt deel der Kalr.han· n, bf he klerkscbap Illgega.811 lil bl) bad cedlend j;ót
der Bastaards, wonende te z...,artmnd(tu. 12 Augustns IBit' maar !Jd zlJnde 1an ~
gevat en 0[11 dadelIjke hulp lste korps BoerenqllteflJ, was hiJ opgekommán-
een bnefle Mn den komnlar.l<lRnt_ WMrl d d d I
bIJzouderheden opgnf, zocht daarop acbt eer om ee te Ilemen aan de operntlen tef{eo
!ln elf ~rden Ult, en vertrok lIaar Zw'arl:mrldd MOlrosI, en verzocht lIU dat de tIjd door hem; In
den !1den September, een afstaQd mn dIe dIenst rluQl'~fbragt mogt medegerekllnd
zonder water Ik kwam des lavonds 1 nurden ILl dJeIl van zIJn klerkschap I

aan, tot ~roote,bh]dschap mll den !le Hoofdre~ter ZcH!<l te \'cronderstellen, aat
met zIJn Boschfesml\n III geen twee nach de petItIOnaris tot ~c Bpercnrulterll tocge~roden
sillpen ZIJ hRdden eene 8o0rt !Ian hut Ile wa.~ met vergnnning "an Zllu pl~tl'OOn eb bet
Lucl\8 Ik pl.latste dndehJI, lelln schil lIof I.un dus .Ul.llr'emen, dat hl) 10 llasutblánd
item, bevreesd zlJnde dnt hl] tou 01iitsuapl1lln
nrtrokken d~n vol:.reDden muldag, en k zlJnd~ toch In Lllmst Ills klerk WIUl 'OfsChóOn
weg 111 den avond, toen de re~en IR d~ \Vet Vl)orZleIJlIil~ maal.-'W voor hel ge;'h~le
:kwam, en een vree8~h]I, otl\feder tlJ,lvak vali dlcust, zou zu]..s toch, st1'1ke ~etJo-
sWgell vall onze paarden eo na een mell, eon klerk nlCt \lJll.llllderell om een ~r
hebben gemaakt, bra~ten WIJ den nacht Hl het maanden va.kaotlO to gCllIctell, zunllu dat t~d-
door, gebeel nat zlJnde WIJ hete U de vak te affe~ teren Eo,uge 1ll&audeu dienst In
grazen eli d~:'I volgenden mdi'!!'en te 1'1 Ba.sutoland kOIl dus, ZIJIlS InZlons, goen bele~el
WIJ verder en leverden Lucas emdelljk I
kommlUldant \\ IJ behandelden bet zIJn om let aall~oek t6e to staan, bot~lk
goed, hl) kreeg vnn onze Tl\lltsoenen, , daarop geschlCdde
eel1 vocbug menR'sel van zout, laud,er, Op voordra~tl \lan Advokaat Colo werd do
beschUit en tabak Lucas WRit geheel boer T W la\\ s toegelaten tot do notariële
zWIerf .alleen rGnd, nAAr kost zbekende pmklljk, oen amllltaeed lif te leggen ID banclea
lillen medelIjden met hern, en hIJ kree!? [ van den ReSident Magistraat vau Worcester,

IU den pel'tlOon van Qr al\ntRl geschenken, toen hIJ het kn.mp~'
iKU<JCDtl"\I"', als dit! beDamlpg heeft Tettl kwaad geda.aa, maar wch bad hll K!..oprER:l to jlf Ul'iClI ALlrEl1 VA.N UD\SMnW.
de &l\ndUldlOg van "en tie- ~ leldln( dRllrtoe, en Ik tWIJfel zet'r of er De heer Cule !;Tad op 'Voor applikant ed de

~hge wetenschappen, wlen;(le val goene ~ermchtende omstandIgheden ZIJ heer Jones voor re pOlldente
heeft, de toepassing ÊPISCOP~LISME ~8 PRl~~nYlhm[Al" De heer Cule Wldo dat gOllc za:..k oP' 12

grenzen UIt ern Ier, van George, beeft aRn de ,lloa8eJ Bay September voor het 1iof bad god,tend, loen ))nb
bladen ontleend, zIen \V1), IWn schnJven gezonden met (le vol!l'ende L d h
laatst!. de eer gebad heeft, woorden "De volg'ende anonieme brief, or sc appen eeu regel n~1 tegon de MnQlci-
Balmoral eene U1tvoenbg van een ml] ID vroeger Jaren welbekend Cl I palItClt van L:vly.smlth toelitondcn, om reden

_"'J~'V~'" de konInklIjke famlhe tl\Tlue, IS ml] per post toegezoodeo als den .p"mr'An'.... te geveil waarom ZIJ gdCn beiaallDg zon botren
Het schijnt ,Uit hJken schrIjver Tan eeo stUK ID Elpc. om zekere on kosteu aan elscher to betalen De

moeten o~llemRl\kt wor- verzoeken het ID uw billd op ui nemen, als I order nlSt was lUiSt verschollen
dIer UJtvoenng bestond' JD kund41e cun08ltelt als eeu ela.aItJe van I Ad vok.mL JIJlIes z:ellle, dat hIJ vol"ens de Wet
spmtu&hsusche V8rachljn- verdraagzaamheid ~n w'aludednlt' van van 11»(;i een n;mzoc!t als thaIls J(eda.a.n werd
lt, namelIJk, wórdt gel- liJke kerkgenoo'8Chappen, en meer met kali bestnJden HIJ had daarom Gene
tle te hebben gegevt>n IU\n mIddel van communlcatle Ule~ den u

ms, en daar dezen de ver, wIens an()ll1lllltelt mIJ ~erhll!ldert aanbIedIng t.e doen, uamehJk U"4t de mltDlclpa-
yoordedeD, Toor echt wIlll.en te llDtwoorden Ik beb een hoo"ere ht.elt de beIaHLlDg voor li3it:! lnnnen zes welken
voorstelllD)l' van Dr Holaen leden der £ngelsche gem~en, ~n aan den elScher zou nltbetalt.:11
van ZIjne erkende kunst ~er- .tell~ zou dat .eleo hun Der de' gevoele De I loofdregte!!' vroeg of heL Hof we(jeeu
te brengell, het geen Item dIen anomemen scnbent ,. I)e lledoelde speCiale order kou ma.ken ten opzlgto :van

18 voornemen. eenlge veroordeelIng van het PNsbyteTUlDlS gelden, die voor audere doelclDdtln bl'sliémd
, de eerste waarvan zal dra..-ende ...erheerlllklDlf vao ~et waren? '

In de Mutual. Eerw heeT Muller bestrIjdt dén dol Advokaat .Jouas anhvoorJdo, dat de wet
maa~ houdt hem ID de tlltsPra4k vlln

eene dDor eeD ~root un tal dl~nltarlSlleD 10 zIJn eigene kerk-Dean ge!lI.u beperkl ngen stelde 'Vat het beffen 'van
woonde publIeke vel'Jla- schop Lljfhtf()()t, vlln DUr~D---éen vrijwillige bela.sLll1g011 betreft, ofsohoon a.a.q de

cn strekklng kenl)sar waann hiJ ZIch te beraten ki "n kÁD gedwongen beffing wel btlperklDgeu verSon-
eenatemm41 vl\I!tges~de t.r~kllels mOiren hIer plAAts VlD en nls den waren I

_~lllr"'CIII"""U Fogs' ._" !liet het oog op I" Lees de kerkmdeI':l ook IDj bet Gnekscb, als Ot) beer Jones horhaa.IJe dat htJ aanbood om
.UU,..~"'UI1'.' door middel van een kllnt en zie uwe dwalIng en zonde lII-Justlnue de speotale belasting voor 18ï8 Uit te be~len

In verbIDdlOg te preng.en, Martelaar, 19natlus.lren&eusl!u uw vermaarden, blUueu zes "'eken van af hoden, ·;he voor 11579
zlJ.Dde, die GIlorg'8l!tad ~()o verkeerd Mngeua.alden IIleropymul hen I b ;

:lIJde I3U laten hgp:.n, II dczII Onekseh en !lIet, zooa);, el' (leIeerd III IOnen VIel' u.llI.auden \ al~ heden, eu na. ",879
dat onmIddellijk stappen be- ~bekrompen, slóeht ondern,lt ~telienbo8Clt, eliDe een speclale lJcla$t,ltlg van Id IU het P.;luJ UIt.

om ZIch te vergewI.n, \ mlukte o~epetung, die dIl ~~heele te betalen voor or op ~0 JunlJ van êlk Ja.a.f, al
route dIgter ID de nabIjheId Uwe lekte mnakt uwen atlldilDten WIJS, deze sommen 2.ot.U<1l dau worden ter ha.n" ge.

te ontdekkefl IIJO, en voor'dat p:ilsbyterlaauscbe stelsel ID qe Schnft k ste Id aaa den beJ ...T C Sc&nlen, te K&a~ta.d.
comml8l!Ie aa.n!!:esteld bestaá.nde 1 u....wezenlIjk knappe mAnnClrtlicelell De heer Cule ~t."mde daarin toe. ala de toor.
I ~[ Heyn~, Wm. Roberl.wn, leer IS" "De tweehnglustj'rij ZIJn 't --' It

I
b U k d waarucn ge NU W werueD nage Qmen. I

, der \Vesthuysen, Geo. Oerit:k .. , ytellftol~me woogmer 18, .. !Je ''Order werd t.;en'csta.an, de 'kosten te wI·r·
L \\' V, \V Groenewald, W ,houdel> 'Rn. de geheeJe !()1Jf,rheid, "v
en M Adams "-Dl18rop 'Werd Chmtus .JeZ1l8 U! en 10 dell betaald door fie respondenten.

,oor eent!veek, terwJjl de I WI' hebben de Helhge W KLE">iGDE" ES ra L'S DE'!: C[U10& vUl lDD
nl\m, lnllllddels eentl opmetin;! ZIJ, die giJ ,era.c:ht en tege"pTe<lkt, I!\SOLVg~";'Ia:o; I'lO£DKL l'an J. ClIDlUS- I

10 kwestIe, het IRud tuMilheD Iopvolgen, want God Il! teIlelI u, gtJ
uttelb.putbO'olIl, hetwelk door den !ieer DIet van deo HeilIgen Geest, en De heer (JQle .tmd op Toor applikant

leer J!emnkkeliJkrt lijn uw werk. "-Ds !\fuUer laat den IIU(IDI!IIII~~D "'·h,.;; .... ,. I beer Jones voor llaapondeDt. '
ppDDetinllzoU dadehJk g-l!lIChieden over un de genade V:lll ZIjde e.Jgene

staat te stelleD, op de vol- I mt.arl8!en, en d!t was zeker het beate
mt te breDgen t beer doen kuil f

III de
door (le

f1e
lf"llyn

De
Anna

!le
ge'J qfv

I

van
hen te strijden
van Middelbu
voordat zij
voordat Ihun
ontzegd, t.w.,
hnnner eigene
WIJ willen hOli)~f'.511at
beleedigingen
dragen Per
dan ééne
komen.
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(Ten overstaan van dell Hoofdregter en Regter
Stockenslrom)

MAAND,4.G 13 OCTOBER.
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s en
constitutie
dag. HIJ

"<H'!'IIt"'" der boe-
aangeboden,
Uitvoerend
patriotisme
tegen bun

Zij zonden
het ontevre-
verliezen en I EEN
ijkheld 'fn

worden. Dit ER kan naau ..,,·J!Ub"
kirrg van het 1 rwg worden

e e 'Indirekte, togtehJke van
,g ,~IJD voor de het T

maDlICJl. Hét Uttvoerend
het eon ~onpopnlalren
nld daarvan jo~ dán met rusten

van Ultl40dsdne geweld ple-
; maar mnnolen <Ite tot kort ge-
boog !lRngesc~rev'tJn IILonden In
kIOderen des volks-;;-zouden daar-

mooten dragen. En het eigen-
dlo kmdcren dt's volks zou mede-
lko onpo_puhure ntaatregelen zoo
ogel!j k te maken 6t1de\- het volk;
ZI] zei ven ook ID iet UItvoerend

gen gcstem~;. Op deze
bet actIvo verzet ~an het oogen-
nwd worden, en ~llengs zouden

wordol1 W,"ogen te be-

het onverml]d~ljk.ei
an was moOI ui~ged.cht. En toch llan het

~ol"....,,,,n wij dat er voorl de A:mafhankehJk- darrng
mets beters badt 'knnnen voor- een
JUIst de Ul~vaaf{hglDg van dlt I sche er

constItutIe. • Dat het een En WI]
wordt i\llerw~e, ~lfs door orga-

te Bntten,l er~d. Ootmoe
zelfs de v,"JrIgftte annexatie.

Jdcn, dat hét fei dat de groote
volks bet Entols~e be~md ver-
de eOlllge ve~ont~huldlglDg kan
de uiêVaardlfug~van zulk een

Het einde kr ont~et werk. En"
dat een Britse beïtnnr van twee-

Jaar ID het Trant~alsche kroont
ktlsche be~Jde~ls, dat al de
nngen o~er di gehechtheid nn het

valer!! aan hun Brltdcbe Regenng, HKT 18
bel u8ten ID e avpexatle, Uit de uI worden ll'eI1011iiii:n

zlJn-rdat !nen heu DIet I K
wen met oon vtl]en bestQnrs- SIptem
daarom een tttl>et opdrmgen door de Maatech!(iiij.
Uit bureauctatlsmo cn om- SrR SIDNK\

t zamen een ~ vergéh]klDg van dele kolonl8
e , N h o,erleden. HIJ
zelfs de verachte~ atalsc e con-
Ideaal van vrlJháid is. Van nu [JRI~UIIi<:U;L"

dus zal de gansch~ wereld weten,
tsche BewIDdsheden zei ven prak-

ennen, dat hnn ani~exatre-toel' een
bloote magt eh geweld, een

. ~
zal Diet worden vEl~eten, wanneer

Parlem~nt ~nstaande Jaar
wordt met htit Transvaalsche
te con oreron. Hal"iehj\hl~k," zal het
dan n, " voor de ta.ak ~~!ke gl] ons toe-
denkt dm fyedwongen mede-onderdanen te

" C') ],

gaan mhken van onzol stal1lyerwanten over
do Vaal~m onzen Parle8'lentanen Rege-
nngs,otm Uit te strekkea.: over mannen,
wIen gIJ zei ven nIets bewtl dan een soort
van RUSSische autocratJt:~,t~nrfdet toe te
kennen;" Dat antwoord hal DIet alleen
komen ;vap Hollandsch~Afrikaansche leden,
maM k vaD .Engelsdhen~in wIe alle VI'IJ-
heldsZI DIet door de Im~nahstische nel-
gl kolom8.le J rng4es is uitgedoofd.
SIr t~ Frere en SII thrnet W 015eley
zullen w ldra lUZlen, dat ltun sbm UItga-
dach c nstltutlé aan de ó.btl-confedr-I atlf-

het Ka.a.pscbe PRrl~ment een kracht
t, welke ZIJ dezelve zoude

mo>otE~1i missen. En zelfs hoogere
te voren, de annexatie-

DOllliUll", het gansche der
10 gev.aar, n. En zij

vooral, wantleer als. Panl

J Plet Joubert en P
maken te hebben

I(,~' ZIE BIJ YOEGSEL.

De 26~
geten ID de
neUl' zal naU
de burgers'
keI wegens Da:nllID8,Kerl

.-;!

Na UWK iN·nr''''i>t.rrr
Groote Vlákte, RIQleellDIr
schulden £166
Robert Sparks
fort. bakKer,
£1133s :M



.l

·f

. " ..

. ,Weggejoopen,
UI'!' (ho dit" ~t .n-n den 0,!ltll'rJ,";'''''~l!'nol ... rOp

d..u bu'u Oetob r U"!l, .'en kltHne B.a.-..nt BQttentot. j:I'1I8WD,1 TOM 108,
oatre"t 16 jaar .cud, plut van "':Uil, '."g L~
hur, .• &1 ~eklee.f in eell j[rijs pak, eu hlld ,an
MO pur nieuw" dikke 8t~nl8

DieJlfoe die kennis geven .an nail mij .till
beloood wordeD, eu ,lie h1!m na dalum delle'
ophoudt, aal jn rl'g,ten worden nnol.d.

C. DS WI'r;

•

OORliREFl~JK:c"_"".---;-;--
",.

~:"~

Zullen ~erkocht ali in het

Durban, 7 Oct. 1879.

ONDERLINGE ILUTSCHAPW,
VAN

LEVENSVERZEKERING
VAN PE h AAP DE GOEDE HOOP

(MUT oAL.)
os

HOOP

etsehap.
~----------------------~~~-. f

VAW
Groenten,,, .

I' i
i

Dl': EER31 VOLGENDE DRIEJAARLIJK ..
seas VEKVE~:LlNG V AN W1Ns'fEN

l1li1plants b ..hben op , e JA.-\ lt LIJ KSCHE VEB-,
GA.D1mING \' ,\N LEIlI',N, ec wore"u 1(' houden
ftOelt in AU!!UStU8 1880 .
. All. vóór' dtr. Ist." November ftl\n~t ande

lIittre~..ikle Polisseu sutlen UIlt sp' nak hebben op
Be,. Jaar vn", den nl-clan tot· te kenn-u Bonus.

Men geliewe derhulv- <lI' Vooretellen !lot,
.A.~au""tie Ql<verwijld iIl t<, Z" [lOll II II I!oofd-
ka ..tore lo 1\1111~IUJ, ".f dcor u.iddI van do
Aae11trn der M'818Chuppij.

J. U. GIR, Seerem is.
Kna~.!'IlI, 4 S"r'e",b~r 1879.

" ":"

TSTRAA

Dal'liDptnat. 1••J11t,a4.

'."5.
.'

.~

8 0, '*82, 84
H KAAP D.E GOE

·..........dbouw Ge,

iCUARDIAN
,u....&& .... ...,,:w.wmo.(J-' EN LEVENS.

I t MA~~,TS'CHAPPIJ.
: . ~,.. ,

" ~

'A1ltUtearu :
J. P. HenD&Il ea S. V.lJoCllfJr.

~: I

Well4l. beer J. C. Gie. :.
; ,
1 ~, ..

DE On,ter~rtee, l'I_,d.· bf'bb, II pa< per Danube
O<II.a"~rD, en Yrrw,·cht,·[, v .rdero brZ"Il.

diosen }Vr Durba» \'.•n

Uitstekend in kwaliteit en
goedkoop. TEN

,:·ruchte
oNST~_'_''''LA.&.~
Bloemen

Zoetemelksche Kaas.'
Iet Suikerbereide, Gekoo,kte Ham, in

blikken van 21b.
!Halfgezouten Rundvlêesch

van 21b.
BuJeb en ~nsen's Deensehe Boter
cacao en Choclade
Suikergoed ÏlJ groote verscheidenbeid
Huntley • Palmer's Besc~ui~~, &1le

~rten,
BLOEM- en GROENTEZADEN van

Carter .• Co., Zaadleveranciers ,van
de Koningin.
E. s. R~1.ITH & Co.

Tegenover het Spoorwegstation:

. '
OMERIGT 1821.

~ , r \~ I,

I
I
I

en vertoo~ers zullen tij ..
ing uit de teptoonstellings-

O'It'w8ttmdl ëwnrd n, 1
.-~,u'mededinger jzal aanspraak

prijs voor,groepten, vruchten,
ed,I~IlHf,I()8D1enof, plan~ep, tenzij die

zijD, en] moet oen eer-
effeete onde~eekenen. Bij

de verdiepsten van ~n
'}mllnAlftA zullen dQ beoordeeleers

op 'geur, sohooaheid, grootte.
wa8rdlê:gr~o~[)rslgemeene lcoltivatie der
nl.LrelllIl'iiln over ieder ,d~er hoedanig-

VoISl.:rtn,n.I,·" g tot een lbilJijkcn stan-
i ,

in ord~ geschikt zijq
tntw>III,!!\'IIl· .. 1 het vertoOJleti en bezoekerS

, ze weg! te nablen voor het
':

iN DE BUtTENPIST~TIN
A.liwal Noord De heer J. W. Sa.r
Bedford .. "C. W. Button
Be.. rort •.• "C. Pritebard
Bredudorp ... D&I!~er. & ,éo,
Btarrerlldorp .. G. Siebel <,

Caledon ... " C. J. N. DemPen.
c.IyiDia •• .. L. H, 00141duult..
Cerea " H.~'
Colesberg "T.l. PI_aa '
Cradock ... ... " 1. 11..- Kidrer
Viae.ut, "F.8.P.s.otli.
Dordrecht ,,~ ........

~1"'A.J"o." ooet Londen .. .. Á. Webb A Co.
Hob. 'Fauresmith • S.) ~kuaer.

, Fr&!lt'rbur" ,. W.I. $'IIith
k van l!orL Beanfort ,,'W. '. Quin' ,

Geor;:e ... ·.tiehel U·Cu.DdI
Grlllllf.neineL 1i;lf'C1ltul'ibllet
Onh.mstad n R. TIllard.
Hlluover "Celltlinel A ~ V'~ °

Human.dorp ,. R.... W. JI~"""
Hoopstad P. J. Uil eou.r.
KiDg Wm's. n " JUcmard Walktr
Korana ... . ,. P. é. Aletelelt: •• p
Malrnesbu" l':xeeut.unk_
:\litldel burJ{ "WentlelA Zoqa.,
Mosselbaai ., Hudsen, Vreelle lCq.
.Murr81.borg " Joa. 8iII~ iA co.
N.mnqOJalalld ., J. H. HoIuaeJt.
Nat.al " '1'. I')bepSWoe, Jr.
Onnje . BI-'i)1lteia :~

~:!rboorn ',', t t"-Zeeder.-,.. ...
Piqa.tberf ., O. H. Panvu..
Port Eli&a~th II' E. L. Kill,
PotebeCatroom E_teank:aafer.~w~ _
Quee. D" ToW1l 1. W, 8aIL
lticbmond :: 1.18. O. BriaL:
Robeltson Barr". NerCiJl
_Riyendale ... : Joa. Barr" • Qo.
Some,"t Oost i • . .. S. 1.AnDeat :

Actuari"u"" en Secreta~d 8tellenboscb" 1. O. Jl..... ' .
,,'. ; ~ <AY..o.Q, 8wellendam Barr1 &: N cwl'Jl
Wel E~ h' 'T G C BROWNE ;' Stookenlltrom '.. .. N. H. ~mit. Jr.
. - U. . eer . . • • .l, Uitenhage i .. Eiecute.r.k~mtr

. " Victoria WeBt ! ., 1. IJ. AUJ"(·t ';
ut:JlrJKtlIL~'a."'Du.e 1_Mlnoe~dilijnde tot Agenten van bovengqooemde "'"'~hap. Worcester ! ,i c. M. Demerd. f

bereid Poh~eD van A.ssu1'8ntie tegen B1'8nd uit te Willowmoore ••• to B. Z. Steg •• DD.

) , ! ' Premien " r a. VenebriJI&' ,... :1100,
JONES' &.. P ENOLE LEVKNS,

GEHEELBN LEVENfiTlID.

f'
I
i

J 1879.
,

KapitaaJ t •••
Fondsen, ruim

Inkomen~ ... : ....
---_---+ ----- ------

AARDAPPELE~·.
Ontvallgen pel' "Lapland,"

Een Versch e Bezendinp-
AAR,DAPPELEN,

TE KOOP BIJ
BARRY, ARN{)LD & Co.. Burgstraat. not;nlli_il vj~l't(1ot1nctA plan-

......I·'AV~''''. hunne -Planten -te ten mo'etetil~·~lek de potten of
de nominers der bekken zij worden, ep
behooren, d~ elk. . .. plaar moet lJoed in bloem

'. j 'van behoorlijke 1·
BIJ J. C. JUTA,

Boekhandelaar te Kaapstad,.
, VEHSCHIJI'T THA~8

Jen belangrijk Werk voor Wijn. en Spiri:
tushandelaars en Stokers. .

ert4)()n.IH~··:moeten duiderot opgeven,
wat het ad. ,~el is en voor

mot1111i"1'h1lt: is ingezoh~en,moetende
zijn ~. het artikel.

me_iinII~ voor de ~len
moeten IÏcij· houden aan

I·
i,- Ant illIchrijvin~,

moetêjf;~:)liet later daB' pINGSDAG,
Voriaen van m- --t-----~----~----~--~----------~--~--~--~-

te' bekomen alan het lCaD~
en. ~ten tegen.

bov.le~IIDCMI_an datum m~d en aan Z
deJL.Sec)~ta:I~t4!l'1l2'besorgd.pjn.

V'1!'"",..n der Commis~e,
;.. ' J. B. LANGFlRMAN,

. ~crctaris.

i'n',,~n~..QI,.,llIl1vertentieirt de'u Cape
verkrijge~ aan het

Dr. Hahn!s Vergelijkende Tafels vaD
Syke's en Cartiet:'s Hydrometer.

DiL W erk hetft I",,' deel om tie' g~n.;·D, dill
C.ABTIU'8 Hydrometer ~t bruikeu, aSIl te IOOllen ' _ ..._ ••n

. ·welke de juiaie bt. rli 1e TaU den 8.piritDs ol aeR.
Bnodewijn, di-n zi.f'koopf'1I eli v. rkoopen, is, vol-
gells de me, r ,o.'lIwk..·lIri!_:~ be!chrijving in
SUI'S T"r.-Is.

Zij die hu',> Spi.iiu» eli "'B'andtwiju 'oll!tl'S
q.UtTl¥lt·s HJdrometH verkoeht hebbe«,' hebben
daarhij in a'llmer~clijk< uiare- \'I;oli~B ~t1edell,

. welke verlielell, ,.en, kAli .,oor~um.n· door h~,
Bot-k van Dr. 'IlAlIN te [",dplegeu.

. Prijs, 78. 6d., per Bo~kpost 8s.

KOLONIALE' PUODUKTEN.

Ouderdom. Ouderdom. I Pn.
----

&. d. j!' £ I•. ~

•• I! 16 5 3.5 II a7 •

J, I
Iii 1 16 5 . aG j li 39 '0
~(j 1 17 6 37 i a 0 s ,
17 I IS 6 38 1 3. 2 S·
J S I )~ 7 ag 1)3'3 9
B!l i (J 7 4-0 I 3. 5 ,20 2 1 6 il ,13. 7 5

t 21 i i 5 U ~l 9 3
22 2 S 3 ~3 I :I II 323 li • I ,I U J 13 4
2i !Ii • Il 1: 4-5 3. 16 •
2E i 5 10 :1 46 3 11 ,
se i 6 10 q , f7 , " J
!l7 I 7 10 t! '8 • :2

t
28 i 8 Jl ,I .9

• :5
,

19 i 10 0 50 • ,8
I

30 II al . I fil ~ lil I
31 I ' il ~I 3 62 nif I
3i I I 3 , 53 '1' ,33 I U 9 54 5 ••3. I

I .'
1 55 I , I! ,

........,.....ERCIAL
_tLMLII.· surantiemaa-t.chwp

l~~ !;

, .----
Heidelbergsche Roltabak
'Heidelbergsehe Bladtaba.k
Bc>séhjes-i'hee.

Te Xoopftegen de 'Laagste Mar_kt-
prijzen, a

. SJ.IU~S UN DF-I RIJII·l Co.,'
Stund8traat.

VAN

BEE. E N,,
:
l

KAAP8~Al)'
1

P&rijsche Tentoonstellin go, 1878.

... 1ft Medaille Bekroonde IJialo§. (I N
DAS ontpakt •• n pr.chlil( lI.sortim~nl BE. 88 9 d4,
'L KROON !lE PIANOS VRt! CnALu:N sr SON; " 0, en, "'('f
IA·nL~. ltalbiaaln~b ,N1'ot"Uhout, Vubhel. e', dEnk.le ~; [
.,..e, ge ~e Iu .' {'Ioal Iot,,'·at. geplo"et e rn' I

Gond illl!eleildc F,nnl.n, helielf·Jn Moolt! als· l1i(' D l° S"A A C S
welke op de Pa.ijllClte Trntooll,t('llin~ \ Bil 1878 l1e • 0 , ~ :

.. Medaille d'HonDcur" b.haaltl hebben. H Ill,·1\.r I P 1;.1" kO d K d' d" '. ' )r..~, aall Id U;y I~ • vali e liapsta en e

DARrrER & SONS dat zij hunlle Gdj;~Wtll aattlll~rkelijk vergroot .'
. , lt.u., itgebreiJen ,'oorrua(l\fwel ken zij ~er Uilt kUlIneIl 811

BKNIGK AGJNTKN, ~ot'd rool-{ hout gemaaktt!!jn, ge~chikl voor dit klil~nal.

Add 1 K ks eie hundel gl'rlreyen hel'ellde, el~ kon tIJ Il te koopers oper ey- en er traat. in om I~ verkonpen :~ .
OEnE :MEUHEr;~ te~t'n ,:tlt'rkwllarJig LAGE,.
\"OUIIIL'IIlt'II:1 VO(Jll KONTANT QELD le Ver

n hUllne klllnt~1I h~,volle yoordeel Villi kJeine willsl ".. ,.
wordL vuur KW 4t>E SCHULDEN, . .' .
I ~ro(lt assortinu"i1~Jall in de kolonie~ gemaakte ;J.U1~.U~,,"3

oorhan~n. 'ri .
Publ'Tek. wOïdt u?~cnoodigd tot ltd komen' zi
V"II de prijzen. :"1 .

;:1 LET OP HET ADRES

De Zuid r Afrikaansche
"", . . .

88, 00, en~2. Lallgeluu.okfs' '.
, . "D'n.i( lijn ta.ïUultreertle CalalOgll_1I le "-"r.
WOrdeD tt'l'Uabr*ld ~ den Koope'r;"aniHu o(lIuder

;;-, . .( .

~~~,
.,;..

GETUIGSCHRIFTEN.
" Ue Pianoa. bij de boeren CBALLI!X &: Soar geo.

f.brieeerd, lijn Jeer 'foldOt!hde Instrnrnenh'n.
ANTON RUBINSTEIN ..

lf Ik cltmk. dat de beeFen CBULJUI & SON.r
.. laagd lijD, legen ofatige kOllten Painol t.. leyt.
~ un 1Iit",~ betDt:rhng ~n ruitrerm ~.
Hur,n8 Piaoett" ToorRI •• rdienen opmerkin;c, al.
.. rlnraardilC coo.el waL goe"koo.p~ ala. lIil8telreD
d. boeclaniaheden betreft. De in Puij. door de
heerett CB.u.Lu & SoN "eëxpoeeerde InitrnmeottD
..... Diet all ren bUD, maar dr gebee1e E,,~('lacbe

. aldeeliD' groote eer lAD. .

lM.A., Mne. Doe .• Hon. R.A. M·I
• . F.O.C .. En~l80h Juror op
,JOHN STA~ .de Parijacb. TfDtoon8tellill" I
;; . 1878.' tld



, III deze za~k: weru den heel' W m, rr,b08.
nis curator III den tll80lyenteu bo..del
l.i. I.!('HltllgJ \VIlArt.OI hij :lt'.'n
Io:.·h .. ""<',, V.III do IIdmillistnui" \IHI dien

Il" lloofdrvgtcr seide {lut ,lit htlw
si, cht II zilak tocscbeeu "lIlh.1 dl' rt1llD<l,ndlw,t.i
pligt verz u imd had. DCII

daaru~ bevolen worden oogenblikkelijk
rekelilIlg op te maken.

Regter Stookeuetrom w~ het
~D8.

De order werd toellt'st.aan.
I'Ilar?p vcrdaagde het Hof.

•

De Dublin Cnlfk; Kapt. J. D. JeWri. i.
"oonniddall binnen ",ekomeD met 22 ~eD
240 pn.s6l\jI'i.~rs,waarvan de y"l!lende op
stadeche lijst Bt.at\n:-De familieD
IOD, de heer Marsh en echtgenoote, Jh.
ecbt!fenOllt.., joneej. Elliott, en Landshut"
net, .de'1leeren! E. L. L. Shewell, Black, .uelttellqei
C. ]<.. Cuoke, H...rb..rt Tucker, T. R.
Mcnen&ie. Daeid Robertson, Elliott DMid
Ehren, Ekennann, Frank. Stock. 'a. 'Stock,
Braadliag. l~bbé Griffin. F. N. Orpin, W.
nn, H. Marnett, J. T. Peddie, Tboe. A.
Jobn H.!rrymaD, 'VAlker, F. Starkey,
Sbaree, A: AleuDdf>r, Koriteeeboney; John
b~lI, Lou15 Malser, Miadorp. George Munro,
Lindssj', George MunlOD, Jamel! Doilr. J
"ieUon, Jnrnes Brown, Geeree Purdie
ebanan, W. H. Ricbards, Simeon
Davidson, Donald Cook, E. D.
Geddes • .John Cook, Penbertby, "'nnllr,
Henry Abbot.

•.o\lInboord mn de maalboot Preuma;
SouthRwp-ton. heeft eene g68ontllloffin"
Een ptlruj werkvolk WIl5, nadat het"
Ite~ou~en bad, Dkr. b..t YOOJ'IICbipg8llOnden
ruim schoon le maken voor het
ladinj." E,'" hnnn ..r, een stok-r, met
chard Bntcbelor, kWI\u:.ill de nabijheid der
met een bloote brandende kaars en
yond de outploffinz plaats. &tcbtllor w-rd
gewond dat hij drie uren nn lijne "pname
pitsal overleed. Zeven anderen di .. min of
sel kre<,ren,moesten ook DnRr bet bospitaal
lI'ebm~t. Desen lijn op den weg van
één na, die zwaar beeft zeleden, Hilt acb
beeft geene- belangrijke schade bekomen.
Bii bet te wIlLer laten "&11 het nieuwe llel;lllOI8e,fIle

toreoschip Agmnnmacm heeft ook een
gehad. Het werk lelf ging vlllA' ....n d.
tOODhet mOll8tergevallrte te water kwam,
tegelijk een boot in den grond, die op dat
den steven roorbij voer IlDniet spoedig Ilenoelr
weg hnd kunnen komen. VaD de DegeDdokar
die er in waren werd en ('f acht gered. De
nrdronk voordat hem hulp kon b..wezen

Th! gevangennemiDg'Van OeteWI\"o beeft
land l'en gunsti;.(en indruk j!elDaa.kt en
IrinA'te wee", Ilebrllgt, dat de moei ieli
Zululand f!"eheel ten eind" aiju. Het '!I~nil!e
omtrent men zich nu nog bet hoofd breekt
"TIlIIi! wnt er m-t den overwonnen .l,,,nin)Czal
worden. Hat e,~elmoedi:ze baDdeiwijzt' te II
ligte verwacht wordt spr ....kt VRn lelf.
Jiet in de ,...rmt'~sterinl( VRndec persoon des
bet pinde niet enkel "an "en oorlog, InaM
stels ..l. Het koningri Ik Zululand, zt'Jlt dat
Diet lel) enderjrebrngt, rnnnr ann stukken
niet enkel is h~t uit met den wederstnnd,
het vcrDl(l;renom te wederstanu is v ..,·'''' .. ·n ....

oorlo!!' h..eft Zululand VRn een
vemi j T"r!:.st.

De lr,'epen!Chepen .&.fIjl't en EUl'hrate.
Enzeland aalJl1ekomt'n en Oedaarmede LerUll"lleYleelrde
militairen hartelijk nnvaD~en. Majoor
held mn ltorkesdrirr, 'I\'AS Ran bonrd'
Egtjpl en zou met feeatbetoon ont9anA'en en
eereml\llljd I(enoodigd worden. Er VVM ook'
een eereslIhel. Van Lord Chelm8ford
dat het Gou'Vl'rnl'ml'llt bern w1\llrscbijn
delijktl I,.,elagfl z'll g".en als loon voor akti
ftan de Knap, en Ria achlUiefeJïr0edinll
""rliezen. die nug 1\1 IUIonm"rkelijk
Archl baH For heR. de vermaarde (}Q1,lo,~..rl·ÁR'l\Orl-
dent, houdt roorleainllen te Brighlon
p"ne in Zululand. De eerste "l\U die
werd door een jlroot publiek bijgewooDd.

AFUiIANISTM1 .
()mtrdDL den opstand in Kaboul zijn

uitvoenge !>erigteDontvRng-un. Het lndieché
heeft pen lang telegrnm gekre~en. WAArinde
del heden van deDmoord in de Afll'bRanache nO()lal'U\ll,
als beschreven door den Sowllr TRimur.
aan bet hl\)~dbnd ontl.omen is. worden me,n"·"lI<JlI ••",n
TlIiQlur ze;:t, dllt bij zich op 3 September
vRjotJ:an en IllIlIere officiere. il) de 8.'\111
beTond. lJes morgens om 8 uur kwamen de
kestani Ordftl Regementen" in parade om
ontvan~en. Zij kregen betaling voor ééDe
maar wareD on"er:zenoegd eD eisc:bten twee w~"nllen.
Zij stonden met no~ een ander re/{ement
(lilbeid der resid'lIItitl. Elm der ,oldaten 1IC~,r...m....lle
ui~ • Lut ODB deD GellltJt ~ermoorden
Emir." Zij dron;:-en door tot de binneElplI".,a
R..sideDtie eD ateeDigden eenijre
Gardes openden vuur zonder orders
officieren. <iiezich binDen iD het hnis
muitdrs vertrokken toen om
keerden nR nrloop van omtrent een k
iD welken lIld de Britecbe officieren baddeD
ont8nllppen. D" muiters helejr.e~deD toen
d~ntie en mMI,ten VRneene po8lue. vlln
gebouw behePI!Chlen. het dak onhoudbftar.
gerden mMktdn een soort VRnver!Chan.8ing
den uit de veDsters. Umstreeks ten L18n

• de burf,oortjzicb hij de muiwrs~.
Omstreeks OOnuur na deD mIddag werd

Dari, die zich in de Terschansiog bevond
kogel getroffen, maIlTslecbts f!'ewond.
toen om .,lun8hi om IIIInden Emir te
daar Mun~hi te bevreesd wnll om
IICbreefTRimur aaD den Emir om hulp.
den tie aanll'flTalleD werd. Eene oudtl
bragt den brief weg. Er kwam geen o.n''''''''''<1
De bode Ghlam Nilbbi, nnekerde
Emir bilt volgende op den brief .... lI'h '.n
.. A.ls God wil. Ik beu jui"t bezig met m b .. O'HI .. n.

CavagDari werd binDeDin de
door KeUr opl!'epaet. JenkYDll 10Dd
brief n&llrden Emir; inhoudende dat f',a ...",rbllri
WORltWill! en dat er oogeDblikkelijk bulp
10Dden ";orden. De bode die deZe!!
brief wegbrngt. een Hindoo, werd terstond
ken gtlhouwen. (

OmtreDt drie ore 8 namiddllgs IODd
HlImilton den genoemden TIliIDur'z.e.1veD
brief waarin hij zt'S maaDden soldij .....,"", ....
muiLen badden toen reeds het dak vaD de """lU.:" <''''
bereikt. Taimur }x>gllflicb J.!1lwllpeDd
deD der menijrte, die bern ecbter nntw.R",mtl,ol.

lien officidr redde hf>m bet leveD.
deD dt'D muiters dill bij de brenj!'er
eeDe b.>lofte TAn 168 maanden 8Oldij.
p<!nbelJl !'Cbter nD bet I{ebouw der reeldelliLlle
hij kwam in bewuate!ooaeD tOf'lltand
dak van een lager jrebouw. Weer bijgllko,mEilt
werd bij, van allea beroofd. voor
Khan, deu aan voerd.r der
met bet doel :lijner :leDiiD~ .,
die'"erklaRrde magtelooe te ZIJD. en bem
liet houdeD. .'

Taimur weet persoonh Ik met wat er
bellrd ie. nadat hij de l'O'sidentie ver111ten
toen jai.t in brand ,!es~oksn w8~d. "A''''00''}.~
havildor VRD.den Emlf werd IU
gebragt waar Tllimur ge...~en zat, eD.
ontenappeD uit dl\llkbaarbeld, omdat Tal
een k<)gel uit de wond lCetrokkeD bad.
zicb toen naar de residentie. zag daar bet
ken gebak Lelijk vaD HamiltoD eD hoorde
,ugbaaMChe loldaten, dat Hamiltoo,

n.... "' ....... i....seer in he~
june, ,joh
een verdict

...,'....n.. zijne lord-
stemmeD. De

,1

'-J

reau
fer
~..
I B"".aeLI.
~ Co.
Il.merl
tb

dat alle belaDgrijke
Daaf &11ketepunteD

en yervolgeo • .eJlder

Oli.ar1t1 Stevtml op eerie akw,
die twee-en-twintig aankla'gt be-
ntt.e, maar slecbte bij het verhoor
in aanmerkinp' .c ..r.~n..,n. eQi~cJ8tl.1l acht yettegen-
'Woordigdeo gezameulijk
bedrag van 6,.

Ad901r:aten Jones en
baacbl11,!igde op. ,

StqJhantU Meijer &eide':
baai.! Ik herinner
bijwoonde te. J)umlhi"..t"llrdio
diJager eo SteTeDe de
daar! voor eene waarde
beta6,ldo het geld 1\&0 St~'VA'U.
toon (I). Gavin haalde
le88e~aar. en Stevens
geven. Ook op eeue
koc~!t. ik voor £8 ·15s. aán ~,delren
dio som (quitantie vertoouu).

Op kontra·vragen
ging; naar den winkel
kree~ de quitaut.ie in
was· daar. eo ik1 ben
mij I ging. Ik' DeC;a&lloe
Ste"eDs gaC mij 2e. QU.,'Wl'l1Illll.

AJatlllder Meijer YB1~KIAA,"rI" :-Ik berinnee
mij 'eeue verkooping. Munro aCslager
en Stevens zijn klerk was. kocht daar voor
£8 a7s. 6d., en betaald'e aan Steven8
(qni~lltie vertoond, Irllloeil,eoid door Steveus).
Hi~' mij 2s. &d. 'o kontra-migen 8.nl~vr(l()l'(lde
be lde hem op het ICAln''''''I'
het ~leingeld toe over den« FtQ/IUI zeidie :-Ilt
te lJumbieJyk:es on koch
ren.: Ik betaalde Steven vertooDd).

"!cabU8 J. JaflB6 van :-Ik
koc t eon 08 rooe £7 £8 Ia.,
waa onder Ss. voor interest (quitantie vertoond
.,oor £7 168 .• geteekeDd 400r Stevens).

lomasKamp! zeide :+-Ik kocht voor £5
Os. d. aan goederon op ~oe nrkoopiDg vae
Mu ro. Stevens was de' klerk. Ik betaalde
het I geld nan Stevens eli Gavin, maar beb de
ql1-itjántie verlegd. ~ I

$endrik ",an der Watt .,~rklaarde :-Ik kocht
op rekere verkooping y(jor £5 158. 6d. aan
goe eren en betaalde he,t geld (quitantie .,er-
tool d) ",' '

UeoT:/e MatjielJ zeide: "';;r:lt ben een winkeHe~
te Mosselbaai en ken g!ivangeDe. Op eeue
verlooPing, door -Mnnro; gehoudeD, kocht ik
voo £ 1 17s. Gd. aan goederen en betaalde het
gel Ban Gavin, Ik ~eet niet of er toen
iem ud bij ~as (quitautie fer!.?ond).

jiJhn O(l.l.T1IcrO~8 verklprde: -1k beu een
opehballr Notaris en AftJlager te Mosselbaai.
Ik ~ken ge1'&Dgene; bij ~n.'l bij mij in dienst
'Iln 1874 tot 1878. Hij ~oonde als klerk de
ver oopiogen bij. Hij kon allbet geld ontvau-
ge~ dat in het kantoor be~ld word. Gavin
'II' kantoorjongen en oo~ coll~ta.nt. II.: ging
in ei 1!!78 naar Engela.nd. en bij mijn terug-
keer vond ik eeD tekort o~ de verkooprekeDing.
Latjer vODd ik eeD grooter tekort en ging de
po8~n Da (verkoopboeklÏDgele\'erd). Daar is
eenl post nn, £35 Os ;,3d. afgeschrêven als
be~ld door Gavin, maar die is niet geboekt
in imijn kasboek, en ik'p-eb dat bedrag nooit
ontlvangen. Het staat nIet op mijn! -bankreke.
ning (bet Bankbook wetj met vertoond) en ik
ko~ het bedrag niet vil@en.: Ik: verklaar bet.:.
ze~de omtrent al de po"ten. behalve dien vaD
£1117s. Gd. Er is een: post vau £1 7s. 6d.
geijoekt op 3 Jnnij ; de ~. ééD" is nitgewischt.
De, post van £ I 168. i~' geboekt in bet dage-
li.i~8ch kasboek. maar niet van de-Ss. Ik heb
de I 58. uiet ontvaDgen. ': De qnitanties. door
St~.,.enll geteekeDd, zijD vl\n ziju haDd. (Twee
brirven, 1'&n Steven!! "::ootnngen. werdeD'.
ing.ediend eD voorgelezeD)I.

cpp kontra.vrageo ant~o ..dde getnige, dat
help in het Hoog Geregtshof de p~is8en
waren toegewozen, maar dat hij ze niet ontvan-
gen had. Gevangene had hem zijn boedel
OYllrgegeven en bij zeide, dal bij dezen nooit
1I:ODhebbeD vervolgd, zqo deze bew niet yan
bedrog béschuldigd had. '

On,dllrvraagd door het, UoC zeide hij :-Ik
heb ae boeken doorgezi$ Inet betrekking tot
di~ posten, en kan er TOO~ zwereo, dat dit geld
niet iii rekening is gebragt. I
. Bij verder "Verhoor Ilhtwoordde getuige :-
Toen hij naar Kaapsta~ yertrok gaf ik hem
£25 ails bonul Bij I,~.tbij mij een wissel
aobterl voor £60. eo wilde ,dat ik hem een
veOl1Icbot daarop ZOD g~veD In zijn boedel
bewees ik mijn scbnld.. Ik was een schuld·
eischer daariu voor meer .uao ;£200. Ik beb alle
re~eningeD niet nagezieb, maar wel alle ver.
kooj)'rekeniDgen. QDitb.bties· kDn~en wel vcr·
keerd geboekt zijD. De lell8enaar van gevangeoe I*:l1Illl1e018
wa8 niet gesloten'l' lit nam dn.arnit geeDe
P!op'ieren. II.. zweer, dat ge~angeoe niet ver-
zoCht., om in mijn bijzijn de boeken to mogen
~ien, Ik kwam Dooit tJlet deli gevangeDA on
MtlDro o.,ereen. dat zij tiJk een 'zesde der wi~st
~ollden hebbeD. eo zeide Dooit 'dat zij zulke Diet
m~sten Tl·rtell~u. omdat Mostert bet niet
beboefde te weten :lk 'weet ,dat MUDro
aab SteveDs ow eeD zes~ deel der winst HOOg.
tweder oDdervraagd :f- Bij ycrschilleDde

gelegen beden verzocht ik Steveps. do pó6ten te
kOmen verklaren. maar bij weigerde. lit ben
nooit me~ SteVODS overeeDgekomen. hem niet
krimineel te vervolgen. : Hij besCQDldigde mijvan bedrog. maar bet gi~g' n,lei door. Hij had
een post .....lsch. geboekt,. lIaDro en Stevens
ei.chten een aandeel iD ae lioopman8~zigheid.
St~vens heeft nooit een iJs "iost geëiacht.. Ik
gajf hem een .lx)oD8 van: £25. omdat bij mij
beiviel, ODgeveer £3(0) per maand giog door
dti halldeD 1'8n ge1'&Dgenll, toen ik weg was· .

!}:olobleH. O. Gavin zeiae :-Ik ben klerk bij
den heer Cairncross. ;Soms collecteerde ik
g.ld en oDhing het op het kaDtoor all er
ml!Dschen kwameo. Htl~ geld, dat ik ontying.
~Ide ik altijd aao Sté,vens. Ik herinner mij
niet dat ik £35 Os. 3d. onttailgén he~ (Dtl
beer Leonard vroeg ~ \tat ,deedt gij er mede

,. ,
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Sir Garnet

In
toeko~lIIstur:ebeaebikkiDg over A.fghftDistaD r iiiiom'It.eD

Eo""I, ... h blad :- "Eén punt 18 beel
lI'een plan de Afghaaen

politiek moet haat I{ew~
af~ezant, dan een moord,

.....smenr, """olgens een opstand n.i&Ilt:retrehID
niet een nieuw moord.

e, "arwikkelingeD en eindelijk
de onvermijdelijke gaDg dien. de
moeten. Als die g:ebeurteui_o

met de snelheid 1'I\Ddeo
lang dUTeD.ot de vijaDden 1i,UlPellllll
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lI'eh4to
het om
toellOmatij!'
aag,:.n wij, d>lt
.tateekt bij de
gellwoordig~rwt het
protut ala eeu
houden, en wi.i zijn
seat no&, eenmllAl de nitwelr!n!D1I'
er mede bettoelde.
etaot daar al. een
dat Engeland,.
~.n eeu IWU
ala onathlmblijk
en geen Sir Oarilet
wegcijferen.

Daarom moeti !reho
lijke vrMgstuk oplossen.

~~~=::-""~T""'''''''~~~;:;:~~bj;
een Wl!;jffln,"':
!!pIIlmoli w~t

, Cle4en.
(6..3(l.;G4 Dien' tot "frlich.

tior·
D. B.,M.

Wnt il~: t~b.d_ oftelttkn.
tijd lI'eleden !reerde eell predillant ill Ro-

tren uur '. a~onde naar lijn h.i, Lel'1l.lr.
een onbekend peJ'lllOOnnaar hem to",

Hr'DIewtr d. hud Jrtlste elUle YI'UJr tot bom
beter WIUI te bedelen of te .Lelen. De op

aaDgeaprokea ~elltelijke ge,oelde gMII \
m~t den ~erdacb\!tA lJIaD in belchouwiu_

n~1'II sed ..kundl)l'e TJ'MjrpUnten en
Antwoord. De ADder zette

~oort en Wat! TAn rueening, d.,
te bedel en dlln te lltel.n, waaróm
venoebt zi in jas uit te trekken eli

De in 't nMU'" lló!brnKte predikant.
uitwe@', dIU! hem dit venoelt toe ~

"\""''''''~.n.~mau "'118 drumnede ecbter DOJ
m_r vroer hem ook lIOj:' zija oncler-
llouden borloge pn kettinjI', nnoJgeDi

..... rna hij aicb mot al bet ~er-
uit d., ~oeten inukle. De jl1!pI~
D1oet1t nu nog een our ~er, ,cqier

De nasporingeD, di .. D;IeII
om den romAlltieeben baoditt te

tot nog toe vrachteloa!.

mm. llII'IJ dnt oudtm 1terI1fNJl.
ie een man vlln d'ondeD .tempel,
vud'ren uden ~$PW'ijd,'

'V....~,~u••• hij ,",sten op zijn drempel,
hij tot goed exe~pel,

zuinirbeid van d'ouden tijrl.;.

De tligen correspon
geeft het volgende Y
ligclM&aw op den .
gehouden vergadering:

Volgens .ftlpruk begilt
wijl do afstand van de
heer J. P. M.ré, Alwllllr
deu worden mij oiet
dan ik mij had v()()r,,~.ti,JU,
ten I:oede, zijnde h~t een

De Bocren telléltW&ord
getal, eeu 5Ctal Com
0 .. eri1l'911 IJellanIlSl~ll!enOIlI~,
bepaald opgeroepen.toch
de besluiren van bet Com
en opg ekouien waren om
men. .\15 een zaal, !11'lJ
on::ewap e- nd, m~nr dat
WOlren ernstic» heden, 1J.: Vt.'
:\Jen k..n np hun lléli!!t den
lez ..n. het WIlren )lef UI li;!tzi

\\ ,pas .ag' midda:;( .
de I l·r"a,l e rinll 1'11n het
tO!'!1'811~hadden, had ik
"ens ouder de Boeren te
toestnnd des lands te sprek-

Vóór ik verder ga moet i
ik lot mijne aller,ln'oot8te
catdekte. dat niet één
een cozen blik geloofd~ .dllt
in J\ Rapst&d WIUI, en o£ Ik h
wAal'8chijnlijke en bijna 0

Jn01l&lerachlig bedrog, da]
g~e~1 Zuid Afrika, om niet
het Eugelscbe Tolk en op de
niets : li j zeiden Rll~eiJ da t
wareD ik wel unders z'.-,U zi
lij, WIlS j!tovlugt lan;:s de Le
een kommando zanden om ",CO(:oelll
lfét was niets dan
.amelip!) om rust te
troepen minier in zijn
hebben. lIien men
",1\.9 eeu ander hIllter ;
Ie:;g-en dat de (Ipg-e;,,:u\'~n "
Zulunaam, tin zo" "nulUIpre
wt>d~r kan geveil. Nu i!e..f
als ik het tot mijn 'all<l~'''v",,,,,
nam, en ik wil voor g~n
de ~evol::trekkiDg zoudt ma
dent" dil Riles Kelocft, nmar
trof, was d.~· '. Hoeren mi
Dl~1Zulul: L, Zulus
ltoh ell, d~ '"' ,
en ,. I: et bul n", lenst" epn
dure-nde dr-n oorlog rul L bun
vnn Zululand stouden en SOIllS

WIlV"' eens voor een paar d pnd gavel>, wanneer
Keiebwll)'!) er Inn;:8 moest tovermaat van ,o"r-
zi,!!'ll:;heid de B,)eren dan r nipt in de nabijbeid
had. lilt IIWS dat zilD k<'lm:<J"u'I',,,·.,,h ~ens rerg'itl8en,
en 11t!~ vee run u~ J aandoen 1I10l!'t.
\V e rkeli Ik r.!'pbtourrle h.,t de Zuillll d~n,
Boeren zulk bij ver;ri88i v~e teru::br8g-
ton. \\'alln .."r nu zulke m"Di'CP'3n nIs hunne heilij!e
OHflllll!illr.!' ie rU'ld "erlel K('!cbwnyo nipt
I!'efani!.~n I~, mIlIIr'm~t epn ando j'ln!:!8 de
Lobom h.berp:en is gdlrok
8 !les s!ecb Is list Tlln l\
te krijJ!en tln des te beter zi
bet w~1 ..iet anders of zulk
maken. En dan dnt "fles
teg ..n te "prel,pn argument vno
di"n d.· ElJlrelscbeD werkelijk
hadjen, zij hem w.el duor Na
Kijl!pstad znuden vervoerd II
prl'slige (lP dit .,ogcnblik in
hOOllnoodj~en iDdruk zoo
le mnken (1 kplrul t8 met opzet
de killgt welke iedeTfJ HOt'r op
zij door de I'~n!l'elschen zot)
worden dan de I::ngelschen de

Sir Bartie Frere heeft het
heurd. Een predikant nacbt en
Len, meer te v"rtrouwen op Te~t
eene' Hr~RdériD!r met eell
op~nen, ze~r medelijdend te
"()¥~nblik in een dtlpecb~
drukkdn Rlln rl~n K"loni"len
in stallt wao Pretorif\ te~en
het geheele BOf'renl"!ler te
niet om bpt met d" artillerie
dri lun, omullt er slecht8 twee
maar :l5 schoot aanwezig wnren;
vOlldicr 1I1~zij dan ook II! 7.iJIl
bAndelinlfeu met eenen heel
klinkeoden )lallm. Ala een
IICbtinl!' waarin Sir BaltIe bij
u DOl!' vt'rbalcn dat ,'r pltUJ
riVIer in b~t vervolg de VUD ..

den beer Jeppe dAArvlln kt!nni~
eene nieu we uitgallf levert Villi
Trannaal.

De indruk dien Sir Garnet tot mRllkl .. op de
BoeT11n, Your zoo verre of andere
BoeTt'n spraKen die bern te WAkkeretroom,
S~ndeTton of Heidelberg geziell badden, was dat
hij sprak zoo 1I1~zij zich vool'8teJltl'l dllt God allec ..
ma;r ~Rrek~J1. Hie uitdrukkinll v,," H zoo lang nla de
ZOII zlIl schIJn""," enz., doet iemalJd dlln ook werke-
'li ik "nwi;[~huri!.' denkeD nan 'iVnlll lij licht en
dAllr IVM hcbt.·· .\lnar ik dW1II\1 at en dllt komt dAt
ik ZIl\) heel ,~el boorde vertellen dat ik niet merkte,
dat het Curllil" mAlIr Rteeda door ibleef zitten, en er
eoms zeker no¥ III hevl!(e discUS8i~() Jllaal8 Tanden,
WAAr Io"el weinill' vau publi~1f ;Ver. Men .bitold
!aOi/dlm 'C zittin .. en en bt>;:r"u 'A fnor::-en. r""Js om
vijf u / lJunJ:rdllj<' mldda),' oni twa.alf uur wl!8
beit Ilf!!,,,lOOpf'D en werdeD de. notulen IlIIn het rllrlt'"-
derde publiek door dell S,,:reta~i~ nn het Comité
vourjll!ltl'Zt!u en welke besluiten 'hJkbaar door bet
pu~!ipk zeer Q'ned werden l!'evoD~en. Daar ~k el'n
beljluit varmeld, vODd, dat de n0t!tden j{p-pubhceerd
zonden worden en di .. zeker dail 'ellelijk met dezen
in_uw uIooulllcr van Al\lIStaanden Di*gsdag zullen ver-
schijnen, ZIIIik die hesluiteo niet htirblllen. H~t blijkt
duidt!lijk. dllll);t mij, d8t de Comi£éleden j!eeD duim
br .."rlte v"n dpn bnn door bet rolj{ opgedragen lut
WIllen Afwijken, en dRAr lij nu scbljDbaar op onover-
komelilke bezwaren stuitpn met <£;or lijdZA8m Ter-
,et d~ owU'hlinKeli jkbeid lerug le Iverlrri ilren, willen
!ij hpt voll, n'~ het wure om l'erd4re orders vl'lljleD.
Ik moet werl.dijk z~gilel, unt i14 het ;.:-ezond ver-
etand dat er uit doorSLraalt DOl{ al: bewonder. Het
bt,slult tot liet bouden nn een al~emeentm BiddAg
in de Tn\D8vIIIII, en zoowel den Ur;'nje \'rijstallt 1111
d" KRllpkol,'nie uit te noodiil'~11.0fo er .nau delll te
nemen, "af rooral veel voldoem't. GIJ weet bet
besluit iUldt: -"II~L Yolk8Comilt.l~ geyoeiende de
moeiJeliJkh~df'n WAarin bat lllnd vrrkeert ".dert de.

in good repair, :both inter.
The dortnik>rias •. etc."

veriien~. Two Dew rooms.
of 'Which ill' lliteuded for.
• large prea! is in eonree
boarders. Ai~ mr visit

nn.o.r"Rn wbo par £2~:per aODum,
Se ,en of tbefD draw the

wáno';! ór l6 ~r an,nuOl.
an objeot. of, interest Lo

recei,ing constant BCCdtI-
for the yaar, ~nded Jone

Te of Go,ernq:aent al1o,,-
!Old., and the, ~xpeudltnre

r Dader! bcrigt ontnu-
""1"'10.' ...... 1 AAl! de Cape

dAt de eerste
O",j~rare,ren kleur gaf; en

....... I ..... U men zich bediende.
en Qnget,vijfuld bet

Je1Jergeu Je ~per-
van buskruid en

onde~w~rpcn wordt.

VAn Ileheel Europa waren in h.'
vroe;-CTe Iton~!lgin- moeder ~
dezer Jm IJlen werd op e8DlJl'.

en maken een geheel mllllf'UID uit.
kanten 'ran nlIerlei IO~, uie.l1e landen

tijden. iHet kOltbaarste kleed wae eea
vu AleD~on-kAnt, dat ieer.e booge waar-

teJ1.eg~en,lVO(lrall~Q.e,. 'Qnderecheidt sich

"""1~"W;ll"" ,,Ïllcal.. Zij helit
welker Ye~urd\8'Ïng twiolÏJ jaar

, die ~n 't geheelIliet
lre'",.'renl,1 daar g~ei~ der ~.!'"
gegaan. Eenige de~r 'J.. la liJn lilt~:;~~:t""'A...,n en' wet paarlen en Diamllll_

g eebatten ~orden 0' eetli,.
mi~'D8I~ 1I'.ltal,~ra, doch, zocal" wi~ weteD, gebraih

ze bijkanl nooit, IIUlar ood.ncheidt
den dood "'" hllllir ~mal\l door de

ee~l'tol~dilll'hel8J(t in hare kle ..clillJl'.-De prach-
de Koningin nn O.lItenrij",
YIln robi jnll~ de jlJ'OOl--h.no-

ei mar, terwil de ljl.tllllliaebe keizer-

J

Ieen ongl·k ..nden IIC!JRt Villi pan.rlen bezit.

• Duidelijk.

k.mt bij siju vriend om bem e.
hun zaken bebl)enJifgeband.ld,
~ol.lfellde !!,l'ap~eli. ~.
. l'lren our binuen g'lUin en I1IIJD

the Tonic 801 r~ 8y8tclJl.
nlll.I~II1~110nie in the .. me 8IItisfact.ory

.mCJel~ey aa berore. r
RoS80UW 8. D. ol zn.,

UU''''·I·''''''· der·Schoole0almi~~ie.

---~- r

Lé rensmiddelen.
i

de LondehlCAe Tim.
Telulbilen, die in

de kortel,njrl ingee
o!JIIIIU'el!"elell tell"sn JrM'VaJltJlaing

udicijnen (de &ltJ f!f FoOd
de vellingen, die omtreDt
aaRgelogeubeid geregeld
bedraagt ft vhfRl80hing

. verkrllgs». e..t- en
t.z pet., toglln ~1..S6 pct.
18:-.14. Dr. HI\a8III1 acht

wel wat al te ~UD8tig 11'1_
~ervaleehi ng!'n nOIr AI-

1W"L"'"";un,, ontilnaPPen; 2dellS
'I"IIn eeue aqdPfe IItof
vao bier) door ,de wet

dil voor den aOAly.t
j!Akocht worpen door

zoodanijC niet zeld~n bij den
I en dus kIlIJIl Ij)op<!'l uit een
worden bediend.: NogtAIlI
, ut het Britac~e pu bliek

~Juk mil,. wen8<,lben met
T"I~be'tef1litJlI':eeue Terbeterinlc, ... elke

dan de sreloDlïheid en
(schrijft hil> kan de
n op de betflkkeli.ike

V .. """' ... '" ...... artlk'!len milt welke
lescht. :Hij kan
of i!'ijts; .lwffle

cicborei: (jboooJade
TFQChten eo

meel 'eo puim-
Wil!: Spunsqhe peper
Iwavelzuur, eD melk~

niet ~nder ...ater-
van kalk en kalfahelBeneD.
rger!

JEn boe gIIat he'

word t om te steJein. Verbeeld je
4 maanden, en kan ~ id eli jk alll!'PI1

, f
dán wIJ jmlJW 1 I
huiskamer binnen, wRnjr mevrou ... met
helo vendo kind belj~ is.

WilJempje): Toe, Wi~, zel1 nu_:

den arrn ran mJer): A.e! Ae!
t ui~ él.in mond): &J,epMl.' Aoe d.i-

. "'...
WilS, om wat
te "Irum , dA u kiln
I moeL inJrulr

\"eIlDlf'L!.tlf~l"Ue en niet
lJ.,IIm'tlijk, Uilt in-

cbway(' l(oVRDlltln
en O\'erlnnd IIl1nr
orn den voor hun
Zuid Afril'A zoo
kaB"rs Ill. Buert!"
'·het eerst omdllt

ht·eft is, dat
behAndeld

behandel,,").
bij ben ~'tlr-

bij zich te bsl>-
op re;.rewenten,
gebed til dOI'D

op hetzelfd"
~pijt uit te

dRt !lien w,,)
'van dE'Snoods
'mllar, heiaIIs !

uiteen te'
met ieder

Wule[wtJ/.';'te, .

bergen, Boeeeh.n,
ite!lJl!'lm()ol:e vurt, I

~PI)O,.""":·III bellen
Illing,erenc1 ..~ 8tRart. 1

I

licht sLAat Je wlICh~r,
wissel pást ; :

houdt met de krukttang
melJsehenlevellS Tast. !

Een man4 T~ nuttig;
ZietdlW'r mijn klein

Ontboótd, ben ik ~~r
Beteehn ik !lOme

NeemC lttter twee
'k Noem II een beil

Van lett~r drie .
Vindt rij ~ij bij

EeD kleiG maar
Ueachu ...d llelf.

Dat beo ik &Ollder
, Raadt;~u e~l..

minister
bij de hRn1'

eerst plei-zierig I
~~'iI'''~'''u"an eeD Innd

hij d('!l \Vissel,
llaar ei~en kE'u!,
zi ill leven uke'

kiezen ware' eeu UeDII.+-
I

I

I' Logf1?':.ypI& No.
!\Jijn geh ... 1 beatul nit 00

llaam eo ~leI8:. vao ! een d~r
·Ear<;tJM'. , :
~-78-19-20-23-26-27 -32

~ 1.../)1)..72-31-2
8-U·1O-11-1~13-14

ter Lij deo spoorweg ;"
kalm zijn witt" vlag;
mét het dundoek,

meoig langen dag.

.. "" .......... " I Eo)l Bijbelech per-
Il000.

Speel~oed Yoor
killd.ren.

'~!~-:l4i NoodIlIkelijk bij
.teo,

~ '.;)0-00-00-<>0--011 Nutt~
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• HiJ m, Cllt zeka omdat de ZOn
-D,V. bood schijnen

unwer!iDg.n
beantwoorden. ,.
de zich noemende

...... A ........ .,'ou.~ zoo veel belClZ' in
onderzocht 'of er

hen te kunofID
" Hierbij komt.

WIlS, e1' hun
'kan gen08m~ wqrden.
lijelen genoD:Fn :> I Dan
ópden da; dat d. FJle"

"'111 ingekqm.n.
kunnen sl9rt8It,

zoo zlj.de, iJ b.,
i. te will.n h_
ftn duo heet Jno.

moeite zoude gegeTeo
verder onze bela~tet.l-

velrk~~ert~Ï1(I"ntooneo, en rekj!niD-
tijd en pl~tae,
Dotitie van blum.
want het lijn d.

muizeo kURgeD. i
1I~.",u"vl"~'_" alII n~er, !

P. FADD.GON~
.PlE~llla.n, VAn de EeDdrache.

voor de Tnkbdereo
d."Eendracb~J---~.
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I .nLDallgl~eJu .
.(().61-48-l)4-62 lE.n woerd

, I-~oor zwaard .
~ 21-18·~20-94 ~'t8lag van de
: huid.

~29-70-12-1-3().9(..41-88 naam nn een
: 1 bekeoélacbrijver.
:~40-38-41-39-73 ~n denoom .. m-
, , 't naamete prodao-
:. . tteo in ZuidAfrika
, 86-87 -i4 erkort woord

~o:)r ' rijtuig,
veel in

uit een der ~eD8te18,
l1eilllRltul< voor lijn ,oet,

1'...''t....'tI._. daarneven._
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