
,

"

~~~~ ........ ~ .. ~~ .. ~ __ .. ~~.~' i08nsda,g, BNov. &lB.,.
Zij' nU"1I .tt>llig 'PII'!lI1lL .. oordig lijn. ZAL eie Onderget-eke. de, in betrekkinS &18_.4

O. L. MEIRING, Extcutrjee Tcstanlt·nlni .... vaD op,emtldeá
Vtllda.A.dll!!. Boedel, publiek doen vprkoopt'D : '

, . I. ~)e:vrucbtbl.re Wijllpl.!IU, gt-Jege.. tI' KleiD
~--;--"'_---Hr--c------..:...,.;· ....· ,..'1- Drak';'lJlt~i:., ~plll ..t met eircs -W,OOOWijol:ok· '
, , ' k.u, IlIl'ellLaIjo,,!:, en alle lei VruebtboomeD. 0..PUB.LIEKE i Gebouwrn, b·staand. 'in Een nel eil geritil;jt, ,".' , I Woonhuis, Kelder, Sial .u áud.re beDoodillde

zenreraen Ve~st3pel:een1gzin". ,v,u. I Oe',tien:len, Verlr' kke." ,..ij{, in lt.eeden I·.aal "~D
verkoope~:- :,' L,EVEND' El HAV' reparuue. Oe pla.t8 ISlrvenS "'01,,1' ,oorzlen VIID

..L , ,loopend I utero ' '. '
! .... ' x . , ,I II. LOSSE GOED!I<.:KEN : Stuk,at.eo, KujeD,
, BoerderlJger~dschap, enz., ! Trap- ~II Ouder Balies, Leggers, Pijpen,' Vlo~ljer,
.T . 1:',' , ,Trechtets Kralle, Emmers, Manden, G"!"en,

E PAAltPJEBE!lG ,Selaoffrls, Bijlen, 1 exir., Brandewijnketd ~ID·

I In, de AideeHn .. v,;,~&nIalmeabupv. I' i pleet, '
~ ., -II I \'OOHTS~ "
• L 'I

.1i:)]ISu'tell'B wel waardig ID'E blld.rge •• kell~e, ~ijlle plute" ' ' re: ~II~ee~~;p(~r:ei~~~), {~~c:IlK! !;1::
tot b .. ,.' STHUI8I"O~TElli" uit de haud v.' ren, eux. i

lo:!I"'''''''.~ roeijen. : h ..bb- n t', zal a!,lunr publiek doen verkoop-u .' EI~DELlJ 1(, t

i •< I Het gewone "&8~ortiment, Huisraad en: walDingsdag, 4 Npvember a. :, I 'Vrrd.r:zlll aUligeboden worden. , i
, ~ , D, wed. D.,S, H. HENDRIK~,

LEVEND!,: HAVE, :; Paar-l, 23 Oct. 1879. "1
6 Goedgedr, sseerde t~e1s,'an 3 tot 4 ja~ I' Bo.as ui ~~et'e. ".,tle.. I

oud, de nandachf We' waard : , ' \
100 Merino. Oo:jl'n llletl;Lamm"en ! \ J. S. MARAIS & 00., Afalager;.
50 "anleelbokken o ' \ I'

'~~:~'r:~~;:·~rp8lltdcn .~: :Aan Handelaars in en bWltbn'
I Góedgedr8lllll'errl }\ijpanrd, 011 de Stad'. .1,Eeuige Varke",. [;

!
I'

JA II lES 0 N" &' C~'.
HEBBEN ONTPAkT '~

Nieuwe ~voere,n tot uitbreiding v~'
, hun voorraad : '

ZOMER-GOEDEREN,
EX ST. "DUART C'ASTLE," I ,

Linten, FHnCy t'oor Hoeden, Gegroffeerd,
, ,eli SlI.tij" Opmeaeel, een groot eQl rijlt,

assort nne. ! / .)

Danles Strcohoc. en.Iage prijzen, de Ilieu*ste
, fa isoenen "
Dames Strcohoedeu, opgemaakt, 'cn.. a,14ere

Hoeden . -. I

Damesrokken naar de Mode, ve_neid~ne
ni e u wig-IIed,," " , .:, !.

" Modf'~Vllr{'" eli B"o~dsels, val) alle soorter,
Tafds, Stoe.en, Ka.tel"f;Led<knllt,,,,, en,,: i Gepaalde Ne,teldot'ks.che Goederen, als Rljk-

,El~DE~IJK, ' f'" j!,·h()Iduurd,· LOllge Killderjurkje8, ido.
,lle- Staande' Oogst "lll3 )(l1ddefl'1tóg e,1 . 1\"11(' dit0aJ,e~lOrJuurde Damel On~er.

3 Mudden Koren, en ~t verder Zli 'wor~ir ; ,!okh", Japol •..s, ,Zakdodl.~l, enz., ~nz.
a&lIJr;rbod'D. .' f ' f i lIe~re~lrI,s~l'n, Zw.,rlc eli MbdekleurJge,
'~,venehln ..é.lalle ' YerKlaaft".r4e~. .. I""uwe "fat5<_,ellen, nastin~s, Duk~ of

,!'Ii '., i" Edllll)ur~lo, fom Thumu,. Regent, ~nz.
N N.' LE ROUX. I i Kleermllkers KII()open, Boordsel., Voering,
1879. , , eIlZ., Villi alle worten '

i ,Zwarte en Gt'kL,urde Frallsche Llama., in
:' alle IIchllkerillgt'1I eli kwaliteiten ;

lullen mede i Man~h(mden,. ~it~t' eli R.eg~tta, alle r.r~ot-
~ i I teil en k \vab!ellell, cell ulrgebreid asaor-

I i timelIl .
~lpa.al'lIUll~, i Za~hte Vilte. Hoede~, voor M~nll en JonJten

BcIIliIBI- I Wlt~e Marselll~s, Dwper ell Gat.lsooJ,t ; I
Gomelaltlekc Gordels en Kruisbanden yioor

. Ht'eren
Zijdf'n Zomf'rlchermclI en' ScHllbreel.en

, Alpe.cca SarnlJree:;'J i • ,

! Zwarte Gitlghall Samhret'len
: Zwarte Zijden eli Gedrukt!)! Zijden ~ak ..

BoulIrmat.IIri.lLlflbl doeken
; Witte' Hoedenlil,ten, alle breedten
I Zwarte do . do.
I Wit O!'hlo'emd Piqu~
. Zwarte Zeewier Franje

YOlllelllle i BerlijllllChe.:'VoI, inHlle kleureu
. II Hoyle's ''I en ~Iltlere Qedrukte Katoeneo

. Z ' •In omerp8U"oll~1I '
Rol1etj('s-\'(.erill~ , , '
Grasdoek, etl ,Bruin Geglnzeerd Honlllld :
~~lser5Ch Ger~il Neleldoek voor JapoQ8

! ZWJl!l8rsc!1 Gestippeld do. do. '
" •.a"ul."', I Jaconct, BatilSt t II Nail111ook Neteldoel in

I 'I lu'ortell' .
! 91-8 Gedrukt. G,A~IOt'lIld Batist, laag gdno-

; I teerd .
: ! Frillliche Gilkleurde KaLrdtcn Hand.c:~oe.
!, lIell, Gekleurde en Zwarte, van Er;tra

lretlt'alUl1I wallrde i
! Wilt-e eli Gekleurde Hooge HandaebCM\1l80

van Rijl.e1sch GUt'II, ,"Oof DaDlt'S. :
I Bruidaluijerll, Holiyollkl'l Naaldeo en N_I..
I dekokers . ' i
: Dames Witte en GekleurIJe' Keursiijyen i j,>-

'Nagemoakte Kahretl~o; Bal.moral ~~;iq 5
. voor V rOUWt'II, In kIstjes van I dozijn

Kalfllle-dcn'lI MIlIl!<lalJrulI 1Il,,·t elá.tleke
zijdeu ,

:--V.ntu{ft,Js vnor H l'f'r"11 ell Dawes KeufigeI llijke Palrolle" ' , : '

I Honock'" Hemdenlillllen A en Bi' " ,
, BrlJin~ ;UlljU01S ell B ,f~al } Struin~"el
II 'Yute I UII.f~IlIK en !SufidS Slemp~ ,
~' I-Ic:uIJt: \ ?t'felrltt, (j t'II M Jard.. f
c..:uroul'v}' t:1~.lOH.cr .. l~eJilll-: voor Mao!!) een

I..
gruote vcnclu::IJt:lI)It:IJ 'iJll "lie k~I\'ali ..
tel tCII.,·

~.; !
Heereilgracht. , !

.'

, ). Vlis,410 tot .s00 ,
Metselklippen - voor Cond
'gerrrehdde cnbl.eke yard,
't'ne.ht,

2. Va" (;00 tot 800
de vraebt ~ere"end
,tiu.hele.

SLEY i& GO 3. Van 300,200 lot

. .. ' i,' 'J .. , ~~::r::::.~.1:''" ..
I -4. V.II 400 mudden
I kalk,

STOOMBOOTEN ONTYANGEN,! '

X ~~~R;;tE.IGr~~i~iD:N
SOMERSAlZbEN,

de Laagst~ Noteringen ..
__ ~~ __ ~~~~~ I

zeID· EN OOSTAFRIKAANSCHE
. I

.KONINKLIJKE MAILDIENST." K
De ::' oomboounaatscbappij "UNION II

(GIfLUUTURO),

De ~toombooten de-er Maat!chappij vertr,·k. :DE
I~D T n Kaarlta I na-r I
. ENGELAND, i peil,
ria ,!',Jl'ira, om dep &n:I"('I1' Oin48 :all, ~ St. :";'.~ •.:',p~~~.~~~~!11~~~~.:tl
Helen.• rn A~cellsiun a,"I<'::~t'rlle op bepaalde I
iu"chelltl;drn.· 1

GUDL\N, Kapi. Clt"\\ULL, 11 November. Zekere'
.\\IEHIC'\N, Kapt. WAIT, 25 No,emb, r. D'Drbsn,
P"ETURI.\, Kapt. LUMKH, !) D· c-mbe . Ka'llel!" ,SI
TEl TO\', K pt. Ls rua, 23 December. , Wal-rs.

lWI lH'; KbT, A\ I<:~S~N N\T.\IJ' En onmid
in d-.» Boer r'rrhk, Il ,:i. om tie' ~,ertien ,JI\o>ien, na

la,kl>,,,,t van i',~HO ~IOt)lJlh,ot 'Illl E ~I,I:LII ,

IL ,el'S ill ur ~ da'~oll lot d~ Sto,,,nl,o ,t naar gel, !-:ell \I 8

een gerle~h"
erfpseh: );11,,1

Bon

S.',,] rhr reis voort Lil."

ZANZIB:1R,
te D, .a.oab .ni, Iuh.unb.me, Qllrllimanll

~lo/,am').qu aillll~l!gendc. '

Rrl, nrk-arjes IVor !ell ui.acr-ikt !' gen ver· G.
lII"ldrr'~ Prijsen. --.---+--"7"'----_::__-+--
\'eor '', aéht of Passa , e doe men &an'oek bij i

d. K:a,toren ,Ier Ma uschapp.j, in de Add"rky.

en i

TBOS. E. FULLER,
llt,t'kkur (jt:l,na~1 voor Zuid Aflika. I

_-' ,,..--- -. I .
Naar Engeland via Madeira. .,Vaste

,it': "::_'. D I,: Ko . Maau.oot G I':RMAN, I.
..u·d:i..,_ c. I" CO;dVELl., G~"IIH(jef'iI, r, J DAAR, . fvr. KNooPS dez~
'al a,' bll"rn~'err.eld v- r t r-kk e u op i>INliSDAO.,' . Vcrill heeft zij dell' Od,ll'r!!e"<,,,xetIU
Il N, r-rub-r, ten 4 ur ... '. »am.d :a~s. Pas.agil'rs i ~,L.st, pub;Ji lt' rerkcopen op ,
·or' ,ij, ", rzocht ~all boor dtr- gaa', aa« de 0011'. l' 1 NI,
~.:U, Alfr·" !lole, IIi I 1.,1'" da n 3 uur IS 11~'I,id.! ,OV~i aaJDst.,
d3~!!. (i en ladin z 7al out va nz e I WO·d"'1 tia 12, '1 Il .-~ . fliik j d
uu~ ',' m:dda~s 0[1 de" d'g 'Il', Vtl'tr(·k. Voor',' .. t'oI all °ln,ablU, 'l!erDle blJbe1·,ev"..:Jl::'i~. eli'

'f' nieuws rn SOl "( l!" ouw I U e "~J,Ueplllf M,~~----......--"";'-._,.-~j--o:.;..+i_;_-+-----------+_._,.--":_---_;
rracnt L' r "~H"t· "'le men """.Ot'k aa" de, H . IL" J) k " . 'I Il
IinDt,.:c'l van cl.. ~t9Ulllh 0 rneatschappij i WS, 0111 er IJ"" il eu 10onleU! vau ~ e

,. o . 'J I - .,: gelil •• keil, , Yrl,!! eOli nette lfllnj,(I',. ond',r
"[0101'," .vo , 1'_,."1. " y,tl,."t. .. u' I k or ' • , I -p,.

, , ""elelI . 'n ',' 'II UI", "ooq.l"l VlSll nvnte
-- ..---- ',- Wrl'otl. iduic, t-:pl~~el~in het noo'~orijk !'''ed lall
Naar Mosselb~i, Algoabaai, Kowie en he' Dorp, IIi A,dll~a'tlaat. il .

Oost Londen. II. Losse b"'uallll~ in Huisr'lad;
t en KaSIe", 8;1001"". Tnfds,

,tt'", K·u."'~('r ...~u8ch"p, G1811.
Il '1 t-II/., eli ,!qt er me~r • teil

aangeboden. '.1 i

'zal .el(even ,,~rtle~.
er.koollilllli!: te beiinnen olJl 10 .a.m.

1'. J. BOSM~, P.~n.,
! Af~lag't'r.

: verder ten dage
i!
i

A .'>', DI-: Ko", ~{;,al~:!'()mboot
".~.~ r~:ETl)RIA. (iEORGK

cLd77,"L,L"Mt I:. :':"'ag\'oertl~r, ,al al.
boven~emt·I,1 v-r t-ekk ' 'pZ 'NIlAGMORGEN,
2 !:ill" mner. bij bet' ;,allb,e!<. n 'an cl." d.g.
Pd'sa~I..rs wor en v. r ucht a;1I' Boord te Il: an

,10<10 J,. U,,-,ha.,i, Alf,' ol Dok, "I' d~n vor ic en
Hond, Voor Vr ..ebt ot I'aseage do- me«
linlQ' k bij de K.nt"rc!l van de Stoo.bool.
m'.!sch·I'pij Lr.ion, Np, 62 Addt·rleYIIr8at.

PL~IZIERKAARTJES V~II 811e klauell tegen
hee,,! I'll. terug !nitg~reikr rorden als ",olgt :-~e
ide ~hatlf)ns op' den 5den ~ovember aan.taande';

weg tn al eie tusschcllligdnd(, 'SlatlOn~, per de
om ~.20, vau' Malmesbury lim"6, fn V8n Durban ..

eli tt: i Kaapstad eli Zoutri,ier met de Treinen,
" v.m, i up den 5den, CII 017.10 en 9.ft5 v.m, op ..:..

. ' ,I I

he~ breedspoor-gedeel le (Ier linie,', is het aant~~
ie de F,·rstel.ijkhcdetl te SIf'llrnbosch wenschen bij

lflll"'(}(""~",f1.J d. worden, worden b~zoeker8 uitgenoodi~d
, !I'· :

I G(I~'n is ..eli' Special .. Trt'illl eli zal' slecbts ·plaats
giers \'at! de hle en 21e Klisse. ~ r ",
dt: Malmeshurysche Lillie,': zal V~II' de Jupktle
St ..lJehhosch vertrekk,eri, olllniddelijk' na .ankom~t

kl OIJl 8 V.III. op dell 6Jell. '!. _
tri vier; elie vooruemelIs zijl~ op den 6deo te goaD,

le lIeme,lI, opdat er p'lduts mo~e verschaft worden.

JAMES DmLL, Dir~bteur Yin Die:nat.
\

VERKOOPING .
Kostba.re Veeplaatli

rtvler eli IUlstr'vier,
AFDEELING CAtEDO;r..

--------'--------- - --,

Naar'port Natal, aanliggende te Mossel·
baai, Algoabaai en Oost Londen, alleen
om Malen en Passagiers te landen: en
in te schepen.

i'",}""D' E ~o,:- :\lnols!oombolJt Op Vrii ag, 14 Novl aa,'nst'J'.~~. :'\A1AL, J. C, GIL' 'J
~. . BERT, ;':6",,:'ocrder, zlll , / AL op plaRI~ zel-e publiek IT-tltrsima

:l.l, [Jo\fll:.:e:ut'ld "crlr,\k," ti;> ZATUHDAG, L.-4 kucht ' Twee-Derde <n A"I"U"""
I \lJ'c'TIb~r, om I:! un:. p"s,,?(i rs wo~d..!) d~ opgrmelde ecpl.als. Ite Grhotiwen, ,,"'............,.,
re.rt.(cb: ~'I!I .Buord tc .. c au aan ,'e OOMlk~UI'1 ill 'Yuo "ui., huur, I\ralen""nz., lijn
A.fretl IlO" 'det la Ir da, Il ".m, G, eli L ,rh g slllnt van "tir. l>e uit~e8lr,eklh,
, l~l01.\'<1' cpn worde" 1'(1 ti". a;.: 'all 'er1te'~. ' pluMe. ,ij" iUl 1474 morge, met
\ O"r \ racht of Pas <a:.: , ,0· lDen ,allZ ,. k .bIJ! \' ecwti !p, je VaUrijell eli
de Kil';!ort'll "a', li" Stooml'oot!lla"t~cb"pp'j i Loop' nd , maakt het. el ne der
"Cnion,", \0. G2, A',rll'rley,'r" t. I plndsen i dis'riol, en is Lijlor:.dtr

VOOI d~ Jelt~elt. '
. J. S. JOUaERT

.' 0 I

, Kantoor van den. Directe
, I November 1879. '

ZUID·Al"HII': AANSCt! E
KONINKLIJKE MAILDIENST.

lIt Kol. I\ou. Jlail Li.ie.

,8'.

DE ~'(0"11~00Ien dtzer Li, ie 'ie'lrt'k~en van
Kaapst!d !lnnr L,,"Jm om den anderen

Dine:sda~, via 'NllIle;;:a (>11 Pbj1lwnth, te Sint
H-t'1"1. In A~(eJl.si",,! aanle~gelHle op b p.alde
'cil8cher,tijdell. Rel.onrkaarljes .. orden uitl!E'reill
t"gell C· ne nrmindl'rilljt \'all lO percent tu!schtn
En~el:",d fil de Kaapkolonie en Natal.
.Ko" ol, [)UBLI~ CASTLE, Kapt. ·JUFRIU.
~ ,,. IR, DUl'\ROBIN CAbTLE, K.pteill

WI\CRE8TEB.

dNIlERSO~ &, ~IURISÓN, Agenten.

de ze' WOl d t de aand tokers van Sterkje Dran ken i .de Rolonie ge'Vestigd
op Arti,kel 2 van NOr 2, 1878, wallrb.ij ,;zij gehoud60 zijn-om
eli deu liten dill! ran ,laten dig Vali Junij, en,' ~n den laten dig

blovember ,en den laten I Dt'cember yan elk jaar, bij Civiet ...n Commil-
ilir'",'n ',of sn~eren geauto~ Be~mbte .van Je Afdeeling 'waarin zij wonen, eeu

reyen opgave te doen ep Igen, dIe de boe'eelh~id . rIllIk aanduidt, welke
Iiefl ie ge~tOdkt sedert qe ,n."""'LFR ie of l!latste opgave, ~n ,de Dranken zijn ",.n
d gezd, ,met de nllme'~ ressen der perlonen, aan ," Drallken t'erkocht

, ill l(ebrel<o wáanan zb vig zulle" ziju Yoor elke o,e~trediug aan eeDe boete
niet hooget di" £50" en! d rte vnll al hunne re~tell als SJokers. . ,

h,
op betjpuIlt

t'rrlaten eo lIlich 'l¥ar de
te bege"'to, ui o~ ,

, 17 Nov~m
¥
"WIlloelll'CnlU ERF. IldejtPn lil dr.

" OE VERGENOEG
ruim Woonhu&a,

j ol. mede jCTootAI
8" i" kels cn Schul'rn, t lIl,ct

Wijnstokken en Vi1¥:hr " en
! Il'uiugrond en een .tandbou~elllieo

Idom it biizolld~ri ~e.chi~t '''OOt
ell a 8 {Jet. i. &IInide H()()f4slrut

get'oll(e ""n het ~r dcn~lld~r.
Jr' nt>men lrcsluiL ,iJm de arl te

t dit EIgendom (ohlallgl d r he.
Ju n.'" BLEU g~kocbt) +an. de

VOORTS: '; . I
I

Trap- en Oll,lt'rbalie, 1 Brand1wijns-
H .. t(..mell. Trechtrrs, 1ndel;,

Is, lOpe" Knr, ",'nz. .'
HUISRAAD. , i

n IDol Be,ldell, 1 dot:ijn ~tink.
3 Tafds UI~t K- draaide I)oolel', '

nu.",,,,uu,,,,<n Kl.edtjrka.l, W!lach- ell .." le '".
Illk. RakkeII, Pro,isiek"'trll, fD

worden aan)(t'tode~; j"
,..I ;tf~ •••• __ .

JACS. D. v SP IJ.
.... .,....., Ai 00., AIIo&a&'WI·

, I' ,.'.'• .', 0, ..~ '1

GSD t:xtra hUe Mui .. Seil.. .et
lan~e Wol.

Ol' \I.'\A:'\DAU 3 NO\·E~IBER. r;~1oillle·
meld I(etal ;Iil~elcchte Scllilpcn' pabli~k

Hrk' eh! wIJrJen' ..a'" Kl.lpmuts Slatra. . Zij
zui:en zeler prt'snt zijn. '

• F. J. SCHW.!RTZ.

I'aarl, ;'0 Oc ober 1879.

'oon.ientul. Het
"en H
Alleenliik
~t.tetkpnde
,erlaten,
"'an deu
)lark!.

LLER,
rier der Kolónie.

~

Ezels 'te KoOP.
OLLE!, Ei'

VOOR:, :.. '

ZIJ
(rWEI'~~PAN ~.lJeS8()t'r,:. Blel~. ,4 ~II .:;j~ar
, O(ltl, wor, eo te Ko'-'p lL&Dlebo leo IU eet1lge
loev,,,lh~id, op I epl •• ta I Kalld'"uteill,' KOeb( fg.

S. J. v. D. SPUIJ.
....",_..,

~PDbneke
t .

Ding.g, 4 ,

I
Va81e en

VAN

Losse
TI

JU.EIJl 'DUltED"I'IIlI.
A'FDEEL1NG VAN 'DE PAARL

In den Boeflel van _ijle·' ,leo Heer n.imu.
STsPRI. HIRJl.L!!U8 HL'(DBlb en nagel&LeD
wedllwe.

BOERDEBIJGEREEDSOHAP,
1 Bok"age", gtuoeg~.am nieuw
1 Dogkar ~
1 Ope» Kin op ,,".rep
2 Dnbbele-voor l'loegen

z- 1 D,it'.voor PIOt>g 'l ,
2 Enkele-voor I'loeJt'"
1Egg~ 'i
1 SpU2 Beeatev- I TUlKen (..ieuw)
2 Span Ploeg Tui~e't:

Zwingels ril Ketli~gs
~ V c-rmaehine il
1 K\oreuharp 1.•

1 Lange Lvdder
Gra\'ei\, P!kkelil, Sfhoppt'n

1 Dozijn Zeilfakken ~ .
5 DQliJII geltrefptl! ~.kken
1 Kr1liwujtll'n' ~
1 Groote Hosijnpot, tnl.

Ht1ISR~AD,

Paurd"berg, 20' Oc'o
J. S. MARAIS &

6

Tenders !,
Voor . Levetantie

voor de Nieuwe
Piketberg.

'TENDERS 'Voor het.
Moterialpn op de

Nieuwe K" k lUll wo
e Commissie da·rtoe

w.cbt tot op den 20sleo
le worden geadresse.:rd
keltie :-

" Alle Materialen zulJeD
de goedk, Ilfing van dell '
lD.gtigd~o Iedere 1'rlltt ... 'I_"".
twée gOr d te k<' uf\ln
'Ia~omen \'n~' bet con~.,.
De Commi,.ie verbin,]
t' eeoigen tellder ann
De Le,.ra"tie te t

Uden Jaouarij 1880 til

.~ fijl doenlijk daiJrn~.
Ve~cere bijLOn,jtrlreo.ie: ,te \'erllclDt:n bij

i K DE I, ;. LINT, I
. ?DOraire 8ecrttariI.1

PikelJerg, 2 Ott.

i
!
j

I .,
1



:'
, ~ ..

de Paarl,met iub('grip vnn Wl'llin Z,l'j

D&aawkellrig acht moeten s!.tan'-.op ,~~:~
trátie van het 8lUl-$taanoe janr, I If'n:'

n~ Kaapstad he~ getal zijlH'r gerpriÏ~tre~J;
kiezers heeft, verdubbeld, niet onhlla:d
willen klop krijgen bij de VUh;li.!!l' al,,'f?

I '- M " i ..e,meene e eetiën, a$r zonder pen ligchall
,dat tot activiteit iu deze aanspoorl zal:

I I van de registratie maar weinig ter ..,,! ~omenr
mes, D . I ed '"7> I •J., N. le ellie IS a. r en genoeg om het get.lieden

der Welhngtollsche BoerenvereenJ3'Jng ~
Loue verdubbelen.

p. J,.

Nov. 1.-Wn....'IP. .. t;erJ
rea, van J. J.

op dit bla,1 ia in dl! Stad
,le BuiL~I"lt8trikten "'2 pn

Aan elken inteékeo •• r
per week tOeIl8SO,bdeD.-

het Bl&d, 'weDlClten ta
drie maanden YOonut

,hun voorneme. '

ELS ..
-~--- -_ : ~,

"Joos~enbetg,"
, f

MUIL J. B.

Nov. 4--Paard
,barye Vee en Losse i 1-7peOElrelil,
Roux.

Nov. 5 -Klein
Goederen, van D. S.

Thans grazende

G.

Nov. 4.-Stellen
Toit ..
. !
INov, " ...,-JlL .. 1W....U"!~

ARBEIDERS." Oa.mpan~",
o~ Ilanvra~g

Agenten voor': de cl Zuid-Af'riban
en Volksvriend." , '

Alice
Aliwal Noord
Avontuur •
,Beaufort West
Beth ulie
'Brits Town-
BU~l'Sdorp-
Colesberg
Ceres -

I Ualedon
Cnlviniu -'

Geo. Murray,
i -
';- W. A. Joubert.
~. P. Teske.
'I - J. U. de Waal.
it - D. H. Viljoen.
\ .

1
i

~

~LAGT- .EN
SCHAPEN EN BO Cradock

Clanwilliam
Durban
Di~ntvelden
F~schh08k
Fraserburg' •
George •
GrAaff-Reinet
Heidelberg -
Humansdorp
Hope Town-
Hanover ,
Hopefield -
Kroonetsd •
K rakeelri vier '
Ladysmith (Riversdale)
Lady Grey (Aliwal Nd

~f I b I :1,jj_1 II mes ury· 1
Middelburg - i-
Murraysburg
Mossel baai •
MacleaD
MODtI\gu
Natal -
Namaqualand
Nazareth
Oudtshoorn -
Philadelphia

W. A . Joubert,
A. vau Velden.
J. S. Hnuman.

~r_ J. L. Knobel. ~
,:. C. J.....d, Merwe,J.R.sn.
!i - R. O. d. Villiem. .
, ( L. H. Gold~cbmidt.;
• W. J. Terry. ;
'J. J. J. ftn Reuabu1g.
J. H. NOJll1lrb.
P. F. Lindenherg,
D. Keet.

: - J. J.le Roex, P. dil, P.I.
f; _ Geo. Hodgaon. :
'- J. Kreben. f"
~ P. A. Luckhoff. f

D. P..M.~ ..~.lDl
A. L. CblapplDl.
M. C. Louw.
De Villiers & OentJines.
A. F. Stiglingh,

~ H. J. Morkeil
19n. L. FerreIra.' :
A. G. Hr \'&n Veld,a.
C.C.CI~.
B. Wethmllr.
O. de Greeff, D.ln. "
Jas. Bennie.
J. J. J. Maritz.
E. ':Meyer, N.ZQ.

."I
I
-I Dil: VILLI

Nov, 12 -Pallrl.
van W. A. MalllCrbe. J

Co.,I
·1

DE vos k
Nov. 21.-0 ...er HexlrllVller.

rogels, enz., van D.

chap. n "Il Bok keu, 'zullell l,uLliek
S (""1'11 ht-t ..inde \1111 deze

- • ~el, .. tiove TIliII Slangeti
word .. " bekend j!eDlII akt. \Deze G~ela8tit'k vuq, M..ehinerie

t d(J'lr Kapt. SINC~IR: zly z~jll Ptlt.t&' te SkyJi~llt Lubl icato.s

I Atv~ie'8P-tIt'nt~i Aalde I Close
, Jf. II. BI(NstJSANl Ce. So'liJats"II ,Z.k ®Ii.,-kal)l,eu ,

'li I V' ,Bl\1!1j e '11, or~en 'I
GiJ14 eli D()eum~,,~,." Kistjes J
H&(~~d.rlla~7n,J .. !)lItt~~ DoosF_1

1- i, B~~I egt-', lIjd 1- ali e eut,nn~
, • Vf.,tlnde lJutlt I~oppell en H,,, dewij "i Labels

DE Algéllll'l'ne Junrlijkschc Yergaderillg Ya lt de \Vl'llillgtons~~le Afdl!~ling P;finte. \ru~I -. ,Plll~k ~.' ; BI!;)ew.en
A Jl'Zl r Vcn'l!nlfTill<r zal rrehouden wordcri ; ti .e;, \. erza IH t"a s I i

'" '" ~ : .i, Dl,'~Lldylr.lli" I_>+'r,tc Mls~escl,oo',m ..ke.iM 'd den' Bden November I P~~f e Hr(~ncht~ls I\'ks. !aan ag, . i~ ,! l'! IJzermtgaziJD, Gratestr&~t
ThN ~) l'RE ~S.NAMID~AGS, '! I ~~ , aii'WS"f ."! C!MLJt

ID het l\Ltl'k~"el)lHlw te 'Vellilwton, als waunccr door het Comité verslag za~: ~( ].ERLEDE~, 0 Carnar -on Hl'u 'I'" !~),(-
" .., I" . . c· " 1 " la, dSlra ,t t op ~IJ 29. el' I 'I ne I errwordeli ged,\clll ~',m bet werk III het (j,fge oopenjjaar, en cell mcut ,0Il11~e za 'j' J,,~~s AlIlIIST'l~:<G l\!t;RRAY ZOU" vnn eien

moeten worden gl'kozen. " i H:"'ti'rJuns Mll'RIlA , Kuilf ui e in, ,Cokab, 'g,
J}e Leden, wm'lJachtig- tb 'Wellingtl!l1, t!ro(:nLer~, Bhi:uiiV\-allci, Dui ~ot(138Jilar. I , _ l,

u P I. . PotchefstroomJosnplrut eli Bl'veIlvall,ci worden ter bijwoning 'LQitgellliodigd. !' Pretorill

, Op last van het COIl\fité, I ~ Vri~Ddn ~~~!~:~_
V I ~ , ! r ' Porterville -1). \ I L' ROl'" IJ S W' .,Icit hier,.,d,· h ken 11(1 nakt ,Ft hel den....L L, .'\, rill). ,cc.' 'J.II d Riversdale _
! I Herr behaagdi heeft, 0 ,Icn ...v eur lot Richmond _

'f zi4h le nel~en ~i.in 'fe JerjlOJ, f,Je tChl:.(enQoIt', Robertson •
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ e~~UIINA Jb~~SX. ,D~ To r, ~ebonu DB Riebeek "~~

< I'.A.ARLSC. JEi! WfJt-'-L, 11<1 een I e~.~(l'll)k li den va" e ni(e Someset West
R I $ t' T tm ats~h p.J' i w.~~il, i I: rI"1l1 oud -rrlon; v n 7{)j j-ren eo Stellenboech
r:llt1 asjuran IC I'll ras ~a .. ap I, 1()"~JI18f1"d'n. , ! Steynsburg ~

.' ',)c. p' bl li kVk!' .. .' ! D F. U T~Ir, Sr. t;ó~:~~~'UI le e er Qoplng, h.d Josaphat, ~9 Oeiober 18 9,! SchietfonteÏll
400 haapschc Sehapeu I YAl\' HlT KOf<TnAllE '\ 1 ,Sutherland _
200 JIt'rino do. I ' ~:E:' Somerset Oost

jO BoHrn, Erf! Meijersburg, (lYEHLEDÉ~, oj) den 2S8tt1 Oct~b.r, ~nEe ~:!ra!!d _. , ~ -! .~~e.-l.rll.:i,·nl, .. ~rneder, \rej fvr. ~e We'dw. Uitenhage _

OP \·l:IJil.\I; ;- .'\O\i.\IBER AA". "'V d 1d' 29P' hf - P 1 SOflJlA JORANNt,A 'TErN,l:,ph LOMflAARD, ill Dtrecht,(Trallsvaal)
71.::ell ()I'g""~l'II(' Sc'la;"'" ef' Bl\ken.!1 f er ee: In· lac Ig~ ercee en, J"'ip~J.plliolll '~II 78~m~ tI113da~.~",·a e .." ~:~~Z~~W~t

ntn ~u~,:" (I> "III'. I."bh·k Wl·r".11 v r,nch: t,' ,IAAN DE PAARL. IlIfI~~P'I:': en s~a,tdtJk !lJ,lt''': flat z'l: mt! 'POf- Wijnberg
Klap". ut~ ~L,tle ZIJ I uil " It I,er P' P,""t zIJn"l ti bEf~N9100B. ~rdu"!l I'n "ela' e,~~" ~ gp''''''j(en hedt .• Winburg

J' Ir 1'';;;'1'' 1 ' "'I.l· b<tnlgc" 001.('11 hnl'lehJkel~ d.,nW, aan alle,,' Jll: ','.c:; ." . ! W ll' gto

DE ()Il~erg,'tceke' dp, t1 ,a,.oé~met jpslructiell Vl'il~d,n, die, h.¥ar III huur lij,1 " be'ijb~" hijge- e 10 n·
J S, MARAIS & Co, Afslagers. be~lI- i~d door d " w"11 ,', hr' rL A. J., "stal'!, .vourllampltj" 1l~1l lJr. SI~ONiI e~ den Iieer Worcesttlr ,_

...__I Hu"s, lai Iju!"hek oorn vcr4. oop ,op de plaat", e I ~~Jufvr. A. Ci KOCK. I i .l Willowmore
15 G('drtss('ude Palrd,o 3 jaar '"u, "hp, op : ' T.,: DE GEZi\.MENLIJKE ~IND~RE~, '
á . do luis 3 - , . ., , 'jr ...---~~--------r~-=t==""". ~_~~~, -_- __-_- ...... _"" Maan~,ag, 10 November 1879, Mii'meabury, ~4 Octobfr 1879. I : ,

ZeI! E'\ r,p 11I7"b ...n "H 11 I I r I MARK;TPRIJZEN.
'_j NOVE.\IBER 81\' "'. pnt.lipll H, t K"!'It~r E,f \1, ij,·"l.u(g-, gilcIII."lidt' ;Ian de: . I .• ' ,

\\urd,", vf'rk',C)H t·lt de Mantkraal ~r.lrl:,t'lr:.,~, lall~~ d,' B-rgori,i rJ •• ,dl·elo! in 29 .,fan Bloeflrer"aDten t. ., rlt •• e.. . Van 19 tot iJL October, 1873.

.. te 1\ rllt".!IUI·. , F r~'Je Erren of Perceelfnn k(tfOndSI' ~p een 'lI10l-:DT Ioie!mede Idend emaa~t, dat Ihet : 1: 8, d. £:•. d.
- - il C. HA UPTFLEISCH, W""na" t I'll np! en :,!, lit '~. "Ol, !QIS @t ,II l~;, dOli He~r ht'ha4gJ he ft to~ Zic~ te 225 DS. Aardappelen, pr. a hs. 0 6 0 _ 0.18 7

, ,onder IJzéren ~Ik. lid l~l~ "o'n I.'errl,r ne~erl ml.inteede1geliefJen Eeh ~noot, DA IEL 36 It. Amandelen, per lb. 0 0 8.- 0 0 3i
J. FRED· PENl'Z & Co, Afslagers, I bop!.t t md, ,ell JOI,gen e I ""dh 10\' ,II Ipn \VIJ" ,STl~r.HANU~ H l<:R"ANUS IIENDRI S, nn ~en sm.r. '27 Ib, BoLer, per lb. J.. .. 0 1. 7 _ 0, 1 10

~8a,,j eli ~ rucbtuofllll"n t n hedft ultlliuutrnd.cJI I t~lrl.ik lijden vali 5. da[<ten, III UrlJ outlerd, m van Eenden, pelltuk .. 0 2 ti - 0 3 0
T

.1 re ~ I r Ei}'eren, per lP<! .. 0 10 0 - 0 11 10l'ITOEr:ltl':Ii)E I. U1l1grollu.i, . ' ".33 l:-ren, 3 milOIl eli en ~ dag_ I. I"

. V 1;" i. Ganzen, per IItpk •. 0 4 (j - 0 4 7Bl··k Verkooping. ' IiIBERAALi BON-US. i t, J D, S. H. ILItlNl>utKS" 15 b~.Gant, per 3 he. .. 0 il 0 - 0: 9 0e angr1J e ,ii J, J D~ VILLIER~, A.P z""., I ~- . '~..' geb. Ds~, LR.RK'I 12 lb. Honig, I.... 0 0 7 - 0' 0 7
'" . 16 hs. Haver, per 3 ba. .. 0 10 0 - 0 '10 0I H J C W K. t 1 Sl·ere-I.,r'B. rrlolll Drakenst III, ' IS!. Panrl, : , .. H ~ lb 0 '1 1 0' 7 0In df'n B"etle, ,a~ ,\lj eli I e' "er " \\' P B kil' ,,' vr. averg ...., pr. . ~ _,

. . "!!<' I_OUlVell, i : ~7 October I 79.' , _16 Ik. Kaf, per 16 ~K en Il lO 0 _ 2 '10 0
~"~, Pn:1fl'l30 Oc~ob~r 1879. ' GI.·,> .. .... III!IIIII. 60 be. Koren,per 3bdah 0 18 fI _ l' 1 6

, Jl" "I • 7ó be. Dijen, per 3~. ... 0 13 8 - l' 4 3DE Dil lfl':' t",:, "d "'. Iwj,(\orlf· 11a:Hw' • S. Marais & Co" Afsla~rs. Be~'lld.a..in~aan Fa.me 'eR' "rind, •.
go, ,uth "isc' r.i doo ,I,,' E~ c'lt,ice T~~ta~ I I -_ ----J.. --. "Jf ' t ~ Woenlda.g, 29 OcT.8Wageu8

menl:wt', ZOII~Jl~l)ERDAG, ,II STI~l,LLENBO,SC, H. l'¥.E~~lp;'~~~I·I~ipp25:~~~\I" t"~!~;o~ret t~~~~j~:a~,:t ~~ :~ ~~:
stern'P 'all ()I,S jcjn~s;e Zoolltj- A.NI'" EBlI'T, :Vr1J··dag en Zaturdag" i ~:I(~ BUlTEj~(a:WO' IUN~. in «J\~I Il0ri j ugo ,~C,. Il'efJii'! ' n 81e1hts twee I

I' , J.U'orrj· elf IIIUlllltlUIi 'Il e, nl~e dage"; ret1_d, NIEUWE MARKT.
~O, :?\ ell 2::! XOVE~IHEIl, 18i!), PUI»U1IEI\·11~.VE;I~JJ, )Ol>,INTG vier~'eke', dd.,rllal op ell 238ter.l r]pzeq lrofqnl '~I

l'eT puhliél. ,. veilru..: "'r~ (IOpP' , np ti e pbats: . ~ " _ ',0, '4roevi!!.~r I", 'f tO~1l lIe 0' ,. r )Jdd.liJke .II~;I
OLIJ\'E:'\Bd:5CII, J"I. C: \LVINl.\, i I Uit .~ll~ nil ~d II l'el(lljl'JI, O"l." tetei¥"d"rtJ.

I doclïtl'r, MAlII:; \ fil',A~"A! il> tefds m~err~E'r '0 Ilea:, IU': IIOSGUlm, enr. . :V A: S T GEi D ' ICt,vgtr1l'r,dell I<,('{ Ij~ I "Il 16 6 m'~.lIden :eu
Slid Be·8·~Il I I lO !lige '. i _ . I '
100 O.~", '1' a,.qe1.e' I' fn' d"/~ twee \Ier ook ~erI : ~ . ',. \ I' " 1 • I600 Ilokk"1\ t 1\ Se lar~ Il ! .g"&IH zo I II. ,'II ~\'I.I '.'e lt, r o. " mVIl'

(.Ilcil III uilmllll'ludo co dill' Pil fn'r dc" p::OF. pORUO.\!, c .. " Lan; ~nrd hil' en hit np~:doell, lell/i) !er It'rh.erlii~
:-;Ia:tl'r ;':"'c!tlkt), ; Do H ~rl<ocbê !t{·blelltl~, I .ft tlo O"oel_ Heml!lscilell V,\I,.f, ""lit Rij

10" F""R~je :\lt rnLS .j ;.:etf·, kellJ.,lgtlast, iJuuli,'I, tc HI',O 'pt'-:' "P daa~kl; i
:30 f{1l1l'P I ,~d lJ M J N ' b 'V~i"eIlsci,elI v~n ,'ez- ;.:e
" H.., g-tell : aanqag, 10 cve er a.s., te ~~~en "Ill u' le,! m 'SI' nil,,,,

~I) Eze:· , . Ian Url. ES~ELr.N le" GLAKSKR
1011 t5trulHoc:e!S, WMf"lldcr v·'r~cllt icJ II~ ZIjIle ua .epa·ul' eli "e ill:.;trl~' \\ ouill;':, voor· l~t,@~ie!l. ,,(j~ \'rieh:ii!n 'oor d.

. fI.·" va" :tlle Il, lila, k,·". 0".-1 H''''~ll I>"k, 1B 'I' , " !rUI,':l;\Il hIISIIl"t! ~" .• ~,,! \'e1'lel .' "Il hebh"IIJe ('"". rUlllle .Ach'trp "Io~stui, .. n -I ';"_";" ., i hv
\',., r \Va;, li Bo()m~"'r 'i' alSIll,' 'I' p, n "I'U, "it u:!.,bo~w I' ")(,~_r.de, II<',""'~" UIlile

1 Bilk do, " . I",," , ..o';Cllbll~, ,met w, lill~ ri':lc K ,mas voor , n, Stal en • , ,
1 K"[l ,jLl. \\'a..(e hUIS enz., 'Il'., !.:l·leg-Pli "n'bo!lk vlln '~' _' .T· HU
2 V,·, r 1\.:"'(11 TOI
" d,· Dorp- fIl dt' Rey, eveld~tra'el Dil Blgt'ndt)m DU()pe' ,I", If

,s "'g'" S ~esz ~ ir!_IIIg' in lIabijh~ld "all2 ~p(l!l Tuilen
.\, rk rll ~cholrn, bIjzonder 10(1 hikt Voor ten5 Po ~ell
h: ... ·)llIigtr l~ Ht'1 bello,fll~:(_jnH' ",. 1',.1,,.,

-1,a'(I,'I', Tnf :~, S ()' I, ,., Be,f<!PIl, I,·de,. ben·!rrr:.:, jjGello~g z'j hd' ge
I ' .,'om bck" e hu!! hol Wil' \ anka' till n .1I·rt:.-rp :: 1l1~ a IIi en \Ita' IlO.! ft n (>~ •

\• b; I i II 'o'A ... RKtsI'.H:U't, e.C,op den ol .: ,;,r LI -o0l',n~ za "or, n 'uor~t-, j_

bragl, ltrkoopi ..g te hfgin.u
EeD auim Crediet zal gereven worden, ZAL GEGEVEN

(;')LI):-('1I.\1[1)1' ~ \'A:'\ REE~..j·::-T~ , . J. BOS\IAN, 1'.
Af~l g '1',

J' L\ TltOL:1' <ali tl'"I'l'l,t :lOOO~S"Il, alsmede+Of)
\ """!"I, v l~tlC!,( aan hel S(lllioll KLAP.\l

m.i ,u '. I le- tl" II'" z,,! iu I ulgel\(!f' "Hlvert"illlt'
0"" ,Il ,""·.{)·Il z'jt! uu hdBIIlIlt'llland 0l'gebr..
In ~\_'I:L.' kUl d ir i-'.

Per'" Duart, , , ,
.'
"

Z.

Op

Paarl •

I:
rI:
1-
!. P. J. Nnudé.

~

H. van der Spuij. , .
- A. Spengler, '

',C T. Roos, T.zn.

li'· D. J. A. van der Spuij.
- C:]\I. Dout4wllite.J
• - Faure.
1- A: J: 'Myburgh.
1- K. de Lint.

t-
w. F. Zepp. .-

- J. S, Raubenbeimej,
1- J. L. Conradie. '
l L, H. Reet.
\" F. Ru880uw.
\.. Joban Theunissen. ,r J, Mader.
~ 'P. D. ROllSOur.
r G. Reinecke.

J. O. Stephan.
~ Sterrell~rg. ,
H, W. v. d. :'derwe
.II. Hofmeyr. :

H. FlljlllO.
r- Geo. Barker. '
i G. de K,orte.

H. L. Neethling.
• F. Lioll Cncbet.t H. J. Wernich.

G, de Kock.
C. Bred"ll.if E. G. Malherbe.
J. F. Penta & Co.
G. de Wet.

~ Á. W. D,ill.:

\Vdlin;;tlll)" ~ï October lb7~).

12 Karren
12 c do.
7 ; do.

.-\ardap~lep, per 3 bs,
"mandelen, per lb ...
Bloemkool,
Iloter, per lh.
l~ndelJ, per stuk
Bijemn, per 100 ... ' .. ,
Erwten, groene, per a l;Is. '.
UUI\V&8,per 100 ... i ...
Gedroogde Abrikozet1 ~r lb.

- Groene Abrikolen, per ,~OO
Groene Vijgen " ,I •
Hoeuders, per .tuk •. 'I •• ,
Kool, p"r stuk '1

Loquarten " ..
Limoenen, per 100 .

,0 12
o 0
o 0
o 1
o 3
o 10
o 0
o 2
o 0
o 0
o I
o 2
o 0
o 1
o 4

0- 016
3 - 0·0
:!!- 0 '0
6i- 0 I
6 - 0 3
3 - 011
0-0 9
0- 0 ,2
4 - 0,0
7 - 0 0
1 - 0 1
6 -- 0 3
2 - 0 0
0-0 ,1
6 - 0 7

\', rilere a .0-

ddt hl" dp

---------~------'- - --I

HET V~AAG3TUK OPGELOST,
p.I"I\Jl.1 \l,~ ,'., '. _-t,I'/'TI'!/</'llat. "I,d I'"$i(~ I\llJUSllntA

, 11'7 ,r.I!.,), J' t., Il Jl" j','1)/ ]J"'111',,-, Jl nUll/I'" ,~e~s\!l tot
1;(1"1"'Jr: . I ......tl,r'·I/. Jl jrl ,1,1, III·-""U;, ..t, }·'ft."(i, ii"'" nltg'P!!eV~Il,

I ' / ' I t 'IAtflkll' \'nll("Il \lllu,.3,1, .." H'/lilf/'1/1 I r I,."~l l !L~'{ltllr, .ll.' Ilj/J, W'lIrdt'O f'l'elt
I1'l<td,·c/"·'" "" ,;;«(, KlIb" I, L':I"rltselt,· Z'J zeer bei:
reJ.k, ,ii'" l",It',·;,,, Jl "H)y,·I."""pl. "·'IIIIl,t,·,, ., h~
[1'1/1"" I',ul,) (,'."I/'''''pe ;-;,·;',,,,/Ia"'-2tl'. IJ'"I~-'I.\LF~~tD
"}k)' ne" .• ~., l}tlntnt1,/~ ('dIJ 1111, ':'}O}'r, 'I r)(1'!1"'~' vaRl,

;;, Jl,. I' «" J, ""i';; 1 <),'1 tfr""a'dn4'){:' 1',11,' t pene m.lllt8<qlfl,ppl
I,",I~"JL ",'! I'''''T' .. , [vI.J,,·nl. 1,,1,>/)lJzdwl'·J." enI

I' , J /.. t I RI e
'iH. H., ..; ... ill·dlllJ I'"'Of IiI'Tt, :,f~ JI,JI')', ')"('f~~j AAIWn.'"n".

' __aft/II ,t fll/,,'·I IdIJ'H ,'IJ,-,\!l Kt.. ..f,·11 1/'. tt/ell'

nU ",,'II "/ I", l'.ICKll,Ul'S SltlJl<lanl .Ila'.Ju'ZI)'I.,
J{thlV·_,rd /

. ,
, !

•
,.
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STBlISVOGRLJrWIEKRRU -ID AlglU8, in het
UD ons wereldd8t!l, oo,lDt mt'n de .....trwnog.lteelt
Illl te breiden In de Sport.,,!! mul Lh"~ Nn;,
nndt Ol~n drie afbeeldinze» VSDeene Allf8riJlIICbe
truisrOjleiplaat8 ~I\n h, t einde V1UI elk bmp IÏ~
!en e~n ke.elvorIJu!l hUllO I I' t eene OpeD zijde en
;trRh ..de vell8t.t'f!I Een '\ 1_er rnach blad ~ dat

• d, KRJlrscbe redersn lnmrer I \JIr de !WIlDe meer
Illde~chtlg ,Io.~ en buig anaiu, ..n veel moni)6r Ihn
.1 s lAl ",aar III, boe komt hIlt dan dat de Barblrysebe
ltrU~' deren op de Enzetscbe markt lnferalld ..rlijk
'i)'~rC" nt lager staan dan de Kaapseh .., en wel 100

~Dm8r lerllJk, dat III noort allonderhJk worden !le-
Jl(lletrd [IllUlrdat de KMpecbe pnJshJlt In de Engel-
.ch. maAl bladen altijd jleTolgd wordt tan de aall-
:,-".11 r: ~ ;vpuschd ell Berbsryscbe vederen 25
ptrreDr beneden de bovenstaande notenngen roer de
f,.~r k msuge soorten
I'.. nl -I-her 18 die Biddaz (Toor de Tran .... aal-

.ch" b. frfn) hartelik en ernsll!l' gevier In albei kerke,
~n n ,.r,kel e bidure In de m~"gememJtl het na
Tcl" al l die oggend 'n pr ..~k jlebou wurm hy die
Illlsdad•• an die Enzelee rrgenng ep ve",ktll.nde
~cleen plase so kru vooqebreng' bet, dat die Jlftl6lr
,..,1 n plnR.!!verdien ID"'dIe werk" Het ::\Ilsdlldlg Eng-
md In did \Oorder Paarl kerk bet Proponent
IJ orrt'''' dl' .g-lr8nd en aIltermiddag o'er (he MAk ge-
pr.'ek \ f ml die preek van die oggend I~ wl'l werd
OlD ;:",pu l.liceer te worde Oek IS yoorgelees 'n IItuk
fin I!. du Toit (wat velet'D1,e tyd Die pubhelrspreek
Cl' wnnnD hv die bele belesp van die MAk yoo",tel
En 'e1'1l1die 'bldllLlr 10 die UymllR81sm Sul was
P"'P,"ol en enkel An die onwern jlewy Proponent
~00rr'f' het daar ,!eer 'n emetlge toespraak gebOD,
en In n i1estal Ilev~ltlle en hartelike ~bede IS die
lUk r r JI~ Heer gebrenj! On. had ODaTl'1\nevaaI.e
bn....J N VIel die dog an die PaarlIlewens An Mni-
""-liJ,,," eu KruuwU", le die dAg nek fle TIer. :Mar
on5 het _eo bisonderhede ontvang me -PIltnat
[1;, h'RKIfl IJ" WKKKHLAD - DI! Andr,w

\11'111' r I't ID de K"kho<i~vsn ZRturdllJl' IU\II de
J b p -dlhl ten Pen schrijven betreffende de vnor-
.'0 [teil opn_ nnz un een kerkelijk weekblad "1I.t
p nr ' .e"t Zt:erw , ••om met bet "lode des Jaare
do ~e1h/'''' , re -taken, en ml:t het nteuwe .)lUIr een
b". ",e.dIJk. Uit te geven liet furmlUlt zal woar-
!Cb , IJj. w<'Zen kleIn kwarto, delelfde grootttl 1118
ber fn_el.ebe blll~ rh~ Chll~,,(l7f T)!' 1!,·d8cht~ 18

d. eeDe h 1ft te wo: ~Il Ran Wil t mller <iIrekt Guds-
dm1!!tllrI bet gl' ..stelljk le~en, de kenol8 vlln
(,td, " ord met Illles werkza:\lllh. Id In den geest
de. Ht'eTen en ZlIn TIJk, betzlJ JD herk of Bidstond,
10 :xbt> t Zendlnl!' In de andere belft zou men ge-
ven pen kort 0\ eUlgt ook van het bellln~rllLattl nleuws
Tin !&nden volk. met "Iles Wilt de ulterhJke RaDge-
It~.llheJeo Jer Kerk RAnp:a.at' Verd ..re IDformntle
In den bnef 13, dat de lIIljra\ edes Vrljdsp mo,,"
'PD' ui _'p~JJleden ID tijde voor den poet nlUlr d.
buiIPDd,.tTlkten IIet prospectu8 zal spoedl!f ver-
!C'lIneD mIlIlr de F erw beer gelooCt ml't, dllt bet
gm.d." z"1 ZIJD tot de IlItgave VRn bet blad o.er te
g1UIll al 'cre08 cr zekerbeId 18 van 1000 of LW 10-

ttt'kpnAreTl fn dIe, zoo bepen en 'l"ertrouwen WIJ,
lullen r. ,t lA n,! (op ZIch lAten wacbfen
Bn ZL ID \~'lUKAA.:liSCI1E WOIDLKOON -De

tt'T' ol Hr_lId,ltn!! van den Raad vandltgenootscbllp,
dat l'eIll' fereenl!!IDj.! IS fan de beewDde vlln dien
Lvd h. i Ihn,!sdag' f.laats op bet Bl<ldhulS Illhl!~r Hr
n.""nbér; vaD d UrbRn, preSIdeerde en de hepr In-
JIM!rv nam bet secretanaat WRar hllllpstad, Paarl, toen u
\\e.lw_r n d'l rbRn en Phlladelfbll\ WIlreD op de I bJPerenl,bl eenk, mst ferte~ellwoordlj!'d )e secrftaTlI IR~ ob ..It
brlHen • :>vr,WMrbll de ilameU bekend !,"emJulkt wer- 1111 de ,ullll
del nn de reprt'~o!.anten vnn verecbeJ(!pne SChHP- j!eheele IIrea
ecburterSHTeenl,lIIlI!'t'1l III tie KolOnie HIJ IIkkhllu'-

1
vnll nll~

lie werd Jx..loten ZI: xc den Goun'rnt'ur te Hrz .ekeu
hel be!!CbermlDj:SChap nnn t~ nemen Vervolg,tOs (dllllrtoe .....rllle8J,elue
werdeD lZ'ekolen de beer~n ~outh"v, Rls president, w~rk d7i'n
Pier< \ Ice preSIdent Tnglesby, SecretArlII, ::Slll<'ant, kIl, zou en
Pennln~DlH.ter Daarop werd eeDe commIssIe !,"tl- u lert! nnlmf"'.•no
kozeD cm rapport Uit te brengen "vt'r eell 8Chletbann
~et het 00; op de l!eldehJke middelen der ver ..enl-
1110~ wer<i b.-sloten dat de S..cr"t.im8 bare ve8tlglll~
laD hé! C. unrnement ml bekend maken en bIJ den
koloma ~n :-'t'cre!.ans 'l'ernt'mt'n, welk bedrll~ deze
tee baren behoeve ui willen Ix>schlkbaar stellen
Tevens werd het bestuur ult!(enOodlgd, bet Gouver-
Dement te \ erzoeken om vnj gebrUik van den epoor-
we!: '0 r leden vaD Jen Raad die Ter,adenn!l6~ en
'oor leden der verscblllende nreemgJngen dIe een
wea"trtJd "Mn bijwollen
PRnORlA 21 Oet -MalPlen In een hjCteo jCraad

het~ben teIlenwoordI,,"ID l'reton8 Eemjre per8o-
DeA nOf'IDeD het rood vonk, mur 111' RI.lk heeft be-

'puld verklaard, dal de Ziekte mRzelen liJn, en nIllIr
Iletgeeo WIJ er z~f van jCellt'n bebben, 1lt'looven WIJ
dat de Il ctor jrehJk bpeft. Een blJz) dere e1~Bnft Ir-
dig beId 'l'ROde~e Ilekte I~ ecbter dat ver~h ..ldelle
JltMoneDaarj.!.Ul8t liJn w~lke vrot')1'er reed~de )Dlu!'ls
!widen - \\ IJ hebben JUIst vetnomen dllt eenlie
&TODden,,"eIeJen een troep soldaten eli andpreD eenen
man 'an den nnllm flin Da V18 In de 8tratl'n van Pretoflll
IIIn"el~1l pn Da te ,er ,lpefs liJn zakken doorzocht le
hebbn, hem lo~theII'D, toen hiJ hun vertelde dat bIJ
Petl.el onJer hen berkende, en ben zou verklajleo
Denzelfd~tI avond Viel del"ltde bellde e"n andereu
m&ll0,' etrllllt II&IJ ~n ontl1Rm bern met gew~ld IlJD
hor ~le h de IDIlitalTe I\ommllndant met ID staat
een eInd RaDdllt kWR8d te mKken '-De heer C :VIlD
Betschoten IIIaanjlest~ld tot kink Ton den Raad, no!,"
In de toekomst TaITlJk" gerucbten ZIJII In omloop
ollltreDt de Damen VIIDheereD RlIn wIe bet onofficlt~l"
hdrn&atl!CbnpdaanaD ZOll liJn allnjlebodell. mllar een
dlfr bet-ren beeft aan ons ten eterkste ontkend dllt bet
bern Z u IlHDf1eboden liet pubhek IS zeer llIeUWlljfle-
nil te <ern.mt h wie de rnlge/uk"'gtn lullen ZIJn, die
hunne pef'Oqon1tJkheld eD nafbl\llkelljk oordeel voor
£3U) per Jalir zullen verkoopen - Volkut~m

I R 'IOURD TE ~LlC. -l-,emgen tiJd geleden werd
de wmkelft.r &ott, te !\olie!', verm~rd .,llIk bIJ ZIJn
hUI' lil' vermoedehJke moordenaar ununapte, mMl
was bt-kelld en IS Ilu onlaDgs le Port J~hzRbelh ID d
bt<:lJténl3 jlenomen lJ" )Iajll,traat aldIlar heaft, IIt- teer e,
tin. buudende ah! vrederl'jrter, Illltuigenl8IDgewonDen I Pl\Il\rdlenI8Jl<llOn.i~cbl~~~~~rtlee~:end,f:-11""PMft
De IllUigeklMlijlde beet Pfeh eD IS eeu kaffer Als ge- wlUldd Y IL liJn e vaD
tUI"e teil tlJnen la8te werd ondt'T'i rRa!!, e aliI, 00. kl k bi d
eeD kaller dIl' den gevan!lelle vltn nabij ker:de, en die b er o.áeili
lIeVl erkt bad />'J &ott Zel,,,re kWllntJunt SUiker, die f eerl YnifaDdtID
h ~ d d Ami le lelIJ ID Je b nn ~V8ngene gellen ba en van e- J C n.Ulml~n
"'lfd" 800rt ale Sc,'tt had nll,ehouden, epeelde aal . te
.en rol III zIjne verklannjl', waut dat artikel WRI ook ana t
Il"' ndcll In de hut un CoeMII, alweder een kalfer ~-:rD~ UI
en ~en schoonbroeder van deD ge,angene, en belden d ~
hadden bern bekend, dat- IIIJ JlelllmenllJk den moord ~hikb.:r
gepleegd bRdden, en hl) geloofde ben op grond van
het bUit der SUlker ZIJ hadden bern Terteld dllt
&0tt hen betrapt had met de lUIker ID de handen eD
dat ZIJ bern toen Termoord hadden, zeilï~ende gevilD-
~ene b~pa.dd dat biJ den doodehJken ateek blld toege-
bl1l_t met een uaeytU\l Door den ~eYIIDgelle onder-
'J:."'lId, herhaalde getuige ZIJIle bewenng met opgave
ViIlIlJd, plaau en omstandIgbeden Hl) hlld er echter
nIemand VRn IDgehcbt, ook m"et de p'0liue IlIJ Ter-
klde Hrder dllt de geVlln~ene a8S6jr11lU)8nID ZIJDe but
b~d FehRd, eD dat dIl kitTle d'le bl] den vermoorde
gnonden wu. aan d"l1 gennJlt'ne toebehoorde De
gerangene IS 0WI!Zllnden niar Alice
lil np;' GA&JT:TTR~'AN G1ST~RKN -}AIDe hl!'tu~1I'

Tar twee honderd man ),I In de Rfdeehng Herscbel In
de wnpenen jl~roepeD -])e wd op het veever'VON
Hn I -iU III In dl' nfd~hng MUrrllyeburjllD werklUIf
gerroklllmet'rd -Op lut van Z Exc wordt de oDlangs
~~" 1JZlgde maIlT vuorlooplg IIIIngebouden poetAkte als
Wd !,epruklameerd -Door middel ~an den secretans
Un ~tRRt voor de koloDlen worden oanjrten gtl'fraaad
oUltreut f dmDnd lIeathcot-e Blftgham, die op 1Meilt
Uil } nlrelAnd vertrokken IS en vrouwen kind enn ID
~hudll!le omstandigbeden Rchtefllelaten hl'eft - re
1.1, bUlllld st nat de betrekkln~ TRU dI8lllktsg~neI'8heer,
,,, afR"n ,ene 10eiIIIIg van £75 per JMr HrboDden II,
op _'IJ l>,cember annst VAkADt te worden, eD dleu&-
, IIfl8 worden IIOlhotanten opgeroepen -Tie onlangs
t8~tj:t.telde regulaLleJl '1"1111 het PM opgengt vnl'vll-
1." .eOlekorpe worden tloor het OOIlHlfnem.nt Ifepu-
II cferd -LJ" oDtvanj!8ten "P de spoorbaan Uoel
I. nd~Il-(lul't!n~tuwn ZIJn III de maand :September
1-~n jleWt88t .i:il9'~1ó8 In September 1~8 baddl'n
ze h.:draj1en i".~ 12i1 Id -De wurnem ntl. poor-
"'-~gm~6nJeur waarschuwt het publiek tq" • het spoechg
a~der~ dRn laD~s de !!,ewone kapalen koopen TU aaD de ha'Yf'llwl'rll'BD
'I" rwej.!I]Zer of IIndpre matenalen, 11JDd" er ID den geld loudeD
J. .t~1I tiJd vpr'cbeltlene ~~II'0teD l)url'.D dwal'1lleg- I

_Pr' .e-Iulen -Md I lJ~mber aallllt' aal de nlWUll! '
'au btt posUuoDtoor I\ommandokraal" In de aldee- De
hng ~ltWIlJdne ,erJDdeId worden 1D .. Addo." en ED~&IIcl~

'..

land. la de groote
eu lagere l'OCI~obt!
die bewlIR'Ïllg. Op deiiYel~l7iI,dlHill
del' bedoelde rier,
tAtgenwoordig,
leedwtlZeD was
opkomen. De beer
aanmerking van sIJn
tot tek.t nemende
om zich niet bi~
plal\tsen De heer
vul komen na hetzei!
het r.llet de pacbten WIlreo, die zich &$ de
werking der wet blootstelden, maar dali de
I~ndaheeren hun beat deden om de paclteJ'll
binnen de klaauwen aer wet te brengen. !wat
moet or onder zulke 10mstAndigbeden geaaan
worden? noeg hiJ; ~n zIJn antwoord -;rNl:
Zoolan&, gij op bet laqd ZIJt 11 bet tijd mae.tre-
gelen ~ nemen om er~p te blijven Ik geloof,
dat. gIJ ~e saak vnj el in eigen handen liebt
Indien gIJ te sameu ala één man palstaat ed pal
bhJft en weigert eeD, oDregtmattge hnu.r te
betalen, dan IS de oterwlOntng de uwe en
elgeDhJk alreede beha~pd Geene parlement&-
akte 100 in IlOO iets kllnnen voorzien. het J;ou
Ijdel wezen daarop td wachten GIJ Ierea, HaJ16 MlIJestelt beeft S
&elde biJ verder, ZIJt tbans wijzer, dan da6 gij Daar Balmoral opontboden ill'__jI~Mttl7f!

u. zoadt laten oltdelllfln)1 zooals In 1847 en 1~ aldaar tot j( idder
hier gebeurd IS. Ziet toe dat boyenal.het; tot Robert, telegtafee' t
~Iertoe in Ierland me~ voeten I(etred.n groote verhazen der Bntsche
begiDsei, dat de meer1lerheld eens volks bet velden en gewonden DelSU&llU·

regt Yau regeren beeft, ook hier wordt toege~l der Schatkist, op 8
Te lfaryborough, waa,rdeopgewonden meOlgte woord ~oerende, zeide dat

banieren met allerlei +pschnften, vooral tegeD KabolJ'l de voortzettm
de landheeren gerlgt, rQnddroeg, werd de krlYJt, politiek ten opragte van .dIIWaDI18U1Jl
d"t boe eer bet landb~",cbap U1tgeroel!l werd, lijk badden gemaakt
boe beter, met laid geJ"loh begroet en met een biJ er pIJ, moest de bm
aan de landeigenanrs ~engt .. schiet zo dodd" heden van Afgbyustan
beantwoord, terwItlop de vraag of lem~d ontkende ook dat de li
der aan"azlgen de plaats van zIJn buurman zou benard,~n toe»tand vArt,..' ... ·,I.. in
Willen Innornen, Rls deze'werd afgeZet. volgrlo~n hadden d" ultgaveD nv,.rt.l"n~f1,n
daverend" neen I" Tel Shgo werden de namen beroeringen In Ierland hiJ af \ Het O<)u-
der ~ ertegenwoordlge~ van bot distrikt. de vernement was ten dl('r berocrtn~ell
heeren Klrlg Harman eri Dents O'CoDnor Uttge- genoodzaakt, de mtl re In lerlan~ te
Jouwd, omdat deze del bewoglD~ ten stc-rk.te Yersterken met één regemen~ )U\vakrle en tVltee
baclden afgekeurd H~ lerscbe Governeme;nt, batalllons !Dfantene
zegt men, \IS ten volle doordrongen van ~et Op den 6den IS een KablDetsraad geboud~n,
gewigt dezér dernonat~'tten en Van don veront- _aarm waarscblJnhJk de kWfStie besproken/IS
ru.tendeD ataat, waaril$ vooral bet westeu jes der zamenroepmg van het P"rlement om eE1ne
lands Zicb beymdt I hemtZJttlDg te honden •

I (
VERDERE NI-g.!rWS R Een gIstereu gedateerd tel~Rram van Val~-

III BE IGTEN 1'1\1'10 meldt, dat de Chlltaan,cyhll vloot zicb op
De volgende balf SPOtkIlde, balf blnffende op de boogte van MegJllones heefll meester ~em~kt

merkIDgan ZIJD van ee~.Londensch scbrJlve~ In , van pet Pern"ll~ansche pahtflerscblp lIu(Ujcftr,
een maalcourant _" Rift IS wel, dat de bescnlk- dat biJ den aanvang des oorlogs zoove!'l "er-
klDg over Cetewll,yo ~IJ ons RIJksgouverhe- woe$tlug beeft allngerlgt Dit ,.al waal'RCblJnl~k
meut berust De kOlon1eRegermg :tou !,'Iln8cb een keerpunt nltmaken In dein loop der zakttn,
Iliet ~cnegen zIJn hem te beschouwen meb 4at wnnt do ChllLaanscbe vloot is thans meer ln
respekt, hetwelk hIJ als en dappere vlland waar opgewllssen tegetl die des vlhnds, die nRau e-
dig IS De kolomale Opl le spot mot deu wflden IlJka 10 staat zal zIJn Zich te vertooneo )e
kOOIllg' Het 1tranDlek~ oude opperhoof~ $'e- HU(Ujcar IS een 8chlp van ~ngel8chon bou,w,
voelt l~ed\Vezen geooeg (lVfr hetgeen hIJ gad lan beeft drie zware ctukkcn g~chnt ID torens ~n
heeft ~II IS ous d!;\.n.kbaar. dat WIJ zIJn levelI S'e- beZit toestelleu om biJ bet enteren stToom~n

waren spsuud bebben Hst eeplge wat hIJ nu nog ~n k kend wat r over den vl'lllld Uit te g'letEjn
het lons elscht IS, dat WI) h~m nog een IIlok of tien Het berlgt dezer overwlllD~og IS vall ver8c~ll-

bezet vrODw"n geveil om hem. JU zIJn verlatenheId, te lende zIJdeu bevestigd I
nr vnn' troosten HIJ scblJnt tegen ons ge"ochten te Het OostenrlJkscbe .MjniB~erlO hoeft oepe

Ijk I hebbeb ID oDwetendbeH! aangaande onze magt, WIJZlgtDg ondergaan Andra~y IS Ills mlUlsljer
dat tie I eli het zou niet kwaad ZIIII hem herwaartIl te &rén- "an bwtenlandsche zakeo afgetreden en vcr-
eraal geil. hem het land lat#n ,Ien, bem te toouen welk vangen door Ba.ron I-Iaymerlo, die teveps

levena- I een volk WIJ zIJn en danl hem \Yeer VTIJ te latén, presldeDt'mlolster geword eu Is
een o~ III ZIJ.U land rond tei. gaan. Iedere Zuln, 41e 'I

htlt I Louden gezien hl:left, gaát terug eli vertelt zlJ~en [vu MADl!lHA.ll

ool:1I>e'lde IIU"<T!T.ffn landjCenooten, dat bet ~waasheld t. de Engel- TJonailn, 13 October
die acben te bevechten pnzo marlDe-exercltien VI

SnlDer'leu gezien hebbende, 18 CctCwayo reeds tot de over- Generaal Roberts tr ok g.. teren ,mlddag Dfa-
tOlgllJg I(ekomen, dat luj van gl8ter.en was." boDI blDnen, vergezeld dOOI :Qen Emir, en !i,e

Aan Kolonel Boller IS te Exeter een ban~et voornaamste Inwoners hebbéo sed6rt beleorJ-
a.'lngeboden waarbij d~ hertog van Somertet heldsbezonken gebra.l.lt De Afghanen zIJn pa

IOn de p'tesldeerde Er was ingeschreven voor !ten hunne nederlaag op deo udll6 III alh:rlJI terlljg-
Vijand som van £800 die den dapperen offiCier IIOU getrokken. waarna 110 kaoonncn genomen
maar I worde" aangeboden Iq antwoord op den tof).st werden De verschillende s{'.ámmen ZIJU llaf\r

ten op ZIjne gezondbeid, I,zerde de Kolonel, dllt hunne haardsteden teruggekeerd De bebr
Engel'l ala oenmaal de ge8Chl~den,s vali Jen Zulu Cross, de miDIster -vall bl!ln~nlaudsche zakEln,

Die oorlog geschreven wordt meu dlon oorlog re~ "erklaarde onlangs III eelle ~devoerlnlt. dat Jill
mt~",t!lrIBkf!.nd vaardIg zal.poemen, daan 'er geen tWllfel ooatoad, Afghaansche politiek van de Regenug n~et

Dna I dat de Zula Zich v~rtlldden om de TrailS- veranderd \'\as I ZIJ \vlij! VIlI\ gevoelen, dat ~e
mau I vaal aan te vallen, toeJi de Engelscbe troepen heerschappiJ "Rn j<_;ng~land in dat land nood~g
den de grenzen vaD Zolulanll overtrokken HIJ ver- W88 voor de velhgheld van I~dl'\ I

anders dedlJCde ook de koloPl~ten op walme w~ze Een begenadigd commooj4' Uj vorkolen trt

neder- tegen de besclJuldlglDg, als zouden ZIJ den oorlog hd van don MUPlclpalen Ras.~ te PanJs
bebJ:.eu Uitgelokt om na~erhand bun deel lil den
bUit te bekomen DE TRANSV'-A.L.

Uit St Petel'llburg verneemt men dat ID ian I
het der VOOrnllA1Jl8te WIJken dIer stad ID een partl- Sedert ons Jongste nommer terscbenen IS zIJn

ketten' kultere WOlllUg aen ge~elme drukkenJ ontd~kt Pretona bengten gekomen, da~ de .... 'rl .. rr .." .....li
een I IS, ten gevolge waal ,all veertlet: manDen en dhe toeellfenlOg VAD huskruld Zich

vrouwelI geal resteerd I en drukmaterialen I&II maal te Potchefstroom De desbÉltrf,fftlnde
I I! F men vefllChlllen eemgzlne ID

o l I manuscFlpten III groo~n getale !D beala~ g&" het gebeurde 'foorkomt ID de vOI"n!'no,
Bala nomen ZIJD Ook IIchl JfL een BerhJusch cor. J bet mOIIIIt vertrouwbaar, al8

biJ respondent Uit de R liebe boofJstad, dat er I overeenkomende met bet
de I eeDe verd.eldbeld 10 btkamp der Opi>Ollltle la aard

'fan I ontstaau De eene pa tIJ Wil Zich houden aan
bebben I bet sOClahstlsche pro~mma. terWijl de Rndtlre VAD Raatr'a vlugt Uit
IJ bon tot eene omkeenng Yali zaken wenscht te ko. wlI&r l~ff kWllm zeker bier

voor- mell lang8 den weg 'f1\9 konsbtotlOuele berv,Pr- aantal Boeren bij MIddelburg III

d t ming Deze laatllte mQet voornemens zIJn een well(erende een aDtwoord te
a I b d j -u 'Het Boerencomité kwam hier

nu de t nieuw dAg la op te r ~teo. .I'-1en zegt dat lhI Jon8116n eD VOrlter af te
IS; RegerlDg DIet zODder Bleuw'glerlgheld den ;Jn- r:ilaatl'llllelen aRn te bevelen en

land houd van dat nIeuwe orga&D tegemoetzIet verdedigen ZI) vertrokken
ollO'""wn.nden- PrID8 BI.mark-zoo 'lee,t men In eeu En- ZIJD ,rollW heden DRIlr lUlaaf~lnltll'll

ou*and4thl,d~tn gelllch blad-IS In \Veehen geweest eu lord Sa- een vredehevende stemmll1g
lesbury ID PanJs· w&llirom zou de RnêalsQhe d.m Te Potcbefstroom
Keizer ook: gOOf! bezo6k aan FranknJk bren- om een Terlofbrl~fJe voor

? Laa hJ d I WIUI nergeDs te Vinden De
ge. t et meman<~ ~erwon eren, te vezite- store eD vroegen om aDllml1Dlue,
men, dat Z M en de • ra,nsobo ambtenareu te werd maar de wlDkelier kon ze

I zamen zIJn geweest fn alleo gevalle la jblJ I~e Boeren !leen verlofbnefJe8
DENT i voornemens de Kelzen~, zijne gemalin, te can-ll~;lImmuDltle ter wurde van

, • nea nog dezen herfst te bezoeken, en wel hgt ,zal géld op de won bank, dat de
tet biJ dau ook de ~'ran8CbJ l\hol8ters!D PaoJIglI.8u 'drost deponeerde De Boeren

aBlwclrdlen, De Zien, of zullen zIJ, als Ier een welD4f aanJraDg I :;b!0n en 11
l"eaildbllt ID (Je gebrDlkt wordt, tet hef gaan. Hebben er biJ- I '£:r l:;tls~:"r dat 1,000

v )Igeua eellkom8ten plaats, dan zal men wel zorg d!,," nabij Heidelberg zIJn Ik jleloof DIet
HEHre.ri~11r aan de geu, die gehelm te houdeD -Dit vage bengt Men zegt dat Secocoenl Maan4.g a&D8t &al

bebben nn deu Engeiscben scjllnJVer IS waarschijnlijk a&DgeyalJ,en
bedoeld om deu 1ndruk te maken, dat er aIlne
Daauwere toenadering I ttl8llOhen RuWland en ID de vefllChllleode Nederd Gtrefonneerde
FraDknJk op til IS, df tegenwigt voor de ver- des lande IS bhJkena eeDe de~be, die W
ondenttelde Duitach-OolltenrlJksche alhantle gedateerd WIUI,de da&' van Terootmoedlglng

~ met stiptbeid waargenome!), en te Pl'lltonA
De p&nJsche pohtied,enaar Prev08t. de moor- ooit fmee~ebeden apgelODden ten beboe

denaar VlLn Adêle Margu~rlte BlondiD, met ~Ie 'a IlIndS onalhankehJkbeld Pl\lfe!JllOr
biJ liefdesbetrekkingen had aangeknoopt, h4!et\ IIIdaar de dieMt waar en gedacht In Zijne
schuld bekend W da~ ZIJ de gewoQMe aan de KonlDgtn, het@'een, naaJ~ men vAr .... k, .. rt.
had, om bare waarde biJ ZlC~ te Telen der II&n_llgeD leu ongunstig wfrd
dngen, had de tot de daad"'n men
g8_H)(lOrd HIJ vond ee2ugzlnl tfl}~nr-
ge~d, daar zij In de 28,000 f~lka 8.11' Garnet W
aaD ltaarde dle hiJ er slechts 6,000 I berg vertrokkeo, he
vond HIJ heeft. ook de moordenaar yan ren wapenachouwlog llel~01llaeDi
Lenoble te zIJn De ZIjner slll"toffcrs b.ld Middelburg Er waren
hiJ In atukkeu bégraven hll verklAarde Ilch zeer

De h den 88teu dlDg Drie bODderd
geopend ~óor JOlieph ln raJDe gerucb\ gaat dat er dne

d Ma d ve-td ZIJn eD onder ben die
openlDgsrede zei e ~estelt at v!>Or- ben In ~ genomen 0011
gesteld zon wortIen, tekort op de begr~lDg pogln~en tot arrestatie zullen jW'!II"",,,un
te dekkep door de te vermeerdlren het Tolk Tlln Ma~h OJll!lto.len; AdlmioÏllltr&ji.eur
zonder ~hter nn.n ktlevo. magt des be'lDdt Zich te Middelbul'@' en
yolks scWade te doen met voldoel)log te Potchefstroom
op de dê'r betrekln~en Het lSoereDcomlt6 heeft m.II'DllIIIll
met III de en op de beZ#'tilDg van kOOlst geblUi om ~lr

No'fl-Bazar I.;ache Kamers Tau nembeen ~b DsvtenmllrJlmlg""''IFILd...~nQ
'L_ cem r ee e

Koophandel hebUtln genomen om JOllM8n 18 -.ugesteld om ¥idd4,lbllfll.II""
het haudelstraktaat. land niet a4n te de unIllagt In verband met 'I'...-IICIll!lUtlll

raden, teD&1J het douau.t.arief ~WIJ- mogeD, te ,udedigen. ~~ ZIl:J BIJ rOEG~EL"

HANDEL EN
Sommi~ bladen

perk! nm vl'rh\ lt·rtnJf 10
tr6den, maar h t bhJkt Il

uitstrekt, dan 111 bet
dai .. JIleen profiteert 'la
in Amerika, Wlllllr de
orders luet ,kunnen
uaamste fa~meksphl&taen
hj le. dat er niets of boel
men den wlOter met
gemoet treedt

In wol is leder' de
vmhngen heel welUlg
kleine partijen ZIJn
maar de pnjz'êll
Omtl'E'nt de verwacb
veilingen valt nog mets mllt:zek,lir

Met de echooner Lollou A1f; ed, die den fli
October Wnlvlllcllba.11 \erhot ou blC~t Woepla-

I Ilo{ arrrv. le, oot \ 1 .: 1 \Vlj deo volgenden
I Lil lef 'la. I" Jan L ,. C robet, die laatst te~
men met. de hoeren Joubert en Hllybittie r
Ckr18titJG naar Porti Roek vertrok I

WalWlch BMi, <Jet. {, 1879.
Gisteren om 7 p.1JI amveerde de ~4, in

WaJWlch Baal D~ JlIIAI' ee",te dagen hadden irij
t8jlllDwlnd, maar"Tan Maandag al w .. alles gulllt1gJU,
lOOdlIt DIet IIl1eeD de I.dlln der rxpedltlr8, maar- otk,
wat van met Duoder belang li, de paardeD en lutdle-
;ren Diets door de relS ~ledl4n hflbben ToeD wij hier
Mn kwamen, be'l'onden WIJ dRt de beer Palgra'fe nfet
ru, 8wtJ/low WlUl ver~kken op den 2den Oetobejr,
mUf hij bad ID8truct18 IIch~lateD, dM WIJ ~
geDblikkehJk moesten volgen WIJ WlUeD, als ~e
wind gunatiglll, binnen een paar uren beengaan

Er III bier een bnef IIIIn!lek lmen "aD een der R b.
Zendelingen ID het binnenland HII eebrijft dat ae
boeren nu voor goed jlj!vestlg'd AJn ID de Jtaolco, en
dAt II] in elk jl6Vf\1 vooreerst DIet lullen trekkqo.'
Als IIJ~e gedacbte JUlIt bevonden wordt, Al dit bpt
wark der comm1llle gemuk61l)k maken, hoe_I f9
jUiste plAats nOIl altijd onbekend 18 ~

Zij moeten, volgens iirerucbt. wat beter af zlJn d~
vro~er, maar boe dit mOjCehJk I' weet Ik Diet, dailr
men ook zegt dat bet Wild In de Kaoko 8CbllMlCh u.

De DlImaJ'IUI bebben wederom een dp,rt~ Be~-
dllmlll'1\l! overvallen en !(I'dood Ook 18 er een gerue t
dat !leDIge blaD ken ~ed sod ZIJD, maar dit Iut.! e
wordt 18111' betwIJf61d

Ik zal bet met wagen om e 'pe besehrijving' v.
WlIlWICh &,al re jleft'n De boeren lullen er ong,..
tWIJfeld \'Rn lejI'J16D .. dat het III de plek waar K'tToor Abel heeft doodzeelagen." Ret 18 wel Jllmm
dat zulk eeue !ft·schlkte baai door zulk une i10r
IAndlltreek begrensd J8 Yisch schijnt zeer over,lO+-
dijt

Wil :tlln zeer te\ reden met de CJrrl,hrt.tJ ~
kapltelD doet zeker ..I wat hIJ kali om het. ons lUInge-
naam te maklln ~n de I"dell dllr expedlLJe komeD g~
met ..lkRAr Idaat '

Ik ben, eDZ,

J L C.H'UKT

j
Ifulpcomm~
de leden d~

De Voorratter vlln de ~Mpstadsche
eie ontVIng de vol)!'f'llde bneven van
gelleputeerde comlDJ~le -

(I )

\\ RIvIAChbaai, 4 October, 1870
DeD Voorzitter vlln de OuderslMld&-Commlssle vom

de Trckbolll'lln, haapstad. •

WAMde beeren,-lk wenscli UEdelen te bengteh
van onze aankomst albl"r .. p I\latertln avond, ua ee,
zeer voorspoedIge reIs met ve" en allee JD zeer gOddle
conditie I

De 8wa!Jow WRII dl'D vonjlen dag "ertfokkeu, ui-
8tructles achterlAtende voor on8 om 1008poedijr mil-
gelijk Ran te komen Ik heb bler twee TopDllAJ!.
gebuurd die Ik In bet schip mede zal n.-men -T

\VII vertrekken van hlor over een plllll' uren eli vel'-
wachten POIt Rocl. tP)!en MMDdag nond te ~
reiken

Iller I~ hl'rlC't o~vanjlen dat d" Boeren ZIch I'
het I\lIukooveld hadd"u Ileel ~elet, maar ID hoe-
verre op dit berlgt t· vertrouwen 18, kan Ik Diet
zej.!'S'f n 1

Ik heb de eer, euz ,
«,el \ RICllARO HAYBlTTLK

(2)
'\\'nlvlscbbruu,Ilaall ""ord CArt&ftarlO.

4 October, loiO •
P MA.UAr~, enz, enl , h,aapstad

\VMrde heer,~ \\ 11 ZIJIi fllJller velhg gi8teren
nvond ten 7 ure lIIu1llekomen, 11:1 eenll relS vlln
slecb~es dOjlftn van Tafelbaai

Gedurende de twee eerstIl d~en badden WIJ wa~
tegenwind en ,vllren lI'oed zeeZiek, docb daaMlR ZAe~
voor8poedlg, toen WIJ tot luo WRt 100 wijlen per ~
IIfdedeD ---'f

Hllrer ~lnJ~stoit. stoomboot SrrrrllOlo WIlS reed.
twee dagen voor "nw, aaokom"t IIIbier vertrokkeIl
llaar Port Rock J heer Palgrave heeft IDStructl~
DCbter~elnl~n dllt" IJ zoo spoedig mogehJk Tolgel
moptEn

Tbllns bebbeu WIJ regen en 18 het zeer koud, III
IlII ecbter v\lor een~e DilDuteR ~ wal gaan, doc4
Ik verwacbt DIet veel te zullen zien daar de pIaat4 •
miJ Uit de verte voorkomt geen BCboonheld noch beert
ltJkbeld te beZItteD

:In h&l\~t verhltJC Ik, waarde beer,
Uw dUlnstw DUIDaar,

D H JOUDIUlT.

P S~ \\ II hebben vernomen dat de TrekboerelI
Ilch Uti Ran • "au"QO~ of .. Damara Reten." be-
'flDdeD

Inlandsche Arbeiders.

Het volgende Oooveruementsberlgt ver-
schiJnt ID de Gludte vau gIstereD -

11le~blJ )!'el!ClIledt keDllIsgevln~ dat, thans ten kan~
tord "au eli onder adres Rall den OomlDJllSans .an
KNoulllDdenJen en Opeobar" \\' erkl'n 1IIlP'fr&g8n1
lullen worden Ingewacht om lnlADdsebe arbeide~
,van DalagoabAal ell ])amamlalld

De voorwaarden wfl4rop arb"ldefll van Delajroabuf
te verknJllen 11)8, liJD ale voljl't -

De dleD8tterml)0 zal liJn twee of dna j8ren I

Het tarief VIIDloeo zal ZI)n vIJf-en-twlntlg shil~
hugs per mlUlnd met rantsoen en, alamede een pák klee!:
denn en een deken biJ atlllkom.t In de kolonie

Voor knapen tusschell VIjftien en twrnug )&l'eD
oud ui bet !.anef Vlln Joonen &lJD VIjftien 8hillinga
In de maand met ~tIOOS en tien JIIlk kievderoD' en
een deken bl) RIInkoD18t.

Ieder applikllot moet ten dt§leD kantore ,oor alk.
arbeider, betzIJ volwaaeene of JODgeD, deponeren
deAlOm vlln ner Pooden tot dekking van de helft dei
kosten van IIvertojl't en andere uitgaven, en de volle
kosten van een ~k kleêderel1 eD een deken.

Het IS mOjleliJk dat de apphkant Zlll moetelI aan-
Demen de helft der koeten 'AD een t.erngreIS naar
Delagoalxuu te Ineren, dl, de belft van dne GWD)_
,oor eiken verkregen arbeider, biJ afloop 'fan dielJ ~
overeengekomcndlen~tujd, maar omtrent dit }Hlntllll-
len ter regter tiJd Inltchungen worden gepubliceerd.

leder appltkant om Bergdamaru vlln DamaraJaad
lIal ten delle kantore moeteo depoDeren de tom van
18'~ ponden per hJ1lsgeIlD, beUlJ dat be8taat nU ...
man. vrouw, of Uit eell man en TrOuw DIet één
twee, drie of ner kinderen, en dne. penden en tien
abllhnJrll voor elk eenléJIJpend mnn In be~ geval 'fan
eeD buutgezlD kan mi8l!cluen eoen klem "bedrag extra
berekend wot en 'foor meerdere kleedmg, niet be-
grepen ID de leven ponden
• De diensttermijn IIlI ZIJn dne Jaren

Het tanef van loonen ,,1 ZIJn -Voor een g ..
trou"d man met eeD bw.gellG voor bet eerste
~ TWlDIJp: ShilllDJrIl per maand, ,oor bet tweecl8
]&Ar VIjf-en-tWIntig Shillin~ per maand voor ~
derde Jaar Deftig Sblllmgl per maaod,-..lD elk
&efal met ranl8OCl!f'n

Het tarief VAD loon voor eea 6enloopend man UI
~IJn Vijftien SbJlhngllterlmg per maand met rul-
_nen

103 Kalfer-vbeldere wordeD omtl'éD\ den 8atm
November v;,.D DeJ"lloabuÏ verwacbt

32 B.:rgllamaru (18 man, enkele eeDloopeai
andel'll met hUltI¥eWllJen) liJn zoo e"en _Dg...o:
men, dus vel'1lCbeldene IJ)lIIUIden voordAt de lo
tralrtant aangenomen had, deuhe te In eren. net
liJD allen reedl! geplaatst, en bet Al mlDAeu
maanden dureD, alVOfene er meet ve.rwadtt wor!t:r.
maat men beeft boop dllt er iedere ~nd een '
re~lde uIlvoer vlln Kafte", van ~_ gI&-
te knJ~n ZIJn, lOOdlIt cr op bet oogenblik m:!.
zekerheid bestaat omtrent den aanvoer van Ka&H.
van lJelagoabiai WW van DBrgdamaru.

-
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iDE, riORIAALSCIIOOL'!_L
: . KAAPSTAD, .:

DEZE hri:tin!!' j. onder bet b. stuur van Jc .
~ed. Ger-f Kerk eli heeft teil Joel de be· I

~'aal. C opltidj",1( vun (l,,,J, rwij7.'~ .
.!\and'dat<n WOJ'd.o vcorbered .tot het Ou.Ier-"

• ijrers-rxamej" dat, door den "Superintendent .
GenHani yall Onderwijs illg' ste Id, jllarlijks in
Decelllll<T c .. hou ien ,,"writ, I'" Vol krij~ing vall
het J[,'dd,··; Kl.use C",·tilil.·rwf.

lilt Ccritic a: qu ..Uiceelt den Louder lol ht't V
()pzi:r' .ov-r 'en" l'uh!ie.e Sl'hoolvall de Tweed f

Klasse, (Jf '0,·1' ,I.. h tit·Il, 1II~ \'1111 Hulpo der- f

w:ijzr~ ill N'n" Publiek!' School ''''n de I':l'rsle I

1"1""5e; t. r,,'ii! rij, di, "",et 1:01''' pa·seren,
Iii e .:n n "i"n8t ., 0 rlr ie jaren met approi.arie,
¥frki ~I'af!: zil" tot ,I,' n",rekking van Hoofdon-
derwijrl'r ill "'ne Schoo] "a'j de Ee~ste KI.,st'.

De' Cursus is b'paHl,t'op iwee jaren. De bet&·
lip.g u- vraa , J van ,:e:l:e".", dié gee» loel8ag
,"a·, <Jc' :\' .. d. G~r. K,'l'k hel,be" •. i! Voor Kosl en
L(;;!.i,s .LIG p.r j"ar. hebah'e £8 ai, l"tM!e~
geld, .

K~",;i 'at c» llIodetl:miu9t"nl 1~ jaren oud
1ijn en IlPl i-:! rn-» t .ire O"cl,'rl'l'ijzers Examen
der R,·geri,,;.!'. of h. t ',er,j~ Kerkelijke Es.ameD
voor O"derwijz' IS m't:.;o d g,vpl::\, hebbeu afl(e-
leg ,I. Lf anders l.ieh o,,,lt-rw rp~n a .n eeu .Exa·
men gelij_ Slaande ml'{ e ëu v-n bei-reu ..

.-\""'0 kI'II om t",'i"tin!-: mo-ren . vóór den
3()~I .. ', Xovorub- r in ce ol)I/,n _orde' bij oen
On,l'·I';(el,'ek .."rl(', d I,ij' dell he-r 'VHITTO!J"
Heel"r van de Norm.u.l-clioul, met j!tltuigtnia
Vllll go,· ''''d'''g Lil G,nt'eskutldi" C,rtificaat. 1

" (; W. ~TE,~".'\~:",. !
v. oexiner.

I~~~~~~~
I I 'Welte~ke Pro~Dcie Spoont~

- " '\1.I ! .
! i, TIJDT ~FEL VAN -t 1 OOTO~ER, Ita.

, i

I WOROE8'fE&8('f: HOOFDLIJN.

·H~. .l WEEKDAGE~.; ~

------l£fr ~
:iil I
.!:ql i ~.i ë i g
." " ... I, t~ ~

,STATIONS. lof: ii I~ Jj
,I<ii ~O ; p,.O ~ ..

Vertre_"'k-.v-a-n---~: a.m. ,-;;-~;
Kaapst.d - - ; 8 0 1 15 3 as,
Zoutrivier- - lf, 8 12 1 28 3 481
Dur~weg -I 12; 8 47 !! 7 4 31!
Kraaifontein - I 19, !) 12 2 3i. ij 4
M uJdel'8-vlei - f 25 I) 36 ii at'
Klaplllut.s - -I 29 9 47 3:.!3 I) 48
Paarl - - 36 10 I) 8 54 6:!J
Ladyg-reybrllg .! 3& .' 10 l~ 4 ó 6;l1

V. Wellington - 451 10 ~ 4 4!! (lOO
Hermon - - Bq! 11 35 6 ~

I p.m.
- 7~: 12 8 6 17. '

-, ~i 12 32 O:IX- ·11172.5
-9: l&i81
- !O]I' ~ 6 ~30
• !](~t :.: 0" ;JU
• Ir24f 3 56 !i '~
- 12'~ 4:!5 lt 0

Ejke~ho4t,

Prijzen! als
1. ;

•In

,

I
!

I

i

i

v~rko~ht
lijr
jl
l'

1}j'1 li
IEiU.11 "

Piketbergweg
Tull>aghweg
CerQ8Wtlll' -
Hreederi vier
Goudiniweg

V, "'oreeïlter
Hexri vi"er-
Hexrivier 004

Komt te
IV. ' t ' • ~

Vertrek Till!
j a.m.

MontRJlow.eg Il 0 2 4ii
A.' Conatabel • ; 7 :!
V. MALjesfontein • looj s ie ii lo

Grootfontein ~ 238r 11 15
, 'p.lm,
Prina Albertweg - 266: 1 ó 10 ~

Komt te
Fraaerbllrgweg • 2{1O; :! 45 12 4()

I

l\llap.~bd, :lI Oe . ';879,
~-.-~-- i

S'.~.~EK.Ili\KI~LA!lt, ! 'fE
Te Roop in de Pakhuizen van !

" LO\'l;, COl{}lITT &: Co.,

J uli,i :;;:i.

STATIONS.

in do' Pakh uizen van
MAHKTPHIJ ZEN. )

_.,._----4--------.------ - ...------".-,

Bi,
"•

a.m.
160 7 0 1 UiDI. K,GSS

>I,

s bovengen

T;..\ . .J. 1>. 1~()hUO\, l'
T/. NDH EELK UNDIGE 'I

I' \ ..\!: I..

STRAN

-~-------~~----- - ----
KENNISGE VING.: . "

TVA~GEN EtN VERSCRE- BEZEN

SKO.a ...1II!dI..... ..., ............ :
TE:~OoPIBIJ .,: i

- IIAI1UI'.'; .'\ It\Oi~,,'
: ;

I' ,TERUG.
I ---I~ ---. __

~ ~; ,
.G.I &I-- ~ l.s ~ i .~g , cl e-s ~

j 11 li ~·t~l
<: i~O ~C ~,~.lc

-V-e-rt-re-k-v-a-n'-, ---i'--·.,......._ -'-I-----t-

',' ~~rb~":::;: 49~' m. a~~~'p~~~ (
'Priue Albertweg - 74 11 U 6 3,) !

I

NDEN, i i g:~j:~:!:in - ~~1 i,l~m±~
~. ConItAbel -, - I . ,"" • Ó 45
•Komt te fiL m.
V. Montaguweg 179, I~ I lO
Vertrek ,"an I a. m.

.Monta!!'uwl'll' ... , 0 lO
Hexrivier Doet - ,200 H rH
lIexrivier - - '214' !l ló
WOl"Ce8ter - ~_'91 10 ~

V. Goudiniweg - I 11 :1
nreederil'ier - 246~ Il :lO
Cen!l!wt!l! - ] 1 59

Tulba"rhweg
\ . Piket6er!l"IVeg

AB Ll: v;;;~;"
'L , " : i , Paarl _

:andassurantie Maatsd~appij N~;='~~
iDERLEYSTR~AT, KAAPSTAD. !l; ~:~:~~

-~+ .. -"'. - cj.,: "KKm!~tad _ 339 !l33 5 lO 40DEZ~ M. "'....I.nll"·....·U, besloten .zij.de de Zaken van hare Br:-rliida.ssurantié I '..... _-_!!II!!!!I_ .. !B!!!!I_~I!!!!!!!.
mt te is voornemens lAgenten in de BuitenJist~icten aan te

! Istellen, en zal (l,(l,J"""-r::ken inwach,ten vtn -al degenen, die geneg'~n, tijn zooda.nj~
Agentschap op w nemen.; .'. '.. !

J. P. HERMAN, I

}{aapstad,

WEEKUAGE ..K

DE 'On'! r~'t<,.ekl'll c ~tfft hil'rn;clle AI~€.
nil'e' o K,'nJ is, .:;.t cjc~~r;en, die na de

publik tie cJl'7e' oH,r~chrijJin ~ of overtreding
rie~pn nc: riit\li. eli, te, paa,d of te voet, met of
looder 2' wcr» of I, "~I, II: I'PI/ij om U ja~tt'n
of ru-t H'I,i:! an·l, r ""~mnk, i" tr-uk makerl1'!e
op ziin ·:,:'(lnd. UOlzi; hiul"'" ot buit. nz ijn Struis.
vu..:' I~arnn- n, te, JlI~at~.c" l!eu ramd "'Vilger.
hO~!I1," O,,;.l,r RII_ge\' II, di,t ik t Cevuua;
" Ol'da",:~kle uf," e n •. };'cl'cll.ltin," disu ikt
P,ll;S I bur"" z',II, n naar IL, "et pn ~O' d-r ""'7.i,·n
d :s pc: s·,'" s wP;.:e!l~ overschr i;d,ng' (,f,' t.re-
d";l word .. · Y, r\'al~d; ICi wijl. . i:e evers. ' "d;
vee zal worrlen geschut. . ,A V

NI(;OLAAS STE! NKA~rp. ' ssen, eren,

BESTE
ONTSCHEPEN,

f\\:, Co.HEIt\ NG DflAAD, G"hA!li~ch, G ..vlochten
~ 'IIa ell Killpp;r 1'''UI\', Sc""pell

L ..uik aute , du bbe!e <:11 0111,,,1 .. ,, ol:.:: s,,"rtl'Jl, Spij
Terpentijll St opver w, LijII', ILI·s. Aluin, Lo"c]ell.
Kt.'lel~, SI 1'- en ~~olellstet:','t'n, VL""stergl~s, Toil

EI,kde; Houten
'. II; SI k kel~, 7,eissen
. \Val!t"lfS!nt:er, Tt,
'PCI', Krui>v1lgells,
it'gt·I~, t"1I;V~l'rtt,is, a

HEBBEN
l.lzer- en IJzer'''''iOIlf'lIIo"naltijd VOQ

>ViN '.' .
EN VERW ACH~EN ALLE DAGEN

VQ;E,RBN TOT HUN VO aRA ADc.i.. i.r, 7 Octot.er 18ï9.

---, '.. - .-~~-
TXTEGGE~OOP;':-I, GI-»TtJLE;-i, ,f waa - i

l' l' ,ebijoli kUl' rrckve~ la, Wijnboerc', I
vcrvo"rd, j" d~ lll,,,,,,d S pt u,bi'r, "au ~"drL-j'
f<)"tein :-1'"c' V~IUIC" di,' I P kalven ginl('n,
1 Z .. artbon'e til J Zwart· me witl"U kWHst e'
kol .. bcilen ~e,,;erkt h~ide oure" I.wffinwstaart
en hipj"', _ I

Alle lctorm·,ti~ zal In d·".'k ont< ••nc:pn en
kost·,,,' b..!auld wor :e,:.

.l. II. ~EETllLING. I

Hopetie'd, ~ t UcL 1H79.

old's timmermans
Brandram's loem van Llváve( in Tonnen e'·

TE KÓOP, 28,. ~.t.GEORGESTR:A:AT,.
l J, G

l 1 p. m, ,~
12:lG ~ ~ !
I:! 56 I) il i
] 30 IJ 4.'l \

!
Po' ID:.02tl: 2:?9) .."

fl.~~ 2 51 Jl !I
ej &3 :l 2 I I 21
'7 26 3 2ó Il 4i
741 :1 4U" "
iX]t). 4 ')]2 :!Ij
H 44 4 2~ ]2 S:!
{):?4 Ó :3 1 :10

VAN

- 283'. 268:
• 278

- t!).'l

,
_,_.1_

LAARZEN, GEMAAKT "AN ~EDER,
door de "lll'strlijlle. ).8oijerijm • .tsfhapplj'~ te '" el••"",....."',

: ' J' I

< ,EN \'ERVAAIWlGD I~\i'B,RE' '. 'I
.1 LAARZEI~F~BRIEK'
i " " ,

Koop ~ het Groot en Klein, in de La~gematjtátraat, No.95,
I Georgestraat, Kaápstad~ tegen ~~lijke Prijzen.1

, .ewerkiDg~ Betil Duurzaamheid w9rdt l{~l·"'aiI',1'1J()1"21IUe
i.j [;'i R.

UI
Olltlerni.izc~n>s. (;t.~n·aflgd ,

VOOlt de :\ioll1ngJ,cLe Puhli ..k. SCh"OI, als:
'J"('",'<I,' A '$J.,I· III,· in de j('niur af.;edill~, om Te

o!lcl!'rwi,~ te ~,\ ,." ill "e Iluilarod~ch, .11. ~,n~e'.
~ch~ taieY1, ill ~('hrijvt'", re',tJlel, ?illf·'n, h'lnl1.
w~rk, "11 "oural ook i cl, muzi k. SillHri'l £60
p' r ja,r, built,U h, I lok"lUt" ,,~n muziekle~8en,
dal "all £ I 'I to' [:l:j !wr ja.r I-.all g"rek.'nd
word"". ' A.pplika,i " ,nel ,]...."de 'J',IHj'pchriflen p
iu tt:, ZCII' ,'Il iO~ :25 :\u.;( Jlll.( r n~lI;Sf. U!lU

W. A. JllUBEI{'J!,'
Ka,si, r fie' ::-chuolcommissir.

Montagu, S::: OC'ober 1879. ~-----------t----------~~----~------~__++__ ~~_I

'~W ..ZWAVEL~jl I
I)E ~nder*et~e. kf"11 ..n.hebben Yoorhllno~n BH.ANDRAMS SLOE\{ V~~ ZWAVEL~

JU vIltein eli 'tall t'1]t':i, " ti ii i

I SUIKER! 1 SU,IKER) I :;; f'" I

Th~lls w6rden en .!!I:'Pt uit. de ,', CO~.'C(lrrlia.1I \'~n ~au;i{ius, li48 P.k.:.kken S~iker~
alle schakeringen, vali kerbrulO tot Bes~ Wit Geknstallp,eel'd. ! ': I

oI"Ao .. .-;._IESI' MIELIES!! \ . ., i

i
I

00.... I

I,
LEV EN. S V E ft lE' E-ft ItiG I

VAN UB i-.AAP DE GOFa:)E HOOP -~-
(MUTUAL.) ,1

;:

I

,l HEBBEN THANS
! i

EEN dt beroemde A r~t'rik,!<lllsche " Buffalo •.
,. ',A MA~KMACHINES, van ACHT P
met wage~ Olll dit werktuig door de

! .' ,

. 12, ,St•. Geol'gestl'altt,

f
ol

III 'Ei,
'.!l :;
I·_" C

; ~ ~

STATIONS.

DISTMI CT~O:\ IU~ll \t IJ ZEB
TE IWUXVILU: (O,\',S,). -------------;

UitEN. 8. m'l a~ m, p'. m.. '
Venrek Tan Kaap.tad -'.. .. I 10' .1 2'1!

" Zoutrivier - • I 2 .. I 7 ~3 3 33 :
" Dutbanw6jI:. ., 12 .. 7 [>." 4 8 i

" Kuill!rbitr' ! 16 .. I li IJ: 4161
" Eel't!teriVier - _ J 21 1 .. J 8 .'Jel 4 ,'lil !
"Stellenboech - I 30 7 16' 0] L 6 7'

Aankomst te. Muldel't!~lei _I 38 17 36: P/'·,.' 628. . I ' ,
--~ _. .'

, ,TERUG. 'po m,' .. i!!). I p. ID. J
Vertrek van Muldel't!Tlei ,. 5 ,181 7 40. 3 48 !

" Stellenboech - 7 i6 óO: 8 8; 4 6: •
Il Eel't!terivier - 16 .. I 8:!,>j· 4 38 '
" Kuiltuivier - 22 : i It 0 4 59 ;
" Durbanweg - 26 I 0 I:~5 l~ i
" Zootrivier - 815 ! {).j:1 Ó 42 . ,

AankolDl!t te Kaapetad 38 ! fl -I!l Ó W •

APrLICATIF:~ 'oor di~ b-mki.iul; worden
ge. rna>:", in te 'e'·er." tóór of' n~lffliJk op

Ma.a,n"ag, t D~ctmber 1879, hij den Voor"iUer
der Schoolcowmis5it' te Huux,ille (0, \',). Allt~"1l
zji,a,~ic 'ot de Prutrstlllitsche Godsdi""st uehooten I

en vOQrt;en lijn .an efn I"('rtilica~t der 2,Ie kla;;~ei
of ce" rliploma rlat ' anrru ..de gehJk staat, kunnen
iD aal\m€rking k(,m~Ii.

1a...rli.ik~ch salaris £I.~,u• .lat bij \,poruit~llng
der sclwol tot £:!(JI) ~aIl klimmen; de 8ch,,01-
geld~n ,j"r jO"jiO' s eli het \'rlje gel ruik dá tot
b~~ houele". vali kos' leerli !!' fl i"gt'rlcbt" O"der: ,
Wljzer,wOl ,. g,

'Namrus'do f)i~trictsSchoo1comn,is,ie, 1

Dr, H, C. HN DIGGELEN,
Seeretari~. JllALJUlBUBY ·'1'AXLIJN.

DE GROOTSTE VOQRRAA.lD i

M 'lE' U': '8' VAYE,> '~:LJ;'ê' 'NI!i J; ~ li' I !i 'f •

: '"I ' .'4 I ,!! '.f , , ~ !
; fN ZUID ~F~U<A- !

88, 190 en 92, ,LA.NGEMARKTS'l'.,AT,
I 'u~;

. J, G. STEIJTL

Gedrukt bij SMUTS & HOJ'METR,''' No lI,
Dn.! ' 'eM, KM......

Rouxville. 11 OC~(jb'r 18;9. , " , IF
D. I!8 A A C St~:&

i ~ , ! : ~f

HEBBE1aan het Publi~k fan de Ka~ps.tad· ~J) d;,Ji Bui te.n, A
Onh'anA'eu (tel' "LaplaIId," dat z\l hUllne Gebou~en allnlllerhllJk vergrooL"hebben I"

1 hUil uil~ehreiden voorraad, w~1ken zij gel ust kUllnen ~~~bevetetl"
Een Versche Bezendiny : gOt"d droo~ h~ut gemaakt ziH, ge~chikt vdiJr dit kl~mit8~~~ De el~

AAI\)I)APPE"'Ll~N,. ! dezen handeljgedreven heblJ~l[(l.ej en kOlltanle kooper. op,det Eng:el
.....~ .,. : in stallt OOI t~ vt'rkoopell :_;" , ' ':, '. ,

1 GOED~ MEV BELs lt"gl'lI :llt'rkwlIllrdig Lt\GIi1,:PRIJ7,Etf.
Burgstraat.; zij ook "OOrtlfrnelili VOOn. KO~1'ANT GELD. t'll ~htkoope~l )le

. " slelt 1\1111 hU'1t!c klanten het \'(1l1e voordt'el van kletlle WHI,ten te geven

'
-oO'e·tstru.·slTe·1eren ,gegeY~n wordf voor KWADE.SCHULD~N. .. ?;~ , ;ea.. "E,ell groo~ assorllment ,.HI III de kolollle gem/akte ",~eubeJs e?

IIItijd vOOdlllllllen. . . I,

IJE O,,,jcr~etPckt>lIdt' b~tablt 'de volle Het Pub~ek \vordt ,uitgenoodigd tol hd komen Zr.ll v~n
wa.arde \'oor ::Struis.ederen. Is te vin. vt'rnemeI\ vlln ~e prijzrll. . LET OP HE1 T 'i'J."DR,iEi,~·:

cJp" op Kalll:,or van ti ure ,",m. tot 5 ur" n.m. I .1:1. ~~

No 2o, B""",,,, ~_ EG ,ISPBLING. ,'De Ztiid Afrikaa.nsche 'Meu .•
HHo. EX \I ei cl ()U~ Cc'lJ li, f Jochtertje i ! " ,:i

~elx>ren.. SS, 90, ~n 92, Laugema ..ktstr~lt, K ,
1', V. H.OSSGUW, V. n.M., eu NB~-Op Uflyraal! lijn Geillustrelrd" Calalogul~en te vae-hij!f,en, PIjijs
ti, A. J. Il UM:\N, ,IJ zal worjen 1!erugbtl&i.ld aUD. Uerl Kooprr:-'IIII ferl Of'8110.'r Af~-tik"!, :SI, YtJsl...urg, It; Octuber 1(j7~. 1 'f~ ,,

DK EERs:;lYOLGENIlE DlllUAARLIJK.
SOllE VJ.;«DEELING VAli WIN~l'EN

:Zlllpillats hebben op de .JAARLIJ{{SOBE VER-
6AO~RING VAN LEyEN, te w:bidengt:houdeD
Troel( 10 Augustu8 1880. f :

. Alle. Toor d~c htell No':rm~r Man.t.andp.
ultj(ereJkte, Polll!8l'u zullen' d, I!pt.~ak bobbeD op

~-"~I Eell Jaar ,a." d',11 al ,dan toe tt! keilnen BOllU8."
Mdl gellen d.rhuh·e d~ V(joratellt'n tot

.A.ssuralilie ·oltverw"ijld in t_ ze, den tl'll Ifoofd-
kaldore, te Kaap81lld, of door n~iddt'1 \'an de
Age ••teu der M4at8cbhppij, :i
. J. C..GIE;;SecreiotÏtl.
KeaplI'ad, 4 Septorubrr 1819. .:
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Vertzek VILlI Kraaifontein _
. " . KlipheuTel -
" . Kalabu Kzaal -

Aankomat te Malmeebury-

blikken van 2
Halfgezouten

van 21b.
. Buseka en E~n'B IllUCJ1IIClltl

Cacao en Ch'ocla.de
Suikergpeel' in groote "erBCn~!llaeinnElla
.Huntley & .

soorten.
BLOElI- en:

TE KiJOP BIJ
BARRY, ARNOLD & Co.•

-----. -~,-- -~----~-
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I .~ ~ :
i ---i--__"'-
!'hrtrek van MrJmeabary _ ... II '. LRm·ó P.!?~6
j ". ,Kalabu Kraal V ]2' 6 4] 200
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iAuko1D8t te Kru.Ïfontein- ! 29 I zl 8 IIJ • 12
~ ne;·trei;;- ho;d~ïl~~-s~l, W&II;~re~
~e!'8 lijn di~ op of af wiDen etappeIl.
I, V. 'VerveracnJagpIaatlleD. ,

B. RU'PljTI' l'~OOPMAN,~! ' ,
S'()UIU~ps_jl.N CO.JIMISSIII 'GIH~T .

, ,
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BEAUFORT. ,\ EST.

• DI:oIOSDAI.

(Yen'alg )
....adat Jcl 'I'Irgadflring ~geopend was, ging men

",,'rt roet het doel! 'flln ker~elijk ondersoek, en werd
d~r deu predikant nn Richmond aangemerkt, dat
d !Ultl!!léke opgaven over het algemeen gebrek.
~ 1fAI~n.ell dat indien de kerkeraden den precIi.
kallten ,I erRl behulplaaID Willen, Iooala in lijne
elilue ;eU1~ontl', er geen beswaar w!l' om ~ noodlgII
nIormatle te knjgen~ OlJltreDt PnellCl\ "erJ aange-
~Ir," dst er gtlene -t,"6reg.lde aftreding van lterlte-
;illlt.dt'n had pJaati gevonden. De Rfge~aardiide

rt t"" ,rdJe.dRt zulkl! wu veroorJllAkt door den oorlog.
~lr r flLI!elburg wilde de predikant VIUl Britetown
~I'D.wa.lIUffi gell)gd werd, dat er niet .. behoor-

;,~ llUJ,;~Zl)ek WIUI geschied. De ooderling ant.
:' (<IJJ", .. «mdat de predikant niet wu uitjregaan."

• En lOO werd nog veel Ilevraagd en g~titeerd,
en at t ,.; '" hopen.dat men de aan.merkillgen ter harte
lIJ o..orntD
Hd ral'i'Jrt over de ingekomen stukken XWIUD nu

.triaL! 'Iet betrekking tot de kweetie over de
~.~.!-...:hetJlIl': VBn Amandelboom werd besloten, de
\sa. Ó III .flll/l 'IUD te lawn, totdat door den Ring
'''~ Tulbarh ~erdere stappen zullen genomen sijn;
nMt:JI~D.1' t bleek dat het antwoord van den voor.
• klI der Commrssre ter Verineerdering 'flin Gemeen.
~n l,'U IMt kwarn, dat er geen tijd W811 voor de
!\Jë ....C,\lDlliISSItJ\BD Tulbagh iets verder io de I&8k
:< J,)<D

\All ".n verwek 'BD vier ledematen van de ge.
:DlrW' I'(I~- Albert om kerkelijke voonegten .te
\\ 1,IL'WIll,)re te ;:emeten, werd voldaan.
I'd ~11\:' 'RU den heer d'Oliviera, dat ouderling

f..""uv. met hern in vijandschep leeft, werd naar de
f:,:_,C,;l1llDISSltJ'erwe~en om deswege ondersoek te
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Ontkru.-iJ' .
'atlat [l8 de Villiers zi tn voorstel ten gunste van

.W t hnstelijke Scholen had'foezelir-ht, sprak
11, <)wirrlmfl van .Fral!lerburg. IIi] had sich ver-

,.. uJere! dKt de leersara der kerk zoo Ianll stil had-
ci, :l'Z<t,U en niet eerder stappen in JWk eene he-
lAn:rlJke zaak genomen. Hij zeide, dat hij de u.ak
JU: eel v-rstond. [Je Ht'genng zeide, ik wil mtuU'
a..'--~ voor burgerlijk onderwijl! z0l¥el! en niets met
de :)(bdJeIJ~t te doen hebben ; als gij dit wilt, kllllt
.1 hl u,,~n,IllruV DI.. t In den gewonen schooltijd.
Jj, JJ! WIlS een Ilkeli)le toestand van zaken. Ala
"'J maar "liJk opstaan, dail zullen zij wel,verpligt.
_'J' u OD- te hoorsn, In de gallllCbe groote ~e-
l!I<fDlé var: ~ raserburg kregen zij niet een enkele
:>tnn' Tl\l1 I",t (1uuverneruent voor onderwijs.
, I,; onderlin. tim .1Iurray~bur!J spreekt ook In
een _Pé,t VIlD bet voorstel. Somnrigen hebben het
lI':"hCurt! dat tI~ predikant Tan Carnan\,n naar bet
Parl-ment was g'<'!1lIan, mlll\F hij WIS blij, dat hij
ae: :edaan had Hij vertrouwde, dat de verglIodering
te: ren -enpang besluit zou )lomell.
lt- I" nilk/mf t-an Britsuncn had niet zonder

lCll' ,Jill Let v"orstel ges~ondeerd. Hij W811 het
ran Iiute een:; met de kerkeliJke school. Er WBI!

ee~ p!l<l\le scbool ID zIJn eigelle gemeente; die had
ae karkeraad OTel'llenomen, IIn die scbool "M in
lte~d& to. nemeoden slAAt van bloei. Hij bad d~
TIu.:tlten Inn Uleer dan eene Gouvcrnement!I8Chool
géZlen éD de smartt'IIJkste ervnTlngen van zijn "igen
le<eDstónJen ID verband met eeDe zoodanJlle school.
HIJ 'nlde ~een 8Cbool hebben, die ZI tn kind niet JOU
,pl'l(lien I "lr deo hemel lndIen wij eenpatrill' voor
d~ he,kl!CI"",j ~temden, dan zouden wij nléte anders
dO'.Ddan btve8tl![ell'. het~een de Synode reed!! ten
sttrk'te l,"d !Ulnbevolen III] IIII! tOf'n voor uit d"
~,noJal~ f\'-paltll~en achter ID !Jet "'ethoek, .• dat
de 'In, ti· t· n sterkste Ran de verschillende kerke-
J'1Iu· rt aal be. eelt om ten minste thu "t:r~clwolln
el.· >.'eme·'nte "p te rI;.rteo:' IIi] vertrouwde, dat
bt! '''-'''Ntel met algemeene stemmeD zou worden
&&DI(8pUCGen
1J, ;n etilk,mt tim Rldmumd wild II,dat men Toor·

emt VOOfZl~tl:r lUU zIJn Rij bad ZIch verwooderd
te bvvrtn ,Hn de paSltl~ dIe ~n onzl'I profeeeoren
had Im~ellumt'U. Het 'VIII! gemakkelijk om te zeg·
gto, lor ~ 'o,)r eene ;:oede Schoolcommiaaie, maar
men lIlo"t het .,erscbl1 van Oosten en Westen in
WJ[,lHklll,! y,en:en In het 'Vesten had men de
handa" 'n j om een ondtlTwi t%er .an j)'odadienruge
heZle!>elent~ kleun In de ~iddenfsnd~che ,m Ooste-
iJ ,ko diS' nkten WRO de zaak geheel ander!!. de
u.rn, ~leVlr!! Lestund lut andere elemente.lil eb de
magJ~trnIen nllm"n met altijd eene onzijdige positid
Ir Ite ""!ren f!!Uln nu open om te zien wlar het
"p ui·lul'»t·n zal \\ &t wlIIen de ~rochten vnn de
n"dr'le .., /",,;/ III Holland en Duitschland? Men
l£'I1tlt r \ederd G~ref kerk ten lIlSte, dRt Jij in de
za&k,Lr "pvueulDg teD achter,lQ IS. WMr WI\IlIl8er
de hét ~ de za.~k ID handen wd nemen, dan lel1't men
haar "Ijdel IlloeljelIJkheden In den W6!l. De be·
l"a'tl'1 t~!!'en het ~tel8e1 van vrije scholen, ~at de gBQI~nl~e'n
predibot VRnCarnarvQn morstond, WIlreD lIiet ge-
nD~ td achten Mellenbosch stond in den wefl'.
1&:. -!id·· I WIl lRten "ns niet-sectari8cb stelsel niet
Taren. miIaI Stellenbosch heeft niet de- moeijeli]k.
bed-n, dl'; "I] in de UU8tehjke Provincie hebbe~.
I-.eo al,d_r- kZWl\Ilf WBI!, wil kODnl'n de RoolD$Cben In
dl hand w, rk6n Dit bezwaar.had bij hem (spreker),
eer.,: I kracht Een ondere moéijelijkbeid WR! dil
c, mpt1ltlt mét d .. GQuvernemenl8school, hoewel hij
l~pr'tÏ;"r bilt .:oed~ III Let tegenwoordige stel!!!!l
erkende k,'n hl] echter niet met Stellenbol!ch meégalln.
~ ,~ ~. n ander joezwl\Ilr W!\S, dRt bolt vool'!ltel van
'PJ I unstelJjk onderWIJS niet g-eneeg bekend en be·
!pr ,hn li' !.'eWel'Sl. Hoewel bij bet dus 'I'olkomen
een· I' So' met de be"ioseten 10 bet voorstel nu ter
tafel I'~nat. ZILjl' bl] dfm weg nog Diet duidelijk in om
tut -én f." pMt resultaat te komen.
lIl(r "as het tIJd om te sluiten en de vergadering

we.d I'erdlll\gd tot 'V uensdag morgen.

vml Cantarv(JlI repliceerde toen, e.
al de sprekers het t.oeh in he-
de kweede alleen w&s de wijze

te wm-k mout gaan, 100 lOO hij
"""'.'A"'" ter wille 1'&n die Broeden,

. chri6teJijk oruUrwij, !)1Jg
O'l'.o",,,,,, ..n Daarop werd het alDtn-

a le voorstel ter stemll1ÏD« !te-
éel~DI~ri~restemmen II&ngenomen.

Ringainapektor weM nrder be-
bel'al in eene weleprekende 8&n-

Hollandeche taal &an, eene
hare eehoonheid, hare boiglUUl-

wCtor.~e[leclbat, terwijl er ~weJl. werd op
Ringv'fergadenng te :&safort,

mlon~en was.
L«lIIlWDIC1t_U 'Werd venolgens beeproken dool'

Oarnanon en den ooderling van
werd aaDgenomen.

van den tweeden predikant
de verkiezin!!, nn predikanten en

wordt ter 8prake IlIbragt door den
J:ó1'cnlnOllll. Hij Jlide; dat het een

I~,.n-g,,,i"·'i,,.t t was, dat door den tweeden pre-
1'\lIilLru'taQvoor de 8Ándacht der kerk ge-

)lort geJ8Kd, lleveDII den kerkeraad
wil, uit den boel8m der gemeente
de bijdrngsn der leden louden lij

SLe'mllll[1jl hebben. De groote vraag is .. ia
f De een ,kan leggen, het ~Uae

, bet heeft niet goed re·
8lJ1~rp'~lIIt kWllm het IIan op de lui Vtlr-

. Wat W88 de wijle 'f~n nrkiezing
Niet 100 als tbana gebruikelijk. Spr&-
oit een gelllghebbend IICbrij,en 0fer

l!el!Chie<lleni;l van de te~enwoordige wijze nn ver·
verder, dat dat mllndaat dat van de

WBl! uitge(l'88n OOK weer dOOT
1ll,[eliru""~11worden. De Apoetel Paulus

nrkieleil- door het opsteken
werden ook de eerste diakenen
verkOlen. l:.fur Wil de indivi-

hare rep:ten looden ~w~
een kieeeollegie te vormen

verhinderen. Men lOU
oel'SU,K3'''U'PI! gaande maken, lVlInlleer elk lidmaat

En men zou voorkomen, dat er ge
i1ie·betreJkkilal! en partij-belang heb-

van predikantén de onThand
voorkomen, dat er leelijke dingen
de couranten, dingen, die men ~iet

hij niet te veel waarde hecht
n-R'eec.lln)l. Het zal goed lijn dat er

dingen komt. En hij lOU daar-
al! bet 'fOOI de Synode kwam, onder·

IlILfUw'jl1'If van Murray.burg en ek ,predikanlm
Carnan'l1ft bragteo eenÏj(e !Z'ewig·
tegen de 'foorgettelde l'erandering

kie'86t,.ItM,I, maar dachten dat bet !Z'oed wa.,
..... tG,pM van d. leden der RingaT8r-

werd.
I' 1·,l2Mrli~",a WU voor bet kiee-
hem voor .techts eene uitbrei-

jt..,;renwooril stel1 en ieta goeda te

"",l".,.,!itob t'WI J'ictunll Wut ge'foelde de tee-
regt dllt der gemeente toekwam,
gewigtige bezwaren in de ",oorge-

()....rU.~·ilftn'van Bntltowrt dacht, dat men door
geven stemmen kon werveD, -en er
grove mÏ!bruiken door JOU ont·

r.ru/..rl'",,, van CarDllrlJ07l dacht, det de leeraar
het beat kan oordeelen, wie de ge-
ware!;, en ook

van A"andeJboom Wil tegen het
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OndCi u IJ' (ter' oIg").
\adat de ver,rndenn;r met gebed geopeod eo de

D, t:.It n :.:ved,lekeurd waren, werd ter tafel gelegd
ht, Inpp'Jrt vao de Cumml88le, aangeeteld om de
dUhUllleotell ua te Z1~n alsmede eeDe naag van den
karkt!I'Md Il\n Vlctona \Veel: "Door wie moet de
~el"'!t. kerherlllld Uit eene ~emeeote '<der Heidenen
w,'cd, a n:tn~psteld t
cl 'anrop wpro dp discuMle over godsdienatig ollder-

WI , , J'Jrl;ezet. en wall no~ Mn de beurt
lit p!pr/II.lml urn Richmond. die bet volllende ale

amer.UénH nt " >o"telde: "De.Ring het cbrl.telijk god&-
dltt ·!til'e b...lrln~el bIJ de opvoed log der Jeugd huldi·
;:0'·01_ met ~et"n{' ultslUltJ Di! "'tIIn den Bijbel van de
:)( io·n.wIi, dat door de vprschillende kerkeraden
• e~. t zal wIJrdell op h~t Svnodllal Besluit betrekke-
hJK -cbolell. vervat In X\ der Hepahngen en Aan·
bH-builen der .\I~emcene Kerkvergadering. • Door
dé ..." Dude wordt ten ern~ug8te aanbevolen, daL in
Itdele j..'t'meente teD IDlDste '~rlIe dSg8Chool zal ~
!tM Il (nd.r tne."orzlgt 'an den kerkeraad, waana
1\4 .; nc!.·!po \ Rn ledematen en ,lDderen, die Jolkt!
ill ':11 1~.:eeren,ullderwiJli en wel voornamelijk in de
,. pr {n.er kerk, worde gegeveD.'''

1d' t ellebIJv!, van zijn 'foorstel leide Dr. Koué
'a da' hij van barte hetzelfde beginllel huJdilft al.
In , .' v 'lr'tel begrepen 'WI\8, en den BiJbel nn de
,,', ,n r,J, t wIl geweerd hehben. HiJ kon het verstaan,
"L'\' f', bet dell predikant vlln Carnllrvon zoo leer
'" I "~,to .!'l0,:. dat Proft'ssor IL eene poglDg had ye·
l~ ." UI d. I,erkschool 'foor mel.jes te Beaufort ID

'" 1,,· t·herkehjke te vl'randeren Hij wise, dat de
'r' \ I Ill.,t "ruote upalf"nng PO bez.,..aren Wl\!! ge·
" cl t lllj Zool! ue lRat...t~ zIJn em ietl te zljll{en
tf_e' zulke wIl8rdi~" mannen al8 Pruf. Hofmevr
~I".'lZ'I waren menl!Cben eD bij kOJ:! noch ala lid
d, Ztr 'er"Rdennll noch B'ls predlklUlt der Nederd.
I,. f. rm~rdt\ kprk ZWI]Ilen, 'Wllar lij hunDe I'
bll,t·in::san Hl] kOR slcb de &aak 'Wel ,..~;'llll""
l'r~f. Il ,fmpyr bad eene ,.?Orlpsin~ ~•. de kerk T8D
~·.14enbuech gehouden bil de alulbng nn het

den afgevaardigde vlln P~, of
heeft atte.te. aan led~n af te

I'> Iijo eener gemeente (wonen,
gemeente,· werd, ontkenn.nd he-

I _

van leden der Ringacolomiaaie
Ills Primarii ~eko.en,l\eneVf!na
en de ouderling vlln Murrays·
de ouderlingen van Y Ictoria

,u".'· ....m en Beaufort.
Commi.ie tot Vermeerderln~ VBn

benoemd, ale 'fOOTZltter, de prpdi-
HFl,tilt.ll_n. die bijkoos tot Primarii, de predi-

• iRrnR.rnm en Yictonll We.t. tot Secundi,
\' ICtoria Wêst, (.;arnarTon en

\'oor Zending en Onderwija
IieII08ltDd de predikant vlln Camanon. ~
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het laatat bijten; toen

Lodewijk Pieterae sl~
hem scheen te zolllfD
eerst in den "iDger ~n

van zijn me8 op de dij ~n
r8gter wilde Jak~ 2 jaar

POt,'in"lr?bid, maar daar_ h j in 4e
kwam d gev .. •
af. I <

i

l11lÏten, IÓtIl8lIOn,IS.. 'Cl
!leor met !{ell8wchI;p,
'f&~ aaar het
IV. De
1. De

,oude llillll.pdec!le
Van
Het Stt'lleloboeeclbe ...'w......,.
OnderwijselI
naaiam.

4. Ondel1rijl8h en
Zendinpehool. •

·6. OndeJ1wijsel'll en leerliDpD
eche dito.

8•. Oudel'WijseN en
dito.

7. Prof8111PJ'8n nn het Theol. 13,lemiurie.
&. Studenten do.
9. Predikant, Onderliagen en Qlaken~tD-der Ned.

Geref. Kel'k.
10. Dito, RhijlllCb" Kerk.
11. Dito, Weeleyaanache Kerk.
12. Predikanten In

Kerk.
13. Stellenboeeche BeambteII,

Veldkomete.
a. Leden ~1Ul het Parlement. ' 1

1ó. do. AfdeeliDgaraad.
16. do. Monicipalitei~
1'7. De MAyor van Kaapetad,

digers vin andere sted.n en
digde Heer8'll.

18. Leden der Feeetcommiaie.
19. Stellenboeecbe Vriii ... illi..., Jl,!IlUIl_,eer.
20. do.
21. Ver.t,egenwoorditm
V. De onderwijael'elllen en

achilleocl. IIChole'n iD dele
hebben tot het pl_ill en in
en linn nh het perron onder de
worden,

VI. De optogt zal 'fan Addel'leyplein
01;1het louen van Ilea kaitlOIIlCIIOt,
lijke orde echaren voor het oa'w .

VII. De Comm~e van (lnt ii1 ... ot.
Voonitter un het zal E:I:cel.1.tltie
gelelechap opwlCb~n de
apecilLien trein' aan de O'fI,rkll1Wlin~rjo

VIII. Door den VoorlÏtter ~UJruClpallte<n
All Zijne Excellentie een adret

X. De heer Geol'lle N.
'foordrageo, dat betrekking
noegere gMehiédenis der

~. Daarop zal' de optogt
deelte Tan de Kerkstraat, de RilrdioltrR."t.
8traat en de Herteatnlat trek.un.

XI. De optog't al uiteeog88D
komet 'op het Adderleyplein,
moziekkorpe, dat zich aldaar
de tijd toelaat, áén (ff meer

XII. Om 121l.4óm. sal een t&lllot
uit de wonnen oit Van der Stel!'.
militaire mUJiek eeo cooplet.Te the Qoeen," hetwelk te
&&61foEden gelongeD.
~IIf. Om 1. UIU Pobliek ,UUOCll80D.

mllnd IOnder kaartje 1111worden .
XIV. Om hal{ 3 ure publieke vermakeliJkhedelI

op het Adderleyplein.
XV. Het militaire muliekkorve ut lI'edurende den

namiddAjl stukken uitvoeren 'foor be' !publiek. .
XVI. Dat &l'OlIda groot 'fuurwerk.'. •
XVII. Ieder die deel neemt aan aen op~ moet

licll voonien van een "bouquet" iaS:het kDOOpeglt,
met uitlandering der Leden l'ftn a. Tenchillende
Commi.ien. ';

XVIII. Van dit ProgJ'amma Iulle~ op den dag van
het feeet bij de EntréedeureD aan bee iSeminariepleiD
exempluen te verkrijgen lijn tegen ~. het stuk.

ftI'~cbteD. all
met ODbeecbaNde ... ~--

YOOI'JP&D, --.rvaa ,«ijn (dell
bri, foyer 0,. KoUé..'b, L llU\vij.
ttcrste mil",,:, r heef'G "i.·:- teregt
meD d. kleurliugeo ... k.oderea
leD. ED ItiadereD bebbeo Ifoed
aood~g, .il men ,,~ hUDDe on'''OIIdill~
KOIdf yenrachteo. 'Achtiag eu
Ii.id 'te. YenracbteD T~ OD" miDd~,
"ij die,jegena lUIderei ~D~, .~ door
~bt eD perBOOD all. I_tiag waárd"
ijdel. - I

A....... od. " .. k al <Ier te Bic:ihmóDd."
exodaa of alt~ht plaata bebbeD 'fall liedeD ëit
pd~ sijn om Toor ut Hoog ~
'op V lJon__ aaD't. getuigenis af te ~
ia de laak 'f&II d"D beer 8ri"k alhier, die be.
lObuldi,rd is YaD meineed. i

&na der maalsakbn kwam hier Maaodag .iill
deerlijk gebaten(IeD toelt.aod, half yerbrUid,
aan. De koet&ier \'aD de poetkar. ~ ~
.-ullr uit. zija pijp bebbeD laten valleD, ~
door SU iD bnwd serolrt "... lW is "eJ

dae oap'rallen niet meer rbnt
reD, poetrijd .... sijn iD dit oJaÏcllt ~

Engelec:he

I
K&penaara op ida BdeJlburpch~

Uni.,niteit. I
I I

Blijlt.oa de YOlgeD"e uittrekMla uit. de iD ~ .
ScoUmtln gopublioeetde prijelijat der ~
blll'K*'ib. UoiYwt.ei~ voor de lOmeren.'i.
hebben de JODge Kao--ra alweer de ... ftIIi
hDD land opgehoaden1Het blijkt, dat,de bee&!
108iaa BofiDann (~tat .. n :;t.el1enbo.ch eq
Paarl) niet alleen dtgolldeD medaiUa woo alii
..raten prija in de ge eeahndige regtegeleerd1
heid, maar ook me' v' &Dderea ~ ItoDd ïq
deu wedijTer voor d beate Ter~ling 0'Nl!
de publieke geaoDdhCl daleer :- !

, i
'MEDISCHEI FAOULTEIT. !

i (O~ afrWli",). i
I
I

Gtiorge C.mpbIl, N~ (Z. Alrika),OO PelC8D& de~
merkIID, medaille eb lpeciale pri~'

&rate Kla.e, Honne.u.:-A.:M'KeI1Iie, 88 ~
Tweede KJU.e, HOIIDIUra :-B.'P. J. ~cl, 7 '

. . . perceot. !
J".,.re .lgd«Jlittg. i

Een~ Kluee, Honneof- :-F. Pafer.' • 'j
G Ni.l1woudt. :1I

TnedO KIe.e, do :-.t:. A. Korpnr0e4. !

JongtJr~ AfrJeelMg.

eD
. \

N.lnro~I.K lWITO&l1L

Tweede KI.." HonDtIU'l :-F. Pafer.
O. Nie'r0udt.

PBAITItiCH.J SCHlUktlNDK.

Tweede KJa.e, Honll8Ura :-D. Oloete.
F. P. Miaraia, ~. NeethliDg.

PB..lII:TI8CH, PATHOLOGlB.

Tw&ede Kta.e, HonnelU'l_ :-P. \le V, MoU.
PSUTUlCBB IlATEalA KEDlCA.

,Tweede ~, Hon~un :-R. F. Satherl
(Naal).

,SCHOOL DU MJtDI:CUNItN-&DJlOIl1ae.

Meduclae~.
Gooden medaille :-Jo+iu Hoft"man.

1\ablNJr.1 ~.
A.. Sinclair I
Joeiu lluftmra l
W. Hariaull r eqoal••
A. Nen 'j
D. Lindlay ,

Beete opel.el onr ~ire.
I

CORRESPONDENTIE.,

(Vtm ollzen C01TUpolldmt.)

. ~5 Octol,er. D' ''''GOk", "if::: .~.
(Vn71 een t.)

Op Woensdag deo 27stell October werd del
Eerw. Proponent Moorrees te Noor~er Paarl!
iDgezegend om tijdelijk de diensten waar te;
nemen van Ds. SJ.' du Toit, die nog niet I
hersteld is. De dag was schoon maar uer!
warm. Tegenwoordig waren Dr. P. FIllIre; !
Di. J. H. NeetbilOg, IJ·.KI·ige, C. dn Toit,:
S. J. du Toit. J. Buphner, P. Fa1lJ'8 en del
kandidaten H. Neethl'''g en A. J. L. Holm-.-.1

d 1· ï -ol· 'I
zen e IDgen lIem~~. en Bot~& en eenige der!

lItudenten . lie beveatlglDgarede werd gehou. lu i
door Ds. Neethling n"r 1 Joh. i : 1-'. Het:
lormulier werd voorgelj.zen dpor Da. Krip. !j).1
handoplegging geachie4de door 9 leerareo. Des:
namiddags trad de ,*Testigde lee~, op en;
sprak OTer 1Tim i: .2. eu wees el' op d&t d.!
Evangeliedienaar 1: vjoor Cbrist11_!! moet getui-I
gen. 2. voor CbnatDlS moet s'nJdeu, 3. tot,
Cbristua moet leideo. I I'es avoL_· •• prak DI.:
C. du Toit yan Krllisv,lIei OTer Ex .. tt.': ~9, erjl
op wijzende dat de' Leeraar der ~te
geroepen. is in dezen lijd ale een ~ ua del
vergadering te zwiJgeoj maar om dea te meet' I
tot God te lIpreken ; !dat de jonge leerait.r ala I
een Jona afgezonderd is om voorop te gaan iD:
den lItrijd, en dat de g.meente geroepeD wonU:
om mede te bidden en te strijden Al de dieoateal
werden 0plleluisterd dOor heerlijke koon&llgelll
o\lder de bekwame le.ding van deo beroeaa_i
toonkunstenaar J. S.' de Villiers, die ook opi
uitstekende ~ijze ee~ige orgelatukkeD. lietl
~teD. EenIge 8010& werdell gewogen, die i
mderdaad betooveren~ "'"reo. Die lIiet~!
woordig wareD, mogen' e.r welllpijt Y&D hebben.:

lU .•i' SCllUT TE KLEIN ROGGEVELD.
I· •

4 an dm Rednkteur. ~ .
Mijnheer,-Joudt !rij m j niet kUDnen meld8n, ill

welk lIieowabllld de Schu meester vnn Klein Rogg~
nld lijne scbutverkoopipgen plllllt!!t P De rede~
WRarom ik dit wil wete III i. eenvoudig d.ze, omdat
ik mijne couranten Frere~'eld doorleell en nooit d~
achlltverk08piugen er in. e, ~n t~lkeD8 verneem da,
er ne uit heot schut verkoq t (? ?) IS. "

Laatet rallkten twee esel~ van mij op zoek en nU ia
mij verteld, dat Jij uit he~8c~ut aldaar T&kocht (ti
zijn. Waarie,dan de IId,.eljtentie er van '.. .'

Door dit in uw blad op lie newen lult giJ verphgtetl
• II • ,

KE~ B.EIZIG~ K:-I 'VJUKND VAN ]tEGT.
"

.I.
NOOBD.B PAARL.

.;

De gemeente is in gespannen, Terwachting
wat Dr. Kotzé van voornemen is1 te doen met
bet beroep naar de Kaapstad. de Heer ~vo
hem de noodige wijaheid om iq !deze gewlch.
tige zaak een onberouwelijk besJu{t te doen.

De weerltesteldheid ia zeer wis4elnllig-van
koude op' warmte en omgekeerd. In de laatate
nacbten beeft het nog ste ..k gerijpt. Voeg nu
daarbij de plaag der boomluizen, die Ran onze
boomgaarden !troote verwoestingen aanricbten,
en er valt weinig 'hoop op een overvloedig
vruchtenjaar. Regen wordt nu Ook sterk ge-
wenscht. Levensmiddelen sijn echter veel in
prijs gedaald. Meel werd deze week verkocht
Toor £116 tot £2 per mud en versche boter
voor Is. ~ per lb.. "

Wilde strp.isvogels ~hijDe~ zicD nog in IlOm-
mige gedeelteu onzer ddrpawelde pp te houden.
Dezer dagen jl weder een nest gevonden ,~n
16 eijeren·. eli onder de zorg Vlur den comml8-
sari. der ]dunicipaliteiL, Van Nijjk~rk, zij~ al
de eijeren~t~broed, en 14 .der heve kleIDe
dieren zullen Ma&ndag publiek Pp de markt
Terkocht worden < ;

EeD memorie is aan den heér :R. Mortimer
gezonden, bem nrzoekende de racante plaata
in onze Mpnicipaliteit aan te vuil én.

Ooze onderwijzer, de heer F. MpJ ntire, heeft
weder een extra toelage van ~50 ootvangen
voor de 8tipte en getrouwe ve~tu..Jl~ng zijner
8choolpligten. Jl\mmell' dat zoo ~elDlge ouders
van onze scboolinrigtipg gebruik maken, ell
dat de toelage voor de JtOlt.inrigt~g is ingetrok·
ken, ómdat het Tereischte getal kostleerlingen

tb k ' I,nog on ra'. , [
Zondag koodigqe Drr Kotzé v'_41 den kansel

af, dat ook hier speciaIe diens~ zouden ge-
houden worden, ta be~innen op V:-ijdag, den
31 October. ,

Dr. Hofmeijr VBD Montagu en Ds. Lonw van
llrraysburg zonde bij die gel~nheid o"e~

. Tot, onze teleurstelliuIJ: oDtTing onze
leeraar deze week van Dr. HofUl~ijr uit Bea ••
fort West een telegram, melde~de dat ZWEr.

niet op Vrijdag, pJ October kon ziJn, ap
dan slecbtli eeue gemee~te confetontie kon hou
den, daar Z WE. na afloop daarv4n naar Coler
berg moest vertrekken. Het is ~é vreezen. dat
nu het voorgeatelde doel geh .. r verijdeld zal
worden. 1

Ecn coJ"TesPondent, IIChrijvqnde Uit deze
plaatB aan het· r'1lksblad, leest,.,n Dr. ~ot&é
de les "oor hoe ZWEw. handelao·moet Plet het
beroep .uaar de Kaapstad, en ~t ZWEr. aau,
dat biJ, daar hij reeds 16 jaren hier werkzaam
is, het bero< p moet aanneme~' leta verder
Idaagt dezelfde correapoDdent. orer de ODbe-
schaafdheden der in ons midden ÏIt!onealde kIeUr-
hngen. Hoe kon men beecbaá1\iheid nu T&II

--"- - ~I'~~ -- -- .

-ln de alllemeeu "i~~dering fAO Duitecht
natuur-onderzoekers heef, Dr. JlI8ger, professor itl
de 1001ogie bij de polytecliniscbe school te StuttgaJ1,
eene 'foordragt gehouden, ""aarin bij trachtte aaD t~
tonnen, dat er inlde reukQrganen VIIel meer schuiltt
dan men gewoonlijk meen~. Dat een bond door deQ
reok &ijn meeeter weet te rinden, il nog niete in l'8~

gelijking met hetgt".en de menech dOClrden netU kaÓ
te weten komen. Hij hacJ het door oefening reeds
100ver gebragt, dat hIj in ~ne kamer kon ruiken ot
iemand die er in wu ge!"eest, in eene vrolijke of
treurit~ .temwing had verkeerd. Dit lag eenvoudi~
hieT8&n, dat de mensch Dajlr geláng. nD de m~erde,
of minder opwekte gem~88temmIDg een meer o~
minder 88Dg~~ame lucbt v~n lich Ifge.tt.. ZOOTe~
klaarde hij bijvoorbeeld, dl't lagchende )rinderen eeq
liefelijken en huilende eeq onaanl!'~namen geur nr ..
t!preiden. Vervolgenl tn(chtte hIJ aan te toollent
welk een TerIDojlenden in~loed de reok op den g~
moedatoeetand van iede~p menech heeft. Hij hael
!lelf. eene graphilclie T~l'lIte.lling .~nan Terv~
digd, beataande in eene lJleDl.gte PJDe~, ter aanwI~
zing van de gemoedabe!":egtngen, dIe onder d4
wIrking der reukol'(anenl bij de~ menech. on~t;"8n,
Oader dj.e lijnen wIlren 1er, eeDlge, waann hiJ 'd,
wa&rDemlDg zijner eigen jindro~ken ter?-}tgaf, ond'~
anderen hij den reok nn I de chignon Z1Jnilr ecb~"l
noote, 'fan de schouden eclner boerin, enz., enz. loell
het hem uit een herhaald geecbllifel met de voeteQ
bleek, ~t er bij de ve~e!Ïng ~e~ vee! sympathi,
voor zijn vertoog beetond1nCIiP hiJ alt! ' De wetent
ecbap, mijne heeren, ie 0 werk van moed) Mell
mo.t lijne ontdekkingen IUve!) blootleggen .. ~'f~n •
&la eenige jaren geleden e t!pect.raaI-llllal'JJe IS Olt~
gevonden, ~ ben ik th~l. uitTinder l'Sn ,de ,reuk;
aoalyee en du anaIyll8 der ziel. All!! aandOenlngeq
dellJl'em~ sijn looter i~nerliP.e gewaarwordill~rI
nrl"reuk!" Met· beroep op liJn noeger geechritt
over, de ziel, aptak bij 'effolgene o,!r een door he~
uitgel'onden .. reukdoodeqde ~_I,waarmetle hij
gramato~ menachen tot bedaren lOU kunoen bren!
gen. Hij hid, namelijk, bij iemand, die !n. eeD 'fl~
van gramaehap verkeerde, slechL' een weinig 'I'1Ul~be
e~ te laten vlieg,", eJl dit moest alln op ~et
organisme VAn dien perp')()n luik een kllimerpnaen In.
vloed bebben, dat de boozll boi uadelijk JoorblJdreet
Intul!!IChen waNn er een Mntal 8IOrtl>l'1 "nn reu~
waarvoor bij geen DUI~be namen. hlL<! ~II die hl~
dal in het Latijn lOU bebt"delen. Dit scheen echter
'fan het geduld der hoord~rs te veel gevergd; althaM
het herbaald geroep om Irwting der v:>ordragt werél
eenlklape met algemeene stemmen aangeheTen. ~
pruf8lllOr, die hierop niet i had gere~en~. en dill nl~
voorlien 'WIll nn een 'fol4oende deelS slJDer kracbtijr
werbnde _.z, 'fond h.~ dan ook maar raadJ&met,
'foor ~uJke ondaakbareil g~n woord meer te nlepil·
len en trad af., '

i

1
- ID Duitaebl&od ia het aantal ODgelakken d~

petro1eum weder met een n-'ijk yermeerdercl. Te'
Linda.u. at op eeD noad in de vorige DlA&IId in d;I
herberg ZAlm &/&if de eigeDaa.r Both, met yl'ouw~
dieDItbode, IijDe t1ree 1Chi~lMICbta, beDev ...
188 aocIere pertooen aan deu aToocIdiach ~ho.~
een petroleumlamp hiDtf, die r.eer fiaauw IhDcldeJ
Roth beyal de dieoatbode er tlOjr wat petrole.m ÏIl te!
gieten eo op het OOf!6nblili dat lij, dOOfde hllÏlTroaw!
,ebolpen, de Jw.!e blikken petroleom.kaa, welke DOl'
ODJf8Teer 12 liter inhield, oplicbte en aan de IamPi
wilde brengu, ontplofte de kan eo de lamp !Mt eeD!
neeeelijUD kDál, teDgnolge waanao de ~
roiten in tltUkken sproogelD, tenri jl het vertrek iD ..
oogwenk een lee T8D ",ju wu. Hol" wee ~
I&DweIÏg en binnen een !l'wartier 'WU de lniId ~
b!llICht, ~ de r:B?De~ in bet vi!rtrek, die ~
nlet door wt!tet metel' bOUjrl! veuster te '''"=
of de dear uit te ,.Iugtenlgered hadden, 'W&I'eD
bu1foken en gedeeltalijJ yerkoold. Vier ~
oDder _Ib de 'I'1OU* en de dillJl4ll~
dood al lijD oomiddeiijkl DIl de C&tIatrophe'
Tell, tenri~ nog t~~ Z4!er pYaarliji ~ =
ea an. OTen,ea IIlln of .. eer 8I1Iáige bIad.a
hebben ~en. . ;'1
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