
Ib! ge•
.1 me
~.rno

'G!
baat

lUI uit

,
, !r-

rs!J ,

lAT.-
~Op-
oor-

III.,
~gen

, die
irkt,

lÏge
den
p*,r

at.
~D

[NG
oseh
..an
)ef'ft

!foe.!
aan
6l>St
I lil.
voor
vcr· .
den
Tau

S.

ua-

ime
leid
on
'il! ,
to.:

en

og
1&1
lts
.n-
~:
d_

W.

I)-

11
~

)

OVERLEDEN,.,....Aan'zijne woning, Dooden-
kraal, vist; Durban, op Zaturdag, 1

November, na een la:ngduMIl lijden, de Heer
CQBN:ELISVALKENBUBGDE VILLIERS, in den
oudendom van circa 62 jaren, diep betreurd.-
Hij rnste in vrede. .

;, E. J. DE VILLIERS,
De "Castle Moa Packefs" Mtlalschappij. g~b. PB JONan.

J)E Stoombooten dezer Linie vertrekken van
, Kaapstad naar Londen om den anderen OVERLKDEN, te ,. Rb.in~ Villa." Kaapatad,

r)in~8da!r, via Madeira en Plymouth, te ELIZ!Bh.TH UREENFIEL!),., ..W,edul'e
Sint Helena en Ascencion flAllleggonde op 'fan wijlen den heer ROBERTBYRNI,in den
bepaalde tnsscbentijdeu. Reto1lr~aarties worden OUU81!'OomVRn63 jarell ; diep betreurd. .
nitgcreikt tegQUeene vermindering nn 10.per. DeiBegrarenia zal plaats vinden op HEDEN
cent, tusschen Engeland en de KaapkolonIe en (DlNGSDAG,) ten 2'80 n.m., wanneer bet lijk
Natal. zal worden opgenomen &an bet Sterfhais om
1;;'<2. bet Kerkhof te Wijnberg teD 4'4.) n.m. ~ be-
Nov. 28.-CONWAY CASTLE. Kapt.Ii.J. D. reiken.

JEFFRIU. RN.R.
Drc 12.-WARWICK CASTLE, KlIpt. J. C.

ROIJllIS(!N.
Dec. 26.-GRANTULLY CASTLE, Kapt. C.

, H. YOUSG.
1883.
Jan. 9.~DRUYMONO CA~TLE, Kapt. E.

,JONEs, R.N.K.
ANDERSON 1.\ MURlSON.

Agenten.

DEEL ".52·

U NIO N
,ONINKLIJKJ;

LIJ N. ::'1'
MAILDIENST

ne SII>omboolmaat.<chappij "UNION t,

(a'LIMIT'IAn). . .
De -toombooten deser Mnat"<chn.Pllij vertnk.

ken van Kaapstall na;,r

ENGELAND,
fis MA [)J<;lRA, om den anderen OlNGSJJAG
te ~T. flEL}<;NA en ASCF.NSION aanleg:
,ellie op bepaalde tuescben,ijden.
OW de Yeernen Dagen IJ!:In Ibtra Root tu-

IClftNl '~eM8~lbooten.in.
ATHE:-;I.-\N, Kapt. CO'S,",'Lt, 17 NOT.
DrRB.-\~, KlIpt. BALLARD. 22·Nov.
ANGLIAN, Kapt. OweN,2$t Novem.ber.
SPAHTAN, Kapt; Or,APZR,5 December.
}IOOH, Kapt. CUNf.R, ]9 Dec.
PRETORIA. Kapt. BAINlllllOOll,2 Jan. 1883.
H \IIlH: KrSTn & lENS I~N N.tTAL
Yertrek ken zij WEKI!lIJIJ KS, na aankomst

van iedere Stoomboot VR.nEn~eland.
Retourkaartjes worden uitgereikt tegen ver-

winJerdr Prijzen. ,
vo?r Y r,~eht, of Pa~ doe men aanzoek bij

de ' L mou Maatscheppij.

. THOS. E. FULLER,
___ _!:hrcktenr-Generaal voor Zuid-Afrika.

STOOMBOOTMAATSCHAPPIJ

"U N ION."
BERIGT AAN CONSIGNÉ'S.
VOORT A AN zullen geen goederen worden

~fl'ele~erd ?<fr de Ont.schepings Agenten
der "ant~chnprlJ, zonder inlevering van de
"Bills rt LIIdillgj "die vroegtijdig moeten wor-
den ir'l'"ediend.
"Bills of Lading" voor goederen op order

~eCO~51i!r;('erdmoeten ingediend worden ten
kantore der Maatschappij als tot hiertoe.

T. E. FULLER,
Algemeen bestierder voor Zuid Afrika.

Kaapstad, 21 Junij 1882.
Na.ar Engeland-ViaSt-:- H-el-ena--en-Ma-d-err,a-'.

DE Kon. Maa]stoomboot
DURBAN, H. BAL..

LARD, Gengvoerder, op last
van den Postmeester Gene.

raai opgehouden zijndo lal als boven .,el'trek.
ken op mor;::cn (Woensdag,) ten 4 ure n.m.
Passagiers 1'f'lieven aan boord te gaan Ban de
Oostkaai (Alfred Dok), niet later dan 3 Dur
Dm. Na 12 uur '8 middage op den zeildag zal
geen ladinl;' aangenomen worden.
Voor Vrach t of Passage vervoege men zich

bij de Stoombootmaatschappij" Uuion."

Naar Engeland via Madeira·
~ DE Kon. Maalstoomboot

. ATHENIAN,C. D. Cox-:c.WELL, Gezagvoerder. zal als
boven vertrekken op Morgen (Vrijda~) 17 de-
zer, ten 4 ure n. m. Passagiers gelieven aan
boord te gaan ann ne Oostkaai (Alfred Dok)
Dietlater dan 3 nur n m.
Voor Vracht of Passage vervoege men zich

bij de Stoombootmaatachappij .. Uuion."

Naar Mosselbaai, Knysna en Algoabaai.. I)E Kon. Mnalstoornhoot
NAT AL, J. MORTON,

. Gez:ag7oerder, zal Ills boven
vertrek keu. op beden (ZI\tnl"

dag) ten 12 ure '! mid.Iags. Passagiers gelie ..
ven aan boord te gaan niet later dan 11 uur
toormiddag.

Voor Vracht of P~sAAgevervoege men zich
bij do ~toombootmRatscbappij ol Union."

Naar Mosselbaai, Kowie en Oost Lenden

I)J'1Kon. Maalstoomboot
. ,(I ~RMA:\, It. A. LEJGH,

R.N.H. Gezagvoerder, van
'oqj•• ~RF Engeland verwacht op of
omtrent 19 deser, zal ala boven vertrekken na
ontlast ing harer 'Kaapstadsche lading.
"oor Vracht of Paasuge vervooge men zioh

bij de Stoombootmaatsehappij "Union."

Naar Engeland en Antwerpen,
~. ~ - J)E Kon. Maalstoomboot

<: ':.t-~ ANGLIAN, HENRY

........~<~1~"~;::'OWIN,Gezagvoerder, zal als
. boven vertrekkeD op Woens·

dag,29 dezer. ten 4 lire n.m. Passagiers gelieven
aan boord te gaan aan de Oost kaai (A.lfred Dok)
niet Illter dan 3 unr n.m.
"oor Vraoht of PaBsage ve1'Voe~emen sich

bij de Stoombootmaatschappij" Union,"

ZUID-AFBIKA.ANSCBE

kO:rl INKLIJKE MAILDIENST.

H· J ZOER,
Attorney, Notary Public and Convevancre

. !qFl"IClII

11,' CAS7LE-ST.RE.ET, CAPE TOWN,
.,), i '

"Zuid.Áfrikaan." Newspaper01Jice.

en~~::zt:o:nidi~,~be~id:e~M~J~'p!a~ar~d~e~n~~~;S:~i~~~~~~,r~~. den~geb~r
Aanteelbokkeu der Verkooping ......"""h

50 !Muddeu Gerst i

1 !Drie-voor Ploeg
3 :Andere Ploegen
2 iOpen Karren
1 iLlgte Wa-gen op Veren
) IStel Tnig, nieuw (voor 4. Paarden),

geel [koper beslagen . .
I ,Stel Dubbele Tuig, nieuw.

I

'~.,. _. i

~1lttbli~ke'"erIiOi,.iu~.,
:~:'DI,N~GS:D.At~"

6·DECIJ(Ult '.lUST. i,

,

Van [het gestrande Schip" Lonisa Sohilder.'
30 lIGsten Parafine Olie
I ~oot (de sloop van den Kapitein)

25 Groote ~obeer.'zeilen, joist iets voor Boe;'
ren t1nTransportri.)dllrs '

4. Bolta Nieuw Soheep8Zeildoelc
lEen Hoeveelheid kleine stokken Zeil

200 ~ijsehblokken .
j1':en groote boeveelbeid Kettingen.' !tli"

grootten en lengten
Omtrent 1 Ton goed Kabelgaren
lEen hoeveelheid Touw, alle grootten en

kng~n .
1 ;Lange Scbeepsladder en versobeidene an-

dere i artikelen Ya'.! het wrak ~nivangen. AI
~et ~ven~en()('mde zal ten gerieve van Koopers
10 kleine pereoeten worden opgeveild.

: OOK:
. ;Ee~ Assortim~nt Winkelgoederen be8ta.D-

de IDi FIjne Goederen, Vette- en Kruideniers-
waren, ens., enz., en versebeidene andere arti-
kelE.\q,te veel om in 't· bijzonder op te noemen,
zullen worden aangeboden.

N.Bl-Voor Kerstmis en Nieuw J,aar
Een Hoeveelheid Ham en Spek, Ale en Porter,

Z. Mi. Kazeu, ens., enz., enz.
T. W. & A. GHISLIN.

Sir Lowry's Pas,
17 November 1882.

EZaLS 1 EZELS 1 1 EZELS I' 1 I
. I '. . ..

OF bovebstaande Verkooping zullen de heeren
! J. MADES&; Co.. voor rekening van den

heerJIENRY MORKEL "Broalands" te Koop
aanbieden

70 MUILEZELS, .
In prachtige conditie en geschikt voor eenig

werk.

CONCE·RT
STl~LLENBOSCH.

De ~'Musical en Literary Rociety"
GEEFT (D. Y.)

OP ZATURDAO·AVOND
den 258ten November,

EEN CONCERT,
tot aijlJftaling Vlln de lickten in h~t dorp.

HRT PROGRAMMA IS AANTREKKELIJI(

I;Dr. BERKS T. HUTCHINSO~ L.Re,S.,
Tandmeest€;r,

s NIEUWESTRAAT,

HEEFT zijn Praktijk hervat, en kan als ge·
. woonlijk Gecocsulteerd worden met

'betrekkioll tot alle operatieu in de Moderne
Tandheelkunde.

BElVALLEN,-Te Koetseuburg, (Stellen-
bosch), op 18 dezer, van een Zoon, de

EcbtgeDoote van
J. J. VAN BLOMMESTEIN,

(Geb. Muus),
Kaapstad, 20 Nov. 1882.

Geen Specials UUf'.oodigingen.

OV.,'.ERLROEN op Zatardag, 18 Nov.., in
, den Oadtlrdom van 5 maanden en 24

dRge~, ALIDA DNDRlKA, jongst en g~liefd
DOCJtrER'JJB van

A. B. HOFMEIJR,
C. G. M. HOFMEIJR,

(geb. Russouw).
. Zeepant, 20 NoY. 1882.

H~J)EN ill zacbtont.slapeu aan mijn'e woning
i te Tulbagb, iu den oDderd«nn Tan 'ruiD).

79 iiaar en drie maanden, de WelEd. be",I'
OAtRlEL BERNARDUS TBEROM. J',iep
be~rd. •

I J. P. Tfl¥_ON.
T~bagb, 17 Noy. li82.

zorg 'opgebragt worden,
zullen zijn.

met

del en Weeska .........
VERKOOPIN

J. w. MOORRJES, Jl\ & (JO.,
•

16 November! 1882.'

lemeene Bi
UBLIEK'E

Op
ITE RlVERSDALE,

i i
:

Dings4g,j' '28 November
)qclerl~et;.eek:enlden, da'lrtoe keIast <lOOI' den Hr. W. 'A. CURREY, C

venten Boedel van W!lLLI!;M HE~DRIK THEUNISSEN,
VA1'lrnn'N'''' op bovengemelde PlaatB~ Dag en Datum, het volgende, te weten:

VAST. GiO.D •••• :
gedeelte' van ERF No.~ 4, gel~gEm in het Dorp Riversdale,

.uVPUt, ..., met de Gebouwen- daaropsteende, thans door den
RUIS is zeer I~erieftiik en er zijn een goede Stal en Baitonzebouwen

J. , S s fa q 0 IJ ~ B • IJ ., IJ:N' Z. I

..L~.a..I..I.teelbeest'en,lt extra Rij- en "rrekpaard, I
......~~c;.,J.J. Kalk. . i
Huisraad, G l~s- en Aardewerk, errz., eriz., te
te rne lderi. .

Bopus· iá~g~even wonen.
INGSDAG:, 28 NOVEMBER: 1882.

, J I

REI~Z & V1ERSFELD':; ,

bliek~ Verkooping.
Insolventen.1Boedel van PIETER VAN

'BRED4,; van Malmesbury. i

OP 2Tsten NOVEMBE~, 1882;
De Molen~" dfl vf oning lyon den Insolvent, gelegen' in de nabijhJid van het
mesbury Spoorweg Staticn, ZBlde Ondergeteekende Publiek doen ,erkoop~n ;

Een & ~huttle.worth Stoom-Dorach ..Machine, 10 Paardenkracht1 compleet,
geschikt onmiddellijk gebrl1ik~ . !

Een molen in goed werkende orde
Een uantiteit Kolen :, I .
Een muntende .:"Fo~ce" Pomp I
Een zeren Gebouw, enz., enz., en wat meer ten Verkoop zal worden aangebodeu.
N.u.,-.l..'u gemelde Stoom-Dorsch-Macbine, die zoo goed als nieuw is, ~an onder-

de band gekocqt word'en tegen billijke Termen. i

erkooping te beginnen om 10 ure v.tJrl.
A. G. WATERMEYER,i

Eenig Cqrator.i
November 1882.

I&; Co., Af.lager •.

AFRIKA NSCHE ASSOCI TIE.
o Odp ING
VANi

HA DELSVOO~RAAD, PRODUC .EN,
'Gereedschappan, enz.

" I .'

p Dp,DERD~G,17 DECEMBER 1
Pablieke ,Veiling VerkoCht wor~ien aan de Pekhuisen van de Firma

,de:.ov~rblijve~.~e V~d ;,nld.esen Boedel, beataande uit:
mportperd B liJ.raad, ~lW:.on~e~ Kleel'kasteD, l?toelen, ieollak:stoeleu.

aard,. Bloemen S.~ndaarqs, Lam~. .n, .lampenwareu, K.opjet eu
Legekanten, 1J&et'jW'·aren,~loten voor Deuren, Scharnieren, A.nllDtne.

Ur,enlliel. en Moe~n, ZW~lICh jl, ur, ,Vreeren voor Karren, Assen; Heining IMtanclaards
lSeilell1Seltl DoOdk_18ten,Timm~r11'Ja~sgereiedschn.p.¥easeo"a,ren, Zadel.,

._ ....." .., Kleeren, Mode- en LlO'~nWJlreQ, KrUIt, Verf, TILbak.
WOO.D'Sbe:oomde lf.a.tfunachi1es, JUist in elkander geze~ QJl in volm~.a"te
BroolmnchlDel'" !Bra1~de-ivijnket-el,Celllent, Boterto~netje •• '
Stnk,aten, H08pelijzer.iaI8ook .een oomplee~,Stel Gereedschap, .,.",~rlD,Hn
zooals ~ijupompeD, Eoimers, 'l1rechkrs, euz., KuipeMlgereedscbap, .,elO:mllCU.lntts,

. "enz., enz.' ..
. ver. de Voorraad Wijnen, iBrandeiwijn, VANDEB H UK, fJesscllen, enz.

Jrtijd zal ook Verkocbt: wordéq een Schnit, Kajateo Blo'kk.n en :o;nA.rl"lIn·

Mosee~fontêin eu ~teenbo~sfoutei~. En oen,sroottl ve~b.idenheid
te w.orden genoemd. j ,
. , . . ! I

Liqeraa:l·Cr~(lietf zal gegeven worden.

g te beg~llI.e.lhl 4e .tehtel'ltlaats, teil 1ct
. . r I.,

W. A. CURI;tEY, }
. !, i J. J: D. BUIJSKKS, (')n'.......,,' ....

nallpslraa, K~l'kp~ein, 17 Noy, 1882. I
~e ~'.I';1l.1l1~Z ~ '9EB•• EJ.D, ,,&.&.,,~I

...

. EMIl;AE iB. VAN NOORDEN.
Eenig Qurator.

Vendu.Kantoor,· i
Piquetberg, IS Nov. 1882. '

WEGGELOOPEN
Twee Struisvoge~s,

TUSSCHEN de D ien 10 maanden' oud, van
de Plaats "VISSlj:RSHOK," KOEBERG .

Die den Ondergetedkende, of den beer P. F.
~INDENBJl!RG"te Dnebán, berigt waar ae Vogels
zich bevinden zal beloond worden- !

S. J. ;VANDER sput, H.zo.
_Vissersbok, Koebe~. .

ZUID AF.RIKAAN8IJH i

HULp·BIJBElpENOOTSGHAP.
DE JAARLIJKSCHE VERGADERING

van dit Bnl~genootachap ~l (D.V.)
gehouden worden, op VRIJ flAG 'AVOND
AANSTAANDE, in de KOOPMANSBEURS
te half 7 ure,

VOO~ZIITIR:
Do Hoog-Eerwaarde ~e DBUN van ~aapstad.

." W OORDYOERDERS : ~
W",I ..·}3.,. n. g~_.~.W. SWIFT.A.~. ST&lJT·

LBR, J. HOYLK, E. Z. D~ BlIEB,N. ABRA;HAM,Go-
LIGHTLYenHAMILTON,'en de Wel·Ed; .Heeren
H. BURO, H. C. LEGjGen F. F. RUTl.ERFOORD.

KENNISGEVING.
I-+--

WILLIAM CH&lSTIAAN SCHOLTZ,
M.D., is heden toegelaten alg 1)J<~J:l.:L·

GENOOT in mijnGENEESKUNUIGÉ PRAK.
TIJK. .

JOHN WEI:iH, M.D.
K a ap stil d,

16 November 1~2.

lengt -:-aan--KrediteUten.
In den ,Boedel van 'W1ijIeri

Hendrik Regtert
, I

ALLEN die iets van bovengemeldep Boedel
te vorderen hebbeu wordt verzocht hun,

ne Rekeningen iu te1:endell Ran den Heer H.
J. ZO ~R, Prokureur; No. li, ({as~eI8tra.at,
..,óÓr of op 30 DEZER.

M, Gt REGTI';R. i
geb. VA..'1 DER MEyL>N,

Execntrioé 'l'est
KflBp!'tnd,'20. Nov. '1882.

MALMi'.SHURY

iEXECUTEURSKA~IER.
r'

In den Boedel; van wijlen CHRI8'ÓANALB.
BASSON.

TENDERS voor een Aandeel in d~ Malmes ..
. bury Execoten~skamer en Voog\lij.Yaat ..

schappij worden hiermede versoch t: tot den
SOsten DEZER. ..

A, G. WATERMEIJER,: Sec.,
Fxecuteti~ Datief.

Malmesbury, 16 Nov. 1882. '

WEGG""RLOOPEN-
VAN GROE~FONTEIN, op )7 dezer,

een' gekleurd' MEISJ},;, omtrent 14
jaren oud, genaamd Oarie; spreekt" Hollandscb
en Enge]sob j gaat Afank aan het regter been.

Alle iuformatie omtrent waar zij sich bevindt,
zal door den ondergeteekeude, aan! wien zij
gecontracteerd is, iu dank worden oatvangeu.

ROBT. HARE.
Klapmuts,

20 NO'l'£mber, 1~82.

Pa"l'l~che 4fdeeliugstaad.

HIERBIJ ~escbiedt kenni8g~ving dat
de A.fdeelingsraad ysn de Pt¥lrl, over-

eenkomstig Ar~, 3i8 van Wet N!o. 9 v~n
18á8~ een VERGADERING zal !.bouden ID

de HOFZAAL.san de Paarl, :

Op Woensdag, 20 Dec. 1882,
TEN 10 URE V.M., i

om een Belast.iug van een penny in het £
sterling te bepalen en heffen op ~I. het aan
belasting ond.erhevige Vastgoed! III deze
A.fdeeling,'voor HoofJ .. eu I\fdeeli:ngswegen
doeleindeu, overeejCkomstig Arti~el 9 van
Wet NO.,IO van 1864. i"

. • . J. F. P. PERqLD,
Sl'()T'etaris.

Kantoor van deu A fdeelingsrafld,
Paad, 15 Nov. 1882. ..

.~

"'li.'1- "\

~O_ 4.201

_rt_
LET WEL!

Uitgebreide Verkooping
VAN .

Potberg Ezels, Paarden, Aanteelfteo Scha.
pen, Bokken, Varkens, ens.,

TER PLAATSE .A;
C' .UITKU K," KLiP.UB.

OP

.Donderdag, 23 Nov. aa
, / AL de Ondergeteekende publiek doen ver.
Lj koopen: .
50 Fraaije Pot berg El.els, van 2 tot 5 jaar,

in extra conditie, waaronder 28pan ge-
leeru.

1 Pur goedgedresseerde Blaauwsohimm.1
Hengaten, 5 jaar oud,

2 Paar do. Bruine RuiDS
4 Extra Rijpaarden (waarvan 2 sclWa-

mels)
4 Goedgeteelde Merrie!.

800 Extra vette Merino Hamels, de aand&o!a~
van t::le.gters waardig.

300 Extra vette Kapater Bokken
80 Do. do. Varkens
30 Aanteelbeesten, van goed ras, waaronder

eenige Koeijen in volle melk en eenip·
fraaije VaaNen

I Span extra Trekossen
2 Kapkarren op Veren (nieuw)' .
1 Buggy eo lOpen Kar, 2 'paar Niuwen

Tuigen en wat verder zal worden aAnge-
boden.

C. F. BEIJERS, M.zn.
Paarl, 3 Nov. 1882.

Vert;c1'schil19cn el. Grati.s Fercoo» t'an Mul.
dersvlei Junction.

J. S. MARAIS & Co" Afalagera.

WELLINGTON.
30 Eerste Klas Potbergsche Ezels, Ge-

leerd en Ongeleerd, van 2 tot 4 jaren
oud.

20 Fraa.ije Potber~sche. Paarden, Ge·
Ieerd en Ongeleem;-vt.,n z tot" j .....
oud.

OP

WOENSDAG, 29 NOVEMBER,
ZULL~N Bovengemelde Ezels. en Paarden

Publiek worden verkocht uit de Mark.h,
kraal. . ; .

Zij zu llen. 7.c~el· prescut zijn, eo zijn inge;. f
kocht eli met ZOI'gopgebragt door deu welbe-
kendeu

KC. HAMM.AN.
Wellingt.on, I·) Nov. 1882.

J. FRED. PENTZ & CO" Afslagers,

AFDEELINGSRAAD
VAS

MALMESBURY.
HIERBIJ geschiedt kennisgeving dát de

Afdeeling8rll8d van MRlmesbury AAN~ .
ZO";KEN VRAAGT voor de BETREKKING
van.}NSPl<;KTEUlt VAN WEGEN, tegen een
salaria "lUI £ 1 50 per jaar en £25 per jaar
toelage voor voeder,

Applicanten wordt verzocht uanzoek te doen
pH bri e- f gerlgt aau den Secretaris, hunne ge-
tuigschriften insluitende, vóór-of op den l8den
LH':C~;MBEI:{,A,S.

Op Inst
JOH~ F. FOULKES,

Secretaris .
A£deelil1!ls'~Rad,Mnlmesbllry,

16 November 1882.

TENDERS
VOOR

AAN I)EELEN.
rl'ENDERS zullen worden ingewacht door

deu Ondergd\'ckende tot op heden
DINGSDAG, den 21stpn DEZER, voor

Zestig (60) of minder Aan-
deelen in de Union Bank.

De hoogste of eenige Tender niet nood-
zakelijk aangenomeu.

Adres: H. J. ZOEH, Prokureur,
Il Kasteelstrsat, Kaapstad.

Tenders voor~Aandeelen.
In den Boedel van Wijlen HENDRIK

REGTER.

TENDERS, te worden ini{ezondeu aIln deu
bool' H. J. ZOEK, prok nreur, No. Il,

.Kastcelstmat, '.ullell wOI'den illge \VRcht t.o~ 12
uur 'jó midda.g!! op J') Ol>zel', voor de volgende
A.audeel 'Jl :

15 Koloniale Brandassurantie Maatschappij,
2 Zuid Afrikaansche Bank,
10 paarlsche Brandassurantie en Trust-

maatschappij,
15 K-aap de Goede Hoop Zeeassurantie

Maatschappij ,
1 Algemeene Boedel--en Weeskamer.

.M.• G. REG 1EK,
Geb. VAN DERlbULD,

Execnt.ricc Test •
Kaapstad, 20 Nov. lb2:!.

•
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Kupetact.oho .101ldeD, , hllA&lllJD

k ••• d IOlld.A IUlOMA ,.itripn, .t
Ookbele rOOk~ aitpnU.n. i ~1e,.. nd,.l-

~repCQ -U.. dat het er, er heel
op Un k... Ijbe"ele direk&e.ruD ,au
k"ameD. dut het ui& deu .. rd ~,r.~Ic
,oJ,.11, dat' eeue ui~ebreide- ba!04e1.be.

a'. d. "DDue \'OOr baar "elYalhi ,oor'• 1
m~ álhaoulijlc lijn \'aD "r iD deo

opgegro.ide en &e I('aapetali "oonachtig.

en, dat indieD deu ~aatl"r
a.'lJrClI8l1. d. Z. A WijnboDwe:n.reeoigiDg &eo
OUOOlrlll.Jljliedoemd sou lijo.

.Jaar d...... fout--eeo. foui wa&C1i81l(anJ
deatijda bij de yerkiezing der eerate diJ.ktie

waiaraehllwe2irn-eo waar.it de gartRb.·.II ....
onderoemiog is "oor&geaprote~, ~ OOll

~lIIwna. aal bUjke•.

"U de yereenigiog YeU a&apel poopen,
ged.abte bekroop baa .. , dat lij, 4.r lij

eenigen tijd zoude moeten ".OOten, Toor.
lij baren "erbeterdeo wijn in «Jeo h,ndel
kunnen brengen, een aardig lIOmm~je soa

J
maken mll~ in brandewijn te a~I ...... ,

dat toeo juiA leer laag in priJa " .. :
waaracbu"den e-r tegen, Diet alleeu omdat

geenuinl wa, opgerigt ter wille yaD
~1'1I.nl'llO':leM,nin ordinairen ol Cape Smoke," ~aar welige

cpda~ wij, deo roekoiooIen pit van eeD Ivan Bou
der Direktie kenoende, apeolllatië ... van

aard ook, al, al te gevaa ..'ijk YOOrhaar
Onse WlIwacbu"iogen baat.tell

niet; waot in dit g~YaI "aren buik'fl<li.
reo eo stedelijke direckteoren één van hart
. Dat wij desniettemin gelijk badden ge.

toeu de eerste jaaalijlnebe vergadering
gehollden. Toen immcrs moest er "orden

"""~U!"U,dat er reed. £13,000, een derde hU het m(l.aolsOO,ej
".. ,erloren gegaau I Ala. reden
meerendeel van dat , .. lies w~rd op-

ae,[!'e1rt11n,dat he~ Parlemeot, toen het do IlOOYD..

bad goedpvoodeu ook' d.n
haodeo lijnden brandewijoToorraad

en dat d.... door eeo groote .rilling
prij. wa. 'erool'UAkt. De direktie

v.... niillde eobter .lilede te deelen, dat lij ,.. De

de belutiog tot deo beateaoden
"erd Ilitpa&rekt, .. n bod Y&D £3'1
legger bad oDbaogea; dat lij togea wijobou

unge"er, £15,000 lOU hebbea ge· Iprijl trokll:.~n
op hareo ~Dde"ijn; dat. wij, door be"ijs, dat

een der bllitendirokteureD, huo achterataat.
walllnICbrU'Irlteln.dat d. beataKnde yoorr .. d wia' 0100. Uur ~rn~IP5

bela,~ "ordon en de prijs piJhlnel
u..... "vmwo lOuc2e j "aarom wij bij
baar om dadelijk te verkoopen j

hot "aag&ieke deel der Direktie, met
aau het boold, sich oYertuigd

iodieo er oog veertieo dagen "erd

men £42 per legger zou krijgeo. en
deel, gebolpe. door .. n der buiteOM

, er in slaagde bet ingekomen bod
te krijgen, eb all gevolg daar,an, pelf ~ou

. I' I' . I ,_I Koloble opm.IA"lCtla~,pIJ eell gavge 19 Yer lea, 111 p ~ ... !
. be '()'. n volgende"1IJ,t, te zorgen. h a .. ea H

"erteld op de algem .. ae jaarJijklobe , m:!r &ot d
yelrn.aell1olll'. en bet zal wol d...... D siJD' te , t . I'

I enet' ede declbebbe... 100 opgeruimd en d
00 erwerp 1lIlll'''UU'l''U.heengingen,

AI('illillleit;jtollci albier
'4Iri __ 1'I'da toI,rend.e

~ l"It"f."iIra4'lfÏl'I! ,"tt ~iermed,a Yel'Qnt~&l\r
....... ~kk.i8f do Ir d4,
da j.t~1t8th,ergad~nn.

Ya~I,:;'!i.,.!8UG, g.ao'U04Ia t..h ~eet, DIIlDehJk
WiJ j ~bou'lt'&n'

aHatJlI ' "n nond ont.1Il00,, maar .. om oneindil!' • kwaad te ""tog
'- llreagu; .a WIJ geyen 0111811 la",1!11 'pijt te k.D'"IIdat luike ya.rk~rie y ... 'ngea lOudenlultj(84n
.... eea .. angwlujdlen..,. "
HRT .. JOtraNAL" 0 llTOLAND.-1lJ het~~~~~~~~~~ij~;~~;~~;;~;~~Si~S~~~~~~~~~"~~;~~r~~•~ ~ ~& ~ ~ ~~ ~~~~t'"I"~"'-;"'"~i:,,""·r·'''·''"tl'::r·'~·' 8aperiateJt. uie Bleato"nd d.t ,ooraaiDetiik_ch!' pllllten be'At,

8uperia&eJt- VOOI'HI'IR du Lefoll1na een beiectirde Yerklanrw:J\_~sn I~I oYer- beefe .~ dae bIj nooit een lituk had jr8te.!keod
...... bod lOOaJe d.t ID da N~ po« 0ter de Y8rdie08teb
.,. lleo1ats ,aD Sauer, OrpeD eo 00. tl11reDO'erde 10y~l.n, hr .

echenen ..... i2", dat Jooathan, dj" licb tb'ul~ IIlIn
de lijde der Regerinjl; houdt, eebooil dele Joel bovdn
beat voortre.t, door de &eutopAtri'Jtten lD.t open

lOUonh.ngen worden .Ja biineh bi j hen lI&~.

s.., I'D d"tdeh~r M..ft'llt jl"&ejtdWordt P~,edl..,
lij. ontal., al. beAmbte iu BAlutolaud te zull"D kril'
g.D, k~Dend. bij de OrpiDieche wenn Dl-etm.l bo.
nedi,ri .... yoor licb en and"ren bewllnd"IHn,eo IIJude
,~I van het b~beer der Bu_utolandeeb" polttle -'Il
be. "U d.D b...ar Gluebrouk, waarnelDeod boofd~1611
VUld..n beer Orpen, overgedntlfen.
BAlvroLAND.-Vandaar wordt Aan de Wntrla",llI'I

geqaeld d.t in Muupba'. land de orde b.>LerjrebKnd.
baafli, en aan den dranlryerko,"p beter perk jl'•• teld
"ordt dM eIVen. eld ..ra iD h8t lsnd, en dat In I.,..tI!,e'l
lI't!biOld batld~laa" raw beband8ld, worden, en luid] ~
te JIIUlrd, met brandewijn en "en rIM 'l'oorz,en. rAKI
,eeLjl;eld makea met den y..rkoop in bet kl-in Voort8
.ordt er e..n oligeJoof~li)k yerbul m.ê,led"illd '01111
IArotbodi, dia een K.fter met een -Jla&1 den k!'>p
ui bebben afil8bou""n, omdat hij, n ..t to. n het wou
jlaUi I'fIlI'ellen, HD wind bad doen opkomen die deo
Nil'en b..l..t had. Ong~loof"lijk, ... ,gen "ij. "an'
eeboon L-Mlhodi Uit lijo ItAndpunt g81i]k lI'eh,"
!DAjfb"bben met .....n mAn te dooden die nur liJD InM
ligt lieh &all b~t b..lllnj!'dar 1lo.uto.llatte YeFjtr~p,
i, hij !.och, geloo ..en wij, te FerllUlndljl om i..ta te
doen, "lit hem 'rIIn IIU e looorde,,1berOO'ell 1II0~LLot
dllner door hem 11111niend der R..1I' .. rinj!' jC~noten.

PallZRIIf VAM VK~, - I 'e b~"r IJ. li. And",ws, 'U

l'I~ntisburj!', heeft 0118 ~ Afrika".,.) een lijst j!'t!zonden
van prijcen behaald ep t!' .. ne reekt vab venduties door
bem in ~pt ..rnber en October lI'ehoud"n. Het "". (
w... bijna altijd mailBr of 'rIIfl middelmatÏ;ve k""11t-u:.
VO)Cel.truUso (I paar j!'ewll8rbol'lrd. broei't\a'els) £15
1&.!.(~enomen). Eok"le ,oll'els(huitengeaehutte r0I1'18)
met volle nder"n en in tA!Delijke kODditie, £7 stuk
(niet ,enomelI). Hamel. ill tamelijlfe ,oedIl kondl'
ti .., £1 Ja. Middelmatige en .lOageT, yao lie. BJ. tot
1711. 11d. Gem"lojl'de eebllpen eli bokken, mlll.:'er,
711.9d. tot 108. 8d.; jonge ~n. in lI'oede koudlt,e,
£2 10.. j koeijlln en IrIIlveren, £2 tot £2 15~.; koe en
k..lf, £4. ....0p "nenlld~ laat8tleden hielden d~ bb.
G80. Armetrong &. 00., yoor rekeninlt 'l'AIld"D beer
Died.rick MaHer, van Onjl'e1ukeri,illr, en lfOedi1'~'
.IMllde vendutie nn ype. Voor hA!Dele &r8l!'enIIi
191.61.; bpate,.., 178. 6J ; IIDgt.rllboic ooi len. 14&. :
AaDkelbeelt"n, YAn£lj 12•. 6d. tot £6 la. Rtot fee
Will in jroAda kondati .. en koojl"1'1ta neden. Nn de
yendutie werd de l181<welijl'ttnontb ..ald op een ~XLra
jtOl"d dinner door mejufv. Muller.

DI! OAUU'S, in hAt dllttikt K8ntani, WMr de beer
Sb"" MAllistl'llllt ill, begi:anen op bun poot t" ~p"
lfln. Toen (lnlanjrll de HoofdmlljrÏ8trt\at, KlIpitein
Bly tb hen belocb t, er oysr .prAk dllt Int<lD)II"8
dllnee~ k.ll11d konden, I'll hun b~duidde dat luike
dllnltln 'l'tH'bodeD wIlren, giDgen liJ-wat !Den niet
bad mOtlto>n toel<tt..n.-o.er de IAllk"n discuss,e
bouden en het @indWill dllt een mlln uit den .olk~,
dllAr ee~ opperhoofd nn een te atoute hnuding last
knn hebben, namen! de rest y"rkillll~lil!dllt li I mOJ'

denll6n toen !lij noa in de Kol!'>nieWIlf'en, dllt
lij nOll onder dAleltde Koninilin .aren 1118"o~lI'.r
en d Q.II jl;"An reden "'1I'6n om na te.J¥ttn waL liJ
Yroe!ler d"'4i"D, en dAt bun d~bt,,1'1 'lI'flI~lldbeid b..,
nondzu ..lijk ma.~t8 om 1..t;I~J.~ dADMIii.&eboud~n
.. £>.t lilD F,.nn 8 jnllj(t~n. tl~p dAlIrop Kapitein
BI,.tb en Fynn, die eer. h"ofd der GlIik,,', is, '!.ODd
op an 'vf'rklaarde dAt de Kapitein jl;eliJkhlld. Daar.
op, nA Il"ll ..en pll8r "oorJen ll'esp...~k8n te bebben,
1011j!' de Hoofdmll!listrllllt "eil. en nu nepen de Gal.
kII's: "waarom I 10pt bij "f'lI'? Ka" bij Fynn niet
te "oord lltaan' Weet bIj dlln j!'6tln .nt"oord to c

gaven op wat een !DenllChbern z"l1t?" !'111Arde beer
Sb"" bedankte om Kapitein Bly th teru!l, te ~p"0
Ring da y..rlfllderinj!' uit'ttln j maar de IIChrl]..er In dot
EnM_ Still' ",,"r .. Ij d,t AA" ont/eenen, ,.Iooh
nillt dAt Inlke t<)olleelen blj lullen dl'llgell om het
IWllrljenolk ordelijk te doen blily~n.
PORTUGALKN DK Z. .A. I:hpUBLIKJ(.-Het blijkt

uit een Port~be .tlUltlcourant WM~op 20 Oct, het
oode tfllktAAt nn d" Portugeeecbe Regering wet
Presidant Burlrers iD berdl1ukt ia. dat de Engelaebe
R'Igerinjl; hara Aanllpraken laat YAreo om de
invoer Ylln Bri~bA !Det dieD nn Mozamblekeehe
artikeleD op denl"lfdeu voet te IlIten 'te~len, ,dat ~iJ
"el de Mnstellinj! vlln con,uls te Pretona, mltll m..t
met quui-diplomftti ..ke bevoegdheid, mAllr ni"t diS
..IIn Trannallleehe eJnsul1l in andere IlIndeD, toestaAn
wil, en dllt lij Yanoord~el ill dllt de 'poorweg tus-
IICbenPretori" an Oelll2'01\o'er ZWl\s''''jl~b,e,1 ra,ut
loopen, "elk 1l'8bi8dtbllnl ni"t mlWr ,",t de TrAnuMI
behoort. Men "eet intlllllChl!o liftt loo min de Portu,
1l'8tllICbe11111de Trannll"'eebe R"llerinj!' hier im ....0
weten wil, en dat er "el dell'eliJk poMtjes ontdekt
lijn waar de llpoonr"g door Iran tonder Z"lIIieland le
",ken. Be CIIJH Arglt" wlAr "ij dit aan ontleeoen,
voej!'ter bij dat de heH Unger met zijn eehlkklDg o'er
den T",nsvMleehen llpoorweg te Li_bon zoo jloed III.
klaar is, pn door uitetekende introductit.-brieyen uit
Parijs loo"el al. door de BlInk VIIn Portugal en de
AI·.)rel onderstellnd ""ordt. Uit een pnrticuliereD brief
uit Li.. bon il ecbter hier ier Slede ..er.nomeo dllt
dit laatlte Ilnjuilt !Doet zijn, ~n dllt de beer Uoger
beaig i, om h,.t io P'lrtuglll e,enlt'sr lit, te IlIjZ'genala
hier en in den VrijeUlat.
K: W. Tow,....acHE BoEllItNUBIUINIGrNG._Dalll

Ver8eniginll' het'fl nnlllnlrll een y~r{Adering gebouden ,
"AlIr ollder anderen d~ heer 'V. E. Ed.afd. kennill
l111f,dat bl i lOU vfloratellen den Minister yan Op.
Werken nAmenIlde Ver ....nigiDII'le Illten YTlli'eDof de
Immll",nten reJl't hebben buo grond Mn NaLure1l8n
te "'!Thor,,". of ... 1ollbe,et te IlIten. Jl~ r.."r Landr~y
IAIl een IIluk o'Oer Iandb.,u.Mmllchinerie voor, .aarbl]
hij op bet nut ~ier !D~chin8rie.~iJ de tejl:enwoord!ge
bOt.ge ArbeidspriJlen 11'_, "edIJt'er,,"de de Ragenog
bij het I1IInl6jrj(enHO den grenllSl>Oorwel(all de beer
Inine, M.L,A., te Watetford iD bet bed."eD der
arbeidtmllrkt, ....lInt laatlltj(emelde ui lijn yolk £1 511.
.per week genn. (Dat'. die dillll' in bet land der
b1annt ..ote!) VIIn de 'l'el'lChilleDde !IOOrten machi.
nerie "erd ee"t de mAllimacbine bebllndeld, en hier
verklaarde aich apreker met ;ht't oog op Kaff..rland.
eebe t..lt'8tanden, loowel tegeo een mAchioe die lelf
gerven bond-,,"nt het gilljl' niet om hdt koorn ter.
'tobd te binden eer het eenige uren Ireblld hlld om te
droogeo,_11 tejren den .. Itripper," die het koorn nat
en week ib de IIIkken deed "allen en het dUi bloot.
Itelde aan b&derf. Slecbte enkel" soorten Tan gar!t
lOU lDen !Det den stripper kunnen OOjlatall.Zijn elll:"O
mll8imllebine, een YlO SamIleieon en Zonen, h.d hem
£36 Ilek&et,mMr "'" thanll voor minder te btkom@"
en hij bad er wil van gehad, want yoor b~t "erk .. at
drieluidjM, de. noode nou.en eD kind ..ren. ar mee
af kORden bad men lestijl; maaijel1llnoodijl'. of dOl'lCb-
machinee in KlllferlADdbetalen louden, dur t"ijt ..lde
bij aaD, daar de ml'eate boeren te weillig kQ<,ID
boawden om de koeten go..rl te mann.

E.Jf WAnaRK DA)U Ilf ItIU' YIIBNVPna. KAT.
Walden, die HD plute niet ver yan Uitebaage

_"00II& 811 wier maD no hu .. Waa, beyond dat
onder hee varkeo· en hoe&derdom yAlWleplek op
.kerea avond "" bijlOndere bewag-iog h"l'ICbte, eo
IeUe das een klem. Deo volgenden 1D0rgen g....nde
kijken of er "at in g........ eo ...... , ng lij dat een
c.ljger er met zijn grooten toon in Wil ....... vAlltjre-
raakt, eo nieta liner ~een te ....illen dan jl;elegden
toon loe te rukken en op haar aaD te aprillgeo. In
plaats yaD be' op haar IOn. "en te hijgen giDg Il;
bedaard haar lDan. gewHr baleo, legde 11&0, eD dood
1nl de I~jger. HIj bleek 7 voet ( duim IIIDg te lijn,

bet vel "ordt aI~trooJlt om oDder,de aakome-
van den buiae WIllden de dapp8fhAid der

BtammOed.r te vereeuwIgen. N_t dit y"rhll8l deelt
d. Uu.. .... 1lmu ~ een nn .. n kat in bet maga.
lijn Yan den h""r llaaeon meda, die op aekeren mur.
gen bur hAAt IUUlmaaawde eD blijkbAar hem i"ta

I wilde Jaten kijkeo. Rij Ilinjl meda en ....At IIIg hl) 'f
f"p ..peren dAt Een ""afte dooe waarin drie doode "':ttln DetjeS

Uit StoUe,. .... t elkander Waren Ilelegd. Dd klItteo ratten
J:l.egulnlt rel'laI'IfIl oVllr hare dooden maar de IOOn die man hIer tbans vindt on-

d. Wet gaarne opeteo, dat ia een bekende ,,,,,k, maar dat de
aldaar kat in k.8IIue de noodzakelIjkheid inzag ze te be-

KbYe", dd kan men all"D daarUIt Ferkluen dtt IlJ
d'Q.IIop een ge8pr~k van ba., ...... huf, afl("hlliterd, ol ....el
de" "e& aDdere katteIl lich ouderbouden heeft, over !tet

al, cia, lijdt I yaD lijken oobeJra,_ te Jae. Op "II uj4 cal,._~......

,,
•
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DINOSDAG, 21NOVEMUER 1882.

DE Z. A. WIJNBOUWERSVEREENIGING.
VOOR de t"eede maal "erd eene Wijobouwera'
yereeoiging in do Weatelij ke diatrik&eo opga.
rigt, met bet doel om onsen "ijn te yerbe&eno
ea boitenlandllCbe markteo or voor te viodeD,
en, bolau! voor de tweede ...aa1 is lij mislukt.
De t"eede ondernemiog "H VIlI1,eel grooter
OID\'ang dan de eente, maar rigtte deaDieltemio
...ua millder uit Immera bel.:.',AIgem .. u Wijn.
dépot," dat io het jur 1829 albier w.rd ge.

",' .tiobt, bragt he~.~&oo ver, dat het agellkn
'I'0OI' den verkoop.~iju "iJD aansteld. In Eo.
gelaod eo iu Auati'á1'ie;-t.lat het "erkelijk: wijn
Yeracheepte Daar beide ge"eaten, eo dieo daar
Yoor belooneode prijlen vao de baod lette. De
Z. A. Wijobou".,.vereeniging echter beett met
... ,ijfmul lJ'OO&er kapitaal, met eeo apeeiaa!
,..,_. haar. uit Europa ontbodeu e%pert, eo met
• d. wijah.id welke ledert bet te groode raD
TaO hei " WijDdepo~" is opgegaard, het oiet ge.
'bratP tot deu uit.voer 'an lelfs !!OU enke,len leg.
ger wijo, kon in d. Kolonie lel f'$ ooode koopa ...
yiudea ,oor h~ produkt., en heeft gedoreude
.. 0 IIiebiijk be8taao YaDyijljlW' een ing8Hbre.
Y. bpitaal yan £39,000 100 too eeuenmal.
~ dat hei twijf.lachtig ill of al hare
crediteureo "el t"inh~ Ibillinga io bet poud
nH.n erlaDgeD. Zij heeft ooohonlen 'fijn verbe-
terd, Dooh .. 0 oieu"e markt er yoor gllYoDden
Zij heeft lelfs Diete hoegeoaamd bijgedragen
... OPICaaing der naag. of bM dan onmogelijk is
in Z1lid Afrika goedeo "ijo te iDaleeo io genoeg
am. hoaT~Jheid om, indin al Diet in ~II rapa te
Wedij,.~ Spaa080be eu POrlugtlllObe wij.
Deo, ~ in Zuid Afrika d. nederlaag te
'-oil·· ",
n.. betijd.nia is seer Ytll'lledereDd.

Zij is vooral Yoor 0.118 yernederend, daar
wij indertijd met alle kraoht die iD OOI "88 de
Z. A. Wijnbou"eravol'Oflniging op de been hiel.
peil brengeD en OOie wijobouweDde Yrieodeo
be"orn Il&IId.. IeD er in te nemeo. Pe mialule.
~og der V........ iging heeft daarom yoor ona
'1' .. 1 io '.0 eea. reSectie teo Dadeele "all ons
eigea doorsigt.

Kaar yerdieoen wij eo anderen die met OOI
werkteu 1'001' de Wijnbou"era.vereetJigiug zou..
danige reflecti. "el P !.sat. ON ter beant-
woording ~ier VI'IIAjc de reeobiedenis der Ver.
eeuigio, eena napan.

Het w.. oop'"" yijl jaar geledeo, io 1877,
dU de Wijubon"ernere&oiging .erd opge.nr. B.... kapitaal ZOIl ee",& £75,000 lijn,
..... "erd later gereduceerd. Tot de ijYerigate
oprig&era behoorde de beer GoodliiF.. Deze "a8
de ODnrmoeidb.id lelv. ÏD lijo Itreven om de
aaod .. l.n d.. Maatschappij geplaatat te krijgen
Niet alleeo te Kupetad arbeidd.obij, m.... bij
doorreisde ook al de wijndiatrikteu. niet Momaal
maar h.. haaJdeJij~,_ V'ergaderiageu belcgge04e,
rede'foeringeD uitaprelc.Dde eo aandeelbolldera
W"vBDde In hei belaag der Vereeniginl{. Zoo

YVdieoatelijk .... kte bij sich jegens de Ver.
eeoiging, da& IDeo gevoelde, dat hij Diet, ais

de Din.ctie kon "orden geweerd, al "erd hij

ook beaohouwd ala eeu man "ienll uite ... t jaar beJflel)8DoI- .... C~lPIC)ye!8"2.0

wupeke speculatiegeest eo wiens koathare hadden:te
_uier Y&D "eIKen hem loarlen ma"en tot een derd
.. IrOnarlijlc: direkteur. )len trooeite ziob_ter mei de gedaobte, dat, hij SOil wordeo iD
toom gehouden door d. &Dd.re direkiearen.
Kaar sie. toen • aerate direk lellren moesteu
wordeD gekozen •• Iêeg dfl beer Ooodlitl·. een
Iaoogea &000 aao. Hij noemde eeDige DlaDIl.D

.. &iOIa - ID. hem baad ... af~ OlD1 t .---..

nu ge"uracbuwd? Neen io geen en
h.t dllurde niet lanr ot de Imacbiuea

sieh dool' baren ondernemeodc,o I en Engeland

af.tail4t
IIIjfl'n '"Dd •• n.I.,~Ie)I1.

V •• GADs.INa
teD lÓ aUr III} oer den
loeolvante b 'ed"'- ..erJrllderilllr
Geor,ra Ortl8ll, ..""t,,; Schmidt
Jobn Fllller'iI B IrV en l.'IlIpb@~"I,I1"lr~.,
d. ViIlie,.., lpooc:ial..~ ,

MOIll1tLBAAI·-licit. Dieu.. nnd:tr il ad o'er
Goarltlrbier, np .. pillle' door dlln Ih~r &iD Un-
gewllhn,"D lagtt: in pIAlIla ,an ~n booge brug

Ife!lltor(l •• u lfelDaakt .. 1WCJI'de't.au GaL dol lI"e1 r F. ~.~ op
een rrjt"~lje ""0 lij" PUtrJ r'Jrall.D~D mj ,rg b0-
I leford ia.:ll)nde: ecllter u,ta te breken. .

.1~laa:r!aAW-: OR DIT dil' beri)tten (private) .IJ.ie lijn oo"anjlen
tI.t lDelt bwlil!,il ill HolluDd,.... w ..1 'I tI"I(e, eeDe

I .. NAtionale &uk "0..., de T"," •• aAIop ~ rijl'ten I ver-
i WIJ der, dat ....II.nochijnUjk eeu Con.ul '000 dien Sta.t 181

n"'KII"UILJIlC lal I b.DOi!ID<t"orden, ..oor "elk .... p<>a' de hll6r G. Bor81,
I voorlll8Al. ill dil T~.u"lIItl wt)lJnRcb19, eene goede

lraoa .taat. I
hot EIClIIBllaRoU'lllfI'IIA4-TICJt"PPI.J._Er lijn tnch DOjf

OUere 'tapp'"n geo~. tot bet oprigl4jn "au ~~Ik:~Q
"Mtacbapplj, oDder bttperkte ve",nhroordflhJl;beld,

ge_/'.n .en Comitct i. beno~md nm t. lien '"lit er nil te-
re,t Keb,..t kan "otelen. IntllllCb~n ",•• de opkom.t
&<Irn'lfad ..riog VIIO led.n Yan Maa*bappil'D no
Oodel'ftand WMl' dh is aitgeri;t, bijlonder lI'erioll'.

I I Da ITOJCItJIII y"" T"ylor, te Wel~Djltoo,ia dool',. Idlln bHr lt A Ze+.r~rg, di. bij de,openba ... vei-
ID- Hng er £t,2ro voor gflloden had, ouder de baGd yoor

'81rn,ae-I.£!l,liOO ,ekOObt, wa'·.Ja OteD geringe p!1.ia b.cbOuwd
"ord. 8ommig.n tMi"t'reD dat de Welli'ljI'tolllChe
wijaboeren ,e"taDdÏjf louden gebande~d hebbea met
18lve d.n koop-&e doep. !
GUIU ...STAD Iijd4 tbana Aan ".tu!\d,. " .... "

Eea blallk. VOb&,YAnberoep loe~r. Ir"'rm onaog. iD
een ",.taunttie, bllC toeD lij jl;e.lot.o &011wotdea,
yl;OejJ om ko.t, eo &rok, &oenmen bl'm .n "e~d
antwoord pf, een N"Blnr uit liju uir, dien bij eeh-
ter door omltande,. belat w"rd af ~ vllrea. Men
beelt heID lOekeo op ~ JIIlIrkeo, lDaar Ce1vergeef ••

EaJ( Dt7rracnn te Frankfort 1111 lija opfep..kt"811.11. een pogiog om lijn YI'QU" dood1' &e malteD;
an eeD Ka.r aao de fC"el8ofba beeft liet verbangen,
"olge... lIu.,ntalr vaa, tien Mlliatr .. t &eD'geYo4$e
nn tijdelijke kranbinniilheid, mMr yoljren... etal-
geDi. ,all lijD VrolI" omdat bij ait .ijq~. 'klnk.

VAST Etol!fllOlI.-Het eigendom g ad II Pine
Gron," un den beer F. lIerbert, "erd lI'i.t.ren' iD
t .. ee ",ree.Jen par pubIi"ke ..eilinll' Yerk:~ht door tien
Iaeer O. MISIIer voor £, 1,846. IJ. Oate ".rd
eijl;en"", Vlin}let blIi., &erwijl d.D hoer da
W~ "._ .. ,",u d.. 1viN.

T"KJI IIAJfJfRTIU 1. Tl. B'e li
de "n tot 7 .n d.n ander tut 6 jaren
d.eld, eo een "ijlje; mOet haar .traf
EeD IDbn~tr il na.r het HOOJ!'eHof
I'eo Vaitacber di, iemaod met elia m8lIl'oMllO.~en,
Jood die iD f... uduilllllt! in,oInnli"
ben, "arden ..oor gellll'1d
NIRU"R IN.oLv .....nICN, 2(J NOv.-r ......"

du. d. Ville, lA! Pllarl, "'lIgenm"br;
-chulden, .(860 Jlie. 6«,1.; ~k(lrt, £218 meeater. t.
E,ert Job •• GrobbelAar, te Achter Pallrl, AllO de d
bllnd.... r; bavn. £127 I!I,; ee1JIUI~lell, dU8 te Il18t
tekort, £'18 lfSe-HelDfY White, op .a.'I~.uIlllIU&l~I,!'1:t á_DeIU

ti
'd

afd. l\f"_lbaai, boer; bath, .£84 2a·,r~mulld.'!I"j ':/. I IJ
£306 Se. 11d.; t.kort, £.221 le. lJd. den dat Ilet &all den
0Jf61LUJt 7'11 KUUlRRLIIY.- Van eehe drukpera werd

mera 'oor de BlIrnllto·MijnmMieehll boereD, boe 'gelakkill'
K· L_MJ • , edeleó LaDyoO, zichin een tobbe in de I.......eymlJD griel haddeD en hlln"ell'enl het' .allea vad een Ituk

tuimelden, bleef 4Un, Lewh, op
"nder, 8billui "erd 100 gel!well&
jl;eDden dllg il jlP.tnrnn, en den
i. er !Det Hn gebroken ~n afjl;Uo .. eA.

RI!GRJf.-Mallndllg h....ft bet bier
gend. Het w.der ""'III t'! mooi j de
mea J'egtatreeb natr on. van d. rijrtinjl;
hno_berg, lDaar door !lom Piet uekl!t!rJ
regen daa, iD plaata no hier. W.t
met 100 Hn Rej!'ellmaker doen, die d
ulf earat IOl'Ilt.-Tot dUI ..er de UTIUIocu'fue
!«m.,. m... r ",ie i, die oom PiAt die bet
kan I,,'ten rel!'61l1'D"Allr bij wil'
TI GRORaI! ia da droojl&e door frAaije

.. njl;e", i. Trlli WilielDle "I'êr ..oor d.D ~.'K".~".~
gew~ londer dd ar nel voor of -ttogen
ingebnaJrc, eli lijn Ed. U.yea en Jno. Holt "egeo.
het .teken VADle""r Tboe; Moor" me' Hn plea Ullar
be&Rondgaande Hor terW8leO. Zij halldejl Moore
'. nacbt.oplelilopt;n de meening dat bij ar eeo bit,.
~rjl; op nalliel4, en hieriD telearge.teld badde. 'lij
lich door een ete.k If."ru •• n. I I

Tit M'AaQvj!'ingen "nige ingeietenen in ~t' rifier
'1kIOr'1r6lr1"Ha bad nelDen, maar belau' een !tunller ~rd "8r-

miet, en l'eeda ~ m_ in treurigen optOjlt lijo
kleederen naar hl't dorp, toen bij, in yj.ilreDblad.j.eil
Ift!doecht, Mn ""am loopanj om te '~~o. wa~ dat be-
teelreneo lDoed. ve _Ir' wy da~ hl] met v.rd",n-' _' __'_'_'.,_
kea ...... ... .. ian d. VrijataAt een besoek Ihad ,e.
bl'afft. lO jl'Ctmeenclhad dae io bet laod der ~ bOeJOa"
klHreD overtollig "&reil. ,

,na ZR"VIft L~L la ""eden "eek "et C!eD
prachtig bal in,ewijd. He G,lovernellr ,,~ Aan-
" ..sill', ea nrklaard., na door Kapitein Mur~n.met
een korte toHp .... k ontvaolfen te lijn, de _I voor
jI'CtOpead. ~ter Il.,er, die aan hdt e,lIat~on den

&oft.t 110411',JlI'f lijn oyertui~injl; I\e
~"nen da& d~ praklitche. prediki .... YIlU~et goeda
di. tijdena deD deua Jaád pJaata .abad, weId,.. alle
oigwtrouwde &""0 yan d. d"aling hUbl ~ be.
k.. ren 108. ':

D• .BIb HO'TCEJIION,-Ko~.V_rIl, heelt
aoegeD gebd dat op eea door bem "'lll.'III~oe:Dde
nrgadad.... der Oatlicart8cbe .Hooenlnv"reoenlilll11DQ'

Franeia een voordntjlt onr
1IO.I(IU",II]".'1O &''''1 geboudelI die

lilkte Itoogen Jol &oelWaaid.
aan dil lie'" nog ~igt'r "n

,:~m~.,kt100 nid e"nil!'8 wiJlD".. en in bet Y&"",llIIal!d
badden.
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J'"" 18 .. :I() N~_ 1888.
I: •. d. 1;.. d.

AartIa"JI8leo,pr. Sba.. 0 8 9 -- 0 13 0
BIoe.ko,ol. per .w 0 0 3 - 0 0 "8

,.rbo&. • ... 0 ij 1 - 0 0 Ji
r, per lb. 0 1 10 _ O'! 1
n, per 100 .. 0 11 0 - 0 12 6
an, peretIJk .• 0 2 6 - 0 3 3

_neErwtee 0 J8 9 - 0 14 0
-Oro. .. Booaen, 0 8 6 - 0 10 0
-aaa.eD, per stlilt 0 6 6 - 0 6 6
Groeo&ellle,., 0 0 OJ- 0 0 li
H~den; perm ..... 0 2 6 - 0 II 0
Baverg,pr. 100 lb.... 0 , o._ 0 6 2
Kool, per Ituk ... 0 0 11- 0 0 2
LimoeDeD, per 100 ••• 0 16 0 - 0 16 0
PO_poeDen, përewk 0 0 11- 0 0 II
!IaPeë per boe. 0 0 1 - 0 0 1
Hlldija.o '.. 0 0 04- 0 0
Uiju, 1 • 0 - 1 ,
WOrteleD, per 00. 0 0 1 - 0 0 I

Zahrdall, 18 No,,,mber, 36 Wagers en 61 Karren

'''ZUID AFRIKAAN"
ALMANAK.

TEGEli het Nieuwe Jaar zal een BLAD-
ALlWIAJ in verband met de lO Zuid

J!tiban" worden uitgegeven. Daarvoor
bestemd.: Advertenties moeten voor den
15d. l)I9IIUi worden ingezonden.

, ;" "\~, ' HOlDYR i REGTER.
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1 • 14 en 1, OV. 1,88-J,--on ( nuzli:s Ka LB.)
ha . ers 0 0 ~, £"2 10 .0

) 0 0 tot ]7 0 ~':10 0 0 tut 12 10
Ji! 0 ij tot 16 0 U
111 10 II t 12 1,1 P1 (j 0 15 I
6 10 0 9 0

ti 0 tot s I .,
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ONGEO&oNAt \REE8.
'& '".,W.et Strantf,

..-'. ., Nov~mb..r 1882.
4l_ mn RmakUti.r. .' >~".
Ilijotheer,-Tot mijn.' t.JeU'tsteJlinll ontt:ie,. jk

I!.aa.,en een brief Yan Stelll'nbnech no een,1'n.l\d
6t hij een geepT~k te Stellel>hch M~elfDdrd hll1!
otatrent delJOhi&te alhier dat bem biJn~.~,;efl4
IWI ,em.ah. Zqjke gl'spreckbn It'llln mlpo ..' ,~
heln;.t Mn dMr ik er IChade door moe' "lijden,
Batit W1UIr dat er een jle.. l ,an pokken in bet hui.
.... den Ii.. r J. GraT, te So!!lenet Wfll, "", mbr _hJlftln".IICUIIDl"'''~
,. dochter '"n den beer. Grar! di.•. in mjj~. bni. it,
..... ,6ór d.t jle",} reed. III miJn hili', e~ !IJ .Ra ~II d,~ok:en(l~
CUe" lijd Diet in Mnraking mee ha"r fllmJlI~. Zij" wllllell',Je
ft lijna twee mMDden bier. W"nneer Ik .eder
llalk"lCbADdelijke IIISt.rtaal hoor 1111 ik de flltt!lIUIfl
iii l'efJ'Ut1 nnolgen.

F. ROBEB1'801f.

'Onderwijzer Benoodio-d.·
-_ 0

.A PPl:,TC \TH:S Vll<lr tI~ h,.trekki,,~ VI\'\

....f-\. ,~N,Il!';,RWI.lZJi:R bij de '2 I,. ,\ hs".
rnru.r ,1\.,15; ~CI·H)OL te 'Bl.INK W \ 11';I{"
STuCK MIISl !j,OM, zolle" doo,. den ,)",j"""~'
téekt>nrle wor leu ontvalJjZ'en tot de" :?8;1~'"
Hr'eember )8~2. Sala"is £150 per jaa-. m"t
£30 ,v~~r Hnlsho~:. Applion"ten 1l1()<'t"'1j i~
Btaat EljD OnderwIJs te geven in Hollandsch
zoowel als BDtrelach.

< FAURE, V.D.M.Hertzog, StockenatroDlt .

IS N01'ember 1882.

H. J. ZOER,
IJK, Prokup6llP, Notapisan 'I'ranspoi-tbezori!'er

KANToon VAN OK
"ZUID .AFHIKAAN EN VOLl<SVRlE:\'n:

Kaltt'tilltrnat, No. 11 Knr11lstad.

W AAUCB17WRR •..
hebben lIeDe Obri~telijke I\erk,. ~e~nll.

UJ .. ,'..... ''''''I'J~., nreel1ijlinll, iullllr ~ene Goda:elij~e rn-...... _, ......
nnad opname dM.nn belo"en .,j D~Rr

woclflCnru IR alle matillbeid, ,..gtl'll~rdljl.
llI'ocua'"glllAliate Inen, steunende op: (lod.

di, :on! door 't gel009ig 11ll1,?ml!l1
..figheid leidt. Wilt beboett' een

nOIf eeu ArlCh ..ffing-genoolllCbap P nal"J)rol)ieel'U
nieta Mn tt! merken, en kon het
doeo, dan .....re het nog ten een~n

OIHl1"~tdt!l I
lWu";"'tm wordmt I:w:ocAt dit lItUk over te

Jones, Cosnett&-Bal~
KAAPSTAD EN PORT ELr~M3ETIl

Openbare Boekhoud~ Auditeurs, Make
laars, Land •.en Boedel.all'enten

Administreren Boedels, Insolvente
en andere. Maken Boeken op in en
buiten de Stad. Sluiten Leeningen

beste Koopen en verkoopen Aa.ndeelen.
Aanvaarden alle soorten van Agentu.
ren. Alle briefwÏB&eling g~8Chiedt strikt
geheim.

Kantoor: Kaapstad, CREWES Ge.
bouwen, Adderleystraat, tegenover het
&ursgebouw. Port Elizabeth: Lom-:
bard Chambers, Mainstraat.
A.gentm -- de City of Glalf/olD Life A UUrmact

Company.
Ágtmten IIOor de Guardtan rare (md Lite ]R-fMrIl1lCf

LOllll'mtlf, lAmdMl.

WesteIij~_~~~v:incie Spoorweg.

TIJJ)TU<EL VAN AF 8 AIEl IAA2.
BEAUFORT· WESTSCHE .HuOFDLIJN.

'T IS NIE EK NIEl .-
Bo'eu'Allt·i,18 NOf8mber 1882.

Aiftl dm lWakteur. .
Mijnfleer 1- v." 'ertebeidene k,mten "ordt ik be.

ecbuldijld de IICbrijyer le zijn nn d., briefIjD ('Yer
Buatm.ud en de- nieuwe oplllidinjllllChool te \Vel.
Jh,jton, geech",~e~. uit de BOren vallei.. .

Nu "ee~, IIllJnbeer, dat ,oljlen. edlteun eu-
qaette gij 81'eumin &egt .ie de echrij"er niet it, .1.
wie de IChrij ..." wel i.. Ik hoop e,en"el dAt
.ijue braebuldiltflra mij zullen ~eloofen ali ik nr-
klaar d.t ik 'An ,enofmde briefen ni_II "eet. ..
Door bonneta&llde in IJW blad te plaatsen .101& IfJJ

nrpligien

PER PU
I~'EEN VIERD~:

als .. I;>RIEHOEK.":~
. . Il DE aELFT (t) ,,Zo! 'als lt llIOLLF.ONTEIN." >j
" '. qeze Eigehdórnmen ~e ben

twee F~tsen~ in 't Uistrikt in.

:.,'.;~..~OSS --~~EDEa:F;N:
i 30 Mudden Rog

lQOO Za~~eJ). Xaf i

.00 Sla.gtvee: Schap~n
:60 Ossen en AanteWlJ)ee!st~~n, (in goede conditie)
: 8 Welgedresseerde (5 tot 8 jaar oud)
2 PMI' BrE?eivogels

'10 Jonge Vogels (3, UlIa.c"UU'ull
2 W'~enB compleet
1 0pQn Kar
1 S . Tuigen
2

[tels,
z er

STATIONS

10 2.5
10 .w
p.m.
12 25
2 ID
2 35
:l 35
5 Iii

I

DE LA WAAI.GODSDlENSt ONZER DAOEN:i II, .
1 "Zij mAken hunne gedtlnkce- .' U.~aa.1"'lIIIU",,,,
i dllia breed." Matth. 23: 6. '" Deuren,

Állft d411 lUdaktlJlU'. duim
Mijnbe.ir,- Voor.f "il ik.u danken "oor de opnlllDe voet 6

...0 mijO£ri!l'l!n brief. .Laat ook dit ecbrijven .I.".p, '
een ~1.. tII \\pden. . " '. <

'f Zij akên bunne gedenkeedt-II ~reed. Om dIt 0;>41.1"1""'''
urwijl ~o..r den Ge'lIgeoden HeilAnd den J".ui.
.eeechen ibuicb"laart t,oell8Yoell'd, rill{t te YBn).Mn,
mQ!!ten ~jj NUIll. 15J 38, 89 en 40 1II\lelen.' Zie~
hillr boe h~t luidt: . "

" 38. Spr ..ek tot de kinderen IsrRëls, en le~ tot hen:
nllt sij "cb euo..rtjl!8 lIlakeIl alUl dol hoeken buron.er
41eederen. bij hunne g~.laoblen; en op dOl In'Jo!lrt,Jea
des hoek. lullen lij een' beme',blaauwen draad
lellea. ,
39. Eo ,bij 1111 ulieden flan ds .noertj~. lijn, opdat

gij hst un.i~t, eli aAn AIde jleboden dll8 IIB.ItRKN
gedeukt, ~u dil! doet;. en gij lult nMr uw blll1t,eli
naar UWI!:oogen niet sporen, did gij lijt uahoere-
re de.

40. Opd"t jl;ij gedenkt eo doet al mijne geboden,
en Ilwen God heilig ~jt."

Wij li~" hier dat Israël een b~lDel.bIMuw.lln dr.AlId
op de 8~rt.i"8 moeet letten, als eeue h~ruinerlllll.
ow aall dp~ Gods jleboden te gedllilken, ook aall htlt E
/ut'ligen 11" den Sabbatdag; WAntesuille rersen b~~. L)"
iler op .,n~~n wij d.t eell m~. om Sl\~ak>nlbelh., ,
jling g81t~OIgd Wil&. D., -leeael naar dl"n be~.eI8' •
blMuwen i draad moeit lien om tocb gem 10lJ1I te voor de
d"i,Vctm, ~tAat dAar niet. Trouwen! .11111\. is o(~ki!1 Tollen. te
g~d~lijke i wetgeving nergene verbodeD. Uogh dil eo Fra[1801~b()8
ter loopa. l bet jaar ei

Wat de<ilennu de Farizeëo 1 Die, OlDfRn de' men· 'ed
echen lI't'zien td .orden, !!laakten dien blaauwen I ..er 1'1\n
drMd bruR: wij lullen mllAr leggen maakteo er, een hUlB,
Mnd of lint nn. Zie dlUlr de oor'prong 9an bet bekrooDdt'n 1'ellde'nLlLr
Bl.AAuwK 'LINT, dAt de eillellgeregtige Farileën in
de aagen dH ZIlligmAkera dropgeIl ; en dat Hij niet
aanprell8, 'PIlArWMr0ger H,ij ben li.in regtmatl,ll' on.
lleDoegen till kenDen gaf. E<lndl:nad Wll8 hst gebod, namon op
een lint cif Ixmd,.~ ~ter, (!Ie.WAlbreed .en kon . ekeord
beter gelien worden i Ill, die Farlzeen, waren ImmelS 19.
be:ilig8r d~n ADde~remenacb8~. ~i~ diaD trotachen "UI,.lJT"'rl'U v
Farileër prut op elgeoe geregtIgheld, daAr elw8 naAr, Ue
<ien te~pe, strippen j of berk~nt gij bem ~iet "An lten of el
zijn breedetJ gedenkcedels, Mn ZIJn blanUIDi' lint 1 Dd
man is ol! W&jr OlDte liAAndanken: "dat hij niet
100 Ilecht is lila Andere ménechen." Sta 0.,111 uit I
deo weil. llenMkt niet tot hem, want hij il h';ili.
ger d.1l gij,: dee:oo~dige tolieUllAr! •..

De blRftuiwehntJl!amenechen, Waarvan WIJ In onzen
tij,1 '00 ,,,elI boorep, bebben-kon bet ooit doller 1_
diuellde ttk.ten uit GO~I Woord gekoaen OlDhet
ecbriftlDllti~ der beweging Mn te loonen. DMr.
lDede bebbemlij licb lelf lI'800rdeeld. DaLer ,an zulke
lui ia Engel$nd en Amerika gevoud,," worden, i, 100
neelDd ni,,~· maRr dat leerMre onler N"d. G~ref.
Kerk, b.". ;'een Murray c. 8. ja, een Prof. Hofmeyr,
die OOIe j<!lnge~ee",,,ra m~et "~rlDen, dR~ .D1aRllwe
Lintjes-dragen Uit de Scbrlft w,lIen bewIJzen,-als
dRt Tgeen Jfetterij i~, WAtil bet dAnP Het wordt
boog tijd dil' dezulken bij de Synode Ranll'eklaRgd
worden, wellien. onzoiverheid in de leer.
Het drAg~n 911nden te bemelsbllllluwen draad" _s

ISl1l.ëlonder de Ceremonieel! wat, onder het verbond
der ....erken,! gebod61l. Met ~et nrzoenend Iqden
VRn Christus WBI de cerelDomeele ....et ecbter geein.
digd. "Hij' WRI bet eiDde der W&t." Het verbond
der jlennde. WRS in de pluts getreden. Nu ....Hren Tefcbers"
de • ui(erlijk~ cer&moniën RfgeecbRft; de bedeéling Voor M
dfl Il. Ge~et~8 .a8 ll~komen, en daan'lIn legt de onties zullen
Heer (zie Heb. 8: 9). Ik:JI1 mijn~ Icettm ill llUlI I
rerunnd g~1' en in hU1Ine hm·tm :al Ik die illlChnj.
ven." Daar .is due R'een~pr.ke m'~er 9all den " be.
mel.blllllqwe~ draad," veel minder vftn eeD blAAuw
lint Rl. lI'edellkcedel te drllllen. Even goed kaD men
de besnijdenjs en de offerIInden w&er in,oer~n.
Kortom de beele LRwMi'godadienst is niets Rnders
dan een lerugkeeren tot "de wet, in iDz.ttin~eD
be.wnde i" een terugkeeren tot bet oude FRri.
zeïsme. Gelijk de eigenll'erejllige Fari leër in den
tempel stripte fust lijn blMuw lint, m&t zijn bree.
deo gedenkcedel, om voor zijne volmRnkth.id te
dllnken; 100 e~pt nu de blRRuwlintjeemRIl. (Jf vrouw,
0' jongelinjl,: of jonp'edocbter de kerk in om lIan
bet .4"ondw~l .. le litten .. Erj!'er, Mn bet Avond.
mllal wordt ~tótJ1l, Als bet JlDnebeeld fADbet Zoen.
bloed des E~owill Geprezen .. Il~drollhn ; to-iJn dien
zij ,efllcbten'l 'ferftleijen, en als bewij. waRrvan zij
bet binauwe lint drAg~n. Neer. Als de Synode I18n
zulke ontbeililring vlln het hoog H. SlIcrnmenl geeD
einde mlIAkt, 'dilll lullen de jlemeeuten Itllt f8rpligt
zijn de zflllki ter bRnd te nemen; er kome dan 'Iln
WRt wil, luike il 'foor rekening vnn de IAwfllli-ma.
kers, door wie de ergerni!IIJenkomen. .
MRllr dllt 'omt er ",n RIl men eer8t IIlIerlei elag

nn lieden d~e onze belijdenill8Chri'ten niet erken-
neo, tot "vrouwen" Ielis, bunne ketterijen bedekte-
lijk en ilpeIJ11jk in onze gemeenten tant in "oeren ;
Rls lommiKe predikAnten meeschreeuwen "An den
.. zegen," en nlzoo onle meeglIIInde Afrikllners op
hel ·d....IIAlspoor;heJpen.

Men 8no~tt lir op dllt AnderhAlf mi.l!ioen men8chen
iD Engelfttl'd bet blaau ....e liotje drAjlen. ID EnR'e.
land nAtunr1ijll, dat meer millioenen Cbineel81l met
orium .el'J"Tftift I Docb Wilt 'e1t dnt, dat ie om.
Irent 1 uit de 2~ inwoners, kinderen ramen gerekend.
Zonder bet libtje lijn er in onl land na rllto meer
die geen drank igebruiken. Kinderen, IWllkke 'flOg.
wen, ziekPlijke;, predikIInten en tulke lui mAkeo 'oor
b.t fP"llOtste ~edéelte het BIAao·wliDIje.lejll'r uit.
Hoe IfMt hel ,toe 1 Eeu '''0 die IIfgezallten, (soms
maD en vrou" beiden) komt b.". in eene meilj~8-
ICbo.>l, speelt dR..r op (len concertina een liedje 100-

III.: tt.A. drullkfwd "ellClud hi~ cllurl," Mme," houdt DE Eigenaar V&I1 bovengemelde [Plaats, van Woning staande te .t!f'n ftaneprllAk' o,pr de "oorden" Geen cironkAllrd h ft d .tJ d te k dO.' d Id PI .
..n••,,,,"",,,,,h.m.I .. '"''''','' .... ~... ee en n, erlOe e en e ~e.utonzeer ,ge,:,e e aa~8 uit de
kinderen trllnen lJit de oogen met de IIf,igl!!lijkatil VERKOOP EN, dle dlentengevol~e aanzoeken zal Illwachten ~ot.gerbAlen. Tot ·IOo,er kiln het nog galln imaar nu EO. ~

901llt dAarop: !"O, kinderen gij mo~ttoch nooit, lJ DEN' 30STEN .OVEM'BER' 188,ooit wIj"'n,'", '''',,~h''''OW;j' ('I '00'" ru , . .'
I 'e kinderen mpelen dit beloohn ~Dde lint jel "or· d'V ......1. I

den uilll"bllllld, :~n WRCia een kind 1-Gretijl aange- ,rau AA:r ... ·OT1'.OI . TJ::NZI.,.lfl::. ~A.TOaZ, CAttI:DOH. .
noroe.n. Pil op ~e boret (Jf deo arm geepeld. Hoe HO OLOQlES 'lT RHOEK . I .
m"'; .... ".11 ~;j ,;J' ;. " tb. Mm," """"m",,' "'." DON r. E , ",. gr.oot I 800 ooorge n, beplant met W ïngáard,
'~l'xe!len RI~ locjdlln;g een pled~e, en het IIIwllai be. Klokken e!!1I1a&,. IU'S, en!,., soort. en Vruchtboom,. en, Popuher-I en. Elkenbos.a.chen, heeftglnt III de Dleuw.bllld9n : "Groote legen te ...... 200 'c" II(~ .

niell.we reeruten ~001 bet leger! enl. eOI." De lintjes U Uitverlroopin te in Klel~rond 'Voor het aanplanten vanlee~lg ge~l WIJngaar~en en fraalJe:
cut in pnlper l~gtÁl. de pledjlekaarten tot glll~ om . vaf'"p ,g g~,. ook volop loopend. ,Water het .. gJ,heele. ~ Jaar door, UIt Bergbronnen.in ~ell liJ8Ljll ~tjret le .ordllll, wordlin in Kods WIk hi kk r ..
dienstige tijdechriften in Engelllnd t~ koop gepre- R Cid N'T . atermo en an .. er gema. ~lIJk ~pg~rIg't wOl"de~, the goed betalen zal.
aenteerd en dllanlln dragen dIl B

i

llau1I'IintjllSllp 'Sle· ' .. ",' ,'.' " '.' De <;lebouwen . bestaan 1U eer meuw opgengt Woonhuis, dubbele Vlen .teedl. een foorfllid bij zicb. Huune onkoeten k P cl d . d' b d
worden DALuorlij door kullekten, giffen en ga'tln J El rIJzen, le lepmg, III en lll~uwsten smaa ge OjU W , met de beste Materialeo
'"U gereherWAnl n, het "erkoop8n "nn ~kjl'S 8nl. ten vollei'zijn gemer~~. Buitengebouwen, St~en, Muurkral enz., alles in <,le beste order. j
goedp;emaalu. Zdo leiden dil! lui een lekker le· ". D Plaats heeA t . d' b" Il' d 1''''J'' "j. h.dI, bl" .. m,,,,",'uq ... ;.... 0 dd' .• ' ., e· ., ex ra .e IJDa a en on er Dopen ol W
h.' "'lo Mol. hlj 1"-dl. ,r di" H;U' •• W~ n er e :DJ~ eeDlg~ kunnen gebrag! worden, Indien kunnen er gemakkelijk :6000 _
reld rond en ~okken de WRfegeJoo"igeo, die op allerbeste die wordep Een en 100 Stuk. s 'Groot VeEl.op I . het geheel

e
J'aar door. De'b"t Toetlpoor> d'r bran 'ToorYAderen.. de oude pa. niet meer kk I 'k

den" (Ju. 6: 16> be""ndelen en 1I'!!lkedie dWIIIII~ per an gema e lj 10 twee Plaatsen . verdeeld,

lichten nM ,ol,f~ "illen. dag voor of . " De Konditiën, en termen van ziln gemakkeliJ'k, eh, teLe_t, gij die iDOjl'het lpoor der noma ,ader.n b.l d k .d ol

drukt, 1_" ik Yellloek het u' yrieodeJijk,,2 Tim. 8: 1 '>, lj ue~ on erge tee en e, ' ,
enl. daar ,indt iij ook dee bewejlillg voorepelcl. ra' .
.. Ziet &oe da' D Inifm&nd "erleide, hel konillkrijlr ~ F""L '.......
""'" ........ m;' "''''IIi' ......," '~ "..- ,>UI q •

GQU'OJUlO&D. Caledon, 2 October 1882.

P. J. CJLLIIr, O.loon.

BET HOLLANDSOR TE SWELLENDAM.
Swellendam, 16 No.,. J882...t- den &dtzkteur.

. ::Mijoheer I-Tot gen08llen VIIn .. leo, jil "ene"eg
.'Dleea&ein.onera nn djt belAnjlrijk di.tlÏkt, ~n'
ft dier-bare moed~rcaaJ, hilt Hcllandseh, .1 meer en
Iieer onder ona tOI Il.Ar goed regt le komen. Dit "aa
oD1!er lInderen duid~lijk &el'jlis\8renbij de eenle lit.
Unit nn den nieuwen Afdeelingaraad op te merken.
.• 'ledeu lijn, met uitzondering van den ,.oorliUer,
len O.O.,allen volbloed AfrikModen, die foor omtrent
clillelfl Eogelech kunnen .preken of ,ellWn.
Tbt onlll groot~ verwonderin, , en ook tot Ont jnoig

.'noea-eD, liet de Voorsiuee niet alleen hilt reglement
del Raada in bet Hollwech leun en glIl urlof
aan de laden 0111in bunne moedertMI t8'8prl'ken.
mur ook tr.chlll! bij iicb nu en dan io h"t fJol~
}andscb uit til drukken, Rejlt lOO! Lllng 1l"llIden
1110eetheL reed. 100 lle.eMt lijn.

'Vij .maken ook nu en dan bet jlenoegell oose m~=
urtAal van den MAIl'Ïet wtOlOIlt>hooren ; •• nt WIJ
hebben tot A88illtent-:\lAjliltrant lien leer knapp"n
Alrik!l&nder, den herr Bergb (die eerlijk nrdient ome.o. eu R.M. te lijn), en het ia ons r~jll AMgenfllllD
eel dik wijle ,oor betrokkene parLijen leer brnrdiJrend,
om buo laken in het Holllndecb'll! hocren beblln.
delen. p •

Hopende dAt het een en Ander et.ppen io de relftl!
rilltinll lijn en dllt II'Ï i een plaatrlje foor dele weiOllle
regell'D in uwo "eëeru en veel gel<llen billd zult ,er.
popen, blijf ik

EIIN VRIENDVAN REST JtN,BILLIJItBRIl>.
P.S.-Wlt il er "In de ,"lscbe tel".,-rlimmen un

de jingoee omU,oL de drie bonderd gt'lneu relde boe-
ren geworden P .

AAN WET ADRES V.~~ EEN LECTURER TE
GROEN EPUNT .

(OVER DE VEUWREN 10 STAYMEN).
HET EFRADlIETlSCB HE.BREEl1WSCH,

(of DE OEAXGLlZEERDE WIXDBREKERS).
Nu i. de jlroote naAjl beslist!

JI"r EnllelAndr.n btRl ie bllilijl !
Men heelt zicb dRllnan gergtwiet,

En ieder ..eu jleloo,' bl!t veilig.
.,Zi.j il de trial van 't heilil{ volk

TOL" wsrelJI beerlCbappij ..~rkoreD ;
VAn 'I Hoogsten tere de eedle tolk;

Guonll'en zelfs d.,or de En,18ncboren.
Heel de Mrd spreekt e<lnmMI Enllelsch, j8,

Dat scboon Ht!brlltlowech d.r Efrllimiet.ell.
't II nn betli., ; nu uI weid",

BI' Britecb Hebreeuwscb gRntaeb de fIIIrd door-
..listen!

't le DUbelli,t: Hoor boe dnt kwam I
.o.IIr lijn, 6 Mld, '!Veldertien ....ourden

W IUIr,naar de .pl'fta.k 'Illl J udllRllItrIm,
Eea , en h "ooraan behoorden,

M.ar, die in ElIjlla.d .. 1;",,1gebruikt,
Slecblll met een, jleepmken worden.

Let nu wel op: (wllnt wRarlijk 't ruikt
Naar wijebeid '11" tien booller order I) •

Men heelt bedlIcht dat de Err!limiet
~ lila, beeft uitlle8prok6n :

Oue il bet klAllr,RIl ieder liet,
Die Tan het liéhCniet ia geratoken

lIer negentiende eebittrende eeuw,
Di. Ma geen kleinljlbe~n blijft kleun,

De Briuenulllder i. Bebr.euw,
Ea moet h~el 't aardrijk "eUen jle'8n
In 't heilige Ellgelscb klAnkgeluid.

Men br!to,gt nu in: die dertit>n woortl&n
WaariiI bet gIInecb'bewijs zicb eluit,

Zijn uit het Oaeten DAM bet Noorden,
Door til) fan IIndre 9.>lken been, '.

In 't Britaehe woordenboek gelromen
En hebben Diets d8llrmeê gemeen ;_

MeD br811gt900rta in ... Weg met die droomeD,
WIlarmee m' in "o~gren, dommen tijd

Naar "aarheid zocbt en vaate reden I
Wij lijn no al die moeiten kwijt I

'V!j ZijDmet 't teilltm reede le vreden,
En rOflpenonze d'wRnglucht oit

Door kracht VAD millioenen monden,
Wier groot geta/genoeg beduidt

D.t 't w.arheid is Wilt "ij "erkoDdeD :
Hel Enge}ecb moet Hebreeuwscb lijn, wllnt

't Hebreeu"ech il de ecbte tanl vlln allen
Die, uj~"n menecbpaar 'oortgeplllnl,

Nar rer&.4* par.dijetaal ecb&lleo.
Bet EnJ.lACb i, de taaI der aard,

WaDt 't "'iftiend deel VIInaUe menscbeD
Spreekt Engelscb. Voorle ie 't óok "erkllll\rd

Hoe 't wMrbeid il hetgeen wij "enecbeD. .
BekrachLiRd i8 't, het Britecb Hebreeuw8C8

la, Il. wij 'l bebben "oorgeechreven,
Na op lijn echt negentiende-eeowech

Toa lijD "olheilig regt nrbegen.
Komt I laat 0118 nu op pcbten trant,

.En rede en menechlijkbeid vergeten,
.Mel "aardig B, ittt!nlllDdlch veratand ,

Oua met die glorie welkom heeten!
De glorie '"0 bet Enjrlenwoord

Sttoemt uit de Brilecbe IÏjrchllllmlvolbeid.
Hank, .. ale" en " p·)lter", en 100 "oort,

En" beef.t_x, puddieg"-Len' de dolbeid !

,
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;Prijzen,
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open, tegen bij~ondere
n hunnen Voorraad:
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UBLIEME BL(:)EM V
WAVEL,

;In" -.""......~.en: Groote Vaten.

!l'l'R.ntllnn'1;hfI~oTl)'fIl'l GEORGE 'ND[AY~1&,C
Piketbergweg
Tulbngbweg
Oereswel!' •
llreedBri vier
Goudiniweg

Aankomlt Worcester

5 20
5 42 ~ 52
o 23 l) :32
6 54 I 10 2
7 26 I Il) 34
80,11 0

i II.ol.
12 Fj

12 .5l
1 30

I 4 0
530
6 .37
7 45
750

9 °

, !

V"rtrek do. , .3'10 '
3 50 .
4 32
7 0
7 40
8 47 •
I) 55 ~

• JO 0 i
11 101"
8. m.
12 30 '
12 60 !

Hexrivier
Hexrivier OOllt

AAnkom8t :'IlolltlljlUWPg
Vertrek do .
ConsIRool.

Annkst. MntjesConteia
Vertrek do.
Buffel8rivi~r

HEBBEN 9NTVAltlG~N

beste Bloem van Zwa el,
Qoet:,Scbooi. EENEltWU. . In Vaten van 200 Ibs. en Kleine Vaten van 100 Ibs. elk.

' b~kw~m iu het Holl'lndleb, H hin" ; h 's h I..
t
z .' '''kk J

" OU"'l A,C'OI'JlIlC OppeD, c ac~ eisen en >:'1 e 8.werk ·en Muziek,' voor bet '8ala· 0_1._ -!ft""'h Sb' B I Jl' L' l_

£0 I ~,._ aren, or y 8 en nr~on ell .ln ,S .rauriekant. .
ig pond, ( ?O) per jaar. i ndien HelD~gdraad ;met stalen punt~n. OVflltl l:3taal, elf.m Gegalvamzeerd
t.e leggen) een "_ EleJll!entary zoord Gevlochten Dl'aad,' ~wart Draad.~fi::~textta betaald, e~ ~ppli. Kaf S~~achines, in ~roote vltJjiatie ..opr band. of stoomkracht.
tV8ngen wÓrden lot }"Jau; 1i)8':1. Oegaltanu:eer4 Draad NetweI1k, VOor groote ou kloine ombeiningen,

• I 'i KopstUkken vqor Draaibanke~. :
VENT~R, V.D ..M ,'; SnelltrWater "i1treerders, Maqganon'il Kool Filtreeders.

~",alrAtJlrl·Rder Bl'rkly.Ooet Sc~ool. IJaeren Ledek&nten in soorten, IFransche, Half Tester, en met vror Stijlen.
' , Kook ~achels 1n groote verscheidenheid van £2 lOs.' •--;-1---'- i '! i

·Huis !.te 'Bn". H111DEWflEN PA.KllUfZEN, 15 GllAVESTRA.AT, KáAPSTAD. .

..,..-:t:1".g",. H.i.;... ; BRAN,.DRAM'·S BEQ~,E ~BLOEM VAN ZWAvl.[1L,H C. F.. ~EYI!RS te So~erset . IJl ."
Xt.l'llnn, annex het Hotel vJ\n! ]'iej. In Vat~n (met IJ~er gebonden van lBO lb. en 1.EKSTE&N, is HUUR voor de Maand De.cem· ..! r

ber. Prijs £6 -Doe spoeJjg aat~zoek tenlKan. • : ! Kleine r aten van lOO:lb. i
tore ,., .I. J. MAItAIS '" b.. iALSMED £ , , i

--t------..,,---,-. • PEARCE'S BESTE BLOEM VAN ZWAVELoPIlij,. T~ KOOP BIJ , !
--.---'" i J, G, STEIJTLER & Co., Iere:~~,elC,ellde isi' voor,*~men8 ,haar 28 St G t i

op te geveq,en Vpckoopt Aill nit .. ~orges raat.!l.:'::""<'''u~"n Voorrand: . , ...

HE K E NIDMAKf::NG.
·OONKERHOiEK
; . Afdeelink CALEDON.
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EENEOPMERKING OVER DE AFSCHAFFING.

Mij!lheer,- Wanneer men een droDkAard tQt een
onthouder JIlllIkt, is daarmeê d..n iete gewonnen?

t>wale YnRg! 1111menigeen leggen die niet 'Ilr •
der onr de zaak nadenkt.
Maar de YJ1I/Ifl" i. in '~l!'ebeelIOo d"aas niel.

: Zek." in eeD natuurlijk en tijdelijk opligt i, er
beeJ .. t gewoonen. .oil' iemand die altijd bij lijn
linnen il en in slIIat aID lijDe liken te b.!hA'tigen,

~ "t!f'1 beter af ia dan eeD IIndlll' die licb "oortd ur@nd
onbek_m mllllk, en AI meer en m~er ongftebik!
wordt om als een "el""rend en fAteoen1ijk mau door
de wereld te komen, behoefe geel) be~, mMe is
men hierdoor nu welenlijk gerder )l6komen P
1. er (jU8teJijk iets gewonnen 7 Jl ierop komt

h.~ AM.
'WlII:neer mijne predikinjl en germllninóf liet middel

m.g zijn ....anrdoor de geelt der eeuwijle ontf.rminlC
dell dronk.llrd treft, 100d8t hij zijnt! londe "edoeit,
ft in de kncht der liefde Gods zijne kwade ge-
WOODteoverwint, wllllrbj bij uit "erechoonbare
1'OOnigtigheid ,icb jlebeêT vau get'ltrijke dr.nkell
onthoudt·, in plAata Vlln Ille! j!'800Tloufde matighfid
Gode edele gu. te genieten ;-wflllrlijl!, met:ulk eene
atachlffilljr, die in de bekeer ing ten Inlln haar oor-
epreoll' he~fl, ie roei wat gewonDlIDi foor den ontholl.
<{eraIlu, "oor het Koninkrijk l'~l.
lIMur wanDeer ik d.n dronkaard weel oYer te
IiiIen om .ieb bij eena ml!oschelijke gereenijring ain
te duiten, en lijn!! et"rlucht te verbiriaen .. n bet bou-
cleo "An eene oYereenlromst door die Y8r~eniginll in.
a-teld, looda& hij lijn onb6keerd en Goeie 9ijandÏf

;, hall in du menlCh gelaterkt, eli in die kraehl een
onthoudIIr wordt, en in plAata van een onbruikbaar,
"II bruikbaar lid Mller in bet booze li,gend. eD

• tDe pde ~"'p4lIjllrt lD_tu.b '1 ..

B1UtN

Vertrek no Dllrbanwell' •
Jl II Kraaifontein
II .. Klipbeuvel •
II "K alabMkraaI
IJ "Am08kuil
" Jl Abbotad&le -

AAllkom8t te MAlm€lllbun'

TII:nUG.

'tertrek ... n Malmesbury •
" Abbotadal" •
IJ Am~uil
" KalaOOakraal
" Klipbeuvel •
" Kr~ifontein

ARDkolD8tDurbaoweg

I a. m. I p. ID.

.: 8 401 4 60
- i 9 121 (, 20
-: 9481663
• , 10 231 13 21:j
• I li I

· i .• I
- i 10 5.5' 7 0., / ,

/

•L m. ; p.:n .
6 cr 2 0,

, "
II ,

6 38'
i 13
7 63~
8 1.1

::l 37
.3 II
3 50
• lO

LET WItL.-Waar de letter il 900rlroml tegeno~er
.een Station, houdt de trein "Ileeo op &18er pMSII.
giera in ()f uit den trein willen gl\ftn.

De )'III8811g1('nnMr ot Tlln Malmesbury moeten aan
de Durbanweg J llIICtie YIIO trein "enn_leo.t_

Gedrukt bi(tlWTll6y,' 6IJ I,'ei/wr,

No II Kalteel·llraa.t /(~tad,
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P. J. OILU.,O.IOOO.

EENEOPMERKING OVER DE AFSCHAFFING.
dlIII Jm Redakte;.t'r.

Mijnbeer,_ WlUlntl6r, men een droDklW'd tot een
onUlo.der .maakt, is daarmeê dlln iete gewonneD P

Dwaae vrug I JIll menigeen leggen die Diet Yer-
der oYer de zaalr nadenkt.

MAAr de YI'III4riii in " gebeel zoo d"Me niet.
: Z6ker, iD eeD natuurlijk en tijd@lijk opli!!'t is er
heel "at gew"Datln. DAt iemllDd die alti.id bij lijn
.ïDDen Ï8 en in etllat om .ïjne JIIkeD te b.!ba' tigen,
Teel beter al is dllD eeD lIDdel die lich YOortdDr~nd
onbekwaam lD1Iakl en' III meer en m~er ongeeebilr!
"ordt om als eeD "elyarend en fat_Dlijk mail door
de wereld te komen, behoelt geen beCoojZ',mAAr ia
men hierdoor nu wezenlijk verder ~ekolDen p
h er (jtelteiijk iete gewonDen' J1ielOp komt

bet alUl.

'WlIl:neer mij De prediking en YérmaDin~ het middel
DUg lijD "aardoor de geut der eeuwi~e ontfermilll'f
den dronkaard treft, loodat bij zijDe londe urfoeit,
en iD de incht der liefde Gods lijne k"ade ge-
....oonte overwint, wMrbij bij uit yeraehoonbare
Toonigtigheid zich gebtlel VIIU Ileestri jh drADken
onthoudt, in plAate Vlln met Il'tlOorlOt,fdd matighfid
Gode .dele gue te geDieteD ;-waarlijk, met :;ujk eene
IlacbaffiDIi', die in de bekeering ten ley"n haar OOI"-
Ipreng h~lt, ia ~ wat gewonnen; ,oor den onLbou.
,der ttllel, 'oor het Koninkrijk t'«l.
lIMaar wllnneer ik d.n drOllkaard weet OUr te
Iiilen om ~icb bij eene menachelijke yereeni,ing aln
te tluiten, en ~jne 5t'flUchl te verbiDden .an b,t bou.
den van "ne 6yereenkoma& door die ,er.eniging in-
gesteld, loodat hij lijn oDbekeerd en Gode yijandig

.. bau in den menlCh nrsterkt, en in die kracht een
obthouder "ordt, en in pla.ta van eeD oDbnWcbav,
een brlli.k bear lid MDel' in het boose liggend. en

• (Dt roede r"'PIIliera m_hlln PJ

.TE

E<EI
'H.J.ZOE~

VAN WIJK, PJ'lOkUP8UP,NotllpiseD TranSpoftheZOPter
IU.N.TOon '4H D,R

"ZUID AFIUKAAN EN VOLJ<SVRIEXD:
kallt!t!I-Itraat, No. 11 En"1,uad.

Jones, Cosnett & Ba:l~
KAAPSfAD EN PORT ELI;I;ABETII

Openbare Boekhoudq Auditeurs, Ma.kebeter bekend laars, Land. en Boedel.ag-enten
Administreren Boedels, Insolvente

bekend en andere. Maken Boeken op in en
buiten de Stad. Sluiten Leeningen

ze de beste Koopen en verkoopen Aandeelen.
Aanvaarden alle soorten van Agentu.
ren.' Alle briefwisseling geschiedt strikt
geheim.

Kantoor: Kaapstad, CREWES Ge-
bouwen, Atlq,erleystraat, tegenover het
&ursgebou w. Port Elizabeth: Lom.
bard Cham bers, Mainstraat.
Ápmtm -- de City of GlalfgolD IAfe A UUrll7tCl!

. C01llptmll.
AgMuen voor ik ~thtrn lire nnd Lite lruurrmCf

CompanII, Londen.

Westelij~~_~!~v}_ncie SpOOrweg.
runr -\.FEL VAN A.F 8 MEI I~.

BEA urORT· WESTSCHE HOOFDLIJN.

LA WAAI~GOOSDIENST ONZER DAGEN:.n. .
BET HOLLANDSOR TE SWELLENDAM: .. Zij. maken hun.,e gttd.lIlkce-

Swellendam, 16 No,. J882. d~18breed." Ma~b. 23: G. ,,. Uel1lren.i.i.&dakUw. dell R.doktew. '
*- ,jo .... , I-Tot genOtlll'en Tan Telen, ja verreweg , ijnb8ér,- VO(lraf wil ik n danke.u ,qor.~e 0pDllme

.... iD"onell TAn dit belanpijk dillrikt, ~nt mijn ,origdn brief. Lut ook dH I®rJlven t.T.p.:......_lii,. moeder.taeJ, het Hollandl!:h, al m_T en vjpden. .
... oDder on. tot Jau.r goed r8lft te .komen. Dil wu maItlfn hunne gedenkce4t-le breed." Om d~t
~eJ' meren duidelijk ee!'Jriat.ren bij de "l'IIe ait· door d~n Ge.egenden lieilllJld deti FllrJ-

• tin@.. Tan ,d~!l nieu"e~ Afdee!ingsraad op te me.rllen. "elJCfl~ln buicbdlaal'l toelle"o*,lld, rB+rt te UrttMD,
'. .l'h!deq, lilO, met Illtzondeung van den UlOlIuter, w.ij Nunt. 13: 38, 89 en 40 11,,1.. 811. Zie

.... " Q.O.,&llen volbloed AlrikllAodera, die "oor boe het )"idt :

'ek ,If. }logelacb kunnen .preken of nr.taAn. 88. Sp~#ek tot de kiudllreb larllëla, eo .Iep: tot hen:
Tol ODe lf1'OOtllyenronderjog, en ook tot OOI innig rij licb ano~rtjt.8 maken &an dOl bo~ken hunner

"lIOet'eD.li,et de V oorriu8I' niet alleen h!!t rel'lement IUtIOO4~rel~.bij honDd g~alacLttlln; IIn 'lP dOl.nll4lrlJ88
del Raadj. in hat HollUdeeh leien en #fill "dol sullen Jij een' heme'abl~uw8n draad.. n de I.den OlD in hunne moedertaal te

maar oo~ trachlte qij iicb nu en dan in hij .ftl ulieden IlAn de .noertj~. lijn, OpdAt
Jaodach uit te druklr~n. Regt 100 I Lllnl!' .anlillt, en AIln III dl! gebQdell dea IIKIUlKN
Jitoeet het;r88d. 100 Ife"eeet lijD. kt, eu die doet i ee gij lult OllAr li" hart, en

Wij .~u ook IIU en dsu het genoegelt oOlle moe· U"d oogen niet sporen, die gij lijt ushoere-cJertaal Tan den MllgÏ8tr4t .. toel t., hooren i want wij

h.bben tet A.iatent-\(AjliatnAt een leer knappen Opdet jfij gt!d~nkt en doet III mijne geboden,
Alri!uland,"" den he.r Bergh (die eerlijk ... rdient OIB God bdilig zijt."
O.O. 80 B.M. te lijn), en het il one fegt aanll'enaam sien hier dllt Israël een hemt!).bl~uwen draad
'p 4ik1Fijl. '001 betrokkene partijen seer bnro::di~end, anÓertjps moeat aettlln, ilia ellne holrin1l6rinjr.
OlD blln .. ken in bet Ho[)andacb te hoeren bebllll- alltJ Goda gebodeD te gddenllen, ook aall hilt
delen. i VG7I dell SablHrtdafl; WAnt eenilCe yerlel1 hno-

Hopeildé dat het een en Ander atappen in de regte op yinden "ij dat een man om SIIb:blltontbeili.
ri,ning lij il an dat gi i een plutsje .oor dele weinille geateenigd WII& Oat uraël nur dien hemals-
regelfo in uw lfeëerd en "eel gelesen blad lult 'er· draad moeet lien om toch geen IDlJn tB
fUoDen, blijl ik awt dllllr·nist. TrouwenlJ luik. ia ook in

EllN VRTKND V4N RKGT KN BILLIIIlIltID. .wetgeving neTgena verhoden~ Doeh dit.P.s.- W.t la er nn de vlliache telelframmen nn
de jiQg.0e8 omtre,ot de drie hond6rd gelneunlde bo ..
ren 8'e~oideD P~----------------
AAN H'BT A.ORES V AN EEN LECTURER TE

GROENEPUNT
(OVER DE VERLoREN 10 STAMMEN).

HET EFRAIMIETrSCH HEBR.E.EUWSCH,

(0/ DE GEAYGLIZl!lERDE W1XDBRBKEllS).
N li ;. de Ifroote TI'IlAIfbe1l1i8~I

III!!' Enjfelllndren tRill is heilijl !
Men beelt lieh dllllnllll Ter8'~wjllt,

En ieder~ 1l8100y' bilt veilig.
,.zij ie de blal vaD 't heilig volk

'rot 'i werl!ld. beerach.ppij verkoren;
Van 'e H<logsten eere de eedle tolk;

G!llln",en lelfe door de EnglencboreD.
Heel de Mrd spreekt esomalll Enllelach, Jn,

Dat achoon Hebrildu"sch der Etrsimieten.
't la DU be.liat; Dil Zftl weldm

B,' Briteeb HebreeuITscb gllntaeb de lIard dool"-
,lieten I

't ts nu betliat: Hoor boe dllt k"am I
naar lijn, () &/Ird, wel derlim wourden

Wllllr, nllar de 'praal! van Jlldall8 ltam,
Een , en li VOOTun bthoorden,

Maar, die in Enlflall-da ta ..1 geItruikt,
Slecbte met eeD' lI'81ptoklln wQrden.
Let nu wel op: ("lint waArlijk 't ruikt

Naar "ijabeid <lIn een hoojler order!) 0

M"D heeft bedllcbt dllt de Elraimiet
& al. , beeft uiljeeaproken :

Ope Ï8 het klur, lila ieder ziet,
Die Tan het licht n.iet is veretoken

lIer n~entit.nde schittrende eeuw,
Die MI geen k!einijlb~n blijft kIeveD,

De BriUenlander i. HebreeuIT,
En moet heel 't lIudnjk welten Ileven

In " beilige Ellgelach kllUJ'geluid.
Men brsngt nu in: die dertidn woortien

WAArin bet #fIInecb bewij8 zich sluit,
Zijn uit btlt Doeten nMr het Noorden,

Door tal 1'8n aDdre yolken heen,
In 't Briteebe "oorden boek gekomen

En hebben niels d811rmeê gemeen ;_
Men brengt Yoortl in ... Weg met die dreameD,

WIlarmee m' in vroegren, dommeo lijd
Naar waarheid zocbt en VMte reden!

Wij lijn nu al di~ moeilen kwijt!
,V ij ZijD met 't !C!il/m reeda te Vleden,

En ro"}len onze d""nll'lucbt uit
Door kracht van millioenen monden,

Wier groot getm genoeg bednidt
Dat 't waarbeid is "lit wij "'rkonden :

Rel Engelscb moet Hebreeuwsch lijn, wllnt
't Bebreeuwecb ia de eebte taal van 11118n

Die, uit áán lDenecbpaar ,oongeplllnt,
Naar ragt'd, paradijataal ICbllllell.

Het En~eL!Cb is de taal der aard,
Wan' 't lIIïftimlfdeel VAnalle meoscbeD
Spreekt Engelacb. Voorts ia 't ook yerklaard.

Hoe 't WAArheid il hetge~n wij wenscben.
Bekraehtill'd i. 't, het Britscb Hebreeu1l'lch

U, al. wij 't bebben voorgeachreven,
Na op zijn ecbt negentiende-eeuwach

To •• ijo vol heilig regl verbeY"'D.
KOlDt I lut OIJI nu op pcbten trant,

ED rede en meDscblijkbeid vergeten,
Xet wllardig llrittenland8ch Hratand,

one met die glorie welkom heeteD-1
De glorie TaO bet Enjrlenwoord

Stroemt uit de Brilscbe Iill'cbaamsvolheid.
lIank, If ale" en " p')rter", en zoo "oort,

En lf beef.teak, puddiDg"--l.eey' de dolbeid !

O,ernllme van 't yeTa in andero bladen, wordt
mendelijk ""ocBt.

'T IS NIE EK NIE I ~.
Bo,eDfall~I,18 No"ember 1~2.

.... ./4Ida.kt.IIo'. ,
111intieer 1:-Van. ~erlCheid.~oe kAnten ",~l'dt il be-_uld~ de ICbM),er 'e 11Jn Tan li., ,tmUIlD ",et

"~nd en de nieu"e opleidinjl'lIChool ~ Wel.
~ '@lChraIr8n Dit de BO renrAllei.
' N. Jltee&-.ik, mijnb88r, dat ,olgeo. editeull "ti-
q_u.. 'U enn min zegt wie de eehrij ... r niet il, ala
Wi. de 'echrij,er "el i.. Ik hoop ennwel , dat
.. ijne _baldigera mij lullen jreIoo",n elI ik Jer-
..... , d.~ ik nn Ileno~mde brie un nist. ""t.

Door bov.n.taaode in U" blad te pIaalaen lal& gij
yerpJigten

,g'~4fre&~cqaIJen:~n Bokken . :
, beesten (in goede coridi~ie)

resseems Ezels (5 tot 8 jaar oud)

!lelreeos<:na,l)van alle soorten . . i

, zOcials:. Lampen, K~tkls, Koffiek4nnen, Bijtels,
Verf, van alle soorten, iLijno lie, .abeDga.ren, IJzer

IlRRN. I ..é I " .é. ~ .~ ï
I oe.8: oe 5 ) .! 0r> e '0Ij;:":::1 ,";:" ~
I - ~
: -~ I ~ I !i a5: :.::, co--- ---- ....----i--+_
I , I
, &. m. 'p. m. p. m.

8 0 12 80 8 45
.' 8 4 1 12 só 3 49

8 7 i 12 42 3 62
R :'1.'3' I 18 4 18
8 42 . 4 !lJ
8 56 ~ " 4-~
9 (Jl 453
9 11 5 0

. ~ I
242' !) 18

g sa'... !) 3S'
, 4 Só,a. m. 10 lf

- I ,IJ lO Il 10
• i 6 S3 Il 33

~. ]:36 4tl, Il Ui. ... r· lD. IKlapmuts • ... i 14 2 131
Mulder!lVlei JUlict. 17 24' '" I
Kraaif'Jnteia. I ...; 12 5()j
Stellenbol'lCh 7 40

1

... I
IlaBman's Crossing' - ti... I
Vredenbnrg !7 5n ,
Lynedoch 19 ]i I
J.~rsterioier ~ lOl I
J( ui lari vier 24 ... '
Durbftnweg 3.3 1 ro
Zoutri viert. - li J 1 tj71
PJlpendorp. ... 9 5 2 0;
A.ank. Kaapstad • I 7 519 I ti 2 5(

MALMESBU:&Y TAKLUB.

Zagen,
, .van alle
4 Wagenban
4 Deelen (21
]. Lot Vel"lk
. geboden

STATIONS

t bij 9 duim) :
i en, en wat verder op den Dag der Ve

D•. J. A.' VAl'f

\' ertrek van
KlUIpst3d
Papendtlrp
Zoutrivier

. Durban ......'l
. Kuilsrivier
Eersten vier
Lynedoch
Vrt!denburj!'
Boeman'8 Cr088ing
St ..lleabosch
KNIIIiContein
Muldersvlei Juntion
Kl!\pmutll
Paarl
LadYllrt')'brttg
Wellington
Hermon

deden nu de Farileën' Die, om 'An de mee.
II'Hien tOI "ordeo, maakten dien blaauwell
breM: wij IlIlIen ma"r zeggen mAAk'-D er een
of lint Y8n. Zid daar dil oor'proDg ..Y8n het

LINT, dill de eill"engeregtigl! Faril.e.ën. in
del ZaligIDIker. dropgen ; en dat HIJ DIet
mRAr WMrOYer Hij ben lijn re~t~lItisr on-
te keDnen gaf. Een draad waa het gebod,
of hand, Will! beter, die w .. b~t4 en, kon

"orden; lij, die F.uizeën, ",aren immels
dan IIndere menschen. Zie di6q trotaeben
prut op eigene geregtig beid, dlUlr 8ellll naar

te lIJpel atappen; ot herkent gij he~ niet alln
I hreeden ,edenkcedels, aan lijn blaau.11Jt! lint.? ~d
' ia op weg om te !IliAD danken: .. dat bl) niet

100 I _Iecbt is llle andere mSDacheo." S~" heUl uit
den: we" jrenaakt nie& tot hem, want bij ie h~ili.
ger dan gij, deemoedige toJl<!n&ar!
. Oe blaauwe lintjesmsnaeben WMnlln wij in onzen
tij,l ~oo vllel hoorep, bebll6n-kon bet ooit dolldr ,_
diel~Jfde .tekaten uit Go.de Woord gekolen OlD het
eebri'tmlltJge der bewegIng Mn te toone~. Daar.
medd bebben lij sich lelf lI'eoordeeld. DaL er ',"n zulke
lui ini Engeland en Amerika gl!vondl!n word!!n, is 100
TreedId niet; maRr dat leerRAre onier NOla. Gtlref.
Kerkt b.v. een Murray c. 8. ja, een Prof. tJolmeyr,
die' ~nle jnnge !eefll"rt m~et ,,~rmen, da~;Bllllluwe
Lintjts.dl'lljZ'en UIt de SchrIft WIllen bewlJlen,-als
dat geen ketterij i" Wilt ia het dan ~ Het wordt
boog! tijd dRt delu.lken b!j ~e Synode aa¥eklaagd
wordën, wegen. onzuIVerheid 10 de leer.

Het drAgen VAn den ol hemelsblaauw6n draad" wal
Israëli onder de Ceremonieel! wet, onder het verbond
der "erken, geboden. Met het verzoenlllld lijden
VRn Qlhriatus Will de ceremonieeie wet echter geëin.
digd.: "Hij W88 het einde der wet." Het: ferboJnd
der ~enade. was in de plRal1l getreden. Nu wliren
de • uiterlijke ceremoniën atj(BechAft; de l)IIdeeling
dfl UI. Geestes "118 ",~knmen; en daarvaD leg! de
Heer: (zie Heb. 8: 9). Ik ,al mijne Icett'* in lIun
rer,ta~d geven, m in lIunne hm·tm zal Ik die InlChn;·.
vm." i Dllar is dus Ileen ~prHke meer vlln dlln " be-
mellblaauwen draad," veel minder vlln een: b!~lIu",
lint Ill!. Iledenlfc ..del te drlUZ'en. Even goed ~an men
de b~!lnijdenil en de otrOlranden weer i!lvoeren. St
Kort°ln de beele LAwMi·godsdienst ia niete !lnderl r
dlln ~en terugkeer~n tot "de wet, in lnz~ttinllen
beetaa"de;" een terugkeeren tot bet oude FlIri.
reïlm~. Gelijk de eigenjl'ereglille Farizeët in den EEN
tempel etllpte met zijn billlluw lint, met zijn bree. 1

den gjedenkcedel, om vonr zi)ne. volmMkth"id te IWest
dllnke~; zoo Btllpt nu de billAuwhntJe811Jlln, (If vrouw, lE
0' jOr1l1'eling, of jon~docbter de kerlt in 001 Mn I KSTEE~,
b~t .4I"ondw8II1 te zitten. Erjrer, Mn het A vond. ber. PriJ

'mllal ~ordt lcijn, Ills bet zinnebeeld yan bet ZlJen- tore van
bloed ~ee Eeuwill' Geprezen" lledroliklJn ; ?IJi/n dien
lij ve!jllchten, ,erfl)~ijen, en 1118 bewijl W'u,vlln zij
bet blt,rru!ce lint drRg~n. N~eli Rle de Synode Mn
luIke ~ntheiliring vlln het boog H. SllerAmel~t geen
einde maakt. dlln zullen di! ,emeenten I"lf verpligt
zi jn de lallk te.r hnd te nemen; er kome dftn "I"IIn
wat wlil, luiks is Yoor rekening vnn de lawaai-mil'
kers, dejor wie de ergerDieeen komen.
'MRar[ dllt komt er VRn ale men eeret IIl1erlei elag

van liljden die onze belijdenisecnriften Diet erken.
neD, tot "vrouwen" zeiis, bunne ketterijen bedekte-
lijk en! openlijk in onze gemeenten Iht in 'oeren ;
Rls eommige predikAnten meescbreeuwen TIID den
"zegeni" eo nlzoo on le meegAlInde AfrikRn;eT8 op
ht't 'dw~lIlspoor helpen. .

Men Isno.!t er (lP dat IIndt'fhllll millioen men.cben
in En~land het bl8llu"e lintje drsllen .• In Enlle.
land n~tuurlijk, dat meer millioeMn Chineezen met
orium ~el'Fiftil1't! Doch Wftt ze;it dat, dat is nm-
trent 1 ~it de 24 inwonere, kinderen tIlmen gerekend.
Zonder I bet lintje liin er in onll I"'Dd na rIIto meer
die gee~ drank gebruiken. Kind~ren, I,,"kke vrou.
wen, li~hlijke pr1!dibnten eD luike lui mllken Yoor
b.t gr'lOtste gedeelte bet BIAauw!intjesleger uit
Hoe g*t het toe 1 Een Ylln die afgezllnten, (.oml No.
milD en! vrouw beiden) komt b.y. in eene melejee." "1,._,.--
ecbool, ~peelt daar op een concerti nil een liedje zoo- HOEK V
ilia: .. ~! dt,'Unkard reached /ii, cÁi!eru" hom8," houdt '--i---~"_'-:----""""_--T-
Sfn alln~prllllk over de "oorden" Geen dronkaard
uT bet .oninllrijk der hemelen beërt'en~" en perat de
kinderen i trIlDen uit de oogen m6t de IIlligtelijkatll
urbalenj Tot 100yer kAn het nog gaan; mur nu
"olgt dft:arop: "0, kinderen gij mo.t toch nooit,
novit wij" drioken, denkt toch wal de "ijn (P) doet."
f 'e kilJo.Ieren moeten dit beloov"n eD de lintjes 'l.'or.
de6 ui,,,~bllllld, pn WRt il esn kind 1-Gretig aange-
nomen ~p op de borlt (Jf deo Ilrm Il"speld. Hoe
mooi Ita~t bet I Zij lijn in "tbe, Army" opgenom ..n,
tAekeDen Illia zoodIlnig een pl~d,;e, en het IlIwllai be-
gint in d~ nieuwablad~n : "Oroote zegen te ...... 290
nieuwe r~crnten 'oor het leger r eDI. enl." De lilltju
cut in pItOper lengtJu, de piedgekllllrten lot glaCé om
iu t'en lIjstje gezet te "ord~II, "orddll iu gods
dienllige i ti jd8c Ilrif ten . in Engeland to koop g~prl:l-
I8nteerd ~n daarvlln dragen d6 B1l\áuwlinljtlSlip 'ste-
len .tee 8811 yoorta.d bij licb. HUllne onk08ten
",orden n tuurlijk door koliek ten, giften en gil un
"an KSf"'refwanten, het "erkoopdn 'Iln boekjes enl.
goedgemai.kt. Zoo. leiden die lui een lekker 1e~
TeDtje; lijn lieden bier en morgen daar i genieten
h.t Vette i der AArde bij IJL die ol di ..., reilen de "e-
reld rond I eD adio.kken de ""re gelooYigen, die op
bil' voet~r der brave 'Yoo",Aderen II de oude }li'.
den" (.1e~ 6: 16) beWIIDdelen en welke die d,,"IlI.
lic:!iten Ilje~ Yolj[fn "illen.
Leeet, tij die nog het IpOOf der vrome "adereD

dro:kt, 1etl8~ ik Telloek het Il mendelijk, 2 Tim. 8 : 7
Inl. daar [vindt gij ook deze béweginjf Toor8peld.
.. Ziet toe I dat Il niemand _'erleide, het koniDbijk
Godt .koIDarDiet lDet uiterlijk gl'laat ru

. . I ' G081'O.II.&01>.
i!; I

Clanwilliam, 2::1 1882.

I' WI'L SiON & G Y N,
Zijn nu aai! 't U ver~oopen, tegen bijzond Lage

Prï van hunnen Voorraad :
BR.A.NDR PikeLbergweg

Tulbnirhweg
Cere8wejl -
Breederi vier
Goudiniwsg

Aankom.t Worcester

S SUBLIEMBJ :SLOE
ZWAVEL,

In '.,_~v .... eJ:en Groote
Vf!rtrek

Hexrivier
Hexrivier Oost

Aankomst lIfontRj!'uwt'g
Vertrek do.

Conl!IIOOI.
Aankst. Mntj8ilfontein
Vertrek do.
llntrelari vi ...rBrandram's ,

Zwavel, Allnkomst GrootfontieD
Vertrek do.~oboo!, ~ENE GOU_

OeilCWII.8.lmin he~ Bolland8cb,
H.DlIWIHr,. en ';oor het Sala.

" (£R(» per §nar. Indien
~cn 'l Elementary

extrQ betaald, en Appli.
worden lo~ I Jau. I ~8:l.

I':Rt, V. n.Ml,
Bark'ly·O~st Scbool.,

Dra,¥, Gegnlvani.

Prin, Albeltweg
F rA~erbu rgweg
Uitkijk
u.tjtl8bosch
AlUlk. Beaufort Wtllt---

t;,Zeisen en Sikkels.
ell BR11'8l<'abriek8ll t.

., ....... ,... Ovalll Staal, effen Gegalvanizeerd
, ~wart Ulnad. ' , ,

ie VOor ha.nd- of 8toomkra~ht;.
Ilt

1
WAl"Ir· VOor grooto Oll kleiue u,*heiuiugen.

's Kool Filtreeoers. :

sehe, Half Tester, on mot Vlor Stijlen.
""i"uL""ullnheid van £2 I Os.te _UUf. HARDEW ARHN P

UIZEN, 15 GRAVNSTRA.AT, J(AAPSTA .
Vertrek Benufort
Leti!ll!boseh
Uitkijk
Frllserbllrgweg

.... 'Jl(tllllUlm g~l('gene, Hnizen nn
,F. B~YI!RS t~ Somerset

anlicx het Hote'~, van :Mej.
is te. BUUR Voor oe Ma&ild Decem.
£6. - Doe ~poeJig a&lJzofk ten Kan.

" j

; .1. S. MARAtS &; Co.
6 Nov. 1882: .'i

"

Prin. Albertweg

An'nlc. Grootfontein
Vertrek do.

Bulf ..lsri vier
Allnk. Mlltjeslontein
Vertrek do.
Con8t11bel-

Aauk . .\lonU<guweg
Vertrek

Hexrivier Oost
JJeuivier

Paarl,

I ; TE KOOP BIJ
i

I
/JI(]."n.'PLPokenáe is voorl}e~eris haar

op to 'keven,oo Ver~opt nu nit
Voorr8lld

~Iodeui'

"J. G. STEIJTLE.R & CO., 1

28 St. Georgestra.at.

B--E K E fJ 0 M AK-fru ~O:~
O,ONKtERHOEOC

. . Afdeeling CALEDON. i
D·.E Eigenaar van boveDgem~lde Pl,wlts, van Woning staande te

heeft den ,t.>ndergeteekeride geautorizeerd, gemelde Plaats uit de
VERKQOPEN, die dientenge,volge aanzoeken zal inwa~hten tot

' .

Aank. \\'llrce.'ter
V prlrek do.

Uoudiniwe"
Breederivi;r
Ctlr8ilwegVe~m·indering

E;E OE TlIl~bweg
Piketberll'weg
HermOl.
Wellington
Ladyg:reybrug •
Paarl-,

''I.

DEN 30STEW. NOVEMBER 18
. TEN ZI"l'f'E~ ·KA.TO.E, CAtfJ:.O •.
" DONE: ERHOEK" is gnoot 1800 morgen, beplap~ met Wï

sporten Vruchtboomen, Popu en Eikenbosschen, :heeft
te en Kleig~ond Voor het aanplanten, eepig ge!.a1WjjL1gaar~u en fraaV

eg ook volop loopend. Water gehéel~n Jaar door. u1t iBergbronn
i \f atermolen kan hIer -gemak opgengt worden, dIe gped betalen
. De Gebouwen bestaan i nieuw opgerigt WoónlllUis,

ka. rriji~n,die dieping, in den nieuwsten gebouwd, met de b~ste'
zijn getPerkt. Buitengebbu wen, Stallen, Muu enz., alles in de beate: order.

,',i. ;. .1. 1 De Plaats heeft extra de?, die bijna allen o~d~r loopend
Horqlo(l88 'Un eotrug. kunnen gebragt worden. noodlg kunnen er gema~k.lijk :WOO
g.,.."¥borgd ...~rd.n pen en 100 St0!<a Groot op ~en, het geheele jaj;r 'doot'. De

dan 'l';we~Seconde~ per kan gemakkelIjk ill twee Plaa worden verdeeld. I i

Da te loopeD'; . : " De Konditiiin, en termen Betljolingzijn gemakke~j~, en te' '0' : bl) den ondergeteekende. . ,
;--"-", 0., .. 'U.... ,' .~.

BREN

Vertrek Tan Durban weil _
" "K raaifontein

," " Klipheuvel •
" " K.labaskr&a!
" " Am08kuil
" "Abbotsdale-

AAllkowst te MAlmlll!buff

IJ

9 29

9 4-3
9 ó!'j .

10 2é) ,
;, 10 32

11 2
Il ~
P.m. ,
1:1 2-2

- 12 45
I 27
1 55
2 25

• 2 50

do . 3 10 .
35G
4 :J::!
7 0
7 40
8 47
() 00 '

• 10 0 j
Il 10 '
lI.m. I
12 :lO
12 50 '

2451
4:~5I
li 0 i
(lO:
7 :JO I

lI.m. :
8 0:

- I 9 20; ...
, 10 ]5I 10 50!

./ fi~ ...
• i 2 10

2 :w
• 1 :3 4.5;

I 5 5
5 Hl
6 :10
7 ao!
8 Ui!

10 55,
Il 17:

, ft.m.
]2 ();

12 :lOl
1 2
1 :U,
Z 8

, .
: a. m.!. p. m.

-,840 450- I 0 12/ ó 20
·1948 óM
• I 10 231 6 2t1./ liJ'"• I ti ...

• I 10 ~ 7 0

Onder
allerbeste
Diet meer
dag voor

TRRUG.
"ertrek van Malmesbury _

" Abbotadals •
" A.m:;,Ruil
" Klllabaak.raal.
" Klipbeuvel •
" Krn.ailontein

A.ankornat Durbaoweg
- ------~-----

I'a.m.) p.:u.
6 . 2 0

! RI ...
/
. a J ...

63& 237
, i 13. 3 Il

7 5.3, 3 50
8 U ~ 10

LET WKL.--WAAr de letter ti voorkomt 'tegenoyer
e@n Station, houdt de trein IIlleen op alII er paesao
giere in of Dit den tre.in "iIIen Iflllin.

De JlM8l1gi~ra nlUlr of 'nD Mldmeabury moeten aan
d~_!)nrbaD"eg Junctie TIlII trein vem8881eD.

Gedrukt bi(l7.Q"ney,' eli ';(}I/ter, .

NcO Il l(a,leelltraat K~t"d.

Caledon, 2 October 1882.

"

a
5 IJ

1 46 ...,
6 32

2 2~ 5 5.3
25n 6 2,1
~ 12 631
3 so 7 .5
4 42 . 7 5.'3

5 20
5 42 ~ 5]
a 23 n 32
654 10 2
7 26 , lil 34
80,110

: alm.
n .'5

I 12 .'51
. 1 3a

4 0
!) 30
6 3i
7 45
75O
9 0

1025
10 40
p.m.
12 2,)

. 2 la
I 235
! :3 3.5

5 ].1

p. m.
6 0
7 20
8 ]6
8 50

R. m.
7 0
7 32
Il 4
8 4U.

10 25
la. m.
I 12 jj

12 80
] 4,'j
3 Ó
3 10
" 32
538
6 211

I) "
I) ..tT

10 1ó
10 3.5
11 .'1
Il 30
11 M
p.m.
12 40
12 57
1 31
2 25
2 (4
2 ólj

3 20
3 30

3 63
ti

'i 'a
4 8
4 18
" 80
" 3815 Ó

5 8
6 13

830

.1
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