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DEEL 4:3.' 3.805.

De ,.' e~ Velk&vriepd. Sta" t'

D·E ~',j. k' . d:' b'f'-.3 1 '~Aft~ I a.m ..:ee enmg op J< 1!IoU ~ nu VOO~ .........
. ..·.~ijn inde ~Cad £1 ll~. en in de B~n. ,

.distn,.":!11}.£2 per,.J84l', tloql'u/it betaalbaar. .A~n ,
ellOOniDjteéken~r ml het tweemaal per week
t~ ,den,wprden. f f .''

.Ó» nf~Zfjcm.,--1.,00]" net Blad.wensch~D~
beda~e1l moeten drie m.aaDden VOOl'Ult,
kennisgeven van"htm -roorneJlleD.

-\ I ,.

1200 Extra Vette .Xaapsche,
Schapen

ZULLEN op DOND'ERD~G,
den 18Jen deler" publiek

worden Terkoch~ op het dorp
~~~!!~1D'~ Urbán. Zij lullen niet te ,oren
'" en zeker pre,ent lijn.

13 Julij, 1872,... I

J. G. Steijtler: G.m., Vend,u·Afslager.

Tweede Publieke VerkoQping
Yan het ReBtei'emJe dt, Boedel" "an

wijlen den H~ 'JOBN M.&JlTIN
ENSLIN, s-;
4 front van de Paarlache ~ ,-

Op.Maandag, 22 dezer,
TEN Il ,URE PRE,CIES,

BEST AANDE uit 70 Paarl.che Baak Aan-
. deelen. Mede lulleo worden .erkocbt

".u aadere personen 8 geschikte Ezele (rewooD
bij rlkaár le trekken), voor eenigen togt. ~Q. ZeI-
plaaIs K.pk.r op Veeren. en 2 Aandeeien ln de
Wijn- en Brandewijil' HandelmaatschappiJ' ,

f, J. M. ENSLIN, Jun.,
• f .Execl.'Teat.

Pa.~l, 6 Julij 1872. !

De Villiers, Faure & 00., Vendu-AdmI.
! '. • - ...... ~Publieke Verkoopmgf

VAlI' EEN DEll

Aangenaamste .Woningen,
GELEGEN IN DE WALESTRA.AT_

,

DE On"~r~eteekenrlt', begeerir zich Ta.n hare
Wonin~ te ontdoeo, sal eeae publieke ver-

IwJpiug doen bouden op

Dondel'dag, den 25sten Julij,
Ten 1i ure precies.

Het Bnis beelt. eene ~ote vrlbetérin~ onder-
gaan en i. Ihaue iu de volmaa.ktste orde ; bet
ht'V~t 9 Kamers . 2 Bedienden \'iertrekken, Stal.
Jill~ ell Voerznld ..r, 'benevens twee .\Vaterclo.ets,
til i. ~el~.n i,? eeu der breedete straten.

FRANCOISE JOHANNA C. HOHNE.

J. J. HOFMEIJR, Afslager.

JUL1USBURY EIECUTEIJRSKUlER.

PUBLIEKE VERKOOPING
TE

" SLU IJ S lV IJ K,"
AAN DE BERGRIVIER.

h+l
t '

In den Boedd nn Wijlen Mej. JOJJUJNA Mou
BORiGER, Weluwe wijleu BaN.TAUIB GOD-
UEB LATEO.AN.

DIRECTEUREN dezer Kamer, ah Executeu·
ren Datief ill opgemelden Boedel, Zullen

publiek dpeo .erkoopeu _ I

Op Donderdag, 1 !ug..e.k.,
op de Plaats zelve,

De Plaats .. SLUIJSWIJK," gelellen aan de
Berltri,ier,' in de "ijt ., Hooigberg." a£deelinJ{
Malmesbury, grool 770 morgeD, 373 vierka~te
roeden; eo , , ,

Da 1'18at. " KLAVERVALLEl," gelegen 'ala
boven, UOOt, 168 mOrSeD en .272 vierkante
roeden.

,.

,

VOO&TBt •'I . _
De to8ee Ooéd~D<. tot den Boedel behoorellde,

lijnde Eellige B-qi$meubeleo •.
~ I .

. OjA. WATElWElJER, Sec.

Yalambury, l~ Julij 1~72.
DeHe" A.Jl. ItOO::::ëij"""'ID""""-,Afa18ger., ~- I '

.£OO~ 8TIUlUNG.
E iom kao op renteD bako·
tegen den lsten Aaguatla'

1WlI1., onder.er d no V&algoed of aDdere
,oedllekeUrde aeeu iteit, bij deu Kerkeraad cler
N. cd. <l1!refona Kerk, Paarl.

i
.

1 1. J. DU PLESSIS,
Diain JWaitt,

Purl, 13;.Julij .S72. ta
I

'I '

"

I"G~II: en :La~ell fa
Op,:

Eluuteurskamer.

\DEELHEBBERS .
~ ....

. , I

Op lVoeDsd~g, l' Aug. aanst,
, Des voormlddags ten lO ure,

I .

Z~L teil Kahtot{e "'lO due Kamer EENE
. BUITENGE\\lO~E ALGEMEENE VÉR-

6~EtilNG van l)4el~cbbers gehouden "OMen.
teD ~n14~ een Direkt,ur! le Ter~iezeu lG plaats van
den .['\\ ,lEd. Heer t1!'. ~. C. BJCCAlLD, M. D.,
,,:i~~p~ll.~ts va~ant .~ ~w&rdfn .~oor rijne '.&£.0-
zlgh~I~iult de dlrekt@. 0l"er ?en hj 1, yoorgescbre••o nn iblJ, he! bop IQlde!jInIAmk·1 17 der AlI:te nu .

o Ortr'cenlwmat. ; I -,

~ I ' PP: hst, ...
.o. A. WAtE~MEIJER. Secretaris.

:M.t~e8bury, 9 JulU ~872.~
;, i

i
! I '

.Aan .Aand~Ibouaers voor
~ ophetaalld... ., :..' £75.300 0 °

,,' 1,teserv~ FOJ/ldso.pge~:pên 24 70(;) 0 0
" CircD~ie, ;, '. : . <, •

t.w. Noten" , I, J. 'I t 1 f f

wtsta.a.:n~ I, . 'I ,.," . ,
op he~en'~9S,~3S 'O"c('t"'" -e: ,"'" !l>-. I " '

Bank :aost' " ' .'
Wiasel$ .. . 40 15 0

I ,\

269, 0 0
2,.)65]8 3

1~,853 18 8

en Var lies. ... rt
dat er £1300 aan Wissels vervallea;on (Ul.[,eUl.alq~18.

va.n £375, die echter good ge'~tireerd, lso
beurtwisseling' aftre1en, ZiJD d~ WelEd~ Heeren i J.
iVILLIERS :MOLL, een van welke weder verkiesba$-ïs.
1sten.AngUstus betaalbaar zijn. :i

1 ,:.

TENDERS
~ !
~OOR

200 ~ndeelen .van de South African
Central B~k,! Gmd·Reinet in het
geheel of t~lten van ni~t min •
der dan 251Ala.ndeelen. '",

].,300 0 0: I,

5,124 0 0

9 6 .' .
-.£123,544 19
... 4,72~, I)

'I
I

58,852 2'
3,000' 0

v ~ ••

219,140 18, "

339 0

~6,'754 li
30,000, O'

.1
12,792.'16
1,26'4 io
2,971' 1 7
32,305 11 11

1336 2 7

(Get,)

TENDERS' foor! ~orengemeldc AandeeIen
, zullen oflhang~n !wordt·u door de onder.

get(l~ke.deD tot 0PI iA.ANDAG, den 22sten
deaet,.dle ,iob ecbterrlli verbinden den hoogillen
oC eeuigen Tender II~ enemen. _

!JE ~rJIERS, FAURE &; co..
Paarl, 2 Julij, 1sl2. i

, :

... i··· van. de' W este1ijke 'rovin~ie
30sten Jwiij 1872. ~

held Tak
. Meubelen .

, : ge8ec~~eerde schul-
IUIn de Bailk ... . ..-----....,...~

Per l{ass3 in,
handen, nam. ~
. Goud en Zil- I .
. ver... ... £~05 15 i 3

"Noten van ¥ '
andere Ban. t
ken:... ... aose 0, O.

" Ch~ues op cl f "
andel'e Ban-: 1
ken,. ... ...' ~334 1:: 2

" BllIansen in I I i
andere Ban., \'I
ken... i~868 9 9

"Ze~els .',~ 3~
" W1S86ls on·" : I

der disconto ~ ,
nog niet ver- ~ [,
vallen' .. , 7~179 3 i 8

" Do. verval. :' '
len en- ODbe- ·.tt
tGaldr t(goed i .'
gesecureerd) rsoo 0, 0

,£30,000 O· 0
10,000 0 0
27,455: 0 0
88,374 9' 0
17,051' "7 6

47 13 ,3

74316 6
106 5 0

£5~2,903 ·18
£532,903 18 11 li , !

I' he~ben o~~erzocht en bevonden,

O!\.O.."" .......~ MWRISON, 1Direkteuren
EATON, ! 5, ..

Wij certificeren, dat wij den bevenstaanden
dazeI've juiaq en waar is.

:T. E. JONES; K~ier,

..
'HOOP a·ANK £SS18 8 4

T .A. K.
~,

"

I

Staat '/Jan! de Baten en Lasten van den'
, i Kaap de -Goede I/oop

I
LASTEN •.

op de Diamantvelden van .de
29 Junij 1872 •

'1

g! St~l1enbo~~h~ Bank.
o

" SCbep&nkcnnisj,en ' ..
".Aa.ndeelen I..... ~...
" Bankgebouwnri Safe .en

ander Valltgoe~
" Kautoormenbelen

BATEN.

. i

MJntSpe- '~
eie! in .de
koffers der

, Baijk", £13,87l
I . ,

"I Ba*knQtE'u 14,8\)3
" IChjeqtteÉ!

op jnndllre
JJa~ke4

i' . , ' : £29,228 7 8 ,
lt I Bnlans4ln aan andere Ban- i ! '.Alan . ', ket ' 20,819 18 ' 5
" Wi ',~~l~~~de~' di~~ont~~'

,no., niet vervallen' ... ' G4,~n 6 7 :"
" ",. selá, vervallen en on-: !Il

I betnald ... ... ... ...!
,~ .U~rikgfbou\Venon Brand.'
kas~en, ... 'r' ... ...!

"I Zc,gpls In voorraad : .. ;
" I Ov~rg~trokkeQ.. Rekemn.:
Ige~ (gesecureerd) ... 1 3,953? 1
: '," ~-_...~

£110,425 lG 101 i ;' . f !£119,4125 16 10
i I '. . " l . , -e

bovcllslaauden~,staat rebtn óndcrzocht, eri.bev9nden dat dezelve

, A., SHJRREFFS. Bestupl'dcr. .
A~iJ. ij.AWTHOHN, proJ Rekcnmeester ..

J j.,

·ADVERTENTIE.
"I

" 3 11
o 0

I'"

Aan Balans; verschnldigd: aan
bet Hoofdkan toor ~.. ,' ... £40,5 J 2: ,I) 1

Il Circnlatie--Noten...... Il

[Geeft iNoten uit van het
HDoofd~ntoor.] ; J

" eposl~-vaste 1

. en Renten £2,018 8 0
" Deposija-s-

vlottien~e. 74,056 9 11
" Deposita,-

Balans ~er.
s c h u l d ig d
aan andere
Banke1 2,838 1[3 10

---- 78,913 Il 9

o .
o

I'

'~ ,
i

T. ROOS, Sr., Boe~houder.'

'HIERBIJ ~esehiJ.t kennisgninJr, dal krnch-
7 tens Arhkel 55 'er Akte van Qyereeokomst

....n de S~!lenbos3che tBack: eene Buitengewone
Veracadehn$van de A~r,deelh.ourlen ill de gezegde
Bank zal gehQuden wbrden, In het Bankgebouw,
op den, a.htên 'AUQUSTUS AUiSTAANDE,
du Voot!o;llddngl ten ~pure, ten einde te beraad-
i~eó en te be-aluite, ~v~r de Tolgende voorga.
~telde A.mendemeDte~ In de gezegde Akte ,an
Overeenkemst, namelijk;-

Lste. A:cbter bet - ,foord "Munil."ipality" ill
Artikel 1~,te voegenl! de woordeD ".oc 5 'milu
beyood.,j . 1 '

~ld~. IIi Artikel 2o,i! achter 't "oord .. CODsan-
6 goini\y," re w~rden ~'or affinity" weg te la.t~n.
4, '. 3de. Ac~ter t "oo~ ,. Colony," in Artikel 21,

.1D te ·Ialsclleo, de woprden ,. or absent from tbe
meeting 'di directors d~rinl: 3 montb8."
. 4de. In Artikel 27,1:lIcbt~r het woord ,. C..,lony'·
In t-e VO~l!etl de woojden ,', or absent from Ibe
meetings of director, !:duriog three months," en
achter het woord" ~ollveneil" in te IcUeD tie
woordeQ " withill oneJmonlb."
5dt. A~ bet slot +:u: Arlikel 48 de volgende

woorden: bIJ le voegeni';"":"" And Ilut .5ucb state-
~~~~~~_~_~~ __ ~_~_~_~ __ ~~~~~~~~~~~~I mwt ana ~~rt be-.~n in ilie &nk Buildio~

to inlp.!cliou of Sbareholders 3 days previous ~o •
such general ~feeungi"

, Op la.t ".0 de :Cireklie,, "
", . I WAl. HEROLD, Kaasier.

St~lle~boS8ebe Baot,
9 li11'ij 1872. i,

w
Win~t en
.. ; .... £157

Jiscontoa ' 4418
1852
125 3

Per Interest be. ,
taald en nog ; '"
verschuldigd ~164'1t 1 2

"G0uvernementS. I

~Iasting, Drurkwer1c, '
Reparatie aau ; •
Gebo~wen,' '
Salarissen, enz: 1135 6

1
1
9
,4

100 0 0 "
" . 46 7 7 .

--+.- £6600 '15 10300 0 0
31 1 1 ;~---

" ~Saldo Winst e~ Verlies':
---.--.
£6600 15 101

1 I

I

Wij cerltiflccreI?, dat ~ij
juist on waar is. i

i

(Get.)

N~gez\cn en correct ;bevonden,.
1; ; ,

i
; -

NIEUWE
,

.1 ,ti I'

OVE... R!LEDEN. Op ,den 1·Juoij.1S72. fe "Clif.
'Io~ Gardeo" tL?nden, JOH4N1U. MARIA.

DJ.XJl(.~ ~Iiefde E4btgt'noote llfll' den Wel. Ed,
Heer GauGE Tu.oM(rsoN, laatst woOllachtig to
Ka&£IIta~, oud 6S Ja.a~, ,· ,

O~EDEN.~';;" 'lP. Julij 1872, .... :
~rtrliJk lIJd!» vali verr.ieo dagen, mijD

teederg~~f~e Ecblg~noot~ de I!eer T.. S. A.
HOTF)U~, ln' den I)uder~om van b6 jaren, 2
maanden eD 18 dage~. YlU welk .oor mij Onher.
.telbaar~ terliea hier®or a.n !l'i~ndeD en bloed-
Yer"an~ó wordt ken~ie ge~o,en. '

, De ~8d. TI S. A. HOFFMAN, '
· :' geboren:M&IJb.

Paar~ ?l Julij 18t2.

&
!. ,

, .
QOrlLeCll A. :W. en W. lJ. FLETCHEB.},

,J

HET
l' .}+- ..;.;... ._.-;-~_ 'I

llen!ll~.tel.ellt is aangev'I11d met een Pra~htig A$sortiJDe~t
Oorri~g~mJ Armbanden; Kettings en Han"f!III,u!"

"B1'Rcl1~llIleIlIlC:lU ; ~leuwe Speltoes tellen v~or W
.l!1U~.&.LlUII:J Utnpen; een uitgezocht ,erce~l

Ul~~()O~leB. ! I

\ .I SAIZé
I 5 '. I' I• I " , ~ I .

K E IRO·SEN E I'L A. M p'EN.
, . ';

li ;_, ....s
CEORGE te

.~., I

,; .. r..die ea l'rieadea.. ' \
" l

WQaDT bekén' g~maa:kt. dat mijD geliefde
, Echtgenooc,lde heer JACOB LIrTEReTBD'l'

H~~, op den '~d~ Julij is onrleden, in den
oud.dom nil 33 Ja~n en '6 munden. ua eeue
gdakkiJe eeh~~J~dtenis no 13~j,ren, mij
DaW~o~e met 't)l ~mderen om dit slDartelijk
T~ .. t~ belnureDl- Vt'rdér batuig ik mijDen
JaqIij\~ diD) aAQf4e buren ea vriendm,die dea
OY~ leduren!fp :&ijne ziekte heblten bij,.
atwl. j.' ,r . '

, Et.IZABETH HAMMAN,
.• 1. ~ seb•?dUmB"

"F.aide:~rg, 13 .Julij 1872.
lj
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Rn AUUJm BosPlTUL.-De kolle.kte in de
Tnmty kerk op Il. Zondag ten voordeele der man en vrouw
fondsen van bet Algemeenê Hospitaal van Al- Bell, scb~nt
bsnie bedroeff £U. zUn. ZIjD ..... , ...." .....

Een Ir;one~te v<>qreen dergelijk: doeleinde za.) wortel en
worden gedaan in ,e St. Georgekerlr, op aan Hollandsche
5taaDden Zondag. I Wet dezes

Reeds ZIJn maatregelen gevormd met betrek- dat de VA'n'71~"t1,tt

king tot de Leudbqnw~nk Bank van Qaeens- Raad
town, ten behoev:e van de aandeelboudeea.!
Aktie zal wotden ingesteld, zoodra de Regters Wet ~v.nk·~·~·o.",,,,,!,,.,,,,,
tatting zullen nemen uitspraa , die

De Eerw. Brotherton hield r.ljne afscheida. Robert Colher tt

rede in deze lltad op Il.Zondag, In de Bapt18tpn- in I de Tichborneza.ak bllJn de
kerk. trekken filJ zet ZIJ- togt

De heer D. Samnson ontving gisteren avond om gelden te kollekteren
een klem palJ& dulimanten van ZIJn delf~el. voor !ZIjne en daarin nog al
schap or de ",elden,! waaronder een diamant was tame~IJk geluk schijnt zijne
van 10. karaat, een steen van goeden vorm, zaak alweder een! gunBb~r voorkomen .e ver
zon<Jt vlek, eenigsina gekleurd. Bij heen een krijgen Mell verzekert; dat een Uitstekend
bod vS- VlJf en VijftIg pond daarvoor a.fgealagen. geneeskuudige im. goueernementadienst, die

WedtlI' fraai Jaren lang te Briebane In JÏustrahe praktiseerde,
te Londen IS gearnveerdi en 'verklaart, dat
A rtltur Orton (die volg:ens de prosecutie
DIemand anders 14 dan de "elsoher" zelf) en
Thomas Castro (onder welken naam de man
beweert in .AustralIe te zIJn doorgegaan) twee
afsondeclijke heden zIJn; dat hij belden geneps.
kundig heef, behandeld, dat hiJ den e sober
herkent als Castro en dat diens beschrijving van
Orion Tolmaakt JlllSt is Dit getuigenis wordt
beschouwd alp het belangrijkste, dat '5 mans
vrienden tot piertoe bekwamen. Men vertelt
ook dat de gouvernenr vau Brisbaae, die Orten
goed kende, naar Engeland op r~lIs 18 BIJ het
reeds gemelde komt nog, dat dd zmmge Kan-
seher der Schatkist, de heer l4we, gewr'lgerd werd In het HUIS der Gemeenton
heeft de kosten goed te maken der advoknteu, gevoerd over Zuid IAfnkaanoche
welke de Prokureur. generaal. nliar Zuid AUle De" elbekendo pholAn tl r" ':"
nka wilq,e zenden om getuIgePIs tegen den Ier, stelde voor "Dut Let,
"elschel''' bijeen te brengen Die kosten zou- van dit HUlS, wenschelijk IS,
den met minder d8ID£16,000 beloopen. gerieven te verschaffen voor eone

De Bill op de geheime steml!Qing 18 nnde~' iler kolomen en Statf'n van ZUId
maal door het HUIS net Gemeenten Rangenomen deze quostie als die van Ver-

l'Ifaalboot en naar hft Huis der Lords gesonden Men elijk ur, zeide de voorateller, WfU!
meent, dat dezeivel dit Jaar eerie betere kans 1\ Uls besproken ID ZUlU Afnlca. HIJ
dan laatst heeft, V8ID dMr te worden nangeno ~at IIIdIen de l\1wlSter!ele Regerwgs-
men, daal' de CODservativen merkelijk ver lII~evoerd, al de R\a.tert en kolonion
tlaauwd zIJn In hUil tegel.istand en voorgeven te .ka, elle thans wedijveraars walen,
gelooven, dat ZIJ veel meer door de bill zullen doelen met beho lp van federatie
WInnen in de steden dan verhezen 10 de buiten- Grey had eich reeds 13 of 14 jaar
distnkten Het grobte doel der I bill IS, naar ~ollllte daarvan verklaard Wat
men weet, door de stemmu3g In het geheim te verdiende de Edele heer Shep-
doen geschieden, bet Uitoefenen: van on geoor· til WOl den wegens de goede re.
loofden Invloed op de kleze~, het~IJ "door vrees cm met de Il'IhoorhDgen anngo-
a.anJag1:Dg of omkooperij, tel verhirderen Wat le zelve \\ ('gens hare bever-
vreesaanJagmg Mn~t, dalj.rvan worden vooral De 'zaken mn den
de grondeigenaars ell Iersche priesters bosehul. de, verklaard« hij ZlJn ge
digd. Doch niet wemJ'gen der laatsten hebbeu Wt'lgerwg der Hegellug om
te kennen gegeven, dat do bill qp de gllhelme be moel),lllgel\ te gedoogen 1Uet
stemmlDg voor hen geen strnlke~blok zal ZIJn, tolden of Rndere ZUId Afrikaansche
want dat ZIJ d\)Or middel van de biecht wel 14 de Z A Repllbhek ha.d bIJ een
zullen te weten komen, hoe het biJ de stembus 18 eli van een leeraa,r der Ned Geref
toegegaan, en hunne maat~g1eleii daarnaar ID. CaC'llct ?), waa,rm gemeld werd, dllt
rlgten. In verband hiermeIde IS het interc881lnt dlgheden daar groot~rlJkll veranderd
te weten, dat den priellte~ laatst fhnk de lps db pnblieke oplme er thans was tegen
werd gelezen door!fun Iersehen Regter Keogh, sel (dllt 81ecbta een andere
die zelf een katholi':ek is peze regter had de slaverlll1) en oorlogen tusschen
petitie regen de verklezmg !Van kapitein Nolan Sir HE/nry Barkly's pl'ocla.
als Parlementslid te Galway te overwegen, en ng tot do dlamantdeh'onJen
deed ultIqJraak, dat. de kapltelD &IJn zetel he. goedkennng weg, maar hiJ
hoort te;lerbenren. De kapltem was een voor· dat de del Vl'rs besloten hadden,
stander _I' Ienche volkJlpartiJ DIet alleen, maar dlo dlamal1ten kocht vII-a een
ook va~ een sectarisch op~oedlngS8telsel-een geeselslagen zou ontvangen
stelsel, dat het RchoolonderwiJs lO haast gebeel onregt~l'ard.g, en hIJ hoopte
Ierlánd den pnesters zou In handen spelen derzelve zou verllloderd \vor-
Bij WIl8'dIDI eeu groote hevellDg der pnestcr. ~n Sir Henry Ba. kly,
schap en schIjnt ZIJDe verklezlDg voornamehJk I!tl\atsn~an, eindigde de heer
aan hare krachtige ondeMjteumng te danken hoop', dat Zijne E:s:cellenbe er
te hebben De regter glSipte la scberpe be. ZlIld Afrika een regerm~stcl.
"oordlagen het gedrag van pnesters, en l)ls. gelijk a.,').n dat van llntsch
sohoppen zelfs, en besloot met te zeggen, dat IllJ KI' ~De heer W M Torren8
aan het Hnls der Gemeenten zou rapporteren, hebbende, nam de lIrer Knlltch.
dat de Aartsbisschop van 'I'uam, de Bisschop het woord, die' mt naam der
van Clanfert, en andere Eerw heeren, <lIe biJ nstefllmmg betUigde met de motIe
name geBoomd werden, Zich hadden schuldIg Verant\\ oordell.J k Bestuur, manr
gemMkti aan eene georganISeerde pogmg om dnt het vergez.eld mOl'st gnan van
hei vnJ8 klesregt te dwA.rsboomen, en dat de Hij Wilde Zich met lOlaten met de
kandldaa,t en diens broeder, zamen met de en Trausvjialsche RepnblI,'ken,
kiencalen, Zich mede daaraan hadden schuldig dat het voordeehg voo!' belden
~maakt. Hl) zon heti klesl"egt gedorende de vol. zoude ZIJ "tet n~ to komen tot dl; JIJrlsdiClic,
gende 7 Jaren bewaken en zOl'gdragen, dat de welke IU) mmme!' hidden moeten verlaten"
heeren gedurende dat tijdperk goon hand of ,Die zaak zou ('chter bIJ ecne voorb:1l'tgo dISCDS- blIJ
deel zonden hebben aan eeaige electie te Gal sIe Dlets 'IV JOnen Hl] Wijdde breed \ I),mg u.t I
way HIJ hoopte, dat Iwanneer de door de ~ver ~ atal e~ dcs1lelfs spoorwt'gplannen, \1 elke
petItte veroorzaakte agttahe een elllde had de goedkeu~lOg der 1'tegerl1l~ wcg-droeg't n
genomen. alle partlJell en stand.lJ de lessen van De heeren G~lpm, Klstwl~k, 'rY JJ Tunen,
deu GrootelI Meester zouden ter harte Domen en M Arthur aan de drl!jcussle deelgenomen
en vrede en hefde beqefenen HIJ veroordeelde hebbende, \verd de JllotIe o.angenomen
kapitein Nolan om al de koeten te betalen De Herk>~ ~an E,lenburg (PrIUs Alfred) IS
Daar de zaak weke.n lang heeft geduurd eo cl!' den 4 Jn!J!J Jp Ierland &angekornep, waar hl)
eene memg!e getnIgen werden ondervraagd, zeel' IUlstern'IJk c>otvangen werd Daags daal1na
beloopen de kostem etln enorm bedl:'dg-over de wl?rJ de terltoonstellmg te Dublin door Z'Jn
£10,000 Deze IIItsp raak; heeft de ultramou. K!un1(,]klllke fIoogbeld geopend -De Prlllses
ta.anséhe partI) ru woede doeu onsteken Om van WalliS ontk;w8tn laatst aan een groot ge.
van de scheldwoorden te ge'wagen die den Reg. yaar Jn haar l'IJtUlg \\ illen(le stappen, sloegen
ter van alle kanten naar het hoofd worden gc. ~e paarden op hbl GelukkIg had haar gemaal
smeten, IS onlmogelljk Op eene QIJet'nkoUlst nog JUist den tiJd, haar terug te trekken en In
van Roomsche priesters, behoorendl' tot het zl.)n larme~ op to vanglln.-Het Burmesche
Bisdom Dublin, gehouden onder voorzitter. Gezantschap, Uit zestIen leden bestaande, was
schap van CardlDaal Cullen, "erd een adres vall I"an CallIIs 1Det het stoomJacbt 'l'lJesl.aY0en Byon,
de Klitholiekeu der dIocese aangenomen, dat tooboorende ahn den koning "an l3nrmah, m
rUim twee kolom lang IS eo den Regter In geene Engeland aa~gekoll1en Het doel van dit be·
malsche bewoordmgen hekelt. Deazelfden avond zoel.:-aan de We.qteliJke HONn IS om scblkklO.
werd de heer Keogh in _effigIe voor het Trim. gen te- maken ~!lin dIplomatieken aard, ID!Ct oog.
telts College verbrand. merk om qe Dnrmesche ~haVlng te bevor.

.Alweder hebbeu de Con6erva~ieJen eene deren De ,af~eU\utelJ zIJn de overbrengers "an
overwInning behaald. 'l'e O1dha.m-\\ elke kostbare ge~cbcIlikeI:t van hunnen doorluchtlgsn
plaats toe hiertoe door een Liberaul vertegen. vorBt, waa.ron~en gezeg,d- llordt een prachtige
woord 19d werd-werd hnn kandldaatJ de heer arm~nd te ~IJlIl v<¥Jf Kónmgm VHltona, het
J M. Cobbett, gekozen met eene me~rderheld goud van wel~ grscbenk n~t u)Jnrter wocht dan
van 323 stemmen boven den Llberalen heer 7 lbs.-De Ra~d vab bet KOOlnkhJke Kololllll:le
L. Stánley. Instltunt heeft ;pla.n, een permanent mIDIeum

Op hieuw worden eenigti gruJV'elijk'e moorden daar te stellen '10011' het "ertoonen en klassIfi.
gemeld. Een soldaat bedreigde in de kazerne ceren van de \'!oortbrenselen 'Van Engeland en
te Dover een kameraad, dIe slechts 19 Jaar desze)fs k~on~t'n - Onder de bengten van
telde, wegens diens Jmdrncbfig gedrag te sterfgevallen n)erke~ WIJ op de namon van SIr
zullen rapporteren Toen allen te be~ waren, RenTf BDlwEf Lytton, broeder van Lord
nam de Jongehng ZIjn bajonet op en stak den Lytton, den l>ekenden '!'QmlJ,n~chrIJ"er , mej
8lapende ~ig ID de lDgewan4en, dat de li Jobanna.lIIima DirkIn3 Thompson, echtgenooto
man weld1'&.een lijk yaa.-Eene Ierlche {lame, nn den heEir <l Tbompson, laatst vau de kaap
O'Neill geheeten, werd den ~7sllen Mm te dl! Goede ~ool?, Eerw J B O\ven, Vlkam
Dublin vermoord. Et werd bij haar deur aall- van St Jud;as, bU Chelsea, een groot blJ<!r:ger
geklopt. ZIJ deed o~n, drie mannen meldden t.ot de Leiswe HQUT i en ka.pt C Brand, K 11 ,
&lch aan en schoten op haar. BIDDen VIJf die Uit erkentebljl voor relun door Namaql1a.
mlDuten lltierf' ziJ. ZIj bezat een landgoed te land Jaren geleden J tot lwtenant bevorderd
LondODd~ ell bad kort te voren aan eemge werd.
harer pachters kennIS gegev,(ln om te vertrekken
Men meent dat d. mqord daaman te WIjten is.
-Een ematig yoorval dEed zich den 3 JnnlJ
voor aan de ofiieiersW'el iD Colc~terkamp.
Kapitein Graft, gestoo~ over de pIagerije.n van
leen meda-ofiiCleJ-Kipt. Vernon+gat vunr
[lnet een revolver. Delkogel trof ~t.. Vernoulin Gen lioke-rarm, een niat gev&lU.jfijke wond

I
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GRAHAMSTAD.

PORT ELIZABETH.

De brik PiCcadilly kwam heden morgen van
de Kaapstad aan De bark Sanderson zeilde
Zondag Uit naar Londea 'met eene lading, ge-
schat op £39,975 De bnk Crocodile gisteren
avond naar MonteVldeo met eene gedeeltebJke
ladmg, alhier aan boord genomen, geschat op
£4925 De Briton zal heden avond ma de
Kaapstad naar Southampton vertrekken Pas.
sagiers voor de Kaapstad zIJn' JongeJ. Brnton,
de heer :MacDonald, de heer Robert.aon en kind
Voor Southampton ~ de heer Lean, Mej. Cle-
nienee en kind, Jongel' ~dger, de heeren' R
l lare en J~ Kapt. Legallaia, Mej Leg'flllaIS
en twee kinderen, de heeren le Moore, 1>enny,
de beer en Mej A.. Brenner -De Bismarck vcr-
trekt Donderdag -Fl'IWll weder.

Aankomst van de
" Norseman."

Hoewel de MaalbQot N(YI'Bllman ditmaal door
geen schip der coneurrerende maatscbapPIJen
werd voorgekomen en hare berigten loopen tot
elf dagen later dan d~ tijdingen-e-en die waren
slechts telegrafische -welke het gedetacheerd
eskader over ManntJIDI aanbra~, is er in de
couranten, waarmede ZIJ Zatnrdag avond na
eene reis van 33 dagen arM veerde, weinig bij-
zonders te vinden, De door haar aangebragte
passagters zIJn -

Kaapstad,-Admll':aal Campbell, mejufv. en
)ongeJufv Landsberg, JongeJufv Papert, jonge-
lufv Blmdy, de heer Zoeppltz, ·.Admiraal
Campbell's VlajrlUltenant, eerw. lrter Bond,
meJnfv Bonn, Dr Eventt, de heer Layoock,
de heer A E Moore, de heer Hanpt, do heer
G .A Enksson, de heer T Howard.

Algoabaai,-Ecl"W W LIewellyn, mejllfv'
LIewellyn, .wnge beer Lleweltyn, twee Jonge-
JufY' LIewellyn, de heer t.e Water, Dr Wood,
meJufv Wood, kapt Dowel!, de heer B. S.
AtklDson, de heeren W. R Pntt, Dormer,
Hall, Stlckey, T. J. lndge, Kmg, Stowe,
Bdl, Ballenhansen, Wiley, Sauth, 'YaIah,
mr~ufv TJffin,

~t Helena,-MeJufv Crosby en kind.
Madmra,-Do heer Dean.

ENGELAND.

De eenwlgrinrende Ala.bama qt1;estie is dog
altoos on~gelost. De ondel'handelingen gaan
voort en bIJ Wijlen t\\'1Jfdt mea of ZlJ wel tot
een gewenscht reanltallt zullen lelden Nu,
h"t Ilupplementalre Ifrtlkel door den Amen.
kaanschen Senaat tB goedgekeurd met het doel
nm het orfgmele traktaat dUldehJk te maken,
~chlJnt er alweder behoefte te bestaan aan I
verdeI:'e verklanngen om dat artikel te verkla-
ren Engeland schijnt te vreezen, da' Amenka
de mdl!'ekt.e elSchen later weder te berde zon
~unnen bren~en, als met Uit de. wereld ge)Ill\&kt
door de arbltl1lge.commlsslti te Géneve, en ook
bezwaar te hebben tegen de algom~ne begtn
selpn JD toekomstIge oorlogeu 10 acht te nemen,
welke Amenka voorschrijft als priJs van het
Bcpplementalre al tlkel Van oaar ue drilling
ID ht>t slnlten der voorlooplge onderhandelingen
en herhaalde mterpell.\tlcn en opheldenngeu
aan en dool' het ministerie ID belde hnlzen des
1arleme~t8

Olli! Hu...g Geregtsboi vaart slecht in Enge-
hInd AI Zijne nltsprakl'D, van welke naar de
Regt.~COUlmI8sle geappelleerd wordt, schlJneIh
gedoemd t.e ZIJIIl om vernietigd te worden
Zulks IS andprmaal Ileschled. !Je appelzaak van
de ZUld.Afrikaansche .Associatie v, Moatert
wel d den 6 J UDIJ ultgewezeu DO;) .AsSOCIatie
'II a.s ~n~"llante tegen de uItsprank der meor-
derh\:.~ :an het hof-de Roofdregter en Regter
r It~patnck-bebbende Regter DelllJssen des.
tIJJs ID de mInderheId gestemd Het appel
llllg' af van de gemeenschap van goedl'ren
and"r een ge.r:amenhJk testament gemaakt door
rlpn ouden heer en meJufv C Mostert 811' R
Ptlmer en de .AdTol..ateu Rigby en MIJburgh
trarlen op voor de appe-JhlDte en Sir J KArslRke
en de .Advokaat Busk voor den respondent. Het
huf deed Uitspraak, dat de weduwe, mettegen.
staande het testament, ragt had op de helft des
. boedels De nlta'l>raak van bet Hoog Geregtshof
,,"erd da~ venuetigd en del!' appellante werdeu
volle kosten toegee,taan In verband met deze
ultspTll8.k maakt de Colonial News de volgende
scbeJ1le aanmerk.ingen ._10 Donderdag Il. deed
de Gebelme' Raad UItspraak in de appelzaak
Tan DenIJssen tiS Mostert, de uttspraak: van
het lagere hof vernietigende. In deze zaak werd
hetgeen WIJsteedt! beschouwden ala het algemeen
8.'\Dgenoqwn begJusel der Roomsch Hollandscho
"et, te weten, dat. de vronw absoillte aan-
"praak heeft op de heIn des etgendoms van
haren man onder ieder onderling testament,
gehandhaafd, en de Dl81lWe leer, welke Hoofd-
regter Bell omtrent dIt puut trachtte te ver-
kondIgen, IIIDiet onderschreven door de Reg-
ters van den Gehmmen Raad. Sir Sidney
schijnt ongelukkig te ZIJn In den uitslag "an de
vele appel zaken van ZIjne llltBpraken, daar,
nllar WIJgeIooTe.n, sedert hiJ Hoofdregter werd,
geen enkele zijner geappelleerde UItspraken 18
bevestigd. In de koloruafe bladen zien WIJ
gedung gewag ma,k:en V1IlIl het gerncht, dat hij
op het punt staat van als Boo£dregter af te
Lrlldcn, CD Indien: zijn tijd voorbij is, lOU het

DIet
kotll~hde reorneeren.
HIerop appelleerde jl" A_IAti"

• n op 6 1nUlJ deed d~ Geholwe
monde van Sl~Robert (;olh.er li
u"gewerk" II ~It ot.r"olgenl de tolODltlllle
la.nj!stle\'erlde tcbtgenoot al da.n met lrerlJl!til~
eonditien van het ge,.tlmenhJk Ultgef
t.. verwerpen, en Ie-tig te komen op
regt 'lU fjeJlleensobap~ Tin g~d'len
• ralk werd Geze '!"dg met Ja
regi'c lmnlllllie ml'f'ndo! d.t ..en ~ZIUD.'liiJ~.
ment dezelfde kracht beeft als bel
lamfut Uil iedar d.r
kan wordeu herroepen gedu
t-stereud .., "allneer biJ of rIJ
der weteD of eonsent 'an o-n
langel Ipunde 6'1't'nZOo,1:"1)11 of
g()zam~nhlk teStame lt ka u verwe
of liJ de d.arUlt 'oortJIprllitende
gonoten. ZIJ meenne ook, dat g'l'IIJo
d".;r we IlIw, Mosterl he~ a..nnemen $her l!"U"~"'''''''~!'~
daillllllll.de.

voorgedaan, wsaroYe!'
dat een puut •• tt

1n het hotel de/la
Jeugdige en bevallige
-d, dochter ~IO d.e
ge'l'oIJC kleindochter
van Badea ZIJ IS

den hertog van
aam YIDde kroon
18iO verheL ZIJ
niet altijd een

1I~lf8 niet j!edu.
ttel;)~lOdJstw"I~It.n,en nam ZIJ de

beviel r.IJ ~U
18 te ~eDlger

orst van Monaco
sich "'.Ullg' om
te beKommeren
vorige Jur bij

"'U.'·KlLn .. doorbracht,
naar Baden t.

gell.am te btozoe
laogs UUI'sohlaod

1Ii~·\},,. ••tU, en nu eclil'en de
le oOLw.kell, ea
ICe.genten, om

II: betuigen,
In het !totel

bnn Vin den
"an de ver-

ns, thana tll'lUtlg
hebt te BegrIIpen
III hare kamer

k hore nicht, de
10 TaD den groot.

""IUC"U<hotel bevord ,v. groothertogin
b~.Ie dames WIst.U
d aan haren hocgen
ontzag ID h hoezo
nieuwe bevelen te
Flosence bl'pTL Let

d'er rechtb vnk,
ta stellen van

et ')zed .. n- ell den
onder anderen op

der vAderhJkil
rl'g~er ende vorsten,
het reeh t ge·Ct z'J n
vaderllJke wOlilllg

~an eeu kind dat
de vádarhJI.

de Prins Tan
Tborbeoke,

hoofd stend
18 JD den

inkomsten-be-
in de Tweede

, l

Humansdorp.'

van wOlllng'
beeroot op I
o Een gl'ooto on invloedrijke Vel1lJi!'8,Iclei!lln~.ve.rd

nIllIer JU tiet scboolgebcu w op
)ongstleden gehoudeu, ten einde
rij k \J aagst.u k der afscheiding
lijke van de Westelijke Provineie
gmg te nemen

!Je heer Chas. M. Vl!let werd
'Voorzitter gekozen, ea nadat hij het
Vergadermg ID het kbrt UIteengezet
zocht hIJ diensvolgens dat mon met
zaamheden zonde aangaan Daarop,
woordenwisseling, stelde de heer M
mll;n, Sr, voor, gesecondeerd door
H$ry het yolgende'

" Deze
acht nemende den
handel ell de bevolking der
eie, ZlJ ten volle bevoegd IS, hare
legen heden te bestieren ..

Aangenomen, sleehbs twee
tegon."

V oorgesteld door den heer H
en gcaccondeerd door den heer A
.. Dat deze vergademig ZIch
om do pogmgen van de Vprrl'lLr1.'r"",
to Port Elieabeth, ten doel hebbende

grugen scheldmg der Oosteljjke van

Bookkkmet lieell Provincie, te bevorderen, met al derzl~i\-eri-_\'IIE~rl'.ii,
o enve en d I kh 'd" .to h d antwoor e lj Ell
e wer eh I Hierop werd het volgende
hoeveelheid den heer John Paterson der velrmlillennv
s. tot 28 per gelegd, gesecondeerd door den

In vraag, derson, t w
met .. Dat deze vergadertng van IMvoele,nl

ft.escllOI·enle mits onze ver!legenar~,n"r1"PA''''
hUlzen des Parleménts
kozen geworden, volg~Ds
nanhe, en daar de Acto ter
stltutIe door belde huiten
de ware belau gen des
nemen, door aan reeds gemclden JrtllAt;r4rre'f,lons'•.~i&rl~i,,<l
te onderwerpen en dcszelfs voorspq,ed
deren

De emendatie
fl;IJnde, stetnden
eu Henderson er ,oor.
werd het ongtneele 'Voorstel aalnUlen()meil.
der welld besloten, op voorstel
Hawklns, gespconrleerd door

bet weder ClllapplOJ, dat do ,olgende heeren
~--U;iOl"'C'.1erdaO'ehJks' In comIté, ten mb de het doel der 'Ve,r(l'II,(l~Ii'J"n

I.!t'ZaJ!l.llJle zonn:schljn t~ bevorrleren, t'IV de ~eeren M
dat de H J Moolman, J F ZIetsman , I

te Mark P L Swart en S HawkJUB
betrekke.

bet Engel.
W1J melden,

638 tot
van het.

'eree!ltglHg
IJS on-iet d.

"oerm\! over de
1<'1111"'1""', van het koste·

len kerkelIjk pn
liIJ Torlel.arde

Ve zedel.Jke ver-
ne kIDderen lag~r
&ls1.IJhen"nerJ~.
beve511g1llg dl~r

bestond Ill.
at de t~p8l.
l!etw'Jfeld le

znen Jaren, op
fde TereeDlgllllr,

al~emeeo In dltu
v<>or bet ouderhJke
In het b'J:tIOnder
van de Fransche

waren Ifgen
en tot tlvlJ{el
ID Fr.nknJk

le betwll.on 111('1;.

mr.al.~h"preIIJka
lanrla mei ev"n
d el.ob kn .!Je

H'ns de ,cuoolplI..:-
,O~8t jfl" ... arbol g l
pe 6cbool te kle~d',
bier tegenover het
ovk de blJz~nflpre

of mot
'en werd Het

~pre\;:pr n 'Ir te;:ea
hdJ", be.laud, ">t.8

n ger~!!t;.""JIl VI',.
geen ond.rwlls

at cieze bep,i1 (;
8Chooll,h~1gh-Id

ID tpgeu oe 1"..4
n om rit' u.t~nenng

I ta "'loden \1 areu,

Zatur.
kwa!Jtelt
onlangs

berlgt, dat
wordt, en

tot 65s

het olldl'rWIJ' JOor
t eeu le~en. an 1",

met ont'f't~n <e
rn 'oornee1, da"

van ODY8rmogeu_
oohaugen Bo

I

- II et monltl'rka non II the Jr
Ill~t i!éuI" meer In zIJn 8oort, -
h"g il of tien d~"ehJke stukken In r.n_,an,,,
beilemd tot 't wa pOllen van
"T1te Vall pro.r!lieUHn~ %uU"n
Thlmder~r •• Ik '1lel yan dl, monsten In
YO-rt'II, en wel j 7ood.Ulltl dat Ze alle
legE'n e~n gege\jfu p••nt fllllen kunnen
VI~ s~aalmlul"asr alk Yan 700 Eoa
dail to' 'op verbazende af.tanden en met
h.ld ,,"orden UI geworpeIl - U zaweo
g.wleht, daD 'l'oorbe,.n de YOllelaag van
met 120 of 130 hurmonden b..d'08g.
Jcctiel dOOl boa. * op 1UOO yard. de
paFltllarBclJlp mei plllten Uil 12 .eUlgeiJICIDe
dikte. Elk acb~ yerelsch, eeD
Eng. pondeu kruid - In~llJ8Cheo
YerDl~hngawerkllJlgfn noli' Diet

yan lUap. \Voolwlch. 18mep begonnen met toe,beltellla,l!en
.1r0,S(JIl"en getrouwd, Vil"urdlglng va{n een

taln~IIJk~IJlum boedel. tot bewapening VIln e'n ,eren 101'181"'. Pl4rm,olU~liI
E"l:lIwiell'I'JK ..,B......' ... "iI.~j ua den dood Dit superlatiewe schietgeweer ~al

t~81·C'ren(181i vermftkende langer tiJD dao. d, .. Injant.!' ; bet
kinderen te rwaarder ladlDg~ DO~ ",rdt, en nog
"r legltleme En-nals d. " luf nt.,' zal lt D18UW.

een stalen buu, mieTen dpor
IJter. AI~t:l 't borell "an.de at.,lefJ
kosten. De IJzeren h~l .. of "J ...u." ...."', ..h~,riilirt
maD op d. fOlót\nde wIJze:. - Een
een 1200 ..oat ~g, In d~Ji fOrm
ODl:tTeer vao ren,spoorwe~taa!,
gemas.kt zlJude, rondgm ee4 wiet nn
omvang gewonden, 'toodat n een
Deze spiraal wotdt 'Onder .ilen .UlI:m:'DII.W"IT~U'
m&Mleyen nDIt ~lagen en 18 daD,
tOOljJllg, gellehikt- 14t omklftding

S. Jt Lut !.leb hborctD. dit een: .....owoamn......
de r:e- IbDd. kracht optjBttehJl tot dtU! "_.-~_.'.I..

Aan deD opgericbt 1ror~ep.
I
I

H~1l' VAST~

Van V~I~ teltlgrafeert men op 7 JnniJ .
" Ducrot en h8.nzt heb~n de bép4ling van
SJal'lgen d~en t~P.ba.udlulafd. Randat be-
weerde, dat 1n 1 het behoud van reserves
overbOdig waa,1 dit het '\>eter waa, het leger, IMO'lt'l~ilObQI«t
dat op voetl~ trede 500.6.00,000 man zou

..
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I Il J~
I I I Iclfa h. rt .ewoeI on d. qrukte, ~TOOrz,,*, t

~ering "'0 oll.'chittOlllalldelijksch Naoh' ~00l'-
bp is, lerh1t mij neder Olll u een ander dllll'OfI ~~t"",k.
_llllJ heb1¥ode. ~Il.tvcena «0 p ..ar A.nde~ Item ••
Jlledo te deelea, Eeu &lIug.u.me drukte, e~n beel.
lfJVeodig11eid W$' het, die er in OUI dorp beflr.cbt,

, vflOr gedurende en na de fee.hiering ..AI die wagellJ..
karren .11 paard~nruit,r. te zi~u bl'J.!l'lIIkolll.en en
.dIe tenten eli de .uren waar zoo ve', lin'.,.,buite~-
""ieDd6~ bij l)l.ollaquendeD, le'erdeu dt's .da~g~ 6!l

>If avond.- inderd&ltd e.n,\ l!lgeoll&"lIg g"Zlgt. De
JWdleellt~ "as dezeu left'l in bijzonder groot.eo getale

'.opgek()~'Q. .
DB ÁbN81UNG

tat Iid.DUller WILSdu VlijchgS ; er wann 30 kaD~i.
daten WlaarTIlO 7 aIgewezcea wer,leo. D.I p~egtlge
b".e.tiginjt en vOIIratelling vau de 22 o"erigllu ge.<
ac~eád~J des Zaturdag8 avonds. H., kerliebouw
""JIB bij ~i.:gel,genheid propvol.

, j , DE BAZAÁ"R ,

:wefd Zllturdag gebouden eo was ~n bepilld. InCC63.
!Jij gemeirn __ had zich '(ollder gewoonh) weder ~.er
nijgeli:~~t/F)nd, ..en .,groot getal schapen en b.. lt-

'0 ken, op e~ bazaar ~nwe~ig, wareo daarvalI 8'!n
berwijll; ~en Ullr gorde prijzen welden' Jij .er·
k~t. a wat zal ik le.:gen VlfD oe m'Iligte (ancy
lloedereD, I.materijen. alleu nelj .. uitgestald in een
partl<lUh.r geooitw, en aaogeprezen PU a~n den
gebragt door zoo,ele 'triendelijke zn.sters der ge-
meente en nu dat enorm getal .. kopjea koili)" en
ettelijk~, ~bakjet, belle ,ens ,smakelijke boterhaw·
.pleB met'vl~h' door hen aangebodea en Terkoc~t P
G~o WODd~1' dat d. opbrengst clueI' artikelen (t.w.
faaoy go.deren. en~) .£55, gevHgd bij het nrkocbtad. onrea flinken popolairni ahlager St.fgmalln,
de, totale 0p"tengst nu dez.n baZaar deed ah)gen tot
£268 (zel~ twee honderd acbt-eo-zestig pouden
sterling); "lJurlijk wij m,lllen trobcb zijn op .alk.
<'Q. nitslag.· Onze kerk is hierdoor <411. ock nu g •.
heel en al zander eenige schuld !

, ' ,BET l'IÁCJUMÁ.lL

wall waarlijk eenll fee!hiering. Bij d. ,ertchilIend.
god.dieJlatoelfDingen was oou knk te klem om de
ffe8hiereadon te bevatt~; seodat be~ besluit nn
dnl kelkeraad om bet godshufs t. vel'JUOOten., waar-
lijk in een 1~1! gewenschte behoefte voorsren zal.
Vlln de toespraken Tan on.e& lieven lee aar zeg ik
ni.ta ; Cnede 'WijD behkft g-.n krans!

I DB IUNDBBKSRK,

dien D.1Didd~g gehouden, werd hijzonder druk be-
zocht door onze JienlinlCflI. !J~. !'ilurray o~derYrocg
hen uit deu Kinderbijbel, waarna Eerw, MlIl'aar den
kansel besteeg eo een aller lidste toupraak tot zij oe
jeugdige hoorden rigtt". •

DIC DA1'iKz.EGGINO

.6100t d.s uQIlds anI f.est. De lekst wu n~nr uo:
leiding van Jes. xliii : 1-" Gij zlj~ dit Blijne," een
woord" tot bemoedigioll', Te.troosllog en. bepeiozing
op rei: naar QW lehlUS, in yoor- tn tegensjlOed, in
loren eD sterven." . •

JUA TSCHAPPELI1K.

, Eind,lijk hebben wIj dan toch ook eeu school eo
nav het ZIch !.:ut hIJzien een zeêr goM., De
flchOolcommiasie die dell Eerw. Nicolaas :\1e638r tot
onderwijzer beriep, be.g nn ZKerw. een toutem.
mend antwoord; v.zledln wHk kwaln hij met zijDe
lamilie alhier a.n, en eergisterfo werd onle tweede
klasse Ond.~.tnnde Grammar Scbool .reed. ge-
opeod. Veracbceid_n. oud.rs zijn vau ...oorn ..mlD,
binoen kort hunne kiJlderen ook denraar:tl te zeoden,
-%00 dat er all. grond bestaat t .. knnnen Teronder.
.tellen, dat dfzelve .lagtUl zal.-,sub.Inspek. Jeuner
k"am hier 'onlangs un Tan Somerset om als benl_
voet;der te ageren un de hi.r gen8tigde crell ..
poliue, iD plaats van Sub.-luapektear Ch. Bores, die,
zoo lib u .....eet. zijn ontslag uit de di.Dlt heeft "er.
zacnt. Wij hebben hlee in d. laaUt. dagen guur
Fegen.cillig weder.

: ·AA.Ij:RA.NJllNO

Sa~npie pl.~tte *iet
Acl!riun, PQol a_ngoranlt te
eeu mea ill de b~rst e,u asn gewricht~. stekeu,
toet voornemen bm ligchatn.lij" leed te
d~n.' I . '. •
. Hij werd schdldig ~Tood,o én geToboi.d tot 'het 1,.1l~e~enol!"

ODchrga&1l tan tlwwJf rot1ingst.gell.
. I "

DI~GSDAG, 16 :iI!LIJ. .
JlooS~.a.RDIGE AAN-#NDING.

e J;ame., McGee" een aoldaat, s100d beschuldigd op
deDi 23 April 11. *e MowtJray zekertn Jucob Pieter-
BeD; een 1tlózamliiek, boo!aardi.\l~jk te hebben aan-
g~alJd,lbeU) we~ een .m~ s~ek:~ de !,n de ball!: toei;
het ,doel, om h\!1IJ erilsllg ligelt mehJk leed aau te
doep. .' ." It~. •

, Ui~ heil getlIl.Ii.!n111 hleek,. da. d.e soldaat ID .~e
kantien ...an m~Juf.r. SulbvaD! zl()h~ onloletllm,hJk
gedragende, de rrou,!1 Purtersei'l verzooht hem de
d.u" uit te Zetten, PIetersen d~t1 zulks met behulp
van ,ekeTeu Sta41er en begaf Zlt~ toen Daar bianeu.
'De soldaat giDg· echter' met ,De kierie aan I'let
beukeo op de dear. Pietersen ging hem gelaa.ttn
dat te lateu. D~ gevaugeoe greep Pietersen lan
bij cle b4rst, slOeg hem met de ki~rie en sleepte bl!1lj
naar deu weg. Daarop v:erzoe1j.t de soldaat .hem
dm weg te wijze~. Plotseling kireeg Pietenen een
schep en toen ~Q messteek, iIr~arop da 80ldallt
\Tei!h.p. Pieteesen ko~ echter n~et positief swerea,
dat McUee d. 1I0ldaat.lwas, maar' verklaarde dat de
wall op den soldaat geleek. ï Mejuf.r. Sullivau
zwoer echter positief McGee te I keDDen, en dat hij
de soldaat WiiJ, d.e bij hare ka8tlell 'hot .pek'*kel
had opgeschopt. ; j ,
De ge.anilene riep een paar ge~~igen op, soldaten,

om t. be"ljreo,d~t z'jn pl.' zoo 'érrueat WaS geweest,
dat hij den stet'fk uiet had kn:oDeD toebr8n~eo ;
maar beiden verklaardllD d:LartaD niets hoegenaamcl
til WlIten. I I

De June br.~t 'eene uitspraak, ,an, schuldig &an
g.wone aanrandlqjl uit, m~enend~ dat Pietersen IIn
onderen deo 80ldaat haddén I:e.o~d eu' d.t de atelJ.k
teen iu eeue ,echtpartIJ WII8 gei!'eien.

De regter weigerde d.ze: UltlPII ak aan te nemen
en riep evn der GetuigPIl terug om aa II te toeneu,
dat de meening der juri" gInsen 0 gegrond lHB

De jurie breit toeu .en uitrsptlUlk filII ,chnldig
uit, WIllll'Op de Reiter deo geTangifoe v,e,oordel\lde
tot &8 ureu geuogenzetliug ell 23 teesel.IAjfen deo
volgendeu morgea te oohaugeD. be'redelJ. Toor d.ze
.tralopgell."en was, dat ind.ien d. gll"raDgeDz~tting
langer duurCe, 'en auder 'I malls\w.rk III zij urelle.
m.ut £OUmOfteu doen.' I _

D.,e wu d. llatste zaak op de ~J.
ALSOOK, \

,
I
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QNS NIEr VERANTWOORDELIJK VOOR
oNZEn CORUE~poNDt;NTEN._ItED. J
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CA~VINL(.

Vjke~bllrg. 1 Julij 1872.

eeu uitge-

ERGE'rEBKENzoo goed te 1IIil1en zijn un deu
y~ilgllleJien, blad een pl~t8je te verleenen,

on'"m'''LrUL wij hëbben dit jaar tot dUI
IIIJ tot dus .er is alles l'eel,
ik wijDe verwondering te

,weinig nieuws in uwe courant
is foch daarvan dt! reden? Zoude

dat de dQrptibéertjea eeu weinig
? ID alle COuranten leeen wij

dorpen eDi di.trikton, maar
nn Cal vinia, Er bestallt£ hier

"eel om Oyer I spreken. Ik denk het zoude
loet mij. nrblijdén, Om nu eu dan ook
te lezen, w'!-t daar op pet dorp gewerkt

er dán geen eerrespondent te yinden "oor
Calvinia P i I1jt "il ik toch bekennen, Bier bestaat
eene groote, bébo~te aan eene Yagebondswet, waarin ik
denk, llat opze ParIemenwIeden thana behooren te
Toorzien. iDIUlI'.het di8t~ikt zoo ver, uitgebrt'id IIn de
lIIagiatraatSzet-ol "oor nlep VlD ona IOQ Ter afgelegen il,
zoo is het toch di~wijl.IJ z~er moeijeJjj~ 'OOI' on., om in
genllet;! Tall ~e{étal een ~arrant te bfkomen, ten einde
de schelmeu in banden tel krij~pn. Ik denk .bet zoude
hoogst nnt~ig zijo, indien ome achtqa.re leden van liet
Hooge en bet ,Lngerhui. hIerin eene TconJieoing trachtten
te maken, dha, b~.oorbeelil in elk \'8ldkornetachap vnd ...
regters aan ~ sttt!leo. A~n liet pIlbIi~k zonde daarJoor
groote lIostqn en mo.eite wl'rden be.paard, en 'I lands kas
zonde dllardbor "broen b"oordeeld, dqr de kqsten die
than. moeten wór4.a ~eI:nB.kt, ow getuigen np een
grooten a{s~and te dag .... rden. enz.. zouden kunnen
~apurd wdrdeo. Dan zqude het ook gOlld zijo. om aan
nederegtel"l! een we_nig I meer m~ te Terleenen, •
bijyoot11eeld om, kleine 4iefstalleo ot dienatverlating
door di~ 'l'lJ'ederecters la~n straffeo; waDt bet. gailt
hier zeer IleeM met de diimaara, rpodat wij de m~ite

'ontoZiea om deq nmn áfstand nil het
Magiatl1lawllo£. ,ZiJ Eijn I te ontronw om ben atleen te

i laten. .,.aar: het oog van' den baas niet i.. ED dao,
Deze Keizerlijke bezoeker, jleduf"ode zijn k&rt· wanneer er een kleiDe dief~l gepl.egd it, dan moet d.

stoodig nrblijf alhier bU eeu ~II ander Tan.de bau ny" Qeo Ma!!,ilJtraa~, eli dan ,ebeort het w.1
kolonie 'W.n~cheIld~ te zi, n, is v.rlledrD Vri.lu.ag per dikwijlij ,ij~ of tien of _I twintig llren oer in OIJZI
specialen trem naar de Paarl "ertr~ken. ,Te Stel. "erafgelfg8~ tre~nlden. DM is lIIen nrpligt. Ylouw.
lenflo.ch waren d. iurotetweo gjet de Itden TIn ea kindpren, ,n hne, enJ .llea te nrlateo tuascheo
Ii.t manicipale be.tuur aao het lIoofd in grooten dieven el' roteJtl, en dan bi~ de t,bwskow.t i. lIet werk
getalo iD opwáchting om hem ta verwelkomeu lD dat niet ::rn'lo, et; it weer laehad'e "oorgenlleD, zoodat
aangenum gelegen en bCJikoorlijle. i lallultadje. D. de bau dilw'Jla, bevreeall il, zijll- weiTaart aan die
Prio~~oo echter de att.ntle alleeu 6eantwocrden met ontronw cUeUllai'l OTer te laten. Zoo worden hier
herhwdelijk tr""buigen en du ,hoed af te Demen dikwijll pp die wijte klein. Idiefstallen lIiet gestraft. .n
"oor het pub1ie'k, dat ~eschaard w;' Om den trein die zoo lDak~ fleiDt, dief.talle~ naderhand Jroote schelmeo.
oneeltu:kig olet llougvr b.1t hield 0 noodijf Was 'om ja I:8lf. tbt Dloorileoaara. Wat weet er ....n ona land
water ill te nemen. waaroa de leis~oortgezet werd wordea '1De~ de nedienrij P Ik hOóp en .erirouw
nUr Beunettnille, op wllke pla te de algemeeo~ cln., dat fnZe: achtbare Parl~m.ntsleden ill noze beboeften

H
--.f .._' B II d M d d bestuurd.r, de h-1r W.tsoo afstap • AlIi d. Pa.rl Julien vQOrzieot H.t wu mij zellr .erblijdend in uw......... ~",er e OpeD e un alf morrn e ge- "'1' ... courant !te ~ezan.dat de Pakhnisber,weg zal gemaa'U

'.wone driemHDdelijkache .trafzittingl .... n het gekomen werd d.- Print °Pltewac t en ootTlng.n 'wordeD, ~o h~ eerder hoe beter, want dtu hoop ik, dat
Hoo2' Gerelltshof. De ,olgeode yeeren m.akten door de autorit.eit'D. In lijn geT' 19 wareu eeoige Boknldst>e'rgrweg bok zal gemaakt word.n, betwelk ook '
ile eroot. Jurie uit, t. weten ;-Constant David dlrek.teure(1 der .poorwegml'ltac~appij en .om. zeer nuUfig i~ TOOt, I'n. distrikt, wsot ik heb dikwijla
de Wit, Fnn~s Rennil', Charles Arkeole Dickson, mÏj:8 heereo T,an lijn staf, namelijkj, Z. Exo. W. F. met nr"10Dd,ring ,.beten eo nagedacht hoeveel kOitbllre
Charlee Gerhard Priucp• Ricbard Futon Dobie. NIachi~, ~ide-2.eol:amp nn ~eu K"i;er, LUit Ludeen, werk eo •• g~oote ~08ten iD ander. dittrikted ~em8llkt
Francis Porter, FraOCll1 J, nn H, Duminy, Tboma. kapt. SWlDty,.n de RUSSIsche konsul. liet geul. worden, ~n tdcb dikwiJls tot, lIeeD nut, zoo.ls de weg in
Pbilip. Chade~ Robert Eaton, William Oven@, B.n- acba" nrlu8dgde %ich eenigsn ~jd in de 8choone de nieu"e 1<I100fin Tulbagh. wat gold i. daar nIet
jamin JamfIl Foord, Hermon Fehr!, Rudo'pb Mij. natuurtooneeleo, di. d. Pa~rl op .ommig .. plaa~!eo .er"pild, en DIU ligt het relitelo()8, en het kul':tnal 18 ,
bnrgh, Christiall 1. A. FIck, Gerhard )1ijburgh, aanbiedt en dIe eell le'endi~en inJt1uk op den Groot' toch dlla~ bes~eed t, En daar wij tocb zoo vele ja.ren 1
;Edwnrd Knowléi Gfe~n en Bu~o Hendrik Mijburgb .o,st !cheoen te ruak.n. Tegen ~~ &.Tand' hid ook.o~ze ~ela$l.ing~n he~ben mOeten betalen, en er i!!.( ,

Charles Adriao Pentz en James Oimond werJen Z.K.H. een UItgelezen gezelscha.p b,j leh gen~odlgd ~JO:t ID 9nze dlstdrlkten let8 doo; het kHc\oger of L:lg~r ij dei Sh'
T~r8chOODd op YeJtooning van genfeskuntitge c~rti- en daa.r onder den MagIstraat \'8D lhet di8trik~, d.n .I:1UIS~?<'~o~lil!_:[el,+un, tot nllt 0 g~m" '\toorons .In de, if. " 0
fikaten .,n Joho Thowa>l Ellst-ce op grond dat hij heer Aur~t. Den volgeLden murg"" vertrok de I OOltehJk1 d,.tr,kt..lll wonleu gedurIg alle verbetermgen ' r"
I)p~eroepetJ WIl3 om eeue Parlem.ntaire commissie stMt met een wagen VaD de Cere'i Tran.portm~{II_ I gemaakt, zoo.~1i wtg'eD ~n dammen ~n ber~pus~n, en I I i :
bij te WODen. ' 8chappij, onder gelilJáe nn dell Lel!t Chri.lle, n,Lar "'.Ma"?ffinIet I.n óllil odlstr,kt il Jr. be, '~, IJler IJl on., G 1) <bk ~l ï ~. " t~

Na. de gebruikelijke aanspr~nk van den Renter W"lIm ...ton. alwaar het aan 't hotel van Van r: ter d,strrkt niet ulles ten achtereu daar WIJ lleL :00 goed Je " I po, rJI ,r" '1'1i.\ a "e\l
jo f: t tO> T h t - d t '.' kc U de kOsten beh1i>en moeten be~:Llen, en wat r~e·r 18mut de I L'l[id~I,s('h-If'1l ,Lil "rP(l" 'eheaan d. Groote Jurle, .erwlj<ll"fde zicb deze eu kwam a 8 ap e. oen e .. e er IJu vtJn I'e,tre .~n WilS . jill h 'Cl d· t k ' ! I "." Z I

,. bil" b f' hd G L t- t d bd' W188eVa b "I" TRU on. IS rl t,WClu.tw'ltagennaclt IJ"Jl~" .,11l7'''~ ,\~a,l'e '.. ort dCI1!\Ila t811Ug met een" true I Vl1n ega ~IC e roo von 8 voet Ilor ot Ol JY, ow moeten "1!ikkel.n, OlD .. lid J,cI.~ti"i!.n ~n kosten te I !\/ll\l: I, ,.,jl l" leu !lil 1\,,, '~B
Sl1iÁFBARE~ DOODSLAG i de plaats Jn ooge.n~choQW te naweo .. ~en wagen I betalen; W,lI.t ~ell ied~r, tIie lII,'t tl.it distrikt bekend is,' .1..' ~ J

Tf'g~Jl Jacob Scfwu,/ .hall Ja,ob Scherf. Deze pleitte van de ~~eren !Jurham en M~Iolyr., ..dtt, door d&,D om te bo"'en, want IlJ~,het ,;roog is op ooze pJoatseu. .A!al II. II I Oil)'" ~ I'
niet schnlc!ig op de aanklagt van op ti M.i eell klme- frser Tllobs geme~d werd, .,~Ig"e, en bij deu eerst~n dan ,,"ordIjn wij "erp.llgt naar de,vernf!;elegen~ trekvelden ('ra~41" \kell "'f'
raad, Jan J"cGb~ jr~h~etel1, in de .. T ..legt aph Inn," ~ek bekl~m de prml het rIJtuig. ~oor dell pas ~n te gaan el~ te 2jo..kC!i lll.-Ulr wdlde VOor onZe 8ch~p,n elI G-g',lhauise~f(l ~Jzep"n
met un mes geslok&n te hebben, ten gevolge waar- MO den e'lgenlljken nek gekow~D, nnd men dallr een beesten tHj paaruen om dezel~e in het lev»lI te behou,len f t I

yan «Ieze g~storyen IS. groot gezelschap op .k.,rrell en tI! paard wet wappe-. en dit i. ~er moeU~Jijk om altiJ<l rond te trekkeIJ: \ ' .:
D~ getll1lteois in deze zaak, die onzeD lezers reker r~nde balilereD, dat zlcL achIer den l-wagen aalllilovt. Menigeen is .1 qoor de wlssl!Il,,~lIig1ieid ver:lrr.od , .

nog Terseh in bet gt"heu!;en li(!t, af~enomen zijnde, Ten einde de yoor hew onW'wooe natDurtooDeelen fe gewQrdeD,'1.oodat vrouwen kinderen daaronder lij,len I.'.'~ .
bra!rt de jurie rleoe I'.,op,aak uit ~au sehuldig,waar_ beter tI! lmullm genit·kn. "erzocllt ZIK.R. den IUfl, moeten: En 1'Ierder. is bet Laer iu hot Bokkercld, dat ?lIat!lllUS, ~.It '11'0 ,hra SUlker
op de Il'evanlteno ,;,.vonnisd werd om den ~olg~nden lell dra.( wat te waligen eD glllg d.a(to~ zelfs herbaal-I "ij be:,o'n~D, vree~lijk .I.>er,(acbtlg. met zOoyele klO<jlven I :Yi' e jeu Br.!JlI',* I{J.r$t .
dag Tijf-en.twlnti~, en na ,erloop nu eeoe waalld de malen vali den wagen. A.an Dii~lmg Br:ilIZe WIS en .pe.onkFIJ, ~ood.h dl~ .cheL'Den en vagebOlIden zoovele , SOli hili,!!, CiJng<lU e'll Buskrmd
nog vljf·en,twintig glll!selalagen te ootnnl(8n fn alweder een nieuw gezelsciJap bela!lg"tellendan ge- k,,?sen \lel~hen ol,n te. ro?ven ~n t,c 8tehn, zonder d,~t K\lmt'~h()ilttJI K tJ' r~
...ervoli(ens eene maand lang &Iln dwBlI.;,(arbeid ge- ref'd om hen:. te verwelkomen. Hier werd halt ó" ~J h~t kunl)en I}ltvondeu, ED tlnn '"ull[,~cr ".IJ . .i r " ;" j<rl
houden t-e worden. góhondtll I'n eenige ,·erTer.cIHllg gebruikt, eeu schot mlssch.en ~~ ~cllelUl belraI1!)CU, en op eene ,h.tant'e (J L Ii iN ESS(S ::lTOlJ

I
1

DE DLUIANTDIEFST,d.. of Wat gelost op teui~(j PlltrlJ'zen luaar zODd~r b Yan 5 tot I l_ ..uren gallll ran ~let dorp, aln eene H ~ J', '$ OH Td~
. . , 'd e. warrant t~ k""g~D van den M3gl,strnat, en terugko_ (lOl I Plt • O~ sJohn TJ-ïlliam Efa.dmg pleltre scbuldil!' Oil dl! aan· loolJJB&, voor die moeite, w&.arna e togL berv,t en Id f c,_ I 11 t Id ,Kl!! ~h.ll'S S iS ,\, h11"Yk

tA 9 M . D B N lt h en naar Ceres ,oort elet \1Ierd wa f b" d .k ~en zJn I. e I8c;"emen. ge\'.ug nsar e e,.. , en uan '"I " '-C,;' .
o;u.gt "aa op - el op e tera ow 08 een h b t h!ld ' . II I IJ ti aar omst " het dlk'flJI. ollUlilgehJk om ben op te .pc>rel\, om Uen~(;~<y ~ Urollldd\ I IL

pÓ'tzak geitolen te bebben, bevattende 2,381 dla> II" fef e ~a.uMC e orp was UIige 'oopen 0!D het relieD "an <le berjpctlLige fpclonken, en' waar eenigzlO' , '; ~
mant eD, ".Ike steen.n hij op 27 Mei nllar Kaap- z(1I~Janm sehol~ 'li'Spel Ta.n .een zoon. de3 RusslS~hen zaod is, d'lllr ;. dan het spoor toe~,val\Ïd, of er is I I EX "
ltad, &n dil. bIDDen d. jurl!liictJe Tau dit Hof, ge. KeJ:i:ers, to! l:eoloten. De pnD! was bhJltbaal' ge.oe~lg regen geva~len'l en, het, ,spoor is ,dood. zoodat 'alle I ;
bra~t bad. ....----- ooor de o~grdl\·o.ngen b"Jdsehap eu harteliJkheid, "er.lere nn'~Or8<1hillg: TFuclltdpos wor.lt. '>. ,1 :

Adyokaat Cole epro.ll: het Hof un t.n gu,?ste dIe ~yera~.waar hl) k~aw .aan den dat:: gelegJ werd, . Het is ij eo ook het gansche publiek "eer,bedroe. , heroreop Oh~. P"tf"C" Stapp rt
·an den genngene,op @ene ligte straf aandrin~eDde, e~ UItLeZIjne e.rkentehJl;h~ld daaro~er 11.1z.er barte vend, te ~i u bba dat wij in alle deelen ten acbt.ereu El~e,. Eelzuld ::;toe,e~
'I'oomameJijk op jrron:i dat de gennrne de mis, lijk. bewoo:dmgell. ~IJ tOll ziju iDtreK b.bbea !iJll in Oll~'llistl:'ih met alle'mnJ::en, en daar wij loch I' ;
d"ad .nToorbedacbt bedr.yen, BchIII erk.nd en genomen bij deu MagIStraat, dell heer. Allchilou net zoo g d als al de anderie diatrikten onze gelden '
allel in zijn vermogen gedaan hed om hl't gepleejld;e wsar di.ns woning "a.s te klein, en de h.er Arnholz' betllald be ben.1
kwaad te verhelpen, alsook om zijDe familie. en de,yoorzitter d~r ~unicipl1liteit, plaatele 8aarollJ 21j~ Ook zoo e liet leer nut~ig .zij~ om pl~noe~ te
vooral zijne moeder. zoo Yeel mogelijk echanue te halS ter beSChlkklDg .aD deo hoogen gast, die het beramen, ,Ot. d~njml!ll te n;ra~en lO ODl.e WIJd llltge· int jes, i en t Rlik!cr",
besparen. Vetor zieh eu zijn .gevoll\' heel bele~!d accepteerd.. strekte dl •• ktEln ..• oora~ Ill, onze Trekvelden. Dur II, ZJlm.: O~s~.rj,Kr.dt:

Bij het uibpreken YIn h.t "ooni. rigtte de Regur De heer.u &tohison tD Arnholz genoten de eer, Eoude dan eie ~ulJe 1edlgloof*!rs ,,:er~ kUDDen gegc"en .,
eeoige ernstige woorden tot den ge,angeDe, wijzende tegea den ayond uitgenooJigd te wordm aan bet wordeIJ, e~ wBopder er te ne ~oor~len1l1g kan gewaakt \
hem op den grooten omvang yln tijne wi.daad, diner TaO den Groohorst. Er bl .. r deD yolgendag dllg :word.en ln1:1be* Hooger en Lager Hol., om deo
soo •• 1Wit de lftarde YID bet jte8tolene betreft als gem lijd o"er cm een togtje of eeu ',gt artl't'e 'J~erlgen la dmin, dile lust heeft om ~ulke onderne.

h d Jeed d h d h t' d 'kt t k· d d b J bliP ~~J mmgen aan te v tten~ te ondersteun.n Ult Land~!ca8, of.de groote verhe:ren en et i.pe welen, at ij oor e Ism e ma ea e e ooge zoeAer TQIlde geld n ".jnl dá trelllicentie8. Het zQu.de denk ik ,
~~.~ ~~.~~eu W ~roo~h ~~~~ ~ ~.~t ~ ~~~te.~n ~Il~~~~'~ ~ W ~~~~~ _I __ +~_~ +_~ __ ~~ ~ ~_~_
Hij mogt, geli~~ in he~ Hof 11'&.1 bewee~. in zijn ~ezlgtlgerl, nartoe hIJ reeds veel genegenheid h.id distrikt, wa~t e~ la d;kwiJls "eM weiveld, maar geen
'rorig lenn Tq) nD Dllidaad geweest zIJn en een aall den (tag g.legd. 1 "ater. zoo >!Ooue er Clau door h.t maken no dammen
onb!l8proken karakter bezitten eo .au .. respektabele D8IJ Zonlla~ werd de terugreis Daar Wellington nel wate;r Itunof!~ opgevangen worden dat nu nuttl!'>
familie sijo, maar dat alles zoowel ala zIJn atandpUDt aanvaard en nn daar per 8p~eialtD trein Daar loos door d~ natjulilr wrordt verspil<ll
in de maatlchap~ij al. landmeter, "erond.rste1de, Kaap.t.d, alwaar ~!t ~ezelscbsp d~ avonds ow 8 • Ten IldttJ moet ik opmerken, dat het mij lJlijtig
dat hij tene veelzijdig. zoowel mutsehappelijke al, uur aankwam. BIJ dIe I:elelt'tlubeld bedankt. de "'u te leze~, hojl ,mell gedurig zulke lasterlijk. brieven
led~lijh opvoeding gelloten had, 'D dus eene betere Grootb.rtog persoonlijk den heer lVatiloD 'toor de in courante~ s4btijtl tegen den beer ,..van Rbi'u.
bewultheid beat ....n wat misdaad .. 118 dan zoovele uitmuntende schikkingen, die deze ,oor den .poed en Het is ni,t af'ngeoaam, wan~eer ruik ,eeu wa:m
overtreders der wet, die voor de hOTen kwamen eu de gemakken T&Il deo tOjlt gemaakt had ,n betuiid. Toorstander I\'an Kerl( en lfaat, J!i land ea yolk, zija
door geb~k aan .p,oedlng. d~of kwade voorbe.lden zich teTen8 boogst ingenomen, met de allervriend., best doet I'm !het "elzijn no land tu Tolk te
" somtijds door armoede op den koop toe, tot wao· Iijbte wijze, waarop bIj onral, waar hij de laatste beTorder"" ; m~llr ~i~ it gewoonlijk dë. ,,~re~~s loon.
bedrijveo worden IlAD'.Spoord: ZijDe IOhald was dn.s dagen aidh nrtooDd bad, bpjegend .... De .toet Ik hoop dat die I ultJQuwer. geen eer. daarbIj balen
nel I{root.r; __ r daart.geooTeratond, dat d. Itraf, beltU zieh toen naar het Gouv.ltnemeatshuis. lulle? n;raar Teel. m.,er achand~ ~ 1,~~z"lTen. Zoo
die d. wet des land. "oorsc:hreef Toor DlenlcheD uit Maan~1f morgen betocht Z,K.H, verscbeiden. dan 18 dit tqeh, lIlaar ~aar, dat mdien giJ weldoet, gij
Sijo Ita,,;, Yeél yerntdereuder en .waard.r om te wiuktls tn .lalllis •• menten in de st.d. l&t we! ~nd~~o ~oe. g.~a~t .. wo~en. eoedndernwhenacben
d_~ h t lIt·_ .• rd --L-Id' t L_ Id, d t h" tt' ~__ W '~be I a '1' o. mu. eu go ...... n m. oop eD~..,.en wu; • we ...gen Zl~ne mtQ ere ..... w 19. eers ....pa a I) per ex ~a relo .......r IJU rg' leef d"ol in Ilo ghillie verwachliing, dat on. Pul.ment
~id oplllloor· En het feit, dat de geYlngeoe door cl. lOU Tertrekk'D, ~n de ata.talewagen Itond derhal-v:e dit alle. wat i ik ~ier ïenoemd heb iD onrw 'n I
.yete "t'Oorbeeldeu om zieh been Yao"-d. lucbt om plot m.t deo lokomotIef er .001' om 10 uur gereed, maar Wie llemeD I egt g za
l..ling ry"k te worden, mogt zijn aang.tut; eo dat er kwam-geen Gr.ootvorat, di. ot teen! lu:, had 100 Scb~n t!e!I.TI!riCgel.geoe, nogthan. ook eeD.an H A
!bij naar lijD adyokaat beweerd had, ,.lf 1I'aI terug lpoedig te Tertrekktn of misacbien ,..rgeten was, Majeateits ~nde~n'r;I! Ja schoon nrlfrell zon::'
tredeirrsd toen hij de groote waarde no het door w!tlke achikk.iog hij ~em .. kt bad. Olll '12 uur werd DogtlWla behrreu pij ook tot di! Seilatk~t. '
Jl;em ge\tolene Toor ft ferst ontdekte. sprak: ook eenigl d. Dieuw' ".gen ol Barkly" Yin de! BiDntAland_ I (.
zinll in zijn yoordeel. hoewel bij beter lOU gedaan Trao.portmastkhappij Toor het GOu'etnellu.ntabuï. ' J. N. VD: DQ Mnwa.
heb beD met de diamanten en de brie,.-en tem&, te ~bragt Olll Z K. H. Daal SimoDliltad te brengen.
."'-3 iD .wd. 'fID ze te bouden eo op beb~ndig. Hij atapt. in dat gemakkelijk )'iD,.rigte rijtuig lIlet
3riju te l'ttbergea, to.t hij er biRaa ~ed. ontJaa~ lijD ~d~O&IDp. ad~.i~ POulet eD~t. Swine,..
F\llijn ,e .. eeat.. 'I tar1rlJh!l fen aader nJtuJg "OladeD iele I GoU'.,oeor,

Ue Reit.r ,yeiroordeelde durop den ,.enog'De, !-adJ en 'fiat Barkly, eo IUI~ a.ld,worth. 'Iu
.die.rg .,aDgedll,'ll lOhoen, tot Tijf juen d""lIpI:!o , SitaoDlllRad aaFkom&ll, had des''''011~ eell groot
~i4. . , pin., ,laali aq boord T.tB cle ~pe.tlan'f!.' "'&ua••

LANDEN THANS
. . '."Northam" "Warrior, , DOOR DE nL~II!RS FAURE ES CO.

;Tulij 22.-1n front fan de Pesrischs Bank,
Bankaandeeleu, en] andere Losse Goederen
in den Boedel van w!jlpn J. M. Enslin. '

V AST H blO E V Y. It EN,

coos J.; 1: HOFMl:IJR-:

Jnllj 2.').....:..KB.llps~d, Vaste Goederen, van
weduwe' F. J. C. Hop~e.

DOOR A.! IJ. MOOBRJl:ES.

Aug. I.-llel'grivih, Vaste Goederen, in den
Boedel van \\ ijleu m~J J. .M. JJurgtr.

Do04 G. REITZ.

Aug. I.-Jan 'PI~~ars' Rider, Vast. eQ
Losse Goederen, III deu Boedel van wijlen J. C.
Odendal.

en North Sardijn-u, Zalm, Oesterl en KteefL
Krt'''tPn en \>\h.:ell :
Worccsr- r-eh e :::iau!!
Walj,en Vestae, ill Il'ill'CY Doozen,

Zalm, S.l d U"~n.0 st ers en Kreeft
M ilC,1loui rIJ \' ermieelli, ill klrille ki
Li v"rpo<):~ch Zout, in Za~kell en

k''Ilikrll Mil p,lkdl~!1
Col-m ," 'lj S I.ifsd ril ')uim Blaauw
{;el'l, ~tel:'l!'}'\IIICY Zeep
\\" "fee6t,·, ~c;hut:),jUS
.\-1" ilia 1'011'", eli J U .Ii voor
~lel1l,jschp Kwoll S:a'ven
Kabel till Z-ilgur. n.

UI

SCHU i13EHWn:t>.
Dc IHld .. t·"lHflll"~ ~CI"tl.l!lt'c8trr" '.11 1'1' "I' .I_ b'j

~eulel.le d,'lII'lll8 ~II I'IaHt8tll Yel 1<""1'1"';
hou,!.·" Villi Ilel \oll!elJ(l~ ."e,lll-

dlt:u Ilet!,liel te TOrelt

II . wur~t ~rIOl!t. '
Julij 2~.-Pieter J4e4lbs, Amandelboom, Af.

deeling ~taserbnrg'_:Elen liclilbrnin H,uwpaard,
Iter voor den kop,: regter achterpoot wit,
omtrent 3 jaar ond. ' :'

Julij 20.-Martbinqs Oosthuizeu, Kleinplaat8,
Afdeeling'Riversdale,Heen Os meL witten pens
en witten kop, omtrent ~'~fjaar ond.

Aug, 20.-H. P,~Htl!.ger, Dikdoorn8,-Eene
donkerbrnine Mel-rie taft ster voor dell kop,
omtrent 4 jaren oud i $en roodbruin H-engst.-
veulen. met ster voor jjlfn kop, omtrent 8 mWlll-
deu oud. ! :

I

De Grootvorst Alexis. en kwart vaten I Hi1J11Prt.8 Port"r, qua tt en pinl bill
vlOten Byasb' POfler do.

(iullle~hr Stout _ do

I
AISOPP's Ale ti do.

quare en Bi!!r., .·Wij ,. eo Gemberbierkurken,
. t~lteu.

I ! fE~ .UIT
, I, I

'oe's Patenie Krrosene OliQ Alllerikaao6che Tabnk, 10's. en 12's
i~ i:en I lb. pllkje. • drie" wart bSlje~
Ktetlr:t en :Zalm BrbBn~8,,1 Papier, I,ienwe pnt

T~I,n,~"t."n i, I zocht IIssortiment, a:le prijzen.

Koop te No. 28, St. Georges
, I _ I;

J. G."STEIJTLER &
,

l\1AHKjPIRIJZEN .~-
Yan den 13 tot aen lG Julij 1872.

VAN NIEU vi YORK,
in half en

STRAFZITTING.

L:\l\DEN THAl\S

3M! bs. ~ atdKnnt'II'U, !:' :lj til.,"
1.3 AmalJd ...l, n,
6j lb. e"ler. l'~' Ib.

I I"g. IlrandeWljn, pt r '~J
}.eUUtu, pn "lUI,;! I
E tr('~'l, ')f·r 1111' ,

15 ba. G ..,.t, per 3 vu,tl,
GauiclI, pel "IllIt

165 bs. Haver. ' I

2 Hav .. r~l"rv. loo Ib I
HoelldpI> pel 'I q'k

18 zak KKf, p,'r lt; l kl<t!",
K"lko(,II~" l' ' '~I~

42 blo II.oren, per ;'''' b6 i ,

< I_'lllu-uru. l' 1110, ,
3 bso ~I.11l'8, p' r J bl\bli.:

3:1 hs. J-(Ó!{, pl'r J ou"h. ,
lUO h •. U,jtlll fi 1IlH'!. .,

ol~ V "d~, ell, fieJd", per lhi

:. •. li ::.. d.
o '1 II - IJ 12 Il
U (I Jl- IJ 0 ;jl
o 'I. (I 0 2 ~

l~ I U --15 I 0
o ., (I - U 3 II

\' Jl 10 - II I:! 5
(l9ë-U!J8
03:-1-033
(I :, G - () JO 2
(I 3 Jf) - IJ 4 i
11'1 I PA - lJ 1 ~I
2'I" (J- "J!J li
U 6 9 - (I (i 9
I :! Id - 1 ~ III

.~ JJ~- (J 9~
u I I \ II - 0 J, II

(J I I ";i, - (l Il J
o2~)-U 2
025-'025

Star," HGorfa " en "
, Colma' " S·lijfiel. en Duim B1Muw
: (:nrt. () "plut~1I Er\vt. IJ'

i \!.Jcal Olti "[I r. rUi Icdli •
: ~lOC \11 )'nl '[""er

i T I pe"IIJ', 3 C'I 5 'G.liou b'rluen
\\,,,1 'ak"'l1

I (jrkookt~ ell UllaJwe olJe.

GEDQClPT.

In de Neil. Gen.·C. ketk:, Zorltlaz, deu l4.den
, Juli;, Goor den Wel.Bcriv, De. W. Robertson,-

ecne dochter van den 'hder. Peter Classen, met
name Anna Maria Regio*-; eene i:iochter van den
beer HeDdrik Franciscus ~ursclráann, met name
Emerentia Juliana Wilson.-Bij de Engelsche
d:enst, do< r,dezelfd( D !eoJiar,-~er.e dochter ,án
den heer Mártbinus Adriamus Bergh, met nar. e
Arhul. Cathenne ; eene rljochter vaD den ,h';"
Joseph NeIBbn, mel nam~ :Julia Jobanna l"rah:
ci..ua.. , ,

, I
o\"'ERLEIDEN.

Jul ij lS.-Mejufvr., IFrancina
Benook~ out! 80 J·ar&D. ,I

: I

BEN IN VOORRAAD
] 3
] 5
'16

Jullj
00.
do.

,,
'Va.gens,9, ] .j Karren.

(I do. V do.
~ do. S do.

,

II Ri 'I ~n .Ta~~ Knffij
II \\'It·" en Z~ ",te PPp r
\\ lj ell I;:ierk Jl' hll
\VI·te en Ge,l l1i'de ~I,lt~n

YOU:\GER'S PALE ALE
Jnm,iea Rum

I II un t' s I'ort \Yj in, Qrt. ~lIlpn pn K;ist
i Ch lIDpagIle, Qlllll I I'U Plut,boacls. i

Zaturdag,
Maandag,
Dingsdag,

IVID" VAN NEW YORK,

I Amerikaa sehe Tabd~, 101. erl i Jh,
f;'loeleu met Houten Gelit.

UIDE\IEItS\W AltEN.
oorolie, KapP'rs, G~!ort~erde Sauz-n, Geenne!'!'

.cdes, AZijn, l{iJOde Hariu~8, Jams, Jellies, Vermicelli, "'IIi"'''U""UIW

Chri!tina

""~"u......u, Thompson, Hall &, ---- -
: I

SHIPPING ~LIGENCE.
, ,

TABLE BA.Y:+ÁRRrHD.
July ll-Clipper, ach :~(S kJ~B), J. Stans-

fiela, from Stfuys Bay July !l, to this port.
CaIigo sundries. Van derlHyl &; CO agents

l:3-Nora~an, R..M.S~.i (of Sonthampton),
1.200 tons, Capt. CotwelJ,l from Southamptou
lath, .Madeira 17th Jnne,l~d St. Hefeoa 4th
~uly, to this port ~nd ~Algoa Bay. Cargo
general-Wm. Anchtson'& Co:, agents.
.. IS-Queen, Bch (of C~ Town). 31 \ons,
.iphristophersen, from St. llelena Bay 13th Jnly,
'to this port. Cargo ~-Stephan Brothers,
~ts.
,', TA.BliE BAyJ-S:ULED .

July IO-Union, Frenc~J to ManritiWi.
IO-Florence, to Ilqrt Nolfoth.
IO-Queen. kJ St. :~clena Bay.
ll-Trevanian, to lalmouth
ll-Qneea, to St. ~elena Bay.
lS-Ilirah, Ge~, to NataL
14-Olipper, to .M~l Bay.

, i

; I
i

6, 4-DDERLEYSTAAT,
" ONTPAKKEN . THAN S:~
'l

~,Northalp" "eo Qoeen of the N
PAKETTEN

.Stapelgoederl~.....
LAAGST MOGELIJKE PRIJ. .
DBRLEYSl'ltAATJ

lhet S~onvegatation.

, I
II • ,

Ex ~'lV
I I
I ,

!r I

ril

W1i~t~r-
TE ~OOiP Tn~EN

I: I

I' \
I fhihukt bij SJfVlI & Ho~

, X... pnad.' i:~ ! I, '

"

!

!'

. :
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