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_...,'V.IA'_' lverkoopiDg.,

VEREENI
,

DEEL 43. .3.825.

SMUTS"
No.'S,

OlJT8TI.uT,I.UPST.lD,
DR11UP Broch~. BQeken, Circu-

~ Reken;",. Doopt. Li_ten-,
ell Huwe.pjka Begisten.: ,J)oodbriefjea. L

Adres~rtj~ BeiiPeid ~es. eu,
ens.,' ena. : . ,

·DeZuid-A.frikaan en Volksvriend.

DE ilnteekening op dit blad is in de Stad.
£1 ns, ea in de BuitAlndistrikten £2 per

jaar, vOO7!uitbetaalbaar. Aan elken inteekenaar
zal het tW'eemaal per week toegezondeA worden.
fir zij die VOOl' het Blad wenschen te

bedanken moeten drie maanden vooruit
kenniageven Tan hun VOOl11emelJ.

De Verk",iar ma too Vette 1I•• els,

GEADVERTEERD V~T VRIJDAG, den
21mB deser. te Klapmnts Station. tal

r-Il.t:l' prUL. viaden.

.1
j

i ~ !

v's
; ~.; .: "'DE ,\rOLGEllDE - ltAANDELIJKSCHE
, .VERKOOfING ,~ den Unders-etee-
hnck, 'te WelliDgtbo, r,al pl •• ta ,iDdeD

~OP MAAJNDAG,
Den 7aéu October aanst.

.' dio_Vee. Rijt4en, en", ens., weD-
w"liW'&!"ftf~IiIi' 'VH1'obpi!D, lib te worden geadYe!'-
~, ~gelieveD i~ tijde leoni. te jt'eVeD, te
t-wellingtoo, of Kaapstad. WaJtstraa.t, No. 5.-. . 'iBehobr.de

.i 1
I

, Op ~,.enBtaallde V~rkooping .ullen 'Verkocht
,...orden, 7 Tafels, in soortenj 3 lateh. 2 Bak-
.i.ten, i allen geheel nieo"" ea rele loorttll
!QJJ gebruik' BUlSl\.AAp,j
-. l; G. STEJlJTLBR, A{alage~.

Ii GEVOER
MERlORA" .......

'1

·Hoogst·
I ,

Schap~nrokkers.
. ~ :

I stens. '. LU'I,1HI'_l·ltn.l

gezocht
laan, is een
, standhouden

2dens.
de -Ite vaD hét
heid eoeels ziéh .
lijk J!elegen!

SJens.

vóor

:M. HOFFMAN." , DB OD4erlretet:KeDGlf.
700Extra Vette Kaapsehe Schapen .. ·..•DtfIDgea ~it de IDel~oela4e

ZUU.EN op VRIJ DAG, den ZIJ ZIJDgeheld Dit de
27&tolll deser, te Klapmut. Itheidt deor de

St.tion worden ,.er~?Cht. Zij lul- de Prijs:.B ••• eu der,bt'rOje.df
lea !eter present "ZlJII. ILLI18S, RammeD, ,
, Jacs, DB VILLIERS. Vars~heDn kadde

De Villiiers, Faure &; 00., Afslagers. B.... eD No. ~4 fD No.
Ba•• ea woreleD te
e, wel waard door OD4IU,,'DfIIBClllue
k'D dezelve teD ..... ,..
heer tRAILES

100 Extra Paarden en Ezels. Op

80 Jonge Ezels ,
40 Goedgeteelde Gedresseetde., en

Ongedresseerde Paarden, van
3 tot b jaren oud, en daaronder
zijn verscheidene' egale paren

15 Merries, "

Op Woensdag, 2 Oct. aanst, ,
- '- - ~--',. ,

ZAL .~~&meld j?;etal EZELS, PAARDEN
en .MElt BIES labtie~ "orQeu verkocht

UH de MARKTKHAAL te WelliD~n., '
Dil Paarden ZijD goedgetetlJ tu i',,4Ik~ht te

P<lUlt'i'g.
R. C. MAMMAN.

Wellinlll~n.17Se ,J872.
r. ,J, PX!lTz, J.F,~D,. AMaier.

OP DONDERDAG,
Den 3den October aanst·,

ZAL de Ondu~tteekende publiek doee "u-
koepen- bovengemeld gel.1 PAARD. en

EZELS. Tap I tot 5 jaren eud, uh de MAllKT-
KHAAL te' WELLINGTON, na ."ankomat va.n
d- n"e6f8leu Trein. Oud. r de Paarden zij" ver-
scheidene ~le psrea, Schimmels en andere
kleuren. De Paardep en Esels r.ijn ingekoeht in
den PotberJ.l en ~lIIs~eken. en ii. goede oo~dÏli~.
Zoo &18 bekend IS, UJD de Paarden en Ezelt mt
Potberg geteeld de beate en hard"erkelld8tr.

J. A. LOUW.,
Paarl, s..-pt. 11, 1872.

De Villiers, Faure &: 00., Vendu-A~.

70 PA.ARDE~,
Henpten, Ruins, en M'erries, van 2 ~t 6
. jaren oud.

DE Oodergeteekende ui Jijne Jaarli'uche
terkooping doen boudeo

Op Diugsdag, 8 Oct. aaast,
TE WELLINGTON,

~lwaar ,lillen wnrdtn aall12ebo len fra.Aije t' aren
SCHIMlIELS en BRUINE PAA..RLlEN 't d-
beste Stoetelijen in de Hantam en. Oud",! okke-
vel.!. I

Geen enkel Paard u.1 uit de hand nrkooht
wordeD. I

C. P. DU PL ESSIS.
J. G.Steytler, G.m., Vendu.Afpl~~r.

VOORSPOEDIG BRV ALLEN .an I eene
wdgtscbapeD& Dochter, de HuÏlnouf van

HUGO H. UN NIEK,K.
Remboollte, Koeberg,

14 September 1872.

OVK1U·znu, - te Wellington, op den
20steD dRer. in den ouderdom van 2 jaren

en emaand.n. 'FU.lfCI8 Bm.u,jcaaete D<jchter
ftA DI; A. Xvo,n. I

I

,,'

. e leriDO '·Ra.mea,
, vaa Gross l'ars(holl.

"'.."....' 'ie zi~h 100 zeer oDder-e. zij. l(kom8ti~ faD
ER ea -faa BOILLEAU-

bttwd is. De
fermaareIe Prijs-

YID GODEKE. Deze
Zij ZijD zeer JODg

h.lri, .... igd te wordtD. JJea
.,sehe DriCt J' vaa deu

ARRY& NE s.

,.
I

'BLAAUWBOON
. 1:

KpFFIJ.
,
i

NU LANDEJDE E,X "SILV~ll
.:~O ZAKKErr

Blaauwboon : Uitmuntende 1Rio Koffij,
'r A. McDON A-tD & Co'.

·1 ~

!

CLOUD,"

NOTI
i I

Farmers tind D~'al~rs in Wool.
. Underlignekl are nowl>repa.red to porchase
Wool in th" Grease, o~ to !advance liberally

whu feel disposed q\o eonaigu to their
in London, LiverpOol, lot A.mer4:a, for

OD their account. ~

~ DEBSQN ~. MURISON.

KENNISGt~.NG
Boeren en ~ae~rs inWol.
• Ond~rlleteekenden Iijn,ithllllB bereid. om
Vette Wol te koopen (lf liberale Voorscbot-

ta aan 1Min, die be'tei4 Jijn om te CoD-~
....... UlllllOll aan hunne Vrien~ ~D Losden, Linf_

ten "erltoop'JvoOr~uone rekening -
ANDERSÓN !Sc' MUBISON .._

• j

l

De
lBonnsen Vil

il ! rWil I TT Vellen! Vellen! I. - lP •• ,
'I ,j

WoII Be
11 ,.~

])B ~:~:~eteeken.t.en. geven de hoogste _Mar~prijzen voor Wol en

il 'VAN DD BIJL & 00.
:Ro. 39, St. G.eor'e'straat. ;
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DE DIAMANTDELVEflIJEN
AFZONDElij.llKE XOLONIE.

.'"''''''i~''"We S en I iu aa
··.."r..'·not worden door

de tegenwoordig
bet sch p der kerk

hier 10 den omtrek
erlangen l)-ou de

dUI IllI "U', iOUI&&C

merktl k
en de

ol zullen
der Qog een

den voorrang
prozaische schaap e

ov.r>wlnnlng bekome", door
bewiJz n dat Z J u wo1 (als
aa~ mode) Immer bet beate oellt!Ulu~nla,Del
-,?il: laar v alreu d II welnl. kunuen beantwoord
P()~·.t

DB SPOORWEG -Ollder de rm.!1Sa,riel11.
ocijteDd per Binneulsndseheu
tro"ken 'IJn naar de Ulama
del h.ar Dell ~a Superiu
S~r"egmaat.scb.PPJ Het
WIJ Diet waar WIJ mogeu
welbg' Diet algemren bekeud
,aliJuokeo glOen Kaaplche
meer be.'aat Volee 8 de parlle~~e"
R,,~eflnl( In staat st Id.. deu
w ~ &fin tt! koop n met
betiOort bet tlga a,lrupgt un
de rt'~"nug toe De Sp orweg
rt'ki6lllDg van de R~gerl g u
het ~g.U'll()()adlg persenael I

aebl'-pp J N aar de koopbepsl
a h"PPJ zulk. te doeu "Il ee.
u DIjl V<oU uIlJ:U'eu en I ko
::I '~én December e k .Na d
het beh..er ru e i"O I ..u [en
zatlliat UIhoereud Be"l oi
IlaijlllA bepaald hebbe d e
&alii de teleawoorul$'e b
be,lat Wie bun er fndleu ZIJ
wo~d eu aangehoude t I unne t

k nreu of w e bevorderd zuJlea ]sIel)
JM l'lB' IJ 1873 III zal teler biJ de
Loe~on.~tlge schedule vlJorJcomen ~18-ee Rtgenngs
am?lenaar lUist al. tb,"1111de Do*"oe 'béamM.n dl'
.a~ het postkantoor óf andere publieke departe.
me ten De Kaapsel e SI oor '~gmaatlChapp J te
Lo eu zal dOlu hebben pg-boud. 11 le bestun 0111,
100 I. "J opregld Jk liopen noo t te herlev.n In
rer I\Dd met ZUid Afr ka Van III e bloedzu ge d.
8J'611watlea die wet goed n uitsleg z JO Tolvo"ld wai
,he vau dese lDaat"C~"'PPIJ Je Irroolale waar
aan det~ KolODl8 18 Ol 4'tlrjVorpen gewee~t en il e Z J
gedwongen ISgewe ..st le vQe11cII om niet te Vl'ordeQ
ach~el u t gezet 10 h.t 8~ ev.n naar Qaatscb.ppel J Ka
e eomrn c e a v~rbe ",ruIg De heer De I zal om
8tr~fkl een maand af",~~jg Z Jn De fileer \\' .Iter
S<r.~le B ooir. met deze ~legeuhrld n""r de !hamant.
velden , t uk keu

.qs BURGERS AFSCH$SlIRI&f.-De KaaPftad
lIelll eorrespondent va de l! ort ~etJt9'Ort Ád'l)oca4
aChtJft bet ,ol e de oyer dat documeut Va
,an del heer I ho uas Bu gers den pu gskozell
Pie ident d r Z A Repubhek g~r gt aan il] e
gelDje~ule le Hauove 1$ thaOI hJt onderwerp 'lUl

beeordeelingen 10 dell! Mild s HeereR Burge s
perara le la door!pekt met de meeat zal1'end. Hoom ..
heid De roepstem roer 7 JU Dleuw: ..rbeids .... ld door
beoede naar h I one verzeKerl ZJD hart als :een pIJl
en IJaar het soh JDI deed des 1, .. zulks ".~rke Jil: eli
w I pngeveer op dezelfde W jze alsóf Cupido de boog
.ch~lter ge Hest "are W.I heli> lil: dell gewlJdeii
lef!r.toel rerlaten voor den p 8Slde tssetel
b) , maar wat zegt d.t waar ik in elk geval
dl8nllar ben en een heilige taak te TerV'ullen heb
Het Izonde misschieu te scbe P ZIJII te :r:eggl!U dat
op de oppervlakte liggende ge reken vau
adsp~ erenden staatsman ..llen beg epen 'JU ID liJ
el ..e~ Ik maar toch dat gel eld 1'OOrnaam
"or4t hier leer nrkterd g.bezlgd IIId ell het DIet
de "JAre verklar I g Z J'lle1' &eweg D en II HIJ
kla.rt stout needig dat er geen W il: bestaat
voor hij m nder bevoegd"l8 dan da van den grond
alag Ite loggen van ern toelcom8ug nreeolgd ZUid
Alnka -een vraagstuk dat II mmige 'nn E gelil ndl
b"k~flamS e staat. leden b Jgestalán door al 0 ze 1.l9'l""U
piaa1f'eilJ ke ondervi ding &ut hiertoe I1let kondeu
oploseen Ze liJn moed ge woordfn mlUlr de miD. -l!".n~~".
die zr uitspreekt lart deu t ~d zehflD om de gelu ge
te z JU hunner nrvullLDg HIJ btproe& etD scherp
eu e'lm~zlnll zcnderhng ezeuus rcor ZI10 Terlatou
van dt'a tabernakel Het surser kerkelIJk syateeUl
zPgt hl) 18 onbestaanbaae met den gee.t d•• tlld,

al e quertie II bet zulka daar de Ir..... t
eeuw bestaat ID een OUbezoo~o zalfnrheffing
,I.kk l(e 111' Jsbttgeet!te eo on etemp4!rd onll'"

dat noemt de beer Bur e .. d. Muderoe
gang waarvoor de kerk te en~ is en daal
zJner kenmerkeu 11 Diet lelk~nlen.tilstaan

Z J le mume COD eone miat de hemelAehe
ugenueu af om den grOndSlat t. aeJrIt"n 'au

as groothejd 80 l'e e republl~k t
derumoer bekend ,. dan itea rn I eland

u. u dil VOl:S Itu ~U ru 0 SliJlttee op sijn
waren modellen In hunne IOOtjt maar II] leefden
een eeuw rau ..ootultgan& als de Ol le De

IIr"tv,p"r Tar • heeren ;Burgers be.eegktracht komt
aan het hebt wanneer hij z,gt D. Kerk
maar bet leven kort en Wir op de korte

11I1'PUIOI .. 0 voor den mensch een we wordt popend
weer bevrodlgende handeli g mag niemand
er voor Ilullen Het wa béter ~eweeat
Uleu"eu Prt:8Idl'JU dit ala "0 redeneren

Da te laten of ZIJ ne reghaard gl~ enkel op d.
,e"etenlVrIJheul t~ g onde lW&ardoor hiJ
.taat geite Id cfl, bazulnblui te 1fOrdlln nn

deugdeu en te pr en l.efi8ll en
nalDOe'iel! biJ verkiest. zonder IJII. politie IU

Y&Jl ~lchJ.Zedek ~ soh.den Doch
UI pl&ata van ~M1, tiJ. br
IlJn tUII5ch8d -Id. dna )troola

!iv.~."ua, •• -IIl.aatllohappIJ 'Dj Datu~ll~ eu
mt een, tOfU ~ T..... hJk~D

Uitwerking II d. ~U~D 1'1IIIl htt
In de zodeltjja zaak (ttat of e:ueUence
cauae) Hd wonder in lt. "oeetJJn
l'oor cle l.u ZIJD ge'eut. Wata de
anecloza ,,, do broociof ttl TiIIQ1la.."

Qllell!'tnllel,Cl van bet ,u.bllecrm dltr QnJYel'li
bet bonoralr dtctbraat end er
aan de pnneen~ liodewI}k u
beefen Glad~tOU~ en 8.oart

B~IJel1lChen Told~aarachal" 900

D Il.!&h....uaehen Minister ~ eDZ

M.. Geofl'tOl Sl flilalre ditecteur fall

dierentulo merkte' "nagen tlJ<1
,erpmellDg 1d..)Jt8 'oaela met

docb nht&egfD~d. aU.
dief Diet ontde ell totd.t
du Il. aohnlil UIl eeD

neger clie'"'da ~IeQ op
JiQIfj1l"auCl~UI«.eIli8.11 .. ~lde. Deze had clt r"OOD~.

Uit d. banff op ,. eten eO
waa hiJ JU18ti buig een

Yfll1llilDdtlHl. Dadat. 4JJ i hem eeni
diet' had 'reedIi "II groot

ur.n nadat cle if' 11.& eell
weder op lTl). tell WY

IQen hem ul hee ~l no den
wi.. }lIJ een ~ ge-ieOht YOerde

~DIf:I~ :DIl 110" T~ Jl~J'

----::<
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5'WIIlWllID'AJII. 21 18t1.,-Al.tIler hebl!eo
~ be~ cenoeg.O, o. olllfll "or;tp tinnaaen
tetrur, Dr ltobodloD, In Otlf m~_ te "'.0
bebben. !'DeD DUO um&Dl da~ btj -.et tJJoe Me'
rechte tcbt~.op WoeIlIda, middae hier
roude lIJn, II en .. tal ~ ai~lle n'lIIBdea "eQ,
tu~tqeo.tlWl. ell1l rêpD, lil tIPmoet "'0.
.die41e... Mtl~ __ OUt he. -..d., te aUlu -Op
dtn &'food ..~ Dooderdac 1aad4ea d. sekleurd.u,
leden ft &Ildllreo, Geler .... Dr. RobertlOo met
1J"r en ..,.D ~ ,earbeidW. III cIi.aaa be.
eo ~e echtge.oote ceer 'ft,klee61 1Ij1l. "D 4efti-
ro mull1Jd lA gereeclheid gebraat. die door heD
eo eell' uotal "0 a. 1'8Dl'IlaaaaW iogtilOteDeD ".rd
bIJgewoelld-w .. raa eie aekleurclq, "l",u u.uat.1l
omVlDhet ~. d.~ JIJ bonaelJwlcleo, ook ,.Wuik
te meken .EeUI al~meene ~heid beencht •
lDbet dorp, ea. bet wu ..,1.0. aIMIf eie oud. 1......
1feder oild.r 0Dt. wu komu .ooea Bedea beeft
lIJD Eerw, 100r em t.I!)1i: ,ehoor drieueu
lIepredlIlt, tw.malen lA 'c HCillandlOh ID teil. iD ,«
ElI(elBcb, ID nlea warea ;&&D,.cI .. ll, toeD Ilj
d. lOO bekead. Item weder mogleD hooren. Gp
DiD~g mo.... aal Dr. Roblirtlloll m-' IP)U
ecbtgeooole V&ll:Jai.r naar Bo_tann .,eórekke.,
om op den IWI'ClaDdeo dag d.. HeHen in -d. K.. ~
.tad te kunnen ZIJD M.g. eie H-etr lII}Il--at'beid
.Idaar nJkel1lk 1l'lgeoen, en dat 1I:lfileae gemfeute
nB tijd tut lIJdi met k'D M&Oe' .o~ verblIJden, 11
de 'VU"lfe 1fenilNlh.an.nee, en 1IlIOIlderkiWl ta.
u"eo Corr~1.

Hlerop antwoordde Ds J:o.rdaan op gepaste
"lJW en seide 0 a, dat hi] ~pte dat de band
val liefde steeds sterker wojiden zal en dat de
gemeen to wo veel mogehJk medewerken zal
tot den yoorrutga.ng van \ije zaken die het
kOlhngrl~k der hemelen aa.n~n, zoo wel onder
de volwassenen als onder de Jttlgd der gemeente
Voorts bedankte hij de dep~tlE~ welke hem
het adnflS en paard aanbood V-QCr.het geschenk

alhier 10 de Ned
ocntenuurenst eene gemeente.

een besluit ~!lnomen
tot het kle~en "an

LIE' CllaKEI'ne,nen Vler onder.
de gemeenieledeu ge-
behoort noch tot de
noch tot die van de

onafbanklijk van
a.l~renleeln zIJn de leden der

tA"'l'AlfAn dit besluit Morgen
kerkraadsleden

op Dutoit'span IS,
l.,. ..m~ o'Jct''''UM bekend lB. Qcn zoo

en zal de ktezmg van
eersten Zaturdag III

October plaats Voor een paal' Zon
dagen "Werden hier kinderen op één dag
gedoopt, hetgeen duidelij k aantoont, dat de
leden onzer kerk ~eeA gerIng getil.l alhier UIt
maken De god8d~lIst wordt zeer getrouw
bijgewoond, en hoe"c~ het kerkgebouw zoo wat

PORT ELIZABETH. Het ,?ude mollto der Republiek I'Eendracht maakt 750 Zitplaatsen héeft, as het gewoónlijk gevnln
macht 18 gebleh,q.su~ eene jlalOlhe te ZIJl!op onze ZIekten heerschen thans In de kampen

Gereeistreeede paketten op den Ssten dezer colUlututiooele tweedracht, dat beL III alleu ernst IW h f d I ts 1 d--e- , 1fordt ,oora.ateld, de and. zlu.pr.'uk te laten "aren egens et sto en ~ 1? 0 e mge veran eflngen
rut Port Ehzabetb verzonden, mboudende eeDe I b d tIk I van het weder worden velen de slngtofIers van

h lh d h 1 hal deo o....ng"noem e aan e nem"n "" ID'v~
groote o,evee el ee~ en "Doten. QCr zou het g~eu ontoepasselijk UI!ldto ZIn ooJ,,~ns ontsteking 10 delongen Nu WIJ echter wat
de L en Z A Bank geexpedleerd naar den tak wapeu, op de baokuottll eu bOVl!ndil deur valli dil I regen hadden, IS er a.I](l hoop dat er een verau
der Kaap de Goede Hoop Bank op de Beers Volk.raadzaal 1. derinz komen zal Inilluenzá IS zoo 10 de rucde
plaats, en ecruge halve noten van de Port Eh IJI~ het bt-tw jfelt, dat een hes~d llren.enie aao dat h~t iets blJzqndexs IS zoo Iemand er mtt
zabethsche Bank, worden venmst en ZIJn ver- kranlzlnnlghctld, d. Loestau(f'<III, wurm de metste aan lijdt
moedelijk gestolen °huzer 1fetgck·"n, weltUlllkeS's.n c~ome 0 wN"Lhall~ De Delvers CourMit die aan de New Rush
Aangekomen--21 Blad'UlO'Tf,T. 1'1u'l Natal 22 ann Ver "eren, Z~ taats ::~uTallt, u 4;)0 d J:, A h d -_ b" AugustII' :lO ~I wel uItgegeven, ",eq!. opge ou en "" es taan ,

}V"t Il van MOII8elbaal en Tafelbaal JJe prodamatte, de eerste van fleslJellt Burgers omdat dezel ve d-en UItgevers geen 100 percect
~ertrokken-s-êl, E<kn. naar Mauntus, MaT. aan de were.d Lekend wakende! dat de rtl!:,,(Ilii p ofijt opl.ragt, "n indien men hier met eene

1)Inl1 do 22, Slied".ech.t 'Daar Amsterdam. 23, ~ne hu"elIJkeD voor wettIg zal .rkennon. dIe DIet londel neming nwt zW\'feel of nog meer maken
1'Httul na&!' Oost Londen en Natal. wolg~1Ude w~t Ifesloteu lIJII. sch»oo karakldhi.l k kan, of deukt te muken, wONt dIe dadellJk

GISteren zware regenbwJen 'FOOrde.. repubhek ga Ik stllzW11!(tlodvo.),biJ H",t 18 I ov~rd ~worpén
, ...ooral de Wet op de uurelktng; de,r paaen aan ElI h P t

KING WILLLA.l1'S TOWN NaNff!U- ,ft de Z .A Jl;pv.hl!.ek, jll'" onze aaD incbt as passaglCl1IwagE1Ds van Ier Ilaa,r or
trtkt Men oeme 10 aanmerl.lug~ dat •geb ek aan Elizabeth hebben geen gebrek: aan passagiers
kaffer," de algemeene klacht ui d.r boeren De Voor dne weken ZIJIl reeds de Z1tplaatseu be-
k.lfera willen ZIGbOlet In de Re~ubll ..k vel hureo I sproken Zoo lemautl ZIch dns T:tn ('flne pla.ats
maar !tU0 Daar de Dlamantveldt'1i of Natal 0 II "Jl \ ",rzc:k"'len, mt:JeLhiJ Jltl reods vltlr wcken
het 1l\1l8n de boeren nog mInder 1l.'Iolo(elJ)Kt" lIl:\k.n, voorUIt be"pl eken
dleu'L.OJk te kriJgen, OlD de kaff~s zoo veel moge Het Colesberg KoPJ~ zIet cr nu wat &l;Iders
h~k nrder Ult bet land te drlJven.leo .-erd r Om een UIt dan voor omtrent zes maanden, daar de
elOd. t. maken aan alle Z.ndlDg."erk III de Uepn d thd cl Il Itgewerkt
bliek, I. deY.. wet gemaakt lmmllrs Art I b"pJlalt pa en nssc en ti IIIlms a en u
d.t .. ~r kaffer bl/men de Z A ~epubhek 'Zalvtr worden NatnurllJk ~t het met het werken"hg' eli gehóuden. Zl)n va" een pa3 VOOI:len te Wezell nu zeer langzaam en slecbts omtrent een VIerde
weJktm)XU hlJ op aanvraag aaa U14liJo,ode,daan van Yan de vroegere vondstep. worden perdag yerkre
dm ltaat fl'IDet tI~ Vear ale I pas moet Irl) gen en een fortulO ltQL'dt DIet meer Zoo hgt
JurllJk. (\Il ll) een peRd .terl,'rI betalen, alleeu I gemaakt als voorheen Op DutOltspan wordeD
kaptelD', TroUWeOelt kmderen ZIJllIvri) 'lllet half zoovole clilimanten gevonden. doch

G<en ltder, eyeD"el ka1& een~. klllgPD. tenZIJ men vlDdt daar Ulet z.elden steenen vali aanmer
hl) onder k~otrakt lIS,l.UZII (fan !liet sp,clale ver I kik too K fli d h b
"'uonlng der re2ermg ("'no IX) ,!!'loch hetft hl] een e IJ e groo a ers "or en zeer sc aarhc
• d I h .. b Il d de 11 l .-1 d eu vele delver!! ICljIn bIjna of geheel Iteg~rtng8vorrn zonder veel nadenken tepaa an ZII I) UI: QUID wor n ~ I een Oltuer aall I ' 1_ .; Ik deed zulks zOllder groo~e hezorgdheld
pan de. StatU en ""rent'tIJd tot de voJle bdsch,rmlll') der zonder volk H~den nog ontmoette , .. lemal1u J t d ddR

Ir "-J I h ft d h I le"er me mIJ meeu e aL le pgerlDg
toe' lm regenng ;elo)k ttm"9 onde/ddi/.n" E. bUlt~1I die het graven leeds opgegeven ee, aar IJ dan 6 of 8 mrtauden ~ou duren, wurna
laodache p"'i8n zullen alle 0 ultg~r"lkt wOld. n .an geE'n volk kt IJgen kad bJ de Kolollle zou plaats vlDdell eo
houde a ~lIn lulaodsche passen t~~eo 28 6d Xl1'11 De (,ouverneur ontm(!)ette geeDzlUs zulk eeDe geheel vtrandereo IJleweet dut het aellllitIPelU
(Art XVII). en deze wet z:u g~ l. nkt wOld~1lIn I verwelkomIng als men had kunnen verwach K lap.todsche Regedng alhIer niet
het Hotillodsch en K .ffersch IJe~e ZIIUdt houfda 'ten tSlechts welllilgen "lOgen !Jem te gemoet (toejuIein g) ma lr tevens b~treur
tlkeleo der ,reemdste w~t OOit lu ~It Ian t t;ematlk t " maatregel van d~lu~lfden aad all
lo plaata wan werk.koffers aaD tel~lOedtgeu zie I lU bIJ zijne aankomst .Pnesldent Burgers l,B reeds I ..tilt het P~r1ement vOlJrlo'gue, IIlet
dl Repubh~k te VettIge'l en ...oor kie boe..~n·te "el' I voor een puar dagl1n vertrokken naar de Kaap nomeD Diet In dt1nzelfden vorm,
ken, II de bedo"hn~ dezer wet, dojlr de zware belas kolome Wel d vo rgesteld máar met zekere
tlog de kall'er. te v"rdrllVl'o Hea hooCl'stetoon vao I' den VOTIUd~v Ba.lIt, land aete het
een kall'er hier IS 58 per maand ~Io.tb'J een p Dd Bovenstaand schrIjven k" nm ons eerst llIaan verlJeo bon wetgeVlhg eli zakenbeheer

LI t b t I d .I~t h t b. n z"ker dat w.lre ,ut. van d en liar Iper Jaar"" as wg e il en, ao mu" IJ nie WlD'Ier I dag III plaats van VII Jda!! ter h md Aan de d II I.'- <I d
li 33 nt be d I"'" h .I '" ,ardoor vele moelJe u~ue en zou eo
Y::n.m:'::5ta:~~ ZIJIl ar I S 'ru aau tt gou I DWl1IunJ N01U van l't Sept ontleenen WIJ,een geruim I II.::geloof, dat z,ulkeen m.atr'eg,~li'l,otj

D b d d b tb I ti rit JUl::;ter verhaal van den Jongsten grouten dIef nomen Zll" maar tvell Ik bevond dat
JC wer "", e u e as Ing Wor 00 g' woon , d d C titI ik d d B b taald. \" ~ ., b 'k stal cu verdere blJzon<furheden omtreut s GOIl no rr e nsern 'e'~' er egen wnren enIJ oor eo AAS e e a aaH an In leden de voorbeen er r,'0or ba tden ge. tem

plaato nn 21 6d DC5s per hut ti plYfltl peT kaffer verneul1l ontvang&t VerlJ6n... ren Kek'metl !Det het npz..
betalen! DE GROQTE D1EFSTAL begtn te stemme. scheen ~et doordnJveli

IJoch er II meer g~en kaffer mli~ zonder pu ZIJIJ d 811 aard g.hed hop.iuo; ~e ruJ II I Ic \\ ti
Alleen dIenstbare kaffers kuunt'o): Otln pa~ kriJg n VIer dag-en ]Iadut de hecr Cole, de post dat er geene l'preenll'"lng 'pet deleolonle
Ergo alte kaffers moeteu dI8Qstb".r E J]. of_ meester te New Rush\ van Kaapstad wIlS terui{ ftllten met cOII.pnt d1t be, olklng (llllll<U'; ....'",

scboon de houder van eeu p.s een o..derJaan l1an gekeel d, werwaarts hiJ was opgeroepen ehll ,,) Ik ben her~~d dat aan den
den &agt zal zIJn en gere~tlid tot v<>lleb"scheruJlI g getUlglDls af te leggen tegen Hardillg l.:olm.en to vertellen, wanne_r Ik
der wot !til r~MenDg !lel Jl.: een,r onderdaan du~ zo! ade de heer Ru! llffh, de kasslcr van den tak onderwerp schrijf (tooJuwlllog) \ oor
gehJkstelh.g Iu den vo steD z.n ~.~ "oUI,b -Die dOK dGd H B k t N R h nih er wn. er geen tIJd om c m
dit ntt~o kan, vatte bet er aap e oe e oop an e ew us Lord Kllub,rl;- rakenlle de • trek

BIJlooder IS deze wet tegen ~" ZendlDgstatien I hem dlle groote p \ketten dlllnallten Om per hecht ng von ue D"h~l Jcn
,.rlg! p st te wur I, n vell~upUcn DIL" \8 (p d n "Il nl I et t ~ , ,

Pllmo -Hoe kunnen de ka1ftl!l op d" sta tIen e n ~~sten Augustus roen de post te Kaapstad d t onderwerp bt-kell~ md~"c~ /k
pond per laar Iletalen voor een pas, zondel lIch bl) a-nv eerde, mng de he~1! Jones, de kasslep van KImlberle) zallverlaolseo IIlut ekh ? O' ur emeot za voor 1/{n' I .ar.
d. boeren te ver uren • I I de Kaap de Goede Hoop Bank ulda ~r, d.t h'J berelt! zal zllJn het bestier

Secunoo -Zollder buurtr.ontrllktl;KoOoen ZIJ IDden naar het alóemecne postb.antoor om te ver Odver'len le IatelI 0111er ID Joe zorg
rell~1g"en pil krIlgen nemen of de paketten 10 goede ol de wnren eene Kroon~olone bes<!bou\lende(

Eli .Ia ZIJzloh OJo"teo Tlrbureo, hoe kUlIoen tiJ 1 be ddt .1 k 't ~eeu den Il nsten t\\IJr,1 of zulks z~1..__ d ,~t I" O'earnveeru, en vQ~ a cen uer ~ c" enww.p II 11_ lea "oneo eu eereo, 0 ~;} cl I dat de r. JksregcrII g flaildil bevolk lig'
SommIge boeren eo anderen JiÏllchen den moa Doch 1U den postZaK was noc I op e IJJ,t "froorlo,en hare zakien z~lve te lJe';tle~ell,,,~O!1

regel to. en zegglPO,nu zlIlten de lt.ffers ZIChmoeten stond gercglstreeld De h"er Jones scbreef ZJ kan (toejUichng) :'\f.ar-mIJoe Uct,r~,"",,,
nrhurcn eu da atatttn verlaten, ~der8 IWJgen ZIJ dlft aan deu Heer SherJffs, en de hOllr I eell maar-Ik vre~ dJn Indruk op bet
geen pas Maar ZIJ velg.ten dllt I~e wore Q grootrr I Shellff1'l gwg het vedepen aan den heel Cule. I gemu.kt door de ovenl.reHl11beschrJJvI
IS dau het kielIle stlpJe, dat de R~publlek ge I emd dlO als verstomd wasbJj het vernemen dier ilJ li iJ urten SSN' op de DnlvtllJell lo:
wordt, en oat het elUde van de zaJik zal zlln :o-nder dleg De heer Cole ZC!1!t dat het verhes v lil bd I del caat geb ed treed, doch Ik .uu met
ba§r.r'l k 'T' D S h.1l Iele ZI' Ik de ." .. te oorZSInkdier

G l.lkL b t I bt ,I t n' I paket on\ el laarbn,ar IS e heer helltb I den II ct ~oe 1" rl lot aar. n t eli "'tak Ie i &Ig 11 e 11 ec 8 een "@, eo IS onl b d d "" ", -x
Gou ...eroement te kracbteloos 0ll'l dl6 wet gel J k I bczlt een eWJJs v,aIi outvangst er ne per I oorue£1 lIIet eerl Jk cl .Rrbycr u t (ho"r, hoor]
&aden wette~, ten oltvoer ta brepg'D ))e boereo ceelen, onderteekend dool' den hef'! Cole en mJ'Il' eel e .ent men,,,I" tia I bette1fc ie k1é1lr

September19 hi.r 'IJn er op tt'g.'Q, de kaff.n nll.tualh)k 0 k I zegt dat dezen, tpcn hiJ hem de pa ketten ovel' ,gel Ik syrnp.th se<J.'II ot Idekldedlvehrs10 bu
Vergadering OY.r SepAratIII lutstl Vnjdag De relit. htel der wet moet ZIJII,] • EnJ.' pog\n!ll handlzde ze dadeltJk IQ de Ijzeren kIst plaatste ~e%elltbvdanwe;:r~kkde donoo 'JrJes' v n

A __ .. b d D hSL 1 h '-.> Ufeus 0 en eu Hl t: eq:;c n a
non", g<JeU 11,.e"'000 • eer pngg C.",elde om Mt gellrek G4m werlroo" \10 del:Rel'u luk groo!,r AI de d,amantpakeiten werden gezamenlijk UIt I gevlige VD d ~ d eH~Jen ".1 begr Jpen
In &e.ll t ... ura langt' lpeeeb de SepanLlJltl!n ducbtlg U m.J~, ,lallf!I"1uJ onder een allJ~m naam staande de kist genomen en 0J>UP tatel gt'plnat5t, om te goedkeurtng hecbten Ba" d~ ttrengste
toe legde hUIlD' zelCaw:bt, ooeerhJkbeld 6n hereeu U h.OUkleIt, ~t Zuadulfl,wak k t8Mt'ktlgeli en a.!ln le I worJeu gerec7'lstreerd Mcn herlDuert ZIch DIet I wer I': van Zlike ml-dr jven maar
IClllmmenbloot. eu W.1'88 op de d"llI8held 'fan de , !('tik etlM beA(Jijle" dd Repu~'lek heefl aan een I of de heer é~le, dao, \V'el dwus aSSistent, de I Diet dat de r".tnetien op alle k
kolonIe In t"eeeo te splIt.eu 5er W1U. v&u eeD partl) '''"9 g oom- nmpletoJU .h Bit d L d I b l'ooveo \an hnnoe reg en als
ollfoermaien. (Voor b~$ondertled.o &led. Q1UCRI l.eolRg .,..11 £60 OOG kootdr ten tn'kt ver- eer n t, lIle UI e !!lIst nam, maal €I regis (}JerkeI t met III J dat d. klenr
T<JwnRepruwtatwe:) volg nl de aandicht Het wordt <luorbet HrgerlOg I tratIebJst IS ~es.chre,el!1 In het handschllft I "'JZ n~ \encbaft val) eens ma 8 ee
Eeo voor~tel 10 dl~1l rest werd ,oor~d 8chuldbrleven lilt te guveo goot £aO en van den heer Bult Of het paket mt Hoor hoor AI. gouverncpr gediend

d~rd door d.n \Vel.EenrHarde. beet Krl"l, dIe £100, tot ~ribtldr.g ...alI £6,) OOu, rê:cte doende li 6 de kIst dan '\cl 't1tn de tafel wlird gestolen, rellle werelddL..,len- n de W""~ lod en-en eL~.erS-II~
IItD lang. toespraak hIeld onr -de Wl)zel perceD1..pet''4yuuln Die d.bentl),r'''1 zullen ua 25 blIjkt met, maar dat Ltlt verdwenen IS, IS zeker I mInllen ontmoet die lj: 1 ,Yt, kieu 19' .)Ulot
waarop d. leden "0 be' 8ep.ratle'erbOnd te I I""r ID"'1_lbaar Z JD Het IS ~'II de' Reg"!;u g Men gel'. aa!rl \ a,n geane merken \ an reweld Mn .eer vonderens \ aard ge hoe~.. d ghe1:Ien
werk KIngen De geheeIe beweglDg WaB ODlslaao opgedng.n, dit geld t. I~eneu wet oarte b an~he d k tilt ket '" d <in 11 Jk nl d.e kla.sen vaD .e eli m"L
tt da nederlaag der on ...cranhroo1dehJk.o tu del \Vurh)k Keen PresIdent ger let ~iPOtcl "'l'tIOUW60 0 IS e pa was vera.ssurecr voor I acheroll G J bebt b.er den IlIJver~n en
laallte l'utJn2 • .,n b.t Pul.m.nt. Jareu achtereeo dau m'Jl.be.r Burgt"ro' Doch ~l}llell er g~kkea £84-50, maar dau.r tl~ al;SUfantle gewoonhJk lie Je, v.n de KalF, rrt aa I d~u .nder""
haddeo liJ gepoogd, den stroom .all pohtiekeo '001- 'genoeg <IJn bun geld td wag~n wot te leeueu SlI'lI slechts het verassU1reer~e lU transIto lus<tl <'11 elll tm Bechnana ~11 man pl..atot belden op de~~elfdel)'v
Uitgang te lItIemmen, eo naar eiken stroobalm ,e- ~n .taat al~ de onze? St'cuntelt iiS hier Zte!"zwak I met In de postkantolren dekt, zal do hank hehtl!'lCt'nmet regI t '8 " Itk gelhoof dat ldlt

b _.A h d ~l 11 h t I I d d h 8C I ¥an gevot en w~, nS5c eo miJ" ven,I'?peo om un .iD "le on'fer.nt1foordehJi el £ea, revolutie: breekt allil •• cn"\t,elt Papldtg.ld we Igt e ver les ~()et lj en, In len et I vergadering h.,,~ onlaD!!,ágebouden,
"an ~D "ltIen oode'gaDg te redden {ederIPeD, d.. kan ... ~r ~lDaBkt wordeo I gestolene lIlet aan het lIilllbtkomt Het mooISte clamslie werd Il tgo..~ard gd door de coua~,IWLriii~eo
be, "uaae.,. élaau oplnll ce hebbeo. kwam o.der Mogt bet geld verkregen woiQen, dan IS het te I ,a.n de zaak 18 dat el' toen de post werd 0P"'C- f sedert doo~mIJzel...o~ geproclam.,.rd
dtll bao De oQ,.raot"oordebJieD aUeen. waren d. bopen,dat teil Winste een gedeeltt ~~I bt8tlled worden I gemaakt, een pohtledl:mna.r voor de denr gep~s. I nm emell dat die procll.matle eeoe
f.kkeldngel'\l ....n eeu gesonde .taatkupdlP-d. ler oprlgtIug IIDer lagtre scbool vClorhouge en lage teerd stond en mct:lian,dl anders daft de bcamb had dat meer dlamanteo "orden l1'ev'on(len'
Incarnatie ... deugd tu belaollloeshl1J Voor "Il &lDlt'~Daren ln de R-pllbllec, dIl! bet Hollaoosch I' \ I d.t!ell vermlndereo Ik geloof ljto"iijetijck:beid
paar ID&and.n DG« 'Ir'" d. \:oloom gaJlSClhonrlJp ,oor &00 jfruweliJIt radbraken, voor I~n tlonk, een ten ID het postkantóor was grootendeel. ISut deIDweg
I.fbesluur Nu WU lij plobehne ovemJp gewot- .peet.leo tronk Toor schelmacbtlg(l aUibleoar.:ll, e~1 [De Alf'!p,s gelooft. dat er volstrekt geen \ IIitandlgbe'denbeo Ik bereId den
dtll tn kon men ID het Olllt.1l klaar komeD zo.der elDdehJk iDt h.., bOllweD en olld~rhoudeo ...all eeu dltlfs.tal heeft plaalifi~v!<>jnden, en da.t wel nil de I lheDaan te bevelen,d,dehJk eene Mr.U.LUl,"''''''
Porter 10 MoiCellodie met een troep WeetellJkea- AIlJI .oor ambtel~aren eu wetge~rs: dil belflJt~n zaak volfedig oDderzdcht te hebben Het IS 1\On,le J) lv rijen GrO<iltgtl eh G J
100zeld.n d. tSepar.tII'-Jl-d. laapelad nrancletd ,.qa dat. ha& ID dil bOvtDste ver epmlf nIet ,"beel heel mogehJk, dat.- het- T~rmistA:I paket- tha.1l8 op-I dat ik zelj !,;eenwart! heb om - nB 4ieu
haddtn III tea roo'f8laneat be~d met de bunder.n, p11lll Jl. Dit laatste g.bouw zal rtl groot moeteD weg IS naar Engelaud voor de WestIWnISter \ lllJDe aaD8teIhof!.'l'li\Joo~ persoooliJk III.
aaeh eD hJkan ....n mlU1rlaren Qit bet Oo.teD .0 d'. Il n ' bIJ proelaDl&tle,dgeh ~* wetten WD'" ..... ~I!i..,!....,••
• Cily of tbe Samte Jl Hij (de heer Knel) laad er ~Het .Iot der notulen 13 karaktetksbek "De Pre-- Bank, aan welke bank het geadresseerd was eIleeDna eene ...erwIJf.ilngnaar Eng&land Ik
met. tegeo, lIat. de l(egt,urclig. eilchea 'f&ll: het Illdent Mr Bur e hoopt d. J~ Re ubllek DIt verklaart onze tijdgenoot aldus De heer dat er geeD~ moelJehjk)leld sal wordeD b'nrllenlouclao,
Oosten beepi'..keD 1ferdeu eu WU Olel 100 blilld om ta ~ fIfJT'~l"'" g toi dlen slaat cj, %IJ naet ~koeft Sheriifs deed dri$ ~t.ten te Ncw Rush op \ en Ik vertroDWdat dlti COf:tlto~ !llle
~I b'1feteD, dal hfi DOOlt~lp gn .. aa had aehad. adt.tar u 1IQa,. b'J ~n'lg land ~reld" Dit 18 den post, eén ~r.~aseerd na4r Port Ehza· ~~~a~e::e~f:D~tT-~::t
4&J,oerbetld hIJ beee}toari. heC ala eeD. cii.Dcle, .toch wu kru Ntet achter te 11 III kOb~~n.el beth, een naar de Ká,Rf de Goede Hoop Bank 70~mIjlen no K.. ~~dJ mt kunDen ~~fi.rd
t giJ!jb- ~1IlOrdislJlJ OCDS.4i& jw Ja Jl, BD8'IaJuI, 1Il1lilil&iJe lUS' b~ DUlae d, lil (Kaapatad) ell eeIl ne.ar ~e W ~tmiWat.er BIWk loeJUlchlDg De ~er.l'~ heeft

Later NiellWS van Europa.

he stoemboot lcel4nd. dle.23 ~ugustlla Uit Enge-
Illud vertr.kkeo L8 arn~eeNle :Maandag a ...und ID

T.felbaal, hebbeude dUI 31 da~~ reis gehad WIJ
zulten bet me-gelirBJtte nieU'" kdrtellJk IAnSlIppeD

Hel Engelscbe Parlement iS lop 10 AUiU.tus 011
eeu!! uttmg "an rnun 26 1f~kea geprorogeerd"

'l!!IIp1&11l' zGnder de WlUSt~ .eremolU)l De kon nkliJko
DOI1jI8Collp"werd...ocrgelesen doot lord Granville

Op 1 AUi(UstU8 werd door het GeographlSCh~
Gell!ootsch",peeue v-r Rdfrtog gé~ uden om het ver-
baal vlln den heer Stanley eu !d41bijzoadeehedeu
IIIIJntrontmo-hng mee Dr tl\"lllgstoue aan te hoe-
reo. De zanl \\ II.d digt beaet met belanostelltndell ell
daatonder de u k.lz·r iNllpur-ffl N4daC de heer

gellao,ael<l"11Stanley zllne voor lezing K"eluthgd bad, werd de
JUliibeLd der kook lus ea;. w&&rtpeIJr Lurngstolla

uru..,'.",WI..j g.l1:omrn was omtrent de brounejr-ean deo NIJl, be
• rRen door Kolonel Grant De heer Stanley
8'Mer 'ferdedlgde de lte"'olll~n8"'0 den doctor

III de ee~te weck van Augol(us zJn WIerverooF-
deeHe moordenaars door de band." des scherpregten
omgekon a I, terwIjl Il g ten VIJ(4eden doo 1 guon
heeft door zich 10 z'J"e cel te latea verhongereo
Na g..durende twaalf rla,~n alte voedsel gewelgerel
ti hebbeo bezweek h) •

De ophefflUl!' der Wilt 'lP staatkuodlge prooesslan
In Ier la. d b ~ft seer wr.n~e vruchten l:eJrag~n III

de afad B~I(.st Op deu )21en J uhJ wareo alda&r
optugten JIlhoudeo "'1Ul de OrahJemanoen, en nu
belllot.,n da Kathoheken, UIt eene BOort...uu weeF-
wraak, t."'"ea onas hé.e Vrou"éjlag, 15 Augnstus,
een. OJonsterprOC~88lelilt te voereo Des morgens
om ~ uur op dien dag Yer,:lIiGleldt'nde meeste
hl(ohameo die daaraan ({.el Eou:~ellnewe a, zich .in
kosluum m t .lIegeode baOle~ en groeIle ver-
Slor!l(!fanIq Hel kules~traal ZIJ ~en er oo~emt'81l
I et~s UIt tn gedr e4eD zltCb ~DI!t"JIt fatsoeollJk
foeI! h.t nur van afUl..rc~e..,n kw.w, zeUe de stoet
Zlób III beweg'lug den 1feg op ltflar HUlOabstown
Dl! muzl'k lIPllelde dIl 1ielb"ieoif,e me odleu Ol
danks den 1II".ren relten dla ~r viel beersclJte ouder
hPJlyeelllpgewektbeld E IJ paar?f,rateo dOOIgegBall
ZI)uJie werden 1'.1) f'Chter ~ Ol htrli graauw g keel d,
eu bet dUlfrde llIet laog of h.t Jlilrunlu ",au belde
zlJ4en raakte aao t vecuteo me~ IsteeDeo, waaraall

l.::eLsbll.hle,r;i'l~el" oa w. loop van jferulm ..n 111~ een elUd" we Il
gemlllkt door de v8rach'!lOlng !lllr poUh. ToeR

"O["""'~"I ecbt!!r \'far~n reeds In de kerk .~D qen Eerw h..er
ueal&DILUC_;r~yalle ~t.zeo door de procelhlj)~lstell logt'llmet.eJl

De optogt kQOSnu een andereo "!r.Dm aan het doel
te gerAken, maar werd n' v.racf!eldell41 strateD ge-
pllll8eerd te ZIJn, op 016a;'1IJaan*!ev.llen met e.D'
stortb'Jl url steenen, zoo geweldig en zoo Mnholl-

VILLIERS~ORP dend dat de lucbt er bllatt dool' Iver Iul6terd "erd
_• F,éu mao werd nog I.IJdie gel8l{ea~ld duodgeschoten.

Zoo heVIg 11'&11 d.. Btrljd,dat die un 1865 er bIl werll8-

(Van een COT1'p.."ohdent ) lIjken gerlóll geacht weed De pr_lISlonlaLen rukteu
-r- III <le IJaVlutnat een hek pmwer ïfat eeo stuk glond

Sept 1!J, 1872 Illslo 1.w&&\,opepn groote hoevl5t'Jh"ul plllO pn auder
bon1fafvlll bewaard weId e. g\lbruikteo dat alles

Allller hebben "IJ een gI'laegeuden voor 8mmQOItle D. bUlzen III dl" bIlort ltden
gehad Aan regen heeft bet Dlet onthr,)ItJ'ntd a .nmerkell}ke scbade eo 10 sommige daarvan WIUI

~chter behoeven \V'lJDIet te Jagen over ~6 enkel., rUit be I gehle'eo
gewone stormeD, of groote chade ooor -Op Z...turdug deu 17dc:nherbaalde r.lch het tumult,
Qf overtollige vochtigheId eroorzaakt ntet~eg@lIl1.t..anje de mllltalr.n te vO<'t eo te paard
schoon men Zich 111 onze b rt DIet bIJzonde en de pohtle UIt atle oordf'n vn!) Ierland de Btad

~ct de veeteelt beZIg houdt'l zIJn er toch ~;jtll~1:;:~~O~:~~er~~ :ti~~~~~~;de:le~::
~Jgen dIe ZICh een WetDIg daj1.rop pr. klamatl~ UI' dreIg nde met d .. ol"'oerwet tG

en met blijdschap mogen "I~ zeggeD, zulJ.h af1kondlgoo en de stad Ol baodeo valI de
lammeroogst goed Ultgevalle~ iS Di mlltlJtu e kDmmaudllnten te- IAteu DO! stad bleJ
alluer en 1U de omstreken zIen er DIt als ~chter ou !UstIg en er mo" ..t 'Van vuur"apeo.u
tuweD het groene gras, en de bloemen gel,rlnk .orden gemaakt waardoor de hospItalen
allerleI kleur toonen aan, dat WIJ wIJ een' w~la,a een ~rooteo loevloed vali gewonden betwa·

h be h d :E I h II eu Versaltelopne hUIzen 'Waren toen reew "erOlId
gaDden wmt-er ob n ge a, D a lf et M&I\llda~de I 191pn, olldallj~s de 1000 mau ge"ap.u
de zaken zoo gesteld IS da.n valt er DIet aan de pollIle en de 0000 mao troepen, h'Qd het tUllllllt
tWIJfelen, dat ook het geza~ude er zeer n.g n1i't op Des mIddag om:3 ure hidden de
UItZiet Over t algemeen mEtent men In Ka.thohek-u op nef8l:hJke wIjze billS IIIde Hercult*-
gewe::.ten te kunnen reken~n op éen straat, en venv o(>stllII ulLlIr al wlli oudi!!' han lkreLk
graanoogst, althans, zoo de Nilest of eeDlg kW1I1lI De maKl8lr.teo k'!rllm8n w~der biJ en om
,ardcrf zIjne versclllJDlug Dl~ maakt afdofDdp maatlel("leu te ne I en, en eindelIjk werd

dd.et l'lCttegenstnande de al mo.e e dezer gem rle siad bIl proklamatie III .taat lIr'.UIbel~g 1!1I8teid
I b K k: le atll dIJ rtJlhlalrlOllffi de politie 4o.st geveu om op

t I te, doet ZIJ tuc I \ oor are c zoo vee ZIJ ce up' erlrl!gel te scLIo'tev w&alduor lie Old" op
te:~)e,,·oepmet De zuster" zIJn dr Ilk beZIg et go<,dcreu k Bumlll ge plntkn be .. leld word

aa. I te maken, om IU Lel bcg-ID dUf vol,;ende ru 1)e I I S vnn \\ a h. he~(t deo latsten st-e 1
e (en' baz1<lI tel behQe'l"e Jo krrk te hou gd,,~d u nel 7ce rl er te J'.(I~t Iln I Ua ... d

Daar du oude górdlJ nen Il r kerk wu :bIJdIe geiegeubeId Cr.&1 verslel d en de~ avondil

I vCrilleten ZIJU, heeft meD plan Dleu 1'1'6 te gel hIlDIDI'G"
t, het geld IS reeds daarvoo blJccn JUt ~t111'l(J.re2t.-rhlk HoC te Gén~'e Zette de
du I BeDlóe zust.ers hebben oP' lch ItttlDgel I ;; .t ods 0 dtr 8U I.te g~b.llQhoudllJg
..la I ze te makelI, en bUlDen kurtJ21al kerk voort ZIJ wotl eet ter zO!lvt. I" ge. Iderd tlJn, .he

alletn lIog !je gel iellJ.k:ukwestIe te behllndeleo Wil!.
en mede voorZlCD ZIJn Dil ke keraad zal nu :\11'* meend" da.t de geb..eló Zitting lu LOg VIJfdagen
2:"1 de kerk van bUlten la.!.cn repareren lJet ZOll .Illn !lrfJ:lelonpen
als waalltJk aangenaam om In onze gcmcente Uit Frankr Jk 18nIet veel llleUY;~outranlen De

r,arlehJkhCld ell w:elmeenend hefde, welke Ass~blé- !IIlHlvnal. la op rIleet! geauhtlldeu en de
I (met celle Ultzondenng,!elke bIJna. I op.nde za~ea Z I' III bandeu eQlJer cemUlUIle -

irIoemeUSwaardlg IS, eu zoo al men ov~ral T<>l!"President 1 hie e bJ I(e e~e,,~eld eel er groo~e
u 'wachten Il oet) tUsschen d zen Icclaar artilleriS proefnemlDg te 1rnuVIII~ lan:,:8 heL 8 raud

'l[ h k "'aD ~eldE' werd h J ~r~ve!Jlk b61tedl~d rloor tw ••
gemeente bestaaD, te ervaren! "' aar et an M llkanen die l..ve de ke z tt UI schreéowdell

D J iblJlJa met anders, waut dtl pedengheld I E'1l Zich ge'"l1eoe ulIdrokklOge )Qgene deo presldeut
I zaa.mheld en IJver, waarmede aDze v roolloo£..(en Z I be", dr.u zlcn ~ boord van el'1l

keiaar ZIch bcnllnnebjk maakt worden ze HU81f18CbJllgt. maar werqeo terstond In heebteD~
[Il cene mate gevollden ZOOI als by hem unomeo, t~.f'v\lJIIUn bet Jagt laat g:egeven 1I'6I:d,I hoeft hij ons DlIIgsdag avotld uog getoolld de Frallilche w,teren le ~erl.lenL? op verzóek va.n den Gunter onge DlllI"menlcomat van rle drle k''i,n moet dienen,

I 1 uur JD de dUIsternIS om met nalr' gGZ"lIdwrordl om een 'V1f't!t".verOondiD~ ltanl!
.le I te brei ge., te" elllde FrlInkrlJk J,tI Isoleren eu te
te t gevolg eene hah e uaald, JD Mej belett n ...ruk te nem ..n o~er de ,Ilo!:"e vernedenn-

tn:IQZRI"lI. I', Gunters arm afgebroken DIt te ltD Duk zoud.n Rusland en lJuII~II!"nd llbdan een
1'Ilet altcAn houdt hIJ Eurllp ... ~ Kougres wllle:a ...oortUolleo om de ~rr ..

I catechIseren va.n JbngclIeden torillte v"r •• d~r1og,,". die het !l~plg ZIJD 'fao den
den~or hot examen om DnltJoch FI'Il scben oorlog to heti~tetten vao Rome
wor« D, maar ook door Ilahe le bekrbchtlgen eD bet<PanJliehe trllktaa.~

jr k nn 1856 t. herzIenbejaarden, eu ze ". 00
te hebben om als loden De berucbte rf'gter Barnard te New York II Ilit
men te worden En als ZIJIl post R6zet Illet 'Verlies v.(I atl., toekomatl~

reglen op "lJn Ilmbt HIJ 18 :te,"1lIl1IJ1)bWdl2be~n.
der gemeente voor haren den 'Opalle panten ~ao alUikla.;t liitt betr~kkll g tot
vandaag een nlet de ,..egtlg~lngeo door Eugel&# IaDdlelhoudera
gegeven, bestaande !,ut log.teW 10 .ake qen En_poorwt'g
toom De persoon die Het geruebt dat de ErJptrnat.1l een ln~al III
deze zaak lB de ;Heer J I AblJ.~lUe J!edaao had Ico, IS g6b1.1teo onwaar te ZIJD.
beeft het pla.n gemaakt 0 I Het had lIJn grond In de milllal~ uraterklllgen, die

\

Egijpte op de Ilrenun had mG4i~n maken tegen
geschenk te gjeveD, en heeft .traoptogten WIlD AblJwllIJehe roo&tuim ... , die
ttellJst • heli geld daa rteeL. .ersebeideoe honderiieo E~UpteuanQ haddea
Het volgend fl.dres heeft geungeD .aRoDUn .n weggevoef;t

I dezelfde gelegen held aallge'bQ<leIl

Nieuws per Telerraat

ALWEDER EEN POSTDIEFSTAI..

PRESIDE..1IlT BRAND IN BETERSCHAP
TOE1GENOM&'l -DEE.LNFlMING VAN

DENGO~UR.

BIJ BLOEMFONTEIN EiN G;ROOTE DIA.
MANT GEVONDEN

VOLKSRAAD OPGEROEPEN IN BUITEN-
GEWONE ZITTING

(Van un

,"ODD

""ULr~cht, Aug 1872

WILLEN Vn&ERVEN, WoRDENDU DS
EERST GEK

Fnen.d, 19 Sept.-Met lIhJdschap beMAn
WIJ oozen lezers, dat ZHEd gedurende-de
laatst~ '!reek :ngtbaar III beterschap 18 toege-
Domen, hebbende h~t feIt, dat hiJ van ambt.
zorgen ontslagen 18, den heer Brand naar lig-
cbaa.m en geest grootehJks goed gedaan

III de GVUVeTllfflURlt.'CO'UTant van 17 dezer ver-
schIJnt eene proklamatie van den proT waarne-
lDenden presldeDt, benevens de door den Volks-
raad vastgestelde ordonnantie voor het gemak:
kehjker III heeht~nlB nemen van mLlidadtgers.
die lIlt de KolonIe of rut Natal DRar den Staat
vlugten. welke ordoqoantie daarbiJ kracht van
wet verkrijgt.

John Can, bier woonaehtIg en wel bekend op
de Nlenwe Rush, lB tot £3 lOa beboet omdat
hij aan een kaffer eene sit.betwond heeft toog&-
bragt, die als zeel" geducht beschr~ven wordt

SIr Henry Barkly been aan meft' Brand eeD
bne! van dee[nemIDg geschreven en daann zIJn
leedwezen nltgedrnkt over de ongesteldheId
van den PresIdent.

Op de plaats Dam&flet., ctigt bIJ Bloemfontem,
IS door zekeren BreVIa een diamattt gevonden
van 14i karaat

Een mlandsche dIender, op de plaats Waai-
hoek aangevaJlen wordende door een hond,
'!rllde het dIer met zIJn sabel slaan en trof een
lOlandsch klDd, dat dlgt bIJ stond, zoo vreeseliJk,
dat deszelfs boota haast ID tweet:n gekloofd was.
Men heeft hoop het klOd nog te behouden

De Volksraad lB tegen 3 October III bnlten-
gewone uttmg opgeroepen, om een waarnemend
PreSIdent aan te .Bt-ellen en andere voorzIen111-
gen voor het bestuur des lands te maken gedn
r Dde de zlekte mn den Presuleut

Op de Afscheldlngw vef'gaderlOg aan de Kom.
gha waren aUe Anti separawten present De-
tcn verkozen eell voorzitter en verdaagden de
bijeenkomst tot Donderdag

Albert Dennger, een knaap van 11 JareD, LIl

Zaturdag mIddag, terWIjl h;iJ aan het Bpelen
was, In de nVier verdronken

Een Queen's Townsch blad berekent, dat de
geheeie £75,000, dOOl' het Parlement toege-
staan .oor telegrafische uItbrelIling opgaan al
met het transport der palen.

ALIWAL NORTH.

N rlerlaag der SepaTati8ten-ZwaTe Regen IS
DOllllernJJT'm-Buit8nge1lJ01I8 rl>JZlng VQ1. CU
RIV1er



! poOR I. q, 6'rEL.Jt1.EB:
, 'I

~5.-Klapmut1 ~tati.~,Muilezels, fau
.A.. Lippert .& Co; : i .

DooR DB VILL~ER( rA.~ 6: CO.
: . ~, .
26.-Klapmu~ Stati~ Schapen, "an

Hoffman. f, I -.
li- WellingtoD~ P~p en Ezels, van

Lentw. . ;j\
DOOR 1'.: 1. ps$1z.

2'.-W ellingto~ P~ en Ezels, van
H..,.,man• i

~ DOOR 1. G. I!TEI1T~ UN.
. ~ct. 8~-Te Wellin~n, P~en, van C. P.
dutrle&sif. ! '; : -t ~

'.{o ;' j
ft' V A 8 T B GO. BD ~ ~ BN.

2
bijkanB nieuw;
PjW' Leeren ell.
partij Gelaagd ~tlq.D.bqtlt,
ken, SchofFelII. 1
geD.-Eindelijk.

· ·:1 I i" I,

· HUliSIRAAO:': I ' ,
t doaijn P~ardJDha.r Stoelen, ,I "

1 SqUIU'C Piano, Ihijk~n. hieuw •.
maker, 1 Acht d.g~~ I«¥,pende Klok. ~'~ea;~u ... u
Stoelen, Tafel., GI~-. ~II Aardewerk
reedschap en ve~~eldpne andere .... 1."".,""'"
om te melden. ! : .
. I

Wed. A. 0.:;01: !vILLIERS,?'
· (g~b. !H.utPT,) 5
De Villiers, '+~& 00., v...."'''..a:~IO.

Paarl, den 16

Ingewikkelde K~en.-Etterbuilen, _r:weren;
gowollen klieren en . an~ere gebreken uit. onvoorziene
en ollvel'Wllchte oorzakell onbitaande, knnnen :genezen
"orden door het gebr\1ik dezer uitmuntende ZaU'. bijge.
ltaan door Holloway'. ~Iverenae Pillen .. J:h! gedrukte
geb:uiksaaJIwijungen; w~rilll de geneesmid~en ge"ik.
keld ujn, r:ijn duidelijk ~geDoeg tot gida voor Jederen,
met een matig verlt&ind ,J!egaafden lijder. HolJoway'1
geuee.middelen knnnen a1tljd met goed gevolg ep sondee
gevaar gebr.iktJ worden.: C Gedurende meer dan een
vierde eenei' .euw, ,ijnJ~' bewezen een IIChat, te lijp
voor 'de arme door kwaltlli bezochte lijden. Belden, de
Zalf en PiUen zijn bijzooellll" geschikt "oor miJitáiren en
zeelieden, kol~itten eli reiZigers, die niet overal
genee.kundige hulp lruJJ,nen. verkrijlrln; lXIaar die
altijd sichaelven met' góea gevolg, met HolloW'oy'1
middelen kunnen .

l)CHUTBERlGi~N.
De ~lIrler.tllll",le Selillluje.at,·rt: t~ll(>n op de b.j

: xeulelll, "II t uRia en ,pl.ill ... , ~erko"pill"
houd.'n 'I'HII liet ,oll;!'eIl4elfl~e, iu-

dien het lIi!'t te T~rlen
.;: wordt !gttoat;: :

Oct. 7.-Joseph McG~egor, Z~triv.ier,-t"ee .
zwartbonte Kalveren 'n ee~ roodbona dito,~~===*=====t=====~~.~omtrent 15 maanden oud, geeJ:l: ,erken.

kaapstad' 'WeJlino-flon MYI'nl'l,... ..,...~',.."1· Oct. 81~-Fredrik Bianeman] l{oopmanlkraal,
I ~" in ~et Distrild Piketberg,-~~ roode Yaal'l
:' TIJnrUEL.-SnT., met een kol Toor den "op e!¥ qen witte plek, i I' v"''"uu., ... de keel, omtrent drie Jaren oad. liell

HEB.. zwá.rie Vaars, ongeuu:rki, ~n.;et ge.tcekend,
omlirent twee juea oud. . I

~--------~--------~--~.~, ~7---~~

."GeJU~ngde Berigten. I--r---I- MA.RKTPRIJZE~ .r
DeO.dergeteékeade. hebbe••• t~aage. ti ,f LlLE"
. !. '. SchepeD,

'[PAKKEN
I' .

____ '/' I

8TA:nOli'ts.
I
i

.'

DB tJlNIVn5lT!IT TE Ht1NCBEN. lil.. Yaft un 21 tot d~ 24 Sepl 187:2 .
I .£ , •• I d. to: I. cJ.

381 ba. hrrlappelen. p::l I}\I.,' & il - 0 15 6
i:leg. Aaijn, per legger ~]11 io - 4 16 II

HO; lb. Beter, per lb. . 8).6 - 0 1 ,
, Bileren, per 100 : ~ li 1 - 0 10 3

3: ErwteJl.,drooge p. 3,ba. 1~' 0 - 1 3 0
235 b•. Huer.. 0 lt - 0 , 3

1 H'''ergerv. 100 lb. o : II - 0 3 7
Hoeuders, per stuk 0 i1 • _ (J 2 1

16tak.KaC.perll1uklcen 9 il 0 - 2 6 0
Kal-koenen, p~r Btuk 0 :. 7 - 0 5 0

. r66 .ba. Koren, per 3 ba. 1:1 6 - 1 ~ 4
Limoenen, p. 100 0 ~ 7 - 0 a 5

3 ha • .Milies, per 3 bush. 0 113 3 - ,0 18 3
199 Ib Rosijuen, per lb. 0.:0 2 - 0 0 2
21 bs. ROJf, per 3 bush. 0 I~ 0 - 0 10 0
24 b~. Uijen, p. mud. 0 :a 6 - 0 IJ 4

,

500
U. lXI.

TJI:RTRER ~I' a. ru. p....
Kaapsted .:~ 1 '16 8 40
Zoutrivier .1. : •. s 1 25 a 10
))'Urban WeK; .. 12 ,. 63 , 20
Eersterivier' i:. 21 I! 21 , 52
St.ellellbo.cb~ r. 31 8 151 6 2a
KI"pmllts I· 42 t :23 6 67.~..
)le l'aarl '" 19 t '411 6 20

I I,"dy grey ~rt~ 61 9 64 ~ ~8
A.U' KOMS'!,,;

Wellingtou ,', 68 10 13 II 4.7

TERmi

,
!
i
I
I

, and.' om te ;'oortirn 1" de
. en de voJgenlie Ar,~k:l:le~ :-
I I;' I

;;. IKOFFIJ--Rio en .Jara [; i

SUIKERr-llTitte Gekristalliseerde, Witte Gest~.p~e,
. Licht Gele ea Donkere Tinten i, .' ',l :

.RIJST-Bruine en Witte. . J 1

Fijne, ~'Fancyen Stapel
W elke allen lorllyuldig uiigekoeen ~ijn door hun Agent in

behoefeeu nn Kloopersjl1 de Stad en Buitetl,-zij hebbell ook Toorha

Zaturdag, 21 Sept.
~dag, 23 do.
Din~daJ, 24 do.

10 W~et,
2 do.
6 ao.1

i I

!) Karren
(l do,
S do,

2

• ~I.,..• i'i•p- g., ~
I----,-:-

D. nl. u. Ill.
II. nl., p. m.
G ~o lJ 0
II 18 lJ )I!
II 118 8 28
7 21 8 5)
T I~ 4 23
8 ~6 4 66
I! ~.5 42
li 18 5 60

t ~II , •

V'<:I'TIII'!K:

W.llinlltoD .~
I,acly Grey ~lIg 7
PaK.-1 ...~ 9
K IlIpul1!h .~ ) G
Stellen boseb] 27
Eerste Rivier 37

, lJ'Urban W~ir , .. 48
Zout Rivier ;- 65

'ANKOM8T:
Ka.pstad

I:iTA'110~S:

•,• GETROUWD~ I
. (Met Bijzondere Li~~-)
Op Woensda.g, den 18 S~p~ber, in de

WODing VIUlde bruids vader, id;.de tuinen, door
del1!W olEerw. heel' G, W. $tegmaDll, jr. :_
De .~eer William Henry Adler,: met jongejnfvr.
Cecilia. E~zabeth Vergbthin~-In de Ned,
Geref Kerlr, Maandag, den 2:l/September, door
den WelEerw." Dr. S. P. I{flijnB :-De heer
Jozef Christiaan' Frcdrik Kilian Wedel met
jongejnfvr. Ma.rthonetta Caroli~ WOI~DB.

GEDOOPl'.'
In de Ned. Geref. Kerk, ~ondag, den 22

•~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'~ September, door den WelEbrw. Dr. S. P.
Heijns :-Eene dochter, van . den Leer Olof
Jo~ann~' Wilhelql Leij, met ':name Christi un
WilhelmIDa. .

SHIPPING INTELLIGENCE., .
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