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fPO I;
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I I d Bi ":1 -..-,~-
I Q eli pe. t "an WIJ e .. I

, lVUK' (.e

Pnbliek~ lferkoopiog
: V.A,j;~

,,Vaste en ~os~e'Goederen,
, NABIJ WQLINGTON .

MET LIBER~LE BONUS.,

qELIJKSCHE
den Uod erllêtee-
..indeR

Degenen die Vee, ens., pnr., wen·
aehe. ~_]aten ve;rkóop.n, wo'rden geadver.
teerd. gelieven in tij ds te ~Hen, te
Wellington. of K81Ipstad, ~V..,striw.No. 5. " '

":1

lullen nrKocbt
Kat.ls. 2 Bak-

vele loort'rn INGEVOERDE
MERINO, R.Abi

, 'I ':' .. 1···;:1.....
Ar~lager.

,Iloogst voor
I

Seh~peur'Ul..,.....'-'&iiD.belangrijk

1200 Extra ~roote Vette Kaapselae
Se.apta, "

180 do. do. K~pater n.klln.

OP ZATURDAG,den 5 October, aanst,
zal de Onderget'l!ek"lIde pu ..liel dO"11 Y~r-

ko ipen bovenaemetd get.l Sebap-u ell Bokken
te Klepmure Stal ion, di. zeker pr-s-us zullen
rijn, eli lIi"t tc: voren ui\ de haud .. orden ver
k; cht. .

In.rien zij .u.iet prf 8 ·r.t zijII, "orden koopers
g' w.arborg,J voor hunne k05trn Il' mWtkt:

'; _- ,'A. D. J. Vu BLERK.
Paarl. 27 Sep~ IS7Zl
DI VILLIIRS ],o'AUlliI & Co., Vendu-Atlms.

D"É ODd~rgtieekfDden hebben te koop Negen zu~ fr.lije
ontvangen uit de beroemde kudde te Roggent... eq "fan

Zij zijn geteel'~iuit de \'arschouer Negretlis aanttelhUe, ~ie zich'
scf\eidt door d.~produktie vau S(IPIHtP1JNI~ KUlwqL, eD: ZijD
de Prijs-ICabllÓell der beroemde IlOdde fan VONHOJll,UJRI~ en van
UtIlHCS, lltani,Dltn,voor "elke ruim 800 Proissiseh~ Da~lders

TE Var5thouer 'luidde werd tuigen tijd geleden gekruist me~ ,de v
, ' Barumen No: 24 ~o No. 403 .uit, de ltambooillet Kudd~ vaD

RDrumea wor.d~n te koop aangeboden tegen billijke prijz~ni Zij
pt. aanst., fD wel waard door oBderntml~..de Schapenfokkers 6ezi~il(d te

den Morgentrei». kiln dezelve tU!; euigen tijde bezigtigco op de Plaats ~.'~arsche D
- heer CnAR~':S: S.UtRY.: . i •

TE :

IN FXTR:\.

Va.n Twee tot

ZULLE::'Ir VEHKOCU'
WELLlNliTO::'lr, :

Op Jlaandag', I ,2

Publieke V.rkooping1'
AAN DE PlAARL. '¥:'

1,
I, d~II II:teeit:lb Roetld '1'1111wijlen den at'rr~AN

IhslJn! ,~lAn~~ARD ~flNNAÁB., eu pa~}a .
leut! '~~du"e, , t,'

: ! " .~:._-, DE Ondá.rl;.Ptt'ekenrl~n. ~uartoe ~cln8' doo~'d'é
Ex c'IItlice Dati..f ~I opgeaieldeu BQ~ ~

z ..lleu pUI,llek ... rkoopeu i ' " (: c

i. Op Mal!-lItll~:,VO~lT~Ct,aan$~
Laken, '!)~cs(i", Bucll.kln, Casqmer!', ~Ibir~

koord, Flu w., lo Fla.nel.· M4f1leIR, Klanrgemii~te
KI"",ler" .., Wollen en Linden Hemden, lIo~$
in soorten. H,andsc'lO.nen. S~kken, Slevd., Scto.:'-
Dell, Da.s.en~ Boordjes, ZiJïe, Garen, KQOO~.:.,.r.,
tuz., t"IIZ., • 1_,::,'~

~ Hm;SRA iD: . ~~.
Tat'ds, Stoelen, Kl -ederkasten, 'Ledelcan&~.

Bedden, Spi ...gels, Glas-, 4nrde. en Porc:!I~l~.
, werk, K"uk~Dgrreedschdp. ~nf.. tl

~

I • ~ , EI!<illELI!K: ~\;'
. 2 Na.a.ima.4hlnas van de best$ soort, ;./

J!L ...Iaandag, ,30st. t.',.en d r,' ge;:I~~b:~~1J~~.U Rakken, 1;1 wd , ..rder ,.;\@.
, . i J. S. ?tJARAlS & Co.•. ~.;

! I Vendu.A.Jm~ .:MET LIBERALE· BO NUS I Palrl, 25 f~pt., 1872. i ' ¥

i ~.. .. Te beginnen ten 11 ure a.m.: Publi~ké VefkÓO'iDi~
Istens. DE W:&LB EKENDE BROUWERIJ GEBOUWEN lN DE BRE T zoo 19' .

Lmg bekend ~lsl ")~le"hOU't'8 Brouwerij," nlwaur de IlU' ov ..rledeue r.e;'~ .. i"stge sakeu Ills' lo Geo Boedel nm wijlen I den h- r Gl'BRtEL
brouwer deed, r.Jmpil met de .. erktuigeu, besta •.ode uit J.!roo[cu Kdel. Moutrnol"" p~Hrl:ea : F~ANCOr!l RUGo, .?" ~~xrivitr~berg, ij.
krucht, TOII"en, Kd~l~rB, Pietvsten, Vergaarb-kk-n, eux., enz. net~ l.lebo,Ulven w',r I ,h8~8 dour tllkt \V~lcear.er. ,i : 1;
de heervu J. Il.. MARQUARD & Co.• geoccupeerd voor het ~lIsschcn, ;drQo~el, en ner'sell",valll' \~oJ, hel "
sour-u van vell'lil, ,!i1z. Zij lijn uiruemend \V," g~schikt voor hetir.ij eene groote "erip'; voor DE Ondergereekendeo ~~Ilen in hunlle·b8trik ..
hel cloel .. a'raat:! zij: thans gewij,d rijlI. of voor iedere zaal; groclle ruimte v-rei . fHunne . king al'll'l'estumentair8:Ex~cuteuren pu.,nrk
nabijh',irl bij het Dok verhoogt hunne waarde ~loot~'ijk8. " J ,I laten Verkoopsn, al de GoedereD tot opgemel4ep

'2de, s. DE "SBIP INN" IN )3llEEllE::iTI\:\AT, hoek V~1!I de P' Ee .. P.eer. Bcedel b ê-hooren. de, en wd, ~.' . . ...:.i:
lZoecl~ataud _an fenAer vele wegen Daar het Dok, w"ar cell enrr6iek, man teer ! zaken IN ~ STAD W RCESTER }j
kau !loell-tha'll! !!l\llecl1peei'd door du h-vr P. WOOLF. ., . OP lI\IfA'A· D·AG~:;

3d':J8. EEN GERIF:FLIJ K PAKHUIS 8"lttX bd voorgna,!d"e, j" de Prestwicbs: ll.l I·' ,

4de,'s. !JE·I S~i'I I:'IN," IN )lE ZIEi\."~Slï(A.\T, ollge\'t~er ieg~"o,·~l' tie murk . I, ' , .~. ,:'
lang ~ofde ka;,~i"niltke.n ~rdilall we,dI'll. D: n ,LijlJeid "a,,' markt eli KUI.erue Den 7 o,ctober, 's M~rgens 10 ure, ;,i
winstg·venne celdb~I~2gill·. 'll"t WOTllt ~('dert lan'a; géoccupe·rJ.dQór dUll ,b.,., G, een partij li ! .: ~~'

5dens. DE LANGGEVESTWDE HEItBEl{G in d~ P.oehwJstrqal. Ijoek _au . ~. ' .l.:

8~,f.rt zo'1V(':ej,:r<ll keoccllp lTd v.ordt .t/oor deu h,."r J. JIIDD j eeu ~tuuJ wdbukeud H,y. I S RAD, ' ~~
"OGr een mouije, flllle, fgtsotnlijke HótollJczigh, ij. " . besl8Rnde uttp::redekante",' 8. Matra!!en_'.:eu 'D' E JAA RUJ K SefJE t1AZAA n tot onder-

V.deren Bed1ell, K~p·tok. , Tafda, Stoel,,,,. 8leuniog nn de' Ker~ lal word,n ,gehou.
A. DENIJSSE~, - } . 1~r.rl'D Spit'ge!s, Gi8~ en Audew . en K~nltenger4d. de" "

WS~'.i.~i.."Au~~,i" • I).ti. . 0;;V;ij~ag,18 Ott. aaost. Donderdag" 1~ October,
, " , i,;' ".~AU"rlel Produktfon eD 8nd~ Artikeleo lullen

Ter Pláatse van Overledeno, :~ ér verkocbt worden. lleL;nlfsleHenden wordrD-
gelegen te H~hi.ifl'!!berg. ',~ . 'J'ieDdelijk om bijdragtn Vl.'t~'ocht.

HUISRAAD, van Soort.eQ,~· DE JAA~:MA,: ~. !__ "
als Tafels, St~le". en, KMtt'n, Kisi@, 'ZAL ; " -------
Ledek.nten, 'btels, V, B~ddeh, Matr .. Si" : .
Hui.klokktn, fUn.- eo A.ar k en KeukeDte. Vrijdag, den I.den Oct.,
rtedschrlp, Tw,e Geweren, ,f11 Plaals hebben, eli een g~olc hoeveelheid 'GRA.AN

li \' ..~ ~11 and'!re Produkten~ belleveDs LEVENDE
'VJlgenmnk~rs Gl'reed, in soorler, Bif~o t,fA VE Jan '!,ller! i loorl. wotdt "erwacht, ZIlodat

Sch •• f 'anken,~ Balies, Oleo, Ankers," K,\\Ij. "d . dl'" 8 1 '.;T ofet e morlte waar Ea ZlJfl ,,<>or pccu ateur!,
wag ns e',z. ~ .~:' om zich op een betoek \'~r tli bereiden.

J Extra ,roote W agen ..~.. . f ;
. I Oude WSj.(eli ~; ,I' W. F. DYqKIIT, Secretaris.
I KapK

T
* I Opene ~

I Span ,liigen "'V'UI""":;~ :,,'
6 Oude 'ftligen, H ~>

tXVENDE .~~
8 Goed. ~rtk Paarden ;~

40 Aan le ..! Beesten "
1 Spao JIPII~e Ouen

800 EXlra U.rino eu AIIIl,,~'''UC

40 .Aantet4 l3okken.
en 'l'ellcbti leo~ Arlikelen
den voorgebragt.

VerveracJrinken zullen ....",..If",..
.,
.:i, GpF. H

F. F, H
F. D•

BELANGl~IJliE
dadelijk na 113n komst
OOlll:r gemelde Paar.reu ;ij,;

PdHr Zwarte H
,Ire.seer,',

I Dito B, uiee do. '
2 Dito Schimmel

eenige Sterke Gedresseerde
Tuig. 5 jaar cu " en Je
alreu vau goed ras.

Publieke lqrkooping,
jaar ou l, Ge.

BARRY & NEPl!E Ladingsplaats, .:i~ergrivier,
I:

P ZAT'RDAG
s J-

" Dell l Odeu October 18i2wr' ,

do.,
3 jaar oud,

do,
do.

ns, voor Zadel -n
Psardeu, Zuid AS.socflt

.~·I,

Afrikaansche
TEN 10 URE A.M. PRECIES.

,;

VOORTZETTING DER VERK
E Ondi'rjt.teekeude, vllVloe gel84t zijacll' znl

Puhliek VerkoOp'n; op bovengtmeiden
fn Plaats, de ,oigen1e

sse Goederen,
.. 4 6 Aanteel Beeste~ waaronder Extra

Melk Koeijen Plet Kalveren, en
Vaarzen van 2 jaren oud. :

1 Span Jonge Oss$,
200 Merino Aanteel Schapen extra,

goed van wol; l

50 Merino Hamels á e~4: jaren oud
4 Rij en- Trek P~den '
2 Merries ,
1 Bokwagenbijna ,nieuw
1Bakkar . (10. .
1Span Tuigen ;

300 NieuweKoorn Z.kken
Een Extra Dubbele 140p .Geweer.

,Nesutle GoederelIe , ,

.~. VAN

OP
Deu laten October, aansI.

DE Oudergeteek-u-ten eull-n publiek "'r·
koopeu uit de Pavrlsche ~Iark, kraal bov.n.

jZtm:ld getal Osse", biJcell~t'I)rallt door dell ~r
:;\IC;I. ,\ ULLIGll, en uilgezocbt uit verscheidene
spauneu en dud.iijk ge!CllLk.1 roor ee"igen tOilt.
De vurko0J.l~ng te bólgin"." OlD 11 ure precies.

In den Boedel van wijlen den Heer NIDÓL STENHiQ
" ,

Bero? Ri.i!r,
23 Sept., 1872,

PUBLIEKE V

OpVAl( :i

Losse Goederen,
\ I)

TE GROOT DRA~~NsrEIN~
p

DE Ondpr~"teekeDde EDIJ!~.I. Executrice T1'8-
t.m ..ntair e des Bo('d~'18 'all "ijl~n den

'"VdEd. hrrr A C. DE VIL#l~Rg. puhliek doen
verko-pe» op h.reWoouplaal~:BELLINGHAM,
-de volgende Losse Goedereu :~.;_

·if
Op lTrijdag, 4 qete

n -
Bestaande u~ï-

LEVENDE.\iHAVE,
18 EXlra Verte Trekosse~ '(Jung, Bastaard

N ') I,Ampqu. Il
35 EJ.lro. Velle Aanleelbfiesten. van hPlzelfo&

ras, extra m'elk~e'l'~n~~ WHarvan verschei-
deM ill' mplk zij I ii

50 Aantfel Meri"o ~chapep
5 PaArtler', wtluoI,de.-2!i;t<:ale Ruililpnnrdp.n

~irD. g"l~tr' oft.I,'r zallel eJI tuig, rui:n 15
houjeu hoog, (j j~rc" puJ. !

li
VERD~

2 O.serlWllgens, '1 Pnard~~ 'do., li Dogkar
bijkans nieuw; Howards PltgeD en Egl(ell, 1,
paar LeereD en BlIik, 24 MaDden in 8oprlell. 1
partij GezaaId Eikenhout, 1 Ki~ok, Grafen, Pik.
keD, Schoffels. 1 paar Acbtrr-!~n 1 paar Voortui.
eeD.-Eindelijk. li ~ ! "

H U I S R .4 ·ADj,
:(

1 do.ijn Paardenhaar Sto~~en, I do., Couch, ' ,
I Squnre Piano. bijkans r.ie~w. 'aD dl:'l besten I

OP D:,OND' ERDA' 'G,' maker, 1 Acht dagen loopend~1 Klok, Le~iekHllt~n,
Stoelen, T.f ..la, Glas •• " Aar~ewerlc, K~uk, nge· Op
reedach.p ril ver8cbeidene an're a.rtileler~,te v.:el !

om te melden. , " . I
" 'J, ,Z~:~=:~~~~ ~.~~~~LL~l ~~~ E---L--~A' -"~"-N--D--S-'-B-'--E--R~'~-G-~~&-'-~-z--~·-o-·-.~.--

~~~~.:;\~~{ij~;~;;,,\~t,:eo~!!~~~ De Villiers, F:~e ;~o!~ 'vendu.l:s. ." .ti. '" :' '. .,
d, n eersten Trein. Olld, r de Paarden zijn ver· Paarl den 16 Se t 1872 ;il ~ i ,.: , ' . . , " I
fcheideno egale paren. ~chi~~I •.• n onde~e • P·.· 'i !Hebben ontvangen per" "I
kituren. .!>_o Paarden en. Ezels zIJn lDgekoeh.t .10 I. ;' ij I, '. .' ~
den--YotI:ie~ ~ ~1II8t~ekeo. tO in goede oondlll~. Be~ aaD Credlteorealtea DebiteureB EEN', ti. GROOTE lJIT'BiR I,
ZOO als bekeud IS, uJn de Peudeo tO Ezelt wt ii . .IJl _
Potherg geteeld de beste eo hardwerkeod.tt. B d I "I ~ ...L I; j '" ,

: W ID 4en oe e . VBO WIJ en Qen Heer ADXI.LUi r ~ VAN HUNN EN i
- J. A. LOU • DA.l\IEL LE RldkE. I :" IPaarl, S~pt. 11, 18"72. Ii .

DeV~r., Faure" 00.,Vendu·Adms. I r UWEN die iet~ord~~e.n b~bben ill cf te TE GENW OORD I GEN________________ '. ..J b~tAlen aan d.en bOf~tg"mdden hoed.}, ,.' ,. .

OVERLEDEN te Binrtd.le, () heli 19 se W.lrdt verzOt'ht bunne rek~D~pgen in te 1000(ftD ~. ie ~iite Koop ',.idOl~. ea ide Laagste .'
t -b r' 'I '. ••• bare EePh"'t' t dP.1 el hmIDe schulden te betalen '.Iaao den onjel ge- .e~ P, miJn uier g~noo , e I lt d b' ' I I, h d r' 'i ' ' '. '. "

Wel Ee", lV DM' dit e eu e UlUen e,ne maan. '10 t ·n. . ". j . 'ALSOOK ':d - . .. oaGI1UlOOD. In eo eUI er-. " l ' I, . I
om fall 5 ~ i.re~. ~L.lI&lateode met 5 hnlpbe. H. L. ~EPIB ~ J.I., . .. , i " ::

.hoeYtude kmlel'lll!. - ~. -~/ Ex,cU.l~iu. T at melitau. 150 Z~e., Witte .TafeIrtjst, RiOI, ........ , .......
C. L. A. MORGE~OD, Franaehhoek, ·ll' I,. i;· ji iC• " 1 s·che Suiker. . II,'

,e~D FLIIO&L. 28 AU.;urlu8, 1'872, il
,. 'i f
" ,I,:, j' ..~

, ~l'.;f' . ,I " •. \,~:;.01 ~•. _.;>.-._;~":,,,:._.,.

DE VILLIERS, FAURE &; Co .•
Vendu·Adm •.

Paarl, 24 Sept, iSH.

i
aánst.,

;, \ .

.00 al.' Broekgoed, Voercijitz, gemaakttl Man.
K'eederen, Concer tina, Voeriug Linnen, Medi-
~ijllrn eur., en wat verder '~n dage der Y()rko,:,p
jliug mogt voorgebragt "'ord~.

; Rui. Cr~diet zal nfleend wordeD,
~e Ververschingen 'i zullen verschaft
"orden en vrije doorgaljg over de Rivier.
· J. C. STkPHAN, ''Afslager.

;J

80 Jonge Ezels
4{) Goedgeteelde Gedresseerde en

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

15 Merries,

Op \lTceasdag, 2 Oct. unst.,
ZAL o~emeld Jl;etal EZELS, PAAR,OEN

en MERRIES ,ohlielr wordoo ver~oeht
uit de MARKTKRAAL te \Vellington .

De Paarden r.ijn 10edgl'tetl,1 til i,,&ekocbt te
Pot berg. ,

· DARLINGhCHE

Bazaar en Jlllarma.lIkt.
E. C. HAMMAN.

Wellio"ton, 17 Sept 1872.
P. J. PENTZ, J.F.ZIl., AMager.

Kanpstad. KerkWII,ill,
2i Sept ,'IS"?

D~ Heer J. J. HOFlVIElJR, ~. .a.u.r.fólIlJiOo.
i . iiI),
!
i

Mr 'e fest van het ,'ASTGOED te Kaapstai. ~a!V... lLilA.. llt _'III_j~.
i " .'w: ~nsdag, den 2den

Verlorbn,
, J

INhpt distrikt Fau'ealJlit' TWEE EGALE
· DONKERBRUINE :~UINPAAJU)EN
.;en el' 1'an, orutren' 6 jlireniblld, heeft etn witlel:
ichte~l'ooi ; het ander ointre~t 5 jaren 4od. hrch
~en "ale ,.lek bove~ de :k.?ip~ ScbutlDee.tere fn

anderen dle zooJaIJlge k[l'1Jg~, \ geliertn zoo g~d
t-e weu':l het BaD ~~~ o<1de'~~teekende te meldtn.
door Wien alle billoJke onk;pltell betaald zullen
.ordel!~ :

J: B. 1>. v'ILLIERS,

De Beer', New l.tW!h, Diamantv.ldeo.

100 Extra Paarden en Ezels.

Den 3den October aanst.,

. :... Ii

. RVAtLEN, aao d, vali eene Doehter,
op Zond.!!. deo. 22 1:JeJ]1\elllb:JT, AUj. Ju

.Bos~, geboren Locw ..

..



Na eene lange beraadslaging hebben de
leden der Nedetduitsch Gereformeerde kerk
te New Rush eJl Dutoitspan besloten, lich te
vormen toc geheel zelfstandige gemeenten,
onafhankelijk van de V rij staatseh e kerk
soowel als de koloniale. Die s!.ap is de
allerbeste dien zij !ton den nemen. Dezelve
'maakt een eiode aan de dllputen-of be-
boort sulks te doen-tuucheo leeraren der
Koloniale en Republikeinsche kerken over
de vraag, aan welke van beide de aldaar te
ItlchteD g.meeoten sullen behooren, of hoe-
danig bet kerkelijk opligt aldaar zal inge-
rigt worden. Over die disputen zehen
willen wij geen oordeel ujtlpreken. eo dat
wd om meer dan eene reden. In de eerste
plaats, gevoelen wij on. daartoe niet in Itaat.
Ook na eene zorgvuldige lezing van alle
.tnkken, welke van tijd tot tiJd over bet
onderwerp zijn verscbenen, begrijpen wij
niet bet 406 en bet waarom van den sttiJd.
En zelfs al w.rea wij op de regte hoogte,
dan nog mogt bét onaangename de, taak
wel van eene oordeelvelltng afscbflkken.
De kwestie i.met al te groote warmte ge-
yoerd om aanlokkelijk te zijn, en had te
nn dat andere dispuut betrekkelijk de del-
yerijen tuaseben Sir Henry Barkly en den

-... HEd. heer Brand. Wij zullen aUI geen
olie in het ,uur gaan werpen met de eene of
andere der arg1i1menterenden toe te roepen:
Gij bebt gezondigd.

Maar de boop op eE'n beëindigen van den
atrijd i. niet de eeuige reden, wurom
wij on ... erbeu~n over het beslUit der Nrd.
G.ref. delvers. lIet was bet eenig mogelijke,
dat &ij konden nemen, in.dle~ Illj. zel.f-
ltandig wilden worden. WIJ zien Diet In
boe ziJ zich al. 'gl'm.enten konden aan.lui-
ten hetZIJ bij cle VrlJ8taatscbe oC kolomale
kerk. BIJ de kolomale konden ZIJ zulk.
niet, omdat de uitspraalt van oos Hoog Ge-
regt.hof, die de Nat.lsche afgevaardigden lut
de Kaapst.1dseh~ Synode weerde, ook bunne
a(gevaardilldeo uit dat hgchaam zoude we-
ren, gelijk Ds. Memng, ~Ieos schrijven WIJ
elders opnemen, teregt opmerkt. Zoolaog
Sir Henry BalTkly'» Annexatie Bill nog
eenige levenskracht vertoonde e:o er kans wes
op de aanhechtmg der delvenjen bIj de kolo-
nie, meit men oan eene In Iq'Ill I( der Del-
veragemeenten bij de cf Ned. (jerer. kerk van
Zuid .t.frika" hebben kunnen denken, doch
Sir runry Bark:ly's .. after dlllDer .peech ..
te N}tw RU5h, heeC, alle kanaen van dien
.afd geheel ,ern~eligd. Maar.l "'aren er
geene politieke of terntonele ObJl'ctlen, dali
nog aouden de belangen der Delver.gemeen-
ten lal'en hare inlij,ing bij de koloniale en
ook bij de VrlJ.taatiche kerk in den weg
etaan. Art. 36: 12 van het kerkehJk wet.
boek zoude of de stichting vaD een kerke ..
nad geheel hebben Telbinderd, of die "an
een minder goeden bebbell verzekerd.
Volgens dat Artikel ilniemand tot diaken
of ouderling verkieabaar, die niet "ten
minate h,ee volle Járen al. leden der gemeen te
bek.end beslaap." Hoe ..eIe leden zouden
er te New Rush of Dutoit.pan ZIJn, die deze
qualificatie beZitten? De gaosche gemeente
verandert er weUlgt binneR twee jaar geheel
nu pe!'loneel. ZIJn er al eenige leden, die
op een lWee:Jarig verblyf kUIlIlt:U roem dra-
gen, dan behooroll die heel D1o~e"jk tot de
IQIDst verdlenlldlJke der gansche gemeente.
Zou mell de zoodanigen kiezen enkel omdat
21j die béoe qualdieati. beZItten ~ Welk
"e~trouwen zou a. massa der leden hebben
in NO zooduig ume'hgeatelden ketkeraad;
.. elko aaumoediJiog tot hd loveren van biJ- R b d II• .--l.Ib cl d __ ..1:___ 10 mou JU eu
~ .tu ~na'_'" 08 1nl et -:,~t. tot achaPPlJ nnoerd
,.. UtDOJUDJ UP bol&Dptolliog 1U ket ~ tOPlJ op

'".. 1 2

STA'rIOMS. li a" -;(ol •!
~ .. 5ti::a :1

.. Q p;.(3po cl -
\I. m. u. m.

YI.RII": a.l1I. r·~óKUplItad •• .. f 16
ZOlltn,ier •• ,. s 1 25 3 I()
Jl'Urba. We" .. 12 t 63 , 20
1PAra.teriner .. 21 8 21 , 5:1
8teJleubosch - SI 8 51 6 n
IrKpl1lut. . .. ...." .. 23 6 67
De Paad .. ~9 • 4G • 20
Ltd, Orey 8flilIJ 6l i 6f e 28
AAlfllONIIT;

WolliugtoJl •• .. 68 Jl 18 «I "
'l'EltUQ

1

d
" li e jSTA'flO$. ..!... • 8:I • ol
III 'cl ~jli G>

po ~

-u. 111. u. m,
'VIIIITll.lt1(: a.l1I. p m.
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I•• e Balisch I. JJ. Itrk
zal morgen ,oormldd&lf teu 10 are worden ~

pnekt iD de HoogdUltacbe, en '. a,ou4. ten balr 7
ure iD de Hollancf!chl lUl.

JtAAPSTAD, ZATURDAG,28 SEPT., 1812..
DE NEDERD. GEREF. KERK OP DE

DELVERIJEN.

rijen Vrij •• t
CM tt.t.ngen Jle" jle~ee1lten
lij..iog bij de Ned. Oeetcr.
ltaten verbiedt".

Er kan hier van geene
.pra~e zijn. Het i. geen
Ilee.t, die lot hiertoe de ......!I'''... HO'I
Vrij.taatlche en Nat&lscbe
kerken verWnderde. lndien
lijk bestaan "an de Natalsehe
door geene om.tandigheden ilr..'boclell~_
ondragelijk onbeil iSJ waar?m
kelijkbeid der D<!hersgemeen
Indien die gemeenten van 1l8:rdlinr.Ildctrden j

indien zij komen te die
zich voor goed in Welt hebben
nt"erQ't'zet, dan zouden wij h inlijving bl)
de Vrijstlatiche kerk met all kracht die 10 '. avonds een-lijk,
OD. is voorataan, onyersctnl of de del- en gezond was ge

•. Id· d riJltaatscbe f eeulge kleine kiudereu I..enjeu a an niet on er
bewind worden gebragt. zoo Ian" ZIJ BISSCHOP RUN, W'I~ het vakante Roomacb.e

d statenl)ziln epueopaal le Kaapstad dÓDI1den PIIU. IS aang~buden,
zijn en de kerk wetten er ~ heeft uog nld be810tel óf bij TaU !tome, waal biJ
wat EiJ zijn, ia het dl" kerk Zich bevindt zlCb terulf ~llil beg".eu naar zijn bil-
van Griqualand Weat ijk blijve, dom ID Ierla~d. dan w~1 het h~m aan gebode u ambt
doch in volle gemeenschap de ZU8t':l aanYaarden. Zipie keuze lal afbllnglOn van zijne
kerken van ZUld Afrik.. Beer'. N.:\" gesoudheid, dill .elllgz~DI(d.hcaat IS.
RU:5h heeft reeds een erlangd, un JAMES PARSONS,de .ro\e blli.udele King William'.
wien. inzegening leeraren kolonie en Town, die voor eenige'l tiJd al Zijne pCUI1I11l(ell bIJ-

I Dutoits- eenschranpte om de ko~tell eeuer lelll naar E"gela. d
VnJstaat broederlijk dee te bestrijden, opdat hiJ de ~ste oogarts~n te honden
paD beeft mede een beroep zal lOll kunnen r&lldPle.:el ~ blinder dan hiJ heenglllg
Zich wel spoedig mede in t van een teruggehe.rd Zijne m.dtpallsaglers per IcelanJ,
eigen predikant kunnen ver Alzoo begaau met ZIJUlot, ba bêa sene geldsom voor hew

. h d d Geref. biJ een gebrlIgt. I ">
mogen WIJ 'erwllc ten at e door de NOODLOTrIG ONG.L1ÏX.,....,Woeusdag middag ... nJ
Delverskerk, gesteund en b nabij den tol het ,0lgeM 1l9o~lolLlIrongeluk plaats
baar omringende spoedig IJ -Zekere Carel Iohao~el RI(>pel, lichoolmet'sler ID
!:eeo g.ziuJte in West ualand Zal bet dl.tnkt M:.lm..sb~ry~ elle 'fen tiJdJe bij ZIJDI
achter staan, en zi~h baar waardig famlhe In de sLad had r04r,f!bra~t, ke~rd8 milt een
beteonen. boereuwagtn IJ&Ilr ZI~1l verbhJf terug, kreeg op

geooemde plek een toe:val en *tortte van bet riJtuig.
Do \".Ieu ¥Iogen hem gvn1btlt hgchaam eo bragten
lUike erusnge kwetsureu te-+rreg dat de man e~.tllge
uren daarna overleed. Do~derdag llaJllldd.g werd
liJn lijk ter aarde besteld.

DB HEIIRGUSHEEN.Al!IT"S[PAUTIST.-Op eeue
publieke vergadenng geboud!:u l. Sidbury In de
Aflleeling Albtlillll, walr re.olutieu werden aang.no·
men t~n gunlle van Sel,ara_le, voerde de beer Gusb,
het AlballlSCbe ParleUlellt.lid, het wooN, en ver-
klaarde IIIIcbtegen Sep,ratul, I~aar voor een f.d.alvn

volgende HegeriDgsvonn, waarouder het Oosten meer s,u te
zeg!:en hebben omtr eht~zIJ,\e pl ..ataehJke i,aken.
Sommige heden keurdeu zijn llevoeleQ at, m.ar
andere eier &aOwellgen aeh~nen daarme4l1 in Le
It,mmen.

LOITENAJrT HILL ~een op Il. Woonl!b!g en
DondercL.g avond de lllgetetrneu van M..lmeabury
~erbaasd door zlJLe wOljd.rliJke goocheJvllrtooninKtsD
Meu verlJreml, dat de tO(l8chouwere zoo ven-ukt
waren over IIJoe kunst. d"t ZIJhem verzocht b.bb.o,
hun spoedIg weder teu b,lz(kk te k"m.u >' b161gen.
lJ~ Icblk.lungeu w.ren voortleffehjk en de zaal was
fraai verallird. De lnlte~eteneD Van het dorp
~erdleueu den boog.ten 10f ,!,oorde manier, waarop
ZIJ de prIjzenswaardige poglDgen vau den b.k"a.
men geocbelaar hebbeo ondersteuad

DE WEL·Ei;RW H KRUl. -De Ahwalsche
correspoud~nt vau do 0 T. Journal ZlIjft omtl ent
de rede dlor dezen htler op de Anllaeparatle- ,erga-
denng geleverd De, heer Kru,1 bleld de ~lJeell-
komst 'eenohaJfuur b.-zlg m~t de nordragt vaJl een
aanspraak die lDet groolQ fWrg Ilestel.! was. HIJ
be.teedde de aandacut voafllJimehJk aan dpo kinder-
acbuj:eJl &aId der S~pál:atlallrgllmenteo, en alln de
oneerhJkheld van deu Sepa!ratlebood. Hij y,roor
deelde ue a!rllatle aJs kJtliligeestlg, •• Iflucbtli( en
oueerhJlr ZIjne .pbeldenllgen wareu aardIg,
ter uka eu am1l8lnt. Ván bel!lJl tot einde W&I de
rede ten meestersluk ..au geratilgheld 'ell Ironi'.

Dr. Kotzé's DE VERKIEZING VUf 1!iEN BISSCHOP-Or. II.
Bun.lI" Woensdag namlddilg werd door de leek~n, die eden

llJa van bet ConsI8tono der AllghkaanllCbe St.
G.or¥e's Kerk albler, :sellel resolutie aangenomen,
waann ZIJals bun beslist iIIevQelen Uitspraken, dat
de aan.telhug van een niell"en BlI8Cbop behoort
te gelchleden Uit de gee~t~hJ"held der kerk vali
En~ela"d, In Eng.land. ~u verneemt d..t niet de
gebêele gemeente vrllde beelt met deze aanbe .. hug
Vele It'dell verlang.n dat' AIIJTtdl.ken BadnaIl, thana
te Bondebolch werkzaatu, tiot Bls.chop zal worden
benoemd -De Enxelsche bladen wemelen vaD
brieven, \VIanD d.ekwestIe der ,erklezmg vt.ll eeD
nieuwen kerkvoogd wordt, besprokeIl

GOUVI!!RNEMENTSBENoEltI~GU- De h.er J A
Munnik tot waarnemend klerk Tin bet TTedegeregt
te Humansdorp, de heer B .M Duff. tot Vredpregt ..r
voor bet tlutnkt S".lIel)dam , de heer F W Hfrold,
C.C en R. \1 voor de afd~llDg VIctort" Weet, tot
Yfedefe,ter vo Ir de Kaapstad en het dl.trlkt daar-
van en de versohil ende buit.ndlltrlkten,en tot weg-
maglltraat , d. heer S J V!lUN1le!urk, Jr .. tot :reld~
kornet Tan de WIJlt Ulteilbage, 10 d. afdeehng
Ul'enbage, de beer A TF~laht tot postmeester te
RlChDl~nd • mej Ann Searlej tot postagente te Groot
Rraknvl~r, m~J M M Hllge) tot postmeelterease te
Franschhoek; de hper G lIHndy tot postagent te
Plaats No 4, In de afdeehog Ot.t Londen.

REDERIJK~RSKAMERAURioRIt-De vooratelliog,
door dit I!ezelscbap op Il: Du,gsdag avond gege,en
ter be. eflce van deszelfs VoorZitter, den heor A H
Koster, lDoet een aardig sommetje hebben opgebrlg"
daar cle zaal propvol WilS p'e voordragt yan den
heer F Koster. zljnde een Ifr~gment Uit het Btuk
" \Vlllem Nel;' van den ~er Teengs, konden WIJ
maar balf verstaao Die VIL... deu Ileer Hogezand

,our werd op fllDke wijze geditan Het voorstuk" de
Ster van b.t Noorden" werd tamelijk goed gespeeld,
docb voor do opvoenng qaarvtln kwam het tooneel
ona wel een weinig k'f.jld 'OOt Het nastllkJ~j dolt
niet onaardig was, werd tamJhJk goed gesp8ila, .n
oyer bet aJgemeeu werd.de ~r:atelJmg met SUcces
bekroond I

STB:DELIJKE R.LAD -T.t I gewone wekeliJksche
vcrjladennll op II Woeusdag werd gerapporteerd,
dttt er eeu b..tlg saldo 10 dIJ Bsnk was van .l6/845
Is 6d. op de algemeens rekieDlug en vlln £41,105
58 lld, op de bele~n111gJIrekenlDg p. ID de
vonge week genomen re8ohtt!e, om aao d. kont,ralt-
teurl de heeren McKen~'1 flIll Nlcboll de hun
verschuldIgde ballns te batálan,werd, op voorstel vaa
d.n heer Ingleeby, vermetlj,oid. Een voorstel van
Kapllelll Ball, OJD £250 terug te houd.n al. e~ne
boete voor de met-venul ing raD! het kontr~kt, werd
daarop aangenomen met 8 ttjFn ,7 ltemmen.-Eene
aanbevehng V3n de C ,mmlS$1e 'Voor Wat.rwnken
om len Dlenw reservoir aa~ te leggen. werd naar
eane ComBlI.sle 'Van tleD lilden Vallrezen.
ROSDGU!'ID HOF TE «;:QLE8BERG-De Boeren

courant van 21 dezer meldt bet 'olj(eode -:Hegter
Dwyer bleld gti';eren de Z1t*ll!Ig nn bet ,Kondgallu-
d, Geregtsbof Er wIlren tl81' crlmlueel. zaken
voor Colesberg, Ill., Jestlo tethbndl(e; lleachuJdlgd
Tall dlefatal, dllOt middel va9, valse bl ,0orwendséleD.
Vorulls; 5 Jaren harden ubeld, St.urman Bot~ en
Jan J.ntjes, diefstal. VonIIII, Stil nrm an 7 lUl, en
Ian Jantjes, 2J&8r harden arbe~d. Il"ls ~nea
en Hendnk Kou.ogel, hU1Sbl)a&ken diefstal. Von-
1I1l1, 3 Jaar hardeo arbeid. Rr warm geene CIViel.
zllken. Voor Hopdtown wlI:J!ts!!r Vllf Crlml'leele
zalctn, nL IlJlak, strafbare ~aoslag. Vonnla, biet
scbuldig. Klaas, bUIsbraak: én dler..tal. Vonnis 5
Jaar hudoa arbelt! Ma.rthin1j.s Adollls, lIlIaI .M~r
thlnus H,mdnks, di.-c.tal 'VioDl)IJl•• Iet IICbnldlg
Dial Hóffwllno, diefstal. YOliUU, nlet sonulehg
Marthinul Pbillp Steyl, th~1I8iraak en diefllal.
VOQnll, bIet schuldIg ~e ClVieie zaken De
Adyokaten tegenwoor~hg waren' de heeren Browo
ell Johl).llOn; Registr&ttnt, de beer Fielde,n,
Ka1f'"nolk, de hfer Chaimil ... ; Hollan-daclle tolk.
de heer .E. Tan But. De he~ J ohn80u ageerde ala
Publieke Aanklager. DI ~e&lgbedell van het lIof
W&rllloaa twee uur UI déD namid~at ~er. 'loEit. do
!tegter aal Maaudag ~"f~,~hier ,ateeldeA
»Mr ~urjPJIdOl}1.

VERANTWOORDELIJK

In de troofli'l'de ... n
de Koningin, tot sluiting van
Parll'ment gehouden, komt
zinsnede voor :-

.. Ik heb met genoegen mii
ging verleend aau eeue
door de W etgevin~ der Kaa
daarstelling III die kolonie van
aJgt'meen bekend U a.11 V
&atuur."

aangenomelI
I onie, tot de
I tl{een than.
twoorJellJk

.n SIJ 'feN
Gouyer.

\OIip.pl'ok.'n en heh.
de Ilaachl"

Y.ldm eu d,
heeft met poot

V1lllr&11r.n11lK"Deu rtdenenn.
C1tl)Ut.,"lI .. en h~ft

rede-
auor"'_--~
dat dQ

w.land OIet Zoo
........."I!bt. ~o dat ZEn.

konden
de lteeds
IDdieD&lj .,.
h,tgeell

hadd Il gert.lUI. &all de
",."rtt1'i!n. die vdcSrZExc'a. DOll ;

UlJlpstler.r..b~OCI~~nbÏJna lik rval heeft biJ t1;looCd.dat herstel
verleend. .n de ~I.,.e~ deUell .,.olkolDen

r .. !rti!bn,,,.n iD tbr Htlll'7 +n 'crwachten, clal hl)
belofMlu sal ... r..uU!Jo. PenoonhJ~e
dl v.reohlll.ruie 't~~lUtnJdtge be-

Vlldln en d. biJzotr4ere behOeften del'
y,,'SlNI.ol.k1mljfis vol.treklt noqdlg. eo bet, rer-

te u.a dat ZExe. klit , .. celen koe.teren.
htett verkla.rd bl~ Lord Kimberley
op bit ver eOlQen t'll parhlmentalre

L.,lrlJI1!IIJx"n&&Jl de d.lvera. Dat len _'uur door
eomllliuar ..... n DIet 11 , .. Iaagd, I.gt

blaam op dIl TeischiUende led.".
W'U Il te be"rkt. ZIJ konden uleta

raad te 'ra)ten ill cl. [upstad, en
IMdleul'.a dat 'w.. cl4r commlisanJllen

doen hielde" lnet de o'ername van
"mdiR8lbi .. lI, .., dat, 'VOOrilat ~ eommllSle werd

~.~t.II.II:tatlllcl. mh neCJa venrikkelinten Iladden ,oot.
De GouT.mev iJ ~ aleehta tien dag.n
u d. onteyNC!elihlld, III "oor ZEu'a.
aliier heencbSl, 11 IDt~e male 'er,
ID plaat. Taa ont grit yen te "rottelea,

de ..... ua ,Ill. Illetl da~ YO ZExc'L be.
K44!efdtle:id .n Toorko_dheiL W"Deer WIJ eeu

Y&D he", .. n de G'Inerneur WlUll-

1eder1 ZiJne aaulollllt albler, du
"nnden, dat Ir welo;g u waarn.n hij

E~"... ~,ffii[,",nu heeft ,.D.men, III hij al liD voorraad
EhifolMifjilitiemtdenemeo, die h~)hetp rerkregen door

11jnl litr,ne oogtn eo ï:IOrrn.eo yulgenl
dl toekOllllt t:al IWt11lt>, bandeIeu WIJ
Z.Exc. te Khpdrlft ~Ige wenken zal

hil~Ye,,·i:IIIlI;f8l1tdea Zetel dOl batuors;
~~Ul>"-."'-,,,w".uu- .,..dr hel al,em.one

OftIHII:_I,M'PD.&OiO ali die omtrenL dl
l1t~,rpi~tWD'r nn din RePliu~1 en het HOOI'

til alth'" ~ tlJdllUl.B bhJvell

lt dezer hield cl. tDel"raoemmueil YIUI
LJJiUt(,~18P1Ul.. nl _ferlllt • m~t d.. OOaTlnieur, om

te bnprekea. w.. rondel' de dil y.ra faD
#"~[1J~,,n1;l11.DlijdeD. De voonitter, a. h.. r Fwldon,

op liorgT.lolle WIJIOalii noodl,e
t 4e .. ~ten, 'en melcldt, hoe

oorlpl'01lbbjk. elrll",-r dir ,luta,
opeaan~lcl "OOI ile delver., tegen .. ne~';.~.. r:.:i:~TaO 7L 6d. veor 30 Tl.rmte toet ,raade,

n, een. eo.miMie.,1lI. B..tuqr werd verkozen
delTIra ea coedr-k.n1'4 d08 G.n lI!g,eOMr.
de .v.,..srart TlD het lirnd<MDl au dé it_reil
Llhlllfelcl "Co., d. Dlnw. e1CnaaPi aall

11ft OIDtrlD44000 d.lyen .-. deu .. deren
k_uakt bekl'labtijrdeD~, waardoor alle

YIIlrltr... ,a Y&D do 'OMfen eigenaar .erdell
""0'.".1"". terWijl dl h.. ren Webb, J.llilllfeld ol Co.

10 pel'OeDt .,.all all, lu!IPmsten, die .. 11
deliTRIril... we~ea rewonRlu, «f te .taan te>1l

fn tot h.' blA"n TaD gezond-
alr"lr'lllJIl.wnrllJI dl delW'enQ)elt.emdeu lU lIIl

van 10i 6d:tper claim en de
pohiU.n, cbe SiqJl mnpn voor.

he. III d, ~hen. zoaden worden
.ie oomlJll..te .,elke, door hen W&l

Wilker 'Dlt.prau fi.IlaiI en verbmdead
bet felt daldelljk t~ bebbeu unie-

oudlr de.. "fT1tUtoell pet houden TIUI
n..ipnt..i_ door lDlandlrl v.rbode. l'U, lCaf de heer
N<lj" .... UIJ mlt nadnak tt hnnlO, dal d. commll.le,

y.'.t ......n.oerdlgd.. 'V"l-trekt nl.t ..an plan
Reg.nll({ hiuct.rpalen In deO "eg te lex~n,

,erder wettige wrlitlagea in .taud te bou len
d. baUdhaflDi v"U oonprbnkelbke reKten lie

IZltter "Ide "rdel, dat na aeJl ~deu 'Pti 1871,
datu'n TaD bet leekeulR ._u htt t" .. d rvI
door de d..l'en rD ch algeDaan, de OraDJe

een. Ordonnantie 'Dlhau:d.lgde, wa.rdoor
'~";.rl"a der Di&mant ..e1den .we~ gere2eld, bil

hIJ perlOOlthJk le Bloemfonteill
,an het beata.. ..... bl~ eervuunt, dat

wmi erkeDd m pedgekl!ur.él. dllOr de Ite«e-
bo'endlOJl dl marktgelden ~n behoeve der
alatond. De heer Fi.IU9Jl 'W1ld, t!uDl
de .. eerrituten I11lt znden: worden Irkeud
HOO({fDComuuaaaru .. doch ZExe. Ridl,

toe~ hij ProclamatII Xa; 'T' Uitvaardigde,
d..t I ..lltt MrTltnten beatcIJIden en dat hij
loell gewal[ ken hebben Jl!maakt. Eloe

redeeanling bad plaatl t~en den voor-
,Clen Go• .,.raeur, dG waarneOiend.n Prou-
cJ.neraa! en de heeren Gldd1 ell ThomplOD, ID
l03p waanIlI. ZE:xc. te kennen fal, dIJt het Diet
gOa, om aan elke delvenj "erac:hiUeude regie.
ten ti geyeD. dewijl daar400r de grootate fer-

zoodl ODtataaD. T. 11'He yerkJaar41
hij niet IQ .teat waal ODlIIJdd.bJkt .tap-
en om aan laet Y.rlOf k d.r COIlRllISSIP to
Daarop pg eie deput4tle Ileen.-De

Urt:.04~tftl~deRaad van dl Dutóltapllaeche del.er.
een be..o.p ,edaan op ;te di.man~

lIublOriptlOl teD elDde cle ",ten te be..tnJ'
eec. utle, te word.n lortlteld tegea de
om dl Yettli(hlld YIUI htt .. rVItIlllt der

R8·Ja·~"«1 14 Hel, 1871 te .vea.
PlP<ll.!IIlal"-, II1tr ..aardlgd door ZEn. den

GtBá,~,riu'lIr. liJ U ID dl New. ,tnoCht.ID. III cli
de wet 0' du ver)roOp van W1JDft

'lI'I ... nl'.n s-W1jztgd; ID de ánder. W'OI'4.n
van de procIL.,.'tie, r4&temi
..eranderd. ~ ... hceotiea yoor
kleInhandel, r.aP,'Cld~d In dl

der Wlln- en Spint. OrdonnantIe,."' ....fI.... licellti.. word.n 1l1lgeroikt, elle
"'I:I:D'Glelll!lAlI&U • zW1ea wor!dell genoomd, In

lic.nues ,voor deu klet4hand_1 r.uUell
dan zei bot&eJImo~en T.-koopen, maar

dan Zij than. wettig mop ran de
Licltnns TOOr W aTo+tbandel Pillen
per Jaar; voor "'ea kijlUhandel £40

£12 per dril maand .. ; ~ntJeuJlI:.Dttea
of £16 ..oor drie maa.den. De wet

iD '"JD eD ,eestiJD clra.okea.....".,1,_ zultln mop houd.n 'OlD diamuten
".'li'nn·n.tn te Terkoopm. zal aUeeQlljk vu tofo-

op soodaa .. e haa~ die Vank
minder dan Z'I ~I ... It de houden

~~ti1!illicoetltitiL De N"" dCJfma des. wet aog
!Wi1faItlIVill •• U twijCetl seer of Jut ~.

,u h4 regt Olll la
hanelel... te berocnell-flalIeeD omdU

eelldti.'D~IJIDcLU' hllJ "DeerliJk ziJD. 'Wfl1l&roIII, vraarc
lIl8D 'OlgeDl he~lf.fe begin.el

ÁialimU~ti. ua de IDbedrIioFII P EeaiJ~tl
bevondea aan "t kDopell TU

'H'_I .•"Ual.l.... al... , w... dae dle patoleu
ODIJ.4 ~ taP ~ ora

PllI!EXlIEOR'HN OP HOJlORll. kerk·
'8 morgen8, IJa. Stf'glllann, ""''''K''''W', (voorstelhult
van ledematen), DI. StegmaDu, avond8, Ds.
Blccard Nleuwe kerk '. morg<us. . RobtrtRoll ,
'a aamlddags teo 3 ure, til R 'ggebaal
door De St.gmaIlR. I

D1l. HnNs preekt morgen te
b Dil ST SU.PHEN8 KUK

morge u ul\mIdliag t:ene kIlIde, pre~k. I
Da. ROBERTSONpr.ekt morgen

in het Engelteh, Toor Dr. Camerou.
D. Gouverneur wOTdthier ...... "",... "

Burgers Woensdag vorwacbt.
DE BIUYD ia Kmg'1 pakbuIs

8chrenn aan zelfontbranding ,.an,
werk.
AAN COllRUPO!rnENTElf-No. 2

" Kerk en Stll,llc.,"en " I~eu nlt~.I:A'''A,i

verscblJnen In ons vofgend nom
D. BOOFDREGTERSir S I)

he'fen woonplaata .1 Higblanda"
Rond.botcb gevflltigd.

D.IuRLIJKSCHE WOLJUR~Tle
den 30 October gebouden
,rooteren 10eVOflf,aa wol dan OOit

GISTEREN N.uUDD.lG

Goede bitnmmeus~ steenkool ÏlJ gevonden op
de plaats va.n den heer Wood, I te Ba.thnrst,
Sedert eerugen tiJd 18 door de eigenaars veel
geld en werk beste~d aan grav~r en boren al-
daat' Aanwljzmgen hebben Z1'* van tijd tot
tijd voorgedaan en ewdeliJk h~eft men het
eehte artikel gevonden

Laatste bengten omtrent de
Alfred -De Juno en Anna zIJn
De Oorfu laadt "oor tonden
gelolit te hebben, ~vraeht
hav~rstroo, m balen geperst,

'0 PORT iELIZAB

jf ZlNGABI" van IlI.teren leurt
van den HEf heer JH Br,nd,
jar~n IIlledeD nil zag. JJe In,ens80bel',
portret nrgezelt, 11 Diet volmaakt J

RICIDfOND. 21 SEPT -Dr. K
Zondag over bet overhJdtn van HI!Ia.ctlOP
ooze koop heden oohlnlleu groote
huauen voorn.cL-Era
DE GEREFORMEERDE

Eer. Prepollll'lt L J du PlessiS
toe RU8knburg, Tran •• aal, als
wordea. door Da. D Postma.
NIEUWE INSOLVENTIE-Thol1lu I 'Pltt. handel

dnJ ..ende ooder den naam of de TJlomas PitL
en CompBFllIe, ..f04tjZerto Wbltt de afdelhng
Queen's 'lo1l'n, IlChulJen, £7, 6~O 8~, lI:kort,
£4,184 Id.

DB Z.NDINGZUl[ -Door df'n
ding COml1llhie wordt h.nnnerd
scbt Collecte dnor de Synode
Blnbeulanclsch. Z.n hng biJ of zoo
bot Ayondlllllal In October.

WAT BUI!EXENTDIT?--In de
terpIl W. Ca.wood & Co. te
koop h.bb,n, I. voor ~elukklile unuu'"l!Ulm~

mdl keten&" 'Van woeten
gehrulkeu I-Cole&berg .'lfiU",.'£WII'

EES GI~RUCnThep il
d. lacllUgbogt W
kotter v.rKo.!erd, n Iblj
dat dl kapiteIn benevens
keu IIJII

"Ex.PREBID~Vt PARKeR" VRO

per Iceland 'iO tEngeland t.rujZ1le.~atd
tnebehoor.n voo., een
Gnklnland en daar.oder
lDálcJ." eli " barUleu."

HooOl~ OUDBIl~OM-Van Well
00. cLd 26 Sept J-GlBteren o.erl
een oude VTOUWla den ouderdom
ZIJ werd geboren in hit Ju;.r 1i12
&IJ11 ~.n Z......kheJd ~eslorven
wiet bi' haar vol'. ,ersLaud

EEN DWA!IloB!'Tl!ILTOT DE IN111F.(:itT1L"iTSN
..Q Arend Ioaia'l Hurhugb,
..an de Loopstrut, Kaapstad.
IB vencbenen lO de Ga.zeU.
d. handelaar un wiens V"''''.'lInln''
hebben melding g,maakt

V,UTOOED-He:t vIltgoed In den
don b~er N Stenbouse, dat W
kooht, baaldo d.. vÓIgende prij
door den Eerw. Aartsdiah'n
perC9l!I.m gtonch, 190> 0r..y
ptl'Oielen £45; acht ea tWIntig

OSVRUCHTBARB
om d. taltlten,
baat gntremd wo,rdlt-i.
du Bois IJlIen
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COI'If,eli'llO'He, chi ZlUa de G~U"I'Il"~met
Koophaodel bad, 'Ilde hiJ

ft,.",...Il.and,,1 n'e~ "IlJer kOll mum du
AJI"PlIICU.: Plrl.os.nt t. raadple

u ......... ·n beeloBdeu tulcheu Harer
__ rID'II'en ch. ftJl deDIV'IJataat eo de

beletten UIl bltt Tenoek der
YrIJen handel III Cewerer te

T Cooprt' de O1t.nr.eme.t. I"n~
nl.llwe dorp Ri1'ertoo aan de Y.. 1

de w.nn. rom.rw .. n len
"Q()rz ..I1.~'"eell '1 ruah .. derwaartl pl.ata hebben

",Il WeJ;Qlg wera lelllln8 of he~tel
1'af1 krachteo ran sóe'kea.
DIn heer Harm Gruowljld du 'Foot veertien

darn 1'10 Po,' EI~b.th op de V.ldeo .. nln,am,
wlI"d kon D. ZUDe.. uko.lt eeoe belll'l, be.at~nde
oegeo-eO_rijg pond UIl good eo eeoe bauklloot
1'&0 £6 oo~lft H.l bhJk' dat de beer Grun~ld
een ouden .tielild ootmoeUe .al b~m, terwIJl &IJd.or
h-t kamp wa 4.1~ l'lnl beUrt Ioond. Verwol
l1enB rIng hij !j.. l' de tent .a" zIJn 'Fn'lld, en Illch
moede gnoel .. d.. ~de hl~ Sich te .Iapen T ..en
hij ontwukte, outd.kte hiJ dat IIJoe b.ura Uit SIJO
zak wal II"tolen. De "I.uel .an deo be.r G UD-
wald wu Dl.mand lodera 4_ de h.. r A DrI,fu.,
nn Dntoilillln, eo tall 181'0120 .. n feiten die der
onrh.ld ter C)Orekwameo, werd hiJ In becht.rul
jtOnomeu 'P -ye,o_en .au In d.n die£ital betrok
keD te IlJn Mll&Ddag yoor acM degeo blel4 de
hMlr Palgr.,.e ,en 1'ooriOllp11tooderzOEk. waama de
l8'Yanj!eue werf ullgeboudtlD V\)(lr .erder 1'IIrbqor
Op de dlamllDhelhDIt die l(I&tere~ woor Yee~ulJ1

dagen w.rd gdoadea doo~ dé beeno Khuu & Co..
".rdeD 23tH diamanten li koop gtlbod~o, te zalnen
wegende 2942! !tuut. Er werd nIet ner leYe,dll!:
rbod•o , doeb eeDlge frUl)e p"rceel.o w.rdou 10er
tamehjk hoor pnJun ..aD de hand ~&at

W.gena d.o gezwollen .tu.t. del' Modder eo RI.t
r Tle"'lI, wueq III d. lAatate week ROIne F .... gler.~
wagelll alt de kolome op d. V.ldell aangekllm.n.

Behalve hetgeen WIJ Wodusdag publiceerden
o~der het hoofd per Telegfaaf' nemen \HJ llog
ei volgende berigten over lit de V rijstaatsche
tiladen van den 19 September -

(Uit de TJl )
Bloemfontein 19 Sept 1872

Il ~ Toor den middag
i ZHEd de Sta.atspreBldeqt beeft. de laatsteWf nachten een natuurllJk'D en verkwikken

1in slaap gebad Er begi&nen teekenen van
1 terschap te komen m Z$Ed s toestand, en

(I hoop wordt versterkt iia,t het leven van
mIEd gespaard zal blijven

I Onderstaande ClI'cnlsu"e: ton doel heboonde
do oproep mg eenor Bnltengewone Zitting
van den HEd Volksraa.d op I onderdag deu
3den October 1812 werd verleden week 12
sJ:.pt den respeenov eu ra4dsleden toe gez.on
deu -

De gene sbet'ren van Z HRd~ Jen 8t-3a Ipr'611k>tJ$
b~bb.naanbevole dal Zlilf<t1.cl ~\ alle besig
h~ceu n.oet enthoudeu eu heeft ZULd J.: ~
wïmcle 1 biJ Proala ... tre d ~ 31.; AugU5lus 18 2 mij
tilt I jdehjk Waar. ewe deu !i)ta..tspreI11¥nt &all ttl
s~tl1ell eu daar er sedert dlOtl hj I gtoeDIIblijkeu
vjo beterschap schijnen le ZIJ'" en de dcctoren 'Vlln
olll'ded z jil dat er gee u 1'<1~tugt bestaat VlI1l
atJt'ejl~ e bl'ntelhng heb lk btoaloten met ad Vl68

ell co. lent .. an deu U hoére~,n Raad la overleg
IJlj!t de ee ..esheeren en met tnut.mwmg van "HEd
rife e~n. Buiteuse vene Zlt~lng van d~o HEd
Yalksran<i te bepala op D<.IIlderdag 3 October,
1172 albl ..r to 10 ure 111 ~ .. n Yoormlddllj( Lttn
eijlde liet een en an!!er betnJfende best lIude om
at.ilDdl~heJIm IU ov ë rwe~lng t4f Deu.en eo 1'oorste-
1I~'Jr te maken voor de b boorhj'lce Adlilinilllrabe fall
h~ GuuerUeJlldlt gedureo.'Cleae ou,.teldheld .,&Il
ZiltE.!
~'Totheden beeft de Gomvemements Secretaris

dt!JnoodzakebJke bezigheden ran S lands dieast,
wtargenomen en WIJ ZIJIl IPr van overtuigd,
dit hij gedurende dien tiJd !Jne pogt.ngeu &an-
wiindde ten beste van den "taa.t. Evenwel 18
hIt ons gevoelen, dat hIJ d~t vertronwen Dtet
bt!iïlt bJJ de meerderheid det burgers, hetgeen
UY;een President betzij e1fecfiief of waarDemend~
~or-derd wordt HIJ kar! eet! bekwaam secreta-
ri$\zIJD doch Toor de betrekláng van President,
III deze onze thans zo(> lhoelJeliJk:e positie,
wdrdt lets meer dan dat V!cr"acbt Eere daarom
<><ik aan den persoon die luiks Inzag en op
zl~e schouders alle venmt\toordelijkheld DIet
wUde laten rusten, en daarerd de landilvadel'B bij
elltit.ndcr nep om hun oordeel uit te spreken
W\J vermeenen dat de Volk8l' w.d mtjit besluiten
d~ persoon die bij het volk als een oud ge-
dl"de, als een man mOP8 héld~r- IllZ1gt,
wijn8 warme vaderls.nd;sliJde zoo algemeen
belend IS aan te stellen tot \vaar-nero.énd Presl
ddt, en dat wel den heer J40 J Venter lliJ
todh W8.8 van de geboorte valt dezeb Staat vader
ea~oogd va.n denzelve hiJ hl,lp hem groot bren
gé,ij, en had steeds een belan~Jk IlItnr!ccl ru Jes-
zeIs opvoed ng hl) Id een i'jla.Il rile bela.ngr Jke
b~ttlllg en faIDlhebetreklnngen III dezen Staat
h~ ons bela.ng- n I Qat van den Staat IS
zij' belang Door hem::Js waarnemend Prcsl
dellt te kIezen 18 geZOl gd vl)Jr- he; belang van
dd Staat doch een tweede pun1rr ccn teeder
pt1'flt moet behandeld wor4en en dat LS om
vOj,lrzlenwgen te ma.ken V~l het salarLS van
PX'esldeut Drand gedurendb ZIjne tlekte een
ZIekte die hIJ Zich lil 5 lands !»enst berokkende,
te~lll hJ gedurende een 'Otal Jaren on ver-
drqten de belangen va.n den Staat behartigde
D~ Volksraad zal ID na.a.di van de geheelil
bUigenJ ID naam van elk" eldenkend burger
ha!ldelen door hem gedllrerfdo Zijne zIekte uit
dapkba.arheld Uit erkentelIJkheid voor ZlJn6
d oosten zIJn vol salarIS toe te staan De

u te docn z e Jat !hen Cj!' nllJk I ~t b~l;r lilt wat Vrl.Jstaat beeft deszelfa bloeijende po8ltJe
wel e ut men et" I Jat mt Ol de D. na.ij:St God aan hem te danken dankbaarheld
• Jnc e ge e pos tel }et bCj!'nJPt 104hz J 18 verhoud I p~ als cl r stel Jkc dell d deu volke en de
t1lt de kerk Is zood! I g \ 0 rta dobt de lIIluh~11Ug I I g
Ihaar gel eol u." qat b~gon te gjb~ ren I etj!'cen \o~ksraad als dcszelfl:! vcrt~nwoord gor moet
gevreesd beb I) e r.~ [ 8 genomen ~et'{t ~an de rlgt ng I znl"ks daad7.akel)k beWijzen WIJ vertrouwen,
.M l.n goe.t ue. t Jds vereen g I .n t lef e ge. oat;t F1 :WIJ :mJn overtUigd dat zulks zal gesehle<kn
J ,;cn toe.tand der lie.olk ~ ya de [))c!Hr Jen III 1~! \V~ hopen van har-te dat WIJ Diet teleurgesteld
iro.the d "au le ~ el) .t d r kerk Vla d t "e e(lJ ~ I rlOIVl did 1 h id
.1 I, Dil 't IJ Ill! D L' w",~el en at WlJ eer aug In e gc egen 0uC r-eu 0 t." Z J zoo jJ t:'er ef'reert E p..m
1A" DE" On~JlL \lIJHAAT HF1 UET nU.\1!-1 m~en ZI)D om to knnucu wededeeien De
o .DA."''' llore p ~ ';re bad en doo Ge~c lil d 81 Cl~ I Vo~l saad 'c ft f or (JJ IH yel ~fJeu Pres 'd.._"d
et oe.te n CL bchooren ve~ Jdeld to wQr leg I gui#- g u!ld !le I r~n I Z'Jj LO Z <Jl te .. dIJ Preu-

De gez:>.ad hebbeu 1< nu aJrc.d~ beg uilen te oog;" I lt1j;l he Jl 'J tJ J! cl ti uellT a!l1!.V w.rd en 1.11

~tcn t: v d enstw D +nuar g ~!:el hcr~kld
.ALiJ!T 1 (UIt dt;Fneni,)

mUJ .. UIIJ .. ,r!. P Toerien 0 T de
J d, VIlllers, J H

beminden JODgen~ glachon
o TholII

In de volge. de orde
Villiers S MlDIlIar, J D
Hugo

J H de Yilhera 1

UW D de Villiers W
de Villters :\ H l\.blllO,
J J R..t ef J J: du Wit
lj zn., 1: 1 Manu8, J

HET UATSTE NIEUWS.
UIt cle Diami.md Ne",. wan clen il Sept TerDe1llen

'WIJ dat Sir H Barkly o... r eie Vaal Dur .l.h~rift
geroeid lIJode. ID 's be.ren Ung"n rlJtwg 400r
eealge loplttenn werd Toongctrokk401l en een
adrea ontTlDIt. W .. fln Khpdrift'a regt ÓIIl de ~tel
der R40pnDg lfi bhJ1'8ft, werd bepleit ZEx zolt op
een bel. ,hnoe.len plOll1C worden onthaald.-Z$'xC
~tt te New RlIlIb 1'Irltl .. rd dat de Kaapkololllt dt
kOllt.n zoue m~t.n dr.geIl dil' Il'Io.polItie ol?de
D.I •• n)eD .... u. al d. door haa:r ,.noten IIldl-
rekte Toordeelen
Waldekel'laot mukt openg Het gezelsclilp

nn d.fi heer Ll)nltlaode .0Dd er op één dar dlaw ..n
en, TQ karut w"ltende, en daaronder MD Tan 27
ED te"nl WGMt berljCt, dd e.r ltedeu no 15".0
160 karaat ~In .evond ..u
H.t lIJk .sn .. n "Ihook.r McC.ueland geheeleD,

te In d. V.. ln.ier dnJ1'ende gnood.1l
De heer Col.. de pcMtlll ..... tel' op de N.w Rusb,

II wprkehjk 10 ll)np betrekking INChorst ea "."au
gen door dOll btjer VOD Gl'Ualendorf.

DeVel1lÏelingen aan Groenepunt.

COlt ltE:S PO ~ I:)~NT l C.
[WIJ sTELLEN ONS Nll'.t VlóRnT ~ OOI DELUJl: 'OOR

Dr: G.E\Ur:LJ,;ss ~lJ,;a C IIiE I uSD!;:-iTJ::N -RED]

DE JODEN \LS S [HTKLN DIGlli'l
1\1) heetdeE leur -WltgJde vn ndelJkhed

- -Op de luute "Tgadermg nD The polyllehn.\C
A lSocwdW1\ of t1t.e .. ~IJJ' lnUitutte 1'ertooDde
prof V d W.yde eeD mon.ter Tan kunstmatige
IIIuilkus 1'etkregeD door eeD bijzoodere behaod.linlt
Tan bloed Door b J'OOjflng VtUl eealge baren die
de zuuere 1Il1L1!cUS gewoouhIk vefJ(H8Ueu, 18 de
onreeokomlt &DO groot dat ZIJ, zeilt door het
IIllkroskoop, Diet te herkennen 15
-Om III bet ~brek lID timmerhout" 1'oonien

In bet W'e.t.hJl gad .. l~ nn Noord Amenlta, 11
een Ifoote Ill~t.r.ktbeld land .angeplant met
w.ndulle. de IOI)rteo ToornamelIJk elhDhou~ Hel
)O~ ~wu .tut Ultmu tend en het laat "eli lID-
i 110 dit, J1& 'fer1oep nn eeD bental Jareu, dalZ8D
deatr. land lil bo_heo loll 0 nnoderd wne.,
dil to, DU \oe f'.ta anders dail praul.Deru opleur-
den
-Er wordetl ~woq.rdlg lO EOllelaud kl,tue

to1'pedo·.gebtUl~t ~IJ de 1'llJICh'fupt In "iachn~k
W&ter leweren "J teot Ultrauoteod. nopt, WIJl
door d~ ontploffing no ten en tell half onll dynamite
onlangs 200 .tuke nl'ler'fwch werden bUit lelDukt
W&Dneer de" "IJP ViJl yiach'l'lngtt opgaan mocht
maken u.l bet hlWgalAoodzalteltJk W'''D, dAt nu
B.1Jluw... d. Doodige _u•••leo 1I'Orden gCllomeu
UI het ~ell 1'1W,~ell le .,oorko!MIL

"'- Volgt'1lI eeo mededeelmg

I
d®r Mene een JIlen"
aêihne w • .rdt 1'erkregen.
g!ibrulkt moet )rordeu ID

utwen nD_zlJde fD 11'01

bet Á eIImtJeu. II

g8YODden, die Uit
eeIl~I. kleur dIG

.,au ~ar voor1at



.Mijne hte"ren, !-Ik dank u t0:>r de mij gt'Revpne
,welklImst, en 'oor uw \Vtlwillend &d'&I. Op een
.o<.geublik als 'lit-Itet trotscbste vao mijn leven-
kUlJt gij niet "rwachten dat ik lucht geven ZOu aan
het ~.v~elen Y,"O mijn hart. Dd de burg ..rs nn
mijne geboorteplnata mij aldus veraeren lauden, fn
onmiskenbare b~ijkeD gHell ...~ hUil deein-meu mat
,den Straat, wiens boof,1 te lijn ik de eer beb, is mij
eene zaak vali groote blijd.chap. Ik hen er trorseh
.0P te .zien daG de Zuid ACJlikunsche Rrpllbli e k
Jf~ht, btmiud! wordt. te nlt~r daar de lichting enmJ" Yla Gr""iff-HelDet. -mijne gebQOrt.epla ..ls-
kolb.t. h. ben' er trotacb op. dat ik een gEljboren
Gr.ta1f-I<elnett~ ben-althlln' van het di~trikt
#r •• ff.Rtiuet. ' Afgezonderd van al de heilige en
ieedere banden~ die mij aan mijne geboorteplaats
hechten. en de bfijie herinnerillg-n Uu het verlede-
11", die ik, zool.IIg ik leef, k~st"reu ui, yorderl
,GrlllJI:. Heinet Qlij"e iunil(8te liefde.

Gij, mljue b~ertn, ref8r~ert in uw ,,,fnl' Dlar
liet toekomende .er8tloigd Zuid Afrika. JJat
vereenig.t Zuil! Afriicl\ ia niet miuJer mijn
wi!osch en be~eerte. Om d.ze r.deu ~11 ik
,-"tech np mijn1 ooda jlebourteplaatt, Graa1f-R"ioel.
~at ooit deszel(s ge~rekell ill dl'ze ~ijzvodere zaak
~IJn mogen, staat Graaff·Rein.et '-er boven vtle
Awder•• teden ~an, .de, K,?:onie. I'Jruff·RelOet il BdA .
boven alle natloudbtelten. Het hllefl zich attijd ran,. ssurantle
~8t..nd b.!toon.t legen de btokrompt'ne staatkunde
die Ketracht h~,e(t voordf-d-te;- trekkeD uit de nr.
IChiUeDde nati~naJiteiten .an Zllid Afrika tDI
b.ltmmeriug van Zuid .l\frikaanscheo rooruit~.ng,
Ik acht mij 1l$lukkig te kDDtien Zë~K D dat wat
ieder w.re pat, iqt be.boort t. hebben ik l!1'ooteodeeJs
gelf'erd hvb Vau mijDe oudle Gra fuioetRche
"rientlan, riie ~Elen oudencheid tUB8ch n. Eugel~hen
~ HoUandschtD. maakten. '~ ,
ri allk Il ~oor ow ,welwilleQde én.ehen legen.

R"er de Zad ' ,\~nkaan8ohe, . epubliek. Zijt
;yen kei d dat hat rn'Ju atrevt'D zijn lIal de groote en
hel ge zaak van OU8 laJld te bevorderen .door de WoensdaO'
jo e Republi,~ in de rij der/natien te l"erb.ff~I1. OJ
I wemob u, miU"~ heeren. alte geluk en Yoor~poed
. aan allll maat chappelijke en pobli ..ko inrilltin-

. gen., ,Mage het lieve oude Vra.if.Reinet en het Zal worden ~ehouden, ten einde,
Muolclpaal b..stoor daarVli.lI floreren! 'en eeu SGaut YBIl eli Rapport aangdel(~"_

OD~er davertnde hoe,lU~ en ...or!(~ze:d 't'Bn ruit~n , h .den df'r, Mllat~chappij \'oor hd" r ein,lij!ellrle
en k~reu met 'IIT.IIllen, IlIDD' de Pruldent Dllar de I • " '

woni g Ylln den Hee • "', blik I' 3 Lsten AU;-IuSlus 18h, te outvan het Dividend' ,. r "'Incalr. op et er pUD kl l>' J" kt . I d
..Jw.. bij de .ehare alweer bedankte 1"00r de he~ te ver Rte,. ne Ir~ e-II In p "atl! er I
bewe~.ne fer, en ce ontvaugst was tot dus verre ten .ftr""tnJ~ lJ.rfclellrell, "'eo ,'Audltellrell te
einde.: Oille.'en en hedeo bebben de mee.'e der ki-ze". ,Dc IIftrede"d<l Di ur,n zijn de
YOQrna.nmste lng~zettnen bUILne 0pwilchting bij he,n Wel.E iel~ h·eren W, C, K J. P. II. VAN
getmaakt, eu h~.dell avond zal hij op een dinner DE~ POI!.I~ eli J. C. \\'SSSEL8, .' die v ..ll(ells'~i~ :;en. 2 d .. 21sle 'St'c ie der Acte vfln!: O'HeeILkomst

e er VIlA, 1 S ptember:gt'€'ft hl't v,lgende w~dt'r yetki shaor rijn. De Afr~.t"ILdp. Audill'u_"feralag 'flin bet <tUIer, den Prt'ld~nt op den avond .,' •.
,te vorro &lIl1gebo.ten,_ ren liJ;' rt" \VelEdele h:eren ol:, J. STBIJTL.~R,

Gisteren avond wa'en omtrent tachtig b. e I'D Sr. en ::i. V. HOFllEIJR, dl~ oO~i weder vaklts. Ih adh' ,~r nb" liel R.t QlS ge7.l'Jltuaan eell diner ter e-re van den lUll' ZIJP. ' i: '
P",sldtnt del" Tr.noyaal. De C' ...iele Cornrnismri.
de W ..I·Bd. ht'er F, J. vaD der Biet, was voonitter:
de gas,t van 4t-n a~ond zat aan ..ijue r'ghrhalJd, en
lIau IIJne Itnli:erhaod de ex.elyiel" ConlUJL!lI4ria d.
Wel Ed. ;heilr ·Af Berrani(é, N" de g<lWOl'e lo;a!e
toasten, dIe ':liet gee!.tdrifc We, cI~n geJrallken, werd
de .gezondhu,l Y~? dtn Presiden~ ing •• teld, waarop
de heer BurgeTR' ln'"et>ne wrlsprtkende ..u roert nd-
.r!'de antwoordde, terwijl hij op ge ...o.lige wijze ~e-
vaagde van d .. zoo ge.het" vencliilJende oQlatandi~.
ped.n, wallronder hiJ thaus ~eD Gr.aif.ReiDelich
. gebo~r toesprak.. H 'j hi.ld zich o...ertaigd, dat d..
e,~r du! hem werd; bewezen, niet geh,el.n ..I persoOD.
liJk Wil8, Dlaar dat eeu gedeelte dunan was,le d.n.
ken aan de sympathie, welke deze kolunie lIevoelde
"foor hare jl)ulZe~ ZI13teJ", de Trannaal 6ll in dat
gevoel tag hij d.e kiem van eene tOekomst'ige eenheid
die alJ" verschil van nation"liteit te boven zou~e
J"\m.n. Hij was trotsch op h~t ou,je Graaff.Reinet,
lf' LIlt het maakk ~een ood ..rscheid tusseneD EnKel.
ach,n, Hollandors; .n Duitsohe, s. ,Als een waar juweel
baa.ode bet zich eeD weg door dd mas~a .an "nkunde
en .(oroord~l, Oil Dam zijne plaa.t8 iu OOVUI IUCosre
8~eu. Hier had hij zijne .ente I.. vaD htfde tot
IUlu Yaderl~Dd g.leed, eo hit'r was zijDe zi,,1 met
"aderlao4alirCde "t'lvuld, toen die worst-tin!! p:uats
p':ld', waardoor werd b.let, dat dit land in eene groote
gevangenis werd veraoderd. Ve spreker wuakt.

• ",:,:r't'OlgeIl8 et:ni~ geu' drifhotle aan me, kin,eo over
at]De betrel>.klDg Ib de Tr"uavaal. bedaukte,de ver.
iRdering voor de llarlelijkheid. waarmede zijoe ge,
zoudheid '11'83ge,j~onk8n, ~n bealoot met de gezond.
h.id Uil den GODv.rueur der kolonie in te iteUen.

Andere toasten ,olgden suel op elkander, Iin1'.teIl
ure ging men uiteen, Da eent "Auld Lang Syne" te
!pobben gezongen.

~ -

DE ~,.r,tvolgeode d.elaratie Tan Wiosten zal TranspDoIArt\fA::,TaV:~tD,sEcNhapPlJ" J. M~.S'l'ÏtATR,
l(f'8chied~" i" Julii 1874. ~'ILeden die "ieh . .UJ. Qr n I ·k·' J :5. I.

'oor ofol'!den 1sten l'\OVE~lB R d: .• oegen (BEPERKT). oro oge~a yer en Ul~eIer,
bij rie V~ree"i~ill~, 'ulle~1 ~err2t"' ,i zijn op den -+-- _
I:3Q;1ms VAN EEN GJ:<:HEEL JAAR .MEER Algemeen bekend :801sde Ceres Maat. HEEl<ï op "err.oek 1'1\11 Qndencheid'~ne zijIJer
dan inllitn: zij lich'later aaoslui,elji. Met lIndere ~ scha]jlpij, ourle klanlen op uieuw in peJ;~oon eene
woordeI" PtolÏ8sen nIs boven uifqllnomen, '-uIlen ~ b'zi~heid j!eope"d Ills Horologemaker e~fJuwrlier P" iJ'ulooze
deelen ,~ri~e Winsten "oor TWElE JARE:"l, iu op ,ijne oude ~tflndplaat!, H6elt .van S'tG~orges-

, Twn'maal per lVeek Valt, Konp:ItLtJ !Laar Dutoits- eu Kvrtcmarkl>lratell. ,'. ~/' iplaats van iéén, bij de voli(ende vt!rdeelJng. , .... I . I
Applic~,q,ienb..hooren daar')lD d8delijk't~ worden pan, !~: KUNSTTANDEN, volgens het ~ieuwe .te á~

J Horologes Pletisc:he en Juwelie~waren. :' zonder ee"il!Q hinderlijke htchtm ddelen
~:~e~~~:~:n.na.r h, t HoofJkaut :or of door een I Tijdtafel voor A-Ugust-Sept., 1872, ' ,~( I sHc"!s door luchtp~rsing vR8tgl'bpud.n, Alle

De betaling nSD de gelle~~urJidige beambten I Tenzij anders :wordt bepaaJ.d. -------~---,:---_--i'".:-, --- a.rldere bewerkingeu ,aan land'D en' ta.ndvleeeqh
wordt door

l
het Kantoor bestreden·1 : VElHUISD. Ji '",dl"tn!! Je beate stel$els van Engd~lld

.. . ,. , .J. C. OlE, Jl S~cretar.is. I' VAN K~apstad naat; Du'oitspa;r o.er Ceres,· i' i, rlka. , i .
' , I~· Reaufc'rt West, !Hurrnysburl(. H,chmond, FRED. A. TH?RNE, ~hr()l om!'t~r. ~,:~Horo..; n,e Heer BER~S T.HUTC~INSOJ

Kaap8t~4, '7 Sept. 1872. I: , ~ ~Ha.',o ... r, Philipstown ~U JucoIJ8da.~ de beste logeroukor, 18 ~erhuisd van No, ;l3fr !laxr i . Talltlméeiter (uit B.N.A.~,' , 'I route 118arde Vtld.n.. : No. 29, St. G'orge~~!Taal, ttissehen d~: heeren ,. ' ...
I KAAPSCH EtSept. Zaturdag, 28ste, per'iJ6 a.m.Wellington TrEin TO\VNsr.ND en 1fA~WELL. _ ;~ .0. 1, .IJlVWJlS .-,.4&"1
i 'b Vertrekkende van Dlltoittipan op elhn Diugsdili{ Ha f. ~e knop een· v'oorraHd .Ier beste,)Londen. (Tej(enover de St. Geor~e's Kerj.)SpaQ ankmaats eu Vrijdag teo 8 ure '8 It\0rge"" ECU" l:lornlqges eo Jurelierewaren. '.i, '

Voor ~erdere bijl.Ooderhed~D vervo-ge me" DIJ JU: BELl !lTD , ~TEHIERB[J ~l'8Chiedt ken "icu bij ,I , ~ • lJ.: l1r:1U 1 ,
OPiHEDEN, den J. P. dHRISTIE, Secretaris. DOLLOWAY'S ZALF E~ PILL~N. BOEK1Ï:ANDELAAR,g' houden ,.vergadering van i ',I , "" ,

~ Id 33, Aclderl'Y8traat,· K~pstad, Dez~ hOO~~"8chntt~ gelleeBmiddel~n kun[lj'eq niet N 45 ~ ......i
der bove,'geme e :n Juiij' 1872. ' tp sterk asnbe,-olen- 'lforjden, ter genezin~ ~e\' me~.t~ St,' Georgestr~t, o. , apslrOU,

. JU~ :;'::'GfR:lRJt::.:.~-'i{J ... , ~;;~::::.':'~:"::::,.;,....... " ..... '.n " D".;;,.""."-d. h~",. ""Mnh, :!;:':;w:i~'::,~i~,~:;';';::::!,'::i~:'::;~ i,t~.;.j. ISVOpB.IlAlIDElIf: I
Enkele- en Jl)ubbeleloop HlIgelgeweren van OClol:fer nu aan.sta8ode, de FOSTEB.. . Teis aan"an~t .Is voor den bl'.Iaa.r~eu en zl~keIIJkt',n. DE CHRISTELIJKE HUISVRI~ND, Stich-

Do. do. .nif!, do. op Inlagen ~vt Een lion,lerti De zalfh' een bepaald: geneesm.lddel v?<>r;:"fl,~den, tl'lijke overdellkiolen in onze uiskamers,
MU8ke~le" en Goedkoope Gtw'rm . mindenl. z •• lijn lot D,ie en 'c. knellzi'1gen, schrampen i tU 8chatln~e~ dl~~~l! !o de te..! Geloor.re'sterki.oll en opbouwi lf tot eepP dtb t hl", e Willi'am "M'e'Keehnloe kindf'rkamer vuorkomeinde, en. ZIJ 18 Olet:.,llillDder ":. . • t h"S"ider PlItronen en .rcussiedopj.s en 11 1ft e ge ee "e 11 . .lU. 'krachtir werkzllam, 'in! het gezoud en ~1Jufza~ l!ojlsdl~nBtlg le"~II. ,Elke mSBnd ve sc IJ~t eene
'Vestley Richareb' Achterla..d· ru Tromplua.d ! ~ .. liteveo op Somm6n boven 0 de Ge'l At ..V d af: I gen~zon "-n "eroode.,du

1

zwertn ~n &fere bl!fileu, du alH, re.rlog. , De, In~ekt:naarll bekome Iltatls ee.n,eK rab"h d 1 P cl.. 0' vrrsehlll... of neraa gen en en u- s ager, ~ a,.. d h :4\
a IJ en en OIJ e.,' .. . wo dik ~ijl!! e~n.~bron ~an ellfn~~ ~oor de ~v()rde,r. ke~rlge Prellll'p'aaf. m~t h~~ ob ~18C rq',t

Do. "Achterlaad KuabijneD hue persollén, Ma.atschappeu 0[ GOUVERN~fEN1;S T"\X,\TEUR den in Joreu 7.IJD, DQOreene tijdige opl,et~e~dhetd •• AFGEllKDEN, DUBBBL WELKOlL[. ,
Te koop tegen !age;prij&en, hij iogebr.l.gt. VOOR '17_ DISTRl'C' T 'lTROovSTAD op de oude.rrigtingen; Bie om i!d.r pakjl!~~ ~n Prij. \"IIn den Christelijkeo Huijyriend P'Ï'

~... .Do~, PILUN gêwikkeld zijn. illao e~n leder ':liet '1r ,rnllttg jRj' 6@.;perpoft" ~s,; aan eie bniteni~teekë.J. S. F. BOTHA, Geweermaker. I· ,.eratan') beg-~fd, dit. ~lIaaoge,naamhe,d e~Ji.e lende I n ra wordt h,t ,)s,'tfPeld yoor de IPr'lDJepla.t
" . EN BlëEDJG~ VIJITALER. e.n!r langdurige o~ge.teldbeld ,oorkoll~io~ T~'" ll.i b k dhPtEl" .Iechts 6d. bel~pt.123.. Lang~itstraat. Spaarbank, 6 Sept~mb..r 187~. KrOOllStad, O~~e VriiBtaat. ,korten i. i ' i" i Jl "eo qe en, e '" • : T .

, , IF! .

! lil

>,,

'I' I'

~~~MS1 i VAN DENi PRESIJ>~" Y,\N
.; ,;DETRA.lIiS~AAI,.

i t

~ Bet l'olge~d() ontleetten iwij "'11 de Graaff·
').eina OQUr~ van 20 d~:-

Zijo ~del. ~rO$ident Burgeh ï. W('~~lIg . ,);hier
aan~koDlen. :Hij werd aau PitJlaarartYI.r ollt~ut>t
door eene ~!lk echare :van: de IqgeLeteRell dl. te
p"ro en in 'rij~tiigell tot d~t do~J waren UILgeredtll.
Bij den eere~ in de ~radock Stra.t gekomen,
:werd a~lgehoqden' en b~ "QI~ooli•• dres c\9or de,.,.
Edelen Heer Th Water v<»rjlEjlel.u :-
Den "'el Elie.l guJNnfJf'tJ, Heer, 'Dm Htt'r '1', . F.

.Burge"" .tr~6n1 van tU TJlaMllaat RepubJit$. ,
, MYNRlQlR.-!De ouJe'geteellen,leo< hebben d" ti'"
om U~D. Geft. uit naam ~er' MaDi~~aliteit, en
de.' inwoner.; "all Graai[.Reluei butt!lijk we.J!tOIJl
.&e heeten iD di!' at-d uwer jte\lQcrte.
, Wij weIUcli~a UED. Ge~. geluk Qlet den z~
hoog waar~iflti'l ea "..rant"j,or~elijk8n '}lOst vaa
, 'reaident der TrllJJ$ftal Replibhfk, waartue liED.
Gest.' nog ni.t lang gd..de4t 8tk~en lij', en wij
,koesteren de h~o" dIt de uitsl~g YIn deu we'ki~zillg
zoó moge lijnJ dat die mee~ dali immtr het Valk, ....0: twee ::;t4ell, cht ·retd'. door de bacdeu , des
.hloede en der Yrjend~hap vtrbOllde.n is, naauw~r aan
elb:t;J.áu lal binden en den Ida, Ul0l!8 verbaasten,
;wauop d. Yerschillencle Il.ateJ ,..n Z"irl Afrika, lW
politiek Yan .'kende!' gt8Ch"iden, Bondg.nQ9ten
mogen zijn nu' Benen Staa~ eene alge.w~ene be-
atemmÏJijf hebbende in dit Wekomsl. .

.' Wij wenacben bij cfl~ onze lZe'l'Óelena uit te
drukken an 0D1I ,vertrod'1reD in £I" póginge~ die
UED. GM. tot dat doell1llf .anweuden, ul de
hoop dat gelUik ell "'ool'8pood UED. Gut. eo
UW6 eehtgeoOQte 'op aWtQ yeroeren levensweg
Alogen vergezelleo.

W:j noemen 0111

, UED. Dw, DienaS!n,

F. K. TE W.t.TF.II.
F. J. VAN DER Rlrr
DR. MAASDORP
H. ~OLU8
B. J. VAN RpEVK.I.Q
,G. A. T. DE G~...);,n'.

Daarop antwOordde de Prelildent:-

Geweren en Rilles.

Jh~QiSPJ~gaall 4.II"Cl~.t .•"n'l!lo. '

D~l,Aarlijkache- Al,;eme;~DAI
, . ~·nllerlhoud.,. &al

(ore d~J K.tmer. ill MaJm~s

Woensdag,16
DES V,OORMIDP4GS". ':.

ten, êin~e b~t Rapport van de
.afl1r!'" tO drie' Direkteure?
plllils van ti" 'Vel..Ed. H... ren
J.;M. A. Louw, tl,\J. S. F.
tiureD le kiezen in d" 'pItlals
;'WITBlL[AB., en den Heer J.
'J. C,zn., die alleu ~(tr"flenJ

,
i',l

TE, KOOP tiE

No.i· 6, iAl;)DERLEY 'tRAA.
I ,I:' I' ,."~ , . ; ','

i ';. TEGENUI'ER DET
lJIu·eJl.'lfnrI'O te Dnt~

Y~rkit!.ell in de
J. ACKI>KNAl'IN',
dl t .. , e .Audi.

an d- II Heer. B.
\V. MOOB.RU8,
br:rki. '!)iSllr zjn., .

E~N BAZ!~R
" . \ !

! Ten behoeve der Ned. Oereftl'Dleerdt
I~. Hope1lé141 !: .
" I . ,

ZAL op den ~J,eDOctobel'~n~taan~ (r' ,
worden, jb."t&allde ~ut_ 'allerlei B

WERK en LKV$NDE HA..YE,: .
e D, getingsIe b~j:ii:alttn lqlled in .dauk
o'ltvsngen door ~eden van dell KerkerAad ~Il
Olldefgeteekl'nd~.

. . . J. H. NEETBUNG,
Hopt'field, U iSlopt. 1872.

VOET, 4UWBOON I

I
I

I,'D ".,,I, :

--...;-".., --_ ----
ijonctensebe Assurat!.tie Corporatie
i' t

: ~ ~DF.l Ondergeteekeaden ziiD nu bereid Brand.
verzekeringen tegenf een buitengewoon

~ tarief te sluiten op Gebouwen ollder rietea
fiQowel als andere daken. j

HAMILTbN aoss & CO.
:;

Secretaris.
tIJ.. , : : : ~ , :.

NU L.lN,DENDE tEX '" SILlT:ER :'C
·:·600 ZAlmEN

Blaauwboon Uitmuntend6! Rio
A~McDONALD & V~~ :E-N.LOSSE ObEDERE~.

I

,
,; Im I(OOPI , (~Ie~J"hs Jp, Albertijn

Juh .. "lz Vatl Aa.rde
DI J Acbrman. Sr
JJI J Ackenuall, Jr
Dirk W A.ekermaun
Petrus B Ack~rmanD
Willem P Baard
Jan Andrie. Bsm, Ji
Redmuud Barry
Wed Jan H Bsseou
CABIWon
'J AIM Banon
Nioh J B".on
Albts J Basson
Wel· Eerw W E Belsen
Petrus J lJestbier ,
F L C Bieeard
F de !JUre Biccard
Johs J Bitcard
Wtd L-F Biudemunn
Arend Brink .
p G .a~ der Pijl
Jobs G Br~nd

Fil BonekERené J Cl ent
Jl\m€~ 9r~ IIH·r.
Thos JE·, .n
\1 H A Eatf'tl
Edward A airbair n .
H, ndrik G Gredi'
H 1< B Gr ..~ff
Jan :\1 Grl'tj! .
J 'SJl"f :S F VOUI
Philip W Ai Haupt
J"nrel Hodlt>s
Arend van dier HO·.~D
lVul.Eerw: Ii J Hofmeijr
Johs J Ho/me,jr
Paul J Jordaau
M R J 1\'1 JUIl'
J .ha A de Kock

BAiZAAR"
T~n behoeve der Zfna.'in1fl8zaak van de :Nedel-dfjIUs!ft I
, ' Geiefonneerde' .Km)l,;.

IIEU deun ~rdt kepni8' ge~",'eD, dat
I Bazaar t~ I gt hou }.u iii.
le.l~lk., Ir'r olldef$teunihg WaD de 11:l'endllllf{,J[unds ••
lder Nederduitsch' aer ..(ormur,l~ •
Ibijdragen, in Geld of and eui"., ~ DOI,*~Il,Q'emeiIM
idea Bazaar, zllllt~ met dank o~trangen
[door Mrjufvrollw ~e Weduwe Ba~&, hoek
Ide Kerk. en Lang;airaten. ,
! Kaapst"". Aa~tlll, 1812...

"

.1L'l1b"Ohpr
H !.otduur
J Lombaard
A.Leuw
J IA.aw
DI MaJberbe
W M~ijer

,
• i~ DOOR DE VTLUERS ~tURE &; co.
J>ct. S.- W elliugton, Paatden en Ezels,, Lo >J'1.A. \lW. [
,I DOOR P. J., Pf:NTZ.

bet, 2.- Wellington, P~den en Ezels,
E.)C. Hamman. !

van

TWENT¥lYI~:N & '0
.: ' ! : 1 I

BEBBEN ALTOOS VOo.RHANDEN EEN VOORRAAD

ALGE:&rEENE ALSKoo!PWA.......,;....,N,
Koord.~Moleskins, Punjums, ]3roekeng~d, BattJ.s, Voer~
chita, rancyCJieruit, Kleedstoffen, Klaárgema~e &Cf

Alsoo]d:~Kar en W'agen Veeren en .assen
';. Dito . Belegsels, . ;

En een ;"aIgemeen assorté:Jllent i lJzerwarep.
Heerengraeht, ,,' , , ; : . _ ~!

•• '~!.
' ;ot\

, ,

:To Farmers and Dealers inW'THE Unrtilsigned are now IPrepaFtld to
i WaDI in the Grease, or 10 lIdvalIce
:to those who feel di'p',sed to conaigll to ,
:Frie"da in London, Liverpool, or AlIIeriC&J
:Sale OD their account. .

AN.DERSON &; MURISQN.

~ . DOOR I. G. STEliTtBR G.Z:Y.

Sept. 3().- Wellin&-ton, P.aarden, van J. S.
Fi~k.' ;

~Ct. 8.-l'e Wellington, Jfaa.rdeD, van C. P,
,dU;PlesSÏB. i

" IM,OTIO!: VAS'TE GOEI1EREN.\
1---I~ .

"1 DOOR G. n. )(~ER.

Sept. 30.-Kaapstad, Vaste Goederen, in den
B~al van wijlen D. C. Lcz41.r. ,

, l

~ DOOK 1. R. NqoRE.

Qct. 2.-Kaapstad, Vastgeed, in den Boedel
ran N. Stenhouse. ~

- 1
• DOOR DE VILLIERS F",1u~ &0 CO.
~ t
Qct. 4,-liroot Drakenstein, Losse Goederen,

in fe,!l Boedel van wijlen A. p, de Villiers.
.~ DOOR J. FOST~R.

~ct. Ó.-CISDwilliam, Vasde Goederen, in den
Bo(del van wijlen de weduw4 E. A.. van Wijk,
geijpren Foster. . :

'f~ .'.

DA.RLINGSTRUT.
, '11
'~j,

STUTTAFORb & CO. I'
, . 'I I ~)

<Voorheen A~ W. en W; H. FLETC~), J i

Groot. en iU~inbandelaars in Linnen-~:nWo~engotrre~
. Hfl,bl)(m"'1?ICverdm's f4i~brl3jdl;l(J ~tvangen !Ian ht,,# Voorra9J :;~ ! .

VO O'iR HET SA'lZPEN. I

HET.Fancy ~eri~jrteme~lt is aaflge.vul~eell' Prachtig T.Assot'tim~nt Go~d~; Juwel'
herswarcn, Ware Gitten Oornng'en, '.Arrn;banden, K,ettlOgs en Bangertjes~"7'Reul):

warcll ill tallooze ,\iers~?eic.lt'lIheic.l i Nieuwe Spdlo~stellen~. Yioor Wjllteravofl~~n ;-:-:-e~
grooten Y ?or'ra~d ·Ft~aIJe Paraffine Lampen; tlt:U ullge1.och,~ pereeeLMeerschu}tn PIJp!:q
en eeu partijtje OeidJuosjes. '; , •. .:); i

--_~. I -;: }l 1

haDne orders te adresstlrea a,an de I!lrma t~
~ . ~~, II, I ol

2 .DARLINGSTRAAf. i
, , .•: '. " : ' :: , ~,I j

r----------- ., I

GEORGE FINDLÁY & C~, I

. " HEBBEN GELAND • .~. I ·1; ) lt- I

X STOOMBOOT "N'OSMAN ";

2,
; KENNISGEVING . ~~
lAan Boeren en Handelaa.rs in Wot'
iDE On?erlCetee~enden ~ijD ~haD8 b.,eid,'· ori
, Vette Wol 'te knopen of hb~ralB V(~orluibotli
teu te doen 880 beD, die berei,l ~ii1'1 ani, .
~ig"trcn flan hunne Vrienden ill' L I~,deu,
~~ol of Amerika, len verkoop Vnor :Lu'lIIe re ... " .... i!t..~

! . ANDERSON &f~fUR1S0r;.!
'~DE pnOT

,
;.t SCRUTBEHIOTEN.. A ( t

Dd ~lIrl6retIl81l"e l;el'Ullllftlltr!ia fullen op de bj
:~emeld. <IIItIllIIS eli rhllll!Jell verllo"l'i ""

Kennisgevin,,- un Credit,ellreli ~. Z houden Villi !tel \'ol~lI!rlde ve .., i".
lil: dien lie! "iel te raren. ebitearel. I .~. wordt gcl08~.

. ~t. 7.-Joseph McGregor, Zoutrivier,-tweo
tn den 1r'1.llmlmlijkeu R~~dell"ftn .ijlen den .. zwa~~nte Kalveren en een roodbon. dito,
i PAUL Jon.&.NN£s MUBURGH, :NlcS. om~nt 15 maanden uud, gee~ merken.
' nagt!l.rene Echtgenoot. CAT~IARIN • ~. 81',-~redri~ Binnemai, Koop[l}anskraal,

G~RETHA MA.GD4LBNA MUBUaGH {R'eIl,lJr.~ 10 b~t Dlstnkt Plketberg,-ieen roode Vaars
HOn'MAlf,) met.ilea kol voor den kop ·ep een wit.te plek

ond~ de keel, omtrent drie jaren oud. EeD
LLEN p'JsO'tien die ieta tP. .. ischen. be zw+ V~~, ~.kt_, ;__niet_.tgetcekend,
wan, eli alleD die idS verschuldigd lijn om~nt twee Jaren oud. ;.:l,

bovell~emeHeD Boedel, wordt vl'rzocht . , _.. ; , !SE!&
Torlerinj!tll in te I.veren eli hUDue 8cbnlden ,;;. MAANMVEltANlllr;I{:INOI£N.b 'Iale", hij den on..i~rget~l'ke"de, 3ap hare WOIIIlDIIl'.<,,1 1i: 1

~lllnCn zes weken "n heden. Oct.;i, Nieuwe·MuD, 4u. 4"m. '~midd.R'a .
.,..!. Oct.:», Eerste Kwartier, JOu. 11~..namiddllgB.

C. rtf. M. HOrn MAN, O;t.J6, Voli. Mun,4o. 48w, Ilamldcags.
Wed:w~jlell P. J. MIJ~UR~H. . Vct.~4, Laatst .. Kwartier, lOu. '7JD. 'Voormiddags.

EXeCuluCd Teat; .d . . i. •
Stellenb05ch. Sep't. lO, 1872; I ~.

lurlijk$ebe Alge.eene
vaa Beelheb

INGEVOLGE de .'!5s!e
vau 'Overee','komst, wordt

""IIp-ven dat d~ Jaariiji<.che A"'f"rn".""
komst t~1lKantore d.:r !lA't~.,.l'''fm

ti

MARKTPRIJi~N.

, ,

:~

r~ ---- f
iltan den .25 llJl den 27 ~ept. 1872.
~: :; ~". d. !_' ~~ d.

380 ~ AIlr~ap!'el ... " Il 3 toua, .' ~3 9 T" 0 14 Il
1~g, AZ'Jn, per le~er f):O 0 E 5 0 0

672 ;U;. Abrikozen, per lb.. i iD ~! 0 0 ijl
. 26 t·Appelen, . . 0 ;0 2:, 0 0 ~t
.198 ;,i Amandelrn, 0' lO 3 -+ 0 0 ,t
24 !ill. Boonen, per 3 bush. 0 ~8 3;' 1 4 (J

152 lb. BOIer. rJ~r lb. 0 li 6..:.. 0 1 81
f I". Brandewijn, per leg 1& i! 0 _:_19 6 0

_,. Eijersn, per iOU 0 i'J 3 - 0 7 10
Haver. 0 0 - 0 6 3
Ha,-er.rer .... 100 lb. 0 4 - 0 3 10
Hoenders, per stuk (I I - (J 2 1

. Ko~n, per 3 ba, 0 4 _ 0 18 4
, Limoenen, Jl, 100 0 7 - 0 2 10
Miliea, per 3 bush. {) I 7 - 0 18 9
Peren, p...r lb. ·0 11- 0 0 él
Per~iken, per Ib e:O 5 - 0 0 5
Rozijnen, per lb. ' 0 1 - 0 0 ~
Uijen, p. mud; 0 1 - 0 II 2

lforslt'd Plhis, voor Karbelegsels ,.
Amertkaansth fjC'der, Ijnken fR Knooptn
I'nterlt ~loroecC) I.eder l,alleR'
Zadel, Gorelj lfeefsel en Zadel Gordell
SC'boenglIIreh fn Gerl Vlas
Kerfmae'in~s en KoffYDloleo!il
Gojf'eri~ma~hines J.

1 immermans Jtis!lels, Omslag Boren, Boren, enl.
~lJzer Pa&ihllizeu" Gruestraat.

M~JUFVR.
t . ,

GOIEK VA~LAl\iGE-EN lVAI1~STRA!r.)

H'EEFT h-.I gejlO.g.n bij de* aan het
bliek iD het ~lgemeeD en .a~ hare killuten

ip htt bijzQnder herkend te maken~ dat zij baren
goedereuvoorraacl BBrwerkelijk he eO uitllebr~id'
vooral met een gevarieerd 88sorteDifDt ZOMER.
GOEDEREN he~ft verrijkt, dat ,lij tegen bil-
l~ke prijlen te koop, aanbiedt: i ...

'Op last vaD de Dirpct,~ren,

S. J. DR KOQJC, Secretaris.
Kaap1tdd, 31 Augustus 18i2.!i .

i ' t

. ' , LEVENS ~ .

AssUrantie Ver~~niging
" Mutual.'I'

25 SPpt. 8
26 do. 7
27 do. 8

7 Karren
2 do.
3 do.

TABLE BAY,-AJI.1~JV1!:D.
24-Charles F, Perry, l\.m bk (of BOIi-
4 tons, N. il. HaH~tt, from Boston

. ly, bonnd to Aigoa Bay., Cargo general.
to land .paSseDgecs,-An(lerson & Mun·, ,
.Recruit" padd1e-stmr. , (of Liverpool),

J. Mam, from Simon ~.Bay 14th Sept.
Calcutta, via Algoa llay, in ballast.

...... "M·. TnT, &; Co., a.gents. ' ;
bk (of Lond~n) .. 3i,) tons,

" ....,.." ... <,,_. •• , from Mauritius 4th ~ept, bouod to
Car;ro sugar and oil, Pot in for

,"iinlteJ:'>lo-H. E. Rnthcrfoord &; IVother, agl'n t.s,
sch, 63 ton~, J.I Parro~v. from

15th, to t.his port.: Cargo copper
I

sch stAnding iD S. W,; A sch st.a.n·
: from the :N. W. l;np~ed to be tho

"
TABLE BAY.-SATtED.

'IJ ":.

25-.Skimmer of tho lVaves, bk, to,
lfanritiUB. .

. 25--Enl"oy, sc-st, to '""'LlU'uu.

26-AnnÏe Benn to ...u.I""?ti1U"'J'

1
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