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VEREE~IGn: MIET

SMUTS,'" Kostbaar ~vaStg_. ' ,-- ~D~eUjksche
::No. 6, : ' ,"

BO(},srt&M', IUAPS"D, ' , " 'BtIN
nR.uttit:&H Bntehurea., 'BOe~ Q~- ',ni'.""'lIrt.
U-lairta, ~ DOop-, Lidmatm-,
en Huwelijks Regi&ten, Doodbriefjea, Op ,
Adres Kaartjes, lIUtgheid. ~., eD&, ,
elLi., ellS. ' ' ,

Ar onltn t1~J1'\Btt.~ "'~ .Ml,_Med ~
teg8ll biUij1.:a prij~ Jen. ~ gs:r"9t. :

P de Verkoopin, in dell .Boedel tan wijlen
den Heer G. BOGaf Sc., te wotdeu r·

\ r t D'E VOLGENDE
VERKOOPING

~code, te W.llingLOn, zal
"f" ;"

1 .PUBLIEKE VERKOOpik
, . ! . ':, • I
, VAN tEER KOSTBARE t, ,~,

Vaste en :tossé GoedI " , .
-' TE PA~RDENBERG~ .

INJ DE AFDEE41NG V-AN' DE !PAAiRL.

DE Ondergeteekend-, .,en.chende va~ Woning .te veranderep ea zich van zijne b,lolLlDerin~
te eutdeea, lal-aan.de mee.tbiedeud.1I doen rerkoepen, op ~

DON .0E R D:A1c,
, DIiN l~de~ MAART AANST., tI 1

; ;!
'"EN, INDIEN:NOODlG, OP DEN VOLqENDEN DAG,

Zaturdal, 1 .~f
Zal mede "or~n 'yerkooltt, ~,

Zeker lt9a*~ Brt 'metOebo1twon·er
welke ~.eo eeD g~oo, W~ui,.',W"en ...
Sw en lJdi~Yer~~k; De. Two ft,•. de
~ruebteQ) alhIer op. Hel,lI &eer.Jtschlid
een Kerkhuis vpor'buiteJilitden 60 '""ord,
bewooad door deo Heer W. KalKt;.

, C. BECK, AI&cer.
Worcester. II Feb. 181~.

'"

OP ,DIL~
~ ~o4.deu ~

l)egenen di. Vee, )lij
eelien te laten v~koopen
teerd. gelie.,en in tijde
W!Uingtod; or Kaapat.c1", ~'a"t:II,raa~.

daartoe behoorlijk
HaNDaJK AUlaruN,

verkoopen : Circa 100
to haver, 75 OI~O

...... ~e]I~ .. teb, lIIr.tf'rftDtf ...." eslra melkkoeijen,
en "eeD II circa 650 schapeu en
bokken, 20 eelpur,leu, 2 Jong.
Eael', 1 w&«eo 'pan tui~eu, 1 wngeu
!pet OIIentrek ,arkeus, 1 kar op
Veeren, HUISa ens, te veel om te,
Doemeo. blie"e VerkooniQg,

TE PIQUETBERG, :

De Zuid-AfrikaaJl,. aDJVolksvriend.

DE inteeken~ op' dit bl._d is in (lé, stad
0£1 lIs.. en. 111 de Bllitel,ldi6trikten £2 per

jaar, ooorw-6l~. .Aante~en inteekena,ar
zal het tweemaal per-week toegëaonden worden.

Zij die fJ(1'JT hel gekeek jo.ai, 1~7Sbetale$ VQO'l'"
dm 30 ApriZ e,k. gen:ia~ MI6., o.fol~ .van .twee
shiUings iii d£ .tod, ,,/. -ou ~ ';.i.lli,n9~ pj. da
buiJendi#rikbm.
nr zij die voO]' he~'~ WenSC!Ien ~

bed&nkep moeten dtie lb.~den_ voonut
kemliaa'uen van h1lU voamemeu. '

Op de MeandelijltlChe '1'&0 d~1l
ll~r SlliTl"LltB, 1e W dHl ~Ii
r.twt a&~li&&nC1e, worden eeol
grOOle kwaotitei~ NJ~G1[)'fD.(KlBl[)l~m, be.
Itaa ..d. ill.'Witte en Lianee •• Von.

TU eli{lr:. FI.ud, gemaakte Da.fl eo
'. ' ,j M!\olboedell. Stevela, Mol Wulleu DeUDI.

·Plaatse '~februarijs KraaL " eaa., =«. ALS!tIED~

Op DINGSDAG,4den:Ma.a.rt; 1873. ,1 Paar lta.rp&a.rden efl Open ~
, J. G. STEYTLER. G.zn.,
'~ - ~ 1V~odu-A.&lager.

. ; .....

Ververachingen.
iRETIEF, Afslagers.

z.
DE Onderg~ttekeDdll ill ahdao voor rekenioll

Yan den Boedel Vin wijlen den heer J.uI'
D. J. THURT Pllbliek verkccpeu, de

LOSSE "GOEDEREN,

158 RdH ntte Kapater B.kke.

._
f7ULLEN -lfORGEN DONDER

LJ DAG, dell ~7lten Febru~rij.
publh 11. wo,rden .efkccht aan Klap-
1D1lt. StAue: zij zulleD uker

,BelaugriJ1i:e "efkooplug.

D'E ODdergeteekende. bebÁo,lijk dnartoe ge-
aurborieeerd door dell 4etr J. E. P. N&I.,

Sn, zal per Publieke V riliug v,er koopen,

Qp den Men A.jril 1873,'
; De welbekende ZAAL. en lVEEI'LUTS

"0 HA.RTEBEESTtONTEIN, "
grbot omt~pul 3,500 morge0l.en gelegen iu hel

" Ooder lloggneld, dlst4it Cilltiu.ia. '
T'\EZE PI&olIlIwordt ,Igemieo erkeod te lijlt.v een der Wl.muDlendlle Z~plaataen in het
distrikt, eil is ruim verzorl:d u1et Va.steWaterS.

;De Verkooping ral plaat. -t}n~u le B1oemJon-
tein, de wOOllpla.atl '&Il deu hi'er N KL.

L. II. GOLD8CI(MIDT, Altlager.
:CaI,iQia, 27 Jan. 1873. f

zijoe welbekende ~o leer Verkiea1ij~ PIaaIs geDaamli

"K HOL F 0 NTEI IN ". ':' ~. ~ ,
een der beste ~plaatsen in het I>i~trikt. groot tela.men 1,214 morgeo ,neeti~e r~den. Weleos

la den Boedel '~ !wijleo Mej. de Weduwe, de ,grootte is rler;{ Plukle niet alleen ~tschikt voor ;Zaaijen, me-r ,ook 9,oor G.root ~ Klein V.~~t,
JOlLU.K&S .Ailor~LDUII J.ANSOII, geb. Zu- hebbende ook Vier groote Dammen; het geheel Jaar door Water houdende, e~ eeu FraalJ"u
DIK.U!I. : ; PUT digt ann bet;Woonhuis, 0011. il zij beplan~ met cir~ 7.000 Wi*g~rdsLokken,eo e~ kan nog 1'~1

: a~geplant worden. ...' '" i . j. {

DE Ex,eeuteuien 1'~boveogemelden Boe- . De GEBOUWE~ ZIJn 10 eed goe~en 8taat taD reparatie en bestaan Uit een,rra&1 Iuehtig
del zull~o ,lA~Q verkeepen op de plUIS WOONHUIS, jCrpote Buitenvertrekken .0 Schuren, NiettegenstaaDde ·dp Roest IIlfmeen wal, ,il

selre, op I : op gewelde Pla~18:'dit jaar ruim 4,50~ ~{udd<n Koren, Ha,or~ Gar.l en Rog gewon~eD. WagopI
i i vruchtboarbt:i~ ~ijb. verdere cmecbrijviogen overtollig. ~Donderdag, ~ ~Iaart, aan st., ' ',!,' j' ,

Te 10inu~'~ .,oormiddllgs, 'LOSSE GbEDEREN.-GRAAN.
P&ar,uitmUDtendB~cprachtige Brui· bellioneD"~ met,h4t e~~tItEmo,.mde Woonbuis :-
ne KoetsJ)8;&l'den ',Hengsten), om- Een Net Duib~le·Verdieping Huis en
trent 16 lIanden hoog, li jaren oud, Pakhuis ."nrx, ilD d~ !Lsngeslraat, ouder K~j~.
mak en gaaf. ' tellbout<Di Dak. ; H~\ 'Hllis bevat 7 Kamers, I

1 Paar Lichtbruine do., do., 15 Ha.n- Zaal eo Keuken, ~n "qrdt thana bewooud dOOI'

den b,0Qg, 4 jaren OUd, mak e'''g~af. de Joulle.lllrvrouwlen fi~TZEROTH.
Eenige bijaondet rraa.ij~.,Sterke :&nms, 2. Drie H~uben. geLegen op den Hoek

omtreJU Ui Hand$~rh.OGg~" en li .,an de Lan~e- e. Ueduwestraal, een waarvau 'BOERDE'DIJGEREEDSCHAP
ja.ren oud, R'()eCi' .• ~ Toor hee; .-oorlltBlig 'v~rblijf! .... van Mej. J,U'SON, " ~ , ,,' , •
Brougha.ml'en:(:abl.,MnIge paren. 'hebbellde go~,le'.I.o~n voor Smeerwink,h.; , ;, e ,

Eenige zeer makke. welg~e 3. Een Huis iD; de Lllngemaat nabij de 4 Paardenwa~en8 m..' Rokken,2 Paftf Buiken en Leereu, 1 Mohva.geo, 1 OpetifKar. 2 MAtl'
Rijpaarden. eenige Hengsten, allen LeeuwsIrut, ~n !' maehiue-, 6 Dubbele voor Ploeg~n ,(Howard's), 6 Eflkel!-voór do.• 1, Howards ~ (~itiuw)i 1
gaai. verschille~ JDeuren, in de 4. Twee Kleme Jluurhuizen in cle Vinke- I 'ynllmnchio •• 4 Sp.n Bl.ltui~ell. 6 Spal! Ploegtuigen, 7 Spao Z .. ine:el~ met Ke\tinR~ kompleet,:" 1
beste conditie" en g~vOOr on· Iteelt. . : . I ~orellhRrp, 1 RollJlók. 110 Z~kkeIt. la, Zetssen met RalDell, 1 ~laa!hIl12 eli SmtflsgereedlchfP,
midde19k b.&rd werk, DeEe Hui%en zijn allen goer! Terhuurd. 'v Qort. :-LcgIlCr!, Halfawen. llalldl 1 \\ Bteryat, Plk.keu, Gra,,"~n, Kleihouden, enz., 'DZ. ;

ZULLml W"ORDEN VERKOCHT De Koopkonditien ;,,!lIeo gunslig worden ge· i ~ ,

Te 1O&pmuU Sta.tie", maall.t .,oor Ko~pen.! :HUISRA.AD,.:'
O 'M' .... da In "lW rt A. DE...~YSSEN'~ } Executturen ' ,"P .IJ.LC:lf&n ,g,' v .l.Ua&, Sec. Z., A.· A~~nci8tit, Datief. Ills Tafcl~, Stoelen. I...Qdeknnten, Katte .., Glns- en Aardewerk. KeukcDgereed.cuap, pi8peD.ra.k~en

TE 10 UUR " MORGEN::;. J. C. OV'ERBE;EK, en Plauktn en ec:.nmtnil;lte alJJ8r~ L1pedercD, te veel om le me14en. '
If K.apstad, K;erkpl~in:. 20 Feb. l8i3. ~

){ATl'HEW BLAKE. i I EI~mELIJK :

J. G. STEYTLER. Afslager. Publieke! Verkooping LEVENDE HAVE
Verve ....chin--ll zuUR wuni" en veracb&ft. ' •... e- V AN lKbSTB;\RE " I ,i

V L' G d 4 Span Ezel~. 1I0pd ~eClrp88eert en in de b;'8te conditie. 10 Merr~iI. 2 HeD~t~n YBn ,3 er, aste eD .,sse oe ereD, jaar oud, 7 gosdgelcelJ. Kotijen m t Kalveren en wat D06, vertier op Utn daK de~mkooplog za,1
. "Olden a&ogebodéD. _ '.; , ,

Zilv.,r, P~~ttyenz., enz., i 'I ' "; , i r. J. l\{.pSTERT.

STEULENBOSCH.
. : i

IN

!,.KHUIS,
, : ~KDB

LANGDDAA1'ien VINXESTEEG.
~ I l '
, , '

betta.aode uit";'"
2 Kaalen
3 Tafel.
3 Katel,
2 Ki,len
1 Ruaibank
6 Stoeleo
1 Kisl met IJ lergereedacb.p
1 Brood Bakkiet
1 Hui,klo"
4 Ploegen (Twee met Stell.n) ,
1 Span Tuigen qlet ZW'Drl. ID ,Tou"
1 Paarde WageD
2 Halfamen
4. Iillie.
4. Mimen
3 Ecd8
.) Trekpaardell
1 Groote Zaag
1 Kleine do.
1 AalDbteld
1 St roe Vork
2 Graven
1 Slag Ijzer

40 Mudden Rog,
eo wa~ verder dieo dag voorgebng\ ml wordeD.

De Wed. J. D. J. THIART,
(geb. BOISiKu).

VAN ,DE IERS.

\ "E L P lS ,"
T.ijdschrift voor Ker* en Theologie.

VERKRIJGBAAR bij 4eD heer Cnus J.
, MUrIN. Kaapetad. ~

Prij, per Jaargang-in de Stad. 6s. t Builen 71" ! ' .

present zijn.
J. UI M. S. BA~SON.

J. a. KABAlS & 00, Vendu-Adma.

50 PAARDEN.
1

De;rt'&tere~de 100 MJdden Baad Koren,
Do. 1,200 do. Zaad H.\·cr,

1.50 do. G'irst m-t Harer gemeDgd,
.50 Vrachten Haver Stroo,
15 do. Ha ver KaC.

, llo.
, Do.
Do.

ODmiddelijk' na het bovenlt..1Jd. :talleo ook
v6r~ocb, worden. voor rIlkenin, van deD, He(r
THI!.UNIS T.AN SCHALXWI.1K.

2 Goede Rijpaarden
I Za.dt'l en Toom
1 Rustbank
1 Katel
1 Kle"derka.~
1 Ploeg en
~ Stoe~n. ,

N.B. Een Ruim Kredoiet Gn Ververachingo
aullen verschaft worden.

.'

Bazaar te 4aledon.
VOLOE:'\S Besluit der Douwcommi •• ie, 1111

op ZATUB.DAG. &e~ lsten Ma.art
eérstk., al bier teil tI
: BOEREN- BAAR

(~bouden worden, lot aljjv~ng un het Kerk.
'béuwfollde. ,
: Er 1&1 ongeveer 300 mudden Graan, een

alozienlijk !telal Uitgezochte ttA..\l ELS, btOuevens
eiD paac Muilezels, rn een!:' groote 'ertlcheiden-

VeDdu Kantoor, ~rari,ier, bêid andere Artiiel~D .orde ungebrngG
20 Jalluarij, 1878. . Koek en andere Buaar-,irverschingcn lulleo

. , ef in ofef\'loed lijn. I
T ' • ; Elke Oift of Biidrage.ulltveni hoogst welkom\ erkoopmg I tij .. eu io dank worden erkeuJi.

, HOCCO C, lI! VILLIEHS.
SrC. d.!r Bouwcommissie.

!

J. C. STEPHANI Al61qer.

TE ,Palrl. 24sten Ji'ebiruarij, 1873.

AWns.
, Publiekew~rden~;

lo. den Boeelel nn !wijleD Mrjuf,r. de W edu we
CaUL G IJl.a~aDV3 ! ~fi-Jl..u.8, geb. N lIU.EN.

DE Onder2el~ekeh~. als Ex'cuteurt'u Testa·
'mentair io ~vellgemekieo Bi)edel. ~uil Il U

pOJ" publieke veiliug !doeu nrkoopen. op

ltlaaodag, i1 Maart, 1873,
ZelteT jterit'ftijk ~nis met ..Erf, gelegen in de

Pleinstra..t, Ste'lIedhd,sch, ZIJode de gewt!,ene
wODiDgvan den nu :o,~rledene, b-vatteride, Voor
en Eet"kamen, 2 ~laapk.meJ"8, Dlspen8, Kom·
buis rakbui., 3 Bu;tenvertrekkrn, alTen in de
best~ ordo eu zeer! g~8Ohikt ,oor ecuiélen ban-

del. mhsRAAD.
V oorbmermeubels, AaolCt- en aodere Tar Is,

Buit'et, Kleederkalt~n, LedekADtt'II, Wasch- en
Kleedlafds, Toilel en andere Spiegels. Paarrlofl-

Do d' dG'~ 0"1 d h.reDSofa.n8toel<Il,GIaa-enAa.rdewerll.,Keu-Op ,n er~, ~. ezer,' keogereedteh.p. e~n. Z"eed.ch~ . Stoor com-

ZAL de Oad eteekende publiek dOfl, ver· plee~ KaltrollclI. JIa,m ea K?llfiJtket<i8. ee~,;
~ 'I'd -"1 p .... "DOEN rraal Glasen, Depert ServIes. een Crual

IIOOpeD, uv ... egeme g.... 4AD • b" S ...~ BI k L
'-fERRIES. eo. EZELS, eo wel le Klapmutl Oot IJt er.,les, ,:oor eD, lap amer ampen,
Statie, zultende aij zeker Pf'l~Dt r.ijn.-Dur het Kaudrlaren eDoZ.,eDr·
bellend ie welke ,eeehik~ P,.arden en Ezels de ZItVu.
Oodtlrgeteekendo gewoonlijk opbreogt, lijn nr- 2 Doz. L~pe.)., i2 DOl. Vorken, I Soepippel,
dele OIDlIObrijviDgell O'e1Collig; Jet .. Il!chta op 1 Vi8chlepel.' II K~oljtv.a'j ... , 12 Tbeel,pels,
dtn naam. 4, Saualepolu. 2 ~0~:r~e'8eo,

A. B. DJ: VILLIERS, A. B.zK. PLBTIBQ.1lEWAREN:
Paul., 13 Fob. 1873. ' 2 Doz. Vork~o. i OOI. Lep.ls, 3 Ragoutlpp~18.

.. Sauslepels, ~2 (rbed ..pelt, 8 Eijerltpeh, 1,
De Villien, !'aure 4: CG." Y.endu-Adma. Tb.epot. 4 Me.ieD~oD~ers •.all.eo Queells pat~oo",

______________ -:-_- ,nn d. beste BOorl Qf ,kwalilelt ,eli geheel VI'UW,

1 Lik'Qrllaod~r, :P4lleo Kandelaren, alamed.
MelIIe .., Vor~ep, jeU,., en veel lDeer audere

La.ndbou'l'lJ', Ge" DootIchap. Goederec, te v~1 c:#n~ lDelden.
.W ~ c. P. itARAIS, } Execilteuren

M.O. MARAIS, Testamentair.

S&ell'DbollCb.14lFe~"1873,.
J. wJGB, Afslager.

t

Jnl III ooáDI CQNDITlI,

De Villiers, Faure & Co.. Vendu
, ," 'N.B.~Rnim Bonns zal gegeven TE GROEN BERG.

36 Trekossen, lste klasse,

TE KOOP.
DE Ondergeteek:tnde, zich naat' den Vrij.l8at '

ter .000 .taande te b.!r"ven, heeft b-s10ten :\BaZaal'.--ll~J·nberg.
OlD zijn VAST· en LOSGOED Pubhel; te r-
l.ten Verkoopeo, met RUIM BONUS.'op ': 'I} ,~
Dio!!Sdag 18 ltlaart aaost.' n'; E Zusters de: V.,re~,i,ke Werkgerelscbap.

. e , ", 'pril t~ \\ lJ~ BEH(J J.ullen (n,v.) op
Isten.,-Zijne aan~.nntllll gele(en, eli Vruchl· Donderda.g, 27 Februarii, op de PASTORJI~

bare WIJN-'ap KORENPLA.ATS, geD•• md GRO~ U:K~ ecn HatlYc h6l1d"u ten voord ..t:le
, 'der K~rlÏ:. Veidvl uchtell, Le,elldc Ha\"e of eenige" ZOETENDAL~" .ndm t.ij,lr.ge te" bellO~vf van den ilanar,

.,- .ulleD iu cla,,1I.ollt.\"augen wU(den aan de Pasl.Ori.
, groot _- mOl'2en, geleg-n un COD1p~~ .• An Vr. }',t,ORl!.. ~

1
"h :rivier, Groenberg. beplant met 25,000 \\ tJ". ~-.ïI etn er; stokkt!lI, die uilen door bver.,loed tIln \V ATER, -d SJ: ' " " knnnen bevocbtigd WOlden. De Vrucht~.lDen !Ij.~\ : TEND.l:iR ~~ , ; I bijna .an alle 80orten. en de Grorotdwo~o tnJ I

DARLlNGSTRAAT N 2 ~ ; uitstek goed. De Gebouwen, hel WoOobw .. de ~ 1, o. , i; K ..lder. dil Stal. het Wagenhuis r.ij~ in goede .. I TENpERS voor bet lefgm, van circa 3300

Zl'J'n nu aan' he!",'ontschepen UI·t de "Nor·seman" en "Nn:,',,:,',rth"am 'r _ slaat YIII rrpantie. 1 ' \Ier~aote 'oel~U l' r ln dil Kerk ('0
" lt' 2deos.- De daar anDtx gelegu Pla.at., genlamd t'.!!lori~ le !'I~etberg me AlDerlkaan"ebe ge-l " l; NG' ~repar"e~de vUiuken, Dlt!t iu~gfip nn b~.' lellgen
',! 'I'.\.'1 H'{;:'INE EERSTE BEZE~DINGEN ' l: -, " M, E E lf I • , ' jier Balk)es en aMllutteu "all 400 ,'oeI lijIt, ala.

, , , Jnede het benoodi~d lijnd~ Mét6elwerk, zulleo

Goederen voor het Herfst-Saj,':i,·,soen,1 ~~~~jl-o-n-de:n::!ren~e:o~v~J~;~~~kg~::~i:ri~~:;r:l~~:I~~~~~ d~~or3d~~j~~~~;,r.g:~~ke~f'w~~
melde PlaIItsen zijn Ile~eod voor de lJeate: Wtlde ~c\"ell' alle i..foTlnatieu te! bekomeu ZijD. })e
ill dien omtrek en door dtaztlfs groote uilgntrekt ~oder moet liJD p'r 100 $el. lich .. erbtndendo
beid f,:t"schikt voor Merino ~chapen eo blIesoorten ~el,w<rk:lf te I<"_:-",u "oot of op }9 April, I.

en ': Oe· Groot V ce. beglDneb op den II Maan, f,@.
: i LOSGOED, 'beataa.nde in;_ f ¥K. DB LI~T,

3 Dubl.ele en 3 Enkele Voor Ploegen, Eggen, I K08ter.
K 0 K !Ned. Geref. Ktrk.

, 3 O_n- eo een Kapwagen, 1 ap eD peo &r J
op VeereD, 1 KJbo~, 2 ~pao Tuigen, ~nl, .0.., . ~"
StukvateD. Kw~lin, Le«gera, Trechten. : Bund-UialF

ens .• ent., 1 BrandewlJD8ketel, omlreat 20 LeC· r': ' ~ ".
er. Wijn en 2 Leggen Brande"ijD \"lID deaen ',',HET '-t\ deo Almllgll ~ ~b .. ,d, op deo 20bo lit. ' , ' , , q..,er dc.or. deo dooj ot Zich te oe~u. ooI
g VERDER.:. ~'g.1i"fd ,DochterlJe CATHA • A ADaUNA, lil••

ui: ' :ouderdolD vau 2 jaar .0 eelt" maand. Hoe Iwaar
,300 Bu.sbela Koorn. 9.0~ 40. ~nr 'Ia, 60 :ook dit verlirl voor ona is. terlillteo wij echter in

d? ,~~ t>neell groote k.a,otll.' Kaf. -~, eo den wil dr. Heecen. Tenra betuigen wij oDsen
elOdrltJk 500 Aa"teel',' 8eh.pm ~O Bp\keo, "Sl :h.rtelij'ken dank aaD Ol,ze .. Jtacbteo I:r. DOJUaT

, EZELS eu PAARDO, 13 A'l\~~t.n, foor zijue getrvu.e hulp at ona beweieo.
VarkeDI. en!., flU. eo 'tele soorten Hl1I8B.AAD. JAN" M. KffiSTE.,.,,{

, en hetgeea verder z.1 .ordep aangeboden.. , Ali}; KIRS',TÉN, '
, S. P. M. LOUW. -r 0elI. CUIlfl1i.

,Do beer J. G. STEIJTLER, Afalager~ Durbu, 2', Ft>b.Ui3.l

:Mell iWC aanzoek bij,
,4 H. W. GIRD.

Bij 'Aanstelling van Z. K. H. den Hertog va.n Eden~urg.OlifanWootein.

Publieke
VAK

Paardea, DeITies, ea Izels, nl 2
tot' jarta oad, Jetlresseerd ~I
.. ~eHe8Herd, waar•• tler eeDi~e
eple pare. lij•..

STUTTAFORD & C,O.,
, VOORMAALS

A.. w. & w.,
B.,

BESTAANDE UIT:

K,lA.P, DE GO.$Df1 Boop

Fla.neUen-Snksi8Che. Wlillilcpe, Echte WBlli!che, ;en Fijo!! Saksilcbe,:!Witte
, kl,'urde " i lf

Flane11en-MoJeklelHi~e roor O,erhemdeo, eeD zeer uitgez:ocht aBsortilDeD~
Deken$-Kiltoelletl, Gedrukte fn Elftln "i,
Del$:erur- Vao Cricket Seflze. Witte en ScharlakeclIche . ii ~:
Broekstoft'en-Cbe.iots, W cat van Engdand.-5ommlge dezet, naar deo Dle~wsteo 8m~k ;
Jaiftoft'en-in duelCde loort.n l ii' ,

Wate'1lroef Tweeds-W)litney~, Pilot" BeTen": j
Hoeden-!'iieuwe Modellen ,,"oor t.1aooe~.Jlp~Jollgen8, Lakellllcbe Pe~teo v~or Mannep ~D

, Jongep, •
PortmBflteaux-van Solie~Leder , ,
Messenwerk in alle 'aoot,!eu, vo.o Ro~era. Turnér en ~Ddere m~kere
Mode.arlikelen in olImeielij ke vfrecheidenbeid
Een nieuwe voorraad NA.AUIACHI~E8. ~"

~.,vm:a.
'. '("lVi t
. f ., ,.,-

DE Verdaag!! •. VêT,Maê~ Yen Leden rlil
worden ~e'ollcleo "Il '.Genootlchaps Kan-

toor, iu de Kaap.tad, op ,

lfoonsdag, J,2 ,Maan 1873,
, Te 12 ~., '$ M.~,

CI!D tlet "lII'lijbe!le ..-afslag in oft,weging te
lle~D eD .oer algemeoD~,beliJIttM.

TE KOOP,
WIJNI.OMPEN, "

, I j

.OMPLEET.

DOEaan~bij. •.i.DABNS~ lJlgenieur.
8. Jterkplem.;,

!: •

Nog wofden TerwBcht nieuwe toevoeren voor hun uiiKebreiden yoorra.a.ct
" ~! ;

2, DARLINGSTRAAT, ~.
. .1:.IL La SUBU&.

l~ Feb. 1811,

. :....--- ---
"

~:.'.....-,,,...

"
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COLBSBBRG.

TOy Agent voor de lO Zuid Afrikaan en
VolUvrieDd" te Colesberg 11 be.

noeb1Cl de heer J 0 I'AUBB. De IDteeke
D&ttD aldaar geli.vu. het door hen &all
het bla4 verschuldigde te voldoen aan
Dd.

nnms " HOFlDIJJL
~4l'eb 1812.

~t ~uid·!ftikaau.
~8TAD. WOENSDA.G, nB. 26, 1873.

NIEUWS VAN DEN DAG.

De DteD"e maal boot AIttJIIC-dle Zoodag
anneerde-Jul'& een dag biDnen den n14ru"en
kontnklt.lJd .. n 30 dagen-br.agt Ilecbta één
bengt un beJang en dat nD hoogst treu-
rigen .. rd, Een Sink, "elbemand, Itoed-
gekommadeerd IChlp Yin ongeveer duizend
ton, me' bij de .ier bobderd pa"'gserl aan
boord, bIJ .ene Engelscbe bnen, In gun.tlg
weder, Die' meer dan dne mijlen nn den
wal .oor anker hggeode, "ordt binnen
eenige mianten naar beneden gezonden, te
zemen met rmm dne honderd sielen-s-kleine
kIbderén, z\\ akke nou"en, getpierde maar
door IChrik ontmand. nanu~s, koene zee-
lieden en een oBvergetehjke bevelhebber,n. alag komt met neeaehJke snelheid,
wordt Uit de stikdonKere duiseemis toege-
bragt door eene gan~b onbekende stoom-
boot. die eYen pletseling en geheimeinnig
.erdwlJDt, als ZIJ komt aange earen, Het In

Dood Terkeerond ,aartuIg .leekt ,unrplJ len
ar, maar de wachten op de bond erd In den
omtrek gelegen sehepen ZieD die aan als
lloo1'ele seinen om loodsen vragende en
dénken Diet aan bulp te bieden, E'enmln acbt
men sieh op de Itoomboot daartoe verpligt
Er trorden van dien bodem eenige woorden
vernomen. men meeot ID de Spaanache taal,
docb bet vaartuig stoomt achteruit, en ver-
...olgt meelogenloos hare reil. Medogenloo6-
aoo dacbt men aan.ankehJk. Docb latere
berigten, opgenolllen IR het Jonglte per
mall ontvangen nommer Yin de Tame"
opperen de ...eronderstelhng. dat niet barbaar.
eche onmeesehelijkheid maar wel vohlbgen
hulpeloesheid moet worden aangemerkt als
de oorzaak 1'an bet plotseling beengaan der
Itoomboot-dat dit ' .. rtulg 1I0ggreeter sc:h.-
de bad bekomen. dan de ongelukkige North.
fie", en gevolgehJIt: nog eerder een praal
du golv.o werd. Zelf. liep bet geruche,lIat
er re_ een IJzereu atoomboot nabij OUD-

geneel onder de golven wal lt6Vonden.
Onmogelijk I' sulks met, maar we( onwaar-
aqhlJnllJk. Ware ltet sehip soe dlgt bl) den
wal gesonken, dan zoude men daaromtrent
op den !iiJ&DuanJ-drle dagen na bet on-
geluk-wel meer sekerhlld gebad hebben.

D. apeeial. RUillache geunt naar Ellge-
land, graaf Scbouulo1F, "U naar St. Peters-
burg teruggekeerd en verklaarde, dat zijne
opbeldenngen omtrent Jtullanda goede be-
doelingen met ZIjne expeditie tegeo Kb"a
den geweoac:bten ultalag badden gehad en
aHe mogehJkhlld YaD een misyeratAnd bad-
deu weggeruimd. Doch In Engeland zelf
apreekt men mInder ftunlng omtrent dell
uilliig dier zending. De greaf w.. hUlveng
te beloven, dat de expeditie sleehts eeue
tucbtiging der Kblfauacben zou de ZIJII
wegeoa bet ge1'lngell houden en mishandelen
.. n Ru.._be onderdanen, tn alle op:&.\gten
gehjk aan de Britsehe expedule naar Aby.-
aJDi.. Nat\lurhJ" leidt men Uit deze huise-
rlog af, dat de hlJll'togt uI uirleopen op
.ene permaoente occupatie van KblVS, eu
aal. bliJk... alweer éen atap nader te ZIJO
baar Bntach Indie, om, wanneer de OOlter·
ICb. quettJe 'Weder tot vIJandelIJkbeden
leidt, d. Bntten ...an dieD kant le. betltoken.
Hel •• d"idehJk, dat de Bntacbe RegerIDg
ac:h ID den I..tlten tlJd veel meer dao voor
'AIllge jaren oUgMuat maakt oyer Ruland.
'YerOlreriD'pD iu Midden Alle.

Vu één ge...., .I,bana ecbijnt Brittanje
....oorlooN be'Yrl~J te liJn, c.". ,an DIlJtaela-
..... ~ ill ZUId Al'rita. BhJ'
k.. .de .~erinjleD van dea Portuge-
.~ J"1aIJt col PanJa &IJD « volauekt

o

pande met SIJ
OJllml&kiDIr barer be&lttiDg~n

Het zou
gewaagd .IJII geweest ,an
kololllen aan te koopen,
eene queltle aanbangig

betreft'ende el~endolDa-
,lJI!laIIOllOlIlI.waarover de Frauselie

ultspraak uI moeten doen •
de heer Tblers ook mo,,_

er aan, of de DUItacben
'queslle al. acheld.regt~r

Hei lOU echter niet
indien betgeen thana ge-
te zijn, "aar werd na de
Illtapraak. In boevene

I V riJ st.. t zouden Winn,n
YaU Dultacbland voor pqr-

mo~eodheld 10 ZUid
Afrika, 1. êh~nl gemakkeliJk: te bepalen.
Delagoabaai I lOU vooneker een kracquger
Regenng erlfUlgen, di. sicb onder de wbOQr-
lingen getre .. 4., mclien al niet geheCd zou
makeDt iD .egenls,:U18g un de Portuge-
scbe, dle do~r ae Iwarten op de oostkust al
te dlkWlJl1 ;uiet onmi.kenbare Dllnachung
wordt bebanH~ld. De haven zou verbeterd
en de Douade volgeol een besc:haaid ate!alel
logerlgt wór4eo, zoodat kooplteden Uit
hat bllitenllln~ zoudeD worden aangemee-
dlgd, bandeI,coQnectlen met Del.goabaal aan
te knoppen eo een spoorweg van daar naar
bet T ...anlVaaliebe In hoogere mate dan than.
het 1'ei'trouwen tan kaplllh.len 1011 wlDnén.
Trannaai zlt~wel all Vnlataat zouden niet
enkel "an ~UlCbe haYeDI albaukehJIt zijn
voor ~un w~en- en ammuniuetoevoer. Dat
altban. zoudep beid. Republieken Wlooen.
maar dat Dtjuachland zicb elkeo tWIst der
belde ~pllbh~ken met de Britsche Regering
sou a.IIoDtre~.n, dat ,eloo ...en WIJ met.

De spee .. ~ SittlOg des Vnjataatacben
Volk:araadl ,,!den 18 dezer geopend. De
rede, bIJ die gelegenbeId door den ,oorzilter
der UeatuufscOmmlssle gehoudeo en elder,1
opgenpmen.lbestaat boofdzakehJk UIt eeoe
Opso1DnungIder disputen met den Gouver-
neurl".n Gtlqualaod Welt over de In bellag
geDomen _g.ol. Na de inwllhgmg Yan
het uhimat\Um door de eommuste zal de
Volkaraad wd "elnlg' meer kunnen doen,
dan hare hindeliogen lil deze goed te keuren.

De EIl1d-Afnkaanacbe AnghkalDsche BIS.
scboppeD hebben hun beslUit 1U eake de
benoeming ~n een Metropohtaan Bisschop
gewlJllgd. dlJlilkells een achnj'OD van deu
anrenden lMetropohtaan, den BI88Chop*11S~ HeUnle, aan deo Deken, !tebben ZIJ
be, dubIeuse tIlunuer op laatatl. Woenadag
...oorg.lezent I)'aolulle lUgezlen en Zich ge-
1'olgeijJk d.t'U Yerlol(. ZIJ dedeo dat op
deze .• tJze.! ZIJ kozen Biseehop Mernman,
roaar ~.. r MUl het ambt niet WIldeaSIIY8ardell,
welgeiden -'D, zlJn. yerkleziog te beves-
tigen. AI.q~ heeft de waaruemende Metro-
pohtQn 'ni\t;ld een Dleuwmlndaat aao leera-
ren 'Q leekén te ngten ter opkomst tot eene
Indere vergldenog om op meuw eene keuze
te doen. Hét 11 le bopen, dat meu ditmaal
of eeue dirékte keuse UIt Eugelalld zal doen
of dea Bldcboppen !iolmagt verleenen om
z.lven naar een Metropohta.n Uit te sien.

j
j
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Nieuws per Telegraaf.
lijk reb~, at~1en W'~Paro. tot ubpnllme taalt .lan elm~. De Jrlaalboot <c Aiiatic." I Tan bem het hebt, die, vo}gena de Daily N,*", Imet tUt d.nkbeeld ~~eD te aija.
Oolr.reliieo" WlJbet vorderlijk lID ana doel om ~n ~T 6"" ti " ~ zeer kbaar d ..1__ .2_0' _4.r. d-'" d L_'L ( P

'0 dail .Dk.l. belAn beachonWlnc.n UI~bOlten M.iJDh•• r,-!'!Ilflmer heb Ik met .. eer .... n • en _ mer e 8pON1l ' ....·avn WHO DJ pp " ... - ~ .... ~ ......... eeDO J'OO
laDdac:b. TiJ~Jf\e geheel ol ,.aeelteliik mede ta 1Dt'dell... ~t lel1fleun dao U" ~ .. kb'.d nn dID <c Deze .rue~we ...... boot d~l MaataC~PPIJ JellgdigeD leeftijd geachreTen ZIJD. ul 1827 4eetantache) hen DIet ton be'Iattea. De
deelen. I L 16 FebruanJ el Imar1lDtJ ~1s~eo" W:~reldlnu- UJl~n" amv.e Zondag)! D&lDlddai )La eehter verecheen &iJD PelhaM Qj de-aoonfutm IjodscheDlltige pleoht.igbeiJ werd, ala .1k.
Onder:Boe~o"W~OI kulloen WIJ .lecht. detreDe ger" te woeted le~ hoe 'magt fd':gt ta, eD hoe 'l!afelWai met de vplgende p~ers - van een gentkma.1l.. Dese roman ~ Mn' gew~ verhoogd doorr IIIUlg en OrgelaPeL

OP-liD, cia' biDnen 011' berellr.wordt g.bl'1lgt, en dat ID'Joe ongelukló~ laDdgenootel1 IQdeu VllJ.t ... t mel lVoór mJapatad-4e hêeren BotP?Dol1 .Jalll'elón. _tie ell gretig gretlp het p,\'bli8k paar -"Jll '!l'wee _DareD VIU1 den !godsdienat .,oerdoa
da .. odac:bt 11'''0 o~ en ooae medewerken trekt of minachting, do!it~eemge courant ei't1teun zelh wet qrelg Dat~d8oo, LOlteDIDt Hun!l1.:...AUeu, d. h~r tweede belletristisch werk De V'~ het woord Hyacinthe de redlkaht de
w.. rd.IJ IS, ali sond•• lWlJ" soma wewg meer dail biitere bcapotltllg,overl"den worde. en meJuhr. DaYIdsob, JQDgeJohrv BrIlton. df h~r Vruchtbaar In hooge mate was SI J1 ii l»reueo' Wa_.... d ~ L redika
titel In inb~ verm.l~eo Om van een ~rjlgrufln uw blati ., ge".geo, heilo Ba-t ea lOOD,de h#r Davi. Joq=eJUfw Dal'lella h 1 h L.___ J f!e r 116. ""e-peD .. oei P be

De bijdragen en mededeehngen, wellr.e "IJ 1'&ntl,d Ik mrt rifze • U" geweel hlllldel" zegt de &mw.et de heer Leo )Ollgeluf"r Alle~ d~ hoer Acbrr ~ ml88C ien we te vruc t._.. EIkeD dag wlJqa. iJ{!'ede van dell ex~heter geweeet liJn
tot tiJd u.t NflderlaD4~erwachteo, sulleu teven. dienen, en Bedford ~I~r."" • hed, 10 de laatste twee heerell Tutnbull, Se~per, Da,,' .. (J~oYeaeD Jl¥l' bIJ drie uren aan den letterkU11dlgeIl .rbeld,.ell :NOOIt~ eeu .oorr86~ndent., aan W1entl
verWollwenwij, om de~ baod, w.Jtd er DOg tnucben tnllltllden kolo~le afmetaogen be~ol'lea ell drell't Voor Algo.baal~. beereo JOflll b Gooo~ 'de mea zegt dat hiJ lil dien korten t.ljd l"U'lm t1chnJveIl bet bo't"eDstaa.n e u ontleed-heb
belCle landeo la 'bhJvEIIlbeataan. D.. OWel'toe le balen nu zelf. de rU8~~er Alnkaunsche kolonlen te ver- heer en JO~."Juevr WlDter, I'D beJIrende de ije~~u, hnntlg bladzijden druks schreef DOCh riet, tt hem op -den kaoeel an otre Dame met ctie
eD ~t eYe~~douebleIperalllUngte versekeren 1 I storen De kóolphedeo te POlt ~h,ab41th mak~ Hamer, ADalio, de he ..r en meJll(.r. NewlaJild. en plotselang staakte hij het schrijven, en 4I66letT we:t;roluludh61d.et. Evt.tM7Alio aooren ve~
_e "MJ""" 'l( eid 'WIen WIJonse eigene gevoe en. h 300 f 400 t Il. ta uW!!1 De delver. twee kind l'i f B Ir. fW\. t bl k d da B-~ ,C'L , W - ..-mededeelen, Onzege4aljbtenover de lIeyoeleol van Rn- Un 0 pereen op e ri' en, )onrp-.}uvr ecs, ~Ju vr IllIoneli was 4Je pu lt' overtuig t wwer <Zl)n .,..0 n t as d"ldelij~, dat hij thans niet

dereD o.tlprolken ea ~lIdet'tte1ibenof bestriJden wat en gelukzoeke'1 op de delverij .. n, :o~t'l lI! ver :el1eD kind : en 1J2 voor Njllal ~ I Iiteraeische leepbaan gesloten had, dat DleDtaW ~meer eader deu i>clemmtrenden >1Ddrak WY
.ar ouae meeDlog i:KMersteuDlDgof besLnJdtng,nf I hebbende, verllls~lgen Zich In den h,,11b en Vie;~ au ZIJ btrengt betigten tot d~ 25 Jan~o.JnJ, het J6ruoht Wilde gelooven dat l)~ fa.mU'lIJ TaD 't oog dat alles til deOCetk hesp odt. H~
Ihent, dOch.lIea .. en~en W'Jte doen ID den geest d~r ons zeer eaovonql!f dat de mark~J er IJdZI Ito"~: alechts t~ee áo.geQ later <hin 41e per WIllll~er ClUtOn, die anomem ID Blacksoood'« Maga:l_ .telde de 'wereld voer alti -een h,;~l dat.a I
WlJ" held •• ~nden der ..ar. gemaltgdbeld, en 10 indien z'J eeenë ~e"eren verkoopeu a..n eina I Castle, zdodat er weulIg te vh~l)lden val tl ~ t h band. T L d te d ""1 1IO""'It" oarbet beael oo:aer elgette r.llbaU\eld W'J Willen, lpo huge I Iutusseheu worat w.geonacbt na wag.n be aald nieuws 1,8 , a verse een, van i:IJn was. rouwe~s nier- e genwoor 1ge IAlolUle,! tuasehen twee klip-
IlOO 're.l W1J kunnen •• 4tlDg eu toegenegenbeId ge"'"?8I~n vracht qewel en ro achterladers \'Ierzooden naar de I II t voof. bestonden redenen Zijne romans had- pen geraakt IS, de godsdienstige weIi'eld, di ..
en betooaeuJ'lfeo.alJ.e~, en In de beapreklDgen beoQr :leJV~IIJen en bloeit het custom9~.p ..rtellleut ver I aas het eeDl~ bengt dat qpder die bena- deu Zich tot nu too onderscheiden door eeue TooMilm het arwe Frankl"',op de klip 'PaD -het.
deelIng ... n ~ken en, lIeraooen den boogsten maat.taf wonderlijk wegeo9 de hooae protectieb ..lalllug De mlOg valt, raakt eén groot:ongel~k, waarbij o,er es-genaardlge, cynucbe WIJSbegeerte, d18 bIj 'te ultramonta&08ch radicailis1Jie, -en de staa.tftndtge

teekenen van vo11t6ll-b"t heilig eri ~fellbaar Woord uu God K<llonlaI~ n.~lI~r~nl weet dat "lies heel ...;1, luur de I de dna honderd personen Z~II verdro~k~D pas of to onpas In zijne werken vlooh~ tërwlJl wereld. dle op de kliJ ,an ~t Soelaal n.d1C .. hame
Teo ..lotte DeHtt arbeId nemeo w'J op en hopen .'J '£50,OOu of £6!i) uOO door de lJouane d.arblJ g' Het Engel8che schip Northftl¥t -een ~eoht zIJn stijl scherp gekleurd en opgeschroefd was. dreigt te vergaan up de ei li ke ua\:.neder-

'I'oort te aetten OIldtlffel. d.ep gevoel oo&er verant_, "ouoen, 11 te ~e,1 voor et'D o,dan.lren stervohn.: l'U I vaartulg "Van 940 ton, gekoqlmandeerd door I Hij coquetteerde Is d DaN, lO""" kom d klaard t,,;; A6~ J be d !h
woordeijJklleldaan GMlen menlC~n NIet te doen wat dali ook h.bben ..lien het genot valli te weten, dat de Ka t K I 412' 0.; zooa e a y eWI ~¥, en e, ver e ""lV' 'r" er..ln I e, m et
onze baDd nodt om ~ doen 111 dit k()fta leven, KOUgawereu llI-t UI <iekolollie v.rkochl. worden Er IS 11 P 1J0wes met emltrranten, pleest met verwerpelijke denkbeelden. Het betrekke- Prot.es1anbsme en bet KatholiCISme, leenngea
echulcllge nalatigheul !zIJn. en onl borooven van de I "eo be"r1IJke fllJd 111 het versobiet :voor Vrijstaat eu a en spoorwegarbeld9's (nav'les), een eqlU I lijk eenvoudig famlhetafreel der CtLtton •• tak £IJn, dle een beletsel ~n voor de eeIlhoid
I'legenbe.d •• het Toi>rregt 0111nuttIg en ten ZegA!DTI'llu,avaaJ w"ó&~er hunoe IrlelIIe en verspreide be- page v~n 80 man on een ladl~ spoorweIPJ,er biJ den vroegeren pathos scherp af 't Werk 'Wil men dill dtll -eeJ:hdd dan moe\ell die
te &.jn Doch he... ~ dan te arbeIden 'ot schade vnn I vulk n~ 'l~h Oiléen OIUOljtlnmorgtIn zat omslcj;lel4 voor 'Iasmanla, eanablJ Dun~'ess voor lUiker had een ongehoord 8llcces en dit ~woof{ den theorlën of leenugen eerli~k en &onder om·

d
denmeDICLebda.e o08!t!fdI

U
'k I'~-"entot 91lee

th
r YdaBGvDdI ZltlUdoor 00 oi)otHlhoollsugen, fil~k gewapend met liggende, wsrd ID den nacht van den 22 J~nllirlJ I auteur om er een vervol'g op te "'~hn'ven weO'e~ ter znde O'P.Ilteld",,--.len De h~p de

•• onze I .man I~ .. I en w'J OUI on ou en lUl fI' dd h d "",~ "'" ., ,,, -...- 0l"IJ -een werktUig aan ta<'~rIJpen, dat tot onberekeobaar I tl,ohttlrla.dell en ~lfid8. Mell b.voDd dat de ka ~r8 ml ensQ eeps OOT eene tot) nog toe on'l'O"" onder den titel van MIJn Roman, dio ID 1859 Pressensé, die magelij k~ treffend sprak ea.
veel goeda elt aterh~ kali lelden, maar dat ook omge nreLmeer met lS8egaaiJen maar ~et gewereu kwa keode stoomboot aangevaren enlzonk De II!tooJll· werd gevolgd door een derden romaq}..ll het- Dlet minder dan lly&cmtbe de ha.~n roenie,
keerd een k,uad kan uitwerken grooter eu uitg"" I m.n vechten G",olgelIJ( werd de... bu.krnld- enI I boot maakto Zich dadelIjk los VJ,U het V84rtulg zelfde genre geschreven Wat zal Ál< tJt ~ê wees op eeDige gebreken van het 'Protestan-

G'_ L_ .... tl,"--h":A wurvaab..t H,.t., nelD- .trekt., dao ""J bUI:lJ'U den tIJd knnnen over.. eo vuur"apeo ord0l'uootle v•• tge.Leld III 1853 "et a door achtérult te Iltoómen en'-~rtrok zbn~er I do ' "J t 0- did~ .._ ...... 'u.. ' ..1 h b Z t d d b h lt I "..... , 4 en Isme, ""n 61n e .. zoo vaq zlJo st an !pUIIt.aan
.. ril Vn'dag UI _publioeerd Dat. W'Jen pnze lIJ eweqken dit biJ voortdurIIl" I tlr~ zw..re oettl' uo grou "er e t ot e aau den mlllsÏEln Lljsllwd t I B h 1 d·1.. d d Ik'Doel ID ~U'etlnD:-van h.t tIJdsc:hnft doen zioh mugell ,ovoeleo en ;-u"edl onder dien lIldruk arbmlen ti e ordo 11111.111e b ~chJuwd d.t eell der eerste vel- D h. ever eeQJl,tl e a ve een groot aaotal romacs, le 1D,olJna te lIJ en, we e hlod~en mt dell weg
""l"klou.n •• t het .. WooN Voor.!"' der Redak- eo dat ~11~ dit f'J.dschnft moge beltaan e~ r11(1Il gen du Parlem"Dts In 18iJ4 bestond In I e Nart ':fleet had zes booten AIlnboord, !We{ke alle EUl"opesche talen wer-óen vertollct, en moeten wonien gerwm~ om tot de beoogde
i'l, dd '11'1]bier lO PJo I.heellatan voljreo Invloed mtoe'enen, h,t beoogde doel moge blijven I het vernleu_e, ~Ier ordounftlltre-een werk dat het met grootelI spooa werden -W water gci1atén, verzen, schreef Bul" er-zIJ 't dan ook lllet met uenheid te geraken Hij Wall begonnen met.

d, eer vao ÓO'\ en )lit bell zijner kerk,-dlt II ""gebJk tU'8cbeo I biJ5 ein 1860 ...lfm ••1 0,..rdee4-zoo dllt 97 per~otleu aan boord namen, ~le werden <opge. zulk een gunstig gevolg -eenige werken voor Ite verklaren, dat het voorlMlel1i van Hyacmt.8e,
lt. _ tiJdanrloop 'I'1Il _Ir Jaren berntien .. J on...... euacb 'U bedt 10 dien Zin noemon 'WIJ het I de allte uu nOl(Van kraoht I" In de kvl 'Ille VH nomen door een Douanekottgl!, die ui den het tooneel, waarvae de voornaamste zIjn de die alles aan zIJn ge_~D had opgeofferd, op

_u ..r1>eid,iljclelijlr.door 00& ,_t.aakt, met d~..a~lofl.e .D 'bbJY8het. een 'Il ljd. c h r Irt vo 0 r K e ril. e nl gril pen textu ~eLa aldonnalltl. ZJlI ultoos zwaar omtrek krulSto lCnpt Know}is gedroeg zich Lad" of Lyons en Money -bovecdlen t-_.l hl hem een allerdlel'101.LenI druk h-.l lot.
......nd,.nla*er .. ederopilMID.R .bp bet 11_ nn Theo101le. gl)stlafc hdHdliD.d lIebben Cle Vrl.];taalscheD slntt ond d d b t,.J 9 1 'I ' nr.u JD_I ke h r- au ge~"",,"bet Jaar 1861. ecbreYenWIJ1 .. Ket bet oor op dit een M t d t tt d I 18C1 t kl N d R I I I d c er ,ee z.IJn es om ua vrouwen 'Cn op a>; cntlcus, essaVl"t, metapbysiscli 8chnJv~r erlS'" IJ alldehngen Cllnen &ltoos heilzame

d la d en Z.e .z.e w.t'l!oe voor Zf mg vaD e II re lell ot "geu d t r liS cg-r1n~ Ier Ido. e kIDderelI het eerst te d l~ d be d ,,- ,__ oder, h.bben .. IJ baloteO om 1'OOr een ttJ og a ge.tukte E/pts .... ar volgeus e n geLeel alldar 111J~ ievr31l~d te bebb 0 het land t..rujt te neil en ..Il I oer.. IOn en, zprg e pamfletttst en als redenaar In het PlIJ'leml'nt. Ivruchten dragen Dd red~voenngeD vl'.n beldell
"Wtp'l'a nil na Tijdaahrift ~ .teken, met het oogmerk plau De "'Lp IS \' voorh.,.u loch wa. eeD alg&-lr l~ dure (7) ~n lJ. A Murra .. &("e~aardlgd te I zijpe vrouw, met ~ le 41J sleehtft zes weken 18Ilg Een schrijVer toch ,an zulk een .eelz ...dlge Iwerden levendig toegeJII.lqtJt Toen de plechttO'
~1D dit -lE, Dear de behoefte d. t'Jda, later wed.. op .I!> uipj I! t -, , ~ hu d... b t L."-h d d d " h d af • ..,"M vatten" Dse iij4 la thaUI daar, eD IDltedim 111& het meeu tl)daelj.rsf. teri l)ehRuchhng Vdll staatkundige, ¥tn UIot ~etl" dr! 17elllo pdUI. lu dieD g est ge w ,. as III eene 00, ~ arhg e ver er I ver leoste, dlo tevens als een der eerste sterren el WII.II geloopen, i'Dlten velen, waarooder.
.-rate.o_ ....de Olftw. realia bt:t hebi l.tterkDudl~l", kerk~~IJk eo thealog ..oche 0 derw.r I ~erde de Reg rin g r:uSll18f III d~ zaak te t,eden: ZIJne phgtell 8J\II ~I d en was op het B.éhter- I III de fashIOnable wereld schltterde.-bIJ was I naar' men zegt, eemge -latholleke ptul&Lem,

Diem" ana dne .lf Jaren bebben doorleefd, weten ptn Ve Ullen.. e I",,;ks daare"leg"l1 I' .ukel voor f ".'iZlj ri. gltlll~"n der kol '110 n $t teu 110 rden dr schIp, de orde liandhavende ~!.oen het schip \an moeders Zijde verwant met de KoclllkhJke J naar hen om hun de ha.nd ie drukken.
.da, 4e lIeheefte ua sulk .. u oudarnemlDf Oilt mlooler kerk en tue910glll pllst"md TerWIjl "II met het I raOJellnel "llllltbrelJpn Doch zoodi" de Dlunant. zonk (In hiJ mede omkwa.m De g!lredd"n werd,en fall\.Jle--mocht 10 s Lands VergaderlIlg met J WEEl! COI.oIt.:!oitSl'ENGEDOOD
maar '11'.1 meerder .. geworden. En ..,lAIndle ~nrenda OOil op te". weer j UIt"ebrtade Circulatie VUl het Yedon ont<j.kt 'i .Iden ver ..ud~dd de I Boe ng van I te Do\(')r geland De stOOmboot wo~dt woden gemist In 18d1 werd Edward Bulwer ! Fenouallat, Decamp en ~enot, die ter -ad
dillloé,ijd0' laettGoneel .ljIl jpkomen, WIJ wIlten het, tlJdsc:hrift 1IJ&9rneZIl!!e ,dut de mb ud 'an algemee III Igt eu le"do <le.. Wo leroua.rfsJie 8IJWp.tbl~ IlIlU verondersteld een bUItenlandsFbo te ZIJti Bie te Sint IVIS als ltd van het L h k veroordeeld waren we n4 dId
'hebben reedl met IUld.... n om~en en ge ....aagd naar Den aard Wille, e ~elll en WIJ uogtana dat cr b. I den .da; met lil j heer ,\ Ilttrboer, .tll en Jr en dell vorl en \Voensd At' I h a.ger OHIver ozen, I ge ee uel11lng aan e
... u TiJdlehn~ voor ana lattd, &00 ala tban.t door ODa boef te beata.llt Ilan eeu" Plll)IIC&l1Pzooal. de roJ.c uud re onbpkende no~ t6 VOGseh Jn te kOIllPDI go ag van Q werpen vertrok sc aarde Zich onder de baUier der Whigs en moorden en de brandstlchJ!ngen def Commune,
"bedoeld. he de hare WIlken i Il Het moge ...-aar Z j I dat 110 lcn 1>. l~t~~r ng .1 eh epen gt tied welk. regte na¥, eene SpaanJ!cbo haven Het HfIo1!1dels sloot ZIch aan biJ de radicale fractie VrlJhan j zIJn op 22 Januarij tel:latory gefusilleerd

HIlt 1a01l a.. wel ntet &lid.. "an on ogenaalll "JO et een overvloeu v~n go..dkoup" Ib ulll"llIClle, c>p I el..,euaar nierIlwad ze"r t .. If"lncUIIj:(IS J" zPif! UUI col~gle Leeft e"ne beloonIDg tan £100 Jlltge do), ul~breldlUg van bot stemrecht, IIfschllffing IFenouillat heeft op de plaat. der terechtstelling
U morD ond.......,Dd.n. dat di. pdacbte w kl.nk, yond, .nelte lIJdetn ultltPft~ven geechrlt el u.t het hu tello kali I lch J" KolonlOle Reg"flll>t 11 eh W.ttrbc'er lloofJ voor IDformatle, tot de putdekking liler van het dagbladzegel--deze en dergelijke mant geen woord gesproken ,Decamp zelde "J.lt
.oonr "'J het voor_ea tot anlk eeD' ond.rne~I~.g I.Dd te b<k\Jwou sa.lbur Loc:lidid I;..n ulet het welk dUIhl Jk 1l11Il"IJ'n w.t bun w~l til wat bUil Ulet stoomboot It!Iden3e Hot s"reekt wet V'.anI regelen vvn den In hem een e\en krachtigen sterf onder een moord Ul

eg met de valeobe
.. n anderen -voo~. 4111 .. aar 'WIJom hulp eD m... e I k I I t .j I. V lf I h " JYwerkIng aanl:lopten•• anremoedllri te wordeD door de venul en v.n £>en .~geu, nu ten u uula.. I~ - tOO .. OIl I lJd I,tant poesteelt eu proltsteert ze ,at o~ vaar~tll~ met lan~ zal kunnen ge all! welsprekl'uolen ve:rdodlger loen de oooser getUigen I weg met de jldvoca.tAln' weg met.
.reede 'beloft.eb'J d, m_ten, nu d,. ooUrstealllog. IICh.. ft D~ I!()hrlJVers wogen maul ell zIJn en ma Ir l.J U .. IJ. .\, IJLn!ll"uwor 1,," lIlel .Ia bevl e lIgend h~lrn hl IV8t1 daar hut Illode b$lllngriJke l!;)t~cls I valle\ en JU 18uJ na den val vali hd Kallloet..- j Thlers I Benet nep .. ~eve de d.llmocratlsche

"'- d nlk IFoote geleflrdbtlld Dla.ar ze z JD on8 tllt'ologu'lChin" aau"e~olU;lJ Ua V, J.hat lUO".t " Jk n en t h bbe b k db' G In. SO I Rt- bl 1-I&ooder_elke WIJ'I'OOftIlInOC aan &011 ea I een kel"k pub uk IlIdlrIl si III t ~theel .rrellIJ dao d.t "'I"td II) Illj g CI ~e.juidl 10,11 het IUtll.;cht.lhJke IDO~ e f. LomelI IU e ó"swg rey, onder ~Ir obort Peel de teugelJs van het en OIa e pil IC.. let
e

de Commune 1 leve
... beUl.taun ... rden tft~b waar ,jl; zoer -rr" Lek n I 'Ic I telt ...eeo a.. IUcl komt t"1 0 u j_ t)e V"IJ~t"at bevoud dat Uil d", 'J r "" van den ~ J JlliJluallJ bltJkt Qat be"1I1d aanvaardden, verscheen el' een vluO' I het leger I Dil dne schdldigen nelen, na de

Uit OM tit.elbhd ui a.t den leur blijkeu, dat WlJ _.,... ".." .! "" d t bo t 1 teld d f f ... I h d '_nl "lJa'g'~ nn one T".,daebnft beoogeo TerWijl kolomala I'''n!.ren onder he De '!Jh ud kOD Uiot z Jn ~eI ed UIerstl <JO II! 1 'lver1 ~ltl~ 'UIIr"al ens en e 8 oom p vel;on tllS wor t to ZIJn 0 schrl t van de hand vau Dui wer "ri.e cru~ Ieerste 1!C aten, adeltJk dood Deer .Er waren
WIJe.o Il.. mMlno behoudeu ale die bIJ voorwuflng wordeu ~ej~r;eu D;'e~ d,e le'eude h"l.og.telllll~ I de Il lito, il I.! b .. l ur "" (I lllscllovt. voorz ~U "Cl I del Spau1lscfuo I eta/u, op reis Jlaar HavlUJllQh, getiteld Het boekske bcleefde t\\ lO tig oph\gen, "<'Img personlln biJ de .trafvoltrekking aan-
4Dae boo pt bliJ" nltdrukken, uI h.t TIJ.acbr.~ echter wauwe le Ji~l~l.e ~ f plUise cl r publlo.t e wordt lel lij il ek! en ( I Je ~e "e$r\n~e ~ a II Ile of de Spaapscho )[11 dla op \veg naar tUlISa t was \oornamollJ k oorzaak dat dil verkléZIOgelljl well'.lg
md, sooala noegPT ...... n u~eeneu inbood &lJn, maar onhau".n Geene "et8U~ch.p kan '0 leu bloei Guuvel Il ur e sel te re,tltut e eli cou pel •• tle blJIl" bOil De eigenaar \ all deze IJ.atste lilool,lllb.,ot ten nadeele der Tories wtVlelen Het llfuuwe EKN rlU.:\SCH OORDEELOVER KEIZER 'N.lPOtiBO!I.
_'bepaald4tiJt WD d...ute tiaan ....a ...wuehappe- erlaDgeo t~nz J er gel.genheld z'J \oor hare be. ZOIICI I el 0 k~lI< te f-:'" en lot bet verlee .n , ..II meent, dat ZIJII vllartulg de s~hade moe4 heb- Kabinet Melbourne betoollde Zich dankbaar Napoleon IS dood,' zoo lrlldde kortweg.,
hjke an .,raktlacbe -godaoel~ .. d, Il00.1'1 eb nn o.feDa.ar. niet ull.e .. OUIzei,." te 'lurlereu maar opl e trill .... , II IJ hOj,.n <lut Il<t Pallemen~ ben aan~rl~t HIJ \\&8 met baar vertrQkliien Jegens den scbriJver 't Schonk bom d t. tl zegt dl' hoor LoU18 Ratlllbonne lil ae Dlbata.
"brkelijlr. eo godMUenat.g lenn Dur~ h6bbeu "IJ de ",uchLen hlll nftr studie 0< k • n anJerOIl wede ,c!h rod ue zaak zal heUIOtljiH1 I. bot J.r !\. t lad en 1 e I. I t'!""lo"n.1'OOreerat, omdat nie heeun eo gescbrUten te deeleo ~ 1 tut ~ertoe ontbrllk dtd gele.euhel I llrlt5(~e RegdlOg' de UIOOlt\).... ard ter Wille _au van n werpen, waar ZIJ een !ng spoorweg van Baronet en bood hem eene plaats III het ",toL te egram dat uil ",hlslehurst ontVRIIgen
YID meer algemeen... Inhoud tb.ol &00 gema"k~liJk ID Ol' Wldden !I-1..uneD van bekwaawbeld elJ I eel pdjir dUlteJld Ion f de \"boollJngen te ""pelten IjZer had Ilanboord genomeli, muar w~as 111 MIOlstene aan die Bul\\er echter \all de hand "erd omtreut het. ove~Jden des KelZera
'berelkbur &IJDen verlpN.d knIlneo wordeD Voort. w.teDlch,p~.hjken.la.II.g kOlll'" 'an ac.demle uf op ddt ZJ t\\69 .w ..kke 6t~ eli aB Je v I,tut.,: Ellgeland geland HIJ beleke~t dat de M!I~1111o I wees ZIJn parlomeutalre loopbaan ,\as van • Napoleon IS dood," mtl.luel.a. Indien dwge-
~d.t .. n een .. etenecbapp..4IJkTlteolOK'1C1l TiJdaeIlri1\ k.tllk~lJOol," ordeQ beloepen op e"" Hr af•• legen 1 rar sda.1 zonden kunl en Ol krdrukl,éll P don avoIId \ all het oug"Juk J~~t te Dnngeness korten duur In 18~ ~r.rd hij mct herkoun~ liJk telegram \oor dno Jaren Tan de TUllerulll
thlUll ..... r 'beboefte belta.t, .en WPJooit daartoe op d .1 ... I d d th 1 t ' _.l cl d LkUleer .. edewerk..-a dao vroei

er
mogen reltene... Daarbij orp Vlnu~~ Zich "eh.. 1(<18 leel vun e eu Nu h er E IIt-lIr Ik ~mceJ. U hd Io.euBtannd. an moet ZIJl! ge'\ ee!!-, en IS er van overtulb~ at en negen Juren lang Lrad de gevlcrJe letterkun was verzon en, \\e eepe emotie III gansch

moeten WIJ n.,. al. een doorde reden Yoegen betgeen 10!tlll1lhwde schappthj ke "el eltl zon jer eell.:': illI i U" edste Uit Ra. r te \\ I 1.11 LerdloheQ. Ik b~\I ZIJmede 'lien proOI va.n het oDgelnk IS g~wlJr dlge lllet III het open baar leven op In 1851 Europa.. en \\ elk een schok In g&nsch Fr&nknJk
u,elIJIr onze boop eo 1'8r.. ""

htlD
i u tdrutt, dat meer del ter "'108,ltn~ v..n gedachten over weteu.chappe I:pUeK~1l(lo IC plat miJn beurs uok u) een Domo:.iI'r den Imlll~~ oe zllne was een ~zeren stoomboot echter-hiJ was middelerWijl erfgen4am gewor- zou er met op gevolgd ZIJIJ<l'VIJ !tIJn er trouwen.

<ian e<m bl6nll HU1>nkkel YlOdenmage tot voo~g_ette II'Jkheund.r" e lleo ...ruet IDhedelevallig tllCdltllllLat ntr" te b. ko,hlien vi .. LIk moet lUetHII vroweu van zeer dlmne platen gebomtd, die moelJe~Jk den van een wCldschen ht.el en rlJk.e laqdgoe. reeds 81JHis !aug aan gu~1l geraakt, da.t de
L ___' d 'b--' '-_ ten.chap ....u I'r liJD • et "onllt... 'at ..,. tensc api>"Ij.e u. eu UI "'; dIChte, ock ultr~~peu d b k d k t d dd'i::;:ne~ It:~e;:":::':f=~ :.. die d~ Dll&rde all~ulC' ~nKaall) t:en koioll11l.01theulug .ch t}J eu sc 0 van eene aanvanll~ zon en lllnnen deren, waaronder Kmebworth III Irertshtre,- IJ inK omtrent en oodi der vorsten. die op
j'elejteuheld tot 1'er

1e
•
e
lUId n ontwIkkehng, maar ac:hrlJft z~1 dlla ID vHaudellug kuun.u bleug.1l I ~~n~:~~d~:.dl~~:te~:~~: tRr~~nden ~erdurerl, en een gat van lO, ecbts éen \ oet )tetrad hiJ weder hot staatknndlg tooneel ell de~l wlerlen gezetl Id hebten, Uit het buitenland

4••door , ..le en prakulChe .. er mbeden un de eene, IDdlen le" jllen d,~ Zamen b"bben gestudeerd DIP In dl~ wae.cld LIChbHln leu Vierkant:. zou bet schip blImen drie mlJlr~JeD wel met éen totaal glim IJzlgde politIeke overlul- tot ons kornt Slecht. reen vorst gedurende
ftI door Isolement en If~~J:lng un de andere ZIJde, zam~n llttlll~ h bóe!, III HllIg, ~ynodale (JommilSle V.n Nj!,(duof eu OIlVers!llld hebben doen ZlllkE'n WerlJ:hlk hep ~r een gwg Van volbloed 'Vhlg was hiJ gew~rden df'ze oeuw bhes den laats~n adem Uit 'Op hei
4Ddauh &1chulnn.u ten IJllj" n de YDr.g.te .. eo en Syuod~ !Ills acM9vers optr~deu Iller th~olog1Sche Ik denk lI1et vie u en met \ltven gerucht, d~t eon stoomboot ~llblJ Dungcu£ss pur .an.') Tory-een natuurlIjk gevolg zegt de paleIS ID FrankrlJks hoéCdstad. Maar welko
echen, III aekere mate 1'008' d etenac:h.p verica"D, en kerkel Jke uodec,.-erpen Welk" van tijd tot tiJ I Aan btf" die I I d tIl dampkring loven onder de gdlven was gevonden; "Het vreemdste Kulll ZeLtung van Z1Jn nelgl'ng ',oor het:. ,erschnkkehJke gebenrt;Il16Ben dWingen ODII

4101'001" de kerk di. &IJdienen mmder nottig ZIJD. In one mhlJdfn Ler_,_Ivrabke_:omen, dan
d
moge I WIJ, En .mp.tlllcht aa~ DI n o-efal, van de zaa IS, dat er rUim lbo schepeQ vpor mystJc18me I~ het volgende Jaar verscheen dItmaal, DIet onverschillKP te !;~.n ondet' het

In onl I.nd YeMllenil'vnld.l'u aich wel da k.ule1&. .el"Wac ten d..t .Ql~t8 ro""e(l en .ca ellllt' ~r1en kik IdI be h .. N "J' " '' •• _ ...teo en --'en mvloed u1toef.nftl, doch d.e Itnd" d h hl II lOAm teen k DEtllkaaD d.. ~m rten die bt'u wachten, an er age en men op geen.., en e e erze ve van zijne hand Etm zendbrLef aan John Bldl ric t apoleon IS dood 1 Niet enkél dAt
.. ..._ .~ en URne peil oe, c "n :tu eo .~n e e E 'k k d 1\1 1 ~l ·.1 dIk b d t .\._- #der Th....lop heeft waarllJLtot OOftoe te we.Dlg gele bel. otellsng die dOOf geen bUllelllandsch werk n ~l1I..e en .gtll/sle • le ·oltn vermoedue at er l'en ongo:ll ge eur wn.s Esq-een pleidoOi ten gunste van ,Det protec. men o.uauS DIet schnkt o~ de toekomst donke-
gWb.,d g.nocht oC auood.n, om Zich yenler wt te hoe ~~ trellf""Jk b~k kaD verW kt worden -da' (Jf ~ J dl. die!b rt·u reddcll zal' • Voor het, 0 trok der:\ rt/llCt't had de Welf;erw tlOnlShsche stelsel Men hield Zoo weiDlg wZlet., de eerste gedaclite, dl8 Zich Tan het
breldeo eDbare ,.-.g'tr tut In On. !aoa en naar mogen "IJ hop"" dl.t de e.ne schIIJVer Il d-re ,.1 Ik ~ollJe bie bj belr EJlteur, harue ...~nrhed n Gadsrlun t C1ra.ycscnd aal\bdPrd gepreekt en rekenmg met deze radicale wlJlngwg gemoed meester maakt--f;onder du.rom te kort;:'::!:'~~:'!:r :1!'t;:!:'liJk O:nIr.:~i.t!~:e;o~~~ le voorschIjn roepell~-d~n zal er eenIge .~I mood· kunneIl vop_é I I!KBr II.: uud uw I{.du Jet 3uO 'lesta enteu Uitgedeeld • zIJn ataatkundille overtUlgmg dat hij na te doen aan den eerbied, dlcn men lI&I1 eIken
heeft ook In dat op2;1gtbare roeplDg te .er'l'nlleo en glllg rlJ~ lo.t bel voo~lzett~o nn i(odl(eleerd. studien, Ige e 11hed II et I r~~, op de pre I f sIelie e hoop De werk ta.kmg der Wallls~he mlJnwdrk:'ers de parlomentsontbwdmg, die door het optre. doode IS verschuldlgd-~ deze Eece oorzaak
bat:.II~ne t'Jpe te entw.ltkelen De kerk heeft ook ook In vel1l1f".ttg:eQ eu afgezO

I
d ... de Pk"SItUk[l~uen dat .Ite optie~te"Bdtr d t vanfrlen v II)Stut ,be hclt'fr duurt voo ,daar ZIJ op hUnIlli' elschen l:lbJven den van een conservatief KablJlot lloodz_ van onrust en t~ ISt IS vtrdwenen Gedaan_

ali Di Ti dac:h ,n. lzoo tik Itudeerka.men En heert E p~ wer. Ij ee e mil ~ ",c U en lJl aar lJ' rtuln ~Otlla.a...t e~ e, d d ba tilw 11 to k t d I illte ~--, heeD' n.tlon Wit. t'J MI'"moge a ege IJ ultwerluo al. dt!Ze d"n voorwaar zIJn ho.re ti~ ouk n ~t e"l1 lil~er dlchLer Ztg'g n ZBI_ I ~n rmgeu en e z~n me,{ I en egeren ellJk was geworden, ID het graafschap t me e aa stnuu. vl\$1 oop--straCwaanilge
:lly~~~D :: :en:l:~ht.UII Ee~ '::::~:e':. kÉ:~~ partnal n~t le veellvoor K••k en lh ologle all_eu I' at ,l;k!; g.'Joolle<TrOLld1 t 18 dwaasheid I Er begint. reeds ondor hen gebrek te heer Hertford gekozen en een IJvellg 'b.~mpl. hoop lcderdaad-VlUl zekbre lieden, dit! de lessen
-vrtldat die ueh ()plnllaa.t, lW~ alleen 10 dil mate un Mear dou ook ml h ...r succa' III die" .1 lIltt geile.! vul.cl e oeI Jr .. , I scheil oen werd \ oor lord Derby Hard "as de. VIUlGod en van de gE!boutteDiBllen versmaadden,
ik.noll door aiudie ...... orven. mear ~OIrallO de trac:bt lO .1, dan toch In ~tl te Mte'plaats afllal g n VtlU \VI. r ~d' Ijk heeten~ wil moet werellburger Het gC!l'Ucht WilSnll!ar Engeland overge'\Valud, strijd dlO gestreden moest worden, dóch kort en die WIJ mat op eene hjo Willen stellen met
.D deo &eI,n door bUr gewerkt. cl. malo na oUd~?tellnlng haar d or den prerli zIJn" dat Ruslalld ell Pel!Zlc een gehelm l'erili-ag het bestaan van het Tory Kabwet Lord Pal- hen, die In alle sulte Hl hun bart de tron",

WIJ nrgeten blerbij ook olet, dat onse Synodale en k.nten ..lal d vun ZUid Afr1k~ -ferIeend "1 Ver~erP 88nmerkln"en zal Ik voor den aanstaan I hadden gesluten, waa!1blJ de la~tste aan de ee\'Ste merstou nam -de plaats ,an z JI1 pohtleken bewaarden aan den 'l'roe~ren meeet.er
.... gnergadenngen cedu~ 'belaDgl1lke tbeolOjfï.ch. hopen d.t de na!jUl van eiken le~ratl.' 111 oos 1'1 d peu poat ge,.ed wah~ I rnogendbelril een gallsOhe prOVI.llClezon afsLaAn togensta.cder III en vond ID Lord Lytton een I. Is geen ongeluk VOOT FranknJlr,~edaa'l'
eD kerkelijke ..... ptakkea te berde 'brengelI. en d.~ w~ldl'&op d., '"te~~enlg8hJ8t z ..l

k
"ol~!el" rv nden, Ik ben Dat "erd -krstaan al~ eene n~uwe hedr~lg~ng I.urlg en bek\\aam bestnJder In 1858 \\as 't. wat men zeggen za.! W· het verDemen dat

laat ook &00 "Jn moet, eb eene Ir.erlr.10 een gewndeo tI zamen met die 1I..;n vele oolw. ~e UC1 eu.en ODler ' 1 Bh" ·ll :r.; 1 III doodtOdtend vaD leveo en ootWlktehng nrkee'rt Toi OOINederdUitsch le~eod pubh.k EEJI!WERELDDUIIGtR \an Rus ands ZiJde tegenover ntse ,J.n~lE' parlemectau fortUIll den hberalen ongdnstlg, apo eoll IS elk een weodwg m
'bierioe badden WIJ......rbjk geene reden 1)m te roemeo De IDhoud VIlD ijet Dommer d.t thans voor onA doch de ~erzische gezant 'te Lonaen heeft op meuw aanvaardde Lord Derby de teugels, I t lot des mucs en \Vat ce;.. kast.sJdmg I
o.er be~grtJke d.--11lID, yMr of sella Dazulke ver hgt III al. vplgt -j'nen woold voor.f door 0. Re I rond Uit ontkend, dat er d>odamg \ erd tag \ an het bcw wd en Sir Ed" ard Lytt,on trad OR In Ulea IIUl.nhad bat IJlPd ~IJn hoop gtlllteld
,ade"uten, door .uddll VIUlde drnkpen,. eo wie ge- dak te , Rtn .."ver&~dennqen In Octuber ltl7~, Po'" llizaheth 4 Feb 18-3 bestond Graaf Schpuvaloff" had van zIJne als MIUlster \an KoloOIen en steunde ten- Hoev:elen hebeen aan Ztlft gellie en aan %.IJD
.oe1&DIethoe Wm.ehelljk eo oood" "uilt. la, Daartoe, .". D'·'" I r J ~lIopawlJ •• 100k d_ ondenlemloghet bue bl)dnr

u
Oyer de drllukeo;qhap, door B "lux • ou1- .Aan qen Red{lktellr zenJIDO' naar Engeland eeq hoogst gun. tig I krachtigste het Kabinet met zijne schitterende gestarote ge OOIU zoolaQg hiJ gelukkIg WII.II--t

De WIJ8lI'nr IS oneTijdacbriCt&trekt &ieh'I'.nler Ott, Kathohek" BeW.~lug De POtzJ deg II Jbela door 1 M JplJetr 'eroorloof III J door IDldrlel van uwe verslag gag-e\en Zelf~ waildt beweerd, Hat welsprekendheid -Wil zIJn volstrekt Ulet arm I De massa des lands heent. met hem gedroomd
t.IW .... tot den vona .a Inhoud ook tot de redakt,. eo F 'V K , De Z~~dlUgcour.reDtl. t·

H
" .Il';~t~; I '1'01 dvtr~pre; cuurHllt Je aalldacht der K.ap8che Schouval04 eene JIleer teeder" taak te l>eUar aan Par~ementa!re redenaars, zegt de Time/l, Het OlJt" aken IS verschr\kkelijk: geweest

ha... med_ ..... n, WIer pennneel Ja ver.... rderd en D~ A .B~b~rtr~lII~lDg hdOl~r 'tI,~~lj: I "IJ bpuwprs te ye<lIgen op de ge 1111(8 k ,<ahtelt tlg-en haQ dan alleen Rusland's ,£Tngtmgell III maar \ erter'll.ne'n Uit hot LagerhUIS erkecnen \ En welk een tragedlet W&ll die droom' 'Ja,
~:'11'1'InI1eowd, mM bet OOI op bet OOI"00I'I1- h. KW:;(e;:;ka °Af:'an~~ ~oS:r°ï .~tO Yarla _ I cl r blal dewlJnso(Jrtd dec_ar cl" grenEtn ge. I Midden luw te be~preken I Éen 1Jwtsch b~d dat de speecil van Bnlwer over Lords Derby'. \Velk een tragedie sede!t der gewapende aan·

B.j slllke belaDI"Jk. 1'frandenorn .... onl de k_ De l:itnJe~ten Zein isngnereemglilg Eli ueto znud.1I wo.dell tel WIr, el eon gez lid. en aallge WIJ ~cl'talcu Uit eeu tlJd~root zegt, dat RefcrrmbLlI schooner was dan eemge rede uoit \ allen te Straatsburg fn te Boulugne tegen
«elaten tnNch.D eLO aanDemingYIUleeD Olenweo Dum De JeiUIlen De g.~olg.n v~n de droukeu8ohap, En 1 na~~ drank "JU ~Ubt~'en gd.Hrd wor len d e t" een huwclr_iksvoorstel ecn der duelelOdcn was Iln Westmmster uitgesproken HIJ vcrgd~ tegen een Gouverllemem dat I'UAtlg ~Vestlgd
met den 01111_ YorDI, of zooder naamyerwlUehng ,.Iacbe Vertallllgcll van dell HIJltd 'ber IdezentZko,~zjnl ,eJu dde dure eD kUF8t. athl

g I van G~fSchourll.loffs zendll~ naar Eng!€l~nd I echter te \eel van ZIjne physleke kracLtetn, ot "a8 sedl1rt de geva.n@"lfusebapteHamende

d t D d d h d 1 I erd e ar I ",eli lIB I r en lIum vau lallSC" I 1 "-:'-h f "-- tt d I~' d d L"D. nl.o ...... k1 ta openen, en e 00 ..mpene WIJU- .7.e .tuk.on-lD.t Ulhon .rtng pr foor ee II g dik da I J I De gade v8in een lUSSISCIon root VOl st IX ve t \\ el t \ erdroot hem dat de conser.VatlOVeD zOO ver"",nmng 0 aan eq melDee -en 'C IMWU-
be l'blad k H bbe l- Il eu e~ge IJ 0 \OIO, en, ~e oer 'I'lIg op t tit. wt te' Ipre eD e nele-jL:een "aD bet werk .~D Dr lodl(e-z In a 'il 1 wtd'r \ Dalll IIU de WIJlQOIO;t u"n t hllOeukowen u geene ledet)1'li;toder Staatskerk te ZIJn, tenzIJ ras ",eder ged\\ongen \'laren de mUlisteneele tehJken aanval III DccetIber, sedert het dear-

::,: I~f.::.!:!.:."te pdacht, WIJSlJD elO li &ot Kerkelijk d ..n TfleolagËcb , dO~h In ;et .~ ~eufJd ma" h,t van belang g.ucht ~vl)lden den "'Inbo'ren baar gemaal do ~erUloedchjke;' jroollopvolget IS banken te ,erlaLen ,-hoe het ZIJ hlJ verlllngdé qp .ge.olgd plebISCiet,' welks SUICee 7-00'"

dcl.el DOEm/mer'NIordeo
d
-"Dd" :J:eget~ac:e stu II n neOOD~ te 11 f,rmeren, dut Jt le le e 1<I.ssen te POlt E I I GodsdH!tist! kan dus cen b u \\ dijk tUQschen oeen geon staatsambt meer te bekleed uh, noch alS ,ernedereud was voor bet zedelIjk b€wu.slzIJn

Dit TijdachriCsaal terehjk: een ml no rmeen• pu ul om .. fIe 111""0""0 \e1~C l1Jlle u " d I_bap ID leclaebtaD.. _ling Ir.OOOeJl"JO \_beo de' r1' r a.ar 18 bepaald 0:1 65 te Kaapstad eo j. z.bdli eo op d~ gr nzen IU het algemeeu veel RUSSischen Prrns; en een Engél~che PrlllSeB niet stnJder lU het Lagcrhnsa op te treden lo 18GI:I es ands, tot II.I1.ndlCll tlJdelaJkcD voorspoed.
nncbilleode terkgenootac:happeo '11 on. laDd. Er &IJO ~~. ';;',,,ien dlltrlkteo lLevereeD ecl[tcn en gellon~n splfltUHvan uier h~b ID den weg staan, en bet geUOl!lJ1deblad beweert nam hij echter - een Tory KabIDet voerde die IIChltterende Jll.ren ,all deu oorlog In de
d~lbu die ID andere laerkgenootac:1aappenarbe.den, ben dan h<t IUgevoe de ~ !;edol.:teld~ .rtl~.el dat er hUWIChJksvoorstcllcn op het tapijt waren toen weder zeer kortstondig het bewlIId-ala KFilli ID Italle CD van het hanoelstracta&\
dn dJ1t-wt hetwellt "'J behooren (hd Nederd Gere~ Z:= hH.tt vOtlgendeteeu.oudlgel 'Vo,orh"cth1ftI zal dais m9nll tusschen een der Grootvorstéfl en de PrlDses Lord Lytton cpn plaats III het Hoogerhw8 ID, I met .Engeland Volgt llcxlco, .. de Sruu.nsche
,formeerde) eDdIe gaarne met 00. to~ hetzelCde doel e go rouw eli uitvoer PI;( e vor Ilng e arti". I h Jl... K k r-.er1aaa.~IJn. OokoDderben"IJllerdilbano ... ed.. CO")l)L'Sl)OND'~'1~T'1'1'l' opleveren zoowel wat betrc(t'II"IIIHelt als Io!eur Loulf,a,cvanEngelanq TeWéE1nendaare~tegen alwaar hiJ "eder oen kampioen werd voor d41oorog van et t"eeu" elZerrlJ, die 1:00
wnkln,laebben lteJoo(d. '1~ ~£j~ 1 uL'~· !Je wlJnboo,wer muet eene zed hebbeD besta.nde scbrlJft m,~n tronwlusttghe$ toe aan den liberalo beglIlseIen , althans de T.mes zegt, dat rampzahg ellldlgJc en frankriJk ongewapend

De Nedmlwt.che taal, 10 "elke WIJ .duiJ"", }M. I uI! eell vle.kant houton raaw met lotllng beUeed H~rtog vatil Edenbnrg dlO laatst die stjl.d ZQU Lord Lytton ZIJUonafhankelIjke posl~le be,agd\) het tegenover J'ruu;en, da.t bet men"lCht YaD
talen daarin reD' belemmering ta "IJn, WIJl '11"] op [WIJ 8T1!t.LIlS OilSSlET VERANTWOORDELIJKVOOR]WIJd geoo.g bm d" 8chillen der dru f door te laten ~ocht bepben met het doel om III kCl1n1S te om!CiII to WOlJeu \\:at \ eel bad van een \Vhlg. Ellropa \ Clbr-dk \ oor, t eerst vervolgde hem
yOCII'IItel... n_'lPD _ bert.d yerklateo. _ Y" :DK GEVOI!.LESSONZI!KCORRK8POND.ESTtN-RED en .Heen di. stelen telut( te houJen Deze la.t-te \ g ....ken. m...t de Pnhses vaql CoburO' Gui:mrv HIJ stemde In groote qnaestlen steeds te-n dó nu de fune 1\apolooll ,ocbt beul biJ een meer
t'Jd tot t'Jd eeue 'I'erhandel,,,, lOhat Eugelacla op te ---- d·... "',.. ... '.~ .,-111..... ta.....ur, daar &och da teal nu OOI l.nd Diet EEo"i VR \AiG AAN DE LEERAREN moeten weJ!geworpell wOr til til '1'1"1 I m"n dan het \\ jer portr~t een dleJlten Illdm:tk had b~maakt conservatieve pal hj vrijZinDlg Gouvercemeqt docb die loffelsJke ~
~llI1oiWDd de Naderdllltach.. ol EDgelM:be.maar .. el 21 Febr 18~3 Sap op de sc:htllell af dOltpen alle .. laat gillteo op 2IIJn onttanlcehJk g!'m~d BIt" paElcre I De overledcne laat een zoon, Robert, n9;, ppgillg milllukte da.JehJti en o_phetzelfde oogen-
.!Ieide18,,..1jjk de m--.. onser ::federd1l1&eeh1daeb1a. .AGn thn &clakteUr. t ra ~f1oopdder gl8t10gt dlej g&w:onliJ~k v"~ Iiell I kenDlsr:nil.kling beVielen ZIJ cl~ander eéhter lllOt, dlO onder het pseudomem Owen :Meredlt4 eenl- bl.k ontblootte hiJ hirt. zwaard -tegen-hoL
den. lIIal' de béoene _ .....lInda, ook YOOI' opeteUeo 10 MI)nh ... r,-Be~rt het Diet te w.zm, als Iemand l~op'~"t~ep~er:~:ktenJ::ehJk: I:~~~ ~m~:~e:~~ -::~: en nn, ZOOzeggilll depostenrijksebe mgewIJ6ell, geu lIaam als letterknndlge heeft verw.orven stnJdvaardlgo Dnlt.5chlllitld ElDdeliJk naderell.~::: ~ ~:.::w::met betrelr.. tAt een hu .....hJk overgaat, en als d. brUI f eD brlllde, den la de stof goeJ Dm g<dutd eerd te \Vo~den In weifelt de !Frills iusschen de ~rootvQrstln Maria Het hu"ehjk vl\n den afgestorvene-bIJ trad III Sedan en mlht..lre ne~erlAgen, "Waarvan de
1:",« \Ot de.-n bi1lll8i. "eIb ,"j oouelveo 'beper_ gom lIau dIverse ~etken behooren dut ZIJbun belde~ de v~rhoudltlg van dtlo deelen doppen et) tweE!I Alexaodro\Rca, doohtor van~ den RusSJschen 1527 In don echt met 1'i:lls5Rosw,I\ Wheeler- histone geeu t"oodc voorbeeld aaul'l'lJst, l.JN8
keo. Kerk eo Tbeoloc-. In deo éigeDliJkln IDI, .teau geboden I"' hunoli61p;ene k.rk-n laten afkondig." I I deelen mO!,t of Bchllpn Meu moet w.1 Iwr~n Czar, en F1rmseslVera, dochtQr van den. Groot wa'i ongelukkig Evel.1li18 Dlckens-naast pro1Wlclen, de IIlt!Utdlll ,an Fr&nkr'Jk., 'Jer-
op deo _1'_': docJawij nllen paro. DU en dan Ik d.ol VilD1AI HO<!komt h t dan dat toeo ver om, 18 de lilt den distilleerketel vloe Jend. <l!plrltns I vorst ConstantiJn Natuurh~k zJjn deze allen wiens ~beente hiJ wellicht ID de po~t. conurr loren, mtlharden 1u hia.nden des VIJand&, do
plaau mm.eo voor het een of ander dat op kerkelljlr.. Irdell weet eeD paar III h.t huwelijk 18 g.t~eden, I tol VI ftleD gtaden IlfKenomeo IS d.n ollloop arzun' slechts gequchteD I III de "restm1llster abdy zal rusten-soheldde helft dt'll \ aderlands v<>fr de derde maal bezet'
maataebaJlPelljk eD atu\ltuodill_ln"W lil=:!: waar....n d., dame jEugelll(lh EI11scapdl8cb tU de h·.r I derhJ op t. vangen OIUlIaderl alid te word. g.dls. WIJ l",tWl cOOlge gemengdIt 'bcrlgtcn VOI~E1U biJ Zich van zIjne vrouw die als Wy llulwqr HIJ komt tot besef va.r! den tecBtand 811 lit.edl.
.D IDrDlmftQ an ook tot Kerlr.en TheOlCIJie LuthertlOh IS de ~eer het 1Il~ nood~g heeft geacht, tIlleerid De ult~om~t lal Zij' e"rr IHldlcJmatl!(' I E Hollandseh blad levert de volgeqda le ,erschlilende lomallS schreef welke zlOh eck met die werkelijkheid foor oogen'

TerwlJloltiJ .. ,..ch4ideolleid ~ willen"lJ met '1:&J"IB gebodl!l' m %~ kerk te la'" afko7ld'IJtn 1 sp" 111!VonOllltr~lIt 1\\ ntlg grwdev,dle op de g et ZCII I en ri' 1 H t d di m. be
mIU medewert"'.Dp.kerS1eld.

1l
-U1,;Ueld OUI toe.. En toch zIJn z,J getrou ....d 10 de hu IJkerk de~ I ~emidddd milt twee d dllt'.h Jill g. per bott I z n vellsbeschouwllll; van Lord ....rtton ter meer door persoonlijke aanva len op harén e nn e van en all 18 zoo som r, t:OO

legen. en ook dit a. ,,~k doeD u~ lID .lleo E gellcheo Il denk het 18 DIet regt De.man he word~u belll&ld eli bet zou den ".rbOIlWer zeer "'ql \ [OrrD Ll TlO:¥ gemaal dan door litierarlSche verdIeDsten onder I ramp1lJllig dat men gasrlle medelijden met bem
die onnet. tar plaatainr toes_""'" X-S .. ~iaD hoort IIJne geboden met die uller bruI I In ZIjne beloolltD, zelf~ al kree~ biJ waJlr de helft ",-n dleij Op nleuF heeft LObreIand \Jep ZIjner Po;P~1alr schelden zou gevoelen :M.aar l"ranknJk Leeft twee
Y.. l1n .. elIllg "leYereu "_1 "' __L kerk en d. vrou. dlB 10 hue kerk te laten afkun pt I' ste "chnJvers door den dop~ verloren De PAT';I! HHCl'\THE ENKEl\E PROTESTA:rfSCB\tKEKl Jaren lang met zIJn "bloild, zooveel tranen ge-
6_ lIaAIdtm wlJ ~ J..... eeue .... o,,"...J....... e d -"_ k ; ~ ., n rt,.1 h ,.aitca
Ti

'bUOrId. eo"""_ met vellIIl hoe •• lIIChel'Jk dlgeD, dap maken ZIJg~('n O~ erscheld Dtl dame Ho~eDde ....t deze wen eu den belilngs, ..llende~ begaafde romanCier Lord !Edward -vulwer Een opmerKelijke gubcul't.enlS !lad onlanl{S Sto uat e' geone tranen meer Qver beeu.
4it IS, doch metM OOI op dell toeataod ~ lauda. de beeft r.Jt ~ehandel~ Z J heeft haar geboden t I I aangeIlaam mogen ZIJD,n da.t g.~ uweu I vloed ,u~t I I:Jytton IS 'liet meer ZIJn OicrllJden w:oj.S~oor te PallJs plaats Eell groot aantal protei voor hem die er de een;le 00na&1t VIUlWAa
k:oaien nn de dnlkpert. en de bo1a .. toll'en bInDen hare kerk lhien a/{cond1!18n en'J OOK IS H\I E KH\K .anw.nden, OW hel verllLngde doel te b~Ielkeo, plotsellllg HIJ lOtien zoaal!! ~IJ leefde., zegt de tanten en--zegt een Holland8ch Llad-KAtlJo t ls nu liet het itogenblik om reckt over
00& bereik. hefiDDeo wti llner met wlID)gta beloven, GtITIWuw: dNu ~o :e~ uen i'c z'1~ g~l()of beb Ik q(e eet te zIJn I T I LtS lllJ \\erkte tot IJn ~lalste oog;cn,bltk I c"ell "aren 111ee:ne kerk bijeengekomen 00l hem te sprehu Hetillnr des doodi 18helh.g
eet lateY_te doeo, da. omgek..-d 8tal~de Iko~. L k d nlge c -enben

h
oOdom•c en °llen tEN ou DE BOER HIJ b:..l de proefbladen ~el;'Efldeerd Vllln ZIJn eeno godsdwnshge plechtlgheld te hoa,oen en llLaar dit mo.;en WIJ !thans In hennnel'lQg

TennJI WlJ00 dooT ~ 00_ arbeid I_nat bl] zu ..s uen. e 'erarpn "or eo u"ar zu le '1.1.\ 'b "1\ 1.
1
.1 be_mim, eDltadlelnai.blj &IId_ ~.o op ta wek. dlOfen OlD te Utln, Waut ZII 'Ijll heru"s Uil de 1a.1.lsten r1D:llin-A ~11 lm li lIlIlyi!!, }t1.:l A!ll ~ t.- ZICh lO den gé bede te \ creeulgen um s reugeIl 1 apulCon .~ te zijnen boere eeu.

keo.n aan ta m_lain, _ ahoo _, aUeo die WIJ IICh&p4!n' I b f 2t d tu es and ~ In< Ill,-toen de ddod hem oltervlel HemeL'! zeO'cn af to smeekeD over een blJ7,Olldere soort van lOtaa.tkuDt.Uge verant
WNltk:enmClpll ootti

g
te liJn, aiefteu .. Ii one biJ OOI lit "'II glllirDe "regen of dit regt IS fn hoop orq I -I }'asttdur" pe et °\0 en"'p"8hoorten, rdees J"r~n HIJ leed dlus meldt de U6oC11cr sedert eeÓlgen werk dat ~Il hooge mate de Lelaug$telhng woordel Jkheld goorgat4se«"d Hij zeHie III eell

__~-' d beacL--'d , ... -11 .. I~ lesers d t kNd t d ge eud[}, .. "roe gel UI , U oe' erll! e '~I war V da iidd I I k D k d toes k h d..,.....jY.o I mftr .......'. en ou _:; e I YOGr op dezen efn llDt"oor " r1J~e,. 1 u II e man mIng \a I d~\t "Iln gunstig wer,le op de be"arl~g t.rjd aap ~e\lge oorplJneu riJ g JIl ag I der schare lad opge"e I. e z.aa IS eze Zijner pra en, ""I'ln IJ e na.ue ID il.IJn
ODder onse N~tltach ~eDde !:a,mll.., getrouwd l8 met [de dame, IS hiJ geregtlgd om het Z J er goed~ elgtusch"ppe~ Duor .ele getli1g- kreeg liJ Le £orq ua) "a~r LIJ den w5nter Eemge zendelingen In AZle hadden ten vongen persooc \VIlde doell qpgaan II d&.t hij God,
~~~eJa==-laag~:'J..:o:.ve:=I".ohtmaaltege~ulkenheukzIJn klUd\V"";e~,,t<n bcl.trftel "otJt bevsllod qat de vClwumd. "IJU doorbrnch~ \Vedereenaan~an dlegevolgd",erdlprehetdenkbeeldgeoppérd om een dag vastl,zljn geweten en de~ nakomeli.ogsch~ ~
pr:n Yeri,jCleleL aoopen III CI~ ~gelsc ~ erken

k
at eu t giJ II let ",Iecbrs ieer goed .. as geible~eu IlHI .. r 1u dcu~d door eene ontsteking ten g~c;>lge waarvaB hlJ I te stellen waarop ln alle kerken der Cbnstab.- I rechters zal hebben. "n. God en de histone

Oeftgelda ...... Ol" bet R.t.laad MloorenWIJI daarvan I Qordee li~"~e~~~:~ I U zeg en bququd te"eno~er den niet verwafQlden veel had den dag idaal"op overleed " held gebeden tut Gud zouden ""orden opge zullen zIJn treung elll'jje, de stré die lUJ nog
DlIt._ aabten -1- _'plDa bniteD onse r.-wm ' E.ES ST..\.sD'ASTIGLIDllA.AT ge"o~uen I In 1'lB0~ zag de nu overledëne op HaydoIr Hail zouden, opdat HIJ do verdeeldheden onder ~e biJ ~'JU le~en ondervonii, m18l!chlen ID de aehaal
doch JlOeo ca:. an~~ il ;::lge'Ad:'" b~~e~? -'I. .., ersallles.'! III allo kloosters en ook aan dt! I het leven$hcht Rjleds vrQj"g verloor hiJ zIJn I ChrlStohJke gezmdten moge doen opbouden IeggeIl ZIJ zullen er~ennen, d&t ZIJ..D~kter
merkwaa.tdip- p..,. op __ X:=__ -- geest~ Ijken no l-u/le D(lm~ ae;; Vte10l!f8 vall aop I vader; maar flCn~" oortrcil'eiaJke moedct d1.ilI en ze vcrcctll,;en In " ...oc hl k Dat deukbeeld I beulInIIel ~ke .ge~cb!1ppen van utl!hLluid ...

_ Volgetns eeD Am'~lkaansch blad zonden alle loco ~er blaod te keonen ge~eveu, id.L den gelooVlgm:l.l\n ecu a !trc"." liefde nRi voor all !;ChOOni letberen, had bIJ \ d~n tkl ParIJs IDgang gevonden 'Im goedheld had dlo een wnderli.ng contraat
• zie E.lph,~ P M:i. I mouneo, die op de 120000 lDlJlen~pQOr.. ~,::J;ebrllcht t veIlstal ti moet \VOIdon It"litacbt da' de plOtsclill((e restte !tem. ZlJ \\ ~dde vetil zorg aa~ ZIJDop- I er werd een dag In de eerste week der ~d ~onnen mct de rnmp~hge fa.taJiteu, welke.t.en
tB 00 .UI da betaeke.u. nB liet GneUcbe .. oord wordeo, 8chter ellilaoder geplaals~ pen

d
reekSe ,v_aDdI d )td.lvan N~pol~on I~1 ~':fol~c g~volo 1\ vaD~e I voeding" Als stu4ent op ~ hoogesqlbopl te I J acnarIJ vastge6t.cld, "aa.rop allen, dill bulltle e"mWlgen dage aau ~jn naam verb.aldim al

~tp I" ~ 'bekl ... op qdere~ ls,het Nieuwe \ ooge;:er l~~k DI~!a~nC'::!;o vorD:n~ a:~e a d-::er ~~ne1{~u;d~ ebee;;;e:.:~htJ~el~~~s he~':.er~I~~:: Cam b'pldge bebnaldc:t; hiJ ~cQ PrIJs met een 11'.Jg1ngen tot dit werk wilden leenen, zlth I ZIJD, en waarouder J:.1ra.nknJk, r..el& het mch
~:;-;,t.,.':~~~~!od YIDI~ 'I'

1fll
:nO:~::T:;'mo~I:",n, lijder op f 25000 gerekend. 1.0UJlI I nil deo ex }Celler de eersti !fUll! ra tot eene Rcatlu I gedicht, ",aarlU hJ huId., hrl\.chl. 8&II! de beeld I zouden nreenl!;OD He' aant:u personen, die weer verheffcnJe }'111fkrijk, diep gebclld~

0lIIIIq, hetwelk bttcStll'''.aoed
1

boop ID ,.nlld. ' meet' 6111 i.wo ~tllioeo,ulden bedragen ratIO ODderlhndnk V il houw~l 'ersd.tiUeDde I*4MT"ruchtlin pgcn aOQr bUUlle iogenwoor\hgbcld ~toond hadden en r.aJ bliJ,~l1 gaau 1

PORT E{JZABl!.TH_
De ~z. Zaturda« ftD Natal gearriveerd.

Haar langdarigopo.thowd waa voroonaa.kt,door
dat S8 yerscheldene dagen te Durban bwten de
baar m~t blIJveD; waar SlJ al dien tijd swaar
weder bad door te etaan. ZIJ vertrekt heden
&'t'ond naar MouelbMi. eB Kaap.tad

De lIJat n.n inteebDIllg op de Aalurant18 en
TrustmaatschapPIJ Bgsa la Zawrdag gtlllloteD.
Het bleek toen, dat er 251000 r.&!1deelen aan·
genagd waren, soodat de Inechnjvera niet
meel' sulleD cmtvange__ dan. de belft vu. bet
door het verlangde r.&Dtal

De 'brik T_ FonllD leJLast vu. MaurltitlS
.... ngekomen om vraoht te soekeD

Begen gedurellcle deD pacht,
Ilogm.eer

BL PIS.

j.



})del acAtb4Te Voonitter en Leden val' dell Raad!

o Y SEN TER I E,
Cholera., Koorts, Koude Koorts, Zonnartatk, Ter.
. I koudheid, enz. .~

Da. J. COL LIS BR 0" lf B' S
(Vroeger bij den Gunee.k. Staf der Lsiidálagt,)

CHLORODYNE i
IS DE ooB.8iPRONJI:I!WU KI'I EENIGI(ECBTI'.:

W.U.RSCHUWL.'W. -' Vioe-K,meelier Sir W~ 1'.
wooa verklWlJ'a. dftt Dr. Collia Browne sQ,llder t-.tijfel.
de uitvinder der Chlorod:;ne waa i du hd"vtrhaal d~t
de verw8l!rder. J!'reemau. de uitvinder .. u,{be-paal~ OB·
waar was. en hij.betreurde,dai dit laataie ~woren.!",aa .
Uitatekende H08pitaaldok~ren te Londen ',hebbel\:,er.
klaard, dM Dr. J. Colli, Browne de on\dekker.; der .
Chlorodyue WIY; dat zij deze in groote hoevi\elheid toor·
achrijv8n eli geene ande're bedoelen dan die vsui,. Dr.
Browne.-Zie '1' i'm 88, 12 Julij. 1864.

liet Publiek wordt derhil.l ... g""lUU'IChuw,d tage. h~t
i(ebruik van eenige au dere dan
DR. J. COLLIS BROWHE'S cm.OBODYiNE

" GENt;ESKUNDIG GEBBUIJ( JIN UITWIUING.'

e'l eeoe emde- Dit Onwa.a.r~baar Geneesmiddel ;"eJ'CIOOrUakt. .. I gerusten, verkwikkenden &11lA~, lenigt piJn, doet be
.,.sieem bedsrea, berátelt;de ge8Warde funol-ielj en prikt
kelt eene geionde werkiqg van de a~di!lgett. dill
lii:chaama aan, sender een; die r onliangenani.i! i'flvolglm lAl
hebben, die het gebruik IVan opium heef"; pudeil en
jongen kunnen het op alle nren en tijdelI geb~jkell,. , LEY' SI";R' ...anueer het vereiocht "orQt.. Dnizend.m jIento~etl. go.

N0 6 . " tuigen van desulf. wonderbaarlijk goedjj llitwe,kiog
• . , .......... .,.; ~ ..... j!ol!-... en wODderbare ger.ezingeq, terwijl Geneet!li;undigen des-

i ' zelfs goede hoedlluigh~deu uitbundig prij,le!l en het in
___ +--:,----- __~----__i.,;c._--.---~}.-----;,..;-------:------+~--:---'- ...--.- groote hoevl'elhedeu gebruiken bij de wolgende ziekten:

Zielden waarin llel bij ronder weul<'9e!la wordt gc-
houdeu >« • .

Cholera, D,..entene, OiarrhlJ!l\. Kolijk, UPetIt; Attbma,
Rheumatiek, Zenuwpijneu, Kinkhoe&t, Krá!J'p, ·H,.literje,
enz. .

UITTREKSELS UIT O!NE!:SKUNDIGB ÓPINI&!I.
De Ed. Oraaf RWl88l\ heen aan het: Collegf van'

Genee8beeren en J. T. Davenport medegedeeld •. dlt hij
berig.t bad ont.vangeu dat het eenige gen_middel. va
eenig nut tegen Cholera WaR Cblorodyne.-L ft ~ C e
SI. 1864..

Yan den beer A. Montromery, vroeger l.iIapekieU~
Hospitalen te Bombay :_" Chlorodyoe il .een aihirklilllt-
bas .. t I!'~IIeesruiddel Lij Zenuwpijnen, A.athtna en
torie ..; Duraan heb ik grootendeel. miju lIeraiel te
ken. na een vreesclijk lijden van 18 ml\&n~n.

I al\e andere geneesmiddelen nieu hadden ~boaat."

Uittrehel1tit hel ver~la9 der Algel7lUrw' Gezondheid,·
COlllu.U!si" te Londen, (Jmtt'tltlt d~zelf' !Jd~"
kracid i» gevallet< 1I'an C.6o/.era. .; . . •

.. Zoozeer zijn wij overtuigd van de onme:ielijke· .... rde:.
van dit genet.middel. dat wij niet lterk gsuoeg 'W des ....
zelf. gebruik iD .1Ie gevall"n kuonen·lUlndringen.' -'

. W~e.t op III\'e hoede tc;!en vervalschte eb gevaarlijke.
mengs6ls, die .J. Chlorodyn8 worden verkocht. well:et,
geb~ dikwijla noodlottige gevolren hooll geb"d~ "

ZiJ booftlllrtikel Ph a r m ace,," tic a I. Jou; n " li:
I Auk., 186lJ. waarin wotdt "erkllllLl'd, dllt1 Dr. J ..Coll~:
Brot'ne de uitvilllier van de Cblor~yne ,wal; dir.t beli
altij goed i. zijn preparatie te gebcuilten, wanneer'
CbI o<Iyne wor<lt voorge.chreven. , .'

'\V&a.rschuwing.-Upene i. echt zoud~r de woorden'
.. Dr. J. Colli. Bro,,'u,," op het Oouve~emeua.t.eget,:
Bij eiken hottel is ecu ontzaglijk.unt..! ~n_kilndig.
gutuigachriften !!,evoegd. .• , "

. Benige Filbrikant. J T DA \t:Nl'ORT, .~
33, Great Russell·street. Bloomsbury, London. ;'
Vork~bt iu Bottel. voor Is lid, 2s 9d ..4. Gd,~!1l IU:
Al!ent voor Port Ehubllth. B G LE~NON; ApOt.heker,

8n Droogi.t iu bet groot . . ~
Agenten voor Kaapstad, de het!ren J T r.oCOCK ct C~

. 8CHUIB~ltIGTEl1."
0" ondcratnllll.te t:iol'U~~tll\tra r.ullen op Je bij

lemellle dillulua en plaal.aen ,el'kuuviu~
. houd~n Hn !tel !ol:,:ende vee, i".

diell j,el "'rt te 'foren
,",,,reit ",.lolSt.

M8.art I-F. W. nei~ke, jr., Ebenezer,-een
mui~vale Ezel Merrie, ~ngemerkt, \'Ian de zoo-
genaamde knobkop. ~

~rt I.-E. :M. Hofmanu, Heidelberg, Af-
deelltlg Swellendam,-ieen va.alkleurige Dui,
om~nt 18 maanden old, geen merken sLeI'
voor den kop. i '

Gymnasium.

I
i .

:r~r'NcWs~DI"n'I .~, " :~.

I Hdedfn, .ni~u~e~at8~ejten .'.
Hlc,en~el"l.DlIlli~/RoLeD, e02l:. ""

wer" eu l:'uliIJ·e. :;.., ,

til Netten ..
" KI.inft ' Naaimacbille8
IiIzelen L~dela.~ku

I \.
. I :. Ul1',VE
Vo~r h,et Verlluizen

i
Kleedlltoft'en, iii.
loozo ver~cheidfnheirJ

i .

DOOR D. T.

Maart 4.-Heidelberg, !struisvogels, van .te
.heeren Robertson. i

V AST HO 0 1,0 ER K N .

DOOR Di !..IST h' RETlIn".

Feb. 27.-Piquet.berg" aste Goederen, T1LIl

H. Albertijn.
DOOR B. J. ~E VilL.

Feb. 26.-Rom&llllririfz', Vaste Goederen,
van H. G. Niebaus. ~

Feb. 28.-Tulbagh, V~! te Goederen, in den
Boedel VlU! D. S. Malan. (>

DOOK C .BECK.
Maart I.-Worcester, aste Goederen, in den

Boedel nn G. F. Hugo. I

DOOR~ ST us.
Maart 4 -Piquetberg Vaste en Losse Goe-

deren, in den Boedel v . J. D. J. Thia.rt.

DOOR J. a. STE LE&, G.ZN.

!~ 5.-Noodhlll;peJ, Olipha.ntskraal, ge-
legen aan Bergri vier, f uWt Goederen, van
wijlen L. M. Rive. ' -

Maart 18 ...-ZoetendeJ Vute Goederen, VlLn

J. P. Jd. Lonw. !
DOOR B. J. DI VUL.

Maart 12.-Worceste Vaste en Losse Goe-
deren, van Wm. Aréhibfd. .

, DOOl~ J. LEWIS.
Maart 19.-Roberltsoh, Vastgoed, in den

Boedel van M. B. Polacf
DooR Lo IL doLDSClDIlDT.

April 4 -Hartebees~ntein, Vaste Goederen,
van J. K P. Nel. j

ell

t.-Terwijl door d" om.tl1odigbed ..n dell land.
eene buiteur1Fone zitting VIIO ,deo HE I. Volksraad
onvermijdelijk is, maken wij no deze gelegeuheid
gebruik 11 Ger Ir.enni. 1.8 brellROII, d,at wij evereen·
Itomstig &adabesluiten nn deu 4deu Ooto;ber 1872,
de plit:ten en 'Werkzaamheden. aan het limbt. van
lien St¥.bprelident verbou,!en".bij proclamatie op
den 21.£en October 1872 hebben allu'faard,
i.-De ~zondheid.toestlLnd van onzen geacliten

Staatspresident lut nog vé81 te wenlOhen oyer, doeh
bet i. OM aangeDaam le kunnen mt'd.d~elep, dat
ZHBd. iB,d. laata'e da28U aanmerk,li}k in krachten

:h~e~o:j:. eo laDgzamerha~d,~ ~t biteren THEE: en! PRESERVEN
3.-Het ia met leedwell4!n, dot WIJ on~ genood . 1

zaakt 'hebben gevoeld. 11190 kort voor d. 11:.. "one VAN HET JJO~GSTE- SAIZOEN.
jaarlijbche ntLÏllil ran 4~n BEd. VQlkat&lld. dea..
buiteoge",one bljerok~~.~. ie: bepalen ; echter DE Onder etee~eoden landen eX DoT'o!Ma
mee oen ,,,jo dat de moelielijkheden; waarmede euse ., !Z !' '
Sbp ,hans te kampen heeft, zulu .,ol,hekt IlQOdig I van F~choo ren Hongkon~,
maken. i,.. .; .Ohngou ~. ill lllllf-ki.tje, en lO·catliea

4.-::-Door o~.ze ambte~aren ID bet dl.mkt Jacobs- Souchong, ~itsteijend !Zoed, in lO.catri ....
dal 'tIJD nn tIJd tot tijd w.genal met ~optrabande Oa.per Theie en iGember eo Ohow·Chow
geweren. eDJ., beladen, be~oorende aan logeaetenen K-fl.""'" 1
nn de Kaapkolonie, op rel,! naaf de di..mantvetden, U'""J ....n. ;
ten einde den roekeloarea handél in 'fllor"openen Te Koop till 28, .1. George .. lIaat.
met d~ nsturellen aldaar 'fo_or~te zetten, z~alll onse ;, J G STEYTLER sr. Co
HelteclOg beweert aan de V rlJ8taallcbe I'Jole van de I • • •
door Zijne Exoellenlie Sir H~nr1 Barkly op 2? "
October 1871 geproolJlme\,rde hJD, en "aan.u WIJ VERC:.!C~E DADELS.
voorloopig ondee proteat zijn teruggetrokken.-in ~ ..
arren genoUltn; en naar ,Ïacobadal venoerd, bet }------"
laatat& Reval 'van arrestn'eming 'IUA op 12 De eem- ~ Ond~lleteekenden lanclen
ber 1872, biJ: ;,ellte gelegenheid zekere dri« wagens i '
met contrabaI:de ge"eren beladen op de plaate 300 Zakken Da.dels, ex 'Dorothea..'
Mag~"rontein, eill"ndo~u ~~n den be&.~ 111 Com· ;
brioek:, biDnen de O,anJevnJ~tBat.obe ZIjde der ge- Til Koop ~o 28, ~t ..Grorgnstraat.
noemde geproclameerde lijn, ill beslag "iju jlenow•n I J. G. ST EYTLER & Co.
en naar Jacobsdal vervoerd. 'feg!>u deze laatst ..
inbeslagnemiu!( is de GOlI'Veroeur der Kaapkolo~io
o.pl1;ekomelJ, bewerende, dat de plaats lIlagersfontt!IIt,
~olf,.na zekere rUWd IebelskaIIrt van ,Ianometer
Orpen, binnen de "ii"e der lijll vallende, in bet
%oogt'DallmJe Griqoalllnd' Wnt iiJ gelegen. en zoo'
doende daden 'fIln aanranding door Otl800llverne. J M 1 STRATH
ment zijn geplel'gd, eu de Britach" vlag ~ah.leedig'l. ...! ~
'Vij beWftreu van ollze IIIIjdIl. klacht •.us 1Ilge,,:onllen .. : .'
Itetlligenia, dat de bedoelde arrestIltien wetti,: heb· B1RDT ZlJ"~ ;welbekende Gouden en Zil·
beo ~laa~! gehad, biolten bet. grourJg~bieil vou ,ten I vex:~nHo~loges aun tel;lell __~e volgtUlle
OrallJeVrlJ8taat ; t'IJ daL zelb. III wue de b~d~lde groott! prIJ.svermJJlden,,~en:
ICbetekaart vau den heer. Orpen naauwkenng, bet· .Matie g<llldelJ 1 jagtbol ologie., beat fabrikaat.
welk door ,Bnl wordt betwhl. dan nOl! III on~ slechts £20~voorheelJ £2;5. .
eeu afachrrft daarvan door den Gou'ferueur toPgo. i "
&on~- op deu lateu Jaonárij 18i:l, ell albier o .. t-· ~alJles OOllder" Leven, gouden wIJzerplaat,
~angen ~"dtn &ten d~aropvol~~nue. . ._ . £l.:)-voor~een £11:8.. . .

5.-0p deo 27sten JanuartJ 11. hebb~~ WI) Uit Mllns ZIlvereu jte:vcr Ja.gthorolope8, £7 10s.-
banden yan den h"er J B Currey een scbnJ .en oot- ,"oorheeu £9 lOs.'
vllngen van ZijDe Bxce~l.ellti~ deu ,?ouvr.':llenr, ge- Mllo8 Zil;ver~1I J;enr jagthorologes, £6 103......
dajl'teekpnd 11 J anuatlJ 1843, waal lO Zijne Excel- voorheen £8 Ius.!
lelltie bij zijne vroeltere bew@ringvoliliudl, voorts _...' ~
de terug.:a.,e eiaoht van de dMe in beslaii( genomen
wagens billnen 100 uren vau af de outU.IIMit VIlD

dien brief, benevens aohll>de.ergocdin!( ten bed!a:! ..
van £600 eu eene voldoend" apologie. Op dit
Ichrijv"n heeft de weerderbe'd vaU d'll Uit,oeren-
den H.a.ao1 op 30 Januarij Il. b~81uteu, om tie dri ..
gearre.teerde wagens te !tiagersf.ontpio teroii( te
Il"ven, de g~ëisehte £600 te hetalen (..!les onder pro-
~.. t), en tevenB voorgesteld, dat de betwi.te liju
door sekere land~tel1l voorloopig zou wordeu alge.
bakend. '<

6.-0sar Zijne Excellentie de Gonyernenr Dna
Gouvernement heeft berigt, dat de ... nslelling vin
d.m heer R Soutbey ale Llliten~nt Gouverneur van
'West Griqualand door H. M. Gouvernement is
bekrachtigd, en aangezien Ziine Exoellelltie er zeer
.terk op aandron!!. heeft de Uitvoerende Raad be·
.Ioten, den beer Southey als zoodllIlig onder protes'
te erkenDen; echter 'zonder .fstalJd te doen v~n
ouze reghn. De correapondcntia zal u WQrden
l'Oorgele~d. .

7.-De correspondentie betreffende de arbttrage-
k"estie ia door OUI, volgens d~n weosch van den
Volksraad, voortgezet gewo(den; duch Zijne Excel.
lentie heeft bij .ohrijuu van 1 JaDllarij 18i3 te
kennen gegeven. dllt len gê'vol~e Tan wat door hem
wordt beotempeld als daden va.n annul '"an on7e
r.ijde, in het arresteren van de w.geos met contra·
bande geweten. etu .• te M.gef3font~in. het buite u
de kwetltie i~, om Ollzeu bri~f v.n\ Ul'II 4Jen D cem·
her Il. ill ov~rweging te 'ntmen .. Bie:"p heeft de
Commi.sie van B,,~tuur np den 15uoD Jauuarij IL

>eu later geantwuurJ. D~ oorre;pondentie ~tll u
worden voorgelt!gd.
S -Sedert de la"tsle zitting van den HEd. Volks·

raad i. eeD Ver.ntwoorJ8lijli. Bestnuf in de Kaap.
kolonie tot stand ge~of!lell. Wij houden 0.n8 over·
tuigd, dat de HEJ. Vulk.raad t1.Zd g~l"genheid niet .
zllL laten voorbijgBlln om onz~ medebroeders iu d. LA~G DURlq E olldtninding bel'ft bewezep,
K..apkoloni~, met "ie wij door zulke naB1IWe baud en dat deze; beroemde !1:eneesmiddelo!1l de
zijn verbonden, met hun nieu" plaatselijk Bestuur klachlil(sie zij_u tot ~enezing, wowel van de g".
aldaar eene ruiwe mate nn ~f.gtU en g.lnlt toe te \"aarlijk~ ziekten! a.ld de ligtere o"g~at,ldheden;
'Well&Ch~D. • . . ~ i waara,m het lev$ vara den Mijuwerker ondrr.

9.-0p den 4den Docember 1872 IS alllIer berl~t i ho-i" is '
aanlr ..komen van den dond van ouzen Cun.ul· Gelle- ..' .'
rllai in de Vereeni~de Slden nil Noord Amerika. NU F.N;DAN EENE DOSIS VAN
~dU ,h.er John Henry R.ley. Hij stierf op dell 17 ,J~u D EZ.:EPI L L EN.
Sepumber 1812, ttlll gevol~". van du kal,ker. Ve
hwr Hiley .. 1Ui een op,e~t V,leud von d.1l Ora")e' behoedt het li~dlllOm tegen die kwalen, die lOO F. i h D kt •

.. ta t 1 '8 I" tr w ° ta d'" d' "I h ' k d 1\1" I .urop
e
l1S

c
e ouw"rtJS a, ;r.oowe II -e' .. e uu ,"u r. n er •• u IkWIJ S et \Vér ,"an en IJllwl'rker belem. Z'I . I, "I . L.

dieus lel/Len iu Amerika, en zal ge.ii zeer g~mi!t ' . I .! 1.1 "k' ' el !,,,re)l. ""or ,,11I( • en 'BaIlV,I .." mere". Zlloa 8.~ urBt, er oudhelil. eli uile, G J . i 1 IJ F -
worden. o"L\H!'~elde wer~i.n;.: V,1ll de lever eli de mnnO' I ., ellll "A!" 19··,1', urell .nlllHlle
10.- Behalve de boveng@meldezaldeOommissie ! I) '" I (,~~ah'a"I"f!Jrde OraaJlltltell

van Bestuur deu gelegen beid te baat nemeu. om dikwijls d~ "o~rbuden yan Koorlsen, ..• oode i Aluin, ~n vu,t:n . "
eenige Ioudere zuell MaU uw oordecl en bl!slillSing te LQop, Oia.rrboe~ en :Cholera. Slockho~rn Teer, in tOllllell en Hahe

oudH.erpen. d d I 'd' d D'E I ZAL F Stockholm to.. , ill blik~eu -
Dat OW" beraad.lagingen on .r e ..1 1nl! vlln ('n

G
.-' I·k I '1 I . ~ R~ud~ dlitpoot Potteu

A\magtigen vu mo~"n sIre.: 'en lul lel eu Wt· Is hel Dl€lllSt ,"ol~loenae !!eneesll,idnel voor oU'le .
waart u,," laud eu VOlk, II d" ,ungo weosch van zwerrn. V,·ondeó. llhurnatiek eli alle Huidáek-.

leu; het is een~ dnadzauk dat walilleer het vol; I
~ens de gedrUkte yoorschrifteu aan~ewe[ld

I wordt, h~t .. inimer faolt om zoowel diepe als: . _
I oppervlak:ki~e wpud,m volkomen le ~ellezen.,
I Deze ~redicijgen zijn verkrijl>(baar bij aHe ,"oor-
name Appthek,,,ts eli Eroo~isten iu' de BHChu8
de "eleW, mtt l!:tbruiks aauwij£iugl!n in bij nu·
odere tanl

Teacher' in '!:he Elementary
Jeplait,melntjtiO commeuce on ~he 15th-of

March next.
Psrtieulars,

received by ;
J. H:;

. ,

aod Testi.onia!. DOOR J. G.
Feb. 28.-Eersterivier, ~Cbal)IJID
P. A. SwanepoeL'

~ 10-Klapmuts i:lP'IdJOD,
Blake.

H.s,, Secretary:

in gallons •. h~!I e I
I

NU

Ei c~ANNA L~TA
I " !

Ker~ •• ne Olie t:
:keutr.l Olie i'
Ok.~oofJ:Sta,en I

Plo~gen :
Ploti~ Punten ~'
Kar1len' .
Sehale», F4-irha ..I,·.
Var~'e1l6~eel\ct., Beste Meu .

EN :ElQBEN

.~

·.VAN BO,TO~~
l~

" Stoele;', met Rottingmnttpn;
Oo~ ,m"l Houten Zit~ng.

Dsm Scbr>ll'era l;
StOOl WBll'ellljtl ;;
Voeder Suij let.
HuidelI Rollen:
Zwav~)!tokip8 "
Bijlen, met St.eeleu.

Horologe. ! ,Horologes t
PRIJ S,'tE ItM IN D ERIN G.

OORHANDEN':
I

. i :l'
'1\[ili~ Doppen
](ruiWaIo:6t.8
\'lr,lsch~uijdm
Sp;jl.ds ,

por1P~" '
Vr r Jill. '~
Tt<r . {
Pill " '

lil1~' ... ! .' 0

I .: Naaimachine., doOf' 'VRJtELBB. &
I : MaIllIla Touw, .VUII Id.ine afl1l<till

;.Ze, p, vali ouze eitlo:ne FIlbriek,

~clt()ffcl.
HUIkelI
Eo!~e(t ~ .
Balie •• Houtel) ,
Emrn"r,. Ilou~rtl
Kre:(trll, ill I:llikk~n
O"sle·n. iu B1hk.m
l'ii"<lood,r ;
Scb"p~u Meug.e1 (Wasb)

T!ND8EEIJKU~DIt

BEPROEF een~ den beroemden K.rmo~iinrood€n
Tandenbal8~ VIID 28. 6d. Dit middel yer,

fraait en bewaar. dil tanden en maakt Ze \\fit,
l:eveflde tevens eenlge2óDode klrur aan het tandvl.ea.eh
en een aangenameh I!ellr aan den adem. Vrllllll( 'bij
welkelI Apqtheker:af bl&odala.r gij .. ilt om Hl!;rCRI ....
so:ss B"roerpden Jq...rmozijnrooden TaDdeubaJs~m, rn
Deern "een ~ncl9Ieq. W~rdt bereid door lIerk.s T,
IIG1'CUINSO~. Tan~beelaieester (van B. N. A.) in de
Nieuwatraat No. 2; tegenover de St. George-Kathe·
draal. B. T. H. i, dagelijks te spreken over all.
operatien ,ol2eos d.e moderne Tandhtelkunde naar
de meeat !unge,*,men wetensoba~peliike begin.
selen wlln ;EnroplI! en Amerika. Kunsttanden op
Karolieteu, Goodt$:! oC audere Metalen grondslagen,
naar bet mefst ~oogzaaml ill; voor die ze 'Ioodig
beeft. Sleebte hnden worden met de verzekeriug
van foliomen afw~iigh.id van alle piju uiigetrokkeIl
,,012en8 het: Ameriluan!lche en he~ Eugel8ehe ~telsel.
I.derl'en kain znlk:uene operatie ondergaan. Pri;zeii
bopaaId ma'lig. ; . J .. ~

M., >R.
i '

O·NT~ A:rtGT thans uit onlangs
ViOOltRAAD,onder de

.waardig is::- .

. EQUITABLE

GOEDEREN Brand ."ssurantie eli Trust
Kooper., ":,,el ~Iaatschappij,.

AD ERLEYSTRAAT,'
------~- -lt

GEDti>OPT.
In de Ned. Geref. Ke\.k, op Zondag den 23

Febrnarij, door den W~Eerw. Dr. S. P. Heijns:
-Eeo toon van den betr Pieter Heinrich Iden.
soho, met name Ja~buB Maarten van der
Valle. Een zoon vac d~n heer JozefChristÏBan

GEVESTIGD: OOTOBER 1, 1841,' Fredrik Kilian Wedel, +net IlJl,me Jozef Henry
Thoinas. Een zoon /iVan den heer Thomas
Albertijn, met name Tlt>mas Wilhelm David.-

. Bij ae Engelsche Dien.; door deo WelEerw.
De WelEd. S. SOLO:llOli. L.W.V., Pr&lIidel\t. D W Robe ~ du Lr.. rtsou: eue ochter vau den

c. AliIJSBERG. b Lo" W. G. ANlJERsoli. eer dewijk SeITUt,ier, junior, mot llame
" le II. AKDEi".l\t:. Bertha Louisa.. Eene) dochter. van den heer
" 1\'. W. Mr.HR. Julien Jean Joseph '1,1iran, met n3Jlle Maud
" 'J, A. L~ SL'ECI!, Liliá,u. ~JJ. '1[, 1I1lO\\''''. OVERLEDEN .

'2 " .l" J. ~'ft:IJTLt:R. 'j
.,
.,! 'I \1 Pcb. 20.-Richard .Andrew Francis zoon

" ,jJ •. AY:>.\lllJ. I' Jl '"", Auditeuren. , vau den heer Andrie'1 Frangois Lambrochts,
~ De "'elEd. E. U. ASPt:L1NG eu W. L. BLOU. oud 1 jaar en 3 maaDd~n. '

Ploe~eehnrcn, en fxtrJ 8kl1en. in groote rer. BRAND-DEPARTEMENT ." )\~",~:\-:,{-~s~\·I~mlj\;ll~I~-ItINOl~N.---

,.,!tnt·idj·lllj~id :~ ~" i \ Voor het .-I.,ltrfrell ",114 Vaste en Losse GoerU~.n tegen Feb, 27, Nieuwe :\laan, O. 36m. voormiddags.
Gri1\811,:- Fo~t'r'8, Parkcs',; $Ialen, Ly lw's I (} I d '1 L' K . '". 'I ver 1(., u .e ut< " uur Brll,ld. .';, ~art ti. JJProte warll~l!. 2u. :l9m. voorlllidd.g"

. ...4 HDSs'~ l\aaI>sche - ~ 'T . \< ..w lA V II 'I 6,' 58 'dd. . ' arid lall P,r..mirs per PIAA'. . ._n .... 0";' aan, 'I' m. voorml aga.
\Vio:.!erJmn"S:';, Z;\~nH~~~en;;' ., vv ~la.ar' 21 LaAtst Kw ~ r 11 33 'dd
ZtJfw •.ik "de ZaaJza.iJef8. lj·ts llitulI'_1l : I 'YJI ..tle I L~jen I i.1aan 28: Nieu,,: lba:lin: 8m~!n"m~d~;:l 19a

Dr';i,~I"Ho "liehe breker~ :1 I d I. I ~U lI.L
VU. Mi, li~lt"ikrs.)l 1 :_a_Lt_n_.;_Pa_n_De_ni~ SHIPPING L.,...ELLIGENCE.

DIVERSEN. ,l I TABLE *.-ABRIVED.
~ ,] i \ 1. W.Gollhuizen ••... i 2!, 5.. 125. 60. Feb !:!2-JiIinie, SCh40fCape Town), 89 tonB,

<Kooketo\"e.n, _ En!:lelschr, it<\rneriknlln~ch~ eli 12. \\ IIlkcls tn l'akhUlteli.. tl P. le.u.ss, from 1..10ss Bay :2(J- th Feb, boun..!
Z.Heu:lcbe ii' I"k' ..., !!eene lI.~va.ar IJ e goe'l to thiS port, With ~rgo wool, skins &0.-

Snuop:"IIIï!U, K~tell'ell Potl;;11 denll be\'atlt'll'le . '1' 48. Jamieson & Co, agen!' .
!\[e'$~II'H!k, Tafel en Zakrnh8en I ~ \\'i kels of Pakhui e C)'n Re . '. -. ' . I, . l u!. ~~- trlever, seh :of Cape Town). J Fur-
]'uarH" Borsl~ls ~ met ~e,'aarlijke goude.;, IlS. 16s~ ness, from Struys B 20th Feb. bound to
n 'Ská.o;l..j'~ll·' 5
I-

"'.,.., . re_"
L
• "1 s. I' this port, with cargoJ,ea, &e.--J Searight d:.

11IktlJDCnll.os 4. h!,IuOllwell, wan~ ge" . Co. agents. 1
I\uftljrmuleru ii vaaIlIJke hBndel '" ge· . -- j 23-~0!'lleman, R • St (of Soutbam""''''n)
B.kppt ten. ri' drcHIl wordt. 6.. Rn 7~: . 6rl '0.,\1 " . 853 tons J D Jefferï s fro Al B Y2~1 '

St d tt' St G' t lt ...--,:~:Z~k..riu~lI te 1'ort 1<:l!lIIl\belh eu cjp and Mos~el Bay 22nd~~b, i:mnl': t~ ~~ran s raa . en ~., eorg.ess ra" . andere plaatsen zull .." op ijp~ci.le tárieven t,f'.lo. II and Southampton, wi'th general cargo.-Wm
. _:__ ii' I ten wordeu. Yoor l'oh~seu wurdt geelle l>etaliug Anderson & Co. ageDi'

I :- I gevorderd. ,: I 23-Asiatic, R M St ofSouth&mpton), 1,620
• • • < .~. '.' , ~ : Oef.e tak bent ook het administreren eD bered- I tonll Capt Cox weIl, om Southampton 25th

H TWENTYMAN
' &" C ! deren V8n zulke boedels en ~i~eudotDmen. ,..aartél' Jan, and Madeira ls~Web. bouod to this port.:' ":i; ii O. cl~ Maatwhs!,pij mo!;;" wortltn RIlnge8leld ':ls und Algoa Bay, WltpI general cargo.-'Vm

., . ';':i I Executeuren. \' oog;clI. Cura:oren, Ttulleei, A'geb- Anderson & Co, agen".

HEBBEN ALTOOS "OORHA~DE~ EE~ VOORRAADJ. .1' teil, ent., hettij duor of iu kra~bt van ~eilraa4a. .23-Venus, Frencij Frigate, 16 gntl8., flag
" besluill van eeltig be,-oegd Iwt in dele ko1onie,;d ship of Ad~iral L Co ~e Gnilio, Gapt du Perd',

'AL G·. E..ME·EN 'E KO':'0 P.WA:;. R.E"'Nr do()r ~IPIII"8tstell wil en hrt testament, (Jf eenlp; ~r()~Ma.rtwB:
ux

24thFan, bonnd to the 'Vcst., ..L~ allder wet ti~ g"~chrift of ak le ,"an eenigeo pera~n V<nIlit. Put IOta this jpod; for supplies.--Con-
'. l' i of \'an per~Il~", of uit kr.cbte ,all j!tnig~ Hu"~- salate, agent. . ~

ALS -.'. :! i lijkHvool'NilarJc. Mar.;tiginjt un: ~o~ris, :Qf 24-Lilla, sch (o~ Cape Town), 75 tons
, ) 1.. nderzins. . ' . Thos Boyee, from Ic!f1boo 12th Feb, bound to

K~ord;,Mo~eskins~Punjuins. Broekengo~d, Bartas, Ged~kten. Vo~r. Kantoor-Urtn \'aD 9 tot 4 ure dagelyk: this port, ,,:ith cargo sundriea.-De Pa.ss,hltz r G t Kl ,.lnt ~ Kl ' ". . ,,' '" Spence, &; Co, agcn~.e , ,aney erUI, , eeUf 0 en, aarj:;emaakte Klee~~ren, &c.,&e. . W. KLDRIDOE, Sec.: 25-Ann :hlillicent, ship, £144. tons, C.

!Alsook: Kar e.n t'agen V~eren en Assen :,1,: MARKTPH.IJL:EN.· ! M. Pflhck'pfrom ColOIIJbo 10th Jan., ta PO'l"ttl-

To Co.
: rn Farm'ers. D" i mont '. ~5,Cngers :!Lient. Gunter, 2 officers,. ltO.. B~lee:~els .' --- . ,91 soldiers i3rd Reglpent and .F:.oyal a.rtillery,

1 "\l.:. I ' Van den tol 22 de71 25 Feb.18ï3. I Mr. Gunter, G womep, 12 children aud ona

T
HY. HIGBlEST PRICE paid for WHEAT E.n een algemeen assontement IJzer~aren. :; '. d. t: •.• ! steerage Put in for ~npplies.

delivemLut our Mills in Cape TowOn ór !Y' , ' 3R7 bR. ~",<1.P"~""" P 3 tHId. il 7 4 - 0 ]5 ':fl I 25-Rosebud. 202 tons, John Collier from'
Rondebosch;; as nlso fur WHEAT dIllivered He~..rengracht, ~ 8~"71Ibb.~mandelen'h 0 0 2i- 0 0 )3,: Struysbay 23r.d Feb·l to New York. 'Cargo,.'
at lh~ .• :Hopel' Mill. 'at Zoutrivier, wbere \ .. <' . rooter, p..r I - 0 1 9 - 0 2 !4 : tea. a.Dd sundnes. rC:U;H • :j , Renden, per stuk 0 I 6 - 0 1:6 ljr S ";-h L_ k!
• ~ p~d ,mmed~hly ou dcli,e~. I __ ~_~~~ __ ~_~~~~ __ ~ __ ~_~ ~ __ j~~~~~--~-- E"N.n, per Iuu II 8 4 ~ 0 11 ., ~~ we~ ~r ~cho~.

! J, LET'fERETEDT -& CO. AAN KO-lt N"BOEREN'; /~b Óijgen
'3 b () 0 4i- cr 0 ~i TABLE UAY.-SJ.ILED.. ',':.. 2 S. ~r.t uab. 0 10 r -.,{l 10 ï Feb <JC) I raAI ~ [' <-. ta P d'

Cape 1('11'0, '41 feb., ISi3. Ganzen, per sluk 0 2 6 - Ó 2 '6 -~- nve c," COO 10'SUlP, on C. ' :! -174 bs. Haver, pt'r 3 ba. 0 6 3,..- Q 6 á cherry. j: ,. -------~.:,---:E.,,+-~-+.-~--~ ,. au Haverl!erv. lUU Ih. 0 1 {I - 0 :I ,j 23-Tein Es~cr, Gel' seh, to ~ew

D

E HQOGSTE PRIJS b.eta.alcl ~oor KORE ',arg~.le.ferd aan on7,p MOlen; ste Kaa.pst.id of ] c,' L_ ~oenders, IJ('3
r
b
1tnk

0 1 0 ~ Ó 1 '7 C) York. 1
R d

:T ou.".. noren, p, S. 1 2 I - \ 5 :5 _4-Florencel 5ch. ~ to Pori Xolloth

, on. e~sch ; a.liook.voor,KOJ'tEN afgeIterd aá'b den" Hoop" Mol~n, te Zoutrivier, 2t bs. ROi(. per a bush. 0 12 0 0 12 '~6 d P'rfe f

KO
""T r dl' b' d ft' d I aId - '. an n 0 '''ales Thywaar ., A"~ a£le Ijk. IJ ea evetl!lg wor t· 4tn i :! :!16 bs. Uijen, p. mud. 0:3" 0 ii '0 2' ....; ! I.... 'j W - ; :' I u-FloreDcet Iich, Port :;-;·olloth.

~ J. LETTERS"'E. DT ar, cbi' Zatnrdag,~:2 Feb. 40 Wagens, 34 in~D. ~ 25-Clan AIFfDe, bg to U:lndoo;
~ I :Maanda.g, 24 do. 3 do.'.)' doi. I Gedrul' b S nl #. 1iJ f N li: D d ~ • :.lo. 5 ... +,0 ~.&, • 0.6 ouatrat,

! ings a.g. ;;.) do. 17 do, 24 " dOoi

FRONT MAKE~DE NAAR KERKSTRAAT,
KAAPSTAD. .

Sorin khaan Kar.teeren
Teer "odl' Wagen".8e~1
Hodii~el~ yoor Muildrlla

; i Kelliu~, bear II beproef Jeli 'lrektuul\'. '

SCHILDERS,' .

KAPITAAL, £26,OOO~

te Soh

BESTUUR.

. ,
\\1 tk IV ast" II

Srb a,r;""m' OP hehonhn
... I' !1 "\' ....,o11 e,S en olire 8 erull.

JlaJI()Il~ ril kalllleu
GCJUli,b, Ui, 'po"llcr.
lioudv~l" il" bOLtls

GáooktF eD "Raauw(J Lijnolie,' III vnten elj hlik~l
keui.: : '

\'er",.oo~t!'o,:;:'_Roo.le, Gele. Z"arte en Groene ..
Q I ill lhslj'*s ill vaaije8 ,I
• , Loodwi~ ~ ~~ t

i Stopvrrw. ill' vaalj~s::ell blazen
Grolldv~n. k ~ ast, Il <'

:

Diaman~en , Diamanten r
Gaat gij luaal"1> de Itlijnell

I •
HOOR :DAN ~.\AR EE~ RAAOGEVI~G!

Vergeet uieti een genoegzam~n voorraaj
. !

Holloway~ Pillen
'mede te Lcmen.

Zalfen
K"r$nij,l~rs b'st Enfel8ch m8~kld
llubbd'i'vor; i> loe~l;l' ;'
Zweed" he·I~loege.,,)io. 5
Helli,,~ 'IOt'keu. .
A merik: UIlSÓhOlPloegen. JifTcrepte X 08.

IJ tertIl :rulljploe~<II: '
IJ leren E~gêll, ~roote co lUiJucusl'a'

: et"

toollen

,v W CO!.LlliS,
F P SCfl"'lWAUC:,
G J UV TuLT.

LedeD .. n de liEd. Commissie 'lUl B<6t1rur.

L.
-In em 009teorijksch blad .wordt het volgende

mede~.deeld: E~lle w..JgesLelde wednwe ten platten
laDdd 'kr..eg Vd"'U goede" bt-kmde den raad, .1
haar last Roed te veriloopen, ill 'de stad te I(aan
wooen ell daar het I!>Yen ll6 Ilenieten. De HuUW

gsf hieraan gehoor en .crko.:nt bare goe leren. Toen
de raadaenr wist dat lie wedu"e de kooppenuinl{en
had onhaogen, lwam hij ',avond. laat aan baar
deur kloppelI en ve~ocht haar. 8poédi~ oIJ('o te ma<
len, daar een groot ongeluk ~beurd ",as. De VMUW,

.hoewel niet vrij van aeht.rtocbt. opende de d~Dr ;
r.oodra de man binnen was. aloot hij d~ deur lichter
lIIich en stak den sleukl in zijn zak .. Daarup wierp
hij eel! bijl. em pistooloueelI strop <lp de 111ft! eli
noeg a.u de WeUuwe up wel~e wijze z'j .vilde ,t,·r.
veu. Zij viel ,,"oor beul op de knlt;;n pn 8l1le·kte
hem haar bat Illnn te lateu; zij willie hem ..I baar
geld seven ell. Di.m"nd·efn woo,d VIlU' ZijU8 handel-
wijJAI uggeJl. 1)oCh de wreedanrd bad geell lUece.
lijd.n en droeg er op aaD, d.t zij zou kiezel) tU'>lCben
de "rachrikkelijke meóldtlligeu. Ten ~tte koos
de veraobrikte noliw de "fDp. Nu bond de ruan
baar deltaaden Wamen. klom \lP dl) lafel en tracbtt~
me' sijn bijl een o~iDg le mal.;.u tU$lócb.u te bal·
keu nn de tQlderiDg, ,el\: einde deu .trop om eell
balk te kunnen slUB;- . Met ve~~ moeite'g~!ukta ~.t
hem e;sue 0l'tning te maken; biJ .t~k er zl-!n arm Ill.
doch kon dilin niet weller er ul1knJg~ Nu werd eu
dl rollen vt>l"'IriAeId: de booad-r.ar .• meektt> de
'f'IOU'W, hem te beuijdoo. Dodl duo 1ttp naar hot
veneIer, .ti.." daar half ~anden. grbon<len \fareD,
md liet hoofd. gllllltUlt ID en nel.' om hulp. lJtt

.~&'"ObOlen" werd tr~hooro.l·eu epoedlg was ern hc>op
, .~r Ilet bnï. bijeun i- dt! denr li\'e~. openga'
brok'lzi. de rOO.,6 nit aijn bena&uwde pDelue op un-
.-hts wijlo benijd .n aallfct genlCht overgele-

~

WUHam"McKechnie,'
Gener~l ~ent en Vendu-afslager,

GquvE~NE~fE~TS TAXA.TEmt

VOOR ~HETiDISTRICT KROONSTAD~ ..
I!NlBI!CEDIGD VERT.UER.

Kroohstad, Oranje Vri'stacl.t.,

t-'~--~--~------------- ---
TP PRINTERS.

WANTED.-for a Count~ 'Printing Offict',
,u. Gel'Hlral Hond. "ho must understlDd

Duieh .. : A. ~OUTH wishint lO impro,e hi~
beahh a.cd his J4nowled~l'! ~f the buewoSi preferred .
-Apply lit the ;Office of this Paper.

Kaap~tn!l. lt Febru,rij, 1Bi3 ..
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