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D'Jl: YOLG.;EN.. DE MAANtD."ELI.'.' KSCHE Vaste, eD
. VERKC>OfING vaQ, d~n, UQdergetee-

~endt! te ~ e~ngIOn, zal pluU v~~deD • I

OP ;DIN GSDAG, TE
U"Ó 4den Maarl ~1It.

Degenen dip Vee, Rijtuigen, ~nz.,eoz., weD-
seheu te l~ten; verkoopeu en I~ ~ordeq' geadver.
teerd, ge~ievd,n'ill tijda kenoi', te jreven~ te
Welllugton,i, oC~,Kaapatld, Waleakr»ot, iNo. 5.
• : c~ :.;

Op: de' :M"ndelijksche Verk()oping,,..n d.n,
beer ~S:lIniTL~~, le Wellington, op den 4den
l't'I&a.rt aans1l&ande, tal Hrkoqht worden eene
groOle kWllintit~i~ 1iEGOTIEGQED:&REN. be',i
Itaall4e iii Wit;le eu Oagebleekte :Unoenl, ..."er~!
chitz. F{.nel,~ gemaakte Kleejen, Dawt~ e~
Man.boeden, ~tevell, Mole.kiD, Wolleu D~lien~
ens., eOI., .; 1

,1 ALSMEDE~
1 Pa~ ~aarden en ppen Kar.
J. 'G.:(:STEYTLER; G.m.,

I~ h "

....._t

DEEL

SJIUTS & DOF~m, vutwerk! I Vaatwerk 'I
. j ;! .

:'No. 6, PUBLlEr;~:VDKOOPING
ilOtJTSTILlAT, IUPSTAD; . 'TAK ,

DR~~:no::~,.kelILi '!~.: V. aa. t.
i wi~.'·'·.k, I '. enz.,

en Huwelijka ~ '.'. ' . u., '.,""__ -1xnrt)E PUR't.~···_, .~'. .
Ad%w1ba'l'tjea. BeIfg)lekl Ká&rtJi ena.. '. l' " .
au., ellS. !_.__

DE Onderltetee~ncle, zijn DruiveD Oogl' uite- (),.d«-t 'l'an BWiUm worden met lP06d en de han~ 1'erkj:>c~~hebbende, en -niet yoor-
tegen billijke prijzen ten uitvoer geb-ragt. nemenl ltijllde iu 't 1ve~volgweder te perseo, &ál

&aD den hoog1lun b.der doeu Yerkoop~n,
, 1 OP .

Woen8da~,.!lj Maart aanst.,
j

PUBLIEKE VERKOOPING

De,Zuid-A1rikaan en Volksvriend.

DE inteekening op dit blad is in oe Stad
£1 LIs, en in de Buitendistrikten £2 per

Jaar, 'l'ootVU betaalbaar. Aan eiken int~e~aar
'zal het tweemaal per week toegezonden worden.

Zi.j die ooor het geh.eele jaar 1873 betc4en' flOOT

den 30 April e.k, genieUm een afslag !Ian bIJ&!
IIhillill911 in de Itad, en van t:ieT .hillin!}8 i,l. de
buiiendistrikien:
ljf- zij die VOOl' aet Blad wenschen te

bedanken moeten drie maanden vooruit
~e9'eD van hUD voornemen.

Te 1, 1 ure pr-ei-a,
Zijn Kostbaar V~twerk, ena., bestaande

: mt:-
5 Fruij" ZfS-J.e'gtr SIDkvaten
4 do.' 40. Ksjatenbouten Kuipeo
! do. do. Trap- en Onderbali»
5 do. !Rijd~rs.(ll Le~g-relk)
1 Extra, \\ïjo. ;Pomp met Leiders, enz.
1 do. ,Groolf'.' Brandewijn.ketel met Slang

oil KoeJv.t kompleet.
'OORTS:

Pijpen, Oksboof&en, Halfamen, Aukm, Vlnót- Publieke Verkoopiog
jt8. : Emmer., Trephler., Kfau~lJ, Kuiprellee- , .'
ens., euz, ! TE: PIQUETBERG, .

Eenige Leggenk~:A~:EL e~Oude Wijnen. Pla'atse '.•..,'.'Feb;:a";J·.~.:'Kraal.'lIJ HORAK DI VILLIERS. 1
De heer J. J. d~Villiers, A.P.z" Afslager. OpDING~DAG, 4den r4aart, 1873i

; , t
oD. E Onder~~t.ekende ui .~hda.n. voor rekeniD,
· . YIn de" :Boodel van wIJleniden 4eer J,ul
D. J, THURT Pilllliek verkonpen:)de I

LOSS~ GOED;E,.,'REN, 1,',

be.taáDde uit-f

2 Kasten i
3 Tafet. I
3 Kllt~. I
2 Ki.t~n
1 Rustbank j

6 Sloel~1I I
1 Kist ;met IJ zergereedechap i
1 Broad BlIkkist ' ,
1 Huill~lolt , !
4 Ploejen (Tltee met ~lel1en) I
1 $pan; Tuille" met Zwengel. eq Tou" i
1 Paar,de WIgen 'I'

2 HaifIlmen .
4 Bali~ I
4 Emaien !
3 Ezels I:',') Tret(paarrlell
1 Groc;,leZaag
1 Kleine do. !
1 Aa,*beeld '
1 $Iro~ Vork '
2 Oraten 1
1 Slag' IJzer I

40 :Muddeu Rog", I
en WIL verder dien dag voorgebrlgt zal worden.;

~De Wed. J. D. J. THIART,
, (gel:!. HUII,uua).;:

V ~ndu-A{Slag.r.

5001dra Vette len •• Sdl.pe.
300D.. D.. Baael"e. B.kke•.

Op Vrijdag, lien ~ dezer,.ZAL 0plI:emeld getal achapeD
ell Bokken publiek wÏlrdeD

Ye.koch' h Klapmuls~S'a.tion.,

. JACS 1. HUGO.
Paarl, 28 Feb. 18TS.

J. S. MARAIS, & 00. Afslagers.
K~LONIALE

Weesk~r eb Trustmaatschappij.
1

VER~OOPING VAN

Vaste Goederen,
TE 'PRINGBOK.

~
In den Boedel vad .ijlen den Heër HE~RY

\ BOWE.

}tm,
50 PAARDEN.

Paar uitmuntende, prachtige Brui·
ne Koetspaarden (Hengsten), om-
trent 16 Handen hoog, ti jaren oud,
mak en gaaf.

1 . PU! ~4tbru.ine do., do., 1~ Han-.
d'en¥Ol, 4 jaren oud, mak en gaat.

Eenige biJzonder !raaije. Sterke Rufns.
omtrent 16 H&nden hoog. 4 en 5
ja.ren oud, goed geschikt voor
Broughams en Cabs, eenige paren.

Eenige zeer ma.kke, welgedreBlleerde
Rijpaarden. eenige Hengsten, &lIen
ga.af, verschillende :Kleuren, iIi de
beste conditie, en geschikt voor on-
middelijk hard werk,
ZULLE~ WORDEN VERKOCHT

Te JDa.pmuts Statie,

Op Maandag, 10' Maart,
TE' 10 UUR '8 MORGENS.·

1 op Vrijdag, 7 Maart .aanst.,
ZULLEN 'Ier plt81se ,Iel"., worded verkoch: :

De wel~"Bli.I>dGIDIII.n, -ji:elegeu 10

he' opiomellde Dolip Sprinllbolc, en bekend ala
de .. Surge'y~' er. ~t!t ol Mill House." <

DE VERKOOPINp BE,GlNT O~i 11 UUR.
Er zal rui71l8ch~ts BUlius ge']even worden.
G. W. STEYl'LER, Execuleur Datief.

Ka8ptlad, 21 FJbruarij 1873. '

G. von LUDJVIG, Afslager.

Publiek~
~

!
Kostbaar Huisraad,

!'RANSCHHOEJt.

DE OndetgeteejeQden, g.auloristerd door deo
. WeJ.:~erw. neer J G OL1VlIIl, r.ullen

MATfHEW BLAKE.

J. G. STEYTLER. Afslager.
Ververschingen zullen wurden verschaft.

, 1
Oliiniddelij~ Ila het bovep8~ahde zulleD oPk

verKocM wo~dell, voor rekenlD~ Vin den H;r
THliJ"IA v"!fi8cH>\LIitWIJX. I

2 Golfde Rijpaarden I
1 Zadel eD Toom
1 RustbaDk .l '
1 Katill !
1 kIe6derkaat I
1 iplo,g eu 'r
4 Stolilen. ' .!

N.B. Eerl R*im Krediet en V~.rverschingrn
lUllen verschaft wQrden:

1

: 'J. C. STEPHAN, AM'ier'j
Vendu KaqtoQr., B"j(rivier, ' I

20 Ja1u,/ij, 1873.

op Jlaaind~g, 10Maal't aaust,
Pub1ie~ ver~;(iopen aan de Pastorie, te

: ~'ranschboelt,
Uitmu~teDde ; Co~taga Piano, 6 Mahonie·

houten Stoele .. (~ardebaar) 1 do. Easy Chuir,
2 bofae, 1 Rondt! laleI, 18 Stinkhouteu Stoeleo,
een r..t Aaozet 'tafel., Mahoniehouten Wasch
en Kleed 'f,fels (paar den jongsIen smaak), met
to~behooren~ 3 KJeederklistell, 2 Stinkhouten
LedekauteD,' m.t Matrassen, 1 Ijzeren do" 2
IJzeren Kinder Kateljes mei Mstrassm, 2 Bo,ken-
rákken, 1 StOepba,~k,. Glas- en Aardewerk, Keu_
kengereedscbap, elj verscbeidene andere artikeleu.

: I

De Meubelen !zijn zoo goed als nieuw.,
J. S. M.AlR,AJS tl: Co., Veudu-Adms.

Paarl, 27 Febru,rij, 187S.

36 Trekossen, late klasse,
.,.

BM U, GOEDI CO~I'l'U:,

TE KOOP.
Men doe aanzock bij

Publi~ke. Ver~oopiD~
Ver kooping.- ! TE i ' I
OP , 1U0 ~ SEL BAN K. 't

ACHTER DE PAARL, W jl i 19 'I t' , t I DE Oncl~rf1.'eteekende, zijne pfaal8" MOSS*~.
VAK oensuag-~ 11 aar , aans ; ,BAN!)." 'uit de band ver~ocht hebbenfe,

Kostba.re Wijnplaats, .yatwerk. Vee, '7AL de O~derlCet.ektJJde !:ijne Jnarlijksche hede deu .rrrer J.. G. STEYTI...KR geautoril,rd

Wijnen,' Boerdel'1,)-GereedJchap,) '-.J Verk~plDg~oudell Ier IUJner Wo01,vlaat8e Op Dmgsdag 11 Maart
HUW'&&d. ens. " Kli· 'Il.d ,. G' kJ r ," , J ,

OP p',a ~..,. roene POl, P~bli,k t.e) \'erko~pen zijn geheele Boerde~ij,
; v,ur . bestaande Ult':.~· ii

~
·DM:!dag, 25 Maart" aanst. 250 Zakken -roeg,;B•• rd Koorn J 'Ey;"r;.1 "'" 3. Sp~nll~. n gedresseade Muilezels I:.: ë~ . ,;" ., 4 - 40 Tr~ko~aeD, allen grscbikt 'oor 81a!!ten :
IJZouderheden ID eeDe volgende Adverlenhe. 80 do. DulToila do. SchLo~ en 60 Aamteelbees,en, alle u ,an het btste Melk-

JAN D.r.. RETIEF J.zn. 100 do. Ro~ , do,. Goetl voor J1;e\'eodoRaa : ,

J. S. MARAIS & C. Vendu-Adms. SOO do. Ha~~r do. Zaad. 600 ~hrino Scbagen, allen geleeld UiL iugt.
0, 12 Groote·PB zw.re Olllen geschikt voor Sla~. "v~rd.,. H.aUlm~n '. '

---------------.:......- tera en Transport Rijden. 6 M'lirrilil -, .~____,. .

PUBLIEKB VERXOOPING. . ; J. A, BASSO~. 8{} V~rke,~s ,
M.lmelblJry, Ji'e~. 2., 1813. ;4 \\'al(~i,s, l Kapknr, ScbO!scbe en Water-

, " . . k'r:ren, E"kele- ell! Vubbele- voor
A. B .• ~OB~S, Afslager. PlorJZen,' E~gen, Rollen, Tuigeo, J~k.

;,' kenj Tr.kgoed, TimmerIDllne en SmidsKostgaDg~rs,..-WeUington. ger~eJscuap, Hui5meu~eleu, ~nz., e"z.

MEJUFvR. riE WED. STEPHANUS DE BG,engemeide Goederen zijn aile van de' beste
KOCK, titans "'oon8('hli~ te Wellington, kwaliteit en b~hoeven ge~ue verd~re aanbevrl{n~.

he~tL piaaIs voo~ ~g e,nige Meisjes als Koslgan- ; ~L J. LOUW.
gtrs, teg~n billuIte i,oorwaarden. Zorgzame VerverScb4ngen zullen ge~ven wordeD.

en I ath"tie zal.,.u h,re 4?P,oeding besteed wordeD.

jH. W. <HRD.
OlifaDt.Conteio.

"Belangrijke Verkooping
TE

OP

Diogsdag, 25 !laart aanst.,
ZULLEN door den OodergeleekeDde te zijner

Woonplaatse

Rondekuil; Zwartland,
Publiek worden VerkOcht,

12 Ged~rde Ossen, goed .oor S1agtefl
Traolportrijders

~ A,,"t.el~esten, 1 extra Bol in goede conditie
200 Jonge Muipo Ooijen 2 CID 3 jutn
l' Extra Ram uit de Stoeterij VlLO deo Wel.Ed

Rert'e DucJtlT1'
200 Zakken Roede IiOhooo. Ha.,er

lOpen Wagen, ~Juklt.D, Riemen en Stroppen
1 Stel rbr.idCl VeUoD Zakbn,
ED waL .. rder aal wordea aangeboden.

lf. H. GREEFF.
.Malmeebu,y. Fpb. 26, 1813.

A· H. Moorrees, Afslager.

B~kendmaking.'AAN .Ouallrs lo de H~iltntlÏl>trikten, die
gaarne ,huunen ZODen eene 'godd~ op,oedillg

willen belorg~n, wordt hierme~e ~ekeild gemailtkt,
dal zij l(06d h)~ie8 voor hen kQn~en verkrijgen: in
,een~ .tille CiIi'istelijke familie i~de pnmiddel,jke
· nabijheid 'art het Zuid ACrikaan,che College. '

Voor v"rd~re infofiDatie addr:essere' men ~cb
ann X. Y. r Z., .. Milbrook House," Tlli~eD,
Kupatad.

, SteUenbo$cIl Gymnasium.
WANi.ED,--~. T~acher in Ine Elementary

Dep'Utmeql, to:commeuce on the 15th oC
March nex~ 1

Particwaia 'Wil! be giveD and Testimooiab
recei ved by : 1

J. 8. NEf;THLL~G,; H.e" Secretary:
f "J,<

ParIOoIge, Stell~nbo.cb, : ;'"
FebrUtoty, 1~13. .

I'
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BER&RIVIER.i .AFSCHEI

Uitgestelde VerkoopiDg.;.
, ; " 'VOOq etnillf' dajten

DE !VerkoopiDj[ ~.n de Plaataen~ c,K9Pd- kriigb.a.r bij den lJoekllln,de
hUlp en OliphaDtakra.&l.' I!o''boor;,nde . ttJn.ua, t<-gen zeapente

un drD Boedel ,aD wijltn L. M. ~UVBj i, "CWSTUS DE
uirgesteld 1-' HOOFD INHOUD
tot Woensdag, 26 -.:.&'&11;, PUDIKING,"

lijDile .de ACscbeidsrede.
.wanneer het aaD den hoog.ten bieder bl wOMeD Geref, }Cerk van Tlllb.~!h,
nr IlOeht. 1 SHAIfD.

DE mentair . in '1U"'"l'K,,. u ,,"uqa
per pub~4e veiling

Maan~ag, J 7 i .•
Zeker Ruieflijk "uis! m~.t :Verkoópiag

Plein'tra~t, 8tdle~h~s~b, zij I de UN

w(lning va" den nu, ..o,e~ledane, i vatte"d~ GROOT BERG'DIVI'..E,'b.
en Eelknmen, 2 ~laspklmer8" ?ispens, ~om- ~ A
buis, PlIlI:~\li •• 3 Blijteottr~r"kk';.pf alle~ iii 4e .
~:~te ord,· eu zeer:: gthlkt~'O~. ~ ee[JlgtlD ,'bar DE Ondergeteekende Executeuren '.deo!

. HtTISRAAD. ~ Boedel. van wijlen den Heer Li M.
· " ,j . . " : Rl VE, zullen laten verkoopen op

VoOrkAQle,rmeubels, ..\:'Iltel- ep, andere Taf ))l, .
Buff'ót, Kletderk Hste,:, ,Ledek"Q~tn, Wascll· ~n WOA"sdag 26 laar.'.' t.,
Kleedlnfcl~, JT?ileli.en 'nd". S~;t~els, PaaHeiJ.:" ~ ,
haren Sqf,. eh Stoelen; Gla •• en .Hrdew,rk, iJ{ctl· PRECIE!!I TEN 10 URE,:
kengereedllcUoP, e~1l ~Zweed@ctH Stoof co~-
pleet, KIl~~II<n. :Ham eli KalJfijt"eL-ls, e~n MET LIBERALE B01';U8,
frani GI~~en I>~s.r~ Servif~, een Cra~i Het Aandeel fan ,1'J11Overledene j'I de plaatsen
ODtbijt Servies, 1;oor ~n. 81au~~amer LaIllp6~', "Noodhulp en Oliphantskraa.l," gelegen aan
Kandelaren enz., éll~· i ,; • , Bergrivier ndbij d6B Mond. .

ZIL/VER. .~ l Bei le' plaat ten ,-ijn bekpnd onder ile beste en
2 Doz. Lepels, .~ J~OI. Vorktl!l' I Soepl-pel, ~ezondste Vee.eide en Zaailand in dien oai1trk,.

1 "YiachLptl. 2 K91ItijtHILijc., 'i is Theel.'pe~? en voor tlell Handel alle andeee," lis,' St.
4. Sauslepels, 2 Botermesseu, '! : Hr-lenabuai, Mond van Berg rivier, e~z tOVer.
. ..'PLETISCHE WAk,iPN. .' trdfellde. .. ~, De Gebouwen zijn zeer nabij den lpop "1Ui de
2 Doz. Vurken, ~ VOII. L ..ptl6~ 13 R3~oullfpels. rivier IlItlegeD, de Kotters "oden g-Iadou en

4 Sauslepels, 12 f'hetlt'pd., ~ i Eijertep-Is, ;1 ontladen ean een fraai hoofd door. wijlen' den
Theepot, 4; Melsenhpuders. allen ~queefl~ paUoop, Heer RrVII: vervaardigd en wel .aardig' ge.
van de be~~t 800rl of kwulileil t'l! geheel lIi'\l~, irspecteerd te worden-men heeft ~"b8r óvtr-
1 Likeuistauder, Pleten Kau~larell~' IIls!z.e<1e vloed un alle soorten WIld, Yiseeben.. Springen,
Messen, Vorlr.en, .enE., en ve,~ D,letr aptlere ens., meI ééu woord bet kan sullig ,enóelLd
Goederen,' te veel ojn le' melden. J : I '.; worden '"en der fraaiste wOlliDgen in gehe.1 Sa.1·

15 Aa,,,.'.Aeelenin de Stellen1i.osc'l-l.'Ba.ilk. . :.; . dau- ba-i of St. Helenabaai."t"'. ;;'!' 1 ~, Gemelde Plantsen zullen in twee Pérceele~. .eu
7 c. P. MARAl'I, } ¥:t:ecuteureq , dll!arDa in eeu worden verkocbt.
, M. O. MAllAIS, 1'~8lllmeulair· VOORTS:

Slelllnbosch, 14 f.:b, 1873. ~; ;
• ' I I· ; , J. WBG~, Afslaá~r.

• .' ~ 1

.,,,,,,,....,,.,., No. 158,

BEVAT 30 K De ,inhoud is al,
"Ol;(l : De KOl! .-D~. W ROBIIJlT-

SON ; ,Aan~ondiginl!: I het herleefde lijd-
schrift. "EI pie" ; B, irC Ne.lerland over twer
uitsprake" der SYlJodale missie-s-H Luw
over het jongsIe Werk van F &rR~US.-Be-
noemleg van Dr. A lOt Hoogleeraar ;
De t.!odeJl!e Pre.rivant, d H LANG' Ver·
seht u .. mii.dren uie', doo' MJ B. (Kaa.~8tad);
Il oe dil. P Ht: ET over .trenl!~rt chl.inlligen
oord-elt , Zwitserland , I rbergsch adres aan
de. J J KOTZé en hel ft oord daarop; Ver-
sldg van den Ring van Tu h. Prijs le. j per
Jaar 108.

THEE en

DE Ondergete-keo den ,
,an Foochoo en H '

Congou Thee. iu half-kis
Souchong, uitstekend
Caper Thee en

Konfijten

VERSCHE
Al het Losgoed aan den Boedel behoor,ade,

bestaande ill differeDte, !IOOrten Hui8r~ëI,. KI .•tell,
Ki.ten, ' Tafel., Stoelen, LedekanIeu, :aeddegoe4"
Gla8- en Allrdewerk, Potten, P.nnen;' eot., <4'nl':.,
een groote kwantiteit Boeken, Vaatwdrk, S~id.-
gereedschap, VensLer!, DeureD, Ploeg"D, T~i~ell,

De Ondergetee

300 Zakken
Ta Koop te 28, St. 1T.,nr.'putra.t

J. G.'

.~. ,

P~~li~ke Ve ..kq~pillg.·
~~ :; .~ i

Op Din,sdagj lSden. aa.nst.,

ZAL \'00''1' rekeoin>( des Boedol."~ ,an wiile.'od~n
heer N:A.N KOJ on tlal!'elatei~· Weduwe, ~l-

hier publi~k. worden verkocht, $ i' :
Een hecht Il'bou.wcl WOONEfTIS en da!lr~tl

jtelegen HU'URHlJIS, met eeD .Goot Ituk 9u~.
bouwden Grond, rijptle ERF Nt.i6, gel,,~el1l lll'-
sehen de. Kerk- en Rliebeek8t~~II, op beid~n
tiont mak!!nde. '. ~ , '!

Dit Eigtndom ls nIet allee~ "sngenaam ,doi
eene Pri"lite Wonill~, ~och ook} ,zeer voor~eeliK
voor elIDig'" betigheid g~legtn; a~'lelfs nabljhe;'id
bij de: Bl\dell, dill w~ldra in ~"lmlakte . o~e
zijn 1111leb,maakt het~elve Retdhi"t voo~ epu
Hotel, terwijl 'zijDe lil(~ing tu,~~en. twe~.~oo(J-
straten, v(lor eeue. hndcl.belligheld bIJtoD4er
kali w"r":~u ~nbi..,oklll :; . . i ZONDER RESERVE,

Dil E'rtis goed ~oor~en van }Vater. : vu
Huisraa.d :-AI. Bed<len, ~ Kasten, +a{~s, 500 'Mud Z.. d Haver,

Stoelen, ep .sl ,erder ~al word,n aangebo~cn'i 100 Do. Ro...... .
· . .. 100 Do. DOl'S Koreo, (on'l'atbaar \'0" Roelit)
" J. C. W ALP POT, 1 l Ge.s.v.ID,: 400 ~erino Schapen, Ooijev, Hameu, LamIJlereD
.. ,C. VA.N nl<' EYSE'" j Exe:rs. i _.' om de koopers te filerienn.

Mal.ae.bury, Feb, 2~, 1873. ~ . ! ° ,50 Aanteelbee.teD, Melkge\'end R~.

Ai H. MOOR~EES, 4*lager. : J. S. VAN R~ENEN.
_:______;_--~-iT .. -,~ De Heer J. G. Steijtler, Vendu A<bn.

Aandeelen! tel! KoOp. t --------""--
•. i , ' '!lgemeene Boedel en Weeskailler.

PER T~N~~R. i'
! } :

tVZ., enz., en
EINDELIJK,

6 O!StD, 1 Kot, 51 Schapen, 10 Ro~ken, en
pogst van 4 mud Koren en 4 mud Rog. .

L, ALEXANOER, 1 EX';cll~u'ten.
P. u. LEIBBR!.N OT, j ,

1 Maarl, 1873.

HOfologes !

,10 Maanden Crediet.

DE OndergeteekeDde zal r.ijne }aarlijklcb
V Illkooping op Cooterberg ho.uden op Maos Zilveren Lever

voorheen £9 lOs.
Matil Zil veren Lever

voorheen £8 lOs.

VA.N

Vdjdag, 14 )Iaart aanst., .

VAN
" .,

k en Theologie.

George
Publieke Verkooping

DE Oodl!flteleekellde. ideze rek~ng weDseheJde
hf tC: ',sldt.n, .zal iTenders;j bnt'angen 'o~ 3 VA S T G 0 ED, GEKK'?nOneK,,'fE en Ra. a _.\',',

ure des v!lmirldags oIl ZATU~DAG AAfSlI'., D

8 MA-AR'!,'. ,oor d~ .olgeodt! Aarreelen, nl.: i TE GIW!lGESTAD. Gemaleu \Vj,looil, Dr00te Roode Mellie
51 Kolopiale BaiJk_,láatste t>.vidend ~2 ! 0 Stop \'t r\\'. Lijm, Lampzt<artStl. ill VaJilje.
25 Zuid .Mrikaansch~ d~.r 1 16 Op Zaturde.g, 16 Maart' unal, Gróe~~iBt!l.Buwe en femeogdo YeJWeD, in

~ Deze is de fgoede ah~e Zuid Afd· Te 11 ure 's voormiddagst Kook Ka:chds ;
kaanscbe TI'wk, in de St. GeHgestraat, ho~~ ZULLEN worden Terkc:.cht voor rekening 'l'o.n~ E"baDks' Patelite S,Jijkhs, 1; tol 6 duim
van de WaIestrIlat die ong~teer £36 a~n den Boedel van wijlr.n rl~~ bper WILLI~M DU:; W nter Fi1reerd~r~, v,'ro).terde soort
kapitaal toont, én: terwijl fV v~oniéni.rg TOIT Il AKKER, zeker Genef!.iJk WopIihUlB en" Raamlljn.n, B ind."lijntln, Winkel Zeilgaren
maakt ,oor Bet rel;l~rveforild~, 6 pelc~nt Gronden, gelep:tU i,. Il. C.ledonBtrnal, No. 3. le; Zagen-Pilt, Dwars eli illan<l
Dividend betaald op 1£30. ~ i . ! George, ~balla ucwoolld door de Wed •. H.JIR., Schil\'en, Timml'r,r,a,~, IRa. k en ,"arm
20 Kaap de Goede Hbop ZetUssurantle, ; KuiVers Jointer Sc1avl'ii, ~!'ssen enz.

rnaatschiappij, 18ats~e Divi~efld 1 JO J. Q. PI~~!~~~rNbatief. IJzfTen Yarkens Tro~~~'n, 2, 3.11 4 ,.oet
(1871 Di~idend bp qeze Aari~elen £~) IJzeren Staofl1ewigkll. ~O, 25 en 15 lb.
18 Equita,ble Trust- ~il ASSU~~lItiemaal~ KamorgrboU'll'en, KaApstad, Vtrtiud Bottel Draa I, Il !Itel W 81

\ d "1 d 27 FrbluariJ·., 1873. Koperen KlItei! en KuujrurenschappiJ'J Di,vide~ voor..,! ver e e0
1

i B I I'0 ,', o,ste wareD-Scbil'e" 011 Huis. ,
jaar . ~ . . ~ De Heer M, W. Theunissen, Af3J.a,ger·':1 IJ I

44 OosteliJke Provin~ie Ba nH de in~ ----~--~-... ltrmagazijoeq, Grall'straat.
zetprrjs waarVan i~ £10 !ter ~!lndeel '~I' -- .----
gebas,,~rd op het ~aatste J1allThJkscbl'l KA.AP DK GOEDE HOOP ;1 VOORSPOEDIG BE~1'ALJ,F"\ un epn we'-'

Rappptt dat ean; alle veïljezen I'e~ i Landbouw Genootschap. .',1 ,~e8ci'"yell Zoon. lI) olJtJtrd.g, dl'lJ :2isttD, .
einde maakt, de .Aiandeeleh Iten voll~ , , , ..~ de gehtfde Ecblge,.oote \' Il ~

£12 lOs. waard mlaakt aa~ IKapitaal, ~ J. ~. Da VILLIERS, A.M.t.
en 'v'oor bet ",ederop~eplen vaq' KENNISGEVlN<J:. i Paarl, 28 Feb., ~873. I
Dividenden ,oorbereidt. j i

.{ E. J. M.~SYFRET, i ' : ~

, Al!Z~meene j ~n Sped.ale.· DE Verdaagde Vergadering van vden rat i OP deo 23sttn deter ~raden de Engelen . £
v, '1 T wordeu gthoudeu BaD '& Genool.8. chap~·Kan~.· 'Vredes 008 huis birjllcl), eo ruk. ten w,~ ~ r:

.Agent voo,. liemand did ._\
I i toor, iD de Kaap.tad, op .' O"le lIarLen ona. tee,jer, s,l;JiefdZOODtJe, SER' '.\ ~

afwezig is. ? I ., T "12 'SI 1873' DANIEL n& hOCK, la .~U ouderdom Ta, .:
Er wordt \'er.zoc* dllt ~~ Tendens ~Js "oensdag, li. aart ,i maanden eo 15 d8jten, 41ep betrew:d over hd

zoodanig '\'Iorden grmerkt.\ 9pdat 11.if n-Ïet Te 12 WUT 's Midda.gs, • nrlica, doch, wat de H~ doet u welgedaan.
e•.'rst den, v.oltJenden Maan4ag worde(l ge- ., ~ .lt P. E. ~{AREE,
operid, ",~nneoer de ,Aande~~n, de· T~nd~rs om het Janrlijk_s::he Yersblag in overwegihg té: ~. E. MAREE,

, .. • l·L td' II nemeD en voor :'l'gemeeue etigbeid. ' ("tb. D" K""").waarvoC''r zIJn aange~lomen,:, ~rs on ~u .en , 1 II> .. "" ..

worden toegewezen.' T~n~* moete~ d:eo i R. Lil SUEUR. < Doonljt'slrraal, CaledonJ
gebpdeu prijs naauwkeung ~~eveD. \' l~ Feb. 1872. 2G Feb., 1573. ~

11 I
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eo

. I



va.n interest llél,WJDa.
van regtswege waren onoeroenen
som Uit te betalen, nep voor
all getuige op den br J. E W
weerders, die de volgende vo,~klil.1oiii1D'
-In Febrnary 1869 badden ..-r'>n:n ... >n .... n

daar ZIJ verlangden- dat met
kerk een flan vang zou worden "p.rn..,..1rl~;
dadelij k en de rest over drie
betalen, maar de curatoren weigerden.
de akte nog DIet gecxecnteeru was,
welkle formaliteit de CUl'I4toren, vol.gena
ren Vlll) sen hunner, den heer !Jaw,
tlgen statua als zoodanig hadden.
tus van datzelfdo Jaar werden do
door den Ml\Bter opgeroepen om een
keuing 111 te dienen, maar de "U1 .... toean
zochten hem daarmede te
bescheid zou komen op eene
stellwg van snpcesslen>gten op
Die memone ,\ erd van de haud "",."",i>n

rekening wgedwnd. Aan 't
't begin van 18ïÓ stelden do e:l;'i!Olllte'lll'Enl
het gold m de bank te storten
curatoren , maar dezen maakJj6Q
weder om het Diet bestaan derr bewo,ate
en toen eindelijk die akte geroo<l en goepg&-
keurd was IU Apnl 1870, wei~erden twee der
curatoren haar te ooderteekollen, omdat het
regt "<iel curatoren op interest met dáarm, ge-
cocstateerd was, eeue kwesbie alO toen voo~ de
eerste maal werd opgo\'<orpen

De hoofdregter eeide dat de zaak heel .een-
voudig was De executeuren waren ver@igt,
eeae acte van cl.lratorschap te lakn opm*en,
waarna de CUlatoren het regt hebben te zeltgen,
" geef ons het geld met al den daarop. vétJoo.
pen interest." Prima faJ/IUJ ha.l3den de curate-
ren dat regt, teuzij de prokureur'generaaL zIJn
speciaal pleit kon goed maken.
"'Regter lJenijsseu achtte het tWIJfelacbtig of

de carawren regt hadden op een enkele- 81X·
pre"tI t ge- 'h t dit D hMlnlrD'Ven,voor de bel<wa vm- pence voor et e;xecll; eren er li' e e eer

g h-eft geboud n Haw had zelf guze~d dU,t de ctU'atoren geeu
volgende "'er ko" wettig standpunt hadden, dat de execureul'en
leo, zu l~n er ,eel het geld DIet kenden uitbetalen en de cnrato-

en kooper. ~lls van ren het DIet ontvangen, alvorens dat doku}nent
IIJU Sed«r' m'JD geteekend was Eerst als dat was ge8(~lIed,.
n'ge donder$tormen kwam de kwestje Ier sprake 'l"an interest VJW ei
II!(d hebben ,too dat d bId
-rblijden U~n kan I een Uil. er te epa en ag I' d:! h
v,art un o,os land Na nog eenige \\oordenwláse log zei!! et
ung n8"~ ~rvell eu Rof de Uitspraak ID beraad te zullen nemetI.
al vHkocht wor lt, DONDERDAG,27 FEBRUARIJ <

P" IJ" , b.lastln
dan Vl)~rbeen , en

te bUil!bllJveb zitten
sp~kulate)lr' koulen

priJs .oor nun graan
t)ortwILa.IL8clila.!lJ)11gtUotook gOed a .. n -

werd door advokaat
der verkooping daar-

,nou'WV8J1Lr WIlS gemaakt, en
haar aandeel

I•• , D.i~1a B. L. .erk
• ZAL mollPD 'fOOftIli~., ten 10 iue worden jle.

,!Mld in d. HoeadGitach8 OIl .' &Tond' ten half 7ure
ill •• Bollandaobe taal. 1

en ge,n vaten
'foor: kIlIpe. -D, i()lllreb~""Il !!ltn beer Be,)l.t~eJd r_••'.I.....
'IvaarltJIt 'krank;

b$tte doen
een: 'BaJl&M' "eJ~o"IClell,

lieve,., ltOÓpdrs, en eters,
en dat d:e, kooplus~ n
bewlJlen Cfe .olllende
£7 1~s.• ~n scbaap
9d pe~mGtl RUIID£60
het booWltebedullllUlDer
BilllULl'g~m"'''t. Soh'Jnt
gelIJking' .,et.- betg8~n op
Wijze 'Verzameld, tin 1'..u
~ladeQ ul'jlleld wo' dt,
merking dllt Riebeeks
~emet!llt~n der Geref
genoeg, laat Ik nUIt ver"el;eu·
om een pl4ats)e bebt, en dlJl
den" ZI] ~~eft gedaau h liJ kou!'
f01t4enC

WIINB&\G, 28 FEBau ~'RI,j!,-GI.teren
bet g,lootlilu deel onzer Geuw.nte U1U
dag, .......de dog \n~rop de B_ta&r werd ... neuneu
beboefe d~r Kerk, die tOO IJlt- als lU'II'end1g
hJke r-p .. tatl~ oudergeet -SlIdert I!eulge QJaan.Ilen
waren veJe euaters oneer Gellleente
IJ,erlg beliig lteweesL III II Werk~·· ..,I."I,,"n ..,.n
Wijnberg lell huise van Zr. Wolf
j:h eohtg~lIoote Viln onzen DI.l~en
te Con8ta:ntl' bij de hUIlIUOU. faUnr , 1. Wb uand L iuW A soen, Ue
g~houden rn de lommerrlJ\:c ~reYen nn
Itr.kte P,atonegrondeo. die be"'lhg ile,liFI&De.,rll
... ren met tal nn vlaggen Onlu grIJ
Dr. F.ur" seheeu met Jeugdigen moe I

omgord tij ZIJn, te midden Yall al de 'nrg
die hij aa,lUwendJeom bet groote werk DIet
ml8lukken, door geblek alu b~hngiltelhrig
ZIJde, ed de zn~t<l'8.-die ~18' ,lleen
ook gebeden hlldden-ZlJ Ill" ID ha
miJn 101 ,It~bevell leder tloeb, die op
kunstwer!k h>\rrr 91ugtlren ~"d8ch uwJe,
bhkkehJ k lot eenon handellllllt dil
koop.te,s g_dreven -Eien~ b.scbnJvlng
vau de pr"cbt.ge daWllhll-~Wer"ell' van d.
nu E,¥.Z, hn de f,(.~n e perzlltkeo, en
vruchten ~n groenten. v~n deo fiJneu wIJn
18 beHaald onmo,,~I'Jk -f)~ uit,ola.~was IIller
gend.t, tegeo 6 ure p m.lw'" tT reed. Ca
ku -Ue h8~r Moller, die vllUlgel09S ZIjne
ala llblll~er Hrleendll, bt>ef 'lCh w..d. z~el
De ]lllstt! opbreng~t der ,. Olldurol" kan
Illet meldIn, maar dit IS I~kilr, dal na
onkoston tnlll"t .. s £1'.0 S~r hn bale
zal koml!n.-ZIlIO be ft del ij.eer dali
ons be ..tjzen, dat H-J II de I hporder de-s
nIet beschaamd mukt dej(lln~n, die op
trouweu. ZIJUnaam z'J ~ePJezeu I -

POLlcu:nOI' -()IR2Jdlgl "nd nn"AI~r .. "d
Sch.Ungh1 op de be.chuld.g nlJ van op eer.
voor bUI.huUT dIe hiJ aall\E'JII hUisheer,
Simpsonj opperman b'J de IK •• pst.dsc'le
kru achIlldiK W"', deu da~m te h.bben
door b.t «oord" October" fe were.uduen In '/
ber," doende hIJ het aidul ~oprkomeJl. alsof
laatat~enoemde maand hadi b~taald, terwl)1
slecbu 'foor 8el'8tgenoemc1d ~.d gedaan.
Simpson. Yerklaaf'de, d..t ~e beschuldigde
Yanhem had gebuurd ID de: \\' IClltetr&at
7s Gd per maand HIJ w.a. gebuge huur
rebll'nJj Yan 1 Nonmber tot 1 F~brUlar'J
daarvoorged"';'l'Aard 1'080'de taak dlend
bescl1ul4lgde eeoe kwitantie Ilig dulUu,
moeit bllJk.n, dat de bunr vC)orde maand
'1\ as betaald Volgeu~ der:«j k '"
r.IJnebunr ton maand voorUit bcb
geeI) b'J nOOit had gedaall Op dE
oorspronk,hJK geat.an "Octob ..r," rn dit
onderd in .. No'ember" G. SlmpsoD, de

Ë
eJ• SImpsou, de vrnUWvan denlaataleu
8t1~den dlrns verk laTIng De h~.r
aJ(I~tralibkl.rkl .ztlde w..t meu dUld.1
p de kWitantie d~t d.. ve ao~enng was

gevangqne zeldo dat biJ niet rchlllJlg WilS,
slagter '1\89 nu ambac~t, 2~ Jaren oud
tt!r tere~tstelling vorwezenj docb
een bor~t t.;t van £JO rWoenld"g ...e
Edward La'ldry. kuk aan bbOld tall de
op de ~ebcbuldlgl!lg' ~ll veri:lu18t<lIng'Il.O
vOO«-ra.d, d, r .an de bdl".uulDg
geven, dan haar toe" wam. HIJ b.Kolide
en de m."lslr ... t veroordeOljd~ hem tot do
van, £J, II) ,de dit oll~eVller het
het daar hOlmwpgge::evellt', zoo als
den llapltem zeiYen werd !leach...t
MO"18 aloud besobuldljl'd Va!, .traCbare I
hebbend1 b'J geene bebqorh)ke bocken ~
De heet C. J. A • Fick: nrklaarde dat de
dlgdo ~lIItrent negeo Jarell geledeo met ()
ha zake" had gelre.pft D. heer Kal'1ltel,
tegenwoordige veDnoot, .,.a~ toen klerk biJ
1\101 ris zelf was toen ban ..~luar IU vee en
Sohellilli plagt hem ge d voor te Ichlet
algemeen Hrbond Mbn is '.1 kocht
Schellhl\ en bezor~de hem klanten, waal
aallld-el iD de wlUst.n kreeg T >en de
en Kars\el de zaak o.eroa~en, h.elden z
betrekltlUl( Ulet Me"ris aan. Voor dien
lubt~enoemde eene groot. plaat. g. koobt
stetl1'l'Ir; doch bo,endlen had biJ liog
dertad, en bandel Je III allerlei lirtlkel
,ee, J,>"lltdenen karl en Hij hllnd
zllne el18ne rekenilIg met St He eua
land, en wos volstrekt Ulet, MO als hiJ
beqlende. Later zond de flrwil den
naar St. Heleua, om de noo ilg1
m.km voor de nltvoerlng v_n haar
RegerJIlg, voor de levef8'1I18 van
Hll, Mortis, bleef dRar drie maan
teruikoltlst bood de firma ijem eene
£100 Rato,doch hij zelde, dát hij hever ee
ID(ie ''flOst Wilde hebben, 100 als hiJ un
bali gekregen, eu eindelijk: werd hem een
d~.l toege.tuu, !Dlts hIJ hulp zoud. ve
neef vee werd verscbeept. 'roen 211)

Itlll) le:cónnectle van den IRlolvent
bad dez6 bun yorzekerd dat biJ
het ,oorge.telde verlland vali £400 te
be:d bUil op lIJne pla..ts een groot
loeIJ"~ enz. getoond. ile beschuldl
In hunu, dienst gewees', hij had allee
heldSC'!)I~nectlemet hem, waarvoor hiJ een
de winst kreeg, doch, waboeer pr door
menIIJk Illeta \.erd gedaan, had hij zIJn liJd
eu hllnd&ldtl,even al. Ieder ande e hanJel
de lekwll,tlalle no besobuldlgde's boenel,
loos IUIolve lt WilS, wi'rd geeu ret;:.nschap
1'1Wde ~aten die hl) had gat0ond, III
d" dat LIJ die te ~elde ,elDaakt en het
had HIJ bad getworell ~at hiJ geen
gehoude ,d~b t!etul~e Keloofde zl.llu D
wel'1'pOral, omd.t toen IIIlj ZUIlen
de!den10den 'foorhande!., de bp8cbu
geilde muodohjhcbe rekelllDgeo
UI~boeken mot!sho ZIJn op,emaakt. H.t
gehIk dal hij zlllks Uit ZIJU gebeugen had
Getuljje geloofde da~ de b<>e)lenmet bet een
ollihehqQrhJkeoogmerk waren ferll etlgd
Ken De heer Pleleraen, secretaris van
ka'uer~ tlwOl!r, da-!;de bescl!.nldllZdebem
dat biJ Jl:ee~eboekelI bad gebouden, dat hiJ
K~n hulp had verleend biJ het opmakeu
bqedel, I'n dat, Indleo bij, g~tnlg·,nl.t wu "'"~<.""""
dQOr de heern FICk en Kan Lel, hij
I'lIkeDinl bad kUJlnen uhmalteu. lht
werd IUJ,geateld tat UIJj,gldai, wordende
d.i&de,,,der borgtogt outalagbu.

PO'rTR'KT'f,&D K.pt. Mill .. ODEenonder.Kole.
't'Ind~ lIIfll is cle Zlll9an nn

Woed.". de ~ultahl. il apP,ê1
de1lÏtlp~ak tan he' OoetehJlte

NINO DlIT, 'WOaDT N<>?IT J:BN aUL-
EClW.-I,III:ut Retrf'fUlg heef'lee¥ .d\'lerteJitJe

re"lu,t-, M.!It!Imtil" waarin tende" worden
regt .m lf. eikeli ID den Gouver.

nementllfulD te rapen tot ao .lnDlj 1$76I Bezlu·
D1gwgNO S , "'" I

DE SPooRwtOWIIBUIt.-'Men 'ernl"mt, dat de
heer D.lIu, d~ Supmntelldent"" dwangarbeiders
... n den Ze.b~ker, lalt h~ft ,eln1'g!ln, om allen
dwaniatbeld.~ d18 worden ont "gen. &&Il te beve.
len naal"WellWgloD te gaan. alwaar lit wl!Tk sullen
ontv.ng!!ln u~ afD 'po~r .. tIJ tegen trle tbilhngs
por dar. I

£6 VOOll !I:Jr RUPPOND.-In de Ml'Ireantue wordt
eeDe beloonillg van £5, behalve nog d~ w&arde nn
bet mUlIJbI~ult,aangeboden voor cle tq_rugbezorgillg
vin ,.n geatol~n op Ollderlcheldeoe Pla.atsen door-
boord balf~, en 'fOOr informatie I leidende tot
ontdekking nil dl!Ddlel.

BlaSCJ!oP f,toa.\N.-DtI. hoog_f'll'lArde heer,
1'roeger ~oemfCh Xiatbohlk Biasebop ..an Graham.·
.t.d. dil thanll1n de~elfJ. bttr."klog werkzaa~ II
op Nieuw Zee~Dd, II door den P.UI belut met het
beetUllr van het b.lan~rIJk, bi.dolQ W.lhn,ton,
bUiten IiÏJoeilt;n lJllldolIIDunedin. Dr. Morall heeft
door d.-a bell(lemln~ bet geestehJk toelIgt ollh&D18D
onr oogneer 1240,000 Roomaoh Kathollelten.

G~E VE~LIgZEIt,-De Br« mel41t, dat in b.t
dIStrikt Riohmilnd 1'eellOhapen IIIJIlo1)lgekomeo teD
R'l,ol.e 'fan a. laatate regeDI. .K("u boer, n.blJ
Zeekoegat, dUI!julat gadaan bad met seheren, toen
bet bf.~on te ~gefleD, verloor MO ,tules, een ander,
nabij Tafel'>erlJ, 1,)(0; d. bter P. ysn der Merwe,
1'an Rietpoor'1 tao, tn de heer M:. J. PrewrlUl
160. I

DB DI'u(ANtnLD~!(.-Een delver Norton re·
numtl,l. In njn claim op Coleaberg KopJe, d)t' b~n
yoet d~ II. v~rdropken Jlevondell. HIJ WAldaarin
Kaan bladen -tpe paardPIekte filet op d. lIelverlJen
groote nrwlluRen &lO.-EdD sterke regf'nbul bad
ten lI'eyol!;e t een dam un de Zendlng.latle te
Pniel brak, t ri lIevolge wllarvan 900 Uit eene kud le
van I,oob sc ~n yerdronkeD -Het pro.pectus van
cr, Tr&n8vaall~ Daamlutveld 'rranspo,tmaataoh&ppI)
III gepllbliceetl. HIJns .1 d. aande.leu ZlIn riads
geplaallt -Mien zUlt verlange,Dd Uit Daar de
beloofde Con.tltnhe.

DItU.(1'EN,ZI~"Tg.'_Indn Gazetu van gistpren la
eene CltcUlll.irli'ferschenen, waarin H M', Minister
te LIII.bo~ ert H M'a Gezant te ParijS, alsmede H
M'. Contol Generaal t6 Pestb. w Ilong.rl)e, de
a.odaoM de~ B'ltacbe Regering veltlgen op de
venrueatlnge'!_ iu de WIjnIfaarden aanlterlgt door e!!oll
lnaeltt ae Ph~a oa&ta'ru ~n.&md Ue RaKe'
rin. beeft nd meer d..n é&oazlJc!eb.~gt olltnngen
omtreD$ eene laiekte In de koloniale WIJngaarden,
die 1'roeger nl~t bekeod III I(ew~elt, dr>cb III Dle~ In
het lJe',it nil voldoende bijzonderheden om te
kunDe, beeh.,eD, of de daardoor ... n~rlgt<! yerwoel-
ttngeo del1clflle lijn al. die, welke de Phyllw:era
unngt. Defbal'f. hoopt Zij, d..t WI)Dboenn en
mdl!reu, die .enige ongewoo. Ile_tevdrachlJnlielen
un de wljnlltll.kken mo~n bespeuren, Z<lnderult.tel
een Qlt1'oen~. beac:b'j.lng durvan a.n de Regeing
&ullen opzeni1en, tegebJk met monlters vin de
.aDgetute dailen.

ST!DELJlXk !UA.D.-Woenadag bleek PeO batig
uldo in ku ite elJn ....n £3,439 3s. lOd, op de
.Igemeeoe eIt van £3,872 2a op de b.leenlngs.
rekening -Het raadahd St.igant kreeg 'ferlef voor
sea weken, oIb de hJn der Blnnenl'_udscbe 1'ranll-
portmaataebapPlJ te' gaan tDipektereo.-Op aanbeu·
hng vao de CommlS8le voor Pubheke Werken werd
dM beer Jail Bmnk verlof glJ{even om melt tQ

laden op lpoqrwegkarrtu op Zijde 'Van de morgen·
markt, mlt. ~lIet meer dan eene kar per dag, dIe
gedureode dm dill onrdekt moet ZIJn, zullende
hem Yler eo "lflntlg uren 'Vante ,oren kenol8 wor
den gegeven; ,cdlen daard<lor overlast mOllt worden
yeroon:ukt.![ D. beer L?uw gaf Itennls, dat hij de
resolotte lD~enlenlng Ion brengen -Ef werd
besloten eenl~'e ,erbeterIngen tot ,tand te brffigeu
lO de Orull at. beetaande in het opbooi[eo der
straat 'foor d buileo, en daar1'oor £1 IJ Uit te Ilenn
-Een voora(el 'f~n den beer Stlg.nl. om den Secre'
taru te. gelastIeo, de ,eracblllende Brand.asur.ntte.
maatechapPlfen te verzoekeo em lene bijdrage ,oor
d. stedehJke br.ndweer, van wellte ZIJ zoo.eel
dienst b.ddeb, .af unieidinIf tot eenlae dllOn8l!le,
doch werd ~en .lotte aangenomen. Kort daarna
verdaagde dt Rud. I

IN DR vOLGENDEINSOLVEErE BOEDELS werd
Woenadali: rerlliiideriog gehouden :tHenry Toolh
& OOft eenUI wa,rop geeo. kredlt;,lIiren verschenen
en lIeene 'Ilordepogen werden I~Jledlend, J J
VolkwIJn, eerate en laabte, vordermg.n bewezen
ten bedrage' VaD 1£186. { •• 9ill.. en JfW. :8ntbln tot
l!eOljfenCUlatbr 'ferkozen. BesJote, dat de los~e
gOl!d,ren dadehJk worden ,erkocbt, f.m eene maand
buur te beMt:l.reu, en dil in801'fe~ta aan&oeli: Olli
zIJn qUI.raadiaall bet goed"Ind"n "ril deu curator
word. ~'f'r,41taten. S.V. nil Br.dl,d.rne eene ve' dere
vorde Ing t~"e~)l ~e" b.dnge van £35 ,8•• loten
de. 1"8OIttn" 'nluw bet hUlsrud, "aarom Elj had
Y6rzoeh~,t04jte .taan H ,8aaoett, derde Besloten
I dat b.t rllopportnu deo curator worde alnge-
nomelI, 2 Idat ri. 10IIe goederen 'lfordtn .,erkocbt
op 28 dezer; 3 dit no de huur v~n het hUla be.
wooud door j;I~n1I1101,ent,worde afgezien, en beZit
daarvan worde 'pgep,en op deo da" der yerkoo·

dureDd in moeiJeli.Jkhed.n te zien verkeeren, pinK;' dat deu lD8<lI1'entzekere artikelen hUleraad,
t(ebeel eo al van de arlntrage weu.chten af IW&U9m hiJ bid ..auzoek gedaan. worden to(jgealuu,
te zien en Sir H. ,Barkly te verzoeken, eene met Illtzoud!l!lng van eeoe eettafel en zes stoelen,, 1 h h 5 d..L de,! enrator worde gelaat de aktie, door
Yalte greosllJn te be pa en tlllSC en et ge-I den beer FlllIer tegen den tn.olv.n\ IDgealeld DIe'
bied Yan Wellt Gnk waland co dat van deo te nrdedlgqo ; 6, da\ deu ID80lvent worde \'I~roor-
Vrijataat. loofcl zijne lICentIe te Termeuw.n en ,oor elielI

Tot zoover loopeD de becigten, welke de rekenlo, le ~ndelen. ~
FrWM onl mededeelt omtrent deo Raad. ~CBUD5&EDII vU' Ds. R. SU.lIID.-Oe Af·
Da' de Raad het toege"en YaO het Uit'oe- eeheljlarede door den Wel.Ee,w heer Shand te
rend Bowuad tegeno,er Sir H. BarklYI uhi. Tlllba(b gelauden, op den 17den Sept 1871, na
m.tum naar aUe waarsclll)Qlijk.beid zal goed- .. ne E~angj,L\ebédIenlDg IQ die gemeenle vu rmm

., d _.l .. 35 Ja.ren, LI onlaug. gepubh~rd De tekst. II 1
keuren, 11 DIet 'b!e~r~em euu. Al ware hij Cor.! 23 en 24.-DeKenen die den w.ardl~en
ook eeD oorlogapohtiek toegedaan, dao koo onden Leer'ar kdnnen, hebben niet nO noode h.t
bij de b.odelinge~ zijner eigene Regering berlgt te on,1t1'anlt.n,dat deze rede keroacht.ig eo,
niet gaan omverwerpen. Maar 2.lJne IIt.at- In de hOOllatamate, regt.lnnlg IS. Het thema 18

k
d' . ld d hl" Cluv'''' 4 f1ek,.umgáe de h.ooJduuwud tU,. Eoo.nge.

uo e 11. met ee» "an ge,!,e , oe we een luprldikmg'." en dit onderwerp II op etOe korte
.. n taal geduld. DaanD ligt de kracht doeh krach9ge WijZe behandeld. ....ng.anlie Zijne
der Vrijstaauc:be Baak. prediKing ~ het alJlemien heeft U,. Sknd de

.. vol~de INtulge.ni. afgelegd .. Ik ben mlJ'elven
DIet "ewust, d.t Ik In den loop m~Jner bediening,

MAUlIUUJly.-Vao dur wordt het yollfenda een Ifeluilleerstuk In bet Evangehe bebelad, el). met
.,.meld .-H.~ wH onl zeer .. DaellUm den Eerw. de zahgheljl verbonde, beb acbtergebouden, d'8.~
Proponeut d.a TGlt .Jhier op IL Zond.g lweema.leu Ik hAlt Il niet IOn verkondigd hebben 'rol de diepste
'fOOI'OB. te 51_ optncleo. Alleo, 016 bem hoorden. verborgeDb~en des gelO')fs toe, beb Ik u hetIleen
.. areca &rer iogenOl1l.u UIOt ZIJDe leetTeden. Ooit d...&&ngaanj!el~penbaatd en geschrenn II. klaar.
.OOBeie ZEerw. d, Zood&gacbool biJ, en gal dill \ItJk \1oorg8llteld. All Leer&&l'der Geref. K~rk In
Inndereo ,roote aanmoediging. Del a'fond. oana dit Imd beli I~, door God. genade en de leeTing en
hl) de cl_It waar in laet jteaticbt -Dr. B.ce&rd 1.ldlllg delli~ili,en G.~te., de gaDiche leér der
heeft '""'. lOG ala in IlW blad vm 15 deler 'p g.&ag Z ..lljbeld, III hatnl behJdeniaachnften ter neer{ttsteld,
ns de ZmpA we~ £eme1d, lait. bad alhier na '1'&0 !aarte ~nlJeDQmen, en U en uwen kladeren
den kukd'Ud gMoc:1tI; h~ be.tt bet _bta tlJde.- rleerd."-pe rede III IQdrult Tel'SQbenenop 1'erzoek
liJ" ... deu NlkIlfUd ~llUU'd. (WIJ hebben nl.t YIDden Krieraad vin Tulb&8h, doch een .. ntal
,,1Il.1d, dal Dr Bieoard he, bad 11_ tiD& Jurtgaatl es:.'-pl .... n!zijn terkrlJ"baar gteteld biJ daa Boek-
~ pkoeht, na wlltllD ook Diet, dat het &&Il Ga& bandeilAr ll,,~,u... Ibl~r.-De 1'1'lenden un U•.
litPlI... toebeftoorde.-RD ) Slwid :.allIIn JJChle.lI 8In exemplaar aaD.IOhdf, D.

I

~'ltZPI~tl'1LCliilseide dat mej Botha eeue
scheen te ZIJn, daar Zij,

boedel te hebben onto
daartegen te heb.

het Hof kwam, om
aLu.kje van den boedel té

K~PSTAD, ZATURDAG, MAART I, 1873.

DE VRI~STAAT.
D. Tijd hebben wij met den post vIn

Donderdag weder nie' ontvange". Wij ont-
leeneD derhalve on~ nieuwsbudget uit dit
gewSlt aan de Friend van 20 Februarij.

Het blad bevat .en inleidingsartikel in
tam~lijk ~t~ijkeft Ilijl, bandelende oyer de
apecsale ~ltt1ng vao den Volkiraad. WiJ
.. roUten daaruit, d~t de Raad op den ISden
jl. dSl morgeo. te 10 ure bijeenkwam, en
dat, wegeol de afwe,igbeid TaB den heer G
P. Viuer, die 1an«~ Jaren den 'l'oorzltter-
atoel beeet: "ekJe.d .. de heer 1.J. Venter tot
tijdelijk TOOlzitter werd geltosen. Om-
trcmt 30 leden waren tegenwoordiK, behalve
8 of 10 nieuwe. Nad., de verkiezingslijsten
wum nagezien en in orde bevonden, ver-
daagde de ~sad tot dea namidda~ te 2 ore.
Tijden. d. ~\1Ze klwam de heer \T1.ler un,
eo dese aanvaardde des n.middlagl den voor-
cittentoel en Dam deo nieuwen leden den
gehr:aikelijke'b eed af. Daarop werden
cJeputaUet aangelteJd om DJ. Radioft' en de
Ed;; Commissariuen vao Bestuur naar de
Raadsaal te geleiden. Weldra verschenen
de&~ beereD en bij bun binnenkomen Iton-
den al de raadaledeq op. D.. Radioft' zODd
dauna een 'gebed op tot deo Gever van .lle8
goede, om de_Go~deliJke leiding en den
Kegeo op de 'IerrigtingeD van den Rallo.
Na eeD. korte paQze I.. de heer W. W.
Collins, de V oorz~tter der Beatuuracom·
miuie,ae opening~rede Toor (die wij reeds
in onl vorig l'1ommer bebben gepubliceerd)
Vervolgenl 1aa de Secretaria een brief van
ZBEd. den Staatspresident, gerigt aan den
Edel Acbtb. Volksraad, waarin ZHEJ.
meldde, bet te belréuren, dat hij, wegena
zijne zieku, niet iQ Staat Wil den Raad de
'behulpzame band te 'bieden in deu moeije-
li]ke tijden, doch bIj vertrouwde binnen
weinig. maanden in Itaat te sullen aijn de
teugela Tan bet be,.ind weder te aanva\rden,
daar bij ge"Gelde. dat bij-:.dank zij eener

" genadig. V oonienigbeid en der zorgvuldige
behandeling zijner geneeaheeren-Iangza-
merbaod zijne gezondheid en krachten
&erugkreeg. De raadlieden wareo nstuur·
lijk hoopt verblijd over d. goede tlJding,
~le zij van den beminden Prelident badden
ootnngen, CID eenitemmig besloten zij, dat
ftIl adres Tan gelukwenaching aan ZHEd.
sou worden opgeateld en ZHEd. toegezon-
dell. Veracheidene lek tie. der openings-
~ede werdeD nog ~nprokeD en daarop ver-
daagde de Raad tol den volgendeD dag.
Des Vrijdaga morgenl te 9 ure kwamen de
kdeo weder bijeen. en zij besloten, na eene
tamelijk bef tige diacUISÏe, zitting le bouden
met gesloten deuren. Deze bleven den ge-
heelen dag gesloten, en er lekte nieta uit
van hetgeen verh.~deld werd; be bal ve dat er
eene tamelijk helbge redekuehog plaats
had omtrent de politiek, die meD zou gaan
Tolgen. Des Zat~rdagl werdeD de deuren
weder gesloten, en des namiddag. verdaagde
de Raad tot Maandag. Op de~en dag ver-
gaderde men niet in de- Raadaal. maar lO de
HolL Goref. kerle. De reden bier'faD W8I

de Tolgende: Het Rondgaand Hol, dat op
ZlP.turdag, deD I5deD, moest worden gehou.
deD, werd op dieD dag formeel I{eopend in
het LanddroatkaotoOr, en dadelijk daarna
-werdaagd tot den Tolgenden Maandag, om·
dat d. regtzaal weId gebruikt door den
Volksraad. Men moest derhalve een ander
gebouw Toor de leden zien te luiJgen, waa~·
in zij hUDne beraadslagmgen konden voort-
zetten, eo Ds. Radioft' daarvan hoorende,
.telde onmiddeliJk bet kerkgebouw ter be-
tchitking van den Raad. Ook op dezen
en de beide volgepde dagen werden de Zit"

tingen m,et gealolen deuren gehouden. Men
verzekerde, evenwel, dat eene 1'erpletteren-
de meerderheid .an den Raad teD gunste
eeuer verzoenende politiek wal, en dat
eeoilJ4l leden. lie.er dan den Staat voort·

verband nam,
lQ01 inaolvent wu.

Het hoC wal Tan dat de geheeie zaak
vol ongeregeldheId onwettigheid was ; doch
dat, dewijl meJ~Bo~a tijdens de verkooping
volstrekt geen beswia.r daartegen bad gemaakt,t
en het met wu ~\'I.ken, dat ZIJ toen Dlet
geweten had dat [de verkooplDg onwettIg
1vaa, het aansoek IOoest worden v,an de hand
geweien Geene orilar werd gegeven omt.re~
de k06ten.

BOnrJIIIJR" Z • ASSOCIATIE.
Advokaa.t. Cole \Ïlerzocht om de unstelhng'

Va.n den heer J ~ BofmelJr, als ClI.rator ad
litem., ten eUlde V$D den heer DeDljssen, als
Secretan. van de F' A Asaociatta, eene SOfll
tat! £750 te verkfrJgen, door hem v(:)OrgJl-
echoten op een t,,~e verband aa.n den heer
J A Truter, 4lll die ~weerd werd verloren ta

REllABILlTAtIEN zijn gegaan door tan'bestter De schnld was
R A Stretch erlangdo ZIjIle rehabilItatie op bewezen In des hElfren Truter's msolvent&n

TE GiIOO
j

RGE - aanzoek van adHlkaat Hodgeil, 0 C Perrihg de I boedel, doch de ~lIltle had geweigerd ae!.
aldaar dl' IlIlrll)k- zijne op aanzoek \an ad\"okaat Cole,!A E ,eriles te vergoedeni

plaats De !loor bel
Il waren \oor~r ffel'JK Smltsdorf do zUue op. aanzoek van e.dVbkaat. Het Rof Wllde ZIch ni&t met de zaak b&-

mo gc.Q ~eder Maasdorp moelJen en Belde, dal. de a.pphkant eene ak~e
ge 'Qelttn van Advoka.at Cole ,erzocLt om de réhabl kon Illstellen op !ZJJne Ellgene verantwoor'

rdtHl veIto Jna, ware" htatl8 van Thowa.s 'Vtlliam Fclton Dyke;: De dmg Het aa.nzoeldwerd derhalve vau de hand
plen, en daaIUIt \ hoofJrogter zelde, dat hICr een bool obft.chen ge~vezen,

IstrIkt IUden laatste" ,\ aren de adVOKaat moest dj:) 1I0ta; voorlezen :NEL •• STEENKAMP
n!telhlllr v~n paar' k h·1 cl Ek t L ; •De heereJlJ Muller "olke do legter gernaa t au op 0 app.,. a le In deze za&lc ua.q de Prokurenr.Gen&raal op
l<lndtll .0êr ..1 d~n tot overlevo lUg de!! boedels Do o.dv.okaat voor den el8cher en ~dvokoat Cole voor de ge-

pqgll1gen tot had do nota ecbter DIet bij zwb nlJ kreeg, daagden '
()e rijpaarden last ZIChdaaromtrent te lUfl1rmeren, en hel aau I De Proknreur.G®eraaI zelde, dat ID het Jaar

en J~ar wprden zoek den volgenden dag te herlJlenwen 1871 eeD e18ch WAlo lOgesteld door Nel, den
mel ~ ko eh_ De Prokurenr.~eneraar eIlJWgde 4e rlll\a.bili schoonzoon va.n wijlen Steenkamp. teg&o de
pnJ4en. werden tabe van J S 0 llr~nk execntenren van ded boedel van laatstgenoemde

to W~InJge n ren "de I.hd~ou wpro- JU ti '[OOTH & CO behelzende dat ~k~teatament zonde worden ver
d. hee~en tRauh.n Advokaat Cole deod, UIt llaJIJD van .enlge JlI.ettgd, wegens on hoorliJke eX8Olltle, (het bof
J awes RI-ebardson credIteuren 10 deze'n boedel (lver de £4()O aan was echter van oord Igeweest,dat het testament

clschen 1'erteWlDwlOordlgelld~, Aanzoék om de wel behoorlIjk waa !geëxecnteerd) Verder bad
aanstellIng van den heer E J .M t:lyfret tdt pro. l11JzIJn wcttJ.g deel der erfenis,nl 1.18de daarvan
YIslOnclen curator, daar \elen der baten der opgeelscht Nu h4den de gedaagden beweerd

lD~ van struIs· , .ol hoed be dde perste PrlJS firma-die fJlerbrouwers waken geweestr-van dat de 7 plaatsen, \.ft den el hooren e,
du pleIs", Viln een bederfbaren aard. '\\aron eu daarom:dade. slechts £5000 waa,xf waren, elSCher had toen

de tweelle aan deu hjk dienden veTkocht te 'l\orden. aangedrongen.op dne verkooplDg daarvan, en
EzelJagt Uaar de De l'rokureUl generaal bestreed de a~phka. aa.ngeboden het ee~te bod te doen voor £8000.

let op de ptiaats der be UIt naam, an de heeren llorrada.lle il:. Co Het hof had deze sak nn.a.r den Meester ver·
yeNoo ,~, $tond de die Clsehan tegen den boedel hadden tên be· wezen, en deze h~ verscheid&ne getUig-eO be

l &dd~v~~toonIng dra<7e van rnllll £1.!1 lij IJ lj beschouwde de treffende de waarde~'der pláataen gehoord, doch
soen e"'CI;...oop.ng ,., I' I d d h 1.1_ 1 k~en 1)e PrlJ.- aansLf'lhlJg van een PI OVISIOIlOen Cllra~or als aar eze 10 nnne ver~nngen vo stre ct. met

r B, Pulver geheol onnoodlg, daar de tvyeede vergt\dermg, o.ereenkwamen,ha4hiJ den heer RIJk le Sueur,
oveflgoj (een'ge 1111 den boedel reeds aanst.aauden 1\'1'oenBdllg zou een heer III den ~pstad, wel bekend met
ll"~Ty Hudson worden gehouden en dlO een curator kon 1CICzen de" aarde van va.stgoed, verzocht naar CalV1ma

de l\1anllllc, van I De apphkatlO werd \ an de hand g~\\ ezen en .Fraserbnrg te J-o, om daarover rnpPQrt
met kosten tegen do opderteekenaars derse!ve Uit te brengen. Dtze heer had de verachilIende

I
I ' pl!Ultseu bezocht. ei zich veel moeite 10 de ZBAkEr 1Jr1rte JOliN HAYES PARKER

Do Prokul611r generaal deed een ezc parte getroost, en hIJ w vsn gevoelen dat de Plattt
sen £12,555 waard, aren HIJ had een UIt-

aallzoek JD dezen Illsol renten Queenstowtaschen voenó rapport oaf:treot het geta.l fontemen.
boedel Parkcr had dlll,mn.n:teu voor eell groot het. gras, enz , op d"e verschillende plaatsen, bij
bedrag geremlttc;rd naar de mahlaars g!3broe· den Heester in~lelJd. Thana zonden de

_ ders Morgan In Engeland. Dne partljen>-o a laatsen voorzekdr tusschen £14,000 en
ARrJ lSf 3 de Standard Bank en Walllo & Co ~had~en In I ~l 5,1)00 waard zlJ '

meldlllg van drlo het kanselanJhof dlle ll,j::IICIlmgesteld ~n de Ad'fokaat Cole leide dat de vel"Weerdera
hem als Regter van gebroeders Morga.n tcr LekoDllug der !aarde altijd bereid ware~ geweest cl<' pJ.aat.sen door

, In het eerste be· I van do diamanteu, ter goeJmaklnjl van i!Vlssel. een bevoegd persootJ, te laten iiChatten,doch door
t ge~ne opga.e I lmevon In bun beZit "n UOOI' den IDSolvQnt ge- Iemand, die lO h;1t. I8tnkt woonachtig W88, doch

"'",,'O .....Q." de opgeroe hokken op de gebr oodp.rs MQrgan • IIde mscher had. I geweIgerd 10 te wilhgeD:
dat op r;lCbzelf al. De Morgans hadden -werkehJk geen belang Nu ww! de beer e Muenr misschien wel
de Ult~pl'á,lk, die biJ de zaak, ou vel klaarden rac4 daarom !bereid I een kenntr vaD de tvaarde van vutgoed ID het

met houdbaar ZICh te ondt'rwerpen aun de order van li~t hof, I Kaapsche, daeh vodrzelcer niet ID het Calvinia.
andere dlle -lJ, h~('d, ;:r ll'n o"k l!:IJu mOe" Het WfIR dus ~scbo dl8trikJ Ookl was het tlltlt de vraag wat

en pel!'soón ultgo !lood 19, dat de ovenge cre{hteuren tw;schen de plaatsen than.J doch wat ZI) voor eenige
Uit dei':elf,lc zaak belden kwa.men tcr h~strlldmg van do geilmgen Jlu'sn waard wa~~ Belde partijen behoorden

boeten betreffende, In het kanselanJhof 1\1aar op de blJcel1komst een schatter aan 4 stellen, dan kon meD de
don regter met va.n crediteuren had men daaromtront tQt. geen waarde der plaatse, benaderen. Het wsa ook

betrek1..-1pg I hebben beslUit knnnen komeu Het aanzoek w"f daar. Diet btlhJk dat orq1 den ",ille non één man al
derhlltlve verwo. om dat het hof eene ~rder MIt ge~n tër ver den anderen JedeIf de!' familie ongemak zou

.rp.11p.rllAl0$ op zekere dedlglllg der zaak III E(l~eland worden becorgd, ;opdat dle ééoo een paar
Het Lof gelastte den! rokurenr.~neraal zIJn honderd pond mter uit. d,en boedel Wilde

V.l:i petitIe eemgzlns te veranderen en m.orgen weer knJgp!l ~
voor te brengen JJe HoofJregter ïzeide, dat men de waarde

P R. nWDI"GR vs J Q STEIJtLER -okt a.nders kOD betekenen daD door eene vot-
en De edlctale citatie m deze ,aahwaatom de kooplDg ±' ,

.M Prokureur gcnoroal ....roeger ~wek dec" w_-d I Na eenige ve ere 'l:waads\t.ging IItemde
overlede; I thans verleend • Advokaat Cole:er • toe, dat den 8jSoher 1.1$ile

1:! ' • ~LJ ",lte va.n de' waarde der pIa.s.t.een, ~n
lO ha.a~ tesfament ADl.ER& co "S JACOBSOlDI £1U 000 be-_'L... 1 d rde D

iMln £ 7 OOI) " ......vD~ zou e wo n gegeVJI,
so~ ftl' De Prokureur generaal deed namens de a.pph mits al de kosten 1i&D het begin af', dat de '/.BJJr

~n elll /}.en van kanlen aanzoek om een Interrlikt, den ver woer· had gediend, rut ideo boedel soa.den 1rordeu
Ie eXQ~urillr~n lO der belettende eelllge gelden Uit ~ gevfln, die betaald. !

vo gens e'L~e zes I hij III zIJn beZit had • .Re iB. NOTIDUGn..
ng van dfn vuedel In, Het bleek dat de verweerder door de appli. J

saldo wan £'j4JJ\) k t b L d t .... 'fT De Prokureur·ueneraa.1 deed aanzoek: om $, an en In eene e1.lg el was ge~e ..., ,IC· d liJ A F bn Ri
vwn QO boven I tall 'V t d il d IJ d h d or er nISI, waa.ro . a CltIB,van ven-a es, oc e ge en, le IJ. aarlD \._1- bt te

betalen, !Wuchtten ZIJ maakt t d I ka. t toe d dale, DIet zou:wo en INtCt ZIJn am aan·
18 bijna drlO preu I H teh' lIfll! aan de adPP I dUo~~ 1-0U. d vaarden als exeeflteur datief III dezen boedel,

leo weiger e e or er "" geven" zIJn e ~_1.:1..Á d ~ . betrelcki
aan de Curatoren het van oordeel dat het Zich niet met "nvate I wegens onge ....... A..!iuei voor Zijne ng
zamen het bedrag I I h cl ' d k t' Het hof wsa vaP oordeel, dat er eerst b0-

D h
aange egen e en van dien aAlr on be140elJen hik k '" -t worde ~o -nee alaC ers nU I oor lj' enn".. mr- gegeven n.m QV

geen ragt had BOTHA vs CURXCRI)SS motlo IU deze zat.k, om den vel"Woorder eene
lang oader Zich te De Prokureur.generaal deed aanzoek, lamens gelegenheid te ge\ren ZIch te verdedigen, in
voor d. drie Jaren meJnfv. Botha, eene preferente credit-rICe In het aanzoek moos« derhal1'e overstaan.

verweerdjcrs: voerdor; I don tnsolventen boedel 'l"an J.J Sttmnle van 1.. EN Z. 4. BUI: m. BENJUHY.
elScher!j regt I Oudtshoorn, om den heer CaJl'cross, den !le~lgen Dit was een :f_pel nUl eene Uitspraak van

nn'''' .... o'''" de bJj curator 10 don boed,"I, to noodzaken eellle a.ktie het Rondgaand XC te Port EJi.za.beth Adv.
I III te stellen tegen den heer F de 1'Iianlla.c I Cole trad op voor. de appellante en prokureur-

mWls-lwegens onbehoorlijke prefeteotlO Ad~okaat Generaal voor de" vel"Weerder. I
zelveu, Cole trad op voor den verweerder Het bleek dat ~kere Stratford, Jr, een wo •

n, maar I De Prokureur generaal zelde dat meJ~ Botha wasscher van ull:hage, toen zijne rekCDIDg In
hadden een vel band van £;1,;:;1) had lU dell lllsoh enten de L en Z A nk was overgetrokken, Daal"

I boedel, doch dat de IIlSolvent kort 'l"oor zIjne I den heer Morns, en bestierder VaD BenJaIXUP
8

voor dat wsol ventte een vet;band groot £ 1460 bari "'". zaken te Port Iflizabeth, was gegaan, en dati passeerd ten gunste va~ dé Manllac: betg:en I deze had onderaomen, voor rekelllng va.n
beweerd bliJkbaar eene onteoorloofde ple(-ercntie was Str",tford £350 ij, de bank te betalell op een
betalen CalrncroBs, de oomge curator In den boe~el, ha.d specl3.al verbaDd.: tiu beweerd@ de geOaagdt,

EEN NIEUW N01.UUS,

De heer Charles HermaDus Maasdorp legde
den oed als notarIS af en \terd als zooaalllg
toegelaten
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dat hem wel een algeD*ll verband, maar geen dat lult een: ster lP.,ard IS • ~J kunti hem r- die hoedflul h~!Jeo bezat etl11ge vel'haald8~ verband op .4et ~d etgWIdom mst koopen !ijjstapte om en e:u.m~eerde net wat er 'bij C ~glJtoAa stal ba la&ta de eene cpmminl8! op $9 1drllgeo, de 811iocl. hee(, de 1 klink' lIrel mooI om on•• aoItoone HoUandache tul
was gegeveD, en toen ~tratford'a bofidellDeol- paard Toen f'Uj dne daar 8tqqden wees Smuts flhla ~j, lats ID Mc'Keiuons !:vo;.s wet dlem~I". ifk11.&0 de OOmm1l81e 0l?gedrageu die te nl8men. ma.r d8&l'IIalr1t

tert
de tIJd WelDtg.

'Vent werd had bg ge~êi~rd de £3S0 te be- Muter miJ dat d k}aauwen van heli !paard wat McKenillm mtte het te best\iflen IInron he 10. IWr J e {o&11nllle III het w~tlioek ut te Wat wordt prakhach PI t om ouse leiemaUn
talen Regter Dwyer haji derbal+

e
VOQD18! dik waren Ik ilei\de Dat lk daafaan nleta ptUloI"d ePi kwa. de stalknecMi naar rben~den ,oegen. biJ elj •• der te bouden en Z' kerk mt te brei.cleu P

gegeven voor BedJamm I hechtte, daar Ik h~ zoo had: gekocht Voor Smuts_~elde , dat 18nlots, !Let t d hee le zegge" dat h.t Parlement nlet;op die YlJIIl8 Deut 1'I"&&g moet b.-sllhrdj,rd worden Denk nilNa. lie!!: d Plok 1"1._ __, ~ .1_ D :.l il' k kl d h d th 4 af m d ill PI+Il hflodelt, boWIjl' U1etll,-ooze geheele :proced,,~ I. be~aard .,nt All(1 et muho )):,vé'r den \Oeatand "'&Il
rep v.n en 'Ilreur-""' ...e ....... v,!,r dat emjssen o~ ....e ar om, zei e IJ ~ lj , ,a~t1 nlets gedaan en 14 nn wa a wlJkeod vau die der burlterhJke .erjaderlO~ en Ukeo lil de sud D.. tege ~woordilCe mldd. dieIl,-~

nietigde het hof deze UltBpr¥Jc, met. kpsten vQor miJ met den lOI~~ zou laten wetlID of hiJ h~t "verscn' I!~twerd h.ter wo(l.!'r bêste en en re!(tba,nkeo Eo toch bent dat gezegde h.t g~eote II een halfalagtig d~g, :!~noodbulp ba~ dail
eiseheeeese m beide hoven r paard zou hondéIl Toen reed hi], Cngh~n s eerst oll~er dan zadel en toen in een ~Jtnllt argum.ent waar ..tlea op neer komt De Rw" nn meta, maar voldoet DIet ~ne !.mIlls wdke ... a.

VRIJDAG 28 ~EBRtJARI:T knecht on zIJn e~ge!P knecht ?oon Denzelfden I beproefd] Getuige zeide aan Smults wel zoo ve Tulb~h heeft de treffeod.te bewe.tllt
ln

&, .. e~vell bebal(tlIl \a.....It 10 het Hollslld8Ch, eeue HollsuLh"
, namiddag vertejile Crlghton S knoebt mlJ\ da.t I als Ik l..-..p Zll'ln mankeert het paard Illets san heLl!:ten ID de Intlte Synode g.z.gd II door de preek lllOt nntaan kan, ~Z&I ruoge" ~ teneden

(Vi d 1[, ,,0. .,.f_ JU D )1; 's heeren DewJ:~n 's knecht een boodschep voor ik ben geelli kenner en weet uitlts va.n p~~r: mluderheldl die Wilde dat de Synode eieh ••• de wezen Illet ééne Eugelscbe ~lr~ M.IV ~nrood"rot.el
QfJT en 00 r"'ll~' en yler 6?l1;lmm. I;. had ., thd k d d K1.j.rlt r, h t d .... I Uitspraak un~. Regtbank niet lOU.toren· datuame eeu. dit die Engelscoe 11111 haar doel hercll"kt-

STElnff1'.CUa,lTQBS 0 ~ElJlf ml) ,ml'&r ~ me a. unnen vm en en en- jl P~ e paar alsve4Iir0-q"sound" Iljk.alameltzlcheeushelbesturend()(1tdeboR',ert.e d&terinhtbart b~t g.~<tl Ol.t.tu.t tOt ~
vorzocht had m~ j.cj zeggen,dOlt D het paard zon go:a.ran4~ren I Smnts zeide V Ja, het IS om de regtb Dk te votdoeo men ntmwi;r kerketllcht tweemáaJ Jer kerk t. $1-' wat d.o P Jan moet

De Prokureur.genera!iU deed nit naam.o nemen en ml; d,n volgenden morgeIl zou ko volmaakt vOI!tg en "Sound" e~~ stil dat. een EOUkunnen uiteefeneu Het IIChi)nt ala of da~ ~aar men d .. ayoods elders j{-.JtthJIt ,,~edsel zoekeII dail
mejorVI' do weduwe J G SteiJo eep ex parte men sprekea, e~ iIt het paard dien nacht moest kleine J(lngen het kan berjiden; Oetillige aeide 1':.1 wordeo lJe bloote gedachte un d. Regt\lank 'n de Gerof Kerk ~hem nd g t d d
a&U%oek om een Interdict, den curator des bée- houden Den _'l~genden morgen kwam do heer toen Goed ik: zal het pall.rd nemen, mlb heeft deu Rln~ 1"n Tulbagh Diet .1I_u tGorzigtl, graag Ilaar twe. kerkell, GJr.,fur':~rd OP"n eËp~::
dela van WlJlell haren echtgenoot-met ,,"en 'bj D naar mijn klaPtoor en zeide Ik heb het mijne VrOU\~ g-een bezwaar t:Ilaákt tegen. de gemoakt, maar bem :zulk een schok. Reieve". dat paal bilT Men do..t .,.,ne ~u" die k:eaa all ....
Eonder gemeenacbap van goederen ~ gehn",d paard gehonde~ ,q zal u de promflse III den klu ar, een soorb van roomkleue. BiJ verklaarde Nieuws per hiJ IetlelItIk op de' loop II geJtaan-ehr"rB he.~ 'lI'>Or n..deel, :vu d. GereL erk' DIt, d. ~ ~:
-verhlDderende op d. nndut ... mO 1l te w~. dd d nr E t b te ta d h hij ve ldf kth t d h ...11.8wat hiJ het HOOi!81e Bestuur der lcel"k f>C~uld\g E g.lsOhe preek btt doe" Retroj["u b~ft. 'V-~..., ,_ naml ag zen El ers naar UI n s ppen e oe I V"h reeg me e pIlAr naar UIS te waa Het zal voor de !Synode ZIJO om te oordeel":u 'Wut ... ad t Eeovood'w dit laa~ll4lr "'.., e I v'rl ...
den gehouden, zekere mgendommen, 'baar • keerde hl; f,ern" Jn vroeg eene order om het rijden hoe l{uter aan Smuta vroeg of hetl te do Eba Z· _..... n en voor-beboorsnde te verkOOnAn zamen met lI'.et "'....M af I "l Ik h b h d o-nNOI.M ,,,,. 60 en 'flan ~I e IJ lJloet Ol .r\rt 11. eo llilddaif eo ceo avend En", Geb -gt'jJ'tedIH worden..., r-. 01 r-.... tG eV~~lI seide, dat dat onDOO- ac ter een van et paar lets JIl1Ionkeerde en "li' hv 8chrappen de hulp Inroepen vau regtag~leFrD AI. mem eeu hulpprediker! ....01 ...11, laat er elet
den lDsolveDteo boedel Het. aanzoek ",erd dig was, djaar l~ ichlklriDgen had gemaakt met deze zeide 0 neen, dat 18 mets, hoe MeJufr i advokaten ~I prekureure. die huu lIeheele leven .II.U worJeq op rilJ -e bekwaaJ»htld om d,;a ~Ja 1lJ.ghet
echr:ugd met beêedigde verldariBgen nn ~e den hoor Orlgh~p. om het paard af te levereD DeUlJsseb bet dier goedkeurde j en getmge zlJnl PORT ELIZAB'~TH de wet WIJden, eu lJlet tecblllcalllellen eo letIer EOlfe11le1tt.e pr..dlkell ~
applikante. Een regel tlVl werd "erleepd Den volgenden ~-9 Janu&nJ_jkreeg!lc: eeu bediende naar Muter zond,om do tUigen te laleni li- Zlfterll welkn om le gIlalI, til Z'J woei Z eh II' ,.lIea Deuk '!'oo' lo ... n ~lo\Vb~y Roodeboech WI
gangbaar tot den dag der Eltting van het. Rond. bri f d ~ D [D b f lli Id k h hSt t t cl k ti Woonsoag dreef een b{)ot. met 80 balen umgtell naar lmrgtrluke vorme' Of 'IJ lIIloot, berg H,t Engl'lsoh I eewl! ~r toe, eli c}Il',e k~~gaapcl,e Hof te Swellendam (10 Maart) e van en r emJssen e rle e nla en I Oe 'J en mn s om ren en oOPl wol bevracht de • r hare elg~ne re_t.pl.j(llli!( beboud~nde, 111 eenvoudig riof'l!t Qt.t voor EngellCb~ .Ilensten Er moet epo

In, dat hiJ het ird tot Baar de renbaat! had waren o1fer~ngekomen , hae toen IIlJ het paard I B qelde ~P rOUlen, ET de meeste wol bp! t ou goede tlt.UW bandeieu zonder IIlch te ,U)ren bulpprlldlk.r kom~n NO~' he'l"!'r pr moet ~~ua
UHlllILM'.lTIU beproetd, ~t hAt on een stap mulnde e~ke tien 's namlduaniB naar ilioenepuntreed het gedurig p ht qvor ootd, doch -..lj!dl weder op"'e,. Riln het d kb I d 1'- I. .~ v~. d T -r 0-- '" vise Qllllilr of lui be.lI had t

d
D '=') en e~c van ".t II ....gtban,.. teggeil' ral aCtollderllJke glmt'6lle ges cbt wordl'o ultslmtend

Matthiaa Kowé erla'q~. sija'e .bili.tatie tre en had gesthike1d, en dat heL na ee galop strUikelde, en eeumaaiill galop zlJude haast I d 'd 0 C 1 e el~n~ e ge st onzer l"Kunwo. rdlga rejollaplegl g, mei Let uf hoof IzakehJk ~nS'"lse, zeg te '}tondebOlich
op aanr;oek vau ad'lOkaafiIodgea. naanwehJks IDI ie houden was, zeer hard ID mut III te houdl'Il was HIJ liet het paard.! 2~ e;:O~:~~ oD~eva1 een ve les va.n tuzrc«'en bestier III handen Vtill ~""r •• eD en out.!erliulI'I.t, dl' Daar hebt g J :Sc .0tLe. lndcfPt'nd.ntea, .t.deleo Gle

AdVQkaat Relt. "e1"l5dcht om de ~biht.ati$ den bek zIJnde, !Iq dus met veIhg en zonder deu volgenden dag naar Crlght-Oll s stal terugl 1 t i ~ndere dlOl;:eo til doeo hebb.n daD tlCb DUItd_lletler nr ub hun e OIC~Deke' k ,f"Den dIe gaarne naar
W H d k..J b Gree1f D d nukken was, w~rpm hiJ het paard l11et Wilde heb- brengeu zapteu mIJt eon blief, gaf daarvan! F 'bnvoerr~dell a,a.n deze 'bave, roor de JP~d er wet op te bou~eu eu dl! geest der bure:drbJke ""n" Engelscbe Ge ~rllw~" Kerk z uden gun.

~~t m Le.,: n behlloOO ll8 k i. e a yo- ben ell het had it~r!u!!~ezondeD uaal Crlghtl:\n's kenms aan oell hr :::imuts en plaatste dltJns ant l dee'" rruual:~ £1 raO?Ol!ur11lm £2qj000, en krinóo!el. legstplpgtng met h~rt ,pltsvoudlgbedea tn ou,ek~1 D'Ia.ar rile nu Idug7.1UD"rba o'erglLiLll t~ de E UlO»-
..._ wu ec~r nIet oarhJ geiDI .. ru~rd ~n tal] Ik ~ rd"' ..... <) 'r"'t't! h~den, die deu le~ftogt ultmakon .. n de malluep "aU pale Kerk l:'
het aanzoek moest o'Vel!'llt&4n tot den éerstleu s lI.ob eta de daarop [Het antw~rd wQord lP; handeu van den Prokllrour ReIU Na ~{aallro t N Iii t ik i I hdet va.k zIJn Iu onvllr;zoeohJkeo .trlJd nIet ..akan Heallf"rL 'Veat hC!('ft ..l..r celllge Jaren <!I!ne
dag van den volgeuden iOrll1lJn weni voOr~ele eli en bleek 10 W houden, dat on.tvanJ$t (lq dagvaar hng bat hiJ Tbomas en I Tarillbaal.

o
.L or ~am ver re t~ ~orgen n!J.3.l' do el E~n vali beld~ 1.Il;000tdoor de ke.k weko'll'n eli Scbuu<che gemeeote ~ bad Tu DIet weer Uuelfde

De rehabihfatie van 'rhos Wm FeIton Dyjke het paard volm~llli:t mak en zonder nukken was ~Iat,er Ullar het paard zwu HIJ zelf had het GRA1lAMST ~D gebandhll.atJ \\C)rdcu Het gehllurde té Tulbagh ui behOt'ft~ Een predll!n v'n onze kerk om be de
-die ZIJn boedel LO 1861 had overgegevenr-- en dat het voorl 'Ii heeren DelllJssens r~kelllng III gezwel lIlet op,;eme kt -'t waarscI IJollJk Iielpen olll1ie( S,J1odCl 4e b".IlWllg voor oaze Engl!lscb .prek~nae l(eZlDUen .ell de lJ,.l.t-
waarom advokaat C<lle aanzoek deed, moest sea Cnghton s stal ~tioDd] Den lOden, kwam een Het ko, tra;vetilOon br Igt mets blJzoudcrs san hetl pe Journal zegJ;, dat er alt voorUltzl~ Pc. I dUldeltlk te l,Dakeu EplSkoj>alen le wrge" ;
waaDdel;l overstaan, om~t qe IDsolvent zekElre bnef van den Prokureur R81d, meldende dat hcUt Ue getuige had :\Iuter Diet hOQrcru praten staia.t op euue welgoslaagde oprlgtlllg eeber 1 UWDIenur, Vlln Gruff Relllet Cole~trlf RlClbmund eli anaore
goederen van de vendutle 10 zIJn boedel zou DeOlJ8sen wmgerde eeneprome~se te levereu,daar OVHr ~ell g zwel, lie II' HU'pICegthad toen LabdmgQlaatsch8J>pIJ te prrt Alfred I liet V D M pl~atam'1ll de OOlldlJke P VlUele geldt ",el VIlI,I

h bbe I het paard Diet volgens gua.rantle \\as en hiJ den :srunts
l

Iil
h
McK'nnuns oor fiulst rJe en bJ ZljU rul I préspcctlls zal zonuer UItlltd wordun ult"'eóre- bet bO"fenge~e!!de t~

e u teruggehouden.. I koop beschouw~eI als nIet door e aan Ik teld !!"eue am PIl'! UI bet paard opgt'Ulel kt HIJ ha.d den vcli I 0 <;> Port Eilz.betb de '!'olkn kete ~t&d lu het Oostnt,
Be IAN BARDIEN daaro deze akil In g g , s (l Jon~ell l)eflstf)n op kan'oor gesprok.o, maar nlda MOSSELn A J I SWELLENDAM, hedt, gdoof Ik eelle Ned G~rt( bulpkerk' b:r

.l p L' oleu", v_n ijem 'ltiroomen J 0-4 , OlU~lt ".e~n ~en p'"dik.. ,!bllill g .... t 1116 \VILlI

Adtokaa.t Reitz ",erzocht-Ult naam ~er KontravérhOCl>I! Ik ben kl~in..neef van 'Ibomu Mutet, tUIgelIm lker, verklaarde 08, dat1 Stoomboot ZU~t W oenscla~ avon'.! aallgeko 25 F"bruarIJ, uita Ulhmbag
e

e~n' per maaIId •
e!l:ecuteuren van WIjlen Jail Bardien, VaD Uiten' DemJssen, wee~ ~at hiJ hoog op lIjooát, en een hiJ de aandacbt van dell heer Smuts hal bppa.ldl men \au Port 11hzabeth eu' ~psteren mldéla MIJuheer I-Met gel!-08gen v"rDeem Ik da~ meo Illdien onze prrd.ksnteq; en gemeenten Ilapen
ha.ge--om eene order IlAn den RegIStrateur vaq sterk paard vo<tlZlJn flJtu g nood,ig ha.d Het b I het (lQ~wel ~.. , deu nllU 'rpoot lJon (luen merkt"! na,u Kaa stad vertrokken ti nam als aJS! yo;,rr .mene IS eeue gebeel nieuwe k.1 k te Cali!doo dan moeten flJ de I(e.olg"o ~e ~ncbten w.ZtU Oor.e
Acten ter verOlehgmg van eeu verband woord gezonq (sQund) werd Diet gebezlO'd door biJ op dat het paard <au ach~ere 1 een ~e"r zonder ) il cl h J J LI Pd to. bou ....en, ~Ie OOI ougttwlJfeld met den we.te, ke k ,... 1 bt-bouden de boer~bevo'klDg geWI& bet
van £5{), dOOl' den ovededene gepasseerd op Dem ssen. Ik Ueb Diet ze .. d H 0 lUIgen gang had E,eUI e lage I later dan 'IhomBIl gters ,an lier me e Cll eer as 0iJ tn 1 ~maak gebbuwd zal worden le Beld61~rg ~ eell aauzleb IJksI. eli hilL lielr tiw.te \".taildlleel ooser
zeker vasflgoed te Kaapstad, ten aunate va.n ~t I d ~k h d IJ IS vol tal( hiJ btL :Haard weer ell zag dat het ge£we! Vllel eellO kraukzllluige vrouwl-Schocneri Nfa!!1 f,aal nieuw kerkl1ebouw voltOOid en biJke! ~..mel'Dten Doch de .~wo~ ... vao lte4t!n en dcn-pea
J U..~ '" maa vel tg en gezon a voordat het Dllllder wa. dail vrueger gtst*n nawlddl\g naar Kaailstad ver.trtlk~ gereed om IDgeotlJd te wordeD zoo ()~It teRoberta~n &ulleu laugumelh.od yer"r;emd worllen
ohanna. ~dalena LUIJt, maar welk verband taard nit deu sW was gebragt, dell stalknecbt Komtr~verbobr I :Smuts qntm etende zelde lt I 'f "n Montago bed! lOen aall:tl~nlllite k~rk.lltbuuwc!1I Gra&alO,tad la eell w+reohuweud yoorbeeld

negen Jaar geleder. ZOOI ZIJ.D afbetaald re ..[cKennoll meliS toegeflUisterd _ znlk eeDe ge hem vali DWIJs5e 1 v"roomen te Ilebboll, d lt h ] b. t i i=== lIlsook op rond.re plbalsen In de Ove' btr sohe ".we. De, k nog aan NltuW Y<wk de yolknJku. stad
apphkanten hadden den tegenwoordlgen honger WOOIlte heb Ik I ict !let paaru werd In den Pllllrd .1",' M(mud" h~d Il; ~a~rl))~~u waar Smuts I i ten Meo beeft. er laug van gesproken !l00l .a~ het IU NaQ~ Amerika., vro,"t uIttilnrtend til dSAru&
van het verband met kullnen vluden, zeifIl met stal bestegen 1'fll.tel vroeg miJ "at de zwel oUlkenue niks f{tclaall t_ I~bfen" H li le Inu r Je I,'01) 1>'1'1.:1 l>UN l\iII'N'1'11} kerkgebouw un dele g~metlole, dl. al, de ~o.d~r meerffD els Ne:J.rdallscb Gc ....forlDt'6rd Mea
na het pnbhceren eener advertentie In de hug der kla.au'll ~Il \\~ en Ik zetde Het IS Zich niet 811.11 :Swills op de I J~n ~¥vrka~d te h"bben \j l \.C,,_) I ~~ ~. van de audere kerken belchouwd ka.n wordeu, een hl.ld ZI h lundvaltlg aan het Hol1andsch, totdat
GazeUe Wegens het oDvolledtge der affidant.s mets Ik ben I:;"~en beoordeelaar van een paard "at deo .cht~1 p,,~t manke r le: H~J kOIHulet zwel eli, I ~ me •• modern VOOikomeu te !leven Voor omtrent het jooge gedicht En"lac~ij wae geworde. en c!urblJ
werd het aanzoek Diet toe.-.!.aan, be h het I t H t d t dat Smllts niet I:eleg 1 ha dat het paar~ bet gezwel f ' h'aalf Jaren geleden h~eft men zulka ook eenlger Kj:.lI!kopaal, en thaol hebt IJ lIIemge predlkatotell

.. __ eD sc OUW ,nu Il s OIe sepaar s I"1U h.cI toell hl] he~ kocht [ ! mate gedaan door )J1.uwe vensters er III te d u b
l
ll8Oboppen zelh der Kp opale kerk wet ~bt:

JOHN lUTES PARKER- \eIJ~ Dt'~t get.ljl.g-ha~ D1mm~ :ut hm11 ge. John MeK"IH on (door het Jj t te~ug~eroepeu) DI!. w~ :~:~~~: o;:z~~F.Tc~::~:ro~~~:r~~I!::~j I al.ook eeu plaukeu vloer, en bankeu III pints O:all Hollaudsche DamI'D Dei N.d Gelel .l(erll. la

Het aantoek gtsteren door den Prokureur' Brol e ,ooe met 1\11eren n erSc el ene Yerklallr~e dat het paard '!lede d neDijAsen bet llll<t ~ stoelen .tln. der wlnst.u ID fetal hJlNI6UW Y~lk
geaeraal ID 'oaze zaak gedaan werd hoden,ee~g. milner vl'leudetp plLddcn hqm gerpcleu De heer ter Igoe nnd n up st.l stl)nll en milt \\ as gebrIIlkt, ---- i Te dien tiJd ook IS er eene fraalJe nieuwe voordeur Nog leLa Nltt alleeo mfet~(1 er IIIl'er E,gelsche

JH Barn, de hverljstalhouuel, heeft miJ ge Jouu fborpd hoer.mld, ba:q het paard op D"nlJs \ DL nING \ A~ 'lLtBAGH ~emaakt eli betaald, en llJ~n "as Voorllelllens, lege- dlells!.i'n III ome kerk ~188t1 "nde
n
, maar de

ZlIl8 gewlJZlgd. toegestaan. sproken over het proces Ik zelde met aan se ij <tH-Z'O.konderzocht en bevonde J dllt bet ~cn ,liJk UI~t het IUriette[l d lI.arvaD, den ,oorgev,l te! Proft'lIIoren til Stell"ubo8cbfmoet.o ""HP Igt worden
PRINS t18 VÁN WIJK hem Ik weet dllot het p>illrd gednrl'" struikelt g hrek !lal (Sl)avl ed) aan heidEI 8chterpoolen ~u n 1.eJakteur ~er"nderen eq te vennerhJkeu, en il. k~rk I'an

l
om te zorgen niet slecb~ dat de .tud~nten o<n

Het proVlBlOnele verlof aan Prlos om ID maar Ik heb het~ 11Iet als "sound ge~n.arbor{1d' ,an eeo del zeLve law t's He~ ge~re~ blllneu heer -M t bela.ng&tdlto~ lleb Ik 1:1 lljV nom- bM,len zoon' I 1Il0galtJk eeu Illeuwerw"tscb "'oor~ takeIe Eng.hche pretk l-v"reo, lIlaar dat 'IJ zl"h
T k het all.<.-:l IJ k h be bel~e h(leHn ¥illS ~ru~l Ifeuoe<> om door eeol~ n den 1[IJeli lot 'erslag !Van den RIll' lf"1l kom.n te geven Dit alles echter blIJf) uIIg onder de' lOOmeester m.keu nn de 6.al dat ZIJ .ven jI' .... ak-

forma paup/!'N te procederen tegen van W Uk, oehnip '1-\ aan enlJssen ver oe t lewll.nd te woeden opg"lflllrk't ilaar jewilnd dlel 1ulba b gelezen "troulloof n#J wIJue g"d, ..~htell I ~oede weosch.m -de Iloede waar niet téD uitvo.l! k~ItJk Lugtlsch a.I. Holl.ndtch kUQueo Ipnflén en
werd op aanzoek: van adrokaat Maasdorp voor sc oawde Ik h~t aJS "sound maar Ik verkocht volatlel.t I1.t, too puar l"Ist ;ou hot misschien er Ve Uit t" spreken' ~ebra.~te be.lullen en de voor leur hgi nog in hpl preolkell N&lu de w..,nt, g V1lD oom... I~1l u.1
~ toegestaan, hoewel bestreden door den het Diet ala zooda.nlg' Ik had het p:t.al d vau Ulet ZIP! ,daal het g.zw ..l an beid!! pooteu ....as Htt En oor~erst W>l.tbetreft de ~Ilspraak zelvo no • lie of liB i"re pakhuI8 WaD neer toet. r.~1 dQ~ dit DUIt geschle leu len~l) ~l S.ml..ll&rte hJIIlaaW
ProkUT8ll'T GeIleraai, uie een affidaVlt voorlas, den 23 October 18ï2 gehad Ik Vet kocht het pa.ad zun ww! bet geb u,~t 'u~nk;r.Gn en erger den lt 'g Ik 'wtl bekeulI<n da.! dl<, ook: si tol"g"- Kerkeraad d e bealullclD ten Illt'oer brlmgeu? Me~ -word~u"ar d~ Kaapstad fllero#1rpreek iJi ~n
tnhoudende dat Pnns £7 per maand verdiende omdat Ik het met meer nood 19 had De heer word~n \\ as bet soun~ dau tou het £30 waard, geven ;At de rtde~e rlll{ waarop;ld\o ruat lCe"wnQ IS Zal zeker de uu le kla!lte BRuheffeo • 'Vllar zal het gefoell:O Uit BUiLen dl, ...-tpla81..mg mCkt er
en dus n18t regt had ID fcmna paup(T18 te pro Crlghton kocht het voor ml) van een boer 111111 Zlo.ls hl] bet ba j pZleu "'!lA omtj."ent £l(i dC3j miJ m t verwondering heett verVllla Hud djlltlog grid 'su daall kumeu? ~laar w&ar komt hét geld getorgd worden voor de vaJr4li

h
et.d 111 'het Eugelach

cederen ..... ard. Hel gebl ek kou II week, U da,teo, een beslot n da Lr er tWiJfel was ill~8tallu omtteut: de van daan In de lIudele I(emt'enten, als, brJvodrbeelct 'a.u OllLe proponenteu . f
John McKennon, stalkuecht van den heer mlland, O~ 11<01{r aau bet~Plla'd zIJn gCl\Yeest HJ wett leId dH prOl)~dur. de za41.. Utt te .tellen tvt Iin ,he 'an C.le.1ol1 P Zou S\VeU,"delIl, dál toO vet!~ Verbll}~, u, dienaar,

( Voor het 'Voltallig Hof) Cnghton, vertel.e, dat hiJ het paard had, an had het ~)a\Fd glKtereo "e g.z elI on toen was hr~ dat ~T-~II" de ~yllotial~ COI1,mu,,~ 'Pt de Sy,Wd4 (die geIl voor de We lt ellfleo of • Race8" bijeen k.Jti
I!'{ DE!'{ BoEDiL 'fAY UNA SUSAlfNANAUDE de kl"lb gehaald, toen de heeren DCUlJosrm en gezwel eve, "root al. op d u lO Feb op denlll&t8te1 toch Id dltp.ar vergod lt) aJ['¥ kon wordlln t11ye I brengen niet III ar.at wezen om het noodll(e bllee~ I SPECTATOR.

t
Smnts daar kwamen De heer DentJssen be datll'll kQn het gczlvel er reds een mUlld of lange UJOllll~' dan \\08 c!f orer de verbuudlll" VAli Oe" te brengen voor het vq b teren van het ou le kerk-

De rokureur generaal verzocht Uit naam ~ " r 1 " bouw f Ik k hkeek het paard I De getUIge zadelde het eu ZlJlI gezIen '11 Rmg ,de Synode Oltts te leggiYill Maar Me 8,a..t l'e IIn et Diet geloovell Laat dot'
'I"1I.nfe f.~eduwe Naude. als verte~enwoordlgeD- reed het de stra4

t
drlem[la.1 af en dnemaal op Kunt luerhoor hIJ ha~ onderscheidene ~pIlVIDe<i de za !III 1 Htl boogste k~l"be~tuur bep¥lt Ult- Kerkf'ra'\I'1 de za.k mot IJ 'er opvatte ... laat oozeS; ~

de }$re mmdelJange klnderen, om van Jacobllll De te aal d h f p .... rleu 'L!enel~" 0 a. epu lenpaard van den beer! drukk hik dat zek.~le arllkelen &0 r de C04Jrul~ld IlleUWe eli geachte L.era.ar hierin 'l"oorl(l4Il eli:: D D 1~
}omnco Naude de som van £550 aan te eers m tee IJ op een stap n , en een YaO der BIJl dat heL gehrt' 14 wilanlen had gehad van vlile te lurRlUleren. III *t Wetboek I':ulleo de gemeeute kracbtli opwekken-en de ultslrl' 1/ e evenJen
nemen alII "alle betaling eener schuld van galop op, en vervolg.ns op een draf af De d... rua Ondtn8Cheidene b Il teil w 1n en voor £20 worde opgenomeu, eD 0.18'V t<t ~éldtu zull.1l BeD dun~ t WIJ, ,:oker SwelieDdam zlll, ouiler de olUrln~ -t-
£2ï40 '8 lId door hem verschuldigd aan den heer D zelde dat dat genoe~ was eu hiJ Wilde werd 'er1l;0eht Een paar vau den beer Manue mIDde brkbesluur verkla.srt dl' beslUit oO~Yethg gUlde gemeenteo, 1/16t ten achtereD blu"en -Mi~ 1
.... m'.hJ.oo ~"'" d,,,,""w'" v~ w'J'" " •• boob., po.td mh,' h'g gmg De .,tu'g. b.db" ,~ • ., ••• ~, '" olg b,h,"d.l~ .u ~ O' W... ~ ... , ..... " •• 1... d"" d. S,."'"" ... • ..... "". H •• d, .... ~.,. "" '9' ,_.~ n.tu ...... ., '.b,. 18-'
baren *htgeDOOt. Het aaDzoek ~ln~ vergeZiOld spande het paard ID dreef eerst 10 de rlgtlDg andere Eo' @p..vtn ko III een week aankome geetel te hll.odel~n Ala Z:III~ eene hlude,wbze ""n Iller, eeue .om vali £5U toL bet bedo.Jde Eintlo- (Van 4111lG01.fetpondeut)

d d van de Dleo ....e tnalkt en gmg ,ervolgens op eu opeob","r \Yoldell Het &Ard vaD SOluts bad lt ~elde m..g, deo Il~r e.u Illn~ &all alle ,ebo.rt- I gekollel.teerd In de Bsnk gedepc>ue6rd hetf\,
van afR aVita whou en e dat JF Naude. 1:lOIl DeuIJssens verzoek naar Moter Muter bekeek hesl.l(el ~eD w~1 twee Ill. ud_n Jteledeu voor be zaam eld Elk" kerker. ad 'fil elk. jilE'Ol.eutllll.! H..t O'Yerlge s.l ook wel gevonden JJ'8t'aeD, al. weil Alles gaaL hl.r nog 04, den ololdeo voet ",oort.
del vo~rms taxatie Ulet meer dan £550 waard h t d D k d H t laatst H lj ha.! ben geclI gebrek aan bet paar heeft...n; het regtlJIJoe gehoorza;.ll)held te ~p~,~en mc:.tlte doet HOIl beb". u de heden .an l\-laIa"ll~ \ olldflt.en VIlUDlamaoleu n zeer vermlDderd Ua
IS en ~.l werd de volle schuld van hem ge lJ paar op e'Q~ssens verzoe en Zbet e C opgemerkt ml\.r htt dnn 00 Ultt ullder~o~(Jt D ei opr 'lilt opllne, oflleulg beslUl) der ::iynod. a.I ~~U tun I erkg"bouw voltOOid gekregen en aUe ge~ .. klEl meeste elltu.ehen hebbelI lild te wontelen OlD hoo
elscht, fiJn boedel zou moet.en overgeven, wa:a.r. IS een mooI stel.' paard Ik denk et zal npen spa\ lurd paard b schouwde hiJ als UI" wet "tllg I~ , ~ ~ Kosten betaald ?-Door e Il ..ast beslUit te DJ,kellf dag.hJkeou bruoo te v.ndl.ben V.loo, dl. bemld
bil de I DllDdeTJarige kinderen zouden hJ<llin voldoen Op Dcnl)s8ens verzoek dreef gf'tmge 'soun 1 " Na I bel mtJ voorkomt IKdIJ. ~~Jti1an jien eliZIel le be!.)'eren bet beslUit ten uitvoer t.e breu""" deld blerheeo kwallll>n, ..ei ..·r~n t!urns IJlarmooJe
H~t bof wilde meer III(orma.tJe bebben, voordat weer eeu korten af~tand de stt1l.llt op eU teruJ Op Illeuw onJervra.gd I t IHlLrd vaD deu beell }tw" en alle'geVllllrltl!l..~ ~iI~Ja-lU hJ"relit~u g.n-en het IS bUfI gelokt -Hoe heeft ....... lef .. ooda.t L4 n1cL.iu. A~t ~190 na,ar boua,.le~ \ ..1 bel k cl De heer Mater vroe'" den heer Smuts toeu Is Smuts k, n h

i
1 tUil'. I let· • uuu ' no.mpn I strijd UJe~ he~ belrlhaet dat omtftll,)l mlndel~ k-rk vr~ere Jar.n het ~tld Il

e
'l"onden voor den pille keIL gllao Dellghcdllu ZIIU sI tet waren bTIj".u uog

;;t ml I~' ~ g"J ".mp' m_ good""'- b.,. w pwd , • ~ :,t.oo,dd, de h", Sm,,, ""d", bof hpa"" ,on 00' 'AA,," ..t doo' h.. ,... ,. n," ." m~,m.I"'i"",d, n".." .,.. .100,"' d. h.. k.. I Voo""'"'''' m....... "" " .. d. b"""',., N,go' •• ", "'" , •• "koop-
Ik WHit dat m .. t, zei .Muter DeOlJssan en strUikelen IIIl\l1r wel \tin ter weg Illken 1 .. II-rt 5, Art 19 13, lI"houd~n ~IJlide vau Illfl'ldu"ls waarIll de zuste" een PfiJzenswa.ardlg voorbeelcl balLr Men kaD ze op de dagehJkacbl' ve knOll g-o

M t

Y h t d hAP 'al Brel. l3eck h, het 181lrd den 2 .T.. nu~rl~ t91~ (luna ueo" • ga\"en De zllsters zulleu ook alweder me~ t"ll bIJns om Olel knJgeD H&e d~ handelaars bet Ulf..
u er gmg~n i;oien voor e paar aan ct <r d -, chi bl d K k ..A I b I.' Il d I .. _I•.3 I gezien III Cllghtoo. ot.1 n ~evraa_d "le ti Ha de H.lIlg VI~nSynode of !U'noihle Cojnmissi' a eren Jveu, wanneer e lr IIr...... sec tt uOU en &.1ee raa •• , W\:Ufwotden er BOg daK-I JU

praten, waarna ,!,e getuige op Denljssens VCI ~11<"n><ar•• n d ,t leel Jka !laird ~, HIJ hllrllet>! Ver ad'vle g~vroal{d U411had hJ zlc4 pu alle ouweUlg v orgaat vrachteo met goederen 14g
e
'Voerd Het e.DI~e

zoek en met tn{\Stemmmg 'lau Smuts naar de herus opgeUlerkt aall ol" ikla,u",eo j:iq hllii eel held r HtllouJ"n ZOOK 8 iÏe ~IJlk nl sta.t, hleCl i~ 0llth4ude WIJ 'aD "erdere aaumerklugtlll, waarmede de hllodeloars b~o ,.oordeel makeo IS oe
tnmen reed Dt;U1Jssen, getruge, gtluiges asSIS llltZCtlH~g \ illl been (hone epa\lA) aan d~n Iegte de I Ing I let nlle~n tekere irl1kelell d r kill.. nOijme WIJ mouopolte IQ geweren- tu~ nodeel eo ongenef van
tent, en D<llllJ8sljnS koetsier za.ten In de kar achterpopl gealen Lll&er ha.d bf) I1r1Ubelde achter wet ij 0 WeU g bUiten wel klO~ te.teld, mA...r I'let U IVm Best.ndlgen Lezer, de:arme ddvcr.-want de iaj[eT komt hl~rheell met
BIJ verweerders wonmg gekomen, glllg DeOljs pooten een IIpavlU OpS,"lll",kt een a en be81ult ge_lIoweu OlDde ~llAk ter k.ellul8 der EKS VRlE!,;1l VAS VEJl.BETERU!G het doel ow te werken to~di.t hiJ .eu geweer koopelI
lIeIl zIjne vronw 'halen Deze kwam en zl!lde Kootravethoo>r ~ bllJ ul"W8.l1cl verteld dat he :Synn ti til bre, gcm ; kao eli !loodra Ill. hij d~l lo".ft gaat biJ torujl
Hpt IS een mooI paard bl' heeft een moolJe pa.ard 8pa~~i~ \('~' 1 D k 1\1 r 'l'erder wat bet eft dt !J11Jmden d.r Ul~IPf!lalt gc Alzoo Lebbeo dUlZ8ndeu kaffers gewapeud de yeld.u
kl G J Adnar-- 'WIISOl~. 8 I eren enlj.8en8 oetsle Vblg~SAlt 2la 1\'lrdt I h.t ltel(lementi op d~ verlat.ell,ende meeate ddti-er. Slaall ootbloot,.a.n

enr etmge: nam op verweerders verzoek ved~"_ar!:l~, 4~1 toen hJ op dlln 7den met het pa.srel werk 'Illobeden ;an den ActulUlU< bepaold, • dllt HET ENGEL~H PHEDIKE~ iN DE NED. bandel! en kunnen niet L "erken "\.n daar de
nog een proef met het paard Verweerder ..., de kaf 110Il' CrtglltO[ a Ital terilgleetde het va~ de luneo der Syuodale Verg&derlOg (door Ideo GEitE} .KEHK. achterlllt~al1g belde III 11-18.manteo eu geldeliJk.
vroeg aan zIJn l<oetsler wat hiJ van het achte~ell W"1ll1ODk HIJ vroe!l. aau Cngbton Alltu flUS In fUflll~ Kere.u geqll~ kt) \OOr he~ op om,tandly,heden. I
dacht Deze zetde Ik dOlik, hiJ IS voor koetSIerlWIlt dat bdet'k.llde eli ((ze ~elde dat b brek n der Verg.d.êrlDg, aall d~ei,e :oorg.le'eit eu 1\Ilnheer

t
-Vergun mIJ rutnlte voo~ de volgeude Een groote oploop Y.~ delver. 'Vond heden

on!! nJtntg, ZIe welk eene zw&l!!"""~ht heeft sleohts "p ijeU steeu bad getrapt Den 7den be deo e Moderatore!1 Keteek.ndjzullen wurd-en" merleJ.eltng nil gtdachtl'o plaaLs weg ..rolontevredeu'tld o,or de handelingen
hij den heuvel p (7etro~ ·-Up eeDe vraag paa.rd nil/ar C'lgnton teru~b.eul(ellde, FlJdeode, zou D~ gebeele Yfaa.~ )tamt b .. ro~ pe~r, of de Sy.pode I Onlan~s lo IJ!I.Jter Dore gek:omen oe k1a~t van I nn de del<eracGmml,sle--tdle gekozen III om de

D

Po __-fl1e getuige {jat hiJ bet het paarllpedung van achterelI weg aa.n lt artikel toO o.bonden I' d t ~ t e~' prop nentdle te Stellenbosch g<8\odeerd het>fl d.lver. te be5Cbermen en h.nne reg1en te ha.odha
van emJssell '_l1tW9.!.-;--' K b li b d .. • a zij ge~ue Inal( I b .L; 0 I k P h dt a h___ .1 ed k :«..11 dat het nimmer lets bad ontm'el1 oor IJ a geene steenen op d b~efttn b )ZO! dere omslandlgbe~en h.tzelvt bUiten en tiC uu Ill... oste IJ e roVIUCle yeHU , ILl Il ven en In plaats daar~all {il Z I b.zlg le' te onder.
paaru go e h D k k straat ~ezleo [De boofdre ter lelde. dat de straa ....erk ng le stellen Naar h t IDI v k~ ....t 1 lila g.wasr wollft Wilt h J ml~t wegen. gebr!:" llaU druloken, eo ID bunne Jiegt.,n le: korl te doen

k
_..A. e eer eDiJssen ee nu naar 11 d 1 I b" 1 - , • J oor~,.., • er d h d h d k dEI b I" G '1a.s ' I.geman e"",,.-. • e pn 19 R cc ~ eli vo .teen n \Vil!'j biet • IIllillite t" IJlel ~an of cfu:S d 11 fi d VAllr 19 el III eL pre I eu In e IIg0'c etas rootIl'" 8 Jled ug" !,eden Dllcdag om Elur.

tI 8.11UTS t8 DENIJSSEN d__q,_.;.en van btt dler GetUige nam den voet J IL IJall!l, cOUlmls.lcstalboudcr vetklll[\rde da mag even als het P!lorl~went de iJlait~._eft, ;~I~~Iu de SLeden !Jo dorpen aer OosteliJk. Pro,.lncle om deletleo te noodzakeo ,(por hoou. h"lrl!kklog te
Dezll was eene actie om den koopprif8J 'Van het paard ol> en wees cilOn aan OemlS8en hiJ aao $muts: ,eggeude Vun ])€Illtssen 'rernomen t nn are gewuo8 'l"ormen of t Wijken :Ner elJS ! neemt bet EnPllIlICb zoo Bterk: toe ds.1 .onze Ker't: b"dal keil De delyers welg",.n sis "'~n man om

verkrijgen van eert paard aan den verweerder Deze voegde getPilge t{)en toe All rIght ik zal hebben, dat :beL pna.rd Itrulk~rde ::imots bern an~ stJlat er wat 8ommlg.D lus.cheli ~e re .Is bt : I ludleo Z J ba.
r
e1:

lDde
eu be laude u Wil .zorgen moe. Zich aAn de bepalingen nn,het commlltee le ollde,...

verkoogt op deD 8 Jan. 1873 De .erdedigmg b~t paard nemen Aan ZIJn mgen kmecht zClcle woorddel .. Ik hcb den b er V.lllJssen geen paar4 zeu ~ebb~" ciat tél Z J de be 1~I~ell i'(alduKrC:OU~g: ! voor f tI~e-Jlch dleosten Enkele pr~4Ik ..nted tbiJori '!'Ierpen

J D al t

l- DelllJssen Ga ~n zeg den hel'r Smuts oat Ik verkocht flat struikelt of Illet strUikelt maar wet le.en worden :l;IJ " ue kracu' ~au "At lle"'b"u te lilteulume) e,o.lon d.t zoo steik, dat riJ re~d.. Ve:jleme.Dle aluler htefLlden Plopooeot d. 'rt.3
beston tUt .tens e gemeeD6 on J<.ennmg, '" I nl. d ,.,,' '... d\.I Z E .-_.. oQ~eDfl Dat het nAlU"d was gewaarborgd ",eilJg het paard zal nemon, en aan den heel :Muter eeD mil {I""air, en [lat IS III, boewel Ik erkeu, da Het !rcgl."ul\nt bll~uh IJft Hlecl~. de gen olie wijze V ru~ 0 e;clul"U om tweern" tin ,per DIlllaR Il... a .. predlksnt bere epen lJ'tt!e~1l aal.lls UlO £300 p6C
.r"...... r- om ecn stel tUI n te maken voor het aard hiJ strUIkelt ~an Lau lel~1 ma,ar belet getlo$UD· ~ellE! al)kiere gdsche dUlIstte houdeo De reden 18deze Ilil me .. Ja.ar-g.wA>lrborgd ,oor ze~m'IIDdeu
en gezl)nd (sound) en zonder nukken te ZIJg- D ~]lf te cl p d De gutuI~e bescbou wde eeu pallrd .lat strulkd~ h lf cl 1WIJ e of b puit lIlet dat. lie aDdere hall iel I aD het Hol afld,ch out wend ....ordt dan 18 mell nl" H 'I IS III een. yolle n ....lldertDK lDet eenp,rlge
hetgeen het paard bleek Diet te ZlJn, wsarom e getuige re nnar q r eu IC nam 0 alillle! rein" r WIJl \\ illr ~I" "Oldt nootllg geacbl eu door de ~er tllvreden met ~e chenst In he' EII!r

elscb
, kflJgii .telllineu g kOf; n l'e gemeeuto weliochL niet l!1on~er

het "dor dell verweerder nntteloos WllS De maat van het ~a.ard De heer Deuljssen had Kootl'l,ve~lIoor R I had met getracht zelf h~l gIde IDg dUlliel Jl( loesohrevt.1I <lnwettlg zou ZIJP men llIet wcerj"dan gaat meu hgt naat d,,J':PI8kop..Jj! Iller en ci.... r OID et! leu p~lk£ut te bt>deleo. Z I
ProkntellT generaal trad op voor den elScher, aan den getUige gezegd dat hiJ het paard den paard t~ koo,llen HIJ had het pa~t"djllmm"r vl1 D t de 'ynod,,~!)O 00 deelde ~aarvan Ir.libel! WIJ Kerk Zoo Ishlt ook met de l'resb)t~II.(teo. I d61 heeft echter ve.1 spilt a'l ))r l:tobe hou 'l"erplll1

t

advolrd",t. Cole "oor den verwtlCl'der Voor volgenden morgen zou laten haleD GetUIge nabIj geJlell Inaal wel op een ahlalld, t"u het lle_ft in ne laat.le Synode pen treffenil beWIJS bIllteIl u t pendenten en .meren <ile gaarDe t1cb voegen iIOuJetS I wa. ,oor d" u lnoo(hgl"~ $1 h <rhe'D te komeu le
d ~ erd had het paard dIkWIJls gereden Het W[lS een als een paa.rd dat gen zwaa.r i:itl"l\lgt kon dragen onde b ..vIg gIlval Op bl ï9l"11i1 de '\cta lezen biJ de l'\ed ('rimf :K.erk, lOllen er twe.w .... 1 Pdl' b.d. ken lie geDleeut

R
~d (l r bllaruo gewen.cat".Let" WA.n::!",;,.!.'.:, k'''' <n d, Kolo- good. tam, .. m*kol'k, v.. bgp""td-h.d nom H'J , ... , PM"""" Sm." ., ••• d ""'. do<h.! -ij • D... d.... " .. km, t.w .. " -"dl d.. d.g """"I"'d m"'''~ "b ..... ,,,,,,,,,, Il, lWb."", on b.u w~d.. t. ".. " "" ,< n

h ht te mer gestralkelq. pall.rd .tiUlkeide het_; eu 111 Art 21a der Kelkel~'8 WeLleu bepllald dly,<l '!'Iorde'1,oor ééfl!! dienst le leneu £DU biJ Il""r welk "I(~l&"etat zIJn Ik heb
nwe Weealn.mor, de elSC er, wooïk tg d Kth De hSt h d h Advok.at Cole sloot hier I'lJne 'Ilsk, 1lI- at na.mehJk :de Ac ua'IUIf b.lut IS Plet bet BegrljpehJI: IS het dat l1

e
en preqlklll'-tt op dell ...eroOlnen dat de Prop'" ert' de Vnu het ber8t'p ui

Kaapiitad, dle ZUllie op 7 Jan 1 wam e ts0n r~ver oor! e~r m~ S haem He Pl10kureur Generaal wlldQ IIU g~tuigen oproe- ooer emeo Uit de handelingen ""n elk b ~1ultt dat duor \lerntalm per dag behunr! Jk kali pr8111kelb aa~uemen eu r<tdl vuor zLue bet.ekk ng le Klem
br De~llJ8S8n miJ op 't kaatoor 1'l1\gen of Ik een me m et oo~ ge Ulster voor at et paard pen om te beWllzen dat er Keen wlI&rborg voor h,,~ door en druk moet wordeD b~nd g1lruaakt pn& Is er dU3 beh~fte aBn twee Holillodeclu! en twee R()j{g1!~eld bedaokl lweflr lndien ru" heeft de
i'II&Td te koop had Ik zelde Ja.. HlJ Wilde werd ultgcleu}-Hlad hem met gezegd hoe het paard w!,s gegevtl1 dat !tedm dm het badden bere~ -m elJdltJk op morgeo kao g\!áéhl~dell ~ordt het BUKelache duoll'lI dan volgt het dat men twet jlcerkerRd be~loten om beui op Za.turdag .. ond d.n
b" '" G~ Ik gu<g beu> P'" m_t .. ~dm w"d.. H'J boa 11, P"'" do, b.' ",mm" hM ,.. ".. ""uk.' d,' d, .. " • 'l"'.",""" ., ",.~ b".";' do "on p, .. ".~ mm' b m pi.. " V" 00' 2.",... 28d_ ""'" .. ,..,. 00' .. no oom,~ ..CnP\ otsl I,.. hot ...,..a .. .... '" d.. .tal .. ~ d"''' ook .11. b",~ d"

l
b~, e,,,,,oo .ro' ... , .. m"n, h~ n1 b.d.o> A,t. "no on "".db"d • g.iQg, "' " ... ", da, '''n ud" wdrom " b.I""a,,,,, .00'" .,<d, R.. , .... " G'~"~<n,t on F.. 'Hm.'bh",

Cl'\gh~BtlIJ1iW~" , hat.. .eD reed er daar kWa41en HIJ had geen gezwel gezien aau I 'l'onden toM den ver:koe'p v~rd r uur de wel tla.aromtrent10 handelen" ZIJn [evondtlll wordeo, en die wel vaardig lO 1w1. tegfnwoorlkl( tal ....tZ n oil} over k:erkrhJke ZaktD te
med~leinstraat 3 of" ~ op en neer De den kIaaaw van het fpaard toen de heer DeOlJs, R.gtet Flti&patncl{ Yroeg of het noodfg was nrder dé denerIOgen Vlln den RWII lI'ao Tulb~gli van nlelsch halldeleu Het 6cbl] tof it'rop de" r es veel biJnl
heer IJllfien zelde' Ik ben met hem als sen hetkw&Ill zlen Thomas was lJa den koop met de laak te gaan, na 's heeren Bam'JI getuI~ellu ~ krae t, dali Jl geen beslUit der! nattite Sytlo~ wet li: veroorloof WI) DU namen Ta.n pla8~en te BIbier g~'ond n eu de miu8cbeu geheelmgenomefl
n tevreden, maar 1711 moet 1Dl' D18t een let paard komet! ooklJkeu en getUIge had k N a eer e dll

j
'CUS8ltltusscbell bet huf en den l'rokll- gew deu omd.t het niet op 1 den laatsttiu d.g IS :oeien teo 'Inde te t lOueu \Vat ouze ke, le verZUImd I b~eft w.t 'IJnd pr.d I..tng! literna meer -C()tr~

J ""t 'J L__ he I GO reur Generaa nep de luatste op voor eler,eu N uit het mJ ,.oorkomt was lIet een l'e t, wat zl ".rIoren beeft "n wat liJ U'1 doéti pcmdent
paard verkoopen, dat. IDlJ zal afwerpen Ik...,.,n t gezwe met gezien HIJ had het paard Wol C!:nghlon, die het pllard In OctQber gekoch~ etJem IK oordeel det Synode lat ;IJ de rDagt

l
had I kan 001 actJ.ade te toorltomen of ''''ér gOlld te ~

zelde Neen. Integendeel, het paard is zeer ~mmer hmkende Zlen gaaIl, mmmer nan ::imnts had \ ouf den hrer :Smuts van ze~enu Hrtl f HIJ bad een edeelte VlinAhlkel21 bUI~I'!werklDg tlj"tljllen m.k~n
JlI&i: om te nJden; een kind van 12 Jaar kan gezegd, dat he~ lets mankeerde De acbter" het her llaaldellJk g.redtn tot eene mt.aad ...o"r d~t de E Ultar oumldd.eliJk op het qovenstaaude het be· Graru.mB~o",u I. de beofdstaJ der Oa.tIll JP
hem nJden. Ik Z81de de Jonge Denston pooten van het Ipaard waren :llIct we~eweken I beer Swats het verkocht H.t wa' een zeer goed I slUit omtreut de Cowmll'le voort Rev191" geyolgd li, PIovIncIc zoeder eeue Ned lelllf K,.rk: 0,. lede. -ID b"t beJ(lft \'an 1!f2 w.reu ID Pruisen 97
heett hem ~reden De heer DenlJBBeI1 wilde toen hiJ temgkwam va.n DenijSSeDS wonwO' riJ eli trekpaard eD strUikelde ulruOier Hl} IS b dal<ieliJk dat bet bep!lllldïwas met h'l oqg 0 ~Ite\al<laar tlJO o-rergegaao tot andere l!:erko", malluellJke geeatel Jke ordf', 1069 leden t.llrode
he • .paard JD. twg Elen Het. werd ioen a.lleen Diens koetsier had hem wet gevraa.o-d wat d~t I bad het paard op d~n 8sten J ..nuart] gCl)leel goed Uit Art 211 (dat JUist In bdlandeJ~g Wll8 g"w~est) dat uze d"rk IÁ g~,e8l;\gd te RIebeek OUlt, d4t ..et DaarbIj war"n II kJoo& cr, an de Je%Ulten met 16U,h bete k de 0 dril stal uen j{aan, Getuige UlI.ddel hellr Smuts 10 dat esl lt werd enOmen armoe 19 dorpje u, ma.r van waar geen 'llvloei en 6 klooe'erl van ~e ll..d,'l'p on.tea m·t 69 leden
lUgespannen denh.toen

D

WIJ aan et I;;Pdeq De Pk'" eraa.l m ddt h d I November .el drill ma.a.1 £30 \oor bet psard gebo. H t b~B1Ult lal.fi "dat de door le Comml85lCl van ult:aat:
p

~e I:emateo te GrahaQlltowo In dill In Beller,n wareo 71 k
1
00ftell met 10!5 1~~6II, en

\Y~ 1:roeg e eer , mIJn enJs Z81 e e ro ure~I'-gen een e s. Ij en,,\ den Reu le ~e waken ,eranderlDge )n Art 156 .....161 na libel r h voor iWlDtlg of veertig J'-(lil III het groothertog401ll Hepen Darmeta.dt 4 met 29
£30 lfontant HIJ vroeg mlJ of ik IlJIl pro koop genoegzaam had bewezen De tegen., Kontrav.erboor BIJ bad ulet a"" Beck gezegd h tb I ~ d P did eene kelk mOeten ge.elllgd ZIJDte Gra.hJi.matewu l..deu. In Pruiseu warea ~26 g•• t.ehteD met 6686

A !) 1:1.. id part t be dat h t d al I. H ' "?" lO Daar e e~lDse £ee 8 aangeDcmten Iu • fO gJlo e In d K .........t d 8 m ct I lt k _.. tik d bJru!II8$op '" maanden wilde nemen,. ..... ze e: IJ moes nil Wijzen 6 paar s .t apllt miJ dat'l1lj te~en miJ Rlat getlll~eo gIJ ~!Ig ven dor kerkehJl8 welleu tl4l1en word.n opge e --,-- a I oU tlU e IJ zoo.er ge om.,.. geea Il IJ 10 oc Ier. ongt"er]8 I() Rl~.r dan In
daD zal ik het diskonto verliezen. HIJ hool .. sonnd" was gewaarborgd, en dat het met zult onze ._1Ik bederven' -BIJ li>eteaidll Retief l£:.!' nom Il" Hot btglDlel dat r~1i a8ngeuD-lD~n Wil!! ombtocb ee~ma81 peh~1t eeoe Enge~he dienst lJ 186,) BdJertU heelt I/:)$ Zlllke lOrlchtlDgcll mtt
aan het diskonto d8Al'biJ te voegen, Ik uan "1IOund" was,1rnarna hl; (de Prok generaal) lOs yoor be~ plLlll'd \'lJUI het volgende (Ol~t llehJ. de Z Á liegt; het ~ea::~8 de ':ee~ee~d"o~ ...!~tt~~oaJ t h: .er~~dt~ 2.J331eJen !
dat aanbod aan Het paard wsa toen lnge kontragetuigents op die pnnteu zou kunnen.lll. h ~~n?k€rlgbto~I, .talbondp{v ha;:"bet paard ber Beg el van Beroep van RllI~ op :synode) -nlUr ",erscheeu eena vo"r deo Kerkera.:d ~~t ::u~rd~ I -In het Dll,tllChe RIJk ~IJn oni!'oveer 600 10 ICho-
apannen en lk liet. den .stalknecht de straat op \ l~D GU • Il t gere en diaaki /Jn1-:-g• Claremdnt, e ade artikelen moest eeft predikant voor de bewO](eoe .zustera der gemee ,te om toch te ~e kt$ len tellen le Itd.r ge.mlddilld ](1() leerhog ..o eli 'lO

~ ."'" "Jden De b"" D ... de, dat .. I Mt.kaa' Col. n.p pn op •• ::~:::I~ jl.:'":"" ~ '1"': .. ,~' N:·dlo'Uit: R.. ,,,,.m:.,, ;',b';''t wn~i.... ~'t d'd kmg dotbo'E'g.IKh bo<'oono" kon' m'" goh':d",' boo.. '1.b.... dnno" .... "d~~. bn~b, \ :.
wvreden "sa znet bet paard, maar ",an meJuIvr AbrahaJIl Dél!llJssen, secretans van de Z A spaVloed " ll.arA dat Beck had gezien stel d ;n 1 mad t ~.ar ziet sc I' I te I~ HRs .~YtO d· tk~~~k worden en thans zIJn er nOl{ zulke • nratandlge

j
, de 48 ){) oud"rwIJII'1"8 t Pruilen ~.llleLrJl 2(1(.00

D ZOIl willen vernemen cl ZIJ daarmede w. AsIooiatitl. en yerweerder, die verkl8Al'de dat stal No 6] Het 'laatst ba.d hiJ bet paard 14 ~gen ::.:s. :t;eeu~o::OIl:~~~IJ:eo za~:: ~: d:
o
Sy~o& ~e~ ledem.ten k die eVPizeer trachteo zllUen óm Mb I ::~v:~::~:~n~e~:~ t92U(J~Ot:~~ Ii,'t;;;' 12:~

haar SCJ:Uk wu, en of ik den knecht voor £lJn bij ten gebruike IlJner vrouw een riJtuig met voor den v~'ik(lOp ~8reden bet ttrulkelde toe?, DIet aloo dat er sltch~. eeu voorl<tQlg ve boor vobr de Itroow te eenll. aat ous z eu wat Doodig 1.1 Hit leo luaschen f :t6a en r ,,'0 t Siechtl 13 0:::": :
hUlS III den tmn wilde laten .nJden Ik oon vier plaatsen h~d gekocht en da.arv~ een sterk Op den verkoopdag WaM het vol#akt ... ouud RllJ~lICOátmll9le 1I'>UwezeD-h~ elgeuhJk ~erhoor I zero hebben bet mal[lmu" un f 18,,0 htt gew •.f
.senteOrde HIJ zelde, ik _ga naar Mttter's hoek paard n~)(hg ~ daar de weg naar ZlJne Kon~,vï::0or dEeu paard dit op etal stoud kon I voo de Synod. zelre Deze ",anderlog In d~ wet •• KeruhJ_e verpdenngen moeten deo tooo eo 4e delde t.ractement IS ID cfl, Iltejeo f 550 en ~ b~t
lll~n de knooht ml) daar s£balen Ik klom med~ wonmg ~r znoelJeliJk was. Op a.anoo.." Ib:~\t 1i.~~geDHloorw~~~lU:I:~rnf~hoppen d ~ or de :Synode g"ma&kt, De Comml88ui van bood'Db der burgerlijke regtJpl~rng IOOTeel 1B0gelijlt I pl.t~I,,[ld f 3GO Behoeft!m.D Zich le yerwouder.u.
m de kar en hield balt blJ Muter's hoek De veliiDg vaá den!lleer Carstens had bl) den beer d tEl.. J "lád, :;_ik0 let f~flU n~ al .l\eV 519 moest d~ WIJZ-taIDg lOl de wet mVOfgen, vermlJdeo en dertel-.er leden meer ..ls nd~rllJlte ops 80fr dat ~Dvele ..teek.o de scljalen ongebruikt z ID d<M.t £
la D k lo U • _0...11 d te lWl en hem. IlO nie een SpUID ~ ge 09 e niet at ve dereode walC>P de RIDg:!COlJlwlJ8le b"treltkmg I d.n ..Is regter belchóawen - NIemand de praktiJk g~re.k: aan onderWJJlen 0 I
eer wam daar nlll znet ;u.uter D vroeg Smuta IS":' '~r om ZIJn J>II'U n, het ter1gzeOjdfn VUl het paard <l)qr den heer DcolJs had aat de door de Synode 'g'i:lIDllakte .,.,~ IIlg b'J eeml! !:lof van JllJJtlt e of Regtbnk ulto~renende ~ j , f.

:Mnter 8 oplll1&--<lf .het ~ geschikt zou ZIJll nltgelegd dat hW; oen sterk. eu mak en Ve1Ii~ I18n de kana om het te verkTo zou hebben be De ynode beeft Diet, gellJk atJf;D dil 'foof1lllel~, vs.a I,n d,e lM-lTekklnlCVOQrketkel'.lke vergaderwiell1Vord~ • N..,-;- Ds 8te'Jtlerlu ..<tt-tl-...-r-"-'Jn-e-~·~~
\VoorlIJn pnetoD? Iluw .lQlde Ja, ik ~Dlr,. duu. moeit IIJl1t S.muts .zede !lat zIJn PaarU dorven, Q&r wetgnonde IDligt e.fawdj gedaan, Olll tUF·1tD toegelaLeD 'eD" preóeo 10 a~t GteJ wttJ,u'~-R.ED,

I
I

I

'WRIGHTS COlUTOREN vs WRlOHTS EXECUTEUREN

Iu d~ze zaak werd nltspraak gedaan Bet
~oote punt 10 deze za4'k: betrof de vraag of
de ~n van het legaat In dezen ~del
ragt hadden op renten op hnn legaat van
£7619,1 en IDdlen zoo, van welken <latum af
Het hof beantwoordde deze vraag met Ja, van
den datnm af waarop de executenren het le
gaat h1dden kunnen betalen t w Tan het elDde
van 18 7 af tot den dag waarop het betaiald
werd De 1lltspraak was dll8 voor de elSChers
-me Itarly hare eigene kosten te betalen
'Tane! VAn renten te wordea vutgesteld na
<lnderzeek: door den regIStrateur van het Ooste·

lIJk hol
-(V001' den Hoofdregter en Regter F~tzpatrickf)

~I



To IM Bditdr of I'M VolkBvriefld. i
My Dear Sir,-l often' retleet with! del'p Ind

fe"ldd"Óon. Óll.th. inSuentiaIIPodi~, attained
br \he Rerormed Church o. Hellsud, &ti exhibited
iD the ~naiato", of th ..~ eommunitr, 1I0tP.a.r iD thi,
plaoe. Abo.,.e otber Hel~ioua commuy'·ti. do 1
.Ieem them, fol,'tbeir •• p8;oo, Itlolut' Il. in pre· lJ
.. niug. uuhar~d tbe y..ener.ble nreio of Di'iDe

l
W

Truth. sanctioned by the S,.nod or lJo~l. ~
'Y~eUVtr the tarwI of it ;differ from lbr commoli- op

ly _ptlId reuderin . of King Janae" ~r the'
Jaeobite ye••ioo, the ~l1tohia ~up.llior ~1l._aQCuracy
ud el.. nll'" ' .
. ' It iltrue loÁ&t Ihe En,li~ langQ8~,: at it. no-
bleat a';ld plUeat ~od of .aro.tb, aifo~~ & nbio-
1- IIDrt't'&lled for Imprealt. utter.noe of th9Ulbt.
B.lt the lUna'. ordal., or iuatroetions,. tb Ill. tr., •
lators, .did, b, keeping email poiitieallad,.antaKea
iu yiew, to lOlDe exteut lower lhe granlSeor .of ,he
Ajlliect.. There wu allO ~ mlle~ dist;rllst .hown
lo .. rda the natural aptness aod Yipr:of tbe un-
u.ratandillg, by puatiiug ·forwar. o.Pp"'tcti,8!, or
imagi.ed omiuioDa, genpr.lIy pre.ented; in Italica,
)DOlt of whioh could ...ith~Qt Iou be ullungecL

Tbe m.jet\ÏC ult- r mc I' ,iun in the terma:of tbe
Rebrew ton~ue, &le .ortb, 'of mort :Btudy thaD
hu .. ,ei been beato.ed upon theID. ''Ihey ae.m
to be not 80 much the oon.~iluentll of a tcin2ue sonnd,
u tb. yiaible hitroglyphict of Ihe ElP1tian narra.-
tive, or lOOit. For, the rtpreaeutatio~ of E ..yp-
tian instrument. and _lies ahow 'fhat tll.y were a
musical peopla. FoUowing out t!_+ idea. we
fiDd that our nnieu. &~e boL orientali.,d .e~o_l1gb,
:uor CIa hriDi out clearly the \boUj(ht which domi.
D6I@"'ct iu tbe mind of Ule ,.riter.

Let UIl take u an example the aecoucl command-
meat, wbere, .. in oUitl' paaaagea <jf the llUUe
hieroglyphio erd.r, tb ... ~ of oonarctivtl (.x-
eeediogly ditlieult &0 imlgiae or represert in .,.iaible
form), will be YIfJ.8n"la. Ita tt'p!' (lil these
principlea, willllaDd tbUL Tbou sh.h f,ot lDake te
the_all, th.t ia &0., a",!! idol-vi'-J {Jbominab~
thing; and all f~, or aJaapu, of things (in tbe
metapbyeiaal idea of/o,...), _hioh an in Ihe hea,
..-en abo., and on tbe .. "b belleath,' aD.d in the
w.ters 1l11der UIe ..nb i to them tb~u thalt DO
bo.. tbJMlf; &Dd to thalli ~ou ahalt lIOjt do ""iee
-I. the nu li.ing on. (Jebenh), \hy omnip¥
'.nt one. a jealous OM, 'fiail, or ha.e ;.,.iIi,..,!, the
ain. or f&~ben upoa childftJl, to tb~ and to to In,
of Ihem baying hated me and OM! .hq.ing mere,.
uoto ~ouaauda, in tbem havi"g loY~d me, .'\4
kept..y oomman.tmentL They are lIIore;properly tie
r ·pftl.atatit ... f lobe Hieroll'ypbic la~tual!'e of 1111
EQPtian people. ODe ptculiar ina£auce lfa prio.
cipt. _UJ~d apparwu1' for the IOle purpose of
l'.. ealio, a fact Clan be !lÏleJ ia GeutIIis H V 19.
haY~Dg iu yiew the nolting and excercitie, hu.an
iutllllÏl(eno •• The worka of' the plftagd !pay l'e taken
u equivalent to: Tbe Enrli.iDg one, Tbe Omoipo·

• \eUI, f~ (Dot CreIICtd) eyery IiYiug b..1t of
the titid, and every fowl ol the heanll, and mad ..
\hem come tO'Adaw (Dot aw. the .an)' to ilee (not
wha.t be would oall 68Gb. of Ihem, for buw collid be ?
bu.t .... t. every .n. cahed out to bim! or their
'901_ .upp\iad their :qamea!J theu ~e have tbe

.",~iliiek of tho, eagle, 4he .011', or llo"l, of t,Ile
vrol,l&o ~C- Bu\ whe~ Inan had oom8 to consid'.r
ancl~all1l. qualitiu; bYt' great .dy.nee iD ltSe Irch
and mtelhgenc:e, thell .di!l'ereut genus from tbe
eI,le took tbe ti~ of h. Vult.re, tbe tecuer! the
Kelb dog becama tble I hOb1;"" tbe houl)d, anl th.
:.A.d.m ~18 br_ougbt lI11 et. Goó,-directedl natare, to
t.a.cb ~Im thlDklDg aD . 'p"afing. Wben we UOie
tbe Idiom Go. taught un...the Adam~ the idiom i8
.. Imoat a u.uilerk! c rll:Cteriatic of i...hOliea.n Ilia-
loet. " "

Tbere i. oothing b~ 'regarding graVf:r\ imagu.
Tbe idea i. perfectly Wa~llJi.iAible. For, ,'!le lI.b-
lime em.blems of eYe~ I're~t, and e"er watchful
mercy. ID tbe KtrnbiOl, witb extellded win~. ooYe'
.ing tbe throne of M1' CY' iD8id~ tbe A.RK, were raa-
hiDne'ct aud oraven of ure !rold, w hiel! all10 07erlllid
tbe wbole luggat em lem;atic f4:ures. •

We are now prep ed to take to beart the true
IOOpeInd ioJlaence ot the Divine injunction, 10 as
to welude in ita PrOlbilion, tbe common IUld wide ...
ly .plead idoll1tri~8 r tbe world; ,ill. the deifying
BOd) wursbipping tbe FOw~rs and elements of Nalure,
the Fmblew8 of forcej and IJOurces of terror ; as iu
Moloch, I!a.alzebubi, Ifagoo. &c. aioDII; with Ibe
1110le sedoëtlv6, a3~un,.moon, and star., to which
w. nnd lUlLe! COUI utly relapaiug.

Beli vc me, dear Sir,

I Yours FllÏthful~y,
. I J A.liES ADAM80N.

HOedjen,aren~~I)a~mfJC'~" *""i'
• in.. \e .tijl~ .tD
~ , 'I

tl'GuDetlereD.i - Kinder- eo Damet IStroo-
Zw.,t.. CD Gekleurd; iin Yer·

I,
ell Fraoaobe BlPcmeD,

Roll'" en Briliidsbloemtn. . i
J Jng~~ - longen. Kllick~rboeker,'

~h~l~c~~ e~ MatrOOIpakc.n, Kind.~eli~.,,'
TIlDIOS, Opjr!maak\e KleedereIl tOOr, Kiu-
dereo. eenift lecr traaije ?dei-jt. Winter
Keeuimet!. e i

lOeine tinder J[apjes.-Gewerkle en Ge·
breid" CasJmir Kleel'en, K.pjel en Man·
tel,j~ .oor IKleiDe KiDdrl'en.

Sjaals . ..;. Sch.dak.n Kleur. HlaauwI, Vale,
Hruine, Viqlelkleur, #n Zwarte Llamuche
Vierkaute :Sjaals, 4/4 5/4, 6/4, W olldn,
TIl1':a:n en fa:ncy R.od Omillallude, Schot-
schr, 'Tarta,ll. Hcrde"leruiteo, Vid~ote eu
Sjerp; Siaal~l

Japonsto1!'en....Al ti" nieuwe k.leur~n ,an Pun·
Iche MeliD~. WolpopJillll, Satijn., Lain~I,
Zijdep RePAs, Wol Rej>p" Serlel, Camleta.
LI.mIl8, Cl~urgl, ell_:' Fral.lChe Oekep.rd,
Fancy Geltlietpte en Gemengde Repps,.~Oe-
8:reept Geqperd, Geetre.pte B.lernol, ;Li,,·
8rys, li~, mi awaar ~aak.8el, Gesarcept lWk •
kelljlo,d. i

Plaids. -Herdd·.geruit, T_rtan Geruit, iDcokeie
~n du[bbrle ~nI~dlen,

I'lannell4n.-Sharlakenkleur, BIaIUW, Ma
Itent.~ ViI)tJ,kleur. Donkerrood, en Hem"I.-

. blaaurove ri.n"elJ"u. alles Wol, La c.shir ..,
8all.i~eb,. a.IUI, NIlgemaakte eli £CIIIII
\Va.lbebe Witte FL.nndlen.. , ' . i

neken~-Gri)·t,.Blaauwe, Soharlilke.nkleu.r,eo' R M'7' R' 0' S S' ."lttIl "Vollee Dekecs, ,ware Blllauwe.Il . . ; • :
Groene Kle4 j.s, 8puor"egkleedje., .K~opj.s' i'; . . '
Dekens 80 $prl>ijeu. . ' ,;.. .• .•... < , .

L&kens.-Winthac.he Doeekinl en' Tweeds, ij. ' : t··· '~~ r ' :
H ....drr1lger~t, SI&lelldoo.. Beoford Kooro, ONTV _'NGT thana uit o1'l1aD~ aangeko;rnen~ B.c.hepen een groot~.,.' : GOEDiR~N
Melt~nlakeé, Waterproef Tweed, FUlley yo,,~RAAD,olld~r d~ volgende hoofde[n, dio de a.andacht. v~. ' 'Kooper, wel
J nss6nstof, ~Jilots, Wito'YI, en B.vtra. waardig ~;- : " . I' ~ i ' ;

-Hemden -Kri~lIChe nannell~n Hemd~n, T\veed ,~" . . ; !
H~mdeo, lirlnrs HemJen. OuurJ Hemde", "~ WAGENMA 'IT. Elt,,'S. i i
Gordels, ~rui.ba"d, n, Sjerpen, Zakk,n, - ~ .q.. \ I

Hemdborstén, Hoordjes, Vasa~", Moonche p.'elll-. ~l'I'I,~I.A!s n' Si. '. , i• ' c. l\ " 1 qrlllkhaan Karveeren " .
Rok~eo. : 'h h' ~clr.;lsche Kur- A'8<11 Tdler yoor WQ.U'_(,~"8!1~n ; i

Kousenwareni-Heeren Merino !.onSc ohc e .' ~ '.ij ". I" Tr"Dsport\1~~efl.As.sen Hbdijtelll voor lL"ileltl!s .1

Lama"olletl So""en, Kousen, ~n,lerbrDekeu WH~enl!meel'; in VII.HIJ·e8 KellinlT, besie b ....,ro~le 1.tll S h a·k ".'
en O"derh~mden, Dames eli Ki.deren Witte, ' .. - r AP,I1,t, C ...., Ellipstiscue \' tên:LI ,"uor Veewa6en. . 'l'n:ktuuw.
Heide Klerikale. :Hlaauwe en\ Geetreep'e •.- 1 le
Kouseo, V"mts Merino On~:rb4mden, korle I I SCHILDERS. ~.!
en Ian~e mouwt'n. Boas, ~Jer~n, PoikM, . :. .' Li
Oa.ribaHit,! 8p~ncer4, Slopkou D. Slevela, Gekookle en: Raauwe Lijnolie' in Vilten eu blik- 'Vltk!U8tl'n j i
SIevrItjes, 11', artao -n Fancy So en. ke,', ' , S h 'f bh! 'Lin dil' c U,;l'lIawloe e ooren 1 l
t.-Liulflu1eelcn; Zwarte tW G leur.~. a c VerWtoorte~;-Roo,le, Gele, Z~~rte eu Groene, NulJlt(d en Ho~rll's Yerois:'.; lO: gallons, bjalY8
breedten, qo., met Zwarle en . lUe R:tad; in killljés iu vUlllj'tli italians en k;a.uueu Jl'
~tt. ZW!lr~, eli Gekeurd Sat ti en ZIjden Loodwit i I . Goud,bronlPoedér l i
Ltn', alle ~reedtep. Stopvrrw, i& vnalju CD>blazen i (jouJ~'er" iu bottels ~ i

I'~cy H&a.rn~tteD, H881'bol~~n, llell, Haal: Grondver.~ .• ll!Itcu j ,; I'

l'lllt~n, 130011;1111, Gord,l" iSJerpe enz. . LANDBO'"W 'i I

Jtant -¥cbte 9aren, Wit Honitoo II MIllteser, ~ • J I

alle lnluscijil1geu, alle breedten, cbte zwart!! ~,'
M8Iteo!cb~ lnlasschiug-n en ~anten, Y.k K.fsnijde'8. be8t Engelsch maaksel Ploe~'chllren, en rxtra skU n, in grOQte iver-
Kant, alle! breedten, Zwart eD!Wit Blond Dubbeltvoot Ploel(ell 'acheidt'nheid ~ , .
Kant, In~chel en Dubbele la"ten, Wit Zwe?dsche ~>loegel', No. Ó Gta'~J, - Foster's, Parke'~i ~Ialen, Ly ;oI1:s
Katoeuen !Clnny, Mlilteesc~, Bruaselecb, Helh,:g Plot"eu . . ' noss's Kaapsche ~ i
Egyp. tisch".' ValeneieuMI entratent Kallt,! AmeTlklla.n~.h.e Ploegen, dlfr~rente No!'. 'Vin~erdme88ell, Zakmessen" I
Rouw Wij;. Zwart en Ekster'lVallen Brnids" JJ leren 1 uillploe!:ell' Zel{werk<llde Zlladza.HiJer~, ~l8 nieuws
vall ..n: O~loemde Blonds, tull •• ;n· Nel, Iheren Edeu, groote en midd.enala, . Draagbara l\1ieli~breler8 ':! .
in 2:.,art ,:eD Wir, KaDt CIl MOllts.t;ine Do. Mirliepllilers·'.',i I' !
8telltn. ; (

Modewaren . .l. Breidings, Knoopea, Opma8'kaeh,·. iDIVERSEN. 'l !
E ondenillding h~(t ~Wfze .., . . W
beroemde l1elleps.middel"n de' F~a~je., RPchea, Pijpen, MachinekalOllDenj' '.,." ~.. ZIjden, N~lde", BerliJ'uscbe Wol, Slippcr- F.uro~ee8Chluektonw Kookclltov6n, - Engeische, . merikaan!ch" e~
genezing, lOO,v,,1 \'&0 de pe... - . Z '1 . b" w' d . k '7 .... -" 'lla'trnnen,enz.., eOI.' el garen. lor 'fIn ...en na8lWllr ~weed8che ': li

al. die ligtere 0' g",t.ldheden,· G I . d IJ E .'"..1... 'li Hudachoene ....- D.lmu en 17eer•n, Witte, ega vaulstl·~l' uren mmeIII ~ Seuap ...onen, 1l\f!leh eo POU •.·.D!
vali ... 0 JIljj' nw erktr Ondel- .. ...... • I . I d D I ~ "lf .Zlirarte.Vale, Bruiue en F.~c1 Oeklcurd~ uega v&ml4l!r ~ raa,lnetten l\l~8ell"erk, Tlifd eu Zak~~aen

Kid.Hands~hoeneD. . Alui", in vlhen[ 'PIlIlrden Borstels i i
Zijden ...-AUe ~kooplustigen ,an Zij!3en voor Stockholm teerl in tonnen en halve tODnen ,. Jl;oak&m'1len 1 i

Tabberd. b;:hoor.n ouzen ~ieu"eu Voorraad Slockholm 1i'e.rl in blikken . lliak~lIchines ~ i
te bellgti~D in Zwart. Wi;t, BllllllW, Bruin, Roudo drie~t Potten 1 lKoffijinolen. ~: I
Vaal, Groe., Flllw.el, La"endelkteur, CuiF, -~ . !! S.kpQlten. ;; i
ru al de ni_ow., KleureD ,,~n Effen ge~l.u,· I;" J
d. Kleed,\j,len, iu onderechdd.oe kw.li. Strandstra.a t en 1St. G,~.eor0'6.sstra.a,•.':li, •
teiten np {:lIaó.., Oro, du iSlloa. f'eO aesorti, ! O~ ,
men. Pan~ Broeide Z,j~n, Elfen en 0.. ! ..' .,i
kleurde J~all8Che. Zijdenl Zwarte eli ,Gt· l- , !... ~ !
kleurde :qijden4uweelen, i Terry., Pluis~ .. H TWE'"'"'''U"IUI''' <, ,

Knip ~n G,koorde Zijdeo. : ..;;... .' '. ~'i'".I. .., ...AN &~ICo...
~a\fanen "r4"- .. "oadeD. i met den Poet., - I .... . l i -, .

Butteu KOoperBj om teleantelbag te yoorkomen, . r .

:~:;i~·-;m~:N~oh" ALGE;i~;iorió~;.;~~EJ
Gebouw~el~Koloniale Bank, ~ kLS - f ; I ,,_. t '

. ! 'AA'ST AD. . K~ord,':Moleskin.,!P1l1ljums, Bro~engoed, B&~, GedJlten, V'08l"'
S. R. $tutta.ford & Co. chitz, Fa.ncy GeruIt, peedstoffen{ Klaa.rgema.akte Kleed~*en, &c., &$c.

.'Alsook: Ka.r:~~n' Wa.genl Veereá en ASien ~I '; •.
. Dito IBelegsels J, I

~ ~; ". ~ 1
, "{ ,. ~: ' . w rEp een aJgetpeen as~ortem,ent ~zent~en..

BE)«P'engracht. ' .'. ! r! .
lol r:.. , ~~

.CORRESPONDENCE.

(We publiih tb
q u.st uf, alld with

ll00,e lett~r at the sptcial rp_
wc currecLionl, ~y t h" ..oLhar ]

T KOOP,
WIJNtPOMPEN,

, . O~1PLEET.

OE aanzoek ij .D KEAB.NS, Inge~eur.
8, Kerkplein1

Dia.ma.n
Gaat gij

, n" t I. .1a.man en .
de ~lijDeu.?

en zalf

PILLEN
It.boedt he~ li \egeo die kwalen. die lOO
dikwijIl het den Mijowerker belem-
m.eten, "ooall! V Kkowlheid en alle
"bff~rregel.d8 \laD de lenr 80 de maag,
dik wijl. de YlKlrbl)tle:n nil Koortam, Rood.
Loop, Dillorrb.oc.a.;eu CIaoI.era.

"OOI' ourle
eo alle Hlliduek-

dat waoneer hu vol·
,oonehriltea aangewend

faalt om zoowel diepe .15
,olkomea le gentsen.

MI!4III)1JII. lijn nrkrijgbaar bij alle voor-
Eroo"isten in de 8e&eba_

aanwijuDgen in bijna-

"

!~:1, ..

Banl(,
HoutstraaJ~ ;
I , 1:

:1 : k
, " ~ : - ~ I

,aWARD'S, '
: .~o. ~*ele~raakP~~,g~nJ~e:~B:: r;eON~;;~DBI~()OTI~,:',V'OO,B~RAA~

.; :l ZIJ HEBBD TEVENS":'[oRHANDEN,

~i~te IJLerea 'EggeD. i .,
il r!
! , i~ ; .

A4de~leystra.a.t, 21"Feb., 1813.
Co.'

s.
l'dIal.ll\l~ - ~ijdeQ, :F1uweel~n.

Zilll1dlnW'l!ele1D~'LakeJi8Cb~, Doeakin, ...l.PolJ&,.
Lak!!uache ~D Tweed' .qaatje.
ti Qpera •• n\ela.. !

l"(lllOll1&llMll.--NJe,lJl·",.te Stijl ill en Materiilen in
Polonai.es. i

ver]a~~=n.-J..Iuae. Waterpr~f J"'n, ~icuwe
grootten en kwalitt-iteo;

n ...,_AlIegrootten .·IID ~.kel1·
en Oftrjuaen; T
Onftokll,eu,iu }jnae,.,
Mal. ~iaI.eD. '.
~lle Flaney MaterUlen en
Tb.,mJ)IIOD's laat.t~ Vtt ...
...Dra. Impronra."

AlrOJlld1!dtedlan.~'rullle. TarlataD, t?esL en:Moua-

I.]

~4a.nsteUillg van iZ. K. H.
'\'

, j
I:.

. I
I

en A.rW. & VI.
': :; .

] ! .;

~niDq
i . i
j ,

1 1

GQederen
t .1

BESTAANDE ~IT":

,
. . ,

aan het ontschepen Uit de

voor het
;
j .,' r ;,.

~en-Sa~Bi.ehe, Wllllilche, Echte WIlIli~cht, en Fij~e
1 ll~urde : .' i .'

fla.n~llen-Moerklellrig~ .00' O • .rhemden, te~ zeer uitgezoóht a.sorU
Dek~DS-K.\Oene", Gedrukt •• n Elfeu !'
Dek.ns-Vao Crichl S~'lIe. Witle en Scharlak~r8c"e
:a~kstoft'en-Che.iols; Weet viln Engolalld,j8ommige de,!!r naar den n., .. " .. '.t.....
.Jasdoft'en-in d.ze!fde' .oortoll ~
Wa~rproef Tweeds ......Whitn.yp, Pilot, Be!(',nl
H0e4en-~it:u ..e Modelleu VOOI :.1.oueo en Jortgenl, Lakensóbe Petten

J.OI!gen. • :. i '
Porttt8ntl'aul-van Solie:! Leder . ! '
Mesienwerk in alle soorlen, Vali Rolt"", TurDejr en andere mákera
1'Ilod,t.nikelen in gIImetelij ~e 'l'f'r!cheidflubeid i '.
Een !lie'lIVes voorraad NAAIMACHINES. 'I

. , :~ j i,' - ~

Nog, "orden ,:erw~ht ~euwe toevoere~ rOOf hun ui~ebrei~ V:oorra.&cl-
. " . I· . !

:2, fDAltLINGSr;RAAT, ~
----.,_...- , ,

. !VERHUlBD. . '
FRED .. A. Tti<?RNE, «?hronometer. en Horo.

l~mllk8r, 18 verbwsd ....0 No. 30 na.r
No. 29. St. G~o,ge88traat. tuuchen de heeren
TOWNSII:.ND eo ~XW1LL..

HerCt te koo~ een yoorraad der beste Londen.
I;he Horologcl! ~o Ju wc.liera"arCJl,

".'

1.;••L,i.

, I ' ~ ~ ;

, ~B.AND:' ,

Assura*'ie f Illat8e..~a'.Jt
1, •MAn.KTPLEIN~) _.

O,OUIGT ;.\;

Den 2~sten SéptemberJ18$S'
KAPITAAL £65,968 16•• ~cI.. .

Laatste Bollul&AD -V;;;;ueerdJ toetil'ébdcj
11 percent. =:~.:...____:::=.:::=----+=-=======.-

17a. 6tl , -t--; I: T ABLE BA,~.-.A..RRlVED.

20s. . I Feb. 26-B. R. H_, ~t sh (1,245 tons), DL
> Welssenbruch, from ljlva Jan. 3, bouud to
, ; :Amsterdam. Cargo gmf~ral. Put in for medical

6s.8d. 7.. CId. B~. aid for Captain.-J'Iltar& Co., agents .
_______ :.._ ~'...._____~ 2&-German seh H$-ah, from Na.tal.

RisiCOli aao de Uren •• n en in de BuitendiatriktllD IJ'ABLE :a4Y.-SULJ:D.
&ulleltwordMn gS&8lIureerd tegeD .pecia.l. keetten. ;. r

Ver4are inforlll&tien en ..-ormeo .. 0 Unvtaag &ijn F'eb. 26-NorBeman"RMSt, to Sout.ha.mpton.
Le bt .... en bIj . .., '. 26-Themia, t4 StruIs Bay.

W. M. MILLARD, &0.:
de X ... p de Goede Hoop Trust ~ Gedrukt b Sxon Il n.FJllWlt. No.6 BOlll.atru,
AesuraDtio Maatacbappij, K_petad'. ï

~,

Agenten in de Buitendistril[~n : . ',
HredasdOliP' De hhr. Barry, Dlln'un If
Beaufort Weat, De Heer C. Coetsee
Burgersdorp, .. F. R. Tennant
Caledon, "C. A. M.:de Vos.
Calvinia, De Heeren Gebr •• Heil
Colesberg, De Reer D. Sluiter
Darling, "M. Versfeld
D'Urban, "F. J. v.lI.
Fraserburg, "H. W_ ~. Cooper
George, ! "S. J. Cl Gird
Graaff-Reinet, " }<'. K. te Water
Heidelberg, De Heelen Barry enNe ....eu
Hopefield, De Heer A. G. H. ¥An
Malmesbury, Malmesbury Ex. Kamel'.
Mosselbaai, De Rh. Barry, Hudson & Co.' .~
Montagu, De Heer S. D. van der Merwe~
Murraysburg, De Heer G. li. M.eiring:
Oudtshoorn, De Heer G. Reitz '
Paarl, "A. J. Beeker
Piketberg, " J. Zoer.
Prins Albert "
Ri vérsdal~, Jl

Richmond, "
Robertaoi1 ••
Simonstad, ..
Stellenbo~h, ..
Swellendam. ..
Tulbagh, Jl

Victoria West, ..
Wellington, u
Worcester, ..
Wij IIberg, "

.~,
'1

. DIUltTIt1U. : . .

De Wel-Ed. Heer W. C, Kun, Presiden
"i " 1. P. H.v. D. PÓEI..Vke" .
" " J. '1. Horil'YB.i
.. " CHAS~BAR_V,. i
.. " W. VAN DE Vi~.·'·
" I .. J. C. Roy;..nai
" " P. u, LEIDS.AIOn.
.. " P. E. DB lta.uB&,
.. "J. C. WESéELS •.

• ~ t1DITIUItJ..11 :

De Wei.Ed. Heer J. J. STKUt'LERt
. " "S. V.HOFMEYR;,

1

"i. l
..

eo Ge.

W. Whit~ . ;
L. nn. del' Poel & CO;'
J. S. Lewis, . .
P. J. Hugo
J. G. Milder -;
DeEd. br.J. J.Barrj
B. J. de Vaal '
J. Adami
P. J. Peutz, J.F.zn.
J. Lindenberg •
J. D. Piel.er~ó.

"Sthaar yaa Premien pei' £1'8.

, WaarlD \ I Waarin:
,jch geent' Genar. Gen.arl,l
~vurlyke lyke Gpe-; Deriug:
Goederen derep' gedreven
~evindeD. ben~ludel wordt. 1

________ --.:......,----!i

£, •. d.~.£ 8. d.

1 2 .~

1. nebouwen van .£ s. d.
Baksteenen of'
Klippen, met
Platten,

2. Gebouwen vno
Halstetlnen of
Klippen, be-
dekt met Lei-
jen, Pannen of
MetaleD,

8. Gebollwer. vanl
Baksteenen 01\
Klippen, met
Rieten' Daken.

o 4 0 () 6 $o 2 0

!

o .. lo

o 17 6 \ 1

II

o Q

Speciale Aesurantien vol~ens den aard 4er ltiaico.~

POLISSEN GRATIS. i
Itlir' De BOllus aan Verassur~erden by ~

laatste AIgemeeDe Vergadering toegeken'
bedraagt ' :

17 PERCENT .
op de betaalde Premien, ontvangbaar. by ~
volgende jaarlykscbe vernieuwing hunnez
Polilisen. .

S. J. DE KOCK, Se'cretarilt.

KA.n.~ DE GOEDE 'noop
Trust en AssUl'&.d.ieMa.a.tsCháPPtl

No. 4.1, HEERENGRA.CHL,lU.A.PSTAD. "
OPGERIGT 1840, . ,

En Illter bckrach~~d bij Ordonnantie tan d~
Gouverneur en den Wetgevendén Raad, c~

.IN 900 AANDEELEN VAN .£25 ELK)

KAPITAAL: £22,500t
, '

VoordA AS8urantie nnV ute en LOM~eOoedeNlntega
Brand, ell de Admiui.tratie van boodelt. .;

DIRECTEUREN: "
Wel.Ed. Heer R. P. DOBIE, Voomtter.

.. J. T. KUSTACE,
T. WATSON,

.. J. B. EBDEN,
c. J. MANUI<:L,
W. HIDDINGH, li.L.D.

.. T: ANSDELL. .
F. F. RUTHERPOORD,

.. E- LA.N DSBE1W,
AUDITEUREN.

..

..
Wel Ed. heeren JOHN ROSS en T. E. J()NE:S. J

BRANDASSURAKTIE DEPARTEM~T.

J>re:nien per £100 voor aMUrantie tlan \v~
rÏJfik08. ; i

Onder
Plat.

J~On~.er Olld~

II. e lJe n R' ,
en PaDuen !eta
! DUtn daken;
I______1------ ___J
I

15,. )1. Private Woonhuiz..n. 2s.
Il.WinkelselI Pakhuizen,
geeDe l(eVitarlijke goe-
denn bevattende....... 4.&.

3 WinkelP ol Pakhuizen,
gevaarlijke goeder en
bevattende_............... 55.

4. Ge-i.ouwen waarin ge-
vaarlijke ambacbten 1:6-
dreven worden ..

611.

Ga.

K&atOQl van

THEBIGBUT
; idelitered at our

B.on4ebosch; •• .1110
at Ibo\ •• Hope" JIrIi1l.
CASS il }*id lu' lIIltl41lalt~

J

where

alTATlONS.

1

u. m.:
p, m.
3 se
3 60
4 20
4 lilt
6 sa
li 67
6 20
CJ 2B

6 47

"KIlTII"''' ~
Kaapstad .•
ZOlltrivier ..
nrurball W SI(

Eersterivier
StelleJlbOich
KlApmuta •
H~ Paarl ••
Lady Grey Brt1"

c'A~J(K()ll~T :

WeJliU3\oU .•

S
J2
21
31
42
49
61

66

u. m.
a. m.
7 16
7 26
7 63
8 21
8 51
9 23
" ti
" 64
10 13

2

. STATIO~S .

------
··....nTIlIIK:

\Yellinl!toll .. ..
I.a.ty Grey Brug
PjllMrl ••
1(1_1'11111118 ••
Rl .. llenho."b
.r8te llivier
IYUrh&n Wer
Zont Rivier
; \jl.NKOMHl':

Kaapstad

lI.m.
a.m.
S 3iJ
6 48
6 ~8
'I 21
't \6
8 211
8 U
9 18

9 26

u. m,
p.m.
3 0
3 18
3 28
3 6t
• 25
4 66
IJ 4:1
~ 60

o

Distrikt Piqnet-
den Boedel van wijlen

Struisvogel&, VaD de

..
7

-r-
DOOR J. O. S¥LJTLER, G.z..>r.

Maart 5.-Noodhulpt.n, Oliphantskraal,
legen aan Bergriviel',l Vaste Goederen,
wijlen L. M. Ri ve. )
Maart 18.-Zoo~, Vaste Goederen,

J. P. M. Louw. 1
DOOR B. 1. DJ: VAli..

:Maart 12.-Worces~r, Vaste en Lossa
de~, van Wm . .A.rchil>ald.,

Gae-

DOOR DE VlLLI$, FAURE lUi CO.

Maart 13.-ra.arden~rg, Vaste en
GoedereD, van P. J. Mj)stert .

Losse

DOOR p. WiGE.

lllaart 17.-Stellen~sch, Vaste en Losse
Goederen, in den Bo~l van wijlen de weduwe
C. G. Marais, geb. NieJen.

DOOR i. LEWlS.

Maart 19.-Robert4tm, Vastgoed, ln deD
Boedel van M.B. Po~k,

DOOR 1.. li. fOOLDBCH1aI)DT.

~pril 4 -:-Hartebees~fontein, Vaste Goederen,
van J. E. P. Nel. r

(
MJI" N8.n~ll~NJ)KIIING I{N.

l\fa.tlrt 6, Epnt. Kw~rtiet, 2u. 39m. "t'OOraliddlgt.
MIUtr\ 14, Volle \laan, 6ii. ó8m. voormiddagl.
M&4r121, L~a."t.. Kwar*,er, 11u; 33m. nlllliddap
M~ 2!L Nteuwe Maan,é2u. Bm. namiddalli.
April ~, EeRte Kw",~ti.r~7u. 5Om. Il&llliddaap.

. . ..~:

MARKT~RIJZ~ .~
Yan den 26 tot ~en Z8 Feb. 1873.

~ £ A. d. £ I. d.
209 ha. ~arnapnelt"" p :if/bua. 0 8 7 - 1 1 3
MO lb. Boter, p.,r lb. rOl 2 - 0 1 11

, 'Eend"n, per ato' 0 1 4 - 0 1 4
Eqeren. l'''''' 100 i' (I 'l 0 - 0 11 1

177 ,bso .Guat 3 busb. ~ '0 9 i _ 0 12 1.
1035 ba.Hanr. per 3 ha. ~ 0 6 1 _ 0 ,,10
~ HaverIlen. Hit} lt 1T~. .. 3 ti

Hoendera, per at. 0 1 0 - 0 1 1
4 KaJ, per 16 Illklr.~ alO - 3 1 0

387 be. Koren, po 3 be. t 1 4 5 - t 6 10
-Sl ba. Rog, per 3 bulb. r 0 12 10 - ~ 12 11
] 50 RozijDen, ! 0 0 2~ 0 0 21
\ 14 'b.. Uijen, p. mud.~: 0 3 :l - 0 6 1
lil Vijgen, ;' 0 0 6.- 0 0 6t

----l-
1{oêDl~dag, . 26 Feb. ~5 Wagens, 26 Kamm.
Donderdag, 27 do. t7 do. 21 do.
lriJdag, 28 do. *5 do. 16 do.

JJHIPPING INtrELLIGEl'lOEo

Y&U

ge-
VaD

VOD
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