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Op lTrijdag, ti .4pril aanst.,
ZAL a- onderg ..tee~~"de pub:iek doen~ "":

Iro..pell bo..e ..gl!l~eltf getal lICb~pell l~
, uitmuntend ... eonditie, tP ~laplllut. StauOll. Z'J
zullen .teUig prt'Seal zij1' v,, ,,,,_,.t,' ~,;

~~'B. BEU ERS, :A.ur.
Joosteuberg, 24 Maart 1873. - ~

, De Villiers, Faure i Co., Vendu. Adm.
I

, ,
I

''';''~~~~ if",
~J''''''~'''''
15-~..,_

20 Bxtra Rij- I Trekpaarden
, vAN 2 :~A~l~~!~R OUD,

1 Paar Egale Do~rbruine Be1lKIten,
omtrent 16 han ~ hoog, goed onder
Zadel en in Tui ~

1 Paarl Lichtbruinel 0, do.
Eenige Paren van , . ende kleuren,

do, do, I
6 GoedJe~.lde Jollite Pa.a.rd~, wel der

bezigtiging wa.a.ij1,
ALSdoK, _

I
1 Span van 10 va:1eel roote Sterke BIels,

de aandacht v Togtgangera en
Transportrijde ra.a.rd, goed gedres-
seerd, I

8 Uitmuntende Prtflije Jonge BIels,
ZULL!" OP

,DonderdagJ '27 Ma.art,
Verkochl werckn te; ~muta StatifM. .

DE Paa-rdeo en EZel~{'jq allen ill e:J:t.racon-
ditie eDmeut all le POlberg ~eteeld.

Daar het welbekena i. at de Oodergeteekellde
de beett! Plardeo en van ,~e eente klu.e opbrenit,
is ,eMele aanbeveling ou~oodig.

I'
A. ,JJ BOSMAN, P.W.ID.

Vi.rbat, 20 Maart, 1873.
De Heeren J. 8. JtiJaïS, & 00., A.falaim.

I

Publieke Verkooping.

DROOGlEVLEL
,

DE Jaal'lijksehe Ver bopi"g van deu HIer
JOHN Enoll lal ,houden worden

I

Op Woens g, 9 April,
600 Mad bett?:!~\'~
200 Gerit r

200 ':: Rog i:
100 .. Dil Toit~ loren 'oor Zaad.V.:
20 Vette Slagt. enl tretOSlt!lI, Koeijeo eo

VaaneD l '
'Oude uitgediep4e Poatp.ardMl, goed
.oor Ploegwerkj- !

S D:
SOO Ooijen, jonKe e ~tte

..;:;';~~:";~~~~!~
F...o pnebtig Terry Rit ~Iwaarborld op' 2000
tredea b'l& doel te tnf~D •

I

" [;'

•Wijlep dentreer

h~lIeke Verkooping, te

op de~er,
I ".

V1" •.AloI." ....._~ .. , behooreode'tm de~

QtaaJl, Enr.-Ah, iGarsl, Vr~gere Garet, Eogelicbe
H... rbooi, Bief en Haver, Roil', en Garst·atroÓ.

Levende Have :--',A.lt Paarden, Muilezels, Hcrenvee, V
Buiara.a.d. •
BoerderiJrenedsqhap :-Als Ploegen, Eg«en, W '
Pluimvee :-,,\1, ~Ikoenen, GaD zen, Hoenders en

1

en eeil' kleide Mij t

EaH boenelbeid .tST, en wat verder ten dage der

i
! ,

prkihntJ,inll' Eal.aogab~en worde~.
: ; ~

ElajetknaI. 17 ~aart 1873.

VAli'

VAST- EN
In het Distrikt

Op Woe~sdag,. den
'U

"MOND VAN KLEIN
i

, ! ~

lIa~elaf.e~e Wedai .. ", LOUISA CJ:CILIA.
: t

; I ,I
!

, I .1
I 'I

DE Oodergeteeke~den, daa-toe b- hoorlijk gelast lullen ,~sda.D Qubliek verkoopen . de
Kostbare VER-: eo ZAAIPLAAT::! genaamd I ' ' 1 '

"Monk! van Klein IBetgriviér,"; , ...-- ' I 1; -

IfOOt <,olgens Kaartl na ortrrk van Grond vermaakt nunl de Wt'~lp ..e.) 11177 mot_co' en 498
vierkaute roeden, te Rer bekend om noodelooze aanbeveling te t10etl~ Alentede de " "

; I "i ,

• p~u Eu~j •••~~~~, .au~~t~'f.' e ~,~,I ~.f,oS:hBPen,en13,0,k~,en.
25 Varken •• 80 Mnd~en Sohooue Zaad.haver, 25 Mud,le ROIr, lP:Mudrl." Gars!,2 Wagens, 1
K.plur, 1 Water kar iea Vet kompleet, 2 Plo-ze», Smid.g .reed~ch~U' en me~ BIlllUbalg, A.nb ..id,
Schroei, .DZ., I lot ~lIImerma.n8~ereedsch~p, 1 Span Tuijl~n. 20 'IT zakken,l Jukken, Rillmeo eo
StroppeD,MuiaeÏlen"l Harp,l Langleer, Pikken, Graven, Sfboppen, ielhol14l~r., Vloergereed.chap
eD " ,I,.

le" l'el'Kheidenheid Huisraad Ien K~mbDis.oed. '

ZEG HET ~imO;;;;o~;~~~"~~tJOORT III
I ' : : 4

I DE Lhh &: ~TlEF, Afslager •.
i ' ~

In den Boedel ftIl wijlen deo heer Louw R.&.SMU! NOLTEN
- ; THERON,

; I

VendubDtoor, Pik~tberg, 15 Murl, 1873.

.Publieke Ve,k,oping
, 'IER PL..U.TSE : i I '

iR~~IVIER,'
BAG~.DISTRIKT

'm:ONDivan 9XLEIN,
";" ,

8 A nlt ~A~ST.,
. : i 'I .1

VAN DE ,1.r i

IE:&Er1,
: ' r, " \

BEHOORENDE ~t dtn Boedel yan wijlen 'Mej"uf,,~, -It-t,llREc.tiIT H,E:tE~A SOPH,U., ~MiT el)
a.platen Echtg~oot, JAN HENDRIK NOLTEN, bestAan e i~:- : I ;
100 Aanteel Scb~peD ell Bo~ke.D,6 Paardm, 6 Aal1terlb eelEli", 6 V.rken,s, ~O Vell8kken, 1 Zadel

eli Toom. 1 Ho,,~'. ~D 2. Z"eedache Ploe~en, 1 Span,Juk, n, Rie~r a" StrqPpt;!n, 1 Span Tui(en',
1 Span Ploeg Tuigen,; ZWlogele, Grann, Plkken, 1 LIgter, 1 ~aard~qwagen, ~ Opene Kar, 2 Half.
.. IDI Kilten. 1 Scbel*lmaat, beoeveos '" - ; !: '

': " J ' ,

HUISRAA,D',:i i
bettaande iD 5 Stoele~ 1 Kast, Tafels, Katel eD Bed krmpt~,;KeuHDgereed~h3P' e011, en.:, enl.: ; t' B. NdLTEN, :Executenr Teet•

flIT Veneac~geD lull.o wOrdeD .enehaft en ~im 'ediet w~4eD nr~~d.
. , ,! I

1 De LINT & ~, ~~ers:: I ;
VendUaloor, Pik~~, 15 Maart, 1873., I "; !

OP DINGSDAG,
U>SSE

_-' ".:',
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CIATIl.I '

~ennisge~g

JAfslag, iD
<, L

'Uitthttnt;~ndetiLan,'. : . i .~ 1 ! , J~ :

LOSSI
. f:l t

I ; ~ ij, -. [ :

tIJ. ~en '1Dsolven~n Bo~del van I. ,J. H. VLOK.
;'~__ ; • > ~. ,i. . i i

Op !Vrijdag, ~~ënj!llden; April lSr3i
ZULLEf:' a~Curatól"lo in bovenHmeiden Il¥!o venten Bopdel ~n Y!nkoop aallbieden, op de 'PI .....

eelv , '~~Qlol,ent~ Woonpillfl~, 8ena'm~ • DAVIDS ~G," geleJrPn aan di Hek ..
en de Bres erl~ler, nab!J .Worcett,rl. tamtnge.J~e d uh gedeelt~m 'an lie welbekende Vrucb~ba~
Erfpnehtpl ah »OOrn,nVler, Iloaat ~t Yall dell h~er D. NUTDI,' en \1&1l de lUI.grenzende Vlleplaat-
BenKoelefolltjdn en Naude'! D~, te lamen uitmakende ruim 1,800 morgeD, waaruIl Q... ~rellt
600 ItlOrl111+ VlI~.deb r.oe~de plattt~~oornri"'rlll:enome~ tijn.: . •

De Plaat. j 18 voorzien van eepl ModeOIi' WOon.blllS eo. de IDoodlge Iwtenvert",kken ..
, waarooder Keld~~, Stol. ens, Voo~hJet f~nt ,"¥o ~et Huis is eel! I'rit.a.ije groote Dam, Er zijo

ree.is SO,OQOW'Jnstokken gepl'.~~'~eJD rr 18 o~lr,*,1 60 Mud vruell1tbaar ZAAILAN D, met C)ver.
vloed van. W A~ER ter b'8proeIJI~f Het Vt$ •~eerb zoo.el Zomer ala Winter Weide hO d4
.Breederivler ttn'op hel Karooveld v.~ol Koelefont.in."" , '
, Ter r.elfder'l~d fUII,~nworden ",er~?e,'ht Cl"LP$$E GOEDERElf, ynomamelijlc be.taande, uit

HUISRAAD, ~OERDEHIJWERHUIG,~N",i",~ronder ern l!Iieu"e Ma~i-Ila.chine. inge,oerd, _",,'enten ..,:egen ..,1"'" Percent.
. door BURy ~ NEVEl{, Vaatwerk, Bf~!ldt"llllslcête~ Kar en Paarden, AanLetl Vee, enz. enz. ,,,:1

Bónus e~ V~rverschingen. A' ~ZOEKEN om lbelbeningen zullen
, 1 ; :' , ' door de Direkteuren (ontvangen wor-

I De V~n~htie za~ t~ 9 uur beginnen. ' dail g ëdurende de Kantoor-!uren Tan eiken
~ ) " '...;.' , , ,,' dag, en ter, stond zal daaromCrent een besluitN.J?t-MAAK.t;l BET:IVERDER BEKEND.' g~onien worden tegeu eep ko~1S VIn 5

) I ' , pe, Cent. .' 1
J ; I J. P. HERM:AN, 1c" "Op l:ast van bet Bestuue,
I : i J. LINDEN BERG, 5 uratoren., ' in
, , I .: "F. J. B,u.OERS, Sec.

e. !lEeK, Ve~du.meester. ~~stad, 1$ Maart, J8i~
~' ~~! -~ i ~

:P,BLIEIa VE".OOPING.~ , ;

Op \voensdag, 9 April aanst.,
.. jl !

'7All .de heer IC. P. BEST •• , door lIiekelijka
~ 9mltandigjbeden ~noo,fJ.akt, op lij Da
W90n~aa,tl "IBOTTELFONJ'EIN," in bet
Z.tartllnd, .publiek doee verk04peu al zijDe

LOSSE GOlmBRJN ;-
7 lFraaije ~luileEtli 1-
5 ]MerrIe., Jl Vtulen. '
1 )Rijpaard,' Zadel en TooD)
1 p:'llotwagen, 1 D.k. en \faterkar met Vat
!ol ;Goede Krui" ageD', ,1 Dubb-l« Voor

cÓ: j Howard ... en 1 Enkele iVoor Zweed.eh.
~Ploeg. : ;

1 ~paD ,ti.qwe Ezel-, 1 dOi Voor. en 1 elo.
!Ploe~tu~eo comptëet tt.. in goede ord-.

1 ~tel, Gelooide en 1 do. ~cbreide Vell~n.
~zakken ,

4 proote .zwingels met ~ettiDgt, Koran-
j harp, 1. Aam en il lIalfaam, Pikken,
1Graven, :Schoppeo, en
,~

UW _I en Ve~p~aatsDE J;~':.~teui~DOYdet~rw.f'rill::1~teurekam-
, • Rentekom tOt i btïeb""p,'1

b.ndén, én hebben
eener reductie van 6
t~ductie algemeen te m
alii de- seeuriteiten der
g~doogen. '

,iDe, ,Verbandeo. un hFt u,nstitU1l1t zullen
dlldeJI)k geklilsslficeerd.' , en elke
sChuldenaar Zeil van en na' laten .April
e&rstk. kunne~ vernemen, hij al dan niet
bit voordeel ,zal hebben reductie, en
w"r geerre applikatie , gedaan zal ken-
niAAeving worden gelwndell.f
"De te maken reducrien] zullen Van deo

hiea Julij eerark. effect he~ben.
;. ,Op ~ast van het Bjeetuur,

:: ' F. J. nJwE~, Sec.
~Xaap.tad, 15 Maart, 187B. . ,

EDERE'N.
;.

EXECUTEURSKWR.
,- , , :

. ' ; j

:OeJPlaa,s .~r:_lsjeskraal,"
DUR:8AN ,ISTATION~ ,

• ' '! .

DEZE WdlbekenJe en Kclstbare plaak, behoorende aan den WelEd. Heer
W. S. pOKE, thans ui' Engela.q'd, ig~legen digt bjj het Durban Station,

en binnen limijlen van K~pstad, zal per Publieke Veiling te Koop aange--
boden worddë, op de plaats ~~lve,.! ,

OP VRIJDAG, DEN 2Ssten DEZER.
c , t,' 1

Dit Eigbndom is van a.:trl.zienlijke :Jitgestrekthcid en welbek~nd a~ :eene"
uitmuntende, BOERENPL!ATS eli ¥ELKERIJ. lntusschen IS bet ttt de
hand te Koo~ of te Huur :1,~,reen a..:}ntjaljaren, ,Zb,0 er een voordeelig aan'bo" d
gedaan wor<:jjt,doch de EI~llaarweps4ht, het liefst terstond te verkoope'h.i
zullende die 'fyerkooJ?ing geh~pde.~ wo~1en op de? 28sten. dezer Maand, als
bovengemel4t zoo niet tussc~entlJds tap de hand ~zet. , ;,

, i i ANDERSON & MUBISOI": '
, I '

:1 De ~lee..~. G. ST~fTLER,. !'slarer•
, . . ~ I ". . I ~ .

Oodergtteek:ende lal ~P tijne Woon.

EiE HOEK., ' ,
Jj)ISTRIKT ~IKETB.EB.G,

PUBLtEi: DOEN VERS~PU.

et m~dden der ~CI lPRIL,
MiJdde~ Kor"ll i
Do. ! Haver !
Do. ; Gerat i

Kapatd'bokken, in ItDI 'Ili~.otende
conditib
Gemeste SIAgt08S~n
Gedros.eerde Trekoise~t geschikt voor
dén togt i'
Etel&, l"edreB8~erd, Diak en ill ernl
goede CIOndiiie :
Varken", e;etchikt Y·oo~den starter
Dobbele Voor. Howar~ Ploegen
Enkele:V oor· Howard hoegen,

J. ~. EKsTEEN.

'. ' '. . , . :Aan Stads!en BtUtenhandelaars.
A. iiMcDPN~LD & Co

i i , J HEBBFf ONTV A~qEN AAN HUNNlE ,

PAKHUIZEN IN DE lADDERLEYSTRAAT,
,I t" , ,
\ I ,/ ; ~ I .

, ; i dROOTE B!E~ENDINGruf

:' K.A! T tE N ~ N,
,

UF.A.TUREN,'



dezer sal een baaaar ald.ar
lrel~o~lde:a ten voordeele eier Kerk.

Ha.ve, of eell~e andere
vsn de Bazaar zullen in

door den Klerkeraid.

Eo Lol STEIJN.

op goed-

PER CENT.

'VOOrLeeningen telten boten-
koers mllen in overwegin,
Op last der Direktie,

C. WATERlIEYER
Z. A. A88urantieaamtch,appij,
Maa~t, 1873.

De z. lA. Associatie
, Zet thans ,*ld uit teg en 6 percent

Op Gerpprobrerde Securi~it.

~

' A. DENYSSEN, Secretaril.

Kaapstad. Ke kplein.
IS 1\1 arl, 1873.

Williaan McKechnie,
Generaal A¥ent en Vendu-afslager,

OOU:!EMENTS TAXATEUR
VOOR BET DISTRIOT KBJOONSTAD

BN lëEDIGD VIIl!.TA.LBB.

,OraDje Vri'staat.
I

"lTAN den ndergeteekende. .n !le mIlAnd
l' Febraa, een loogenaamde knopkop- rul.

merrie, lichtb n. met eeu z.arte atreep op het
kruis, tenigzin "ad, ongemer"~ de manen
afrmecleD, vie jaren oad, niet bijzonder kleinj
en in eene Iroedikooditie. Heeren schutmeesters
en anderen die ij van de aa~"om.t hanis gnen
nllea 'belOODd orden. if

I J. H. H. 'OUBERT.
Paardenberg.115 Maart 1873.

I

T!~DURELlUJNDB. ~

BEPROEF e+ den beroemden Karmo~inrooden
Tandenbalflm nn 28. 6d. Dit mIddel yer·

fruit la bewaart de tanden en maakt ze wit,
gennde tevenll e~ gHonde kleur 83n het tandvleeseh
en een aangen. eD reor a.n den I\de,". V !'118~ bij
welken Apolhek of blndehur gij wilt om HmCUIN.
liONSBeroemden !KarmO!;ijnrooden Talldenbalsem. tn
Deem If~n andet . Wordt bereid door BERKS T.
HUTClIlNSON. (van :B N. A) in de
NlenwatMlllt legeno'nr d. St. George-Kl\tbe·
draal. B. T is dagehJks te 8pl'ek~n over alle
ope ... tien de moderne Tandhelkunde naar
de meeat n wetenschappelijke begin,
aelen van en Amerika. Kunsttanden (Ij)

Karolielen. en of &ndere Meblen grondslag,n,
naar het voogzaam is vonr die le nOIdig
heeft. worden met de verzekering
V&Jlvolkomen nn alle pijn uitgelil'okken
volieos het en het Engelaeb# ~telsel.
Iedereen lan eene operatie ondergaal), Pnjzen
bepa&ld matig.

hebb-n ten doel. em "in één
belafltn'ijiBte gebeurtenissen Ylln
~n."

""'U:K"'lJoqu die nog Diet iD~leekt'od heb-
zoet te doen bij den Heer N. H.

te mel<len boe de toezoDding
PO&t of anderains.

GEDOOPT.
Kerk. op Zondag, den

den Wel. Eerw. heer Creorge
:-·n,"..., docbler v~ dqn beer John

Ellen Joh+nna LouISa.
Ned Geref. Ketk, Kaapstad,
~ Maart, door ~en WelEerw.

-Een zoon rau den boor
. , meI. nllime Hermanus

Jane FifGrd, eeht~
beer John TowllS. oud ~~

Anna Roeina .aenning. wed.
Michiel Jan Smutll, Awen,
8 maanden. 23-Mejufvr.
Moller, oud 73 jare~. 23

14aria During, oud 82 ja.ren
~Do heer :Michael Wil.
26 Ja.rcu en l(} maanden.

Wellington Spoonrec
fiJD'fAnL.

heer Merrett. tweede m'~1IJ..ltl~-·UeJi... &It kw.m Maandag
de Syria. il Zatorcllg ~r Zoo all men ....eet W&l
lobi" ~evalleo iD ee .' HiI .. 'YaIud voor £2, &ijDd.

yijftielj vo8*. HIj ';'erd .et ,erreld. ....•• ab.olutu "ao d.
~r hIlt ho,~itaal !er"~~~maar neemt .iacher. Ecbter
in betfnchap toe, Qat bij Map beeft ~iAnetl eie zaak weder
dag~1D~ijn WIé.k te lr:1Ulflêli bervatten.' . fgtltuicell. Eachtr I'cde

lIRA.'ND TE HOPEPIELD.-()p Vrijdag d. "on,. lDaal. Verder
io een boite!ngebou. en de stallen ,van een leerhng no. eiIcher,
J W StigbllDg A.loon tel:iopefulld door 'paar dagen aa het opeo6ll
beken4e oor!l:uk brand ontstaa~. ,tm. nnnerd ... sooa, d_
k"amen daarbij io de vlammen, om, en ~~ ~ia :~
lot 10~ ook 11;1.0 de *en en yarkenl r.ijn en dat hij hem op siin •
bad nlet de ~erw. heer 'I

bem .. IIende stukken un het ilCAe4tlll'8. had ge&lltwoord,

d d h.m besDOht , doab
den mfeli en e tegen ....oordigllei nn aUf de eoboollOWie
die dieren los te maken. AI wat
brandende perceeien W'8.! ia vernield en 'Pr.ken. O.'uige bad.
wordt berekend op niet' minder dan £iSO" in .. n rijtuia llieu liUtu,

I.IP$IIID. Daniel Morkel, de
het gebonw was geaaaureerd.' dat bij met lij1ll

VErinIEVE.U TB 1A.NS&N:vtLL'E.-Ui' det. plpte- sehool wu
wardtialln de Uitenhage Time, gcsclireveb, dat de ujll' va.der durbeeu.
ve.dldverijea daar ID deo omtrek op ergerlijke ....ijze. 11".' gnollden. J>e Cloae, 'een o1Uler.
wnelpen. Zoo was bij den heer BIW op. Welge ....ijzer. ~ ....ieD zoon than110hool
vonden etne we.k le Vê~en een gebeel.ë kll.!lds gaat, 'Verlj:la.rd. dat verw .. rder met hem ~
.chap.n gestolen en de he;rder door.de di'vell-gt>· onreenk.III"~ bad aealotfn OlD den jongen ill zijne
steenigd. Gelukkig kreeg de elgeDaar ~ijne se~Pt'D aoboolop ,te nemen i ell dat, indien een jDllJIIIl
op dri!e na allen t.,ru:g. BIJ den heer. Hnbbarct 'lP nlar zij.e ecbeol kwa~ en Ileohta ééa dag daar
Mllili"lfontelO. waar dan eenen II~g lIelitig en deu bl.ef, hij 'toch de ond.~ 'foor eene lIlaand zood.
andertn wSer tien aohapeo geroofd "orde.,,.... er l;iteu btital8Jl. Ue age~ van verweerder trachlte
niet een te~tgt llelj.emeo. De berl~',g.ver me8n,t, door kontraTl'ag-n te wijzeo dat de JDOgen ulS
dat air de politie bij tWl!e of drie mlLn ultglf,g ~p eigene be;reglDg naar '. eeren Carn.·s "hool wu
patrouille, dia misdaden in groote mate foulleu gegUn en Diet door 2.iju! ,..der derwaart. "as po
bedwoogen worden. eondeu. 13.et Yarder werijoor der &aak "erd UILge-

BUltGEIISOORP .-De Christy minstrel. zijD al~ .. r .teld tot g'lltaren, toon k4plteio CoxweIl, venreerden
I ' I' ", aaneekomeu en maken wonten opgahg.~De /ltd- IChoonzooll, verklaarde i!at hij Morkel had aanj(~

DE PAÁnDENzr£KTE beerschb thaue in het dl.trikt I ue,.t\8~r bevat o. I. lIog de ,olgende ~erJgteD. ~:he radm ziJ a soon n .. r de .!chool.,..11 Currie of DUl dia
A lelli_ndrie en vooral iu beYllIé, mate In de. vallei lalleel1 in bl"t Hollandach ge,ieelte .an aa~ blad "an CI08G te sturen, .. dat hij toen M.rkel hDIQ
der Boseawausri,i"r I : "oorkpmen :-Het veld zIet er hier nu fraai Dit •. b<ltt zelde, dat hIj eene ~hrij'fin, "oor .tI had po •

1... I' : I . til lil weUde moelie waard om een uitetapje naar buiten krel:eo 'f81l Currie. h.m!had ges-gd dat het beter
G.{.n, ~ELD .;;Men. veneke,t dat In tle ~nRen te doen. Ofschoon groente in on. dllltriet ~hallreh waa het gIld te betalen". langer te wordeD lastig

en alldere flnantiele IDngllll~r tp Kaap.'~d eon III wQ,dt de markt toch nog altijd goed .ool"lÏlen. genIIen. De Ma"lttral.t .teld, ZIJDe rutlpru.k au
kapitaal ran £l,óUO,OOO ougeb~Qlkt hgl:fnd*,.I~. -':WI' VHDemen het volgeode yaD Middelbl1rg. tot morgeo, Denderdag.]

EKN 'DIlIRLING,-Eene vro~w in' ne ff'Dutstr8l1t 08. ~I"rgaB 18 naar Henover bere ..pen. Dil heer I
hevi.1 Danderd.g van drie kw~eren. Zoad~ "erden de n~r gad nog maar zoo met zijne lt8!iDeiinte MOORD IN KOELlIN BLoEDE, l!U.BU DOJIDJl.BCRT. •
al de klein~o begl'llven., 'voort, als toen hij ha.ar gt'stlcht htteF\. Zijntl ~gf!J- -Op Maandag IWDd ee~ Buuto teregt ,oor dell

GI:!nf !PPEL ":Regter Fitz"'drick heeft ltiJ'~ 81\n' meell,e 18 rreds greeter, dan die onder heG toez!Cht Magistraat, wegeoll hej vermoorden zlj •• r vroo"
I. , I) M r Het veld IS DU z~r mooi . na ter plaatse van den hee P. dil PI8881a, Schilder.

gekqn,flgli Rppol in de tegen h)!lu be.lI~te .ktJd VIlU 'fan a, • 0 gRD. ~, Q , kran" op den avond Va ZaturA.~ It.. De IICbnk-
meiufvr. !?lllJlmrgh IDgetrokke8. : I de gevallene regenl.-Ds Na.ude 'Van lIeens~wn .., ---

Jl" . '.. I is Zondag 8~ond hier door gpgaan, :Sljllde op jl'el. keiijk' bijsonderhedén IJn 'fe",at in het "olrnd
DI! ': GOTULANp" van de DflIald Clime ItH 19nu naar de Transvaal, Wil vernemen ,dat zijn p'lan g6tulgtllli., afgelegd doo Eve, .. o bastaard meid.

31 dagen Ult. . ZIJ heeft un. boord e-n ",~a~I~- was om Zaturdag' avond hier te zijn ..n Zoudag hier De ge'fBugtine Abrabam;la mIJn ZOODi de oserle-
dint!:_, <lP passagIers, 11 m.aal~k"en en £7oqoo ID over te blijven, maar bij had teg.nlpo.d niet ".uile dene SablDa leefde Imel h.m hoowel niet met re-
specie. , ! , ossen g,had, zoodat bij ID plaat. Yan Zaturlag, trollwd i .lIj h~blaeD tied kmdcre3 In leven. Op "

TRANSVAAL-Het benankeriVl\n Dr. Kohil; voor Zondag avolld hier I\ankwam. Wij "oOicb.1I luim Zaturdag namiddag, dep Blten dezer, nadat de
het bbrt'E!p n.ar Prptona h~I f' "en sl.olll Il ip~ruk eene tOQl1Ipoodige reis we. gevangene .Ijll werk klstr had. speelde hij of, lijll
gpma.~t op het publiek nil il, l T. SJ.oBvaal,-i\, fede. Gn>' l"y.REINET.-Verleden Zond.... even ,oor 'fiool bij bet wal!enhUIl, traar Ik en de nu over edeD.
00 Id ,_." zaten. Tllen ging bij W~l( van het wagenhah, D_J" 86 • ~. ': kerktiJd, hlul Dr. Lilienfdd een 1.. lljke ontmo~lng zijn yiool me~ uoh en t eenilren tijd op een klip
Sl1EI,L!t'iBOSCIt RAZ,ua -'rrrgen word~l, la Stel· met een 05, die, wl&Mlchljnhjk He~.eltlk gei_altt! eu daar bUlt~n, op de VI I speleude; kort daarop

lenbo801l ID 't G uv~rnemer#l·lOClJoolg ..b<liu~ t ..n geslagen, op het m .•rktpl~iu teg.n brm aaostormde, kwam bij terug naar he wag6ohnia, waar "IJ DOe
huaar lI~ih(>uJen ten behoe ..e '11) de Wesl'4r".lliche b..m dmverwierp en op bem trapte GelUkkig rukte zaten, eli noog SlAblIJa <im W!it gar.o om lett aan
Kerk I\ldalir. 1 ! het ~ler hom J:llet met de bore~1 aln, ander. wll"en 'zIJn ¥looi er mede Le d~n. Zij ,;CJ het heID, eo

U~ GRAANOOGSTin Zuid ~n8tralia belooft een de. k:rteultntterIJ en de schrIk die de doolor belU!l'am nadat hij aan de fiool .edlan h.J ....at bIj "llde,
bescbot, 700 groot als nog nooit te vore" a~daar 'het mlsscblCn een ern.tlgen "eer ~8nomen ~bben. J?e nw gl., biJ daarme. weg r~r hei ....oon bnis. Kort
geval il gewtPst. Men vcrwallht 25(J,OUOt toil 'ko- verliet b~m en .re.~~ op den heer v~a RIJneveld ~n, daarna kwam hij uur. het wagr.nhois terug eo
ren en meel voor deu Uitvoer t~ Imllen o'l'~rhoudeo. dIe !fl~ar JUI"t deu liJd had om 10 hUIS te !"Ippen ~ de gelutte SablDa 0111 baar }tombaan te nemen eo bij

• . denr jilgt te .I.an. Het opgewonrlen Iher bt'h09rde 1. Z· d
MY.JUF'VR. l\fARtlARKTHA.J. !MOLLER dlB ZOlldag aan dAu be~r Artbur HlIld.-Ult de zwarte kug .....nl het wooohuis tabak te gr.n vragen. IJ .too op.

, b . br' d k r- ","- nam hare ke1ltbaal'll .11 €,Rde hem UIt hot wagea·overleed pu I WIer egra emsiqp glSt,r.n e .r- word' I!eschreven, dat de Eerw heer ,.,.Iw.rda h"
k.,aadslolden nis dragers en slipped. agers aI::~~den, bij h~t afscbeid nemen vaD de W tsleraan.ehe gemeen. buis. EebigeD tIJd. bu,r a kw~m IJ terug. tot wau
h.tC. J;Z3 vermaakt un de séh~l"u der Ned. '-'ertf. te aldaar en fVellZOQte ~tnpl,t~n een v"",r.pla.jlr.. Ik Dail zat eu zelde, .. 1\. ,Ier' lk neb Sabllla dood
Kerk tt! K aap.tud. ~ YDfg~zelJ vaD ..ene bellrs met <>eldoutv'\ngell beeft _ gemaakt:' .• En waar,. ," ~g ik, •• wat heeft

ï ... ZIJ ~edaan ?" Hij &eHIt. .. Ik lleb Sahi.a he~ ea
WIJ~Jj!RG.-Zond(l1l' werd !.toor de eel'l!ltel maal De G. R. Hetal~ 18DIet l.<!vreden ov.r bet ailt"qord, IK Itle hau lai<cben met; andere men!ICben, en het

in de Ned. Geref Kerk a~i~r wpreel>t :oa de door den beer Talt aan de oDdert ....kenJlars liet;,. )lem maakt mijn hart zee'."~En Illj Wide, WIJ kanneo
g8maakt~ verande ingen ID JI~t gebouw. Tc'ens Dit Richmond ~ewuden rekWISitie gegeYtn. Het uen dat hlJ gek WILl a Sablna, omdat hl) haar
wer,i W<lr bet eer.t een h"~bmum g.sprelU, dot bevat zegt dat bl<ld, geen el,kel w~rd over 11I1Jn dood~ema8kt b8d, en bi zon 0011: ateroeu. en dan
aan de lnrk was geschonken door den beer ÁilexllIl. Ataat~ondlg keloof en la gekleed in de allerYl\~sl.e zouden zij beiden dopd t' ijn. ESIHgen tijd hierna
der vaR der BIJl. 1 : aljreqleenheden. . , kwam Stef ..nul III 't 'wa nhni&, waar ik met dea "'e-

, < KlBK VAS ENGFJ..Al'ID -De pqngekondlgtle \'er· "
Dj,' "M ti 1.1.. k'" Yanaene ,,"as; gev~ng e zeide ook tot h.m dat
E '" ,A.~!'!DBODE .- e. Itenoegen ,","nnen gadetiug van leeken der bovengenoemde. er. In .... S f

WIJ metlede ..len, d.t door Ds. Cacbet een wod"h,·n. I dit bisdom \lad ~1aaodag lIamld::lng 'plaat. in het hiJ Sablna doodgemaaktlha.d i en toen te anua dl~

~
, ~. I DIet "'lhle g~ll)(Jveo, UI·u de fl'e..angelle tot hern,

I ~lJg bla 1.,,1 worden ullgegll;\'IJn, getItel .. I .. l'e beuJi"'eb,'IHv. De opkomst ..."s ",erlng 1I00000at er "
"LJ, I •. d k'" ..." .. mj Wilt III lel geiooVien-f1t:.om kiJk." llc stond toenu a.t .. ..n Ibl)<.1. nri ~.. len GL'iIlfn .autore, Il~ ru·t I met)l:omen en gaan DIet meer dan ze'entlfjf leRtllJk e'

k worden:, rht ~erst· n ),"met 7.al op 1 Ap~11 e.k. IllIan .. e'lg W,lfDIt. Dr. ))ale tot ~ooltitter gekpzen op, om mee te g".n. mt»Jr de g •• angene zeide DlIJd ' da.t Ik moeal terugl(aun t Toen lij naderhand terug
v.rscI,iIJ~fn. - Bwgher.dorp Al fJertMer. I zlJn~e, I(or III korle woorden het doel der bljeenkDmst kwameo I'lClde StdatJna I' mij, dat zij waarhiJ[ aood

h
","I..IDbSITE!T .....~aar men ,,,,noemt is dd' ....gprinO' I le ve,rstaan. In de ('orsta rewlulle. voorgellteld door 'f d "te ku ,r·t' "" • .,... E k d 1. wal. oen vroeg e I(lWangeDe mIJ om omen

der kq:.aulIl reeds beZIg wet het btnotmen! etuer I den beer aton en .lCes~ ondt'erd tloor en peer zien. Ik ~~ met hem e, Sl.danQl! n,ar een g~e.i.
r I ComDliasfe Uit ,.1I1l belangbehh"nde partl.J,·n', olu peoe WIlrpot, werd de oplOie Uitgedrukt. da~ de meerder- te 'Van den bUla muur; pe genngeDe ttlde 101) op
n AlII t~ ot'~Werpeli voor het BtIC4ten eellor li~ .. el sllelt hNd der led~D van de kerk vnn Etl~el"nd In dit en ik kee~ "ver den mu.lr en tag he~ hjk, tnnoen
!tI albler. ,,~ik. bill vroeg In d. ~D"taande zlttipg ..ao i bisdom niet verlangde dat die kerl Ineer onafb"D. den muur !tggende , ZIJ'lw.. gehoel dood. De ge'

hel pllrl"mtTlt za.l word.n voo~.,lpgd. I IIkehjk vlln de kerk ID Engeland ZOIl ~IJ~. dad dil vangene b.."ft :i.hma dl,\\IJI& gedurenie bllAr le en
, ' omstandlj(hbden hallr opdrwJ(en elo dat ZIJ, de tklle

GROOt B~'iK.ROET I!'! bGELAND -Pllr' d. der kerk III Aust'rahe goedkenrende, ,.nsch\en,' dat ie.lagen, m~ar hiJ heeft hur met op d·n dag VAn
Da,.ube IS b~rlgt ont'atl~en, "at dl' firffi$ ~Igar,jl 10 déze koloilie detelCde w.g zon word,ell Il1gfsl~en. den moord I[esl_gen. ot>k hoorde ik n.et dat ZII
tt Co, Alilld.le"d6 op :M xlkltj jlcfllilleerd is niet De twet'de rfsolutle waarnn de beer Foeter 'fOor. twistLen. NI\ lonondet koen! de gevangene eeu
e ne schold uu "re6 Illililo<u 'p ,ud sterling. 1- Duor steller was er dIe d~or den hror RUlb~r j!PlIllkondNrd bott..,1 bl3:nd"wIJu IQ deu! wH,ltd yoor een shilling, .n
eeu,,! .bJillkterhfil'm.. II ler:en, l(le Illsoh "!tIlQ ,ene werd, bevat~e d. opInIe dat d Ilaostel)log en M'ijiing bragt het waar de nil o"'~le lene Il I~. Hij dronk eeu
aktie ,I~~ •• ttlld "egen~ O~lIgWIIJ '1"001' e~1l !kdc9<g vau een 0pYQlger tot h.t bisdom III ~anden behOOrde ....einlg en zdte t<)en de "ol weg. N .. den moord,
va .. £I:WOI). te worden ~flaten 'I"all den A.rlah,s8cbop van (::an. en nadat biJ mij geno ,en had om 't lijil te SIen,

JXSTI11uUT LoVEDALE.-D" Ilt-rw. Dr. ~te,.art terbory. n,lde resolntien werden ·goec;laelleord. dronk hiJ bet ," eroCbotfn dell brandeWijn. "uen'
V d .:1 bit d d D k de, d ..t biB nu dnnken z u om niet te voelen al. d.

m•• kt le de Ellgel.che Im8~rcuuranten vlln glS' er er wel' es 0 eo, at aln eo t ~n vin witte meDsch"n hL'1Il bo en.-De moordenaar ver-
leren met dankuggll.g bek_pd. dat hij te :Kaap' Kaa{lstarl, IIhl voorntter der ASl!embly. dié bilinen
stlld In ~w"e dagen tiJds £3;W. w"ar~cbij'olilk nog kort'zal gehouden worden voor het verkielen, van klaarde dat de gttwi{o d waarh6id geaprokeo had.-
met £20 le worden VIrnteerder~, bekomeu Letlft vnor e"n bH!schoJil, afscbrICt der rlisolutlQn At worden a.ardiat~. t

d6 O. lW .Ipeu oulhrtldHig v.~ bet bo.~ngelloemde toegezoncenj , MUltllA'YSBURG, 18 M*-RT.-GiotereD letle de Ew.
gestltllt JtH opleidtng van klll~l8n van IlllanIkril. BEDROG.~Gislel'en morgeD ",erd een jonge ~er. heer BrlDlk. Zeu.Jelmg jier N. Geref. KerJ[ un de
ALIWAL NoOltD.-De BestllUrscommissie .der op Joh.innes Illcobna Louw J. ·1.zD. gehedten. per PllaanlbergctlJ. uille r~ 'fin hier 'foort na eeu

te rlgt~n VulJlleiie school 81h~1 he~ft e_1l a~n(.Oek spoortrein door de politie mn de P.~arl our ~"p' genoten ruat un 7 dageh, yoor lDenaoh. ell dier 100
d voor Je betrekkino van ho',f:llonderwlj,elj- npL<an- stad gebrt\~t, beschuldigd, van etteliJke kGoplltden ocuu.baar. HII lla4 di\ rew t.t bij Mlll'I'ayabnr(

gen van den 'VetEerw. heet LOIUax, .,@u,J!.1PI•• enabdere personen gpl~ onder va.18che ,!oorwe.ijaels ole' geh. el zonrier tegedspoed afgelega Ik meen
col>llle leeraar. thans te Kaa ,t.d De ~ ,OjmiSSlel verkregen te b ..bben. Gisteren achIermIddag ldvam vaa bem unt&&n te b4blteo, dat hij tw .. ef dne

n , b~eft het l\auz0ek voorlooplg angenomen ed daar- bIJ ~oor een voorlooplg onderzoek 'l'oor den ml. van zijne ~rekdleren ,,~eren had. Het laatste-
I omtrent g scbreven 0111. Dr. llj.ic. : gistnaat. Uït het tOtn afgelegde getulg~ni'l!loest ~n van de koetJt'-lItl.' met Yer faD 0:11 dorp, al·

~ Z <i 11 d' bhJkell, dat ~IJ Zich 10 den loop del: mAaod ¥eb. waar de heer Bnolt nl pannen ....... 0 blt arme
GEr,II~RoE:O;vs. O"'GtLEt, 1l'D t - .• Iur "dig . wer i 1<8nmeldJ. bij de hperen u,ttersttdt &: Co:, vO(l!r~af dIer, door den banger I! revea, lich overlad.n had

er ta Slell~l,bo.ch eDU . crtJlket.ID8tch. gll.peel.! I pene groote boeveelbeid koren te h"bben en dIe &all de groen a ranken! van de bIj OOI bekeDde,
tus~phên de "geleerden" (w~arondlJr mpn' moet te k!oop -anbood. De heerell Letlerstc't "~ote N td d f lihd j, bb t Q u ,,',v .. bltterrllppelljPI". ~tI: wee oueo waren erg
ver",t.a:p' lelt~lIen le een 0 er examell !'" en graallhnndelaars en de man uaar luit, scheen ver· Itezwollen en Ziek van d4t onkroid,.1Ull' horsteldell
gl'pJl,s6erd) I'n de "ongeleH,j~t)." wdke ttr? I ten I tl'ouwbaar Zl~ude sloten eel: koop eu 8Chote~ deu gelnkklg. De" koetjw." (ander. kan ik ze Diet
fll,uur~ van "erst~enoemoJen n~IIPp, d~~r tll/~mle,d man £40 vo!)r o~der voorwaarde dat hij durvoor noemen eb zoo werd ... di hier door eeD ieder !leti-
CII zev~tl&cn, ., rune" maakten ~gm v'.lJ.ca'rl0J3j,y fBU nil verloop VB~ ,one week 60 mud toU leveren. ~Vaa t.le-rd) waren ID zeer atmoedigen etaat. D. heor
laat5t~Fnoemden, ~ der h~er Mills verkreeg hIj onder derJt8!iJke odin' B. Will verpligt om IIOtfmigen er "an bij on. to

TRA:I'S'I'AA.l.-De VoJksrlllLd~heeft £1000 ~!te".d dlltheden £40 en van de heeren MeLeód. &;Co .. laten en krelg dla"oot in de plaats koeijen en
vuo~ e~n \VupenhUla eli ma"zIJR. do Regering £:~5. Doch de voor de leverBl)cle beFl108.lile lijd nwlleO. OlOd ..t het ~oor ~e Zcldmg waa, ....erd er
l1emQg1lgd dnde!tjk een trollk 1jte Pretona to lalen br ..k' aan, mljar geen koren. Het ver~er bnde~oek niet en $ukle d. ZendeliDg zulk.
bvu"eq, ou baar ttanl:>evolen df,n w~g naar Uj,1a,~o .. ' "erd ullges~eld tot Vrijdag. AlsdaD zull~n _naa.r l-vool,deeIIJIA ruilen, dat b.;t fen p1eizier 1181 0111 hem
baai 2;QO ~pnedlg !D0~.hJl III ~berel,baren st~Ul.~ te wij "ern.me, omtrent verdere gevlÏlIen va.n gelijken met r;iJu, tw_pan vat hier te ueD .. lrtrekkeD,
breqgrn" Voor liet d_lgen dt"~ bel'enmg zal JIlar· aard verkl,,~mgen worden afl(e1egd. Van. den wint de overige dieren 4ie hij nog behollden had
IlJks £800 b·slead wolden. Aoht relo(ulatl~" "'"rden hfer Sllberblner moet de man .£40, van den )JHr w&ren oo\: door de .. g~ .taat ,..n .nB "eide'Veld

n llema~lh, voor het ill'IVl88eleq: 'fan Gouv~rn~~eJl,ts Taylor te Wlllhlll!'toe £25 en nn ~ttelijk~ lieden wond.rllJk 81jl!ekom.n. 'roen ik: eenigen tijd leleo,
go,jjTclots eDZ. I : aan de Paarl meerdere of mindere bedragen b~ben den in d. courant la.s dit de heer Brink ~ew.igt

EI!!',.'VORSTELIJK HU"'ELJ]~.-Men g>looft ..Ige- verkref,!en. ~nder ....aarde daarTder te )eY!,ren. koeijea 'Oor dl Zending lt in het Bon.land bad
moel} ~a.t bet Jo:qgelsehe en het.IRusslsche vqMlienhui.1 N li d~e geldeD 'VerkTegen te hebben. begaf hl] zillh 10 I!eltr~gen, was Ik er li mede ingeoomen eB pr_
op he~fpllnt staan vali door ~n how.]ljk 'vermBlIl- de rigting vlln Cere., mur k"am ,:o.aar de 'aarl ik den broeden die op ,Zulk eene gedachte wares
.e~ap& tEi worden; maar wie j::Ic Ilansta.an~e jI,'lnk·' teru~ en werd daar ,parre~!eerd. HIJ~' wbona~tlg gekomen. Doch nadat k b.t gepvene hier heb
klgtln zt)n, schijnt UIen niet ul.'l't te weten. ~lt 8t.[ te R!ebee~slr.ll5teel, waar zIjne betrl'kklng\loze~ In gefleo, d~n" Ik Diet me4r &00 pUll, ...er de lief-
Pet~rs~ujrg worqt gcschrHfI1) dal Pnna Alfred en I aan~len liJn. .• de der BC>YIlDlandBChe·4hriateneu tot den Heer ell
een qpcbt, r de. K el~er8, eli de VUlt8cbe Ibladen t: lTBNnAG~.-De eerste steen van Ilet ICh~lr' stJDD zaak. Ove~eoai waa het aal JOOd, weder
berigt~n' dat eeD Russlscbe I)'rootvor.t eli Pril1Seil bouw, dat Joor de Nederd. Gerelorili'eetde )terk hoen Oll$er Zend.1mgeb in on. midden te hebben
lleatrice de bedoelde personel!y.ljn. : I wortlt opgetokken. MU Zatnrdag l~.tÏtl. wG~en g.bad. De pel'lOOnhjktl' kennismakial met h.m en

Dil ST,EE:Si:OO"RWESTlE.-ij~ 18 naar de ibladen gelegd:-Delheer Cole. MaglBtraatsk erk te UJteo- ZlJGt! gade, de christell e omgaall:, e ontmoetin,.
nit ~ng(jland mededeelen, Dld~"r sprake \"a.nI tlat de h~ge, 1;1 bevo:rderd t.t klerk van den Clnelea Com. vaD iemlnd die etgellm dig kan ",rhalell waar htj
o.,.ertQ~~ valJ sommige der AI~lItlsche stqOlljboolen I mlSS8l'18 vau Cole!berg DD nl v.enan!(en wdi'den .rbeidt, "at hIj gedaan eeft, welke sljne ervarin-'
met twee dagen beboort vtrlel""~ te wordeuroth aldus Idoor den heer Ven n lOg, ~oormahg ~lerk. van deo gen en hoedanig :I:ltne T~ruitzigten zijll enz., doen
!."Cn~nIDtrkdlJke hoeve"U.el.(;Ieeukolen le Ibespa. Solhbl!enr-~netllal.-Na de verkoopln& 4te Maan· het hart d.t "oor Jesu. ~n dienIl r;u.k klopt, goed.
ren. ~~mil(e plaat.ehJke bad~eldars moekeai iu dell' dag stond gebouden te ,,"orden, zou ef e~ne v.'ri{8' Hieraan heeCt mea beh~fte op luikt verre afataD-
laatstelI ~Ijd enorme wlnstel~maakt be\)bao. Er I derJn~ plaats hebben VIlU boeren, Om 4e algenaene den van het eIgenlijk Ztndiog'feld. Het is ~nd.r
worde~' ~wee genoemd, die re~~ktHelijk lil d~ jong- I belangen va~ hunnen stand te besprekeu,-:._In deD twijfel dat het 'VerbliJ~ van dezen Zendbode d.
ete 12 mliandll!l .£300 000 en 100,000 hebt.1t (IV er- ' nlcbt tU8lchen Woensd.g en Donder~.ag z,IJn twee Heeren aDder ons IOOOjW voor hom all voor 0111
gewonPlln.' 'I ter teregtatelllng verwezen IICbapendlevl!ll uit de' ~ geWl!8st la. l!ij h ft lij ne dage. bij ou. nIet

1_ 1 ' gevangems ontsnapt. Met een stak "an don ho,pel. fedig doOrgebragt. D vriendea VaD de aak des
Glt4B¥,STAD.-Het verko(lten ~an drank PP den rok der" brnld " lDukten zIj in den drievdtt dikken Heeren werden door he opg._ht en a!zoo persoon- .'

Zondag i)ltn alle bUltend~@tnk'il'f Van Alballle:'érbo~ , munr een Rat, grlOt geDoeg om er' door le korpeD. liJk met b:em bekend. ~ onzen_gewonen Zatnrdtg
den; ert Wilt de pr! nlegll'jlnn k.ntlcnllond~rs I Da T.mu, dit mededeelende. voegt er spotb!nd bij, avond bldltond ,ring hij voor. "-Zoadi~ morgen PN-
betrtC., I' door d~ DOmmlS81e~ patenten b.paald, I dat or eene p.,soon~betéhr13ving nn d. twee "lIJp. dil(te hij in het <nt1ieh voor de Ka.fl'en in bunne

, dat des ~oodags In de .t~d alltlfln aan bona.fUlf relZI- I hngen onder zIjne advententJen te vinden ia,-lp de taal. Zondag middag ooade hij de openbare
~er8 en l~gaerl((\lten, mur III lifen '(eval ~'l Ikledr- I zittinil der oomrniaate veer drankhceótien, ,.er~en god.dien.oefeniDg bij ill de groote kerk, ft! Zondag

de hngen dnank mag goschonken nl'orJ.n.-~ beeren I Woensdag ~holldeo, hllnden leveodige ~eb&tten ayond trad hij aldlar 01.4 "oor .. n (l'OOte lemeente,I Gush en !8Iater, de verte.!e .Iw;'?"dlgers van Alb1l.1I1e. I pisa'. over b,'et noodzakelijke VIIU oeperketl.de bnd· uit blaokeo en lekl.1l1en, om eel nrbul te ge-
, I zullolu 1I1iJUen kort op versCllllltllde plaatsen ~unnllln delen tegen Ihet overdl¥llg drinken. D .. Steijtler 'n Teil 'VaD het Wtrll: on~ kerk in het Buiteoland,
, kle1~rs &en bezoek bre~gen. :: de Eerw. KaI!ser 1rOoooen de ver~erlllr bij ea 'Voornamlijk van zijn beid eli ontmeetingen IIAD

DR. GjUTIlBIE. de beruemd415cbotBche le~~r, 10 dedeo IJVOfIg[,ofschoon Vl'Qchteloos, bun best Olll het de Piluubergea. M IClUe undachl ell !rig'-
op 31 JIlpuarij Il· ru 7u Jilnge!)iouderdolU ~verl.,den aautal 'lIt te ftlken patenten yermlnderd. te krijgeD. hue bolaD~telllill "er da& dear &lIen aaDgehoord.
Blln ren.lzlekte, dIe hem reel~~4 Jallr lang gekweld Eerstgenoemde WeelO.', op het fuit dat U!ten:b8i8 Den "olgeaden dal{ en bij het klaarmaken eninapeD-
had'lln~qle, tOllgenomen dool!Jjeen hevIgtIn :aanval veel te veel gdegenheden aanbood om bedwelm'nde nel) bleek nog 'Voor 't l~tat op meer dan eG' Wljlie
van rh~rililtlek, terWijl Illj ZIc9' ter Wille zij,*r ge-. I dranken te beRomen, vermits ald.ar, op oteDe "eler lirfde en belanp~Uing ia ....at er pg8'Ven
zOlldh_'ld te St lAonard on-Sq, bevond, ee~ e Dde bevo!kmg van 3600 rielen, niet miDder daD "ijftag f. toegebeden "ern. 1& d. Ka!'en, behoorende

n. aBn EIJIlJeven maakte ZIJne! lonce~leldhald ".kle' kautiens waren, ter.ljl de Paarl, eene 'Veel grooteie to~de ,emeents wt d HeidllI1eD. alhier, b.bben
n I groote 8Jjml!&tllllj op eu zelf. 4Qnr de KeuJerin van I pluta, er slecht. Vier en Wellington maar 8llll botel hllll~ belln~telling in ~ea IDan JIll de zaak un den

, DUlt.ohl",ud wer!! per tdegra,,'t1 uaar zIJn tOestand I had. Nadat OYer de ingedIende aanzoektu bêslist d ... It8legci door cell lO~etje geld yoor ~III ~.ernomrq.. Ue overlerleutl 6.bO<lrJe to~ de Vrije WU, bepaald~ de commilISIe, dat d. ho~15 voorllÁll 'I den Zendeling te oYer digdea vóór lijn yennk.
Ker~ Yall Schotilllld en Was de Ual uDlBtiach& leer van I avonds om 10 en de kanLlens des winLen 01116 ell des Oodl r;~ nrgeulle h op zijD. reia ea iJl beG
dit Iigoptam zeer toegedaan. 1 ' zomer. ow 7 lire mMteIl geslotea word.n. moeljelijk: arbeidsYeld'IMedlgedetld. . -
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TVellinlllon .: . 6 30 3, 0
l,atly Gra! tHlIg 7 6 '8 II 18
Purl .. .. 9 8 58 3 28
KIapOInts 16 7 21 II 51
Stellenbolch 27 7 65 4 25
Eerwt. Hiv!., lI7 8 se 4 6a
WUrblln W,g 415 8 54 5 42
Zout Rivier 66 9 18 6 1i0
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K.apstad .. 58 9 28 6 0
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VEE ;EN LOSSE GOEDER!N.

DO(lR J. S. IARAIS EN CO.
Maart 27.~Klapm1l.ts Station,

Ezels, van A ..J. Boanun.
, doOR A. II. MOORREXS.

.April 4t --.tanuarijskraal. Losso
van de wedu"e D. U van Reenen.

DOOR ;PI VILWEI1S, F4URII EN CO.

April 15.-Klapmuts Station, Loase Goeoe·
ren, van Barry & Neven.

DOOR BARRY EN NEVEN.

April l.-Honigklip, P&IU'den, Schapen en
Bokk.n, in den Boedel van ....ijlen J. A. KunJ.

VAS'fH OORDEltEN.

DOOR CAUl'IN. .
:Maart 28.-Elsjeskraal, Vaste en Lossc Goe-

deren, in den iBoedel .an wijlen D. J. JenniDg&.
DOOR B. J. DB V4.4L.

April Z.-tulbagh, Vaste Goederen, van
P. Viljoen.

DOOR iDI 'VILUERS, P4URJi: KIf co.

April 3.-Vleescbbank, Vaste en Losse
deren van---;--

lÏiOQR.L H. KOORREES.

Maart ~6.-Visserskraal, VBllte en Losse
Goederen, in den Boedel van M. J. Kotzé.

DOOR A. n. MOORREES.
April 8.-DlI8~nheuvel, Vaste en Losse Goe-

deren .. an J. A.. van Aa.rde.
D00R ])Il LINT EN RETIEF.

April 8.-Be~vier, "V;Áste ~oederen, in d~p.
Boedel Vllonwiflen H. H. S. SmIt.

April 9._:fOein B~.rgrivier. Vaste Goederen,
in den Bolde! va.n WIjlen L. R. Nolte.

DOO& C. J. N DEMPERS.

M8.9I't 27.-De Draai, Caledon, Vaste cn Losse
GQe(1eren, van J. G. vllon Helsdingen.

DOOR J. C. STEPHAN.
Maart 29-rGroot Klipheuvel, St. Helenabaai,

Losse Goederen, van J. L. I<:hlers.

DOOR L. H. GOLDBClJlIlDT.

April 4.-11Iartebeestfontein, yaste Goederen,
van J. E. P. ;N.el. ,

1.>OOB J. J. HOFMEIJR.
April 3.-Belle V ue, Vaste Goederen

boedel van w~len Dr. J. W. L. Scholtz.
DOORC. BEDK.

April 11.-tDavids Aanleg,diBtrikt WOl'ccster.
Vaste GoodeJ!eu in den boedel van J. J. H. Vlok,

SHIPPING INTELLIGENCE.

TABLE BAY.-.ÁRRIvtD.
March 22-Asiatic, RY St (l,,)l~ tons,) C b

CoxweIl from Natal 13th inst., }jast London
14'h, Algoa Bay 21st, Mossel Bay 22nd, to
tbiB port mid ,Southampton. Cargo produce.
,y Andersen & Co. ageDts.

22-Hop.,Seld Packet, acb (31 tons), C Vlln
Konynenhlirt, from Berg River, to ,hiB port.
Cargo groin. Goodliffe & Co, agcnts.

2!3-D~ube, R 1rf St (1,462), H S Wal'leigh.
from SouthrunPtoA Feb. 25, to tillS port and
Algoa Hay_. Cargo gel'l~L WAndersen
& Co, agents.

23-Virg~ie, bg (221 tons), P Nclson, from
Aigoa Dlly 11th inst., Strnys Bay 22nd,
to this port. Cllrgo hemp, &0. W Hum·
phries, 11gent.

23-MatWlde, N.Gcr Bch (133 tons), F
Tutein, from Algoa Bay l'h, inst.,. to thiB
port. Cargo general. W Ir.: Lippert &:; Co.,
agents.

23-Marial Frederika. sclL (~7 tons), J
Fernandoz, trom SlIldanha ,Day 20th inst., to
this port. pargo grain. Stepblln Brothers
~n~.· ,

24-l:rrasstnere, bk (465 ,t;ons), Capt Stook.
man, fl'Om .t.ilelaide Feb. 5, ~uud to London,
With cargo oC eastern prodtlco. Put in for sup-
plies. J Searigbt & 00., agents.

2-1--A scbOoner standing ~n from tbe N. W.
25-Bibsev sch 75 tons, C. J. WeiDed, fr~m

Port Natal (5th March, to thlS port. Ca.rgo
genoral. Passenger: Mr. ~ven.

25-Florenco seb 66 tons, C Hoffman from
Prince of Wáles Bay, to thi~ port in ballllBt
-yo Reports in lat 35·50s., long 1715, E.
BritISh ship ~kwood, fro~ the East, wished to
be reported. '

T!ABLE BA Y.4SAILRlil.
Mar. 21-Lady Hincks, U Cobhin. '

23-Spna, R M St, to Algoa BaY:.
2;)-Aslll.tlO to LondPn.

I
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COlllmlUle voorJ bet Ultrel-' ( ohter z t

eelUtemmli besloten, oVde,g~
__ 1._ li" 1 t I ree Ite ......... IIn en le ge aa eo, d bal

,.,,,"'.,.;;:... dee ayond. om 9 en el' ve
wordenle Weil deze voorl."", en onderteeke-

nlDl( afkeuriDg '.tn rapporteu van
4lOllJlIlliu,ieYOOlilel'!lId. Ook I Com de ZlttJ.Ilg del> S;rnode benoemd

woner om na aanbevelml'fen te doen
dat de (3) de speciale <Ir ",n del!.;Aetutlil'lus f aan

___ .-" 1.._!..." door den dat het ëeuë reerl. aangenomene en gned']e
en dat IEIJ daanm de ~de I n~ de utunl der Synode lo

1U .... J.lIlt1 mrtepen tegeo h-t de oor bet w ...tbo k te plaatsen-allo
I1eleg~u:hecleu om aan sterke dranken I rre .t n tooh \8 alechts de laa tst

ID de mutschapp J ~8noelUde de kwestie Is- men nn gevoele 1
vergade dat door z speciale opdragt dour aloud

kapitaal ta Tergrooten tot I g~~ruïk rd, aSD a tikel 21 a) tekort
DinWI aandeeien un de I geuaan nogtans ougehoord om d e

Itle en de reden de bewuste voelstoeta voor on wettig
ou,delllemiDIl.tu.. ~o gunstIg te verIdaren Door de aanname van het onderh ..nge

ollget.lfeld ~poedlg zal beschnJvm~.punt heeft da Synode een duidelijk
arbeldzam~n ~ulander ti besluit geuomen f Om van de lIeranderlnit der
van .£19 de met moeite artikelen te zWIJgelil kou men dan niet ee vondig

Daal' het Synodud besluit geh"nd~ld hebben P D.
veralldenng dur'\oor bedoeld was niets meer dan
dat het geregeld getuIgenverboor DIet zoo al.
voorheen voor de RI gacommlUlII maar v.oe den
lbng zelnD zoud~pla&ts Vinden Maar het bul Uit
der Synode heeft m het 00j{ der Ringevergadering
I{eene genade gefCNIden M en msende zeer I(oed te
weten wat nut moest g.daaa worden maar wat da J

gedaan-aaKrollltr:enL soh Jn~ de vergadH ng lil

groote oDzekerhela te hebben verkeerd De k1a.at
vali de hand IDt}~-di.t yerd bij ns zonder d scuss
aanlrenomen als het natuurhJlt gevolg v n eeue
feroleende onregelmattgheld van de RWll8comwIssI!l
VaR daar de veroJl,re scherm ng met phrase " welle
meer 10 het cr imiheele dan ID het kerkelijke regt te
huis b ho ren ll)en bezw\Ioar.de vn} en los en wat
dies meer &lj ver~IHr.n -sedert wauneer wa8 hij
eeo ghan~eoe' Hem het TOO deel vaD len tWIJfd
IIOhenktn _D we ken tw Jf..l~ NI.t omtrent de
liewIJ8lr.rllcht van 'i!etUlgeols mallr omtrent de wet
hgh'ld Ya. e "ene hr.ndellug"n I WIe. dan ook. biJ
ondullehJkheld m de re~ ementen b.lang mOKe
hebben n d n re~ells het In bet btllllDg van fen
beklsR.Krle e.. nz~er al! een klager dat In e kd
klagtzll8k zoo SM dig mOlZelJk ooderz:utk: en ut

mIJ doer m ddel 1'&n uw blad 18praaIE gedaan wulde Het voordeel vlln ooda ,,'] 1~
aan d. leden QJlUI" kerk tWIJC.. I zoo aaD IIl~IJlg beschuldigde Lot onber.k.n

10 uw Uitgave I baar nadeel kunnen strekk.n
net nr$lag "an den Had de Tulhagl!Che R ngs.ergadenng D ets meer

t llJt giJ eeolgZlns als dan tWijfel geko('~terrl, dan WRa de Il tweg du do J k
lerlEbelltuur opgetreden genoe, I ame Jl!: pm de z ak Uit te stollen tot Z J
wd ZAl ", ..Ihgt niemand our het nw I nen van booger aq.v ea of door t Jl er

men .,an eeuen o.erwegn g tot z:ekerheld kOD kernen W d8 u n
en die zoek Ik lDtegel deel Yan de vermeende onwetll!{he d vast

Iw/..",h..n •• irup van de bandeltngrn onrtUlgd dao hltd men slecht8 de M'VO te be!; n eD
L8Iler.ltl'Dweet ' dat f.eu der en de zaak nllar hl'nne op' attl g der Wtlt te b b n

"an bet Burger- delen Maar hotfdall1~ wa.. deze OPy.ttlDg? Heeft
gedurende het ver de Ring DIet geh~ndeld volko.men alsof de geheele
afle klagt.o teilen w Jze .,ao hanJtlen .oor het RIngsbest lur UIt

;n.t..",ti" 'root den Rmg bet w.tboek gescliirapt waa 1 M Joe v-rbazlDg stlJ~t
wat h~ft dit te maken ten top wan " r ~k d t wo rd vau den Senba lee} -
de geldll{beld waarvan :\leD kon nag li. ut de Comm &8 e nn den Tulba~

, OIJ atelt de zuil voor schen klOg n et gehandeld bad Tolgen! de Iludo
b...eeJvoer1~ dlSCnl.le' wetten ~ Doch 'Ijl stOl den dil' w.tten daar tnen de

ondencbre ..en en aan de Synode dezeln aán de Comm 8&le gaf ~ J ha.d Ze
!.ut l1ege.en sm Zekere afgegeven en daalrdoor zelfs ID werkei )kheld ber

te 'WlJzlgen o.«eenkomstlg roepen Hoe dijn? Is eene ftllleltJke herroepl g
'" n RlDg OIl Syoode' Va.a gel Jll deze niet t~n minste even tWijfelachtig a Il de
SJ nod .. le handel nl!en nll'ts vas .tell ~ der, n .uwe bepalln~en' Heeft de
bebben de Regters op grond Syuode dele berTo P n~ 11oorde Jk n tge proken

beI~ltJll. tceUm ultapr1l;llk gedaan eu daarmede naal' 'lbch \&u a tlkt!:lV a) geh.nd~ld p

om de artikelen d.r wet Zoo lIlet dlln 8 z J I aar de beg naale d or deu
~IJ nltt meer teCen een klUg g.hu dlgd án"ett g en ZJll de ouJc wett n
! Neen de Synode van nog VB kracht Het s Ilat vaSI men h d moct.n

der &lUll gen ID der haast handelen uf Dna» de nl~Dwe uf !Ilaar cJe ou e.ur &Illk eene dwaaaheid wotteo
I Ilanrne Wil Ik tekennen dat de Htng van Tu bagh

"an Rmg op S'!j'M<k 18110 eene moe Jeb k. en , ..ral twoorue Jke pOSit e
aangenom.D en de wetallrLlk.len dlenever.enlwm gep a.tst werd Ik vrees peh er dat W J door eeue I
R 19 gewlJZ gd, Ik m~en, &00 lang geleden al. verkeerde sp tsvdruillhe d Il het ., ud va ver
h.t Jaar lSU A ID de Burgeruaak beert de mee <le leemt~D 10 Ille r gis neuten wa neer W J
Synode op grond ",n artikel 7 bl) wJjze vaa 'Olt geroepen wordew ze n yoorkomei de gevalle loe te
z()Qc!snnll: \er eer~er lnlt.antle g",hllildeld Du passen alle gII ue ge' oonl" &IInwendcn om d n
Regtbluk h ... ft h t regt om .!zoo te hand.lm 10 gepst van n~t eo p gt U or oen ge st VRn w.tt ache
Jffn eenl wJllell ~rkeoDen VIII llaar qe strijd formal telt te latlin ouderdr lkkeu-Ja dat WIJ on8
tunehen kerkbestuur en RegterhJke Ultlpraak Aan door der. t Idgee!!! laten wegsl.pen tut d t w J el de
welke z Ide Mt r~gt en aan welke .Ieehl.a le ~ IJk !.Il onze kerke Jk.e pr cedu es zoo ver 'dD Ol te
be.onden wordt, 18leene vral.jf waarover een leder tegel woor h~e e TOll j ghe d al '1 en dat w J de I
die thtJns nlet III het reme 18 bet waarlOblJnl Jk nooIt lhe rl Jke onzekE'tbe d lier Engel8che Regtsp Pg ng'
worden lIal Ik breng deR zaak hid ter spnke In Kerk en Stad nabootsen waarvan e 0 8cb rpZl
.Iochu om aan te Wonen dat Mt Qegi'08cl van beroep nlg Engel8che 'IV )Rgeer g zegd I eft d t h~t e.n I Z
Ulet! gemeens h~eft ml't bet begln.el door ae modern oorlog'wereu IS, wnarb J u tt n e Jl: n tV

Jonaate Synode aa~enomen en waalulC de Wl)Ztg ng men g gevalj!een "et n eh regt ru nr bet n eest taal
der wetaartikelen 1 onUta&n geduld ell de nJliste b. Irs de overw nIJl g behuiL ,

Het Synodale Uit (Hand p. 67) • Dat het I"rw Jllk schrijf komt "e Il t
heglOsel In cl.it IOhrIJ"lng'punt UItgeeproken lIavt' van 1 ~l;aart ter haud met deo br ef van e
'Worde aangelIOman Inz" kan naauwehJk~ IDISver V D M over dit ouderwerp II:: erkeu da \fill de
lltaan worden lodleb meo lochts het btfichrll' lOgs I hand van d.n meester Wnt k verder ba 1 WI lliln
pant opletteod letl~ nl In geval VaD Ingediende IIChr Jven IS reeds duor V D M veel beter gezegd
11"t.n of fa1lUJ osa, hebben de RingscommlSllle Daarom elDdlg Il> de zon feuds te la Igeu br fit
cl~k Ilechta T ref te onderzoeken voorlooplg de .. ".kerlng aan de Tu bag.che broeders dat II!.
gltaigenll 111te WI nen en, 100 daar+oor lIen08g- wel Uit een g~volll vau tl-Icurstelhllg maar niet uu
.am6 redenea ge onden worden eena Acte va.n verbutermg g"~hreven hl'b
BeeehllldlgtDl op t; atelIen en partlJ.en In getUlgeD Ik heb de eer te Zl n
aan te acbrlJ.,en ~Yoor de Rmgsvergade log zelve J ,
le nncblJneD ' le Ziet Diet ID dat het eemge U lY I)teDstwII!tge Dienaar,
begtnael hier IIdg prokeD. I" dat &oe yer mog !tJir. DRoss
het aalulgen1'ltb ,oor en tllll unRoore van dat Pastorie Lady Omy 11 !\Iaart 1tJ73
Ilph-. hetwelk ter eerlIter lostanhe Uitspraak [Onze aa me klO!;~n op boven,taau len
doet behoort \e ~ chleden' Oogetwi.Jf£lIl valt h t moeten wegeni plaatsgebrek tot Zaturda.g
den leden ....... ng..,,~adaftll!r zeer m~IJehJk .t&aJI -Rt:D ]
na het hooren "oer ecen 'fan eea CommlYle Terslag
(waann de 'ferkl qen 'faD nIe getnlgen voor
komen) OTer belan ;jie zakeu &ell :Ill.. > oord"el te
vellen AllIlnlell Ir van het beacMIJ1'lngtpunt heb DE S'J:NODE E..'i HET SCHOOLWEZEN
Jlt UI der tijd er Dl ta anden mede In bet eng gehad .Aan den RedallJ..eur
dan om deze moelJ hJiheld uIt den weg te lUimen I
Bet begill88l hier I het lpel hebt giJ, op onver Ik WIl gaarn" andermaal de aandlIcht uw,r lezers
klaarbue "'IJ", ~t I8n gtheel aDder lD urwIT Test gen Ol het onderwerp dat Ik reeds In uwe
.rIng ~bragt ~ kolommen hel! tel Spi ak.. gebr1l.gt .Langzamer I

Ook: Illeent III enier d,t de Synode, door aan hand rlgt n l\Ch d~ gedachh'lO van leeraars en
de Comwlwe Ull "lIllI o~e dragen, de ",etIlIrtl aDderen n&8r de allll8taande Synode Ooit Ik wli de
keleu o._nko~tig eht .-el bl veranderen, gedachten er op nIt geD
bUiten hare maituikt,oegdhPld andeldIe DIt ti ooi: Wat toch z.l' dil' Synode Tan 1873 kenmerken?
het geToeIen "1'&11 I den SCriba yan d.1l RI Dg un I noor we ka m!Ultr!'gelen zal ZIJ 10 Tolgende JIHan
'Tulba«b, dill m .. +t dat de Synode daardoor bare beltend .taan? Ze die un 1837 wu vermaard j
~ullal1"e mlflt .~ eene CommlYle h~f't o.,ergedra-I wegen I de gl'achillen ID de Kllapitadsoba !lem.ente
gen Naar het slUIt des RlnlJl echlJot ,elfa de DIe vsn 1817 wegen.s het beslUit om h~t Semmarie I,roete meerderh Id -der led.D due &lenlwlJze te op te r!gten lJ evan 185i .e;:en8 bet b~slu t om z
deelen Wa.rhJkr. met all •• cbtiog eD htfde "oor DIet lao~r te wacbten naar Professoren Utt Enrop'l .,.b,·''''''''''''''_
de mlJ bekende !aDlbubroedere aldaar 11 mlJ dit mu.r GUl Uit 00Il eillen land mannlm voor die bd-I
verkiaar'bear alleell door de veronder.telllng dat 11J trekklllg te benoemen Die tan 1862 .('gens dell IóllrUl.ell\1J~~l:U
zonder OTer de formahllitell der &au-de urngtl elle fdlln .trlJd tegen het liberalisme Ultl<><lp6nde ID cip
ZIJ te behandelen ~ddeu_ent na te denken ter I Burgers en K~zé zaken Wat III moet de aa~ l z~,~nl)n(ll}n
yergadermg "Uil I opgekoQlen Wat lIJD tooh de 'taande vHgaferlng kenmtlrken? Waarsoh JnhJ!, I
.redenin tot staTlnJ van deze ZlenllWIJZ<laaDgevoerd? I zal de predikajiL Tan DarltDg WNlF &en onderwetp,

Vooreent artiJ~ 21, a) Mau dlt IS bl Jkbaar van dl6CU8810 wezen doch allerwaarscblJnhJkst lIlIII '"'1~I'H"'''n.,'·
,zueu me.r daD e Tooracluift ter regebDg nn de er geen lang IllgewIkkeld proce8 die In UIl' aan}..
phpn YUl den eiu.nUl lndiell de kracht nn leldlllg van aankl.~en tegc:n bern Het 18 te ye "1l'.mJIl."n
elke .. t,dOOl' de yn04e pmaakt, .,.n de Ul&Chtn.e-1 'WachteD, dat de Synodo meer rUSIlg to werk z I I
mwg van dit uti el afhaDgt dan ZIJlIInIe zoodanige gaao dan In de laatate vergaderIOgen En waara "'_'.U""'U1U,,,q..,

artik.leo ,en _re etruikelblok III plaau nn eeu 15 er meer dnogende behoefte dan aan doortasten e I
.rijtnoer .,gor ~D.kerkbesturen. Om contequent mutrej!elen tep aaaslen "an het so!toolweten' II e ""'"'''0.'''
ta lI5l.)a ZOGmeo, op d~ wijze ,o~rtredenerende, \ gelnkk g IDdlW de Synode van 1873 tlon eeD nali
.moeteD .. peD -tlndltll leta III de 8Ylloclale.H&Ilde zal maken ID de geschiedeDIs va.n onZe kerk do rlJillll8ll ~e\ ook ileheorliik III "U alphabetl8Cb hare beh&ruglJlg VaD het Zoo verwaarlegsJa ond • .tl{)()Lll~I;U

~~~~~~~~~ I

, rellenonr de aallralldl~eD nn de de spoorweg-
het Gou"erDemello~ .behll.ll1tïf .eden dtle tusschen dae
rjechteu der KathQl~8kel' huCtnl lUIteihneen, b d
l!rlJfl scbelen dt gf_tellJke reebt.mecbt eo (;.....liAli,."l.:P<l'Dr~~Qj::staw'tlU'6lonBnv: ~ro

InsLitut (I der K,rt heeft ~h"Dd.n ~nll"jlr
e bedreigiuaen ~t een. acheurlulI: ultgeerrok,n l':bveJ've,tri,ldrAn kt Maastr&ggo,
oor ee e Pro t&ntlilha meerd.ttt.id in a,n 1'"'''''''''''' Valencia staande
tnauraad eli ID d n Greoten Raad -hetit de B I.u de Cortes

Stoel op de mees1 scheiden '" JZ4! Van lijn rec~t de opstande-
$ebru k gemaakt {'II ZIJII plicht gpda.an mt>! h~t zullen bren.gen
lIanlltlrand gelo ~ en do aangerande i!e.etentl te dikwijls gedaan
"erdedl~en zo d ~ e"nlg redL.t te Behendel' en 2\bn ditmaal zooveel
4er"" Ige I breu te maken ° het burg_thJ' lIelag

Ik ([t'hoorz,'81b "alOod eer Ier dan aan de dit'D groot getal artll-
sehe Ik vpr~ed~g de in mlJlI persDOo g,aqbon'den hebben genomen
~~d.d e 8t p;e VI Jhe 1 pI, g¥o,te IJke DJ alhallulJk generaal Hidalgo,
f,leld der !Iewelens en bl Jf de /I pestol selle V O4rl8 Het Franscho
bet geestel ~k ho- Id van de eeestellkb~l,j Ml K ... ho volgt Om,troDt de
~t"k"" In het kadto I Gello~e Ik zel(tU ben lut
naa u V81 J P>U5 dl)rl.tul ell êu'os stedehouder i> u,

11X die mil gezo~dell heeft. Ik zegen ook htln de
III J VPrYO ,.,!lll die li J 'Il t Dl J I la d venvJJdeh~ I

Je~ens wie k n tr. da I et gelede beb !lew Id eo
gpdMln Ik bu Il: 8lecbt~ voor ~eweld en ItJCJIli.. a.ng
Ik laat IDIJ W~!fvoer.ll ui ill olglcg '1111 nUJ
Meest.r e Za.ltl(lDaker JezuS Ch IS us III deze 'Ure
I roopeude Y ~ le I O.. er G. eve vrede In wur
heid « .," echt gli... d

I l Iit PlO 88t ~ed ik In te~enwoordlr:heIJ lier

I
gptu gen d 0 d t tillen onderteekenen en 10 bet

[!!lle1[UlIUl~1I bij n ean d. h aren Jean Of'()r"u Coulin, áUJll

r III 88.r s va poill!e en diens 6E'cr~ta.rl. E.in!let B.te ren I el'8~ ,J.t de uitveeneg van bet besluit
tot ve t ann ng

I Ge laan te Ger.eve In mijne biseeboppelijke
residentie (gebouiwd Uit de door mJ Ipge1.awelde
geld n) dell 17 Itebrual"1J IS 3 des mld.:L.1J1tel) 12

N~ll\t dit protest door de vrcanssen Duneyer
en Girnrd dou rector Lany en overIgO aauwe
z ge geestcl jkcn mede WIlS onderteekend ver
kluarde Merm~lod gereed te ZIJn om den
Commls~arls vRin politie te volgen

I HIJ wilde oveuwel dat het voor Iedereen zon
blijkei dat hj slechts voor geweld week; en
:vel zocht derhalve de n Commissal S dat dezo
do Il md M~ hem zou slaan De Comm S'lUtiS

achtte dit erenwel onnood g en gaf te kenben
dat laar hij Z Jlil6 IDSlgma droeg het voor leder
een Jmuch] k wag U \l Il J met ocue offleieelo
zending was belast MerlOlllod verklaarde
daarin te berusten glD~ wet de Mllwezlgon
Daar be nod n en nam met deu Corumiasar is den
BeCIetaris -en deu abt Lanr plaats lil een r Jtmg
waarbij een tweede rijt n -, "as gekomeu beu
dier ste van eenige geestehJ~u die hem Wilden

Ivergezellen]. r heerschto zelf'! niet de gCrIngste 8.gJtat e
of beweging noch 10 den omtrek van het bis

L~Ho achoppe jk paleis noch ergons onderweg
~ 0011 I Ofschoon het r ]tu g tot 1erney ter zIjner be-
~ uid 6ch11 kmg w as gesteld verkla rrde 1>lermtUod
sprok evel \ cl oum <Rdel;k Lt] de grenzell te willen

af"l I pen N ajdat b] de aankomst, op F r!\118ch
gron I,., b (> 1 aan ht \ erlangen was :voldn.an
begaf I J z eh naar I eraól) om aldaar
daóen U J den jllastoor door te brengen

die indien 11& kon,
dezelfde rampen,

s te genn Eu de
L moet "ez~gd wer
consequent IlJlSllen~

Spanje yoorv.alt,
zfch de h&.J4u1l

HI'7.sr.h/'Hl,.~ van de be-
kraaien over

de zooscenaaruda
dan moeten ".
dat FrankriJk:

too <'el wordt vall
naam vlln God ell

.paarp,nnIDI( van
nnlbot.~IA·n zon~er dat een

I. -Ter chamaDtve
VlDillilaasz. heerachte wedr I.Tendllte

iE'bodell diamanten werden
prijzen v.rkocht.-Bove
UIt de Telegraph. de E P
,an Haaudeg UI:' ter haud monarch.le reactie

lddadsn waar
j uadat le gt

waren van Zuidel jk
e landpalen worden
een heugel jke daC,

en a laar Indien
werden iudion onze

en v 0 kal t ge-
rankrIJk overal ge.

r"A ... ,-I-, .. ,,,cl p n ber plat eh,nd.
&On d~ muts fO !tet
ende Ilk de Pru sell
I r JS hunoe teulen
>lon en de Un~ver.

d ook de ouze
Fra.ukr Jl die
u~nde klappen

keert hun .00-

de 'Danube"

PONDENTIE.
ar rivcor 1Ó Zop lag
eonverbeter! jk
dltrn lal WI mende

vertirok ken Ua/!
brengt de

SP \NJE

Het volgen le IS bet 3.1)twoc rJ van de
op de boouscl ap van KOlllUg Ama.Jeo, do kroon

dat"rt.yen UIL :Spanje
tVil,n",""n. De schade z Rt

Car 18ten un de
land teweeg ge-
mDl:t dus h..rateld



O!Zá~2: ,~~~.,~t., EXECUti';i~irAlVIER
ZAL ter plaatse eelre verkooping worden ge-

hondell Tall 'de ondergemelde Gebouwen,
Ilelegen in de stad S"ellendam. tasseben de
WolpakhQÏzen van de heeren BARRY IN

NSPHIW'3 en de gehouwen Tall dell heer Graan,
ScRUnOJf:-

1. Een welingerigt Woonhuis Ihans be.oond
door den heer DI JO:o<GII, I!:oed lle1ej!en Toor
handelszaken. met Stalliag en Buitengebouwen,

2. Eeoe aanbeleude COTTAGE.

~.B.-Een Crediet, en goede Verver.
lIC~ingen zullen ' . worden. ,

Vendu.Kantoor~ Be~ivier,i 10oMaart, 18r_3. ,~

De Beer J. C, Stephan, Afsla.ger.

z. A. A~sociatie.
I

I VAN UN

WOOXBUI$ EX -COTTAGE
IN DE ST~ SWELLENDAM.

ID den Boedel tan "ijlen. den heer JOKl(
BARRY.

B,iden hebbeo Tuingrond annex.

A. DENIJSSEN.
Sec. Z. A. Assoeiotie,

Toor zich eli Mel'e execurnee.
Kaap.tad, Kerkplein,

25 Maarl1873.

De heeren Ba.rryI en Nephews, Afslagers.

EXECUTEURS XAlYlER

Ve:RKOOPING
V.\!f

Leve ..d~ Have, enz.
I

la deri-4Boedel "aJu wijlen den Edelen Heer
D. O. VAN BR-EDA.

OP Z1\TURDAG,
Den 5d~n April eerstk.,

zullen \"II!rkiocbt ,ordell te BREDASDORP.

Omtrent 17 Jonge, Paarden
I : EN. .140~~Ind Zont.

'. 'A I
Dil W!!,d. Dl G. V. &lIDA'}
F. J. ~RO~RS, Secretarie Exec. Teet.

I Exeellteura Kamer,

:llillpstad, *Ma¥t 1873.

Barry, ~anvtrs '" CO., Afslagers.

VERKOOPING.

2deJÏ .&.nIL ,1813.~ , !
<. '~, I

DE Ondêrge~k, eode ,zal, in hárt
als ExecUlriee T.eataaentatri des ,,"'_ ...

TUI •"ijlen harëil Echtgenool cleo !Heer ", ""'...1
J. 'YIUOIN, oj boveugoemeblen ilium
laten .erkoepell: htt yolgend .. V.. ~ eD .u.'''6''''''ri
tOt dieD boed.} ~hoereode,.te .ete~ :

. VAS~.Ja~ID~.,
De apr VerWlelhJke· Vruchtbare W

,êo'llDd .. DE LlEFOE," .elegen:
kometeehap B~eriYÏer,' cJiatrikl
1580 Morge~ ~epla~t lDet
.to~ken, mi"l~er8 Vrucb~ eD ab
in IIOOrten,1'Olb; yoonien yu Loópeod
E;xtra Weid. ,apr groot: eD kle,in, Yee en
bnden van de ... te 800rt. Dé Gebouwen op i
pla ••• sijo iD . cito buten .tut 'nD repuatie.
doelde plaats go~d ~keod &iJDde behoeft
verdere aanbeveling. I

. LOS$B IGOBDEBBN.
Boerderij GereedschapjIeD., al.: 1

wageD, 1 Bok."a~e~. il OpeD Kar, 1 Spin
Voerte-Ploege'. Eggen, Jukken,
pen, Pikken, Gl'IlTen, Schoppen, 1
hlrP'> M iliellláe~ine, TÏmIDlll1Dalll-
reedllChAppen iii ilool1ln.
Eeldergeret!dsch&p, all: 15

Knipen, Trap- e. OnderlIIliel, Treebterll,
BrandewijolketeJ compleet, ens., eoz., 10 .&J<1~5""11
Wijá, 1 dito B~ndewijn, Rozijnen, eDI. Rn'''nr''''''''

1 nn~t\v.,r.~h8~d ..n
L~VENDE HAVE.

I Span Bek.me Trekoueo, 1 Span Jonge
08Iel1, SO ·AailC~lbee.tell, 12 Aanteelpaarde,n,
Gedre .. eerde ~lrpaardllD, Sohimlllel Hengaten
(3 jaar oud), eel! Extra· Rij. en Karpaard, 400
Ainteelaehapeo.)2 Velle Varkena, enl•

. i HUISRAAD,
Als: 11alels, S~len, Ledekanten, KatellI, RUit.
banken, Olas-, i Aarde. en Blik.erk, Keuk~n.
lIereedS(lhap, een; Groote Zeeppot, ens., eUI.,' en
al wat verder sal! aangebodtn "ordeD.

Wed. ALBERT J. VILlQEN.
Tlllbagh, 8 M;art 1873.

De Beer B. J. DI: VAAL, Afslager.

,L
f

: ~ l,
i r,',

" I, I \ "

Leve_de Dav
I i I :
: 'I ~. .

N.B.-Op bo.engellleldeo datum zal mede
publiek opgeveil~ worden de WoonplaatB van den
O"derJtetee'kendei zijllde eeo gedeelte .an lt DE-
UEFDE," groot 130 Morgen, hebbehde een ge·
riedijk Woonhu.i.g en auitengebouwen. Beplant
met 24.000 !Wijngaardstokken, mitsgaders
Vruebtboomen i~soorten eD ,olop Water eo kan
mede aanoo."leo1wordeu ala 8Gn r.eer aangename
woning. '

JACOBUS: PETRUS VILJOEN, ALs.zn.

B. J. 4e Vaal afslager.

IBONUS
: '

Paarl,17 llMrt, 1873.
I

i
I

PUBLIEn vnKOOPING

EJ.'i A.NDER V£E, ENZ.,

TE DASSENHEUVEL.

DE HEER J; At. :so vAN AARDE. eich ge-
dwollgeDgevoelelide zijne zilken te ver,

kleieen. doordien: zijne arbeiders ~em gaan .er.
laten, beeft aan dé Kamer opgedragen, Publiek te
doen Verkocpeu ~p

Diogsdag" 8· April aanst.,
Ier Plaatse "DASSENHEUVEL,"
Porcelijnberg: :

S Span goedgedresseerde Ezela,
jaar oud

6 Rij en Trekpaarden ..
2 Schimmel :rar.paarden, ruins, 3 jaar oud

200 Merino Aanteel SchapeIl
100 Bokken '
20' VarIrens, ilein en groot
10 Meli.koeij~. van goed ra.
1 Tent.agen
1 Bokwagen
4 Dubbele Howarda Ploegen
() ElIkeie do~.
2 Span Wag~n en 2 Span Ploeg Tuigen
2 KruiwageftJI
1 ZaAi Egge;ell 1 Braak do ,

, BENIVIN.

H)O~Mudden K;oren
100 Mudden Haver
100 Muddeo Garst.

~G. WATERMEYER, Sec.
Malmesbury, 6; Maart, 1873.

, De Heer A. ~( MORREES, Afslager,--I RLOREli. door] den OndergeteekendeVer1roop.·n" gii' ......,IJJuL/s;A@cuhen:6en91uur'sVoormiddags,OpIl _ . dea 4den dezer, ergens op den
TE ,. Louw's riant •. Groenberz, naarLICHTENBURG. op: de Ma~me8bury en Wellington

!\/1,'c""'.fld~. beb norlij k daartoe ge
d(,l~ del' h vr J. E. P. Nn

kc Vriling rerkoop-n,

den :~eQ April. ' ')

welbek(kj. le ZA.ÁI. en VHEPLAATS
,I " .

RTIBEJtSTFO~TEI~, "
11 i "

omtrent .11.500 morgen, en, gelegen iu
Onder ~h~evel~, di8trik~, Calvinia.
I PI.a •• i wordil ialgemeéri erke~d te zijn
der Ui~:muDlen~lte Zaaiplaatsen ill hel
en is r*m vázPTi~d met Vaste Waters. ,
erkoopi~g zal pljlatl vinden le Bloemfen-
wooopl~t. yantden heer NEL.

L. ~', GOLPSCHMIDT, Af.lager.
,ioia, 27 ~an. 18

iGEB~OED~RS PHILIP,
N~l 6, AlDDErRLEYSTRAAT. Winierkl~ederen.

JAntIESO~ & Co.
I ,

HEBBEN ~uhanllen lit de J.liatic en eeU
Zeer B,lan!lrijke Bezendingen 'aD deze

Goederen, alle. opzellelij~ ,olgens bestelling
gemaakt en be~t .. nde uit ae volgens soorteu ;_
Winter·Ov('rjas~rn, van BliJ kwa.likiten
Inv-mess O.e+.antels 1 do.
•. Galatea" O'Ptjassen, extr" ZWBar

President .. m"r" dol do.
Blaauwe Bevelfhe Heupbat.iljel, wel p,oerd
Bleauwe Pilot luitbaaitjes I ,.
Deeskin Pakke !Van !l.lle~a\:seI8
noe I Heupbe8.iYes met d~~,.belen Overslag ,
Broeken, V t8~ en Pall!Mall J&S8eD Tall .11e

Materialenl • j
.Winter O'l'erja.~eD en ManreIs voor IOnlteDS
W,terproef M,n •• Overjaa"n, leer ligt en nIt

geID88kt I
Doeskiq Norlol sebe B,ailj .. , naar de Mode
Blaaowe en Gri e Dutfelscqe Heupbaaitjes
Ood. Oroote S ldaten- O"eljaalen.
Beere t. i

~--.

':Qi5,. '_i\anstelling ~a.n Z. K. [a den Hertog va.n Edenburg.
• ~ 1 .,

r

;:)

HALl<tJ A.ARf;,IJKSCHE FAIR ter
verk:opWrg "BQ LEVENDE HA VE,

en aQ~ere PI{ODUKTEN, zll gehou.
te Darling i~ het begin ran APHIL
zul;l~Dde da, en datum nader wor.

t'lT
lVY • FLETCHER,'&

; ,

D~RLIN48rrRAAT No.2,
) " !

Vertoo"~n thans ex Asi:lti~en Celt hun' onOOTSTE PERCEEL lot hiertoe ontvaogen, fan,
NIEUWIOHÉVEN iu i i '
Dames, ltfans, J~ngeling enlKinder La.á.tzen, Schoenen, Slippers, Goloshes, eaa, eJiz.

, ;' ~ ,

WHUnHIJ,-r' .. ':.a.;:,~.c'J Handschoen ~i", Damea Grgla".,1 Kid, Dames Hesaiscb, Dames Vilt Slipptra,
Kid ru Tapijt SlIP)Jt;rs. ~U"N$ Veder Laarzen .met Elastieke Zijden, nn Kalfa,lter, 'THEE en PRVSERV"Ii', N"\'1 Laarzen, M~n6 Bluchers, ~Ian8 Napoleons, ID Zwart en BrUID. JONGENS. eo , op ,y.l:a
en Schoe"en i~ soort-u. lJA~IES Slippers van T'rijt, Maroeeo, KalMeer, Kid, ' .
verscheideuliejd. MA Ng Séboenen, Slippers, Goloshes, enz. VA.N HET JONGSTE SAIZOKN.

Departeme~t een gr~ot assortiment Winseys, Reps, Geruit, Merino., ~erge8 :DE Oodergetee~eoden ~nden ex Dorothea,
CoStUIQ~8.<nz., enz. : ' van Foochoo en Hongkoog,, ~

ntpl'nt'npf Jruoson, Zij 'en e' Lskensche, nium>elen en Cashmere Baat jes en Mantels; Kin4er. 'Congou Thee. in blllf-ki.tjes en 10.caUie.
, \Voli!'ll Tjaale, z.; VROUWEN en KlNDER Underkleeren, Kousen, ens, \Souchong, uitstekend goe~ in lO.catti,.
nniler Langg Linnen; .Caper Thee en GembeJi eo Chow-Chow

r KOnfijten. I'
, Te Kc)op te 28, St. Georr:t .. traat.

!

J. G. ~EYT~ER & Co.

PDblie~e

In den Boedel van wijlen den Heer D.
M.U.AN en nagelaten Echtgenoote.

, ;

Geel Let1er~n Portmanteau.
iemand; <li~ d('z~lte bezorgt aan P. RYAN,
esburj, 'QC bij dei Politie Statie, te Kaap.
bovenstáande B~loo'niDg eetvangen.

iDA HENDRIK SMIT.
Saldanha ' ,

i DA STRAAT, No.2 .
<1 Apl'il aanst, OP DOINDERDA,G,

. Den ;2J sten Maart,

\

"

Z"GI4EN. e "IJANl!ARIJ'S KllAAL"
n~bij D rlinz, pubhek worden rerkocbt ': (In plaats "an op DONDERDAG ~ 20sten)

.{OOMad HUI r } ,ned en schoon ,oor zaad. Z' AL de <?nd,êr,.geieekende eene pnblie~e
•• BOg~ I .. verkoopmg .doen houden van 8 FraaJJeo Kotoen. dein IJ unlJ aanst, lullen Kalve&, 1 Merries, 3, 4 e~ i5' jaren oud; 2 Extra Kar.

'~ E.ze~ HIllD t, ~ paarden, 3 en 4 Jaren oud; 4 do. Ezels, 5 en 6
\Spa" Juk ~eB. e9len en Stroppen, ja,reu oud; 2 Jo~,,' Ossen,;' 200, Merino OOijen,/
"\b~8., Vqor P 0egen, 1 lot Bou.bout en 2 BokwagetlB, ~arondér een op Veren; 2, "
1~.~dag;~r~d h8p, , ; . ~pau Tuigen, 2 DF,b, bel en. 2 Enkel V oorploe~e~, ...
.EA IJe DJbbellfP Ge.-eer", 2 Eggen, I Rolhlilk. 12 zakken, een kwantiteit '

llerd~r .al !wordtn ungeliocleat Koren, jJarst ell; Rog; Smids. en Wagen. l"·'JI·"·-

~~Wtj<L C.: D. :b. vu 'RUNEN. makers gereedschap, alle soorten van HuiMa:ad,
~~f 19 !I••art 1813. . ~:.:. Aardew.1ik, ~engereedscha.p, enz.,

A.,all1i)9RRU8I~' ' , 'J. J',MALAN, Exécuteur.
I' ,

ARD.
I

• hetwe'.l1 tbe hours
FRIDAY, the 14tb,
J. Louw, GroeII.

Malmesbury and Wel-
VERSCHE; hADELS .!: ,+ . ï

: ;
f : ~

E ltOb$$TE PRIJS betas i
Ro~~bosch'; .book :

KO~ t.~NT dadelijl bij de
" , ,

l,raapa~f, 14 Februarij. 187 .
,- 1

lt
\

De Ondergeteekenden lan4eD
I

;300 Zakken Dadels, ~x 'Dorothea.'
Te Koop Le 28, St. Georgej..traat.

J. G. SrEYTLER & Co.

,"oorKOlU:~;afgeleverd aan oo'e Molens te Kaapstad en te
OREN ~afgtleverd aan deD " Hoop" Molen, te Zoutrivier,
vering wordt betaald. '.

~~ l '.

bl'iuJjllg .h~ lame to P. RUN,
, Ór :the Policte Station, Cape Town,
the~bove ~tard. . ,

'DANlEL HENDRIK SMIT.
lei.; Saldanha rBay.

,

J. LETTEi.ST.£DT &; 00.


	gray00429.pdf
	gray00428.pdf
	gray00427.pdf
	gray00426.pdf

