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(Geen ·~erkqop11ng in ~Julfj).

1450 'P~ Vette Káa;ps'che .erïUo ".DA~ca Deleoell die 1,ee: Rijt.uigell,; enz. elII., wen.
Schapen en Bokken. : MheO te la.ten ye,koopen,: en to [wordeD geach".

, le. r I: gehenn .D tijd. kdl~ia te geYell, le

D
E Oodrt)getaekPnd" ul pub1i-k ~oen '1'er. WtlhuglOll, of le ~aap8li:8d, W'.leatraat, 'No. 5

koope+, op WOF.NSDAG, den :17 de'er. '
bovengemr.ld: j[etal Scbape~ en ac>kken te J; Q. BTBIJ'TnD., G.m"
Klapmutll Sl!'UOII. Hel Vee ~al z~k~r pt'e.enl
tijn eo ollder lt1:eue omstandigheden 'te TOren 'uit
de balld word~o v..,kocht. Slagtera en andenn
kuunen lich dUI _,el ,oorzien. ,
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HUISVRIEND, Slieb.
nv,.r.I .... " ..•.. en in ouae HlliskaOleJ1l,

ueIIOO'.'"l!r8tA~rkt opbo~ioJ to' een
maand 'versehijnt eene

ntei.kenl.,ra bekomen 'araLis eene
" ... ,mi., .. I•• ' het 'onderschrift·
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P.~l. 4 Jq1ij, 1811,
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,ch18 611. be~oopL.

De VUllers, J'e.ure & 00., Vendu-Aclms.
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'1200 , Extra.. Vette Kaa~he
- Schapen ~,_ZULLEN op DoNDERDAG,

I, ..:den 1IS !-Ill . déaeT, potliliek"""'D' .e,koch, ' op ,,w,
D'Ur~.~ Zij lulleD o~t le ,~"

worden ,..rk~bt ta. zeker prrtlllt zijn.

. 13 Julij, 187:1.
J. G. Steijtler, G.m., Vendu-~.

, . I

TENDERS ,oor bO, D~elaeMe Alndeelen
Aulleo o·.t~.ngeD w d.ai door de o"dêr.

_tt!e~elLden' Jo.t;.: bp' M~ NDAf£' ;ten '2$11
.r... l:,.dilUicb,e@Lef Ilre~Y rbi.ldeD·,4eo boog.ten
ol eeDlgea ':fender aan te nebaeb. .

UR VILLI~RS,,'FAtmE &..co..:._'
Paarl, , Jolij, 1872.
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DE Onderl!eteekendeD, 'in bunne bt>t'e~ltinr
al! ~,culturen T.. t&Dl~nLair, zulle~ pu-

bliek doen yerkoopen, '
450

!HEER EN ~ .:
I. I .,'

ZI-* VERHUISD,

co.
DE Bt-z;igbeitl,

C. H. ,»0')£1"4,

g... oeaden: D"" '
VOO1'lJeet :.~'-:61i ten n'III.n~~Y"
door baren ~n, den: h~er
BERO, d:le bij deeen ~~rr;oe"t
ring der ondttattunillt, lli·
aall .ijlen lijnen Vader
waa'"OÓr hij bij deze lt"l"II':en~IHd
danlt ....tuitrt.

N. B.-Rr c~pteD ~Ó lle.lf:elikuindiv4b ,1Ib''J.vt.I..,1
dil( ~itge.~.rd. :

67, Bre.~traat.

t

de:~Mijneli 1

oom,.- Al,.
,uinfaard,
>oot wit,

eiDplaa~,
tteD peu
Is,-Eene
den kop.
Hengst-
t8 maan.

D en ' Zalf'

WESTELIJKE PROVINCIE BANK.

J_Jijk8ehe" Alg~.e"e: "ergadenrg·

KENNIS wordt bij deze,llegr'Ten al" aandeel-
b?udera dat d. Janrlijkscbe Algemee •.e

Vergsdentlg zal worden gehoudeo op

Plaats ;" Zelen-Pannetjes." Maandag, den '15" Jolij e.k.,
I ten l~ ut'~ 'I 'OOnDi~d~, ~n de Baokgebouweo,

III den Boedt~Ylln wijlen Mej. bcollu"'- Hu. leo einde van de Dtr,kte,ren; te oot .. n~e·, ten
'. DBIl'.6, LlCOCL RapporL eo ,.St:m' nD da !Jlftk~o d-r Bank 900r

bet Ja ..r g•.i!~ud.g" ~O Junij 1~'12.OlD bet; bedrag
\'80 bel dlv"ll:nd te verkl're"j eli om drie direk-
\ea"," te kip-zen in de plaats "an de W dEd.
heeren J. R. ZUDBBBBRGi MiD., A. J. Br.cUB
en P. D. V. M::>LL, die lI&red!ep mdar waar,,"
een berkiesbaar is. i I

Op Dingsd&g, 16 dezer, Lijst van l>eelhebben tot,Direk·
, "teuten verkiesbaar. I

honftfl"melde plute. (lll'j(en [n de Kllap8c,he, Ar h . '
Vlakle, I.in"t'u ze~ mijleD 'fall de Kaap.tad, I"'OI A tnllt· Ro ,.rt ~. N~E'u ....otrdt. Ie J.
onl~re','; 900 Dlorll:ê' ,etl t,," ourvloede .oor,it!n li~rt.:,t·j' " NlrUtfoudl, J. H.
.1\11 lIltoos )oOJlS"d WATER. Er zijD Iweê nil, ' . qt'Qi., J. li du
Zoutpan""n op de ')1",", ctie met weioil(e ~08ltl~ B~ma", Jan Dl. Perold, Am_ le.
een g"ed inkomen IQuden ople9"ff'n. VO'lr ~eue ~hlluaut. PjUl J. 1'I!U~, M., J.F.ID.
:M..lke~j -or ,,~or tl!ne Weipl.8ui ~oor Ve>o or Ci;j.It~,f' F • R~s, I. A. J.
Schapen"..., de Sla~ters van de g ..apstlld. i. zulk l~.,.. R"t~~f, A P. ,
eene fl~leg4llnli.id muaf leld&allm. Ann ..x boveo. Eddl~. Wm. C. Reu.f. P. J., P.EH.
Jtenoemdtl Plute zijlJ twee STUKKEN OOU. E~••IID. J. H., A.,n. R~1.en•.wei!Z, A E.
VERNEMENTti GROND, le worden gepacht, FIICber, R. le SUllur Rl'chnd, Thom'8 B.

'. "',,rool omtenl 600 MortIen. ,Hl1(o, P. F., I ROlsouw. I. de VUlitra, Hugo, Gabr. J., Sueur, Jan le
"LE~DB HAVE,: Hommel, M. D. 'rh-ron, S. W. ,
250 scba Herbal, F. A. Toit. G. J. du, E Za, , pen Kriel, JáclI. P., Sr. Th"Jou, Jaes. P.
,25' ~ilteel-Be~ten Loll"', J.W., J;W.zn. Toi'. p, J. ~.du
2 Paarden Louw, A. J., Jan Itn. Villieri, u. A. de

A LS"U"I:IDt;, Louw, J. E de Villierl Villiert,P.J. de,P.J.rD.
A .oJLI.!I.D Leouard" .. Louis VilIie .• , P. F, de. Sr.

Lou-, Hendk., W.J.I., Villiers, Ic. Hor&k de
Louw, A. J., JL \V.na. Villiera, J. H. de,C.zn.
Lou". '.Po,b•• J;, A.J.ID. VI{lief8, Jb. B. de
Mellet, A. O. Villier., J. P. N. de
Malb~rbe, W.O. Ville, P. B de,I.&1I
MaraiS, J. S.. lUn. Wiellt, J. C.
Marai,; J. F.,; D.P.R. Wells: I!, P J .
Moll, 1'. de Villier. WiobL, J. t.

Zeederberg, J. R.

'Op lul rl._' Di~ektie,
, '

B. P. )JU PLESSIS, Kaaaier.

W. Pro,inciie B:ok, '
Paarl,1 m ~IIDij 1872.
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M. Tijdtafel die kwale!), die 10" ,
,den Mijnwerker bele~

Verkoudheid en ail.
de lever eli de maag.

Koorlacp, Rood.,

.,
HEEFT GELAND
...

i Amerikaansche
! Doppers, W

Kooru-

EX

VAN K.llpstlld njar
Bt!8Uf\)rt W es~, M dPr'II",.,'hlu",

Ha.nover eo Pbilipsto"n, Je '
Velddo. '

Julij. Zatordlg, l3de, p~r 7.16
" WQ6ud.j(,17de,; "
" Zaturd.lf. 20ate". "
" Woen.dag, 24ste,: ..
" Z.tordlg, 278tl,' "
ti Woe~adag.S18te, ~ ..

'Vertrek"~n evan JlutoitFpln i op
In Vrij,lag tiln 8 ure '. morg.II~.

Voor nr.Iere bijtóoderh [den
rich bij i .

J. e. CH:R1STIE. g"",nr:\ILrlll.

33, Adderl~1st'aR~,;Kaap~~,
30 Junij 1872. : ' i
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BENOOOIGD ~r d.
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K.apalarl. een Hoold_
i, om onderWijl le geTeu
Enll'laebe taileD. Sat&ri. :
wo;.iug. Aantoek'?R:
1872, ollt.angefl aln de
Groote Kerk, door,' deu """"",.."an"
commi .. ~e,
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S. J. ALEXANDER.} Exeollteurrn
-M. LACOCK. . Teetamentair.
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GETROUWD, op den 11 deaer, leD buite
Tatl rte ou4prader bruid; door den Wel&rw.

beer W. MoaJUY, bijgPlllI~D door den Wellerw •
beer G. W. SnGll.6,Jtlf JB •• de IWel Eet. beer W.
J. BLOU, Prokur. Uf. Dlet Jong.julnouw·M.uu
S. joolSle, docbter 1'&11 den WelEd. hOer C. J. C.
~& '

Aaa , .. me e. 'riea.ea . ,

WORDT'bij deu bekend getbáakt. dal on~
leli.lde Moeder, Meiufn. ELllbU"

,AntuN'A. Louw, weduwe ~&G wijlen d!!D H.. r
:[).6,!lJlCLWOt1TS& M.aLAM,.den 9deu 181~ .alhier
overle.lea il. iD d80 ouderdom t:ID 66 j..r en 4
maaudm,lIa eêne oDgelteldbeid"~a" .kQbtill léD
ll&jl;_ . ' ' , I

Uit ,naam ein S.~tnlijke ~inderelli en be-
)luwdkll~denn. '-. b'

P. J. R~8CHAB RT.
I
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DO:'{DERDAO, 11 WIl. II.
df'

WO NSDAG, 10 JULI]'

Ct:STOlf8 BILL.

De yerand rin en' do r den a d in tip e ..,et
g maakt kwalDen !JU ter oyerwegin , en ..,erden' allen
eedgekeur . ,
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ITNfJON8.
Bet BedragYan
_ 'op SI r.teï.

POLISSE'. iemand, fuel g~ ,de laatat& ~ :lH~' _-'l:JUllQ1o~
,"0. dflZO p~ aiWezig wás, woala met tnjj h~ UPldBw1l!iD,
_,geval' was, Vindt»ij zijne w.ugkomtl~ ~ee.l cw
~eln beu.iel1rt~ ea 'dat hij .'bewonde.1't.De clailPll

: .t>~' di ' kopj1 wprden thana m~t r.nlk'D spoed en
ijver ,l'(eXf\.14I!t ,er gt:oó.~ yt\1'lUl~g te pe.
I . . ja...; le 1'~ ,ijD ny. zoo ge.,aarlijk
,als- t, dQqb ~ alle. karren thans ve.rhindel1l
"'OJ:d~ d* e,~ te r:ijden, _ge~ureD er. .nam lijk oiet. .weer _soovele ongelUkken ala
;yróe r. yel8"~e.rpa!len ~o ~ aa.D de eEme
zijde ~),mt ~o,je ingestort, en twee er ~
aau bIlide 7iÏjjaeJl, z~' het bew~rkeD tbans met
groo~ ~i.te en Q~OS~~ ge~ gaat. . Het
gebe~ echter nog dik'W'lJls, da~ me~ben ul de
diepe !claims instorten, en met zelden levenlOOIS
opge~d wordeD. I ' I'

De I 'fondll~ : srijn niet. meer zoo talrijk als
-N~ 1 doch nogtans bemoedl.g&nd. lIede~
:yoU'dp.e ~eer Steijn,. vlJlnden Vrijetaat, ~Il dia-
mant1vaD Diet ,minder d~ een honderd\ 'U'cm-
~ ~TaGt. Die steen is, zooals met bijna allb
.groo~djámal'lten-het gevallis, ge!clelU'd,en beei\
,eene lek ~ de oppervlakte. Ik: dlf heb den
steeD niet geZien, doch het vinden van zulke
Te uw~ menseh&;1'Vernomen, dat er

,twijfel aan i.eef.aat. I

De \wintérkonde doet zich thaua .degelijk voe.
Ien, *ral tla ~ergang en ged1lJ'ende den
naeht~ doch wórdt dikwijla afgewiueld met see"
~gerwne dagen. ' I

Alsi i~ts heel buitenge"oons is de poet delaataa\ twee weken in tijds aangekolDen. Bedell
echt "all het lD&ar"eer de oude atorie,:en ,a'
de 100 ~vell gearriveerd, zoowat 24a uret1 Da
.den l1paalden tijd. .' .

M~ en mielies zijn DIl dulU'der dan ooit,
,.eenI~noemde doet £215s. en de laatste £1 15s.
per ~ud. Diamanten halen echter nu beterf
. prijz~ dail voor'~ paar .m!l&Dden,zood&tme,
j.och ~og zijn brood kan vei'dieDen.
. LI. IZaturdllg werd a1~1' eene vetgaderin,
door de del-ve~ gehouden,. eDbeslót.en de kaJfe~
in hei' ve"olg niet meer dan 6s..per week t,
geV8ll. Voorbeen Itregen zij altoos lOa. ~r
.wrek'

l
.Of men zich &andit, besluit zal hondM,

'betwiJ,ife1 ,ik 'Zeel', daar de kaffers,. gewoon un
;zul~e ~~ ptjjzen. waa~hijnlijk niet blijvell
,zunen, te meer daar de kouJ~ nu t~OO guur ill en
het werk ge~lijk. ,
. Zolidag U. was op Dntioitspan bij de Ned.
:Oe,ref.! kerk voorstelling van de ledematell, die
.onJa.ngsaa1\gettolDenzijn. Er ,waren niet min-
der dain vijftig, jongelieden, .di{l aldaar voorge'
steld ,erden .. Hier zal aanstaanden Zondag
voorstelling wezen vau dertien jonge ledematen.
Dit toont duidéli~k aan dát de Ned. G~f. kerk
niet ~inige lecaentelt. .

De ter:w. beeren -Luckhnft"en LÓuw bevinden
zioh thans op de Nieuwe Rush.j Vroeger ware~
zij.op J)u~it.Bp&n.-De Eerw. Louw ia door het
,CoiniU alhier gevraagd om zes maanden langer
te bljven wauneer zjjn tijd om.is. Wij bopen
,dat ZEerw. dit verzoek zal inwilligen.

li. Ill.

I', m.
3 4\)
:5 M
, 20
• 6:!
6 23
II st
6 20
6 28

6 '1,

"VR+~tr.1( •
,K'"'IOItt.d ' ••
llo",,'i'!ieT~ .•
H'Urb~ \Velt
Eeraterilvi,r
St"lIenl)c~"ob
KIApm"tJl •
He PII&TI .."'.dy Orey Brng
. A4lfll()1I,T:
\W,elliulton. • •• I 68

II. III~

•. 'R.
'1 1ij
7 25
'i li3
8 21
'8 61
9 23
9 ·46
9 6.

ti is

.. 13
12
21
3J
42
(.9
61

....

2

ti
f

cl ei .J
8TA~flONS.

.,!, -= :l"" ~t '" t!:st =1 i'iQ. 0
0 ~o

u.m. Q. m •
vl!ftTftIUc':· a.m. p. III•

~ellinlliou ••
,6 SO 3 o
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4,GENTEN ~N DE
Alw.l Noord . • De

I Bedford ••
Beaurort ...
Bred&sdorp'
.Burgersdorp
Caledon .. ,
Ceres
Clan.i\llam
Cole:;berg
Undock •••
Calvinia·
Fr;e,,,rbllrg •
G~orJre .. ,
Grulf·Reiue\
Oraltamailld . , ..
H"ops~d . ,. :
King Wm'•. Town'
Kuy.ma ........
•\1almellbllr:r ' ••;
Mos8elbaai ... tt

)lIlrray8ollrg' "
Nat," . _ tt

~:r~shoorn ',;. "; J. R. .~etldeJ:bel1l.
lO ..

Port Efizabetb ..; E. L. Ki'" <

Qlleen's To_n... ..} R. Jetrel'llOTl f
Richmond ... "'~ M,. M. Tait. ;:
Robeltson , .. De heeren Barry ~ NelJen';
lti~lIrsdale " \ Barry & l\eve~
Snmerset Oost .. De heor,~ 1. ,Ann~ I[

Stillieoboscb .. , lO ! J. Wege ' t
Sl'rilll(bokfontllin ; --- ' ~
Swellendam ... nl' beeren- Bafr "e'fen'
St"ckenstroln :. De h~r'~f h. Smit. ;,
Uit.enhal!e... [Efecntellrtkl'ni9r
Victoria \Ves~... De hee~Jt B. .\uret' ~
Woroester '" .. ,J D. tlllJO .
Premen ' V8f

rédeu van
Regering
wet tegeD

A .. I.. "' ... .;.·n wer4
delvers
over de
. daarbi'

er alechw i~
,ala zij toepaS-

bepaling
verauderde
toepasselij~! ::!de

. • . wagen' -Op
Diet iilleeD de boete v~u 25 . te betren, ging de zon
maar de overtrede,! der web W afranselen, en beJcbeeu
~ daal:in ~ht r H~t proclameren der wet
bestempelt de N6UJ,8 als een 'onge{>orloofdeinle-
trog met eigen~orilS regteJl, te m,:eer!laar zulke
juist geschied is ~p' een tijd, 1'aarbp ender-
scheidene grQOte V~loti~gen, als tan pakhuizen
ens., in" de blade gealiverteerd waren. De
politie heeft reed. ndet1scheidenfil\inboorling~n
gearresteerd die OP str!l-at kaart; apoolden, en
gaat iq he~' vervo~ kaJlrtiens beFekeD om bet
dobbe~n Ul~te ,roe~en. I

De .koloaiele w,~op den ~del in vnnr-
W&pens zal ~ het. \'~rvolg worde" gehandhaafd.

Met betré-kkingl tot de verlaking 'Van het.
arbeidsfuon,' zijn iy' D3,!olging v¥,.n.de .Beer's,
.te New }{nsh eentpaal'\1 bijeenk sten gehou.
den. De beer Ayl ~rd, de voo 'tree van .de
Commissie te Oud de Beer's hi d, o.a, eone
redevoering, w~i hij killoagde ver de tegen.
woordige Regering WaAriu de .elvers g<lene.
vertegenwoordi hadden, en~ waaraan zij Hee.r.
toch belastingen' oeslien betálen; terwijl' filmlhe
de Katl'ers, die n hoog. loo~ verdienden, jeugd
zelfs ~ne belalitill betaalden o~ de geweren, lJleL
die zij kochten. t geld, dat ~e inboorlin- gepu~
gen verdieuden" di nd" om hunpe kralen te ge~eyen
verrijken, en de weren, dierI zij kochten, !neudd enI .

k
d . h' d" b'- k . ID eD pOOlon eli mlSSC Jen lenen tegen 'laU -en Jll hel bea~ullr

andere gedeelten es lands. stilt was cene een der
schand~ dat de' de vers niets te :zeggen had· hartje un
den in €l'eRegering des laudiJ, &n bij stelde trot.IC~ r;ijn.
voor eeue DlOnsterijijeenkomBt tef bouden, en geuo~~ dte I • • I. f mun_D

voren eene comDllS8.levan ver 0 meel'
Uit de bladeo neu,l8n wij nog .ee~e berigten delveT8~ beooeme+" en lom deze lie magtigen,

Aver. daartoe' een p~D te(berameu. Er:werd, even-
Heheuige blad, dat melding maakt Tan den !wel, een amend~en~ aan~ncnPen, dat de

,diaman~ van 166 ~t, ja de !:;few !lusA Tele- vergadering met ija~ wer~heden zoude
vrapk vau 4, Jlllij. Dat blad noemt echter den voortgaán en de v~kieting een~r' commissie
heer ~oh~ale de vinder en lI:egt.dat de steen de naderh~d zou wot'~en o1V'erwoge~~Een zekere
_grootsté is, die:er tot nog toe op de. Delverijen ~eer Evans ~teIn~ voor, om ~et loon V&jl

'wtltd :verkreg~n.-Ook van andere vondsten lnla.:ldsooe .~end~n te verlagen:, tot le. per
wordt meldinr gemaakt. Zoo zegt de Tek. dag, wekehJu te wprden betaald.r, Toen stond
gra.ph, dat iD d~ vorige week een vlekkelooz6 een zek.ere,heer W{>od op en :tuide, dat bet
witte steen, van goeden vorm en het eerste over het algemeen t¥lne fo~t was ~ de Eogel-
water-een d~ _allerbeSte die men ooit aan- sche Bege~l1g, da,4 zij in barel,koloniea de
schouwde-en ~6t karaat wegende, op Dlltoit,s- inboorlingen te vl

f

1 ,beschermde .• Het was
pan_ lop je, is I~evonden. Onder de verde~ boogst noodig, dat e iIlboorlingt¥l ónderzocht
vondsten zijn I~r een witte glasachtige steen werden, opdat aan et stelen "'0 diamanteu
van 451en een ivan 80 braat (een splint) tEl ee~ einde zoude k~en. Een zek~re b~r Reed
Colesbergkopjel en RtOOnenVIl.Il 44, 5S, 80 (geJ -objecteerde ~gen ~ne al te groooo verlaging
vonden dool!' éeu boer, Nel gehceten), 8ll 3d van het arbeIdsloon i op de New }Rush, dewijl,
praat te Dutoitsp:w. . : wegens den gevaaIjlijken toostanfi, der claims;
, De qla~n krielen vau ongeluks- en diefstal- aldaar, alsdan geet1l inl:!oorling er. zou willen

aankondigirige.n!. Wij deeJ~n eenige voor del werken. Eén spre~er zeide da.t 'men DOgwat
hand mede. .~lmkaffer brak zijn regUlr been, meer tenten behoor~e te verbranden, dan ',21oud.e
en bezeerde ZIJD 1'1lggraat zoo erg, dat hij niet! JDÏBscbienaan delllba.nrlel der itiiboorliogen in
zal herste\len, Een kaffer was aan den rand! gestolen diamanten IOOneinde konl.~u. Daarop
van een dér wegen te Colesbergkopje met een! werd met eene verpletterende m~rderheid eeu
krniwagen, toell iemand hem toevallig een stoot! am~udement aange~omen om qed inlandsehen
gaf. hij viel in een claim. van tusscherl de SOl bedienden 6s. per week te geven! maandelijks
en 60 "oot diep. De kruiwagen werd vermor.: te worden betaald, lv&arvan alleell Kaffers uit
,seld eOi de kai&r op de plek gedood. Een i de' kolonie zouden iworden vrij~teld.. Ook
hottentot, die wat grond droeg, kreeg een) werd besloj;en, ten einde de bedieIDlen .van weg-
toeval en stierf oogenblikkelijk. Op een \ loopen terug' te hÓudcD, &an net einde der
dag mórgeu werden twee mannen bij de,Nieu I JDaand eeu weekloOD vlm hen iIn handen te
Itush dood gevQnden-door koude omgekomen, i houden. Dr AylwarJ deed de ~beveliog, olfl
pn~., eriz. ',: ~\ een ~telsel in ~ voeren voor: de niet ge·

De m~te pngelukken gebeuren aan dei emploijeerde en werkzoekende linboorlingen
~ Nieuwe Itusb. 1Jaru-.zijninderdaad al de wegen I zooda~ een neger ni~t van de velden kon vcr:
-met nitwndemng vau een, No 5~l)passa.bel. t~ken, zonder een.. kaalrt, waarop de ho~veel-
Vrijdag VQOl' 14 dagen viel niet JDÏndei-dan heid en de waarde ~juell goedereh was aange·
.voet van weg ~9' ,7 in; en den volgenden geven, en de weg ~as Ikpaald, Mij\rla.ngs bij
dag v91gde een gedeelte van No. 8 dat moest reizen. Eene commissie Ferd vervol-
beeld. Gelo"lit ~crkten de , gens benoemd, om ~n ~e gevoeldns dezer ver-
den.geuakenden, yeJ bij tijdIl om zich weg gadering uitvoering te 1 geven.-Kort daarna
paltk~n., ;Er wl'rden DU allerhande. pláDJlen! werd eenemtinster.uijeenJ,:omst ge4onden, waar
~md door de damtae aangestelde W~m I op de!l Zulu. en ~a.sntoarbeide~. diA tegen.
1WSS1eom }wt trnnsport, te herstellen. Bier woordlg, waren koftwe~ lIIeFd < :verteld, dat
wordt een weg; lager ge.maalLt• daaIj houten bunne bazen hnn v,llort$D lIiet ¥leer dan 6s.
brnggen opgerig!t. eldel'8 gepraat van eeD toe. per week zouden ~ven;1 Een ~er Zulus, die
paeen '\'&Il het draa~~rl- stelsel. . &llI bun woordvoo optrad, reid.e, da~ zulks
. Van dicfstaUl)Jl ve_r:halenwij slechts een paar. \ hUDnie~ aanatond, aar ~at zij er niets tegen

~ beer Drey;fua. ~ Dp.toitiip&D:. was naar de. konden inbrengen. lAl ~e aapwefige blanken
Nieuwe R~h~. Terugkomende bevond I keurden vervolgens pet paststelsel goed, en ten
hij dat zijne geldlade verdwenen WM met over slotte hield Dr. Anward nog eene l..-rachtige
de £100. De kok, eeU ~,is' plotseling rede, ~rin hij. bit~r klaagde oV.er de tegen.
verdwenen, en ~ordt veronderst.cM het geld t.e woo.r(bge 'BegerIDg ~n hoog opgaf nn de orde
hebben beet. genomen, wrwijl deokletk .~ klan. en fust, elie onder :de' ipbool'lingen heersehte
ten ~ende. Het pakhuia van de heeren onde~ he$ bestuur: vau den V:rijstaaiséhen.
Hy1a.nd \eu Co., werd vroeg 'a naehts openga- Magis.t, ~en bee~ Truter, Bij ~de daarop
brokje~'en £SO uit de geldlade weggekaapt. ~ne reao1utie VoQrj welke behelSde dat de
Peuzelt. en nacht sneden eenige Icburken een JDgeZotenen·:ran West GrikwalaUd, in massa
ptuk z 'Idoek yan '. heeren lIeDoDaId's1tUiien vergaderd, pl~g ~te$teerden tegeIl. de ver·
weg, en ~stalend1ia:nkter waarde van £20. De dere :'QQndW"Ul~ V~ 'lien tegeuwoordigen
heer McponeJd, besl~ nillt op nieuw tAJ ..,o~ ~nngJvorm m cpt ~w~st, waardoor aan
den ~tgenotllen. g!ing den volgenden Dacht Bnt&o:he on~e~ane~ de! regten ~erden on~
alape,!. niet ..eeue brandende kaars en revolver zeg~" w'3' il alle! me~beJl, dl~ onder de

, &anJ;IJ~' 1.1Jd~ M toen hij ontwaakte. waa Brtiscb,e ,v leve~ ~spraak lDaken, D.I.,
er. op n~~w ~~1~ en ook de "6110~ t1erd~ ~t ~ ~ cl uit~ve d~r geld.eD,.die van bet
~ ! !kie polltit;d~ kw~ drie 'iJlboiol'o puh!iek w,orden geberen p1 den v~rm van be-
, )mgen o~er 8l1BplCle~ omataadlgheden tegen, ,lastiJl~. te .eontJjoleJ'CiD,en e~ litem te
grepen ~ eD vOnden \Jl de sakk.en ~ twee he}lben. m het maken ~ali de weUeD~oor zij
om~t 1&100aan geld eh ill die v..n den derde worden bes~,urd; en, d~tl d~ «¥.V~T8besloten
"es ~nten. ,}bn ~ ~ de politie Diet :hadden. OPl hnn ~nwoprdlgen tbestaqd van
~tooe e~ ijve_rig is, en ~t Tan 'de ~eeate .slavernij or.m,id~eliik i te ~d~. e~ h1lDll8
>~even D~el" iets' v~ wordtr. regten .Is: ~he ~de~en tet~dbaveJl,

~~ .Barry ~e1d. den 1 'Julij mjn ,oeraLs Deze l'CIIOlutie .erd imet t DageDoeg eenparige
'J\oD~e ROt te Nleu". Ruh. Er waren ~e~en t:augeu~, en: ~p $ing de y~~
¥i)1 ,~~ten,-ThoID~, Walker, ~ott, ~ermJ ~~D: . I I
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DOOR P.
I

Julij l5 ....WellIDgton,
Kennedy. .

,J)<>?R DE VILLIERS \

Julij ~7.-Klapmntll
D. H. Ro~.

van H. F~

DOOR ilR VILLIERS 'FAURE EN CO.

Julij 22.-1n front de Paaelscbe Ba.nk
ilankaandeelen, en Losse GOederen'
in den Boedelvan wijlen M. Eaeliu, '

pOOR J, J.

JIllij 16.-Pl.a.ats
Losse Goederen, in den
J. H. Laeock.

I) 8

Premie,

t I. d.
14 1 15 Ó S5
15 l~]Ij 5 36
Iii 1 17 I} :S1
11 1 18 I) 38
18 \ 19 7 39
19 2 0 7 40
20 2 1 6 !I
21 2 2 5 42
22 2 li 3 4-3
23 II 4 1 4-40
240 2 40 Il 405
2E 2' 5 10 46
26 2. 6 10 .7
27 2 7 10 4-8
28 2 8 Il 4-9
2p 2 10 0 liO·
3h II Jl 1 bl
31 2 12 3 52
32 2 13 6 53
33 2'U 9 64
.3+ 2 'III 1 55

De u... ler ..t.~"..lc ~cl,

~e ..'el<le .lllt"1l18811
hOlltl"lI filII het

dien hel II

'lll'ordt
Julij 20:-Pieter J Mo

4eeli.ngFraserburg. tbrnin Ruinpaard,
ster vOOr den kop, achterpoot wit,
omtrent 3 jaar ood.,

Julij, 20.-:Márthious 04fbuizen, KI.eioplaats,
Afde~lrng Riversdllle,-eep Os met 'Wltten pt:Ull
en Witten kop, 'omtrent viftljaar oud.

A.ug. 20.-H, P. Bm-geT.. Dikdoorn& -Eene
donker&ruu:e Menie met :.fter vO<11'd~n kop,
ómtrent 4 Jaren oud: eelll -roodbruin Hengst.-
'feuien, met ste,r voor den iflop, omtrent 8 maau·
den oud. ;,

"~\

,
Aug. I.-Ja.n

Losse Goederen, iu
Odolldal .

7 6

dillg Dle~
gut. En
het ,roow
partiJ&cbilp
wijzeD op
palliD en ItrqikelhilPkJi<ed
den y"",n-ll ..n..
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Commer~ial Z~~- en Brand Assu
I .i' -' !

r~ntl~ N~aatschappy.1 I__;__'
KAAPSCH~ H JND~LS BANK GEBOUWE.N

. i AL~.r:HLl!:Y·l:)r1tAA'I'.
I I' ot' ,

OPGEIUGTï~ 1855.
I I 'I ,----_+_
·t~al ~50,OOO ..
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Woe-_".Jag,· 10 Jo.ll·J· 9 '-nr~ ,!~agens,....4
Donderdag, Il do. 1 d 9V : I o.
rij dag, , 12 do. 8!! do. 8

Karreo.
do.
du.

lO

I' Westelijke Proylncie .
PAARL:

"
"

I

T. M08TBllT.

1'&0 onr\l!,ogrn vaD
80 worden b6taal

I{ 'ya u dell Yerauu.
Lo".!.II.

aar'1r81l>0.l1llen te LOl>dflri. door de
38" Groce Cburch.traat

I:teren OooDLln., 'SJl,u:r &
• I

pefe.nt ,.~rdt terugbetaald UI
dolp II~OOP Yall elk jaar.

Du..~j..rAJ!DE~ING,
V.atel eb Lo&~ G.wle"1l

b~.lld,.ulg*. pryleD

1 :, •

".11 hel ~tJlur ,
·1

: J. B. ii HE~D.EU1~

I' \
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