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W. ottlan NA Builen reo,rd~ met 'IJ'O&l en DR Ondergeteekende
~eu billijke P~:M tea uitJ,oer gebragt. dt.u terulIg~kterd

; . dacht,.." het publiek----:,---___;.----.:..:....-ó...r-- iooping. ~ WOl den
De Zui~~.A!rikaan en Volks~end. BOSCH, op

DE in~kening op dit blad ja in ~ Stad Zaturda,g
£1 lla. eD iJl de Buitendistrikten ~2 pel' . . ,

jaar, t700n.jr:t betaalbGar. Aan elkeD. in~kenaar all win neer nalleo ter
zal bet twfleJnaa.l per week toegezonden worden. 300 lIeri.oo en nm. "r'''PDar zij die Toor áet Bl&d w8DSC~ente 200 GroÓI~ v"''''a'lJ ...... '!!'u
bedankri moeten drie maanden VPOruit 150 Gelooide
kennisgeren.Tan hun Toornemeu. i 300 PdarZoolrn VAn lluJlle1IJlUl,I'.

• I Op!t~melde! Huiden. Zol.n
ondneetetkende hlveo UiI'téSt:cht

lOOVette Ua.eli. door hem ten sterkste llan,U8"Ole'n.«TIET bonn.ttaode Getal
il SCHAPEN zal publiek
wordeG "rkocht, op VRlfDAG,
den 26 dezer. te KLAP~UTS

STATIK Zij djn wcor kontant iugekocb:l en in
uitmuntende Condilie. . -.....f

. M. A. HOt'.r-MAN.
De Villiers. hure & 00., Vendu-4dms.

'i,
!,

,',jo> y

.,
C
I'

80Jonge ~e18 ,
40 Goedgeteelde Gedresseerde en

Ongeciresseerde Paarden, va.n
3 tat ti jaren oud .

15 Memes,

OpWoensdag, 2 Oct. aaast.,
ZAL oPl?am~ld jl.'etal EZELS. PAARDEN

en MJ<:RHIES puhlielr' wordeo verkoc.bt
uit de MAaKTKRAAL te Wellingtoo.

D. Psardeu zjjn ICJedgeteel,' eu in~ekocbt~
Potberg.

K C. HAMMAN.
Wellinaton. 17 Sept. 1872.

P. J. P&.HU, J.F.>.n" Afslaj;ter.

70 PAARDEN,
He1l&'sten,Ruins, en Merries, van 2 tot 5

jaren oud.

DE OndPt-tp;ewekellde EAI lijne Jaarlijklche
l erkooping doeo hooden

OpDiugsdag, 8 Oct. aaost.,
. TE WELLINGTON,

al 'filar ",lien worden lIan2'eboien fra.ije Paren
SCHIMMELS en BRUINE PAARlJEN uit d-
beste Stoetemjeu in de HaDtam en Ouder Bokke.
vel ,I.

Geen eokiel Paard zal uit de hand ,erkocht
worden.

. C. P. DU PLESSIS.
J. G. Steytler, G.m.. Vendu-Afdag er.

PUBLIEKE VERKOOPING.

OP .DINGSD~G,
" 8 Oct?oo. 1872.' •

TE O:J.IFANTSKRAAL,
. DISTRIKT MALMESBURY;

"lTROEOBR de wooiog nn den Heer L. M.
Y RIVII, maar lh.DII YaO de Beereo ~,&.TBU·,

,k Co.,
Zullen publiek vertoch.t worden de vol·

gende Goederen,
'J'II "'IITIN :

10 s1agt- en Trek08len
8 Vaten, '4 en 2 h&l!&&m. in goede

orde
6 Kruiwageu, meuwe
6 Deurkozijnen .

3 "enster do. !::'e:t6 Do, do.
1 &midi Aanbeeld '
2 Do. Blaasbalgen. enra.

Een Partij smids Gereedschap, .8DijiJ.-ers,
•groo~,:n=~ven &c. ', 1 ' Scbaafbank, &C.
I BOkWaa'en. bijna nieuw

Benige groote Potten, platte en ronde. .
100 lb: Spijkers, 1 duim en li duims.

Eenige Viscllbalies.
1 Zfn'fCen Tank .. '
'1 P&ardenwagen. yoorstel kom·

p1ée~ met Wielen
2 Kx.tn. Do., do. IOnderW_'

Err .at Vfrd~ &en. ~. der V erkooping ~I
Wor.!eo I&Dg~brjJgt. '1, •

lWiD Oredi.t.,e VeÏ'T~ zullen ver·
SClW't ironie.

~ C. S'l'EPllUl.·A.lslacer.

~ ..
'~.'

" '

t.

3,824.

KoopliedeII,
Looijers,

dezer,

! :~

i.,

ter~
I

£8750 0 0
" 3332513 1

67f1 10 0

liO 13 0

"

Deelhebbers... ••
Wj~.. I. ondér Dillconto :
Vi.ate GOedenou' '

" ~.ubelt'p, Safe, I:ic.ll,rIJlb41llott-
it,m, .nz. I • • ...

" K~utaDteD. $oud, Zil.er,
:Noten, Cliequea no
.lJlnkeo. e~ Saldo in
'Ban.kell

·nn da Bionenl ..n.
WIOICbl ·de aa,,-

bij zij ne wer·
te KEEZEN-

£(64(3 8 '1

ens,
JO Saldo !ell,*huldi~

Banke.:'
.. Netto ge~kt. "" .n ••••_

, .

Gelan4'.:, ex: 'T_UD~L,'
I" ,
IZULLEN WORDEN VERKOCHT TE
. ,

3621 12 6

I ,
zelf,

i
I
I
I

£490 6 ,

119f1 16 5
200 17 7

696 Iii 5

£2f183 a 9

Op ~ ;0,' ft
;Ij 'I {

.1 Rl:JEN~NG
) t

Saldo, ~Vin.t~' 0 ve.rli~ va.~ ,orig
laar t ., ...! ••

Gemaakte '&eliten fin mmi.. len . •
Registratie van Alln~eel.u. auis.

huur, ebr.. ' .• ! ...: ...

Tien Extra

WM. A.
I De Beer J. G. STEYTLEJl, ~ ..~'g~

Het overige VlIU deu
besteed wor,'en aan e-n
woor ruime Prij!llen zijll """.aou ....

P.S.-;\l1!n vergeIe
peeeies teil !) ure " "orgell8
zal.

z. 'A. ,
" I

I

Wij ondetgeteek.~den certificeren dat
i .

ASS 0 Cl:&al

.BELANGRIJKE' VERR
,VAN ZEER

". ... _!l ... "ft'.. KAME R Kos~l>aarVast- en nÓS....,....
; Co.

• I
EN

~50 LOOD 'ZIL VÉR, E~Z.,. ENZ. t : ,i

;

In den 'BQedelvan wijlen Mej. RIJK JOH!NNES
geb. WOUTERSEN.I'

OP WOE .SDAG
Den 25sten . 1872. Op

ZAL de Curator in Boedel publiek
doen Terkoopen, Goederen tot .

oen B"etlpi behoorende. nJ. : j
1. Des IU801.ellta \VOO F, gelegen in het

Noordelijk gede-lte van dit laD.!(1de Hoofd.
straat, met danropstannd lW, bevattende
een aeridl.ijk WOON HU en Buiten-
kamer (ing. rigt 'oor een beplant met
Wij,'gaard 810kken eu ,eo door
dlluelfs liggiug geschikt tot drijven van eenige
nering.

DiD.gs~g, 24 Septe~ber
OP 'DE PLAATS ZELVE WORDEN VERKOCHT,

!

MET' LmERAAL' ARE
" . •DE WELBEKENDE TUIN, !," U IT K IJ IK; . , ' J

~ Gelegen in de Tuinen, la.ngs den Platteklipweg, binnen W:.einig~minuten l00'oel1S
ti, [ )

'De
ISnu
, De Bijbel en de
Kerk"lijke 'I'oestanden i
Kotze (Parling)
Ketttrjacht in
o'er de Vrije
Oe be&ee~ellil nn' Biesebop
sche Ke'rk en. '00 der
aritf uit .Nederlaud
<if! wavde van den
Mr. de' Bosch K.~per'8 ,
Synode ~ Paus Abril.h-.m dO
Per jaar; 10.. .:

is als ,olgt:
ing; Fransche

tellen DB_
in Duitachland ;

Prór. Rauwenholl'
aan de Kaapstad;

.Qor de Eng'e1.
wetenschap ,.
.. De blijven-
godsdienll" ;

in de Luthersehe
Eerste. Prijs, lt:

.de Ka.apstad.

DIT KOSTBAAR VASTGOED, groot 4 Morgen en ess Vi~rl(.
, ill Z'est~en Perceeien van verschi llende ~rootten; : Heit voornaamste

. 1
bevat het groo~e .en welgebouwde WOON HUIS, en een lange reeks
BOUWEN, en !.... beslaat een oppervlakte van 2 Morgen en! 15 \Tierk'
beplant met ruipt ~OO Qer keurigste Vruchtboomen van v'rscheider.e
uitsluitend voor!ng!: hebben op het WA TER, waartoe dit Landgoed gereg
Platteklipstroom en van eene private fontein, ontstaande d,p den grond
dom van den Beer A. VAN BREDA. Deze uitgpstrekte Tu)n is: gebeel' c1nt~.IrI'n

fraaije Eikenbocmen en Heiningen, en beplant .met Wjjn~tpkke~ ,
scheidenheid Vruchtboomen, De Grond is van de beste :sOOI\t.· r

TW EEU REN Het zal tot' onberekenbaar voordeel van de I!lge.~ie~en van Kaap,ta4
r IN DS I zijn, zoo de 'groote voorraad WATERS, wallfOp de Tui~ Je~t heeft, door dent

TOOVERWnELD ! !! :R~ad~:~ ;r~~~u~e:~~:~~~~:nW~:dS~;;r:::e~~:t Woonhuis: beva~ een
. :' zigt op Tafelb~~i. .de Kaapstad, en omliggende tafreeien. Iaugs !Leeu

EENE SdIREE rivierTerzelfder: tijd zullen worden verkoch~ : [

ZAL worden f!e~e'en do~~ Luitenant HILL, .~.

YlO de Kon. Zeemagt. ip de GOOCI;lEL. LOSSE GOEDE:aE~, ;
en 'fOO~RKUNST, op de ~,ooden un ' . . . ,i i
WO.ensdag en Dl'onder. dag, Bestaandellit kostbaar HUISRAAD, van verschillende: soorten,

Standbeelden, Marmeren Tafels, Diner- en Thee-Serviesen, G~s- eo
.. 25 eo 26 Septtilaber" Zilver. i

In de,Rofzaal te .esburij. Ook een zeer fraD.He ,'P..h.', mto,•.-n,
De opbrengst zal .orden ~esteed aan dil Ver. ~

betering nn ~II St. Thomas ,erk en bet.Gebouw ' f

derG~;~~:lr~c~:!e;t:~~~o;~: ~en~:I;;:~~~;:~rde,En, een ,gl·oote hoeveelheid gek~ptEik
2sKindereo halfprijs ~oor ge~~S;neerde plaatsen' 'KT De Verkooping zaJ precies te 10uur 's :mortens .
alleen, . il de LOSSE GOEDEREN.

Kaartjes zijn verkrijgbaar bii. den heer PEACOCK, '
Apolheker, Hoek TaD de Hwi- en Kerkstraten.,
Malmesburij. . Jl. '

Een

W. P. Ball~ Of'bou.eo,
12 Sept., 18i2.

'De Heeren J. S. Marais' Co., Afslagers.

It
; ~

A. DENIJSSEN, SecrrtAris, f. A. • •
Ge~S8UlIleitrde Execu .

Kaapstad, Kerkplein; 26 Augustus, ]872. .. .
DABLING~HE

Bazaar eoJaarIDarkt.
'I

DE JAARLIJKSCHE B~AÁR ro't onder •
. sleuning .,an de Kerk ial .orden gellou.

del' in bet begin nu ,OqTOBER. Allerlei
Handwerk, Produkten eo uaodere Artikel~n
sullen er verkocht wordeD. B~laDgstelienden wor.
den vriendelijk om bijdragen ~erzocht.

, DE JAARM4RKT
zal ten. eelfden lij* plaalll heb~eo. en een groote
hoeveelheid GRAAN en a~dere Produkten,
benevena LEVENDE HA Vi' van allerlei eoort,
wordt ....er.ocht, a:oodathet d~ moeite waard zal
zijn voor Speculateurs, om lie: op een besoek voor
te bereiden. .: 11'

BIJZO.N.DERHEDQ NADD!
- --- W. F. DUC&J1T, Secretaris.

;1

jl ".
, ~-. \

De heer B. JONES,

BJ_AAUWBOON

NU' LÁNDENDE EX
500

Blaauwboon tritmuntenaa
,

A. McDO~A_..,

"

':" '
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II.m. II. m.
'fCllft BIL~ < a.•. ,. :óKaapetad •• .. " 'I lG

Zoutr'_ ••. .. • 'I Ji • 10
WUrhau Weir .. 12 T 63 4 20
EenteriYier I' .. ~I • .1 , 62
Sttll.llbotoh SI • 51 ,U
Ila~uta . .. 42 • ts • .tJ'e Aar. " 4t J .0 • '0
Lady Or., Bril' W i It e 28
.... lfKOllllIT: ..

WelliD~ol&;•• .. ~ 10 13 e '1
i I

mUG

2

d
IC ei 11:1 tiST A TJONS. ..t... G> ~ ~t~ 1j A'Ie
II. al u. m.

YBUIlBIf : a.m. r·mOWellinatoD .• cl 30
fAd, O~y Brug '7 cl 4S. I 18 •
Paarl •• • • 68 a 28
Klaf,ml1t1 •• le. T 21 I 6J
Stel eDboltob 27 7 116 4 23
Kerate Rhi" ." 37 Il 26 « lit
D'Urb,. W.f 4e 8 lit 5 42
Zou, Ri,ier 05 • 18 • 60

.. JlMIfOMIT I
Kaapelad .. 58 9 28 e 0

KROON'LANDERJJEN.

"BJIiKlooPINOE!f •

M DeeemMt-, Afdeeling Caled.lI, Veldkornet.cblP
Palmiet· en Botrivitr. Houwhoek, percel'll,262. .

9 Dfcember. Mdeelin, Stockenatram, lokatie
Bergmu'a HlleE, puceell,26L

vE1ll'ACllTIlIO0,
tl September, Mdeeliag Alexandlié, 18 percee-

le".
26 September· AfdeeliD~ Caledoq. 9 perceelen.

. 7 October, 187i:-Afdeelinjt NamaqualAnd, Veld.
kornetacbap Pori Nolloth; pereeel-n JZ03 tot ]220,
eo peT«'eJen 17M1.l!7&1,1774 en 1175.

J2 October, te :FruerblJrg, varpechullll van een
groot aantal peneelen ~gemeten en onop"ellleten
.K lOOnl.lul. \

]2 Octcber. Alice, drie perceelen kroonlancL
Hl October, MiddelblU'g twee do. do. .
160otober, HGptetad 10 perceelen kroon land.
J7 October, Viot.oria West, 45 peroeelen onopge-

meten Iaoonlenlt.
2~ Oeaobu, Ali"al Nborel, twee pereeelen krooo,

Iud.
21)October, Dordreel1t, drie perael", kroonland.
26 October, CoI~ber-g, vijf percMleu kroonltmd.
26 Octlober, Hedford, een pe~l kroonlaud-
'9 N(}y, S..merset, hYfe perceeieu kroonlll.lld.
25 NOT. Fort Be.ufortt lenn pefCftl.o kroonland.
25 N OY.RiobmGnd, Tier pe.-Ieo kroonland.
3 December, 18n :-ln de Afdtellog Oos, Lon-

den, et'1l .tllk ,ronda nabij Pao mure, croot 5 morgen,
401 TirrsanLe roeden, en 112 'fierklWte 'foet. Iozet.
prija £1 per &kbr j erfpaoht lOa.; een Ituk IITOOd
al. Toormeld nabij bettelfde dorp; ean .tuk grond
flabij bet dorp Potl<ia:m, areot 1 morgeII, ~l
Ti..r)f.:ante ro.d.o, 126 vlerkan te Tod. IIIzetPTlJs
.lI ; tWe4tatukken arond als het yoormelde, oabiJ
dtulfqe .plaat.; een .tuk grond. tusscheo Fori Grel'
.en Oo.t Lond"u, op d~n W.. teliJken oever der
Btrlfeleri-ner, groot, 36 mor~o en 463 .iel k&1lte
.oMen. Insetprije lOa. per akker.

8CHUTBERIGTEN.
D" otlderetaanlle SebuLmeealen t.ullen op de b j

JCemelde datllllla en plaateeJl verkouPIl',c
.l)ouden nD het ,.ollCende ne, ill'

dieo heliHet te TOreQ
.. ard! gelost.

Sept. tl.-Ta08. Hannah, Malmeebory,--eeá
Bulkalf, emtrent een F oad, Z1raribont 'faD
k,JeQr ea zonder merkeD. •

~ept. 2S.-Ands. Brink, M.zn., Springf'OD'
teia, Afdeeliog MalmesblUJ",-een zwarte Bas-
taard Os, , jaAr ~ ongemerkt; een
zwartbonte Bul, 2 jaar ,gemerkt nIgte~r
:BtU16 V&I1 oDder, ankerop mp.

Oet. 7.-Joseph :McGregor, Zoatririer,-twee
ewartbonte KalYelfen.en een roodbont d\to,
.omtrent li) maanden dud, geen merken.

<lG. 81.-Fredril: Billneman. KoopmanahaaJ,
in het Distrikt Pj~tberg,-~n roode Vaan
met een kol voor clen kop eD een witte plek
.ondé.r de keel. omtrent drie jaren oud. Een
:zwarte Vaars, ongemerk:t, niet geteekend,
.omtrent twee jareJl oud.

'URKTPRIJZEN.

VA7I den 18 tot den 20 Sept. 1872 •.
.£ a. d. £ •. d.

318 be. Aard",pelen,,, 3hlll. 0 , 3 - 0 11 8
I I~. AZIJn, per legger 2 8 0 - 2 '8 0

.Ml lb. Abrikozeo, per lb. 0 0 41- CJ 0 6i
50 Amandelfn, 0 0 3 - 0 0 3
514 b&.BooneD, per 3 buh. 0 15 9 - 1 il 0

~3 lb. Boter. P4I' lb. 0 1 4 - 0 1 7
• l.g. Brandewijn, ~r 'eg IS .( 0 -15 4 0

EII8fen, ver Hili 0 5 9 - 0 '1 11
:a Erwtell,drooge p. 3 be. 1 6 ~ - 1 6 9

GanzeD, per .Iuk 0 3 0 - 0 3 0
1111~. Huer. 0 6 3 - 0 .6 8
12. H.. er~. 100 lb. 0 2 S - 0 4 6

Hoende, •• per stu-k 0 1 6 - CJ 1 lJ
Jhak Kal. per ]6 zaktea 1 16 0 - I 16 0

Kalkoenen. per lI~uk 0 3 0 - 0 8 9
9i ba. KOrt'n, per 3 INl. 1 2 3 - 1 3 7

Llmoeoe~ p. 100 0 1 '1 - 0 3 6
13 ba. Mtlies, per 3 bnlb. 0 17 3 - I 2 0

479 Ib RozljDen, per lb. .0 0 )i- 0 0 2
33 hs. Rost. pel' 3 buela. 0 10 ,- 0 tI 6
lO:i ha. VljeD, p. mud. 0 6 10 - ~ 10 1

Woensdag, 18 Sept. 11 W~. 8 Karren
Donderdag, 19 do. 11 do. " do.
Vrijdag, 20 da. 25 do. 8 do.

SHIPPING INTELLIGENCE.

"TABLE BAY:.-ARaIV~.
17-Silver Clond. bg (154 tons), T Challia,

!~m Rio de Ja\Jeiro Aug. 18, to this port.
ca~ coft'ee. .AJaderBOn&; Muri80n, agents.

lS-PrinceM of Wales, bk (353 tons), J
f!tuta, from llonterideo A.ug. 22, to thia port,
lor orden. Bonadaile &I Co, agents.

18-81l1laet, th.llaw,"hope. bk:,~ Mo.te-
__ aiaQctin.l illinml ~ .sW.

~'De Vri~t.cbe pOlt bleef derdasr al-
weder W~ te. Kaap.tad, e'fen Dillgsdag
te KiDg WiHilfm·a Town, wij ni~t
zoo-lJreedvoerige tijdingen omtrent
den gewndheidltoest~nd.~an HEIf. heer
Brand, al. die waarop WIJ gel'ell:l!nfl hadden.
Wij -rinden echter laterct dao die
welk. wij Woenada, n, in d~
DinflWfltl N,.,. nn W deo 11den
dezer. Vol~n. dat blad l1yer en
Mathewl,-de naar BI on~boden
genee.bee.ren-op de D t.Qjlge-
keerd, en berigtten dat de deslijdera,
bqewel niet j!"eheel hop zee~ kri-
tiek is. ZHEds. eonstitutie dermijnd,
en zijn gansch gestel buiten Zijne
1'oomaamat. ongesteldheid is nieren
eo lever. De beide doctoren jlst:en~,mlen
met de Bloemfonteiuscbe
ZHEd. zidl van allen, ar
den. Hun rapport is dus niet qjelrnOeQlgel~<I
en nienden on betrek\in~en
Brand blijven met de meeste IIDj!Zo.r.l!'olne.IQ
vervuld.

De .ouranten ons 'fan de
ter hand gekomen leveren
slagen omtrent Sir H. Bark
aldaar. Voor het meerendeel
porten uit adressen wasronde
begrnen werd. Alien a oe!!en""Af'!lI
-dieo van ontevredenheid met ue'lLiI'""\J
rigtingen. De ingezeténeu,
pan verheul!"den zich over
komst ala ,. het bewijs eener
de behoeften Jer dl'lvl'tJ te w te koroen
en de wetren en Rellering op, een VIIsten
grondslag te ves:igen i" en om . in dit
'laatste te hulp te komen belao zij hem
yolledig omtrent hunne grieven te lichten.
De Delvers Commissie New RuSh
drukte ZExc. op het dat er be-
langrijke veranderingen noodig in de
Regering en gaf hem te I dat de
géruchtmskende uitoefelling~n I'r Lynch-
wet enk~1 te danken waren hl't afzijn
van een plaataelijk bestuur.... fa de led~n
der Receptie·Commissitr, taak hen
bpven .de politiek had nrhetfel\,
moesten grieven luchten ~n ngen op
lf Verantwoordelij ke instellin plllRtse-
lijk zelfbestuur ,oor G We.t,"
waard90r de bestaande 00 rt z(}u
worden uit den weg gerui De Kamer
'fan Koophandel ,iel ~ir Hpnry
cum~nten op het lijf, beiden 0

van grie,en en verzoeken om
in het bl'stour. ZExc. was
in zijne antwoorden. De Pltl'!!KBEUltTl!If OF MoRGEN-Groote Kerk' '8

I d d G morgen8, Di- H'IJllS; Ell\l~1scb. J)I Morun;'~
zegt we, at e ouverneur avondl DI. St.egmanll jr. Nieuwe Kerk: '. mor-
klaarde te zijn ten gunste gens, Ds. Stpgmalll'l Jr.; ~9ndagschool, Hanoyer.
zelfbestuur en vertegenwoord strut. Dr. HelJos.
lingen, hetgeen zoo veel h..,t ... ,,,IIo," DE EERW. KNOBELpreekt morgen te Zeepunt.
afzonderlijk: Parlement voor DE KAAPSTAD.WELLINGTONEll \VI1NBEROSPOOR'
~ est; doch volgen. de WEOENbragteD in de maaod Augustn. £3912 18s.
ZEsc. zich niet zoo beslist oi''''''''Il'''''.' lOid op.
ingezetenen 'fan Dutoitllpan GOUVEIl.'fEME!{TsB1!:NOEllI~G._Dehr Geo. GlaPIl~r
.Iechts zoodanige maatrej!"elen I te zullen MUDnik: tot 888lstent ma~lltraat ~e VlctOrla. \Vtl6t,

I h 'folgenBlMlctie 7 yan acte 'Nd, 9, 1857.nemen a a voor Uil ne wel en gQede
RegerinR vereischt van New NAVRAAG"ordt in cl. Ga4Ue yan r:isteren .redaan
R b d . hl· nllr Maarten de MaD, die iD 1662 uit Holland uaAr
us, at Illj "ge ee lijn de Koloni. onrkwem fn v,rOltd ..r.tcld WurJt zich

stander was geweest van libera iu b.t dIStrikt ClI'lYluiate he~beD neergezet. l

en plaatselijke zelfr~ering, en BRAND.-Jui.t toel) wij g~t"ren uond ter per.e
niet in zij" tegenwoordigen Dngen, brak etn.br~bd oit in de rljtulgfa.briek nil
gaaD veranderen." Vat alles had deo be.r King, III $le Mo.hrdstraat De brand
nen vertellen aao de iogezet scbeen, eY\!IIwel, yan ~iet ,.eel bete.keoia te zijn eD
kleinate dorpje in het land, zon was lpoedlg gebluscbt.
daardoor te verbinden hun eene BEDI'ORD.-Dtn llden eniH!d'n derer werd hier
zonderlij' ke Wetgeving te lichen een. groote .erkoopinll ItlllitoUJen. Ht' plaaUs " Nur.

"ood" wtrd voor l!2,450 ~n de plaatl .. Glen
de otn8lagti~heid van ona Stewarl" voor £1,200' .erloeb •. Eene IItoo",donob-
mentair steIs!!!. Doch wellrgt macblne, met korenllloleo eujtOt!behoor.I'1, werd voor
berigt van de New, vooral op hetllescll"~!Vf!rI £540 ."kocht. R.mboulll~t. rammen dedeo een
antwoord dat de Gouverneur op het gemiddelden prijs vaD £40. J

adres der Kamer 'an Koop Daarin VERDRONXEN._F.enreiligtr, pili YlR Claawilliam
komt de volgende zinsnede :_U lIe aangekomen, nrhaalt d" le Oltfantsdyier, vier

oren lIOndtze zljde .aD ClahWllham. zekere heer
hoop j!"edurende mijn yerbl" ier zulk nn Zijl, een jOll1l8man van 28jar!'n, in de r,vier h
een volkomen inzigt te ver in den om2e~Olllen. Het pallrd w",rop bij ut 8teilZ'lrde
toestand van zaken, dat ik in s gesteld tn bij Ylel er af met boveni[euoemden noodlothgeD
zal worden dadelijk alle daar oitalllg.
te steUea welke het dringendst STRUlS\'OGELS.-Bij den h,@r D. Sluiter, te
worden, en met eene goede Wdfsklool. dlst. CoII'IIb..r~ zijn tot nng tOt!.Ieehta

elf jonge Ilruisvog_el. UItgebroeid. Omtrent 100
Harer Majesteit ter goedkeuring Ii<'UU\J'''''"ll{ewo,deu verw"obt. Men *estt dat de wolven ",!!er
verdere verandering~u iu het op de plaIIt. honne ferschliluing bebhen geof.akt.
geringstelsel voor te leggl'n als J)e hter Sluiter heert nu l~. u·tgelo Ifc!Yoor i-deren
sat~ l'I}ij niet loelaat zelf in t voeren." woll die cp zllDe pl.. t. gelloQd _ordt.-C. Hel'ald.
Nu is het wd Iliet onmogelrj k t d~ vrr. ' Bun EENONOEHL.AANPR~rnENT BURckRs _.
"and'eringen waarop de Goaverne ill deze BIj de aankoms~ YBn Prtsidiln~ BlI'ller8 te Bloem-

hol werden rioor e~D aan lal in'gtlzet~n, n ter ZIjner
laatste zirumede doelt een V van zelf· a'r Ileweer!ohoten 1it~lo.~t,~n plors..lm't" VIel el'D oer
bestuor beoo~eD, doch .w".r""""Jnlijk is paarden TBnZHÉd'8 rijtuig dpad nenf'r. Het bleek,
luiks niet. Immers 011<" Zou d bêoogde dat een der scbutte,. een Bdhot lo, krUId h.d IlBciaaD
annexatie bij de Kaap Kolonie, het op een geweer. dill reeda wall geladeo. Oelllkkig had

k . htt geene ,.erdere gev~lgen.1 ,der Rij negerIng ~oo :reer te
moeten in het water vallen. SIGNORAIIECCOi8 ,.oordemen., op alnlltaanden

Diugsda, avond aan den WljDhe~g ef!ne harp80irée te
den echter verblijd zijn, iodien geven. Wij v~rtrouwen dat d~ artIste door eene
dat de Netel ZExc. wel talrijke opkomst beloond ,aL "orden, eo kunnen
dat wel in het belang der onzen Wijnbergseben l"zPr~ ferllekerpn, dat zij het

ZExc. zal op den 24s.ten daanoor uitgell'fVeDgeld nï~t znilleo bekla,en.
Nauw Dou -MeD WIllOP ~e pll1ats Grootvlei,DeInrijen per transportwagen iu de afdeehug Cradock. een nieu" dorp gaan stlCJ;i.

en tegen den 2 October te n.c,al""!!'ILU ten, dat 8teiJu.burg zal heeteD.
zijn, du. juist in tijds om den DE KANTIENRWESTI!.-De Eerw Chalm~n. Tal!
reis per mail van den 4-deu King Wil~lam'8 Town, beeft, in antwoord op ren~
regering bekelld .te milk!'". lijd- door hem Illgerondene ",emorie ~II de Conrerentle teuden voor palen lang' dE!
stip zaJ de Koninklij ke ing der VII" Z.ndelinl!l'n vaD ver~chill~llde Xerkrenoot- dat de heer Adria~n Mat.la T~rJ
Bill op VerantwoordelIjk Beltuur I' ,echappen, gehouden te dIer pl.atse op 10 Jl, ten' nabijheId gelukkig g~noes II

we Uit I blief olthanllen Ta~ hot Koloniale K'tntoor, waarm tij!l'eN balDen de 1~8hte
Engeland ontvangen zijn; en Z zal Iwordt gemtold, dat ZExc. de Gouvernpur met le"d. MAandag l.I. werd den ,
zoo spoedig mogelijk daarna nemen wezen bteft vernomen van dep Waarnempnden btrigt door !!eDlge
,Om den VerautwoordeliJ keil Proknreor'geDeraal, dit de ....e~ vol.trekt Diet de gfnaamd l.fRj~Ja, die z
te ormlnis~ren. De koninklijke I magt beert, 0111 de uitt-eikillg .lO Kantienpatenten Will in Pen hut aall de

.,- te beperkfoo. ZE.xe. is het' ,ol"~en eens met de yen zich de Cipier eo
zal dadeliji iu de Gallette Yelrar.hll • en, e ~oferen~ie, dat de ,.erkoop Tan ~terkll dranken aln met gra.eD, enZ; maakt-en
Ed. beer Southey vroeg in 1 In het /lnl.nfier8 eeD ernatill' kwaad ie, en dat hij .r o'.r gereed W8S, glDgen lij om
K.oloniale Kantoor "«.>rden I door dellkt, om in de eersl'rOljlelldé Parlementszitting toen ziet! bij zat overe01:
deo heer Molteno, den heer Olltl(!!mCltI of ~n wetsontwerp io te dien~n tot beperklDg TIn toen hij atervende we@,Mj
.P.ax.w .. la tenten M.iIliatCU', dje ciao k dIeD h~\~l, om.de wet gehJ~ hl !Dakeo .aa dler hoorde r~ende Ma}eZl f ;t\U'jel:ail

Wtl ...elke UI .IIdal In ,naDi ia. hij hentelde, tOO ala het

Het Laatste ,.i~uws . van
Diamantyelden.

de

!LWBDEIl E8N
I

G"OTB DIB.ST.lL.
I

De wagen der Dialliai~beld (Ce~) Tra~s-
portmaatschBppij, StoQS ~, arnvee~e gus-
teren avond van de De~"'ClrIJeo, ua eene reIS van
zes-en-een bal 'fen ,dag, ell, dat nog ,Ina liegen
Uur t. zijll opgeh~uden ~Gor ~en 'follen 8~nd
der Oranjerivier. D~ ~gt!,:ra. genoten aeD
gewonen rusttijd Ivol~WJ, de tiJdtafel der maat.
schappij.

Deze wagen ~rtrdk' ..an K~~ een d~g
na dien der andere !lI8,!I.tsehapPlJ die mede gt~
teren avond lUTÏveerde. 1),e Ceres maatschappiJ
Bchijnt besloten zich tie honden aan baar pl~n
van de reis af 'te lemn in een bepaalden tijd
en den pasaagien o~etHoedige rns~. te verle.~.
nen. DlttD&&l hadden zij een rusttijd van vIJf
nachten

De Guard rapporteert dat er alweder een
jl'l'OO~ diefstal hee~ plaa.ta gevonden te_ De
Beer's New Rush. D~ ~rievenkist aan het post.
kantoor werd oMngeP'1lkcn en gelden ten be-
drage van £8000 daarn~t Iilestolen. Die gelden
moeten zijn gêweést in een pnket dat voor de
Kaap de Goede Hoop Bank alhij!l' bestemd was
en werd overgeionden do~r den kassier vau de
Takbank op da Delverij~n,

Uit de Dia1TW!~ News tvan 14 d~~er verncm~n
wij, dat ZExc. de GoU\'8TneIlT bij gelegenheid
'faD het hem gegelVen .. tif!in" .?ene hoogst be.
langrijke rede hield, waanD htJ 0., a. eeide, dat
hij thans had inJtezien, dat de DIamantvelden
niet vsu nit de ~a.ap$t4d konden worden~'
stnnrd ; en dat hi~ ten ~Insto van plaats-Iijk
zelfbestunr voor de delv ra wo.a, en op de daar.
stelling daarvan bij da ,ijksregering zou Mn-
dringen. ZEltc. z~ide, d t het berigt van Pre-
.sident Brand's ongesteldheid heth hevig had
geschokt, vooral 0, a. adwljl door zijn verli~s
de Federatio, waa~aar ",Ue deelen van ZUid
.Afrika zoozeer 1'erIang~eo, zon worden ver·
traagd. ZExc: sprak: in h(lO~t vriend8Chapp~.
lijke bewoordingen nn jPresldent BurJS:ers, dIe
bij het" tiffiu" tegenw~rdlg wo.a, en wIens ge·
zondheid lOet geestdrift werd gedronken. Te-
vens gaf ZExc dan U1~i-a-\onservatieven Par.
lementsleden er van laugiI, die van de Diamllnt-
'felden opzettelijk .naaf de Kaapstad waren ge-
komen, om tegen An nexatie' lU eenigen yorm te
atemmen.

Omtrent Presid~n! Brand waa niets Terd~rs
bekend.

van
per-

en zelfs
het andere

1s.8td.
ligte vette

eo gekleur.
an 19 balen

het eerste publu~~e
pl.at. ean
Ilohool in Ide
opkomat ~~n
UIt d. 'fOOAl
... Ik eene
I8sistenteu
dejeu«d
." lI..t " ••
Ter de
maand.D.

G IlAlU)(8ST.l
iD T.. rballd met
eelli~lng •werd
C J S~lrk woo rierl
Smith del~ t
Elhntt PIl (}rl!lU~er e """"410"
-lfd Helipoort II
houden, waarop
jongen Hum
moord w'gens het
was een bok te
men teo Itlfnste der
onder"erp,

lJs HEEROARWOODJ\LSTPN. de bekende
ter, la Woell8dall V&Ddil K~apatad vrrtro
e.oe oplIIetlO!: te doon ~an Il.t (and ,,,>,.'U"~U'C'
rivier, VIn Nalulqualan l-tl)"tPrieska, 0

'IIIIoardo Vaalm Ier zich! met ,d. Ota"J"""~"""
eenlgt. U. heer Alstoll! zal ulIgaaD.
Ranllewezetn door de drl~bllflk.",ettng vali
Maclear, en bet land opmeten, to.dat hij
de bakens, geslell door ,de I heer Auret,
MelVille, ~n ~,d ren Yjln Frlllerburg RD
'Vest. Daardoor zllollen de b•• taande kaa
KoloDie g~ooteh}k8 ~an Daaull'keungheld

POGING TOT ZELI'M~RD'_W
acbt daget1 poogde een l(e'va,Il:-!l'O.•,
Btaat zijDe vrouw te he ,
gl'O aan .~o boom op rie
ill deu Wlilterberg,ll"
t'; Fort Bf!aufort. Hij t'on
ill bel.lt g~kregen, W10uddIe om
toen ZijII I'jak:loek door dien .trop, en
doek 0111 ~I"om, lotdat. hij zich bijna
Eéo medfffevangene hoqrde ".1 "at,
dat de rual!l8norkte. Toen meI) hem de
ocht.nd fQutl, Wil bij be,",ustelOOIlen .lrOQ~g(lQ

bloed Uit ~Jne nensgflt"ll.
STt:DELI~KEUAAD.-fir gew(lue wekelij

gaderln!{ op II. Wopn,dag ble~k-, dat de
uankrekenlll~ ren batig saldo,had VRII

en de I.elttn,:rrekenlng i-ell van £4,936
Na ~ene ta,m~lllk lange ,dISCU.Blewerd b si
IiIllnumers der 8~1at, n de hU'1 nrscbuld
uit te betlllleu.- Ver4er werd be8lot~n om
kennllgevlPII le do!'n, dat uá dell laatsten
d"ze IlIaand zonder Ilitatfl mat .de IUYol~derijj"lZI
acbterstalllge stedehjke 'bela:shag zal
Il-vaogen. ~J)e h.er Williams, ~en
teio in h~t le~er, ",erd UIt 8QhtllcD
tot tijdelijk 8traatwachter benoeGld.

Ro:mGA.\ND HOF TB SWELL~NDAM.\-
voor acbt dage" hield Regler '!riek n.('''PI!~IID(.J
Hof ald.ar.-Kalel Dik pleitte
hraak en kreeg twaalf m.!lnden
},lander pleitte scbuljtig lun de
randing en werd ,.erOGri:l~ld tot
arb.id. EBIJ" Jager voor
mlllrlaad in8!CehJk. twee
kantienhouder aan .lllllleltrlVfer.
eerst scbuldig beyoll aan
geweer op Aodne8 Carel!,' doch
men om hem Iigcballll!lijk leed
Regter wtlde-dle Ultsprá'ak ecb
w~arop de jury, n I een half uur
IIllnllltd,deo lIevangene on:sc!llllhfig v":r..I,....~IU".
Willem GoU wer,j
'fil) strafbaren d
en nloordeeld tot

met .aq.
R08d b.ken4

gevoelen.
wllen

KolonIale
het onver8tandi~ zoude zijD

del' tegen"'loordigCl pesitis nl.'
willeo zIel Ondll~ den Indruk,

d..t IHarer t'll Minist ti beriullelen !ull~n
lateIiI varen, die zijn T tge.teld, met alleen
met betrekking tot Zuid Alrikaansctte, maar tve
all. !Koloniale Bi~boppen. Drie fO~rstelleD, zed
bij, lijn reeds ~aan; met beLreklrihlf tot de Ter.
kiezing ,an een iIlieowen bÏ8aCbopI "ooreerst, da~
de telleowoordige:1 Bisschop Ivan Bomb~y, lJr,
Dou£las, uitgeD~igd worde fet ambt te aally.ar-
den l ten Iweede,~ datl een de geltlltehjkru in de
Pro\1lDcie tot B*hop worde Deo08lnd; en tea
derdr, dat dil een <It" ander flOOram" gtPst'''Jke VRn
de Kerk van Eo~ela*d wor $ 1I~Il~esteld. De
corr~8pondent is Y'!lngevoelen. at Bisschop Douglas
niet bereid zoude !lIJn de lbetrt'kklng aan te
nemen; en dat, hoeweioneIer ti8 geestrlijken
iD Ide Kolome manneo Iword"" gevoll.ieD.
die Iwaardlge opvolger8 'fa~ Blssohop Oray
,vude!). zijlI, bet ~ocb I beter ~onde welen l'en
gee8~hJke uit EnJelaJid te b41lOoewen;deWIJl do
prediiklInten in de Kolopie gewpon ~ojll jtewordl'u,
de kPrk~lijl::e kwe~tlel!I te zeer Uit e~D K,,/oUiaal
oogpllgt te beschouwen; terwIjl deor d. beDoemlng
van een Englilachea ge~tehjte de band, die de Kerk
alhier &aD die En~lao<l, TlrbID'dt, nuuwer
zolld~ wordeD ,oel~U"'~U.
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!RJtJD~W~ SIfl'~_ en ~de
viU'da ee._ eeu"

btgujl,tiging aUn .andeD;
tijd bij Ilet

klimaat
lteel,

Dtel~.!DC1e keel.
yioildriinn Dit middel

'lMdieijneo' be.
aanl bOr'ltlllbeid en

-.tn
eilr'O~>bap'pen Diet ~ boot

Hallo .... ,..
~ord ••

gebreUip
tnpsr ..ij..

en . .oo.ru.L 1'erlig.

DE Ou~Ce~ttorul~D.:·'
ea. r . Koloniale

twali~eitm' .~rde. de ·
bttaáld. ' I·

Me~ d~, ~oek bij de
t1UI8Jtam,lra, Wijnpakbuit'nJ, Some .... t Weg, '

BOBUD.UL&, TBollO"SQ-N" II
. ut. Kaáp.tad.

GEBROEDERS

(VoOrheen •• W. en W. K. FLlBTCJlQ=-),
! •. "';" - :-~ , ' . q

Gl'Oot- eo Kleiu)laodelaal's in'Linnen-
\ ,! ,~i i' ')_' ..

:ti~~hlm.~ '"erder!, uitbreiding on~anglm Vlm
: "I. . '

V 0 9]R HE T S ---;',""'T""

:HET F~nc,. ~~~. i!l!liirteme~tis aang~v.Uld.met el ... Prach
lierswaren, Ware GItten OorrIngen, Ar~-b8ndefl,

waren in ullo~zf, ~~rs~~)ddenhf'id; Nieuwe Speltoestell
grooten V()Orra3p FlrulJe Paraffille Lampen ;
en een partijtje Qe,14doosjes.

i ,i' 1 • ----------.-----------t
Bllitenidantea . FC!~iefeD ~I hllline .orde~s te

2, I)__RLINGS
. :! >' •

, "

"

i(BEPERK:I').
i I~,{' .-- ,

Algemeen ~ als. !de Oeres
schaPPlj. "

DE ee~tvolg~de dtelaratie
Iteeehieden In J

toor of op den laten
bij ~e Vereetli~iD~, lul
BONUS VAN EEN G
daD looJi~n lij aie.h later'
woorden, Poliuen All bove
deelen in de Winsten woor
plaat. van één, bij de volgende ..."·....."m".

ApplicAtien behoor.n d_ar'~)l1I
ingezondeG Daar h- t
der Agenten. '

De betaling nao de .....nIP .. "KunIDl

word~ door het Kantoor
J. C., GJE,

"
bo 1 ,,' ,,U

"
, " KAAP8CH!

~paa,rba.nklnaa~scha,ppij~
,~ , ; .:~

ffIEBB. IJ leschie4t ken~ ..,gevibr, 4at in eentLJ. OP HEDEN, ~en 6de.. September 1872,
g.;tiouden, Yerl{aderiojl' no d.l1B~~lUUl'8COmmiatie
der bovengemelde MaatllC~;PIJ, do volgende
relOhUie genomeo ia :-:- : '
I ~e8lolen :-tla& vDOrf-an, ~ af deo hteo dag
var» OctQber nu aaoa~nde, de: koer. van Interest
~pJnlage~ tot Een Honderd f~den (£100.) ver.
mi~derd zd lijn tot o,ie eo 0')'1e-kw4rt Pereeat,
en 'aat jn~lHIt gebedi geen iq.lerett ui worden
fte.ven op Sommen ~r~n 4~~te Een ~on.
dert! Pondeo, ooTrncbllllg ~(dl!! door partiku-
Hé" persoeea, MaatachappetllQt Besturen wordeD
ingébi'agt~ . : :; .'

.t. Op t.. t d.r comt"me,. , '

"i WM. S JTB., Secret.ri,.
bank, IS Septemb.r 18~2.

: "

~i " --;-
I Agenten fn de Buite ........,......,...u
~redasdorp, Ji>ehhr, Dansers &
Beaufort West, De B. :Brand
13urgersaorp, , F. R Tennant
~ale<\on, . , "C. A. M. de V
Cafvinia, iDe H Gebrs. Heil
Colesberg. ! De Heer D. Sluiter
Darling, " M, Versfeld
D'Urban, "F. J. v.n, Du
Fraserburg, "H: W~A.. :nn.'npr'.

George, "S. J. C. Gird ,
Graaff- Reinet, ' 'u 'F. K. te Water
tIeidelberg, :PF Heerenj.Barry en Neven
Hopefield, D$ Heer A.' G. H. van
Murraysburg, De Heer Q. H. Meiring
¥almesbury, MalmesbuIjy Ex .. Kamer
Mosselbaai, De; Hh. BatV' Hudson & Co.
¥ontagu, De Heer D, S. van der M ,
Oudtshoorn. De Heer G~ Reitz
~aarl,' "A~ J. Becker .
Piketberg, " J.iZoer. . .
Erins Albert ,: lt
Riversdale, , ,~
ij,ichmond, "
Robertson' .,
~imonstad, :" '
Stellenbosch, ."
Srwellendam, . "
1Julbagh. / ..
\T;ictoria \~ est, "
Wellington, "
Worcester. .,
1tijnberg, "--~
;Sthaal . faB Premi~n per ,£180.,

veri:ored,
distrikt F,m'"smith ofw-EE EGALE

-'"'n .... V" RtJP{P AARDEN,
.0,..trenL 6 ~aren oodf .heefL e-l_Iwittefl

&011~'Il~[)t ; bet ander dlDtreDt Sf)lireu Oud, heeft
plek boven de :hi,. SChutmeetlers ~II

dle 100 lallige k:rijl!'en, f" die .. n wo Iped
het aan d~n o'idergetee ende le meld-n,

wien 111Iebillijke ouko ..te4 betluid lullen
.;

J. B; Dl! VILLIERS,
De Ben's New Ru~h~;Dillmantve!deo.

Ttotema.aJ. ~ .Week ~!ln KfUfJMtaJ naar DutdiU·
pan. -

Tijdtafél .oor August.-Sépt., ·1812,
. Teh.zu anders wordt bepaald.

" ,

HAMll TON ROSS·&
~. I 1 ;

., ,

VAN IUapstad naar Dutoitspan oee.r Ctrel.
Beaufort West. Mllrl1aysborsr. Riehmood,

Ha-ever, Philipstown en Jacobsdal, de beate
route naar de Velden.
Sept._Zaturdllg; 2lsw ..per 7.16 a.m.Wellington T~eiD
" Woensd.g, 25ste, " "
,. Za.tur~·g. 28I1tl',,, "

VertrekkentIe van Duteitspan op eIken Diugs4ag
en Vrijdag !,en 8 ure" morgen •.

Voor rerdere bij~.ooderhtdcn vel'f~ege men
sieh bij

Ksapatad, 7 Sept. 1872.

EEN BAZ!lR
• ";1

Ten behoeve der Ned, Gerefq1meetde Kerk
te Hopefield Ji .

'J'"AL op den 'aden October &lIn~tllalJde g,:houden
Lj word ...", b'~t"A,·de uit ,~llerlei HAND
WKRK eo LKVENDE HA.TE.ii •

De gerings~e bij:lrallcn zulleni:in dank wordm
O"t .. ,I'O door Leden .áD dea ~ukeraad en den
Oudergeteekende. . I)

- 1.. H. i'ftEETHLING.
Hopefield, Ht Sept. ~872. li

;i

ONTVANGEN 'THANS ,-

J. P. CHRISTlE, Secretaris.

Ex <Stoomboot "Da~ube,'"
46lUs,ten L'ente q.b~de
" B$iattende delaatste Nieirwig~edén. '

, ! ,'~ ,

':i I ----. _ ----'-------,---.,..,-t-

I ~, i i

BOHTB .i

Talldu~ttrekkiD:_!
".~"'" T'n..TC"'''''A N D Ef{ J volgiln~ let nieuwe sttols I

zOI!dtr ee"ij!e 'billderlijlte hechtm ddelm
door luchlpt'ning v •• tgebouden. Alle
bewerkingen aan tandf-il en laodwleescn
de beste 8lalse18 '1'&11 ¥i:Jgrland eo Ame-

. il!

..,Q!iI..........·BERKS-T. HUTCHINSON
Tandme'l!ter (liit B.N.A.).
1, .iEUW.STBAA.1J.

(Tesenover de St. Geo[j:"~'8 Kerk.),
: .~

33, Adderl'ystraat, Kaap.tad,
31 Julij 1872.

Agenten te Dateit-paa-e-de heerea SUM,PE.'en
FoauIL

Ex ,"EMILY ~' van
I ;' i ,
I " . ,

2 371 Stukken On8~w~,lI:t Bcuwhour
l' 000 Kieten Kero8~nêi OJi~, Patente Kannen
'152 Jl Cavenaiab [rIlbak

70 ,. Golde~ L~af, Sponskoek en Zak·
8 ukken: ;

! .'

BA.ZA.Ui
" "q

Ten behoeve der Zendimg.zaa~ t·an;kie N ederiluitsch
; Gereformeerde Kerf:.

DIJ deeen wordt kennis ge~even, dat eere
Jl) Bazaar zal g,hou~e" -orl en in October
t:~fr8\k.• r-r ondersteuni"J!' van de 1 tlndi"gafuudsen
der 'Nederdcirseh Oer.rorm~.r,l~t Kerk,. Abe
bij d,r&j(en, in Geld of ADd.rzi"8, vqlor bo'engemt'J.
de,,'Boul\f. sullen met dank ont~all!L'eD wordrn

'I 'dOQr MtjllJvrolJ" de 'Veduwtl BK~LE&, hoek -all
de Kerk- en LaDgecirak'u. li

' êKaapst'l.,I, A1Ig!1stos, 1872. 11
1 I

lf ii

11 Ok.boofdt'b· . rginia Blad
lSO Kilten GI'SI ~DOC,Qer en' Broed Pr-
25., . ijfsel .i
20" .. eu Gibb's N

, enl.

w, White
-4---J.I S. Lewis,
P~J. Hugo
J .!·G. M#der
Dj' Ed, br. J. J.
B. J. de Vaal

I .

J·iAdams "
P.!J. Pentz, J.F.zn ...
J. ~:.illd~nberg.·
.J. p. Pietersou.

J. M~S~rRATH,
Horologemaker en Juwelier,
HEEFl"op verlloek Ya~ oBde~wheidene zijner

oude kluten op nIeu. In persoon eene
b<zjl(beid lle0J>e"d als Horelogemaker en luwrlier
op zijne oude Btaodplaat·, Hoek van St Georges-
en KOI''''mark~.Lraten.

Horologes. Pletische eR luwelierswaren.

HAMILTOli

WOLZAKKEN, a . li

William lYlcK~phnie,
GeneraalAgent en Y,en¥-a.fslager,

GOUVERNEXENTS TAÏ-ATEUR
'i

VOOR BET DISTRIOT KkOONSTAD
BN Blël!!DIGD VIBTA"á.

KrOODltad, Oranje Vri4fu,at. .
. 1i

o 4,0

VERlIUIiD;
. A. THORN~, Cbron~eter~ en Horo.

· , is verhuisd Van No. 30 ,iaar
G-orge8straal, t~hen eie heeren

D eD MJ.X Wlt(.L. '
koop een voofr~d d;'; beste Londeo-

.0rO'IOI?·~s en Ju weliers'lll'arcO.

'b A. MvDONALD & (Jo.,
'Zware Wolzakken, '

:i i
IL Gebouwen van
, Baksteenen
! Klippen,
I Platten,

2~ Gebouwen
I Bahteanen
, Klippen,
: dekt met
j jeu, Pannen
I Metalen,3; Gebouwen
1 J3a~steenen
I Khppen,
: Rieten Daken. o 0 '1 2

FlaNE, GOEDE
I' " ~. :

"l V 0 E T. S V0 ETen 6 V0 E T.
,.'------

Diama,nten J Di~anten I EN , .

;.

,;i
Ken.is~evi.g aaa Credi~Dre. e.

Debiteure.. lt
lt
jl

ln den Jt~zamenlijken ROt'del VII'l 'ijl!'n deo hrer
PAUL JOHANNES MIJBI1BGU, ~ICS. zoon •. ell
Jlagel.tene Echtgenoote CnWu.SI!U. M.u-
'fUETKA. MJ.ODA.LIlU. MI.J;o~GH. (geboreD
HOFFMJ.lf.) .. • ii .

---'Il
0\. ,

ALLEN p",sonen die iets t~ ..(schen hebben
nn, eli all"n die i~I,Yerschuldigd lijn 11_0,

deu bqvenjfemel,Jen Boedel, wordt lerzocht hunn~
vorderinlr~n in te leYt:ren en hunhe .cbnldt!n te
betaI ..", bij den 'OoJergekekellde, sa~ barll wOIIing,
binDen &eS weken nn hedetl. . li ., HEBB:EN GELAND

c. M. id, HOF~MAN" EX QT' O,OMBOOT ." NO'R~,.E,MA'N!': rWed.wijleoP·lJ·Mi.J~\URoH. ~.,. 'Jf •.,

Ex~buioo Teat. Worsted PI,n(s,voor Karbele.g'seisStelleobosch, Sept. 10, 1~72t. ii h K
t , li Amerikaaase ., _.Leder, Lake. en nooptD

--------+-' _;.'--!f;'---- Patent Jlorotc. Leder Jjakell
tI A L III EQ.B ~T R Y' Zadel, Gor., ~fee(8elen Zadêl Gorde.

~ " Sfhoengar,. je .. Geel Vlas
LANDBOUW EN 'HANDE~ BANK. KufmaehHIt$ en Kofymoltns

--""1' li _ G."tringm.e~iDtS
Te.rcnwoordlg Non.luan.ll Klip"".. 1ïlllmer .... 8~Dissels, Omslag BOltD,

I !J;~:l.U34t IJzer Pa~hDiuD .
OPBETAALDE KAIITAAn £13~U ~ ~ __ ~~~.~' ~~ ~~_~~~~_~ ~~~~
lt!!:SEUVE rosos [._,. ~ 1,608 9 6

-.;~' 4 .• j!
DIRECTE REN· ;\

De Wel.Ed, heer }'. L. D.!LETT~iE BICCARD
. t Ytlor2litter, .

I '1'
.. .. A H MOORREES,!!
.. .. H J SmT:i._ ji
IJ ".JACOB Ml,ILLEU"
Jl ,,1> J ACKE¥,MAN:ii
;, ,; H G GRE F. It'
" " J J ALB!!: TYN, \

Aaa_Iren yoor disconto !.. ordf'n lonhaogen eo
Mer"o"en op Afatnlflag • .na :.qolláwda(fl. _'

Jaarlijkselle ,tlge.Hae '·ugacleriag op lui nn Dilieotenreo~ 1

, ,y DeeJheltben. ,J. W, MPORRE~1 S. C_aUt~r.
I I I, :

INGEVOLGE ele ~5ste See tie VRIl de Acte AcfDteo :-Zll:d'AfrilraOeehtBaOlr, !
Tao Overee',~omtl, worde bij cie.. kennis .Kaap d. Goed. oop.;! :

gereven dat de J....lijkeche A.lgemeelie Bijeen- h lf I • Il
komst ten KantQr&I,' der MaabchappiJ·, op Een en ..en a p"'re.nt, lal ï ordeD '.. genu \'Oor

het ÏJIt"ord.ren \'In,Wissela. 1 I! ' i
Woensdag, 2 Oct. 1872" I ~ I ,

TEN Il URE Á.Il. PRECIES; UN ION A~ I{..
Zal worden gehoa~eD. teo eiude 'ho de Directl11. I II' i
ren eeD Staat ean en Rapport 0\'81' de _ulelegeo- K 't al i 11£111 ~l"
heden d~r M_aucbappij voor het J~r eindi~end. ap. a ..., I... i.· ,'. a
31sttn Augustull1872, te'Ont'fallgên,'het Ditidend Opbetaald ... ; ... I... Il- 55,~5()
li! verkl.reJ', Drie VirekteUftD in pl.ala der Dlreeteor\en. i, i
'.ftoredendo Direatearen, en twell Atulitellren te De \Vel-Edel Heer K. LANDStn:RG, Voorzitter,
'\i~&e'" De aftredende DlrectfUf1:n sijn de ;. tt JOB!f SB~ml!JlD '
Wel.E:lelo heeren W. C. KuL1S" J. P. H. "J.}If .. .. J. C. OvBJl~nl:
DU Pou. en J. C. WIIULS, doch die .olgeot tt .. Jou ROM, .
dl! ilate Seed. d", Acte \'liD· Owereenkomst lt IJ D. G. DI Jq!fGB :
weder yerki,.haar !lijn. De Mu'edeflde Audileu- .De Edt'le ,Heer P. E. DI Rotaf.urJ:. Lo : T.
reD lij'.' de WelEtI'le heeren jl J. SrWTL1lt. De W.I·Edel Heer J. J. ~TlTT+I!R, S,; II'
Sr. en S. V. HOBBY., die oot weder nrJUu.. .. It JOHW PuILlP
baar .... tt .. G.l{VlIUJl0tr. '

IlJ... Aanaoelten OlD' DilCOotoe ,,;rdeo
.Op laat 'f'&Il de Direet81lftD, IrOn_. D. Hanlt !leeft reD.~l op- .

,8..• J. DI KOCK, Secretarit. letteD koenen di. au he' ku,! der
, VtnlCJllleJl wordeD, ,.J..

JUapetad, 31) ,Auáustu 18'12. S. V. H"'I1'MEY Xa.ui.r; •. I .

Stap~lGaat ~j :naar .e ~Iijnen 1
HqoR DAN NAAR EEN R"-ADGIYING!
Vergeet niet eeD gfl:toegzalllea t".()orraad

Holloways PilleD en zal!
mede te lemen.

1810 ,.6 e 7
I

I

· .: ~
DOOR 1. O. BTEI1TLB.B ci.ZN.

.-'110 Wellington, Paarqen, van C. P.
\
t
I

INGEVOERD VOOR DE , '

Lente en Zomer Saiz~~nen. Sp~iale Assurantien volgens den aard der Risico,

POLISSEN GRATIS. I~:;C~~~=~=~~~
... De Bonu" aan Verassureeraen by cle •

laa,ltste Algemeene Ver~adering toegeken()
bedraagt. '

: 17 P;ERCENT r

op; de betaalde Premien, ontvan~baar by de
volgénde jaarlyksche vernieuwIng, hunner
Popssen. '

S. J. ~E KOCIK, Secretar!s.

LANGDURIGE ondtrvilldipg beelt 1.l\weze",
dat deze beroemde. ~~~8middeieD de

Iuaebti,!ste sijp tot genezing. loowel vao de ge,.
.aarlijke ziekten ale de ligtere ,oogutrldbedeo,
.aaraan be~ lneu Vla- den Miijo'lll'erker ondtr.
he'ig is.

NU EN DAN EENE DOSIS VAN

·DEZE PILLE; .•

GEORGE FfNDLAY! & C
: . VEE EN LOSS~ UU,~lllm

,.-..
'. ~ DOOR J. Q,tSTEIJTL •.

, Seil· 25.-Klapmuts Station, :1Juilezels, .an
m. \A.. Li~pert & Co. i ~

DOOB DE VILLIERS' FAun~ & CO.

26.~Klapmuts :Station,j Schapen, van

3.- Wellington, Paardeo ~n Ezels, \'lion

behoent bet li~haam legen die kwal.n, die lO(!
dikwijl. het werk vaD den Mijnwerker belem.
meten, zooals ,:-Hotst, Verkoudheid, en aUIl
ongeregelde werkiog van de lenr en de maag~
dik"ijls de voorboden nn (oort.en. RoodCi
Loop Diarrb~a en Cbol~ra.

, DE-ZALF
.,
,.'

KAAP DE GOEDE ROOP'
! ITIlust en 'Assurantie Maatschappij .

, I • ..No. 4.1, HEERBNGRA.CHT, KAAPSTAD. :
I OPG.ERIGT 1~40,

En ~Ater bekracbt>gd bij Or~onn!lntie van. deo'
~ouverneur en .den Wetgevenuen Raad, '

IN 900 AANVEELEN V £25 ~LK.

"......
"

Is hel meeat ...~doeode geneesmiddel voor GU"_
ZWUl'n. Wondeb.'Rhumatiek en alle Huidziell-
ten· het il eene dwz.at dat waoneer het vol.
gen~ de gedrukte ,oorachrilten. aangewend
wordt. het nimmer f:ult om loowel diepe alsl
opper,l~kkij(6 wonden 't'olkolDen I. genezen.

Dele Medicijren zijn eerkrijrcbaar bij alle voor-,
Ilame Apoth.k~" en Eroojlisten in d. hneh ..
de "ereId, met I gebruik. 8&Ilwijlingen in bij Da-
eidere taal.

Ezeis, \'lion

DE CBBROEDERS: :PHlll
'I :. )..

DebbtD ontvange." per "SYRIA" en " D!N~BE," ".'

29Pakettén Goederen voor iet ...,',~..v'·· I

:
Brand Assurantie Maatschappij.

Voot de AS8nrantie vain Va8t\lUl!~""'1l
i Brand, eo de Admi 8t
I DIR~C
tWel.Ed. Heer R. P.

J, "J ••
.". IJ ,'V
IJ ", R. BDE ,
Jl "C. J, MANU r", '
" "W. HIDDIN H, L.L.D.
" "T. A...>.JSDEJ, •
" "F. F. RUTH RFOORD.
" "E~ LA.NDSB RG,

i AUPITEURE1 .
\V~I·Ed. beeren JOHN ROSS D T. E. JONES.

:bRANDASSURANTIE DE ARTEMBNT.
j .!

Pr~ie1l pcr £100 ,voor Cl88ur mie 'Van
! risikos. i ' .
I • !

VASTE GO!EDER~N.
-

.. DOOK ft. JONE~ ,I

, 24.-Uitkijk, Valste Goeáeren, in den
.......,1U.,.·,.y>t.ll mej. R. J. Loedolf, ge~. Wou~n.

DOOR 1. WEOlt.

24.~tellenbosc~ Vaste] Goederen, lp.
V&D J. C. Fa1U'8., _

:1
· DOOR H. IONEs, ~

S~, j Op 30 d~r 'J. J;1 Hofmt;ijr, en
d&J.r J. R. M~ Kaapstad, ID. den '
;!f. SteDhouse; ;

, l ,I

DOOR J. 8. JUUIB nco.
25.~Paarl, V&$.á Goêdereo, in den

~ ...... ',y ..... wijlen M. P. v. d. Sp~.

DOOR ~!I VlLLIER8; J'.lURE lCN co.
26.~Daljosaphat, VaatEtlGoederen, i.o

VaD wijlen W; L. Faas!m. 0

. jj
•DOOR G. R. MOLLER. r.. S

. 30.-Kaapstad, Y;ast.e Gotderen, in den
wijlen D. C. Lezar. j
> !'!OOR 1. c. $TÉ!'HAN.~

'3.-Qlirantalq-aal: ·Diat. ~M&lmeabury,
qoedereD, VaD Walthen ei; eo.
"DOOR PB VILLIERS· F.l.URE .!-co ..

bet. ~.,-Gmot Dralcen~n, LJSe ~,
it~::Ji$nBoedel nu wijlen A. C. de êVilliers.i. ~ J : ': . ~
~; i DOOB J. rOSTER. ~

ltisipo. aan de Gren'fn en in d+ BuiteDdial.rikten < ~ct. 5.-Olain1rilliam, VjUte GoEiOeren, in ~~n
.ullea !Worden IJ"e&8IIuree,r. d t-'-8'I .peiCialtt "Oe. fllen. :~l 'ra.n wijlen de weduwe E. A.. van W1Jk,

441" "'" " . ~ F tet; .' ,

..~:::%ï-tim :~:," to" -._ .;j. ".~~, '" .' ~ , L
IK.D~ vau de Kaap d. ~i!bij S~ , HonrDn, No.~;HftWT&d

, I Áaurantie Maatacbappij, ,~ ~a.patad. . .;,
' I 3:: . <:~

i
I

"DE PROTECTEUR."

I TE KOOP TE

'No. 6,[ADDERLEYS~ltllT,
i

NOVER DBT SPOORWEGSTATrION.
Oll'~.er ODder

L • IJ e D Riet~D
en Paunelj "-k

Daken '.... en.
Onder
Plat.z·wAivELBL

':! .

6,.

i -

1. PrIvate Woo~hniz~~. 2s.
2.Wiljk:elsen Pakhoiteo,
ge'''e gevaarlijke goe.
der~n bevattende.•...:.. ".

3 IWi*"elsof Pak'hniuD!
jtevjuLrlijke goeder 80

lbeVit.e. nde............. ••. 5...
, Ge "en waario ~
Via&rljle ambachten re.. . I
dra ,en .orden.......... 6•• 8~ 7L ,€!d. Special •

,i.

! 3••
I
:
IR~M..ROSIS

Ontvangt1i tkans ex "Ocea..lR.~er,"l
. ' , , I j i • i

~WAVELBLOE.~! ,
, " I ,J,

.Van de be$te soari, 'in Vaten 'e~
:tl , '.'

Strandstraat en f$t. ~sstraa~.

Ga. 20,.

•

",..
I "l

.;~ :

,'~i! ' ,{'\
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