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DEEL~3. 3.834.

8MUT8'~ BO , '

W~-~-- .. 17
kgme biUifof prii ..... _.__gebmgt. ,"f, ,,'~ -I·' ..

........ '~' Iagevoerd
le';'. .,., '
E..ater i , .... n. i ' ,

SpeciaalOP-~DINGSDAG,
,29 JlBZlB,

JIl',ZAL ,ete onde, rJeteek.nd,e P,u-, bliek doen "",noopeQ ~"eo.~el.ptu' seHAPE~ ea
, ,BoKJQm, t. Klapmuta 8"-'ioD.,

;Zij • .uen uker .... 80& lijn en onder: CUDe
.olD8wdigbpid.oi& d. hand _ordeD "rkoch~ I

Het "ee ï. "oor kontant mrekocht.
J. J. HE1JNIU

P~I, 23 Oct•• 1872.

DB VU.LlIUU, :rAU" & Co. Ven®-A.dm.

r8"!ttra Vette
SlO De. ..;
,40' De. • ..

I
,e

, i
_n,lUllen. en&., 4'Dr., wen.'

",..r., "",,, ..n wordoll gead ..., •
pli"(JI.D' se Je".". te

lV~ltioa~, No. A-

G.m.,
Veada-AfaJager.deze, 'markt I i:

Woens , den 6d ·*ove~b~r,
'!mB rT{,. ~""U'TS AT!'ON ~... .a..,u.a...w;:.&Jj, , " , , (/Kaap~, '23 October,~$12. I

ZONDE --!+--·D_E~M_IN--,-' _8----tI-+----~R+_;E8ERVll. . Oe hetr C. *ECK, Afatagér. i ! ,.

iafgdeg .. •• ..Hrijl A. ,lVIcoo~AL 1) &1 co~,
ZULLEN FT WORD~N. ' . ' ' ,

: I ' HEBBEN ONTVA~GEN AAN HUNNE
___ -.........j!---J_:;o_AM-E-S-+A-fS_la-+-ge-r.-H-T & Cl :. PApIUIZEN!, .IN
Verkie sliJk ...._~

T
, ~~-----------------r~-.---'- • I

Op,Woen idag, 30 0 tober aanst.,

~t.
li"

~t

yULLEN w, orden"er~oc,tteWKLLINGTON,
~ Op de Ma.qde1ijkjac1:le Verkoc.ping "an
4t" beer ST&l.JTLISR, ;;

& Op den 4den Nbvpmber aanst.,'llj r.iin iD een alra *n4itie. en' kunnen UIl
~ll Slagura wordeD ~rtcommandeerd ; opge-
"agt doQr .' !'
,~ ~. O. NEETHLING.
,G

Be ".lltTlflrS ' de l'ftlDlslethts IIIIP1ti"tlii

je W.Uaell i. teaditii

",:

iADDERLEYST ur~ ~
~
"~:
:,:.,

~ rg ::!!e.~ Merries.S _

D'"E :<hdergflteekende ~ ui bovengemelde
Eeels eo Paarden :l~n verhopen,

tp WoeDsdag,~~ Oet. aanst.,
!JiTd~ lrlttntkr.al, 41 WellingtoD.-Zij &ijo
, uit :be\ Nieu wnld, j di~trict Beaufort, opge-

Ital!t, en kuilDen ge~aDde&d _<-rd.n.
tHe YBO de Eztl. zijo gear_erd. .
~. , ;

i: IJ.jJ. MALAN, Jr.,
~ N. B.-.'Niel' al uit ae iuaind 'I"I!l'kocbt worden.

~' O. SUYTLD. o.~~Vendu·Afala.fer .

1,000,Extra Vette Kaapsche en
Merino Sdlapen

ZULLEN per PUBLIEKE VENDUTIE wor.
d-n yerkocbt •• KlapJauta Station, ,op

Donderdag, dell 31 October ~ "
o.orgeua teil 10.ure pl'ecie8. "

J. H. SWSLlN, A~.
pa .rl, 24 Octoher, 1872.,

1J'ET .ÏJI1!c1o, m bekend
il ftltei, IftnzeDde

Dit ei«e"dom i. om
liju till WIJNGAARDEN, .apVV.lll,U

fruije bel)ouwbue grond;
BOOM EN.

Daarop illHllllOo.rd

~riefelijke .tSai,Ienlleb<)Q""en
I(OET8- pn WA
, TWEE GPOO rE en

bntun op de h, OS,re
o'erYloedige'l 't'oorraad ,oor

Het hui. leMrt een der
ten't'erblijnn van onze. ,oomal.mslte
uitatrek kende al. eene Iaoclkajirt
hdl' helder blaaQw water,
BBNEILANJ) "n rijn t'uulrtm..,n_
GOLVENDE HEUVELEN

i reude BRON VAN
,80() Extra Hanta.msche Hame~ Voor het buis
100 Do. Xapater Bokken, i 'YOI'1II ftn stoepen of Ten!'388ellil.

n BEOGEN nilMIJRTEN, 11iUI1"'l~n1llnnlll.T«ZULLEN A)p \l'RI1D4p. 8 ~l'IproDkelijkeD eigenaar,
Noyember &&",t., bi~ deo, de Paarl, De ,rond ia

Onder'gete.kende uit de Wd te BLOEMEN eD A...,.~""T
. koop, .erkrijg"-" ~jn. ,

J. H. WAt.l'~RI.
:).&j2.

op éen "er belliDgen der Tafel.
Sir SIJ;DlUrr SMUR BBLL.

onl!'eveer 15 AKKERS vaD welke bewerkt
. omtrent een gelijke uitgeb~,e~e,id is

DEN,NE-, EIKEN elt WjITTE
.,50 Iltra VttteKa'-er ""1Iea

- i'O do. H. Kaapse'" Se• .,e.
50 d.. do. Ieri.. . i•.
)! '0. 40. Slapsle. e. EHije•.

OP IlAAltDAG. deJl4 ]foTember &aDJt.,
ml lie onde~~eek."4I. publiek doen nz.

!loopen bl)~p.h!remeld tre'.l Behapen, BokkeD en
OSlell te Klapmute 8tatioD. Ze lullen &elcel'
prtllent z.ijll eli b,Ïel te vonD Uil de band .prden
,verkocht.

P. J. BETlEF, W.JD.
Paarl, 24, Oe' , i872.
DE VILUlUl$ FAun tt Co., Vendu-A4a.

I . ~ •

jc,. ""':c '" .: .. '



STATIONS. .:..
~

=
TKaT1UtN•

Kaftpstad ••
SZontrivier "..

n'Urha .. \V1!fl' 12
,Eersterivier. 21
Stellellhosch 31
Kl..pmuta . 42
De I'""rl 49
Lady Ore1 B~ug 61

AAlfltOM8T :
47Welliugton .• 68 10 IS e

TERUG

1 2 .

ei
III ei a ei..

6T.\1·IO~S. -;., .,f ti f
::s! ... :3.g=1 van:~ l& ste- - ---,1I._m. I u. m.

vIlIlTRI':K: a.m. , p.m.
Wellington •• 6 30 S 0
r'Rtly Or&1 IIr"lf j 6 48 3 18
PIlArI , 9 6 58 3 28..

16 '1' 21 3 51Klarmnhl ..
~tl!llenho'ch 27 7 66 4 211,
Eer_tt' Hivier 37 8 2tl 4 66
n'tTrh~" Well' 46 8 114 I) 42
Zoot Riviet 6~ 9 18 6 so

,ANKO~I~T:
0K all118tad 58 9 "6 6

VSE EN LÓSSE GOED BREN.,
!-

DQOR DB vn.tmR8 F.1URE EN CO.

oet. 28-.....lOapm11ts StatioD} Schapen
Bokken, vSirlJ, J. Heijnib.

~OOR s. 8. JUUIS BN co. _
oct. 29.;_Klapmuts Station, PrWden

Ezels, '"'Jl A. J. Boeman, P. W.zn.

1,D()(,B P. J. PI!lNTZ'

Oct. so. W'ellington, Paarden, van '0.
Htt,mman. 1

I DOOB i.. G. 8TEIJTLER

'Nov.6 ...JK1apmn.ts Station, Ezels. van
~ht"'Co.

,<
DOOR C. BJJCI.,

~ Nov. 25.-Woroe8ter, Merino
Ba.rry en Neven.

Rammên,

VASTB; OOEDEREN.

DOOR DJ: LmT, RBTtEF BN CO.

oct. 28.-Matjesrivier dist. Piquetberg, V~
Goederen, U. den boedel van wijlen B. P. F~
Burger.

,
t •
:

DOOR t. JL MOORE.

Oct. 3Q.-Kaa~ Vaste Goederen,
Wm. McleocJ. '

DOOR J. S. l\Al'RT.

Nov. 2.-Monfagu. Vaste Goederen, In

Boedel van wijlen J. J. le Bou%.

s e •. cl.
- 0 16 0
- 6 16 0
- 0 1 7
-1912 0
- 0 2 9
- 0 711
- 0 2 9
- (I 2 4
- 3 1 0
- 0 9 2
- 012 6
-"1 1 9
- 0 6 3
- 019 9

o li
4 11

8CBUl1mRlGTEN. MARKTPRIJZEN.'

I
!,
I
I,, ..
'I
'!

D..ondentllftll,lf! !'lehl1tme~.ttfl nllen op de
lelll.elde d.tome en pla-tull ,erkoupin.r

-::bondi'n 1'IIn het voJjlende ue, in.
dien: lIet ..jet te TOI'8I1

wordt gelost. ..I
Oct. 2&.-H. B. Pienaar, De Hoop,--eenl

ttD.ine Merrie met een oog. kol voor den kop,
11 jaren oud; een zwarte witlies Os, 3 jaar
oud, re~1' elip, linkeroor zwal1lwstaart.

Oct. 81.--iFz.edrik Bin.neman, KoopmanslmJ.aI,
iu het Distnld Piketberg,-een roode Ve,p.~
met een kol VOOl' den kop en een wittt ple~
ondeP da k~l, omtrent drie jaren oud. Eea
swarte Vaars, ongemerkt, me5 getcekend~
omtrent twll1' jaren oud. ,

Nov. 23.~uparus J. de Jager, Welgevon,
den, Afdeel~ng Riversdale,-«m zwarte Bul.
twee jaren o~d, regteroor wiukelhaak van voren,:
linkeroor 8n~.

NOT. 23 ......B. L. 'I'IUl dEll"Vijver. Bnft'élsdritt.;
aabij Ladymiitb. in de ~fileelinJC Riversdale,-
eeue bruin" lderrie met een zwart Veulen. Del
Merrie is omtNnt 10 jaar oud en het Veulen,
emtrent 8 maanden, niet pUlerkt, lange staartl
.ft steile ooren. i

Nov. !S.......c. J. Ooatbuij8en, Welgevonden,-
een os, z~bonte pens. wit voor den kop,
regteroor halvemaan van achteren, linkeroor
,"n~ Tan achteren, omtrent 10 jaar oud

Deo. l~ ......willem Wiese, Mdeeling KrUÏ!l·!
tU1:Isiivier, P~,....:.een vale Muilezel,
omf1oent 12 j$ren ood. ongemerkt, letsel aan zijn:
onderlip, IIl8t grijzen kop. omtrent 13 handen I
~, I

KAAPSTAD, ZATURDAO, 26

Va. id{t ~3 tot ha 25

438 bil. Aardappele". TI:\ tnlB. Il ,3
• leg. Azijn. per legger 6 4

69 lb. Boter. ,,.,r lb. 0 I
k leg. Brandewijn, per leg 19 12

Eenden, per sink 0 2
~iïeren, tleJr lUll 0 6
H... erser ... 00 lb. 0 2
'Hoenders, r stuk (I 1

22 zak K.f. per 16 zukkeo 2 1
KAlkoenen. per Btuk ,0 ,

1 KaInren, per Ituk, 0 12
6 be. Koren, per 3 ba. 1 . 1

Limoenen, D. 100 0 2
23 be. Mil~.1>8r 3 bnah. 0)8

667 Ib Rozijnen, per lb. 0 . 0
185 bs. Uijen, p. mud. 0 2

I

WoenRdag. 23 Oct.
Donderdag, 24 do.
Vrijdag, 25 do.

Karren
do.
40.

I

8lIIPPIlfG INTELLIGENOE.

Het bell\n~iikste berl!!'t
dat de heer Molteno als
leden van oos eerste Minister;e
zen. Het is verre van zeker
kozenen de hun toegedachte
aannemen; maar doen zij zul
wij een Kabinet hebben, da\
even groote mate der publie
ning zal genieten ala eellil{ ko
terie onder OOze omstandiCThpfI ••nit
yerwacbten. De' keuze IS
kundig. De heer Molteno
genoeg niet enkel lieden lot
partij behoorende te kifzen.
van Commissaris over Publit'ke

en Secretaris
bood hij respeclivelijk_

C. A. Smith (van King Will'
GJanville (van a, IIhaJi:lsstad)
Oostelijken, en beiden ook mann
het laatste oogenblik con~E'quf'n
der. van V enntwoordelij k
De mannen van arahamsstad
dus nie' op eeTie nieuwe grie'fe
Van de vier vakante plaatsen j
ltDeot stelde de heer Molteno
ler ~e,chik king vlln vertcg-enw
zuster-Provincie, en dat wel Il

Sprigg oC Ziervogel, die door
zeker deel der Oostelijke n,,:rQ-<l..hetOnVl!'f-
zoenlijke--gebrandmerkt als Wes-
telijke bandlangers. verraders ner Pro-

I "~lIcie. maar van vaandeldragers Ooste-
'lijk ConRrvatieve partij. En' ambten
Iwelke hun weroen aangeboden zi uist die
waarin de Oostelijken het meest
lell. .. De inboorlingen-kwest'
geen Rllllpstadsch Ministerie wo
pen en naar eisch behartigd
eerate bezwaar van Grahamss
in,oering van Verantwoordelij .Bestuur.
;En zie, het beheer van die zaak' wordt een
pcht Oostelijke-een iogezt' van de
~etllersstad-den redakteur van Settlers-
bijbel - aangeboden. Alle trt'gelen
welke door de Regp.~ing worden ,.',"nrm'"lpl
~n betllekking tot passtelsel,
,eedieverij, relatien met st
~uiten de grenzen, zullen alk
~ijll v~n den man, wiens ga
1~9eT1w'erd doorgebragt in een h,,"'I"Il.,n
<postelijke gevoelenS' daarom
qiet berekend aan zijne Prowi
~oeD, wje dllll. r
.\ A-ls het tweerle brandpunt van
~lange~elling in de politiek

~

Doemd het bebeer der k
mers na de inboorling-questi:e
derwerp dat zoo jZedung en'

, n strOOIll vall Oostdljke welsp'r'l,eIHltlf
i~ het, Puleruent aan bet vloeijen
,allfui.t zoo'ele ar8'u~DteD ten.

I

TABLE BAY.-ARRInD.
oct 19-tady TlU1Ier, bk (of. SaIcombe),

430 tons, S Vincent, from ~'ormoSlt River
16th Ang, bóund to Falmontb. Cargo sugar.
.Put in fop n+lical ,aid.-Anderson & Murison,
agents.
19-Aretunl, so...t (ofLiverpool), 1,397 tons, ,

C C Smerdenl trom Montevideo 5th Oct, to this
port and AI~ Bay. CalltO coffee and mules.
PM88Uget': .r 8tewarl. Brings a sma.l1 mail.
.....:.J &aright ~ Co, aS{ents.

19-CathaJtina Marie, Dan ach (of Kolding ),
99 tons, li c,rnett, (rom Algoo Bay 15th O<:t,
to thiá pori Mth deals (original cargo).-Poppe
& Co, agents.

l~edo"ian, sh (of GreenOCk), 627 tomi,
R Hndson. frpm Glaagow 27th JIlly, bcund to
thia port. _fQr_ orders. Cargo coals.-Hamilton
Roes &; Co, agents. ;

19-rLuna, seb (ol Cape Town); 42 tons, C
John80n, from Sandwich Harbour 2nd Oct, to
this port. Cargo oil. - Barry '" Nephews,
~n~. .

19-Annie JJenn, seb (of Cape Town), 50
tonII, (rom Mosael Bay 15th Oet, to this, port.
Cargo general.-Jamieson & Co, agents.

6:l" Reports passed the NEH'~an schooner
Ma~eten, 7 miles we&t of Mossel Bay on the
17th Instant.

Oct. 23-Golhland, se st (of' Beith), D43 tons,
James Brander, from DartmOlith 2-l,th Sept.,
bound to thiB"port Md A~ Bay. Cargo
general -Anderson'" Mllrison, agents.

23-Knysnn Belle, sch (of Cape Town), 66
tons B. Carstena, from Port Nolloth 14th Oct.
to this.port. Cargo copper ON, &o.--Jamieson
& Co. agents. "

2S-Lord oBhe Isles, bg (of Cape Town),
147 tons, R. JeaJO'" from St. Helena 14th Sept.
And Port Nolloth 9th Oct. to this port.

24-Je&Die Louttitt, 492 tons, Á. Murdock,
from London 15th Aug. to this port. Cargo
genenU. .

24-Lilla, sch 64 tonI, Thomas Boyoe, from
lebaboe 13th Oct. to this port. Powder.

24-Florence, IICh66 tons, J. Parow, from
Port Nolloth 16thl Oct. to this port. Copper
ore. 3 Passeilgel'!l for the Cape.

24-Mangerton, hk, 323 tons, J. M. Stran-
gles. (rom SimoDilBay20th to tbis pori. Bl\llast

25-Law :Poh Jim, 3.masted, sch,;N.-G., 290
tons, L. Cevit, from Montevideo, 20ili Septem.
ber, to ihis port. JWla,st. ,/

TABLF; BAY.-S~.
Oei19-Icela.ad, SCost. to ~ndon.

19-&xon, R lf St, ~ Southampt<ln.
20--Lad, Turner, b¥, to Falmouth.
20-Virgiuie, bg, to Algoa Bay.
23-Arcturus, BC·st, to Algoa Bay.
28-~ hk, to MAo.ritWs.

ur waren.
nen zich

beroemen.
het Parle-

de helCe

".n onun ervllren
LhBn81alln bet

",."ra.aL--L""nnag werd alhier
ultl!cl~l,l.lllr:ejronnet!l'jjeKt!rk het NocM.

~ttllegoH!ltal~!I~Ode groote bezig
l:amroerlalloell) was <le

lIA,,,,,..IiH,_ QmataiJdigheden
OVf!r[~II.d ~ezel} \'ab de dringendll

nleuw~ kerJs te bou weil,

.,.:vteeolrde.zou
het K""U""''''''''''
te wmden

.I1mltalbetb,en-ten

wsa per L GRAHAMSS'l'!D.haven Wllten vervO<!rd
h""lIh."ttli,,,t1.. zeide dat hij in een Ba.ptisten Kapel, in de Billa~t, ~ g&-

eeo zijner reialalrken den giroel.ll.eu !ikoollli'111()()rdim Ed. George wbod voor £7:>0.... ... a_.u_ had gezonden om dien ~ o~nen ~ OlD er eone i.denominationel~
met het 2eld daariu te vinden. De voor jonge dames van ~ makeA.

'0~U~1I11g1~1werd wed.r onder borgtog~. ritsl.gen ~t
. f" . RIVERSDALt.

I' >-'

DBRIJ~ER8liIlRJt "AUltORA."-~n d~rtigial
dezer Kamer, benevens een aan lal dam~,

ecl,tlren'lOf;llDenz. der I~den. bra glen ". Donderd.g .
den b.er KOlter, in de ILangtatra4t,

ieD.08l{lijken &1'onddoor. lEep hperlipc
versohaft, Ien de kame 'IV netiea m~'

"merd. Nadat de Ian wl!llÏjren&all d. voOi.
nalBlu~ne keurige spijzen &lIe regt addeD latfjD
",Ai'ltlI·•• :r..n werd met de lI'ewon. tOd Di een aan.

Natuurlijk kwam eerst .M, de Ko..
aan de beurt, "etker gpznndh< d onder h!t
vall .. God sava th~ Queen" wer 8edrook!!l!.

Ve,lIlil~I",.nRwerd Gen Loa~ ingesteld op den K1>niiiil
.l'IeQel~laI1Qell'.wek, door bet ""WIe NeerlindeOh

werd gevolgd. Verscheidene to .Un ..plgdfJI
op elkander, zoo ala die op den e~ Kost«,

op de .. Dij:ger', A ora" op 4e
Presidenten Brand en BllI'ger...

e~ll'eu!('e·n.: en de Hollanda Il taal, lf'e
ge.stdrift wfrden gedronken. Voor.1 dtW

• J. Brink, den ~.acbteo secret,ui~ der Klt.met,
heer Behnftlutll, twee der met's~ verdienaté-

viel eene bepaalde cvatie t~ deel, $a
bOOll8tgenoegCflijke uren te beb D ge.let$J,
bet Keul ..chap tamelijk IaAt i aen Da®t

Het bestuur der Rederijk,rska er ¥erdiellt
hClOhlh,~ lof voor de wijze waaro het vrielHl-

brceden:ill onder de leden der lUmer ,,~t
kweek.n. ,. '_

, J'
VANDlEREN. -JeremiJaAMc.d.ulile
In beL Policlehef'l besc_hllld'gjl.

wel ks borst beleerd was op II. Z•.
de Parade wre@daardli 1 te hebbtln
Hij pleitte niet Ichuld~g.' LUi,,-

verklaarde te hebben I g,zim, dat
op den hewnsttn dag, d'"

bali twulf ure, . in ~Il~ kleiDe
, zijo arm paard, welkt bor~t. vreelllthjj[
was, 8Cbandelijke "ijze mi ...

Sulhvan bel(racbtigcU
geungene ~g n,tot in, waar-

om : Als zijn paard niet wilda loopen, niet hilt
regt , het te slaan. Wat WI8 h.t int 1'8n e'ute
zweep, ala men die niet mogt ~b ikeo? lie
Ma'ietrast, die bij toenl van de ishandelillJ
getqige was geweest, waa, eehrae, va een .nd"",
l!evOl~en, en veroordeelde den gevang ne tot &ene
wet1kgeyangenisstrat of toi de bet.ling eener boete
van[lps: De boete werd betaald, ech r .,illt voor.
dat pé heer McAulifl'e had te kpnnen eg'eveu, dllf
bij ~)l appelleren op het Hoogo 0 egtebo!, en
dat ~ij liever had gpzien dat de heer S ragg, Bragg
oC~a~g, of wat zijn nsam ook Qlogt Z'jiD,wae te
huis) g.l'bleven.-lJlt ia iotusacben e~n, ,~de let
vooe <tie lui welke hunne arme paarden ~oo schande',

. . lijk mishandelen. Voolal Male'Jers en a~dere k.leur.
oude Jufvrouw op hare.scblUerende . toe lioK,.n sehijueu daarin v",maak .te sdbeppen. en
en..ontrukt ~aa~. het .\~raad, met .een nlt'1ep van, bet ,iS: te wenscbeo, dat ge polieie ~oórta&u ~l
l)ilJdaehap ~,:tZIJ.~t dierbare g!80henk va~ ~aren deg~nén, die' zicb aau het afbeuleo vlan Itoibmt
~btge~oot I!mdellJk te~ug bl!kom~ had. m Jon.ge , dietjn schuldig maken, zal inpalmen, osjdat zij 081'
. lAdy' droop, zooder lets k zeggeo, heel y,oQrug' verd,ellste worden gestraft.
tig den wiDkel uit.' , ~j ti>

DJ: DIAlI(iÁNTVELDEN.-V~ daar il Ulet d~n' post K~ARTEEUWFEESTDER NIEUWEKBRft•..,.Motg~
van ~onder~a!t al he~1 wei.llg D,ie?1I!'1ontfaBgen. ia ia: de Breeltraatache Nederduitsch GtpfortDeerdé
Op la dezer ha.d ~q landirtirdó]lIuvJnIC pl)ats op lrerl4~' }<'postviering ,an bet vijf en.t~in
b~t Coleaberjt KopJe, waardoor een K8ffei werd • I " .' • • I
gedood. E~n blanke, die in een der in8tbrt~ode bfs~ao. dier Kerk. Het lal dali JUI.ti ~6n
claim8 aan het werk W88. wenI tamelijk ~'tlrn8tig eeu~ zIJn sedert dat gebouW' aao de 'dIeDat
beteerd.-I~ de zaak \'an BrookB "6 Bteijn'1;ktref. Heer;eo werd gewijd. Dr. Robertson, I die aan
feode het elgen~OmJJregt op een diamant ~ 164 inwijding een 'II'erhaam aandeel had, zal morgen
karaa£, weI'd ult8]lruk gedaaD ten gan.le wau .'. ., ..
eischer, Yoor '£';,-]jJ.n b~dienge von de 'Jhreren pleg~gbeld lelden, dIe ~r Indr'llk"ekkend liJn
Harvey & Co., van de lf De", Drop Inn.:! wis md Wegeull gebrek aan tijdige kenni$lleving kon.
eene hun toebehoorende, som van £130 op dep 1<J0p geen: speciaal koor .oor deze gtlellenh~id rellefl~n4
gegaan. lJe man ginll doo~. onde~ den Ila,,~ van wordFn. !Mt koor d.r groote kerk heeft
Mooro, en men dacbt, -dat bIJ d" WIJkhad ~enomen . t kil:' kt I dl
naar de TraD_taaL-Da beer Smythe htelt te eeDl~ ~ u eu ID~wer en za e mó!lten
Waldeksplallt diamanteu van 115 eli 131lkaraat de 1,ldJnIl un den heer Wrigbt en ,11I.'J;£t'lul'.ri
gevonden. !' Wolff (bijllealaan door deo Or~eli.t der
EEN GROOTESCHU1nt 1lFll' EEN BOEL NAlfEN.- K~.r~1 d,,~ ~r S. de Kock, die he.e k~r bij

Volgen! beBjchrijving_;in de GaztUe van Jtjlteren ,,!~Jdlp~ dIngeerde El? sedert de ,tlchtuw der
90ert de op ]Ï)ongldag .. n den Zeebreker Iled~eer- fl}ne, diensten graLIl aan d.e gemeenttj yerl

Ide bandIet den volgenden nAalll:-Ben ~icholll, ultvotreo .. Het Prog:-am~a '~ al. volllt :l-Door
alia.& Petrus Samuel" ali(UI Ger~ wan Wij~ alia, koor I kyrie, .. T .. elv th SerVIce, Mozart;
Jozef Meijer. alias (;ol1lelis. alias Dolf Both~ alias lZem~nte; Psalm 98: I, 2, 3; door de '~meenl~
O.briel, aliaa Mozes) alicu Henry Brc.w~ ~'1llias OeZ. 91 : 1,3; d()(j~ bpt koor: 80los

Jurie@, alias Corneli. Koopmarr. .gen' 27 Openlye the Gates •• E~ther, W; B. Br~ry;
1863. enz. enz., werd hij te UiteDhag. Yer· bet kflr ; Chorlu, GlOria, Twelv th SerYlr, At.ozart
d '\Vegena diefatal, pa:1chui8I1raak en .ndere door ~e gemeente; G.z : I, 4. Er zal :If~ene 'pe

mum'IGen tot 35 jllar ~o 9 maao~n dwang~rbrid, claJe Ikollekte worden gehdudl'n. Datl_p'Jt 0lI8.
19 .onnisseil en ttH ..:roegere d~rtien Imm~r8 men had .oor' sulk: f'1'~e kolle~e ~n

den ruil', en telt tocb niet mQer dan 2~ J'aar. go?d I('n g"past doel kunoen VIuden. ¥et 11

lZeboren le S"ellendam, i~ 5 voet 6f; duim ~rl.e,,~nde acbande ~at de BoveDk.erk ".. Geil 2s
heeft bruine o0glln, krulachtJg zwart haar en ~rmg bf'sl.~an nGg D~et ommuurd I•• e~. deo kelk.
bruine g.IRatskleur. HIj iii metselll(r van gangJr bl, voortdurong al het WII/Igel~e daL er
L; £5 er. billijke onkO!'ten worden nit~loofd om h4t gebonw heen wordt gepleegd, el pn Zondag

zIjne in heobtenisneming. li oDderlden DeU! wordt restooteo. 'Vaa m geeDe
KW' "T 'v das d W n kollekte gehouden om teu wiJle der w~ltoeKelijk-
ING rLLJAlI lf ÓWN.- an r '\Ver. oroe 8· heid do kerk in te sluiten? ZAl het overleeu aDdere

nrlK", rle~ .teleVFl'~!'dfhdet"vol~ode o::;mel: ~7J':v~: 25 jareo er DOg even erbarmeltik: uit*en om de
Out! srlVl~r rIJ.~g nlven e g~v en e '. Nieulte Kerk P

l'efU'Ce, soldaat biJ bet:32ste regiment; de m~ "'aa
~e\lert 14 dezer germi8t.-H6~it, .ook een 8il~~t, DultBAN, 21 OcTOBBR.-De oogst iJ 19onnen en
peert Vnj<fag avond Il~poogd Zich Ib de BufMmVler de lan!dboul1'ers lijn bfzig mtt mallijen. Het gewlIJ!
ta ~FrdrlnkeQ'-Te Oost Londen ~n boot ~p de staat ,eer goed; vooral de hanr, die uhOOI.oo
rohtn ge.laglen en. verni.eld; de J,,:ding 8uil{er e~ veel z.1 opleveren als verleden jaar. Haver i.
~ndt're artikelen bescliadlgd.-Krth zegt 4ft hIJ reeds tie Zwartland verkooht voor 3s. de dri~ bushel.,te
bezit zal n~men nn Monislsnd, de twist wqrover worde~ IIfgeleverd te Mlilmesbury. De jloellen be.
een der oorzaIken nn den oorlog iJ geweest.: HIj t..len zeer hoog arbeidsloon, 28. tot 2+ 6d., met
heeft b~t OVe..,,,,onnen;zegt bij, en waarom zoh bij kost ~n vier malen WijD per dAg, voqr lederen
h~, dan niet bewonen? De rest van Tamboeki!alaod "nijde", en 45. Fer dag Toor iederen m~.ijer. De
sal bij aan de Britscbe ~gerjng oterhandiged,.-In heer Qije, nn Tijgel'berg, gebruiltt de maaimacb.ioe
een partikulie~ sehrijveu uit ClarksbJiry wordt inedev in dit iaar. Hij beeft zijn grond daa"C>or gereed
gedeeld. dJtt een togt~ilger, met Dame.Bones,; d_POr I!emaa~t, loodat hij zijn gewas m.t de blye kosten
de inland~f' door het b-pofd ~hotrn 18. De aan- 1111 gemaaid krijgm. Het ia jammer, da de <lIld.re
leiding tot dien moord !ordt niet genoemd., IRodb~nwers ziju voorb.eld niet volgen waardoor

SIR LOWRYS PAS-E~RSTBnJVIER.-B[iikeDs': eeDe zij 98fll zouden WIDDen en meer On bankelijk
kennÏllgevmg in ooze advertentie·kolommen j ver- zouden zijD VIIO de arbeiders, I!ie meer '\'a de boeren
schijnende. zat men we~dra at.oomtranspoft b.b~n tracht'n te verkrijllPR, d~n dezeo Imnnen betalen.-
tU68chen deze 'Ileide (llaatsen. De wegl()coqlotlef Zes ""agena en ééue machine zIjn Ye~edeo w.ek
"an de Ka_p de Goede 1I00p ~~m T~sportfPut- Daar de Diamant,elden ~er:r.onden. De wagens wIlten 1""·__ ......._.
sllhappij zlIl op den 9 N{"ember ID werkIng ~orden ~laden met de machioeiie. De macbino zal "'Or.. .iia~.re.
~~brKgt op de" hoofdweg tusscben het Statl~ ~ deo gébruikt 0. waler "UItde •• claim." te pompen, YOl)l'i!'eYI.I
Eersterivier e~ Sir Lowry., "1\8. De mll8tsc~p'pll v:uilni~ enz. weg te brengen. enz. Ik .'meem dat
bie.1t uan om ~olgeladen boel'enwogllns a.chter,hallr de mllchine, alTorenB ze opgelet eu 1181het werk
I()CQmotief Il8q te hake-n en noar Eersterivier te ill. h~ren ondernemenden eigenaar'~deo, h.n
ttekken of de produkt.U op barl' eigene wagetis te M:cKt'nzie, ruim £6000 zlll kosten. ij "etaalt
ladeo e'n te Wierneron. ~ In heide lIevallen 1joi'dt TOOr tiet wervoer alleen £600. De .chioe i.
slechts belllling geelftcht 'Voor het lrellVi"t der wl',fcht: ge~o~ van den .heer ..Turner, van d e plaat~.
De bcerenwog~lIs indie" 'rol !teladen, worden" 1'1r'J HII beéf't sedert dll'n t~d eeue Inden kocht, ~
getransporteerd. 'V BUq,rte juichen wij deze o~d'r. morgeq vllfl bier naar de Velden zal orden ge-
neming toe ~18 ber~~end I een uer geW'ellsCAt zendenj om aldaar te Wordell gebrDiktim ijs te
gerIef te vpr;c~afl'tln aan onze 0ge!bergsche b~e:n. makeo';"'Eeu t~n8porlrij~er hed\ mij een ~rief
Nll toch zijn dlejzenell b1Jnoe~, dMlprodokten iVoor geloond, dien hiJ nn ZlJIl ZOOn fall d Welli,Dg.
Kaap.tad opb~ngen, vefpli!tt zich of het gema!i 9IIn tonsché statie he"ft onbangen" waariD ij ml!ldt,
Spoorwegtt1lns~r~ te ontzPlrg.n en hUil r6008 IICge- dat Ila~ did statie 70 wageoB aan be~ lade zijn ..oor
milt vee veride" te ..ermbejen met een ~gt 'baar de V.llIen. Scbapen komen nit bet binDe land op in
Kaopstad Qt 8n[1_r8uit te. sp.nnen t. Etnteririer, I groote poeveelhe.id en in Toortrefl'elilken staat. Het
w,al voor hnn ItekVl'e wti~ig te ('ten valt, tn ~aar! w«!ld Btllst frUl. Oe heH van. nlHk ~e.ft ..er,
te w:acbtfonop de t~rulliom8t, hnnner wa~ena :Jlér I lellen "ee~ asn KlApmuts Statie een *rOt'p nb
tr~in. Bedieoeln zij ziODtecbtllr 'fAn den wt!lZloeomó-! omtren~ 1~)() schapen en 200 bokken nrkbcht. De
tiel, dan kunn~n zij h~u v.et! laten nitrosh~ ~n I bokken ~haalden 20~. en de schapeo HS'I elk -De
gr~zen in het "'Ijke wer.eld ;ooder de kloof.}, IIn hflt!r D~rk ya~ NI.k~k hftf't de plut." CI~ra
konnen zij de t8i'ugrels ~n",ardtn toet wolm!B~t Allna FjODteln, aan T1Jlferb.-rg, van den Iheer Dlrk
versche spannen. De máatscha')lpij is voornelilr$S U's ge~ocht .oor £1550. De beeT 1>00ald800, die
..oorloopig slech!ts een trein put dag heen en ter~1r te de plaa~ •• Joo8t_e~b.rg" van ~eD h~er .Beliers heef,
vervoeren. lJoelft wordt zij lIeDloe~ ond~rsteISn4, ~~kocht, beeCt JUllt 12 .trul~.oge.1 In \loortrefl'e-
dal1 legt tij meet rids pet dag af ea ontbIedt '\des hJk!n t¥8t~nd ontvanl1;en om d8l1rm~de een. boer.
n~d8 uog een l"omotief" derrJ,te Ibtglonen.-Corrapondenl.

, I

,

PREEK.aEUli'1lJtNOP lIIORQBN.-Groote Kerk:
morgens, Dr. lleijl~8 ; EnRlIlsch. Dr. Robertsen
avond., Ds. Sto!glI1ann. Nieuwe Kerk: '. mQ,r~"n"
(viering van het 25·jarig bestaan der kerk),
Robert.on.
DE HEEROmy lOHANNU TRU'l!Ell ia 118nws4eld

tot Landdrostklerk en Vrederegter voor bet diatrikt
Jacoil8liaI, in den Vlij8tut.

DR 109 MONTinDEO MUILUJ:L8, DODderlla(
door den afslager, deo beer J. J. Hofmeijr, .erk~t,
deden van £9 lOs. tot £16 ss. of ~mlddeld ~l 2
per stuk.
DB UITENH¥OSCRE STEDELIJXtt Seoretaris '. is

geen man van het &avitet in modo .eo h~alt !leh
meoig .tandje op den bal•. Laatst ontnng hIJ op een
dag vijf uitdagiingell tot 8"U vele Y'Uistgeveeht.n.

ADVO:UATHpDGES zal 4e reeks !eral~gen ,an
oitsprakeu no' hea Hoog Oer.gtshof, die lot lIog
toe werd uhg~vtln dOOl'J AdYokaa~ Buchan&n,
voortzetten. ,

, >

DE SPBCIALÉRI1iGSntlGADERlNG tot hel v:er·
boorl!o 'Iln de k~agte tegen Vs. Kotzé, van Darling,
zal Woen8dag iq de aerde week van FebruarIj zitting
bouden. '
DB SEPARATisTIScHEPM'lTIE telt reeds 10,154

naamteelenlUgeo. ~n er komen DOgmetro Gotde
brandstof bIj de:dnurte vlln steenkool in Eugela1id,
werwaarts het kostbare dOCqmeQt weldra woi'dt
verzonden.

l

ADVOKAATDIE WET. te Kaapstad geboren 'en
opgegroeid, en t!bana kal'ldirlallt voor de vertpgeo-
W'oordiging vao IGr~hamstBd in het Lago!rhui8. gaat
door Toor een e~tbnái .. tisch Toorstander van se-
paraLie. '

PLOTSELI.O ~rERl'aJ:V.lL.-De lIeer 1. T. Geiier,
de algemeen: geapbte OnderblLljuw, werd Donderdllog
namiddag ongesteld en wua gisteren svood eeo liJk.
Zijne ongtsteldhHd wa.s, nAaf wIj verm,enen, eeue
hArtkwalII. I

lo DOOR IJVE~ BiLOEJT DB KUlIST" voert aan.t.
Dingsd&Jr uoltl0P lIieuw op iu de Odd-Fellow's
H all, PIelUstraat ,.on 'Kotzebue 8 beroemd toooeelspel
.. de KruIsvaar ent verrojkt wet d.. aanlokkelijk-
heden vali een g oot ballet. ,
RICmlO!IlD.- e Era meldt, dat op laatst!. ZIltur-

dAe:•eue pubhek~ bIjeenkomat van ingezetenen zou
plaats hebben. 01:0 te overwegen, welk onthaal dim
Pre!Hd~nt d~r Tr~"8vBIII zou .ordfn gejle'ffn.-Eilo
buis. wanvoor ~,r1~d,," jallr slechts .£435 "'" ge.
bod@n,was thao~ verkocht voor .£600.

Ds. HUGo, Z~i t de BloetÏJfonteimche Tijd, die
Zondl\jr I". le La 'ybl'l\nd .Is plaahehjke leern.at der
Ne I. Ot>r. Go eellte zal, wordun illgezegeud,
preekte Zooda!;! II· &Jb,!!r, '·oor eeDe Trij aal,zien-
lijkft schare. Del jellgdlge lenaar ~hljot over het
algemeen overal ~T1j wel ,ol~oening 'u geven.

HAYOVEIl.-O~ dp.n 16dlln dezer overleed de heer
W, Burger, Vl\n lZe"tnfootelll, n.. een kort zlt>kbed
van a'echts ach~ dagen. B~ bet elllde van verl~.
den jaar werd hij~tut dlaktn ~Dorllesteld lIan de vrije
rtemeenle te Hanover. Hij is het tweede lid des
kerkeraads d"t ae gemeente, vcrloor bInnen diio
tijd valJ drie jal'¥l.-Co'?,spcmdellt.

Ev. LUTlIlffiSChE ltERK; STltAlfDSTRAAT,-Wot'nê.
dag Wtrrt In de v~rg ..derÏ'ug ya,. den Hrelldea Kerke-
,.""tl dier kerk otJderhr)j{ gekozpn de heer
Munnik l\hglltraat Villi Tulhllgb) in
pluat. vaD deu oud~rling, den beer
Wabl, ell tot hter Berg.h (hprkoze~)
on de tli'er S~overen, ID plaats vali
den heer Jantien, .
ZELFMOORD

een Kaffpr
bij den he., J.
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met een riem
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zij ne vrienden
weiDig ongesteld
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£220 6 0

85 " 6
33 13 6
1 0 0

2 " 0
1 0 0

' ... 35 8 0.. . ... 18 18 0
Campaan .an GraaB'.R.ioet J3 11 0

Oranje VriJe-_.t
4~19 9
I) 10 0
8 4 3
3 s ij

8 15 0
2 0 0
2 0 0
3 0 0
2 10 0
3 5 0
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lO' 517 8 0
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10 9 Il
j 16 0

27 0 0

20 0 0

H tO 0
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I....'I.. ....
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StegmanD,Adelaide .:: ; :
Huel in Holland... •.
hr. Reioeke vau S"ellendam

A. na Velden, Nat&! .,.
J>aGaltedorp .\.

M08a·tJlllai .- ••• •• .i-
AlaarBr'oo~n. «le beer dn Plessis .i.

ge~lleoteerd :-Faurt• .0. •.. •...
leoolleokerd :-Bde~.

Peoll~~erd 'Per h~
,Cradock .. • j

Geref. Gemeejl_
.. '" .~

'Geref. Gemeeote 'u··t ...,a H. .Corma!c~
'fca_nlijke (let;.

t&<JBur'~erId9rD '.. i
Gelef. O.meente '-

.. .. '1
qJll:em'I8Dte te Middelburg ; •~

U.I'<:jJJ~lItilante Middelbllrg ... ,
Geref. Oemeente' tt

.~.~

.1 10 0

15 fI 6
o 17 0
13 Il 6

25" I 6
65 8 6
o 9 0
I 0 0
8 16 0

182 12 0
iO 0 0
[)5 19 8
65 13 9

17 7 7
:I (; 0

25 0 0
25 0 0

, _£1l9a 12 3
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van bet s
,u .122 10 S'

12 9 6~,
17 17 0'
10 17 6.
26 8 0;
7 0 6,

15 6;
.fill 4 6·

58 6 0'

70 0

o 6

.£239 10

86 10

Totaal .tIS:!l 12 9
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1621 12
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" TENDERS ror ~ aboye SBA.RRS will be
'recei~&d til~ ht NOVEMBER. 1872. addr"-,ed to the Cashier of the Stell,eobotCh: Bauk. :
By Order of the Board oC DirecIors,

WM. HEROLl}, C..hier.
Hlh 9ctobcr, ~872: ' " ,

I

I
f ~
[

~,

iMAT ,
. " 'I

DUT, PIQ~G.

, In dl'lJ Boedel nn wijleo B. P.Ulf.
linGR. en oVet'f8ble'ene I!chlJeuoot
BIlu. JOluJuu',M.uUI8. '

I '

.OEVfSTIG

De W~IEd. s. '",r, II.U •• U,"

l., Jl, RRG.'
i" W A !'IIOF.Rs9ii.
". !{. A'DRlld.

N. ?1EYER.~'
:: J. LR' Sm;:Utf,
" J. . BRiOWN. '
" J., ~STIUJTLE,-
" M. )hY~A'RD. '

f Auditeurfn. . .
De '\ elEd. E. o. A$PELUfO eo W. ij.BLOU.

I ~i ~;'. ~~& ~

:BltANn_;D.PA*TEM~NT
Voor het IA"urereli; van :Jl"ll.IU ~ Losse G®r}.frUl tegen

i verZie, of lell:ade dOor Brand~ :

T.rief y•• Pre.iQ per Jlot.

to,' deo &edel 'fan Wijlen
JOHUfl!lEl La

Op .aaD~al:28 O~. 187
TEN 9 URE A. M. '

VAN DE LOaSEOOEOEREN tot deo'
tll'l bt>boor!,nde. he.ataand~ i..:"'":

1) Kar. en W IIl[enpaari'en. 2 Mlrrlre,
i KOE'.250 i£.,rino Seil-ren
30 Bokhn. 2: W.~fl1ép mpl.l!t.
2 .pan Tmge. compl t.,1 rpI" J1lkkElÓ,
1 ,tel Vela.Hen. I ad~l eD Toom,
Gra"en,. Pikken ~ edel' Boerderij

ecbap, "/

1f1JISBA.lD BN .."OIBUIS GlBDEI~ .

£360.000 0 f

27.060 0 0
60,700 ~ 0

. . DxpJtUUll!lf :

Oe ·Wel-Ed. ti"eeri W. C.
JJ " I. Jl. H. v.

.J. J.OP ZA " ".. ..
Voorzitter •

C. J. Maullel,.LWl'
S. Solomon,L.".,
;r.u. VlO der Byl
J.,R..M~aanl.

"
I'

"
"zooals vroeger leady~IJ1;e,erd,

Ztl e, eiePluts nlJe wOI·.e.
f. ZEKER STUK GRON.

lelV' No •• 22 en (5.
N0l' 23, 21 I!n (6, al, per AI.,.~ml!ene
bee Dorp Montagu, groot een
Roeden en 96 Vierk. Voell"n.
plant met omtrent 9.000 W I"''''Y.''''U
dene Vruehtbonm.tn, an~e
etaat een gerieflijk eo bech
me.t gt'ooten' Kdder, Stal, enz.

2. EEN STUK OSONU
en brhl'J,.ende de o"erige
NOlI. 23, 27 "D .6 ale
ka.rt en. lijnde ó20 Vierk.
Vitrlr V~t~D, beplant mel
.Wijnstokken en ondel~sel~ei,de~!je
boomeD, alle. in "olIe
een hecht en llerie1lijk
enz. peu EizeDdommen
beid áan Kapitalisten eli and-re (tie tich tflllen
&Bobi,dt, daar de vruchthaarh,i,' ;
vaD deo .rond van Monta~ .
thans zoo welbekend is dil' nm,Kl'.,+il.i
is. Gellot'!r lij hOl te melden,
L. RoUX' ,eor eeue r~eie
Wijuoojllten befft g-had 1'''
,erel'delij k . ,er kocht werdeD
m:irlLtprijzen.

VeTkooping ten 11
lilJerale BeDDs zal

G.

JJ J'

"4tn Volgeladen Pro4te Yer!vo~rllntU8scb!!o
,en: de~ vott van den

i· 1"

"A.UDlTEU1I.E~ : .
'De wa.sa Heer J. J.

S. V.JLLDl &0 Ir,

.dm ti! velde mand,. oop,t .,.0
51 mud ~ezaaide Bavez,
ltmQd~.
6 mod KO'I'en,
1 Mud G.nt,

en wat yerder len JI•.gt1tlJ...... tkoopiog .. I
iAPgebodeo.

VeneTrcAingen zullen 'Worden tJmckaft.

Zeg het voOrt I Zeg het voort I
:r~VL 8. MARAIS,

, Ex cllt~"r Oatie!.

De heeren De Lint & BeUel, ~1'
. I

NIEUwE 8:0EPEREN~

" "
i Agenten in de .
Bredasdorp, De bhr. Barry,
Beaufort West, De Heer A. I
Burgersdorp, " F.
Caledon, ,,0.
Calvinia, De Heeren
Colesberg, pe Heer D..
Párling, "M.
D'.Urban, ,,·F.
Fraserburg, "H.
George, JJ S." C. Gird
Graaff-Reinet, " F. K. te W
lIeidelberg, De Heeren .BarI!Y en N
Hopefield, De Heer A. G. !H. ~n
~Iui'ray~burg, .De Heer G. H. Memllg
.'fdalmesbqry, Malmesbury EJ!:. Kamer
Mosselbaai, Dé Hh, Barry, Hudsen &
lf.'onta£l'u, - De Heer D. S. van der
4>udtshoorD, De Heer G. Reitz .
Paarl, "A. J. pecker
l>i ketberg, Jf J. Zoet~
Prins Albert "
Riversdale, " W. W,ite .~
Richmond,,, ~ ~
Robertson ., J. S. ~wil, ~;
Simonstad, " Pr J. lllugo ~
Stellenbosch, " J.'G. rtfader • \
~welleDdam, " De Ed. ~r. J. 1,B.~r)'
'1;'ulbagh, .. B. J. die Vaal 'i

Victoria West." J. ;i\dams . 1
~ ellington, " P. J. P~ntz, J.F.~n.
Warcester , " J. Linrl~nberg. ;;
Wijnberg, " J. D. ~ieter60n. '1

i~ ----:. ~
,Stbaal VlD PreIDieR per £100.:1
i

.lCo.
McIntyfO
. Fryer
Plewmao
Kidgel'
G. R. Ba,,~
T.ylor
Slnith

Art. 48 'Bn de Akte .an
biJ due: kennis 'rrpO'AVf'n

AllltelJ!leell~Verg.dering van

ij. :, I ... Pt"tte Lei~.n;
. " e,~

I daken. p Q~ i

I m~
j i:: --r-""':;- -r -,-

1. ,wOOlbuil&n :~••. " fAs. 8~ r 12•. 6d.
2. Wink Is eo h~hui~,n. !~,,~.'

.geEllle gevB8rlij1ce goe .
deren evattend'e i • • .s. .6 li

3. Wi ••k 1. of P~\:hu~en :1
met g vaarlijk~; go~de. .61\
ren . ~ 58. :!

•. Gebol wen. w~ ge. '; ,
. vaarlij e handel] io ge. !

dreve wordt. ; 16!!. 8d. 78., ~dl !!~Ille

••• erzekeriÓ;j{en; te Pórt. Eliz~Ft1i en op
andere p.aateen lutlen ,op IIpéel.le ta'n4,ren J\.~l()..
ten worden. Voor Polissen wordt ge~ J>etahngI·' .
gevorder~. :; z, • : i

Deze tjlk bevat ook het adóun18trerllll\!!IJ bered-
deren :l'8I1zulke.~~edell en eigendot1l~1,l •.waartoe
de MJRteebappl] ,moge wórtlen Aang~8~ld als
Executeu~en. Voogden. iCuratoren. TrQ~t~., Agen.
ten enz .• hetzij door of in kracht van ~n resds-
be8iuit v Il eenig 6evo~ll,d bot in deee ~olonie. ?i
door den aatsteu wil en het testament, oC eemg
ander lVe tig g~tlcb'rift of akte van eeoig~ :per.oon
of van p~r!lOnell, of uit krnchte vaR e~n!.\te;~,uwe-
lijkssoor ~aardc, ~aKligiDg 1'&0 lJy~ns, of
anderzinll~·· -1

;!

KIDt.ot-ureD J~D 9 tet 4 ure d~elyk.

bonnsfaande
Pe~~elen

.• Igtimeen~
en 120
~.500

VruQ!;&tboo
8Ia.',ook

. met Still.
i A LD van ZQutrivif'r "p
I Liohtgekl~urde,DIODteVllQeO
een Halter val' Zeildo"k,

[den R~l!ler AchtpfScboft.
.tot het terhgvinden
, boeenetaande betaling

~6s.

DE ONDERGETEEKENDEN, i
BnBEN ON'lVUGltll' I

l'er pas searriveerde' Schepen, ~: vet-
deren Voorraad 1

F!JRI El{(;,() ED ERE N)
Bl!lTUlJD. UIT: I

Kudllei, Z9doe1r, Cord1U'Oy.-CiD .-" B",i~
&atj~••Macbi ..ebtoen, Zacbte en Itlllrd4" Ht~D
Ho ·"en. Gllrpll_lle ~le~f'n, Q~ OAP• ~Le,~o ,
<kruit, B~8t Fijn Zwart Laken, Zomert~eëd ... ~ ~.:
~rmel!gd Baaljetgol'd.

ALSlfEDE:

per IC MAlfODTON."

j.',

10 u";', in ,de Ban' ,
weol(:bl'llIl1bl:id jh o"erweging te néme~.

to~ Negen te "trmeerderllJl,
"2htd Artikelen vaA de Akt~

daartëe betrek'killg hebbenrl~,
.~ d '111E~uoYelreeluC,m~,llltte veran eren. i

£lOO,

DUIgeldorflehe Honaterd
Theesuiker
S:eh¥,u. ....

30 In de
,6 Do.
5' Do.

,
.W. Bt.DRIDG~, Seo

"

LtlllLMESBU(t¥
I;' L'

LAN~BOUW EN HANDELS B!NK.
I '

TeJrClntool'dlg. !'WomJuafl. H~,ip,.. nn.
c.. £~~ •• 3U

OP ETA,ALOE KAPITAAL £13~lS
RESER VE FON IJS... I; 1,(#11>8 9 6

I d
I - ;:,

DIRECTEUREN' 11
heer F. L., OB LETTRE ~OCA[m

Voorzittitfi:;
;i

Waarin I ' I Waarfp ,
zich Reenel Ge~aar. Gl!va~r,l).•, kI,tevaarlyke lyke Goe., uerlD"
Goederen de~~n' gOOt-evfP
bevinden. bentj,ende ~ordt;fl

i ' :.--------, i
~. Gebouwen van J!, 8. d. J!, 81 d. £ I. t#

Baksteenen ~f I.
I Klippen, met
: Platten.
2. Gebouwen \'!an
I Baksteenen 0

Klippen, ~e-
dekt !pet Lei-

r j.en, Pannen 0
I Metalen, 0
3~Gebouwer. van

Raksteenen óf
,Klippen. met
Rieten Daken.

'--~----------~--~---4
Sp~ciale Assurantien vol~en! den aard cler Risico.~

I ,c POLISSEN GRATIS. ::
S"' De BOllus aan 1'erass.uree.r'-'en by d.e

laatste Algemeene Vergadenng tQegekenq
beUraagt . ~

17 PERCENT c'

op de betaalde Premien, oD.t'VanJ:{baarhy ~~
vo~geDde jaarlyksche vermeuwmg hUDD~~
Po~i8seD. . ,

S. J.' DÊ KOCK, Srcretari:i.

TE KOOP A.\N D. PA.JtBUIZKli VA.lII TENDERS VOOR
AANDEELEN zulleo

101 1 NOVEMBER, 1872 ;_ ..",,,,"'.
aier VIUJ de Stelleubourhe-Wm. A. LIPPDT & Co.

6-§~~'<1eqI'J'iI!vaaf. Premi

2 li

:! ~.d.
: 1 15 5
: I 16 li
f 1 lY 6

i ~ ~~ ~
: 51 0 7
li 1 6
li li 5
51 li 3

; 51 4 1
. 51 4 11
51 fj I
. 2 6 10
51 'J 10
'2 8 11
i II 10 0
51 11 1
51 12 3
51 l~ 6
·2 a 9
'2 16 I

! •.d
jl 11 6
li 19 0
li 0 6
3 SJ 3
3 li ~
Il 5 6
\ 'I 5
3 II I
3 11 3
3 13 "
3 15 6
li 17 9
4. 0 3
4 :l 9
4 5 6
4 8 3
4 Il 51
4 14 51
~ 17 4
5 0 8
5 " jl

o 6 ~8
I

o j 0BIJ J. 15 October, o 2 II ~~i
37;
3sl
391
'-<>,
nl
~~i
~3:
Ht
45 (
4-6 i
47 '
48
40
60
H
SSJ
53
'54 r
55 '.'

M. BELINF A.NTE,
the J ~dgment of tbe Ea;terl!

th,/ollowing Sale wjIJ t.k~ De Wel·Ed,
BOEKHANDELAAR,. '.

St. -Georgestraat, No. 45,Kaapstad!
' t DE jaarlijkeebe Bnzaar van b~t

zelscbap .1 uw KONlSG
ten b-boeve der fonda-n VRn het ,ilZEfndlDg'wezl'D
in verband met de Ntderduiteeh i,il_jerefo'rm"p.rrt~
Ktrk, uI I(ehouden wordeD i"

Op Donderflag, '
De deuren lullen te half 11 ure
de BazAar MI ook ilJ den avoo"d 'l'mlru... "...
den. In d80kbare herin"ering
king door 100 velen bij VTlro''''f'rr.
verleend, en in het blijmoedigvopt»nl"_ .•n
Heer. dien .ij di,nen, worrlt n
J(ed88~ op de vrieoden der
Iterds toenemende lIanuMgf'n om---------,~-------'--.i,1 onmiddelijke ómgeving. willen

'D1oamanten'Diamanten .erre zijn, ni"t vergeten. De H
. .' 'uitb~idinlt ,van lijn Rijk' heeCt

look ditmaal yplen in slnat 8Ielle ..'Gaat gij naar fie MijneD if hllTt, eene !Vfte in de baud, err
Itflge~tigd, hun def'I te ,

1100& DAN NAAR EEN ~ADGETI1iQ I r~ideD van b.t offer dat Hem Il'

Vergeet niet eeu gelloegzamen voorraad ,Giften van welken aard ook.
• _ .. ...I ontungen worden door mejHolloWays PilleD en Zalll 8realer, hoek nn de 'Kerk.en de

mede te nemen.

I

o ~ 6 II.. .. A H lrDORREES,
" .. H;) S~IIT.
.. ",J.A:{:Oil.l\1ULl-EI{,
" .. D J AdKEHMAN, ;,
" .. H G liREE}<'~'. ~i
" .. J J AL,UI<.:IHYN. ,1

Aaflzoek~n voor ~isco~to ~'ordp~ ent~ngen eo
O'llrWO"8n up Maandag, tin Donderaag8; ;1 ,

D • \1Op last v~u. DIrecteuren. ;1
ol. W. MOORREES, qaebier.

'J: 6IS VOORHANDEN :

DECHRISTELIJKE HUISVRIEND, StichT
teJijke overdenkiDleD in onze "uiskameF1!~

ter· Oeloorsver8,tel'kinll en opbollwioll tot eer)
J!,odsdienstig leven. Elke maand verschijot een~
a!erering. De Inteekenaa",'be.omen Irratis een,
keurige Premitplaat, met bet Qnd~raehrift t
',' AFGEBKDEN, DUBBllL WXLKOX." I

PrijA van den Christelijkeo Hninriend pe~
jll1lr. 6~.; per poet, 8s.; ,aan eie buiteninteeke i
naa", wordt het -postlteld .O'lr de Premit'plaa.
,~~en bcrl!keod. hetwelk eleph'ts .6d. belOQpt. 'i

,

Co. versus GEORGE R~j
WILKIN:30N, JOlf.N1
BUTLER, ROBER11

ES Mer-AY, ALEXAN.!
a ...~.IP'uu,a,nd JOHN DANIEL. .

o 17 6 1 I o 0 1

Ag'enhm 1-ZIl:d'A~..TikanlCheBank,
Kaap di Goed" Hoop.

I

Een en p~'n half pnt~Pnt. ,al w,orden
bet illvordelen vlln Wis8els.

_,

,oor onu
die

ons dp ,
rallen. lAl

lieCde in het
oog op ·l1em
h{'t toeb!'.
IRI wot'den.
met dank

df! weduwe

U'NION BANK.17 Oct. 1872.

"~den v.~n h.t Oostelijke
'II de fOlgeode Verkoopiog

KAAP DE GOEDE HOOP ,

TIiust en Assurantie Ma.a~schappq;:
No. 41, HEERENGRACHT, KiPSTAD.

OPGERIGT 1840, :
Enilater· bekrach~gd bij Or.donD tie VAn den

!Gouverneur ell den Wtltgeven en Raad, '

11f 900 AANDEELEN VAN £25 ELK. •
I '

KAPITAAL: £22,500.

INElfe'en! ie vn
D"trikts

plaats hebben.

I

I

Kapitaali
Opbet~a*

£tll,!H5
b5J9~)
t

: ......
nlr'ecteol'eil.

LANGDURIGE OtId~rvindin. beeft '
dat deze beroemde ,enf!e8lDidde~ I

kracbtillste tijn tot genelinr, IOOwel 'f'&D ~ ge. i

narlij,ke lIieklen alt de li~ter~. O~ltrldhedeD,
....aaraAn het leven v.a den MIJnwerker:' ondtr.
peyjg is. . , 1 •

NU EN DAN EENE DOSIS l'AN

PILLEN

To Farmers and

THE Unrler8ir!ned are now
Wool in.the Oreost', or to

to tbOlle wbo feel dj.proBed to
Friends in London, Liverpool,
Sale on their account.

ANDERSON &

Voor. de Assurantie ;lIn v.~te en.LoMe $oederen tege~
i Brand. eDde Adm)ol.traLIe van l>oedels. .
I DIRECTEUREN: I . :, ,
:Wel·Ed. Reer R. P. DOBIE. Voqrzltter.
< " "J. T. EUSTACE, I

" "T. WATSON, 1

" "J. B. EBDEN. t'" "C. J. MANUEL.
" "W. RIDDINGH, .L.O.
" "t. ANSDELL,
" "F. F. RUTHERF &0.
" lt E. LAN DSBERG~

AUDITEUREN. :
Wel. Ed. heeren J~RN ROSS en T. ~. JONES.

'BRANDASSUR~KTIE DEPARTEMlSNT.

Pr~ien PeT £100 voor lUIrurantiel van n",,', "MJ .. ,I

, . ,-U;ïkos.
~: ~DE PUn~SCqE

~}x~cntenrsIlamer."", ' '~ , §

, ';: Kapj~al .£.w,OOO St~ling.,

,In ~~o A..ndeeleil yuil 420~ EIK_

l"~R :~dmini_~l"llti, non EigeDdo~.o. e rt, ~~I.,, :w.~ a.lve mogt aalllrer~1d ,..orden Il~
J:Peutell~o,. Ad~iniat ... tenren. ÁgelJten, CIlf'llioren

ti Vood~D yan :Mioderj.,i~n ICO ~.I al. Tru.tees
rl. l"aalY;e"to,~.l., eDl. ep. • {
• .;, .tli'eeUllren:
'Wel.iJ, H.. r J. ft. Z~.D"U~ r..D Voouitilr
" ,~, : 1. ,. da PL~ t.lfl~
, ~,; 'A. I. J.aUY, ;

-+ il. ".1. R~:S~
~ iJ. f. JIn....., ;
~ :B. P. dJl Pi.E8SIl/, '..J. ".. ft T '., ;+- D. alAoJJ, :

.' . AUDJTEUR.E1f;
D4i We14i'..d. Heei-en H .• J. HUGo, ell T. R!'.)os, '!'f.
,I>irectfilrt'n "..!aren elk._n Woen~ un Mt K&n'

,~r " ..r!f.m"r. We&telyke Proyiocie Qaok Gebouwen,
"oor h.zJaheid.' , ;
, j' I. HORAK DI,VI~LfER8 see.Jr I •

DEZE
beboedt het lij!chaam legen die kwalen, die EOO
~ikwijl. het "erk "un den Mijnwerker belem.
JIl~teD, zooals :-HOtllt, Verkoudbeid en alJ.
ougerell:elde ~trking :van de le.er en do maag,
dik"ijl. de voorOO,It'n nn KOQttlellt ;Roode
Loop, D~rrboea en CIK>{pra. Jl

DE ZALP
Is het 1Jleeet "oldoende geo~lImid(lel VOor ou i.
aweren. Wonden, RhlHDatiek err alle Huidziek-
ten . het i. eene daádnak dat wanneer hee '"01-
gen~ de gedrukte 'oorschrilten aangewend
:w-orllt. het nimmer faalt om loowel diepe all
oppenlikkire wooden ,olkom!'o le geneaen.
, Deze Medioijnen lijn ,erkrijl(baar bij alle roor-
"alDe Apotb~lcers ell Eroojlisten in d. keella.
de "e,eld, md gebruike aan .. ijampn in bijna-
~idere taal-

Aan Boeren en .&.£ .. ,£& .... '....... IaJjiQ

DE ODdertreteekenden r.ijn than
Vetle Wol te koopen of

telt te doen aan ben, die bereid
Bi~errn.an hunne Vrienden ill
pool or Amerika, ten yerkoop voor

ANDERSON &

Kolonia1e WeeskamPt
MaatschapPl'

.I
en "rust

;

Onder
Plat.

SBA.RBS
" ., 3•. l5,.

" 30 Union B~ .
. , 6 Cape Comme~ Ba!J.k,li Protecteur. - , '..

. Libertas ]>8"3,
~4 O~tober, 1

, '

. '

i

al
Adrl....,

r,
J.

8
Jt
~

o
koopt
If~.el
UO'I
ZijD

P&l
3. J.

251"050
J!

0'
koope
,08'4111
.pr.-.
ye.ko

800
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