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In dén Boedel van wij'én den Heer HENDRIi
CHRISTOFFEl. Dil W~ en nagelateue Echt-
genoote S. D. K. ~9IIUS. ,

L:;i, ". /'~ul:;~~,." .• J.~;
i' ~ .. ' . .~

ti Notei' iD baódeu'.,.0 iaden Ba~keo!
tt Oheqilel ill baOdeo

op ac'!lere, B'nlr:eu I

" Saldcil in an40re
BanteQ .... :

.. Zegel, '
~
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000 to' eli Dog piet
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" Do. Yenallen ': en
oobe".ld CSl*.iaal
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nE Onder~eteek~den IUIJ~. in hu","
~.. tre~vg al.1fr.tIIU.~ &.:ecu-
teut,n, pubUeli: laten terkoopetl, -

O,P~ "., _ lWS DAG,
DEN 298TEN JJNUilIJ 1873,

~. .lI ~~G.edere. tel: .pge.eldea Boedel
. beh•• rt'dt, als,

i •

De

1
beplant mel uito

• _ • '1" .1

JonjC eo IQ ,ollt VASTGOEDP.~ge&aam~ '. - •

it2,~el eeo~ll~ De K~~bare Veepla~.ts, genaamd" CRAS-
EN; ~lAn~ mei SEUR, gelegen in 'Middel BOIChjesJeld

"" bet-' Paatlach" . aa!;l fen grooten weg, yaft Robertson' el~
geullal9d ol Zaodt Vtllrersdorp. Zij is; bekend .als een ~xtr&

Veei>la.\lI. dragende cirka -i,090 stuk. Kleit,-
"t'e.n 200 stuka Groot,ee, te goed be-
keAd;om meer aanbeveling te behoeven.

VooI·ts,-LoSSE GOEDEREN:
Hbisraad van alle soorten al. Tat:'elSIR ' ' I' a,t~e en, ustbankenj : Ledekanten, Kat!"I",

Spl~gels, Be~den, een Acht_dagen Loop.ende
Huisklok, KIsten, Glas- en Aardewerk en
Keukengereedschap.

IELDIRGE,REDSCIAP.

No. 1. ZEKE:liE 7
guoqhte
dragl. sijnde gedeelte;
'I PaaclICha Wel"aart,"
g..deelte Tan hel lIorp,
No. 2.' ZEKERE I-

D.nnenboom· n, nie'"
Slatio", ,edeelt. 1'IID de
wijk," Wijk No. 1.
No. 3. ZEKER ERl!', .éd'palltoll

raad." f(el.geu tel(enoYer
J. D. Bos.u, W,j.jkN~•

LOSSB

~
3U"." Vette._..;ide Sela,,,.
,.. " ,,1:en•• Se"'e•.
4il tt ,,'a,ater ~~\e•.
lJ ;:.~_ .. lij eD, Trek-

Op Vrijdag~ 'ti Ian. &lost,
ZAL opJ .... ld 1''' pab.lirk ."r~~t .ordeo

UIl Klapaaatt s~.ie.-:-~ij . sullen seker
priJlelit .jD.'

7',879 1'1 7

.. '3,3001 (, 0
761 0 0o i () 0

29,770: 0 0
16,000 i Ó 0

. 825I~O
£146,1881 4 8

i
I, ,

Wij certiJieerea dat wij bovenstPnde Staatrekening hebben ~rezlleDl e~,' dat dezeh'e! juist
en naar waai'heid is. G'·

J. J. PROCTOR, '.'
C. C. A. IlB ylLLIE:QS, J

Een 6 Paadellkraeht. P~ure H~ir.o,,~
tal. Stoommuien, met Boiler, 9 vo~~'4
l.nlt, 8 vo et~n eo 6 dhmeter, .. twa
3 voeten eli 6 duimen Burr maaIs'rellén;
en sijne 1'erdere toebehooreu complee'1 ook; zijo,
bardllrielts én noodige

Een Drea!-Maebioe met
plf!et.

Een ForlJch POQ! p
eel ige Houderd-u .Oeteo·

I!.eu Zaaglllachine met

..
"ot.,

£142,761 1 1

z. 5 Stukvaten, 7 ~uipbalies. Lellgers, Half
d~., t Half8~e", EmlDera, Trechters, 12

ell' ~.ggers WIJn, l.~? ~~ntac Wijn, Brande-
wlJn.ketels, RozIJnen~!'ltels, ene,

B&ERDIRIJGIREEDS£D!P.

;
o toebebooren com~." , I . .:

Boeken I Boeken!
I i l

'G. It SWART.
purl. lat~. 4. 1873.

'~NZ.JEN; I

PUBLIE.~ VEB.1l

B,QEKJ1EN, ·
AAN DE PAARt·

~

Op Donderdag,'
GRAAN.

WELLINGTON. .:,.:

, I "Wagen met nieuwe Ter.t, ieil en
6 pl~.tsen. Plqegea Leeren ; ~ Karren, ,Tuigen. Ploegen, Eggen,

) Gra1ten, Jukken, Riemen} Stroppen, Pikken,
,. euz.,: enz.

Eeo Kapkar op Veeren
EggeD, eOl., eos.I

I

ZI.;
I so

700

Pub1iek~. Verkooping
LEVENDS HA.VE.

sri, Extra Trekosae~, waaronder fruije
Jonge Ossen z ,

Aanteelbeesteo'
Merino Ooijen on Bokken en Kapater-
bokken. welko allen op boveuae-
~e1de Veepl8a14 gegl'altsd hebben e

i UItmuntende Eiels
.( Extra Rijpaard."

'\tA.

KOSTBAAR VASftOED
TE WELLINGTON.

!

!

dep,DE Ondt'l'..:e&etkeude, tfa..rtoe gelaat lijnde
door de Hee"" JOH.6..1U'" HDDBUt

RIlTI" en G.01l0 E1I"aBAIlD, zal op

Vrij4la:, JO Januat~j aanst.,
'I ..... ta 10~tI1'8 PredeI,

.'

dê~.~_.
1 ~

En, zoo noodig, frijdag, ~en IOdePJa
; ; '.f

ZAL de O,odergeteekende •.~~aEXl'C1l~.riceTestalllentair. Publil!k la~n '
de welbekeo~e Boekerij van "IJloo deu heer T. S; A. HOF~~.

l'allrlllChe GymOlulllm,- I, : !:
. Bestaande uit eeoe groote meni$te Boeken in de
duitach-, Látijnsehe, Griebche en ~ndere talen; over
Gesebied- en Oudheidkunde. L~od- en Volkeo~uude. Aardr'en A'
kuude, PlaQtenkuod,. Wiskunde, 8t~rrekunde,. GeneeakQode" Re'it·', t.aK,eléc:~I~ê\(I,i UVUlte.ee~il1.'IQ.
Taal. en ~etter~.urde, Opvoedkunde, Wij~begurte en Boo,wkjunde-r ; een
b~ken, TI)d_chnfcen, Broehurea vaD lI(lierlel aard; RomaD., Gediohaép, vele
tn Landkaarten, ens., eoz.. t ' Vtndu Kamers,

..4 Jalluarij 1573 •

De Heer a B_OK, Afslager.
.. '

W. THÉRON.

De Villiers. raure & i 00-. Vendu-A:dm~

Kerkverdedigings Als: Koren, Rog ea Gllrst.
l. En een m'enigte andere Artikelen, te "e( I

om te melden.' .h\t~ ZEKER ERF. grlegen '" de llalberbe-
flI~ be~u.d mel drie Gebollwen, i~e",l al"
.irie ""ridijke Woni""en yoor rtllP'7,.bele
families; \).-d... en. Stal, Wac.enroak ... TIII.mer-
mao.. eo SOlide.inkels, brplant m~t 1'I!rtf:ht'idt!ne
eoorteo VruchltlOOmell. beeft vruchtbaren Tuin-
grood, 1'010)) Wal er. en is .bi~,?lIdl!r aangeaaaa en
vrij gelegen .an de Sp,,"tnVlt.l'.

:klene. ZEKER ERF met h,~ du,ropstaaDd
weliogerigt Wooobu~ Stal en Blliten1'e~trekke",
,"'egen io de Baio.tru&. voormaa~ het eIgendom.
'&II na wijleri d"o Heer J. D. T.... DOSftlU, be-
plaut eet V rocPtboO&Deo en ~olop 'VaD w&Jer900"'.n•

:Ideo&. Zeker .elb- ~nd ERF, F'egen in d.
Bai".traat ,oorIliult bet ~nij. "a" de" Heer
J. D, IbT;'J', bebola"cl met ~n ,pri~tlijkWoon-
buil .. Bui&ea1'8,ua\~e~ b.pla~' lDt'\ yruClh~
boomeo ia iOOrtell, ,.,tA eeo ~teD TUID, en Jl

~olop _." water ~_ri.en.
.Bo,eDgeo"'- Figendommeo PjD'.u~ in den

bestee .... t 'IN npuatie en ~ .,u perfecte
orde. Deeel.,. zijn bekenét ~ de nocbl-
buNt, __ DIeD"'" ..... ~ bet dorp.

De _leoopittg tal ~ ,_ 10 tW ~
_ 1té&f i1IIiM j{~atIL .'

1.1. Seea ..... nI,... w."".
P. I.PENTZ. J.F.sn'J AIelaaer.

WelIiq\oII. J' Dec, 1872.

De .rerlcooping te beginnen Om Neaen, Jure
, •.1 .Morgen,.

VérYersehiR~e. te;word~ J{egnen.
~ S. b. M. DE WET,

P. B. BOTHA, P.zn,
.Test. Executeuren.

DF. Leden .ao hel ,. KERKVERDEI)1~
GINGS G .word~D bij

dese uilge"oodigd, de ...raarlijktëhê
All!emeeoe Verf(adering Geooo,o~.
bij te wonen. te, "oden lZietlOllJlleooFf' : lf,

) 8 deZerl, "

ALSMBD&
Schrijfbf.hoelteD, Apotheken.aren en GereedschllPpen,

horoh'ge, 1 Oou~en Horologe.)ce,ti"l, Boekrakken, GláZen
Gereedsehap en aodere a~tikelep, le 1'elelom te melden. :

Gedurende dë laehte 14- dAgen ,.oor de VerkoopilIg Bal de Biblip\heek
, WÊD. T. S. .N,. ij

Paarl, den liMen December 18~~. ; ,

DE VILLIIRS, ,FAURE tt VO.,;,V.·•••,•••••,..aU.UlO.

r
.~ gtoole
tKl!8.teo, HALL.

MARQUARD.·' :
Hou. Beoret.tie. 1
3.

"'·lang.leUiude~
, ;

Afslagers. Kaapstad. 7 leouarij
N. B. - Toe~lIDg

-DaW!!S zoo.al al,

Rooleboom, 1873.

IN,}872. hij dan Onderr"leekende, een VAAL-
,ltLElJlUGE UIL. gemtrkt aall oet oor.

Ue eig' naar kao den.elwe" Lerug krijgc .., wil' bt:ta-
" lende de ko.'eD dezer A~ver\entie.Bêrigt aan

I

B. SCHlETEK AT.

te ma~ éa
doPr

I

a~d Aaa FaJIliiieea frie.de.EENE ALGEMEEN
~van de Ledeo tlal

Genootllchapa Kantoor. it; WORDT bekeod Jernaakt, dat mijo ee-
li {de Echtg.DOOl, de Heer JA"

GUSBIIRr HOG<> }'.ziloo, op Zonda; dm
29.ten Dee.mb~r, ploli6tinjl i8 oVtrleden i~ deu
o~~e:rdolll VIIO 40 jarelI!. ~ IDl\&Ildeo eo 2 dagtll,

i mIJ 'DalAteode mei 1'IJ('. kindereu 0111 vit lOO f
~ amartelijk verlie. te balreuren.

LOUISA WI~HELM:L~A RUGO.

DiJjo .. phat, 3 Jan. ,1872.

aaos~
, '.PUBLUn, VDXOOPINa

!
, ' TI I •

"TIJ;GERVA:LL'EI",
.~j DunBAN SJAlnJ,

TA.z.. W~d, -~~taarzen
~.,~._"'p .

0, 1H,~Nt~'l4:J.... _st,
. ~ Ul'l': , .

~ ~peelde Koeijeo ia tOl1~Melk
25 Do do ctie op- Ll9CD·
2S De VIIIlT&eIl' ,
t Do Bolla~ DU
1 1)0,' Km,., . 40-' 1
!,,~. lpa"n_ onen I

lO. Db i MerriM (q""'t.,I pilt)
26 Do ' ep.anetb .. hkeya ,-
4" DD . ,-'~. Mfdlex.1L· I

vunD
1 Hner Mijt~~~ft8tItn· -
1 (,.rat do 17 d(!
jEn :llroóro do. eo ".t "rder' .. 1.~. "

P.A. ~BINK.

DE VILLIERS, F kURE Il ~" Vtadu-Adma.
" " . .. I

Paarl, Dec. 1872.

O:vERLEDJ<..N,-~,:Someraet West, op deo
laten JanDanj: 1873, onze geliefde

Zuat.er, ALIDA MALAN, Dochter van wijlen deu
Heer J. D. MALAN,D.z~.-Diep betreurd.

I
i
I

TEN einda te de behoet.. dn..
bekwame Ooderw ZOO hebben der

Curatoren 1'&" rUllthDut schJl"t~
Koln Ileillaakt om Jonll.lleaen voor (lieD .tahd "
te leid~n. ' _,

I<dtr j~Dg~lin" om aieh tot oncl&.
w~aer te laMo iD het Gymil~lIi~
lool&u" onderwijs ~nieten~ 'Oldttt ti_ij
bel_am zal lijn oa Tweede KI",," Ce;~.
ficaat in leUrrkonde ell .eteI08f'h!~D bij dell Raid
van hallJioatoren te ' waarDa!tij ..
boud_n cal ;ija, nog een jaar in t*
IOllti.uut onderwij8 te . ~inde ~
pralttï.che lOO.el ala . kw~. ~~,'
dal vak te Terluijgen.

Jongelieden, di~ 'lUI ~,,~nl~nllehle
voldaan
exam.n iD het GJllDnl!IÏulb

S. MALAN.
J. MALAN.

. "

I'
i·,

1 .. ' •• ilie e. \'rie.tle.
i

WORDT bekend !l~t .ut onze ~Iierde
moeder, M;eJut1' de weduwe Yatl wijlen

M. G. VLOT.U gebo~ ~O&B DI M4.ILLP;
o1'etleje~ .is aan har" wolun~ te MuhD.sbur;'
ua ~ nekbed -au uhfai.ll, 1" deu owlerdom
-an: 72 jaren 4 mJlaotb!o eo 2 dal!en aao een
ln,rverzweriog, HOé J-waar dit 1'erli~ 'OOr 008 ;
zij, 'kussen wij de hand d:es IIeeren, die hel gedaan
htel't, op deo hteu Ja~uarij 18.3 om 1 ore des
IJaChts. ,,'

ANTBON ~DRIE8 VWl'MAN.
CBRISTlN~' ANNA VLOTJrUN.

i.

Iia.-" .........TH!
• ..IIIMIf!:e,'deGouden eD lil"

. tegen 4e vO~Qtle
I

beat f'ab~ibat.
i

wijzeflaat,

iairthcmllol!t!& :: 1:=
,

kennis eo bell:waammll,d Ih"!"...lr",,,
N.B.-n" Cursus .an

giat op 8 Januarij.
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"m UAltLUr.SCHE
, "...1.r LING VAN OlT

. 'I· ,i'/f,., .ul,fihoada, wof:deD, ~ ,

. i "', I OPWOENS
Den 2~ JalllJar:j,

)Ja "aDneer.de fOIgeJI4e Prijaen
. ' toepwoua_:

PUaDE~.-(h'dt K9looit i re(oit). .
1 V!)Or be, betle pur Kootapurd* .... a tot 6
, 'jareD oud ..• h. ..., 'i.f3 .a 0
j Voor het '-te Rfjpurd do. ..• I'. > j 0 0

HOOlUlVEE.-<~ ~ &9iooi, ",okt).
3 "Voor d8Jdlea~n KoloillaleABul., ••• i 0 0
~ 'Voo, d, belte 5 !leli~"ode ~eeii·

en ,e'o\:~ door deo T,otool.~lIer,
eell ZiJw,,,,,, ~ker RC'Ch011kCD
door du WeJ.1iL Beef P L no
der Bijl ;.. •.. ._ ... 5' 0 0

i Voor de beat.melkpnade KIlo ••. j 0 0
6 Voor cl, , •• bea~ do., do. . ... li 0 0
1 Voor de IIaié,Di,t .,Iltp,eade loo: 1 10.,.0
8 Voor de I_' -te. clo. ....1 '" 1 0 0
9 VOQrde bntJ , Vaanea, Diet', •• r

-' du ,ier taDtiea bebbeDd.... ... SJ 0 0
lO Voor de bette V..,. eie. ••• I. • .. 1 0. 0.
11 toor de. beat .. G ten Ol, Of .~l;:i.- 0 0-

ofllltlt(lrll I lIJ

11 Voor dell 'weedeD beaten do I 1 0 0
; ANGOlU.S.

lJvoor dfa betleo ADp,. Ba~ •. met
.lechta t t.ndea ... 'I 1 0 0

H Voor d. ~ a-Anron Oni¥;a 1 0 0
MERINOS EN i~APSOBB IBOKKEN.

15 Voor de beate S Merjno R.mmet, lDel '
i &udeo... . .•• ... •.. 1 0 &

16 Voor de ._l. 3 do., Ooijeu elo I ... 1 0
}7. Voor de beate ~ Bam.la, do .... J , •• 1 0 0.
18 VOOf de'lIeale 5 Botkeo (Káapaqhe) ... 1 0 ~

VARKENS.-(Io de Kolooie gdokt).
19 Voor deo bealeII Kolooialee Boe~ ... 1 0 0
iO Voor de bute do Zot ... I ••• I 0 0
il Voor deo beaten Barl ... 0 5 0

PLUIMVEE.
ti Voor d. lIt.t. Hoeaden (Oaan eli' S

Bennen) •.• ••. ••. 0 5 0
SJ3 Voor de bette Kalkoeoen, han eo hn 0 li 0
2~ Voor de beale t.ee G'D:&eD ••• •.. 0 li 0
iS Voor de _&8 lwee Eendea , ." .•. 0 li 0
t6 Voor de beat. 1•• M.buweo _. 0 5

BOTER, BAli, eu.
t7 Voor de lleate 51b nl'lCbe bo&u ••, 0 10 0
28 V... cle '.eede bate do .,. ••• 0 5 0
29 Voor deu baleD KolooiaJea BUl ... 0 10 P
30 Voor het "'te, Brood haisb.kkeo~ .. - 0
SI Voor eie 1Iea&, Kus, do (lO Ib) .... 0 10 0

WIJN:
3t Voorde beate li Iepen _itten Wija.'ID ·1871 nn .roea lnUI Ii 0 0
33 Voor ftit.eecle heate do 4 0 0
56 Voor d. beate li Iepen Wijn "0

8&eebdruil 5 0 0
35 Voor. t.eed, beate do ... ~ 0 0
36 Voor dea bea£ea Ie,:ler Poabe Wija 5 0 0
37 Voor dftllllealea leper" Berml'-lre"

Wij~(l'no.c~e WijD Prij • .pelioa-
keD. door du Wel·Ed Heer W .A
Krilte) ••• •.. 5 0 0

38 Voor dID lleateo le2aer Aaija ... 0 10 0
[.All. _Dlten moote" beat.an ai' Il &1\,1 .. ),

GROENTEN.
39 Voor de béale VeralDtliol GroeDten 1 0 0
40 Voor de t.eede be,'e do. do... •.. 0 JO 0
41 Voor hel beate mud A..rdlppelen 0 5 0
4i Voor het beate iliad Uijen .:. 0 5 0
43 Voc;rde beate 2 Koppen Kool 0 2 6
~ Voor de beate Pompoeo ~ ... Q 2 li
45 Voor de beate nr&apJeliDjl Wortel. lIe-

achitt ala Voeder ,oor Vee ... 0 7, 6

VRUCHTEN.
4ó Voor d. beate .e'r;&otelioK VruchteD 1 0 0
41 Voor de lweede ~ate do. . .• 0 lu 0
48 1 nu de beale Verameling. Vruchten .1 0 0
49 Voor de '.eede bewte '... .., 0 lO 00
50 Voor tie beste do l>rui~eo 1 0
5L Voor de tweede br-ete do 0 10 0
5i Voor de be.te 12 Perziken 0 5 0
53 Voor dil beate tros PisaDgs 0 10 0
5~ Voor de t.ee<!e beate '" 0 5 0
55 Voor de beate·2 .. !hotela Appel. eo Peren 0 5 0
51\ Voor de beate 2 Walermeloeuen ••. 0 5 0
51 Voor de beale 2 Meloenen... '" 0 5 0

GRAAN.
~8 Voor deo beatpa lak Baard Koren (lOl

lDudden in bezi~ te b~hbeD): •.• 1 0 0
59 Voor deo beatea zak Du Toi,'s Koren 1 0 0
fiO Voor deo beaten uk Hiddingh'. Koren 1 0 (l

(jl Voor den beste~ 'Ik Huer. •.. 1 0 0
62 Voor "en beaten uk Garat, 1 0 0
63 Voor den heateo uk- ROil, (5 do) 1 0 I)
6-1 Voor deu beatlD aU Mielie. .•. •.. 0 10 0

BWEMEN.
65 YOOrde besle feu.meling B1~meo. in

potteD ... ... .., ... 1 0, 0
Mi Voor deu jlesten Rniker BloeIDen •.. 1 (J 0
67 Voor deo t.eeden beaten do ... 0 10 0

ZIJDE, ENZ.
lil! Voor liet heale bllf pond Zijde ... I 0 0
1\9 VlIOrbel beate do KokoDS... . .. 0 10 0
70 Voor de beale }I'leach Aljar ... .., 0 5 0
71 Voor de beate Zeep (te Huilll!~..akt)

2 S,"aeD . ... 0 10 0
12 Voor de beate Verumeling Vruchten

in Bnode.iia he.aaid .... ... 1 0 0
Op lut ,an be' Coajilé.

J'G MADE~, 8ec:ret&ria.

1 o..Tpnl~telde Artikeleo ljtoete"liiu de op.
bI-.,~~ _ den Tutoo/UWkr en ¥n d~ lJl'irisl.
Prajseo lallen ~enn word.u ',oor Groenten.
Vr IIcbleD eo andere Artikelen,' del TeuleouatelliDg
"...-dir, boe.e1 wet .ermeld op d4I pgjalijst.
, 2 De Proefjea Wij_ .oelen ~dell, .ordeD
D•• r het Klnloor .. a eleu Secre~ op st AAN-
)JAG, tSea 29.ten Jlauanï &&DI'l tllllCbeu 9 eo 4

. un ,erpd wan eea Certiflou\ "U twpe rnpek.
t.~I. JO~I meldeode de ~,.Iheid in bet
bait no den Tent.oonl&ellet. I '
, 3 Geeu loebllllÏ~ &&l ~sch~lI, tenzij de
teotooD •• telde Artihlen eea Prij~ ..... rdil( ,.lleD
_deo.-ohL , ,

4 .AUeVoe. dil YToejre1' een P~ijl!leeft gehok.
.en, eo VIl.4'u uden Diatrik~ Al aI.n .or·
. deo toevtalen om tertoo.d ~ .. " •• " alamede
.11. Purdeu bona de e jaran oaL

M
'

, Kaartiea tOOl Vol• ......,. Shilliol, WOOf

KiodereD" ZeI P_, bn mea bi de:Dear beto-

ae:. De 'leotootlalelliqtwerf Al +0 iijo ,oor hel
hbtiek \ea 11 ur. I.m. ~
1 &li, AnikeJft _&en ,ó6r .re '.ID. _or·

deo i~ '-.eaeld '&!I ea Briel,: UIl ~.n
&\velaf. ,~ (,oor elk Ar\ikal .afIGiIderb,ke
Bcief) ea... en tJWl op Mt 'a, ~ereeoko
...... liet _k op cl. Artik.

a Alia eiItmaDd UI •• roeee~ wor~'" ap de
'l'•• ~. ae.-woordi. t. Ilij.. tee wijl cle
~ .. Prij ... &oeWiileJlrop llli 'IR liet eo. u.

. J ij )UI) Seoretaria.
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TE
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V.OLIJK EN
duizenden.
ten .011e de
zuiverende
drijven van

I,
d .. I

on ervludmg van
bUlleollland.. heeft
d"Le heelendej eu

iu h~t \ier-
n"" vlln

van fistpl$ leo
ber06ten

deo afk~r
bekeudl te

die gevreesde
bereik van ('en

lriiliUll!'eD te .,eneu'l"le
te genezen. eo
aau ie':nan te

gdij er·
uitslag en idie

ik vaD k wikziV~er
llCihadt!lijke krui~t:n

!

in orde( to a Gen~,.l
Stalemept of I Baok, lo el~r-
tbree Dlmltofl Mesa" heollus
JOBIo.lf~K8 MA VIUlA.UJI JAcoBus
Du T()lr, &8On. ~"."'iI'~''''~~''ISAAC PII:BOiD,
who retire by whom will on tbis
occ.. ion be re
'!'he . chair at"9 o'c1~

W e!liDgtOG, ~,~
N .B. For 1UC .,lSl&t.l1'fJloUIfW. tligwlt IU Diljcc

tOri S" Dutch

..•8
8
9
9
il

.,8 10 13 6

'~ I ~
l ~, .li. ...
?, ;1"

rr.u.Ii
,pe .~o ..erBtroomingep,';aaraan dat lChOOU

. geataaph~ zijn inderdaad ver·
liachrillPllijk. Uit Utlegrafis)he beri.gt.en blijkt, ~

YA1;..bl.A.ft dan 80.600 Pil'8Onen uit hnis ea ert'
!:\'Y"Nlt.""'lI'enzijn, en dat ~Te het verliel VaD

middelen Tan bestaan, 400
h'Vi,_II:á'nt2 ;mijlen van, ~lan beate land onder

n}:rd&ren. gezet zijn. Wat Clie toeatand DOK erger
. is, dat al de 1J.i~de gewaaaea. door

. vernield ob dat· de OOdem del
geraakt. is 'inet een l.-g IUd en

Eelfiitandighedenj; die het onmorelijk
mAken om, nog 1e.ng nadat het water

wegg41Zalrl ia, den veldarbeid te hervatten. In
Enll8liuad il een talrijk en aanzienlijk comité
·van ()nderstand gevo~, eD de Koningin
heeft ):Iereida £400 gescltonken om e\n begill
ut ~n met het helpen 'der Ongelllk.kige.n, Vol-
•gena latere tijdingen is-déi Po woer tot eeM oat-
·zetUtode hoogte gew~. Ban oe..era sijn
op vei-achillende pla&tile, dool'g8brokeD, tenge-
..olge; Wa&rf'aD vele brv.«r:n vernield en dorp8ll
o,eJ1ltroomd werdeD. 1deD vreeat voor aog
, gl'OOtere rampen. Ook ae Arno il'bllitell hare

...... '....n;~'j,' ..;.t ,:oeveri getreden boven FlOrence en heeft. aldaar
reeds.eeuige echade aan~.

8PANfE.

De eeue oproerige bew:eging volgt aldaar DOg
steed, de andere, maar', de regeriJlg weet H

gel~ nog al spoedig ''te bedwiogen. echter
Diet ~nder bloeclf'ergieteo. In Muroia vooral
moet eea hevig gevechli met de ,ÏDaUl'(C'8l1teD

Derc~n~,··l heb~n plaate gehad, miaar de o~delingeo
werd~ met swaar verliM teru~ en io
alle rigtingen verstrooid. Deeoiettegenata&nde
staken zij weer op audl;re 'plaataen bet boord
.op, eó de laatate ontierDfmiog "an hUllne si,jde
pad Saragoua t.ot. ~gspunt. KonlDg
Ama<lena ilweer yan Z9ne ernstige.onr-teld-
heid ~komen 1111 men verwacht van ZlJn vut
bestnur en doorlaateD.d., maatregelen het _te
gevolg voor het eindelij}t tot rut brengen van
het swaar geschokte land., '..

D&lf~JtDll.

Volgena de berigten uit K.ope~n moet
: de storm en ot'erairoomlng Tan 13 Notember
oneiDdig veel meer ac~e hebben ~
dan moh eent v6rmoede~ liet. EeDe begrooting
daar van ut makeo Wal ;nog niet mogelijk, uit
gebrek aan opgaven i~ bijlODderheden, maar

Dit altijd woelige "'~--''--'' het Iobijn~ tamelijk l18"er dat het verliM bij
krisis. De radikale mil1ioenen aan waarde ;:moet worden geschat.
uit, dat ala de De opgezweepte Bal~e see is mijlen ver het
raakt, Frankrijk de land ingeslagen en hetA het vasteland her-
verschrikkelijke vormd in eilanden, ,., ier bodem DU bedekt il
Op 26 November met :zand en &tee~. Ontelbere aldtera
derheid van de m"t gewa&8en zijn geheel vernield en op som-
Assembly voorgelezen. mige:: plaatsen zijn meel' dan drie viorden vaB
terste noodzakelijklteid de radiifale de bëereuboevea door de golven omgeworpen.
door de instelling van ien ' Daarbij komt nog een ;groot verlies van men-
ministerie in bedwang te houden. schenieven, direkt door de overmagt des waters
voorlO,oplge ssbermntaeli 'gen werd béerlol:.en:\1of' ala gevolg van uit~tane koude en ODt~-

eerst den volgenden dag d debatten ~ ringen. Hartverscheurend zijn de beachrijt'iu-
De heel' Dufaure opende t vnnr mét ut , gen nn de wOI'lt.lin~ van geheele gezinnen
op d~ onredelijkheid v den eiach, tegen de woede der golven en VaD het ver·
heer 'I'hiers zou afsien v n het regt dwijnen f'aD enkele oQbeschermde pnnten en
te nemen aan de beraads gingen der. uithoeken, van weh(lt" bewonert thana geen
blée die hem zelve had aa gesteld. lIij spoor meer te vindeo.~is. Hetzelfde is ook
voor eeDe commissie vas I dertig leden ',te geschied op enkele der vele kleine eilanden in
noemeD om onderzoek doen naar de de ~ide BeIts, waar al de inwoners reddeloos
houding tusscben de Uit oerende el) de verlQren geraakt zijn. Op enkele plaatsen be-
gevende magt en de v]waarden te reikte bet water zelfs de daken der huizen,
der ministeriele verantw rdelijkheid. waarop de wanhopige C bewoners de toev!ugt
Batbie stelde voor, de westie op genomen hadden. Sommige dezer ongelukkigen
oogonblik te verwijzen I' de werden op schier wonderdadige wijze gered;
Kerdrel en de zitting zoo I ng te sohorsen, anderen werden dool' woedende baren "egge
deze haar in ovorwegillg JZOU hebben sleept en in de volle ~zee gesleurd, en niet
Dat geschiedde en na dat die commissie weinigen zijn er omgekomen in hunne heldhaf.
drie-en-een balf uur gcd libereerd ba.d,;· werd' tige pogingen om ande~n te :reddeu.
de zitting hervat. De hee Batbie ,rapporl.eeroo~ Het gebeeie land :door worden door de

---r- toen, dat de Commissie betl&mendemeot OJd'a'llré, menachlievendheid ~ngen aangewend om
Per stoomboot Briton ~an. "Union ,. die verworpen had en ~e blikkelijké: in den verschrikkelijk~ nood, die het ge ..olg

Maandag morgen, '.en pe* ' die Ma~Itdag opening der debatteu verJangde. . is dezer ramp, eenigziQ11 te gemoet te komen .
namiddag anker wierp il,l zijn ~uro- van den l:eer Thiers echter werd ~n van de koninklijke ~ilie af tot den minst
pcscbe berigten Deceplbe r, de beraadslaging weer voor een.dag bevoprregten burger ~ wedijvert ieder OlD
zoodat er voor slecbts Op den 29sten kwam. bet' , zijne gift.en voor dat aoel bij te rlragen. In
drie dagen latere Behalve Dufaure in stemming. Vo~ra.f had eene de hoofdstad alleen w~·op 24 November reeda
in hetgeen ondel' le g~melJ rijke beraadslaging Plaat8'~'waara&n de 200,000 dollars bijeen ~bragt en iedere nieuwe
wordt, is er in teiuig der Republiek deelnam m t eene dag ..oogde van twintig tot veertig daizend
van a.angrijpend redevoering, die herhaald lijk met dolle;rs aan die som tQe. De binnenlands ge-

EN kreten nn de linkerzijd begroet vormde commissien slt\:gen even voorspoedig
Het stormachtige weqer, in de t~eede beschikbare ruimte in de raadzaal Wq.S bij in baar liefdadig werk en de verlegenwoor-

helft van November woedde de Britsche gelegenheid stikvol met '~chOllwérs, een diging des volb zal, ~. men verwacht, on-
kust, b(,daarde 0 het maanJ~ doch heerschte zooveel spanning, dat so~m)ge mid~elijk na hare bijeedkomst, ruime middelen
niet voo:,dat vele en etl!elijke in zwijm vielen en de ~eurlw&.arde~ , beJlcbikbaa.r stellen o~ aan het lijden van de
levens daarbij . a.lle pogingen deden om 4e MISt te, vele ~nizenden van all~ beroofden te gemoet

De Toen echter de heer Thiel"B aan het woord te !romen. Maar tooG zal die openbare en
inkeer gebragt. komen was, beerschte er ,eene diepo stQte partikuliere weldadighdid bij lange na niet
hadJtln~i_?esta.akt hun leed zijne rede die anderhalf aP.r duurde werd me~ voldi)ende zijn om het 8êledeo verliea ook m&IId'

den ut ~ennerr gegeven, de diepste belangstelling ~ngehoord. »e ~ eenigzins ut berstellen;' Het buitenland z:al
dienst ~enomen. eó juichingen wiren lnide en ~artelijk, vbori;l tou~, da.art.oe zijne hnlp moe\en verleenen, en de 111
rangver.laging ~traft.,..... hij gewag maakte van bet~'feit. dát bij ~ Bor~; F4.,ngtland wonende Denen bebben reeda eell
in den }!ekel' deaux de gedeputeerden had ui~, het comité van. onderste1lIl]ng daargeateld.
stokers:en aDdere woord monarchie op de li n te nemen,;en da,
Londenlllcbe niE'mand het gewaagd had voor hare belangeq AMERIKA.
omda.t 'een op te kome. Hij wees k op zijne ~hou,{ Uit dat werelddeel w~t gemeld, dat de heer
die zic~ bij dende pogingen om de anorde. ten o~del' t!' Hora.ce Greeley, die 8lilaoga de Ilederlaae leed
hadden' aan , had brengen, en verwierizicb ..erende j\'!.ich1trete~ in sijn Terk:iesinguti;d met Grant, "..
sobappijen besloteQ niet toe toen hij, met de Vllist op de tafel slaande, ~ideni. o ..erladén. De heel GreeIey was een man Tall
reeds blj.,a al ~e vakatures , linker. en regterzijde, n telaagde, oQt. jta zit groote bekwaamheid, c\och hoogst exentriek.
arbeiden oP' een, groote' o"~réen. .durfden, te kiezen tussehe de Rep~hliek: en. ~ Men zeide dat zijn dood het gevolg was T&D de
kwamen, den Paze~ &.ante hietlen, het dispuut Monarchie, el' bij voegnd volkoinexa Weid tt iusp&Dlling die hij zicb getroo.tte tijdeDI de
aan scbeidsr~gtel'lijk~ uitsRraak te. ónder- zijn om plaats te maken v r een lUlder, ,Ua bij ..erkiezing, en ook ~ri den dood zij~er echt.
werpen .. De .,.erhquding tu,,~hen arbeld!!rs en meende dat die laatste re riugavorm ht!t lan~ genqOUt.-De Am~Ae wetge~
bazen ill in gebeel EngelAnd '~p' tamelijk iellen. uit desz~~fs ~ngBtige apaan ng son kuuodb redi op t Dec. bijeengekomen. met. een t.
digen v~t. Pe arbeidllrB eisehen in elJk:v.ak den. HIJ hleld staande" t goene der'"ettegen~ gunStige boodschap TIPiit Pre.ident. GraaL
verhooglng van lOOn en ~ken den a~beld, woordigde partijen te behooren, ma.ár ~ ontv&ngBUtn voor h~t. ~kale jaar eindigende
indien de-, eiaCh i;liet :word6'toegestaan'iof de de politiek van zijn goue ement eeDe politiet met. 80 JUIlij, werdeu ~op 274.,000,000,
bazen aluiUtIl de fubrieken óta'de arbeiders uit was Van regtvaardigheid, vredelie"eadhjjid eli de uitgaV8D op 270,000,000 en d. verminderinr
te pnttén en alZOÓ te verhin~e+, dat +j die van vastheid, gematigdhe en oDplU'tij~hei4 der aatiODale schuld op 100,000,000 dollars.-
werk hebben de weeratrevi~n Imet gelqelijke jegens alle rigtingn. was clikwijll zij. H.t Jluil van ~.oordigcrs had, onder
bijdragén ateuneb.:i .lleef\ di~ .eken of.~. pligt. zich tegen de Auembl te veiosetteBi" maat leer lIterken " een bill gepuaeeni
den geduurd, dan komt aan de terkatr.lciqg een zoo gij een l ~.III!,of enkel een klerk: ve&ngti. om de Regering te ~ see llleIlw. aloe·
einde, hetzij door .:de nitpu~g der ~n :of ~eide hij, kiest dan een an el'. AlIA d~~ PeP UIl de ~ we te voepn.-ln .so..
door ~ van he': werkv~~, ~ het p~bliek 18 er geen fr8brek. . toll bad op 18 Note~ber eeu ..,,-:te. !eJ'o
moet. ~n YQOJi', deo tw~! Immeral voor Verscheidene leden ,.aD e ~jdë v~· llielende brand pwoedJwUl'door ..oor millw..
eiken ~~g &lieU, .~e .fabri~~t ~ verroogd i dBl! 11& he~ ~et ~?Ord bragten de~ heet neD achade _ngerigt is.~De oorsprong van diea~ be!Wt; stelt .~J mob ~elOOB d~ den I T~ers h~vlge'verwIJUtn onder.,andere." .dat; 1brand was niet bebocl. '.
pnJs ZlJDe1' fa.bribten te :""hoogeu. I ZOO hiJ het oog had op eeue nliJke ~nng; ,
moet de verbrulkee de pret bet.~. i maa.r _ slotte w:erd amendemen~ ,~ .

Het 13rit.acb;o Parlement ~ op den i 6den I den heer Dnfa:nre om eene oo~e te !tiezeu .. " . "
Februarij e.k. vergaderen. • en verwachtUt met 370 tegen 3J4, a meo &angenollU!llj -BIJ d, U~lfenlleit tt Boo. at."'"' tJa~
sCherpe;d~ien:over de ,lo ooiwet, de wet waarna. de zitting terstond erdaa8d lfer4 ,eca:D::;: d. :~,-,,~Io Uh~ =.ac
op lI&I1I;~ken~ sie~~n, on h,~ etaontwetp ter Inmidde~ heerschte Parijs eeue ;wildtt: I :mea';; l""":e .tu~t.en. a E::~~lijk eantal
verlee~g van het. }riesreR'!- ~ . u"en., Men opgewektbeJ.d. AllJ6D:1een~een de VftleI ~ &ijn ... iD Eoa-Iud ,o.pok in Pruklijk .. III
meeude ttat ,con8ervatieT~ dIt laatltt ont- bestaan, dat er ~ mgeu voor ~. ~ Daiteilbl.nd ltudcrren alj allen op koat.a cia.
1V~rp zo{lden i stonden en d,e ultwel'kln~ der spa-nnlDg dió Japaaac:la. ~og.

I6: Ju.
door del{Wel.Eer". h~r,G. Mtegman~ Jr.,
de heér' Robert JQachlm, met J~age·
jllfvr. J4tilda Elizibeth felt~· ' ,

::- OT.ERLEDEJ{. I

Jan. &.-Mej. Sa.ra. H;eleria. de Certr,
wed. YILI) den heer William· Cole) oud
46 ja~ 11ftaand tin 18 dago~. I

3.-1tlej. Johann" Chrlatiná "adj van
den heer Hendrik .Maithiji efdt, oud 73
. ' 'i 'J IJaren. I •

Jan. 28. Nienwe Maán, 6u. '41 m .n~I:alaaaQ~.
Jan. 5, Ee·ste Kwarti ..r, 10~. 41
Jao. 13, VoU. MaaD .ëu. a7ql. lIa·ll1'I"" .. g
lan. 21, Laatste KwÁrtier. yu. """""'U""D.

.~

,1I.m.

:.14& I
~
u. UI. I,".~.3 '0'
3 IS
3 28,
S 61
4 ~5
4 66
6 '2 i
6 60'

a.lft •
6 SO
IJ. 48
6 118
·7 21
7 60,
8 211
8 lit
'9 II!

9 26

• I'.IITn~K : .. '
WelliultlOn ;. ..
I"uly Gr~ l\rlll
Purl .. '
llapUlIiU .:.
Stellenb086lj
Eer.te JUvt.r
ll'Urban Weg
Zout Ri~ief

'" N KOillli'f :
Ka,plt.1l '

'r,
~

., II}
I., 27

37
46
66

.MARKTPR1IZEN ;'.

. '

Van ~& 4 tot 'den 7 Jan: 1878.
£ .... d.. £. .•. d. '

tOO be. brdappotleu. p:l hU". tt 8: 0 - 0 16 4
t leg.Azijn, per legger 6 8 0 - 6 10 0

100 lb. 8oter,:ver lb. 0 1: 5 - 0 . 1 10
Een_del1, per 8tO~ 0 2 10 ;- 0 2 10

100 Eijereii. per lotl u 10 : 3 - 0 H il
H.. ndér .. per atuk 0 1, 6 _, 0 2 2
Ganun, per 8tuk 0 3 6.... 0 . 3 6

79161b. AbrikQlleD jledr .p. Ib. 0 0, 2 ..;- 0 0 ~t
3 ba. Elwt.en.drooge'p. 3 ba. 1 5,3..,.... l :IJ 3
867 ba. Hanri 0 6. 4 - 0 6 jl
43 Ha.,erreu. 100 lb. 0 2,··6.- 0 4·)
45 be. KOI'fll;'per 3 ba. 1 2, 9 _,.. 1 6 3
24 ba. Uijellf p. mud. . 0 6 0 - 0 6 0

,--.--
~turdag, • 4; Jan. 14 W~en~, 27 Karren
Maandag, ' ti do. S do. ~ do.
Dingsdag. ' ,'I do. 40 do. SI do.

. VEE EN LOSSE GOEOaREN.

DOO~ DE ~R8, F:\URE :EN CO.

Jan 8,-:-Op de p,laats "De qrenjlel" Paar.
den van H L. Peplar P.ZD.• en A.,:P. Hu~.
.Jan. 14.-Dn.rbaD. Station, Ossen'en Ezels,

Haver Garst en Koren van P . .&. M. Brink.- , ;,

,DOOR .l. H. MOORHEES. '

Jan. 29.:....;Bergrivier. Ossen.Koeijen en Paar-
den, van 4,' G. H. van Breda. .

VAl:!TK uogDKItI(N.

DOOR E. c. DORHA~t.
Jan. 8.-<1 Prince Alfred" (Ceres,) Kost.

bare Erven: en Perceelen, Vaatwerl(, enz,
-J. C. Goosen.

"DOOR DE VILLIERS, FAuRË EN CO.
.' ,

Jan.9.-Eaar!, Losse ~deren van' Wed,
S. A. Hotfman.

DOOR P. J. PENTZ J, F.ZN.

Jan 10.-Welling-ton. Vast-e GoedeX1ln van
J. H. Retief en G Eberhard. '

• DOOR C. REC!.:.',

J&Il. 1l._.:Wor~ster, Vaste Goederen van
D. van .Heer,den
• 'Jan. ll.-Worcester, Vastgoed van B. J.
Combrink.

DOOR J. 8.' M!RAIS.', ,

Jan. 13.-Klein Drakenstdn, Vasto Goe-
deren van J., F. de Villiers.

.,,' pOOR J, S. MARAIS EJ CO.

Jan. IS.-Groot Draken8te~n~ Vast!! Goe-
deren in den Boedel van Wed. r. F. H~o.

, DOOR DB LlNT EN REtlEF.

Jan. t5.~Piqnetberg, Vaste~ Goederen, vap
A. E. ~b~bts, Wed. G. K<fu.

DOOlt DEVILLI~RS, FAUR~ EN CO.

Jan. 16;~FransChhoek, Vasj;e Goederen van
D.M. b Roux. '. 1

.DOOR BUJi!Y EN NEV~.
JaD.21.-,Bwellendam, Vastrd van.---

SHIPPING INT~GllNdE.

"
T,ABLE BAY.-AR~IVED.

Jan 6:-:J3nton, R M St (oCSouthaQlpton),
929 tons, l'Coathupe, from SqlitbamptOn 30th
Nov, and 'Madeira 9th Dec, \)Qund to this port
and Algoa ~y, ,with generQJ cargol-Wm
Auderson &'Co, agents. j.,

6-Charlcitte ,Gladstone, s~ (of Loudon),
1,304 wus, M Paddle, from 1f.ndon 3..&Nov,
bound to N~w Zealand. with; 359 emigrants.
Put into this port for suppliesj-Borradaile ,&
Co. agents ' I

~ Pla.ced . in quarantine in: conseqnence of
having several cases of fet'er on board.

6-lceland, sc-st (of Liverpool), lt474; tons,
A Wincbe!l!~, from London ~lLi.l, &nQ Dar~.
month 8th Dee, bonnd to this porfl ane! Algoá
Bay, with general cargo. Brings a mail ~
Anderson &;, Muriaon, agents. _
·6-Aju. bk, from Japan boUnd to London.

Put in for sipplies. • "
7-Latoniil., sh, 6~3 tons, Wm. Hunt,

from Calcutta 13th Novem. to Jamaica,
305 Coolies and 3 deaths during the ~
from general debility. Put io (9r aupphes.

TABLE BA..y.-sJuD.
Jan 4-Syria, RM St, to Smitbampton.
, 4-;Z;ólu, R ~ St, to MoPel Bay, ~

~,., East LolldoD, ud Jlort Natal.
4-Fair Rot'er, bk, to.' Mauritins, in

ballast. .
5-G r Kemp. hk, to Alp Bay.
6-CMn~t, bit, to Simon', Bay.
s,
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P. W: ell B. B. MM~\.ppij A.<lIUIXIn

, »ecember 18n~

anderen.
: I

,W8l.'OOP~D:
Ol' a.n l'dan .o.e_;'ber; .ao B-uCort Wett

TW" MUILEZELS, boiHen me. bet
lIoatandeo, merk op iden acbte~bobt. il. wn
ea. mui.ltteuri>(e of lto ..kernle Me"~,de aodere
eeu roomUearige of Fie Roin. TOen "ij weg-
Hepen, ~addt'll.ij '.eé oie~ •• ta~era,oll! deo
lIek ;, &IJ .erden laatI, gellen 0 cJeD","1t DUr
Fnaerburar. Ieder ;die de lt' e~ Muilesels
achterhoudt en oiet: naar he' 8~h~t 'eodt, lal
in re,ten vom>l~ w"'den. ell ieder d~e zoodaDir
illrorma1Ïe geeft. al, Ieideu zal to~ he' ten.-
bekome. drrvl"e, .al eelle beloooinil van .£2
ooivangen op schriftelijke ~e4edl'"lior: vaD
'folledige bijsoaderhede« aao cl~o 0l udergelee
kende. . .. ' '

~. tASKER.
Adderll'yttna1 N" 12. Kaapatftd. !~. !--------------+- --

BEBOODI$l>
EIN bekwt.a1n W~~ en Voor-

~r. '
G. p. NAUDE.

Dorpstraat, Stellenbosch. '

BEHOODI(J'D
EDBAltK::CR, in een bll.teuhalldel. lIa-

bij Kaapstad. lijn .. k g..~eel meester.
E-o ~d Salaril ~ betaal~, .orde,. Keo doe
per bn.f lailzoek bIJ" A B, o,,~er "orll ... n deo
beer WK. BatTTuIf. ,,""I, 1Y'~ij he' algf-
meeo. Pc.atl!:.utoOr, Kaapatad. i

ONDERWIJS.
rrEGEN 1 F"bruilrij aaD8~a~lIdll wordt p-

na.gd .en" ONURRWIJZJl;RES "oor
de Zeodingschool ia de Beoedeo 'Paarl. Zij
moet bek"u .. ,ijn ondl!f.ija, le geven in
Enrelach eo HoUandach, 18180, "BCb!rij,en, reke.
nen. eoz. Het S..laria daaraan ,.erbonden il
.£48 per ADnum. Meo adr~lIeJ;'e ,

,G. : V.urnlwuL,
Voor.jUtr d~. K.akere.de.

Purl. 4, Januarij. 1873. i

Onderwijz.~r BcnOOdigd.
I :

BENOODIGD,-:Joor den hee~ T. R. Mu-
I1I1B01l. vali Duiee Rug, ee~ qNDERWIJ-

Z~R voor ,ier Kleine Jooren •. BijzOuderbedeo te
.. efDemeo "aD eo aan&08k le geschÏr8dea bij

, ~ A. Y.1UniEW.
Bredasdorp. Januarij 2. 1873.

!ao Onderwij!~rs.
"E RUSTENBURG in de Tranuultebe
.1. Republiek ia onlJlvltlelijk eeo Ond.rwijz r
benoodigd \'oor tene HollaDitlCae eo ;EngellOhe
Seboo!. He' Salari. is .£216. '

Meo doe aanvfftajf op het Kaotoor \'Bn dit
blad. AdreS- X. Y. Z.

TWDDE KI.J.B
,Publieke Sphool,

TE MACLEAl'J.

APPLIKATIEN yoor d~; be~kkiDg no
Ondtnrij .. r ,a.D de bo.e~: e~mde Inrij!-

tini( lIdIen tioor den Hon. S. e tafia ootn.ogell
worden &QI op hleu FBBRUA .i la1~.

&h.ria £160 ea Huishuur. i, .
De ~rkeur .al word.n ~~v~ aaD een re-

ho.d penooD, of le.
1

m.I~4 dil!.~.n .~~.t is ~k iD de
Hollandeche &aallfOadtg 01ld IJl:" ge'ell.

Us. A. ROB TSON.
OOl Secretin..

Mpc181l8, 12 nee.,IS7S. '

TEACHER w~TE:Q.
"WA.NTED,-By I!r. T. ~ ,u.nGK, of

Dui'e Ruc •• tutor. to :uodmake the
ed1lC8lÏ6o ol four ,"ou.ng beJ'B. P"rtieu1ara to IMI
hall m,m. and applieatlOo to be mafte' to

A. Y. JrUrBEW.
Bredudorp.l.Dalll'J t. 1873.. '

ZOD~~Osl~~.~esseD
OYer de 1Ie1&DIri.ibte gesehïe4.~ ft1l W

Oude eD Jlleuwe reáam8nt,
DOOR Da. MeGREOOR.

Prijs: .tI S" per 100; pe~ e*e.plaar 6d.
postgeld ad.· .oor een n:elD~~. of bij de .

25 1''111.1 2d. extra voor elIk e'emplaar.

DEZE LE:3S&N \ebbtn ten!d~l. 0,_ "io ééB
jur de belanmj".'e l~iaeD \'BD

"en Bijbet na le gaRD." ;
filT lJirll8uea .lie DORDiet ~treteekeftd heb-

ben tA ,ebileo no 2.s f:U. en daarbo.en Yer-
IanFo, ~Iie.eo aanwek te doe" "'" het ItantOCll'
na' dit blalf en *e,enl te melden ba. de &Ge-
&eG.eg •.J tr«hi---,per pot/#- of ~

VmHUISD.

FRED; A. THOlUi E. Cbt'OrtOIIlrter- 8ft Horo-
logemaker. iJ :... htiiId 0 ~.a No. .30 Daar

No. 29, st. Geo~ &l&llCh,enM heereD
ToWJIBUD en ~r..

Beeft te ~oop een 'Yoorraad cfet' beate LoodtD-
lIChe Horologta eD J.welieuwana.

£26,000.---GEVESTIGD: opTOBER 1" 1841.'

BBSofUUB.,
~ WelEd. 8. SOLOMO}l.LW.V., Preaident.
, .. P. LA.lw8B'aa •

., . W. O. A:dEB80N.
tt R. H. AJI.rlJatN&.
II N. W. MxtER.
.. J. A. LX Su.:UR,
" J. M. BROP •
" J. J. STEIhLEL
" M. MAYN,aD.

A'uclikunm.
De WelEd. E. G. AsI!JU.IIO eD W. L. BLult&.

,'BlUlfD-tiBitARTDUHT ; ,
t )

YOÓfAd~IN-~ ~a#am.r-u~".~
; __ liti of lCh4fk door Braftd.

Tarief ua P-!.i~s ,er £1".

c ,

Ook wordt
deelelI in dele
,an ar den 1
Janurij. 187$.

Op

'DE Oo~e~eteek",d .., zijn H~:lgb.~I!II~
• < ""~ d~n me81tl;liedellde ""Ir,rIB.,, ...
..OABIIQ'I." gr~~' circa

Do#rc\ag,' '-'1;"'_
" ,~D, fDdien

;, ,I
ë~

VAN
Tafelrijlt
Buisrijat
Bruine Rijst
T~e
JCa~lie
,QastóOroUe
(Jeelnchtwortel
Salpeter
Drooge Gember
Witte en Gekleur Matten.

Te:Kpop te 28, St. Geo~gestr~~
" " ,'.

16..

Blipaut Il C .'
BiueU1 Je.
Bi••eux Jc. Juo '1"

Cillie,o',J :
Cillie CD;
Cillie G GP,. I il v
eilli_ J F J Ft." '11

Cillie DI. G ,'I, i
HammaD E C i I
Joubert J A Pl., Jl
Joubert WA.. I'

Kriel P E !I ILonw JA' ,
Leeuw R J de, ij
Merwe S W J van 4~r
Mer.e CJ. d, PI. P.,
Malan Dd. J. J Fn.~
Malherbe W 0.' 8t.~n ••
Malherbe EG. fZD.w
Malan P J. J ~n •• ':
Malan J H. J ]!l&U; I
MalIAnF J
Malan J 1,
M.lao J F.
Marehaod B
Malan 1)1.0.
PenU P J. J
Perold A Jo.
Peou M, J

EO, JaD.,
JOle, Paa.,
,/. Sr., ,
PR. JID., ;
JD Gm., '!
'H L le Hln .•
DB le Br., :

HDllIIou:w P L. J 0110.,
FP, Geo., I
Dl. P J. Dllr.D.,
JJ. .
G J, Dd.IO~AP

""",lll\l1'. G G, D ZO.,
I1.OlUU'I" P 1., Dm.,

J J !:lr••
J I
J. J HaD., i

_~l_""tz.. F J ,
A B du, GJq .•
G J du, G JI"Q ••
D F du Ban, Sr••
GP du, &n.,
JF dil B F.&D.,
D8Adu
G J du. BaD.
EJ
PJ

Platte Leijen
"'_L en___eo. P

aODen

Sa. lh6d.

i
dat lDge-
22 var de

'.ao boYeOlejelde

ieAlgemeeoe Ver-
l)e.lijle&l:len heudeo r.al w rdeo

ten Kautore det •

Op naa~l~, 1311an ..as st,
'I .9~ ten ill ure, I

Ten fi, de 'an Pi.reïteu",u lel onlvanlleD een Al-
I(t.meeueu 8taa~ ""n de A.ngelegenhedeo der

Bank, om drie: D~ktruren ~e kietto in flllllt8
van de Wel-Edbl .. ~~ereu Wlp.Ell D. M4Lflu-
lIB, JOHAN a. Elf.LIIf A. aD. eo hCOBU)1 P.
DU PlU'. dill )bij :henrtwi •.,ling aflredeD~ eell
'fan wie .~der rerk~baar i., i ID ,oorll lot alge-
mteue bealgb.~d.: J .

Op laai!qn.~len R••~ van Dirakteu,n,
~. Jrl F. L& iROUX, KUI~er.

De Purlsche Baf,k. I li

12 D"'t$mb!tr 1872. '
II il I I

Lijst Tan heeJ,hébbenl verkiesbaarl tot
: 'DtrekteUJ!en.

Aling, R Ni' ~~ David J. ~Il
B,rubardi, J Al Mia ... r, Ic H L
Bliltnaut. JJ g M&oaar, P JJ. J"
Bi.. -ox. Ee,'W lp • M"lberbe, JOIO. ..
Bl.rk, ADJ. nn Malherbe, Willem :rJ
Bosman. J JJ i Nieuwoudt, lo Job
BIUI8OD, J H A i ' Nieuwoodt, JohaDa es H
Cillie, Charl JJ , Pril, J.ca P da i
Kufin, J H. A~n ii! Pré, Joba H du '1
Grundlillllh.·C E, ' Retief. Job •• Sen
Raopt, P W A.! i R.ttief, W P, Jr
Hl'rb.t. FA,; i~'! lt.~ux,JO&O& J le I
Huao, F J :1 Roux, Joes J le, H
HURO.DOl }Coux, P A le
Hogo, J F li,! 8Qeur, J A le
Loaw, N HJ, Tciit, t) F du
Loow, J B de V ,i 'feit. 0 J da. Ez
Loo.. , J_ A.'~ "). Villiera, A M de'
Leent, J P A .. a li "tUien, Ic Benj de
Malan, C W 'Ii "I·uiera. Jac Joh de, ABz
Malan, Gab D . I V !lien, P lV de '
Malan. D 0, F1I li V Iliera. Jacob R de
Malall, J.eob D. :' ]I A B de, Jf
Malan, J&C8 J ,lJFI[i A B de, lt J.
Malao,FJ D J
Mal.o, I:' J,

I, ' )
De Heeren: STU!TAFORD & Ob.

, J':. ' , \ ~ . ~ ~ " 1

.I.. W. &; W.:H. Flet;~r),! 1

N G s,tr R A A ~.,' fi

·1

(2 ).

, ~.
.'

1. Woonhuiaeo :. • 2•.
2. Wioi.e18 eo l'akhuia'o.

geene gnaarlijke g~e.
deren bevatteode " • 4&.

S. WÏI,kel. of Pakhuiaeo
met geYaarlijke goe~-
ren :~. 51.

4,. Gebouwen, wallr ~e-
vurlijke bandel iD ~-
drelen wordt. _ '611. Sd. 711. 6~. apeeiale :
, -,
' •• Venekeriusr;en 1..., Port Elizabeth eD op

aodere plaataeo 'Ullf"';PP a~.le tarieven " ...10-
ten w,orden. V (lQr Po$Slen "ordt geeoe betalillg,
geyorderd. ;'

Deu tak bent ook 1\et administreren en bered-
deren ... n. luike hoede}, en eigendolDmen, waartoe
de MantMlb.ppij mofe wordeo aBogeateld als
EXecuteuren. Voottdeni Curatoreo. Tru.teeR, Agen-
ten, enl .• hetzij door ó.f ie kraeh' VAn een raad,-
beiluit van Uilig bev"j(d hof in de!f) kolooie, of
d~r den laatItelI .il 1ID bet teltament, ol een"
an~er wettig g~ltcbriftjof akte .. n eeoigen persoon'
of VlD personen, ot uii kraehte ya. eenae thwe-~
lijkllYoornarde. ldaJtigiog 1'&0 Notaris, ol
andertina.' '

K~toer.an. Ta._" tot ... re "'yk.

(2 )

BIJ

, i

DE all.r~.te ZIJDEN ..~a,~n,~:~~~e.!~~~en FRANSCHJ.brikaat .....uitmllhnd .. iaet ,",Oot8~; me".t
.. ur, .. rde eo SC thao •. ID de Kolonie ~Dwe~.g.[ DEZE ~IJDEN

ZijD uittcllaoeht dOQf Koop·ra yan lJD".k aan ;de Europ~e.ebe Markt ..,. en wordlen door
geeneaud~ IN ZUID AFRIKA, ENAARD. ~ iij bebben 1I0~ BOVE~DIEN di! in haar
VOQRQEEL. dal ;zij te Koop lij:u voor LAGERE j PRIJZEN DAN IN ~ENIG HiUIS IN
K-AAPS:r,AD. I - i •

H.one MOOE.ARTIKELEN naar den Li!TSTF.N SMAAK VAlN LONDEN EN
PARIJS en er il niet. te bedenkeo EURIOEB ill IIIDaa.k of BETt-:~ ,00,)hJt TEGEN)wOOR.
DIG 8..uZOEN kiln &ijn. . ; I. 1 .

H." ÁSSORTIMENT BLO i. ,-eer UITOe~OCHT. OEV:ABll~Enn, SMAAKVOL,
eo behoeft ALLEEN EENÉ OlDop p~i,ll tt- .or"en 1I:~8teltlj' I .

De KANTEN eo LINTE 'i NIG io t)CHOONHEID~ VnR~CHEIDENHRID-
FUNTE ea PttIJS. - I'

EN i
Huo~e MOUSELINES zijn lndfl'Q,Ud ono"erlrer!~r. ~dl'rt jAr~n is t!f #I11ETS aan ae Kaap

~weflt I)AABAA_N GELIJK in TIG ElO. STKRKTE; DU\JRZAAl\.tHEID eJ REDE
LlJKBElD \'Bn wBt&ij KOSTEN. ; ,

Hulliae NIEUW INGEVOER ' I
Xe.... en I!'i.u~jaÁrsgescl!.jor:.D

hebben bun jt81ijb niet in V(!l'l!eb.iidet~lbeid. Allntal, K~liteit en Soort. !
Hunne INVOEREN •• 0 lijn • .er' Ilroot en jUist ~lCbj~t ~oor de vejllvuldige

behoef~ vao HUISGEZINNEN eft .an de VEuhEN, : i •
De _hanI!GEOPENDE .oorraad EN en :8CHOENEN v~o ALLÊ SOORTeN over·

t~1t ..Ue .roell"'" import&tien. . ;, I '
Hun'.KOUSENVAK i. Hgt, Ye'lIebeideó~ ..oeg'''Bm··voor BIle 1;"~ijdeD en b~ide Sek

.eu en ".,1 Ileacbikt voor hrt wed..,. ' ~' 1 i

HORROCK8 en andAre EV0l!":~N .LINNENS van aUo' NIJ:MMERS:eD op de
LAAGSTE NOTERINGEN zijn ter beZIglIglUg ,IIi, .• ! .

!

.D1:1ï-,u.n..l\f.LU.&.-' GSTRAATi, i
I

68.

IR. :Me
i

NOMMER

UIP

oss
LA~I)T NU ,,:'

El 'BEDF,O DSPIRQ,'
I

IJzEB EN Wijngaard r1oelfeo' ,
. ,Anglo Ameriklla"sc4e Ploegrn

, Ho.ard'lI Ploegeo I "',
: Iheren Elfgrn, S e1l4 ballt~n :,
IJlereo Plol'~', E~krle. V~r " .1

Ra,,~ome'B Plo;,grn ~It TOrllwllao
8lijpeteeneo. 6 tot ~6 duim ,"
Onodeureo. 18, 20\,:4 duim" ,< .
Galvanisch IJzereu f"'hroevtn
Lijm, ill V "ten •
Vuurkt.i, iD VBAtje, .
Smeer tegeo wrijving in Vlat jel
VeldGy#nl. in Ki'le~
Gomelastiele- Pijpetj_ ,
Paarden en Er.elhoepjzera i. '.
Paardenspijken; • • i
Siockbollll r""r, V~ten eo B, alCv4ten
Korenschoffels, enz , ens. ,;.~

Strlnd. eDSt. G~ Ktst,..,- : . .

Diamanten I~iama,nteb !
~l

Gaat gij .aaae I ie Mijnen?
HOOR DAN NAAR B$ RAADGEf.mG'
Vergeet Diet eeu genoegzameia voorraad 1

Holloways Pillen en' ~
mede te nemen. :'~

LANGDURIGE onderrïodinjt beert;bew~p •
dat due berormde jtelleeami4delell de

kracbtÏjl81e zijD tot genezi~g: soowel v~ dll~ ge-
narlijke ziekIen ala de liatere ouft8.trldh~flD,
waAraao bet leveo VIII dell Mijllwerk~ odihr.
he'ig is. ~ l

NU EN DAN EI<..'NjEDOSIS VA.~ ~'

D E Z E PI ILL E if ~
~bo~~t het ligchaam tegJn die .~walen~ :die:! r.~
dtkwtjl. het we.rl van ]~en MIJowerktir b~em~
met-no lOOal8 :-HOf'lIt, Verkoudheid. en ialle
olllf~relleide werking van de leur en ij~ rUa.: ag,
tlik.ijt.. .. de voorboden an Koorlll'~ llpode
Loop, Diarrhoea eo Chol~ . !!

I -.,DE ZALP , ,t, ':i

le .Ilel meest yoldoende ~eoeesmiddel ,oor ~ud.
,wereo. Wonden. Rhoma*iek en alle Huid~iek..r
'en; het i. eene daadzua~ dit w'onw het t yol-
genB de gedrukte v~nchriften éangeirend
wordt. bet nimmer faal om &óo.el idie~ all
oppervlHkltilCe won~en ,okomen It genézenJ

Dur.e Medicijoen lijn verkrijlCbaar bij .Ue 'oor-
name Apoth. kerl! en Eropllillten in d.: ht-a):baa
de .meld, m~t gebruik8 8ao.ijzlnrn' in ~joa
iedere taal i

t.
,<

Direkt taa eie

H'£,BBEN PAS ONTVANGEN

gft.tstei eD 1testéa ..... 1'I1S. i.eie .ta. ,u
l.e.er~Ba"Hr D'IES ea BEB

, W. BLDRIDGE, Seo

t\'IALMESBURV, ,

ALSOOK. :

LANDBOUW EN HANDELS BANK.

Te~cltwoordll( :Nomlaaat' K..plfn.'
£~~.030

OPBETAALrre KAPITAAL £13,218
ltESKR v2 Fo~ms._ I; 1,608 , 6

DIUE(;TEUREN'
De Wel·Ed, hellr )'. t. D. LETTRE BICCAR!)

i Voorzittn,

tt A H )IOORREES,
.. HJ $MIT.
.. JAC()B MULLER,
" U J ~CKER.MAN,

H GDREEPF.
J J ALBERTYN,

Aanoeken "oor di~nto ,,"ordeD ootftDg ....
O"l)r"OIell op Maarulag, eta DontUrdag,.

Op lalt ~Rn Directeuren,

....

(lOE KO

J;'W. MOORREES. Caahï.r.

'-,~ten :-ZII!d'AfriiranllCbl! Baok,
~; Kup de IJoede Hoop.
. - ,;

, EeD en ... " half p"reIont, lal wordeD ~geYeD ~oor:
het wyorderen van Willei ..

~,<

Zomér lIeriDo
. '

VtAt~ voor' H~re.,

UNIO~ BA~K.
£111,915

55,95"
Kapitaal
Opbetaald

·,l
Dir~ckoreD.

~.
I :

VERDERE BUVOEG~~QEN TOT DEN ~LGEMEÊNRN

Alle ~~~menten 6W",,:IU ,"Uworde~ ~voD41engo,d ,......,tVool ..... ,.. .rt ~ zij n

No. 6, ~.... T,I
TEG DIT. SPOO.WIGST.lTION .•

i ? " ",

ti.Wel· Edel Heer K.l..A.NDSHEltG, VOOnlUer,
.. JO~Jr SHI!PHIUID
.. J. p. OVJi:BBIU!It
.. JOfUi Boss

.. .. D.''O. Dil JOI'GB
Da Edele Heer P. E. \1>11 RoUBAU1. L ••• V.
0. W"I·Ed.1 Heer J.~. eTIIYTLKR, S'o

Bol101fay~8 PilléD; "~' tt Job PHILIP
, .. tt G.111YBI1I1GH.

Blln GBOOTBNOODunun:1tw.-At..:bet bloed Aanz.oe"~n om Di.oonto •• ordeu daw.IJ'" uo.
doonrekk ..n is no on'llivhbeden, óf "'ertrmcC,door !renomen. D.. !3ank ~ft RDtIon op Vaat. DrfK"'ite
IIt'Cbte apije.erterinll. b~itell.porigh8id ;of "dere ~eo koel'SllD dIe aaD het kalltoor drr Bank "",unu"
oorzakeD. daD .orden des•• ui.ereudti PiJlen aiobe· v,roomen .orden.
,ol ..n al, eeo oomiddrlijk egengif. Teoiij uttn da . ';,_,S, V. HOFMEYR, K_ier.
~"Iogt Dem.tot deze Te terk"ndciIZ8D~middeleo, , ""}
aal de Ile&ondheid ,poed lt .erk.ijQl!n ~ de~prat I ., 'v
nralappeo .. H.ollow8Y" ilIeo "li~~r.~ he\i~loed Koluniale Weeskamf'r en Trust
,,?lkomen., re10lgeo de lo treD volledl«. ~'l'n:j her M ' h
OIeowde Irtacht aan 'f'llrI. kte of gtlébok~ .e~inl aalsc app} .
du zenu.eo, "enterken e apie'.t! et! .rhel4ereo
de hl!fI(Ioen. Dete Ilitm tande Pin.o ";'ordai!j bij
lond ..r aanbe.oleo aaD .. le pel'fl101lell, elle ziUmd. OPGERIGT DEN 31 .MAART 185#l
beligbed ..~ iD besloten I..rtrek~.n: hê'hbe-q~ D. , liapt,.. d
••~nll .. aahtlll8te., d. aa~' pbrekldtf, .piJln~ring ,0,0&0"
hJdeoden. ea delwaarm dÏ6~en. .~llen;~lIeo:grGOt TOT het Admilliltréreo no. Eijpndem .. eD CID Boe<'
Dot . t~kken ....n hilt. jIe. rolk deUJr oi;tm~lJi,..ude d.I .... rto. dl'U!l]e .... tbr &&I worden ungraLelcl
mecbctJoen, sonder eenl~ Ters~akkeDde,'»nkl!)aleo- at. ExeoutroreD, Ad~nllltratellreD, VOOgd"D. Cu,..,
d~ of andere ooaangena"e ullwerlDele. te ciGder- . toren, Tru.teel eD Ag~o. '
Yludeo. I ':ei ': .._. - " J>141!cnUlln '"

0. W.I·Eei. hr. J. G. BLANCKENBERG. Vooraitter
tt H L. P.:CAUVIN,
.. "k. LA.1NDSBERG,

De Eel,.I. heer P. E .•• ROUBAIX. 1........
0. Wel-Ed. hr. H. M;:ARDERNE,

" It P. PQRTER,
" W. J.l!v.ur D.VEN,

4t$Inu ••••
De Wel-Ed. Heer i: C. HOFMEYR.

.. .. J.~. STEYTLRa.
,Pe,...,n~o die ,erla~reud syo beo •• nte.tl'lI.~

qUen reh,.."n beD te '\cmneauID ~n unteetellee al.
.. Het Col¥ toa" 'fDi~ntJ tJa. de Ko~
W-~~ e" n-u.t )faaJ.8c"Upn.
,W 1>" lnaoIYenl.ef!l'alr .. 1 beetierd .erdeD dOll\'

deo s.o.etam, .oor wfilu dad.D de Maat.c.happJ .rh
a.ótwoordelJIr zal cyJt. T.
,De UirPOteu," kom,a eiken Donder-dair byeen t••

11U.... to\ het "e.,i,""D 'an be&ÏJrb.dea.
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