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,llel-!?el,hE'id •an
Boedel vau wiJleu
~aeh,

VEREE , .

te enbosch.I AAN .

Melkboeren en Anderen .
~ I .

VEiKOOPING
lTAK iDsl l'L.UU' :

.C Li BiLd i . A.LiUNCE,
het lJ3uite~.,e~blijf '.,~ ~ljlea deD

; Heer SrrURK. .

Op D~gsda,k, 11 de~r,
\ . . ~ 10 ~ur :' Morgecg, .

~et Idbera, "'ui en .&Oildar Jlelerre.
, ·e

i

No. 6, K.osdtare lIe.IJOD
Jl ,VmLl!T, IUPS"." .

'ftlltJ'JtDlf ~. ~I Oircu.... ~.. ",."~~. Rek.eDm~ Doo!):, ti . ,....,.Jea'~.,
en .B.uwelijb· Jtejinera. . efjes., ' ; tiUifJnid.,'••
Adres 1ta&rtjea. Buigheid ~ ea.. . ,
eD,I., ,ens.. i

Verkoopiflll in de.
J. D& Koc.l., lePUiLI~

;

.Uitrelttut . .A114arl(l>ftbUl'St

Vast-I en;
. . . I ..~ :

Zilver. ,ns.,
T;E~ .OWB

.Vrijdag, 14
ZONDER

V~

500 Mud Zaad Ranr,
100' Do. 1!.og,
lOG Do. Dane Koree,
400 Mrrino Slil1-pen,

, om de koop<fI te II!:EiI'in'en.

ID den Boédel van~.wijlen
fiUBRll1ID J"CPBUSDe Zuid-.&.frikaan én Y~Dd. UJ' ;

DB .mteek~g op 4i~'b~ ., m~: S~· ".'. __ .' ".
. £1 ~1s.en m deBuiten~ £2 per , OP 'nE
Jaar, 00Qt"IUt b~lbllaT. Aan eJken lDtjeek~naar . .
zal het tw~ per week toegewnderi wordeJl. Zija. !Z8er .J:IIIIlM~e
Zij dM roar Mt geAeele jaar 1878 beta.lerr fJOUr

Jm 30 Aprile k, ~ een afBkuJ 't1a1l twee
.h.i11ittglJ in. de stM, en 11an 'uier ,hilling, in de
~ten.
ar Zij die V007 het B¥ we~hen te

bedankn moeien drie maandet;l: vooruit
kemrisgeven vilonhun voornemen.:

D'EOnderge~ekeDde, ~ehoorlijk geaulhoriseerd,
. ui op bóveogelDelaen datu~ vcJ,'kooptn op
de plll~ zelve, de,~ welbekende en ~.ruehlbare
J?laate, gelegen; omtr~Dt andefhll!.e MUl Y.~nhet
Durban weg~ltatioD, laage de SpoorweglijD vao
!le Kaapltad nau WellingtoD.

Het Eigendom 1l'00wei als hel voornaam.le
Huis, zoo go$! beltend zij ..de, II1Ilen ,erdere
bijzooderhedeniouooodig zijn.

. J. J. HOFMErJR, Afslager.

Kaapstad. 1 ~eb .• 873.

E pneterget-ekende.
au' horiseerd do -r

r., ~al per Publieke y. i
:M&a,nd~g;en

17 en 18 nB
TE WORDEN'

den 19den,op

Het moet dyideliik "P'~·1ttIlILI71
flOor EENIG
melde aandeelen
. de Tender, floor
dige oflerweging

, 1873',.

Eerste- KlasseDE Executeuren T
melden Boedel sullen od'!!dllblie

aanbiedelI op de boVéiltctimelde
Het Kostbaarete I(tdeelte Landtoed

.1 WELGELEGEN/' verdeeld iike Bou ...
pereeeleu, laligs' den Hoofdweg' berg e'p
in 'ite nabiihrid ¥a.ll de S eioeunsp',-l~
MOWBRA Y en R05EBAN UI Il
dal eenige dagen v66,r de io de Koop-
mfl.Dsbeur. ter ~8zigti~illj{ zal werdeu. :

Het w~ oVdb,)dig zijn, iets den ter 118"-
beveling "an dele Kostllaro ommen, \eOp .ond~.·rdag, 13 Februarij, welllekeud voor Vtuch voordrelige
ligging, terwijl bet. een erke is dat o'c~

Zonder de:Minste Reserv.,. . vloed van WATER gevonde', . door putlep ,

DE Ollderlt~teekende, daartoe gelast, zal po~ le graven ~u '. "iel voor'zier.,
. bliek I,ten Verkoopen de' bovtnlremelde worden uit de Gereserve-rde en.
Plaats, bekend; als een der beste sen "TIJGER- Een gedeelte van bet ",'HI("UUUIO bepl.ot m~t
BERG," hesbende deselve altijd fraaije ooasten omtrent 27,0,00 l¥1fo!tOl,keo. Boomgaarden
~devellJ, en m~t zeef min ·kosten ,ervoerd, lig- Yall alle soorten vlili Pere n, •. Mispcl~,
ge"de aan deu (harden weg naar de Paar!, omtre. t Abrikosen, Pruimen, GUllvas....... ",,.'''CII, al.med~.
vij'ftie~ mijlen :,uo de Stad, eli slechts drie mijl~n Moerbei, Vijgen, Liinocn, Zu , Amandel.
vao D'Uc,ball', Stetien. De plaat. is llill\ alleeu eu zeer weelderige Piaan ! fraaije Ei~r~-
~e,chillt ,oor ()raan ; ook kROmen er groot kwaD' lane" en Heini-geri, nbosebje •.
tireiten Aardappden en Uijen aallkweekeu.-De lie Woonstede beelli.,lIt r@ot \\OON-
Veeweide is bij uimemendh-id I{oed eli gelood. ..,HUI~. bevaltende V .~aal, viJf I Het :moet duidl!lijk verstaan worden, dat men

pe termeu tan verkC'Oping zullen seer voordee- SI, apkamera, Budka.per. ~.b'J(kamer, tioor EE Nl G GE tAL der onderge-
lig worden ge~ .. kt. Disil<lIs. Kruken, Bakkerij, JJ

f
, elldtw:~e melde aandeeien kan tenderen,. en pat

. Rui!D. ;BoDUI .uI gegeven 'Worden, Buit-nkam-rs. Op eener kka8tao
H
·ZIJD de Tenders voor J1'BJN lGEN .eerbie-

EN ee . Stal, Koetshuis, I eli, Oen- di . liJ l
derhok. "'l een groote Wij, lr. I Jge oveTwegrng ZU TI er angeTi.

!leM Gebou w~n zij II goed :ut tegen sterke iT'
winden, ..u zulk eillie ::.WOIIing komt I Eerste-Klasse Beleggingen.
maar aelden aan de k",kt.

Ten geri-ve Y.O Koopluctig
worden gemaakt op het I
~égeerle, OlD om ee,.!ge d·r ve I:

ID een lót upgHerlJ te he.
voldaan.

~root omtrent 3.50U , en gelegen ill het
. Ouder Rog ze rel.t, t Cal v icia.
~DEZ:E Pla~18 wordl • erkend te lijll
; een der uit muu ieudet . in het
'dislrikt, eu is luim verzor~ Uld asteWarers.
: De Ve,koopi ..g zal plilllts vindeu le Bloemtou-
'tein, de wO<)"1'Iaat8 oao den NKL.

L H. GOL

TE~DERS VOOR ~ANDEELIN
TOT i

Donderdag, 6~en dezer,Publieke Verkooping
TEN 3 U~E. . , .

DE Ond-rgetpf!'kende zallTenriera inW'achten,
als bovengemeld. voor Ide ..ol~énde aaudee-

len:- '

35 Kaapscl1e HandelS~nk, '.
15 "Equitable" Zeev raekering.. .
14 Kaap de Goede op Voogdij en

Verzekering. I

2 Protectëur Verzekjering. '.
10 Commercieeie Zee-lverzekering .•

Voorwaardeu : CONTAN~ of wat dilarniede
gelijk sta.t. : . .

E.; J. M. BYFRET.

VAK 1>B W.LBEKE!lDB PLAATS

ccSTIKLAND."
4 .

Publiek . Verkooping
. ,

VAli

Paarden, Merries en Ezels. _, ..._ ..,ing volop en het geheele

met zulk eene centrale
"'''''1'''' m.... Produkten vereil!oheo-

biunen 20 mijlen van bet A&N-

STATION'TE WOIlCESTER(het
.den verkoop tee gevolge

in, het dorp Woreester
onQiehclOr<ieprijzen aan 'er'
Kooplieden, di. zich in dit

Hande,lIoI,nu\U1D......... ,.~J. met, geyolgelijk. de kenll
en de wegen leidendj!

Eersterivier Stations, mo~
plaats ·lijn 'aD tf!'glluwoorf-

mprIrA.lii',ei,vllsrde en een sehitterend ,oo,~
I

OP MAANDAG,
17 Mrua.rij a.anst.,

ZULLEN de Ondergeleekenden Publiek
koopen, te: KLAPMUTS STATIE.

40 Extra Rij-en Trek Paarden, van 2
tot 6 jaren oud

20 Do. Merries. geleerd en ongeleerd
20 Do. MI1il &els van 3 tot 6 jaren oud.

",
~OpDillg~clag,

Prijslijsten koto men I'ek en 'ten Kantore fan
'hel Genootsrh-p, ill de Mn Gebouwen.
;. Ten find. verwarring en liog voor te
.korue«, worden alle Persone die voornemens zijn

s, ..Il-re te van Ve~, Paarden,
ap-u, Bio -men, enz.. bijzonder verzocht

·hunue "p~•• en te ro.tooij 'r MAANDAG.
den lOden dezer, P," de Prijdijaten
'eu B palinl!<n da Teil elling lla te gaan, ter

Tenders. voor A, andeelen, '.' vermijding Voll fouten in 1111116 Op!!B'fen. Na.-
komi~1! VKn d, ze B..palin· " lill I(rootelijks de

DE Ondergeleekeode b!,eC, lasl ont'fahgeD be7;llI;hecleuder Tentol)ol inlt vt'rgema~kdijken
nu een uitlandige Om 4al1dulen tejt'er- eh fuukll in de Il-kellill II beletten. Kaartjts

kooJ¥1l en 7.81T<nder~ iDwachleu tOI ZATUlt- zuliel1 ver8cbtl(, worde" de teuloonlellell.n
. DA.G, 15 Februarij, v(lor de ~olgeudej te Weld',;- o.rrik.lell. eli med<cli, wurden ,;erlocht te

. 27 K d G' dd H B'· zorllen; dat nlle al tike de rcgt~ Kaartjt.ti I(roote fluiH aap e oe· 0 oop anA. .. I ..' .
I uunlo:<hebt knJ;;!'n. an S lUI eli J.IJ lllbL IU

kamerrn, ub"la I .r_-;r,r 0l) d,' onlangs ,,~hou lell JIIQrliJ'kpche I k b" cl I·
~. ... BUIIIll.'f ,iug Oillell ij e lee "U"

sel; Illsmede Ver~'l!lerillg dezer I~~nk w.u het Did- De IIl::n"g"11 v()or V e ~ PruJu~ten-Lijo anD
.deud hepaR,d tegen .f8 p·r Aalld·t:!· Voor uell w,,~ lUS"cl!<1l hd (;ou r ,'n'Ollts Hui, rn de
het VOli~e jaar; heIl ReS 'r'e F.Qllds was Ma!t0~"iáe Log ", ill uetstraa', en mn Bd
£:l5 000 ; net bedrag uvergebrajlt. Daar bovell~inde der Gouve II\S Tuinen IBIljl,8 de
bet tFgrnwoc.rdige jarr, op ~et Ktrdlt .an Hoofilasli lOt de rOOrl~D van h,t Terrein oer
Win!t eD Verlies Yfor Dividend· einde", Te ntoonst.elling.
£18,000. Uit de di!iCtlIIlie over een ,foor
stel van eeneu ~deelboudllr dat. h.t Prijslijst.-Vee

. Dividend oo~ grooterlb..hoort te lijD,'bleek In alle klassen, bij w li.
dal, oftebOOD het! voorstel bij deze wordt, I(elieven d" TOD
gelegeuheid verworpeb werd, bel pi . . op bultne Kaartj-s, en
voor h· t v.lgeude jll~ Vclll £1 tot' £2, vcr· vaD clan jUi81E'O._,"or,plU'.
mtenlrrd zal word~e; dIU d~ 4andrtl.m i8 ook: nOJrukflij ""'''''''ULI''''!lSlen van
in de:e Inrigfin.1' di nog nooit achteht. it- Paarden en V. e, mededi flur eeuigfn Prij.
!I'gaan W. aan Beleg ers van heden £150. iD een" bijwndtre klasse, ingelloteD met
tot £20U dl. waard Imalcende. Nietteg,,"' <len :Brief, dell Prij. men diogt
l'a,Rllde dit, zal dIJ <pndH~ttef!'ke6de \('eo-' vermeldl'ude.
den in wucbten zooiter htper~i.g, ,en En ter voorkoming
verkoopt haast loDder onderscheid hel bijtOndf!'r venocbl "at de
Eigendom dat hij .&all~iedt. Daar d~Telltoo' 8tt'Jliflg ge

73 Zuid Afrika.e.nsch,~ Bank voorzi ..11 vun .\'ru.srin!lm.
50 Koloniale Bank . " Het PulJliek zal tOl de
60 Kaap de Goede Hoop Zee-verJeke- toegtllllen ten 12 url'

ring , worden ten 4 ure del nam
44 Oostelijke Provincie Bank. ; De .erkuopinl!f!'ll, per rUu· ...i"....
Voorwaarden: KO~VTANT or wat daarineê plaats ·van uitgestt:ld te

, der Tel 'ooust('lli,,~, teo 3
g' lijk .IMt in Iot.lr~8tdrngende Sekuritfiterl~ Del Voor,,'"",den van

'fenderaars van af"el~gene deelen moelen eene \' a,1 12 tOI 2 ure ..
nanwij,i, g iD de Kaapst4d doeQ ter. bel á1'i1l IZ. ,,2 tot 4 ure ..
Trltgrammeo, antwoordeo I. waarop 00l- betaald Famili ..kaartie. ter
lijn, zullen aandacbt erlangen. .' 1:! eli 2 lIur ........

lE. J. M. SYFRKT. To~alll!kaBrtjel zijn
Kaotoor Vhn bet liell

Pu'.li~ke Bihliotuppl, ile
PlIlLlP & Co.• J. C J
HEYNLS en J. L.J!\o.

41 St. Georzesnaat, I F~bruarij. 1873.
! .

De Paarden, Merries en Ezel. ziju VBn
seer goed R-s en de aandacht van Koopers
waardiK. Z~ f.1l11eDzeker preeeot &ijn•.

PHarl. 30 Jao. 1873.

De VII.LIBBS, I'AURB &; 00.,
Vendu-AdmI.

een
wel

Vervecsehingen zullen worden verschaft,
P. G. vu DEl!. ByL, q.q

J. G. STEYTLER, Afslager.

Executeurskamer.

'11"_ ...... _ 'Vaatwerk, Boerderij-
enz., enz., zullen

N81~kOCm worden.
op het 'lastgoed.OP boven.taande V cndutia zullen worden ver_

kocht, .

20pregtgeteelde Schimmel Heng-
sten, 2 jaren oud,

uit de beroemd" Stoeterij van, den heer M.J.1l-
TRINUS M&LCJt. - De eene geteeld uit het
illllevoerd Paard Newsmonger. en de andere uil
Blackcock.

De Ge~Ia.chtregi5t.1'8 tUilen op deo dag der
Vertooping worden yertoond.

DE VILLIERS, FAURE &; Co.,
VODdll.A.dms.

te' worden
geven.

ge-
PUBLIEKE VERKOOPING Het gewone assortiment

houdin~, wLlarollder ~e"ii!:~

KOSTB'A A.D VASTGOED i vali 1l.lacklt'oo.:l, itlri ludi~chAA ! 5 fraalJe VE'de·beddeh.

ZILVER EN

. "AN

E. J. M. SYFRF,T,
Agent voor de VerkoopiDg.

De Heerl C.. BECK, AfsluJer.
N.B.-De Pwtt8 is voor no!! een korten tijd

Tan den Ei~aat uit de hand te bekomen.

Gelegen iJ?-het ;Distrikt Stellenbosch.
Een g-rbote hoev~t'lh~id Zil eD Pleetwerk,

Id den Boe<t~1van wijlen den Wel-Ed. Heer als L"pel'! Vorken, Schptels. enz., M"~en_
, rd werk, V<I" P"rlel· inell,Publieke Verkoopm·g' . FlWIgoI,B.. P&TB.US B081U .• ~al wo en· G kDin~r, Deserl .0 la. wer , Van-----------.,-,--..;._--- ., verkocht, op ~e Pl.u &eIn, 'alle loort,n,. Keukellll'er'""u,cU811'1waaroodt!1'!ájll,

MALMESBURY 'I vu OpDonderdag, 13Feb. 1873, Kostbare Koperen Ket, Is, en Vormen

EXECUTEURSKAMBR Valte! eBiLosie 80ederen Té 10 uur~s Morgens. . enL
. i

. • 'TB STELLENBOSCH. ne welb~k:ende PIllat~ "NAZARETH,"
PUBLIEKE VERKOOPlNG.-\.. ' ' i thans !?pnaam,d "DE ZlAl'fDDRIFT," gdegclI

In den Boedel tan wijlen deo heer JOHAN~ES tt Stellenhosch, tezamen met de Qebouw"n
JAcoBtrs DI (KOCK, en nRgelatclIe wedllwe dAarop, Het Eigendolp i•. bekend Qls eeu der
SU!L\HIlCA JACOBAHAMMAN:' beste in . dcn . omJrek en beplant met olntrcnt

, Zestigduize ..J Wijnetokk·n.

DE OD4erget~ .. kende, in betrekking ala ExeelJ' LOS,'SE GOEDEREN :
trie~ T"ltI\menlllir in 0p!l:em-Iden Boedel,

zal Op $JD~G, den 7den leb. aa.n~., HUISRAAD :-De Gewone venehei.lrnheid
!alell verkQ9peD liP Vruchtbare eli zeer verlUee- ,Voor- Eet.. eq SlaapkaQ1er Meubelen. Keukenge-
lijke WOOlI!Plaatai geoaamd .. GRASS DALE" reedschap, enE., en't.
Ilelegen aali de ~oordzijde,. bij den ingang vaD Terzelfdertljd lullen worden verkocht;-
dit Dorp. groot 2) Morgeo .05 vierkante Roéden . 1 Tett Kar, bijkans nieuw
ea 6 ,ierk~le ,oieten Eigendom, ea 1 Morgen P· I'ra.aij Paarde
en 398 viqkant~ RoedeD EifpaehtslaDd, en be- 1 aar . e n
plant met :omtr"ol ~QOO Wijn'lokken, en 163 1 Stêl Tuigen eu
vruchtdragl'ode ~men "sa allerlei laorl. 1 Op:en Kar.

De groot~ en ~htbaarheid van het nog ong:e· : VAATWERK:
cuhiveerd land r.4I rlen Eigeuear in staat etellen K'ELDERGEREEDSCHAP :..:_ 12 Stukva'
de opl)ren(!l8\ te r~~dllbbelen. Ook il ~et .~eer ten, in de Illlerbeste conditie, 8 Gistkuipen, en
geechikt lo~ het ~n)ven vall een mf.lkenJ, z11nde een aantal LejZgen abook 2. Brandewijnketels
er overvl~ Vali GraI!,eld, een EIken Isao en 1 Trap- eo lODderbalie.
overvloed 'liaDwa~r het Ileheele jaar door.. F. J. ~BROER&. Sec. Exec. Kamer,
HET W()ON~UIa beVit 6 groote SlanpkAmfrs, "

Ir ' '2 E kk D' , E:x~euteur Testamentair.beneve~1 I"'lt~er, e~¥.trlre .m•. upeus,
KombuIS u;et hotplate. ProVlslek~.me~, enz. Kaapstad, ·30 Jan. 1873.

De B,_ rrENG;EBOUWEN ZIJU In volkomen 'De heer J. wtGÉ, afslager.
orde eD j,ea~ U1$ eeD Keldel 'zeer ruim), ('
hoenderho~, 2 la~ge gebonwen, een onder Zink,
benttendei 19 huurhoizen, t70 buur B·ekendmaking. Kennisgning aan Cr~diteDn. en Debi-
jaarlijks qp b~ge~de. De. Zolders zijn zeer Op Maand~l?, den 24slen .R..hr., ...ri teuren.
geschikt tot het tleril~ri van 2000 ~udden GrlL8.1l.. morgen. om 10 oilr. te S . ....

De HutSMEUB1!;LENbelta.ntti.teen doz~u: IDwiidiDf( der Nieuwe Kerk ,~n Krnis- KHT, 1 atel TlIig. lZadtl, .' ..' rrWEE PAARDEN,! 'af) RHE~OSTER·
Ma~~.ieho",te~ StcMjlen met paar~,A~.nr Keilt,.' '1/ !vaUei Gemeente. Medicijn,,", p.rfulnerien 0 W 'll~,='''~~U, e?z., In den Boedel vnn wijleq den heer J. Millus,. i. KOP. Lhs I'd" 1ll{AUFORT WEST, ~et
4 d~Jn A"tn~h~ do .• 1 dozlJIIjStmkhout,n ,.....;__.. . van eeD Apotheken-. 8 en Droogl8tl- van de Paarl. . .:' Elg-ndo lJ ~an Jen He·r 'flilMDEfI(. Het ée ..e,
do. li Ledi~tenimet',~,euwe bed~eu en matr'_ AAN de i.-dIHl van den Hoog Eerw. Riog wjnkel. CREDITEUREN Vlln ;bovengemtlden Spede}. een ~-d RUlIlp ard nlttf ZWKrie Ma~.n. St.art
een eompléet, be~.Yell' Tafels,' Spiegels, GillS bu n.n Tulbagh, Rl.mede Ban de Leerare" eo I worden bij deze verzobbt, bUilDeVorde!tnget,l en' oeten, tn-,ch-II de z'f'ell ell acht Jar_n oud.
A.udewerki, K,ke~gereedscbap, enz., ook 1 ledeD VaD ZU8ter' (1bm~ellten w~dt bekend ~--__""-r-----I in te leven·n, en Debiteuren hUllne ~hlll~~n t' H.t .odere, een ~art.brulU dRU(lifa.~d,
froot wa~rYlt,i betattende SOO GaIlOD! en 2 gemaak,. dat de Nie,!-wl1 . Kerk te Tulllagh IN Execulie WilD Oe", het Ooste l.oldoeo biut/en zes \Vlikeo, ten K.D~rl! der met .graauwc OO!!:PD.le.J..e, J~.~ ou. d en

"'ARk· , (l 'k li f . netel' aemelde I Paurl.ch'e Exacuteur!!kamer. ,.: wart~n beslagen. H~t z"'!:prtbrnlue wa. Billl denZit..,... en~ i" . .. plelZtill: ,.al wOorden intr"wijd D. V. ) ~~ ~en ijk .. Distn ls O. 111 .. • - ~ .. I .
KE,·. L.DS,RGE EED.SCR.AP, 2 Rijden van. 14den Fe.........n·J· 1873 De belaogsteJli"g zaak. ,:1. de volgende Verk plaats hebben, I BORAr DE VILLIERS'· rejZ'ter voorpoot kr-upe ~wee8t.u.. --.. . -J"- ': .' , Dé Heeren Scbutmeee"fTs en ao(ll'.l'fn worden

2 ~gere: elk. 2 KUipen. 2 Leggera, 1 van VriendelI zal den Kerkeratd a81111eno.amuJo. naruelij.k:- 'ET t j Pb' h Ed
Trap en Ondeibalie, 1 Braod~wijnsketel met' , B. J. DE VAAL. Scriba. . 'Afdéelijlg JrI<lUU.lI<l. Sec. P. E. Kum«tr, q q. xeo. ea. vrip,jdrlijk T!'rzocht, indi ,de aaruen 'J un •

bw 4 1Hal'_ 2 A k VI t' l' W. P. Bank Gebouwen: .aa ..komell, hiPrTau k~n(j', te linen, ol h··o terug
loe oor$, i lAmen, n era, 00 J~s, Tulbagh. pO Januarij, 87~. L. LIPP,.ERT.& 00. VI!. rsus FAX~. I le bezorg~" bij d, n I~f'er~GRLMBI<EK,Rbenoster-
Kranen, 1reehtl!ra • .Emmen, enz .• alsmede een : ~ ~".~...... Paarl, Feb. 1, IBi3. i .:' kop,'.ofbIJ deu Wrl.E-r~ Heer A. A. Lurw, te
Voeder Ill$ehine! 5 KOeijen in ,olie melk.' . ". A_TATENHOUT' 0 W " d' 1 ! Februarij ISi3, I - I b
EINDE~IJK, 10 ~ndeeleD iu?e ~telJenbossch4 . ~ . ..' 's v~rmi~~':gsn:!io en' : Peddie,-13 TE lliOOP ~d·~~~:~·.Alle billJjke kosten zu Len e-

Beb"'lki.~.u.,.. Uie e.'rie.deL Bank eD ! onbe~u~de ErveD ID de vlakte en DAGELI~K.S VERWACHT PER "LADY, Ossen. '. Dj , i J. P. MINNAAR.
• ..(meer ~r n+oopillg &81 aangeboden worden. BINi'KS," n . , !

OV~~B~~~!~~~:::;!!~n~8T~~: Bonqs ~ ,g~geven worden. Ka~ateDhouten Planken, WIJNP\l1 MPE.. .;N.~.: Pa.arl, den ~.Jen F.b. 1~7S. •
in dell ondetdom nD 1 Jaar, 6 maa~den en 2s );USA!SNA JAOOBA HAMMAN, . ~ .' BEN HEDE~ BKVALLFJf,-Vao eeD welgesehll_
~ .. ' aeliefd Zoontje tan ' wed. wUleu '10H5. JACS. 1>B KOCK; li, 2, S, t, S' eil 6 c1uim dik, 10 :lot 16 duim I KOMPtEET, >:! pen Dochter, de "er geliefde Rchtgelloote

HENDRIK F. CANTERBURy. .; . 1'1_ t' T Lair 'Breed. . EE~ BEKWAAM EN, DOE aanzoek bij' .'.. '. I '
U'ARTHA ro''""'ERBliJRY : '~eco nee el\ameu . R H ARDER~E yOORSL1GEiR. . Il R. r11!ARWR, Inrenieur. '.' ..an, b. H. HOFMEIJR .
.;lA '-'AL" S'.11'nl'-ch.i.'14JanuariJ·1ff13. '. '. ., P. NAUOE. K kl' :-1-'- ~(geb.S&GI"'). .... 8 r p em. 8Qmmet Oost, l~ Ja~arij 1873.

De vi11iê1s. Faure & Co. Afslagers. Darliq;str.,at, 3 F~bruarij 1B73. Dorplltrnat, lei i

}

Purl. 3 Feb., 1873.

Stukvaten, Leggers,
Emmers,' eOz.. en z"

EeD.mlm di~t Rijtui!!', P
Pil verschtidene ahdere An, •.,<",u.
te mddell. '

De Ver~oopiog te 10 uur.
beginnen. '

Liberale Bonus z~l ,.",n.MF,.",

Gistk~ipen.

In den Boedel van Wijlen eien Heer PIETU
JOBS. Buso!'.

ong,·lukkeo, wordt
naars vlln d. Bullen,
den, die Dieren allenDE EXEC.UTRICE TESTAMENTAIRE

aal publiek doeo verkoopeD op .

Donderdag, den GFeb. ~anst., R LESUEUR,. --.
G. V. R. MOSTERT, I
M. S. KOTZE. r

O.W. STEUTLER, q. q.. I
S,e. Kol. Weeskamer. )

op de Plaats "~OOITGEDACHT,"
1 Kap Kar op Veeren
1 ()Pen Kar op Veeren
1 Water Kar
1 Ploeg
2 Pa.ar Kartuigen
1Paar Ka.rtuigen ~
1 Rij Paard "'-
2 Boter Earns
3 Geweren
lSOSchaPen en Bokken !
Omtrent 15 Vrachten Haver Garven.

ilejli'If,en.
g zuil,n ~ijo :

............. 28.
..........~...h.
.ti 'g van "'8 lu.schell

.... : ...... 10s.
rij gba&r &an hE't

alsook aan de
pruansbt"n rA, bij J. L.

C. J. M.u.TUI. J.

Gebouw drr KlImer,
No. 3. Kerkplein,

Kaapstad. 27 Jautlarij 18'

J. J. .HOFMEIJ .....·I~~ ........""!:I

Het .HUISRAAD bestaande in I.edekanteD,
Kuten, Kisten, Tafels, Stoelen, Keukengereed-
schap, enL, enz., enz.

G. WATER~YER.
Malmesbury, 21 Jan. 1873.

De Beer A. B. lII~RRBB8, Afslager.

LE SEUER, Src.

AAW Bloed.erwanten ~n V rienden wordt
beltJ.d gemaakt dat ~lI&egeliefde Dochter

COB.N&U.l M.nu, op VRIJDÁG MORGEN,
dtD 31 Januarij. is sverleden in deD OudmlOID
vaQ 24, jaren. 2 muDden eD U d.&CD, na een
amartelijk lickbed 'I'In derlien da.geL

Wij benutan in Goda be_tuur.
PBIL[PPUS DANIEL MINNAAR,
MARIA JORA.L'tNA MINNAAR

ge~ Txóx.
Paarl, cJ.n 3 Fib. l.8i3.

Kaap.tal, Feb. 3, lB'n.
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us rttra .b~.ra••ije. •
t IqtYHNe i•.a.•• e.
_. EHlS
1 "kw.. ft nin lip.

op de Verk~~ .. Beer

'1'1 WO.DIIl!'GaBoUDllIl

Op Vrijdag, 7 Feb.
Te BoIJtIVe~ ~,Worcuter,

ZAL t.o.eopaeld VEE mede worde. ".rtoch':
h.twelk nn ••• cl wordllfocd le zijD.

O.UOK, Afalager.

VDlIUIBD.

FR'O. A. THóRNB. a.ro"o~en Horo-
lapa.ke" il,""b.uiM "a. No. 30 Daar

}Ilo. ag, BL Geo'Jr'll8h'Ul, ~D de hHno
TOYlltlaD ea )Uxw ....L.

Ber.ft te koop een YOOtraacl der beate London·
tela. Horo ••• Jllftlienwama.

VEE BN LOSSE GOEDEREN.

DOO1l.. H. J(00&&Eu.

Feb. S.-Blaauwbloêmpjeekloof, Oasen eD

Koeijen.--
Feb. a-Malmesbury, Paarden, na H. H.

L. Smat..
DOOR 1. WEGK.

Feb. 7.-Stelleubosch, Stukn.teu en Kaipen,
nn J. J. van der BijL

DOOR C. BECK.

Feb. 7.-Wo'cester, Schapen en Bokken,
YlUI F. Brett.

DOORDI VILLlIIt8, PAUIl: IN CO.

Feb. ll.-Klapmuts Station, Paarden en
Ezels,van,----

DOO& 1 S. JU1U18 111' CO.
Tegen de heIR van Febnarij, Klapmuts

Station, Schapen. VIUl J. P. de Villiers.

V A lt '1'K U 0 K J) K lt K N •

eooa C. BECJJ:.

Feb. 7.-Boscbjes'feld, tUll8eben W oroeater
en Villiendorp, VlIIIJtgoed, TIUl F. J. Brett.

DOO. DI 't'lLLI.ruI, rAun EN co.
Feb. S.-Paarl, Vastgoed 'rall A. D. J. 1"aD

Blerk. ,
Feb 7.-Stellenbosch, Vaste en Losse Goe-

deren, in den Boedel. van J. J. de Kock.
DOOR A. B. 1I00RBU8.

Feb. 7.-Malmesbury, Vaste. Goederen, in
den Boedel ren wijlen P. J. Basson.

Feb. 25.-Enkelvalle4 Vaste en Losse Gee-
deren, 'f&llJ. J. Biccard.

DOOI!. 1. G. STI!JJTLBR.

Feb. 13.-Stlkland, Vastgoed, van P. G. van
der Bijl.

DOOR 1. J. WEG&.
Feb. 13.-SteUenbosoh, Vastgood, in den

Boedel V&Il F. P. Bosman.
,. DOOR J. J HOFMEI1R.

Feb. 17, 18 en 19.-Mowbray, Vaste en
Losse Goederen, in d8ll Boedel van S. J
M08tert.

DOOR A. L. DEVEl'I'ISH.

Feb. 20.- Victoria West, Vastgoed, TIUl

P. J. Bngo, Sr.
DOOB Dl LINT B1'I' RlM1EP.

Feb. 27.-Piquetberg, Vaste Goederen, van
B. Alberlijn.

MA AN8VKIUNIlKltlNO ~N.
Feb. \2, Volle MUD, 0•. '7m namiddags.
Feb. lO, Laat.te K.. artier, 3011.7m, namiddlga.
Feb. 27. Niea .. " Maan. "a. 381n. voonniddAlf•.
)furt 6. Ee"te K .. &tti~r.2u. 39m. 'foorlllidd.gt.
M4U\ 14, V.lle Maan, 611. 58m. toormiddaga.

MARJ{TPRIJZEN .

Yeln _ 1 tot den 4 Jao. 1873.
L •. ,JI. t: •. d.

SOO.... Aarnap!",leu. p li hn •. 0 9 0 - 0 .4 1.(ii, Ih. Abrikozen "edr. p. Ib. 0 0 21- 0 0 Ili
I 14 lb. Amaodelen, 0 0 3f- 0 0 3i
lli lboBoM. per lb. 0 1 6 - 0 1 9

\Renden, per Ilnk 0 1 6 - 0 2 S
:E""'f'n, Der !Hf' "6 S - 0 8 1

3 bL Erwten. pee a ba 0 18 9 - 0 18 9
273 IN.Gard S buh. 0 9 0 - 0 9 7

Oansen, per ltd: 0 2 ,,- 0 2 •
785 be. H.... r. per 3 bl. 0 5 6 - 0 6 0
37 H.. eflfen. 1110lb. 0 t 3 - 0 3 7

Hoend......~r.tuk 0 Ol 101- 0 1 io
Kif, per 16 ,"ken. 2 0' 0 - II 0 0
Kalkoenen. per .tull: 0 S 6 - 0 3 6

477 ba. Kn ... n, p. 3 bs, 1 2 1 - 1 6 0
19i ba. Uijeu, p.• ud. 0 2' 9 - 0 OS 2

Zl\turdag, 1 Feb. 5J Wagens, 33 Karren
}Iaand&g. 3 do. 1 do. 40 do.
pingsdag, 6 do. 26 do. 25 do.

smpPING INTELLIGENCB.

v,

TABLE BAY.-AIIi,m:D.
Feb.3-RoIll&ll, Am bk, whaler, 379 ton.,

Wm Swaine. from Deso~ion 9th January.
3 -Chanticleer, bk:, 392 tons, E C Ta110r,

from LondonNov 11, to this porti. Cargo general.
-J II Brown ct Son. agent..

3-Jelln :&rt., Fr frigate, 40,000 tona, 22 pns.
Capt Dnbnrquola, from Saldarlha Bay 2nd inst,
to this port."':""COoaul. ageot.

3 - Saxon. RMBt.. 989 tons. Fred Diver, from
Algoa Bay JDn 31, Mossel Bay 2Dd wat, to tbis
port and Southampton. cargo prodoce<. WIII

.Andenon et co, agents.
TABLE BAY.-&n.u.

Fub 2-Christine, Ger seh, to New York.
3-Galatb-, to Akyab.
+--R lf at.. SaX8D, In Eaglaad.
'-Ser alr Atn.k>, to Melbourne.
,,-Ser sir Natal. to Saldanha Bal'

....

1-

~---

bjzondere Licentie.)
ID de Ned Geref. Kerk, Maandag,

doo.rden W~erw. heer G W. BtE.~UUlln,U
De heer ~ Samuel Siema"met
Louiaa Jda~alena Lesar. 3-Ten
deo heer T. ~A. du Toit, Straodstraat,
!WEerw. Dn Robertsou :-de heer J
hanDel Minilaar, J.I., met jODgejufv.
JohImna Bab.rtman.! OVERLEDEN. ,

Jan. 29-1Jongejuf'f. Sabina Johanna lzaakse,
O1ld22 jare" 9 maanden eo 10 dagen. : :
, Feh. 3-4John Dicksoa .Austin CaDtclrbury,
'oud 1 jaar, I) maanden en 2~ d~n.~ ~

"

• .~ I
I
I
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Au 'O~
1'"baId' dat MMle be.WOOerI \'lUI.
It"lkeD, die de beg.mD1l del- 400bt.er UD
manll te Adelaide laadden .ysewooad, III
Tur yetkterll h.bben ... Il III de drift
o. te b... ZIJW'IreD op wee bDiia ... rta
n"l8r Wal door .. IllwareD reaen &terIt _IW'OIlIIDI
De heer Klerk, die ettn heer Potcieter ~D

:l.lDllhan op ItjD. br ..... reed liet
atroom 1.,maar .p0e4ag werdlD br en
bet _ter warrelreun. De beer PoItai •.u..-
1'IIl het 9J'll1I om de paarden tI
daartoe Illet ID ,taat eli .... kt. in d.
Iteet'ln Pohl echotl!l.n tOeD ce hulp en IlaaJt<len
.1Ie drie uo wal te breng.... De m'et
bupallllm .pn Mn deo heer Niekerlt
In het ODIerted., waar er kwam ,'noepame
opdageu, soodai .Uea behoudeu bineu. De
Itoll&lld 1'oorol kw .. ' sleh op m.nmoeilr
1'In den plig' der lDenaebll •• endbe1d. JIl
RUIlen waagden b~t DIeS d. flYler
maar Iteerdea DI.r Adelaide
DL RoBl.rtIO. -In de k..·lr;llraalla..relll.d.eriDtrl

,ebcradeD op deu 3deD deur, beeft Dr.
lelijk WIJ "fOemen, Qnder cle aandub\
.... denog pltratli het yenoek, aau he.
aantal ledeD der Ned Geret Kerk op d.
""ldeD ,ed.ID. 0<0 aldaar geclnrend ... 0.,.
den hei Evallj(OH- te ..,..rkondlgell, tn huu III
regelen hunner brltehJke i.aIc.n behulpZum
...ezen Hllltlde daarbIJ, d.t hiJ w.1 Wkend
met d. 1D0000JlhJkheden .0 boIwareo, ch.
ID deo weg IfAIDcleD,om aan dit ,en;oek te
,Ic..}oen, doch m~de d.t bet CIJIl ph. "u,
..i.ak. oDder de uodacht YIIl deu kerkeraad
brengen. tea ...nde <leeu'" pyoeleu III te
l>e 1'errdenog •• 1 eeDpa"C nD aeYOel·n
hoa.oer men den led.D der Geref. Kers op
lJJ.IID&O,yeldea IOlIde wlU.n beb.G1pzum
IJr KobertaoD 1e ,ehJk ID de
om IIJoe klod_ ID den "D'_::_> __ " te ~."",Ir ..,ml
filjOe dienIten _ Ju, ugent,ooo,dig. Dlet nit
jremeeote 1000den kunD.n rmll' wordell.
ltobertllOJl lelde. 10 dl' "..,0II1eu lebeel le _'rn." .... ~1

Psa 'l&LtGJlUP .... rd Maaadag
lwamdad. Du Ifroudeteen ,..0 bet St
nanum .. rd Woo"..dag ftlOfll:en op
gelerd door deu Hoog. Eerw J D
het blJaljn "an eeDe groo~ ,ersameliDi me'JIlIC:.II.e'DI
.,.leD vaD welk. fao unebdlende deele .. cIer
jrekomen w.reu om de plrgtlgheld te
BlalChop bllld elne wel.pr.-bDde re<.... ftelrina~·-
:l.m, Wil ham'. Town -Uit de W.kA-
B~ ligt ,ut ~n de rotaeD doch
pailllClera, .. n welke er MD 'fOOr OOIt Londell
ondereeb8lde.. yoor N.tal WU'ell, beo.yeD'
bemaollioC lO eeD p.&&rd. lt.llDell 1'.ill, a&D
'0 't ... WaaracblJllhJk dal het grootate
lier laclliIg &ou cered worden, lDdien h.~
toebet. Yen Iud gedacbt dat~de puaagler.
:l.lDl{ William'. Towu g'l.aD zouden IlJI. doch
ZIJ hier niet uDeekome. SlJn, denkt .. en
filCh naar Peddie of ODd Londen hebben
B."olkte lucht.-Glsterea, Diogadag -
betA.-M"J KiDg •• ell, 1.1 Zatnrdag a.oDd
lm, o"rledeu Op 4'''Il&eifdeo .Ioud
Jufnollw Can op brutale Wllze op clen b'llw,1
Mn Katr.r "D~holldID eo beroofd.-,.n,orllten
Donderdag bauar yoor d. TriIDiti.tllkerk.·-I."fllet·
rel!teu yoor J., uanj .£46676 14.. lld ,
£1182 ISt 4.d -Zulu 1(I.'_rtn ,.o.d naar
U>Dd.o en N.tal UltJezelld.-Bewolkle hleht,

IJIII [lnyJI.II.IIKlf -De DiamotWi NfllD. ,..rtelt,
t'til Ad,.okut Tbompeon t. J_IMd.~
op weg nur Or.h.m .. tad, ,.oor dell laoddro.t
alJidaYlt -erd al,.I8fld. met het doel om dell
leerden h~r te d"eu ........ tereD IJe llllddroet
oDteehuldlgde Zich eebu" omdat de beer 1n,ompt<llD
te ZIek Ion" n De Nw" .pljt h~. dat
tatle OIet Ja doorgepa .. WlDt dan Wil cl. v.,,..,, ......
cladelllk SIJG &ani"hccht,-Lnlt. .n[l_rt ..... "
II te Khpdlif\ op b ..t eiland op eea ,,""h.a'"
eD WU '- New aaah op". bal
-Al. een nn de tllt'k.D.O d .. tijde
dat eeo der KfOO&ete dobb.tlhulclU reeds la
ea twee IDd.re .poedilf yolgen lUllen -Men
dat 2000 lolloorlingeD UIt hrt billDeDIand, op
mllltil ot.wdt n. New Rlllb wareD ....... r19... 1'Il_
IIl&II w.ru ,.btU: aan w.tu en 100

put w&len, dat Ill, mirt aitsoDclerinll "'11 12
Diet ..... J.r koodaD.-AlI !.eta opmerlreh)u wijei
NtlDll er op. dat d. heer &lHhey. d. e.n\e die
Bntacbe Sou"r8lDltelt onr d. O",uJenuu
haalde tbaua de ee,.te LUIt. OouyerneW' \'lUI.
qualaDd W.. l Ja H.' wae JUJat In dil hlSoeu
1MS dal hiJ prelIles eYeD nr no B oemfootelo
• Ia D1I. HII Wil ID Janu&nJ 1848 met Sir
SlIIlth op we, ua.r Bl~mfoutelo em be'
oemen nIt de handen •• n .. goddelooll en
m.llnen" .n 10 Ian1lllrIJ 1873 kw_ hl].an
d. llel"enJen om aldaar hat bewmd \e ,oereu
lee, die bieruit moe~ .. orden af~eld I" dAt
denlelCdeD h.er "elhgt ID deae mllD4 ..ur Bloem-
fODtelD 'al alen 1'trtrekken, om d. Bmecbe 1'lag
lidaar te planteD Da' lleachouwt het blad .lt apo-
y .. l te waareclUJnlilker, omd.t hij thant W
deseifJ. heeleu ODlrlulld II ala III. 1848 Lw dl b.ee 0
R W HUIddy, J H Ford. F. S OrpeD, J. .
Orpen H Oreeo, Colem.n ell E .... mu.. t

Flu"l8CBBOU. JAN 30. 1873.-Nn dat d. b r
de Boer Mazler, tot OIIzer aller leedweleD, .D
hlell Daar Drakeuetel. Ja nrtrokken, ,chIJUt het tla
of deze parodlle geheel bUlteD het m.uwabladeD- lk
Ja leworpeD. eo eeD 1'.rloreD .ter 1.1 geworden n
rleo .. hlttere.den nleu"lOplnerenden hemel, wlFt
rdD.fODde het "erbtiJf "au dien geleerdeo hFtr
al bier, beeft hij het ~ch aiuld der Dloelt. d
geaehc, de .Ibler 1'oozgnallen gebellrlen_D,1.. taJe iD de kam ..r der nleuwlglengeo te d 0

erltoteD -Dur nu de bekwame aanvoerder aD
h.t ~titc:lw leger .lbler het eeD.klape heft
nr laten en Slob nu op een .uder veld ,la be el.
hebber oodllscheldt, w.ag Ik het de tlompet 0
de tippen te plutern ten .md, eenige toone te
procluceren H. land .. hlP l8nd; lhaoa eeD r
schOOD g~lIcbt op. All" "aarep hei oor 1'ai~ la

.et het helderate lVOeD bekleed. De ""UChtboo~D
'PnJken met bon 'Ijk bel.dene te"en. eli achlJ
het lDenllChehJk g"laeht lD schOOI! 'le14 te" Il
o'ertretreo, "a:Jneer III hanne Truchtell ODder de
groeoe bladeren ,..rWoDen De WlJogaarden
er ook bUlteogewoou htAlJk Uit eo 1110 II.let
heerlIJke 1'oorw.rpen ,.oor 't geluebt mur
ook den _uk, wanDel!' mea dezelte soo riJk
Ilezonde drol98D beladeu Iilet.-OnJ18 l..raar,
OIi(ler, beert .. dert II. December twee M"OOr"'n

Dur deo VnJst.at ontnngen, maar daar
wegen. oDg.. te!dh.ld, \banl Uil hei .&rand
I. h~t OOI DOg onbekend wat ZIJn
EeD beroep been hll reeds 1'IIl de
doab nil. Y ... k~ert de gemeentl DOJ lD
oDzekerbeid, w.t betnft bet bero4lp
ZWlU &&1 het der gemeente ZIJn, haren loe .... :r.lll&O
welken alJ all "ne eenblid .. rhouden il,
geveo Venoebehri!tel\ SJ)O lu,e&oDdeu
de leden aoo wel ala door de kind.ren der geID.iIJ1~',
bem nl'Sookeude de beroepen mei &all
BedeD U&ulIdd.g, terwiJl allel moh in IU.U.~1JU11l"
beTond. werd het gelw fier brk klok
eo dur r.ulka leW baiteDgewooDI .,..,ar dldellJk ala een ,"ken Till braad __ 0.1.4-
Al Wit heeoen had anelde derwaarla, .lwaar
"",.m dat bet buIS, behooreode aan cleu
Andnee de Vtlhen, aan 't breadeD Wil.
1'hJt der IngeaeteueD. dl. hll sulte treleteDI~Jdlen
Ilch &IUJcl goecl yan hun tut --
werden d. ylammeD .poedlg g~amoord
,.an deo brand Ja oOI onbekend. SoI:Qlll,ilZ'llli
d., dezei,. door k.euk.nuoh 1.1 TeJroora.ak\.--~[cd. ...
I_Id

GlcoilpILIIIDI
VOOJL

FEBRU A.RIJ *873.Idaa n (lU!.
II lDet

echter la
de Zulus

oorlog hebben
mee begonneu IS te kom-
burgen toe~eL.ten wordeu
Men legt ook dat Pre'i'

van £600 •• ngeb den he ft
man OlD dil betrek klug vd
&Ich te nemen." Dit vertelt bet

hoofd • gerucht ..
Cradock Wall 0l'g--

A.JlIp.UIO gearnve rd en de
Tranwaal .Advocat~

UM''''~'''J''''U" IU geeD.n deel. W.l
Zulue la eer gerWlbtel.

aklluirstroo~11. 9 I.nu.rlj, 1873 -e- De
COmmaod1ll1t Geoe

.",,'UlI".u< .. kftmen hier den tdeo
werde1l met veel geestdnft

was eve~ hartelijk al.
u••"","UJ;g,,,u. door een aan-
paard en gewapend onder

eereschotell Uit klem ell De ProkureUr-generaal verzocht om de reha-
platform stood op h~l bihtatle van dazen Insolvent..

wilpperáoll do vlaggeo vap .Advokaat Cole bestreed het aanwek namens om
VlO dlt platlorm hield d~ de heeren Porter, van der BIJl &> Co en E

berlehJke tot'lIpruk tot eene Landeberg & Zoon Tal van affidaVits en UI.lIO\!U"'U
die tot dat doel van allo I contra Ilmdlkvlts werd in deze zaak vOQrgelezen I

zalUeDl:tevloeld \VllOt I waarm aan deu eenen kant beweerd werd, dat
groo" versame Illg I V Cool'loi,.lrn.tnnm,- om ZHEd ..aar IJUI de insolvent aan Porter, an der BIJl & 0 I

Daarop antwoord Je tusschen de £400 en £000 en aan Landeberg I
nn ~oedkeurlng IJeZeD I & Zoon ongeveer £~OO schuldig was, hetsij In
gegeveo aan den President I eIgen naafi of als vennoot van zIJn broeder,
~1 W Stroom IS 'Op et U dat de kreditduren geen OOItje van dat geld 1 D"
ZIJD scbulp komen klJkeq I ontvangen hadden dat dil Illsolvent op ae als

Alleu tcbl)DeD 1.D~!eJl,OlIleOmet hun DIeuwen Pr' Dlamantvcldell ge\V~est IS en daar furtum ge de
aldeDt ell met hoop de toekomst telleu te I h d d h h d
zien. De Ultvo~r~uJe Raaa hetfL reeds veel werk maakt a , tt LJ op et puut ston om vast
,ebad mei het ID orde brengen YID zaken Men I eigendom In het dis rikt Caledon te koopen eu
oDJerlllel' dat II] '_an hier eeu fCla IUU"U maktln dat men dacht dat hl) eerst zIjnen kredlteureD
door Zllillland. vad daar naar Utrecat ill daa UIl behoorde te betalen, alvoreus dien koop te
hier Ofil!r Heidelberg Da.r Pretoria, doen De insolveut ontkende 1101 deze bewertn-

BU111'ORT WEd -De COUrier. WieD het DOOlt gen eén vroor Mn JU zijne kontra-affidaVits en
un phiiataeliJke uI$l"tjes IcblJot te 0 tbreken, nl. bekwam, na vnj wat dISCUSSIe tusschen de
telt 0" be' volg.nae -Come hs Ek-teea, eeu Jouge Regtbank en de advokaten, ZIjne rehabilitatie
blauke, dl" .111 Voo!W'D IU dienst bIJ de Transport= 1:>
maataobapPIJ ,..0 q.,res 18, werd Woensdag 2~ deler ~e JACOB D THERON,
bebo.t Diet £2, "el!eu. ,ervaarllJk hard rijdeu 10 de De Prokurear-generaal hernieuwde zIJn aan-
ltad. Dtlu heuvel afkomende, gKf hl) dlUl paard II de zoek om de rehabilItatie vaD de~en IUHolvent
nlJe teugel a en reEjd zuo Wild dat eeu dIer dler.D dat van 12 September Il had moeten over:
biJ bet omdrSal).n .an een hoek neddrstoltte tO eeo I staan
prUlmeD afataud "erd vuo,tge.leept, eer d~ alldere k
lot '"",0 kondeu gebragt wordeu D. l'tLgllltrlli"t l De lnsolvent had geene boe en gehouden
wae g~Dllle van liet gebeele voorval -Een zWdlite en een aantal sehapen en 081>eU Walen met
k.tel milt Dame H~ndrlks IS ter tcreatstelllu!!, uecolll I genoegzaam 1'era.ntwoorJ Het Hof schorste
mJUee(d, ala beoIc~uldl",d ¥ilO be t1alltdt -Z"a,te I de rehabihtatll' voor een Jaar
Sam, dlB ,oor berlIaaioen dlef~tlll tot ~6 st..,:en !lie- Jl
1'OnDIlIidwas ond.rlIlng nrl.deu week zijne straf. II j e JACOD J SM1.;TS
ToeD bil er 2. bee~ bad. !tet de d,ktor de.x cutle Een det"geh k lot trof ook het a.a.nzouk van
.taken omdat de patient de rest niet zonde' gevaar deu Prok[lIeur gentlraal om de reb Iblbtatle
kOD door.tuD -Vilduerteur .. n bet 3::?!lter~~"m~ul, van dezen illsolvent en ook omdat hl) geene
die Zlcbzehen &11.0ide puhtle h.efl overgeleverd. IS er boeken gcl:ouden had
regt geDadlg af~ek(om,D De doktor beeft ger.ppor
te.rd. dat de maD .ogt'.chlkt WIl8 om verder dienst V\N i}ER WE.fRUIZEN f!S R\UBENHEIMER
ce doell eD da..rop !l.bbeo de Duhtulre llutorHelt. n " AJ k t M cil h k
beDl 'foor gued oDt~lageD, zoodat Jam"s Shuttlewortb I vo aa aas orp verzoc t en vcr reeg
(zoo II UJD Dliam) een VliJ mali geword"o IS De magtlbrJllg oru het verhoor dezel zaak naar hd,
'Ddere tw ... dellert~on. die door d n Cipier In hech- 1{oudga.a.ud Hof te George vel plaatst te kriJgen,
tellll wareD ge onitlU, II) n ook door den do, tor ge- f tCl W IJI de peer Jo'tchat aangl.llSluh1 v. erd om dil
1'lalt.eerd. mur dl~. ropport eo de beshsslUg daar getmgellls Jn te \'tInnen van zekelen 'Vlllew
op ~jn Dug ulet buk nd -De heereu lI ..rcla Pntch Kaffer, qle PP het punt staat oru naar' de
ard, Berry 1'IlD der :SpUIJ en Dr Drtw z JU op eaue dlawantveldeti te gB;a.U en wIens verkulIlllgen
daartoe geboudm Dpellbare "ergadeling ge~oleo tot noodl~ ZIJU ill deze zaak Ve actie IS IU17esteld
dlfekteu'.n der flaatse IJke boekerlj, dill wen op I d cl'"
betereo Yoet "Il tfll.chten te brengen. Dol uI.~we om sc la. cvergoedl;Jg wtgeus 0\ eI'llchrlJ IIlg en
dlr.llhe zou Z ,tur~ag b Je1:ukomeu om eB I Secre- hot Vtlrll1elen van ..,3 strulselJeren
tant eo Peuulogpteost-r te klezeo - I< eo knappe E.c parte DE lIDiDERJARlOE KISDEjl.EN VÁN JO!iES
kleurhoI{. Rebeet~1l Bllreud Adrla.n Simon, IS dvor
den Magtatru.l ~der bo.gtoat ge.teld, ala a8Dgp- .Advokaat Colo kreeg vergunnIDg van den
kla.gd, d.t hiJ &all ... ne oude ,ekleard. vrouw, die voogd en besQhermer der mmderpnge kIllderen
he. goedwillig _+11 Dlohtverblljf h~d gegeven, £6 vnn Jonejl om hem den lOterest Uit te betalen
III eeu mea ontetDl1n had. HIJ outktnde chter de op' £2,OQP ten llunnen behoeve door Wijlen
miaclaad. eQ de getllllll.nli WKS niet &eer afdueotle honne moedet belegd
HIJ .. 1 weer 1'oorij<>m.n en aladan getuIge, In :l:IIlIe WERDMlJLLERvs. LYNGH
T"d.cbglDi 'oorh-reojfen -Door ve 8chillen ie oor- AdP k I rd
.... poodeoten 10 dl! Couner wordt eeD zeslal heIlreD an ~n ro erellf getleraa we , namens
aanbeyoleo .ls ge,olllkte kaudl aten voor den vaklln- I elscher, ltoegestaan, den verwcerder, dlB ID

ten utel ID bet Parlement. al. daar zIJn. de be.reu I den V rlHtaat woout, per CltatlO biJ edlCte te
MUlto. Pieter dl! Jailer. H.mdnk de Ja~er, Dr dagvaarqcn op eeD verband. door verweerder ~
Chrillue. Rose eo 'fhw81tir. Het blad zelf deokt d .. t ten Jllns~e van elscher gepasseerd voor de._VfIJe
d, h.er Luttlg .hl die g.wllhg was d~ kandidatuur ~e I die rlJu~ld
unfaardeu, zeken verkozen zou wordeD Gor DOl'i lS hl \:-\CEL m~o eu nllUl"n ook

I Op aapzoe)f: van .Ad, okn,nt Reitz werd III d('ze yalo 1 dd"hnaf"dnl!'!: de;er vok I ~ . I jl< ~ Ila door on~c 0
zaa el il i"Il tu. om 111J jl litl£ plulJens w dll';- hed! dus uw Kerkrerded

I vaarden labsoluut gemaakt nw1g n .t\ced 16' er u
en g veil o.an di<> zaák Jer uDvO,aiflRI!'

I MAT"'R1JS V8 IIART vau Pt te.tantf"chu f I
I In deze zaak werd op a.auzoeJ. \'an Advokaa.t laat kl. bokro rpene orrbod
I :Ma.a.tidoIiP een ncle tlL.S~ verkend tot den laat~tcn te Jienull ouder de on le
I term Jllll tg \\'arlt \Ylj le,"u nIel me rlll

DaaroD verdaagde het Huf eeu" dllt WIJ ons door een
t glllg!ll!eoool,chlip ,Ouden

latod pr ..ulkell w~t WI)
RIgtvrlj uwe \rJe Plot

SCHEEPERS tIS EXECOTRICE VAN SCIlEEI'ERS U()1~.1~1~'~L)U~1111~',N'l1[l~.voegerblJwelll:Ke1k
Het Hof deed! Ultspraak In deze zaak, wolke u ,,~O .l~U U~ ~ bnD1en v,u K;erklrer .u

een appél was van eene rutspraak van het .churl Uie VIII af ti J hebt
OOlj.tehJke Distt:lktshof Jn een ache, door een I en 1,lem~nd uWln_t u ze B.t

t
__ I h li k Id I [WIJ S?ELU1N ONBNUIT VERAN'TWOOllpELrJK VOOR de ~edrelgd" vaa'loels dllr

zoon m een ",oorma 19 uwe J lO !reste 1 hi jf d K k b
d
O Dil (_EVOELE~S O~ZEK COJUtl£qPOND.ENTEN-RED] 'er"e tU en EI er g" 'lUW

tegen e wed ~n exe.cutnce van zIJn vader I vnj PWVHwefl)en on uog
bil een tweede '&uweliJk:, voor de betahng van I _- IS nll3t a~n d. Kerk vA,rh"ond'A'L

£247 1511 Hd \ als zIJn aandeel van d" moe- [ Afgezonderd, ZO JlOnuar J 1873 die (le "Jneo ZIJII
derbJke erfport~ Uit het eerste hnwehJk In .Aan Mn Redakteur Eli nu gIJ h.eren leden van
de declaratIe vall elscher werd verklaard dat dl" Il r pds III
hij een van de e,lf kiDderen IS vaD Coen~d F MIJl heer -iHet II toch altijd lanIlei aam voor va' QprcC Kfrk,

tenen b.lang8t~llenrle als hiJ nn deo persoon of rog Ye' GII h bt
Scheepers biJ hiElsIe Elizabeth

h
, Zijne eerste d. pl.ats "' ..aDIn hj bel:a.ng.t.lt 16tS verneemt H.e~t I de IcJt: I d<~ Ned

vrouw, met WI~ J IB gemeen sc ap van goede aau~ellaam WIlS bel mlJ ow 10 UW" ultguve \all ImdL <III lee: of
l'en getrouwd "as ~eweest , alsmeue een der deo 8 hourIJ tien voorU!ltgilonl( vau nea,t(,rt (West) IJ Diet vrIJ leeraren
erfgeIlamen onper het laatste testament der, alsmede ~Iloe )amOler bet ook Z J) den overl.st lat n .. erkundl"en
echte hedlln, tedateerd 15 December 18<17 vau het g kleurde dUlDstvolk til vernemen. doch 18 gel Jk Hm doo v.. u
Dat ZIJDe moedier ill 1858 gestorven "a~ en (WI. de $chrlHer dier lplIJSIVe zqu moge III OlD het laod beeft v·tlateo
dat ZIJn -vader hls executeur des boedels na. e,el) hei III Jlimwer d8~ er met veront",aardlglng. op den VIjand schIet.
bl f k d b Ja zelfs "met laagh Id Ol' deu Eerw Tc-ke wurdt 1\11 te ~'I! eO )a..fll!l tr

ee en dIen po als zoo allig estuUlde I De.rg-zleo a18 de lofre~"D~1l nog kllUken dan lIog ligen uwcr b,op ~
Voorts zegt de ~18Cher. dat zIJn va.der later een te nag<n-zoude dIe Eel'" beer tulkB geda.n Idtell ZIJ tot uwe
likwldatie-en di.Stnbutlerekemog deed opstel- hebben lis d. aallullder .eoe blanke hUid hall ~ hoe vn)hfld vilor ben I
len, waar1l1t bl~k dat het salde ter dlBtrIbntl6 anders? Van wdr daD ZlplO Cbnsleuheld; doch zullen kunnen Ultroe
'£5,451 Hs Dedroeg en volgens welke het I die Eerw h..er "Ihoewel Ik Ulmmer de eer of het vri) LO Chrl:!tllJl CO> Jle uw'_''''''''
aandeel van ~n elScher aJs ZIJn moederlilke genoegen had'ZEerw tI'! ZieD. heeft geLoond, dat biJ
erfportie bleek'.£247 15s. lId te zIJn Dat de rt'gte .... n op de regte plaats IIIJ. WaDt ander. Ik beo

ad la ' d ~ I h.d hIJ ,eaJa laog Ultl:ero~p£o "vi ligt, .Iugt .-ga.at
ZIJn v er ter. met verweer eresse tronwde en ""tl ,.IlD btn," docll wIJ wenschen dat het d.o
lO 1870 o'ferleeil, terwtJl ZIJ nableef als eXI;lCU- Eer" heer nimmer &ilOmoed en volb'lrdlOg lal out
trioe, en u1 S~ptember van dat Jaar bne1'cn brekon Ik uOt!w WIJ
..,oor het admifDlStreren des boedels ontVlug ~Vooris dat,ondánk8 alle aanzoeken aan zlJnvadet- Et..'i 'v IUl.lID VL'" ZENDELING&-... I uren der MeD kao de Lreurvol1;eJ. DIet beletteD oyer DO'

};!'! 16HRlGE VRIK.'iD VA..N L. l'Igedurendf,l dienl!l leven en aan verweerderesso BU.t;fOJl.T WUT I Lord- b,i)ufJ te ,.hegell, doch me", IUD wel ILGrgen dai r.~ lIIe!dure .... MD yoof-_
na Z1JDen doQd gedaan, geen van belden aan :teil. I dCh daarlD niet ue.teleD 8traIl" Itrekf;eDd.

den 8l8cher eeqJgerlel gedeelte ZlJner erfenlll van e"en all de III de ~uu.obt ,,-

moede de h
_A tbe'--ld h I h uwuordload Graaf I\US!!eH bad I J wlperilng van eell

rzlJ _,.... nl "_, wes a ve IJ ver Oub~'ch •• fd Plekje, "9 J-n IS-,3 4m-I"aanscl' W:--:J-
re1

•_~lr+ - - .. ~ , III \Vel~tO J de mcl!uln~ ver- I O' J. • (}1<ue h me~ééD .tuk ,.ur

"....,... dait vemveerderesse gelast wordt, hem Id d bde gezegde lIOIIl van £247 15s. Hd rut te I Aan den Redakteur dwt dil lukum"ten Iklastlu;g 81"c tB 10 De grootste wa~r.a.l v~o de were Ja lOUil lI
e
llO ut, geplilatst 901lt

eD8
ODlangs door deo beer

I
I wonl! 0:rl8t."IJj~htdeu moebe wprden toe- de Nug,Ha alwaar de wattren ,an de boven-mer", I Beetemer IlItgedachte ... 'ISpe1l&It-lle1l1el" De beer

betalen '1\I )IIheer I_Er werd 10 den laa~ltl'n tl)d 'feel eo I let bé"chouwJ moQ,ht wordtn als eeo lien stroom vonuen, dlel due Engel&ehll mlJl~ I Belilemer heeft aau dIt voorstel.an kolouel StraDg
De Hoofdregter en Regter DeDlJssen deden I(OSl'roken en ook gesohreven over d~ bebuette alm bron vau IUkom,tosu lu nene'1lJd I breed u eo daarna In tw.e lvernarhJIl. WlOtetmuia'8, 'ljIl. voUe aymp ..lble gachonkeu Eu laalJlg

e
-

breedv08l'1gtl ~gemQtlveerde UItspraken, waat el'ue kleine handltildlug yoor :londa.gscllul.n -1>s ql) \\as Illel (I,ertuigd ddt men eeD,kJaps zulk over rotsen stort, die 170 .oeteD hoog zlju. Het I noemde outWIkkelt thans lu de T~mu de WIJZI
mede BeF Fitzp~trlck lOstornde en waar~IJ qe McGregor heeft dIe b.hol'fte IIJl!tZleU, en door aanllenlUk nllddel koo <lutberen, eli "llde groot-.te hol der wereld fS het "v1amw'UtQShol III gUllleu die mel toep.a..lJlg YID SlJD denkbeeld al
wtspraak VIIill het l.agere Hof omgekeerd qn de de uil gave vllu bet boekje geut.ld ' Zoud,.g.cbou! om ZIch ~nth(luJ~n va I eell .belhoe UI ISprlUl.l. I Kentuoky wlLlr men op een oodl'raal dICbe rtqtr \ dadeltjk zoudeo moe"". zameDg .... -
gevorderde s9

m
aan den cischer toegel!ta.a.n Iles~n ""uDr eeu Jtllir' In did b~ho.r'e IOUr~len !lt de vo~rs ell"n del Regenug bt' ~nd wartU e~D reu kan lDakeD tn fls8.lben zooder oogen vaogeAI ~ lJIlf'llS St.kl.llg 1'ao allen aaobollw YaD pen,-er

werd met kosten Il). belde Hoven ....allJ;voor hll uatuurhJk lof verd.cnt Joch h.t BPI)t Mjlg.ey, LewIS MOTley en Dllk". iedeD kan IJlI ~fOotste riVier d~t wereld Is de MUlBls8lp[R 8Chepen - totdat met 'tol auapeDIlea&eIHI" QII
(UJj zoo spo.dlg ua die Ullg~'i'8 reeds e~ne \ Iieut, rn SIr John JBenoett .. oerde .. 'L I 4100 E g mijlen laug 1 H.t groultte dal der noodlge pronen wudeD IlJU gen.mea

Dt P*OYlSIONELE ROL aaurner~1Ug te )llOute 1 makeu -Er ZIJU IJU~ maar De veq,;aderlog nRm ee~e motie aall. waar- wereld 18 het :MU!5,,'ppI9aJ Het beslaat 600 0110 ;tdellS In ge1'al dal .tAoUel benedi.geDde I'flIIIllta-
hield geene _en in van groot publiek belang VIer ZJuddgen vau he~ Jaar v~r10QpeD, eo dus heb de lok~mstéD belasting )Wordt V.rootdeeld, I Elle "'lork IDIJleu eo beuqort t""eu5 tot de vrnclJt,. ten mocht oplevereu (waaraaD noch k.oloDel

I MII.OISTR.UTSVO:e\lSSEN lik nog !Daar de eels~e Her lell86n nage.:uell -Ik .lt tIJ ulq haren a&rd lD'l.ulsltorla.al; hara wer- baarst .. atréken ... , Geu I!Ifheele:J il.ardbodllDl H~ Strellg [loch de heer B~mer tWIJfelt) - geheela
,_ meeu dat diG vier 1{t;~D nuttig l!n leerzaam ZIJU, onbllll)~ en ,baar lu.loe<1 op het natlopaal kll- Ilroct.te DIet r 10 d. ",.rJld 18 bet 'I BovtIlmeV afBehalJiog vaD pauteer"'lhepeD

Regter DeD~sseli1 zelde, dat el' voor hem cone doch te ulOelJeljk voor Il Dvoudlge Zo Iuagschuol- tichtt.Jtillj.k fl. terWIjl te"-eDS werq vtrklaard, (L.ke Supenor) wel ..eli ze te noemen WaM ~t adeD' V~r"ev,.audlgHlg 1'1.0 de ...erdediglDg"
zaak gekomen was van het maglstIa.atshof te on lerwIJ:I;~" eu kindereIl. en lllt'er bQpaald de v1erda "oortge&ette heffing vaD aer.e bel.lt",,, str'jdt 118 430 101)"0 l.ng en 100~ voet dLtp _De grovtite middelen ter CH. door dtn aaDbonw .. n"D IOon
Vlctona West, waar een gevangene onder de 'les" daa~ komt lets III vvor dat Ik; niet begnJpt'1l "lof~en van regenua~ 1'an 1>eilde partIJ.o, lpoorwelt ter wtlreld IS de pacific- b&aD, die Ililt achepell, die fioowel1'oor tUU8Il-l!D kuBt"'4!rd~
Wet op Meestérs tIn Bedienden, schuldig bevon I kaD-oameliJ lt de uItlkg vau Gen UI 24 Eo o.lItrollW lS Jegens den "'beI.ll8tlnl(l?h~bt~e. Daar Io,er 3000 :En/( m Jlen ult:!uekt Da gr!»tete UI all 1'oor de Wen.t m "nume .ap RilelI brWkha&c
dell aan dronk(eDscfap gedurende den werkuJd, hiJ dreef den meDsch 'lit eu stelde CherubIm tegen n:C Illtldd beschouwd wenï ~18 een oor tDUrllJke brug m de "er~ld II die door de Datultr ZIJD
tot dne maan.1~n dwangarbeId veroordeeld was het Oosten UIl. het bof vlln Eden, en eeo vlammig 110IlJSD4'laJUIl11Cof al~ eeu hUlpmldde1 '0 bu~ltugewo. ,.elve 0"' r de C.dar C",,,It. In "lrglOl. 18 gealageD 4<1.nl Een ander systeem tot belU:DI1llle del'

D

't"" als lemllHlf "ens zwurdtl, daL ZICh omkeerde om t. cnoeat "Ij ou worde~ Ilf~sohaft ZIJ ovrrbr"gt t-eu kloof, die 80 voet bt-eed.tu .. lOot-zoodat ID oorl~IJd ~lk goed, .nelzeilend
a.t vonDlil was even eene vorlgtl ult<>pra.ak bewilren d"iJ "e~ vali deu boow d"" loveus' ~lln v,n een u&uuDaa.1 .in!. Income- \ 2:11) 1'oet du'p III en 0J!' wier Wem de stroOm kooV· .. rhJ.oIl,p teratDod In eet! oorlogwbodem kau

van hetzelfde Hof, d16 ook Vool hem geweest. IIl1oAudodIt ~e" \Aordt lU dat beekJe gllllc d • De I 1>. eD een PTO"SI~rHrle COW bruu;cbt -De grootste ~lUIIIa un vut IJ"r lG de I 'etyormd worden. door bet te wapeDen met een
was, maar ...~ de vorandering waarvan de Chernblm aau de poort ~all h t P ..radlJs h:ddcn Ltn de ergaDlitle uIl 'F' buud, were d u; rle grouI .. IJzetberg (Iron MOtl-?'f4l

1t
),ln .ark ge<IChut, eli te bemlDueD mIL d. no~wagg_' '"p''' '""'eo ko. h,bboo, ,w. d,.I ,.,,,.1,, "' ... ,,,, ,tt h, ,d ,U, ,a', I ""P"" II J " '50 .", h~" " hoon ~"m top,..

I
I

Raadlel No 59.

REHAB1LlnT1ES

op gedaan ~nzoek van de advokaten werden
de boedels 1'IW Servaas Daniel Maree. Olms
tiaan Petrus du Plessis en van de nagebleveue
wedu we vin Dodds Stewart Pnngle gerehabili-
teerd

Be R D CHAMPlON

In het J"" H27 werd I" h~t Wee r, dat to' de
stad Heli bron behoort, ePD luo.1l genneen, dle

I achter de oogen PeD kouereD nDl{ had, wel"e ;100
dalllj( met bet dier m-d- g_gro Id 1'1&8 dat meu bem

I

naauwel Jl8 meer ken ZIen
Op deo ring stood het volgende opaehr\ft
" lIr. ben Je vlscb. 11.. door 'rederIk Il .,geDt.an.

I;efeo dIg het eeret ouder all. VllIsebe~ lU ,lit m.,.,f g pl¥tat
\Waande I wtlrd op d.n 5deu dag van October ..
gehuor ti lt het jBlOrtal 1230, d.t teveus op den nog Itbnd,
Ik I kOIl meo zien. dat lIch neze .~eek 267 Jalen IQ daLI meer opgehouJon eD geleefd .d. lJe l:)upell: I. In

d 1.,."nsJ;rovlte 11Itgeaclnlderd welke afbeeldmg.
IJ bellevl'm den nog. DOg In d Sptlleracbe poor. te

H~Hbron gta eu worden

Spectale eryFltw
Te L~nden wed dder dage~ de derde {l:atteD.teo-

toonstelhn, geopeud Er waren DI"' wIllder dan
221 katten Ing.zolJd~n, Wltt~ zwarte eu CIJpru~he.
roude buute "Uz de laol;(han e Angora-It.tten DUit
t. ver ;etcn Onder d .. rUil lien behooren Slaqlee-
scbe eD Australu;coe kattenr katten door !lanDe
blltD ..d..re kl IDhelJ ",erkwaar<flg. tOO ala d. kleIDe

II Nip. die Biecht. 2! pond wergt, eo eeh mon.tlirllat
v~o 19 poud gew Icht, <'60 vud gediende van 12
Ja.ren. dIe voor fa, eo Jouge ~at)el van 11&1 e OIliaDd.

I dlij voor 6 8JHlltug. te koop ZIJO. eene kat, die
n"""""",,,n I b halve bare Jongen. tWee .eklboreutJ<1 ZOQ2t• rene

kat met drie po.,~ten, eene kai met zeven klaaoweRI san el keil voor{-out en ~IJC aa elk'D achterpoot eDZ

I L.&.dylfurd.tt Coutts 19 de rooIe betOrderaanter
• die va.li de katt<n t"Dtoon8t.lh,,~en. IlD been Toor
H~er \ .a.Uen v..u Wel kheden VIer prjZeO tu geld beaéluk.-

'h.'•• " ....6.. b"4'r geateld ])e tpntoonste,lmg worjt UItertnate
~r.'n"'''Q'c. druk buoobt. lammer dat d~ BaroD von Po JOIIZ

dood la soders bad deze 1&IJue fraalJe COi.lectl.
k",tten ook dauh .... kuuneo zeudeu

Gl3IJchenl toor den ~eu18che11Dom
Dt K~lZIIr vao DUltscblal)d he..n aaD rlen dom

van K.lIieu 2l! kaoonneD gesc~oDken, III den Jongal~D
oori"" bUit gemaakt. ZIJ """en t .. , ...meu ~6.000
kllogrsmmeu eD bebben ~u wllllord.. un 90,000
f,a.n~~n Ve klok welke UIt dIt brona lood
g~otell worden, zal eeue ~ooi{te hebbeo van 17
vIJet eD blnneOf:IJd8 eene dl>ormed. V1ll1 13 ~Ott
ulthoofde der moeljeloJkhelit nu bet v~rvoet z ..1
hilt g'_ten van dit gevaarte tP de plaats zelve ge •
scbl~deu. t. wett'n In een h lH 10 de ollmlddelljke
nabIjheid van lien dom ten I~n elDd.. aangekl>Cht
D. Kell.rhJko klu~," z,,~ III d .. naam die het
voJk halOr geeft "alo .. die Y~U Moskou de grOolstd
ZIJU van al degeueo. "dke UI Eoropa besta.au.

Een A menkaa1l8c~ wUYJcliedJe
'\\ "t doet het BI)tje ?
'1 BreI ~t LODlj( van 't veld t

Wat doet mlJn vadFr ~
H J .orgt vol r het gilid I
Wilt doet WIJD nlO~er J
Z J KetfL btt wetlr nit I

Wat du~t mlJo lon~ke ~
HIJ geeft Il"eo gd~id

Dronkemans $tallstuk.
~elia..o Volgena et.tlstu ke bellctiten ZIJU In den tl)d
~ kuot nll zes Jareu III de vereelll~d" Stateo van Noord-
omboo~ Amarl 10 Illetr lan 3:>C Ou IImeosclldD ten gévolgll

Kp,k I van dron'e schap overl"aeD 1aarll,ks tterven
19hcld tenJ!p..ol~e dll«r <lil IU l~ult.chland gemi;dJehL

degeutóll I 4~ 000 ID Rusinn j ló ~ 10 België 4001). lIl-
,>r1'",~rfl,.cli"ln".- SpanJ" 3 00 III halle 1800r en In Frluknj' 1500

p.rsoneo 0 t_mpora 0 Dlores
Gedachten en Spreuken .

Een Amblsch spreekwoord zegt. dat

Ijllle ...li!Or=bt blt'ef tot ID Murt
maand begou h.t

all ..nge IJl. waarop
Lqdlg 18 de kaiur-

Zeker F.anaebman. de
leefde 11 0 )areo, "0 BalD 1
de laaitte ,elfs IJl IIJU
lOI.te JIlAf ZljDI nn,,'Arlln,mll

bracht.
Op MO dorp

trouwde In Mei
.....n Londen

",au 114
Meer da" dUlUllcl
tl'ouwfeeat III en
Ile' ~eh tpaar ut

IOmallgeu Uli de
hertslloá~n,.a~ dl. DIet bloemItG

wederom muziak

'. MIJ ti Hendrik u eeD
~DI e.ne dame, .. hiJ
breken, maar dit II
bestaat lJ.leta vol
hl~ iiltlren de kat "el
ZIJIl lfloouader m bet
hoorn ut deo kachel,
koftiekllD aaD dell stu rt
1'IlnrpiJleD In de echuur
ItUeDk!o. voor vl!IChhJn"
)ongeoastreken -b.t
eeD beste longeD IS ..

'Verlal

bef kiud ," cht. !!prak
I. waar kleln. ,6-

,.en;ehGOoen, waot er
de aarde Zoo wierp

YUllr. de pnuk 1"&11
en ZIJn. ,adert krUId-
11 waar IIond hiJ d.

deu hond, scboot bIJ
gebruikte mlJo,
dat ZIJD.Ilemaal
weg. dat hij toch

HOOG GEREGTSHOF

(Vop, htt Voltahge Hof)

1 FEBRUARI!ZATURDAG,

Co,.respo.cienttA
E.n" weigelukte op

I(rJJph No 58 IS ontvau
tw bet Raa.d .. l " ijfj\4UlIUU7"
, lsabeUa" eo .. Napoleoa.

moorden ID EIl)lelan4
eD dat men tellutoe.

"" ,,,.•,........ ,, ./)Ua;ppeo.ro.nee. W m de
per80uen die 8pvorloo.
later 10 deo 1h.mel of
en verrDlDkt te word eu
de .Iacb tUljl JD de at,..-
de onb.8U1Sdheld van

veroonaakt, vergt
V oora! te Londeo

IDtenlng, dae de
to!Ilbeboclrl. en da' de 9oel-

Het 18 eeDe daadzaal!: d't de wraak, boe zoet 00-'
met:r Iloat dau SIJ wurd I"

-Een bekw ... geneuheer te PariJ" die
eeu groot liefhebber 1"&11 .tatiati,ek Ja, heefe
berekeDd, dat Iemand, dUI deo ollderd.m van
tig Jaron bereikt, eeoe tijdruimte
6000 dagen heeft galapen. en
bet-It gewerkt. dal bil 800 dageD
1WO heeft g~n, een tijd .",n 600
gew_t en ZIch pdurende 4000
hed1ll'flDde DIn le,.en IOU hl) 35,000 'JUllogr&J:'ID,eD
broocl bellben lleeeten, 10,000
2liOO Ililogr groeu leo en aiechlJ
y loeJatof hebben gebnukt, w., f.liJblaM
iaboud yan te1J meer 'PIl 300 voe&oD opp..
flII ,_. dlep" "'u 3 .-OeI.

!
li
i
I'

f
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t

P10tF1ES wi1", Spiri'WI
. to·r exhibitie op de

-. 1140n deler te wor loo" llel~Otllddlll.
ti 'II genootschap. ,"nioor
op ol ,oor 11 uur op VRIJ DAG 'I

R. LE SUEU
3 F...b.. 1873

DI.L\1ANTVELDEN r

Tr&DSportma.a.t$Pha.tipij
, (BEPERKT).

Algemeen bekend als de Ceres t-
schappij. rt -

'JIwtemaal per W.rek van KaapBtaid l'Ulll7 ioits-
pan.

Tijdtafel voor Feb~arij U~73,
Tenzij anden wordt bQaaJ.~ I

r
VAN Ka..petftd naar Dutoitspa« o,etctr"-

, Beaufort West, Murray8b~rl[. Ri mond,
Hallovt1'. Philipstown ren Jacobsdal, d beste
route Daal' de Velden.
Fub. Woensdag, Men, per7.16a.m.Wellingt n Treia

"Zaturdag, &ten. to ,~ ,
.. WoeDlldag,12den... .,
"Z&~urdag.l5d611, . " IJ

" W oenadag,l9deD,
" Zaturdag, 22sten,,, "
JO WoenilJa.g,26sten. "

Vertreikeolle van Dutoitspan op elkeD ugedag
ea Vrijliag teu 8 ure '8 morgen ••

Voor verdere bij~ouderheden vervee li men
ziclJ bij, .

33, A1ferlr.18traat. Kaapstad, i
Age~,)i te Dutoir-paa-e-de heerea STA'PE& en

FOSTl':ll.1 ;. I

H. E~Rotlterfool'd & Br~er
; . LA.NDEN THANS i

U~ de "Jspiegle,t'
MACARONI en Vermicelli

Qbieorei, Bruine Windsor Zeep I

~velldelwáter eo' E~u de Col~l(r.e I'

~nntley'8 ell Palm r 8 BeschUiteu
T"ylo"11 cocoa I
. Whybrow's Pickles i
Taf"lzout, in F:es8cben en P.kette~
• )foogzw.rt~d iu Papier eo Blik.
tijn eTl Orot Havermeel
~ li, kers, VeDeliuaD.eh Rood
$cbildcrsvcrr8oorten
)\'it Lood eD Rood. Meliie
~'UiD en Lijm
*inrlerkateirjts en Lellelunlies
$priukhaao en E'liptische Veeren
liakmesaen en Bijl.·u
J!OI ~Io(rrpotten eu Karnpovens
Kamp C. L en W. 1. Kelel8
tliklell eu Koperen Ke~e1s
$.ëmaille"rd~.n llIikkeD Waren I
Tuilet Stellen. Badbhkken en Em~erll
~lcctto.Pl"tlsche en 0, S. Wareo. !
. ,

ED e~n Algemeen Assortiment I Har-
: dewarcu. . i

VerwAcht per Chant ic leer Victory eo
QlUm. verdere voorr8arl&V~rmeerderin en.

LANDT NU

Ex 'BEDFORDSHI_E;
IJZ~B EN Wijngaard PI~eu

Anglo Amerikaallsche Ploegm
~o .. ard'9 Ploegen
d.eren E!(gcll, 3 fO 4 bálken
.J;J 6eren Ploegen, Enkde. Voor
Ransome's Ploegen en TOe8tdlen
81ijpsteenen, 6 tot 36 duim
Ovendeuren. 18, 2'0. 24 duim
Gulvauisch Ihercu Scbroeven
:tijm. ill V.te"
Vuurklei, io Vaatjes .
Smeer tegen ...rijving io Vaatjes
VellloV<D!. ill Kisten
Gomellat.ieke Pijpen
I,ilaardeQen E&elhodijzers "
Paarden.pijken
~tockbolm T~er, Vaten eo HalfvatT
Korensehoffels. enz., eliZ.

.8traad. e. St. Georgestraat.

George Findlay &
ONTVANGEN EX

. " BEDFORDSHIRE." .

GEKOOKTE en Baauwe Olie, iD VJen eo
Kanen . I

Gemalen Witlood, Droojte Roode Mel1ie~
,&opvu,... Lijm. Lamplwarl8cl, io Vaatj ,
GrOene. Blaatlwe m Gemengd. Vef1~ D. in

K~~n I
Kook Ka, ehda i
E ..baob' Patente S;>ijkertl, ti tot 6 dui
Watet Filreerders, vl'rb~terdl) lloort
Raa04jn.n. Blindenlijnen. Winkel zeilgleo
Zagent-Put, Dwars en Hand.
&:hav.n', Timmermahl!, Bank en Vorm
Kllip~" Joinier Schaven, Mt88tin enz.

J'Uler~n Varkens Tl'Qggen. 2, 3 en 4 'roet i
Uzer. Stalrjlewigten. 50. 25 en 15 lb. i

, Vertinp Bottel Drna<l, Bottel Wil I
Koperen KeteU en Komfureu :
Boratehraren-Schil.lers en Huia.. II

IJle~uij.ell, ,Granstnat._ ..

PROBDB. EENS
~B8 beroemd karmozijDn 'tande.D preparaat (Crimsvl1 tooth
oD~venaard preparaat om de lAJlden ta
9ft'Ntting t.e voorkomen. het taodTleeaehen
een In-be kleur en den adem ~n heerlijken
eebenken. T6 bekomeo nn den maker eo alle

. lijlte apotheken. en ba?delaar8 II. :!,. 6C:L per pot:.
gJ'oot 126.6d. per dOliJn; Ilo. 3d. per halfdozlJIl
tant) van a~t\ Eil!'emoar.
Berks". Butch.iDsOn. Tandmet'!t@1'.No. 1

.• tr.eat. tegen" .."r de St. UI!orlt"" KM!.. I;all
wurdeR &"raadl'l"e~d yoor alle
verband I06t de landen en het
od" allerbooste methoden van Eugehmd
I!:.II.ft.ittanden iD~.zet op koraliet. &ODdeli
!.en basis. 100 .w yoor deo drager.bet moest
IIIiWI>oczijn. ' •

Echte Pijnlooze TaIldentrekking.

i :

LI

I

de Aandeêlhouders

: v\ :

en poije~
oftlti'&DlreDmet de Roman ea lull~: ~ koop aaribiectn op ;4.

, 0 Y S E ~ TER I E,
~a, Koorts, Koude .KCXJrliJ, Zotmuteek, Ver.,

koudheid, enz. .D R. J. 0 0 L 1.18 BR 0 W lf E' a
(Vroeger bij den Gaaeea.k.Staf der Lanclmagt,) .

CHLORODYNE ~
18 DE OORSP&oJili:W11Ll!IIN ~IG& WHTL

W A...A.BSOBUWINO. ~ Vi_Kaueelier SU' W. P
Wood verklaarde dat;Dr. Collia BloWDe wader twjjiJ
d, uitvinder der CblDr04n ..... ; dat het verhaal dat
de Y&J'Weerder,..Fre~ 'de uitvinder ..... bepaald 00.
.... ar WIUI, en hIJ betrenrde dat dit laatlte bezworen .....
Uitatekende HOIIpi~doli:t.oren te Londen hebben .er~
kliULl'd,dat Dr. J .. Collla Browne de ontdekker dei
Ctllorodyue wu; dat dj 4eze in groote hoeveelheid voor.
aChrijven en geene andere hedoelen daDdie vaD Dr
BTOwne.-Zie T ime 8, ~2 Jullj. 1864. ~
'Het Publiek wordt derbah'e gewlllU'lChawdteren het

gebrnik van eenige udere dan
DB. J. COLLIS BROWNE'8 CHLOltODm.

GENEESK.UNDIG OBllIUrIK D Ul1'WBJiXING.

Dit Onwa&rd.eerbaat GeDeesmiddel verooorZll.8.~
geruateu, verkwlltkeuden slaap, lenigt pijn. doet b6:.
Iy,teem bedareo, herstelt de ge8toorde fUDetiea, en pri~
kelt eeo.e gezonde werking vlln de aflCheidingeo dell
~~ aan, zonder een diu ollaangeoame gevolgen toll
hebben, die het gebruik oran opium beeft. Ouden ea
jongen kunnen het op alle aren en tijden gebrnike4
.. ~nneer het vereiseht wQrdt. Duizenden personen ge-:
tlllgeo van deiulf8, wonderb~lijk goede ait..-erk:ing
eli wonderbare genezingen, ~rwJJI GeneeslrllUdigendea..
z.elfa goede hoedanigheden uitbundig prijr.en ea het ~ ,
groote hoeveelheden gebruiken bij de 'VolgendeziekteD:: ":

ziekten waarin het bijzonder wel.sl4gencl tIIOrdt ga. .
hoader~:- .
· Cholers, Dysenterie, DiarrhQ!8.,KoliJ1t.HoeR, Aathm..
Rheumatiek, ZenuwpijDen.Kinkhoest, Kramp, Hyat.eri,-
enZo '

U1TTUKSELS UIT GENEESIWl!lDIO.B OPINIES.
De Ed. Graaf Rtl88eU heeft -.n bet College v~

Geneesheeren en J. T. Uavenport medegedeeld, 'dat hij
béngt had ontvaugen dat het eenige geneeamid&1 van
eenig out tegea Cholera Will Chlorodyne.-L Il nee t-
31. 1864.
Van den heer.A. MontgomeJYtvroeger Inspek:tenr ,.._'

Hospitalen te Bombay :~ .. Ch!orodJDe is een aUerk0f4-
haa.rat geneesmiddel bij Zennwpijnen, Aathma en DyseJi•.
time. Daaraan heb ik grooteudeels mijn herstel te d..~
!rieu.na een vreeeelijk lijden van 18 maanden. nad4~ ,
alle andere geneesmlddelen niets hadden gebaat." "
U iUreluel uit Ik!/.verl14g der .A 19smetme Gezondheid,

Commissie k Londen, omtrent deneljl gene8l-:
kracht in geDallen. van CAalera. . .

.. Zoozeerzijo wij overtuigd VaD deonmetelijke waarde i
nn dit geneesmiddel, dat wjj niet lterk genoeg op d.. :
~lf. gebruik in alls gen.llt!n kunnen aandringen." ':
.' Weeat op uwe hoede tegen vervalachte en gevaarlijke'
~eng&ela,die .ua ChlorodYDe worden verkocht, ...e~r'
geb~ik dikwij!, noodlottige gevoliten beeft gehad. j:

Zie hooldutikel Ph I r m ace Il tic a I J 0 Il r 0 ..li
• Aug .• 1869, ...aarin wordt verklaard, dat Dr. J, Col~
Browne de uitvinder v~ de Chlorodyne wo.; dat I:it~
altijd goed u ..ijn preparatie ~ gebruiken, wannebr.
Chlorodyoe wordt voorgeschreven. ;

Waa.rschuwiDg,-Gee~ ia echt zonder de woord~
ot Dr. J. Collis Browne I' op bet, Gouvernementszedl.
jJij eiken hottel ia een pntugliJk aantal genees~'1lIldige
get.pigechriften gevoegd.

Eenige Fabrikllflt. J .T DAVENPORT,
33, Great Russell·street, Bloomsbury, London. •
Vorkocht in Bottels v~ 1. ltd, 289<1,4. 6d, en J~

Agent voor Port F.JII:abeth,BOLENNON, Apothe"hI
en DroogÏlit iDhet groot . :

Agent.en voor Kaapstad. de heeren J T POCOCK & CQ
~

,. .

DEi AIlD~elb"l1ders andeJim~~ O~lt~98ten hebbe~.uw~Direb.ur~n jl:root genC)8llen t~ beri,-
't"n. dilt dil uitslag der.~etrl,lCtlngen ,an~ verledon JaM :voldoende 18 gt"eel', zoo ah blijken r.aI

uit de iYerjlet;.kende,op"ann, die bij di, R.&pp~ Itevoe~~ ,ij;. I. ' • • .

Ue jAlln~eelbODdt!n lijn a1leu be\fll'~ np hel f.l~val.l' den vermeerderd~n priJs v~~ Kolen in
En>:elQlld, w~lkel' dese M~atschlippij nog niet ;gevoeld ~~f ,; om r-den dat er ID ~et ~~ln 'an bet
janr een gl~e ladillg ont""gell "a.8 tt-ge1 dep oU~tn JIlIJ" (maar hUDne ~olgende ladlD. (thana IJl!
r.u hElrw&dr'~)IIHI telleu aantllerk.t'J" hoo,~ere~ PriJs ZIJ? r. '

flil ia ~d oog houdeDde en de onze\er?eld van hpe l,og d~',m,olte dur.en; ~~paard~et eeue
w .. ndhij"lij~e verhooging "all de Vrachtmar,t, ge.oeleuu,e Dir.kteu.eo sich ~let.,llereg\lgd, een
Eroot,*, Di.i4end aan te be.ele .. dan £2 108. Jl"r. Aa"dllel (~I:tzelfde lI,t. "rl·dc:n J~r ~t.aal? .e~d).
hetlleeJl J£2,®O tal nemen. .~~OO V&ll het ,.ldo.. toegeke~d ter be~hDg van £sqo IQ .oundenng
van hét verb~n'd van £3500 iiu het buil der Spaarbu"k; .£~20 aan D\rekteurioo en Auditeunn, eo
de re8irreDd~ £636 lso 4d. is gebragt op ~rt Credil Vin "iusk en verli~.

lJe ~llll~'tige uitsla" ,.n het ja~r is. n~ar ~el Jfe'otl~n v~ UW" Direkteareu, Ir~otelijkll te daD-
ken aall deu ijver en de bekwaamheId van ~ullnen IOj{,mleur:,.: ' . .

De aftr$leud" DirekteurfIl liju do heeroD KIlI1NAUW, fOBTU e~ LI SUEua, die herkiesbaar
zjjn.! '," i

_': D. KRpNAUW, V90ruU~r.

,den 11 'eb.
EN 500IJ_N

I "
~ io goede conditie : De~t,oeker beechlljn ze ;.ls

hepillg die er ooit iJ maakt," el):~~l voort ~e
korten tijd 58 prijzen g trokken beeft. ~ dat ~Jo

is gebragt dan eenige an~tlfe op het V8lItelabd: :De
egen en alleen om dat daarbij! een Koop gedaan 18 ,.an

zijn gezonden. i .~.' ~
als buitenKewoon schoone dieren &a'Dbe!i.elen.~oo

bijtonder geschikt ,oor de I te,enwoonlige.behoe.en
eo bouw vereenigend,e ~t opmetkelijkeii ~I.an~en

I .'

. i
, I

I

r :

I
cl
'l~:.~~;.,

No. ~, St. Georgesstraat.

':I

W. A..i LIPPE RT & CO.
,

ti

S T tt T IT' A FOR D .&i Co.
f i I

,~(A, )W.; ~n W. H. Fletcher),
~i I: : !DIIA RIL:I,N G S T.RAA 1", NO~,2.

ont\~~gen, pe~'" COURLAND," "BRItON," ellz.,·
li ; , . ~
lUroote ~evOW8,.elen bij hun Voorraad "an I .

Manufa¥ta,eD, ~jde~ StoffeD,KramerIj e~ KODse.g0r-
; :EN:ZUN NU ~!I 'T trItrsuttu VAN DE LAATSTE 1l0D&!l EN PA.1BONJ!N 1N .' ,

~ '., 1 d : ,i '

Zwarte, Witte en 04kleurdeiGlacé;Zijden
Zwart;; .zijdeo Serge~ Zwar~ Kripdoek
Zwart eo Wil Satijnii Z"ar1~ Satiu~ttes
Laage Sjaal. vali Zlf,art Lama . "
ZwarLe en (}ekleurd~ Alp,c4a• en .Serg;es
Zwarte en Gekleurdti Coburg. .'
Boyle' •. Gedrukte K#oeneo fn an<kre Mode~loffen
Gekleurd ~loa8elin"ii BoekgevoaiWt~DMousehoe
K~<rJ;oekl!ehe Zakiloekeu, 1K8nte~ en Harness Gordijuen
Gebloemde/Wollen «oedereDi, Wit ,Lams,el voor Damesjukjes
~ell nieuwe Voorra~~ van b*nne b,erotmde Franscue ." Kid" HBn~schoeoeJl,·e. 2~. 9d., per

pilar, en W;itte ," Kid" Har#.choenim, ~ Knoopjes. .'
IDames l1allnulscls ~ Prise}tes.i hi. gr~ote verscheid~?heid . . :.' .
Horroch Usnil'gel'otiJgen Witte entOn.lze Baftas. GrlJ.! Katoen voo~ Lakeos, I""hsclie Kepers,

Witte Keptrs. Bl~uwe K~I}~rs. Blaauw'e ~e8ns. Wit en Bruin ZwaaRs'el. I. ,'.
Wi~tte Heojd~D, Bo~,jen, Bi']~d;IB~11 eu Doeken voor Heeren en J~n~eheclen .
Mol.svd en~oord. ~eZi5ch Voek, ~atoeo Fluweel, Herders-gtruit, Does, Z"arte ~ii Blaa~we

Does. Supl!rfiJn Breed Lat4Jn, Sup~rfiill' :!Swart en Marine La~en, MarineJ..rge
Mode-broewstoffen, ~ode-jil:S~tofFdf)iCricket Flauel, enz .. enz. r

. Een Nieuwe: Voorraa~ Lurkn en Schoenen vaD alle IOOrten~ voor Dames, aeere~ eo
l(m1erllo. li, ' !

'ii I·,
• '!, I '..... ,.. ••'~ .IV'~'~.."'mM":'" .... ""', .. ~;:. .ae"'D.
Bun uitpzochte :Voorraad MODE-ARTI N, ;

~! '-'
'I ' .

Waaronder Ledertn DalD"taB8Ch.e~, !Dei. Reerentasllcbeo, Rookmutaen,1 Goedllewerkte Panto.frela,
Pie-nie NeteD, Scbild~lij.teq, Káatlbakjea, Tnfdmaljr8. Portret- en ~nde!,e Album., Speetaoed,
Bouqo~t-~OU~er8, S.ier;~en, B~lIt09i.!els, Sol~!""res. Parfumerie, Me1aen en VorkeD, !llln ~root
AlIorumeiH Valentw\lf) een u~gezochte partiJ voor den Grootb.ndel., "

ij! f :' ~
Hi;; i

~IAgdNIEKEf~uW~E~N, SJERPEN KS VOORSCaOTEN, ENZ.
, it : I '

DIIA~LJN GS TRAAT'
. ti . >; ! L~1IJQDURIOE ondervinding beeft bewese"

dat deze berpemdo \ geneesmiddelen 4';
kracbtigste zijn tot genezing, zoowel van de gt,;i
V.arlijke ziekten ala -de ligtere oegeatddbede""
waaraan het leven vaa den Mijowerker onde, ..
he'ig ~ .

NU EN DAN EENE DOSIS "'AN

DEZE PILLEN
behoedt het llgchaam tegen die kwalen, die ulo;
dikwijls het "erk vao den Mijnwerker beleoj..
meten, zooals :-Hoe8t, .Verkoudheid en alle
cj?ge~~fI;eldewerking van de leyer en de maag, .
41kwIJla de voorboden veo Koortsen, Roode'
Loop, Drrrhoea Im Cholna.

. DE ZALF

.A.MERIltAAltSCJl,E
BRAA K'P LO BlaBN'.

~. : I NO. 2,:
HebbenTE 'KOOP BIJ

~ .

AL MeDO.ADD & Co.
" ,\,

HEBBEN ONTVANGEN AAN HUNNE,

Pakhuizen •In de Adderleystraat,
. .

GROOTE BIJVOEG~GEN !TOT HUN
.~ . z

UITGEBREIDEN EN WELGEASSORTEERDEN "fOORRAAD,
VAN ,

Fijn~ G6ederen en Stap~lManufacturen
, ! :

ZORGVULDIG UITGÊZOCHT

iVOOR lIET TEGEN\\700RJ)IGE S.tIZOEN. E·ENE uitjf8ve van de Kinderharp. ml,lt ~Q
Nieuwe Liederen vermeerderd, zal spoedig

worden gedru~t. Voor de Oostelijke Provincie
~Il Apent ujn de b~r MACny, Boekyerkooper i~
Port Elizabeth; zoodfá bet Botkske gereed is, i..t
kenDis wordeD Kegeven. ~I

KOFFY.: .RIIO Dia.m.a.nten I DiaJnanteD; I
Gaat gij naar

~,
de Mijnen 'I

I .':A. :McD0NALD & Co. HOOR DAN NAAR EEN RAADGEVING! .
Vergeet niet eeu genoegZ&men voorraad

Bolloway's Pillen en Zalf
mede te nemen.

" ,
(2j (2 )

bLOUD,"" SILVERjuist per

'500
j

UITlUNTENDE
ZAKKEN

BLAAUW - 'BOOI KOFFY.

OE' HWISPREOI'KERJ'
H -

:C··"
• MOL L,

HoedenmakerJ . n . .~ I

. De Olldetjcteekeode isi~oorne~en~ uIt te ge,en ~eri Deel p'reekea v~ onfl;e.ee~ gelijken ':om-
vang' ale qe Vblkspredikt, en .",el VIPdell~,elf~.eo Behr.ijver. Dit D~el zal bestaan 'OOIal; uit
Gt;1egeoheidaleerredel,len en;~. besteInd vapr HUiselijk; gebrul~., :

., il 'I f: I·~·

P~iJs pei' eakel t1emp~ar (z~•• et postgel~) 4s. Gd.J bij d~Tie. éle•• I.re~ea
'. ,~i daarbov,.., 4lj. per uemplaar. I ,"j •

Inho~d v,b DE HUIIIPREll!KZli: Preeken Vóór het Kenfeest ;1 ID den O!)gat; De 4nti
Cbri~ eo ~e Wedérkomlt v+r Chri~~u&; ~et K.nfeest; Het Oude ~n 1ft NieuwlI'J~q Lij~n ••
pr~~~.en ; P••reeken \ ,oor O~~eo V~.IJd~g,lP. aschen, Hrmelva8.~t en PlDk8~r; ~~form.t1ep~ek; De
Hl!il~~e Voop i De Beve8ttSIog vail l..e4ematen; Voor, BIJ en N. bo~ Heill' ATondilláal ;;Ho
Hu,,~lijk ; t Huiaelijke Pligt~'. Ir· , i

De Uitj[ev~r neemt de t~ijheid ~m bijt delen opgave te verzoeken .an ~et getal exolDp!arCD~dat

bo~.. <lig tal ,ij.d."T .0 r~"'i'·di, i.d. ''''I''.ulio" lO' .;
Zoodta het Boekil ~ IS ~za1daa.rvan kenms orden gegeven.. \

;1 \
, 41 i, :: . J. H. HO IJ'B, Jr';
i ~, ti~' I .~

Kaapstad, No, 6, Hou"traBt, No,em~er, 1872. I" n T I

ii

D.E. Rntherfoord &, Brother
AKI aQw LUfDINO " .

Ex "ISPIEGLE." I

MAC:A.RONI and Vermicelli
Chicory, Brown Windsor Soap
r.a,enller Watar and Eau de Cologne
Huntiey's: and Palmer's Biscuit.
Taylor', 000011
Whybrow'j8 Pieldea
Table SaJ\ in lar. and Packs
Paste Blacking. in Tin. &DdPIper.
Fine and COlfte Oatmeal
Bath Brio'kll. V t'neli.n Red
Pain~r.' Oolours, Paiots
Red and White Leada
Alum a.nd Gllle
Children's 00111and Bedsteads
GruahoPPlIr lod Rllipt.ie Springe
Hlrehetl and Axes
Ne~ro Pota and Camp O.ens
Camp C. I. and W. I. Kettles
Tin, COPI*r, a.nd 8rlsl Kettles
Enamelled aDd Tinware
Electro-Pl:ated and G. S. Ware
Toilet Setl, Ba'hs Bud Buckets,

And a general Assortment of.
Hardware.

Expectillg per Chtmtic/..etr, VictorlI, &: Norther1l
QUUIJ, Curlher large additions to BlOCks.

Klee~maker , enz'r enz'J ~. ~
la het meest voldoe{Jde genee8m~ddel voor ou4 ••
zweren. Wooden, Rhumat.iek en alle Huidlie~-
teo ; het i. eene t1a&d~aak dat wanneer het vol-
gens de gedrukte voorschriften aangewend
'llfOrdt. het nimmer faalt om loo.el diepe al.
oppenlskkÏ1e wonden' ,olkomeo te genezen. "

Deze Medic~.11 zijn ,erk.rijgbaar bij alle voor--
nalDe Apothekerll en Erooglsten in de lteaebaa'
de wereld, mot gebruikIl aanwijlmgen in bijna-
edere taal ,.. !

I
i

W~.STEUJKE PROVINCIE ,BANK, PAARL,
i '; , I

TERUOGr...:K~RD zi).nde van zijne r~. neemt de vrijhei~ zijnen talrijkll.n Klanten IlQ Vrienden
. ;Eo bertgteD, dat hiJ weder 11.0reed la, hunne orden Uit te VoereD, die oomiddelijke attenli6

&uilen_?nlvangell 'Illl wel legen prijzen, lag~r dan bij iemand ,nders. '
I

TEGE.l....WVER DE

,0.

PAS ONTVUGO
i

Een ~ltj[el-~ien ~or'ement Zijde, OeDleng~e ~n "Oiagollal" Baa~jelstor. Angolas,
DoelkUl8, dl~ ZU~CDworden bevonden g~ ultger.oeht en fall de bestc kwaliLeil te zijn.

Tweeds, eil

DE GEBROEDERS PHILIP
HEBBEN PAS ONTVAN(jEN

,

L. B. 'r.rWIINTYlYIAN 1& ao~
. '. ; ,HEBB~ AL'l'OOS tOORHANDEN EEN VOOR~ - ;

~LGEMfEN~ AL~OOP'f ARE:tf
K~()rd. Mpleskins, J?unjums. ~roekengoed, Baftas, Gedrukten Voet--
chltz, FancyiGerui~! Klee4sto~en, Klaargemaakte Kjleederen, &é., ~c.

·Alsopk: ~ ~n Waken Veeren en Assen "
~i Dlt~ Belegsels i

, ., I ·e I·

En een al~~meen~ssortement IJ~erwa.relL
Heerengtacht, j , Qedrnlt bij SXUT8 &: BOPllEll&, No. 6 HouLltr1.~

· K"J»t6, .

,

Direkt ".~ de fabrika.ten, den ! gr~tsten. fn 'besten voorraad ill de stad VaD
~ewtef.eg.ede~e. ,"oor DAIE~ til UEEB.ItN,

Q10ED,KOO:P.
-, '

ALSOOK,

.Zomer !Merino ,lTesten ~oor Ileereb, Broeken, enz., enz,
\k~:~I . Y,ERDF.RE BIJVOEGINGEf TOT DEX ALotMEENEN VOO~R~\.AD.

iAlle Dep~rt~menten zullen nu jworden bevondep goed gesorteerd te zijn

I .,No. 6, ADDtmRLElSTRAAT~'
j TEGENOVER InEr SPOORWEGsT!TION.
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