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Kaotore •yan de ~Iche ~.pd~1sba~,
N, den 8Qsten deler. ~en lP: ur~. ",~or
HE R;EPUBLIEK, hu ~dragB ...

Ibaar bij getbelde K&IIpsc~" Hand,tp BAil":;;
u.....,,'"""~~ voor £100 elk, dragen Renten~ teg~b ZES

}873, betaalbáClr balfjaarlijks bij YOl,ePg~i.loeQádo
il ,Eerste Vórdering ilremaakt op' de A.l~m"lJe

r Wet No.2 van 1813. is er een D.elgiug.Coqds
, te Viérzekerell. Borecstaaude- Scbu1~brievén s~n

in 188&/ien iu 1893, en Tendersara worden "rzoeut "p
dbrieven. ~1j weuscheu te bel;i.ben. '

n zii"t~jj de Bank tebekouien, . '. "
Teuders ~ijp te bekomen op aanzoek bij deo Ka8sie~. ,

Op:!ast der Direktie. 'i
t .... I

Afslagerl

AAN

c« I
f.nltfboden. I

II dat bet VEE i4 de
acht over\\'Barnit.
M. H. VISSER..

1873. '

TOBIAS MOSTERT, Kusi.r.

el·koopiog.
C .

eene plaatelo Bokkqveld
en zich aldaar ter 'f0oo
beslote U om op ,

22 dezer,

Bf~ S~ 10 Zwarte
bobwde I.ilezels V&Il 3
OQ~ ..

lea SpaD 8 "ale do. do. I'el Jaaro,~ ..
Eea ,~ar groote sterke Tuigpaardeo
~ (V,sHa) geschikt foor fWaar werk
;Efa E~.I paar Blaaawsthha.els _,3

e. i4 Jaar ouel, goed I..der Zadel_e.
in rt'ui..· e

EeDi~~"erii:es .. et Veuleas.
I

B·oVEkSTAANOE Paar.len en Mui1t'ze1•
zunru op DINGSDAG. den, 15 April,

0Plleveil<ll word. u le KlllplJlut8' Stalion. Zij
zijn .lIeu ·uitge7.ochte dieren, beier !log daD die
welke lA~l.t door den oodergeteelreode werdeo
opz •• r"g~ Do Muilezels zijn' voor 'Iramport-
rijden eu eenig werk gesobikt en iD goede-eon-
dirie,

M. E. SKUTS,
DU TOI1l,. .

OT "AFRICA_N."
HODGSON' &

:",

-7-+---------4t---~----------'-~. --+-. PUBLiEKE ?~RKOoPINa.

Publieke \Terko.opiBkOp Vrijdag,. ~ .l~...il aanst.·
TE ' ,

DAL JOSAPHAT, ,~
, = ~ !

• \ 1 O.P ~, ' ~ VAr. ~ ! . /.
Dql~~el'd,êlg,. 10 ~pI'iI, 1$73, VAATWERK, WIJS,
;\ :~ANJde voormalige Wonil.lg der Overledene. ! .

A \ijoopslrá.t, \·.n het !rewone ,A'8Gr~.mellt lievellde Have, e,D.Z~·v uor..,' Zit, Éet en Slaapkatl,.rmeubelen, ~dvf!r~ .~.
I PJeUfV; <;IU8. ell Aard-werk, lC~u~ellgereel~cb&p, "~
Uo~~e9IHorologi\l en Kettin~, enz. enz , DE O.ndergete('ken,le van Woni~g .t'andé;t~

""D~r.:rlroupi1ll] zal ten ta ure beJi'll'Ioe?~. verand-reu h~t'fl besloteu, .'. '/

. : é. SMUTS, 1 I ; Op Woensdag,· 16 i'.A"rH. ,! J. A, SM L' rs, 1 S Executeuren, r ,ti \
, . ~. i ~ Publiek te doen verkoop~D.: 't>1 Heer G. ,. MOlltr, Afsla~rr 6 Stuk rate», van 5 Le~~ers .Ik: 1
. , '. .., 4 Kuipen, fan 3 lot 6 L ·ltl!era fl~' :~

~p..ublieke Ve~koopinb- ' 6 Leggers, 1 Trap. en Onderbali~, 1 YIoo~e.
- P Kranen, Emmen, 'I'rechters, -'Mandeu, ;. 1

: t v 'N f.~ ;' I..·, ' - .
4 Roeijuenketel, e'UZ . i' .:

24 'G'ROOTE STF.RKE lONGE itELS, 40 Leggers goedsn Wijn, van deo hiatlteD oopt,
.: ; 1gfdfeltf!ijk gf4reSSff,rd; [ , w&II.r'an 20 Leggers Hanepoot, ~die hitm$-

ii iREltRIES. van 3 t,t ii jarfb:loud, I te:~~:;j~Zijn , ' ..~
, iook I{,dressffrdr ,! 1 Paar Eg-.le Karpaar den, BI8:u",cbimme~

4 JONGE P.A.UtDHN, i4 jaren ,qd 3 Goede Rij- en Trekpeur deu (~ Bruiue en; I ,~-----_-j-- _
,Scbimm~l) . ; ~a' ~( 12 Trekossen (Bastaerde) T

OP. O. !,ONDEUD;L 10 APR. IL,. 10 Aapleelb'es'en en 1 Bul, 'an 'f:oed Me~.
. jZevf'nd Rus '

ZU.. t.:AE~ lib..venstaande ~zell .en P~ordeq 100 Schapen ell Doiken
Pabhel: word"n ,erkQchl Uit de ~arkt" 5 \' arken. ..

kru~1 tei WELLINGTON. l Zij ziju ii~!extra 8 Y-ud Benaaalsch Koren, een hot kaf,~o
goede ;é9ndili~. ; : ,! Haverslroo' ! . ~

: i ! J. A, LOyW. lOpen Kar op Ve-re .., 1 pMr Tdi~Eln. l gro~te
Meelki,t, 1 Sleepblok. 20 Stf'n.'Jjelli een lot

i ; J. G Steijtler, .fJslager. ~ , Mest, Gra\'el/. Pikke';, Schoff,~ eDI• ::
; . 'I

PER
. .

,PORTE
r .':,

Bedden, Glas- en Aarde-
de,! verkooping zal aauge-

< 'r

......,......a~~.I.J.- Tafels, Stoelen,
engereedschap, enz., en Co.

,

geye~ worden.Bonus zal
In ~eb ; DOfdrl ran wiJ:

~ \\'hd .... " van wijlen A .: DE OfJdergetPd:"ld~ die lan \\'nniul!' ~aat
"'mnrlerl''', 181 ~-er PJaa'u .. GROOT.

V ALLEl," pulJliek doan verkoepen ;-
lOpen WR,:-rn, bijlla nieuw
1 Opeu K~r :
I Span Iruaije Ruln8, gedresseerd, 4 en .')

jaar oud ;
4 Jooge E ·tls a 3 Jareo
1 Spa" eXlra Trekossen
5 Mellc Koeijen entKalnrs

140 Aanreel-Schapen l
1 Sel V ..lieu eu 1 no. Zeil Zakken
1 Span Tuigen c~pleet, 1 do. Ploeg.

TuigtIl j
Z.iogels, K"tli"!!SI 1 Span 068en-ri~m~n
2 Dubbele en 1 Eukele llvw.HlD'~ Plvegtn
1 Braak lands Egge;

40 Mud Kooru !
40 (lo. Hog j
28 no. Zaa.d Huerj ,

2000 Bos Hek'lroo. i
HUISRAA D. en )'vat verder ul wordeD

aaugeboden. '
P. LOUW, P.zu.\

873. i

FAuItE &t. CO., Vendu-Adms.
Paarl.] 5 April, 1873.

AlN "TEErEIGEN.tl.~. £
,

Belangrijke
I
I

. i

DE Ondergeteekenden. hunne Plaatsen" .
lberg, verhuurd hebbende, zul len bij

Goederen óp bo,eDgeDoemJe plaatsen, op
:

er~o,ping.
.j---- ..............:.. ':

PAN" e~ co ZapT KLOO~'," dist. Piquet,
veiling doen: verkoopen.i al de roerende

, I'
I I
; 'i

April,I1873,
t v-an aooper~,'

: 1 1--~-----+----~

I. .
Verecbeidene stukken HuierBJId'1uroiuler .ten

Achtdagto.Loopcode 8tauttoe' Klor. I . ,;.
1 ,; . .~

J. D. G. R~~SOUW~,
Paarl, Maart, 18~3. I.:. I..,

....!_~ MARAIS & 00., VendriA~ ..~

PUBLIEKE VEB.KOOPING,f
I· .' ,;

Or Maandag, 14:!prU aáns~.,
ZULLE~ le "J~NUAIUJ'S K&AA~," ná~ij

Darllftl!', publiek: worden v.r~cht: :.
'I d H .} l • ,.400 ;Il Il av.er· d h· ,-. 0.• Zft.i..d'150 '. Ho,: gee en sc OOOp'Yo. ~.

10Koeijen di~ io' Juoij aaost. zullJII Katreo',i
I t.:zel Htugst ~ . . .~
1 Span Jukken, RIemen en StroPlu!tl ';,
Dnbh.le. Voor Plo8een, 1 lot ..UoII"h_out '~D

Smid!gerred:sehap . .;
1 Froaije Dubbelloop. Geweer ,
En wat verder zullen \\'orden aan'el>od;PD. f

De Wed. C. n. D. UN flÊENEl'(.i
Malmesbury. 19 Maart 18i3., 1 '

A. H. Moorrees, Afalaieta .

A. J. BqSMAN, P.Y;.ZN ....
Vierkant, Allril, 1873.

I. S. MARAIS, & 00., Afslagen. Donderdag,
Wel waardig de aan

SO Stru(nogela. 4 maanden oud, . '. I 1 Zarlel ~n Too~
34 Trek:tOsseo, goed voor Transport RIjders 13 Zwirig~ls !
3 Slag~ (Jo. . '3 Trekk'jtt..ingal

16 Aan~elbeestell 3 Span 1'ui~eD ! .
878 ~eh8reD 1 Koreru-ef I ,
12 BoklteD 4 Kt>ren~chopp~n ' ;
14 MedII' Paarden !l Enkel,!. voor [Ploegen, me·t. Stel
2 Jon~ Hengsten 1 DUbbele· do. :
2 \'eul~n8 3 Vier hillf-aami Vaten
7 Wsg~np88rllell ., 2 Hhlf ..Le~ger iYaLer' Vat.ell
1 Henast-Paard I \\'r.1erhr· ..
1 Rij-Pálltd 5 Halta~eo' i

]0 Muit! Esels in goede conditie I Kist niet Gelledschap
27 Vark~ns . 1 ::;Iij)st~eu 'i
1 Dorst:hmachine, .in goede orde, biJu1l 1 Au,;bpcld :

I ,,;"uw I Hlaa.stialg l
117 Mnd~en R-og 1 P$rtij 1 (ierN~~scbap 'Q<)r eeo Smids-
172 .. ! Koren ., w11l*1
50 " : Haver 81 H~ltera; ,
12 't l Gast . I Half. Gebreide lleesh,~llen
2 W lI~n" cOmpleet nieu" t Drunen Spllrqn .
1 ;Ialr~ldeD Wagen· ' 2 Yraqblen lli1~ergerven .
1 Schobche Kar, nieuw 3 Vischbalies I . \
1 Ope~ Kar op lereo 1 Yleeac!.balie. i I

1 JCsp~r, iD J!oede orde 2 W~:.;~nleereu Jjlet DuikfJlarlJ.:
28 PikkeD m-et SleIen , :3 nInlh, _ : .
• Spitpven I 2 Tuinh~r"en I
9 Schopgra,en 00 HDsseli DeJ.:stroo
.2 Met,!orken ' 1 Walér~omp i
1 Busbel 2 LnJdm I
1 Sche' I , . 46 Niru\V~ Korerlzakken
2 Spao~rekgoed ,oor 16 Ossen 2 Zeilkrippen !

82 StroJipen 1 LánJknp ;
'5 Riem~o 1 Lot il.Jzers . i
6 Baklteen- Vormeu . 1 S~hrlltr ·1
1 Schaifbank' 1 Boorm"chine:
1 Krui~.gen 1 Lpt Ylq_ergertjedschap
2 Teer~Qtse" . . i., .'
PLUI!M:VEE':"bestllande uit H.oeoders, , Cah*u, K~koeneri, ent., enz., en wat

"der ten jlage derYeodutie voortgebra.gt zullen J': '
i . : GElJRQEDERS STEPHAN~
! "i i' ±

NJL-J;en ruim Krediet en goede V D\J"JW.I::.G .... tulletl verscha,ft worden.
. ! k !

Verkooping te "'Cl"4LI''''''''~ ten é 'ure precies. :, ,~; i
. jAF&LAGEB.
" 1 ~! I

)2 Gt4Itesseerde Ezels
I Tra~s,\)f'1fageJI

TaigfD,\Z.i~els, Krib
lt. eal. tDl.

mE 'lll'OTdeoverkocht op de Parade cloer den
1 .beer J. J. HOFlnlJR, op,Zaturdag, den
12den ~pril, ten 11 ure precies,

ea • Ou~.vel-

WIJNBE'G- LIJN.
j

GOEDE ~,1RIJDAG.
J PUaLlBKB VERKOOPItta

. . . ~
I '",Of - •.

Yaste eDLosse loedereD,
EI~DELIJK. WORDT bij deze heir.igt dat de ondergemel ..

den de f'('niIl8~e Tt', inen r.ijo. lVelk~
IoojJé:Uulleuop Je&eUjn +p GOEDEN VRIJ DAGi
den lldeo d~zer, t ..\W.; -ëerlrekhnde van WIJN.;
Bt.:RG te 655 en 9'30 Him en 12'30, 230, ell
6 p.m. ; en VBn KAAPSl'AD te 8 en 10.30 a.m.,
eu 1'30. l, eli 6·50 jI.m. " al dil tU88che ..liggendQ
St.atiolls .andoende. .

Op PAASCH.MAAlJOAG &uilen EXTR4,
TREINKN loop~n "an ~AArSTAD tot WIJN":
BERG en TERUG, de tusscbenliggen.te Stalions
aaodoende, als voll[t. ~.'IIf.; "Htrfkkende Tau
KAAPSTAIl te 1l':!0 8'1n' en 7'15 p.m. en vall
WIJNBERG te 12 15 t$ 7 pm.

WELLINGTON LIJN.
Plehier Treinen voor he :Paasch- Vacantie.

RETOUR KAAHTJEB tegen de "ewooe p<iiun
bij conij! Sta.tion I:{'nom~ op de \\'ellin~ton LijD,or deo lOden, lld"n, ofi12den,~ zul'en bruiHaac
Iljn,voor de TERUGHEfS met ee"i,en Trein op
~niÉeo dag lot fn met I..!I,SGSDAG, deu 15den
dezer. i

Op P A.ASCH· }of A~ N DAG J:U1:tn Plei,ier
Kaart jee tel!'en Enkele Phjzeu mor de Du.bele
Reis, bruikbaar Voor e,nl~n Trein op den ulCd~

. of dea volgendeo dag, iuita:egeven worden lot
en. Yan alle Statio". met ~e Treinen vertrelr.keUAiO
'faD Wellinjtton te G 30 4·m. eu 3 p.m. en v.
KaaPstad te 716 t.m. e,~ 3.40 p.m.

J4.MES DELL,
~Directeur Uil llielllt.

KaDioor nq den Direkt41U V'Rll DieulIt,
7 April 1873. j

i

i
\
,

~ublieke ,Ter~oopiD~
) ! vu I il

Ko*~bare Vast~~oe~ei-eD,
',: TE STELLEN80SCH. i '
" ~. i

i
'j

In dfn' Boedel ,vnn wijlen ~o Wel.Edel~n heer
Pl~T~R DK W A..h, :5r., eqÓosgeta.'IHle;.Ejchtlle.

'D: o:!j:)dfrge~éekende h.e~ ~Bn de E~eLtrice
; • fn'to\'eugcmeldeu Boed~11a8t ootva!,~en, olIi
I ... I .' :

i OP :',ll.lND1G, '-1 DEZER,
rubliek i te verkooppo, de i volgende 'lASTE

j GOEDEREN, +,5:- . ,I '
1, Td Geri~1iijkWoonbirus tn Ert;, gelegeti

in Art'diinga.straat" Stdletlboscb. 8n,n~x bet
.~Eig!!ndot- ,".8" den heer IsH.~ WEBER, '~Ft een

I
gloPt. at+k. TuiogrondJ daara~. nllI'X, bepl~$. t mel
ond~rsblt~ide"e soort eo ,"an 'ucbtboomll>,iJ '

',' '~j EI'. ~ Ilo., g,.elrgell als boren. Ollnl'X :.b.. ~.'ellg~~.I mel,1 Ert· medé. met een grqoL stuk TUI~rond.
, Be~e Hrizen zijo ~1t008gooi ,erhuurd'. ~e.ee.t
eu bir~ri~n een goede buur o~. . i
·3.[ D4e E"en, R,l'geo * de Vlakte,itegen-

over: bóv~ngemel,le Erven, gejnerkt NOli; ~4, 5S

.1 eu 4~,~~1~eDs P.lankaart.: 'r'
. 'S~!~e~boseh, ~ April, lJS7f.EGE, .: . .

; !

In deD Bbedel van wijlen CHUITIUX STUB ...•
·lIU8 LE Roux no Gr£Jenberg.

Op DijBgsdag, 15April eerstk.,
, Op de Pla&ts ,e1ve :- .

ZEKERE Plaab .. et CHdaarop staande Ge-
, bouwen, gelege. te. GroeDbe~: nabij 'Yel-

lin~toD ,eoaamd" ZOETFNDAL. groot eub
0'80 MOri~D. beplant .j,d ~,9~ Wijngaardatok·
ken eD elloe grwte lIoe.eelbeld Vruchtiboocuen.
De Plaat. beefL Itoeden Tuilgrood, Z:.ai- eD
W t'iJall~ waar.an B,,~illan4 V~Gr5 1 6 Ma4de ..
Zaad, en iii goed vooruen ,an Valer. . .

! LOSGOED;
2 P~eD. eer .OpeD' Kat op Veren, eeD

S~'{le~t~ goe~ TUlgeo eu 'Irscheideoe aDdere
g(;ideleD~ .

I ! ,HUlSRAAD :
ji,Al. TJlels., S~leo,; K~tel\ Lede~aoten, Olaa-

.. ~tde •• rk, .K.vkangereedschap, enz., CIlL

r D. ~d'. H. G. C. L& ROUX.
iXtOUtriee Teltilm.D&.lra.

'Bonus Dl ~!ea wonlen.
J. G. SlJlJT . \"" ••AAIopi

C.J. .'

DE Heel' H. C. vu NIEKERK, tOEV~
STEIN, neemt LeiJell ter giuial,&aAi:!

i
J.,
J

. ~

VOIIdutbutoor, Bergri'?ier, 27~n MaarL, 18

\

•.""~..
'JO\.

!

,......t'. .
1" ,

'J_.,



16 April 3.S.,, .

Baar,l Koore, sqo do. Zaad
Ha'ffr, Troi'ge Garst. 20 d~. Róg, 20 do.
Meel; Mf,ino Schapen j 2~ I;>a&l!,lenen
E,ela ; lb. Spijkert, 6 dos. arTen. 40 doz.
l?loeg CIOlur'o". 1000 Ztll- ~et Gal~8ni.cb~
l1lereG 50 Kielho ..we~, 1 Nieuwe:
Wagen , 1 do. Waler KplJ',l boevet'l.
heid • 100 Rollen IT.b.k. 100
Zakkea I '100 nieuwti Z~khn. 2 Span

elo. ~,illje$, 2Q Twee Aams
r.",n..- ..n. 6 Blokken, enl., ens,

de Re.onlt !'tucheidenheid
t'Oft!f!(!fll'n.Allrdew,rk, ~'". en Smeer.

Suiker.. KIl8S, Zeep,
&~88 ..Corduroy,

Senielen. en ieene menigte
te veel am te melden.
, I

Vu.LfOB.I'A.UU:& 00.,
, Vjen4u.Adms.

Paarl127 Maart ~e73.

Pl\blieke Vertooping
I '9'.lN zzm KOSTB~~:

V~e ID Losse a.edereD,
In PAA.RDENBBRG,

I la ~e AfdeellDg vali' eie Paarl.
r

DE ~ndergetl'eker:'de zich. eene Wijnplaat.
tocht hebbende, heelt besloten publiek

te doen erkeopee,

OP DONDERDAG,
Den 17den APRIL aaDSt.,

Zij~ elhekende Zuiplaat8, gennam,I .. KLIP-
VALLE ," gelegen als boven; groot te zamen
ciria 60 Morgen; is ook bijzo~der jtesehikt
voor al~ soorten Tan Vee; hebbende 3 srand-
houden e Dammen en 2 fraaije Putten. goed
voorzie*van gelJllU\kte Landerijen, voor ruim 85
mudden Graan : ook ksn er nog veel meer !te-
maakL rden, verder is er Braakland voor ruim
18 mud t Q GraaD. He Geboae en zijn in een
goeden 4u.at np reparatie en liestllsn uit Woon·
huil, Sjta:. Wagenhuis en aadere Buitenver-
trekken.

£tt Ase Goederen ....-GRAAN.
De resterende 100 mudden Zaadhaver, SO do.

do. Koren, 20 do. do. R~, eeue hoeveelbeid
Kaf en Stroo.

- BOERDE1UJGEREEDSCHAP.
2 Wagens, bijkans nieuw; 2 Dubbele. voor-

ploegen, 2 do. Enkele voor (Howsrd) 1 braak do.,
t span Tuigen, Zwingel.. Kettingt~ Onven,
Pikken, 1 Korenharp, 1 lot Zak.ken, 1 do. Z~sen,
e'L, ens.

Eindelijk,-LBVENDE HAVE.
2 Span Goedgedresseerde Ezels, 200 Mfrino

Schapen, en wat nog verder op den dag der Ver-
kooping zal worden aangeboden.

IDi. Bonus zal gegena worden.
JACOB. C. HAUaTFLEISCH.

Paarl, 31 Maart, 1873.

De Villiers, Fanre & do, Vendu-Adms.

z. A. Associatie.
VERKOOPING

VAN EE..~

WOONHUIS EN COTT!GE
IN DE STAD SWELLENDAM.

ID den Boedel van wijlen den heer lomr
BARRY.

OpZatnrdag, 12 !pril aanst.,
dos l700rmiddags om 10 UU:'

ZAL ter plaatse sein \'etkooping worrlen ge-
houden un de ond~~l(emplde Gebouwen,

J!elegen in de stad Swellendam, tusseben de
Wolpakhoizen van de ,beeren BARRY Ill'
N IIl'HIW3 en de gellow.en nn den heer
8cRUTTON :-

1. Een .elingerigt Woonhuis tbaDs bewoond
door den beer na JONGH, !foed r.elel!(en voor
bandeluaktnimet StalJinl!( flOBuitengebouwen.

2. Eene eanbelende COTTAGE. .
Beiden hebben Tuingrond' annex,

A. DENIJ8SE~.
Sec. Z. A. Associatie,

voor zich e.n Mede-executrlce.
'Kaapstad, Kerkplein,

25,Msarl1873.

De heeren Barry en Nephews, Afslagers.

VERSCHE DADELS.
De Ondergeteekenden landen

300 Zakken Dadels, ·ex 'Dorothea.'
Te K.oop te 28, St. GtOrgPl8tTut.

J. G. STErfLER & Co.

THEE en PRESERVEN
VAN HET JO~GSTE '8AIZOEN.

DE Onderjtete.eJrenden landen t1 Dorotkea,
nn Fooohoo en Hongkonl(,

Congou Thee. in hlllf-kittj~ en 10-ca~ties
Souchong, uitstekend goed, ID lO.eatll ••
Caper Thee en Gember ~n Chow·Chow

Konfijten.
. Te FP te 28, St. OeorgeuLIaat.

J. G. STEYTLER & co.

U. m.
r. m.
S 40
3 60

'j' 4- 20
8 ., 52
8 6 23
9 li 67
9 6 20
9 6 28

68 6 '7
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Losse GoedereJ, van H;.
I

FiURE EN 00.. )

15..-jlOal:itPl~ts' Station, Loss~ Goede-, 1

Losso Goede~D,

I!!
:I

" "., t
~ . "~s

p.. o
CS

~
".~. 1I.1ft.

VIó:"TI\!~K : ~'t~r·m.
'lVellinlllno .• 3 (I

r.",ly Orty i 6 ,-4S S 18
PAMd ; ~~ .• 9 6 ;5R 3 28
K IRfllllllfs .• .1 16 7 21 3 51
f;tell~n~9~ch 27 7 :;~ 4 25
El'l'8le Jt:jvier 3; 8 !,21\ 4 66
!I'lTrbaTl' Welt 46 8 ,'f> i li 42
Zout R,i.ier 66 \) 'I R 6 60 '

\,(NI<OlIIST:

K8apAt~~ • 58 9 '26 6 0

GORJ)KnKN.~

DE LINT EN :RETIEF.
<1. __ """""" Bergrivier. Vaste Goederen,

van ,wijlen L. R. Noltee.
POOR J. O. STEIJTLER. ,

April f).-+Oud~woning, te Wage~ma.kers
vallei, Vaste poederen, van N. J. Hamman ..

April 15.-:-Zoetendal, Vaste Goederen, 10
den Boedel vlln wijlen C. S. le Roux. :

: DOOR C. BECK. .
April 10._'_Davids .Aa.nleg,distrikt ,,!"oreester,

Vaste Goederen in den boedel van J. J. li. Vlok,
POOR BARRY KS ·~~VE~.

April 12.-Swellendam, Vaste Goederen, in
den Boedel 'lan wijlen J. Barry. ' .

.April li"r-Tra.douw, Vaste Goederen,
van--- :

I DOOR J. mOE .
.ApriI14.~Stenenbosch, Vasto Goederen, 'in

den Boedel $n wijlen P. do Waal.
DobR J. S. bIARAIS EN CO.

April 16.-+Dalji>saphat, V!!-BteGoederen, van
J. D. G. Rossouw. ,

April 2l.-+Paaroonberg, Vaste Goederen, en
Losse Goederen, van J. G. de Villiers, en H. 1.
de Villiers. :

April 22.-7-G1'OOt Drakenstein, Vaste Goede-
ren, van J. 3,. Joubert.

DOOR: DE vn.t.rras FAURE EN CO.
.April 17.+-Paardenberg, V801Ite ~n Losse

Goederen, vdn J. C. Haubtfleisch.
.April l8.+Matjeskuil, Vaste en Losse Goe-

deren, van rt. H. W. Wesscls.

l'lIlmep8t,·l'II zullen op Je bij
en plnntsen verlw"l'i .. "
liet vol~enlle ve.~. Ill·
el uiet te voren

t 1t,lo"t.

lol den 8 Maart, 1873.
f L. fI.1 £ Jl d

bso 4.r~"r"eler, p;3 hu•. 0 4 6 - 0 17 4
2 lb. Am~ndelen~ Ol 0 2l- 0 (I 2k

bso Boenen, pe~ 3 bush. I 7 6 - 1 19 0
lb. BOIer. p.. r tb. Or 2 1 - () 2 Ó

ilpg.Brante",iJn;rerleg. 1815 0 -18 15 0
26 ba. G.M!t p. 3 ~u8h. 0 'Il !l - 0 12 Il

El!nklen, pet stuk 0 1 3 - 0 2 2.
Hoenders, ger sluk (1 1 1 - (J" I 5
EfJ,ren, not I fil' 0 ] 1 0 - 0 ] 3 11
Gal\Zen, pe" stuk 0 2 10 - 0 ~ JIJ

18 bs.Miliea per:& hush. 017 10 - 1 I 0
78 ba.Huer. per 13 bs. 0, 6 6 - 0 6 7

Yr. HRgerl!erv.:lOlI lb. 0 3 2 - 0 3 7
5 K~t, per 16;zakken 2 2 U - 2 2 0

35 bso Koren, p. :1 bso 0 17 1 - 1 6 10
Peren, per loo 0 0 4~':_ 0 0 43

bso Rog, per ;j bush. 0 10 () - 0 14 I
10 ba. Uijen, p. mud. (l' 2 5 - 0 7 6
65 Vligpn, 0 0 3l- 0 0 31

! GETROUWD.
In de Ned. Geref. Kerk, :Maandag, den 7

April, door den WelEerw. G. W. Stegmannjr.:
-De heer ~rthur Helworthy, met jongejufvr.
Alea 'I'homas. .

j GEDOOPT.
In de "8ed: Geref. Kerk, Zondag de~ 6 A~ril,

door den Wtj1Eerw. Dr. W. Robertson :-E\1no
dochter van nen heer Hendrik Carel Godfried
Weideman, : mot name Christina Johanna
Dorothea :M~tbiltla.. Een zoon van den heer
Hendrik S~ucl T8.8e, met. name 'Villem
Joha.nnes Fr~derik.-Bij de Engelsche Dienst,
door den WljïEerw. beer G. W. StegTIll\nn, jr.:
-Eon 7.00n tan den heer Richard Villet, met
name Mnuu~l Ferreira.

Te Worcdster, Zondag" den 6 April, 1873:- •
Een zoon vah den beer Willem Viljoen de Kock, I
met came Sarvaas Danie). Eene dochter van
den heer WijLcm Viljoen, met name Geertruida
Cecilia Eene dochter van den beer J. P. Botha,
met name },faria Oirkina. Bene dochter van
den heer S. F. du Toit, met name Aletta. Mar.
garetha.. E~n zoon van den beer C. J. Nel,
met name C~rel Jacobus Andreas. Een 'Zoon
van den beer Willem Hendrik Lategan, met
name Stephanua, Eene dochter van den heer
A H. du Tolt, met name Anna Susanna. Een
zoon van den beer Ph. B. de Wet, met name
Jacobus Stoáhanus. Een zoon van den heer
Pieter J. d. Wolfaardt, met name George
Sebastiaan. !

1

Wagens, Si Karren
do. 3 do.
do. 21 do.

SHIPP,ING INTELLIGENOE.
i,

T1ABLE BAY.-ARRm:o. ,
.April 3-~frican, R M St (of Southamji-

ton), 1,25; wns, W R Dixon, from Soutij.
amp ton 5th, bound to this port and Algon
Bay, with general carg» -Wm .Anderson &;
Co, agents., ,
3-Albatms, Norw sch, 89 tons, from Kw,'

sna 20th. March, bonnd to this port, wIth
cargo timbe~.-Ákerberg &; Co, agents.

4-Sunbe(l.m, bk, 442 tons, from London
2nd Jan, bdncd to this port, with general
cargo.-J S~ight & Co, agents. ~

5-Ch~ bk, 567 tons, from London 9th
Jan, bound W this port, with general cargo."_'
Rntherfoord,& Brother, agenta.

5-Phan~m, ~g, 249 to?S, from Lopdon 30th I
Jan, bound tjo this port WIth general cargo.:-
King & So~ agents. .

5-Low·l"ow-Jim, Ger 3·mstd soh,.290 t.ODS,
LEwort, frclm Caloutta. 28th Jan, bound to this
'with cargo sb,ndries.-Wm A Lippeet & 00,
agents : , '

5· -Minni~, soh, 89 tons, H Pleu!IR. from
Struys Ray i,l.thApril, bound to this port w~h
cargo snndrlps.-Jamieson & Co, agents.

TULE BAY.-SAILED.
April4- Vereha, bk, to Point de Galle. .

4-fidela, se st, to Alp Bay, Mauri-
iliUB, and Melbourne.

6-$yria, 1t M St, to Southampton. 1
6 - :Marie Lanri, Fr bk, to Pondicherry, !
7-'l'homis, ach, to Dyer's Wand.

....
I
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JACOBUS Jo1l.lNlf'FJ> Louw dIe, TlJ'ledcn week I
ter teregtltelhng wem t'errezeu op de .Ibesohul pla:ts om Z!lO
d glng van. ~Id ta hebbeo ver~n andel' btdtl8(e "Ill ooater.,
I Jke ,oorwend .. la, Wfrd iMaandat .eeler ,oor en "Jd 'an
den Magistraat gebragt. da¥- Dog "nlfe J!lwaen d. &omer
III 1110' pak lDoeIten ~ geboord WliUem 'f.,,'Ii,lrah.
Jobanues L.'IlhIcher 'ferklllárde 'ImlI'keUer en l.kan .....' .....nl1' •• 111'1

tenhouder te IUJn te Rl~befikaku1eel eli gf"a$""oe
"!kennen Dese had een. pbeele pl ... tsltebllurd
met futzoadenng Tall een klem stukje. (jetnlQle
bad 12 en ~evaDllene 3 JareD lOp het dorp ,ewoond
GeYlD(elle Iud dIt Jaar ~d en getu ge It~
riat hJ 80 mU koren ha.d Yerk~geu. GetUige
had h.t atroo van zooveel koren giBusn Gl1tao
jCme had !let koren Dur W l!!)hDllton en DU~ d~~ hl'
Peiser aan KoopmanBnVler Itueden Het tiatst
wa~ hij wegg~reden op 15 Feb G~tUlge .Ist Diet
of hl). nDq meer korell had J.ha~ 'Oevaugene \Villi

gewoon 10 koren te handelen Z JD. vad r \Va~ een I
rijk man en lndien geVaIlg.De koren 'lf lde be~bpD a;.geo en de k.p
kon bl] dna of Vlar dmzend mud op lre41et krlJlZen Ih r el'Dslhge
-Sebaatiaan Ziedemao verklaard" onderbode le et geze schap
r. JU bl] het MlIjlllttaatahof te Malmeebol'J Op I die af tOImelde '1:
2!} Februan had bi] aevan",ne 8 eigendom 1n een klein kind In .....".n,' ••... zaten waren de 'foor
beslag geno~ Diens sqIIuld b..dr(l(>g ~11 189 werpeu v.. n niet gr~te bescbadlg Dg -MedegcJecld
Getuige vond Iq 11)'1bezlt 3 koelleo 3 kalveren DE DIAMANTVELl)E"Y-De Nt:lJJ4 vau 2a !-ha. t
2 pu den acht stoelen en een span ploegen Ge meldt dat Ds Naui:lé van Queeostown sich toen
vangenlt aeld. dat de koel'ell aan l'iln ,c\joon met ZJDe familie Itp de Vplden bevond op weg
.. der an de paardeD aan ZI]II elg-n v,der behoorden Z Jode naar de Tral'l;l!ual-Ue dlamanthaad I wu
Op eene naai van getoIge. of biJ ook kore 1 had .Iapper dan 00 t .......E n fatsoenliJke EurOPeaan
lelde bil neen HIJ 1l.lde dat biJ 10 mud had wu door een Kaffer beschuldigd bern ID een e ..IIU
gez .. d doch wegens den roest aleehts 30 mud da.r te hebben gewQrpen."Wsardbor aa stgflloemde eep ge
v.n had genopt '0 d.' hIJ !!h.1I1 lelf Yerpligt wu efostlge k euzmgeu; lad Itekregon De basebul
koren Le koopen om er brood v.n t, bekken - d Il"de ww! on ~Ilr borgtogt outslegen -110 t
Schalk Wdlem J.oobu.s van der Merw. vorklbrde Gouyerneur Soulhe~ met fcbt1l8aoote en twee zoon,
IZQV1I,ngenete keBDeo Diet te weten hoeveel pren WtI naar de T an~aaL vertrokken om de Land
h ) hiad gebad doch dat geYallgene op 63n8 woots bó'llwtentoonatell ngl te Potehefatreom b J te woneo
phata .. oonde -De ge.aIll!eoe weril weder ~r -Men ,ertelde da~ eell gevecbt had plaats I!~had
deu tronk gebragt tuesehen eellge InboorhDgen te New Rush bij

~ we ke ~elegenheld e,n hu ner werd doodgll1llagen
KUl"KR VAli IKOOPBAND"EL-OP de bJeenli:omllt De polieie had twee kerels JU hechten s genol) en

dt'Ur kamer dlel MaltIldag werd gehc)ud.n. stallde de I die near men vooronderstelde den moord I adden
loorutter de bepoemmg van eene ,ppclale commlS gepleegd -Zondag toor ~ be dft~en werd he~ dak
Se voor die BIn algemeeopn Age.t "DOf dil K.oloDle van bet bu B d s bét~ nCODOl gbam te Klipdr ft
In Enll"6laud zlIol aanstellen zoo aiS" rt.di voor de door het weer I ebt g~tr £I'eu Door apeem annge
AUlItral sehe k~OI en en N euw Zeeland bpstaan bragte hulp s aagd, men er In het bu S ze'}nte
II ) &eld. dft In de laatate tijden dUld~hJk was lie redden Op denze {deo ""ond werden dn. inboor
hleken <lat er hoefte besto daan, zullé een per hoge 10 d pnst z 3nde van den hec J D Ba ry
eoon die de bebarLlglng d ..r K .. psehe aallireleg n door den bliksem peer~ev.ld Z] g Igeu naar
beden Joude ~nnarden en de kolonie .mude oerte his n. de ko.]" te hebben ge n kt tom ZJ
gen"o<>rdigen~ Engeland VooreeJ"8t ware" daar eensk ap' get otf. wer en Alle dr e eie tcg
de belangen VII den Wijnhandel wEl1k't lIeter moes I Jk op deu gron I '"Il één hunner een Kaiier 8C) een
ten wordpu be rtigd dan thana ~h1ed~e Ver dood te Z Jn doch !twllm deo VQ gende mQr~en
der had men t n de Rljksrt'gtlr ng ooiangs m onder .. eder bJ Z J klaagde nog allen over hoofip Jn -
handeling .. a over de verlelIlling van het post Zatordag voor acht dagro werd du av~nds eeM
ko trah met d. maatschapplj Union," n eraand 10 I tent op de New Rush opengebrolden en eene broek
Ev"el'lld geha~. die voor de kolonie opt1'llld want daaruit gestolen waar n eene beurs was meb tus
ofschoon de Kr{Ionagentto zoodH tWIjfel bekwa m .ehen £30 en £401 Den 'I' 1genden a von i wer I
en ljverlg ~o haddeo liJ Teel te '!'eel te dOQO et'1I troep a"arten d e hllJ" b ....... op e n roof og.t u t
dan dat ZIJ ds ~1.ngt1l dezer kulonle 'pt'e aal kon waffn u de buurt ~er opeoRebroken tent ~epakt
clen roorstaao Bovendien had men "Jv onfanjls Op d~nze Iden Zatuidag 8voud 11' rd u het kont or
£ ~a()()Q In Engeland pan leenen op schuldbrIeven van den 'Marktmeester nb aak gep eegd I~:deut
UIIgegeven leItjn 96 en mterelt afwerpende tegen werd Uit hare hel :gsels I!ehgt docb Itelukktgj was
41 percent. I d en de~e finant eele maatr:egeleo lO er nl~ts I dil gel Él008 daarom we d deze dOQr de
handen van ee ambtenaar werden gelateft die eeo IC} e men wegl(eworpeu en kr.cg di! :'.lork 0 ef~ter
b I'" oder belan~ ste de In de Kupkole!' e dan EOU ze deu volge den morgen tcr g A,u Lu t Goo
de bl) gewetenlhebbeO dat di" !!Om en nog teel meer ve lIenf s<l bey wMd op ..zaturdag vo r ad td.gen
gemakkeI Jk ln de kolOnie zelve WBS te 1IerknJllen a w der een flio gegeven op de!.; BW Hush en
$1:8weeAt gebee. of b Jna Il pari Dan rekendeo de wel ooor d~ p"~ etko ti 0 !verse mmlOS e Nil·
Kroooagt'nten bok commISSIE op le<0 ngeo die n tuur! Jk on brak bet I et BaD de n 0 ge toas e
Engeland wer~en gesloten en hIJ :rou egaarDe 0 a we d op de gezp dhe d van I cs d"",, Il u d
wtiJen weteo ~oeveel commUl8 e dIe heeren In de en Burge 8 met veel gecstdrlft ged onke I-IJe
laatste 3 JaTen 10 den uk: hadden glistO!.; n D t I Kamer vaD K opllao le had bJ de Kege I g asn
moest een heel I aardIg eomme\]e folJn eo bet was te goed ongen op de l!aststel g ee er ""tit d.t; a I...
hope dat het!o0 of andere I a I me ts d gellu en nboo. gcn 1 ch be~oo en te kleedt'n -E n 7.6ke e
de de aanlltaan e uttmg om l'e ge bch Ir eD Castr.y" as up"ebra t voor den Mag str at v
aangaandé zo de nagen HJ veronde Ilotdde dat I Du 0 span p d bu.e uil g ng .an <'lie In Dor e
het aan een .I.:emeenen Auot te betalen salam un de yel"!! aau dep Lu t Gon erUt' r te hebb
mloder :loode tralleo dsn hetgeen de Kroooag.n wozilemuff Id ))e hfer Lo ;tlllnds.. r oli(de e
ten der kolon kos eu Het VOOrtltel werd eenparig behoeve vao hpt ile $verbonrl e 1>... chu
sanl1enom ..n de beereo Watl!On '\ua4le I EU8tace I dl ue verklaarde dat hJ was omO"f'kocht om ntlH

Sear e en F POirte _,<len aaogesteld als led n der de Com tetent te gaan ten einde I et be ~ • e
comml8s p -D~ heer Peaqody vut gris de aa d cht okUlDent n 1111 Uf tJ 1.";8 H J I d het
op deo hooge. pr)s welke de Huvencomm 8!1 eten aa den perl! on gE' e en del em h d
naagt voor w~r _I 1- 6d per ton e~ op 1 et ver mg~k.ocbt maar I lid slechts eu zoon ~voor
dubb..len UD Iden priJS van baUut Men w.s g~k eg.n tD meo ha.! h m noo t het geld gegev n
algemeen "an~evoelen d.t de pr J8 wan h~t water dat hJ had bedo ~'n De 'BRI wcrd naar eli Pro
zoo laag m<>g"1 k moest wordcu I{emaakt, want dat kn eur I'ene aal verwezen -In den vroegen morgeo
aode s de havi> schade fooode IJden vau 7 :Maart werd! te D Ilo ~pan een vermetele

B &ST -0 29 Maart wpro bet Rond dlef~tal gep e gd regen <) u e ""' I ngeb oken
EA t: FORT p d R t B II 0 ál> tent va d. ( c r lj W S ow te W Jl dezP

iZ".nd HHof:181aar gp;pen b <oor "tt er h' d- en de I eer Longl. is. cp n B de I e en )" den
Ma tha Tt van

b
adser teUkg wIlr onsckou 19 .. kktr door ~en to!,;t d en Z J II het ge gt oe). 'li

bevonden aan lO !"aD' .n va lee re d b d ht k d td kbe nd aan deo heer A G du r t van QC Z J sc eu !reeo wa. to a lJ eeo e"
m Jt boore!lJ ter me kte aan dat z het le tent zagen u IS pen en eenB kaars M g
F B8etbn g lf Reg J stokoo hebbenoe bd 0 le ll] dat s hee eo Slow s
Hof veri et zondt';,: d,atBhaar

k
bet dUlIs~e I~ermboe 1:0 deo ho olol;e eu k tt nO'. ver eh. d.oe alde e

den allDkleefdel -'.Ar., or.a wer sc u ge kostbaarheden -e dwe en ';,aren lot uo'" tou had
vonden aao hEf piegen .au ml\n&lag op Corne lS men den d ef D et ootdtkt 0

P atttles ea verD<rdOll d to tien Jaren dwaIlgnrbeld
Sn/rall Bloemed ... n'h \ CIto I- \\ •• t pie tt .. schul g
aan ve.rberlrl 11: !van Ileboorte eo k eeg aehttlen maaD
d 0 Jan F on&[an.Fr11serbUrg k peg eeD dag t onk
straf wegens he plegen vm man.lbg op J scab oe
Vee Het blee daL de daad biJ b gtluk waa ste
pleegd C~ Balte kreeg nJf Jaar en S~ op ZIJ
tllbern.kelliWeg18 bet plegen van verkracht g op De gewor.e ve gaper ng van leo Nerle d Ge ef
et'n !nnd VlLO1 laren Hans JMob vao V ctOrla kerlLe uad vlln K~ap till we d i\l lIud g " h ud D

\Vest werd acb Id li; bevonden aaJl be zeilde mis onder V00 Zit ersehap ;\,,» Roe toou
cl Jf ItPplee~d Jl eeo me 'le van 14 Jaren eo ver EeD br ef w rri voor,.," e eu ,au Or
oordeeld IDt dr laren d .. aogarbe d De Reglt'r ze de vrageude om ve f voo den t )d v ze.
dat hJ hem Ule~ de kats zonde laten proH~n d~ar wegens z Joe ongqsteldhe d Het verzoek werd I
de baaJI nn het mo le hem reeds een go..d pak slaall: to~ge. Ilan
had gegevm e bescholdlg ng teileu Cllalll Cia 'BIm l.Je 'aaDstelhng tan een nulpprerl ker werd ter
wellenl het ten vau vogeistruisve eren we d BprS"ke gebragt en erkend noodzake Jk te z voon llWe",,.a, ••

lD~etrokken an Klebat, van V ctona West werd thans uo de oudsle ~e. nar ongest .. d 8 1\1 u kon
ter dood veroor et'ld wegens het v"lrmoorden z Joer eeh er DIet tot eeoe onn odel Jke k~uze be.l ten e
vou'" Jan 'man, vaD dezelfde plaats pleitte kwam o'ereen met het u tb ngeu nn eeD beroep
Ichuld g oao et plegpn van mlln8lag op z Jn~ wat te wachteo ZUE!PI le le eera eO z cb ntu8$Cuen
wede belli en ve oordeeld tot 10 laren eo 3-':1 h.h lpe mft Van aid n verkreg bulp
op Z Jn baa Jil ThI]1 Jeu en Da.n'fer van dezelfde De d akeo Ku jsl g e eeue vrl\lIj:( voo
plaata kregeD I er 7 Jaren wegens Gen d efstal van hJ kenn shad g"gllve" tw Wua.flla he~ _Oe te
54 schape.n omel" Jleyer ook ~an Victor a schrijven IS dat het maandellJksche bldullr net
mOP.t ee-ne ~aand bromu en wegens mbraak be er blJge"oond wj"lrdt e.!llwat er ~-au gedaan wor
F au AbTiiha~ "erd veroordetld tot.5 Jartn wegens I den om lO deze ~enjl verbtter ng te bre ge I Z Joe
den d ef.tal v&ojd,rJe bokken Robert Hendnks die naaj{ loehchte de ze d~ de beer Ku JS clat
be chuld lid wff.'l et'ne onnatuurhJke mIlsdaad te ~r bJ het Jon~~e biduur ID d. Irroote kerk
heIlbeo gep\.ef'gH .. erd ontslagen wegens lIebrek I-Dr Roberl.i!ou lt Dg 'fQOr-8Chaarl 30 hoqrders
aan b~w )zen -=!De COI~ncr vertelt dat HooClregter wareD eo daa onder met u 'tonder ng van den I
Bell biJlonder gfeduldlg en voorkomend was bJ ..Iele spreker geen en kei kerk r~ dshd B J b¥t n tgaan I
gelel{enbeld tn ook hu teo het Hof foOObel~fd en I der ke k Itaven oqderseheidene I eden hunne ver t

vr eode Jl wa8~ d..t hIJ den ongunstlgen Indruk d e ontwJLllrdlg og daa.Tover te kennea De SlIhrale
neeger wel ~08 d~ hem werd te weeg opkomst wa8 ~ch ew n et JIlIst nan de zw kke v r
gebragt It~h. I hreft .. eggpnOOleQ Men had tPlleowoordlglUg d,s ke lj:eraads te 1v Jten wa.nt
~rst gewen t dat ~ter F t:lipatnck IIOU door~aans W&Ten er m.e~ ouder! "eo en d IIjK.e" II
komen om bet Hof te h uclfn doeli nlil was het n aar toch WM de ,"pkomst dnorllaans zeer ger g
al"'vmeene verlaD"'eo dat Regter Bell alt Jd mogt Er d ende h erlll ee C veran1er Dg te komeu
ko~meo -EeDe :m Vin £5 OU folJnde de I kom De gemee te behodl"de opjne.Kzaam te worden g-
sten van het dlstnkt gedureode de mRllind Maart. maa.kt op het gepaste om tOch eeumaal n de m a d
Wa!! aan da Regertnl{ opgezonden Hp.t plaataehJke op te komen om te il> ddeo voor de u tbre d nig 'fsn
blad hoept dat, wega 8 le woote toen "me der In het Konlngr Jk Ginds De kosteu van g8l1, e 1:

kameten emdehJk eens een paar pon4 aan het da. waren groot Kwam er lIeene verbetenn" t1~n zou
trlkt zal worden ten koste I{8legd -Het lr'aa~e ren men het biduur of moeteUJ afschaffen of ove'ibl'en
paard Galatea k.am Zondag voor aoht dageo gen Daar de Coli' sto ekamer ~Io den loop der
doo. h~ dorp op .. eg lIjnde naar de Dlamant'l'elden d scnlale nrontschuhllgden ooderscheldene Jede I
-Men vern.m dat eell z~kere Jongeheer Combunk bunoe afwez "he d biJ hl't bedoelde b duur-de
"W<lODachtJ.gte Bitterwater 10 de Goopb In een mf"este 'Wejfeos den !\1erreD afstand hu ner wou,n~eo
donkel'en nacht biJ ongeluk .eo Jongen Bosch Ondertlohe,dene mliidelen 'ferdeo aaD de hand gege
Jesman I:.,d doodgHchoten die een bedIende op de ,eo tot verbelp ng van het kwaad als door de~ I eer
plaats wel Combrink hoorde de snhap4'n een ge I Juntz dAt lepra'en biJ bet doeo van hu ,bezoek
raas maken lUISt al80f er een dief ooder hen 11'&8 de leden aao hnDIle \Voowgen meer tot eene bete e
en hij vuurde uJn gewter af lB die rigtlO~ De opkomst zouden (jp w~He of ande s het opwek
arme JOlIgen d .... lak voor bem sat, do<:h dien hiJ ken der leden bJ de go~sd enstoefe ngeo eD door
Il et zag kreeg het .ahol ID de Z Jde en st erf onmld den heer P Ma a Il\ Dj pl",ats door eén leer~r een
dehJk De zaak ...aa bJ de oyerheld aangegeven - preek le laten houhn hIJ het biduur om tw.e of
De heer Garela CC en RM beefL Vrijdag voor.! meer korte ""usprtiltell te d;oeo leveren-Dr Robert
dagen een present ge1<:re~en van de IDl!ezetenen V tt son r.elde dat h J de ge.peente bJ d" openb4re eer&t'
VIctoria West en SehletfontelD. Ds Cou.ne,. zegt ID d enst rEled. de ual OR het gemoe~ bad gedrukt en
ZIID fra1l1 Hollandlob daaromtrent o. dat Dr 8cbreef dit lehral" opkolIIst bJ de door deu b er
Cohu, van VICtorla, den b~er Garela alL1lspralr en Knl)1 genoemde geI~gellheld gedeelttll~k toe 30110bel
2~ de dat hiJ (Cl een ,an de afgevaardIgden van Vu:- a1echte we~r -De ~aa.k I ep af m t het beslnlt dat
Wia BlI Scbiet.foatem wu om w het ~enkt6E:keo de leefaren hJ dit hnkondlgmg van h.t b dllur de
op h t tafel aan hem te presenteren &Is ren kleine gemeente tot meer belangstel! ng dAAr nEul fU aan
erk.n~19 euZ tn ooit als een bhJk nD aelltmg maoen en voorlooplg geeo kie ner lokaal te
waafln hJ dood bIJ de IOwooers nn dIe plutsen klezeo
DIet alltl&n tJa een offioieel doch al. ,en pnVllte Een brr ef werd voorgelf'gd "ao den Prqk"ureur
heer" De beer Garcla verklaarde 0 a dd het JB }iofmelJr UIt naam vao deo. curator van het
zelfstImdIg r~"r ft op bet tafellDderdud een Neetbhng en S~Ut8 fonds objecierende tel:eo de
beWIJI van ach tm I{\vaD lIJDe oode vmmden Toor u tspraak door d(lu kerke.as i als bJ testament
heID wu" Drie liJcbtkretell voor de VlclQnUO I aangestelde fioale arbit~ 10 qu,s ~u dat £"ods ra
dert besIotelI de vernjCtingen H~t blacl,..beslolt kende-gedaan 10 eeDe kl&J:te nn deo heer Hofflll'u
!lJne IoCrede op den Maglstraat met de yolpod. un Stellenbosch, over de we ger ng des Co tors
out.Meummlt Zoode dle .udere roagl3trat.o de- om 1.: Jne vrouw elllte toellljle DIt het fo cls toe ~ ktn
ulfde ,,~lZlpgIlJIl yao gedrag ppmerkeo " Het Den. De kerkeraad hid de klagte verwelieo o~r e~ne
8I¥henk beatoacl;l1lwen.fl:uull1flreDolrlbljtaernt. COmllUllOlCI bestaaqde Uit de het-ren WA J de S.ou4t,

GECOHPILEERDB LOVEREN
VOOR APRIL 18 3

Raad.:; I )\ () (jl

t
De Kaaps1la.dsch.eKerkeraad

Em EnO'elsoh winkelier beeft Z JO plipegUl rt-
1000nlom t~lken. als er een dame 1. JO "'iBk~1 blon""
komt te roep n FJ~ LlI';f!ert'" S Oi4J dleO tljjl
lieefl hll veel t. doeo bovenal van oagebo,,1ie
damu op 18kereD IrefhJd -

B"1lr',lpel';Jk
Eoe zou t tpch komen ~roeg men aao Hilum

dat ID een ge Ill;ndeQ de vorsten reeds pp bun Hfe
Jur Lr. stut wor'deo lZ£acht deo troon t. beltIJ~.Jl
maar dat ZIJ ~r8t op hun 18de Jaar m<>r,!n Ir9uw~1v.t 11 nog al dDldehJk" antwOor~e MlIto ..

het 18 vee moe J.I Jker om eene enket~ vrOIlW 4n
eh.el 'fO k te rege eD -

Ol ~tertJe Een trtmue hond
Een ge !tTBn ge eden ve loor zekere Pr n&>.

;A.nlla tit PJrJJs huu hondJe 0k4tertJ8f oen diertje

Frit. honelt de broel<lnlf 'fU -lO "Nl'
Vol vreugeie 10 de iblocl

t& :r. f aa bl) 8 er el'l'er u t
Dat mondje 1100 pikja.nt

Allof bet Iprpek& &Iet hel hem aan _
Volmallkt gaf meu I¥' ..eer
Hoe meelt.r1IJk la dit ~d .. u '"
Zoo riep h J ledrea leer

Toe neem het telv' ~ .. Iieve meld.,
Wat 8 t netuur] Jkt zie

" IIr h b t gelenst vol hn ".be d
t Is; ut al. gJ M~r1e ,-
En h -eft het ook. "If.eron r:~knst r "-
t Portret 1 1 K en. tul nocL bhk ..
Net P No geloot dan m.a,r genut.,

!Jat t niet 166 li-ea. Il r "
Bedroq 'lp bfdrog

Te Boston we.r! ~.ne a<'er plegant jtekleede dame
betrapt op d elatal van f'lll paar r: Iden koue_
I feo mailS%.JU Da .lsterfa ..r dre gde kaar $8
doen arresle e maar bero.wvol Wierp de dame
uch op de k pen om c.n04e lIlIeekend Z J WI de
haar Ichu lei !rI.rn. v IJk<>opt';:l door een kukbillet

20 dollars dat, I aanbood.
)e eerl Jke ... oltel er wrld, pcltter geen 1ItI.llbMuk

vaD I aar Ioeron.~ q Bid niet. me r af aan
de pr Jl der kouse eo et idaaroa de dawe Ter-
tl'tkke Nadat r; J den wlU.el yerlaten bad be-
me k e de elgl'naa. dat hiJ 8j!O "INh !lank.
billet ha.d gew Beid

Ec I zonderlu ge ~
Het Z"eed.ch offiCieel da~lad Poettó4~ geeft

een verhllAl d~t Aterk henojlert .an het ~ebearde
mpt den nnt van P~lyor1lil.e E.n koopman Uit
het sladJe Uleaborp; loog '0 LN"ordeo gelegen.
had h tonIIeluk er .. Jl h\1 ;&0 daar Dur 8tokbol ..
voer eenen kie n-n 'I I.,...rep. lepel met &iJIl n ......
e )f I' III see te lat.n valle" Eenige dagen later
kocht de vrouw van deaen koopman op de markt
te Uleaborg een nim en linen BIJ dien o~ntIDeed
'ond ~ J er tot hoar groote Jerbu nit dm Jepel In.
d eo baar mO\n <erlor~u h De lepel geraakte
met der t jd n landen des- Kon ngtn .. ",luw" n.
s door haar aan het oauollaal maMUID te Stokbolm
gcscbonke !

Geen p~ 1

TI: lll.l P mJ H gelle~kamH
Een Zo na g b..., 0 t1}'ln e utje

Ho.. t g J d n t Jd ~ pa8lleeren 1
Zoo dacht ~ - Kom .&lhrlJf aan Il. LeentJe."

En hS8st g clftor.1 eg lrr d@regeJs
Een vr pnd me dt ru J hQe hiJ .n allen
GE'1 eD heeft hoe" mOTgenA mj befje
E 0 Treerode om den bale 18gevall.n

En nogma.als deorleee I~ het blaadJe
Ea k roep than. me ....Jed.nde bl k'en
_ Ha slang k tAl e". bntfJp. 0 tendeJl
D ..t .eker 0 n et a&l ..er~ 11' k.keo "

En reeds ~ een ItroO" .... 0 ver ... 1 en
Van g.1 nm Jn b n"enst .. n tItoken
Reed. zet Ik w J ae om te lOb. IJ"ftD,
Maar boe 1 1\1 )"e ppn. 'I gebruken.

Ik heb In m Jn toorn baer "er!JIoneld
lit aoek er nu een om te ~hr J~@O
?th.., erge s eltn nHm'tO!ete nnde

Dao moet het voer heden maar 1:I11l'en ..

En b orumend In thee ijk8t._eder
Loop ,,\ t DIet on rusulie flcbredeo
Wat' e Ik:' Dur II: nt1 de trouw 190111
Met hem UD d ..o arm at.agetred.eD

Z J Jlt op ID J to. 'l'folit~ lagt:hend
En seet M Heden 18 lib gekomen
MilD beete m In dlerbarl! broeder
Van WIen glJ lOO yuk !diM nruomen .,

I~ .tond au d~n II: and ,.IA ro~ld
Het sobeeo op III Jn ipp~n ta Itranden
En i: dru.kte ID J" .. ni!iaanden brO<!de
Vol d.nk bare 'f(seudM~.p de Ii.nden

En Ir ter:ende .tll het J.ll1l1utJ~
'Vunn Ik de pen h.d ~e.roll:en
De pennen toch hebben op .ard.
AI meDtgeD. tWllt hel-eeti stolen

T sI " af
Toen de krulsvaaro •• €Inder Kon ng Rlch.rd

van: E gela d eens met <le Sarae Den & ~& wareo
Hoog de Rtl tsn de E Jue t 08DeD de .Iucbt sag
nem"n hoe groot het a .. hl der Chruteo. was
dIe !ulk eene al.cbt nr .. lUIteo AIell an\ .. eotd'e
b..m dat bilt alleen Koul g chard ..... m.t &IJ"
soldaten en dat 'j .. leo voet TochteIl Dat
kan :\;llall nlt't we leboa t .prak de Sultan d ..t
zu k em edel .tr Jder a II tUDlnlt RlcllArd te voet
foOUpao ~n h I I ~ hert daarom een prac!uh'"
paard aanb edeon Komu .. ltlCbard be,Teep dftll
to.leg hJ gaf e.n r. loer r dJe a bevel het pUr.l
t~ beaUJllen DOl het te bf oe.ell De r dde ge
hoo zuma", msar na .. el ~. w.. bJ 0Plteetl'gen
of bet ""lIrlgs paard 'prou vooru t eu nlpts vor
moeht het tot ttaan te btenl1en voor en aleer het
t pa'flIIOtn van deo Soltn bere kt hid Deze
bad .:,hoopt op dew Jz~ AGn ng R chard leiTen
10 bauden te kr Jg_n 10 IH ~oelt ot Z Jnt e'gem I

e ."'Jt g w ur vi orden !at d. Korllng how te
ahm af Wad I t

H storfsch
lo een der j!ronte stedc~ van Eggeland lr~p eeD

"b~dela.r doo Qe at ....t lVfallf n natuurl J~ geeD
enkele koustdb 1 u z et. W~ eo r ep Ju dkrel. een
..ooro 19auge 8 toe I

Heeren en dames Il 1 h eft eeD k e ti gheld)e
voor eenlbesch IlImdeo a n.~ "

i COlllPILATOR IL
Groot D::-ake .te nl"" dr I 1~~3
CollRESPo~DIt'lr I: \\felge oJcte oploa.wg.n "an

L.gogrypb.No 60 • JD outnngeo vau H lt'"llderll
R "rada e, en 1 F » t tv MCZIEKISSTlI.UM&lfT
Als ut ,.".ml uslteekenl ~rolA<"n mineur <kiezen,.
trekker In kerm sten I Ibkt stroll! kt'lIken"kun.st,
u tmunt en UD '\0 D9 ;nog nn G F le Roux
vao l'.aaG.S ! "\}. ii a. d:u III.U li 1 liuden t w
R<>i-t;>r
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'SIMON VALLEl,"
RAKENSTEIN. •

"

388
674
70

350
130
375
242
275

¥ERKOOpING,' ,
~ ,1._, ,. ""', _

, : : '~< l,:; ',; DE ,Ond~rltetetketdeu ~ulleD hun~e gewoliG'
.: ';: I. JaarhJkache vlIrkJoplug houden op

Veepla,á,ts I~onderdag, IlO April aanstJ ';. I, ! VAN

.; . 350 Uil2ezochle ~erilo H.mt'ls
,~ 5 Ex"a V..tte ::-~gt Koeijeu
, 5 Meik- Kueije!1 nu I(oe<l ru, waarnrt

tw, e mev Kal\'IIU terwijl de overige op
., , I kal ..en gaan !

vent~l~Boedel· fan J. J. H. VL()l{.; 4(),OO~ I:~l~:~~:~:leu m~t Leeren en Buik
~ , !". , . • i 2 Dubb-Ie Ho"artJS Ploegen

O~,!tD...' ......,I..&.L<J.I. :d[· 10d A ril;18'1"3 IEl Eokel.; lt· d b d't~(,'I:, • ,n! e~ , ,e~.. P, l". J..' 11 ,n "al\erJer la, i
O

;. e: ~7.g;.°B:~SON.
l&U.i;JIIQ\ol'l;l ta.ll Op:G-óeden VrIJdag), , .' i .Paarl. 1 April I8t·

'1;l : i . i ' . .! i J. S MARAIS 1& 00., Vendu·AclIu

ZUnLEN d. Curatoren l1e~elJen I08blverlten Bo-d-l t-n Verk0(1pa811bieden:.:9pde pI.ate I '-Yerversc}titI9tnl z,llen verschaft WQI'Mn .
..lIblv",'~Iusol..nts plaats,:ge,!a'Old ,t. DAVIDS AANLEG," I{r)"l(CIi .:~Il de !lekt- I -------':......4'---------

eli ti,' e~n:,u.l!Jetivi"r, nabij cester, ·~a.. -Il!fe8~tel,1 uil I{t'd."ltéu nil Ilt, "e1b<,ke,,4~ 'Vruc:~tbl!J7e i .;
Edf.l~~,,}la.tI UItliet dat v!iO'tfrll}leer 1>. )'iAUDII, eli van de 8ltugrcozl.li,)" :Ve:épla4t- Publieke ;t'Verkooping. 1
s.tJf~lefonteib eli 'Dam, iá *amp.lI' uitrilll.k."de ruim 1.'800 morgelI, W~r\'ao o~~r"ut
60<J lJ'iut~"" V'o de b "pldnL. Dqornrivier geilOmelI lijn.,' ,'., ;,: ROOG' EVLE

r D~Plaats ia vooreie vn .. een Jrtoklern Woonhuis eu tI~ DOodige BuitenyertreJlken, D '. I
wairQll~~r Krider" Stal. eu . I Voor he~ frp'~l va~ h:t II uis i. eeu Fraaije: groote Dim K{'ziju ' ; . •
re~!18;p~,OOo ~i;jl,~tokkw ' 1,"1, en t~ ils omtrent 60 Mud V1UOhtbaar Z,\AILAN'I), Inet'"b"er-
vloeit! 'JU WAl EH. ter b lJlIIg. ;~h.Vi-e' hrefL zoo .. -l Zomer als WII.ter Wttid!l a~u 'de
BCli~dê.4vier eu op hel Id vail ;·l(oel..r"nt.iu,," _ ;

'ier' 7~lfder Hid ru I"IJ v.. rkocbt b LOSSE GOEDEREN. ..."ornamelij" b~.tjaand6 Uil
HUrSllAAD. BOEKLlE ( 'WEI{KTqI'~J<;N, ~aaro;,d"r e-II NItHj.;ve:Ma.a.i-machine. i',g,,!QerJ
do"- B~RRY &.NEHN. YUM Brlllld.;wijlu~"t~I, Kar eu Paar-Jeu, Aaultld Vr e, ,,*~.,,O:»Z:, .'

i "/ I. ~ 1 ; . .t::
,;:.;:Bonusr en: flerverschingetn •. ~
I ~~ ~ ~ ! . j : . f(I! D~tVendu~i~ zal te 9 uur beginnen. :

l*,B.-M.!hT ;~ET VERDERBEKl:kI>.!
il 1 ~ ~ • -}1 i: riN~EERN~~~G. 'l' Clirat~n.
: ;t·{ ...
;1 c. BlCK, V~ndu-meester. '-,
~; I ~. ,_ ~ :

._-~.~' ----~--~--~~------~~--~------------------------~~~~~--

AAN XquNBOEREN.

"til

I

THE LAsT MOVE.
"SB""X'" I'

: .... . ~

GOEDEREN.
i .

"

; ;'! aanst;
. l'~: ". "

t 'i '
~lprgell
J 1
i2:~06~:~9~
;2~683
~3}j26
!!,/420
:2~it;68
~';224
:',l,048
;4)i!50
1 .

Roeden
:;.

I·,<

BOERENi!

D'E Jaarlijkscbe ~,rl.uo~,i"i ...an den Heet
JOHN ·E_TO,. ikl ~ehoudeD worden,

i

Op ,Vrijd~g, 18 April,
" GaAAN:

600 Mud besr .. taadhMotr
200,.. (;aratj
200 .. Rog;
100 IJ Dil Ttit8 Koreo rcor ~a.ad.

a ~EE:
20 Vette Slagt~ en Treko ••en, Koeijeo eQ

Va"ru~u i
6 Oude uitg~di -ude Postpaarden. soet

voor PloelC~erk.

8OtuPEN:
SOO Ooijen. jon. en besette

4 Voorh~1féli~e Rammeo.
GERE)!oSOHAP :

E8oill: Itelal ElIkeIele,: I>uubt:le Ploegen, Wa~
r6"I, K •• re«, Dorscln Machiu" •• 61"1.., "'''l., 111I7t
Ee" pr-ehtig' T~rr,.lfille, ~eWllarbor"d CJy 200Ó.
treden bel doel te Il.ern.

t

622

f
l

ra* ~e rijkste 800rt zij Il
zul!eil teil Itevolge vali

, lIa9l! de Binnenlandeo
·Kt,,· ..d'!r,iil: lIijode o~ de 'oorllenomen

I ,

,.,
;,

aan,vang nemen ten

• r., , ,
• • •

MAT
I

Gelegen te IJoostenberg, in het .LI~"'"''''''
! Vaatwerk, Graan,lHI>erdelrl
i

'.~U!IL JJI' :' J
Have,

; t :1\. ; , .~
'. i .," . ' :

DE1·J![OOGSTE PRIJS \>et•• ld,voqr.JtOREN. afgeleverd aan onj e Molens te Kaa.listad·én te,
: .ondebosch ; Hlooj)~ voor KU[RJ1;N .flo(eleverd aan den" Hoop" Molen, tie;Zontriner

".u:r K9NTANT d'll.lelijk b;lj 4e IIfleve~u, word' betaald. . l' ~.';

:: 1, , , r; , J. LETTERSTED1r & CO.
, K:lIPllad, 14 Februar~. 1873' . t ; .. ,' r

:Publieke, .! PUBLIEKEl VERKOOPIlfG
,~

~I • ~

.Bi] Aanstelli~,g van Z.: K. H.' den Hertog van Eden~drg. ",
I !
t f I':.-.' _'. ,

Op \Voensdaf' lG.tpril aanst.{

D'E Ocderg-te ..keJ,le .• ijue pl.aIs uit de bl"d:
...erkoeht bebbénde, ... 1 op ~elDeldrn d.tu~

a~u ~jn •• olliug ";UITKIJK" I'ubliek dO~Oi
Verkoopen I, :

6 Gedressurde.n 3 Jonge E'els i
· 21 Ruius ell Mt:"',~8
,320 Melino Ouijell~(bezet)
600 HUID")s",u L~lllercn
150 Aa"l ..el bukk,i,a
· 16 Fraaije \'alk,,4

2 liokW.g~' 8, 1 !pr. leeren met tent
1 Klir op ver e«, } Ope" Kar
S Dubbel ..-.u 3 !ElJk"lr. Howards Ploegen ,
2 :-;p ft Wa<!eu T eU 3 spun Ploegtuigen

cuw}Jl"d ! r

1 I'uu. KIi,·tuigf'b
2 Sr-] \'"IIt".- Z ..t.kl'n, Sillgd, Keltings.."

Graven, Pikktu .10 auder lioadcrijx"-'
reed-chap 1

, so Mu,' Ba'l\rd Kdr-n
·.s0 do du '1' .. is do!, "oed schoon
75 do Jl .. " iO dolGa,¥! "" 30Udo liner.

Ruisra.a.d "Ii wat hader lal word" .. lIalllle',
boden.' '
· t· A. '\"AN AARLlE, J.ZII.

Malmt8bury, Ap,i!~, 1873.

A H, MOoxkes, Afsl&gers.
"

p,ublick te doe D .

Fair t~ Da.rling.
D''E HALFJAA{tLIJKSCHE FAIR, te:.,

· I;ARLING, zil gehouden worden op

Donderdag, 10 April aanst,'
Op bo.eng('melde Ftir zullen ...erkocht worden ::
S50 MuddeD Koom! goed voor Z.ad,

I Ni-uwe GedlOk~ Kar,
1 Dog K.ar.

A. H. ~OORREE8, Afslage ..

eD~"'. .

RT~~NT

WINTER: G InD nEl,, .' ; '. ·t i . 1 .
i .ll c i
' .i .! I

FancyKIe~toft'e,w~eys, ,~S!r~1 fjerpe~~Flanel, enz~
~ ; 1

i . ,i

.tuiglfant, teeren en Assen.
.. I :.,

I

allDe~Castle,"

GROOT D_!KE'~STEIN,
;, '. :; " , " SIM~NDIUM."BRANDEWIJN j'DE

~~:::~:!;erb:~t~e:t Ibu:~;!i,~,re.v~~e:ij:~~
:;' ' I; ,;'; Applikaties wordeD jngewacut ter ~lIv ulling~_
r~GEN DE '';' deraelve lot en met d~o 15 Mei e.k. OroDdigi

;1 . Onde."ijs i" de Neaerduitsche en EDgelscho.Hoo",',','ste .,",-,,',Marktprllizen, ti" talen ui een boo(d~erti8Cble zijn. Bet,..,kkelijk:
II) 7J! ,de daarl:f'.t"l:fe ..a"ke~ van onderwijs en verdere;

, ~ . •. .; : bijtonderhedell ..ervoe~e men zich bij deo Beer.-;
Gel~V"er, d a.a.nzijn P~_":odukten¥, agazijn, in de Ker,kstraa.t, WeUiDgto.'n tluie. Zij die meenen ,B&IJZOelo; te noen moeten:',!: I ,vali voldoelocie gII luig s91u if ten ,oonien zijn. :

,li : J. ATHERTOlf.; . P. ROUX, J.Zli'.
WeJlinron, 26 j.{ébruary. ~873. ' T ; : Secretaris. 2

:~~!. ! .~ E

ii I ,'. !.' KA~PSCHE

,c:;, .·.·:0"." ii'.".L,' LSO','·,i. N "::ZONEN '& 0" 0';"KSPO:!!':~N~'~~~~~~~•.. . FlDale Half-)~rllJk8che, DI\'ldeoden op de
, ,'I . I j Or<lin~~reAaDdeelen d~ Maat.!chappij DU betaal· '

: ~ : ~ 1; 1 ' .' I bur zIJn. en dat de ,~taalbnevtn .oor dezeh'e'
t ' t HEBBEN ONTVANGEN , : .,' I He~eu lijG wIgereikt 4n de Aandeelhoudere.

:.~~NXELEBN DUBBELE PIJPDUIGU, ~~:~n~d;;~~~CbapPij.~.
;': ' r! : . I Kaap.tad, 3 April I~73,
~ , t" - EN I -~--------:.-,::r----------

, :~; 11· : . i ' ;' .Ldndensche Assqra.ntle Corporatie. "
EN~LE .EN tpUBBELE O~SHOOrDDU~GBil,
. ), .,! ' i

r ~!' 'l'E KOOP
iL,

. i,Teg 1 de l~agste
:B~~ St. · en BQ~str~at.
j t \ : ~
"( t, ,
, 1
i
I

1873.

;

KOOPT1
Villiers, 'Fabre :

I .

",1Tafelbaai Dok
BewtuuracomlDi~ ..

GEEN bevredigeDde
lIulléO Dieuwe

Kautoor lot 12 ure op.
'fOOrbel bouwen vau .0
Dok. volg.n. pla.n. en .pleeJ.lj~:tleiJ· ter inza!!~ aan
het Kanloor ,an den lnge- .

::t::'=!:~~~,eo Yan bijtondëllledCJD l'lx Stod.booten "
, .
;

<

H. TWENT
l ' i

M~ &, co.
~/~
ji

HUN

WA~TEO,-by
Co., WRKC:U"U]""ca~~..

1lDd~ntal1d

.Gooda,-Apply a'
lU"QtT un & Co.,

BENOOOIOO. - ~ 1. M.có
I Ro:un & Co., Wall'4tna.uIllnllU. een Vcr.

.ool(.J.rk. Bij lIloe( 'verstaan CD
kauiis hebben van' Odederell.-Men doe
u.a+k ten K..ntore V lA hee~ J. Bo )(.a. ...
~ k Co., W&lcatraat.

~ ,

Wagenz~il, Imperiale P~ijzen~
DE OndergeteekeDdeb rijn nil, be,eid BnlDd•

..erzek~ringen trgbo eeo buitengewooo laat
tsri ..J te &luiten op Ge~wen ollder Ricte~, zoowel ,
al. awl.re DakcD. I

HA1fILTOX ROSS & Co.
HeereDllra.t eD'wgeawktltnal, '

g •
I Gedrukt bij SlIlurs.4(Hf-UJ&, No. 6 B01l~

:Kupatad. j4.
· 1
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