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,.ASSEGAAlBOSCH,"
"lea•• te .J'ollkenlloe"

omll'ea' lun van Stellenboech,'~ eirb
178 Morgen Eigendom eD Erf'JIKbt, met O$be-
perkte 'vrije bergweide; is beplant lDet.omttent
00,000 Wijoatokken in TOlle dragt, el1 béeft.
PiChikteD. grond voor DOg meer. dan 150,.000
&tokk. i -.itgeldr'ekte gaardeo van Limoen.
N~ .. au alle andere soorten Vrnchtboo1jDen
TUl de bes&e soort; en ill beaaid met .Koren
:eD Rogge. .

De pluis .is. V..oloP vOOl'Sien 'ftIl waterj ~
bekend ia ~ dat. deselre, wat vrncbtbaar,~,a

. en kwaljteit. vant'Wijn betreft., niet voor edrige
Pla4U. in dit distrikt behoeft onder te
(20,000 stokken hebben 43 ,Ieggt'rs schoopen
en keurigen wijn ~leverd) Dezelvc béeft.
~i.tgestrekte Bosacben van alle soOrten Bonw-
WageJllnaken- en ander kostbaar 'hout, w:!oar.
onder ~ Eikenbosscpen, die jaarlijks 'nieer

~du 300 mudden Aken opleveren.. De weide
is gësood en geschikt voor alk 800r'teR Vee,. die
er bij uitstek vet worden, ook Varltena bonen
~ yeel voordeel worden aangeteelJ..

LOSSB GOEDBRElI·~
10 Stuhaten, 6 Kuipen. 10 Leggen' en

pijpen, Kajat.en Trap-, Onder- eli Rijbalies.
Halfameu, Arnkers, Emmers, Vlootjes, Trec.h-
ietS, Kra-"l8U, enz., een eJ:tra F~rce POdlp, tw~

, , Brandewijnaketels kompleet, twee Oll88nw~
~ ,~ meul{; en Dog niet geb..ruikt) ~
~ een. Open en Overdekte Kar: op

J .. eeftlJl .,et Tuigen, ": Ploegen" ~n, ~n
,. Soijmachine, ~. nellen niente Timmer- Zal fitortkn .,erlloc/al aalt du Ooerledene'.
~, W~era-. .l.\:ui~ en' ander Pa""ui%~ •.
~p., . i j. ' o •• StS._ L_ , I I. Be I' In_Gel8kwe~ Boedei 't'U JOBAJr. '.VoormlMapom:lOure,HUIBDUBBI.Q, , • er e K,aea. er., erf., eli, liES RoBl-O!'LOUW, A.soon. ZAL ur plAatse zelve worden verk~cht,
Il_ 'r~ in: Aanset-. Sof.., n.:e., Washb •. DE KOSTBARE RANDELSVOOR- lal ~e••a.R l••r.ea .p Ut ,Iuts' bet HUllS en ERE, behoorellde tot
en >lOeedtalela. Stoelen, KasfAtn, ,l.edekanten, RAAD, behoorende ~l bovellg~. i ' bo,,~n(lenu~ldeD Ilso1venten, Boedel. gelegen
Eat.eIa, '8piépIa, G.iaa- en Áal'dew.k, K.e. melden B~del, yoomamelijk gescbikt 'toor 0P ~ANDAG in bet Dorp Somertlet West. annex aan bet
.... d..... p, ens., en ; den Buitenbandel, en uo de beate kwali- . .' ,Woonnrb!ijf van Dr. DI~PERtN1C en .tbaus

EINDELIJK: teit, bestaande onder anderen uit ,",oote Den 6 ovember 1811. bewoond door den Insolvent. H.et HOls telt
h~, I&.e.l-D Cord '1 'Ilf I k' F T'ot 'l'nll'ehtl' : t • d ,. .. 5 Kamen, Bakkerij, Sial~ enz., en 11 in

8 T
......'L---, ....._vet; 160 ".__.o-l.Scba~ " oe ur~. ~ 0 e. In. ancy n~ 'oor vreem e Jngen -IJ d d b d'H Ef'~ ........... ~~_ .AaU~ . D W I"'l_ bet genoeg te' elden, d'at de Plaats 7"8" "'oe. en staat 0, n er. 'OU en. •... et r IS

eD Bo.k:.k:en, 15 .ette Varkens. ,n cirka 1,: ril, itte en uekleuTde Jean, Blaauwt", .. .,Toetea n.....,.... l'l-aaM Dennen-,' Populier-l,en Bruine, Gestrpepte en Geele N~nking, Morgen groot is, '9~ll'gt!fl in ket Taart oan het yheplant met omtrent 2,500 WIJnsta~ken eo
~'VVIS ~.. Brul' Ll' P' m' 'D fta' t K d"'L b" ruchtboomen. ..~bnhout, in Deelen en Plaoken. . Il nnoen, unJu s, .lJa s, een (lToot groo l' oren ,d~1d ,n1l88 .eu meer dan T 'OOk li lt cl HANDELS

a.. afteIDent Klaargemaak u laSHn, Broeken, 15 mijlen OGn de iKaap.tad, langs den Mal. WAt"R~EeNIJJ; en ~ bt e . B k -
ÁLLES ZONDER RESERVE~ Pakken, Dekens, Wol&akken, Suik.er, mesbury Weg )~opeDde; eo da' deneher 'Ka wor yen"rcber~ocF'nam., N roe en·

I Koffij, eDZ. enz. goede eigenlCba~en D~uwelïk . goed, t~n, oe· Itz, .. la!'el, eteldoek,
J. WEGE, U'.1.~.. • d h lb'" ) s te zIen Laarzen, Schoenen, KrUldenll"rJwAren, .Aar"-~~ 'IJ'ZV1::tW' Jl ep' waren JD e .ft" eld Zaad verleden d k Le H' IJr T' I k'

l:Io_lL.. 1... __ 1.. 10 1"\... 1871 DA.a.a· Sa' 'd 'Jr--b d' . 1= ewer , ,gen, a ,Imen, e ea oop,..,._u_. ""... . • lzoeq ge &aal , PIK oon le Uit be- Hl' H' d P d Kar T'
Spijkers. Aanbeelden, Bijlen, Dinels pels Koren en 168 do. Haver bestond et oro ogaen, ullr... aar, en 11~,'

O
N8 joagtte Dochtcrije Hnots. ~. KoffijmoWna,' Ketels, 8cbroe.en, H&km~ Garst en Rog in kleine. boneelhedeo. ,enz., enz.
telOipririer; Diat.' Heidelberg, .' leo· .en, G"7:' n, Grann. enz. -enz. De VOERGRAAN-OOGST uI worden J. P. HERMAN, Eenig Curator.

18deD SePÓImber i oud 5 ~den 22 eD~ Daar e Overledene steeds is bekend ge- verkocht op bet 'laDd, gelijktijdig fINt d-4 Kaapltad, Kerkplein, 5 OCL 18;1.
, J. P ..J.OOSTE, j:. WHet als invoerder van de beate Artikelen, I Yerkooping der !Pla4b, .00 au zal worden

lL li.,WOL1'~. js bet onnoodig deze goederen bij Winke-' bekend gedeld '" HtlJMlbiljetttl1l en i. tU De Beer J. WBGK. Afslager.
z. A.. Jt.pablie.k:.·

1871
. '! lien eD Huisgezinoen aan te be.eleu. "olgetld~ ,"lgaf}~ "a. Jut lt Yolkbl(ul" eli

•
.... ~_-.' • Wed. Ii. nB DRlEL, tU .. ZuiJ..4Jrad,tm." '.

E
.... t' Tt' Het te .eld s"'nele KOREN zal zoo al.

WVDLEOEN de ,. .' ,. x",-u nee f'S amenUlr. bd' k .

O".Q_Q . ". ' op w ':l 13den.. ~ezer, ~ijn F. J. BROERS, . et !taat w~r eo Inr acht '. DB OBDBRGftlBKDDBB
~ Zoontje, J'OJtLN FuNClS<!Us;' See. Exeeuteurakamer, Ge- KOOP1'"tagt!fl~~."erzocAl JulGQtJd&de . . .

ill dea.Qudenlom na si jaar, w~ bij ~ IUD rd B te .11 de pltJau 'e :ugltgera, "oor de "erbel,- KOOPO WOL
..... ..... wvrdi UIl Familie. V~ UI ee e xeeu ur. rin9 wtlarilall iJl'. geld gtl6paard u. ~ M k ..

J. F. KECllAu. !' Kaapstad, 14 .Octo~r, 1~1. i E. J.lI. SYFRET, . e§en ar ·tpn)Zen.
. ....u...... 16 Oct.lS7L I DIJ Beeren &. D. ~01lB8" Co., Atalagert. . Provo Cur.ror. POPPE, SCHuUOFJ & Gvrrftt.,. BJtrgstraat. . .

..
..

. ':.~'~'

.:-';_' ,'_

8IUft ,

\ ;, soa·Xaapsche en' lteriDo' SCha~D
104Xa,..terbokkeDJ inextra goede

coDclitie. . " f

'.. : ryULLEN worde" ver~.' btL...J door den Beer J.! G.
.' STBUTUB, uit de Ma.,ktkl'a$1 te

, . Wellingioo, op UTOB.DiAo,
dell 21 de.... 2-_ i

J. G BAtJBTFLEISGn.
12 Oct., 1871.

STELLIGE

PUBLIEKE VERKOOPlNG:

v,ste • L.... 8OetlereD,
NABIJ STELItENBOSCH. :

DE.HeerA. 8. LIlIDDBDO, ....ti be.
.Ioten hebbende. zich naar' de D~

Telden te beg&ven, heeft· den ondergeteek.tnde
PIMi, per Publieke Veiliog ~O te .nr. -

~,op ....

Baandag,' JoveDlber 1811,
RIl 111JB.B, . .

liET· RUIME BONUs,. I,'

Zijne alombekende Vrn.chtbare .

lJija- eD Zaalpluts,

,

f·····.. ~ •

VEE-,

.' - j.• !ID.(JRLUCE (
~ . ; .: .PlmlJEI{E .VEKKOOPING

.....rIOW.lAII~' vm~IÊf ..,
. ;f. ".' . IN ,HET

.. '.' Ex~tp~~, l~~ Road#! •• ~UJ.
wijlen den •.t.,;~~·J;.S.·. D' c • '. • ,
Publieke yéitba':'hMll' ,.'. E ExeeQteur IDd~o. Boedel 'an wijlim '1)r.-- . '.'. . ·F"S.'· GBOBGII C. HAT ..:Ul.per pubfiMe_n~

. . '., .i' 1.' ",t . _, Qr~ MIl "'niS .BQ()'Ul.~·i·
1.UO'll'~""'A.~'.'.'· '-Ko~~ .." . , ,. " " .- -',

. ~' T~~~4, . .~.

Uitmtmtmde· . OP I)QNDERDAG
EN WI1NPLAATS,; DeD ~9denNovem.r 1871~ ,

LO ISKLIP, ,ED de volgende dageD, indien Doodig,
Kl,Qlberir.mn.' distrikt Nbach Het .,ol~nde K-os'tbaar Vast- en Loégoed

. ' behooreode IU!oD cIen :noedel. . ,
r nutaVill deNieuwekloof,

Spoorweg loopen
rh. 1080 morgen Eigen.

groo, met vrije berg- --DE Ondergetee~ende~.·· ;"~inige
van deze welbeluJpde . ~

in vl'lor11aad hebbende, ~e bij r.oader gi.
schikt zijo en opze«elijki ObtbÓ+~we'rd".D
'foor de ~aap en bpk algemeeoi gen~_g~~
!raveD, mveten K~~ra 'f~r .d~. ,eD.ken.
den oogl~ vroegtlJdi8 ~n:loek d~D.

B.RRy & ~~VEN.
'. -

Brandewijnkef.ela: .enz.
BESTE BRANDEWuNSKE1ELS, kom-

pleet, va.n 1 tot 8 Ha.lfaaui, Groot6
Indompel Baden, Heup Baden, To~ StelJen
SpoD8B~ikkeu, ~~aniaeërd IJ~b1ikbD:

K- Papagaal en Kanane Kooijen, Meuenwerk ens.
li Beste Franscb Kalf.lodereu ~kk~

Blankes .BCfJt ZooUeder en allo· Scboé~
kers Benoodigdbeden.' . : . . .

, T. il & B. T. T lWTON.:
S3 Bui-gstraat.· ur:, . . .' I. 1

•.-.1 '

"

A.PPLIJtATI.yaaOodenri
school zulten
Wóraeo ontyan~eD,
ten te worden "'Mldr.~selerd
iit~,r der OOJ)OOll40lIllml
~ l~e" .N,·o...eEDibml
,. ·~n.t'J.5b·

, ,

BIJ den Onde~k~de 'te'I!'lotJdlerir:&t
op' den 4 dezer komen "·WKpoJJIlQJ

MERINO SCHAPEN. De
dezelve f,erngbe.k:oIDeD'mït;8
kostAm. . .

'1: .

DE HEER CIIAjRLISJ :BARRY Toor-
nemens zijn~e aijl!áe LEVENDE

BA VE te nrmiodet!en" zai al, beren l.teD
opveilea, I'. • •

QII,TllU'l' "

60 STUKS ~vnJ
bentteJlde KOKIJEN, met K.lf en .bezet.
heneTens VAARZEN, ~Il HOLLAND-
se E. AYRSHIRE. ,DBVON en BAS.
TERD AFRIKAANDf}1t Rauen. ats.
mede eeqige Jonge BuLLEN. Deze
VerkOoping zal eeue IClïqODé geiegeDheid
gneo Toor bet Terbeteren van de Veeteelt
in bet Oyerberg.ehe, en het • nog al de
aandacbt waard, dat lij al gewend zijn aln
het Boscbjesveld op de Pla.fs " ANGORA:"

ne Iognoerde Hollanctlcbe Bul "BEEM.
STER" en een oprest' ~teelde DEVON
hebben bij het ·Vee geloOpê~,

BAUY " • .&V.lB, Atalagers.

VASTGOED:
1. De Wel~eke'lle Eeu"iJ(lfurende Ja: f~lIcht

Plaats te TlltE ROOKERY," groot a 181
Morge!!, gel~en in dtD Voorsten Omtrek' ..~n
het ~óudll ~o~~ere1d, omtrent 5 uren. rijden.
nn (;emt, dIé op bet fiuul ,tut"cJen Magiatraat..
zetel te "orden .an d. Mlleeling TitlbalZb.

Dit fraaije Eigendom i. teD reste beroemd
alt eene Eeratt'klatte ,Weide- en KOQln Plaalt,
en tP.n ore" loede ,oorzien vail WA TE R. .. Il et
WOONHUIl' it geritflijk 6Ii in goede orde'
de ,oormalige ligenasr beeft zeer aanmerbljjk~
sommeD'geldt besteed Ian het makeo nil groote
Dammen Il!' lan' bet. oprigteo' "ilO Arb.,ide·,.:
gebou"en, Stallen, 8ebapea-" en Vee·AfJa;'et1
eo de Doodige Bbiteoll:ehóu"en nn I'IlIeloonen;
de Klmpen en Pllnta.dj'" tijo nitgebrtid en
kompleet. Inderdaad, biedt dit Eil(eDdomno.
"ege dttzel'. natuurlijke "'tb.arbeid eli de
uitgestrekte er aan tOegebrag'te Verbeteringen
eeoe zeidzaate bos Iin degenen 'die eeD~
e~~'teklue plaat. !,enlClben ~ koopen oDder
bijzooder ,oordeehge omatarulighedetl. Hpt
Eigendom &al "ord"n .erkccbt met den StuP.
den Oogst, be,aUende 36 B,usbel. Hirer, U
do. KoorD, 9 do. )loc' en 7 dd. O",t.

S. EEN t:iTUK EEUWIGDURE~O Eli·
PACHT GROND,' ~ alio MorgeD, ge-
leg~o DUlL .. THK ROOKEB.IJ.".

, LO~GO~D.
Levende' Have en .Gereedschap:
434 Kerino Hame1s, 810 do. Ooije~

346 do. .Lam.Dien (allen lllE't de Wol van
het laatste jaar er op), 90 Bokkeo ~meest-

i al ,fDgoru" 12 ~e~ a JIetTias,.·16·
~.~ 1&sel, te AaUteeI.Béeate~ 3
1Iutten, 22 1Varken.s. ep:a.• eu.

Zijnde een. gJIeelte van den Tuin I ' )Je t'uortttfrdijlheid ,aa. bo"eogém ..lc1e LE.
Zorgvliet, gelegen in de Tuinen, !~~!~~!.iate .-el bekend om .. nbe-

nabij Kaapstad. Wage~ : Xarre~ ~gent· Dorsch-
.achine. :Ploegen en :&oerd.eriJ Gereed·
schap van alle soorten. .

Ken uilmuntend eo kompleet' aasortimeot
HUISBAAO.

Voor bijzondttbeden ,aD- het LOSGO,EO,
~ie HalldbiljetteD. .

LIBERAAl. CREDIET. '
:BOlllJS EN vnVERSCHINGEN.:
De Veikooping om 10 ure 's Mor..

,_)gena te begilUlen.
Cem, 2l Sept", 1$71. ,
KcIIT!RE. &: DUJUW(, Malagen.

r

Wood's
oudste Vennoot

ontbonden firma van
Groenteplein. maakt

en het Publiek
t'''~U~''UJ''. i. naar de Mutual

hoek nn de Darling·en
hij hoopt hunne onder-

YOflrulIJring te zullen genieteo.
inspectie nn z.ijoen

iken voorraad Oouden,
Brillen en Oogglazen

,
Jooge dito, 20 Melkg~.
Merrie8, 2 K."paar.

Varkens, 1 WIge .., 1
eo Enkele Voor. Ploegen.

'. Elels en Paarden,
1.Braudewijo8ketel.

VOORTS::-Buismeubelen.
en wat verder zat worden aallgeboden.

De Plaats i. ibezaaid met eeue groote
hoeveelbeid KorJn en Harer, en btplant
met UOO WijDstJokkeJl ea het. Vee. is zeer
goed, i
IT ALLES ~ONDER RESERVE.

D~ Wed. JOH. B. KRIGE.
Kl~inbergrivie~, Tulbagh,

16 Jct. 187~. .

GE~.~.~~TEZEEP BIJ J. II. -RELINrUTB,
BOEKHANDEl.A AR, i

St. Georgestraat,.· Be,. 45, E.a. _"~.A

DAAR wii..,de jzen .. n onze Zeep, .,._,.
soorten nderd hebben op "elle ,zUlf O•.&.: Oll'JTA,lI0ElJ: I' •

sehaal, die dftn beloenen uI, als wij hij DE .~.....der geud. la ~, klaUh.ia.. 014.
grBote ~b....qev~eI kunnen verkoopen- lóDdaara med.. r.el i., tijftnf -lID ·iio:th
wilTen wIj de llallPaCOl van.t Publie'k eo drodb~ door J",... ~, ~'riJftr ft.,
bepalen bl')' de di dri lllher:iet'hJk ml)r~eu-ell .;rdbf,~ • d. --.~ le r.mgen moeten d d lo·· I•• I!I .. nlt.-,nJ8 L 10 ."ptr to lt. 44.'-
tot tJet algemeene van oou Zeep. G·.beden en. b.-Ioftrl! ODll-ftid aan iete ~
soorten: Bebtllt, ..oor lederen dag des j4l'~. Md ..

1. Zij .Zijn e.en ~oed als de Inge,oerde, .~rd. "lO inlddiotl door J. IL· U'JflfI •• JLIen bepaald goeqkooper in Prijs, PrIJ' ls. 5d, per JlO'I. IL 8d. : .,
.2. Het groót.t~: gedeelte nn de kosten De ramilie Claremon& or de Ilali"re"fnpe.-

blijft io de kolo~ie len komt weder.ill 010- Vrrhalrn ,oor de jcagcl. Met p~tj~
loop. la, ~ p"s, 1•. 6d. "
s, Onze (abri ek Ibeyoordeelt vera.ehl"idene De K.~~e Kinder.eg"., ol de ~

andere plaataelijke; Dij,erbedeD, waot wij ten dM IhJbe'll bp dl ~"oudigate Iwij......
gebruik.én g·dragen, vroral YOOr hiltlijk le~nUk; be-

werk t. rlOOT .een .leeraar der Ger~ Kerk
in ~uld-Afrli~ V.rrijlu m':t bij ... b-dtrd ..
Tijfti: 100 .fiJ" g..kleur.ie KnEe1aeh. ala 1tM1-
anerpl.ten.-Prij. I, gt:u.jd 9•. ~ pol&. lOa.
6d. gt:bo. d~n loa. 6 .~,per poat. 118. :t-l.

. Do.~. H. VAM' DU PAlM. Al de )~.lf'IleII.-
HIJI no~., 16 dee!eo,!l"O't for... '.ta l~ GeL. '
per Jl(Kt, ~. lOs. 6'. ' . .

Ilo. k'*iner fonDU', 16~' £2 8&. od _
fDfi, £3 31f. Od. . I •• r""7

, .

Z. A. _'ssociatie.

40 ~ VdM slap er 'fIUoan .
1
500 Do' do. .eriDo lIÓ1IaPa en BQken .
00 Kadda Koren .;
10 1)0. Bele. :
l~W .... op "tema .
1W~ met Bleat, 1~=·1Kap&r, l_~ ea 1. lW

12 Klaaq:emukle Jtanrielu. .
Een boeveel1Jeid Wagenmak~ .Bout., Ploegen,
Eggen, Kruiwagena; ZWiD~Is,·. Twee- Half-
aamsvat.en, 2, Voermachinei<, 1300 Mudden
Zakken, 1 .Dos. Stoelen, eeue ~te hoeveelheid
Negotie en Smeerwaren, te veel om te ~eldei1.

JOBNWARD.

Te KM' bij .eO•• ergeteekeuea I

In deu baolTen~ BoecieI van J.AB I'irJ:DBIK
m:n:Y!s, ~ .~

Op DiDgsdJg, deft 24 dezer,
TEN}ju l[1lE .A.M.,',

ZULLEN op. de plaats zel.e 'Worden
.erkoeht. ZEVEN PERCle:ELEN

GkONDS. g~metkt 6, 7, 11. 12, 13,51 en
52 ot?el algem~De plan nn bd Landgoed
Zorgvhet, Toorh ... VAO deo Heer MICHIEL
TAN :ERBDA. AZIl~. gelegen in de Tuinen
n~bij La pallid. : '

. 1. P. HERMAN,
. - :. Eenig Cutator.

Kaapstad, Kf'1'1tpléin,
13 Oct., 181 l.

De Heer J. J,:HOnti!JR, Afslager.

.HANDELSVOORRAAD. . DE ZEER .HUIS· EN ERF,
..... . .' Gewenschte GebeUrtenis
In dell BoWl n1l W'ijleD. _RHr' ROELOF . '.
. ,~ VAlif ])'JW:L, nu de TE KOBBERG. .

V·ERKOOPING·

z.A. AS·SOCIATIE.

.Publieke Verkooping
vu BEN ONnUOTlfU

Per "Witch of-the fl'eea"
Brandram's Bloem 1fIlD Zwavel, in vaten v-. Te koop tegen lage prij_: .

100 lb.. Zwavel, in Vaten
Parke'.8 Gegoten St~en Delversvorken, 4, 5 cn Beat Stafl'ordshire Iloepelijser

6 Tanden • GemrJen rood Lood
WijngaardschofTeIs , do. Wit do.
Gegalva.niseerde Spirytusmaten, I, 2 én 5 gallons Vernis. in GallonbUkken ":
Koperen Spiritusm nJ! pint'tot 1gallon Houtskool Blikken: Borden, iD 1n.H.
GegaIva.ni&eenieBns el en half Bushel Maten 'ge&L.001'teerde merken _..,
Koperen Schroeveu oor Stnkvateo en Rijders Getalv&DiJeerde Useren llDDleJ1l
Geelkoperen Stukv.a en, Hollandsche Jll'- Metaal en Uar DJaa,d Zeven "

troneri I Zeefdraad .. 1

Gomelastieken HOOI ~oor Hevels pa 8 ."
IJzeren ~mQl,erben~18 :- G tente ""kers, iD Vaatjes, 100'111.elk
G1!elkoperen Hoepelai voor vaten en emmers. ' utta.perch& BUiIeD, 1, t, i d1lim

r
Oe4rot8inaVU~ ZieppotteD, d .....

. GBOJlG. :rnmLAY" 00. ZiJik, i atell '
Userpakhuisen. Doorboord zink, iD Bladen .
. Gravest11l&t. 4 . TerpeDtij~. inKiJtG en BHkteDl

Cemeat In Vaten r
BEft h..r. d & B oed Wielelmeer, in Vaatjea. .• ,. .. e. foor . r . er 8traJldJtraat,

LillIBN rx'1UlWJ UIT D.I Hoek van St. Oeorp'utraat. I

"Syria" en "Witch of the Tees' Londensche Assurantie Co~rat1e.

KoIOD.iale Talk lrb'lmlii&1e0a1ma .Asch
Koloniaal Vet TioïOniaal Brandhout
Koloniaal Zout I Koloniale Besjeswas .

JtoloIÓale ~ Kolonialen Arbeid
KOjop;aaJ t= Zeep KiakIf

" l~' . BOLIKSl Ce., •
. .. Adderleystraat.

Fabriele op den Ho+k nn de
Nieoweinarkt. ej de Rutgenatraat.

R. M. ROSS
, ,.

Klapmnts, 10 Oct., l8n.

De Villien, lIaraiI tt: 00.. Vendu-Adms.

BXBCUTBURSKAKER
!' ,.c., '. ~

.----_.....:. Aan deWïjnboeren,

'Op Zaturd&g, 28 dezer,.

WJNKELGOEDEREN, ENZ.,
TE SOMERSET TVEST.
•In deu In801venten Boedel van PIETER ARNOL-
~U8. COORINCIr, Algemeen Handelaar te
Somerset WCfJt. .,'DEVerkoopi~g, p.er Puhliek. Yeilin"

ván de ui~montende PLAATS" DE
GOEDE ONTM(f)ETING," en vim denpl.
ver HA VER, KOREN en andere OOG.
STEN en van WAGENS, KARREN en
HUISRA~D, "

Op,Dingsd&g, 24 dezer,
TEN 10 URE V.M.,

Foolscap Papier,' BI~uw en .. Cream·laid"
Brieven Papier. BlaaUw en Tinted
Memorandlim BoelreD
Gedrukte Moleslrioa
Geruit eo Gioghama
Laarzen
Gegoten IJzeren Neget'POtten, t tot D gallons,
Kettings, Gegalvaniseerde Emmers
Gesorteerde Sloten :
Spijkers, .Amerikaanjlcbe, Rose ~z.
Koftij Molens 6JI Ze~en

. Blikkeu Ketela, Kopjes, eo. Scboteltj_
Verlakte Gespen, t .
Vijlen, 'Spiikers en. . penlraad,
Gebot;t.eldeVrnchten Gepreeerveerd cocoa
cocoa, Martr.villa en meo .
Zalm, .Boode BaringJi
Epson:la en Tafel Zotit
Jellies. Jams .en.Pim!enteo
.Stijfsel, Zwattsel, Z"avel .
Papieten Zakken, W~tte Oembtrj Duim Blaallw
Gesneden Wijnkelkjta
Gesorieerd SpeeIgoéa enz. em.

I x.."pN4, 26, 8t. George'Sltraat.

i

APP~TCATION,~. for tbe .~e ~
wdl be receiyect by the U~Dfa

~ ba addre.ed with testi~.__a
credential. to·tbe Chairman of ~d School,
until Saturday, 18th d., ol No~,
1871, at 10 o'eloc~ .. m. , . i .
SalarJ, £160 per~iattnQ1D~d frjee ~ ...

, ;1. B. I.n"ii. .
. ~

Caledoll, lt Oct.~ 1811.

DE 'Ondergeteekeuden zijn DU betieia Bruut.
v:eruk.eri~gen tegen. een buitenpwooll

laag tarief te sluIten op Gebouwen ",der rieta
&oowei ala andere daken. .: '

HAMILTON ~08t9 cII,CO.

Second C~&88 8.00'
CALBDOB'. 1

,
1 ~

Wall Wall!

'i,
I
1
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dAgen Later Dieuwl uit
. Europa. '. I,' .

umING DER PARUSC HErF ORTEN
DOOR DE DUITSCHEBS.

VERSTANOnOuDING 'l'(1SSCHEN
:PUIT:!CHJLuUIJJ EN OOS~

-,

. .

de stoomboot i'a.mar lijn te o.~t Lou-
dagen latere berigten dan ~ d, jODgs~

tDI~b~JO~oqt.aogeu uit EngebWld, welke m
volgenden vorm giatererl per telegraaf
J{aa~tad werden overgeselnd: .

. 10.-Bêrigtenl nn Ve~ honcleD
DoitBcbers heden aanvaug.fu mat de

on"rmmu~g der departementen om Parijs.
nielU!rePro·weM Gazetl8 vere.lt; dat heteo lwt· resultaat der Cooferentieu te

DOO 11GB. . Gafein en Salzburg tUlISChende Keizers en
Bl. 'w' v_~'lien van Oostenriilc en DllitecMand was,.Oot. 28--Somer.et W.t, ND hOU'D trf met d. a.3 ol de .-.I_Al.te

R.n~els... r8U,Hoiaaad. eD&.. IDI.. iD d.n Io~lqn. dat terwijl de beide Rijken ts-;- aan
:- , .. Boedel hG P ..A. Combrink. en ooder 111miDi-- ~allende bewegingen. verre van Pl~ doen,
ttrt.t1e q,n d.eZ. A. Attooiatie. zij dooe eene naauwe en mtieme connootie aan-
No.: 6-Nabij 8tel~DboIoh. de pJute gtDaamd v aan .den kant .van anderen Z1l~en

" A~~" II'~ UI ;Tonkenhoek. ".,t de te' enstaan, en da.t Dv.itscbJandgroot g&wigt
J..o. Goedel'flll ala Biai.raad. 8tuh ..tee, O-n, he' tit &aneen sterk' en ongeachonde1i Ke1!er-
-'8cliaptn•.BoUea, IDI., eo ... van A.li Liodenberg, 0 "k . .
4ie:naar de pialDllutveldeli Vertr..kt. ' 08tonnJ • -_..

e cholera 'is in Ooet Pruisen aan het aC.
n en. ,

ó Koning. va~ Spanje ~ordt ov-eral nog
Stefldll mot de grootste geestdnR on~v8JJgen. .

$EPTElIBBB ll.-&!ll telegram nl~ KOllSta~.
tinppel zegt, dat llebemet Kibris~. dood. lB.

~d Pacha.is aaugesteld tot Miuiater Tan
OoirJog. . •
. ~ienwe troepen zijn Fnden naar Albani~.
Generaal Mantenft'el 18 te Vers;aiUI~.gearn·

voord om den heer Tbien de onmlddetJJke ont-
ruiming' aan' te kondigen der vier dep&tt.ementen
ani Parijs.. •

SUT. 13.-President Thiers zegt m eene
~chap aan de Nationale Verpdering,
dat. daar de Kamer het voo.. beeft
verworpen, om ged~nde 1872 alle Fransche
belastingen met een tiende te v~rhoogeQ, ten
einde in zeer presseren de finantiele' behoeften
te ,voorzien,. het best lijn zal voor de vergáde-
rUig, zoo spoedig mo~jk uiteen te -s-n. ten

8CB1JTBERIOTEN. ciMe weldl'l\ weder bijeen te komen, om de
D. oAdera&all:flde Sohut.weratuos Bullen 0(1 .Ie bij li~tiele questien, welke onafgehandeld wer-

deD gelaten, te bespreken. De Presid~t rekeot
llieol.lde cIalIl." eli plutaen verkoolIi .. " 0'" de l'aderJandsliefde des volks, ten. .einde 1'01-

houdl'lI """ "et· yol:.:e..ole vee. iII- r> be
' ~kte I'1l8t gedueende de vel'daging te wa-

dien Itet bill te yore" rea, en hooft!:.dat het die orde zal aan den dag
.. ordt geloet. 1'. l....hoeflo

oct. 19.- W. RBarb, Bow..d..... ~ VOl letgen, welke Frankrijk ZOOseer ~ om
-.r ziiu krediet te herstellen.

Itdapaard Dl~t bleo.,cemerit 11I11teroor hahetDlWJ: fEen t-elegram uit Konstantinopel berigt, dat
omhebl 5 joar ou I. d~ Sultan een meer. werktaam lWIdeel

Oct.28-,..J. W. nil Wijk, Zudkl'&aJ. AIdeelinlt nemeD aan het bestuur van zaken.
Ri'fert ..I~le._lu.•IWark Merrie .lUl owtre .., :I jalU' n... St. Lezer Wedl. oop vond hedenoud. nietrmerkl.· , ~ .....

Oe.. ~l-Tb-. Huaab. M.llllelll1l1'Y, Afdt't'lfug mei den volgenden uitslag;- --
»almftbory.-eea J'OClte .wvtbonl8 Koe DIet bles. . 1&rou Rotchsebilds Hannah 7
lill'_' aComf' .regteroor &waIuw.tu,t; 8efl Albert Victor ..• •.• 2
dOIl\eNJehiwUle Koe, witte rug ea witte staart. Ki Wood S
"-'-----'--- V· :lg •••UD~ -lVpl ~ .warte ,&ara, ,"Ue I~,
.n .oor eien bp. eo wiUa .taart ; eeu .... rt Vaan· rt'hiEln stelde gisteren in de Nationale Ver-
bil, O1IlbuieenJ-r oud, aehilDlIIelkop en lu:k eB ~leriDg'Your, dat het Huis op den 17~ zal
yitte rq! . . ad'ioW'Deren ..tot 1 November. :&tn .e~té van

N'0't'. ~'c»"1IS Koen, ~naanopaD._ft don· 2$1ede,u zal worden gekozen om. Thiera gedu.
brttnine )!uilez.tJ (Reept), liukuuur wi~kelhaak rePde de verd8gin~ behulpzaam ~ zijn. _
'Ya"N

aobieniu
• 1 'I>-"--b P' ',. De Dlwy NelltS zegt, dat de K.eisen ... taats-ov.4-JO. . ~ orat, 'f'naarapan,_n 0 !!'I_ db.

roMhnin HeIl«Stpaard, bIn roar den kop en .itte lieden van Duitechland en ostennJl<; e.DoQo
1l1)me1a op den rug. ' meinscbe qnestie onbeslist hebben gelateD~.
No,".9-0. Gelderbbm, Rietvlei,-Etn Bul, !De Bertijuséhe correspondent YaD d? Times

oqemerlrt, O1Ilt.t'ot "jaar oud . meldt, dat de Porte ·eeue nota heef\.gerigt aan
Nov. 1I-H. J. ftliNi, ~erk. WeJ~Dden. A~d<e· de Ronm.aniscbe Regering wegens de POgiDg

Jiug Hope Tnwu.'-4'en bll!>'krooJ~ 0., 7 ja:.t oud" om directe diplomatische gemeenschap te bou-liakeroor. Katr"nóprk. .
M01'. '18-D: J. Rtaonw, l\fort....-,_n den met Duitschland ...n aandringt. op bet· wen-._u ;Iijke om de kwestie der apoorwog-schuld ••• ne Bul me' .. it'e 'ijlt ..n, om'r~nt 2 jllar oud. ven uit de wereld te maken, die, wordt
Not. 19-Jo J. G: Strijdom, CAlitzdorp; Mde.. djZelve eene staatk[1Ddi~e kwestie, ernstige

li.., Olllitabool'n.-'.ee Menie Paarden cell Vos Do
ea ~ SebiauneJ. met biel. Il volgen zou knnnen hebben voor de .aan·

f • vctrstandommen.IJ!III~------________ iBoullI, S.KPr.H.-Het volg'f'Dde is een
GEDOOPT. D~trekse~ uit het pri~ate ~~k van den Sbah

In de .Ned. Gerel_ Kerk. Zondag. 15 Oet4ber, ~n Persië : 12000 lieden ZIJn ID deze lente den
dOOr den WelEerw. Ur. S. P. Heij1lS:-Ee~ Ib~o2erdood gestorven te Ispahan (.Ie hoofd.
~ _-an 'dm h.!er Rudulph :\I1'lllul(, lI,ei Dame stad) ea 27,OO() iu deze provincie. Slecht.
FI'&IlCH Rudulph. .EeD" doch'er. :an de.. b,er I brood kost. zes' penoo per lb. Wij hebben een
~ ~ JO~!Ie5 Tru- Cart, Okt nawe ellen slechten tijd voor OIlS.
Albertina Catbarin.. Eliu ....th. " 1~ rv; Pt" kert d.....d prinIn de K__ Ned. Gerrf. Krrk, k~hd, op ·~E~ •. ,).-'-'\1 a ne Vene ,,,no, .." e 8

Zoodae deo ii Oct~, door den \V"l&r •. lie" I d~ JOlDV111e eu .de. Hertog d ~umale ~ den
G. W. 81..gmann jr. :-£..0 &!»"n"lUl den htu 1),rll wlnt-er znllen &ttting nemen m de uatwnale
Jaeobus Tnlter, ~ DUIe Arrn I TOO \ViJligil ,..~n vergadering.
SiU.rt~ Rent! doelut'r un dm bPet' Heory Hom.,
}..;ij pegll, ~..l1lUIIe Gel.rtruida Wilhehlliua.

OVKRLED&"f.

';-'YB!ltKOOI'I!t'GBN YAN VASTE OOEDEJU!N:.

-. '.4 .. _ -Ó,« ~ _ 22521 ,_ . _

DOOR 1. I. BOFIIWB.
Oet 2t-Tainm, Kaapstad. "nen Per_Ien

Or(ln.u, R\"ftlerKt 6,7. Il, 12. 13.15. eo 62 TOlt het
.Lal!d~ Zorgvliet, in den lDtoIYcuteoBoedel VilO
Jin Fredrik DlI1Ieija.

.000&-

. 9ot.21-Nápier,.d_e plaats ,enaamd .. Zantlton·
tein,." gelepQ in bel Veldkorll..tscbap NI\pi..'r,
alsmede Schapen,O .. eD en EzeJa. N.gotil'-GlW'deren,
ena., iD deti Boed~1 nIl wijl~D M. C. V. Sch"ltll.

Oo&.26-Ri'fersda!e, bij gol'g"nheid no de
\'olmarkt. MD WooubalB, met Bqjteug.'bouw'D,,,&0. as .. SI. De WalPrerven te Hei..lelberg, 1'IUl
mej. de .edll•• J. J. Tiru.

DOo&. )(~B EN DUllJLUI.•

No". 9-" The Rookery" Koud B"kkP.~ld, l'
d. PIaata .. na. Baokery," '2. een .tuk Erfpacht
Groocl. geIea_ .... .. The Rookery, ., aloJllec:l.
1.- OoedPzea eD J.e"eode Hare iu deu Boe.do!l "all
wijlea Dr. 0eCIrP C. Hay. .

.Q.. PUIlDBllZUJ[TE b~lI!~htte N.' •

. ,
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Nieuws per 'l'elegraa£ ,

oUTDU :U)(IODAOTEN3 Ud onn,lIOd.

PORT ELl~ABETa.
D& G~hemail arriveerde ~reD

avoD~ ten 8 ore in plaata van 's morgeu ~ . 8
~ . I
Al cJe rinereD op den weg waren vo. . i •
Door het ,ongelUk in de Spruit te HOWlsOna-

poon heeft de standard Bank. naar bet' ge-
rucht wil;-2500 80uvereinen verloren. :

De Grellspolitie is op de PJaata ~n mea ~
wacht dat het geld..en de lijken lullen wOJ!Un
gevonden. wanneer het water akt. I
• De verdronke- sijn de heer I.an~.: de
beer Sbaklewn en dieDs ZOOD. Het bll)kt, Idat
toen de kar in bet. niidCen van' den, stroom 1f8S.
de ~ deD bode~ onder de voeten 'rt!'lo-
ren JD de ku OIaIloeg. ~ .. t J ~:_

D\l rnaiJa Ullde.~de~ sijdQ 'hQ ~~
Gd iipaog Diet gearnv8el1L .,

~
te OOezelileé. wij

't1"ijheid. u te venekerm
0l1li be&i!,lt w..g.jnl nwer
het laod te dOt>treiuu en

...eltft.~ntll·ill' tIe veftchlfrrn. om te
ItHl'Q(!.Ile1ld der be...orkin~ en ~
hulpbrooolJe' cler kclonUt. 'ftrtllita

mil~dEllt!Duwe &odleutie'I"~t __ n
te bekomeu OlD ClJ' de groud-
un ·'tOekom.ti~e rdrlga-

_rUna.iim gebUml. te .ulle~ !tiJn Ol'
K..pkollDie voonpOedlg eD

gelQltki( te makOIl. ' ,
Te~l wij _ .1.tu bij &0.... legeDheid U..e

&o!W8IItie eerbiedilJ' vezekereo vau ana ernstig
nrlaDJell 0•• et uw. re'erin, mede w ...erken
~ .. e : de gel~dheid zulkt vereitcht en OIlZe
d!6ll,ten in plaataelijli:e pun moren Dood;g zijD,
biedeu wij nou •• , baiiet,ijke en wel~metmde "'"0'
lIChenUIl ...oor uwe ge&ondheili eD u...*'n too~d,
zoo...ulaljJ die VII' Lady BarkI" die, owen al. gij
~lf. al.l~ gellegeobeicl hfeft ge-openbaard' om
ll'r:aoontiJ:.kgllllee ..zuDt te wordeD meC de l&IDen.
"nni U. J d.ce kolonie, en wurvoor .ij aanspraak
heeft op qe..dankbare erkeutelijkheid der bevulkia,.
, ~ij hebben de eer te mjn,
_UWer Exeell.tiea gt!hoon .... te die1W'On,

_ ,(Get.) ,po C. vu BLOKMJ!IJDl5,voo'zitter,
'W. Il. TU.EUNIS8B11,
J. H. F. KLEn.
'C Á. M. DE Vos.
Il J. DB VlLLIKIlS.

Hierop ant"oordde Z9',e EleeUentie. dal brt
hem boop. aao;euI&ID w.. bee adres te o~t
...augen, le ......r daar Call'dun toch Ketn.. ,lrie ...eu
h.d. ZOO al. bijn ... I de andere dorpen, die hij had
bezoeh'. De deJl'ltatie drukte te.ells baar lee".
weZen uit, dat _oor bet o!'81uimig .. ".Ier en
de onverwachlekomat Zij"er Excellentie. mtll hem
«ecue behoorlijke rt.eeplie hhad vl:rleelld. ZIjne
Excellenlic autwoorMtl hi.rop. dat hij wist,
dill meo iu dit dittrik, zich IP-e.-.t op d-n land,
bOu~ toelél!t. Hij 1"erhtugde zich du, iD lieD
fr.aije', regen die CJ' gevoll D i., eli lOU li"'I'er
eenig ongem~" (Ioor.taan. &00 laolt bel "!aar tlink
regende. Maandag morgeo is Zijue Elc~Hcutie
vao hier verlrokkeo.

..iet . 'f~ te
~111.alltl" ."-'. dJ.. GóuIllle1U op-
~)liIflUiIJIeIl. mup..-daar. Zijoe Xsoou.otie

_ded .. ldiJ clq,p .•dea ,ollC8"deD dag
moe~ 'f.~tI. ~ einde

bet ~t.tioo te &ntetirier
~ .ij&. het tiffin in reD ou,bijL te
btrdoopeo, teo V'u." dea morge.1 SOli
~oidCfl h.,t ruime'~D ·tAan. ou,e-
occuPt'rdt «el.ou.. deo he..r W. 1401'•• 1,dat
tot iott r:alt!deu ..I. wml gebeat;d.
ZEsc. 'u. metdie ki.'g leno-gen, eo te'ell'
kwam tlDeli'overeen. hij oe het onbijl eene re·
e ptie lOU boud.... een adret oot ... ogea. De
le4eo der có~miallie tOtO lleeo eli ,le apge-
kolaeu inlteuteh!'11 met ht't bew-ust.
UjR, dat. hoe Sir Heli"" &tl.)y ook
mOJ{e lijn Iteworden op al dé 1l0.peO.
.. ..lke Lij op lijue l..udreis b~IOClu, Somer'
~t West .ich bedrn jtek.eleu ou-,e e wijlte
die het belle yau alle WAl. Met. de el're -
bogen. de daarbot"en wapp--l'eQde v~-
gen. lut gerij eH door dIS IIlrat-.n. eo het

dat vau manif ....tati ..o ocaf.e6 i.
ia,had het audetltl8titl(! maar altoos sehoone

Some".t een voork(HD~1Ivau vreuflde Oil f".lte'
lijkbeid. het gelijke ~aarvau het iu lallge jar'u
llIet had .aanaehou"d.

Hiermilde t,am. bet ootbijt
daarop werd htt volgende .eIn •
AIIlJeboden ;- \

AID Zhc. Sir Henry Barkly. R
I .n Opperbe'l'e.lh~bber vau d.
de Goede Uoop.'

llOO& BU 11W1!ExdELUIlTlB BElUGilll'.

De iaeeaeteJl80 nll Someraet Weet
wfnachou Uw. Excellenti. op do
hartelijke wijze te verwelkomen
die uw eellte lMnoek un deze
bewiizing .~ te m.,er ,op prij.
IIoget:JwocirdighoidinI' hun midden vn
en VaD de andere leden 'rU
,erin.

Hes it On. ungmu.m, dat Uwe
'f.... de ~nte geleg~olbeid om """lIOltull

worden met bet Iand f'I\ bet ••• ru'"'1
Genadiste M~jest.oit tT.. ltr~editolllltiiil
heeft gesteld ala GQ.llvem,'ar;
(; we Exeell ..utie 1( .. lulf lIt..t ae tot
en voora~irrd voltv(.ijinlt VIlnuwe re... "'1>01
der betangr'jlcste dislrikten un
Eeue l-eraooulijke inspeeue kán
Uwe ExceUeotie belclId
hulpbeoenen dell lauds, dat gij
overtu4d bebbt-n "'.u !lie loyali~it

Met g4"ll,-egen ulltoehoowden w
bo 11In~lIinr:, .. elke thvr E.ueJlentie
legdet in de .elva~n en deu bloei 'fPlkplautiJlIl
Ullf. YOVf uwe aaumc1i"g alt.ier.

l ' om eene wijrulll!l te bekomen der
liet bo ...en.·.. nde :"0 d 008 'ferechaA floor wIjn. w~r w.j U.II .Rx~JIt'Jltie

~ reppo.leur. Hot! YOIge"de rapJ'Ort ~r nr, ba dauk en dankbare et'keJl~lij';fll~id
nl('tingeD ....n gi.tereu lzijo wIj vcr.c:hul t.igd aan Met blijdschap D"'l'keu~wij op, dat
een oorrnpoudC!ot :_ .' tie ~id~ejen beraamt voor !eDB

.' deehng ln deze zoowel al •. In
Vroeg ID den morgen wa, hct dorp i.be~DlI kolonie i.:~t1ker It'".brek wij t11~~S

en WIt"p.-rdeo de .l&gl(~ alw-der ill de &IlIij[en&IDe den,' WIJ v~rt~ .. eu, dat e,U_ ,ExeelleJlI'ïe
ocbl end koelte, Pr-eies te •• 9 ure kWlmen ZExc. oobescbermden torstand vali olll,dlll'p
..n ~•• olg Vtul bet ho'j naar het oude nruttkan- overwe~lng ruit ~en. ,.

-' . Y-. Met dankbaarluId .ernemea WIJ dat
toor. nat "OOt het com: reoe deze g.l .."e..htld wos E Il t' d God oed' -1l(~ii.e .. iiRbt!idill orde •b T 1 .7" XCI! en le CU gez'n 0'" • g e ~'

"g ra:'- Na o,tvan~en te IlJn g.wordeu reoorloofd Wd'<1. uwe reie tot dus verre
door h~~oomué en e~...lle wtgekozfll gls~u. ut zooder eenig onj!eluk en wij bopen, dit
het talflJk rcezelschRp awd een prachlil( outbijt aan. huia in -veiligheid ruit be eiken, Wij
De b-er W. Murkel. *r.. bekleedde den ,oot- Uwe Excellentie te "erz keren valI
zilter& 0.). Nadlt alle efr w.s be"!'VD' un het gebechtheid aan ollte ~Qlll1di~eVonti
'I'ele !t(lP,de, dat er 'I'oorhlLodelJ wa .. s'ond eo met o'!regtr .. en8eh~n vour U

1)d Voorzitter op (lQl de ge&on.'deid "an d~ gezondhtld, welV1llrt en 'Voorspoed,
KOlliojtiu i" te Itdlllll.di1 toet al de houueurs werd ,Uwer Excellenties gehoorz&Ule o:l
Olltva.lJl!en DIenareo,

J Ir. lJlpPerif.k .teltle dfn ,ol~etlden ~ORatin.t.w. De commÏMi., ten bebae.e der in~:ezelllell:eo,
d" "ee.oudheid van den OouferueW'. ZEd .• pr.k W. MORUL. Sr, Iv R •
al. volgt: - H. Vl, J..hEP.El!.INl:, V,

Jl. A MOIIKt.L. W _am,
WelEerw. J. IL. _GoDFUY. '
N, J. H. THEUJS1SU~ •
P. G, \fORKEL.
G. Tunn;
T. MELVlUE.

I'

,Dame. eo hN!J'en !-De taal: iSlJlij opgd ..gd. om
den tGIIRtvaD den dag in ~ ~kllen f'n het i8 een
...ef.elllijke Eer voor mij. zb" als ik' niet twijfel, of
hl'~ zal '''0 genoegtn voor O·ZijD.OIl'OP de ge~ond-

Zaturdal[ werd iD de Zuid .4friXaan aaogpkon- held te drinkeo Villi onzen,gtë~rden gut. Sir Hf'nry
Bllr~IT, onz"n Gou~er"eur. Ik boud lIIii-ov..rtuig t.

dildo d.l ZExc. Sir H. Barkly en gl"Volg Maan - dat ik: un het gevoel vau alleu uiting gOOI.... anDjOer . Excellentie antwoordde
dag .vol,d tro, 6 ure te Soeenel 'Vest &011,1e1 ik zPg, det ""ij .erheugd Zijn, ZIjne Excellentie te Zijne
tlankoweo en dat ae inge&eLf'nen .an dat: .ebil ler- Som~r.et W .~t ae ontlDo~t..n en dat wij \crblijd volgt:-
acblia: geitgen dorp .!ruk bvzi[l. warelI met hd tijn. dolt Zijne ExceJll'~tie zijn ,-erlaogen be.rt Ik dank u, mijne heHr ..n, voor bet lo~ale ..droI
mllken 'an ,'oarb reidaeleo om 'het doorluehtijt getoOn4. om llch met de l>evullLing te fCreenzelvi- mij, naweoll de mva.ete'l ... n Silmertet West
ItHel8cllap op .aardi:.:e lI'ijze te onh-a"g-". Dear g~n. waaro.er hij den 8C~epter zwaait, door zich door u lis Harer M8je~tettá vertejtel1wvO"g.r .. nr
cfe 'Hottentot ... SuHauclera zoo rrldnam in de vrijeliik 'liet herzelve te v~rlllena:en, rn zi(lb bekend geboden, f:l~ met 'I'eel nfugde ODIVllljt ik r' V.on ben
, I h' I •. t I h .. H 1\.' te mak~n met de hulpbro""e'l des laods en de zeden dezelfde bt.tui";llg 'fan .....I"lllfndbeid en ye troll.m.I' ,geil el' U)D e (\On,u oe ZI) urer AaJ~8- der Lcvolking', zo"d,,: ZJ'J'no El<Aellentl'e In ~ll- .. '...r.... d' bl" L t (J" ~ - ~ waarmede ik op elke plttata, WUt ik ,op mijn
_ •• vehrge" .. oor IIC·r e zIjne ...• ....11 e Knen, ...at hij voor onze welvaar beraamt, zal g,l"id ...or toer .ertoefde, 'begroet werd. I
bept u. corrf'llpondent zich p..r laatsten hein op den door eene opioie, die ~ij zich zei ven heert ge. Dur die toer wij oDtwijfel~' beteJ! hek.nll.
Maandag 'oamidljlag naat b-t ~er8telj'vier Station \'ormd ('n di" It~grond iS.1op persooDlijke waarDe· gemaakt he..rt met dell tot stand co de ~hoettou
en van daal' per kur nllar SomerlJet \v est. om al ming. Oordfeh.·nde ,our I)etgeen Zijne Excellentie der' versehill ..nd.. _ ~Ia"grijke dUtrikteJ?. die ik
h.tlwerkwilardige. dat f'rmo.ct \'OorullfD, anll te alr~.,Jé heeft gelapn gedurtlode deu betrekkelijk dourreiad heb, kao der.el'lI niet dan OIet .eldadiae
teekeneu en werdd.ucbtba~r te ma"en. Maar kortcn tijd, difn hj aan Ibet ~oord der !kg.ring vruohteo verge/eld gun, waarin i~QW.
ongelukkig w.r"" de paardeu niot van de bestr, hooft g~st.aan. geloo! iir. at ik ieregtigd bttD te dat &merset.-Weat te Bijuer tijd zat Dl 'doelen.
en \ loonde ZExc. zoo zeer eell man tan zijn ZPglte'" dat wij,iln Sir Hel ry een, Gouvero,~~r be J)it dorp ia ....n K.apetad bf !lOO ge keJijlt S.

d., 'd zilt ..n,'die geWil ig en Vjlr ugend IS. om al_, wat bereiken, dat ik hoop be$ bij tene latero rlp~eo,
woor le ZIJO. daL Ulel~ uw verslaggever bet orp in zijn vermojlen ia, te del' tot beVlfusriog. omer heid eeu langer ,bezoek te brt(lg~ .. , d
binn~n retd. h"lD door ett.lijke hui •• earta rijdende belaogeo. Zijne Exee lentie beeft ge~rlWlJt, lle warme en vriendelijke olttyang& dié rij
karreo en ruiten het bewijs werd geleverd, d"c de wijnhlodel te ver teren. waaryan rie be- heden mijzel"f'n. Lady Barkly ea Je t wijntr
groote en aJlgllig .rtce,?chte jrebeu·rtlni. van deo wonen dezer streek groo ebdeelll afhankelijk zijo, familie hebt aangeboden, eou e11.ell _!!ed. vnl
da" eeÓ volbragt"Cllit w... Sir HI!)/ry Ihr"ly "U door te tracbten in J£..gel d eene Vel"lIlindm~er 'erlaolfend _keD, Inee, V'D Some,.~t '~t eD:de
reédi gearriveerd en bad zij .. intrek genomen in invoerre.,.utenop den wijn td l'"etkrijgen. Hij hee tieb lICboooe oatll~,eeleu in den omtreF tau a
die ros'tplaata voor 'nrmoeid" reizi"era, Mel'fille' I efn vorst&uder betoond nri de nit.breiding drr poor- IOhou"fO. '

I· 'gt H I I CJ: I d t d weggemepnschap,die indion: zij wordt daargeeteJ.i, ona G.t. HE!'\RY B LT.
w.e lOge,. !l e • ~oewe "rappor eur UI vali de betaling van dell ~hterwaarborlt ui be'rij-. 17 October 1871 •
kwalD als mos'erdna dell maaltijd, !lelu" te het hem den.die wo z"aJl' op de I.n!dbouweradrokt. Hij hfeft •• ,
toch het een en ander bij eeD te achllrrrleo, 'W8Iruit 'e~e ,rijzioni~e 011 'I'onruitgaande slaatkuude ill bet I

hij lul 'fmgepde tamelijk 1"olledige verbaal I..<eu j:eroepen, ilie hij. n~r "ij allen hopen, uI Na wat gtp,aat met ..eui:;e beereo ~eerdl
(Van Ol n coITespondent.) 0p.'elde.; kUIIOtlllten uitvoer IeggeIl., Daar onze tijd bcpelkt Z~xe. terug !laar bet hot.d eD vertllO& kort

. De aankomst van~'den Gouverneur al~ier lI'at. Mell wete dan. dat 10 Idra het bekeoa lI'erd, is. zonde ik u te lang opheqden, indien i.k alles. ging daarop uaar b~t Statiml te E~... leri,if!rt tot "p
dal en "lnrleer.ZExc. bel dorp op rie temgr~ilJ opsomwen. wat ZExe. hetift gedalln of yournem~n~ eelli::en afstoDd 'vugezeld door ten aaotal

eene ,olkolJlelle tel urste)Jjul( .. toor BlIen. lIet' i, te doen voor de wel.aart dezer kolo"ie, eo dos zal h~eren •
'I'oorge.telde pla" as. dot' bl] op Zonda~ deu nul;' KIloptilId zou belo~ken. eeoe ...ergadering vau ik alleelll!ik. .e!fgen. dat w,j opregttolljk hopen en
l5den le Ge!lodl'u,la lijn ~Ou ell morgen, Maan- vrle d"r VOQrlla&Ulstllingezeten. n vau dorp eli birldell, d"t ZUlle Exc"lle'llie's pogiDgen voor b~t
dag 'dell l6den. dit dorp lOOIl beeoekeo. De pnlen omtrek: werd belegdtwaarop f'en acbltal het'ren welzljl\ vali' dit land met ~ucces worrie'. bekroon rl,
VIWre~n eereboog Jaren re.d. geplant •• o.:n meo werd g;kozeo al. e ne commissie. om de ,'er· .n oat dil kolopie mage; bloeijen ooder ziju" ijs

V "d II I J:!--b b ei8chle toebereidsele te m"keu 'oor d .. OnlvaOO'!!. bf:stuur. Damp8 Oll h!M'r~n! iudiclI ik nirt y.•lleop rlJ ~g •• eeoa, MpS een telel{rauac 'rigt ",
. d G ~ d' lf d b'" ZiJ' ware" de .som' .etlChe p'ltriarch: cl. !.eer nO't 100jtt lalcn .aedervar.i1u aan het voorwerp, .anontVing, at de oU~lIrntur lenie ,lcD a·on IJ ,., h k dIk ed UI

h d 1 Willem Mork.l.,sr.~v.:a. eo diena wakkere ,;o"pn, mijn teMt. oop I . at "JJ n~l. mo lf ~ct mIJ z tdro heer Linde 1011 ó'rro&c teu en en ynl"enden - , did ,...1 k be k
, '1 .. de h ...ren Roefo1f ePieIer MMkel •. 1)r. Jl. W. ziln. well!'ns e laT e u,_ JJ e ,-oe lOg, wsvr-

marK!''' (Z turd~) tijue reis Hur hier. . 'oort onder ik lijd. en dat gij zalt in aan!llel klUg peru en,
1-tten, Deze ken"i,g~,illg lI'as eene c ,roote Diepernik, dr plaat lijke bedrij,i~e ~fnee.heer dat alechts een ,gevoel ..-an pllb'irken plij{t en wijne
tel. ur8telling "oor d~ ing~ltteneo. da~r de toebe. eo Dog bedrijvig ..r vtdertlJtrr. omtrent wir II de hooge achting ,oor ZExq. en Lady Barkly mij
.rei.18elen voor zijn 1ont •• ng't n0lt nid in ord~ ingezetenen sleeds de boop koes eren. dat bij 1:"1 bewo~en hebbe,o, bij deze ~elegenbeid tege ,.. oordil!'
war~n. Men sloeg' ad,lijk aile handeu &an hel afzien van bel heUl I gell'reven 'Voornemen om te 1ij:!, lit zal derba~"'e eindig ..n, m..t de

d d b .10.,' D&ar Monlaoo teru" te k."ren·, de WJ>8r.li..ae ~Eondboid in te stell ..n van ZExe. Sir Henryw..rk. e palen voor' eo eere oog wer"l"lI Oll;jte- ..lO BB k d '" b I 'k
haald en .dplaatst J en van aUe kantel) wer.Jen Episcopale predikant. de Wel.Eerw. h,er J. R. a,kL, (I'n ik<beo er ~e er 'an, at Klj u arl.e iJ -
bosschen eu takl~n aaogebragt. Z"tllrdag brak Godrr.y; de eige1l&ar der wijtlbproemrle Kam .. dáarmt'r.e zult "er~~"lgen). I'll ruet de boop Uit Ir

t, f boo de h r N . J H Thruni88en' 'de' drukken, dat de}~)d. gedunn le "el~en het Z. E.
aan met een .el"!cn~kkrlijkl'n r' gen uit het zuid- er meo, e~ • . • • 11.....1 geoorloofd !lIJ", over 01Ul te rcgeren, laug CD
oosten. die de werkr.liumbc:den \oor de onlYan~st geachte onder.IJzer aan de GouverueOleot~- \'oorapoed:g mnge zijn.
....n ZExc. nOilm.erlvrrtroagden. Volgen8 kenoia- scbool, de h8t>i J. Tubb en dot modt! ~au alle
geving zou de Goqvpm'ur teo 3 ure io deo na. waards, de heer J. Melville. Deze toast met groote geeltdrift gedrouken
midd~ arrinf':o. ~ij den eer.oooit lOU worden Dat bet achttal be8tond uit de re~te mannen rijl/de. stond
atil gl'hou,fen. "Ia~ .'e C.ledoli Br,s. .Band hel op de ugte flaat, "erd door de uitkomst be.rZl'n. Z J:t:xcellentie op om te bedan~en. Hij eeide,
.. God save the Queent' tou spelcn eDZExc. eenadre! MaaodaK namiddag ollllltreeka vier urOl "BI vrrra8t te zijn door het: voorkOinclI dr! dorps
worden ~"nlrebo lell., I, stede tehLer yao om 3 uur het dorp reeda in rep en rOer. Een lanmerkelijk dal bij niét vtrwRcht hldllOO ~root te ..ijn. Hij
kwam ZExe. eo ge,~I~ beel onvel\waeh~ het dorp retal in~etetenen in lurren en anderm te paald was den illge.eleflcn dRn~ verschuldiltd voor de
leo half ern ure. o~dt'r een Btortugeo. bio Den, kwam uit elke rigting 'fan den omtrek aangereden warme eo hartelijke ontvabgst, welke hem was len
reed door den eereig eD slapte aaD,Jonu' hotd eo trok het doorluchLig j!"eulech, p te jr..moet tol d~el gevalle~ co gelijk .t~utl met de., besIe, wel.ke
lf. AUel was' Jl i'l wanorde. De" Eran bij Ghislio'8 hotel onder de Sir Low,.,..·. Pus h9 op de reis blld onder~onden. HIJ roud" niel
Band" werd dadelij op~~t(>cbt, DUr bet hotel MeD behoefde daar niet lang le wacbten. Wel- op allea ant.oorden, d~t Dr. Dif'perink bad
frezonden tn Ip"el q .ldaar tt Gort 'Ave die dra daagde Sir Henry met de lijDen op. Hij IIttelt I!czegt1 in zijne ,eer vle~Jende annlpr.ak, daar
Queen" en jl Rule i "Britannill." T.,n 3 ure uit zijn rijtnig, .. erd bekend «emllakt ~et d. de tijd fulks ni ..t lI~doog"I'. HeL lIt!ed
onl"fing Zijne Excell~ntie'~e Commilll8.ri4kn vin 'eden d~r Commi .. ie. Rikte hun de hand, ",ulaelde hem leed, riat hij el, chts een "Iugti~ b zoek aan
de Municipalit~i" tGeu hem door d~1l Vporzitter een p.ar ...eoNen.n pl8.tste zich aRn het hoofd brt dorp kOIl brr, .. en, doch beloarde dAt, daar
van dat ligchaam. den heer P. C. Vin Blomm.- der proeeaaie, die dorpwaarta toog. Voora.n Itinlt wij zulke dillte aebureo "Pu Kaap!lad war. n. op
.teio, het v~lgeude .drl's werd voorgele&eu: het rijtoig .au Zijoo Exc.llentie en L.dy UarkJy. geen v. r .er .. ijd..rd tijrlsfip eeu lan.!f'r b..zoek le1"nRES. Daarop kwamen de ruiterl, ver.oll(el!8 bet rij1uill komen bre1Jgel11en tieh eladalJ meer in bijzoDder.

["14' ,an Mill! Barkly. ioon d~ k.r .all '. Gouverneurs hedrn b<kelld te waken met de hulpbrolloen drs
Aln Zijne Excellenti' Sir HENRY RUIn, RLB:. Aide-de-Camp, Kapt. Swioey eo teo laatite de jis'rikle.

Gouvernt'nr en H !dbeveIhebber vao dG Kolonie . hEb • 0 df 'btKaap de Goede p. ,karren der ingezetenen. De toa:t KIng .zonrler I ue ~'el 'Alt1I". ~.r 0 .r,y ~eua~ ·tn ~ aao
opontboud' en voorsp~dig lot aan ~e&e·ziJ.Je d~r Lady Barkly ejll, lede, dat In"lIeli "IJ verzulmd-n

MOGE HET U EXCELLENTIEBEHJ.m,- 'I brug o'er de LOUl"tInariner ... aAr, bIJ den lugang Lady Barkly Cl're a,!" t~ d?en. het ~etl lOU ~"
Wij, de onderge kenden. Commi_rlsllt'n der tot h~t dorp een rraaije r!'reboog .. &.8 opgerigt,!lijken op ~\!". Corl~h:;ch koplttel ~ondtl'

l\Iunlt':hteit YBD d stad Caledon. nemen de vrij- die, aameDge.l.tld uil de schitterende bladl"feu vau I'Ch8Cht. WIJ "'Isten '.'I~t. boe grooten ~n.l()I-d
heid, we Excellent" ooze gelnk;reoachen den IiI-opboom, aI"'~wi.seld met donkerdt:r,groep. I L"dy Barkl- ",. ..-l kOD ullO«efeue.,,'op den. G,Ollier-
aaotebieden bij 0" bezoek bn deze ,~ '" I
md, hopende dat mOjle I mjn ,eelUeurige bloeIDen, een Jimoeukroon JD het I néar. m.ar WIJ a'len kend~n bIJ onder~lDdlng dat
vutbecbting dier ke bertden tUB, middeo. en de lI'elkomet tGeJ'"Oepiug van .. W d- de IDa" nen groolendet:J.a i onder den., Jn ,IOed der
acben Harer ~eordi~r en de come Sir' Hellty Barkly aod Lany" boVtnop, een vrou.·" It.a~. zoOlfat b~t, wel mog. llJlc. wu, d~t I
bewoners 'I'an der kolonie, zon~er welke aangenaam elff.'Ct maakte. Hier werd h.lt gebou- Larly Barkly leta te mak~n had met BH Henry 8
bandeu bet te lOU ZijD, gnnstige: uitkom- dell eli de GOU'fIrllf'ur steeg andermail uit zIjn ataatkund!'. Doch b1!t "~~'.8 aan~enaam Lady

-p.:om,eb. rijtuig. Oadelij~ hiuen de echoolkindereo drr Barkly le ,e",elkoml'n.~, l.ll..! b .ioot met eeu
l<' ala gij zijt, om de ftinktien te G-·I h k b ddt t IIliouviBrDleu:r. met . W'Bley.\tUlaehe ZeQdiDg8chool bel u • uu sa~e ~ e hE"il-l.ron op are.gel~n el IU." S < eli.

6ek een: ~elt·rdle~ Queen" aall. De il~te drom van nleulIOIIglenge ZiJne ExcellentIe &elde ~un, dIll mOitfn meeMn, -Het Prank!. JOfImal S°gt, op
"'aI1R"Etll'll~nb"'l!laalEmm~~ ';~":...W • 1 toeschouwers -zorgde dat be. aan j(eene juiehkreteo dat Lady Barkly iet. md de staa~ku' de le maken 'tJf!ici.le berigtl'n. dat in dm ourlolt
,.. ....0 ,,",,,," ge h' dl' I bl'gt'vOeien wij I ontbrekt '4!n eene schare g<>kleufde III! ultera- ha". te moeten Uit ~n (.room.' ~ JM;n. eli ~l~- 4960 Duit.cbe ot1ieierell en IOó:573

ven:ekerell' vin ons I naar bel eclieen ondrr direelÏe "'0 doo Wetleyaan- ,Ichien wa. ~ ..t gelukk'£t VOOr dC!ikolunle dat PIJ ID ,ebappou buiten g<!v~c~tzijn ge.teld.
d& d~~ I lche predikant-vuurde eeu,fliok fnl: de joie. Voor- die 'aak geen behagen ba.d. Hóc .. tl b~t j!ebrui. -De Londenseb beleeuhank heeft

iHlyol'cler,.n giJ I waaN," '11''' Ind~rmlal bet woord. en ,onrwaart8 kelijk .. a·, tnRsten le d.li"ken n' ew dlOnE'r. wo, ee.e bel~ng , ....Ioten; d~v~rre
lidren giog de .toet door bet. dorp ".ar Meh!Ile's hot~l, h"m boogst zelden (I~ h,k opgelegd,. na e,eu ont- boekeu oobekE"Dd. Een hoog lAI\,i,o

en Ilet- w.ar ZExc. zij» intrek lOU Demru. Hier was eeo I bijt op toasten le aut.O!Orrle •.,,.n mltl8Chlen was ling preMntee~de &I.Jl b t OIotrale
we'k wij II wordeen

n
tweede etre~ op ..ePi.... nie vin den eeret~o ,b.t rijn t'ig'..B echu,l IJ dat hi,i zulltt tha.lls te do<n w~arop hIj niet minder dan £3".(00

ge"oeld lis voo'mil~llC '"""'lIj ... .,.. I ti h bad toe I b.ot -w _tional ~ dal h.t
Or>1\ weJz.jn. .Iechts in lOO vene .ereehilde. dat we kom.l.jUOet harl. Jaar tiJG tiJ . e~ n1e~ ge alen, et ja ... len, diutaroten. eachemin.a ;1r"..n.......

Ond~r de en limoenkl'OOD hier ootbraken. Daar06te-n tiffin. dAt men hem ...t1~eka;lIlbledprJ. ft811 le nemen. D ._ d '---k" ., ...,- .' ,. b f" e a~lb ..u ,et' UIW ZIJD. TUtr
lltulkaodigt! Ir . had de _ard de "eAmdah van I'JO hotel met eeo H IJ kende, echte;'" ~n 800 I ,a~1 real. , .sl w&;Ar. w..arcleefelJ iief' ...oorwerpen bezig
hal'geude zijn. "'<-"!,eeJ,"'~lRes i sierlijk "Welcome" ~edekoret-TIJ. Tt! mlddpn Van op mrn 10~O mS'rl.le If!ndIe .... ren • Weddtog. bink 1.eu' tegen 10 {.et. intreat. en
komst onder om .....·10••"'· ...... n li de daverend. lorjllchingeA des "olke trld ZEerw. breakf8sts" (brui1oftu,+hijrlen). Hij hoopte. dat pet, eom~eie. weJl,..~r .. het p~

o'l'lertuitl'd het hotel £binne~. De commi .. ie maakte llier er w.ldra fuik ee~ blell~faat .'.e SOIUCrset W ut ~1Jur 1I'0rdt ,~41oss; de etgfflUl' zal dds
gl!C'Penblarl~.1 alweder h~ 9.pWllcbung bij bem, doch bleef aiju rou lDel .eel 'p"ec:b~. HIJ slelde ~eo dr3nk 80m voor ~ vooneh~t to beta1fl!. .h.

be1WII'ZI't'I b""OI!"llllr Irt. sich '.Iee.... IcQrlelijk aet bem oaderhoudE"o.1 in op de daml'l lidi ~fraet Weat. die. zoofed .~ c1tL.~ manlokaoitale .omDMIl bJ
ueIlUJ." 111\ dia~ ,dur lij h~. lUit BUilde pa zijne rfï.." boewe haddeu b1gedrai'D tot lijn onthaaL aan e Ter ml. .

SOMERSET WEST.
(Van on~ Spteialen ROfJporteurj.

,
, I ,

d.~rop ala

'e LEDON.

Brieven naar Huis.

Bet acbip ligt "p de reedo, '
Ger .. " en klaar ...oor .~.
En voert n, 4lierbre brie~l!o.
Straka pijlsnel met r.illh IDee. ..'

O. kOIl ik u yerzellen,
N.. r'llieve ...aierland,
En dU.f, al'l gij 'Vertellen.
V lO '\ ver I'n neemde strand!

Daar zult gij ze allIIn .inden,
De ...riendcn van mijn hart,
o deelt heu Ille. mede.
Gij, tolken mijner Slll&rt. ,"
Hoe moet 'k u beuijoeD,
AI. 'k denkt dat ligt een trUD !
Uit di. geliefde oogen : ~
zal vallen op uw bla4.n. ;

Dat n, htl6\ Mod ui drukkeo, '
Gij rustA.n·I:ult. mwcbieo", '
Aau den g.liefden hoEst'm, , '
DieD ik, d ..... ! ;ilJg ontYlien.

V.~l hnn,-hoe mijn harte
AlleelI nan heil wrl.nlt,
]j(n lloe mij R I,'anl.8Chetiele
Att.n de bt.miu~n baDlt.

Vertel .. tet v~ó de tr&llen;
.De triDeo .ond.r tal,
]lie ik, vaD hen getcheidln,
Stort en nog .totteJi sal.
)fur wel, dat Dog de bope
Mij 't arme'hart vef'l'olt,
:Eo all' een beldere llterre
Mij t-oeruept : heb «~dQld I

Welligt liet gij 18 weder,
De tijd baart on. zoo'l'ee1,
Niet im.. er il bet lijden
Dca armen IltervetitJg'. deel.

En a:er' ten laatat. dit oog,
nat waar'k ook moge gaan.
Ik ltee<b u~ ben ZaiJ denken.,
Zoolan g lIIijn hart sal maD.

"
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LANDBOUW :EN HAND.ELS BANk.
"

. STU~TAFORD & CO., i

' Ontvall,e~lO ef .aalstoo~~t en Bark " 8~o.e, ~ 1
lfieuwe Goederen" en l"oot het Safsoen rirchikt. waaroud~ .ti, op cif YOlCU4t

- bij~dere sporten d, a.ancl&chtwenacb.ea" .."palIA., _ !

Een fraai assortiment OPMUKSELS VOOR, KA.RB.E,N en KOBTSKN, WAGEN.Z:dL
DOEK; GEULEEKT'- .EN ONGEBLEEKTE DUCK, AMRRlLUNSCHE ~
KEN,8. KOO~D VOGrïZittiog8, eDL, 8D$., de U-Ddacht yu Koetamakers wel Waard

t4l
,.' ,

Uitgeb~de' Toev~. bij' llDDen Voorraad HORROCKSKS OALl~ES. WrrTE _,
BRUINE P13NJUM , BAFTA~. LAKEN LINNEN, FaDey Giug-han.. Zwarte "
Witte en Ge1deurde C~tr':'B Voercbitz, ens., een klein R~ketKATOENENDB 8
en GEKLEURDE AL RA. KNOPJES DEKENS, stellig eeG BDlJtXoópj,.:.

Een Nieuw e~ ~JSCh 8B~I()ltiuu~nti.'~"eeds:L\oeskina, !aDtry 1........ BNeCl w+.
ens., SileZl88, lB Geel, Rood, Wit, Zwart eu andere JdeUJ'ell. " !

, AL8l1ODB, ,
Verdere bijy:oegaels tot de BIRMINGHAllSCHE eft SHEFFIELDSCQ DEPA.BTEllXN.

TEN-RootR8 &; ZOONS' en ander MESSENWERk, GALV.ANl8OHB J:jOOjS.
van álle grootten, Koperen Viscbdraad, Snoek en andere V_hoe__ P~~N
(Klei) in T D, T. WL, Catty en J-.gt, Briarbout, Meerseb1li. en tIDden JnraJiteit1m.
BORSTELWAREN, 'voor Kruimels, Tanden, Nagels, Hu"" eu., Be.em., 8ch~b.
borstels, ens., SCHRlJFBEBOEFTlt.N-Schrijf.papieren, .J. or.m LU. ~,

Blaauw Geweefd, m,t Water Lijnen, Post, Foolscap, en andere maaksel .. ED?elopea, Pe~
.Inkt, ens., eenige 'Riemen Dnbbel-Kroon Stroo,· Pakpapier, eeD ldeUa ~

• Papien;n Zakj~, geschikt. V~ Krnideniera, .. .'. i
.Een zeer keurig IUlso:rtlment Juwelierswaretl, Pleetwaren, Vft,zon, Sobnjf'lt18tje8. WerkOoc+.,

.Muzie~en &D4el'e Albums, geschikt ~oor Preseaterr en Vt'rjaarsg:iftea. '. i
Het restant va.n den Wintervoorraad, overgebleven van de groot.e VerkOCJP1Dg, wotd,

nog aangeboden tegen buitengewoon lage Prijzen .

I

~lALMES8UR V

T-eJl'eDWoord'. lVo_I •• al H ..pl ..... 1
. 01:2.... 30
OPBETAALllE KAFITU.L £1:J,218
RKtilUl V~ FON 08 ••• e 1,608 9 6Latest Telegrams.

.-u' CUlI or' coon BOPEnuouPB COlP'ABT.
-DIRECTEUREN

De:Wet.E1, heer P. _L. V. LETTRE BICCARD
, V<)", zit~rr,

" A H MOORHE~ .
" H J SlUT.
.. JACOH MULI.Elt,u ,j ACKI<!RMA.:-I,
v . H G OltEKIo'F,
: J J ALjj,KIn'YN,

• ..
,t

H

.tI..
De Bank "taat funt~n tOe op nRt. Deposlta

en op tJommen vaD £10 eu meer, tegen d. ouder.
gemelde lIChaai;-

VOor 3 eo ouder 6 maandeii, tt'gen 2 pCt. per jaat.
;, ,6 .. JlJ " ·...3" "
.. 12 maauden tejiten ij pCI.~pdr Jur.

Aaaloeken yoor dieeouto 1rord~u ontuo'gen en
onrwogea. op Maandag. en.'DondfJrdag ••

. Op lut van Directeuren,

J. W; MOORREES, C... hier.

2, DARLINGSTRAAT.:

Z WA VE L.
A~nleo :-ZII:d'Afritraneohe Bank,

Kup d. Goed.. lloop.
Eeo en ten half p-reent, al worden

h.t i"vordereil fIluWillll!'.'
(.geten ~oor

,

NU"TE KOOP
"Poynter's&Br&4~'s bestegesublimeerdeZwav~~

IN GROOTE EN KkElNE VATEN. i ':;1)
J. G. ST,EtlTI.IL .

Oct. I5~Celt, R.M.St., 1,200 toOI, ~apt. Draper
frolD Algot B-1 13th ina&., to tbu port' Md
,gouth1&Jllptol\- Cargo CPIJ~ral. Paaaengers :-For
'he Cape.-M_ .... G. J. N1ChQlIa, W. Foeter, J. C.
BOt,le ,.ud Geyardine and IOn. For I$outhampton.
-M~.; Sb~enall, Mr. Paterson, Mt ..nd Mrs Adook.
Capt, MoDoliald, Capt. HaaaiDaD,' Capt. SamLUary.
anCiMr. RllllkL '

TABLE BAY:-&IUD.
Oct. 1S-Elbel., to Eoglaud.
, H;-Earl ol Mu and Kellie, to England.

17-8. 8. BUlaarclf, to M_lb.ty, AlgOl
11.1, EIn Leeden "N,aill. .

29, St. Georgestl'l$&t.

,'Vol! :lVol'! Vellen! Vellen!1
VAN DER BYL.& co.. . ' ., ,

~9 ST· !G:m:ORGESTR.A.A.T..
I , _ Ó:

ferea ce h8og~l,e IIark t'pryzeII "our "reD«e-
i melde Artiteltn.

}I A lt ti. T l' I( 1.1 Z K N.

Van u,. 14 tot de1J 17 Oct. 1871. :
,'\ £, I. d. t: I. li.

48 Jb. .l.....deleo, per l~ .. 0 0 2'- 0 0 21
414 IM- ".nJ"i'f'C"a. ... I' .. "11•. 1' , 6 - 0 H 0,
478 lb. Boter, P'Srlb. 0 ,1 i - 0 1 I)

, EeDden. peutalr: 0 1 6 - 0 I 6
li.iitnn, per lou 0 6 I) ..... ti 7 0

7'1 ba. Hanr, per ~ bUlla. 0 li 7 - O. 8 8
7 Yr. Hayet'prY. 100 lb.: 0 1 1 - 0 3 li
26 Ik Kaf. per J6 IIlkk8ll. 2 7 0 - 3, i 0
68 be. Korea, per 3 ~ 0 14 9 - 0 16 :I
15 md 'Mi ..liea, pt"r 3 bUllh. 0 12 2 - 0 12 7
t be. Palatet pel' 3 bulb. 0 8 10 - 0 8 JO
63 ba. I ijen, pe' 3 blIeo. 0 11 3 - IJ H 6

Zoeteliaoeaca, ,per 100. 0 :I Jt- 0 (j 0

I)1A WI .A.N '1' ~ N,
, .

VI

VAN DER BYL & 'CO.
39 S'l;'.GEORGESTEAAT,

Geven de ,lItOfste Jla"ktpr'Zf'R \'OOf' Di••• ·atf,l.
, . . .

October, W~ 8, Karren 16
do. do. 1, do. 0
, elo. dG. 12, do. 2

.."

j
Zïe,
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