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Zij ~ijll in ntra ~oede eo. hi.., «n bij uitne
.eudheid geeahiit voor Yrw.trijdtfl. Zij. till.
len .. ker pn .. nt lijn, en niet te voren Uit de
baad worde. Yerkocill. BIJ den Ond'-fgeteekond_ rele aanzoeken ge-

daan ~ij[]de om het Eigendom hieronder
vermeld UiL de band te koopeo, been hij
besloten. om ep

lIaaudag, 1 September aanst

STOELENMET ZITTINGEN V. ROTTING EN
BAUOONVORIIGE ·R,aGEN .:

i : t

JAlMIESON &; co.
Iandea eeue !Bez~nding van 'deze ~~Chotsch Maaksel) ; VA.-'N DI " P"ER'S i

l mT DE "EDINBURGH CA*TLE," " . I, f ,., •

ROZE~ .., 'MAHONIE- EN IAHORNHOUT. "ID·~E H U I S P1Ri'E 0 IK E- R ,;Beerengracht. , ~ ; r _

;; ;~ ~ ~
~bW ~bo~ ~ de ~~ ~_~-----------~~--------- t ' l r ,

Bwan:i.-tle.- W~g, distrikt Piketberg" N· ndl N· ~ Gd'" ' .Jr ' :,,' ,
Dil VOLGEIUI. 9OBDldtEN: ieuwe U':, oe eren. leuwe oe eren!! ZE-fEN.EN.TW_INTI~ G~~EGENHEIDS.R~EJEN voor HUISELIJK ~EBR1JIK.

l'Ioor deu schnjver VIllIde ' \ OLKSPRElJrK~R .; ~, '
fIO Mudden Koreo , pi~ij. fler ellkt! nemplaar, 4s .. bij de tien t*('lDpI8r~[] en daarboven 38. 6d. p-er fxemplaar,
1 Wallen . D~ ONDERGETEEKENDEN HEBBEN 'f),NTVANGEN Zon.aeihnb~gli" der koste" van vervoer. 1 '
1 Bakkar ':!' " ., zij dre illRe~eekend hebb-n bij den Drukker sul en het Werk un hem ontnoscn. Verdere
1 Krui".,en PER sT''OOMBOOT ' A ~TGLIAN' ordere:mOt>ten aan den heer N. H. MARAIS, Langestr ,al, W'~igt wordl'n, ~
3 Plo~~en met Stelleo I . '. J.. ,..tU~ ", i~ ~ 1
1 Hooimscbine '" ! "

~::eiï~~~:'ll iS ~,57 Paketten Stapel f· Goederen, p4arlsch Gymnasium.
1'~:~(k~:eo En landen thaus uit de St. ';Edinburgh Castle' " , ~

.. lol ~A:.:n~_?l:B:~f':.seteenrder-. kossen 30 Pakett' ea'.!':,:Dlo"S-, Vrouw eD- ~D::,.Kind erl a arzeD,· O~ Il rijdag , 5 Sert. aanst.

.. ...., r .... Z'AIJ pr e-ne BAZAAR !l"pbolJllpn wor 'p[] in
8 Purd· Dt "Ierri~. en Ruina, I : ~ ~~t Gehou tv van b,.t, GY~fN A.'IU~{ Ran

En verwachten verder eene groote hoeveelheid Paahionabele de PAiRL. Ver,ehdtft'ne nutt ige artikelen zull n
! ; en voor het Baizoen geschikte . op;die~ ds~ ve.krij~baRr lijn.. .
i ' . ;. ' ~htfdOtl fan dep.~ Baeaar I~, om ~e ~~odlge

FAN, :.0 Y G'0 E D :;EREN !!é~de,,'le v"rzamele~, ten einde de J •• rhJk.c.he
, onko.tu der Opvo-dinz ,a~. KInderen V'? ,mw'

: vermoliende Ouders te bestriJden.
~ER :VOLGENDE STQOMBOOTEN. Ulftr" ,ullpn met d.llk ontvangen .orden dOOT

.'rI Mevropw de wedu e e VAN DRR LIIIGES en and-reW.· A. LI.r-PERT & CO. . I.d~n laB het Dernes W'erkgetelschap a811 de.
I Paarl.

1 : De i eure n zullen te" lO ure, s.m. geopf'nrl en
------!--+-----'---------t-----''i--c--- i de jv~r ',oo~ing lot ill de .. a,o~d vrwrlgezet worden.

Mt., J'BURGH & CO., ·A..!McDONALD & CO,,!
. ~ '! HEBBEN TE ,KOOP:; HE!3BE:'i PAS Oi\TVANGE.. ' d" .

i tu i KOFFI.J. lieste blaau ...boon

ERVEN, Pet Stoomboot "EDINBOROUGB CASTLE" ~~'~~8t~~rfo~c;TF. 1;AB.U(
AT MALMESBURY, i' , .' .: , l:lL~EM VAN Z \YAVEL, beste kwuliteit.

o. I •• day,llle 8th September aflt. . 'ao PAKKEN ; I ALSMEDE:
i • . :, ;WQLZAKKEN, 4~, 5 en 6.t,

THE Commis.ionen of tbe l\lunicipality Le' nt.e~, e'.." D. Z.o;m er: G'.·oed ..eren. GI{~t\NZAKKE"', 3 busbela, gestreeptMalme.bury .iIl Clause to be IOLlon the Z~:tLZAKKEK. 2 bushels
aboye dale: W.(GEN •.ZEILDOE~ eo KAR DUCK

10 ERVEN at the Northern entrlloc· 0{ the . I . , , LIJlNOLIE. r rauw en gekookt
TO"D, p.r1ieularly weil situated (or " y BU.!IÏ:ea ~ i ALSOOK EEN BT~' CK HOLM TEER, .l[]Blikken
orMereantilr Elltabliahm.nl. , ,,C. st.;KELS B Yen SCHAPE~SCHAREN

:4' BUILDlNG LOTS at tile North-Rut &iJe 'Voorraad "iA6D~.,~ORI& ,. "a3I'm. acllio·.·es met a.lle Ext.ras. !GE mOKEN SUIKER. en TBEKST;TIKER
oftbeTo"n. .. l .!1I.~r..:l ~ 11 tC Hl1CORm, "T.,.Jor~"

H. VERCUEIL; Towri Clerk.. . . Bt. GeorgJ'sstra.a.t. ' ,STp,FSEL.en m~DI.BLAAlI\V
. J(&l .. e.bury. 19th A.I.Igust. 1813. ' i . :GariT en KAARSE.:N, enz., enz" ell!z

! !
1

THOS. RTEYTLER.

J, G. s1EYTLE R, Afslager.
EN HÉBBEN OOK ~bORH~NDEN, .:

Boon Rio Kotftj-Mauti~ius S~er, ~an Donkerbruin tot; Lichtgeel~
Witte en' Bruine }Ujst,' :enz., ~nz., enz. :..

, I ~ -+' _

Pi.GIBS rl! lO OUR,

Publiek te Jaten Verkoopen:
1. Zijo 8angenaam eo w.lbekenci Erf, «elelt"a'

in een der beste en koelste Iledeellro van het
Dorp, inde onmiddelijke nabijheid nO het Platte
Klip Stroom Water; de Gebouwen sijn in goede
orde, en Brengen eene roedp Huur op, bebbende
buiten het Woo"hui. nog ftle a"de'e Vertrekken,
een gedeelte waar'l"an in Huurhuisjes is 'eran..
derd, lerwijl anderen nOI1: daarin kUllnl'n Ver-
anoerd worden. Gemtld Erf is beplant m~t
N.rtjes-, L mo-n- en andere Vruchtboomen, ,Is
mede een Wljn~a.rli. H.t Elf is ook van
priveat '''ater voorzien. Het heeft eeu (r'Ai uit-
zLt over een gedeelle ' ..n het Dorp en omliggende
Plaatsen.

2, 5 Erven, mede gel-gen in het Dorp (P.,.
torij Grond), op ~,n w.Rn-aD een Huisje i. !te-
bou wd, gedeeltelijk beplant met Wijnjt80rd EM

roerzien van bijzoud-r goeden Tllin~ rond, nat
jaarlijks v.el oplorengl, eli ook nn WATER.
DAar Huisj-a schaars in dit Dorp te HUUT te hij_
gl'n zijn, scude ·hpt wiD~heyelld ,ijlt Huurbuisjes
te bouwen, terwijl bet Kl-i, e",., em., in over-
vloed en I'XITaRoede Baksteeneo oplevert,

3, Zeker Rrf, gelellrn te Gordooebeai (Botten-
toLe Holland), een gedeeJt .. van Gu.strOUIC, ,lijnde
Err No. 4 op bet gener.l'! plan en !I !olorgen en
97 Vierk, Roeden groo'.

De \' rrk'ooping tal Plaata vioden op Pereeel
No.1.

J. '{. DI'! VILLI ERS.
BO!\US IN OlER,rLO~D.

J, G, Steijtler, G.ID., Ven4u·AfJlager.

-_/' "'''.'

",PaItUeke Verkoeping.
la .ea "Mei 'u wijle."ea Beer

G. l. J. SilT.

DE O".erceteeken-l·, daartoe" beboorlijk ge-
.u\horilleerd lijnde, zal op IN

Vrijdag, 12 September,
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HUISRAAD:
BeD Veder.ti Bed, Kftj.tenboulPn Emmen,

Roelen, 2 Zreppott, u, 2 Karns, 1 kist Gereed-
lehap, l Zad.1 kompleet, e'l w.t y~roIer Leo dage I
d~r nrl,1Jo1 ..ing sangebedee lal worden.

"~"ene1a~.gea1111le. veneh.ft "ordn. I

T:tLLENBQSCH. '

nble) 192
'alparaiso
th cargo
u agents.
tons, W.
bound to
Iersou ~

,.
No. 6, St. ~ge'sstraat.

AMATEUR- CONOERT,
E wd ,.Jpn !!pe

pypn
ill het pOUVERNE. K'..ostbare Erven,MSNTSSCBOOLGEI30UW) op

d~rclag afon.d, :28 Ang~ TE MALMESBURY,

re f ope" t-n b.Jf re\'fn uur, le b-ginnen ' Op ltlaandaO' 8 Sept. aanst.
•.e ve n.uur : K.nrlj-e r oor b-sproken plaR!!!'n; " .,~' ., , .
iliinIl.. Te bekomen bij deu h~er BUTlUNS, DE Commiesa-issen van de MUnICIpalIlelt
.l- y!pj.in. '.' .all Malme.bury zulleu op bo,engelll l<iell

. datum do-n ..~rkoopell :
DU TO lTS' ~ 10 EHVEN aan d~n noodelijlllfn iogll1:J lot

AAT LO.GIV, SHUIS' i de !tarl, bijeoed-r Iloed gtieeen voor eeuige buig
l) heid of Handel,ptabl s.~m'nt.

2<{ HOUWPERCEELKN san deo Noordooste,
lijken kant vao de Stad.

H. \"KRCU ElL, Stad8klerk.

VAX
, Vendu Kantoor,

LadinJr Plaats, Berarivier,
SOAlIga.lulI, 1873.

;,. J. C. Stephan. Vendu.Afslager.

If Bum),
Uso ] lth
(heat and

PUBLIC SALE
OF

VALUABLE

~08, from
suudries.

Nn. [,6
hoek der ; Loopstra.a~
ha pstad.

~DF.!" en RnQHSn ven ~,iten en in ~ Me.lmrsbnry, 19 Augustn', 1873.
Sta,d lI-n i" boven:remeH ~giellhui~ alle

elijk~ I!"pmakkeo.,tn g,rim,~ .iu den tegep Aan Transportrijders.
jke prij"!'D.

Y J. A. DU TOIT.. ' .
i ' . , i DADFJ,IJK TIENOOnIOO Tra"sport Daar

rw~rrle Lel'raren en Oaderhngrn, dl~ I de DI8ma.nt.elden 'l"oor 14000 Ib.
de ~álls,laal.d" Synode de Slad lullen bew~-l DOE XZOEK BIl
zq!I~1I In bo.e!lgemeld aangt~ .. m ge1egl'lI . AA.
i,ehit$. een aangeJ:aaw te hui, riDden. WM. lIcCLEOD " Co..

lena. As-
hnmptou.
lolloth.

ollt.tna&,

, .
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I
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wen8cbte hiJ den hoogen gut en Zijner ramil e
een goede reUl De toast werd onder luid ge
JUich gedronken

De beer llolteoo dankte het gezelschap TOOr
de hartelijkheid waarmede men op ZIjne ge
rA>ndh6!d had ~nken. HIJ dankte ben n et
alleen persoonlijk maar ook zoo te zeggen In
zijne hoedanigheid als eerste MlU18ter omdat
men hem de eer had bewezen van hem twee
zeer belangrijke werken 10 te laten", jden op
dien dag Toen h J van Kaapstad vertrok dacht
hlJ volstrekt DIet dat hIJ zonde worden geroepen
om eeue zoo belangri] ke rdl te spelen als hJ
heden had gedaan oe Ingezetenen van Oost
Londen hadden Uit Z.tchzelven dlt denkbeeld
opgevl\t, de Regenng bad daarover beraad

J

lI~gd en ten eiuda de noodige schik] ...ngen te
maken had ZIJ de behoorlijke ambtenaren aan

1""'l~r"(llLl.a gesteld om het voorJpt. Ul~e werk te vemgten
dat heden op zoo bevredigende W Jze was gt;
êindig.! Deze werken zouden met alleen de

j kolonie maar gebeet Zuid Afrika bevoordeeIen,
1 en men kon gerqtlt var; de Regenng ver wad ten
dat de Regenog alles wat ZIJ kon zonde doen
om deselve 100 snel mogehJk te voltoo jen (toe.
juiehingen) Het onmiddehjke voordeel zoade
nMuurliJk door Oost Londen worden Ibgeoogst,
alsmede door het omliggendé land docb voor

I zeker zonde de kolonie in bU.r geheel op den
duur oo'!Jeldl\{hgd worden door de werken na
derselver voltooijing en de geheeie ~nd
van zaken zou daardoor '!Jorden veranderd Z~
zouden ook van het groottlte gewigt zIJn VOOrde
verdediging des lands LaDgs de geheeIe kllBt
va.n Algoabaai Daar Natal WaB geeDe rrvrer 1,QQ
gescblkt 'foor eene baven als deze hare hgg'lng
WIlS bijzonder goé'd hot was de naaste weg naar
het bineeuland en moest m den loop des t jds
nit den aard der zaak de plaats vau uitvoer
worden voor de prod nkten van een )ritgestrekt
binnenlaad Ook hadden deze du.tnkten eena

IZloel.I!t·'1digte bevolkIDg en een bijzonder vruchtbaren
grond, zoo vruchtbaar dat men als het \\ are
slechts 10 deu grond behoefde te krabben om
een bestaan te vinden, Hij de spreker was
hoogst getroffen door het verbeterde voorkomen
der Inboorliagen In vergelij king met dat het-
"elk ZIJ hadden, toen hij de Iaatste maal (in
184-6) bier was ZIJ die de mlanders steeds van
nabij gadesloegen merkten sulks misschien n et
zoo op als ZIJ die hen van tiJd tot tijd zagen
Als een middel tot 'fl!rdedlgIng tot verbetenng
en voornamelijk tot bescbaviug zon Diets beter
kunnen dienen dan de beden mgewlJde werken
en het verblijdde hem dat de Regenng thau
door den vermeerderden Toorspoed des lands
en de toename der inkomsten 10 staat was ge-
steld soodanige w~ken onder handen te nemen.
H~) hoopte den dAg te bernen waarop de r t-
ptrekte reede ala hei ware een onmetelijk dok
zonde worden dat de I19boonste schepen ter
wereld EOU kunnen be .....CUll MUlsobWln zonde
de hoop van den TooTZltt.er dat hi.! de Prem er
la~r van Kaapstad k9IDende regtatreeks
binnen het Buffalodok sonde kOlDen nog eens
worden verwezenlijkt doch de voltooijing dezer
werken vereischte tijd Men moest gedn d
hebben doch de Regenng beloofde al het
mogehJ ke te zullen doen om den voortgang
daarvan te bespoedigen HIJ W&II overal op
reif met groote hartelijkheid ont ...angen en te
King WlllIa.m s Town en OOllt Londen voor ze-
kelf DIet met de JD lOste HJ erkende dat b J
met eene ~r(>etltdrlfLwas onthaald die hem ver
ras~ en verblijd had Het deed hem ook geD0ellen
zulke 'Q,JWrukklogen Ta.n vertrouwen IQ het
MI~18tene te vernemen en ZIJ konden er op
re1ó3nen dat alles zou worden gedaa.n wa.t IDet
billiJkheId van een vertegenwoordigend Bestuur
kOIl worden verwacht (toeju ch ngen) No. nog
maals ZIJ dank te hebben bet gd voor de geest-
dntt waa mede op zIjne gezon Iheid w SB gedr9u
ke~ g ng de Premier onder oorverdoovend
gej~lIch 7. tt en

Het d er lx>gon juist te zeven nre en was
Ri'gfloupen kort na 1U nre

KAAPSTAD ZA11URl>AO 23AuaqsTus 18y3

PREPKllEURTKlI' or lofOROI!:~ -Groote Ktrk
OIorgp • E rw J 1 ~~a a s I< IIl1elsch, Ilr Rooert
•• n 9 a- oolis Dr H b tso.e N en "6 Ker~
mor~.o. Vi S eguiau Z"udailiIChoo
mann

) lE EERW BERBANGII, .ro9ger no R chmond
Eal p mot ren RVO <1 Ill! h L Z rt gelit cut In\~
Lnug-st nat pr eken '\

nB HEBR J P Pa xcs II gemllgLlgd te prakhae ed
Il s ".oee~beer n d zo kolenis

Qr E~'i,TO >lf - De beereu J P Be tram en
Cb ..r+es Brown W'l)rdengMllo~n d als landldllteu 'foor
del \\ .tge~6Qde Raad

J)OllDIH CBr - :\Ieo logt dR! de heer Br.dfi Id d.
embll(. oot Ya de he-r ~le runau zal ZlID ala
ve t 2·n .. oorolJ,!'er van d t d .Lrtkt n de Wetilevonde
v erlrlqerlog

])R POLrcJF. -\'en ~e~t d.t er TO strekt I!'''t!t
glO I be aat fOM h~t gerucht dat de h er Loef er

daar meldde men op denzelfden dag bet

heer Molteno IS JUIst teruggekeerd van
Londeu om bet banket ten stadhu ze bij te

Do ceremoaie van bet keeren der eerste
en bet beg nnen met den zeebreker 1S op

heilspellende wijze afgeloopen Oost
nog noo t zq}k een toeloop aan

Er moeten tusschen de 1500 en
menscben b~n geweest zIJn De eerste

sode werd om 12 uur mtgestoken aan de zijde
van Panmure en bet pnbhek en de process e
glDl1 toen Daar Oost Londen al waar ten 3 ure
de éerste wagenvracht voor den zeebreker met
groote geestdnft nitgegooid werd Del avonds
was er diner 10 het groote pakhuis van Walker
waa.l- 120 pereonen aanzaten Op den gelegen
heids toast hield de Premier een kapitale redo
in a.lntwoord, en ook de beereu Irviue Webb
Giddy Spngg QUIn de Wet Blsset Lester eu
anderen voerden op bekwame wijze het woord

PATI!.Il 0 HAI1l1! le ert mn gan avond Z Jne
.lerOe preek over do b eel t bl jke • 'PD ~r "(je dat
de Eer .. hesr on, tOFzond N.tuu t jk II< I er ooie
mlltl1fk Il IU DIet e"~6 kollekt- eu Jol wel va
III 'er te belat" bJ de deo r bl] bet 0 kome I

lIg I1ITI!RSTF.S RAJ[F.l'f ELKA'iDER -Onr!pr d~t
hoord zeilt de Tra,~flaal Á deoeat« -U~ op.olglf
"'.D d-n heer DIl'ge" &1. Pred kst t t. HIiDover
18 de Ee w h""r !daral8 .oen der klJ1e~kelingtn !lan
het Ste lenho,s.ehe Sent&nanurn

BEIDB p ,ULEMKSTSH1JUl!.lf tIJD bl Jketll prokIe
mat e8 In de Ga3.tts laD g stere qntOOnden
Rek ... t" &Ilnk.ndldatpD voor den Wetgevende1l
Raarl alsmede J u n~ ant'iOOOrdeD toestemm ng be
he sende, mOetl!rl.66 of op Woeosdag 1 October
worden opeezonden Il& eten K,,!onlalen "ecr..,tar.

Ds MABDRR, van S mCDuta i R P n euw b roe
pen to, predikant zpndel ng end r de kaffert te
Witz .,.t.o~ In deo Vr ]sta.ot l\I~D meldt ons rlat

l. al neemt ZI<dr" het beroep ook aan il J .llne t"l1:eo
",oord ge geme8Dt.. nOi 10 d. Synode tU vertegeD
"'oord gen

SoHEaS~'T OoST -De CourallC meldt dat een
"'olbGkepde Eo:o:",sehe boer 1Vm Goer gena.md
Dab J bet dorp woo acht g 8 In bt'Cht.nll g('nomen
op de beacbn d g Dg "&[l 'ferval80h ng te ~ebbeo ge

BJ het voorlooplr ouderzoek: .cheen het

Hoog Geregtshof

(Voor Regters DC? 'JS8en en P, tzpatrick)

DONDERVAG 21 AUGUSTUS
CONFIRMATIES

Veracbeldene rekeOIOK'eD il: 101OIv.nt. boedels
werd,n bekrachtlrd

Re GEORGE WOOD

De Prolrorenr generaal deed aanZfl.6k om de &In
IlIoeI! lig VBD den h.er Stone om de boeken u. deun
ib80hleoten

ONTHEFFJSG VaN 8ElrWESTRJTIE

.. Op eeuoek nn den he@r M de VIlliers "erd de
t:J;>edel ... n C A :\1 nna., on 0l' as topk van den
heer Cole die Yab N J R. tI a van aekwestr.t eon
beTen

JlYAN 1', ABaAlUlIIS
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Den "Ik bad oQriproohhJk
OostehJke D.. tn"tab~ doell daar
vtneblldeo wm ,eappeUeeni
kureut gpnerul ~ op Toor
kaas Color !DeLad yok.,t TeDoont
eter De aaak gold ~'D elaeh
tlCb~d vergoedloR w~ Il t
.talld .Ilneren ••a 250
schip LazZ1j W~, .aan ..
.... te Londen ••• gEtllCheept

H et l'etul~o" dat! voor
of......lerd wHd 'MO J4e1'IleD
dat het IJs"r ,,"g vemo aL WHa
zout ,el.d.m WHtJl Jd d. roe.. t
1I1Jb door zout bof'tD h.t IJzer
u:p«t_ ~rkl~o dllt liet Ijler
foe.tand '11"" g ..laod Eeu llil ner
r....,. aall t IjZer k ..a UI I gll .. e at
boord ..._ gebn;~l mnr de ander aa'."'lrQ,",_
het z lit op bet IJlIII' bsd ZieD
fiObao1e dUll _0 OOoz:d IDDeaL

ladll gbn ..r was m ilell Kwonen
.<K'deren lil g~~ orde to aGade
"'aren IInt"aoleo ADdere eetulgeD
d. fI.t fJzet' o0gerlt~pbaar "!la
w.. ".gg~terd -Voor e Ml"
kap teID ~e,klaud. dat Ilet
liJk W.I Keeeh ....pt atgeZCIl11erd
C. l'OHt w.. te het
"mek a&D boord .. u filt 8cblp kOlll>el~de
Ilaar eeu "arID khmaat en dat
_t ~ft, HIJ wilde eeht.r Diet
de re- at Diet bo 'l'e. oorzuk ,
D. Hannmeftkr .a"
JO h.hoorhJ l~ orde te

De l'rolo.ureur-poen.al "rQrua~eml~ride.
de wet ya.. IIO!.
aotwoordehJk liJn vOoJr de gnolAAo vao .elf. de
ell.rollnsie ,allltigh Id .uoDeotw.~, dat vul,.,_
den l.dlDcbriel bet lJuor lil behooiilJkClll Itaa~ W&8

"'\aan boord ouh •• ,;~n ~D LU ony.rkoopb~reu allu
'It'I8Dd l'Il d.t dit scblpper ge.oIK.lijk 'I',uantwoor
dehJk wa. VOOl' de IiClh&de, tel ZIJ bil ion beWijze ,
d., die schade viel ender d•• x""pheu ,,, .. at m deo
l..dlngbrlJ, al. se ... ol. kn~~eT&nU Dat bewl)S
mQ;f8t de ecwpp.r leve en E.u der exo~plleD w ••
• DI.t v.rantwoorddIJ" ,oor I~kialf!, b ekeu ot
rOMI" In a twoord hierop Al.ld )aIJ ""nkn.
.taaDde datdezeln IJleCllaal !D~ J JD gepleit, eo
dat bet eft'ect. daaJ'Y1Ul lelfs dan m.ta anden sou
ZIJII. das d.t de ~I cher DI ea1; bewlJ.eD dat
c. roest ".. vernoillaakt door 'a '8Cblp~r. nala
tllfheid, ID ~l.. ta VaD den echlppe. da1 er l(6t>ne
nal,UKbeld Lo. het lpel ".. Der;e ~e.Dlng leelluid
het bt'Dde door de .. ba Ing vali ernl" EngelllCbe
u.ken tradltte de ad 'I'Okut tD bet b,eede te be.
IClOgea dat d. kapitelI! I let 'flin oala~tgbeld " .. VriJ
, .. "letteD eo da.rum Illtlpr.ak I~U helll woest
geaobledeD

Ad .okaat Cole In.,..1Il tamelijk wel onree'f, met
~n Prokureur g..nerul ... t de ,,~t ~trtft lDur
""I ..ohllde b.. re~kehJI( de (elt.lI. d'+. ~ar hIJ Uit
l~ dr Ilwne D~ah .. bdd tL.&l'ItkldeD

Hel bof aam de uItspraak IU h.raad.

door de bevolking
monstermeetmg ~ I

dewIJl op dien dag d~
Vt1Ir.W()Jtpen, eem.g kaudldaa~

dOOT eené
m den lWULd aan ~

mCllzolïlice wettige middelen
teC!'fltJlÓ'€,w ••rkit_ en dat de verkiezlOg

soudeu verbinden, de I
ConstitUtIe te voor] I

verzekerd Daarom me...O,~I·f!b-
met de liefde voor I

......UIC'eO<Jrelu wa& de ulhl
ooveugememe resolutie belpen be

deelt verder mede, I
an alle opzigten het
waardig zIJn, snllea
de ingeeeteoen wor.)

Zich r;llet te veebinden 0111 I
_UUlU"""'" te ondersteunen totd;tt de

Jl:ll!niUluaten volks III het veld ZIJU gebragt
..v"'~71"".a lYeW8. welk blad de :&geflUll

"""",;,p',,, en dun heen on~ersteuot maakt Zich
vN~lilv-·."7<.~, het manifest en raadt deu delvers

eens met de Qon8tltutle de proef tet
daar, ofschoon ilJ met alles WIUI wat

m~inl!lton wecschen, toch daaronder lets good8
tot stand gehragt,audlen slechts dil

re;:tiJi'~I.nu~n tat led en van den Raad werden
Het Lmd zoó~ dat de heeren Green,

en Graham, de ~q.ndldaten, die "laag-
genoemd worde~ even goed weten wat

v,"hhi~ltt IS ILls de z~aamde "mannen des
de heeren D D Bncbanan W B Samp
o Leary Eu wa~ de liefde tot de TrlJ

Mldi@btetreft deze zegt de News wordt D111t

"'[lgtjI8,~n'JIl.Dlll.lj.r bIJ alle mensehen eu
Houdeu de Duitsehers mLO

VTIJhel>!dan de Éngelschen? WIJ ge
zulk8 niet en wat meer zegt, ZIJ begrij
even goed als de E~gelschen ZIJn Diet

u014-J.U.:n ........."u even goed bekend wegens hunne
tot de vnjheld als ite Engelschen P WIJ
het aan hen over !deze vraag te beant-

wóorden_ I'egenwerking der Begering maakt
UIt der Dáitsche of der Amen

philosophis De vrijheid die de
van Euge\IJ.nd Amerika en DUitsch
uen IS de vrlJlield dLe het mensche-

Ile8lllCllL geluk en eeqdragt bezorgt
vertelt nog dp.t eeD boer die het
gehad een dUl.lllant van 94 karaat
den volgenden 'tIlorgen ID Zijne

zat en het gra-ren van zijne Jongens
Een delver vroeg hem hoe zlJue
W,U'CD~ HIJ !\Dtwouldde Ik het

gek riJ lIIe Wat vroeg zIJn buur
I Ic w il de broel1 heh yan de een die
gekrlJ het, aDtwoordde hIJ

)lIJ un NOD Ik !Doet om eerwaarde gloo,
liet 008 daarin niks bilload.ra nl.

Nou laat Il van on. perdlbot praat, nOli dink
wurom l.t KlelD Kl... me hê"tin IUlDn&l "DIe
perdlkIDt., .. holle Vlf dIe ."anyol!t p....ell: net
preek 118ooi leeraar HIJ preek Y'4!rbulle !'efts
plat ea porbeer OlD zoo die .k~1a op te 1.1
Bijbel te '"'r&taal Elk'.o leerut kan
pre..!It om VIr 011. m.eWle te lat vtrata&o eo ons
- oplet ma&l bie Uet Klein XI... ,"1 b.eb
ou .I.octer ma. k n.

LJ' IU~ln Kla .. net ~k o.n 114'0 11'8" om
b... 1 om 'fir 0' • Wllte "ell" eeD tets in dIe A
kunle taal -at hIJ eelt te m .. ~ Ik dink
OI"n .. Eel I.. en JHIIIIJzei UIt die kt- L. b I en
bIe .. eer 10 die It.rl< kOOl •• e Hoe h t dil
KlrlD KI... geldwk toen dl a d"r kerl I
k.rant I'n Ye'si" UI die eva 'lleite ,,," Johann
die Afferkaabl g .hlJ W8 het J Dit IJk vrr

Ihanja 'a spotte DIJ zullee d s- I~ WIl me
KleIn Kla .... r<>orae.,1 '" .I_ar Ik Wil h"t mar
bae la' dit Wir IDIJD se kl Itk en Vir ban).
weer a8 did B jbel In ,IJ. Aff'rk.ana 1.1
"ea. Ld ~DI h._era he geit 1nl ""''',''''r
noodlg WII+8 "Ir ander 'hnge bol tee b I voo.
lin plau nn II die AJferka.1 I klU! onl die BIJ

l.-en beiden 'Ijl) taal lat d Ilk wat UOi ui- dl-
h"t Ol.. En Ik dink wat og die m... r bete et.
!KlelD Klaa. kan 'D "'n m•• k om d,~ geit re k II
lO!!auwe bOlt !til d re te lal ond~ Wlj< get-

I Vt'rgrwe 1lI1J, aa Ik ... b lat, a. DUID Jan en
Daeie Z 0 blIDJ" uie k.rHDL Ir~8 Id dit ... 1 'VIr h .. I
!eD .Ir ba. le Ol~pr m.olO6 yet! b~t ..r _ ... bu I
blluder vat d e AfI'<rk •• use taal IQ dIe karallte I<

Als Ik ee ba Jl! t Jd be ". hull .. om k.r ...n...,te
iclau llil Ik ook betfor ~esk IJ .. e bel Ik. .kflj"~ '" k
tDJar &0 88 hulle lit eb p.J. b.t Ik" 00& maar en

rrlDe

•
> Gemengde Berigten I

all!' der vekAzngt'u ID d ni
~1z.aB '''!Ct I~ &"(l-$WlJ,.IgY Z Itttm{l 1

lie h ('r \ bout ~I I lt t J " std Domo er dr I
XIX I::h~cle dat de E 1. _r I gil. h.d alfnhevo en I

,~ va dl' verkleZl g.u le 0, Ih ud ...n ..n o.r hIJ I
.. lie r., leD 0 b.efl Ow te gc:oluO.~D tiat dl" ra d
,etroDw 181(.volgd l)e geil ale f.D liet nun och JIILI
(lal d 0 nangenamp .na lereo va d ..o 6peMl""
eorrup<l7tde lt van het l<»ru;e ~. oor:.ogw •Ol( • Iet te
~ebfe -flCe •• rd 0, I .U ... 11'1JUJ ~ p".._ md ,I
ko (,tooten olltr den Rlj" UI ~98 lJ4fl maar ook",t !Daal UI ..t hiJ alch Ol~t deu gut'<leu wil t.vreden I
.tel1en eo ZJn ze~elrt'6t over d. ontbood Il IC I
(J...lmar en Mu b use ta .lUd geD w.t re Kahtm I
J.am~r eT~1l .1. vro Ier B JU Jubelto<Jn over de I
)leld~ daad Van N.poleol> I Z On bJ S .. rblucke i
lilJ ge 00(1 dil het ge/~ lanrl z eh &al het ..dYl~. I
",r LIgue b.et, g.,b U leo Het E I bern .'" wel
Illtent 1II000IhJkra len I dat gelo"t k 'l'vlbar el r
".ot ande.-.,n wet~n m.t IIltkerb.ld 1Iat 1018t h.t ij

om~~k.~rdl! Itedt plaKt. geba I Op lichts -e I ge I
lutzooderlDgell Oa word vH ..l aa I del 'erki ..z ng 0 t
lrnod Ir dt't'l(f'uomen op ve e pi a'kn z.lf. leTen
dlger dan OOit te ... rel .n uleta Is dUldehlker dan
dat de Ult.rlfte III kerliJde der ra4_len, die 100Z-er ;
veor ....ne algtUl>e e OuIbou<lll Il ]'t:rJa.. b .. r I
.1. ee e demonitralle had aan4!eprete., een '0 il."en I
liederl,&.ll he.ft reieJeu De Eh&soer I 1('118I" 1
dood Z J kan aa. begrueu wOflJ.n en dat tal I
l!eb~Dre. zo der re II{ pr. ... le·,j Jke ~r~moOi. i

eel e dood"envolldls~ bu g .hJke begr ..fenls, • mor~1
'fens ten 6 u e zoo ....elit Ila.,. t bart ".n dab pre-
""ct •• n Lyoll A we LIgIl" I f( I .t rdl I I toelt we
eeD g f. e D met"het ~ clmf .1;1 'tMrJ a.m v"J.
~"dLtJ,g3 man:e Dat de -E1"'8 "00 t.... Old Du tscll •
I~. d \\ Il -erbonden z JO ~llJkt ,eno--If uit be'
ro-sulhat der ver~ el: ligen I "'wel In d~b Bo ... u
&la lO de B DedeD E lOa Jlier~e,. be. lt pok een
vaD die .tanJ)eI pl.atAi ~eba 1 die TOOIp~ld waren
liD nacpOOtg oYeral ZII maullen getolen dl. he'
.elztJn de8 I.ndl op den v orgron rt.lI n en gren
beb.gen 'rl d~n Iu po lIeke ).Itopleo H"t k.n n
~utZ.18t~ln be It &elfs roJn 'l'ertrullweo g6lJCbo. keD
"an ef'D'. die lD.lII en d e mt'n ..r no~ • 1.1Il11d
fireemde lndrJ"g~ ..a Do m le den Ob<erfor&tcr nu
:Bo uugeo Van cle 3031 "Id~&r' IUresebrl'Vt'u
~llZ rs werden l-S8 81~Ulmen ulfl{ebrachl "ga.r
qnder 1643 ah:oo de Vu ft r~kte oll'e d"rb~ltl va
bet gebeel kanton op b-m HehelfJe geval beeft
.Icb te Hu DIIlIl"n fOO ~"JaaD Op pl .. ta~B WIllIr
de d el eml 19 ft O'lr WIU zal bl,t 'e lO ... de .. el
bIJ (le tw..aoe atemml g .0 den In~.ha .. ld Dat
de erltle Ing le Col. ar roud lit ge~ell: I In dl1l~eD
'I\Iel log,. kei daar •• n dal men II et ft i'J le met le
p&rhJ orj(1lOI.. he wa. ge ~ed gekoditn en P .. u b t
dUft nog biel eenl waa 0 er Caodln.leB En .... t
~iihlbauseo bet",ft )~ tlur beulICh"" lod .. tiaa
ou<er.ch Jh,beld IDlar do I' de dUlop g.\OII!:J ..
.oe II ~ D der u tr.moutlluen IU len de kle'''111 .. r

te vermIJ en I,.·ter II! ,oilk "I'or d heMlIl'mrolOIr ... 1 J Jn wakker gMehud
and ra WAf8 1 J) LIJ" V r ml) lat KIefIl HOE bet te \I .. rklreb er ned et.Ilt .... te. "IJ nog
oom Jau bDlle gel~18 "e. n man wat. e.q "et maar" alle j.,.val d u dIe ..nkele U Z. DJ"

meni on he r"'fler afdrijwe In plau I ringen g eo arb enk _an bet ~tr;"'"en Jit r... u t....t
"""'U<lII" en bOlD te reilde f; b bJ "'lg u' Ên I .1 e g VIII ofaa.t bet asl il t , Ik h ..rt

In klip lat Ik bOIll maar ID (lie w ..ur o;ekoz J] ~I daarmf'de over de "nth,;v,dl~ uit ~~l
Is hLJ met e~o, <toot Zoo Wil KIellli bH .eroordp ..lend 0 DIS Dltl(rapr kei Het V Ik
op.oedl lt mlllk I~ ka v KI~l .. I n et pol t ek dool t In In""j(ende~1 met de&e

t\ IDlke bewljse Dujlm ho< J. al'" 'ferkle'lngen II het Pen nieuw tijdperk Illner I"
hll loek om mot 0 I te fII&IIk Il J a.. lt 'ChL de 18 Ing treden"
'f r d e arme !DeuS; bl) bul Q li t U

Bnen ke->r die raad gee moet "le meer
la me de IIe<:e iloé1]1es I.at hulle tog _ D total~ .Ip k'e der expell le nAar At"h n
l1.s•all@ opeet die gUli& de IS tog n~g be8tm dUIt 144 (ffi leren ~n 34~fl n bderpo Vdn
e mens zie I no~ mar liler en <laBr ..é"

k d ze z Jog .U~II " 1 4 offil:~ en fin 6i ru d, en
en die sp I ka e 18 tog 00 evel) G ...o .1 werden 27 !ê!fficlPteu en 411 m odel en
o Klus m et V~fllgtig "eea Ik zal Het p~ree taKf\\' J' ..e, les "etlr.agt dus Wat J

luik. b''''lJae noepl"vI"---J'-bet de an i,~r "eer Vlr mlJ geee h Wit "esT't~a"f"l p hetr ft vuor flliolcteu 2 -6 VOtr
II wa~rom laL O. JDlml. lO.' slfjB ~ llierpn 1 I'd "Bt ds gekwl1ut8n Ba 'g'. '0 r

I b d 8 oerlat en ",en~ &0 mak Ijk lj ome eren 18 7s '0 'o~r Mn Ifreu 12 percent
a knm Degel erae mense z h alr?'1 - E.ne dame wu en~e le Rr18tol In En el .. ..,d,
le Holl ns DlP Htille .)8ak n h of dil bieboo ('Dd.. tot eeDe fktaue .. 1J"e t.mlhl' eD een U -
goet Ho la08 te pr.at eD dla nl "''''Ar zwo IJ Ir: _er r og hel: !tpode heert Ol I. a • e

bul. I le Hol14nl ken DIe Ilol;oe h nd gellCho ken aln ''''n J~ngrl 0IC UI de 1.l:e ....
hnlle .ers tOO gc:oseb ~t dau mot weD. I klasse dIe tot no;; t ~ n eta 801 .. , h ",ft ,..daaD
lat h Ilie Enge 8 pr.at En •• ~ mei!}! dail de wl_le ·a t- nJtu !(en lorde h "nll~ ))"
g ..ls ken DIe b u dau moet III ma. v r ef damt w.. nau h ..t hl Jkl ge,.. Olt dr uu Z 0 ti r

Hollanl lot ho le praat En dil Adler I aro en In "r. edICt h.t.o'kte '!rIJk d r etad til
8.b die mtest r ,;at vir bu le so aan I:It'z",k ..n R J .er d~l r hazoek.en 001 m<J tt. 'IJ
dink dl8 vir hulijl oet Dood g lat die d-f8 Jonkman s mo. er die ee lan~e I lt) I un het

le AIf.rkaa."" tul g~dl'1lk "ort Uie ZIekbed ...as gekill .te d en zy ",pra soo getrIlfl'en
ook lat he rede I~ lat blu Jil van 00. door de h .. rile .an de Zoo 'oor BJne mOtde dd
so • g Holla 8 waat I" 0 rl at bulle I Z J 5 I >orllJk op I f U ,.rh fti _erd n .. n ehlk
fha kt Ijk Is l)Je koopID' 8 el dIe ht-m I art ...n ba IJ &AnOOOd D. ge ukkl,e
bot bM e noodtrg d., praal I uIle br.o d gOrDtelde n t ....r da. uve tI eo of acblt el

rt Oom vOOr elonte oa .D UU lo kblll zomp lt en "Jne w d .. he ft wier hdJe ha...r bara
boere kom k aar. pO JIS I e vrat OU<I fliOl t p uetr·kkl en 0 v ..",den d.ed opofl' rd'

100 t nie og er kQm Dle I"t bu le Irl otnlrenl d.rt g ar.u
o he g e~r "ItcrI olll built g lt en "gter - \ 0111<18 d. Pall Mall Gazette bppaalt t met
sel!' .. , bull. ~praat K Jk m •• I deu S Iitan van Zlt-a IbAr getloe. n trae a~t. dat de

die Uakasvn Oer d e hot-re De me" t..r do r'roer Ti\n ¥lu'I'e ..... r dea ::>llhanB "Iondllelól~d
perdlkant vao L~ddJegrH nr uie Ma.len I 0 mllJehJk ,pr oJen 18. d.1 .lle slartlJlDarktQn
geseb bet "'Jn 0l gebenn .n • le vrljcelat,n 81,yen on~er e
Ik bet n e bA"J~ skoollltgJlsn DIP nea rile besch .. nl I( d r He~en g K Iteld ZJD De:Su lau lt 11

• wat bul e buor te ak.am lat banJ,a wnd~r PIlgen 'e'~ I "n d_.ng tol de 0 dnte..ke.
nil! Eng ..ls ken le en tiet '0 .n n HolaIl' mng \"an t Irae ... t il' J over£'egsan daar d~7"
Ik nIet banJ" gel"",r h"t DUI maar Ik Ii(lt RIMA A lIad ~p ~ n 0< It.nb lie dd er z eb 2ern 'Ilkel
hoor: boe lat ODl! pl'rdika lt Vir he opv~ Bnt eh oorlog-eh p foor Zaozlbal beYond 1.
800« bulle 8~h Ik het boUl hanJB Jre;8r ijn acbe Conlul ha" de ltIed.,,,erin 1/ DI g_n 0 d~
dat 0 • volk tfle dal) koppe lil m. hul1~ 'Uiden <an I: n j) lt-cbe _0 Amenkunscbe ambt
ne geleer DIe ~ J "IJ' onB daarop ~oooteo te Zaoz.bar W"I UITe dat t tract.at
boerekIll iers Kroot bleQt .,r die mU31,f!t IIt'n Il n nn .. I bIJ deo Sulran ha 1 PP e .. ~lrt bad
lAt bulle g n m_ I'f g.bot h-t DI tijtJ I Z H 1 te,ende-- "0 dr K rt lJ 1 VO r""men te
I... r HJ lt t banJ" ke.r daa"a !H~ ken neD gej(e eu om 10 t vul:: Id Jur .eu boozuek

bIl 0 ze boere yeull wnt de ~r"lI.Ilrde A:an E g and te [ir n ~ ~a .1 wir n~n ons ver-
gev nt wa t HIJ 8"~ dIl maglaft mobL I Heal je ran de I a .. tan.gh 4 eo t f nRt lame du
ge8i'h beL Die ('Iteta loop die aaot... Solt. 8 en • I.: be I 1"0 I ... taoJ In IJ R k
11'11.1"aam lat die 'uurftrale 10mmar i) I lAat t z eb III-t n hnn n dat 'r la tI e gedee 'a

dIe .a aan En banf-l s1lke dInge pud ra, dl boo ch ""11 cl • vfto.md lu IL

/;:"
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DB ELZAS

COIUt~SPONDENT[E.Nieuws per Teleifa.a!
R'tELLEN ONS NIET VER~TWOORDELI1K VOOR DB

pEVOELENS ONZER CORRl!SPOND&NTJIlN -RBD 1

PORT ELIZABETEL
De A8Sllr&ntJ.6. en Trustmaatschappij 'Gn8l'

man' hield WoeD8dag hue l2de JaarhJksche
biJeenkomst, toen een zeer bevl!Cdlgead rap-
port werd gelewn, een diVidend van lOs
per aandeel op het opbetaalde kapitaal van 30s
toegekend en de groote som van £5000 op
het reservefonds geplaatst werd

Tclegra;pl r.egt, dat de laatfte gunstige be
ngten van Engeland aangaajllde wol en
KdomaJe produkten over bet. algemeen der
plaatseJjJle mar~t veel leven he~ben blJgeztlt,
t: I dat ID alle departementen et'n v~rbt.tenog
bemerkbaar lS Wegeus de voortdureDde
IIChaarschte van vervoer lut hee BJouenland
teogevolge der dr60gte 18 evenwel ID dell laat
eten ttJd becrekkeliJIc welDlg wdl ontvangeD,
doch die peroeeLen wellce uJn aangekomen,
ZL)n gereedeliJk gekoobt tegen b~geftl prIjzen
Er liS zeer groote vraag na.a.r wol D&II.I W.IJ

gelooven om aan de vraag ID Engelabd te vol
doen .Met A.menlm 18 niets gaaDide. A ,?Ora
baar UI IQ de laatste dagen meer gereeJehJk
verkocht. In vellen 18 veel verbeterIlIg Ouk:
hOLden ~IJn hooger 1U pnJI Naar sLrUJliVe.wreu
w~vraag.

GRAHllt STA '1

SfELLENBOSCH ORGELSPEL
S elleob050h 21 Aug 1973

~eet EdIteur I-lo uwe uitgave van Woeo.dag
I I zltib W J eeDe parAgraai medegedeeld van deze
plea, wa.no ollze geacbte orgehat eu CO op de
ollta.~ltIbart g8te wIjze wordt aangeoallen ED
w~"rom eOje al I Om eene DletJj(held eene nu/,be
duifletide Inetlghetd-omdat ile schrijver m~e"t dat
tiJ Jte.iI muzl\lIr. 'Ve,st •• n NU WIJ Willen DIet tdtaal
ooCktjlfben dat er nu en nan C') eeoe 'fHrteetde Doot
woM* ~lIgeJ(eyen maar me;n moet tocb zoo nBauw
udtJe)!fIIet &IJD Ulaar deo onden beer cum ruu
Iuer ell daar wat loegevel1, daar eerltgenoemde
reeids 1'lJf 19 il ZdtJg zomen acbtpr d.. rUl( beeft
eo dus niet meer z lO goe I van 'geugt lt en lutst.
ge,oeqtdeD van geboer epelen (teD mlDBte rooo
al. de IChrtJver Ol I Wil "IJS makel)

~d BllbnJ .('r me. t verder dat het met de scbold
'fal) be"!; orgel IS dat bet 1100 .1ecbt Raat lDet het
.pt!ileu, eli OlD dLL te bewlj"eo beroept hiJ zich op
wat 2llbdalt I I Ilebeo d II -dat m.D vergeteD he ft
ont dtn laatsten regel T.O e~n gezangvet8 fe lPillen.
Ik fdenft dat m!jn dIt 81ecbtl voor een klem mlSVsr
ata,id OIoet b.schou we.

\\ J bebbeo .ernomeo dat de bet"r Rredell de
bt>lw&OIp orlo(elstemmer biOI en kort herwa.rte

Een I:eer ernstig ongeval L8 deJi' postkar van
Aliwal Nool'd en Qneen.town <lPIl Zondag
overkomen waardoor, vel'8Ch61~e passagiers
erustlg ZIJn ber;eerd

De staJaklok heden van de Kowi. aange
komen

AaDStaa.nde weelt- lmtoenteotooDliteUmg
Weder zeer droog, het lijkt naar verande

nog
MOSSELB\AI

MUSICUS
Stoomboot Zul" gtsteren vaD Pori. Elizabeth

aangekomen en der:zelfden dag veri.rokken
Paasagtet"8 voor SouthamptoD de heef en Mej
B Pulvennacher, de heer eo Mej M Palver
macher en I) kInderen, voor Kaapstad de heer
.J Madie, Jongehr Mudle, de beeren E de
llirillac, Morl"l8 en Stockdale

PORTER

bloemen en ecn weltg gewas
W oe4&dag (eerglsftlrcID) ODtvlng onze Veld

kon ct de heel' Burkt! eeoen brIef vali QeT
"Mag traat van S":prwgbpk, dtn 1eer L il yes
bern n eldende dat ZE~c de G li e I ~ur op
den voJ~c den dag te B~)\\esdDrp 7f' I all crc
en onmlldel Jk dM~QP wilS het g 'Iheele lorp n
r~p en roer le GouveFlleor te U wesdOTp ?
Omogel Jk I Men kon Jl t haast IIJet geluov n
D cl het WilS deS'nietttfilLO waar en men be
sloot zoo ver de tiJd zolks toeliet, den naasten
boeren de meeste W~L van ID ma!tJeshUlzen op
hunne UItlegplaatsen z'lln ZIjner ExcellentJOs
nankomst bekend te makeu en hem op
Arkot p de plaats rvan",~ IJlcm den heer

Cornehs van NIekerk Il( te wachten, teu elode
hem va.n daar naar het dorp omtll"tlnt een half
uur ver te begeleiden !Joch de tiJd ",as onge
lukkig te kOl t om het hangt WIJ~ en zIJd be
bnd te maken en e~ waren dienteogevolge
welUlg meOl'chen bIjeen tueu ZE;te \ crgezeld
door kapt Swwey den heer Tnmen en deo
MagIStraat, aan kw ~m Hoewel het getal zoo
klelD was was de geestdrift echter groot en toen
ZExc dLe IR de achters~e kai" gezeten waB (er
waren twee) af",teeg en pe aa&we.ugen op eeue
1Je1eefJe en heel V'rierldel J kc l'i IJ'Ze groett.o
.eewgen de hand gevende, .steeg aeze! ve .ten t~p

B M

-u t een parlleoher .cbr'J"'B van SlIu:apore deelt
m. le. yol"pnde mede .. WIJ outRngeD zekere
~rtchlt>ll dat doo.. .II~ kllnne vo aten op Sumatra
al tien Sultan van AtcbLD Iloed gewIpende hulp

toepeu wo deu gewnde. eG uJn to8l'Jer.egd Olll heID
h J etnr heruttlog V&II den oorlor dl. meD IIt ..11g
.... .potldlg yenraebl tegel! lie Hollab~ra te on le
.t u ..u Groote boeJ'e~lheden krUit rn ander
I.nJg m.to fOei werden albler opg~kocbt en op
,. ch lie. de • )II:~n nIlM' A Ic.blD g"zOlld~tl. betwelk
I I 'an "0 d~o hf.1.t d.8r.de IIlokka~e 1I1., •.If ctid

u lt. l"e<'de exped h« 1I8.&r AlcblQ lal daD oo!c
"",,Of eo lit jl..e iucute e Go.d t >egerUst:e !Dwt staBD
..i le ... Ibs lOleu II.oW .bH Rijk te' .het 1I11kW4! te
~.oJ.t..di~'

,
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T\..FNrulftli14h.Tdoor Sir J!eDry

~n, tot den DbijipPoliandl ~r.belt. oYer I- I

Baar ltatoit.pan, de P~8\deDt
"'0.4 Bewind de saak niet
keol Het blad tncht eep~ der
iDI'brap en door oDS.l~ 01111 . lI0mDler
Tet,nelde beswaren tegen, den teI.egniafaanl~g,
w~ de door den Gouverneur geste'.de T<11'-
waarde. dat, de liju en: de daartoe ~hooretU1e
rhO.weo .nzijdig e~ndom InDenl zijn. lie
weerleggen. Het blad vraagt of if~nd w.~r··
bliJk ba d~nken. dat del koloniale fl'egenng
een 'telegraaflijn zal aAoleggen en di~ dan ten
~henb "ven aan den V rijata&t? :

~en Te~t dat den 'heer Steijoj vroeger ~pstad en
h.uI~nderwijS8l' &an het Grey College, de
betliekkiug van Landdl'08tltlerk te ~thlehem ---____,_~~-
ja ~"boden. (De 'l'ijd. meldt ~ntegen
dat de heer Steijn weder eene betn1kking in
het College zal aannardllD)l ,

~ den laatsten tijd is een groot aa~tal hoe-
'den: te Bloemlo.teln gedood: door met ~chnine
T~gd vleelCh dat de negers in di~st bij de
lIuaicipaliteit op de straat; werpen Too~ honden,
die geen bartje &an den hals hebben, Vele
per!IODen hebben zich zuIk een kaart,le aange'
IICh~ TOOr 2s. 6d. doch de nepre s~elen die,
OfacbooD 18 nog geen oortje waard zijn,
en dus vallen de ongelukkige dieren, van hnn
beaqbutmiddel beroofd, ala slagto~ers der
.tryoJlDine. .

Vlier mann~n van de wat sonden weldra
hu~c táberukelen opslaan te Bloemfontein,
nl. de heeren Kays, Haarboft', Bier en Bramley,

ZlIEd. clen Staatspresident zijn ook.rekwisi-
ti. toegezonden van Boshot ell Rouxville.

op 221ulij wat de nak 'foor de KroOft afgeloopen en
Dr. Keil_ly IUeld eene rede tot de jury. om de venie.
d~1IIr ill te leiden. Hij dankte de jury voor de
a.nduht die zij der z..... had j!'eacbonken, en zeid.
dat' dit de belaDgrijbte private vervo}giog "al, die in
dne HU" had plaat. g!"'Dllden. Het Wal in werkelijk.
beid .. n wtsenlijlt treunpel, doc\! de advoltut voor de
vervolgillg had ,et",eht er een Itluchupel nn te maken.
D. I:lak herinuerde hem un den" Wandelenden Jood ,.
waarin ItDdaD wordt voorgeneld als tl'tcliUende efne
ra.,ille V'UI een millioen te berooven. De verweerder
.. qp de etbandelijklte wijze ungerand. mRar dat be-
-- 'niet dat hij eehuldill' WMl aan de VH.-Iijke mis-
daad~_n hij bt.achnldigd woml, en bij, de IIpr~ker.

• hield .• ieb _11I!Td, dat hoe bev.~roordef'ld de jury
yroege'plr;mogt a-ent lÏ;Yj.! .~·lOude wurJeo !re.
iut!.U$lceerd door de onder eede ~fgelegde gel ui~ni.. Hij
lOUd.! -roIItNkt niet terogdeinlen voor de tuk om de
PtuiJeuis voor de Kl'OO1Ite weerleggen. Hi.i zelf kion
~.k "'erpletterende getuigend inmengen, bij had Ook
11J!l8 ih 0 ad. , den getnipIl, mannen, die niet .oor
reld Optraden maar vrij..-il1ilr, en die- zich alle mogelijk"
op.>• .-ingen wilden getToo!lten, omdat zij ge~{den dat De Nieuwe
de nr..-eerd", de mIlD wu die IUj "'001'1f'Il te .ij1l, in
..... ~I·YIln de root. talenten el: de "41"pr1!~Ddheid,
die tt!gno ....r hen geschaard doncle-n. Hij eJ'hnde dat
aju Idi~t tban. onder eene dook ere wolk .yel'ml'd ..,
maar .bij nrtrouwde det de door hem in t4! brengen
re'niJend die 'foeI' de Kroon gehe.l en al zon verplet.
tern. Eenigen b.ddden jr8zegd det de verweerder had
ptoond det bij niet .... rdig WH om de &,root~goederen
eo deta titel ta buitten .... rop bij aaOlpraal- maakte;
doeh de jw" UlOHt bed'lIken dat dit eene SIIa~ nn regt
wH, en hij .... gde bet ta "'O<lr'Ipellendat, indleu de 'fe~.
weerde, werd ni,Ïgelproken, de publiek.. opinie bem in
het be-zlt sijner coe<Jeren zoode doen bentellen. De
't'1'otjteJ'8 loopbaan ....n dén ..."""eerder nam, ..ijo regt
Die' weg. Men fOU k.nnen ,"",gao ol'ilet mo;elijk •.-as'.
t. geloo'fen dat .. n Engebcb ~r, de vertt'genwoordiger
_, aloude familie, bet leven kon leiden, dat de vel'O
wHreler iu Aultralie bad geleid, en zich 'I'1'ij.. ilHg iu
arm~ige omÁllndigbeden _de ..,t'D. ZOO iet.
.... Dlet .lIeen mogelijk, maar k .. m in det werelddeel
maar at te dikwiJla voor. ..Een gevaL· ....n dezen 1ftI'd
WRi _ in Dublin 't'DOrgekomen en ook bij het 'f8rOODr
di.r dat hadde1l gatuigen Itellig gezworen d,t de IDIln,
die aanspraak maakta op de. goocIeren, ~u bedrieger Wtlo,
en toeh had d. ju., beali.t dat hIj regt daaroPI had. De
ftr*eerder WIl' h.t 11agtolrer zijner eigene roeke looI.
beid. . Zijne 'froegate leven.jaren wlren opgelokkig.
Hij WJl'd IJitilft}oten ....n al dl'-bmeraad""hap, welke de
.Jeord lOO blijde mlllkt, en toen bij eindelijt aan "de
hoede.sijner moeder ontlllJap~e, werd hij eeo ~osbandige
nnt !PIl 'l'ierd. lijnen hantogm den vollen teng-el.
Thana, mo.8t bij boeten 'foor zijn rofoblooa en dwu.
Je .. en. Toen bij licb bij de Karabiniera h8~ gevo<>~d,
bleef "ij betzelfde lenn leideu, en lOilbandel4 worden.l.
door .tjne mede- officieren en uitgelagcht'n d""r de 101.
daten,. ontvlugtte IUj bet Engt'laebe leven ell zocht een
woeet en onafDankeliJk bettaall in den vreemde. Hij
flat niets om sijne hmilie, oot ni.t om lij~ moeder.

< .. If. niet na zijn terugkeer DAlI, Enpland I toen lij
hem £1,000 per jaar pf. ElOdelijk .loot hij zich bij
dill eenten man den beeten aan. die hem fen woeat
lev.n iill de boucb.ll 't'1lnAn.tl'llli. beloofde. De brieven
....n daD verweerder en die_nri Artbur Orton, die gelijk
zouden zijn. ,",lgena de beweriD, nn ""lOmigel getuigen.
... rea even ...ereebillend ala krijt en k.8I. Die van
Arthnr "Orion ... reu in een gemeenen,. onbl!9Chaafden
.tijl (CMCb~n. en die van dell verweerder waren'die
_n .. n man, die eeDi rataoenlijk waa gaweeoe en g~'
....nen _ .. maar nooit ZOO lug aJa Arthur OI-ton. De
Yerweerde, Wd erkend door Lady Tiebbornp, doch cle
andeM familieleden -rvutten tieb tl!gen hem en hehan'
delden bem op snik eene wijze ala aleeht .. lieden. die
wetan dat zij ongelijk hebben. kunnen doen. Zij be-
.treden hem, niet. met hun eigen geld, maar met IrBld
a.n den boed.l behoorende, doa toonende dat zij besloten
baddetl hem te ...8I'VtDen; en 4it werd ge ..olgd door een
~illlr, de, geen IChitterend nrtooD .wUde maken
in de gadaiedenia de4! regta in dit land. Hijl werd ter
~illl 'ferweutl. en twee en ...ijftig dagen ge.
't'UIgeq ceboaden iD Nl!It'pte; docb de gevallene man
had zi~nen ondel'ltennerl ~lIt een vertroo"-eb in zijoe
saak ingeboaemd, dat !:ftn hUMler bem in den ateek
liet. ~ bebntenil die de verweerder hart g~an met
betNkljin[t tot lijn ompng met lIijne nieht, IOnde niet -.rOtl·ceto "'led)·~HiIIlfjentlem: en.door ~n bedri.,-, zijn afge1~ daar de uItwerking 11 lJ. '-'D
d.ar"'" n.tuurlijk nadaen, "oór' 'Lem moeit zijn. &n i
grcot ~antal hooge 1nl bad &_ tegenltandl géboden. i -
ut'. had Lol'd -'-rundel zieh 100 leer ",",I.. god, dat bij mHE Flourisbing Town: an~ Di.;riet or Lady
met eft! policieagent bet tpoor; .. an den -rerweerder had .1 Brand, in the Conquere •• Territory, Or.II"e
,,"olJtdj; doch of'aeboon bij een ICb~k~me .... d van F S .. ..
Roger Tiehborne W81 geweest. ".. hIJ DIet op de ge. r~ tIlte. 11 In want of a proptrly QlJ ALIFIED
tuige~nk venebenen. Indien de man werleJijk een MEOICAL ])?~OR IJn~. ~q~OUC~EUR. •
\adriegel' wa.. dan bad men wika door mikidel ....n The popllla~lOn In the dlltnc;t III fast mcrea.ing.
minder.d.n 200 ,<tuigeu kunnen bewij""n. Ofschoon .0 tbat there IJ no doubt but :\hat a competelIt
d. Repring "et'VI)l,de, .... hilt. eigenlijk de ramilie Medical Man of moral obaracter will do wd'
'riehbome. die acbter de IChennen lat. Het spm sterk ,
ten 1fU'I'.te van den verwee1'lle1', dat hij Dooit eeDige and will neHr regret his havin, establishtd him·
bewuatl1eid no tebnld had aan den dag gelegd. Hij ""If htre. . ;
bad atel~eden phad om het rert te ontwiJ1!en, maar Any inrormlltion about the loc61 alairs, etc. of
hij bad; daarvan pen atebruik pmnkt. ~~e man the place can be olttained f~om: '
munt niet .1. een pornon mentlCh .. ord~n b~BCbouwd.
Bij had'een loebandig Inen ,_leid io de wild ..rtIi_n J. W, .S~RUIJT, NoTICE' h 'Jbi i -
.....;. Auatn!ip, en ~n kon bet bem derhal ..e wel 'fergeye.. Ge I A.. i L d Bd. . IS ... ~~ , gi'fen to all Partie8 in
al. bij Ie voo~l", gedurende zijn "v",,"ger leve~ J n~ra .... n.. a y ran, I arrlt/lr Wltb :lb!, payment of Ibei'r .Road
b·~ v eten. Om'" hiJ' V'pr"eetto-,'-tl'g w.', wft-~ hl'J' I.. :Or~nge Free Stale. I lt ' 8 Illnt 1'( th ,', , I. • b "
"" _... ..",u ~r" lAll B d J I 7 h IS 3 I 0._" " ,t!~l?Ie ue not pal,fl on or e1(lre

een tMlllef'dige.en eeu 'fer~allCber gelloemcl. Zijll j!'Ctlrag, Y ran, u y t, 7: I th~ 15l.11 ~v'PTEM.:st,·R next" lel>'al prolleedl'ngsn. werkt-llJik Diet tteT b~,teng.wOdn ge~eft;t. In de' (" L ~ _ tjJ " r"t ~ 1
d rd

I I w.Il be In~t!,.t.uled ,r ...,',',1I<ier,~co .. ry l.bJ-eof.nl_te ~ .. lIeG ....n I!U~ ea • werd bet bedrog g1'. W.. . ' " op
pllMgd ~001' menschelI die met den OOrspronkelijken illiam lY[cEechnie ;By ordel df the CO'lOCII.
persoon ~ be"l'1'Ïend .... ren. Mul' Artbur 0000 ..u 'I ' ,
• 001' toOl"er mt!D .. iat DOOltin unnking gekomen met' G 1A V 'd f: ",,,' [GEO. G, nAlNIER,
~ 'JIIeb'borne. Het. ~ .. lOu k4;';: gepl~d eneraa gent en en u-a slager, I 'Sec~tary.
.iin dOOl"Arthur Orton! mdleD IJ ftn IC.. i.nnig man GOUVERNEMENT$ TAXATEUR D' C' f'ioc '.
W1U'e pofeeet, doch UIt de geheeie geto.gemt wu ge- ' I~. o~cil O~o~~ iMalme&bury,
blebtt dat bij .. a dom en otIhetebu{d meuoch wu. VOOR HET DISTRIOT iKROONSTAD 9th,;.Au,(usr, ;t8~,3.
Bet .... 1M1l01lbetwijfelhur feit d.~ de ..erweerder een" "i I
bruin lIIerk op áijne aijde ~d, en de zeude!inl!'en der BN BKetDlGO VIRl\At.EB. ----:-+---.-i,_H[--------r---
KI'OO1lhlldden geheel '_YaPPIng n~""ht., en n.eman.d. Kroonstad, Oranje Vrilstaat. ' JnS'f '~'~BLISHED
kon worden r-tondeA d,. een Arthur Orton ke1lde, dIe '-i ,C:tjI
• ult ee~ merit Iled. Dit .... een (pit, dat de It"'heele Londe h Ass' lt" C t' THE S .L ..Rui~-rlL ï-, n
OrtAin. ujeorie in duigen def'd nIlen. V8rder zeide de nsc e ura.~ 18 orpora 18 , 0,:'" ~~"""j' ECTI~NS vF HOM..!.. ..
geleerd .. beer dat bet. onmogelijk wa. dat Lady Ticb.· DE OndHgeteekenderi r.iJn riu beleid Brand ,~y J .. ~. DB }i fJ...~1l:K8, which, togetb~r witb
borne een.bedriepr voor haren zoon zoo hebl>eu aange. , ~erzek.rinRen t'Ken >Eln buite •..tewooo laAi( I R11 hl! oth~r comrá!lIliOn8. may be bad ,of Mr.
.ieD. Hij ontkende dat Lady Tichborn8 eeu "oud81' li.rieCte.JuhenopG b . id Ri I JIlT-'- C.poTo,,",o, l~e Ullderllign~d. I
onnoorele. douariere" w~ al. Yoor de vc"olgill!r . e ouw"lJ o~ tT ete!!, Zoowe " : . i
wmi be_rd ; tij .. eene ,timme en yerat.ndii1le VrollW als ande. e Daken. ,,' -t~! S. DJ: VILLIERS, I
.. weat. Kon eeDe moeder bet kind vergeten dat . HAMIL10:f ROSS liG Co. . ~ :. raarl Ladies' lStmi4ary.

De Tichboruezaak.

. -..

i l'1I f1~ ,.
f ~:t
;,a
~:-,

I L

..~,

lij ~r
pondentie
bul' baddell
wee.t. Zij w •• een seer
familie Tichborne peide dIt
Y4Jt'~er ala hnn lOQll

.meeltinlrBn koU~D baar moedE!rfiilt
bet •• nkelen brengen, en
da, de verweerder haar bll,gv,~nl:l~e~ ~m'get~rtlll..... : ,

Daarop "'erdUa'de het hof. i

.VEEVBRK08P1NQIN.

VBE EN LOSSE GOEOERKN.

'DOOR 4. H JlOORUft.

: 27 -Darling. Losse Goederen, ill _
worden Ile.aarborgd .eeri 1;:;tJI06i'l1!1van F Tan Hagen.
K'IInhil~~o' ee.riRe and-re ~pt. 5.-N ulfontein, ,zwartIalld, LJ_ G0e-

re bevatt.,n, mallr Ilf'heel , van D. J. P. Kotzé Sr •
en al !te ui l Planl(UJrdig6 Gé;u!~"toffffl. "

, DOOR J. G. 8TP:UTLEB.
vali dear. , zij 'l('elDllkk. lij.k i JlO~T de MIilII:
v~rteerl1, ' ..omen door de opslurpende bloed, Aug .. 27.-Klapmuts Sta.t~on,
vaten en bloe6 jtebragt; e~ aUI wordt hilt' Steijtler.
g.heeje onder haren zuiverend\lu ell ver-I
,l\ieuwen &eplaatst. ~ : .

Zij lzijn laulC gebru~kt g~worll(ln in een .
der grootete ~itll.len in GrOO\ lJntl8llje. en
behbrb de . ol!tY8n~en '.0 .trscbelde"e
uitlh·iendl' el) Cbin'r!l,jn8, en zij
hel,be~ hare rtffelijkheid b~w~zeQ' in duiten-
den K~vallen,' Il ziekten VBn bt't .~ooI4. de Borst,
de' Ing-wan. • d~ Lever 'en de :SIeren; ill
alle fJuid zijn zij .en de~ be,t bekellde
Medicijn,·n. I' ,

. G.~rf'paretird f'n .prkoebt in het! I[root en kldn.
in doo-e«, pl(l18 7!ii. la ltd, en 2s 9r1 olk.l1oor
G. WjIELPTIli' &: Zootr. 3, Cnn,: Co~rt, Fl~t.
.lrept,: Londq_n; .n tijn te' verktijlt~" bij alle
Apothekers t(~Me'·icijn.v~rk~oper8ij te KaaplIIhd.
bij; de !h~eml.rsh " Zoden.-----;'Fra)lko toege-
r.obdp~ bij opl \'anl[st \'all 8, l4. of; 33 pOBtzegel

: .I • '.

wordt hierbij ~eg,lvf'n dat eene
Alg.meene V .rgll<' ..~n!C van Leden
•jll~ v.. n een Direkteur in "IaMIl
OJUllLBS BUL zal w'otd ..n g .. bou.
der M.alaeLapp~, Kaapstad, op .

3 Sept. aaast,
DOOR C. BI!:CIr.

·A~g. 27. - Worcester, Schapen ell Bokken.
ij. N. de Vos.

16 11,

De heer A. n. KRIJNAUW'.
lt " ERNST :LAND::,BEltG.

Op lost d. 8 Bestuurs, .

J. C. GIF.. lUll., 'Secretari ••,
6 Augu8tus 1873;

DOOR J. FOIITER.

A*g. 29.-0Iifa.ntsrivier, Distrikt Cianwil.
.Losse Goederen, in den Boedel ,..

ijlen H van Zijl. Sr
Oct. I en 2.-~rivi01', Distn'kt Oalrinia.

Goederen, III den Boedel van wijlen C.'
Burger.

IJTATlONS. :rooR I. C BTKPlUN.

September 16.-Witte Wa.ter, aliu Lptij~
loof, Losse Goederen, in den Boedel 'tUI
ijlell C. J. C. Tiers.

DOOR 4. L. D:E'Vlilf18H.

September 17.-I.e.kenvalJei, .A.fdeeliog Vi.
. . West. Losse Goederen, Tan G. D. Tan

vali wijl II din' Wel.Ed. beer
Ill!! .. r SMUT8~ v.ln Ka.pstAd.

TRRTRRK ~
Kal\i>l'tad •. '
Zontrivier ..
D'Urban \VI'Il
Eersteri v ier
Btellenbosch
K1Apmnts •
De Paarl
Lady Grey Brlllt
. AÁNK()M~T:
Wellwgtou ..

Lou.
H. C.

II.' JD.

7~ 16
3 7; 25
12 7: 63
21 8; 21
3t 8-! 51
4'" 9! 23
49 9: 4i
1)1 "~i .H.

I

.68 '10: 13 8 .7

son-n prettnti"a: hebbende tegt!n
bev-ng-meld-n R~(lt·1 worden ver-
V" in te lev-ren a.n .te Woninj( d- r

" .. ·jI,.. ,·t...... I,...,de, No.' 70. Bui~t'nltlacht, hi n-n
hedp'II. en ,ij die "aauall sehuld-

huuue Schul-reu ~oflder 'verwijl le

r' , '
KEATI~~'8 HOESTK~Olf,..JE8

Dir ALJ*MEENE GE~~ES~InDEL Btaat .'
. I'U bêtihoog.t in de JU"lIt e~ hét YCrtrOIl.'

w.iI d~~ pubti4~8: dit resulraat ia ;-rkr'l!en door .
eeue ~roe(lIe,1rFDg en ee..e ONDKRYllljHNG V4N
50 JA.EN. Y!>Or HO,aIlT, A4MB0&8TIGHIUO, eD
alle o~ge.teIPb~dei, va.n de Kt',,1 en :de: Bont, ~ijn 1,.,,,,,,,nRl'f'"
lij bet aaugenbamBte en kr.cbtdadilflltfl Genees-
middel. Zij.l)rvatien geen opium br ander ver-
derfelijk be~t~"ddeel en kunnen ~erll.lve met
volkoIhen ~Jlu8theid worden illgfJnomen door
penor,lI) met ~et .lIerzwaks~ geate). .'

V~r~ocht f~BlildteD en Fluicheq va~ rersehil- DOOR DJ: VILLlliRS nURK D co.
lende ~root~for : ADg. 28.-Paarl, Vaste en Loue Goedereu
Keaqn. g's IrBon Bons ot WAnDk. oekJ'es, D H J d T'V 4. . . u ort

EE~ Z~VER PLANTÁARDio SUfKER-
GE 0 •K I I . DOOR J. G. STKl1TLJ:R.

o~ ,'-<loW. In vooekom-n aIJ in ama.k, riat Sept. l.-Paarl, Vaste Goederen, vaD
eene a~lerlla~nnaam8te IRan Ier aanbi-dt, al. het Villiers.
eeni~e! zek er,. ~enl'esmi"del l'09r W~RMJ!tr IN DJ:
INGI<W,ANDllzt :of DRA"DWORNJtN. : Het i. 'f'n ~ DOOR 4. n. MooRRI:Ea.
.olkorbell vt,l~ eli "acht Genee8aliddel en is Sept/Z6.-Mollenbl'rg, Vaate en Loue
bijzoll~~r re~~ikt voor Kinderen. " -. , , Tan J. D. Mecban.

V<r~ocbt {:niBlikjes van .~techill8pJe ,rootten E.. ------------- ...... -_
door a11e Ap,t~eker' en Drob,isten.: '

THO~S ~JtEATING, Londe~. Ixport-
t At»otheker en DroogiJst.', .

een n(.. rzig~;' Aand, e1hou.
, r.ijt,e t .... e Aallile ..l.n in

Ai;'I"""'Q,,· v,fln de hand te zetten,
d"Eelv~ tOI 3 ur. d.·.
G, 23 dezer, teg~n

dan £30.0 ..Ik eli Int-rest
np het K()opgel,l, Tall 1

e, ,
~OIIU""llImen omtrent h~t laat.te
kal~'i:JllelJ vernemen bij dell Onder

DOOR SYDNET FIRR.

September 17.-Damesfollteill, Achter Ban.
Calvinia, Vatlte en Losae GoedeJ'!Q

h... n.__

S. M;. SMUTS,
Ile~. DI! VILLIBltB,

Eucutrice:Teatarneataire,'

15 Augustus, 1873.

DOOR DJ: LINT, EN RETIlP.

22.-Piqnetberg, Vute en
in den Boedel van Wijlen

TERUG:
...

:.I i
--r-r--+- A. DENIJSSEN. c Tile '~GoodUppe Seminary,~

, ~ , '

,_ '., VOOR :

JO~OE~DOCHTERS, TI' KAAPSTAD.

~A!nK GORDRHRN

1:1
ItSTATIONS.

J. N.

,
u.rm.

• a.I",.
6: 3H
6: 48
6: MI
7 21
7 : I}~

Id 2tl

'

i Ijf
, IR

US, Yan de Pla.I,! van den.
10 Bokooijen, gemerkt

'Eenil: nIlligt cllI'ITomtrent
linde zal in' dallk worden

kost en b~100n4 worden'

DE~E ,School zal (D.V.). op de.. eersien
;OC1fORER unst. GEOPEND worue".

.. ; VOORWAARD~N :-
KO$TG~NGERS (m~t i, b~£rip van .e Wa"

scheil '~) worden on,lerwe,ell in alfre tct I'ene
eerste ;, kla"e opl. idine beho0feddf, WAaTonder
begreptn w'~rtlen Ae Engelsch~ an·Hollandsche
tBlrn, (al8mede in de bl'j!illll-!;en Van Mu,iek,:rran~, ':puitsch J' Teeke~en voo~ £48 per
Jaar.: i' :

Voot métr ge\'orderd Onderw_ijs ill Muziek
wordt;} 5s i en in Fransch ,!II Duitsch lOs.
extra per tifnand rur.ng". ,

DAqS-CHOLIEREN gelliet~ On_derwij8 in al
de ,a~keDi eener eerllte klass!' opldding. ala
Eo£elaph. Hollan.l.ch, elil. yoor 12s. 6ri. in de
maand~ maTt bt'taJen rXlra voor ¥uziek, Te· kl'nen,
Fran.ch pn:;DlIit8ch, .0lj(en8 bo~eoataande prijzen.

Ver4ere informatie te Hrkrijgp.n 'fan

j~ .~ W. POBEI:rSO~, D.D"...
A. MURRAY.'

,; Ap.g. 29.-N. J. 008thui~n, BergWitein,
;afd~ling Riversdale,-een Bokram, linkeroor
~to~p, regteroo~ lI,:,aluwstaart, omtreni 2 jaar
;9-nd oen BokooI, ImkerDOr sllee vall achteren,

stomp, ongemerkt.
8.. P .J. Conradie, Schut Rietvlei,

ng Tnlbagh,-(l) een liohtbruill Ruin.
merk voor den kop, omtrellt 5 jaar oDd j
donkerbruin Rninpaard, merk voor don

witte aobterpooten, omtrent 5 jaar 00&';
Bok en negen Schapen.
] <').--0. E. Grllndelingh, Achter de

R""'L--:< bruine Ruin paarden, bet eeue me'
achterpoo};en en een kol voor den

a.ndere met een kleinen kol en een
. ph?k aan den linkeraohterpoot, 28 jaren

'fMlIT""!! :
Well,inl/ton .. .
(,ally Grey IIr ..1C
Pa.rl .. 9
K Illp~lIl1t... 16
:o'tellen bo-ch 27
Eer.tt' HivlH .,'. :J7:
D'Urban \V4!1I' "146
Zout Hi.ier •• 65

.ill'lI(OMM·r:
Keap8tad .. I 1i8

r·a
3
3
3
4
4
Il
I}

e
8
R
1
ij

8
2
o LEEUW BEIJERS. SCH UTBERIGTEN.

6 o endenl.ande SebutlDel'8ten .. Ilen op d. bij
,e_lde datum, en plulsen "rrkoo"ing

bOliden 'faD litet "ol~nde "te, in.
dien het niet te 'Yoren

wordt lelOl\.

9: 26

1 .':

J4nder Mp. STELfEN~OSS()IIE BAlK.
-"""--1 I[ KENNI~E~G{A.A.N AANDEl:LH9UDERS

JtJIST VWC~NEN '. __

EENE nil'-Uw. Uitj(ue' van de .. KfNDER' OVERkEXK:OMSTIG de 26ste en 48ate'
HARP," b"'fatte;,de 51 ~dditionele iederen St'~ti"'8 Yan {de A lite van Overeenkom.t

(~itmalleude 150 in bet geh~r), ~ebonde in half ui dt neienlie ..de i·arlijksche AlgPIDellne Ver.
hnnen bal'ld. . 'I' g,rlerinjt ·,.n Aan"jelhoudér8 plnalJ! hebbpn op.

Prijs al8 te .oren: per e4el Exe~~laar, 9a. MAANDAG, den li51.n dat( v.u SEP.TEMBER
Bij de 25, 8d. elk. , [' 1~73 in :h~1 Ban~ebou .. , te ,lO ure dea mor.

. gena. tell~elntle vam)de Direklenren te opt~anKen
Uitlever: onus J. MAR. TIN, KAatPstaa. I .Igem ..en Ver~l~ 'an d.~ zakr.n der Ban k.

[ en urie qj,t'ktl'ur.plte 'l'Prkil""'1I in pisaf. v." de
hl!.nn J.jW[GJ;:, ~. L. Nl!ETHLlNG en P. W.
A. H.t.v_', die aCt~uen maar her~ic.baar zijn.

~ Op }~st der Direktie,

< X \VM. HEROLD, ~H88ier.
15 Au.gustU!, 1813.

J. S. P~INCE & Co.

QY~$ENTERIE,
OhoLerU, Ko", Koude Koorts, ZOIl~tsek, Ver.

, k dl_.·~ , .
, ; ~"au ,«:ta, enz. ;

D _.J. ~q0 1., LIS. BR q" NE' S
q'roegelf.'bij den Geneeak. Staf der .J.andmagt,)

i dJ!lLORODYNt'.·
. IS ~! oo4StRONI:ELIJlUI II' iEE1U~. ~Bn.

WA~RSCHbtING. - Vice.Kaneelier Sir W. P.
Wood ,jerklllartied.t·Dr. Collis BroWJlftlOilder twij'el
de uitvinder d~r IJhlorodyne WOl; dat h(et .erhAllI dot
de venieerd.,r~i.llreem~lI. lip uitvinder ,,·a~. f,epaald on.
waar wáS. en lJ 1>etreurde dat dit I.aute !bezworeo wa••
Uit..tekbnde ospit.a.lrloktoren te Lolldeb hebben wer.
klAard,J dat " J. Colli. Bro"'lIe de q.,tdekker der
Chlo~ue w~; :dai .ij deze ill "roote hoenelheid voor-
IChrij'f~ en i""be andere hedoelen dar! ~ vao Dr.
Browne.-Zie iiI' i m e a, 12 Jnlij. 1864. : :

Het fubliek;:worrlt derlmh'e gewelll'llChuwd: tegen bel
gebroikj van ee~iAle ..ndere dan ., ~ .

DR. Jr qO~S B .OWNE'S cm.PRoDYNE
G~Y.EStr.~NpIG GEIlRUIK Kl!f UITWzRxnm.

Dit dnwaa,f:deerba.arteneesm1ddel v~~rUL8kt
gert,.te? verk)!«ikkellden sl8ap. I.nigt pjjni doet be
sy.tee~ bed8r~.Jhel'8~elt I]p gel!tool'de (onHies, en prikt
hIt ee'1e jre.oftdll werking ....n d. afscheidingen d"a
iicchaarjll Ran. fonder et'n cli"r oRBRngenauie .. ,volgen te
hebben., die b~ gebrmk van opium heeft. "Ondpn .. n
jOllgen ilnll"H'~ ~et op alle uren to tijd$) 'K"bruikeD,
"RIlneet bet vWt'llcbt wordt. Duizenden perlOnen ~e.
toigen IvRn d~lflf. wonderbRarliJk goed!! uitwerkmg
eli w.'nderbare [l('epezingen, terwijl GeneesliUlldigen des-
zelf. go~e h0l\1d8,nighpden n:tbulldig prijk~ eD bet in
groote tioevcel~~11 gebruiken bij de 'volgén4e ziekten:

Z~ktp waar;" het bijwndef' 1J?e'lslage¥'ttordl gc.
houden j- ~i ! ,

Cbo1eta. DYain~erie. DillrrhIBR. Kolijk. Hoeft, ABtbma,
Rbeumajtiek, Z1mlwpijnen. KiDkboeet, K,,*,p. Hysterie,.~nz.: ~: : ~

U1iTRF:KSJLIl UIT GENEESKUNDIG]! ~PINIE8 •
<. De m. G~f' Hussell heen lan bet ~Col1ege van
Ge~et'"*eren ~ ~. T. Davenport medegell",rd, dat hij
berogt had olJh-,nten d.t het t'enige geneefnfiddel vao
eenig n!tt tt'g~j, ~bolera wa. Chlorodyne.r-L Il neet,
31, 1804;. ~ ;

VB!I d~n hee..'iA. Montgomery. vroeger In~kteu,. van
Ho.pltal!eD ti! BOlOb.y: -" ChlorodyDe is "n allerk05t
b••.nt !!'eneetlm~~el.bij Zenuwpijnen, Asththa',en Dyaen.
tene. DaArRan&beb Ik grootendeels mijn bll1'8tel te dan-
ken. na :een v~reHjk lijden vlln 18 ma~dell. Dadat
an. alldtlre gen~!niddelen nieU. hadden geba.t."
U,itb'elckl .. it 4et;fleNi<Jg der A 19PcrMene Od;wnáheoid,

(.'o~mi:'sit 4 .ImUi.eIl, omtrent ~6tfl geneeI.
haiht VI levallell flan CAolera. :

., Zoo.1eer Eijrt:wiij overtDigd van de onme~lijh waarde
van dit g~nee.r4idl!el, dat ...ij niet aterk gctioeg op des.
zetr., getruik i~ a~l.. gevalleo kunnen I\andrjn&,en."

Weest! op UWIl bbede tej!'en vervalschte en gevaarlijke
mengsel., die aY, qhlorodyne worden verkoe'ht, welker
geb~nik ilikwij~~n1""'lottiie gevolien heen ~h.d. f GETROU)VD.

ZIe bopfdartl!iell Ph a r m a eeu tie a I J"o n rna I ".
1 Aug .. 1:86!1,.wialjio ~ordt verklaard, dat :lJr. J. Colli~ :i., (Met BijZondere Licentie.)
Bro.wne ae ~It'(,?~er. van de. Chlorodyne. --'1 dat het >{)p 'Woensdag den 20 AU~JlBt1l8, te Nó 58
altijd gOed IS liJp preparRtl8 te gebnuktn' wanneer OL t't t' 'd d lEe .
ChlorodiDe ...o",t j'l'oorgeoehreven. , • . ~ps ~ u lestraat, oor en e rw. Dr. W .

Waa.r.schu\1[Ï~g.-Geene la echt zondedde woor.den ~berl,eon :-De heer Jan Albertus Nioolaas
.. !>r. 'J. iColli. ~T...ne" op I~~t Gonvt'rnHentftegeL I Mladorp, .~et jongejnfvr Bridgit Lillia.
BIJ ~Ikell. oottf I~ een ontzaghJk aantal g~8I!Iklludige :;bp VnJ dag, den 22 Augulltu8, ten huize van
ge~Ulgse~rlftl!n ~eroegd. . ; ; 8!idoor den WelEerw. Dr. W'. Robe~p:-

~enige$~rikaDt. J T DA VENPqRT, D~ h~r John. Qnmn, met .. lIeJnfvr .. :: )B'lella
33, Gr~t B.+rll.street, Bloomsbutt, London. Ciltharma Mana JeruJ~tta UlJS, we<L WIJ/,tl den
\'orkocbt in Qottels voor. la ltd, 219d .. Sd en Ih heer Henry Feiton Wlckens

Alrent~oo: P~rt:Ehtabeth. B G LENN~~ .;otheker ' ... OVERLEE>EN.
en Droogl.t 10 'll't groo~ i . lAng. 19.-De heer Laurens Oarel EiJoorg,

Ageotto voor~aap.tad, de heeren J T pqcócK 4: cp . ona 69 ja.ren ell 8 maanden.
- . " .

DIAM.~NTVELDEN

Tr~nsportmaat.chappij.
: ~ (BEPERKT). .

, 1

FREp. A. ~ijORN
Horologiemaker ~D Juw

I
No, 29 st. Ge9rgesstra.a Algenieen' bekend als .. de Oeres Maat·

1 • 0' scJlappIJ,
i

,
HEEFT "alll1en per Maalooot e andere

p" lAngekomen 8Che~Il, C+oudet en Zil·
'fer.n Horologj.·.. Klokken, K!!ttilillen, Rinren,
Bol'8tspelden, OOlTill~elJ, HAIJ~erti'8,i Hale.
~Ilol'reu eltZ.,. VBn zijn g,wdn.n 1I1lmqnle"dell
III.08r, en verzoekt om de gUII.~ 'all b.t Puoli.:;'.

Reparoert zelf Illlerhande Zjt.khorolOtiJ8.

Tegenover de Un~onBan I

2Q -F. Brink.' Calitzdorp, Distrikt
. oorn,-1 Roodbonlie Os. gemerkt linker.

~r ",i~kelhaak van achteren, is omtrent 6 jaar
anti. ,cn do achterpooten zijll beslagen.
," St'pt. 27-R. M. Eksteen, Vandewaltskraal,
~ivi&r Z.ooder End,-een lichtbruine Merrie,
&I:'<,n O1t"rken, omtrent zee ja:ar oud.
'; Oct. 22-H C. Tan Niekerk, LoeTenstein,-
1!t'116 tweejarige Merrie, mniskleurig.

, "

.S'ft1LLE1BOS()1I B.l~K.
\ '~ ,

Tweem4al PIJl' Week 'Iall Kaap8tail naa.r Du.
toi/span.

,---
NOTICE TO!SHAREHOLDERS.

~.~ I

" i,ï-'--

PUR~UANT tI~.j.he 26th' and 48lh'Sectiofl8
of i16 D ..;d,~f S~ltl ..mPIII. tb N~lIel ..e'" h

A"llu·1 (feu.ral llf.1..tiIl2 of SI1.rph ..ld ..r. will
'aik_. pl,,~ on M~Nf)AY th- 15·h da, of

--~, -, ~FI'TE~BER 181~, nl thf Baok Prrmis;a lit

Aan Heeren GaD. : .1 : I 0 o'c1oc~ a.m. for ,~~e p~rpose c,r r'ceivillg rro~,
.e~kundi~en. I the Dlrecwrs a Ge"tr·l !:i'a'elne"t .of thf' .Il'alrl

--- I I of th~ Baq:K. and .tq.;>f1. ct three DirE-clo!!! ill th.

HET Bloeijende Dorp, ~n Di8trikt L~dy ,room of ~+.srs. J. ,~EOF., IL L. N+.ETHLIN? ~,.1
Brand in hpt Verohr I Gro.iJ I' 11 I P. W. Ai HA u .....,,;.who rellr". bUL ~rt! chglbl.

• ..' ! J n'l'~e li' , I (or rl'.el ..i.ion ..; I ,
Oran)P'frJ)stllat, hef'ft behoe(ll':aan epII bf'~ walDen ~. ,": '
GENEEs.., REI£L- en ,VFlRLOSKU*IJIGE. By prd"r of tlJ~ Hoard of Dir~c'ora,

Het distrikt w.ordt 'lDeer len meer te\'Olkt, ~ >WM HEROLD, Cashier.
zoodat een Geadml.tleerd Geneesht'"r, v. onb". 15 AU~,!lst, 1873,,:
8IJroilen Kenrag-. EICh van' eel,e' uitg~atr kill en ----i~--_4l ...;--_-;--- _
goede prllktijk kan .erzekerd !loud!'n. I ... •

Voor informotien \an~aalld. dl' local~ Ranre.1 Malm~sbury$~he Afdeelingsraad.
Ip2~nh",jeu der plaat., ar. anJerziD8 kian DIen I .1: '0;,,-' _
l!icll adresseren aan . '.' ", ;.e ' '.

~ WEGB~ASTINGEN.

Tijcltafel voor Augustus' 1873,
• Te~zij ande~' wortlt ~bepaald.

KENHISGEVIN
.'

VA~(K~'P8ta" Il~ar nutoi"8,p~n o"-r Ceres.
~eaQf 'rt West. Murr"y.burJZ, RichlDond

HIIIlO1'P'r; lThilcpstowtI ~D Jac~b"lal. de be81e

roule lI~ar .ij· Vpld"n. '

Au!!., \~"~n~da~. 27Rtp, per 7 16a. t$Wellingtoll TreiD
" Z,.!!ur~K, 30,te. . .. • ..

V rtrek~"l1de Villi ()utoitaplIlI "P eiken ~IaaDdlllC
en no, ~el'(l.~ t.' 8 ur~ 's O1O'I(..,nl.

Voor! verd.,re bij ,onderbedep fer'fOe~e men
Eicb biji !, .

L
! .

33. ~d4ltl ystraat, Kanpstad~.

AI!I'n~1l te Dutoit'pan-ae Qeeren STU(PIII
en FOSTJm. ;:

.1

MARKTPRIJZEN.

Van den 20 tot d@ 22 Aug. 1873.
. i. •. d. £ •. d.
4$3b •. ~ord.prele".p3hn •. 0 10 11- 0]6 6
l'4Ib. Abrikounlledr.p.lb.O 0 '-0 0 ,
,to bso Boonen, per 3 bu.b. 1'11 9 - 1 19 0
614 Ih. Boter, Mr lb. 0 l' - 0 i 0
· ;-~i leg.Br&nrlewijn. per leg: 2)1 1 0 -21 1 0
.' Eenden per stuk ~ 3 8 - 0 S 8
, Eqere.n, lJer llil. Ó V 6 - 0 li 0

lt7 b•. Haver. per 3 bso 0 7 0 - 0 1 6
J2 ,'. H .. erl1eu. lOU lb. 0 lt 10 - () 4 1
tl .,Kef, per 16aakken lt 3 0 - 3 18 0

2f2 b,. Koren, p. 3 ba. 1 3 11 - 1 Il II
~8 b, Mili .. per 3 bush. 0 17 6 _ 0 18 9
l.\3 bs. R.>Jr p. 3 bUHb. 0 IS 6 - 0. lS Il

4tJ bl, Uijen, p. 3 Bush 0 7, 3 - 0 10 8
,~ , --
'toen~d~, 2'0 Ang. 4 Wagen.,
·Donderdag, 21 do. 9 do.
·Vrijd~, 22 do. ] 5 do.

J. P. CHRISTTE, 'Secretal is.

':ZWAVEL.
'J. W. SPRUIJT,

Oeneraal AgelIt te Lady Brllnd
. . OraDje Vrijstaat:

Lldy Brand, 7 Julij. 1873. : . DE bnd~r~ ..tpekA, ..dt'n hebb'II in 'foorraa"
150.'vaten Hill's Bloem van Zwavel

di .. lij t. kobp aallbi~den t~getli de LAAGSTE
PRIJZI<1N, teil tiude. bet coguess~menl·te sluiten.

'1

Il Karren
12 do.
S do.

No. Si KetkatTRat.

.
i ~ \.

Ee~ ~roef van Dertig Jaren

HEK1:T ;'bewett!1l det J. M STRATH'S
E~g •.I'l!be u Patent Le'f~ri, Horologts de

beste ,-\jl). O~I in dp kolonie .prkpcht. .
O"tv.ttg~t\ per Roman G ..ud! n en Zilvpren

lo Lever'; Hqrcloge~, Gouden duubt'le Alb-rt Ket-
tingen m'et Oouden dubbel. Hatlgtrtjtls. Oorringen,
Borstap«1dtn; •• 'Z .. 118ar dil I_at st": 'm.,de en va" d~
ollerkest. k.,.Hteit. tegen unt vuminderillg vali
20 perceJt uP_' "ro~gere prij~n.. ,
J. M.l:;TRATH kan tb.ns ,rn Eersie Klaa

Zilveren :tl' Londen ~emaHkt Patent" L·ver ..
1l0'010"J mtt Dubbele Ka.t, .all d •• lIerbeste
.oort, Fn. ;eell<{;oude~ Ilubbel~ Altlerl Kettil1il meI
Gouden duh~e(Hangertje le"I'en ~oor £9 lOs.
J. M. 8. r~pareett en zet regt: alle soorte Il van

Zakllur.'rkell .
30, St; G,,~rgellll rll.t.

Divisi~n~ C~~cil Malmes~ury.
!

; , GEDOOPT.

; 1~~D8EIUJKU~DIti ~ .:1n de Ned. Geref. Kf!rlr, op Zondag, -den 17

BEP~OEF ten,." den beroelDden Kann~sljnroodeu I Aji!!u&tu8, door den WEerw. Dr W: RoL't'rtson;
Tandpn~l~ru van 2&. 6d. Dit Dliddel nr. I -:Een zoon van den heer ZR.charuuo ADdreaa

Cuait tb bewjJUl~t de tanden en maa!I:t' Ze wit,! d&;;Beer, jr., met name Andreas Zacharias.
jrt'Yende ~pveD8~1'D gezonde klfllr aan bet taildt'leesch I In de Nieu'we Ned G f K k Z d
eneenaangen"m~nItPDraandcnadem. :Vr81l~ bIj d '17A . d . ere. er ,op ou BIl,'
welken 4polheJ;tJ: or han,lelaar lCij wilt olll HIJTCIlJN. e~ . nlS?stus. , oor den WEerw. heer G W.
80N8 B~oewd~ lllrmozijnro<Xlen Tande,jb,l""ml .n . Sllii!g01~nn. Jr. : ~Een Zoon vlLn den heer Adria.an
nc~m Ir~n anrtl!r.el!. WOl dt bereid door! BEJtKS T F~ncdls Petrus van der Colff, mei name Adria&D
'HUTCHl~t!O:-;. t"'lldbedmeester (van B.~. A) in o~ F",ncois Petrus. •
Nlt-o'mraat IIi). ~. tegen,:,~er de Sr. G~g'II-Katbe.: "J!4~~.~~ __"_""-- ~ ......__ ,_""",~
draal.. B. T. It. lfS dag.IiJk! te sprek.ns qvpr alle, :' s. »£ZZI

operllt2eq 'fol!!eps Jle modeme Tandhperlunde nur! ,Sl{IPPING INTELLIGENCE.
de meest aang."om.n wl't(".~b'IJP"'ijh h&gIn. i ' .
splen .80 Eoit>p. en Amerika. Kun8Ctanden op!
Karoliettin, Goild~D of endere .Metalen g~Qdsl.gen I' TABLE BAY.-AnruD.
naar bl'-f me.~ tOf'gzaam i8 VOOJ' die lzé ll00dig ". " _ .
beert. ~leebtetit8mden wordpn m.t de nrtelcering' Aug. 22 R.M.St. Angll&D., from Alp Bay
van vo!kpmeu ~_zigbeid 'fAn alle pijn uilgetrokkeo. ' alld Mossel Bay.
\'011(eU8liet Auttriltaansche en het &ge!£~b. stellt'l. ~.!'!!!~~~.~. ~--- _
IedcrPfn :k8~ z~tk:eeDe operatie ondergaaq. PrijHIl Gedru," bij BKCT~ .I BOYM&Ua, No. G BOlltatru&,
bepaald ~atlg... ' ; . K ._~

" ," up ........
I
f:~

BE:"iqoqiGD,-MUILEZE~ TRANSPORT
I,*r d~ DiamanHeldtn. .

'bOE AA1'\Z(JEK lJIJ
. JA~IlESON & Co.

Augu,~v8:1 9, 1873.

WAN,' T~D,-:MULE TRAN~POR-; ~e
)Ïalilond·Fi.ld~. :

: 'i ~PPLY TO :
! ~

. ,. JAMI?SON' &: Co .
Allgusi l~ 1873.:'

.,

II < 1
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