
E.1 !l:tutherfoord' and Brother
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il '
I!
il:E~ "BEDFORDSHIRE."

, . ji, , 723 PAtJKAGES
GENEltAL MERCHANDI,SE,

II
u
il
i!

:,
Mixed Biscuits. C*rraJts
Keeo', and Coleinau~ Mustard, iD TiD'

Bottles • ii
Mixed Piekie •• Salt. ilfPackages and Jars
Sb P . I. ': I

op aper 111 vahet'1 i '

p.per B~, Straw Parer ~ I
Chrome Yrllow. Itmef~ld ,-«een
Burnt ~nd R.w Slenn~, Yellp'" Ochre
}tose Pluk, Putty,; Cal1.~oDAteLof Soda
Oil .. in Raw Illd ~piIed. ,LiDIeed, Olive, and

Coba . II I

Window Gla88, irl.•8il~'.7 xl? lo 24'x 18
Foster's 111f1 Diamontl :~teel l:lpadea
Galvanized !rOD aue\:~ta I '

• t. ~idt;~g, G~tteriog, aod Down
P.ipi'hg ii. s I, P .lC. S. HandsawI, Ift~ enclll.t

PiDeer., Hammerl •.Cllisel.
Sa.h. Trnt, Ind élot~8 Line.
C. I. aud W. I. Kett~b. . I

O"pper an(1 'Bra'~ iK:~tles
Tin PaDDik.io., Cork"!l

. . Andl a. variety of SmaJlwa,.,es.
And are :,':!a1to expecting per" ESPIEGLE," HA.'.s rtOeiye.·,iJ..~. p'r "

'VARIETYo£
II A FURTHER SHIPMENT OF 'publi.hed by tb~ ,

, ii A' i, . bIe ,for CHRISTMAS'~i~"P A' C ICAGE S'. SCHOOL PRIZES.
"i I I -i5, Longslreet.

, ! ! I

.~jlen' deli·
nagelatene .1!iCJllt2IeD!OO~e.

Op den
.1. Ia.rele Scupe.
••• Jlen...
U' lekke.

ZULL'EN'WOrden y.,toebt al"
. KlapmutI Statie. o~ DINGS-

DAG 24 <leeer. . yoor i.tekening
.. n deo heir P. J. Lcn."11u;

De Villiers,hure _ 00., ~n.
, I,

'7ULLEN ter
LJ PLAATS

Groot 1800 Morgen,
oer beste Plafttsen in i
"elonde en goede W,
biedt dus een nilige lleleïl!iDg
gemaakt.

Po'Iie~~...~~O,.Dg
"-Malmesbury,
op Dag en Plaat. later teWOrdenjbeP.Uld,

.7 P!AIDIN, i:D~e. eaLIDiDB,
na !tet • jarea .ad, lf ,.ooder
~e ,area ..... nnthiUeDde
IIe.rea, Treil, Bij e. 'D~leerde
Purdu.. .« lEIBUS, ~Ieerd ea •• ~eleerd,
yaD! tot • jare. ..... I

Geen Paard zal te vorell ui, de hlind worden
verkoebt.

,

Malmesbury, 10 D~ 18t2.
j': . i i

: i I . •

. ,D, H~er A. H. MOORREEB, Afslager.
\ I ' •

1 HAVEROOGST ; ,
I

1 KORENOOGST;
1 KAPKAR,

, :
Tafels, Stoelen, Glas- ~D Aardewerk. ên wat. ~er zalLedebnteD.

worden aangebodell.
lrma. J. KRIEGLER,.

Voor zjchlelveo: ell mede Exec\lleUrell.

I

I,

• 1
I
I'

, I

H. V PEPL ER, PloZIJ.
A. P. HUGO.

Paarl, 12 Dee., 1872.· , ,
De Villiers Faure & ce,VenduLAdms.

_... _ t

Publieke 'Verkooping,
AAlf DB PAARL,

ZONDER RESE'R1VE. 6Oi*QBTEVlDEO .ts,
'I i
II:i fAN 3 .TOT 5 J,UR GUD,
li

1104
eed
NIl, .~

peil
, ..,..0-
ue.
~

; L
I I, I

! I
Op Donderdag,19 Decëmber, ,

'I I

~ULL~N WORD~N VERKOCHT TE KLAPMUTS STATtE,'

ilOp Vrijd~g, .den 20sten December, ie 72
!lZO~DER D~ MINSl'E RESERVE. l : .

GEMELDE EZEL~ tijn GROOT, STERK en in EXTRÁ. GOEDE CONDITIE, Dm lijn
d- Isstate u~ ~ iDge~oerde Ea~ls die verlr.oc~t zullen worden en dit is dus ieeDe go~de

kan. voor Speculale~~I.!!. I : !

.: ii ! ~.' W. A~LlPPERr • Co.
I I -L:. I: :: J.I G. STEfTLKR, Afslager. i

Verv~r,ch~gen zullen verscnaft worden.
li

V.A.. ::

60 Zakken RoIijaen, beste kWaliteit;
• I

SIBIIUUREN I als
Komi, Ihdker,. Rijst, enz·.

• efle hoefJeeZheidNEGOTlEGOBDEREN,
En wat Terder zal worden uaaebode~. '

" Ic. J. DU P~SSIS.
Paarl, 13 Dec., 1872.

J & Marais & aO. Vendll·AdmI.

.. ", .' .Afdeelingsraad ván :M&lmesbury.

Tenders voor Tonen.

GEENR béwedig.nde Tenden ontvangen
njnde zal de OndergeteekeDde toc H

lUANDAG,do Gdea JANUARIJ, 18n' •
Nieuwe TeDdtn ontVlnat80 \'oor d., paeht der
opbr.nl[lt TaD deo AMOSKUIL en DIEP-
RIVER TOL YOOl' het jaar eiodi~nde op den
~en 81 December, 1878, ain te ,.&lIgIl8 op den
Saten January. 187.3.

De p-rsoon wiel" tender wordt '."genomen
pI ,rijheid hebben, om. iodien hij IU~ • .erlangt,
het koot'akl le .eind~eo op den d.g w .rop de \'er-
w.ahte Weglokomotiel in ,oUe .et! .ug weijn
op deo weg.

De Tolgeboawell, ens., moeten in loede orde
worden ttehooden door den paohteil!' gedurende
lijn pachttermijn.

Verdere bij ,ooderbeden te Tel'De.ea vaD den
Oodergeteekeude.

dEO. G. RAllNIEB, Brc.
Aldeelingsraad Kantoor;

Malmesbury, 13 Deo., 11172.

ARE NOW LANDING

,

CONSISTING OF :

\

Ori:dirona.lna Frying PaDS
Ind Pa,te aDd Liquid Blacki",

can., away, o.oriander '., Bird, and Cum+n Seeds
Pearl B"rl~y. Split Peas
Indigo, Lamp Bhck '
Washing Soda, Epsom Salts
Paints. in jllack. Blue. and Red
Va~Di8h'8. iD Bla.ck Japan. Copal, and Carriage
Calld1e8• in f".ffinft. Sperm, and Ste,rine "
Ca~dlrs. in Composiie aDd Co!oureJ Paraffiall
M,,'chu) in .TIl"dlltic~or "od Patelll $8lfet1
pickax<,s and Grubbirw: Hoe8 ,
Tinware, II brge ,,,rlet1
Childrell>'s GolS '
FO~Jf-poPt, Hair Teater. and T.nt Ba~~telda
C. il. Negro pots, and C.mp OYeDI "
C. ;1. Soap 1>0'8, UlallJWare '
C~taio Fur,oiture
LonrlooT and Cheat Hinge.
AGleric~ri Folding Chain
J&pan lied aDd Braas Padloc'u.

ol '

Divisional Council-l'tIatmesbury.

Tenders for Tol.l&

NO.. tidaeto'1 Tenden Ja.viDI beeft ~ived,
fresh T~nden will W recdnd by the

UDde"Ï&ned until ' ,

'.
JI'NDlI, tU It. J1N1J!II'i 1873,

For tbe rArm.of tbe ReftDue of ~MOSKUIL.
ancl DIEP RlVIE1\ TOLL, for the y~ar. eudin~
Sls' December, 1873, comlDCncÏDg(~Olll tla. 8th
January.1873. .

The party whelP tender ia Iccepiecl will be at
liberty. if he wieIl ... to termillftte tb Pol'treet from
tbe d.y Ihat the expected Road ~_er.il iD

fuU working OD 'lae road.
The Toll BuildiDgs. kc.., m111t be l1ept iD proper

repair by the I.euee durioe Ihe period of hill
luse.
Furth~rparticulan ma, be obtaiDed .lrolD the

UDdenigoed. '
OEO. G. BAIWIEB, sec.

){Ilmesbury Divi,iOllal CoaDcil,
13 Decembtr, 1872.

I'
i

Pablieke

-'- ... _~ :~

,I
1

,,
,.erk08ping'

· v4
I \ ~

Gouden. Zilveren en Vergulde Borol ..
~ ~ettiDgs. Juw4lierawaren. eD.I-, '

, AAN DE}PAARL.
('"'- I

Op,iDonderd.J '19 dezer,
ZDtt.N d.Onclercejeeke.ndell. in hilt ...., ...P'" •&ok. ~b.liek aGeDyukoOPu.
boY~r1D~., Ida ~l'1ikelen-,( bene'len, bonderdea '1
Arllk~,e" geecbtkt ,oor Keremia eo Nieuwja."
Gf.scllhltm, .~ltoo" :Me•• en, Vorken. lA-pel.. .\
Mef'rscbaumplJpen, ens., 'Ol. i ,oor het Goad ea
Zilvergoed r.al waarbor, ~ege.eo wordeD.
• . OVEIBEEK & HERMAN. r.1
PIUI. 11 Dec., 1872. :',
ne;Villiera, Faure. Co, Vendu-Adma.

Verloren.
~&N A.crep'atie vaq" £75, betaalbaar op "
D :Apnl, 1873, ge-ell.dosse, r,1 door de onder-
Kde~~elldlln. Die .de~l,e terullbetorgt;: ,al
19',,1ht'looDd worden door

VAN DE SAN DT :PE VILLIERS ek Co.
K.apatad, 14 D. c., 18~.

"., ..
K4AfSCHE

Spoorwegmaa.tschappij ·
KENNIS wordt c bij d.Je gege.eD, dllt d.

BUlori,8&tieri vpor{de Divid-nrten .... 0 beL
lI~lr.j&ar, eiltdijlen~ 3p Juoij 1872. op de p'"
(,relite eli ordinaire Aari~e<len .leZd M8at~b8ppij
hellep 'Wordeu uitgele1étl.aan de ARttdeelhoudell.

l'l:WS. W ATt30N.
'~ Alg.meeD B~.tierd.r.

Kaap.ted. 14 Dee. 1872.Op Don er~ag, den 9den;
, den lOden Ja~.1873; " t

. I.' i . '~j

I Testamentair, P,ubliek laten Ver~oopfn, aan h.are:,."oniitg.
wijlen deu heer T. S.I'A. HOFFMAN, i, leven Leeraar eao bet

igte ~oekell in de Hpllan~sehp, Enge~aéhe, ~r.Dsehe, Boi..e--
en ande,e: talen; over ..lierlei Wet8t1tC~appeu .en Kuosten, ,~III

d. en Vol~ell"uDdfO. Aard- en ABlrrl8rijkskul¥I', Natuurkunde, Schti-
Sterre.~ulldr, Genee.kllJldfO, Rl'gtagelefrdbeid,' Gorlfl:..'~('rdb~.:d.

ucle, WIJbQegefrle en Bouwkunde; een I groot I\&ntal ';Voord,~-
vaD allerleieard ; Romaue, Gedielneu, vele I Schoolbvekeu, AIl~D

•Transport Benoodigd.
VOOR Drie VraclateD Goederee Daar d.

l)iamaDtdelverije~.-Muilwagens.
Doe ~oe\: bij .

Z'AL de O!Jderg~eekende,
dë wtlbekeode B

l'D.arl~he GymDi\!i~m,-
Be8IBatt(,e uit.eeue

duitsche,
Geschied- eo ','-.J,'uuuo'uuwue.
ku..de, Plan~enklJqdt,
TH41- en Let terk Ultde, Op
boék-n, Tijdlchriftl),n, Brochu
fn LaDdkaarten, ena, enz.' .

JAMIESON & Co.

BEVALLEN.-\e T~ka~tad, op den 29 No~.
11, van eene Doehter, dê gelitfde Echtge-

lloote nD -
ALLEYNE YELD.

, Tark8lltad, 10 Dec 11372.~

B,EVALLEN,-faD;eene Dochter, de Echtge-
noote vau

, ' A. 1. DE WAAL.

Stellel!'bo!chkloof. 15: Dee., 1872.

'ALSMEDE,
I '

'e~ Gereedschwppen. 1 groote Klole, 1 Zil'eren Z~k-
g, ~o!lkrakkeo, Gla.ZCD KuteD, 'tmelglobe, L8bdme~rs

le yeel om te melden. I',
,oo~ Vcrkooping zal de Bibliotheek ttr bezillti~in~ op.,~n8~n .

" WED. T. S. A. HOFFM~N, Ex.eutrice Test.'
Paarl, den 16den .LIe.~eUlL"e~187!!. .: '

VOORSPO.EDIO :Bewallen VBO een Doch-
tertje, d ...Ecbtgelloole vao

P. :J. R. 8CHABORT; Jr.

Tijgerb~rg, 17 Dec. ,1872., ' i
F4URE &, fJO., Vendo-!dms.

.laD BlottherwanUD eD f rien4lta

W'ORDT bekend' I:fOm.akt. d.t op heden •
1I'0rgen, tpn balf 5 ure, i. olerle:leo onee

geli.fde Doehier, ELlzABrra -ALr;TTA, in oell
jeugdigen ouderdoGl v4u 18 jarea, 1 maand en 13
4aJco. 'i '

" A. L. nM Dd SPUIJ. ~
E. A. VU DBII. SPU1J.

Klein Olipb,ntlkop; Koeberg,
· !6 December 1'$72.

( 2)

rvh.nnltA.A.hl ..A. w. & W. H. I'letcher),

L I 'N G S TRA A 'T

c Jrtlsch CD FRANSCH fabrikaat-uilmft~'nde het ""roofs'te. roti.. ,
a890rlémeDt. thaDs in de Kolonie 8ao~\'e,.ig. ,VEZ~: tI.TDEN

den fijn!itén .maak aan de Europeescbe Markt~n, en worden door
A GEEVENAARD. ED tij hebben nog liOVESllH~N dir in h&llr~ ~

ziju vQot LAGERE PRIJZEN DAN IN EENIG uuis IN

D'E aUerbeate ZIJDEN
geVfttieerdey en SC H "

zIjn uitl(ezoeht door Koop'
geene andere IN ZUID A
VOORhEEJ,.. da.t zij te
KjAAPSTAp. .•.. ' .'Hunne: MODE-A.RTI iiUO;naar den .LilTSTF.N S~IAA.,r VAN Lo~hEW;EN
P;ARIJS en er is niet. te h.t1r..nll~~n dat KEURIGER lD Bmaak of BETER toor htt TEOENWOOR-
D10 SAIZOEN kAn zijn.
.: H" ASSORTll\lÉNT

eo behbeft ALLÉ,ÊN EEN
, Dé KI\NT~N

FIJNTE eIlP~IJ,8.

Aaa ra.iqe e. frit.deil, c' c

WORDT bekenl{ 2em8a.kt. dat ons jon,.te
Dochtertj-, )lAcnmL ELlZU&TH, heden

nainidt.lBjl t Q 12! ure; is overleden, in deu ouder-
doO. van 11 Dl&8liden'en 14 di&gen.

C, M. STUCKI.
A. E. STUCKI,
It.-b, BaO&JtHUUtElf.

WageDmakersvalleJ, 14 Dec. 1872.

ri. zeel' UITG EZOOHT. GEVARIEERIl, SMAAKvOL.
GTIGING OlD op prijs t~ ..orden IP:rstJeld. .'
aiju EENIG ill SCHOONHEID, .VERSCijEID8NH~ID-

Hunne inderdaad orio'l'ertr~fb';Rf. S~dert jRr-n~. er N ETS aan de Kiap Bekendmaking .... , .. me e. Vrieadelli
llewetBt DAA in LUCijTlO ElO, STERKTE, DUU1ZAAMHEIU ~D RÊpt OVERLEDEN,~8An z;jne WOni:lll,'te Kooi!
LIJKllEID vnn \vnt lij K BN.' ,: . fOMeiN, Oraoje:,Vrij8Iaat, na eeo .m.rtelij~

HuoDO NIEUW I'NG' OE ~ .," r;iekbed ,aD ,eni~ w~ken, mijn hartelijk geli,fd.
Bruids- Ollelil,eD. en .::gers-en Nieuwja.arsga$chenken ' EchlJe.'~t, P. J:. ~TOFB.EBG, .iu den ouderdoaa

'd h'd A tIK rt' sie 'Iln 46 J,ren, miJ met lten .klnderen nalaterule
I en e~. Itn ~.' wa 1 elt eD .~rt. :. . ',. (, . wil.ru,n het J'on~8te al· eh" tien dageD oud i. '~

f{I,JEN UJO &eer Il,o"t en JUlIIt gelC!hlkt voor de 1'eelwuld.. 1ge I 'All d' d ..l..'ed Lol h bbe .
DELVERS .an de VELDEN r . ': \'~ ~'"le. <n OV~I: ,~?e ge~en". Il II, ... ,tea
LAARZEN en SCHOENEN ftn IALLE SOORTEN 'ver- ~át liJn verhel ~oor~. IJ 11, en wt~k een trouwe eG

" ~ dl ..rbate .. drr UJ,.e ~ulpelooze ktodereo verlureo';. J;' . b' id; hebi)e~. Dan ill Irobate mij mel de gedaahle.-dat
duursaam, nrubelden, \'oegllam voor e leertijden .en e e Se. k h'.' i.been g alir d' ua d' bli'f....~'......'" li Id' IJ Jt' aaD Il 10 I e, le er over ~ t
ANC:GÉ~,'~;-\~~N LINNENS n.o IUe NUMMERS eo ~p de TdOr bet ,olk van G~., E. STOFBERG, ,
thaDs t'er betigt igillg ill ' :....geb. VAll »all Mnw.. :

TWEE-DAB,LINGSTRAAT. KookCoo1eio, -Oranj~ Vrijataat,
2 December f'SH.

KmD~RHAR~. On1l.LEDD.~Te RobertM1J, op. deo io
• ! • • .' .' , DeCt'mber~' P~L1ClA. SA1U,H. dochter vaa ~

E~E \l1tlr~v.e va~ de Ki..nderha~p. m~t ~O!.deu Wel-Eer •. H.£TTlIDA.U., owl "'tn JDUO-O.
N It'uwe Liedered Yermeerder~. ui IJ\08dtg cbD.:' ei

worde!, gedrukt. Vcj:r de Oostelijk, Pr~iDcie \ _----- .. t'---------ial Al!ent lijn de beerIMA.CnT, Bj)ekf.~rkool>er tel: . ~
Port !li.sabeth; ztlodrjl. het Bótk.le giIJeed i_, uI DIBD.-M .~.berUoo, Dectmber. 1
unnis wordtn geg,nD, . F&1.lcl.4 ~.B, daaghw of Re••

, ~"D.u.L, aged '"~ 1DOIt~

,~,

"

.
1:

..



W0BD'l' bij dele
SPBO'ULE ~7D"''''''

DEBING VAll DE!~LHlImREBS
geboUdeo,

op DiDgactag, M ~mber aanst.,
, DES llORGENS TEN 10 ~"

in ~ Bankpbouw, ~ kiesing Tan· Twee
DirekteU.reD. teD einde bei getal tot Negen te
ftt'ID88l'dereo -overeeubmstig pme,n_4eerde,
14de sectie der Akte T&D Overeeukomat.

! op laat van Directeuren;
B. P. Dl): PLESSIS, Kaaaier.

lVeatelijke Pro-riDcie,Ba.nk,
i Paar" 19 NOl., 1872.

L(,.VaD DIe1hebber$ verkiesbaar tot
Dil'ebeven.

AliDg. Rnberi N Perold,A. Ic
A........A P Peut&,M
Brink, LI 1ióo., I A 1
R ...... JaD DI Hetiet. A P

" Blipan&. Pull BeUel. P I, Pm
. , 'CiUien, J P R_zweilt. A E

~. W C RrcheJ!d~ Tb.oaa, 8
~iR, 1 H, A.m Roeaon",-J de Vil1ien
PUich'...., R leSaeur Snellr, Ian le
IIQ~o.Oab 1 Spuij, St.eph.l .,4
Homm.l. M D 'rberon. S W
Krill, J p, Sr Toit, 0 s da, EzQ
Lcmw, Joh W, JR Theron. .taes P
Loa., J B 4. VillWn Toit, PIS db
LaoaaniI. Louie VIIlien, P I de, P Jm
~IlW, Hk, W JIO Villiera, P F de, Sr
Louw, A J, Jan In Villiers, I Horak de
Loaw. Tob J. A Jq Villiera, J 8 de, Can
.M4Iherbe, W IJ VIlli,n, Jb R d. .
)faraia, JF, Villien, IJ A de
M.arals, J 8, Dm Villien, 1 P N dA
Marai., Iaao J"DIlI Villi.,., PB de, Jla
Wan.oud' I J Wioht, J C

- Nieuwoed" J Il W_la, P J
PIeaaia, laeac J du, CJ.. Wicht, J F

B. P. DU PLESSIS, Kuier.

De Paarlsche Bank.
Berigt aan Deelhebbers.

MITS "ne.o dl hnni. tptre.e", dat inR!!-
TO~ het ...' ~nderde Artikel 22 '1&11 de

Aote Vin Onre ·nkou.t 'an bo.,eDl(em ..lde
!rha'lCbappij, de l .. rlijksche Alcemeene Ver.
aacferi"ll ná Tlf'elbebben grhOtldeD ,al wordeD
ten: Kantore du Ba"k,

Op Maandag, 13 Jao. aanst.,
'I JrIorgena ten 11ure,

TeD ei de 9aQ JJi.n:kleurt''' '8 onlvanReD een AI-
,tGMlnen Staat no de Ar.ngelegenheden der
:Bank, OlD drie Direkt--urt'n te kieleo in plaats
TaG d. Wel-Eelel. beere" WILLIPl 'D, Mua.R-
... JOBU H. EMIIUIf A. an. en JA,COBUII P,
DlI" PB&, di" bij beurtwi ... ling atlreden, eeo
nu wie "ed"f .,erkirsbaar i., eo 900rt. tot alge-
DateD' besigheid.

Op laat VlD den Raad nn Dink teuren,
J. J. F. LB ROUX, K... ier.

De Paarlache Bank,
12 December 1872.

VEE EN LOSSE GOEDEREN.

DOOB Dill VlLLl1!.R8 EN PA.URE.

Dec. 19.-P~ Losse Goederen, van 0'1r-
beek en Herman.

DOOB. J. G. STEJJTLEB., G.Zlf.

Dec. 20.-Hontevideo Ezels, van W. A.
Lippert.

DOOB C. BBCK.

Dec.2I.-Worcester, Ezels, van Slier en
Meiring.

DOOB 1. 1. BOFllEUR

Dec. 23.-Klapmnta Station, Ossen, Paarden,
Ezela en Schapen. van-

VAtsTE GORDEKEN.

DOOB DB VILL[]I;B.S J'.6.UU EN CO.

Dec. 17.-Paarl, Vaste en Losse Goederen,
na A. Jd. de Villiers •• DOOB !lUBT BN NEVEN.

Dec. UI.-" Warmwater," nabij Montagu,
plaatsen " Warmwater" en" Quarriebosoh II Rt
Barry en Neven (oude firma).

DOO& M. M. THEUNISSU.

Dec. 23.-Knijana, Vute en Losse Goederen,
in den Boedel 't'&II W. Groom.

DOOB B. J. DE VUL.

Dec. 26 en 27.-Tulbagh, Vutgoed, T&D
Theron Ladwig &; Co.

DOOR ~ B. MOORBEIS.

Deo. 27.-Uitvlugt, Vute en Losse Goe-
deren, in den ~el van Wijlen W. J. Basson.

f6 DOOB. •• C. DUIUl.AM.

1873. Jan. 8.-" Prince Alfred" (Ceres,)
Koetbare E"8U ea Perceelen, Vaatwwk, enz,
-J. C. Goosen.

GEDOOPT.
In de NedeN). Geref. mk, op Zondag, 15

December, door deo WEe",. Dr. W. Robertson:
-Een SOO1l ftIl den heer Jicob Johan Pieter
W....naJ1, met uame Jacob Johan Pieter; eeu
IIOOD 'I1Ul den hIJe!' Friedrich Bi ... I, met name
Cvl Wilhelm i een soon Tall den heer Gerhar-
d_ Penoeba, met name Gerhardus Friedrich
W'illiam; een soon ftIl mejufvr. Margaretha
Elizabet.h Lochaer, met aame willem Godtrïed
LOtter. .

ei
,

STATIONS. al.. "D,
-;. .1•::a .til

'I!L.'

n.
.,ICR1'lllllC • a.'m.

KA"JllItAd .. 7 16
Zo'ltri"iep 3 7 '26
n'lIr"a" wPlC 12 '; ! 63
E.rtlteri ,ier :11 8 '21
$tellenhoteh 31 815t
KI"pmnts . 42 9 ; 2S
)le I'aarl 49 9 '411
Lady GTey BrujC 61 9 6f

"A,IIIWM"T:
\velliugtou •. 68 10 : IS 6

TERUG

2

JiÏ ~
l
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Wellinlltoll .• 6 Su 3
"II,ly Gre,. IIrlll( ; ti 48 3
Pearl 9 6 58 S

'1
16 7 1,21 SK lapllIIlll

Rtellenbo~cb 27 7 15.5 4
Rente Iliviu 37 8 26 4
f)'Urb.n Wl'lt 46 8 54 fi
Zout Rivier M 9 18 6

~"HlOMMT:
Kaapstad 1i8. t 2'6 6

i\I AAN8VKltANIlRIU
Deo. 23, L.atlte Kwartier, 3u. 36m. '
Deo. so, Nieawe Ma.r.D, 7u. OOm. '

aats .,an sc:;I~(>(IO.
zich

,bewegen,
ycrtooning te brt:lI-

u:m".e -sijn niet ill
of gerezen. \lv ol,
van de pdjsliját ge-
het artikel er een ill,
'lIig vertoon mrilk t~
i( i. om de fond.en
vtoll door vele be-

reeds boven den in ..
prij z"u ""rh.,en
wij tien prij z~n.

bedrag van £9 10•.•
Aan tab.k is meer

kent men Tij~
totaal .,an £20 .10s,

Df!lrlOlln. Moge de attentie,
, bet gellootacbap, be,

wezen aan om onzen rooldul4
tigen een artikel to ,enébaf~
fen en den rijkd,om te Tcrmeeri
deren. door - uit bet buitefJlltód t~
besnoeiien, ' figureert, e.,en .1'1
900rleden voo.. prij zen van £5 en £~
103. en ! £2.' Zal bet ooder dez~
beide i in he' Westen maar altoos bij:
monetere blij' r lIiet een Verllb!p-,
peren van 's geld, deze kleine
sommetjes te _ aan artikeleli, .wel~e
in spijt daar ván slech~ "oor de aardlgbf'ld
worden Ilagehouden ~ ; De zijdeteelt 8cb.ijotl
in handen derSrelleubossebe maatachapPIJ-'
de eenige die' er in ernst aan werkte-een
langzamen maar zekeren dood te steffen i
en "an katoeu voert bet Oosten wel zijne

bi honderden bal-en uit, maar wij vreesen, dat,
het 'wat meer dan £5 lOU vereiscben om dil
"erlooning 91111 500 lb. Westelijk: kaloe? te
verzekerell,-~ijn is bet ee~ligu ~langrlJke
produkt dat lop onze- kennisueming wacht.
III November 1871 waren paarvoor geene,
thHlI.s zijn pr daarvoor 'drie prijzen 'fan £10,
£i0, en £7 lOs. ieder;, voorts zes pr ljzeil
voor kulouiale» IIpi~iLiu., cognac, jenever,
azijn, enz. Dd greente-prijeeu zijn vali
"l8n"38 tol 26 vermiuder d. zlie voor vruchten
VIII 17 tot 20 :vermeerdrrd. Bloemen hebben
mede in getal I eene belangrij ke b.esn~eiji.,~g
ondergaan ; ~eTktuigen eli machinerte liJn
~ehed geschulpt, tl'fwijl gedroogde vruchten
eli preserveo duveralldclJ zIJn gebleven,

I

ALI1I'AL NoollD.
I beho"e nll ti.. Hó
opgebra.:t.-I)i; b~L nn
de Orll~ierivi~r opgeepoeld.
i. doodgebrand in tene hut
heer ~hiHp Oli\>ier tbrwijl de
-Ds. Z de B~~r zo~ Ds. H.
nachtmaal komien biJ.taau.
, Dl! WEL-E~RW. CoNSTANT ",GOSSELt:Ii,
IFrllneebe Zt~elin 'tD, ia io 7B jarigen llul[l"rtJo!1U
'te Betht's~a, ID, Buu1oland, overleden lIa
"raD zes dagen _l.aan jie koorta.:' Hij
ale hand"arlEm.n mét lie We},;.F...,rw.
Ilia eo Arb"oa~t naÁr Zuid Afrika
ea ye, .,,,Igelll, ala ~endelillg ;w.rbaam.
ongehuwd. " .

DR. J C. B,ROWN:, onze ex~joloni.le
dig., verklaar' zicb bj,r~id om, 0
I.~ne I arlemeotaire 'tOt'lage or, 110(18"'&1'01.'"

~oloni •• ordt ~elorltd dat zuI}!::s zonder
',voor hen,zel ..eO:7.al lfesehil'<len, een werk
ceren hi .lf hoofditnkkel'l. h$ndeleudë
Walerstelael nn Zaid Afrika.. de ODd'lrOO~1[11l

Zuid Afrika,' de B<l!I8Cb..n, BóomeD, lir&llllóOrteD
Val enplanteu, Z .egeit-Bssen, eu*., van "-'u ..... n.1l

DIEF8TALLE~ VAN VELLEN .:;'_De
Greeu, een der seeietarissen .Jan
Farmen me tin lt" dp de greUZtD,
Sta.nd4rd &: M~il, iJ.t volgens 4~cr
lCel~.erde opaaveu het afmaken :t.u SOl18tllelt'An
ken ter wille van de .,'II-n SOldert~eoil(en
nrminderd eo ,eindelijk ,..b('eL opcehou 1
dat vooral ook, wor~t t.Jell'eSCnrev6u
noneren nn politie te JBn.seaviUe, lSO!ID~lmt
Willowll!oore. ,

" KoLOn.lU: 'INJ\OllSTEN'.-nJ volgende
~a.,. 'ao inkollllten bu uitg~veQ in de
1'371, 1872, tOOIIt Ran, boez8@rdi! lrn'nn,".'" .. u'.u.au.
iD d. joag.te jaren &~D verbeterd :_

1870.; 187).
Inkomaten '£617,603 £699.614
tTltga,i!u ,654,788 690j279

D.. ol.d"ra\lla,"I .. ~cl, IILllle.st"r~
j(emeld. datumll 811 fliRRta~1I v

houden "Mil het vol;.lellde
dieu hel ..iel te l'

wonlt gdoati.
I

Jan. 10 -F E. Painter, t'~>Bpept,
Ri.,.ersd&le,-Een zwarte Os,
aan. de zijden, liukerhenp uit
stomp, linkeroor scheur, 2
terbokken, regteroor
van voren, linkeroor "'W'D.111WI.IiHJU'10i:

bok, schenr en sneedje
ooren; I Geit, regteroor
linkeroor sneedje van

Ja.n. ll.-J. S. Joubert,
Een roode Bul, omtrent drie
merkt, regteroor winkelhaak: van I

t

VERKIEZINlG VAN EEN .BISSCHOP.
REDEN zal iI~,ergadering plaata hebben
"IIU' leeraars enl afgevllardigde leeken der
Engelsche Kerk:, voor het verkiezen van een
Metropolitllllll isschop ale. op.volger \'an
wijlen Dr. Gra. Dil plegtIgheid zal ge-'
schiedetl in de' Kathedraalkerk van St.'
George, alwaar ,00n 10 ure eelle voorberei-
dende dienst zlll'wordeu gelJoudt'D. oa afloop
waarvan de eil!'elllij ke werkzaambeden der
verkiezing zumen be~inneD.

V<111 den 14 tot den 17 '
.t: ' I.

.14 ba. AardappeletJ. pS hu•. 0 3
I ~ leg. Azljo, per legger 4 6
175 lb. Foter. "..r lh. 0 1

Eenden, per.stnlt 0
Eileren, Der lUU ij

67 Jb. Perziken, per lb 0 0
24 ba. Garat, per 3 bush. '() "9

Ganzen, per Ituk 0 3
36 hl. Huer. O' ,6
36 H....erger •. 100 lb. 0 Il
3 Kaf, per 16 ukken 2 12

Kalkoeneo, per .tuk 0 3
72 ba. Konn, per 3 be. 1 2 I

LimoeDen, D. 100 0 4
222 be. Uijeu. p. mud. 0 2,

8 Vederen, Bedd •. per lb. 0 8
60 Wiju.teen, per 100 lb. I 5

Zaturdag, 14, Dec. 27
Maandag, 16 do. 1
Dingsdag, 17 do. 24

. £1 •. d .
- 0 III 6
-" 16 0
- 0 1 9
- 0 Il 8
- 010 8
- 0 I 0 lf
- 0 9 Il
- 0 3 4
- 0 16 3
- 0 ,3 9
- 2112 0
- 0 15 8-1 3 5
- 0 7 6

~ O~ 4- 0 8 0
-·1 5 0

27 nen

o do.
H :do.

T· knrt
S ,Ido

£78,185

KAAPSTAD, WOENSDAG,

DE LANDBOUWTEN"T'nr'\i'!l.TCO
LING.

Elclers publicl"ren wij de ,
,de Tentoolllltellinjl, door het I
Goede Hoop Landbou.gen
worden j!ehoud.n op den 11 ..·.'......0 ••
Hoewel de lijst moet d
der lijstton van de twee
welke voorheen in elk pllr
is dez,elve eeuigzins korter dan t

Deze lijst "ergelijkende met
jongste berCsttenloonstellillg.
1871, vinden wij toenige
ginjteD, gedeeltelijk te
andere jaargetilde voor d~ .."hil,itlÏ
~edeeltelijk 811n schrale fondsen,
aan erne meer oordeelkundiJle
der prijzen. Wij
tijl. Onder het
prijzen, zoowel in
de als in No.,. 1.1. Slecht.
,eene zilreren medaille •.
fokken d..r bekroonde
Lorenyee ,zijn er ditmaal I

d. 15 nn voorleden
ring, die geen k.aid kan. llm
tot hiertoe eer te .,eel dan te'
400r he.t genootlCbap to'~
Ii:oeboerderij--eene aan moetf i'O'lI'l

eelle schoone
de tentoon.tellingen
namelijk eenige a.mateUR
grriDgen invloed. uit.oefeode
'Ian den algemeenen
D. ti.n ~Dd, Yoorleden
'tw ...e, wordt' tbana .,erdeeld
Yoor (wollChapen-coen werd:
p.,oerde rammeD, nu I

rantmen en ooijen
'waarde der prijJ!en .,oor ',.ng., .....!.i .. llo06l ..IQ,,&0 £15 to, £7 t' maar
de,d "ran twe. tot dA~.
.jad' m.D wet.] Do
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.Ill Molceao, him ftftOiebDd .. de titGrmt~euw,..,.... .. _util~e
~ r.altic aoit Iij&. ..... -till.- a1& te trekt_ tOOl' dee iD.oer '

~

a- ea ~ ot ZE4. __ D .. ,~1a1
na, ja MOl' ala .. GiDlebD4. I

1 ALnr.Alo MOOD, 9 pm 1812.-lleerlij~ rePIIlI
~ de afgeIOOPeOe ,teek. Dm ~1eJl .. htmen ko.
IDea aiel 0..... drier du .. boolll1l., 'factltic
..... DI ltoo4eD U.D .. eenaijdt • ., Mauuf*i lubtt.
De poa&eG kanon llek ,Da niM .(141' blijJQ.-De
buur de, Vri~. Gem.... .... p."''' Vrijllag
Damiddar ell liep seer pMl.r. Tepo 9 ureD in
den aTODCl'WU at"lea ",kocht en hondercl, 9ijt tn

~

rtig .. i (.£1~ ",maatt. Gilt8ftln werd hel
.Nacbtlll.. aeJaoadeD door ~ ae ... op em.
re-em .DB la bnloteu. dm briehad te

• de pmtellte DO,Jr lt'" toeneemt.
Grvote ~_id GT8l' d. saak". n..Nmd&
tepi dell oude btllll' GreJliuI.-Zaturd.,. terwijl
de ... Jm W.-Ia UIl 0'" .. ririer sich hiet op
het elorp 1Ie9ODd. OIJtriDg mj 4.drwrip tijdiDI dat
sij. ouddm lOOD, MIl joqeu ftIl omu..t;ltJaND,
_ ~ cmr'lukl ..... o..... komea te Roux'rill¥,
.... r bij op Ïollool ja, ~:TODdsich in een
"IriakaJ, tAMID ie~ eeD ce sew~, Opll$Dl met
dat pTOlg du ut eOhCK at en de lr:0r.1 den
joopn door het lijllPuf. Bij'WU iD neeeeliJt lijd.u
doch .... clacbt da4 er geen rr-' ge,aar .oer sijo
I••en beItond.-~ 1

BatJT.lLa Hoo.v oP lSoTJumal1TZL •.lVerlecl,n
.. eek ilper tel .. beria' g.b".gt, dat i~ Orah4m-
etad tijding oDtnIlrD .H nl. ~ "often 9&D het
n-ij .. " 1'ermiDkte lijk "De' botteototachb 1'1'00",
fn cfat de .mataodigheden aanleidiog ga .. " OlD hur
mlUf. .. kereD pridt Plaatj ... die in dien~ .. u bij
deo b;, Went.orlh, op Collioghamt ~I. moo'·
cleJlUl' te belcbOU_D. VCNrtl dat !lij iD heohleDi.
pDOlDeD na n deo da, dauop zijne mitda.d had be-
keDcl.DeJOMJ"RGl.lt eeni&o 1'etdere bijzodderbed~u
mede. DiDplac.10 deser. werd PriDs PI,atjee .oor
am lIIagi.trad en ujtle auk in .oorloopigl :vorhoer
rbngt. ToeD eli d .. dag da&l'Op .. erdeo ,.el1lCbeiden
getuigen onderTl'Uid, en da&r1l& le"c!e de geftDgene
self ene breed,oeriJe 9eritIariDg at. .. auoit blijkt.
dat Terwatw.ardigiDg 09.r bet zedel_e gt>-
drág ftD &ijlIUI nou.., di. bij Zatardag te vor"n met
eeu &od. aan be~pt hael eo die oodanka zijne .er-
tqeD den 901ge1 eD dag at .. eder met dién man
braJlde.ijo driDke de .. erd &HOllden, ~m ook h~nl
bad doen Izoek..:.n I iD het vloeijend TUur en dat hij
toaD iD bdchODkoj toeII1&Dd. terwijl zij leln ook
...m dronk'Du.p ~t op de Toeten .taan kon, haar
had plagen. '. &1'ood. OOI JO uur 90nd hij baar
dood op eieD grouel. ligen, eo cleD.01ltIDden dag
pt bij bnbie nil bet gebearde UD zijn meealn.
De gevangene .. erd ter teregtatelliDg I{ecommitteerd.

BEAUFOItI' WJlSt.-8am. de bedrijver~n ver'
IICbeld~.e diet-tallen, it Yerledf'n Maandag .. e-r
.oor den magiatraat ge"_' eo het-it t&en. na
\eheerlij\ gev.".bu." te zijn. sijne misdaden
beleden. Hij lI'erd Dawurlijk ter teregtatellinl(
1'II,.. ezen.-Wagon No. 6 v..a de Cer'B maalscbappil
ja n:rle4eu Dillg. lOg.. ngelt_en ,bebbende drill
dageo ",ia vaa Kupat&d ..... ronder acht urfn
ruatena te ~rea -1Jaag. te .0r8O rolde. 6 wagens
yaDOl'n beer Naudé. IV&D Weroester, door de stad.
Semmige daarna .. arl!1l beladeu met. sterke
draaIreD en ~n olc twee •• .oeder OlDoJ».. elt te
rbruiken.-lJe ieogeheer D'''Diah die 9&0VictorIa
op "'1r .... naar K.. ,.eci, .ertouude twee llanj(en,
41Chapenflt.kflra, en GlO te doen ZieD dat (lie Die.
Terl(ifti, waren, wood hij de eeDe om ZIjn h..11en
lie, eie melen op de mou. ...all si;o j.. loopen.-
De iallptraat ~ft 9erbodeu, ,teenen .. ea te balen
Dit de gree'reD oabij' de II•• , iet. dat op grool ..
IChaal ,,~o .. erd en .. el 1ll6t een beroep op d.
daartoe bekoaaen ....rcuaDiog Vla kap';. TIDle,..
De m.jli.tnat .-_"de er bij, dat die liteenen aall
bet Goowernr. ot loebeb_eo en h. Id. per "racht
sijn. Eo daar de Eerw. Teake eeD groote hoeveel.
beid '.n de !MIte ditr lhen.n beeA laten weK-
halen voor het beu .. en lijuer ZeDdingkerk. TNe&eo
.. mmlll'n. d.t bij lIellooJsaaU .. l •• rdeD tot
bet opdok-eo eaaer belaogrljke eom.-Uit PrlD.1I
Alb.rt wordt berigt. dat reD boer. TheuoÏII Vikter
~heeteu eD .. oneode a.lliJ Uitkijk, door een bij
h.m dieóendlo kail'er .ermoerd I&. He dittrikta-
I"D_heer .... d.rw .. ne geg"D OlD tiibchou .. inr.
&oe hWdeo. De dader beriaelt SiCIa inhlOhteDia.

HOOG GIRBGTSHO:r.

(YOOf" Mt ,,~ Hof)

ZAT U R D A 0, 1" DEC E MBE R.
& .!,JIWAAJ) rBIlBY, I!ISOLVENT.

De Sollieitnr.~neraal versooht OlDde rehabili"
tatie 9a1l doeD UlIOI,.nt, ~ bij opmerkeude cl.l
h.t aanzoek acht ~anD "-og onraeetun had.

IJic de opmerkio8!lo der Begtere bleek, dat de
• '.tate order welke Ir "asaak, 11'''. bepaalde d"t

.. ....et a&D~k .oor een oobepaald'D rijd lIIoe.t .,.er·
.taaD, tenrijlullden oij.owrenden krediteur die"l
kOlteD.&nII ~taaD. sedert dien tijd.... "r
~ ander did.Tlt teD behoe-e nn deu in80lnll$'
IDgediend ; docb d. cuntor bad er een iD",le,.erol,
....no hij nulaude te Ifl0091u, da' de losolvent
reeds •• 118 i~ laDg fZOe(I in etut lf" om &ljDe
IIdUl.den te be&akD. 1Je BoofdleRter me. kta op
dtlt de inaolYellt clieu katakeer "rIoreD had ca dat
sija geTal blijkbaar eeD no. ltedrog waa. Hia
asoes&Htfat Daar de Diamant.eldeo of eJ'IlPD' elden
buiteu de jariaclikti. vau dit Bof pan, daar er DO(
pl.au I"DOI!I .... iD d. wenlcl.

Daarop .erdaagden honne lordechappen tot
MAANDAG, 16 DBpEHBER.

DJ: ':Ol!lUWUf tito BlICIOIAK.

, Dit .... leD appltl no eeue Jaiteprak nIl deo
~t T&D lt~ iD eeoe proeeeutie nder

£@koovaar4ijweLDer1'&DjteDew..Un
.&0 een seeman lehcrbergd U bebbell'

. nIl de tehoen" Á__ 8. gedeserteerd .
bdroll:keIl tweeu. .. ana 1'roeg iJl d..-n ..

mijD reecla bepleit.
Het Bof'1'GDd d. 'I~ o.entnkolDltig

de .. et ell bn_gda dael ...
ono OL 0'J'f00

Desa ...... .,.~ __ bet beratelVaD JlDnlijb.
ncteo., w-aarin cl. ~eru1 YOOr de. 111111
opbad. De TrOD" (Terw-eilrd..-e) ... nie'
",noht.'u.

Joaiu Rend~ olto, f. tiIeJaer. ala ~ opp-
~ roepen, deed .erlaaal .&Il ~ lUk, de bijseDder.
wen 'IIMrftD llierop _erbmeD. ID 1800 "I
bij t. WerOllltlr met .. ~ geh.wd.
Bij.... toea _.'W1lMr aat sel en Aj .. eda ••
me' tw.. kiaclerm. Na c1rie jaar am BotriTiet
~OOM te hebben, gUlpD &ij op .enoek der .roll.
D.., Wonesler tmac. __ dur de Jtqoper 'ID
Botrhier iuo}nD' ... ardeD wa. .. hda - eiIICber
ÏIlI869 .......... die (aIaata te .~ -gbereD,
til \Deo .. ~ .,08 noa.. IWD CIet!naJV t.
....... Zij ... eamcen ~cl daana bij baJ'8 aehooD·d""" ia..GDeD eD w.r ..haar broeder Jaêohua

t StoflMq, ea ...~lclea .te OoudiDi, ...,
• zij sich tbaoe lIIOI\mad'. Biaolaer ttuh~ haar
..nt. per brief.ft ;later ~ijk" ontte!lm om
bij hein op Botri...... , .nar Iaii •• WeootJ...J,komeD,
maar .• .., ft blijft ftWaodig ..e'-I n.

Char1e! CbIiItiUa 4. ¥IJ...., "'en ~'Ul'elll,
W alroeeu HU 4apw4irt. w' te _eJl ut

, I

Dit .... eeD
magiatraa& te
Ultd op 1'OOr den
S Jll icitcl1l1'-f&nery.1
in bee lagere Hot

De IClie ..... door
nA ..ijlq me,iUf·vUlIl.
lSe. lOd.
het bedrag
preuie aan den
Bof .... uitipn ..k
.. eerder.

D. adnoteo
de zaak D.. r den
tuigeni. it te winnen. I

Het Hof verdl\ac~e

AalnBIU'''''Klm', Baan.l
te .,efldll.
mlllik te~
zioh hel

tijd;
Gray 'e
kwam

rw. (Idtr ~I""""U
I w bij -het ur en

belangrijkel,halC te
. ook: ~dat :ZEerw.

ill de k:~iloni,n,
niet le Cgaan~1de"ijl
iu zijlte ge,ueeót.

vpor~)~zig~en
zwiJgeo~e aaD ;
dat lie ;ttsbi,':.
de ltaol ad ge-

hlluti1lm"ri..,n: III. drie in
K..ap, eo Idat hij

I dat hii z~u gun
he., Izonit. HIj schreef

~ecre't.'r U van het qenoot"
i_in~ Ivan bet Evallfelie in

de waardigheid yan
aannam, eo i~ weer-

-n den aallclran"
hij berwar.rt8 ~e

hij door ~Ijne ~('"
ze~f8te werd gesterk t. D"

de nng.: hoe de Bi8Sq~Op met
ve~w?"derl snelbeid'ln zijne paro~hie eene
school voor en I verwaarloo~lle kin-
dere .. hlld o.pgerigt, en I hoe hij, t~1l een.ige
der kjleinen b~j de opeTling d~r klassen b.·
gonne:l te 8chr..-tjen, zelf 'lallr een banket-
winkel was geloupe .. , 0!D lekkere voor ben
'te balen. Uitl zulke scPijn\taar onbeduiden-
d" zlliken blee~ het. welk hefderij k kara k ter
de o\1erlerlene bezat. Liefde, teederhei<i en
ChristeliJke sympathie, zondet een zweem
nu zwakheiJ, waren zijne, kenmerkdlldt'
hOf>danig-hedl'li. H ij h~rl ef'ne reus8cntige
llIorele st~rktei, en sprek.er had nooit i~m"'lIcl
geziên, die z,!lk eeoe volmaakte vereeniging
van !Voort:rf'if~ltjke hoetlalligheden lo Zich
omdJïOeg Ills llis.>chop Grdy. Dilarolll :ltdde
hij als resolutie .uor. dat deze vergaderioa
het we08chelii~ achtte, dat een gedel!kteeke~
zoud~ w"rdeó op~erigt ter herinoei~illO' lIan
wijlen BIslIchop Gflly,alll een blijk va~l e;ken-
tehj~heid ,oot de weldaden, door hem aan
deze koloni'e in haar: geheel bewt'zen;_

De heer W: G. A'H:lerson secoudeerde en
de lesulutie Wdrd met eenparige stemmen
aangeuoPlen. '

Dt. Da~e, opgeroepen !tij nde om de twee"
..de resolutie .oor te atellen, hield eone rede,
waarill bij o. a: zeide, dat het in de kolonie
mallr al te der de gewoonte w.._, om aall
mannen, die .:ch v€rdietlltelijk h,,~den ge-
maaKt jegeos tie zamc'nlevlng, een Qeurs !liet
geld te schenIten en hen dali naar huis te
l,ten gaan, enidat men hem alsdan na een jaar
t'jd:! vergat; "doch dat het veel me~r tot eer
zou strekken ~vour de kolallle, indIen zij' dt'
~erdieostell van een. mlln als Bisschop Gray
In mllrmer vel:ec!uwlgdt', w&llrdoor ook ollze
nakomelingschap aan' zul k eeo ,,"an zou
~orrlelJ herinnerd. Daarrl"or zou~ eVt:!o Ills
In En)!elal.d, ~n ~elf~ ouder de OlliAe heide-
nen, de Jeugd' worden aangemoedigd om het
vtlorbe"IJ Van zulke mannen na ~t! streven.
lilJ IIcht~t:! het best, zulk eelt gedE1~kteeken
op te rl.!ten op ten der meest "publieke
plaa~sen in rle K~apstaa en hield ~ich over·
tuigd, dat ook de niet-Anglikaansphe inge-
zeteDt:!n der stad dautoe zouden \l:lJdragen.
Docl! wat de 'leden der kerk betfof, stelde
hij voor, dat ~ij, als een blijvend gedenk-
teenIl ter eere vaD den BiSBchop, ~~n fonds
zoudt'n biJeenbrel)gen ter 'verhooging der
salatis~en ~ah de thqns ~oo slecht betaalde
buiteugeestelIjken. De spreker stelde eene
res<>jlu!le in dit'n zin voor, gf>8Pcondf,erd door
den ,Dt:k~u el.1 eenparij{ aangenome,D. Lutst·
genc;temlle heer sprak van de v.oo goed als
UI~~nelische ~rachl, die door dell thai'S 0ger-
leden Bisschop op zijne ooderhoorigen werd
uitgeoefend" eo IllS eenige uittl1.ksels uit
EIl~elscbe cij.dschriften voor, waarin over de
verdiensten van den Hoog Eerw. Illeer werd
uit~.-wljJ. '. ~

4llrtsJia'ken Tigg sprak ook iD eflne lange
en de Et'rw. Maynard in eene amUllaole rede
ten ;i(tlns,e 'an de resolutie; de lalltste vooral
\'fllal' die ove~ de .erhooging der ptedikants-
sala.rissen handeld~. en nadat de Deken V80

de ,Kaapstad, de Aartadiakt'ns Fltlgg fn:
OlQver, de Eerw. O:.tilvie, Dr, .1[lale, eD de
heeren 1f>atiBson, W. Walter., Maton, Dr.
Ebclen ctll Sir Thomas Maclea ..: tot een j

cOlllmissie wáren benoemd, om voor de ui~1'o j'

ril1~ der genómeo I resoluties te zorg, D, gl,'g
de ,vergaueri_ng na een bedankje, aan deu
vo~rz.itt~r en lIa bet uitspreken van, den
.apostoli:!cheli zege~ uiteen'.

I

Y&Dutel'
4.,. die 'UIl MD 0BaI! cna-a

Ril. lipee; ea de 1&1 bItJtMRa 1__
be\r •• , cl.t EDpI.aDd UI_ Dieta __
rltl'.I ...lbte-vll.D de ~ .. 111•
"ie bij ill aanfllkillg 't ".rifllijk
ill AI~ 810' tot .oest k..-.' '--
lt_hj1i4 ell &CRI .. etikele 0-..
lug ~ een t..eeden locliachea
opeunli met .nelbeid kuBo811eCrooijea
eo doeb opiChi..t«l. •:
't z.~ ~nr"olgt dt &tv,Ja.y ~,-clC

'IOeonl! d.~ n_ !Mteo liieeslepeo. NeeD I WUI'
en wanneer ook aaogil'!'a1lta, _ngel1 .. e m.
g..en.1 h"p"n op o'rerwlnJ' ilig.. We lOadeD tea
tWIl<'rWnI disehen O~l(:d kUIlDeu d~PD. Dli..
schi"n met oog miDder IDDfitedan den.rlteD. W.
zoudeD de Amrriku.nt<ehe ,~Ioot klUlli~n ,eroluo-
1I~1f1i~tllter de batltlfljea "liD Sill Juan. WalODI
b &orgd waakt. ISde gfld40\1ttl,d"t .... op 100 gel.
eli tOO ver VttDelk.Dder ",'twijdtrde punten k .. at.·
baar $IJn:-pnnku, die "D" .apeotuau". alle.
bed~kk.1I 1DO~t.

"t I.daarom dan ook, d$t we niel.g'lftlO de TQR'.

deelen zouden al..t ... o, die' we Pog de flnee :D"_u.
-Un dl..r ,.oorJe ..len ia 't bezit NonOibcaltu.. Ea

~an d~n Redakt~. .. .. rma diU - Omdat Glbr.ltn een buil Tall
l operatien il .oor oll~e ilelllIIact. 00" teni ...... iii...

lfij,,;ne«r,-Toen werd: b id i db" .. -.VQLlublad. d"t er een bn, f 81 I. ID t g.-ree ebbeu "an eene 'i't'f.ba&en4áerlt ..lIl.rill., 'IOaardoor .(Jltlle eiPz't.matie ter ... boyea
beer l't~.nel b, waa Ik ..,.el a1l9 t .. ~jf..1v~rbe,,~n zij, ~ oese koopnardij.,..ar,-
bril f te I~&tinlulaar 0 wet! bel&n~IJ~r d~n die hU jtebeel " oT"rig Europa
lelveD,schotell mij de te Z&lDeo,ID liJd nil Doed~scbermd worde..
bergell'waren in baa.ren8nqod .. J'teen !"-.:~..n we dllll op beeli_n\lt!ll tGOnua
~ulsJe," OOZ!!8paan~ebe Yrlendl'D t,.n IICltwoord•• an_r &ij

De liee, Bergh beltint out! verso-k-u om den al..utel "'11 de M.i<ldeUandlléh.
dat helJl door een aant ..1 oud- Zee hllo Kf t. etaan. VO(jn.eker, deo SpaQ,jaarden

, raad.l~en "evraA.Ddwea. of •" ..... moet 'gfl" ..eo, on. ,.aand'~1 te zien w&fIJMlft:lT&&
weI2e ... llen, illdien hij t"t nil de r"t. TUDTarik, We trnOel"D 'L, hoe .. il"'''

R'8mJ~dle' Dat is, liaR ik meen, een lOud"lI roz~n. 10(1Iell een :rrl'emoe MogeDdheld eeD
zt'g~I1, dat p~n aaotál "od- brokje Engel.eh lund b. zet hield. Maar. boe 't on.
raaJgledeu overg,·haald w<erd nok spijt, .. e kunnen Gibtaltar niet miaeD. W.
men, doch, hoe net ook zij, ziet men ""unmn, na on"llng ..a' RJUllancl de ,rijbeid te
lijk. dat juist bet geknoei oV8;bet kie~~.n"tin be'bbeu teroga",ch"Dken tot 't bou .. en no eeue
raadsletien,waarvan mén de an lire parLlJ bescllltil,dllZt,;1O:qrlog'llvl..ot in de Zwalje Zee, wê ktmnen on. 't
aan dPDkant ...an de zoo~en8a de .,betalell eeDig overbhJv"llde mlddt'l okt latta onhaUen OOI

Het t~eede eD bl't d"r'le~KedPt'lte.U) 's de IICheppnvali den C"lr t,1l minste uit deo Allan-
Berl(b'" brief is I,iet de ruuel e w&ald l~t9 tischen Oceaan le banfi'cu. We behouden Gue
se~gell, aoo Duk bet vierd6 "d,elte~ waarin Gibraltar. 6lehJl d. Dnitsobera Ml'tll behooden, niet,
vra~l'n gedaan worden, die reds b ·autwoorc! qmdat Jt a&ngenawer .ool' onB II ~oe .8paalllChe
en al .alen zij niks niet, d n vlOdt mt'Jl be' atad t. be'l'tt"n, diln "ool.' hen om 't _e FraDlCb•
woor I in zijn ei"enen br~ef. ,.' te doen; mur e"uvolld1Il,'om<lat de omltalldlgheden

In het laatste gedêp1t. wil I de 'heer Bérgh aat i ons gfbieckn. eeDe .Ierk'. te beboudt!r., die on.
hem m'jnf'n uaam zal nuementb.twel~ Ik ool(ze in oorlugiujd de gewigu ..,te "GOrueelenUltZc:lteJ:t..
Ion ged'latJ bebben, wero In Ilt gedeelte mear
beetje m.er fatsoenlijkheid in ebt ge.omrn. .. " P.lNT8I!.BSCB&PD.

Ik eindig ml't den berr B 'j(b d. brpedel'1lJkenIraad tt' geven, van zich loch niet IIl~er ~18 een ge" .Met weemoedijffn blik' besobovwt de Ti_ de
te gedrageo doo~ ZIJuell1I11amjoaJer topkomat ~.n de Wijze "an oorlogneren ter _.
te plaatslID. 1 Een 'l'IJf-en-tvl'lrtlg Jllar geleden-u'gt 't blad-

dacbt nicmand er BAn. d't de pnch.ige h01lteo eD
ljler.u BtooUl.fr'g,tten fall dlrn tijd op 't punt
atond. n om voor 1Im>d onbruikbaar te .. orden Ter-

, kla.ld. De omwenteling. door de invoering .. n
't pllntseran telllet'l'geb'&fbt, w.. e,.en ploteelin~
als gew.ldig. All wt-t 'féll illall was Eugelandl
g''',8che m"rine .ernletlgd.; zij moeat gt'bf'81
Ol) "icnw j(escbapen en ~.IIg;-bou"d worden;--d.
sthjJ lus.cb ..n 't kraohh~ proj.eti61 en deo lIIeeit
ulidootdrlDgbaren scheepsluod had iD Ellro,. een
aan1'8I'jf g>nomen. ~

Sinds Vijftien jur _doprt di•• trijd DU '9'OOrt.
Meer talent, al!:.eld rnl gt1d werden er gedorenCle
dl" jaren ten koett! gél ..1fd &aB de nrbeLerinlC V&ll
kaDOflDl'n, proJectielelI. ontploling~middelen t:D
pantserplaten, dan "an a'le andere takken "an
wetoth80bap t..umen. Alle landeo .an Europa
bebben nlllli!Yt'nen .,n milhoeu mOt!ko ,e1'l!,pilleD.
Eli wat lS 't lot dns.l'r v~rkr ..gen resoltaat P-Dat
de pantstrp HteD ....rba:l;eDd .terk en nrbaund
kostbaar zijn ~ewordell -docb de kaoonneD nog
k',81b4arder eo stErker. Aan 't geschil' 18 de over.
wiuDing jtebleT"n. 'Immers. de paDltleracbeptD
vau eeuige weinige Jarttl! oud ,,"orden lba~ met

Stelledbutlcb, 17 Dee. 1SH. !lem" ~U op bel.ug'IJ" afstand ..n iu deo groad
.Aan den &dakteur. I • geboord door de ,leiDIt .. onzer kus;-en'mariDe'kar

~ uonneD i -en OUIgrootste kalibt-r, 't 3S·t"nl ka·
MiJnbeer,-Op ~en. pubhelre biJ4'eDkomst van, D"n. jaag\ sijn prujeetie! door de ,terkst beataan-

ing. zetenfn, albler geboudejl op d.Jl 18 S~pt.. l.I.; de Jhntsermg. als "are dle ,.an papier.
werd onder anderen donr dto I!ea~bt.n 900rtltt"'" Per 810t nu 'ekelIIng ilJn .. e dnl, -na &00 laojle
or'ur mUOIcipalitelt voorg~telJ, dat .. er geent I'D kostbare pl'Otfn..DJIIl!en terug"ekolD.1l tot 't

d d cC ' f ï . li' ....an e ZOugen ,am ti .pe anure 0 8r~atvul nl4; puut waar-au we Uitgieten-in lóóver dat toell
blnll~n deze muniCipe.hteit~Dl~g \Vordl!n gthrel!~i ollze sch-pen Ya" hOlJt warrn, de kanoonen .~n d_
te"I'J met consent wao..co mlssarl8s.n, en .ondét tij I ze konden doorboren; l.rwlJI tbaos. nU ont.
..nlke .00TW&IIrde:J,als ZlJ o~?n lI:~d denken t., scbepen van Ijler ZIjD, do k.n·.boPD,.an ~ tijd
bepal.n, onder eene boete, I' lil, waarop ~eu alDe~1 1.emPde kunnen doorboren. 't Eellig yerachil il
demellt van den heer BosU! ti Higde, dJt "onae~ n(lg ID OIlB ft_deel. WaÏlt een bou'en scblP kon
geeDe omslB.1Idigh..den a..z"~d VUl~IIISt1hH'r mug, m.n,~n kOl;el verM'lIen vóÓr 't zonk i mur een
worden gebragt onder eeD~~oet" tDZ i tot Bt.m" IJ7.erell bet-it aUe kan. OUIn. '~eHsts jl:oed.r.kmd.
ming jl:ehragt wer~ het men,1emellt do\)~ Il~U~ .cbot reeds Daaf deo gt'o~d te lIun. Bedenken w.
volstre~te meerderbelJ aallg Homen. . daarbij, dat onze pant.e,~b.pen, met al hun tOfl!n.,

Wat hebOen nu onze. ml-urt .. op bnnu~ II:ll'ocbut, plat'n ('n ml!Dbanisme onfeÏ?lbaar all
gl'wone onlangs gebouden vHlI:adei'llJt ~O 180n~ k&alkilhnl"en moetpn nlrren!re8lag~n worden bij lie

Op 'l"oorMtelvan gezpg?en v..,rzltt~r w~rd foor de I gerln~st8 aanTaking m..'.e,7 !orped ..- zoo scblJnt
weerderheld besloten. olb delRe~ulal1ell' ill Stiptem- I de Ijddheld van Outen arheid hur toppunt bereikt
ber 1.1.jl:epasse.rd. Daar den Gou erveur ter 18noUé I te bebben.
te unden, met verzoek ech r om die met betrek- "REDE Of OORLOG?
king tot d" .. 0ape m"nur .. te ve.."'erprll en de . . ,
oorspronkelijke motie 'faU en voortitIer di. lUed~ De NR. Courant legt: - Men behoeft nIet '
."l'zuudeu 18. In Wtt te doe overgaall. ' : ,.-eel krljg.kundlge gel~rdbel4. om te ZieD, dU
Nu, Ik \VII niet <e1l8 gO' og' n ,"0 hrt dt'lt'lmieJ..1de tOl'.ten.t van EuropiIl erllstl •• \'er"ikkehngen

srn"" ,.aD ,ulk eell p..gen;1 maar weil, vP,tfonwl!U vool~pt>lt; biJ IVIJ&top sló'rmen die Zllllt>nl08barst..Q,
kali het publl.k in zulke h~dt'n 8tell_n t Ollgduk- en waartrgeo.all"".n LIJ10' v.lIlgb"ld zlIllen kaone.
lUg eeo land, welks koning 11"11 lund is! ' "z·n. die 10 hJcls ,j,,, n.oolge m&atre~eJo. totik bh fl en~ . b~lICbuttlD'1bebbe'l geuon,en. ZIe be~. Frll.ll8Obe

J , HABrfANT. I volk, ,e .. ,ederd eo a:egrlC'rd. m"t een •ul1l1.n haa.t
I t'I1;.'n ben, d le hel als "I)ne verdrukl(pr8 bfosc!lOll .. t.

PS-Indien ik mIj ui rt tl'rjtis. dm ZIJIItr colli· \' ..en ,.olk, dat In de 8Cb~1 der nrnecleriDg k,acb-
mi~l&nsseo, die van dat "luluU! bUDvoordéél trelt- ten out.nkkeh. <lIe e. Ieder ,..rbazen i &ich
keu. '. wl(~ende en in den krijjCebB.lldel oefeneude .Ia

I
Dimmer voorheeu; tond ..t morren r.lcb d. 7.waanle

, lutl'll lu bloe~ in (n g~ld' fl6ll'OO1<trnde,fn dat all ...
Gemengde Berigten. hoofdz.kl'hJk om(M het zijne gedKcbte" conoentrerrt

<>p é.n enkel !Iunt (wraakneming op d. oyerwei.
,I, j rllgers). Zie ho~ de be.. on~rs " ..n nen Elpa en

ENGEL\NDS rEVARYlf. ' L 'Ibaringen. wet achterlating van veel wat hun
Den omvanl{ van 't BfI~b. Rijk. en d, ~eVRre.'n lief u. met t1endOlzelldtal1en UOUD" ba.~..rlllat nru·

en ruoelllJkbedl'n ...aarlUln lto-t ,.oorttlllr"ud bloot-Iten, dikwerf eent>n l;egoeóen Kwt vf'rwll,seleude
staat, zi~t de Saturday RttJuw np tr~ff..nde wlj'oe tegen eeu al moedl~ bl'st ,an, kortom geeoe offers I•
IU 't licht I(rsteld duur dne z.m. uvallende, fCllrll. groot achtellde om Ilch te onlslaan un de tegeo. -
-de uitWIJZing ~an d.. S ~n-Juall.qllaestlt>!..:de e~· woordlgb~l({ van be',. op WI~zij plechtig gpz .. or.n
peiltie 'fa<1Rusland te,.:.h Khl\Vd, eli lSplt:Jt.8 bebben ~t'nma..1 wr.,.k t.e znllen nemell. Eu nil
jOO~Btean.uwpk tot 't teluJerlalll!cu .a'l Glbr.ltat. meetle m.n ni~t. dat de po~il,~eo. tbans door de

W~t 't ee,~t!!enoewde -frit b.lrf'ft-zOJ 'wll d. I F'llusche eaUe aHo~~wenil.oW r.lch te verbeff"n Ult·

Review 't zlOh g .. n oogec.bilk O"tv~II""~ dat ~t I \Jen n,uk w....rOll Ier l1j,1{bo. en g.at, de z .. akke
Amenka om 't be7.Ït vad den &n-J!lan-Jlrchip'11 poging"n zIJn 'an chm Zieken man. die lijne
slechh te tl~en Wall. teu elll~e, In g~,al Jau il n 00'- , k'ach!.n overscbllltrnde, onmiddelijll: .. eder tieku
log wet Engeland, peu ~ed slaa .." t" beátten I dan voorheen mc.et Int'e'll'akken , I\He' dOldt .. u-
voor ~en 91)11IIe Eogela rt wil BrJtaéh Columbia \ 'Mm.Dd kan het loocheuen-dal Frankrtjk, oodor
bebouden ;-eu thans i. de Uuie meesleres vali el',.D lulk;e omstan~Ïilbeden eli UI' t zulk ""0 geest beáeld,
ellande"groep, die den ~<1~"nl(' tot die aflfel..g~I' e.omaal Btrljdkraclti.tln ui kuont>n ontwikkelen,
k .IOOlegebel'I beheerscbt I Een ni"I,!8 mbCihjlt- nen geducbt al, dl~ van't:hen mededinlfer.
held das t~ge.oegd aan ~e "ele wa-rt.e~eJ:I GrU9t GttoÏlr\ uiet felf. d' BummIng in Dnltaéhland
Briltani .. opgewo8!len ~o"t ~.jn. E"l!eland wil djn .Igemeén Vaa vrc:eij voor de tu~k"m~t? Als men
be.t doen: zijn verphcblingell nal''reo I zijn eer IIn I~ de geleg! Ilh¥ld i. j:eW'f st, nit dgfn aallBCllou"ini
liln VlBg bandba.en i-maar met deo dag wor4t I ,i1e .temm'ne: wlAr t~ niIDen ... Is men bet DUltllObe
I,i- tAak &wauder. i ,- I kar.kt ..r h.-eft leeren k'~nDen eo wa"rrleerell. all
Tot onge,.eer dezelfde le'l"erwegingen-~egt .te i men bet ocrdet'l nn beltwame en yerlichte .I\DlIeJl

.Revicw-Ile~ft 't bencbt o~trent de Ru.msebe exp" i Reeft kunusl, Ih'lll'llinen, aan zal men tot de erken.
dltle tellen Kbiwa aanlei ing. Wij kannen en I "Ing moel~n komen. da.f;dáár ....,wand \.IJfel~ ..IOn
m '!ten Rusland Ulet hel tts .. om den Khan te I bet oorl~sge."ar met' .,s"E!l,.allilte k.~n. dat
tucbt1~ell. Dele toeb gaf v.rmoedelijk eT.nvl'!lI" o.,~ lDaatsehapPlj blOI)~lI wemlge jarrn dreiat,
of nog meer aanstoot, dap Tbeodorull ""0 Abp~ I Zie den ook. b()('. g",h...l daarmede io ov......en.teDl-
amie .a.D ona i-en de R10 luUen Dlet evenveel mwg, het D1I1tsche leger. flOI( ~teed8 .ard, her·
recht 't gebIed van den despo<,t' .no.x~n, ,Is 90rwd, uitgt'br"l~, "..,.\eterd; welke~'
"anmede wij zoovl!le. ko ingrIjlten iu Itlndos,~n werken met ODbegr~ oelijken spoed rond.m Mets en
ODderonze he"nchapplJ aD hgt bebbeD. 0,11. })e. I Str~tsburlr ....ordel! aaugelegd; boe vrlKlDgeD en
t .. ijfelen .. e 't geeo, 00 nblik. (Ir ~ntraal·Atie I forteD In het binDeDlaoil "Olden 1'erbeterd, -ea op
moet III besch.ovlng "n 1..1wurt winnen onJer welke groote &chUJI dl kuatdJdo&&.e óMr "OM'
Ruasiacb be.. rnd.-Mur Ulet dit al klibnea "e ventkerd\ -
met hlind zijn voor. de gerereD, die "oor ~IJ.' Weod d"Ilnblill: waarh'éea ge wilt, hetzij om ftIl
Aziatisoh RIjk drei~n r..ort ti! 8pruit~n Utt,', Ill'lBChtiger Staten niet tIi .preken., naar bet ooorden
naderen 1'&n een ,~dt1Chtl!n m~ed!nger ~t oilse !D Z ....e~~Den Dene'!at\eu, h'uij DUf be~ r;ui~Il"'
g ·tuun. '\ E.~g.~e dler g~ en ligt ID dad tU opd. ID Belgle, tot zelf. In ~bet tnge Spanje kw, ea
dleu de n~\)IJheld der R. :rt hebben ttl . op de o,,~1 ontwaart g~ d4lulfd~ ~rijn,beid op he1;
d.. verbeeldlog-kl.cht, de lusI6n en ,..rwachttnlttn, gebled ,.an leger en defenlie, die nid uden ClaIl
--op de ~elilldh"ld. in éé .. oord-.~ db Hindoe· het D1bleeieel bn wtzen TaD .. utz'oa.eo in ek
tailsebe befolking. lmmt , onze bters4happil:in toekomst. En ala ge n'b dat allee me\ uabeTUgeQ:
Iadie banêt :,oot..ndeelB ft TU de on ...ábbfbUr- lJ ik hebt p4egea~eal dan adt re meetea ........
beid der onrtujging ouder de begelki11g, aa, 't iJ4e.l

1
ttemmen, dal er .. ,.rlif" Diet Teel profetUe'le pt:M.

is, te denkon laD ee...o eliag me' OIlze ~. '" behooft OOI te 'fOOrllpeU.n.,eht biJlDftI wem,p'
Die o.ertuigiog .. erd ge ndnat. met alken ~r jama ~ropa be& ljebol'iwvpal ~ .. 1'80 eeq,'
__ .. ijs bewi04 eD de. ltr t OOzei' w..~n-.-r -ooHog, si6 bloedif. 4at -die ...0 18110 m.t.dlÏJtl'
,.oorel nok rloor beL fei~l dat gten bdete ~tel daarvn Doe lII&a.t et.. 4IIIleduid.ud .ooqpei IOJI'
'WeaLenc.hsMogeDdbllid "'fIt in ae qogeb ..aD 41!1l .k.lnnen .. arden ~d.

, t

WlIlClI1_ kooplieden t.
A88ur.t:tie~

brandpolis, In
de S"lIioiteur
tot verboor te
Oostelijke JJia-
..0 dd ,,~rlUlr

g.legen
d,'ur dm

do vertreer-

In deze zaak: .. aarin
Gnah'IDS8lad, £jOOO
maatllohappij alB bl't
d," hut..or g.:lIlokn
Gpnecaal en Ad90kaat
Yerplaat8en oaar b ~t
trlktell, daa'r d6-I!i.,cht!rd
Illl'eerde eigendolUlDHI
... reo. Het tanzoek
ProkDreur·Generaal ten
deres.-Wlar deaDiettemiD flo·oae:llra.•u.

I
:Aan den Redakteur .

ERS ST M!
Fdpe dorp, 17 Dee. 1812.

Mljnh~el,-Vl)ur efnil/en ijd wes hier een II'"
rucht ver8p'eid, dat DI J{eoFcL.on bier. Z 'u pre~I'\
k"lI, hij welk .. gelil~euhe,d Il'r e.e,l ,pecmlt kollekte.
gehoull.n ZOIl \\Oldeu ,oor tlBIstemlUeU·de8 kerk-
orgels. lJur bet nog m~t g Idun IS .8ewor,1"n. zoo.
decil ik dat bet bour tIJd wtornt. AIS de k#lekt.
kan gescbledtn "p drn laaWdn Zond~ ~ Jaa~'a,dall
za.l het rej(t got!d W'Zen, wlln~ dilu IS bd t~ hup. II:
dat eeu leder h.t zijn" zal j(~~eu, wall! di" i..~ vuor.
b"t god.buil geeft" die le Iltl bet den IJrer!" ;

Ik bEn, ~uz., >
I EiN tlDM".lT. .;

p s -V rijd'a!!, zal hier kiet jurlijksebe exa.wpn
der k... ksch<)ol l'la .•ts behber' Het j. 10 boWn dal
de ou.itrll tin kIDutren nit! I acbter zullen bliJ'ed<

Advokaten ReilZ
de eiscberes eu <Je

Het hof bad Y'<Klrle,den
scbeiding I..gen de 'ive'rtlieerd..i
bet aanzoek VBnde eI8,clle,rt!s
van den
t08geweZ~D,
tallijtc Hof te
Adv; R-oit> zeld~.

lijkte partij in eeli
uDspr •• k bad op deuiieJneelen 26jne:en:scD,app
boedel, lie oVflspelil(e
eeoige uitspraken
OlDaan t. toonelI, cl
in het lDidden .. at
over tot bet doen
m"iuscb· Hollandscbe
1"&JI den eisch te sta9.1I.

De Hoofdrt'gter vi~1 den
met de opmerking, dat
belangrijk reliCspunt ~e ...,••Ii••..~
bloot "erzoek, v-rvat in
Het hof behQprdl! iete te
olDtrent de waaroe ger ......~~4.A~
iD den hoedtl bad g<b
Hij gaf daa.orntrént aan
voor het hof te bre,,~n. 1

Ad90kaat R-jh het ,i~h dit gev.lIell, doch
Diet zonder de opmerking idat ~r bij de z!lsk
was. daar de vel'weerder de l>OI.dlAro"lzoek maakte
De Solucileur- Gen"r~al ~ide I hl'lt tegcuov~rge·
stelde waar lV.e • ,

Een
burijsche
tende vall de der red~OIijBbtlllctiA
bruggén in het dorp. ein
liog der 800r den ~
t.w., £63 5s 8d.

De heer Bksler
door den heer Gird, de
betalen ..

De voorzitter ste]d~
geseconqeerd door den.
te betalen en de teS~ in I houden,
tot dat het werk behOdrlijkfa;l zijn.

De heer Hodges Btelde v r a~ verder amen·
dement, gesecondeerd I doo aell heer C Alber-
tlJn, £25 te betalen. I ~ I

De beer J Albertijnl stel~e' al$ verder amen'
dement voor, geseson~ecrd door den heer Mol-
ler, de helft v~ het bedra~ te ootalen. ,

De beide laatste amendementlen werden ver-
worpen <ln het eerste i'l'mendëmént werd aange-
nomen. ,

Besloten de~ da-n. ~chter de Igeva.Iigeru zoo
spoedig lDogel~k té r~nigen :

Geene tenders waren ontva.ngen voor de
opbren~t va.n den :Amoskuil 'en1 Diepri 'Vler Tol,
maar wel een a.anbod :va.u den j:.egenwoOIldigen
pachter om den tol te n6JU6n :voor eell. derde
van de opbrengst.' '

Het aanbod werd Iafgewezeh en den Secre •
taris gela,st nieuwe tenders aan te vragen, te
worden i.ngezdnde~ vqór de volgende v6Jrga.de-. ' ,
nng. i

Twee tenders wa.ren ontvangen voor bet
leveren en' repareren van gereeqschappen gedu-
rende hilt volgende jaar .

De beer Hodg~B ~telde ~O(Ir, gpsecondeerd
door den heer Bresletp den laagst;en tender aan
te nePlen. I !

De beer 8tiglingh IsteJde yo$r, gesecondeerd
door den heer Mulled den tep.4er van den heer
J B Combrink aan tel nemen. i

Het a.mendunent ~erd aaogapomen-de heer
Bodges in de minder.llid. ,

De heer Hodges g f kennisi op de vo!gende
vergaderiog 00 zulle voors~lhm, de voorgaan'
de resolutie te verni tigen, ili4nwe tenders ie
vragen en den laabl'St n aan te 1).emen.

De heer J Alb.er jn steme, volgens kennis-
geving voor. geseoon cerd ooqr den hear Mul-
ler, in het vervolg n geld :te stemmck voor
niet geproklameerde I\vcgen. ,

De stemmen st.a,akten (weïkerende de VOOr-
zitter om te stemmeo) en de- q~estle bleet' open.

De heer J Alb~rtijn gaf 'Mnnis op pe vol-
-De T_pa wij~t op een zonderling ~oorval, d~t gende yergaderiog d~e moïie:op nieuwite zw·

op ~el oo'1Otrt;Pu4eloup plUIS bad. IJ)~ g.,noemd" len voordragen. : ' I
dir!jet~ur IweDlI\lbte,de ouverture 911,UWaIlDe.'. De inOLI6,waahan de heel! C Albe~jn had
R~lZ~ tt-D 'te breDgen. AIl~8 Was gereed, kennis ~gegeven, wer4 ingetrbkkcn. '
be' ~edrukt, toen op de algemeene Een brief van Dr !Biccard w.erd voor~etezen,

het orkest e8nstemming ver.. klagende aver den staat va~ ~Il weg, I~jdende
dieD Duitauher niet te willeu van 's heeren N Mqsterts pLiats Weltevreden

U!"I..".u~'..cm van den lieer Pud.. tot bexreden Rainiersta8. I . i
h~b:n 7i1I!C~i8;~tuh~! ~:~ op Yoorstel VaQd n heer Gird werd bésloten,

1l&1hz~.rti.ken.dau zouden wij iet. .Dd~ra een báodietenploeg zendeD! om den Iweg te
J)l'(Iltee~tenlntegtl~ concerteD; re~n-de kosten geeD 1£5 te l)(1:ven te

~ijpeo." I gaan. jl : j

~aJl gelstrekt Op vall en heer BresIer ~rd be-
"aD h.t ~p~~gralllm.. !wten, Zwavel rgweg :m~e te lat~n repa-

. PudelouPI&lIQ plaat. be.ddieten tegf'ln:eene ui~ve vall
nep lIIeo óm ~, ou,.enu", £5 I
~nreod. lien miDutell een • ' I '.

ElDdelijlt .. ~ te dell di~: fl1pporl VQOrgelezen~ ~~nde,
mogelijlt tie spreken. Hij' zoodraf zIJ den

....'.tt"·l..n le wezeu, 4t.t de kunst zenden naar den
doen heeft, dat hij daarom I 21sten SJj k dan
had gepillatstl' maar ua de ken

Iw .. hij "erpUob~ g....eest om
le I'

w~iIIen.
hupotltelii #oogeDumdl!

"(Jerllanl~.ueJc'ude _,uue.~.tle iD ,80h~ be.oo,,"

vINCENT EN PH:TERSEN, TRUSTEks VAlJ BIllDULPK,
0' BlWER8. CURAT~B AD LITI<XI VAN BIDDULPH.

In deze z,ak tradim de S"lIiqitellr-Gellera&1 eo
Advokaat Reitz Oil vÓOr(I!4t tiache<18en de Prokureur.
Generaal met A Ivof".t: id ...ad' rp .oor den "OIr·
w"erd, r. 'i

Het dOPIvan het "l'OcéS wa. I.kere eetl8i'8 'VIln
pderen, door den ir/so\;;;:.t Biil nlph gemaakt aan
Zijn aangeuomen ki~d, ..~rnit·ti~ te krii!!en. lJe
Ad,.oiateD w.ren npg 11&0het woord toeu oue
rapporteur bet bof verlie~.

Gray.
1

, Giatertm nami~dag' werd: in de zijkamer
der Kooprnansbellrs I eene ~ergaderio~ ge·
bouden un leden' .:Ier AIIJ{I;k.l\ansch" K.,rk
en andere .. ta deo o.erleden
Bisschop, om te wdk geden k-
teeken ter zijner rdC!1lopgerigt.
Een tamdijk e~ en heeren
woonde de v ert onder deze
laatsten merkte I e E"rw. hêeren
Deken Clarke, Badnell, H. en
W. WiJshire, Ogil.it-,
Lightfoot, J. Oodfrey,
Bramley, Baker" Fillk, Lejrll,
Curiewis, : alsmede Sir
Tbomaa I Stone, Vayid-
aOD, Cole, Dr.

Te kwart ZExc. de
btli!l,"ool~ aan. De D"ken

ittt'r en ZExc.
UUI:UIIlC. bield do eer·

at het noodeloos
over de ver-
any. daar
ko'onie dag-
o dood daar-

vali ten IIIt",UIt ..... gemaak t.
Zijne groote bd,edll.oi:llblsde'n boofd .. Il
bart behot'fden
&eD. ZExc.
en intimer met
dan bij lelt Z
gekomeD met ....... lliI.lP
lies 1'all de
EDgelricbe
iD andere
insigten
doch ~xc. bad i fl'f!I:IIurf!ntle
waarin hij met
de .eIe voortrc::
sijn karakter in
Deo, en Dooit

Biuehop wa,
te treden ,Toor b~l~ltn
ateeda gereed
dedig.D, en een
tebjko

•
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Zunt IxeeU@t!, SiriH. Barklf, E.O.B. 1 . beste drie buaIMl. BIYU"4lrOl'lj~
2 D. 'betM clri.e

KoreullOOrt
3, De beste "dMe bnabel.
, loon Koren .

, De be.,e drie b,,,hel. lJltJU~PI1"

I) De hfo.lliedrie bUIbeI•.
ti "e beate dr~ IMubel.
7 De ~.te 100111Ko",nrue~l
8 De be·.te Mi..iielllul ,
9 De beate
11) Oe beste

-
D·E 1AARLIJKSCHE . TENTooN.

STELLING nn ,dit genllollCbap zal
worden gebQwlen, op

Febr., 1873,11

..

W.nneer de yolgcmde }'rijseo
deo toegeweHQ :-

PAAJU)Blf.
KI.... ",
il De ~ loop Henpt, 3 j.,."
. ir culi. bloed, grooU. tD kraoht

...~r~nirnde . • £3 cl 0
ED de1 genootlChape oertiibat
u!l den Fokker.' .

II De beste Jonge Henrt, 2 j.r-n
oud, bJMd, grootte .n kracbt
",,,eenigende ..." 2 0 0
En des ~nootachapl certililraat
aan den Fokker.

S De beste Jonge Merrito, 3 jare.
ond. bloed, groot~ en kracht
~ereeDigende. ••• . . 3 0 0
En des I!'enootschaps ~rtifikaa",
&IIn den Fokbr. .

• De beate Jonge )ferrie, 2 jareu
GIld, bloed. grooU. en kreebt
orerel!nigend. .• tOo
En df~ !t~noobchaps c~rti1ikaat
aan tll'n Pokker. .

. ~ [De Fokkel'!lo-certlnbten nn on<ler,fnm PC
Stamboom moeten bij de insobrijving wordelI
~enolVl,l. )

JJ Het bp-Ite Rijp&l\rd (hengst of
ruin) ",,,n 3 tot 6 jaren oud., 3 0 0 'Jc'la!8e

He' tWet'd. beatt ~ 0 0 1 De beste !WO
,e· Het beste pur Koetspaarden, rui- ongezuiverd .••

nsn of bengsten, niet meer dan 2 De Twtede beate do. , ...
6 en niet minder dan 3 ja",n oud 3 0 0 STRUISVEDEIJ.EN':
En des ReIIootachap. eerti!k.aat 3 De beste 31b Witte (Tamme) V~Frpn
aan d.n Pokker. (sppcial~ prija door de~ beef J.

:1 Het beste p.. r P.IIrrfen "'oor Plnelt .K l,;BELU) ...:! ...
of .ander Zw.ar Werk. 3 lot 6 , !
ja,ell .ud; te worden ~(rtoond in I ZIJDE r.
Tailt 2 0 0 4 De beste 1 lb. af~ewonden ~ijdt
N.a.-Klassen 5, (j en 7 zijn open 1'oor Mer. 6 De belt .. lO Ill. Zij re in ko~onl
riet! l 8D mogt de keus tier Beeordaelaars in SUIKER. :
deze kla!l8en vallen op een dier, aan hetwelk
een eer.te Prijs toegekend is ge "test- "P e '><e
1'fO'Ilolere bij.eenkomst van bet gpnootschap, LEDER.
in d zelf.le klassen, dan zal rooda.n~g di-r ala i De bnte ~-rtomelilllt ~.f~hri~!"rd
het 86l'!te WOrrlefl jf.plaatd pp de prijslijst, Kololliaol Lpder, feu ZILVEltEN ,
maar de prij, za! wordefl toeeekend Mn bet .MEIJAILLE ,! J
twe~d8 in orde VIn verrlienste, in,li. n bet ' .
beschouwd wordt al''Vl'rdiénatelijk ge~oeg. ANDERE KOLO\'IALE PRODUK.TE •.

HORENVE,E. 8 H~t ~8!e quart 0 ijfolie ii 0 I 6 0
Klaae 9 Het bf',t. mOllste" ill"ekraJl' U. '" (J 6 0

1 De b.. te Hollandscbe ~al (Ayrehire) 1(I Het beste momt ..r "ollZPnilje i; ..• 9:1 O.
ouderdom onbepaald ... " £3 0 0 11 Het be-le monter Ka.toorolle 'i... 0 6 0

2 De beste Aynhil'l!Bal, do. do. 3 0 0 12 Het b,sle mOlistpr I lropw'lrtel i: ... 0 10 0
3 De bfoste Ald.rney BuJ, do. do. " 3 ij 0 13 Dito, dito. Drnpsap q ••• 0 'lO 0
4 De lIelte Bul "Kn eenl~ melkgp.'Vend 14 De b,.t. ]6 Imperiale gallon. Wiitte

ru, uitgenomen de bOVfngen08·n. Wijnazijn... i: , •.
de, ourler~om onbepaald .. 3 0 0 15 Het b~.ttl hushel ..J "n.vabepen II

li D .. besie. Bulupschikt voor trelljjin. 16 I'p bt-ale 5 lb. Stljfs{·1 ;'.. Ii ...
dtll anders daD boven olDHbreven, 17 Ht-t beste mon~ter Koloniaal M*nd-
ouderdom onht-paald 3 0 0 werk !i ••• . 0 6 0

6 D. beste 3 Koeij ..n, in melk: oC 18 De best. 25 ib. Z·er ill stuen;IIl'.
b..zet, bon.G foie eig.nuom van den lijk asn de b;ste Londeu~che':leell
yertooner 3 0 0 MEllAILU,. " .

'7 De beste :\1elkkoe,.in Illelk 2 O. 0 19 Dito dito Liv~rp~ol, do. dil. :[
De t_~e beste '" 1 0 0 20 De be.te 25 lb. Ze..p, Zoutwater~ido. do.

e De '~at" Koe met Kerry ru Itekrui.t 1 0 0 21 IJ. b.·ate 25 Ih. Marm-r Zeep, d~~ do.
De prijzen zulle" niet worden loegew, Z'D alleen 22 De b..ste 5 Ih B,j-n .. as :1 •.• 0 I 6 0

met h..t oog op de hoeveelheid melk, maar op 23 OP ""ste !'i ID. B ..sj,,<wa~ , ti .. , 0 5 0
de all1.meene lZellChiktheid dt>r Koe 1'oor de 24 De bPRt" 6 lb. 'loeihHe Honig ;1

1

", 0 I li 0
Kolon'iale beb,·efl.n. All .. koeijell aJ. U1t\lk-' Tw ... de beat" dito \... 0 2 6
g3yt'I,d ten toonllesteld mnt-tell den &feind 25 Het be~te e;ltpmpl"ar Honilf~in ~teD 0i 6 0
",oor de t~ntoonstellin!l' gpmelkt -or"en. 26 De beate 10 lb. n"sjeSW1l8' kaarsqll 0 5 0

9 De besie Vsara 1'an m.lkgnend rBl, . il I .

nog. nimm.r gtltalfd, r.iet oud6r Boter, Kaas, Hammen, en,.., ~ eie K(~1D4I
dail 2~ jRar . . . . . . 2 0 0 gema.~. ii.

10 De bt-sle Va.lp. do. do., niet ouder .
d~n 18 maAnden .. ... 1 0 0 KIM!. il

11 D~ beele 3 Vaarzen .van melkgu 1 De be8te 5 lb. ': ersche Boter ii'" £1 0 0
yend ril •• ni.t j(lng..r dsn 12 maan- T_e ..de beste dito... !... 0 10 0
den of ouder dan 2,' J'ur, nill\mer 2 De beste 25 lb. Gezouien l!Ofer::,g~.

certificeerd niet minder dan rie I
~pkalfJ, get.eeld door eu hpt bona maallden lang gezouten te ziJ' ilO 0Me ei.ennom van dsn ~ertooner 2 0 0

II De best- en ZWllartite op atal Ge. 3 ne beste K"a. ....;: •.. 1]1[0 0
O 1 0" " Dd belte g.·rookte Ham ;!, ... 0 0

me8te I .... . v 6 Db" I k S Ir 0 0Mog! de keuze der b~oordeelaars 'in rie... klas- 8 este ZIJ' e geroo t pe !I ...
leo v~lle? op oonig dit'r, aaD hetwelk ~11 Gedroogde en Ingemaakte!!vruch~n.
eaI'Me PM]! .... rd toe.gekend op ... ne vort~e I li
bij~enkolD8t nn he~ Gl'nOvtscbap, dID za~'1 (Koloniaal). i I
&oorllnilC ditr siechta op eene medaille ge. I Klus'! li
rogUl(d tijfl elt bet geld zal ....orden toe~e.' 1 Het "este Monste- (niet minder!~an
keud alIA bet t.eede. 25 lb.) Tro-rozijnen lIlt't rle bljlem

,I 2 De beste 25 Ib 1,0.88 ROtijnen I~'
ANGORAS. 3 Dt' be...te ~5 lb. Krenten ! ..

4 De be-te verz;.melil'g Ge,ir~ e
Vruchl~n, ni, t Dli"de~ dart. ~ lb.
van ~"lIIge ~oort, eu met ml~der
dan drie soorten . . ji ..

5 Het heste dozijn bottels of krulkfn
Ing-el. gd~ Wareu. niet mind.r ;~aD
Z-8 s..orlen . . t' "

6 H-I bt'sle dl'zijn botleis of krui:. en
ID~el.gde Vrllcbt.n. niet m' der
d'n le1 'oorkD, bereid .,.or ijlen
uitf/o~r " . . \~ ..

·7 H·t heste dozijn bottels of kTU,~fD
Vruchten,.,.roop, "iet miuder l~an
drie loorten . . ' li ••

8 De beste zei bott.h OIiJren ~! ..
£3 0 0 9 Het be81e monster G.~roo de

Groente'" voor nitvoer J •• ~ 0 0
lO De besfe 3 botteil iog;leg,le Kat!Pera 0 10 0

2001 .li.I WIJN, SPIRITUS, LIKfU~jenz.
S OOi De opbrengst der kolon~ In lIe~~ door.pen

kweeke,.. 11
. I I

(OOGST VAN 1187~).
KIRIIS8 , i;

1 DI' hPrlP Lpl!'!r@r Witt~n Wijn .~en
ZrL VEREN BEKER. wáard ii £10 0 0

2 D~h8'Jle LPflflPr Rood-" WIjn, ",n ,
. ZILVEREN BEKER, w!lard~.. IQ 0 0
Elk munster te beet .. n '.lit min_t.ns;,6 quartbottel •.
3 De beste L-g'l.r K ,.psoherl Bin.

dewiju, fen ZILYER&'i .ElEK¥R
waard .. , .••• :' ... , 10 0

4 D@ beate DOl,ijn Cegnao ' .:.... 1 0 0
5 Do. do. Jenever ... lj 0 0
6 1)0. Legger WIjnspiritus ' 3 0 0
7 })o. eeD nozijn gesorteerd Likeur I, 0 0
8 1)0. do. Vanderrum .... '.. t: 0 0
9 Do. Okshoofd Kaapache l>raulbt .

Ale.. ...:' ':... 11 0 0
Elk monster te bestaau uit ~lct ~inder [dan 3

.quartbott~l.. .. . . .:' i
1 0 0 A,1e monet.r. ""J", .plntus, e'i~., "oeten 's

genoolscbap' kantoor, Mutual G~b,*,wen,
ing.zOnden róór of op DonderdIl" 7 Vebrnal

OROENl'Et(.· :
Kllllllle ,
1 .Qe ~te .nnameliog G'rnent~D, .,.n

lIJet mInder dan li loolted i...
1hntd. bette.. do ! I'••

2 ne be-te veJ'tamelin~ Groenten {~,.
Bl'bikt tot het maken ¥ftn $jtlad~}

3 Tie beste drie bll54ela aardapPeiedn. Iw_ie b&~ ... ,: :~•.
4 Chicorei, d. zwaarste bo. i."
i Gel wortel.., de bt'lt, ze. .r I~.•

Tlweede bo-.le do. .,. .. I!..
& Bl.te lee VeeworteJ. (roode) '. !1..
7 De beë. UIl Witie Vee..C!rtel:a :~•

zullen wor-

. "6 0 0
5 0 0
1 0 0

1 0 0
1 0 0

6. De beste 2b lb. Beer .. or~ik~ 2110 0,

I

o 10 0'
o 5 0
o 5 0

.II-
I De ~stll inlr""~rd~ Ram... ... £3 0 0
2 Ile beate in de kolonie !(.etepideRaIJl 2 0 0
.3 ~et beate Hok. dri .. of meer, in de ,

lolon1e geteelde Onijeu ... .2. 0 .0
N.B.-De teut.ooMtellers moeten op Hne kasrt

un den kop van elk dier of bij elk bok
certidceren wanneer de bokkfll bet la. IRt

~wel den lI·soh~ren ; bokk.n niet alloo ge~rkt
zn:,eu niet ter mededingiug wordeD toere-
la ':en.

£0 lO 0
o lU 0
o 10 0

i

j : :
I
,

~ 0 0

J 0 0
~ 0 0

SOHAPEN.
KillS ..
l'Ve be§te IDgevoerd.e Ram, crrootte

en ,",ormYereellisreri~e met fijl.beid
en digth~idvan Wol ..'D. bes~e in~.~oerde Ram. met
lengte, ,tterkte en tijnbeid 'fan
Wnl .. .•

~ De bear. Koloniaal geteelde Ram
~rllotte Pn ",Ortll mpt fijn heid en
dijZ{b.id un Wol yo'eelligen'fe

~ De best. Koloniul II'fOt-pl,le Ram,
DIPt leJJ.gte, sterkie en fijubeid no
Wol 2 0 0

)logt ct. hlu. deor beoordeeban in d.ze klell-
""Il ..allen op eenig dier, .~1I het"E'lk l'en
.eer.te prijs wel'd toeA'f!ke ..d d'p eene ",ori1(e
bijeenkomst ... .0 bet G':nootllClhap. dan zal
lood"lli$1; dier alt bet ....rste worden ge-
plaatst .op de prijslij~t, 1Il.llr d. prijs zal
wOfden toegekend aan bet t"~e in orde
YID nrdiemte, iDdieD ,erdieD.telijk ,enoef.

VARKENS.

o
o 0
6 0
o 0
6 0
2 6
I) 0
6 0

Kl_
1 De betste B~r l'll.D groot Ru
2 De beat. Beer ~an klein Ru
S De beate Zog yan groot Ras
4 D. b•• te Zog ~a!l klein Ru
c> H.t bnte Stole Vukon .•
4 Het b.llte Ho.k Speenvarbns,

niet lI)intitr nan 6 ia R~bl,.a niet
mindlll' dan 3 maandpn oud

.11 0 0
1 0 0
1 0 0
1 0 0
1 0 0

PLUIMVB
IU .... e
1 H~tMete Hok Dorkings ..
2 H"t ~te Hok Z"arte SpaanlClb.

Hoend.,. .
, Het ~ta Hok Game (Vecht) Hoe.u.

den '. . " ..
" Bpt b•.ate RGIt Coebin Chin .. of

B Ibm. Poot ru, k eBI' ont..p~Jd
5 VOo>r b...t besle Hok !1LleilC~, kleur

onb.-ptlald .
8 Voor het bette B~k &t.renb~lIdf;; ..
'I.Vonr h..~ beale paar Kalkoenen

(H.an tU HeD) ..
8 Voor hat beIlk paar GaDUIl • • • •
j, V., heebeate 'pau Een~ .

6 5 0

o ti 0

OiO

Il 6 0

o I) 0
o ti 0

010 0
o 5 0
o J 0

o
o
o
o
o

KANTOOR
. nl HET ".,_n".W .....
or niet Jat~r

cler v.,tooning, n.
EuU~n bnt'f&ngen .

· Iedere .Inzendin2 moet ","lril'eir;eIIQ

·I'nel!eldt1n Brief. een gelijke
· bevatltri:le, met den naam: en

lier, alsook deft naam: en
kk~r CJt Vereouwel'. loqder
sal toe~ewe,eo worden. : EO
op den omalAK hel.-:'" i"ate 0",de,·.el~eidel]4e
nn dea Tentoollateller

bhtOJ1<leren p~ij.naar welken llel~OllllEIO
Aan gren Inzender zal t()elileilatl!n
· beiden, Iden eeraten

"''''"'''''''rI'''' klaase te· dingen.
Le"ende Hue,

... tiltl!,l@n moeten op h. t lerrei" zijn vóór 8 ,uqr
" op den dag der T~otoo',.~uu"lIL

Dier en Artikel moet een
:opgeveDd~ Daar welken prij. lle~loOlllen

. private ondeflloh~i,tende
T~ntjootl.teller. Aan die zulk. aA'rnf', .. ~:lii

dOF"~ .ordt ,erzocht delelve wnt
der.,;om ver"arring en oponthoud

i5•. Geen Tentoonsleller of an
uiizonderiog van dienstboden, die ."I.t.IrAkt

zijn bm het tOt'zigl te hebben OHr ens, en
di, onderworpen lullen lij~ Ban de o~dt're van de
St~warde) lalloej!elaten 'Worden te b1~vl'n op h,t
T~rrein der Tenloonetelling tllllChen 10 eli 12
u~~, terwijl de ..Beoordeelsara bezig lijD met de
prpun toe te wIJzen. ,

i6. De Beoorde_laars lullen in.truclit ontvAnJ!en
011:'1 .prijten aan te bevelen voor iedere ~aebinerir,
en: elk Werktui, of nieuw Produkt, n~el \'rrmeld
in.de Prijslijlf, welke lij luIks .aardig keureu, en
ge~nen prijs te vrr.teele_p.,.. .

!S.: GeeD Ve!!, Pf4ff.tiTtten, en!., Ballen mOll:ftn
,,~ggebaald. worden, ~t.oreG8 de Telliloonstelling
af~ eloopen 18. " .

9 .. Het GellOotaebap ral slch in g~én geval en
onder gesDerlei omstandigheid veruqtw('ordcilijk
houden VOOT eenig verlies, besel a lilIIing of ver.
keerdelij k bezorgen van Levende HaYt of andere
Artik~len. die vertoond lUllen worden.

1~.. Het publiek uJ lol de T.n~oonatellil!g
"ord~n toelotelaten ten 12 ure en deie! ve uI ge-
Ilolen worden len 4 ure du nBmi IdRl~. ~
Jl. De verkooping,·n, por 6pveili"gj !1'lUen, ia

pll!ate van uitgesleid te worden tot he~ .I~iten. der
Tl!ln1oonstellillg, ten 3 ure bpginrlen. I

De voorwaarden van loegang lullen i lijn:
Van 12 tot 2 ure •..... 2s. '
.. 2 lot 4 ure ...... ls.

F.miliekaarljrl ter lorlating Uil .es lus.c~eD
.12 en 2 uUT I0!. ,

. Toegnngkasrtjfs lijn VPrkrijgboa

f
aRn ,hel

Kantoor yan hét Oenootscq,p, al@ k aall ~e
Publi.ke 'Bibliotheek, de Koorrua sbf'url\. bij
J. ,L. PHILIP do Co., J. C. JU.TA, C. . M..A.Rl'I1',
.J. HUIUS eo J. LONG. 1

Op last,
R. L1!l SUJl:UR, Se.c ..

18 D~
. Tweed ..

Hi De be&t. tieri Mang.1Jrortel.
Tweede beste :':.. .

2(J De grootate : f'n tiw~Tst.
Teod.. Pampoen ei ••

Tweed~ b~.t~ , .
21 De ~8te twee

Tw.~de be.le ',._
22 De bPllte lO~otel l!iOll,rI(J,n@l'a
2J De beete 110botel '",eruz,ale!ll~~De

ArticbokWeD . . ...
24 DA ~root&t. ~u Z"aa"te 12
25 De beale lo~otel Challlpioll,
26 O. beate lC~ot.l 'To~atQtI

l.VRl1CJrrEN.!',
o KbAse i '

1 D" best. eó grootst,. l'en" .
Yruebt.D,i een' B.LO...M
'Waard '

T_e"de bt'.t~ do: . .
2 Dil ZIFlIlU'Ste e. Drni1'entrPaeD.

taf~ll.orte;n, ""0 nn iedere
T"eede be.t~

3 D. l>fostever~amell
drie tr()u~ ..an

" De b-ate Vl'~zlimeling
ven, do •• :. '"

5 De beate ~ertameling
jDi8t genofnld " .

6 De belte 12 ;Perziken ; .
Do do. 6 PerzIkeli

7 De beste 12 ,A ppel,
1>0. do. 6 do.'

S De bf's'e 12 Peren
. Do. do 6: do .
9 De beste 12 :Pruimen .

Dito 6 dito ! ...
10 De beste 12 !Nectarinea

Dito 6 do. i
11 l)e br-ste 12 [Vijgen
12 De bpste 2 Melo~n8n
l3 Nieu'We 800~ Melofnen
14 De beste tw~e Wiltermel~uen
Hl n_ beste 12 Limoenen .
16 De beste J2 Lemmetjea
] 7 De be8te Pijnappel ••
]8 ])e bf8te4 GilroeneD
] 9 D~ beste 12 Guu .la

Dito 6 dito
20 De hes~e tro~ Pi.llngs
21 1)1' bS8te 12 AI r kozeu

nito 6 ditl) ,
22 De bt>ste 12 k weept'ren
23 D~ be.te sehote! Aardbeijen I
24 Dilo Frllmboruln ••
25 Voor nieuw. of pili ingnlourle

Vruchlen. H)"di.lI.belijk en ge~chikt
voor de Kup . . i. • 0 15 0:

26 IJe belte schotel aitheem.che V'ncb.
te" .' 1 0 7 ft[

N. B. -Geen Nfededinlt"r uI g~regtigil ~ijn to~
een Prtjs voor eenigerlei Gl'OE'ult'n, Vrucbten.:
Blo~men of PI.~t, n, teniij door ,hem gekWeekt,:
en hij zal "erpli~t zijn, len riien eff.ete eeD Clerti.,
lik.at te teek. nen en bij zijn lijst tei v~geD. I

~ ". r

HET BLOEMENDEPARTEMENT. .
. I

PRIJZEN DOOR INTEEKE:O<AREN L~ DE .i.UPSTADI
: AANG~BODEN. .

N.B.-AlJe PI~nten, ais'. Potplanten ten toonjfe.:
.teld, mo·t~n kek~veeh ziju in de Potten ol Kiatrn,:
"aarin zij nrtoOrld word~n. en el~ tentoongeatt'l,lei
loort moot lI'oed in blopi zjn. Tcntoamtelle,., mOetffl
du.idelijk op een kGllrfjé opgeven., wat Mt artikel
ea "OOT loe/ken p,.~'& ,~ lor medadinging gezoWJen,

iwor.dt ; lut kaarJje U worden fI~htcht aan het i
41·t,}ul. Medert1FJ.')tll·' ~OQr de Dafflerpnizen. eftl
p";_jun t·OOI" RuikeTl wora.l ",oeln!. b'ijZVndeT dezen,
TtgdJ in acht nemen. '

Verzameling van planten in potten.;
Voor de beste Yerzam~linl!', niet minder
dan 12 in [(ttal, Bullen en Jaarp.!anten
uilgeslo(_n .
Tweed!! b. ste ..
Voor de beste 4 .•
'l'we-de beste " .•
Be.te eukel exemplAar ...

FUCHSIAS. 'r

o 0
o 0

o , 0
o :'6 Q
o .~ Q
o 6 0

Voor de
triale) ... 0

PLANTEN l\~ET SI~R:QLA.DERElf.
Voor d. beate 6 eiémplareu ;;.' :0 10

, . :.' . I

SnlRHEE~TERS. I
Voor d. beate ,er4melinr in Potten ol .; f'
kiaten .. :" • .,'. .. 1 I 0

SIERPLANT. . !
Voor bet beate ~1empl.&r, ·.~f voor r,·.

eealge Die! speei.~l genoemd~ plant, ., I
en j:D prIJs "aardig . ;,.' •• IJ) '7 8

;._,:Afgesneden :Bloemen.: j
. DAHLIAS. I

Voor de beste 6 .. i.. £ol I) 0

STOC.&8. .,
Beate 6 oC meer . Iteele, 'fall e.n.

groote bloemsooet ','" • ; Oi,' 6 0
Dito dito, 1'IIn kl_inere fO,rte, 0, .5 0

Beste 3 dito, vati groole bloelhaoort, ·1
een "an elke kleur , •.' Ó. '0 3 0

B•• te 3 dito, 1'&U kleinere: dito 'Ó 3 0
PETUNIAS. • "

Bea~ slander ,iLn enkele hl~men «) 6 0
Dito dito dubbele dito , 0 ó 0

VERBENAS.

o
o

o 10 ~
o 5 ,0
o '7 ti

o '7 &
Dr,u,en,

I
1

o li, Q
o 6 Q
o il ~

g : ~
o 6 d
o 2 6
o 6 o
o 2 G
o 6 Q
o .2 6
o II
o Ó
o li
o 5
o li
o 6
o Ó
o ~o 6
o 2 61
o li 0
o 6 0'o 2 a
o 6 0
o 6 0:
o li 0

Ol Ó 0

I
q! 5 0lII5 ()

lie't minder dlan I Z i
. •.. i Oi II 0

niet minder dail 6 soor- I..... "j' 015'0
ASTEltS. ;

Beste stander va~ niet Finde dan :0 ,. • 0
6 soortelI I'- . I

. SWEET ~LIAMS. . I
Beste st.nde; un niet :in~ndef dan I

6800rten . .;. L" Ot 3 0
CHINESCHE OF INJ)ISCHf AN1EJt .

Beste staDder van niet .mindef dan . I
6 800rten '.' 0 I S

. JAARBLOEMEN~ : !
But. groep nn 6 JlUlrbloemen; ... 'e) i ó 0

RUIKER WILDE BLO~MEN ..• ' !
Best opgemaakte. .... J' .. 0 ~O 0

RUIKER GEKWEEKTE LOEY~~
.. I :

De beat opgemaakte band~uikersl •• 0 i 5 0
" .. 1'oor muardecor'ti. ... 91 6 0

NIEUWE PLANT- . i

Het beste exempla~r , ... JÓ! 6 0

DAMES P .RIJ ZEf' . 'I

Beat opgemaakte' groote Rai er of :
M iddeostuk tot .yersiering Ta. eene ;
Tafel of Voolkamer, e[ell. BI~mtlD. 'I
vaas waard '..: .. ~ ... £2 ~O 0

Tweede best opgemaakte Ruik~r, do. I
w'urd . .. .. , .. 1 !10 0

Best opgemaakte:· Handruiker, een li
.' prij., _aard· , . 0 10 . 0
Do. do., een Iweed~ Prijs, waa.rd 0; 6 0
Door: ee'll Bandruiker worclt ,erstaan eeD

die door eene Dame In de band kan
d'n op l'en Dol of Concert. Geen
Klaase zal worden topgeat&an, tenlij de
den aa nged Iliden aard is. .

N.B.-Voor deze "iH Prijzen kunneu
Dames w"dijvereD .. D~ Bloeni~n, "nz., :
u&t"lttittnd cW()" de Inzend8w ~11" gekweeke,
heemac!h zijn in de K;olnwe. .

iHorologes I Horo~:gês ! I
PRIJSVERMINDERIN

J. M. STRA H
'BIEnT lijn" wplbekende Gouqen en Zil-

veren Horologes aan legen! de volgeude
groote prijsvermilldenng~n: ~
. Malta gOllden jagtbolologiell, bert fab.ik~t,
£20-voorheen £25. .

'Damei Gouden Lever.,· gouden i wij zerplaat,
£1!5-voorheen £18. I

MaDs Zilveren Lever jagthorologe~, £7 lOs.~
yoorheen £9 lOs.

MailS Zil.eren Lever
T~rbeen .£8 lOs.

.0 3 0

Beate .tander Verben.. ,
Dito 6 dito afzond~rlijke kleDre~

TROP<EOtUMS~

o 5 0
;9 3 0

Beste stander niet minder ~an 6
.oorten '

AU~~CUL~$:! ..
Belte stlnder nn DIet mUlder dan

3 IJOorteD ..... t ••
AN1ELIEREN (C.ruo,~ionl).

Belta stander van niet '~indet dan
12 'soorteu " ';. r
Do. () du. do. . ... t

PICOTE.ES. I

Beste Itander
Ii!>orteo

Beate atander
ten

~.o G.· Steytler 00. CO.
. I.

ONTVANGEN '

(JITf OF LOJ'OJ,"
VAN CALCUTIA:

Tafelrijst
Buisrijst
Bruine Rijst
Tamarinde
Klapperolie
Castoorol ie
Geelsuchtwortel
Salpeter [
Drooge Gembt'r ,

. Witte en Gekleurde Matten. '
Te Koop te 28, St. Georg~straat.

!

£1 10
o 15
o lO
o ~
o 6

Voor de belte 12 lOorten 1 10
Tweede beste 0 lli
Voor de beste 6 0 6
TWt'ede beste 0 S
V'lor dil brste 3 0 II
Tweede be~te •• 0 2
Beste ellkele exemplaar O! ,
E,ke verznmelillg moet OO!lll goede ievenredij!heidi

nn d.ubb.le en enkele be.atten, in licht- en donker·'
kleunge 1lI0emen.

ACrIMENES.
Voor de be.te 6 £0 6 Or

ASTERS.
Yoor de beate 6 o 6

Wenken voor aanstaande ".~fellltoC'Jls'£eljlers
in het Blo~me~departement..

jagtborologe~, £6 108.":'
I

CLIANTHUS.
Voor de beste 2

, PETUNIAS.
Voor de be.te 8 Boortt!n
Tweede befite :
Vonr de beste 3: duhh~ie

Do. , 3, gevrekle
VkRBF.NAS.

Voor de beste 8' 10000ten
4:

o 5 0
1 Al de voorgaaride pl,nteDi h~e8ter~.,

0', ent., mopt-II ~~Kroetd zijD iD d.epolten df:o 10 ,
o II l) wnarin: zij tentoonj?t\lteld 1\'ordéo, anders Diamanten I Diam Q nten "o 7 6 prijs worden tofgek~nd. ' . ,,.. .,.
o 6 0 2. Men mopt wel'verstáan, dat ~eoene n".n,pn I

voor eeuen bijlolId':J.len prijs ..geboekt, Gaat g•.J. nf'lfllf .de ~iJ·nen 0
ao<feren prijl kllnne~ mededingen. ...., U. "

3. Wllnu~er het aantal plabten of lIOQR DAN NAAR EEN RAAD EYING! '
noemd wordt in dé prij8lij~ti worden l
slelJ~r8 vpnoehl, nltt metr <}81) dat ! Vergeet niet een genoegzamen roorraatl
medediD~iog te ze~~en, de ~ruimte Holloway's PilleD ein zalfo li 0 beperk t r.ijnde.. . . 1"'1'

o 3 0 4. Het Ier leen z~nden :V8n plaoten " m~e te t!emen. .
ring of araepprinll, ~n slecbts .;voor ·emr.qo9J'el· . I

o ~ 0: linjr, fal het COlllilé nn B· stuur welk ]1i ANGDURIGE onderviuding betft beweEept
:5. Ten einde ver,,"rrinlf eo .teleurst ; dat deze bllrormde j[eDeesmiddeleo de

te komeD, 1',rT.O~kt :bet Comité, dat kr~ch<~illst~lijn tot ~eDf'lin~, loowel~lvan de, ge.
o 6 0 mogelijk 'aanzoek OiD pl.IU ge.chiede vlI~rhJke 11ekfllo alA de lIgtere Oil ~.~ldheden.

Secreta.ris. .' w"/lrilln bet le~eo vali den Mij D'Weker oGdtr~
o 6 0 6. 'felltoonstellers geli ... en Il1lnne he~ig is. '

plMat.en o'p de tafelsi gemerkt met d. NU EN DAN EENE'DOSIS V~N
oYertenkomend me' de kl ... e nn D E Z EPI L L li! If

o 6 0 mededi:n~i"@'r en toe:te lien da.t dezel1'8: ..' . ..,. .

lijr gelllerkt lijn. : 'behoedt het ligchllam tegen die kwallO. die lOCI
7. 'Voor bo,engemetd. dikiwijl. het werlr: van den Mijl'twe ker beleDI.

KaartjolS nrecba(t wbrd.", eli meren, zooals :-Horllt, Verkoudh id en all.
moet, bij derld1'8r :Qnt1'ObjP,t '~an oIl"eregelde 'Werking van de leter e de maag,.

6 O. een pri 'aat motlo o( merk ,opge,eD, ru.1'1I'l"~nt dikjWijle de voorbodl'n nn Koort. Ilo Rood.
or h.a~ naam en adrf.8. ~P, Diarrhoea eo Cholera. I '.
,8. lil alle ~evBll.~, w.ar, n • ., het ,,"'MIj!' ,', D E Z A -L 'D

Beoordeelaars, g..~n genoegza .. ~ I:

O. dienete:bereil4t is, ~ullell d. prijzen Is ~et meest yoldoende jteoeellmidtfel voor oud.
0111

,w09rd.aAn·.'I·le plant." Dli...:. ten ""ed .1"11 bl~l' I"eren, ~onden, Rbumatiek en allel Huidliek ..
~ "" .. - "" leD!; het II eene oIaa~llt8k dat wanne~ het 1'01.

o Becol't1eelaara zullen ió bunnea. . . ge·n8 de gedruk le i ,oorachri(ten iaangewen4
Onemen !nn die pla~te~, welké n.'......."ur.'f7 wo~dt, bet nimmer! !uIt om loowet diepe all!

juist genoemd wo. de!'. opper1'lakki~e wonden 90lkomcn te Itf.ezen. .
, 10. PlanteD, die ilechtt yoot ije~ Medicijneo zijn ,erkrijltbaar bi: alle voor-
,'IODd,n worden, m~teD al. ~..~oa.nl~ t lIa~ Apoth<!kera eD Erooj!isten in e· htecbaa
word.n ,l hare plaallll'P' te worden oflm~el&'rD un de !'rereld. mtt ,ebruib aanwij&ingeD

I
io bijna-

I 0 0 het COlIIité V&'Il Best+ur. I ied~rc taal; , '.

o 10 0
o 6 0
o $ O·" "

" "
LOBELIAS. :

Voor de beste 4' potten .

" li tt

;ANTIRHL.'I'UMS.
Voor de beate 6 eoorten

ZI~NIAS .•
Voor de beate 6

BALSAMINES.
Voor de beste 6

PENSTEMONS.
Voor d~ beale 61100rten .

K~UU~ACH!IGÉ PROXES.

o
o

Voor de b..te () .~oorten .... _
TROPEOL'OMS.

Voor de beste 6 loorlee

, JAAR.BLOBME..'I'.
Voor de belte "lirzameJinll .

NlJ<lUWE PLÁlI--rEN.
Voor de beste 6 P" inge ..óerde p~len
V~r de be.te 3:" " ..

AZELIÁS.

o
o

o 6 0

o o

Voor de beste 2 .
T ....eede beste

VARENPL.o\NTEN.

Voor de bette terzameling Kaapse})e
Vareapl.nten in potteD van' nin
Illinder den 20 IIOorteu, ien ex;. un
i.lder •.. : J.

o
o

1 ;

1.8den December, e.k.,
~ Simondium-' te~ oDder8lflU"Ïll(

Scbool 8ft nn het geftieht ., Eben
J:I!~ler." De gerinpte bijdr"e %al met daDi;
ftnltY.~I·n ~e& ,

. P ~ROUX, See.
~t Drank'lllltein.

S:December. 1872.~'....-...;,..--------....,..-.,i-- -_
VERLENb-lNG

%. '. YAX DB.: '

~ eUtngionSeJlen, Spoorweg.

j-T-=KOOP,
;h", PLAATS "ZBVBNFO·,
~ 1'eDt TIBlf MrNuT~ ,er .elele},
.-oGrg~.tel"e Spoorw.eRstatlon, , •. TulbJ! bkloof.
lkstaaAde uit 2,000 Morgen, 'eeft groo eelte
~harv~ ondo! bfo'proeijiDg ill. ll~ P~ belit
~D S~rken Waterstroom. dirzelfs Iledurende
de Dr~o,l[Ite I)ahoe"el' 8tandhollJt, alsook. een
~t"Oott(~tal blij"ende Fonteinen. iAIde Gebou_u
.ijn id:;'jloede orde,znowel all de ~()RENMOLEN.
XJmo.nboord. Wijngaard, :Boomgaarden
.n TuJhen. Voor V&ETEELT'~LANUBOU\V
i. de maata 1'1'0 d-r beste in het "fstrikt. Delelv.
il te Koop of in één ~ebeel, of in "edeelten.
. VoOr verdere bijsonderhedea dpe men aan wek
bij .

W. ARCHlBALn.
.A~ 8, I'ulbsgh.

. DIAMANTVELDÉN

TrjLn~portma,a,tscha,ppij
(BEPERKT).

;A1ge)neen bekend als de Ceres Maat-
:.: schappij. •
!liotenáiwl per Week Clan Kaapsta4l naar Duioiu-
· i p(J,t~.

.'Tijcltafel voor December, 1872,
'; Tenzij anders wordt bepaald.

V·AN Ka~p8tad naar Dutoitspan '(Wer Crrea
. ';Beaufor West, MurrnysbUrll', Richmond,
Banoyrr, Philip~town !!n Jacob~al, de beato
*onte paat Ile Velden. :;
Dec. 'foened_g. 18de, per 7.16a.m.Wellington Tni.
, " Z;aturdag, 21ste, ".,. tt

" W.(\ensdag, 25ste, tt ,j

... Zitnrdag, 285te, to, i

tertrl!~~l'nrle van Dutoih'Pan op eiken Diugsdag
~II Vrijrlat ten 8 ure 's mor~en •.. ·

Voo'r; verdere bij I.ooderh ..aen ver'l'oege men
~h b~ c

J. P. CHRISTlE, SeereQ_ris.

..

.. 33, .~dderle1straat. Kaapstad. .
. . ,

· Agép.teli l~ Uutoit'pan-de ht~reD STAKPU ell
JfosuJi.

, 001l0waY'8 Pilltb.
: Dez'_ beroemde Pilleu lijn bij,onder d!*"!lstig

olb he~bl<>e!l te lni.pren eu de maag te reInigen,
d" nie~n ucbt prikhlenop. en ek eeD BJlcht pur-
geermiddel werkende. .EenÏlle dd!es deur ztli-
veren.d~ Pillen, brenl!en de vuilste ;lmaag wedtr in
o~e, ,'e_rwijderen alle Ifalaanrloeni~geo, versterken
d~n bllledllOmloop, gev~n 'k,acht ~aa dd. Ipi~re",en kalqite lan de heneneD .. n zenu!!!,en. De Pill-n
zli'l .0~.onBCh&4dijk, dat lij door 'p:r80nen in den
z"wtifl gt'~ondbeidlltoee'and, niet woodel'vol
g~d g,!';'oljf, kunnen ingenomen wordtn. Als het
~,tel !Soor boveDmatiK toege ..en .. n lUiten Ollt-
z~nuwd; of door het gl!bruik VlD tirikziher. bereiw
dillgen_:~"it~eput ia, zijn deze PiUt,Jl Ditmuntende
gJnees~iddelen; zij drijren het: ,ergif uit eo
1'errijlr~ het bloed. '

WORCESTiR
.'Fi:rst-Class Undenominationa.l

- School'

DB~D-TEACDER, GIRLS- SCHOOL •, ".

APPLICA\lONS 'Will be r..~ived by ili.&
~-Vllder8i;:ned until 12 o'~lock,

: O. ~Friday, the Srd Janoary ned,
frhm T.iLrlie. duiron. of underlaline: tbe duties
ol HKAD.'MACHER of the "'bove 8cl.ool.
The Rppoint'tlt!Dt will be snbject lp (be appro,a,1
of Go'ernment, and will be fqr tbre .. yL~
(I'()IIJ t~ first of January 1873. StJery lUO per
aónum} Testiálonials as to .bili~ &. .iU be
re,quire4.· .

, !,-
: By order of tbe Board of Manage""

. J. G. F'reialich f. son,
>. Secretary.

·P. S: Applications for tbe .itu.tion o( Held.
Mitller:: to the Fi",t Cl.. UniJ.nollJinatiortal
Sche!)1 :for Boy. at W Oree8ler, wilÏ be called (or
shDrtly~

WELLINGTON ~ANK.
.otice to SharehQlders.

• r .' ;
mII1$ Anooal General MeetiQg: Qt' Sbareholile",
j_ .iIl be held in the Ballk Building al Wel.
lio!ltton.i; OD . -

Wednesday, 15th JaD. 1873,
) .~ ~ .: .

in' order to reeeiye from DJec~n a General
Stlte8l.ot of Ih~ aft'4ir. of tbe B~nk, lo elect.
thtee nlrector8 in the room of Mesan JACOBUS
Jait....lf~ M..A.LAlf,J. F.son, GUtL4..A.UlIl J J.COBUII

Du To~. E.80n. and ABllAB.K I$uc PnoL~
wbo ret~te by rotalion, two of whom will on thlll
o~l.io~ be re eligible.

TIle cbau-. will be taken at 9 o'clock
;:; precisely.:.
Notit\t i.e moreover given, that ;110 8hana in

tbit Badk will be made o".r fróm ;and afLer tbe
15~h aecmber, 1872, till tbe J5th JaD.IrY,

1873. J BJ order ol tbe Bo~,
,f H. J. lfALAN ,
,~ : C.ahier.

W·em!lgton. 'lh Dtc., 1872. ,
N.B. tor lid ot Bhareholden d~i bk tu Dine

tor, &e'.??uUA AdHrlilefnmt. :

..
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