
\~:f~)rh...{_;....
d.', 'i' I.. .IU,':,;
I'., ~ ..,'" III
. ,· e- U .. ut~\ft _
:l~,,, 1,&)01-,
"i: f"1W1~
II' h.l~l
biJ,.MIID
'lV'1trde'

r:-aiad: "'YQ
\Df~hta;.

, I

El '~ftDij"
rij~~~'
:eq ~.;
,d't:tIiarti.'
tfep~.

KOOK. '
, I
. '~.:----

I
, i

...rlh u. ;
NUB..

in Zuid

tliera.~
\

;!llacer 811

, ~~18Il,of.,,.
~ ~

door een
'let Itali-

, .3chupct..
,,~ !lpilD-
"ilii.ebeli
"efJ, d.'
Jai l!tl'Uoo.
,$chA .i.oX:
El ~oe,"")'Idil goed"
j

rJ:,rloo£d,
hyt ~oet-

rtl Welt.
A.
'r~eat.

" q&J.don.
,k.1'i.ier.

ljitzelfde'
3.&aotOOr
ico,

Aenka.
j

IfN E.
<

v~rbaD '
Ig~Doom-

~ i.... '
$G of
Idltn, :the '
f(}~T0N,

JSSI,
li1ectors'~ - _:
El ,I¥1r. "
n ~of IC
Q.BLlól"

a,poe of
ooêasioo:.
~clook.

!§ Sn thia'
he~ 15th
l8!; I., ,

, '

r~, ,
•shier.

eligi~ltf
DIltch.

I

ciE.

, I

I

, ' I ' .

DE .oDderget.eekeDde, iYOOrOelDeD8 djDde
. ujne prijsen ioodaGig te I atelleD; dat
iedereen hlat' ~yoelen 'pJ, te ~oOpen. wendt
liierbij un de Dam ... en Hesren eeDig denlt-
beeld 'te geyeD, yoor 'weJ,ke noteril.lgen aij
koopjes kunnen doen ",it 'sijn voorraad Alge.
meene Koopwaren, than8 ~"lI&rdeerd op ba·
seben de £12,000 en £15;000 atérliog, nl. :-
" 200 Stukken Horrook.sea' B Li~:}eD, 1&. 6d.
300" "iA'H Ik Gd.'
300 " Hnislionen (Taleigenees ), "an

10.. tot 17-. 6d.: "
300 Stnkkllu Bruice pnnjnms, 7•. 6d. tot 17•.
SOO .. ,Baftas, 28. 6d. tot 38. Gd.
1000 Yard. Dubbelbreed; Gekeperd, la. iiGC.

la.6d. "
1000 StukkeD Get nit, 78. tot 128.
800 " (-8 yards) Voorchits, 2a. tot Se.

2000 Yard. <M>loemd, Gedrnkt, lSd. per yard.
10000 .. Zwari én Gekieard Gedrukt, 3d.

W 6d,. per yar4 "
10000 Yard. Winoey, Bd, tot 7d. per yard
SOOO '" Tahberdsgoed, 3d. per yard.
3000 " PompAdour Gedruk~ od. tot 104.

per j"&1'd ,
1000 Yards Witte Giqghans, 4d. tot 6d. per

yard. .
5QOO Yards Roode F1anel, 6d. tat 'la, sa per

prd
2000 Yard. Witte Flanel, ~9d. ;~, 28. ;per yaro
1000 ol Dubbelbreed Daqaast, la. 6d. tot

Sa. 6.,per prd . ,
500 Gekleurde en Witte $preijeo, 28. tot lOs •

5000 Docijn Beooka &; .A8hmorth N~en,
la. 6d. per dodjn' : .

SOOO Do&ijo Kaloen, 4d. ~r dOzijn
100 ,,' Handdoeken, Ss. sa. tot 68.
1000 Rollen Bebang..lgapier,'44-d. tot 6d.
200 Dozijn en sOkken, Ss. "tot 12s. «~- ..

V·1 .,,1Ll1 t~~m~.b " ·~r·y~~~ ~.~-
" B ...ekskin, la. tot 411... _
" Dubbelbreed Oook Sa. tot 7s. 6d.
per yard

2000 Yards Corduroy, lso tot Ss. per yard
6000 " Herders Geruit, 28. 3d. tot 44..

:per yard '
1000 Y "'MI Broe~stof, 3d. tot Is. 'ea. per yard
500, Oxfords, Ss. tot 20.. ,

1000 'Onderl aatje8, 3s. tot Ss.
500 Tweed Broeken, &. tot 128.
800 Koord Broeken, Sa. tot 10..

2000 Hoeden, 9d. tot 58. Gd.
150 Dosijn Hemden, Gd. tot '711.per 8tuk.

l 000 Paar Dameal&anljee, Is. tot 98.
500 ,t.,ManaJaarsen, 411. tot 15s.
500 S"nlt'ta en Pans, ss, tot· Ss.
200 Korenscboppen. 2,. sa
100 PikkeD, Ba. tot t« 6d.
200 Mnr. Pijpen. 4& 6d.
100 ,z.kkeu Meel (2()() l~. elk), 2Ss.
50 " Fiju Keel, 1&.. tot IBs.

200 Zakkeu Suikell, std. tot 'td. per lb.
lOO " Witte 8uiker, Sd.·
100 II 'KofIie (omtrent óOlb, per sak},

9d. tot 9id. P: lb, .
150 K:iaten Bla&uwgemarÓlcrdd Zeep (SO

, .teenen), Is.. ~
100 K:iaten Gele Zeep (30 steeneD), 128.
100 Jl 'Kaareen (12 on 14 os.), Btd. tot

IOd: per,,1r
zakken Wiitte en Bruine Rijst

4000 Lh. S~, 9d. tot IOd.
60 Gl'08 Surytiiae r.kjea, 6d. per dosijD

200 Kist jOl Siglr.reo. Sa•
100 Kiaten Veq.tetglaa, 2a. tot 12a.
50 Dosijn Emn:len, 1Se. to, 80s.
200 ol Bierg1uen, Se. 6d.,
200 II WijDgluen, 2&. 6d. tot Ss. 9d.·
, lOO Lb. Reue~ Boter, Kaas. Spek, FaDcy

Vazen, Gereedschap "an alle BOOrien, Houten
.Beboenen, Blikwetrk, ;LJserwerk, A.ardewerk
WO do&ijn Borden, la. toU •. per dcn.ijn. Deslen,
6d .. per "oet. 200 PlateD Galvaniach UHr,
10 "oot, BL; 9 voet, ,7a. ; 7 voel, Sa.; 6 voet, 4a.

En yereoheidelle panjjen alldllre Goedeeen,
te veel om op te noemen. '

It a.lle. 8péWe. YHr-·:Ie. Pea.,.
\ 'J.OH~ WARD

', 10 UUB,
gelegen op
'en Durban-

.gebouwd
vertrekken, be-

hetwelk de
I £96 '8 jaars, en

, . makende op de
alwaar In den I 20 Jaren

, eeue Jitgeijreid~ ": is gedreven,
I later i die .van ' en Be-
I kleeder. 'enige van hézigheid
; of am1>ach~kan '. met groot voor-
deel gedre~en worden; .

He_t EigEndom ka4i intusschen door
KooI1rs wr-!rden bezien.

V~er. zullen wordJn verk~h~ eenige
lIelleelle: Losse, 'GOederen, .~oa18 H,uisraa.d

~raaiate:IOtiilrSe~n. enz. I" .

R~. lS~"I.',al wr ... en ~e~e'ti.
! . , C. QV PLESSIS,
I '

F, 1..1 Lindeuberg" Co., Afslagers.

via lhdl'lr1o, om d " an
Tt : nil 1'1'1 A"ce,,~ioll, '
tu ... eb4'1I1iJden.
PRETORIA. Kapt.
AFRICA, Kapt CRUT'OHI.l:Y.

DURBAN, Kapt.
'ARAB, Kapt'. CAmBs, I
NUR ÓR' rUJST;;'
Vl'rtn-khn ,ii om

aa"lro!V.t 'ran ied-re SIon
en f'enll i" jfdrre 2& ,ia~e,.
t'rrkt vali Nlita11l8'H

te Dt'lagoaboai,
Mo,.mbiqn

&lourkurljl'8 worJe"
mind-rue Prijzen. :

Voor V rach t of Passa , Joe
dl' Ka.,toren ,le' .Ma..iscbappij,
Btr~l. '

PA.\RL~PHE

• ,. ••• II.I.HIII\le... Tr.lt.aatselaa"ij.
op DiDgadag, 21 December,
d.ga. .Geen lading zal UlIZ:en«>DlltD
12 uur ('S middags) op
Pauagiers, gelieveD ean
Ooatkaai, (Alfred Dok),
Damidd~,

Voor Vracht of ...
de Kantoren van de
..-etachappij llo. 62, Adder'ln""l'Il&t.

IJur Kos.elbaai.
Oost Lon~D.

Maalatoomboot
H. S. WiAR'
Oesagv6er.

""""IK"U~"U Tel'w'l.Cbt,!·zal
ig mogélij. na

12 Vette Slagtossen
10 Trek088ell
15 4antéelbeesten

lOO Sla!o(tscbapen en
100 Aanteel 'Morino

6 IJJrekpaarden
2 Geêreeseerde A8,mlfLBI',~eD

Bur Algoabaai en
gend" te Oost ~ ..~""".u

/ alleen.

,..

:R'aar Port

fI::; D'fÁ<,,,,E.; 'voeTdler.
yerwacbt ;f.e~D
keu na on.lasting

Voor -V,racht of
ten Kantore van
.. Union", No. 62, ,A..IdAt'\'Jro'.t.rsat .

"..,

., ,

, 1
I

. "t :;}~ r~;,~
~ ,i

,
"
dezer.

PUBLHCKE SCHOOt
',; DBB

EerSte Klasse te George.
I ,

AA,ZOEK~N "oor .•de betrekkingen 'van
i Boofd. tin Asaiáten~oodf'"rij... ,aan

bovenpnoemde dool ~ord~ lrij dese ge-
..-rugd, tameD met Getuigscbnfteá, bl worden
iDgnoaden' _n den Oqdergeteékeode ~ of
"óór dell 24eten DECE1l8ER eemt. I De
Hoot'donder:wijzermoet be~ zijn. ~
,MD te nemen. ' •

salaria un Hoofdooder"ijser £2w _ ~
WOflo1ag. ,'. ,

salaris un~Atsiaten':~ £150. I

J. P.sWElOlta, F,m.,:
,.~

George. 1 Dec. 1880" ., ;_ I ' .. , ,
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DE Jli. \RI~pK~O~ E
LING ui plaat.

Vrijdag. 11 dper,l del PUllid~fakt
4. Ut'. I~ Vriaadeul.all
laartehjk uitf(t'noodj~ daarbij
sijn.

Sir BenrT Je
Presideot IlÏJo.

MITS i1eze ~orot keunis
volge bet ...erranderde

Acte van O ....reeokomst
Maatschappij dil; ;aarliJ
pderin~ ...an Deelhebbers ge
ten Kan100r der; &n", op

_____Woensdag, 12 Ja
DIS MOSO'MS TBN 10

ten einde van Direkteuren te
Algemet'ofn Staat VRII de RRnv'.''''71''·
Bank, om drie [hrektenreu tu
.... n de WttI-Ed. heeren ~. N.'
J. A. BERNBARDI en Jacs. J :'Ib
beurtwissel,ng l11\re.len, een viln
Yerlue8baar is, en voorts tot al "'..... 'RAf'"
held

Op last van deJ1 RMd
J. J

1-- ,
DONDEBDAG. 1~ DECEMBER

I
I)E TREKBOEREN.

'PE Trekboqren zijn, naar wij van d~n heer

t Palgre.ve vennemen, no op Portoge~oh ge ...
bied, en wel wet consent d.~r Portogees?he

Bernhndi, J A ~falberbe, U J. : Reaering. !Daar komen ZIJ In aa1rakIDgBi_ux, Eerw ISftIlC Mn",l&, II F... d h
Blerk, ADJ van l'I,euw,'uIII, J lJ met geen besobsvenden invloe oege-
&aml\D, J n l'Ii@k..rk,O T ,.n naamd, tenzij men den omgang met [Portn-
&seua, J H A NI~k.rk, J V"tn -gesche basterds met, dien naam wil Hestem-
Blink, Jac. J jre, J H du pelen. On_vangen ziJ' geen qnder~ljzers
Cillie, Cbarl D Retief, \v, P J r1 • d <I 1f I .
En.lin, J HAl R"u.f. F li Pil of evangelieditmaar8 Uit e K,aaP:10 ome,
Furk'r, .A. A . R ..uz, JftCtl J IPIJ r d~n locpen ~ij gevaar, en taal el1 gOdfdienst
Herbert, F A Roux, JJ F lA'Jozua m re verlieseni He,t Volksblad wi], da een of
Bugo, J F Roux, J".,ll. J I... ander predika.nt der Gereformeerd Kerk

~:~k,FDJ t" ~:~:r.!~\"J,aoR sn ZIch onder ~eD vestige. Wij ttpbb,n daar
Bauman, PE R ...tiel, RH nZI vrede mede. Doeh kan geed predikan~
Krige, W A Retl.f, PJ PI dier Kerk gaan, dat dan de Ned. I Geref.
Malan, Gab D . SptlrenbllllZ', A:A [Kerk Zich het beil dezer menschen aan-
Malan JIIC8 J Spoy, H il y d pz d d hl' I· h
Malan: F J IJ TOI', GoilliaolDl' J do trekke. Een ie er, le et evango le, In et
Malan, Jacob D Teit, SF da i Hcllandsch onder lien komt verk1dlgen,
Malan, P J JFI Toit[D P.du UP>: zal hoogst welkom zijn. Hef is e dure
Malan, DAVId J Villlel'll, .rRn J ~JI phgt del' ZUid AfrIkaansche Neder ~itsc~e
Marail~ A J Jz VlllWI'II, J lit da :Kerken, Zich heU zedelijk en gods lenstig
Mtll'IIia, Jacs F Villier», .f A ~ d .. Jr I
MOlMt, AB. VIllltll'll, A B de PT, welzijn der nitgewekenen aan te t~ekken.
MInnaar, JaealJ Senr Vllhel'!!, ;I B dil Jr !Zouden de beide "Gereformeerde" Kerken
MlDnlUlr, Paul ....illiers, ID J d.. met een gezamenhjke beweging oh touw
Mmu&IIr, P ]1: Villiers, Jacob ,T de AP:I kunnen zetten om een predikant, zebdehng
MIDnaar, G W vin., J f) Jac ~n h f Id ~
llalherbe, P J Gz Vos, P W dl! Oz of onderwijser naae en a te vaal1~lgel! .
Mftlhprbe, JOIUa P Vllhel'll, IDA d!l Oz. Illeeftde Zend1Dgoom~lssle~er ~edel: uitsch
lfallmb.., W D Senr Ger. Kerk geen vrijmoedigbeid, I deze
_ ._ .........._:-,.....-. IltI~s te doen? ZIJ IS toch geroe~el1, het

OVERLEDEN, ten hniu VBn dl"f1 H,eer W. iE~angelie zonder ~nzlen vsn kl~uI' te
ACURllA", mijne Z08tfi~. Alil'lA (hER- !verkondigen. iJlt IS een onderwerp, dst

TRUIDA WILBELlIllI,A ALBt1ITP!'i,liU ~~IJ on~Pl- 1I'I'el ern8tlge overweging vel·lheut. WIJ be-
'ti III vU n Ja~nll~iiMl i«>rt ~kbed ~u "velen het die Christen aan. ~
slechts weinige dagen 1; I.

C J. A[;RERTIJN.

Paarl, 11 Dec. 1881.

I
KRJJG~OEREN OP EEN LEqIGE

M.AAG.

OVERLRDEN'. op den Ifen lopzer. Db' II~ "d "dl v
Mond68lr NewlaLds J.t.'COB :Iz.&...u: r 'E engten, we Aie van WIJ ell ZIJ I o..aap-

VILLIERS, D.A ;oon. " : \ Mrts k''orPen over de ellendIge 8chikkID-
Bloedverwanten en Vrien'ieu "oro(.n bel8tif- b"'O, door 4e Regenng gemaakt ter vtOedlDg

dchJk nitgenoodlltd tot het blJwQnl'D ~er Begra- van de uit~etrokken Burgel s, zijn inderdaad
feOls, die plaats hebben zal op $EDf;N (I Jon_ verontwaa_,d,gmgwekkend. Toen dIl Stel-
derdag) NAMIDDAG, ten .5 lI-rp, dm aan te Jenbossohe BorgElrs te Heauforli \V~st aan-
komen te WiJDPerg om half 6, kwamen Jet een door den langEIn tQgt ge-

-I soherpten ~tlu:st ~a!! er niets te lhljgtln voor

BEVALLEN van een Zoon, de Eéhtgenoote ben. Na ~n opsQhoppen van e~n h~tig la.
van i "aai en nalverloop van eenige uren werd hun

W P ROUSSEAU,IV.D.M. echter eeq hoeveelheid ra.auw vleesch ver-
Stellenbottch, 13 December 1~0. sohaft-d~t en 111cts anders. Dat zijIbrand-

stoffen nOiOdig hadden om het vleesqh gaar
Bl,h Shen•• oec.. te maken,~hljut DIet In de gedaohtelvan de

Dutrict of Queen's Town leveranoiers te ziju d,pgeko:nen. Eer~t toen
, honne aa~dacht op meer nadrukkjelijken

In the Snit between TaoJue JQKlS ,MArtTllBA, dan hoffe~IJken tO~)D bij het gebrek ",as be-
Plamtilf, anu TUfBANI Def.ndaut. pasid, zonren zij eenige IIparrl'n en blokk!en

IN execntion i)f the Judgmellt br the Eastern als brand out. Dat de Stelleubossohe Bur-
DistrIcts Court in the "ho ..~ casJ. gers wen, dag nog al laat aan hu~ eetmaal

~ sale will be held at Wh'ittIJsea, i~ the Dis. gIngen sainzltten, laat zioh dus begriJpen.
trict of Queen'e Town, on FRIDAY, the 3let .n h 1 .0 h' li
December inst.., at 11 8 m., Qt thEl following ,....00 no~ erger an met en glDg et met
property -10 oxeD, 2 COW!, 1~lf 1 ae Woroe,erscheBurgers. D~zemoe@ten niet

JAMES M. ~ ROS BY, minder dan 27 uren aaneen zonder k()st blij-
!High Sheri1F. ven. Dat ~et met de Oostelijke Burgers niet
I ~eter gi~ vernemen wij uit het wedJrvaren

------------+;--;-, -_- lier Someqsetsohe mansohappen. Toen dezen
Distrikt van Queen'sIToWD. te AhwallNoord aankwamen, bleek het dat

In zake tnaschen THOllAS JONES MA'lUML\ haast alle~ wat eetbaar was naar Basl~tolaDd
Eischer, en TAMBANI Ven\'~rciert ' \vas gezonpen. Er was niets anders ttr hun-

IN Execntle vlln GeWI:IlO(' \1t11 net OOl!tehjke ner beschl~klng dan wat verdorven ~Ieesob,
DUItlIktshof ID ue boveu~eIheldd Z&IIk zal of, zoosls fen hunner het beschrijft, tleesch

\ erkooPlll!! worde1l ~f'hon<lcl1! tA WhittIeee&, f' dat blJn~ kao loopeD, zoo vol wo~men is
in het Dlsttikt Qneen's TI'\\,(Il. op v njdag, pet." Is qit h~t wedervaren der patmoisohe
SIsten daK van December 1880 Ik. voon,uiltdaga ~urgers, ~n kan m~n ligt begrijpen,ldat de
Jl nre, vau het volgende gui>-I,,1!fl!1Jehjk'- plebelBche; kleurhngligtingen het verlre van
JO Osse", ~ Koeilen, 1 Kalf I plelzlei'lg lhebJ>en. En dat blijkt t4iln dái-

IAMES].I CROSBY, {-pper'baIJuw deltJtste llit een plIAr briev611 van Weste-
Kantoor van den OpperbulJnvt, IIJke kleurllnghgtehngen aan hunne 1}etrek-

Kaapstad, 13 Dec. 1880 ' kingen, wtlke ons ter inzage zIjn gegevrm.
Een hunner schrijft Uit Bntsob Kaff1rland :
"WJj hebpen _het zeer hard. EeDi brood
dat bij ona thuis twée penoe kost, ge~en zij
aan twee.n ons om den geheeIen dag van
te leven: !Wij zollep niet sterven ddor den
oorlog, maar wel fan honger." Een &sder
had te hu~ schikkingen gemaakt voor de
ontvangst Izijner < hie door een I zijner
bloedverwabten. Poch nu. zegt hij, leed
hIj zlllk e,n vreesselijken honger, dat hIj
rerpligt_ zijn kapitein te gaan geld vra-

te kocpen, onder voor"lendsel
niet té hUlS werd ontvangen;

vel zoekt, dRt de door hém ge-
aanspraak zal doen bm het

hiJ, Indien da't gesohH:;dt, voor-
tronk zal komen. WaL men
Regering mage aanvo~ren, lS
dUidelIJk, dat 'ZIJ wat d~n kost

kleurd met IJhndc bupsr-
OI!lI1l8IIUt!H. '\. Burger en J hng

evenzeer vel h . Dat
wel een prachtig
en van Exeter Hall,

,
, Van 14 ml 15 D~.

A"rd&ppelen, Jler8 be. 0 71 6 - 0 16 0
AbnkoleIl, per 100 . 0 IJ 9j- 0 !? 6
Appelen, <.. 0 2' 0 - (.1 2 2
Be6t, per bos U 0l ll-r ti (J 2
I loter, per Ih. 0 2 0 .......0 2 2
Dut ...en. 0 0 6j- 0 0 7
~JJerlln, per 100 lJ Jó 0 '"'t U ló 1
F, nden, per stui () 2 4, _ 0 3 1
Ganzen, per stuk 0 4, 4....,.. 0 Ó 0
GroeIle Dijer; IJ 0 i Ol- 0 U 1
Hoenders, Jl<!1' 8tuk lJ I I) -+ I) j ~
Komkommers, per do:. () 0 01- 0 0 (li
IODllnen, 0 2 I 8 -+ 0 2 8
Kalkoenen, Jler 8tuk 0 I) 10 0 12 0
KroJlllIa, 0 OOi 0 0 Of
I\uol. p"r stuk () \) 1 - 0 0 3
KDolkool, per boe ... 0 0 Ii- OOIt
Pompoenen, per stuk 0 U 10 --T 0 0] 0
Lemm"tje8, per lOO 0 J3 0 0 13 0
'J'nJtwt>n, 0 0 9 0 ] 8
I'rWDl8n, per Jb 0 0 4i 0 0 4!
Per-en, 0 3 ti -+ 0 ~ 10"~'Pi,nappekn, ... 0 0 6H.() <)
Per,ilin, 0 3 9 _.. 0 ,3 9
&-DvarheJNI, ,~ ... 0 6 2 - 0 7 9
tijen, per 3 ~, 0 16 6 ï 0]6 6
Vi]8'en, 0 6 0 ..... 0 10 0
Wijd, 0 4 I) - 0 11 3
Worl.6len, ver I;oa ,,0 0 1~ 0 \I I!
Wlt~., WortOlls,.. V U I~- 0 {j 2
ZUurliDlO8D6D, per JOO 0 7 9 - U 7 9

I ._

'", c GOOJ)lQlf ''_1jI. OOODlOIf,

.>a"",~ ~J:: met.:. .u....Leoiwd trad~l 'rOOr ~6, die ~tlch.i-
"e~ • Mra.~ 1diDg a&IInoeg W~ oV,etlpel, gepleeRd mee. Roten-

·.... UIlU". ...~D, gal hij '-- Ma Duitacbeo Jood ea.met MD W8IItilldiaehen
Dalpa(l1lI'4111 _ .... oogen, .,...~,

Loontje kollU ~k hier ODtbrakeD d. IfetlligeD,len daar de beer
.",_ilrwnt..d. Porter iDtlUIChen iD h.t J;lof 'ftNCheaeD ... werd

tijD .... 't'60rtgeul. }
PORTU N. VU YO:LliIQB.

All Mme IfetWge wm:t opgeroe~ t .
H. beer F. Porter, kpo~ te &u.PBtId .. Wlel-

~h had jareD mei hem IgélIImdeld. doch nooit roer
e.a groot bedrag~GetlÓjf. ~ twee prom_n ontYatr
,.n Ma groot ruim.£3S en andere gTI>ot ruim .£38,
de 'eel'lte ...... Y8rnlleD op 6 Julij 1879, de laatBte
op 21 Sept. 'fan lietae~de jaar. V.,..,ee~e~ betaalde
aooit een prom..-e In eeJ)A al, docb a1~Jd In gedeel.
ten. De prom_ ,an t:S3 ... afbetaald en hij het
oitbet1l1eD nn het 1uta1.8 j[edeel\tl bad bij bij rer-
gielrinll de prom_ 'fan £SB un'v~r"88rd6r 1lejZ'e-
'fen. Verweerder .pr.k alechta _r ,...,illÏjr Engelecn,
doch meer dan éiacber n.n het HoUándecb be,rreep .

Cuntra- ...erboor: De kwhanti. 'I!F!1rden niet aJti)d
door hem lIehen Ifeteekend, maar door den kusier.
locb trU hij .ttijd teqenwoo~. Hijberionerde
liq,ll niet dat hij deD ~a No.,. ID bet B"fge~-t
... en daardOOl: ...erhin~erd ... pereoonbjk bij de
tranaetie met ...enr8Dl'li4' tegenwoordig te lIilD. De
prom_, die deo ~leD 8~pL .... rnel, Wil 8jJl'lt den
Wen Sept. iD bet boIlk op .bet dehit 'fan Ye~eerder
gepla&tBt. Het kon wOlIaju, dat hij niet .teg'Ie~oor-
_di1l' w.. gewelllt hi] alle ko0ta?te betAliogtln, d~n
de w_la jrÏDll'en meeet1l1 door lIlJn haoden. KiJ Wlst
seker dat bij tegenwoOrClig. WM geweeet ~ bet
aaldo betMId "t" ....n de pram_e ,&0 £83.

De heer Oh 't'a1l WlltUillb werd no o~o.
Hij wooode te )lIIlmeebq.ry en had laDll' met eieeher
gehandeld. De prvmf!lle( 1I1W £8s trU 10 den loop
...aD October afbetaAld; lll~kon sicb niet herilDneren,
hoe de pelIOOn er oit&ag! die het geld'-_lpui ontvanfeo.
Hjj had geeD kwitaaue ont'f&n~n, alleen de lm)-
m_. DeD 26ea Nu .... toen hi} het ealdo YaG de
£83 had betaald, bad hIj een kwitantie jZ'ekregen.
De beer Porter wa Diet daar, een der klerken bad
hem ge~id, dat delle in bet Hoolll!ere!!'tebof wu.
Hij had a&D ei'cher 1I0ma groote ~mmen In eens uit-
betaald. Hi] wu een rondreisend handelaar en
hield geen boek. Hij kon licb.. Olet IDeef herianeree,
wie de prome_ van £88 aao hem (getuige) gege-
Yen had.

Weer onder't'1'&&gd: Bij bad eerat de proml!886
'fan £83 betaald en wel ID dne jledeelten, dit was op
den 26en NovI!mber; de £SS W&IIbetaald in Oerober.

Het Hof deed Uitspraak voor eiacber met de ikOllt.eb.
Hierna verdaagde het Hof.

Brand heeft op 6
,ieti! en door den St~delijk,.n

Hlo~~nl!oot.e,ill ÏI beu. bij die gelegeobeid
gelukwenecbinj\- II&nllebod"n, v•. 1. H. HI~DBIXZ.
een artik.1 aan bet groote •

riJAtaat een man tot president op voor klAjZ8r. !Jit trU een actie
nrand. "Ziedaar" IIlll't oYIIl'lpEtl.

onle President in 0118 I'8jlÏltrRteur y!lin bowelijken, ge-
100 het mogehJk welen toaacbeD de bet.rokkOlne par-
®rlogt!gerllChteD 0118 'faD ge.lo~ Wal. "

on+eeo !leloe te wenechen, koeteitlr inl Kaapatlld en lda-
vaD ónllen But een man heb- dat lIiJD nouw hem ...er-

"''''1II:IUlle0l1. gelegenbedeD reed. hem woonde.
....rr. ...oorait inliet wat h ...t te PapeDdorp tlewoond had
Oranje Vrij8taat. in delelfde dieUIt gew_t
weet hoe eell ...olk te re- sekere Ward mr' 'fenreerder_
geleid door lijn bekend- bad .e beiden we~ in bed ge ...onden.

;{,DIJCI.'·AJ:rll~aell,met hoone id_n en muntte onrigeoa Jniet door ecbran-
o ...,ertillijlin~ren, ',,~~m,... I. de man aal lIiin om hen te lllI eeD deebetreft.nde ...raag ....n den

om hon te tooaen boe edele ~de pj o.a, dat wij nu io de maand
trollap onafhankelijkbeid

hen RIf., door IIJne vlI.der "an d, 'fent'eerder_,
aal steUeD om meer en gedureDde d!lie maanden reeda
dRt bon 11.1. btlt WAre bad.

yerweztlnlilken, londer even- .. erd toege!ta&n.
tot eeBe nobeeui8dheid of oyer- IN DIIN BORDR~ ...et" GOLD8CHXIDT

'ijand II ...an I~lfatandjgbeid." VI. GOLD8ClDUDT,
het'tt ~n kortltondill belQ ..k I J
en ia daar met 1I;t'00te bartelijk- Jonee trad op voor klall11'11,dl! Proc. Gen. en

" .... t" ... 'iJa't .. onhanllen. Natuurh)k wa, tor I 'fOOr dtlD verwt!6rder, Ide adv. GIddy voor
"n,~..... "... lriodtlreo.MMr de Burgel'l maakten .... n

Irelleg,~~b,eid ook gebruik om den heer deed een appliea.ie !Om de _k uit te
lang den St8IItll\la Veldkornet afweiillbeId 'faD cle~ getuigen Nathan

den vnrm 'f"n een adree eene be.ttreoo tie mJtie' Diet, docb aebtte
dalnkl~tlililling toe til bre~u in de "'Ilen- jk ~

wo,oNlilrheid al. StAAtlI. De president ' dat de getuige I ,oor 'deo Commie-
doot een tRlriJk ea- Graqamlliad lIOU word n -'",enomen. G.,.

en om BloemfonteIn il N. 90ldec"'Fidt wae i Ieler beho@ftlge om-
bet 'feld i. in den beat malle- •• lt1lnUlll'n8<len, leed ...oortll aan u m', eo lOoala bleek

alle !IOOrten "ani .ee. Daaren- aebrijven va" Ur. Atbe to))e, wae bOlt nood-
hlljlelbui te Sellekal meer dan dat bij bi] lijn reill , K~pet.ad 't'erge-
I w.ndell "l\n Icmalld f.~..m op te ~n

81~ agen. Geil. drUkte de weo beliJkheld Olt hitlr-
"d"H~i ..nill'" te IDRk,m. ' ,

kRestuI "'le e ltoeten lOU moete.
Ilppllcl\lie; adv4Jope8 vond het leer
al de ,mkostoln óp ~en kll.ger IOndeD

omdat Natban nle~ t¥.,..!lnwoordig wu;
alrdereo kllnt merkte lie jl100fdregter aan,

GoldscbmJdt met in .taat 1011weleD om een
bIlLBIen.

&imle dat, w"nneer de corator eD
tot f'en v6l'!ltl\ndb(lu<ling kondea ko-

Huf adelstentie 100 'erl88oen, WAArom hij
".,n"'.iI,ja de I&IIk te {lV~rwegen. Het Hof deed

I uitsplllak, dRt N. Oold.chmidt op ~en
11illj!' Vlln d" 'f"lgó'Hle Ilttl"if IIlI lDoeten ver-
om de I'l>den Mn tI! wIJzen. W'IUlI'Ombi) Olet

vt!lrscllenel JS en de wet olet jl...boolzaamd heeft. Oe
k"&t,,n zal dan bij die gelsgenheid wor-

N~DDAG~ING. ~
HK.B.ZIJ:NING ...AN KBN "'ONNI8.

Regter Dwyer lelde dat er eeQ. &aU WI\8 voor ge-
~, w8lll'0mtreat spreker geea ""rdere bijsond-r-
heden gaf, docb w&&r'&I1 de Ultepraak moeet 'f~rllle-
tigd worden.

DB IWLLB)[TBUR VA.~ INVOER RBOl'BN til. BBBG
BN BUBGICJL

Ad .... Leoaard en de Prok. Gen. traden op ...oor deo
klllller ; ad v. Junel 'foor de verweeJ'del'll.

Dit wu een aktie injlelkld tegen ;rerweerdel'l, ~n
eind<e verbeurd .erklaring te nrkrijgen 't'a1l 393 liI-
"eren horlOtz'eI, volgen. de Wet op inkomende" regten
yan 1872, 19de Sectie, en het Yerkrijgen ...,an .£100
boete wegens het landen 'fIlD een lfoodeD horloge
londer aaDgifte durvaD Jr8daao te babbeD.

De biJIOr.derheden deler IImokkelatfaire, wellre WlJ
't'l"oeIfer reedll mededeelden, werd.o door den Prok.
Gen. uit88Dgeaet.

Ala eerste getu~ ...el'lCheea
IN heer J. S. Miller, kl.rk aan bel kantoor ....n 10-

eD ui t.08r ....(I't.en, die. leide dat bij Illh heriDnerde
toen de J{j,nfdmr, CIzItk WM hinnl!ngeloopeB. Ue
echeepepapieren ware~ hem toegelondeo en gedepo-
neerd un het kantoor Ider in ...oerregteD.

Kontraverhoor. De pa~era nemeD> bun goedereo
mede tot un de poort. mj ging nooit l1aar de p:a __
jllertom te 'ragen of li) ietB baddel: wuro-p bel&lltlng
betRAld moest wordeD. f1i] had met d~n kapikiu
IAmen llew"Ddeld, doch herIDnerde licb g"ena bIJzon'
d ..rb6deD.
J. J. Ikeve. l6ide: D.. Kiftfav.n, Cnlftle kwam op

den 27~teD Aug. biDDen. Hij I(ltlfl un DOord un het
.chip, Hij !"~ twee 'menschen van bet scblp In de
rlgllng van h ...t H08piu.1 IlMn; li) droegell een
lederen W. Hlj zag Je in de njlUnll' 'fan Groenep.unt
8I>n closet binneDjlll&n/ n.&fst;8nd 'f&Obet !!Chip 1II'U
360 yards. HIJ ging I"it In het closet en vond 88D
der deur'lO jlt'8loteD. HIJ opende en VOD { er de 'fer-
'" ..erden. IJtl eeu ~atilCbeurde h,.rl .."edoolli .." de
ander polDpte II! weg mOlt'Wil ter. Getu'jl!! .zlri: 11.1 19

8811 vret'mde mlUJier vaD lra"del@D. Venv~erders IiUIr

w'lOrdden: ,ol.trekt niet, WJJ hebben oiet. van
w&arde. Hij verzocbt den beeren daarop bem te '{olgeo
Dur dell beer le Suenr, un wien hij den lAk jl".

KOlItra,erboor. lJe clOll8t wQ binne.n de poort j

waren lij d"ae doorgewandeld, dau b~d men le WMr-
IChiJnli)k ",ellen. IJe cloae.te op de lltoomboot word ..n
ge.loten, lIo..dra dele bet dnk bIDaen komt. Het 18

de ge WOODte diI~~i8J'118'08der"n Rall de pourt
onderlocbt worde'fl: ZI) hAdden de 4908jeJ! l86r Ilo~d
io bet dok over bonrd kannen !fooi)en, loDder In
boete te vervalleo. Er bevindt &lch een R'ldere clOllet
buil.tln het book op onge ...eer hoad6rd yard~ daar
vandaan.
De heer H. le Sueur, hoofddoulllLD getuijZ'de : Al

de I"IIppoJ'!Aln ...an de blDnenkomende etoombootl>n
komen In mijne blUlden , ill .reeg dat .all dl! Kln-
foun. Ca#Je om 12 our en.. Ree'fee kwam om I our
met de .erweerd"l'II. EliJ oodenocht den .. k ter
1001" en ",oDd er Dletl In ~D leelfe borlOll'edOOllJi!s.
Verweerdel'llllaid!!D mij, dM lij de dooejes een.,oudig
io de CJOI8t gegoui.d badden, om niet in moel)elijkhe-
den te komen met de dolrregulatlee. Zij 'ferr.elden
VHOrta dat de borlOjliIl8 DOlfkomen moeisten. Ik vond
luike 'fleemd eo IPrU: uver de zaall: met den II1bcol-
lecteur. Er w~ Biet door yerweerdel'll ~Ielfd. dat
lij horlojl'e8 ~ell. Later met den sobcolJecteur
naar de bout Jl;aande, Y8r~lden wij de hot WIj
vondeD daar ,,,lie portmantMDa, die 'rÏi den yolllen-
deo dag 0,.,n4eo. De ponmant6llDl I:Ientteden ver-
acheideol! leege dOOll)eI, in IIOmmige walen zilveren
horologea, de gooden waren al we,. Ook VODden
wij veracheldene "lo",oice.," waarop ook jlOuden
horologes ...oorkwam'D, waarvao er één ,erbo1"l!'en
WIll iD de .08ri.11g 'fan deD 1&1r. Het nnmmer VIlO

dit boro1olle komt ook of eeu der" In ...ó.lc.. " 'foor. Ik
weet met of Berg reeds te vor'3n van het ecbip ill ge-
weeet; hij zelf had gelejld 'faO wel: Er zijn onlangl
hprlollell voor .erweerder nit Engeland.,aangekom6n.

KontrRverboor. Ik meen dat het tegen de rey;u-
la tie. ItriJdt om lUll! een Kroot untal h9rolog8e In
een relszak dour ..het bek te laten. M"n kan geen
koopmall8j!'oed met bIIjlAjle door88DmeDgen. lIe nom-
mml op de leeffe duolen cor reepondeerden Old de
nommel'll op de" IOvoicea." De hot WMlopelJ eD dl'
portm&Oteau. Itondell op deD g:tlnd. BIJ b!'t open-
ma.ken vond!,a WIJ de ldeederen bo ...enop. H"tj('t!-
Wl!!'t 100 lektlr verraden nl!bben dat er lete m~r dsn
kleeduen IIIlat. Somtijds ~ het 100 druk dat Dlel
tik pakje ondenocbt wordt, loodat de deor voor bet
slDokk~lt'n d8n openatut.

De he"r F \\T. Burrowee, .ubcollec!.l'ul 'fan be18ll.
1I1'jreo, ugt Burger WM let'r verwoodPier over bt't
horologe oat iD d .. V"el'lDI.' vl\n den ZIIk jlevoDdilD
was In de but hAd men ook een dCJJI!g~vooden met
tlHO Uhlnefl!Cb !!erVles er in. IJeze 18 ook in bt:11~
g!!nomen
J Hotton, landlOgeagent, getwgde: Ber!!, kWllm een

dag nil. het laDden van het echip hiJ miJ en verhAAlde
miJ de ~H!Cbilldl!nie) wtllrop ik de hot in oogenecbouw
naDl. .Beril Wlld~ gaarne IJen dat lk del zaak zou
kllnnen schikken met den eabcolleete'ur Ik beb de
pc.lrtOlllnleaoa gezlen, alsmede de ledlile 0008)88 en de
horolO1lu.

Contluelboor: H ..t streed !.I'jI'en dl! f'ejlolatIee om
jlroot.a b"",etllbetl"n borolOj(ee ID~t de bRglljl'e te "er.
'O~tt'O Beril bad Dl J )!'~engt.l"erd, llad4t de g' >ede-
reu lD bellag waren genOmen.

op
bliJve te

fKA.APtI~HRHANl1"j~""'"~''-r-+'''
II"'d,mng,lopwelked~n
d~1 dtre~ zal w.",l.,"
fililllen die bank rn
bankioate hngen o.lIr te
uur ge ho dell worden.

WATBioBBBIt)[.-Het -.a&I'iPeh,relr
grOot te IKaapetail, dat
niollen g.durende twintill
sloten. Elet lager liggeDde
.lejChte van 8 tot 12 ure
v8 0 12 to~ 4 uro;
bijna leelf. En h"
.oor ODI.~EeD .Iecht nm·.lII .... ,.

WOBCSsTlWICU& BUBG&ll8,-IJe Journal
'feel goede .. n genoemde Burgen. Op dl! reil
Grabam.t.jld echl)neD IIi; bet nu ei) dan maar
IJ&IIr tel bebben gebad, ~n mln.te bi) 6ëne
geb beid badden lij gedqreCld8; ~ó uren u••,....,...,"'~

getJad ~p droog br.ood en 1l1lOh' water.
aij er HInk uit bij huniie r.aQkolDllt en er kan
gepoeg l~rworden toagelw~d hun kapitelo,
bellr A. ~. du Toit.
fuPTIGElNTOOT.-Ue

I~pte allIIer Dingadag
coach, eolis na lijn UI
zijné 004tl bartniendin
geJiJk d90kr ~ bren!!,en, nojrlDll&JII.
neln.lOl", enlnjl
de lAnd<lroat nog
verblijf ,,!hier tol!
2l) met dol kata te 1l81reIi.,-,Kl'III7'8111.

IERN' :r,LLK BLlIS&KS'BAAL heeft verledeD
eep inl!fdeeh ruiter lDet het paard dat hl
DII~I m,n Grey doodgeeIagen, Dil Eerw.
dIe le di$' plaatae wu, verlacbt II&n eenige II' l1al~(l~n,'
l:Ie~ lijk ~dorpwaara k bf'llnjen, maar lij
omdAt drblibem bl!m het Ie.yen benomt,"
dohen ter een fCrRI, t'p de Eerw. h6ttr,
peil doo een ,riend, legde BÏA"enhalldig bet
daArin. I "-

WOLf lijn geen lekk'erbekken, majU' houden
tOClh \'a eeD vel'Ulaper~ng. Op de plllAta .... n deD
beer W . Burgel'll, Calljdilbóó, heeft 88n lid Yan
die Y7II& ucbtige broedericliap, deo iahoud yt!n1on·
deo na I de eijeren uit nrach ..idene .truiIYOICelne ...
te~. De I heer Burgera ,brIJ den ...erdernr, met dil
teekenen .... n diefItalom d,n !puil, iD een fIlaaiJ .. r
dat jleate wu om wilde k~tt81l te ",ngen, die ,oor
delroon I geboudeD waren.

1>8 BB~TB GOUVBllNBUIL-Oe SJ-tator i8 geen
bewondef.r .... n oOllen y~rr\,alij{en Goo'erneor.
"Het ee Ïfe," legt le, tt d"t, Tan SIl Bartle Frerea
"DOliti.ok· Bombaai ÏA1 onrgehlneu, beateat in eUe-
rijke bon erdeD 'ferarmdIl 'amilien; het elnÏjte reaolt
t..,t ,an: PJn AfghaaDICUe p?Uu8k il eene nuneuze
iD~litne\Ïlin", 'fan onDo~ig huiLeolandech grondge-
bied, en d. eenige nucht, ~itt lijn Zoid AfrikaanlChll
politiek h"ft opgeleverd, ~ ~e Ballllto-oorlog,

V ASTo6'ID.-Oilteren werden do9r d. beeren J. r
Hcbfmeyr' ~n Zoon de Talieode perceeleD til Pape~-
dorp 'fuorltbkenlng yea de Al~meene Boedel eDWee ...
kalDer ve~jocbt :-Een hlilll lDet Illl buitengebouwl1n
en jlrondl "oor £1100; twe, etukken grond bij h~t
ltation dllr politie, die respectievehJk £00 ell £~
opbl1ljl'teI1, eeD 'fijftal andere perceeleD bij de N~.
GEIl. Kerk ...oor £100, eu vo<,~rekemng van den hetir
Lllyt werd bij bet lpoorwegstatioll een omheind stuik
grqDd vdqr £80 'ferkocbt. I

BRANDj TIl CoN8TANnA.-Voorledh Maand.k
waren er niet minder dan drie brand.n it: dil 'f&Hili
vaD ConlltlUltia. op één" plaate bad eeD J)uit.ach\!
K.Jlonist in een ,lei bet !(rRIIID brand ge.token, d~
oo~zaak ~an de. andere 'bt&lid911 18 niet bekeod. Er
IS ve,,1 b08ch v4lrmeld. Ue beeren Hertsog eo Ro-
ge is vprl~e%"n oovendien vier honderd WIJDstokieD,
Vkl!l KI.piIL Prllzkow werden el mell1 dan lee honderd
vl!~mdd ITe LanKI!,lel ill het hOIS .... 0 deD, heel'
BrDIJD8 v~rm~ld, beDl;~en8 eeu gr. ate boe ...eeih'!Id
net I

DR l'RfJS VAJirHOUT AAN HST FnoNT
Jellit de G P. Journ_, ÏI ~tlr echaarech
eu h~t ho~t, dat men el'.rifpdt II zoo doornN
"eel vUldi1e re!!,eltbuijen~ ;d~t bet geen
vatten. wee kleine .tukjes hoot, die juist
!(elloeg " ren, om een ketel aan den lIook te Im!'DIl'!Dl·
werden ,erkocbt VOO! een sbllling per
een lek~ geJl!genheid brJilrt een Katfilr ean
dfllgt hG t, dl~ 10 Purt Elizabeth drie pence
dl'il &011 bben Olll hiJ Wijl b'tutaAl genoeg
81111hlljl8,1 dat IS ]Ulllt ten dag sold)J, er "oor
gen. He, hu ut werd a~kocht, inttlgendeel
de amoUl IUt bet kamJl teD.

I '

I

beltlhnll van een
tOMcben de

r.kt!mnll
ell d" laatele

wane
IItierea en
w~rking
ICbepte, en
lleD van
ng lich
vlllll'tuig
die 'oor
~td te
helpsn~e
&IIn tot
lllaande,
pletterde
derden
brap;t overal
Ooldechmidt,

PKR:rrtdr VI PD:r!<Yr.
I

tr"d np voor klager; vent'eerdere_
!

een IIcti~, iOjleeteld ...oor echtecheidinll'.
eeo kAp,;r, zeide da~ hij 't'1'08jl'" reeda
J:l IÏln ",.luw bad 1oll't!IItel . ~I) woonde
(Enllelllnd) en bi] ~ad haar aangebo-

KMJlItRd o.er te kom~n, terwIjl hij alle
,'u be~len. Rij wu nil vlm 1865 reeJ. van

'll v Rf; bij z,llf wu 5 ~ren in de kolonie
IIU zIJn 'roow had geweigtrd bem te ...erg~

Eloafdregter merkte op, 1at er ...olgen. de En-
wet geen reden bcl8tond om echtecheiding te

~,...,•• I""nl.n zoodat, alII het Hof hiolr;de applicatie toe-
klager, in Enl!'eland teriugkom'lDde, toch
vrouw g.'troawd aou ~Ijo.

werkte op, dat ala de applicAtie werd
en de mao hertrouwd; en in Engeland
hem zou 'feroordeeIen l~en8 biJll\mie.

noet of tie klllJler holt ""11 plan wu
.1 terujr te keeren, , waarop deat I\nt-

dtlt bi) Ilcb hier met der 'Woon bad geve&-
in de KoiOOIe bhJven Wilde.

v. Jon~8 nrW8e8 nAor een ~k ID bet eerste
VI\IlMellZles, pag 244, w:uulllj bok eclJtecbeldlDII'

WII8 "'rleend ond ..r del'llehJke omllltlndljlli ..deu, en
DMr Olimpb..11 VI. Campbell, mede In Menf.le8 ver-
ineld, 252. 1 •

'H of ltond dRarop de apphC/ltl6 toe, terWijl de
nOIl 0rml'rkle dftt hillt de vrllag niet

o in Enlleland oóder de bestunlIl'
msltluJdill·hl'.den dA eehtecheirung worden toeffe-

; "dy Jonel
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3 LEGVOGELS (1 .M>tlloel'le
:-elke. reeds gele!rCi en 3 'B ...Deilielai
gebroeid hebben: - "Prijs

8 VOG K~ Zestien
TOUe en uitmantende Veaerar.ulO
in Januarij aanat. geknipt wo'ru.u.

. per stuk.
• VOGELS Tan 8.mlUU(clllDl

Vederdragt. , Prija £12 '.
10 'KLBeiE VOG ELS, '

per stuk.
Alsook: .-150 Stuka "''''''''r.i.

PEN en BOKKEN, in
SLAGTKOEIJEN.

VERKO,OPING, .

J_i"PL1ATSEN
i,' IN DE TRANSVAAL.

Direotio, behoqrlijk gelaat door den Eig,.
n~. _1 doep, Yerkoopen ap,~e ..8toep
Koopman.bevs. K&apsta4,

Op4Al~r4ag, 221:aD. ,aaast.,
~ Q ,OK 12 U'CJ1( ,

1 Zekere Erfpdit Pla&~ oC Stuk Grond,"
slei_md, "l);.ep--," No. 180, gelegen in

Ruténbarg. nabij de Cr,ocodi1.
DDitreot 'Twee Duisend Vier HOD'

,_ I " I

, n. PJUta oC Stuk Grond. .geaaamd
.. ltiddelf'ontein," .No. 107, ge.n, onder
.. VijgebOorDf01ltein." in ltel:diatri'ct Wilterberg
en groot omt.refJt ·Drie Dllisend 1{-orgen.

' ..... aal, I~ffe ••• t_.
F. J. BROES, Séaretaria.

Kup$d, 10 Veo, IS80.

G. Jl. KOLJ.EB-: .&tal.a.get '.
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INr.nMAIM· alUlllMlMilll" onnoodig ie.
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DE JkARLUKSOSE BAZAAR v:an het
Werkgezelacba.p ." Bid en Arbêili" zal

pJaats.'vlndeo op WOENSOAG, den 22-sten
IlEZER, in de Nieuwe )lei~hool ; openende
,ten ,baJf tien ure. GIFTEN nUeD in dank
ont'Tangen wOl'den d~ Kej. de WetI! A. Louw,
Mej, Rooz~Z1mG, Mej. GO:Rllo.,MeJ' P. MOLL
en aan de r..torie. '

•

,
I
I
!
I
!
i

, , I

!,
I'
I

'" 1i

Del&goab&&ische, Kalers
",Weggeloopen.' :'.

1•

eM•

I I I

." 2 Kapkarren,
. 1 Zadel en Toom,
1 Op~n l{ar,
3 Paar Tuigen. worden aal'l~~en.,

( '~

en ~e~heideae' IIOOrteu
&

~nde.

"Afslagers.

'ziekten, die SIlO di.,
Velr1Jle •• ji"pn bij Sfrai,-ollel •.......,.~.i..t bij .. eb .. n hoi.

W ~neaeD. De
1"0 1»otw.lijn
dit wOlldnlij k

..rd, sijD
.Anth.,It.lliu\iJlCIb. Oli. ,,"teld ja

getuigt' a Ylli
ia (Di_ alIeeD

ll8Il .aand"l1
.no..ilCti, /8_

• ..010"0, dle
Velr1JlotlDin".'D ..... r well[~,iD

•• LLI!f,sir,oH 'BAil(
'~i"'AN, tDt:tiL. ' 8H&S.

DE de, zijne Ho..rd .."']
Buur aan, Zaailanden
KOREN ec.,OOMndden
fHlfi fJij! jaf'en.

Voor bijzonderheden
den Ondergeteekeude,
m and.

E}fE~LANTEN,-Ll".IVO'"
"'''''7t."'rii,, Planjen.

Let' l'e1 '~Op .iJII.oJ.l\lA5l

"t
j
r

,,' -: ~.
~erikekraal, ~Koeberg,.

1 Dec. 1880.

in het
worden ter
SutONOIUM en aet ('.....!f.i".;~
..ZE&. De geril'gsllé
oatv8DK8D door

dil de-',r 7.Mi4
idene l(08tb ..re

le 'Yl'rgnfl lCel"";
Oli"," beftid door
Olie te probooreD.

en kon daarna
b.... tit"D. JJ,.r.

r,E Jaarlijbche Algemeene Verg-d.,riDg
V&ll 1)eelbebbers, 141 geho~1l,II worden

in liet BANKGEBOUW;. lte WEJ.L~roN,
ye,'hl!0gt wij 'b~i op . ~'

dOSI. redde UD 'Zatu' rdag, .J J'ra 15uen. an~··188.1.
iel einde n.o DirekteUrea te ontvangen een
~meene opgaaf Tan de aangelegenheden der
~nk. ,Twee Direkteure .. te kineo in' plaat.
nn de Wel-edel'e Heeren H. J Rossouw
D.G,zo. en' P. J. ·OJ9.LU:, -G.G.lfll" die bij
beurtwi1881ing aftreden; een vab welk~bij deze
gelegenheid -weder .yerkiéebur is. .

De stoel sal, preoiet. ten 9 ure worden aaQ.· '
.,.aard. Ook wordt hnnie gegeven dat geene
Aandeeien in .dese Ban.k overgemaakt sullen
worden ve.n af den 15den December ItSO t~
den 15deó- J.nuaJ"ij 1~81:

Op laat van Direetenren,
MABTHS. L, SMITH,

'" Kaasier,
~, Wellington Bank,

7 Dec. 1880.,
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ten komen, ge- I
, : . I

lieven »ooral een te brengen aan i
de Maga7;i,jnen v~n,,·S[IwrTAFORD I
tt' c«. tooar de -G~o'Q'rSTE' 'E~I
UITGEZOCHSTE' ~OOc(lRAAD ter

~; I
vinden is van KOST u;pEiN, 0 PC;'~'~ .

I ~' i

MAAKTE HOEDElf eniJfUTSEN~
I I

NIEUWE J4PON~1'()F/<'PN.

ALGEMEENE M.,AJ.VUFÁCTU;!, ,,;. I
REN. 'Kousen. en Bol.:ke". Hond-.

~ I~ ,I
schoenen,' Linten, de ~niw:we Zwart:

, .
~d.t u. "Arit.bel ...i••fill,..h..
, d.. ()Iie toediéndt'.
I itf. un Warm.n,
, edieijn Ii..~nen le

,ODZ.

Lijst YSU Deelhebbers)
ale Directeuren.
Atkill8, I S )klan, BOl JJ.
Bi.ox, Je Malan, D0 FBI

f'!BIO:,maD I H V Malan. J D
Oillie,O J PI MaIan,O D JJI .
onus. o D PI Pems, J F PJ.
Cillie, OOP. Ple.a, J 0 dn
Oime, PJ, 00. Retief, E0 Jl.
OilJie, DOl Retief, P R Jl

d., yerlede.,· week Bamman, E 0 Rou, HLle Hl
v..n yo1lretlden' BIIjro, F J PI Rou, D B le Sr

, en dear meD mij Jou}l.ort, J A PI Roeeouw, P L Jl>.
~ 1·.I.,nh"rt. 0 W. Retief, J J

Jlaf ik he. tfolJen Kriel, E R<.o'!r' H J OOm
betl'nch.p. t"D in Kri~ler, SO" Smit, u J JHs
met dell uj.I~. Leeuw, R J.de SebwarUe, F J

Merwe, SW J "lD de' 1'oit, S.F do Jr
Marais, F P 0, Toit, A B du OJ,

lh.I_'i ..· .i-bl' Olie, die gij MalAn,.David J, ~F. Toit, G P do EI Sr
I Het t1ieri.nu Malb.e~be.W, D S. Toit, J F du 8F~
'I T W L' , Martin, É H, ' Tuit, DS A do
I" • LOYD. , Malberbe. E 0 PI Toit, Davii A do Davids

MaIaD, P J JF. . Toit, 0 J du GJ,
T. POCOCJ[ Il Co, 'JlaJan, J H JF. Villiers, J le da AP.
JOUBaRT F.-ri. [M~lIn, J J JJ, Wicht, E J
L. RoBI'.NBU1'1'. lWao F J.D JF. Zeederberll', I R.'; FlELD & ~ _' --, _
AJOIBI.8CBLA.O

.lUIPEIl8<lM'. Hoetj .. b.ai
Modderfontein

die yer,kiesbaa.r sijn

"

met Goud ge'mengdet K,(i,nten voor

Mode-opmaaksels.-H}fT, GOED·'
~ :.

KOOPSTE HUIS in¥, K.A.APSTAD
:~

... ,

voor Garen en. Lintw~en, Berlijnsche
~. ,

i

Wol, Materialen voor Dameshándwe'1'-

ken. Etn groote 1.I(),()1"J'fJfll.i't.

Pompa-tours en J(,anle'lll.IJtllit.

'lcoope Piqués, al hetwe

1IJ01'dt bij

KaapStad.

O'CALLAGHAN'S
MEUBELMAGAZIJN,

GBAV~STRA.AT, '
Tegenov~r-de .Publieke Kantoren.enz., 'enz.

H. ·R,UP
, :KOOP

Se"I"'~'\8-' I. "At JUl
No. S5, ST, GK,ou~~rnj~

I ~ 'ree":over de Zuid'AD~~~le;
, ,,'"'

i .
N.B.-Zor~ h.t .,tikel 'ktii~t.

Dá.m ' ad,eS efl' de Iturk i. i't,'.j(llll]ltli! 1"',llelrt:"~ ..
J, T. POk~OCK lie os., Kaapstad.
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