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IVrijdag, 21 Fe . :., : --,1-+---.--__ iDE Ondergetee~en~en met: i ties begunstigd doo~ den heer M. A..
DE , J!:, oc~, die ZIc~"".,van '. ", beslommenn. gen wenSCh[: te ont"doenzullen ToQr ZIJne rekemng • ;

..p VVeensdag. 5 \Maart aanst, (1890). ,
A.t\N ZIJNE WOONl'LAATS ,i · ~ieuwe

NOOITGEDACHT 'I, . , i
GELEGEN AAN DE KOEBERG~N,: 0' ,

D ' I ,Jl' 1'00" hoe'f'eeJhedeD _ .... ,_
L ubliek Verkoopen,. de otldervol~ende LEVENDE HA VF. i ,nlD nB Water

.LUi':)::;E GUJ£DEHhN, enz., als. ':~=ct~~::'t!~~op
, ' ~k_ meer wa~ op nor de ..... '.... nd.LEVENDE HAVE: rDja1l. &adert iAlorma'"
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KROMRIVtIER.
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Di' i "::';' l" kl'j;Je\ gdast ~o~Jr
, j'\lllitJlce Tt~(jmelJ!aIr III

,:< 1,1,1 \;dJ wijlen] F. W. J.
1(.~··~'\S, 7id lJuLlie!.:lverkoopen.... pr-, ,
P ') I' (, Ii hl>r('ll, 4Q do. Rog, 8
I: .t '_', I dil. J:rwte;, 280 Bok.
Ol', : '. ,I J." II l'll Btestd,n, 4 1j:zellS,
1 L: ,I W:Jgt:ll, 1 ,Jar, 1 Spar,
L_i ",; l';llt:lll, 1 ~ot TUigen,
1,' : /. "k, j', 1 lul SChtppen.' 1 lot
1\1'";;11;, L .ot Graven fn Pikken, '
u.z.: t_; L. ~.

1'. J. HETlEF, ~fMlager. -
rl: : ,·k ,llt\lul", Pi'luetberg,
.: Jl' :;;lrij isso. l

\

18 Ezels
4 Paarden
ti Ossen
8 Koeijen

1 Bul (Kerry)
820 Schapen
20 Scl)apen

, ,I

LOSSE GOEDEREN:

Atl
Slagtvee! Sla_tvee I
~III ! \ u il Y tt te Sla~ossel1.

- i

0i) l'llli!lcj'dag, 13 Feb. aanst.
2, lLI.1X ('I'gt'welJe ~agto88el,

i., ::' -cl.ik t zi J lJ voor den Slag-
t.r. ;",! illk wordr-n verkocht aan
lUDI irs STATIE. i

;
KRIEL illROS.

J. S, s.uur: ~'c. A/~!ager8.

2 Wag-ens"l Kar. 6,Spi:l.n 'ljuig-en, I lot Halters, 18 ~Wingels en
K(,ttillgB. 7 Ploegen, 3 E~gen, l~ Zeusen, 2 Kr~iwa~ens, 2 Ladders, 6
Wijnvaten, ~ Balies, 3 Zeilkribben, 2 lIoutenikribben, 50 Zakken. I
Naai,hullk, 1 lot Bet'sttvtllen, r lot Zweepen en Stokken, I lot Graven
en Pikken, I Broodmes, 1 Bakkist, I groote Kombuistafd, 1 groote Meel-
kist, 3 Aallzet Tafels, 2 Dozijn Stoelen. •

ALSOOK, een hoeveelheid :Koorn, .Haver en Garst, en wat verder
zal worden aangeboden.: "

Verkooping begint te 9 ure v.m,
M. A. DE KOCK.

I

-- ._~-~-- - ~

D~Groobte Voorr~ad iD de lo~e ..
. HUN vd TOO 'TRANSVA AL,

30,000 VO~TE V" ERZ~MELti uit bronnea
B~SLAAN, ziJ!l nu open v40r en behooren door allen de ,alleenIijk to~gankelijk voor

i van plan lIJn om te koopen gezien. Daar D. I. & Co den Verzame~ van die
alleen goed gedroogd Hout ~zigen vervaardigen van Meubelen Archieven van !de Zuid Afri-
ku,nhen zij met vertrouwen ell- ,1UI.l'11H!'VAII~n Koopers lUllen verder k~n8Che RepubJiek 1889, aa~
bey~den dat goede artikjelep aan i goedkooper kunnen E., ~RMESTER, ~ohannesburg.
worjlen g~ocht dan artikelen van ergers andere. ,EtlmgAgent voor Zuid Afrika.

Nette WaschtafeI, met Twee Prijs voor Kopij, Bladen 428.
; Handdoekspoirt~n ... 0 6 6 Boekvorm i2s. 6d. :
iAan dit Magazijn sal bok Vernist op ROllers, 528. 6<u,

.oljt~rden voorraad Aarde.er~, P . t Id be Id '
den; in het kort elk ~el 08 ge,' taald. "
tegen Prijzen lager dan di~ V1Ul,

I , ' --+001 ............ --10...
a.illustreerde Cata1ogU8 I'

: vraag I08tvrij to.~.~lzO:nd,en,
,--!- ,.I-

D. JS~AC$TE KOOP AANBIEDEN, ALa , I

I. VASTE GOEDEREN: sa; tot 92 'Langfmar4ts
,; l : : ,__ ~,_ _ ' -< __ ~ __ ': ~, _

De Plaats " SWEL~N GIFT," gblegen aan de Koebergen, TT:qMEN Aanloopen bij den On. I I
nabij den Hoofdweg tusschen Mahpesbury en Kaapstad. De Plaats is, A jdergeteekende op zijn~ Blaats,
alom b-keud als eerste klas 'Zaai- ~u Yeeplaats, goed voorzien vali Waiter I "IG~heuvel," Koeberg een Vaal-' I

ell beplant met 5i5 gruote Blaauwgom Beomen. De (je~uwen be- bruine Merrie Ezel. De eigenaa r
staande uit twee W oonhuizen, w:3.arvan het eene groo~ en gerieflelijk I ~an ~ezelve terug krijgen op beta- I
iugerigt is, groote Stallen voor 5~,Paarden en WagenhUis, Muurkralen, i hng der Advertentie kosten,
alles in eerste klas orde en reparatie. Daar deze Plaats zoo alom bekend I G. J. V. LUUBSER.
staat, is verdere aanbeveling ounoodig. _~_

STUKVATEN~

E.NOODIGD . deze l~
een Hoofd Onderwijzer. ,&lariI

toelaag voor woning £210 per
en een Hoofd Onderwijzcrea.

omtrent £120 per jU\ ook
Bul~ Onderwijzers. '~n

£1.50 per jaar, drie Hulp
Salariuen Tan

per jaar. .De kwaiiflbtiee
oeten in overeenstemming Jijn met
Gouvernements Regulaties Toor
Klaa Publieke Scholen.

Doet aanzoek per brief :Voor lG
bij ~

A. FISCHER,
DredaatI:aat.

Kaapstad, 29 Jan. 1890.
-- - - (

O.P.k EG'r u.;,
MBEIJEN MIXTUU.~

VAR ,

J. H. VOS, Sen.

Vendu-kantoor, Malmesbury,
31 Januarij 1890. '

J_._~. ~~9_~R~~S, Jr. & Co.,Afslagers ..

lib
PUBLI EKE VERK DOP liNG.

I

!

"''''''''t:IUlUi''~U en Bpeciikatiee,
bij de I(an.

unllerve1t.eeJIt8llrde.den'
van Bomeraet

eer F. C. )[u.t.a,
, P.W.D.t Port

Kaap de C oe de Hooo
Spaar Bank!'

~
l!.I.!1

i

}\
' L\\l' wlrdt IIdt7, df>z4igegeven,

J .. ' "t r' VO'I['[lde 1I1kk8!J1 vsn bo.
H:::t (, 1;11.1" l\HLk, te wett'D:\+-

: l "II£UIt \"tS!,
l '~:.r.:d \ \{: J

:'!",:;e! Hani,
.'-11LOL,;stHd , ,

Cb I' ! c... t- LW, TU, n op :1I NJurt aan-
;:~fi~ -:'. "u Jat U,'LIi!(' bf'ur*gen ver.
,(ê~ ·,,:11 "-an llllf'i-',\er~, en die niet op.
F" ,,,: WOlu~n (,P dll'D da~.} bij htt
h(l:~'diLtoor U~arvoor ~I mdetlln aan-
zoeK ;;tJ.'iJD wurUeu.

Op last, ,
s. V. HOF.\l~YR,

St oretaris.

DE Oudergeteekenden met .~naq·ucti~ begunstigd door den heer p" H.
VL'" 8IJTERT, zullen voor zrjnë reken mg I ,

; . . .

Trove's Nieuwe Kaart I

i
TU ~.

Witwatersrand,I Goudvelden
. i '

JUNI! ~889.

Op Donderdag, 20 Maart eerstk.,
Aan zijne 'Voonplaats, per Publieke Velling de onderyolgende

,r8ste-, Levende Have en Losse Goe~ereD, ,noU ., iEEN seer te Te~uwen Gids TOOi
, Beleggera, '~toonende de be;

tre~elijke ~tie Tan de verachei~
deQ'eGoudmljn M4t8chappijen m~
Index gevende den ~ van Plaatli
en Ril, NoIrimer vajn Claims en Ka~
pitáal van de :Maatschappij. Prij.
21~ 6d. Postgeld b~taald.
Trok~:~ is ide ~ .origi-

neele , die verzameld 18 m het
Departement van den I.ndmeter~
Generaal, Z.A.R. Alle andere kaar';;
ten: .zijn niet gea~rizeerde navoi ..

1 gingen. '.
Gepubliceerd door W. E.

DBrU, Johanneaburg, Z.AB.

- _..i___ _ __

HlIJ) ('\J{U\\'IJ~EHES.
AllIlr .vrnx, lergt:~eld van

I), :~, _" Lrittcn voon boven-
~,:"" :'ël'hkillg aaulde III
}; a- .. h,:: O~I' Sc},u(Jl te l'>aarden-
;l:;.', .1', 1 g llalll1esburJ, zullen
1:,:,: c : IJ ,1'Igetet:keude ~bij wi~n
IIJJI. .: : ,:IL' umtrent: Salaris,
L ;;:", .t.z. \l'fhl't'gen k~n wor-
I,;! , .: ;':c\\ I(_~i.t \\ orden tbt op 1
~.'L~H1, \\ ukzaamLedt.m te be-
g::",tL, t l! AI'RIL eerst~omende.

~, ti, W .ALTE~S,
r • \, r.; Ikr Sch. Comrnissie,
Jj,cX,! ' , " Ir "bury i'. , ·Il,LJ !Jtb ,:

~,~J...;":lj 1~~1).

II. LEVENDE HAVE :
2 Spannen Iste Klas:E~el8, 6 jareu oud T~KOOP. ' Doe aanzoek bij-

", Du Toits Vineyard," New-1 Span Iste Klas Ezds
1 Paar lste Klasse Karpaarden lands. ' J

14 Osseu, Koeljen en Kalver~n Dil heer E. TAKSEN, f

150 Merino Ooijen (met wol) :Waterberg, Transvaal, ~ .,.eet,u"",e

50,. li,amels (vep kOOl,>tnog gebruikte Post-
10~" Lammers tl zegels alleenlijk vOQrkon- ieo
7~ BTokken I tant geld. De Hoogste I of ~1I8J1>e(JQ,on
10 '\ arkens. ' , Prijzen worden betaald

III LOSSE GOEDEREN" IVOQroude Zegels,.die ~~et
, , '. me~r. m gebrwk ~n.2 Extra Bokwagens, 1 extra Tentwagen, 1 extra Kapkar (Dle~w), 1 ,SclU'ijft per Post Kaart ----1f'---++~_t_--- __ --_

extra Bakkar op Yetrell, 1 extrJ Watel~r, 2 Sp~Dn~n WagentUlgell, 2 voor de Prijslijst. Ge-
Spannen Ploeg tuigen, ~, Sp<J.nnen; Kettwgs en Zwingels, S, ~owards
Dubbele Voor Ploegen, 0 ltaDsbms, Ploegen, I Braaklands Egge, 2 Ploeg
Eggen 1 S"ijmachine, 3 Land Kribben, 10 Zensen, I lot Gra.~en, Pikken
en Vo;ken 4 Twee Halfaams Wijn Vaten, 1 WijDbok, r Schroef, I
Slijpsteen,'4 Lange Ladders~ ] Ge~eer. •

GRANEN:
Adderley In LangemarktttPltea,

KAAPSTAD.

T. KOOP 1.LI&D:au

BEYNES, :MATHEW. 00

Aan Kontrakt.urs. ' ZUID.APBlXUNSOHB

:Koninklijke Itaildienst.'1 : ,\,' ,: ' ',1' .: ,; "n u I tgrnoolligd voor
, -v ',:' ",'111 l'f'n Niltuw Post-
" ,: t \"'(,r dt:n IPo8tmeel!'

1 '1,- )'I/1LLen ('~ 1"peeiii.
~ 1 L!t lJ, f'n verdj,re ilJfor.

~, " \:,,' 1 "t'U worden [ biJ ditr
/"" ,',' r,- gHlt,k,'nJ:" 'hmder

\1" I"st Oll:cf','~gfadreB"
IL l fu 1!1f;pl,k~eur van

,'" ;" .. , '~t', 'U:llnQotV!li:' en wor·
L:: '" ; ":('1-\ dpn 20!l en aan.
',,,',, 11;'),'l!~ tt: 12 uur,
i . r t, r 1';0 Tender ,zal niet

:·.~2:-.A _!'.I. \\, rJtU AHngenOD1~D.

li. >, Gl\t<;AVE~,
pm 1:1 oofd IJ'!pekteur.

.\~. '1:.1 ,:l"cke \\'erke,·~
L". ",, > teb. 1890. ' I

f
I-- -H ~'~,~,.,~ I,,, ,il' Heer on, ,een lief

iL, ',ll,l:,\I\~AHr)"
,\1, .\1. UAH~AH~, :

geb. LO~H)lIR.
!::' -. , " ,~~, ~ h'b, 1890. i

.'.-' -! .

I~iaePlaats te Koop.
'''4-LAaJ,H der Herv. Kerk in

van Gereformeerde
• wenscht in kennis te
, den der Kaap-
erk, die begeerig moch-

na kennismaking en in-'
beroep op hem uit te
. is in staat. indien

,en dan in't Engelsch
•en kunnen in cluiere~-
: frat,co 11}"'!'et'envervoe·
, itgl:ver van dit B aL
1890.

EEN Hoogst Productieve Wijn-,.zaai. en Melkerij Plaats, in de
nabijpeid der Hoofdstad gelegen,
uitg~~trekte oppervlakte, ruime Ge-
bouWtn en volop water, is te Koop.
Doe lianz0ek bij

~. J. HOFMEIJR & ZOON, '
, AfslagtI'S.

ó E£outstraat, Kaapstad,
4 Februarij ] 890.

Bon .,b

0'1lI0N BTOOQOQT1UATSCHAPfJl,
mm~KTI.

Opgerigt tUn l,ten Uctober, Wa.

(, \ eLL!- 111::.\, cp ~j Februar~, in den
t' C~, ri, '1'11,,:.: Jaren, B $laanden
,: ',', ' L':, J .\L'uBL'::i P;ETHUS
;, rJ; ,:.\ l'Lipt toD geliefd iZooDt~

> ('. i. },lE~~AR.
I iel: t tu. 1 t:1u. .-_ :

, !

..
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heeft I vOOr den
ligging. en volfMDI de
hand~l tU8sohen ~ atal till
.... n den V rijstaa~ door het
niet of naauweHj~.
voor de Kolonie eenige
Natal mede te dingen
met het Noorden betreft,
kan. daarin dat hare Rnrll"l....r.....~n
zijn aaD_gelegd en het "ervoer,
kooper .8. 'Nu weet men
he~ .treven van Natal il om
nie van dit voordeel te
eeu eenvormig tarief. naar ml,}"lIUIolaul".
voor alle Z. Afrikaansohe
en dit kan de Kolonie
Een handelskolJni'e ala
onvereadelijk, eh
ten behoeve vaD
beate belangen der
algemeen prijs te geven.
dat President 1R.eitz gaarne
de Kolonie iets toegaf ten
bevredigen, en tegen het belllDeeli
geven zijn ook wij niet.
met een Staat t~ doen die, ala
beel andere belangen heeft
dan die van de test van Zuid
is er in toege "en geen heil.
er op het oogsn blik goed

"~krl)&t uar bl) Ilr"~I"h'll C~ Mt'dlcl)llhaAdclallrL men kan zeke~ lijn dat
-)- -- door ill80hikkelijkheid te

,..._~\jf ~ zich een voudig aan
.... ""~, I,,,._ '.IJ- -"!"JV<'~.!~ spotting ml blootstellen."';;'~,~\ ", '1" ,,\.. , De Kaapkolon~e en de V" taat ..~ .. , '. ~ rlJ$ ZIJO-'l eh Oj,..le to ~Rti~u beldenStatenwanrdeboerenbevolkinghe~
.• ""\$ '1 , meest en de koqpmansatand weillig bete&-
'. .~ kend Daaro ku '. .J• r \l'T ux FItEl) I'I'U'\ \IIY " '.. m nnen ZIJ zamtlngaan .,ll
~, R<)'I Jh,.". lo," r,t. CCll,elijn trekken; en zoo ala de zaken i.
-, ~ , de Z. A. Republiek 8taan l'S h"t k h' •'- Pa r e IJ sn"''''' -·'Tv.:(J pair" of f)(y)ta • J ,,00 e",
lf( 'e I w I, f" "ere ai,,, "'Kcn lUl j lor belang van deZE!ZIch aan die twee aan t~

, I ,., ~ ti wh c h II '" •• ""jl lo be l't I~ 'd K . lijk maar zeUs in allen deele het
~ , "U"IJ t r-rve III ~ II »u "t tho .....y 8 UI en. resl enten ruger en Reltil . ..
f'\ , , - - ·,e 'I"' 'lo' "" I , ,ckl~, l·lI!.r zullen spoedig een bi' k ~ h d IkwsliJkst om aan de KnysIJa
" H""l' ~I ILI\I\~H,LJ~ medICIne IU Jeen oms\t OU en? " d ~
'"' n", I)". ".. ,I IJ ti" ""',"O" ol naar het schijnt te Bloemfontein en kan leen ngtlDg te geven a~'t I \ I \ 1 \\' lJ tlll C"rt'uWl'it }>' ~~!lle ddT 1'_ h ' ·t gebruik van kan maken

I ," ,ndl ,. e"en 1'""lllced aar e ranev~Ulc e President voor hilt .. .
w._ ,.,'f' ,'t '; Illd~'L:'~",,,:':~lJ::.r'!b::Ï Tol verbond gewonnen worden, dan zcm bhJven de redenen beataan ..,."..,.nm
ad", IJ," ,It I, n, 'lO" • X~t31 inagelijks tot toetreding ~edwon~ri het v?rkeerd aohten de dure

COCK LE'S ,PILLS, ZIJn, zonder dat het iets opofferde van de selbaal.George.Oudtsh?O.rn aa,J ~.
voordeeien die het aan zijn lugg'in~ t~ eer men de Knys~a hOle beb~rllJk
danken heeft. Het eeni e wat het zou opl(cn9wen. Er IS ~n tWl)fel
moeten prijsge"l!en is het rage tarief val) het vervoer v~? hout Uit del Knysna
invoerregteu dat men er thans heeft enlveel gelJlakkeliJker worden ala
waar ook in do Kaapkolonie de handeis' ,een Spoorw~g. ~oordwaarts had.
stand vOOr is. IEn waarom is die stand ~l'lzou dan de lImgitlDg voor het belreil!en
vopr? Omdat er meer verkocht word' nn het hout met kreoeoot naar
naarmate handtdewaren goedkooper zijn, plek aan den Spoorweg kJlnnen
Maar dit is louter een voordeel voor de Ip~aatsen, waar men het hout gelrn.la"l~e-1

FOR_BI La. lagere en van loon levende standen, terwi~l,liJker brengen kan dan ..naar dIe

C
OCKLE'S PILLS, de hoogere, de hebbers, dan tot betalinglthan~. ~aar hoeveel WIJ ook

FOF( I~DIGE~Tl_O~~ van regtstreeksehe belastingen zullen ~.Io~twlkkehng van ona bosch wezen als

C
OCKLE S PILLS. dwon~n wordeh. Op geen stand drukfrlJke br~';I van inkomen. h?chten,

___ __!,o,! H~AR]:!~U~RN. invoerbelasting minder dan op den b;l1wegen biJ ana ~e voorultzlgten

C
OCKLE SPILLS. • renstand, en om vele redenen moet die Knysna ala goudland nog '.....'Ul ..._r

_ _ FOR SlqK~HEAD)4£HIt_ etand voor die belasting zijn. Maar hQe;I!l on8 blad v~ heden vindt ~en I

( 'OCKlE SPILLS. . komt het dat i~ de Z. A. Republiek zicih:,ewd eener vertahng van een artikel
____ ~ FQ'!_ ACji)ITY een voorliefde Voor Natal voordoet, zoo"de goudvelden aldaar, door een mILn!.!lI~

( 'GCKLE'S Pill S, zelfa dat men in de laatste Volkstaadszit. er lang gew:~r~t heeft en,
,,~ _ IN USE ~"I!RY\~'ll_g_R1! ting den beer J. J. Burger hoorde verkon- dwaze overdrlJv1Og ~ vervallf;ln, er

Om hoogtiJ of laagtij op~de onder8~de ('U~KLE SPillS, dlgen dat Natal de ware vriendin ddr baar. voll~, geloof m stelt., Tot
p!aa~en.~ bekomen, uellt men af, of Toegt men Re. publiek en de Kaapkolonl'e haar vl'J'aq'- ver IS .MIlhrood de aaaohepoetsterbIJ den ti d h 'h .. f I ... ' 1:-1 us::: ::JGHTV FIVE Vt':ARS.

~ "lUInoer e~ oogtlJ 0 &a&t1J In dID Will? Ons dunkt dl't zoo onnatuurliJ'klA. go.udvelden gewee8t, ma.arTafelbUl Jf, de onder"'andll re.peotleTe~ t, • -, l' ',1 " 'i," " "1' I :.. d d dd I d h ft
aalJen lIleD en nunuten, _: ~ ~(, ' .lid)".:, I',J.ic:J r.:;~"i!,~tt.bI at wij bet slechts aan verblinding kunnen e ml een .gevon en ee . om,

1 Q. m. WD/Ii toeschrijven, het gevolg van een boe _ hulp van SIr Donald Curr~le, ze
Delagoabaal Joeg bij,>" 0 67 ------- bedriegerij die een kenmerk van den h:. kraoh~. te gaan. bewerken, IS het
~at&f "I.. 1 60 tZl., ~ul·d.~ ,frl·klt\tU. ~elsstand is, en waar Natal scbijnt uiter~t mogelijk da~ dIt anders ml.!(;;:& :: t:: ~~~ ~ '" lj ~ 4\-" ID bedreven te zijn. President .Kru~l'en aan de Knyma heeft men dIt
Alm onebaai "t" 0 , deelt stellig niet de denkbeelden v\n den voordeel dat men vlak aan zee ..Je.
?tlrt Nolloth ".. 0 6 heer Burger, maae weet heel gped dat Ide Kaapsche goudvelden werkelijk
Oost Londen "" 1 6 Dl:\GSDAG, 11 FEBRUABI.T 1890. men hier in de Kolonie de wervaart en/toekom8t hebben, ~at za~ zoo a~ de I

~~:f~ "j" ~ :g NATAL EN HET TOLVERBOND. onafhankelijkheid der Republiek wil eJ;l;thans staan, stelltg aan het boht
" ,,, daarin een waarbor voor . ' ,eer het onderzoek gereed is naar

VROEG EMARKT. - C.l: de Bloemfonteinache E.rprm nemen zelfstandigheid ziet. ~ij alleen er';!/Knysna Spoor~egl~ie en hare ..
V&II'fFeb. WIJ ~~er ~k~re memorie uit de N. staat om aan al die bezwaren met Natal18n kosten. Dlt I1Jn, gelooven WIJ,

':£ I. d £ I. d 008tellJke dlstncten VRn den Vrijstaat p?rk te stellen, en wij vertrouwen dat zijn doend~ redenen om een overhaast
AatdA(lpeJeo, per mud "0 6 4 - 1 0 1 omtrent het Tolverbond, waarvan wij bIjeenkomst met President Reitz er toe ln zake den S~rweg
Appelen, per lUO ,0 1 'SU= 0

0
I) 02 reeds vroeger melding hebben gemaald, 8trekken zal om hem gunstig hiervoor .... Noordwaarte .~lIten~. on:raadzlutl~ll:

Bott'r, per lb.... ,0 Il 2 f en het antwoord "an Prpsidant Reitz stemmen. or maken; en terWIjl WIJDruITen. per mand ,0 3 - 0 2 6 '" h d
EIJeren, per lw... iO \1 ,J - 0 13 1 er op. Dat nu het Tólvorbond aan de ZIJn van et regt er
Eerre'l,I,rr.tuk ,,'0 I 7-017 bevolkingdierdl.trictentijdelijkschade TEEN RNANDER, op een Spoorweg, _1.O(I'iI'ën
Ganzen, per .tuk ... lo 2 6 - 0 2 6 toebren~t, dat ZIll niemand ontkennen ~ het veiligste en voor de
8uergerven, per 100 lb. [0 ~l I:) - 0 .. lO en niemand zul het unnatuurliJ"k vinde~ . verkieeliikste plan is om
Hoendors, per stuk ... [0 ~ - 0 2 1 d D W b T .. be f d l' .
Peren, I,er 1110... ...10 1 ~i- 0 JO 6 at er over geklaagd wordt. President L 'JIl erg .. I,mes WIjst el' op te gtnnen met El. Inle
Penlk.en, per lOO j(l 1 ó - 0 8 6 Reitz toont intus8chen aan dat de op- er geen behoorlijk lokaal . in plaats van met
Tomatlea '0 1 I) - 0 2 6 ateller der memorie van een verkeerde Departement van het Boschwezen, men te Riversdale verlangt.
lijen, prr mad ... ...!U ó 0 - 0 6 , veronderstelling uitgaat, nl dat de Con. dat het een zaak van belang
WatermeJoenen . ... to 0 :.li - 0 () 9 G aal De VásIIel t

48 WageD8* 61 Kanen. ventl~ van het Tolver~nd eerst op Ja r . 0, op een
--------_,.------- nuartJ Il. voor eeDlge Jaren verbindend plek, gele~nheld zal h~bben

l-.lEUWE t4ARKT. w?rdt, on tot op dien tijd elechta bij bergen z~Jner verzamehng van
--4- ~IJze van proefueming geldig is, en her- 800rten en ander!! boschprodukten, en

Van 8 !<eb. I~nertda.t b~t Comitt; voor de belangen der het doen van wa~memlDgen omtrent
At s. d. f s d. ~. O. dJstrtcten, zelf ten duidelijkste had droog. en br~lkbaa~ .. worden

Aardappelen, rer maJ (l 14 :.I - 0 16 • te kennen gegeven dat die verouder. KoloUlaal hout. Opze tIjdgenoot
Appelen, per lOU .0 I 3 - 0 2 , stelling .verket'rd. was. Z. Hoog Edele is oordeel dat men et'n. gebouw
Boter, per lb.... D 0 Il - 0 1 I d k tte h t h
Druiven, per manJ plO - 0 ;} 6 oor zIJn poSitIe geroepen om in zijn !ou unnen opze n. ~ e t ana .on-
Ei)Cren, per 100 oo. ~ ~ 0 - 0 12 9 antwoord ~e zeggen dat de opsteller bezoc~te en, naar WIJ meenen, ~elOig
filenden, per stuk ". 1 4 - 0 :I 0 der ~emone "woauchijnlijk ttU' goeder ge~rulkte deel v,all den Bo~anl80ben
Grorne ~!Ielil'., r lt 0 J 5 - 0 6 fitrouween .. valsche voorstelling; had ge. TulO, boven G~,. II Pae. N u IS er vlm
Boenders k'" r Ol (~1- 00 ,2 lj ge\en "\\ IJ, dlo gN'n Presidenten zl'J'n, ge!!proken om die ;plek .voor den bouwKool, ptr 8tU ... ,- 0 .M b
KomkolllDlrf', pcr lOO ~ I 4 - U 3 0 IkUDnen Dlel anders zeggt'n dad dat wij van een .~::!eu~ te. eZlgen, on hot is "'''''YI1''JnA
Peren,perlW... ~ I) Il - 0 [) I> zelden of nl",it eon stuk hebb ..n gele zeer mogeliJk d.at hlerom.trent een voor.run .....".., ..n.....IA
Pomp'l'<lllCn,per stuk ~ (l .l~- 0 til" ,~, zen dut zoo ten ~telll"8te vao kwade 8)Illg van R.eg.erillgswege 10 de volgen
Perziken, rer 1110 li) il II - I " I!> I rIem nt,z tt 1 d 1f1raaneclll'pek, I .t.uk .. II 0 3 _ () () bi trouw getuigt, t'n dt'n op8telll'r als een a e ~ l~g, "a ge aan wor~ en.
1uma~le~, per JOO <I I) 4 - 0 I li sC~llrk eli bO''fenbedrieger kenmerkt al~ Iutu88Cllen 18 JUlISteen Museum de regte """'ICU,lAJIUlllj{
~lJeJl, ptlr wud... Ij • ti - 0 5 0 di~ Il ij Wet't heel ~ dat t;lie~nd plek voor een verzameling houtsoorten
Vijgen, per 100 ... .. il 0 6 - 0 I 0 bedoelt om de voordeelige positIe "an en . b08cbprodukten, en met den Su.
WII.~eTUleloen,perBluk ... ct 0 Ii- 0 I 10 Na.tal door 8('n belaating te ve~nderen pennten~~Jlt vaq het Boachwezen

+ - maar dat de Kolonie lID de Vrijstaat afzonderlijk gedeelte van het n16UW6fJM'ltz
V EhXOOP tNGEN, d?Or Natal up onverantwoordelijke ma- gebouw aan te. wijlen om he~ als ""ucuau.

---; Dier gedwarsboomd worden, en dat de kantoor e~z. te di?n~, zou men, ge. kSI'8oerinll'
K d ~nuJ ,IJ. d - I ~ eenige manier om de schikking te maken looveD. WIJ, zeet lUist en verstandig

b Idl -I I. 11.&1, -rau' lUltj(t>ebdj, In_Oen IHn80MYe°lln waar de OranJ'e VriJ'stlLat ~._l...L op handelen. Dat het Dennriement vanoe e ... n cl • am I~e, . . u e" ......ua h Bo h 'h' r-
Afslager. beeft aangedrongen al8 baar beljLng en et sc. wezen Ier een IIUoc:eS is, dat ".n~"'·v..n

I2-Twed:ullen, oa[,IJ M~metlbury, LeTende haar regt, het heffen VIlD innJ6l'regten moge milt erk~np. worden III streken
Bue, Loese Goederen c~ Granen, Tan L. alln de Natalsohe grenzen is. llij weet waar de bevolklDg het ven'elend vindt
L{lu",--J \\. Muurree8'q & Co I Afelagers. h I ~ dat' d d dat ziJ' niet langer de Gouvernem. t.1:l.-Groenton'6In, Le. nde Bue, Loue ee ~..~~ meman er aan enki lt .en 8

G-.lere4, en•.• In den Il I Tan Wijlen ~ej om NILtal tot bet geven van een rabat bouche? mag plll~deren; maar wIe de
C. M. Lambrcchttl,-P J. tief, Afal~er van invoerregten te dwingen en toch plantagtee te KluItjeekraal, WOl1ooster

la.-Kuteel, 1St. HeleDall:&&i, di.t.nd lIal stelt hIj de zaak zoo voor. 'WHjlelijk enz. gezien heeft, zal toegeven dat het IPIe<lrIWlmIiJaIIQ
mesbary, Levende Have, B!~rdenJgereedaobap, onthoudt de President in ziJ'n antwoord uitstekende reeultateu, heeft gelev~, en
enl 1'&11 Jen heer P. P. KTtl,--J. C. Stepban, . h ed I . d tool al h, I-te tot I
Af8i~ger. l ZIC van w e~.egglDg van dat alles, a, v ra, s e ~ r aan eg van

14.-Slo. van de Paarl, \ttgoed, "VaatWlIri,er slecbts op WIJzende d.t bet rolver den .Knyana Spoqrweg komt, de voor-
Boerdenjgerced&chap, enl., Inn den heer D. J Ibond onherroepelijk tot an Junij 189311pelhng V&ll KoL Schermbrucker dat de
le Roux. ~' van kracht ie geworden en dat .Iechta Gouvernementaboaaohlln op den duur een

lO.-\Yorce8ter, Aanteel eeeten en AldeMley. f d ee . l"k' b·k.k·' riJ'ka bron van inkomsten worden zull
Bul UD P en P Hable,- . J Theron, Af...,,·Iu oor. n mIDDe IJ e lIC I lOS met d li' be' en,
gtr' de nabunge Kolonien, of door het toe. wel ege lk zig 18 met vervuld

21 -KromnvIer, Grane~ LCTende Ban,lkt!Dnen van buitengewone voomgten worden.
Boerderliger~d~ch~r, en•. " in den boe~el nn aan de door bet Tolvt'rbond lijdende . ........__
"IJlen F. W 1 KellermanrP, J. Re"eI. Af'/districten, het kwaad verholpen kan wor- Uit beahIlten door een Spoorw.g.oo.
slager. 'd mité te Riversdale -nomen en ;...2.;,-Appelskraal, RIVIer ~oncH End, Vaate en. .. . ,,- . ~ 008
en Losse ltoedmn, Levenj(j Have, till., nn Nu achten WIJ dit 18$tste denkbeeld b.lad van beden gepubliceerd. zal men oemt de Vollm'em het
deiïteer J H. Kroblaucl:!.-dJempcl1! &. Moore, juiet genoeg, en werd ons blad in den ZIen wat men ttuuwen!l reede :trist: heer Bowler tot een tfek
Af.lager.. li.. Vrijstaat uitgegeven, dan zouden wij dat de bevorderaarS van den Z.W. Spoor- naar Maahonaland "een K"J......ILUU'Il1

:l7.-HoodewlI.l, Ashton, "Io,Hen, O()IJen eo het welli<Pt onzen pligt .. ht weg te Riversdale allereerst een Snoor'lze~DIOOJ." dan is het &Ululltll'lldiu.ll
OileD, nn de hecr.n P G K®r"jle en G DI .IP ..c en om er M lb' ",T rd 11;.:- .~~!fat

• 8temmet,-O. P van ZIJl, Af_IaKer verder III te tradeD wat er voor 'de N. w.eg .van 0888~"1 .1.'00 waarts wiillen,
, 28.-Po,rllherb,,~ch, nabij ;Kalaba.ekr&&lSta 1000telijke streken van den Staat kán ge_ dIe IDtusachen Dl~.t, zoo ala het vroegerel~'~l!:enaalrn
tie, afdee'lng Malme~bury, L~ende H~.e, LONe daan worden; maar ala Koloniaal blad plan WIlS, van "illowmore N lO"n ....!A........

Goederen, HoerderIJger"ed~ch~r, ens, TAnS J bebben wij geen roeping hiertoe. Daar- verlengd worden maar te delallnt4~r
H Moetert,-J. W. .Moorreesl Jr ol: 00, AfeJa· tI" ... d' Graaff Reinetache 11'n1'e. en egen ge ooven WIJ me_ aan cl mo- •
len. MURT. i gelijkheid . dier II_IIDnelijke achikking verder, volgen~ het

1) - :O;ouitgeducht,MD de KI,cbrrl(en, Le,cn~ waar ~rt'!!1dent Reltz.:--o gewaa~. Die plan, tot MIddelburg Weg
de Ha\C, U081€ l>uct!eren, enl I vnn den heerl8ChlkklDg .ZOti natuurhJk moeten bestaan zal. Later: zou .?an door
)ti A. Je Kock,-J. W Mooêree~, Jr. ol: Co, in verlagIllg van het tarief van het bouw van een IIDle
At'alagerll. . I Tolverbond, en herbaaldelijk hebbJn wij lendam - Heidelber~ - Riversdale - J!UIUIIU-IJ!1S"Q(JlUI.uuJIQ
t 1:!.-IIJgtrkloof. afJeehng 1 Calc4oll, Vuteier op ....... ezen dat dit een sta in de baai de Z.W. lin18 voltOoid
en LONe Goederen, Lnelide HaTe, en.. 'I rd°-.... .. P M ldt dat, toch
nn 0 J. S. Uempen.,-tI J. Dempe". verkee e J:'Igtlng zou ZIJn. Maat etel en me onl. •• nu er 1_,1.1111.""''''''
",'IIl~. I Idlit de Kolonie zich geneigd toon~e tot b~g over Gounts'1Vler gebouwd WQrdt,

:lO.-S.tilenglft, aan de .Kofbergen, Yaete en/zulk een verlaging zich te ver4taan die men zoo muen zal dat zij tevens
LuHe Gooder'III, Levendo Uav~ Uranen, Hw,· meent men dan dat Natal zich &ab hei als Spoorwegbrug kan dienen, de 1inie
raad, IQJ., tsn Jen heer ? H., ,&II ~I~ert,-J. l'olverbond JOU "Allni. JODde; Aiht-OQ·llOlWlbaai ~)n, .. rdil mi it
'V, .eb~, Jr. ~ C~.,Aiil,'rI, ..._' . ~H", •• Sól;P{. ~ I I, ,C OF""""""__} "< ' • .' • 1:1 -..' I'

De Nie!1I1'6 .MIddelburger, in een arti-
den heer V&Il der Walt, aL.A.,
te meenen dat alt een :eende
een besluit neemt, elk par'

IItnlenllf,SlllOdat door, en in het belaug
Bond gekozen' is, verpl,~ is
den geest van dit besluit te

ZOO doende' echter ZOU OOn
oo!'leIillentalid in een geheel on~oudbare

n;t..lrnlmt. komen. Zijn pligt il om zoo
ala naar zijn oordeel

landa meebrengt, en de
uetillUl""U strekken een voudig om hem

hoe zij in wier belang hij
en met wie bij I sympathie koes- 00.

de zaken denken. Met niet TllIIt
de Noordeli]ke ,Verbindingalin ie .eldra oPltej)lallt.
men heeft de heer Van dat Walt. d

dier lijn hoogatwaal'8Chijnlijk ~a ~
een jaar uitgesteld, en zoo hij :ajD

, de opheffing der Huisbeluting
_tiVJUU'A,~nuwd h86ft, dan 'was dit, in

van Bondabealuiten, zeer ver- .. lfd,
a"","nllll7 zoo als onlangs, door den Win- zoon

Bond8tak, feitelijk erkend WO.I'81~fOl~telD,
aanneming van een bealu;t "lr.el~Qe

wildellilnvoering der belasting.

JI..LtRT l866~ ver-
die

larurzaam maar zeker Id on-
'lt.rtlIlJIIt·Il. ZIJ "Jil za c ht d¥h vor-
..d"·,,,I, Ol' getond.· wijze u" afsc~eldel~ue
en onLl... lillg.orgUlJl·lt! aanzettende. ZIJ
zIJn, IIkei uil I'laftlaarill!:e l>i>sta,,<i<iet>len
zaa III>:",t "i< I. eu >:•. , ol~ll111k vrif\ll.ll alle
I..,rt-p' II Ik.' l"",uanlj.:lic'ilclJ..he lp andere
Pilleu g"hmtlcn worden. I

AYER'S PILLE~

KAPIT AAL ... ; £20,000
RES.!!..RVE FOND~ £36,616

VOOR het Admlnisdreren van Eigendommen I
en Boedels \li lI.artQedezelve wetlig sal "or-I

den .aangesteld al~ EI~uteuren, Adllunieuateu·
ren, Voogden, ()urator~, TrlllIteee en .A:genwn.___..___

OIU..J.1l1lU :
Wel·EJ. heer E. LA-;'~D"'llElLG, Vooraitk)r.

E. J. Jo:)AlL?,
lj A t-lAIRllRIDOE.
PALL "8 VILLI~.o T ,\Js
l' ~! lIER:\HAIW.
J c lij,lfo'\lLYk.

Z<lll "'lZUlkpr<1en aAogeoaam toor oog
til ~m,"llk. &\1" J1IfU lit, .tt,!jl~ verde+lt
",I~,·n. <i" IIAn"'IJzllI"i!ll d", ..Ik pakjIl
\ "J l.!~zt'Ilt'1I dali JII0L;l'" dt'Zt\ l'J~It'tl lu~L
\ IlI.K"MK~ V~.IlI()II.:I" aan pIltlenten
van nJh'rlrl "wl"n!olll ()o·!~I'(II..tJ<l "II'OT-

.hm AI, "'Il 1'11 "" .I~n '·(I'n. ~'lIom6n
JIl('! IH't do,'1 0111 ti. \j lt. nIJg' te be..or-
d"fIJl ZiJl1 J.IJ vau l!lHO{ nut en ala
zoodanig zlln lJ) glU(jlt'II)k! 111gebruik
over i{phcl"lEuropa, AIl"'lIka ou! AI de
lan'],'1l .Iel Uo'8('haafde woreld. iVoor

DAT l-De E. P. Hrral.J.
.. ur ba djD,--dat

• ... op ~teld "-', ,&tiIOD<Iblid.... Sir ~
ulf oad,r.se taut .. op tt n._, DUIIIr
nD llieliD Diet h.J Ioeleetemd, op
di,,· Meen d.... iquette Itreed QDI 111 1I&II,.tu:it .... ~
... 'au Z &0. deo Q\)oqroeor op de

'IOn dien. B~r*teo Mini.t.r te drln
Flat. rp,d nelDen "ij de .riJb·id hier
ortOD, le , ..100'80, WUl~ __ te OrablWIllt&d
m.ut r.e,eo dil e6qllolU. afreed .. al ooit: te I'
"rOI1. ,.th geoorlOof I;~...r dat Sir G:>r1Oo
maal .r '001' bedankte OlD, _.t .. m"ll.

teI8D djo kOlDlt. ,eo.n ~_t op a,j,
te hooreD eo te bMDhroorden, dllr j
_ natourIijlt. VOIJr8l)' de l'
qrcph b.d h ..t, OO'Dité ~eu V
'an de Wetg",,~e :Vel'~1enlJll, 81,
rennaDt. onr de _k rerMdpl.eg I,
liells ut .. oord lY8rr,OlDt'nd..t de
rl'rbood OlD dell tow iu te I' ,UlIO.

Dur OUJIlK VBJIST,uT.-Itet Toorn"mlt@ •••
wier I .audaar betr"" het &II&"oord van Pr"deal

De Reill op rlijldlllidende _mori. I lem ~t bM
m .. r S". OOllrD df'1 lande OTOZhet Tol.erboqd tot-
del WIJ B_en elder. m"motu •
htD' ....twoord o.....r, en in onl h l.idIDII~
d .. ui lDen 0111pYOelen er over YiJi8ll. ~ordtrow .dlllJ dr.t Burgem_t8T 1001511 te IOta,

fOlltein I'~'I reo·pLie iD b.,l Stadhll" &&0 rea.
blao deDt III Men. R·ila h.-It a-Ife1'IIIl, dl@tqettea

lanapvuj ewdijCde. Z.H K I., m &ntirooed
I 'ijlre, op een tONp· .. k"u deo Borrlm6f's'er, 'W.
, Keu lPieek BloellJf.n.t.na met .. de aobooueia!aaj>.

deed eter in.:t~:ob."die weldra door een :prm..
de te ft(l deu Spoorweg, ~'t teaJH.()tlt1e~,on~"11l .00 jre"8kt wordeo. Voort I bh) bet

eell 8 ..n YOilbttJlina (08DlIIII) la .aro, jen ,Iill.
"an d. beer Veo ldd.kiop al. cenJua.1Jt,

te BloemfoatelD _bum ZIJD.I
RIVJ:1l10.u.B.- V&lIdaar sijn Oil. t "ee )l.tQlo

teil lf'"~ondeD, op een .erg ..d ...n~ TfI\Il h!!l
W. BpXII' ... pwi'é et op :.1'.1 LI· I.

, eli nomEIll,Wf.gelODden. Iu Yertaliog 11111+0 II)
deo ..IdUI : 1. iD.t MII~poorwpgïole die d~ Jla.eo

van MoeMlbaai _ Oudlshoorn OVI<1'()-..
, ..,billdt, dan Ilaar Klip}.>l.. t BO d.a lII&l

lliddell.ti g W~ eat, ill allen deel. ~e be.
"~'·....,"n. boo-f....n der Z. r... diltrictell Tervo,llJl, de

(}ruft' R··io6tecbe lioie IlOb tom nutt. ~
áalliDerll:1!t"'u d .. Yele }.>rodqoti.. e diltricten die ~ lauc
.... ,.....·.....Iver .. urloolli .ijq, tc.t .. idd~1 rtr ..ki!!ll I0Il

tJm bW! Pl'Odlllr~te "81 'eGdeo, &_de
DnlaIlon· de Z. W. ooUlinie teo slotte I daar

onlaerhlln, do<r -en liJn"aD ton o.er S .. elIPJldara,
kOIl· a"idelberr " Rirerdale Daar MOIIêIbui,
...er· 'olt.ooid word~D. 2 Dat de SecretarI. lJfII

.fachriC,",n due besluiteo &&1l den Jli,meQ
Ttr. ,~bllil!'" en aan die StIOretaraut.o dl!J ....

eobill.nd.. Spoonr",oomllél 'I'&Il S.ellelld-.
in d. \180rgp, Ondl.hoom, Middelburg, Ona~ R.
dpll aet en C"lesb ....g .. 1 ~den, lDet een ~

K~.... 1.na be. ,er __ 0&11__ wukin •.
KOLTliNO.-Aao de par"lDent_led~n i-ren

ea de V~'. die QIlder geleide "&11 dplltb_
.\odri •• du PIMlli., .M.L A.., ""n toglj; oaar
1e kolen.e1deD .... laet N. O. soddom.
nebbeo. eu te 1I01t4!no DOg t"ee tin_

der W.tp.~d., V....pd ..riOC, de ,_
JODbert en V&II ~Dtb~g yoodm. 11 t~ ~
teoo ren m.a.ltij'1 unrbodea, die '1'01,.

bII"!joaleolbet Blirgerdorpec1ae bltid reft pretti, 'ftI.
Oe beld. Weet""; ke ledeo .erbollden i IIch

OYlllrltllbitoill.tli.8O&tUllrbjk niet om .oor de NoorJe1.)lI~ V..
biDdiu,liinie te .r"m~, maar hUil, NI

tDoh den iadmk op hen ,_~ "
d hebben dat ,00k hO Jinje leer ~ed g'"
oor kOD trOrden. eo met hetgeeo Iii .... dea

SionnbtorilOhen koleDJijkdom geaieo hIfldaa.
betoooden sij Iicb lIMr iD OIDea. :~
baDgt fohter at~ d ot .ta lil
lol •• '1'&11 O~j er .uu.o de Oo.tCJioit
oabij de Noor "jb VerbiDdin.wllIe DIl
joeo bereiken,iete ~t uit de r.pportllD nrfedea

teraa!lIell~lIIlea.1laar MIl het PAl~t '1I'oorple.d Uit d•
delijk lObua, en waar t thao. Sir Glildoa
Sp"" een peno9alijk ondenoei Oul i.tJ.

....,"'-.lrt.lltelt. ' ,
D. Oa,uFP-R~ SpooawIG.QLD.

GIlfll.-De Gou'enJlDI8Iltl Injpllleur, del beer t
Ellit, ~ hier U. AbaDdaa AII,ekomell JUt
brt doel OlD fene t.eede opmetiDa Y&II d, lijD
tnuoben hier en ~ddelbur, te maken. LL
.Maandag middaa -.rerii ee~ .erpderUli 1'111
1e Kamer "u k~phr.odtil eo eeo paar jedIII
.an den Bond 'fbouden, met het doel 04 deu
beer Ellit te OIltmo,ten. Uit bet .e"l~ 1'111
dl'D lo~ur bleek bet dat de lija door~d.
de1b1lrl de goedla~p8te eo "erh_IlJi ....

daar aj larer al Die~ Iran dootllolDe.,III
de lijn door GrM«-R.ipet lang_ d~ ~

.RiYierop ~k IflIDwt bo worden, b~n!
bét "an de SohDt~ naar '&ood-ebloemlteil
,wur nu werk aal sijD ; docb de li) n oI!J d.

sooal. iD de ..,..te plaa"ta opgemetlll aal
)ok II1II herig Ita ..erk lijD. Het i aal
!lO "OOr hei Parlement lijn 0111 te beelijpc
ot de lijn om de liltad aaI .&&11. E 'Ile ...

verpderiog .. wd lI~hoad8ll.. III
Je &1"_08 w_.ah .... dat het Par!eateat
be8luilAlo 1011om Ont ni.t alleeu d. nrlellP'
toe te liaan, mur ook om aan de beg-wdtr
lo,eHteaIlll te voldoen door de li ID doof de
~himper'i onde enen te laten loopel!.-
IJrtMJff-Beif'ldt,~. ,

DJ: I&aIOUJ: ....UG.-De _i nn b8t 0'"
aalea dft IarlObe ·d., nil eeDs.egeboo"t.

: de P. BliÁbeth il nog oQl"epoalter dan m@II!U1t
d. bet te'a,ram o"er het Dlllrbalen £JU IMIID~1Io

liet bliJkt dat er drie ~,8Il wareD, OPldi
...n waar .... d. Uoio.· ;Jack "'Ulde. ter""l
II1II lIIOden met de 8cbotaobe 'ft., pnjrw ...
IlU wilde- men .oor de derrie de, lenobe. Z$lk
'*l.latr wu& mID ten elf ier ore vaD MD ~Id
vau bet O"mlté "all oatvangst te berom",
lILur toen mj geheecben ..... 11"&111 du IDII.'
beer Will. HUID_vroeger "._ luj IU j,I
Parlement maar hij .. u er bit~r .. tlDic ..&afd,
ploo.en wij ,-met een betoog un d. hstllm ,
.ti ... pb8Mhen haJdeo voor den dae dat ~

"leg mort bebbeo, en zODd8rli8I
te I'MC1plegeo h....lde men d. ~ijf
BIIII lerlloh pri .. ter, pat .., l'!trObi~,
o'tl de&ll ..... k aan het Comii., ~

mukte ID Hide dat bet DNri"
WAa lOoder dat het er ietl no -'f.

udere lenob. pritoa'iér., Dr. CoolId •.,
'.'.luiI8D. 811&IId.re .00011&111e I.,.., _ell UD.PI1I,"
b8-.1·'.I • .au den doctor .. erd de hIOiutle to... rtlOD~

lie &eien dali heer 81l1li" ,mgt.... Olil
1uIlkt bet ~t niet all_ de I ~ren redenhelt

om "flIlODtwurdigd sijD, mur ooi h~
dát door die el,.ullagug@ Tar .. -~

.en 100'0 loU in mueljtl'll1blllJ 11P
, bn dill alle reden heek om mei de l~
le .. wieo in bet door hen Kem~

plan om bem la IMD ltadI- of aodr,· '.;.1
w.. r 1. keoll8fl. , I

8POOawJ:ODJBD. - De dl!plll.ath 1111 !w
_[.I.I.QIl' KaIDlll' "ultoopbaodel die o';u u.koJrtkOll[1ll·

PIl lo laet 8poonreg.enJOer &ou kl~.n: heett
Ileh allleren ~ den Obm ..... u 0.. VlerKI!Ii

II'n.....óA •• _ bij ..ua lij !leD' Aigelluiollll B~"
1I'IIU Spoor .... " ...oud De het!!':

PI ... de lrlatjten die m' Il ,.roam:
be~ pbnk aaG ~t~qI' (IruOK8\ en aaIl,

YUIIU".tiee!'* belMIorbJIr.teerlioei om .. te dellhD op. Dill,
"Aa er 'rbrelt a&á 1000000t1cven, eD b.laou!

mju eli men meer looteen PI) he: Ka~f~I
Spoor ..... tatioD 1111bekre lliáAlre,""e.

Ilad om d. arI:*lena uu hft Do.i V &lI)gte. I

Ve heer B,.... ."rak oYer d. be&w..,...,nHD:
DollltJlil$l .llalm"bury, en &af 6&n.48 band of mtll Dl;! :

lllllObeD Durblio lVe,t eo "zoutn ner, om I
U!O'Il.·I!III:ro<me.an bet YW1I'Oer dat er wal, 8e<1l dub ,

linie raila 1011 leggen. :Ii. nog' lul!' I
opmerkivpo ft(l deselfde heertln en no ae :
hewea Bctard ID Browu ",... rbi) ooi 0"'1 ,

YaIl bet ..... ~.;;eene nrlleer .. erd I
, .. uaetrC1,eD d. opmerkiog werd g~!ll... i I dal :

jM! hulp tM,loAd .a! dit lDeIl I1_ opdapa aetde de .!tl1nI8r.rdal
meer diul 10 bet Spoor •• g Deparle- I

.... all• .k1atJten 10 de ir_n'on J;,1)nII

.. erd leDOIIWI en nae. hij deo het!["B~ ;
ut d..... iD ii.i:..burr in de l.a.l.t~ aaru ,
"let b.ter le"or4eo .. aren. ToeD je:. =: '

IIltWOOl'4<U, .Iaerft* lit KtniJ*tI ~!
.I

""
" "
"
"
"

"'lD!T"UKP;~ I

De Wel·Ed heer D r; KHY:\AC"W I
" ,,1 A IJ. LOC"W,M L.A.

Personen di e ben "en.ehen aan te stellen I
gelteveu heu te bcnoerseu en aan te stellen ale
"D. Kowre w.li< H «."""",.r .11 Tnu~ .ltaat I
·cJ."PP') ,

..,.. Ve Insolv entie tak zal bestierd worden(
dour den Secr etaris, 'viJr" reus duden de Ma.at
8cb~ppl) ver ..ntwouruel~k sul "'Jn. I

Ue J.IIrecteuren komeélelk'lD UUlldert.laQ;bijeen
ten I" ure, tut hc~ verriJKten v an bo:r.tj(hedoo.

Kantoor,-KlI.Olcr U,bouweu, 4, Kerkplein.
G. W. ST~YTLEH, Secrllt&rlL

Verstopping en Hardlijvigheid,
1!H1'1.'I'~IIr 11\sjx-psra, (lalznrht; Hoofd-

f)LJIl, tt Il \ ui} \Ll~'g' .YI rill'S \"1l11 Ket-
ni! f. \,'rz!! ktt Il. tin 'Slf"rt~nlit·kt{'n

llJ~1I \ \1 I ... Pdlt·u «nwaardeerbaar on 111

«lk 111.1'_, fill ",,,den liJ aan hlllltl 7.IJII
III L"'\.ll v a n \o"rkfltJH!ndt! Ilt>OJ~kt'IIJk.
h, Id

'rIJO-I \HY.tQJI T.. lOK •<il

Ur.J.L nEa .. (1I.,l'"fll,~la"I,I.".'._-
.Fl·.HhLAlu: 1800.

---+-
MAA.'\S VEnAti UERINU !-::>I.

hlle Jm. j frb. ~i 1.!4. I- .\!tlle ",19 feb, 11.1~' ..
LaaItie KI, I~ feb. \,,) 11.111. .kn~ KI, !~If~ 3.:u D II

D.lTCIt.
N.1t~.l( •• It.

1 Zaturdllg ...
2 Zond."
3 M....cd..g .
4 lJio~od"t( .
6 Wuen8d"t?
6 U"nderdl\jl
7 Vnldl\jl
e! Zatt1ld~" .
U Zend""

1u .Haand8': ..
11 l.Jio"sdag
12 Wo.nad".;
13 Dondord&g
14 Vup .....
lÓ Zalurdao(
lU Zoudllj( .
17 Maar,dO\i1.
le! DinlCed,,+!, ••
19 W, ""sd,,+!,
2J DooderdAo(
:Il VnJdllj( ..
2:4 ZaUlrd"l!' .
2J ~oáag ..
:Ii-Maandag ..
~ó lJtnj(r1.... .
26 '" ""Daas.:
'Il UODdord&l(
2B V tiJd.li ...

a IJl fa m
Uil 'U34
o 55 t I 15
1 H I 1 ó2
2 lU : 2 27
~ H :! 511
3 Hl ! 3 31
il 47 ,4 :!
-l J~ i. 305
4 051 t Ó 7
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6 b ! tl 35
7 4 I 7 39
b 20 \ IJ 9
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: 0 :I~
o Ml ; 1 ~l
1 -lo 2 b

; 2 4~

Q m
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7 6
7 4~
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6 46
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ï 26
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b 36
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11) 49
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o 27
1 ~7 I
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4 12
5 46 I
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b 18
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Il 36
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10 4b
11 26

8 lil
B 62
Il 34
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10 69
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o 60
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3 31
~ ;J

6 16
7 I)

7 G7
8 38
9 Hl
Il 64
lO 30
11 7
!1 47
o IU
1 6
2 lt!
:I il

( 'QCKlE SPilLS. .
_ ') . FRE~ FROM MEI~CURY.

COCKLE SPILLS. .
_ ~ _~~ .!:Q!Uo!.'!'_I!R
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3 45
4 21
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7 22
8 37
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(ANTWOORD.)

bewevt
111 te PI.......,I S__

datr-d:
d dat bet
~e.&llbeid
I )QrlIleid
n R.()od.
Diet aau
~1I'. Ulet
P Elia",
o Sprtq
&rh_MI.lI
IO'lJlreld
U .lEt On.
E 1./.e.
'oorl\tter
I' D'tid
I, ,..-t"fit
elhlll.tle

De IIMr .lull .. lA.....,. bvip dato
Ftbruvij '-
A.ardap~ea (bé'\e' per
aU, 63 lb. •..IJ) ]8 0-1 1

ÁID&Ddelea,per lb. ..." IJ ft - 0 0
Boter (yertohe) ••. ... 0 0 9 - 0 1
.. (tweede) .,. ••• 0 0 e .......0 0

BooueDper aU, ~ Iba. 0 10 0-1 0 O,
geDdea ... ••• 0 2 0- t-r· e
BIJtrea, per doa~ ••• 0 1 6 - 1 el
GUIt, per aU, I lb•.•• 0 n 0-011 o I
8a",r per aU, 160Iba. !) 'l9 0-1 0 0
HalD ca Spek, per Ib 0 0 6 - e 0 I I

8an'pnea, per 100Iba. 0 11 0-0111 0
8a"""n'D, per baal 0 18 0-110 0
8oeade"b per .tuk ... 0 1 9 - 0 I .'
Kaf, per aal .. 1 ••• 0 18 I) - 1 I o '
W, per do. (0 V,S) ... 0 16 0-018 o !
KderkoroD (roode) per

0- Q 16lak, ~(lOlb. ... • 0 H 0
~erkorea ('11'1*> per........ ,. ... 0 te 0-0111 I
Kalbeaea, .., ... 0 8 0-0 to 0
Keel, w::,muk 100 ... 0 11 0-1 0 0
Keel ( f*eh~korea

0-110oagulf\) ruU031ba I 8 0
Meel (Boer (harde korea
oage~ I 'I 0-1 10 0

lleel ( te koma p.
aift) ... 1 12 0- I lt 0

Meel (lachte korea (,e-
a1ft Iuper ) ... 1 14 1-116 e I

Meel, I&chte, .up ge'lrt
(0 VS) .. ... 1 16 6'_ 1 le 0

(gele) per" 203
0-1 7 01 6

1 4 6 - 1 6 0
1 3 0-1 4 0 I
lIt 0-1 11 0

(gele) 1 6 0-1 7 0
kistje 26 lb. 0 7 o -,J!. 9 0

... !) 0 6 - 0 1 0
per lb. .•• ... 0 0 6 - 0 0 li '
per &&lE 208 Ik 1 4 0-1 '1 0
120Iba. 010 0-011 0
~ege-
... •.... 0 0 ft "'" 0 0 8
per lb. ... 0 0 4 - 0 0 e
per aak lj)O Ik cl 6 0-0 7 0
uk... cl " 0-0 i 0

elk ... g 1 0-0 I 0
per 100 ... S 0-0 ft 0
per 100 ... ... 0 8 0-0 • 0

... 0 a 0-0 e 0
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~O 8tDlug

TolTer-
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600-700
800-900
" 10 6 - 6 0 0
1 6 0 - 1 16 0
1 10 0 - 1 16 0
Q80-07t
o 11 0 -- 0 18 •
o 11, 0 - 0 II 0

'0 Bq""
deo b",
glJd Daar
dernomen
.. aodere
de h~reD
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, "olgeo,
tug WilL
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Y&D dan
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lDen de
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liuie kiD
I "erl ..deu
uer dui-
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Daar Ill'

Z. .A.. REPUBLIEK.
De Loterijen wet.
"misdadige" plan
den heer Bowler.

cl - 7 10 0
0-12 0 0
0-800 !

J'I"lllLElf·
de beer

lDen met
In de Iijn
leD. LI.
Inng"l1111
aarledeo
,lom den
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Eht UI
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chaarschheid van Werk-
handen.EESOHE TELE-

.AIII"ga.~ DIENST. BARBERTóN, 10 FEUt ~RIJ -Door
aohul"IOhheid van Inboorlingen arbeid
de van de Albion Maat-
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I In het );egih \"Iin 188U slool ~ mij aan bij
bet per@oneel acr Knysnl\ Conces4ie ltI8&tllcbap-
pij, waar de heer:S A:, Deacon ~e8.tuur,der van
waB, Die Mnt.t.cbaprl) bad reed.J een tiJd lang
bestaan' en had beel wat werk .laargekregcn,
Behalv: wegen, schachten cn tu~neb had men
den dam j1cdéeltdijk aangelell:d

1
:waarvan de

pl~k IOaW el als Jie der stamperi , '11'88 vaatjl;e.
IIteld dour d"n beer r.ermnd, Civ el Ingenieur,
die !lid zood a ni I( lOof 1Z jnren ns werkzaam
~w~ ..st in de di"tri"tcn M"l!8elba~, Iludtshoorn
en Knysna, qD .l,e tbnn~ ,ccn 'J;oode pOSHII'
onder da Vrijsll\l\t"cne Regerto~ beklcedt. l)e
macbine een met vijl .taml,ers, ~.,," op~~rtgt
door dc~ heer: Seutt, een man uit Edinuurjt,
die in luIke .aken thui. 'Hd, ondtr persouniijk
toeaigt van den :heer I'Jeacon ,en ~IJ zeI ven. De
Tele lieden VILli het vl\k dlo Mtllwood en hot
eigendóm de,r :K!lysM Coneedsie Maat~cbnltj
lnvlUDen ,.kijken, wllre~ ,aJle het er her pens at
de p08itJe dor: batterij de regte +,-lUI, Ik ui
• Iechts twee hUlJner noemen, nl. fen heer Uil.
let, van de TrIlnsTllah~bc Goud~lden, hier-
heen ge$onden ooor de parlementsIliden Obl.son
en Fuller en andere InvloedrijkeI Kapenaars,
ten tine van' onj:lerlock Daar, en ~apport over,
de Knysna liobdv;lden; en den] heer Dofdt,
Gouvernement., E,;~ayeur. La4stgeno'lmde
~rak met \'Cel ,ingenomenbeid ovtjr bet Etbel
eigendom, dat ~tn .. rl begrensd ~f meI even
wel bepaalde mUren berft. lieell .. at g~ld 1-

uitgegeven om j~t eljtcDdom te :'etbotereIJ, en
de beer DufJt zelJe dut het ult:ueó, en de kle-
stand 'an do "rh in den lageren !lDjl;ang van
dien allrJ waren Jat men gerust ~en .chacbt
van óUU voet "Jl de Iltllellin/(. ~nn lbet ~if k,on
boren, Ouk het 'lïtenb"i!:8 rIt IS lefr dUidelIjk
begren~d. Het gaat door het oi de,r
Maatscbappii bionen 6n yoet van' hatterlj,
en he' he~!I een merkwaardig ult.i Jaar bet
de kleul' beert tan bl,,"uwe g"pl
dU8 efn heele vr.~emdigbeid i•.
het minst belovende rif ,an
1Ila&l bet hoe1\ menijt nieuweling
1'an die vl'pervl~kkige luidje. w
wonden tOtn Lij roor bet eer.t een
Uitenbage rif lag, Jat hij al. bui
mijn tegenwoordigbeid uitriep: lO al
18 oos Fer ton i n li t dan vr~t ik
op jOl 0 iets even mal., De beer
0011: een akt k te .i!lJl kr ....g, .eide
•• ja wo iels bt'driegt je J@er,"
de kunst-uitdrukking voolj zulk
lijll: rit, die toen e;D aa~ .. elig .J'elrerlnl!:!
ambte in lijn op8cbnlfboe1ge aanteel.
loopen ten minste 20 riffen duor bell~,~;eU"VUJ
der KnydDa Conce8l!ie .M .... '.• n .."I'I"
III: de meeste met den ~~bolel
tehoon sommige op un.olledige
die welke, waar zij bcb uo,eD den
.IOudJpiUels bodclI, zijn gangfn
10 2u of lelfi! :.lOoVool, r

~twaal't8 woonde een mijnheer
wieWl prospecteerplell: aan de l'
&r de heer heterton het distr
hij lijn ejAendo~. aan den heer
uiterst lagen pnJ. te koop; maar
plek waar men Ji~b een denkbeeld i:
Tan de waarde der ~lek, wu het DI'1l'l'Df'Cteerll'aI
op hel rif dat thal1~ naar hem b~et.
lJwcon lond mij om een ondenoek
• cbotel te doen, en ik deed dj t met
*-'en; maar ill: wee~ hl!lll cr op
de Conoea.ie liep, Dit maa.ll.te
de I&&lr, en bet· eigendom werd
kooh~ d,.n dcn b~tr H 3yel, L1~"U'''!U'.'

....J. Totf><" b(aatmappi!, Hce,l wat,
. ...._,~~ ~ te llell l7f "'IJ hel nl

loo,"..., "',.'.
""--..'-

.._,

1'Bo~~TEI .
. I r

VILLJIlC.-Op de Produl1t_marlrt werdeo
Woenadtiti Il""n vpllen unllebod~n. ,

VU80D!ln.ol!NBXDKN. _ He' ten toonllleatelde
1'ltODtt "oensdag uit Zul~ &eld.... mhe"_en"
di .. V~t werden t'gen gnjaeu '00.1. hier.
0' er v8fII:l ..1d. I Ue.IKunllll[""

VO(,.u-rBUl.8VKKRllN._D"$ week Wall er op
d" \ ereu~erlrt eene ordinai t.mtnonltellin,.
~~ r'b T~ing werd:goed .inwoo~d. H~t
blPd>1 lJialr I"sndig "n de vprilfe pnlsen w..~:
de" jood oPJrehoQdon. Hi~+>nder g ......n WIJ
wn Ljl' dtrloopende pri)zenJ- I

: VOGEL8TBUI8VX•• !'f. i bre,e<lIW'CIl~'9a,e~1I
lh" d~, Dinrdag en Wo~ slag, J, ~ eo fj

Februarij 18!~.
I (PauUH pa. L;.)- ,

W'TT!! 1'l'i)l ..l1S (Suj.;) £:.!O O! u tot 127 10
" or,lIlls:re '. 11 "1 () tot l~ 6
" p~,~t.. 7 ,IIi u '"t ,~Il)

tW~l'du .'i I" i U t,,1 tj)l)'
"der~H . . :1' ,;; (I t"t 4

I, f~rienr8 .en Il"' ij,te 'I 0) 0 tot :l ol
WUFJ:&B. : wit'~ -u I

li'hte 'UI'H ,> I,; i I) lol il il
tw .... ,'... 11110 '(Jr .:; Itl
a~rd", '" ~ I"; (I tot :3 ij

(lolllr~r" J I.) i U tOI s 1 Ó
("f,ri~ure 1

.. iIC~,il't" 1 lj i I) tot 2 s
PancyLy,,(IIJ8 411l[lItot 'il\l
8'1.AAKT, ~ tttL :.! :! 1 ti tot :.! i

Iidhr ..~ lililItot Ib
"ddukpre ()l,~lOtot I;)

Zw.UrE, l~lIg" '. Jl,) 1 U tut .:; 10
" I"D~" lUidde). ~ ~; 1 ti ,,,t :1

mi,IJ~III" ill'... I 1; i I; tot 2
kurte Ill! j,jel. 1 ~ i 6 tot 1
ultg,z cut ... ti 17 illl"t ~ ~
&i~lllf"H~... ti '7 I (j tot 0 1 )
L, g" ti '88... 0 I~ i Il , t 1 2

" !rOlt. >tI'BS ... U ; i ti rot IJ 10
V.uJ, lallge . . 2 I) i()tot B 0

l""gtf III i 1,1..1, I '7 I tj tpt I 17
i 0 1~" kort .. , li" U 1z r~tot 6 l'

" alge,,) .. "II 0 ~ ," tot ,
" Ilinge H... I) I ~ !0 tot 1 1
.. kort~ II ,'. I) "i tot (I I~

SPADON.IS, wil t" 1 Ii i li tot 2 b
., • Itch te 1 ; lj tut I 1~

, d (1 ti lt er i
t:"kuike,' " 1 I', tot 0 5

t
WOEN;.:O,\U, ,j FEHHl'~RIJ I"HO.

"

Ut.utdij~1,r ..~ildllu.
: PAARL. '

Oapsules •

~DlDelQ. jeukea eD .~DiI_
bijaoDder "&ll~EM!r fqL~

Ala eeD T~rI8t41)pllJlk
de behaudtlhDg vali;
VOlle bijzouderiItldev i vcr'g(:2:eptln

IIl~&ID

B. BÓ'SENBEij,G,
Apotheek, Boek :B~e- eD
Kaap8~1 ! . :; I,.'

cOllDec~e ~et ,enige: and,,,,e Bezigheid
I ; Kolonie. I. , , •

N.B.-Dit ~del ~ 'bInld ~ deU.... Poeder, aOodat h.t 'roor
. phoud_ ~ lODder jl-u. OIUIlpplD te .. u-a; - "OO~e& .. DE 1I1teeUDiDJ op dit Blad is in de ~,

811__ ~ "Iet be.tijeo., £116 •. ft in de Bilitenai.triktell C ",
! 1 per jaar, VOORUIT BETAALBAAR. A.j

elt_ InteekleDaar worden D.lUll: V0LLl;
.BLADEN per '1reek ~ond8D. I

I1iJ"Zij w.. Toor het Dlad,,~ ..l
bedenken ~ drie QlaNlden TOanil!
ba.nie pTea ftII. hu 1'00lIlemen. '

A.G.IINTE.N VOOR DE " ZUID. AlII;
. KAAN Jm VOLX8V~U."· [
AI.xaoclria, ba. J. Root. ,
AdeJald., C.'Oallajhu. . t
Alice, 0-0.llIura1.' !
Aliwal .NOOt', 1:I.'let eD On.ODd.
Bar'14aI_, A • .Heltrioh.

B.. ator1 Wut, J'. Tulle.

B.lJDOI1~, OriqtWaod W.. " J. J. d, Koei,
BluelllfoIJMi'l, J. F. O. 1',IdtlUiDge.
Boah"l, (,J. O. Aiaralt.
BtitclNdorp. loba Taljanl. '
&&lLo"D, J. P. TberoD, .M.L.A.
Burge,adorp, J. J. ~u.. ~
&rberLoG, J. H• .Holm-1f, Zllid A.t~ :

I>TD4icaa& ....... ;
Oala, J. AL Tan".
'Oole.berg, B. 'l1li Ban.
0.,.., J~ Flllldt.
Oal.cloll,). ~te,h1l1'lDo
UahiDi~, A. P. IhJ1lr. '
Ondock;'A. Lteált
OlaDwiUiam, j, it,.Nornrta.;
Dord,e~t, J. S. "~j1.
1hu balltille, IJ. S. AIaIu.
lJarUb" Jacob 0....
DiamalltVelclelj, S. W. ftll WIjk.
lJit~• .h.imelo, iTJa'bnaa1, _
Eabollo&.a, T.ArD_ J... iu..
FlIUIlChho •• , JJ, O.le llQq
F,_,bar~, Gto • .BocIpOll~
Faar_iLh, S. Boridl.
Geoig., J. Kre&lll1.
Goa4iDe,l'. O. BOCb.. Ir.
GftaB'-ReiDe&, A~ .1:'. "l1li dUIBtr.r.
Htidelbe .. , J.... da pna.
HailbloD, R.V.6., P.,JL Bel_
Ba .. ""'orp, W....... , _
JiaDoTIl, 0. Nadl... '
Bope TO"D, Jl. 0. Loa".
HopeWel, I.W. 8&J,u.,.
leeoWal, I. W. & cl. Vou...
JoJaa.DD.bat" .. Be.......... "IOaf .14ma.. .,.. ...,_" 00. ,JMa.
.IlallHlt7, 1.J.llw...
IJerWorp, Wa. P.MUI-.
.lD7'" 1'.~"_p.
.IcanáDalUd; G. 'lól!'''-.
.1100011&4, I.N. BUaaaat.
Krak .. lriTier, l;c. L. F~
1AcI,.miLh (Bivlrlllaie), .A.. G. il. ,. VIWII
Lad1 On, (AJiw~ Noord), O. 0. O!oe.
La41braDcl, JL P. "l1li a'lNea.
lIaraitbarg, D.lp. Muait.
Mala"bar1, B. P. ita Toit.a O.de G~ Do'

1Midd.lbcu" lo ... Naad6,
lIane1'"_ .A..1Ji1ltl, .
lIoclcltrgat. J. W. lo. aot.eyr.
1I0h"0, Eo. Jl,all,
1I000000baai, Eo .Me".r, N. Iu..
.MoD&ajJQ,1'. J. JOlibeft, W.ID.

. IIoorreelbarg, G. W. lJ. Hut.
Napier. l!:.. G. BeIl1.' ...
Nuuqualucl, J. G. rlllC;b.IIl.Gerard GtIIiI
Nuar.L.b, {'. J. N~. .
OlilaDtáriVill,8. P. "&Il Ell .....
OIIcl&lhoorn,.I1J11r .t 00. .
Purl, T.!£ooI, T.1IIoeDD. J. A; ,.4.51'1)'.
P.... LoIl, A. J .MTlMu,b. .
PetrllHill,. P. J. de V1&1.
PhilacleJpha, B. O. !>lJ." A.III.
PhiJipe&OWD, R. R6per. -
Phillippola. (0. V.8.), Olat III Sena.
Piqa'.tbtrg, J• .H. Zoet.
Pi."rmaritabW, O• .A.. F. d. aruJL~
PorHnilJ_, G.o. L.lreDce ot 00.
Por, J£tilAbeL.b,P. w. Eer....
Potchefauoom, 0. M. Doothwlite •
PreLoria, TrllllIYaal ~otellllkamer. J

PrieU&, B. P. nD NiekerIl:.
PriDI Alber" A. J. J; KrophoU.r.
Qa"IIILo"D,J. G• .N.'1'an Gul.
Riundal., L. B. Me_Dt,
RioIua~Dd, A. P. de 1- illler&.
Ri.beek Weet". R-.oo".
Bobert.eoll, J. A. N"lhliDg.
lUebetkabat.lll, lJ. KriBe.
8om",,' WIl', JobaD ThtUDiaeIi'
8&eJIlDlIoech, w. J. de Kock ta K, J. Bullia
S"IlI'l1dUl, G, Rei......
8al~l1babMi 'D 8L S.. Bui, J. A

8o.bicktrliDg. '
8chi.tfoll&eiD, - S~Dberg.
811&hedaDd. li. P. , .. £ijk.
Som_~oot\, A. B. Bot..,.,.
Tvlrutaci, E.. J. SuIer.
nM·hoek, P. O. W.lge,oudta ,(di"';.n

Ci~t), W. Bo Mou. ~I

TlIl•• ih, li.Fltjl'lu..
uu.wg••A. cl. ViDitre,

Uitnolaa (Trlllllnal), a. L. N"&hliag.
JlIlOllAall" O. L. "&fa aemlt.

.BhJlll4orpi P. B. V&II RhJ1l.
Mr B,1'. X..J, P,O., D. J. .M&ri., Ir.

lV.Il"Nbtllll. D. V~.
1WeI1Id01" W• .I&ou:.

l.I. '&II 4. 11.. 1.
Wii.beI~ll.G." ICOn.
WUi"'•• .& Bebena.
Wlll101l~Oh, J,W'uu...,
lViiD&.ilfllllll.Fort Beaaton, R.;Ba"'DhIf ••

J. Acld" lIaJhtrbt .. J~ 1.00.
w,__ ~_F. ~1'If,

"I~"&IOI-.Xl. D. Bienun, ':Jr.
nDElliLJ~n_ 1d.aat.ohappij' to

Haodelabetrekkioge
~ .... """'lnalUI eDZuid Afrika.

-I<APITAAL £40,000.1
. --- !

I&aen-efonda £10,000. :
Opgelodpen Reaenefonda_ .(4,8OOt1

DIUXT.EUREN .; ;
0. WBd. heer P.lVL n VILI:nu, \'~
It ,~ '" O. T. VO" Vlce-~OOIIitttr.,

Ko d. WelBdele beeren \
J. O. BOb.Ta. , Il. Ih.UIOB ;
J. P. re V.lIJu ... Pom. W.!:!.Duru l
PI. B. LuoDlU., J.U.HIIFJ(ua,IJIIl

A.UDITBlJREN: f
~'.IB.J.1ib. B. V. BOFIIXn. en O.W;&!Inui.

VeraeJ.ocwcen GatrehJh aanreDOIiMD~
I. ~11.e iitija.a dfoha.en Gnb., !

, . s, J. D. 'OOI, ;
~;-_ -- --_ -.. _._ i

uDe Zuid A.frikaan~...

, !

, . Nomln~ Kapit.&&l £60,~
lijd later ,~rnam ik d.at Pieter8on's Opbe~d Kapit&&l. , 3O,OOC!I
ie der Knysna Conce8~le Wllll ~nge- ResenefondJ "','" 26,000

. laatstjtPnoemde Maatechappij in ,DIR&ÓUUllP : ,
opgebouden te bee~, 10000t ik Oe Wel-Ed. ;hr. J. J. PROOTOR, L. W. V., Voor
onder het gelag "an de Kpysna aitt.or. '

(geconBolideerde I) (1oudmijnlnaat- D. J. A. v.ur DU SPUY,~II .• -
Ik kreeg terstond l_t om a~ve.l B. P. DU PLESSIS.
bet werk te letten ale ilk maar krijgen }<'. J. P. RE'PEF.

lijM van het loon liep ~poedig op tot ; OONSTANTj WAHL.
en er moeten buitendien ten DUO.te J. 1'. RE Tl l!;F.

a,arlqemers gewee~1 zijn. DiLar ill: nti bet _ J. R. 118 VJLLIERS. ,
e menigto volk moe~t I~iden en er Malme~bury Tak, J. J. MA.RA.IS, A.geerend
houden, wl\nt de bilstuurder: Wllll Bestuurder.
munden elder" bt'lill', en d~ het Montagu Tak, P. A. EUY.RA.RD, Jr., Be-

' k '111'1\8 om 84 te, betalen al stuurder. I

prIj t<Chull~g W'B, bad il!4mijn Agentechappen :-De Ka~p do. Goede H~p
Ijk vol. ,hen weg te openen fbeperkt), te Kaaystad, Pott Elisabeth, Kim-

ve- worven clgendop-t was eljn der berley.
die ik rnoest ter hnnJ nemop, en De Standard Bank (beperkt), in de TranllTaai

'ngenicllf ben '11'1\. jk in he~cer8t en Natal.
voor, Intu"schen, het ;werk Worcester Com. BanI_-Worcester.

word~ll en ik vtirrigtte hqt, en Wellingwn Bank.-Wellington.
weg breed genoeg' "'!UI dat;:"een Stellenbosch Diat. B4nlr..~tellenbo8olL ,
lig over kon, werden bouwjnate- De Hank koopt Wiase18, Iln reikt uit Drafte
verzui III ge.onden. en wer4 een betaalbaar- i,n de vdornarua.te plaatsen '+0 de

voet lOO snel mogelijk gelxiuwd. Natal en Kaapkwowe. geeft ReuMn
en tunnels werden te~lijll: geopend, VUIe Deposita, yerdieconteert dadlija
ging dag en nscbt door. Ali dien oedgei.eurde W i1l8ela, en onderneemt alfe ge-

k geen andere blanll:en om mij te ~one Bankbeaigheid, beide un he~ HoofdkU-
de beeren Gillon en Stewart .. Eers!- toor en de Takken. ,
moest naar bet mijn"trll: kijkeq j De Direo~. komIIn bi)een Din~ eD
dihijls als hij het a&Dbeel4 lI:on Vrijdags, &e10 1'.m.

werd van de eeue plek Daar d. aJidere J 8 D. VILLIE.B8 A. H.m,
lC~'UUll~~ waar kleligt het mllest ve~.oht • • A.leUt~n. BuUtr4

NTAL-I'DY
I ,

" VOLKSVRIEND"~ !
, !

,Werkt &Ja een wO;1'lder..
JONES'·

:RH.EUIIATICVR
\ u. Oto"" Zuid AtrlbaDecb. ~m.1il

EWAlA~ ". i,~EKoe .......
I BURGsT:a.44.T, KAAPSTAD,

Landen nu hunne:Elerate Besending I.

BRANDRAMS B.E.

0'

!

IN KLEINE J:N GROTB VATEN.
ALSOOK

EEN:EERSTE, KLAS KWALITEIT
OQ~iBLOEM.VAN ZW A

I ,

Koop aanbieden' tegen de laagste Jlarktprijlt:D. ,
4IJGE.M~E~E

ia euel tu ~tt.Gklmtr.
A.kte no O,~re~nlroDl.t, 'll'ecaIPl'rd Il MMM

)!i56 j inll8lijld bij 4Ch Uil l'arJplIlell& No
8J nn 1861.
KAPITAAL ...... ,....... £20,000
RESERV:.Gl'O.NDS ...... .... £10,000

AAN ,WIJNBOEREN.

~-.-" ,

De zhid .A:trikaansche Onderling.~ Leveus: i 1 Verz~kerma .MaatschapPIJ. ,
I.
!

I! ;in·K Aabdachi 1'1Ulin,eutenen TaD d_
I koloni .., Orabje Vrijltaat en N~I

r

*nlau, bepaald bij deise Iro.tbare Medicijn,
~kt ,,~ KaaptlChe Wortel ..

I i naa,. dit een .MIDDEL il Toor_p:iéitiiiiii
[OBli1'BLDHEDBN en een B.
l~obB XOOBTSBN, moet ~n hnitgeain 100-

I

cfaria.! TOOrr&.d TOO' hwlhondelijk jpbruik
sljnl ! I,

!Voor Kwalen eig811 ~ bet TrOUw,lijk ,.
,~t II het ollphlll1aárd.

I~Itobeer het Geneesmiddel
i i ' VOOR

'.dekte, Bc.em.. SypbiliulObe
a,en, KwrJ8Il Tall de lJriDe
ie Bpijl'ertering, LeTer AalldtDlli1UJ11fII
ieobe Bhe~titk. ,I!

i :Bij elke bottel it eeu pamphlet in Knpla,
~ll~nd~, Duitech en XafttlOh, bt+a&tllDde

t~le let~lCIhrifteo. '~--~~--"----i-----~---~ ~_-.~ ~:

rtU/.l:;.bj:,;n-cIe~~':"H..- IJNPERSEN EN DRUI1'ENJJOLENS, I
iO) E~r~~~~';';;IBT. WIJN lILTERS; , \

K.ING WII.I.UVS TOWN. . . , . ' . I ,

NPOMPEN,DH FERENrE ~OORTEN~
WIJN p.ST~!RS, I

,JNGAAR:n P:QOEGEN~
• ALLES GEW.AARBbRGD. i

Itedaille verkreg,n 'óp de ~atste Tentoon '
. ~eWD~ I .

~rkrijgbaar bij :

F. KiLl!
! 2· BREE$'l!\u.AlT.

1De Ondergeteekenden hebben Juist geJan! :
.Wijn Pompen, Gomelutieke Pijpen, ,Speciaal voor

vervaardigd, Druiven Molen., Wijnpersen, Druiven,
Borstels, Gist. Sponze~, Btuk:at. e~ Rijder Schroeven,
van alle grootten, Koperen DlstilltjlerKetel Toppen en

Koper, Koper~mKlinknagels, Blok B~ Pijpen, Zwavel.
:Binnen kort verwacht R. lrL R.. et Co.r. ;Patente Wijnpu-d
, Schoenen. . ( \ 'I, ,'.. ,

B. BOSS & fo~ ,

Homceopa tische
000. ~

GUERNSEY
H~svriendi

(8/,.( J

TRANDSTRAAT, KAAPSTAD,

en
:

T~OMA~,
VER'KRUGBAA.B BU

en TEBB. taapttac( B. G LBliNOlf et 00 .., Port JUI •• betti

Gevutigd iD 1845.

-l!q<()r~n~~r ; Sir THOJU8 SCANL.N, K.e.A1.0

}D*elocme[l Fonds... ... '£1,11)1,612
iu ZDid Afrikaan_oht Beol1ri ..

Hulponderwijizeres,
Benood~gd.,

adminiltrerllD 1'an EigeDdolllllleD eD
E:tecu&lnren, Admini.ntiea_

i V ."' ...... ~ Ouratoren en A.cen&ell: ell
er&Nareren 1'&11EigendomrDen. ,

DI.BEOTEU.BEN I

Beer TB. A... J, Lon, L. lf, V.
VooniHer.

De Wel-U heereil

~--g_~-------------:-;-"--k-------!

RlK~~ ASSpclATIE De\ ' •• "helle Balk,
en Bereddenh vaa' p ~A RL.

Boectm. .0 P.Oa ~ I 0 :ïift.UOIB 1862
Nomlnaal KQ taal... lO. • .. UI,480
Upb.taald KQ,~, l... ••• l8,8J
tsNert1·fO'lUl. .~. .... ••• 11,810

DIBEOThUR.B:N I
Wel-Edele Beer!. A..li, ....... ., Voon.

" ". O. lol RQvx.
,j' "Ja, V. 'rU Nuuac J

" ", B. 1)1 VILLI.
"J "J ... BUG ... UT.

" I "i I. lUa.ua, J. ID." "ID. J017hft. W. ID.
" I ". J. lrt.u.uUL

'" "I . .1.. BVeel, P.I.
Do Bank pft ~t'lI op Vute D.=.

bet tariefl te ~.. YertlOIDeD ..
kao&qre. n. Di~ Y~ ...
data eQ Doack.dap, "IQ~ t_IO .....
ora "YtS,.""_ "OOI' .DiIooDto ........_Q. I

.. a.kp1Ilo, ~dó ""0' KMp1tA4 • ~"'" Bau.
at. G'Jj~JI, I~••""J· ~ J. rt.u lOt''' ~f

. I

APPLICATIES m;t de" noodige
getuigschriften voor de bftrtlJc-

king \'an Hoofdonderwijzer uer bo-
vellgellH:lde School, zulIen Joqr Uell
OIJdergeteekende worden inge~8cht
tot 7 Maart cetstk. Salaris £150
per iaar met vrije won~ng. 14--_ .........._-==__ .,._ ..... _

liet werk te ,l1anvajrden met
begin van aatJstaande ~wartaal.

Applicanteu gtlieve op het :Cou.
vert te 8chrljveu appliqatie. .

P. J. 1'. MARAIS,
Hon. 'Secretaris.

Tulbagh, 4 Feb, 1890 .

."JIPlB~SDUI·1 Executelll'lkamel' BDVoog
AHIU'&Dtie.1aatlChappli.

2de Klas
behool.

--a~l.".~o.. •.;.__
~,...~Ollltr~t._~ . ' ; - . ~~.."'"'

:'1••. "
.F ,
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