
Assessment ofaRate. Weggeloope;n,.
NOTICE is hereby given in tenqs OP 6.April 189Ó, VaD db Plaat.

of Act No. 40, of 1889, that "Groen1ontein," het eigcndo,,"
at a Meeting of the Divisional CoUQ· van den .ondergeteekende, 2 .Ese]~
cil of Robertson, duly conv~ned and beiden zwart van kleur. 1 waarv~
held on the 8th illSta.Dt, a Rate of een Merrie gitnrart, en 1 Ruin ook
id. Th'ce r.iyths of a }Jenny in the zwart met geel kop en geel,ond$'
Pound N, rliny, \\8.8 A88e8$ed u~ob den pena. Heeren Bohutmeeet8ra en
alle rateable Property in this DiVi- anderen bij wie de bovenr.mel4e
sion, liable thereto, the one half ~f dieren ~ogen, auloopeD 0 ....
such Rate to be devoted; to~, loopen 1l1n, worden v~t er CI...
Road, aDd the other half to Bran~ dehjk kennis van te geven 1811·den
Road purpot>es, ar..d that the said Ondergeteekende door wien alle
Bate will become due and payable billijke k~ lUllen betaald wordea.
at the Office of the Secretary on MICHL. H. W. VOlGT. '
tbe 25th day of .May 1890. 'Groenfontein, »ist. Kalmeebury, .

By order,' 7 April 1890.

G. W. BORCHEBDS, '
Secretary. i

Divisional Council Office, '
Robertson, ~Oth April] 890.

'l'E KOOP een Paar Z"arte ~uinpu.t.-
den, 6 jaren ond, en "enlCht te

koopen een gesond, sterk, lIIak:Rij~,
dat ~ op lIijD J)Oo.t8n ie, bepOt:h Ditt
fr.a&l of jODg te SlJII'. lD .tut O~'N..D' 180
lb. te chageD. Voe MD_a; b~ O.I.
OoLl, 71 LOOPINIt" ' !

rt,
I "814
1,'-...--i.
--

]tENNIS wordt mits dese gel{e-
. ven, d!it; op eene Verga.:!::!,in~
van den .Afdet!liug'sraad vali; Robert-
son Behoorlijk te zamen g~roepen,
en g...houden 'op dell Ssteu dezee,
eeue Belasting van id . .Een lIalv~
.Penny ill het Pon,l Stertinv; gehe-
Ven werd op alle vaste e*endom.
daaraan onderhevig, en i gelegen
b..innen de ge,prokhuDeerde. ~en~~
"iJ:n hét DOq> Mootagu Afdeehng
Robertson, ten dienste van den
Raad van Beheer, van het
Dorp Montagu voornoemd voor
het jaar 1890, en dat voor-
noemde Belasting vervallen en be-
taalnaar zal zijn ten kantore van den
heer W, J. OREGAN, te Moutagu,
op den 25 Mt i 1890.

Op last, ,
G. W. BORCHERDS,

Secretaris.
Kantoor van den Afdeelingsraad,

Robertson, 10 April 18UO.

D~ïL 60. •

BLRGHE.:~SDU P. Kennisgeving,
DE! nr.J. t. HN DER BEVER is

I '
.! ll::..:t:steld als Agentivoor de

I- .1)1·'/...(1U;; en Volk,,*-ielld en
;, l 1 .. 1. Tiid-chri]: te Hurgbers-
,< ';, [I I,L,ats nm den ijeer J. J.
.\!llli.\[, v..11 daar vertrokken.~.

!

1,8.D."
Montagu Raad tan Beheer-Dorp • Akte

No. ~9 rall 1881.. ,

)" •

IlIChen le
Il '!lOnit
Do

JCl b rste klas J onge ~zels, 2
III :3jaren oud. ~

[I l;l'dl'essee.nle Rij- e~ Trek-
paarden, :

;,

Cp Vrijdag,. 18 ~ezer,
Z-\L de Underget~ekend~ publiek

Jc'<D verkoepen te .KLAfMUTS,
bl Yl L~l melde Ezels en Paarden door
bnzdr uitgezocht in het: distrikt
llbUt!illl. Zij zijn een ijrachtige
:n,t·j', ZiJD in goede conditie.groot en
~;dk en geschikt voor dad;elijk ge-
bruik, i

GEORGE A. L~UW.
Paarl, 8 April 1890.. ! ,
liJ:: VILLlERR, FAl'RE;& Co.,

Afslagers. .

u AFRI·
~O."

I Keel.
I.

--------'- _.
NOTICE.

Mbntagu Board Manage·ment...;...Vil/Gg,
~rt No. 29 (Jf 1881.

NOTICE i~ hereby given~, t.b~t at
a MeetlDg of tbe DIVl.SlOn~

Council ut Robertson, duly convened
and held on the 8th Instant; a Rate
of ~d.Uile llalfPenny ill the Po'U1lq,
Sterluu), was Assessed upon all Im-
tnoveable Property liable thereto,
situated in the proclaimed limits of
the Village of .Montagu, Division of
Robertson, for the purpose of the
Hoard of Management, lif the Village
of Montagu aforesaid for the year
lb9C', and that the said ~te will
become due and payable 'at the
Office of Mr. W. J. OREGAN. 'at .Mon~
tagu, on the !36th day of May 1890

By order,
. G. W. BORCHERDS,

Secretary.
Divisional Council Office, ~ .

Robertson, 10 April 1890.

Afdeelingsraad van
. Robertson. ;
Heffing eener Belasting.

'IT ENNIS wordt mits dese ge~
A ven in termen van Akte No.
40, van 1889, dat op eene Vergad~
riDg van den Afdeelingsra.ad v~
Robertson, behoorlijk te zamen g~
roepen en gehouden op den 8aten
dezer, een Belasting van id. lJri:e
Achtste van een Penny in het Pon(/,
Sterling geheven werd op alle be-
laatbare Eigendommen in dese .A.f~
deeling daaraan onderhevig, de eene
half van zoodanige Belaaring te
worden gebruikt voor Hoofdweg, eb
de andere half Voor Takweg doel-
einden, en dat gemelde ~ela.sting
vervalt, en betaalbaar zal zijn b~j
het Kantoor van den 8ecr~taris op
den 25sten Mei 1890.

Op last,

G. W. BORCHERPS,
'Secretaris.

.Kantoor van den Afdeelingsraad,
Robertson, 10 April 189(),

10 EU'ste KlcisSQ Gcd*esseer-
de Ezels

6 11ij en Trekpaarden;

OP VRIJD..$,G,
lb APHIL .A~.NSTI,

ZrLLEN opgewelde E71ELS en
l'AAIW:EN, die de 4<illllacht

vau KUl 'pers wd waard zijnl publiek
ve rk ucl.t wortien aan KL..~PMUTS
STATIE, '

J C. WAHL, ;C. ZO.

1'"arl, 1 'ï A rril 1890.

J. :::.•\i AJCql &: Co., Ai)lagers.

, "
Clo.s..

nOTER.
~

(

30 Kisten HEIJ}IA~'~ Keu-
.rigste Kwaliteit Copen-

hag-t'll ButeI', in 14 en] 28 lb.
Llik keu. ,

EATON,ROBINSi CO.
-- --.-----------------i----

IL tlfl: Boedel van wijlcri PHILIP
TU.EOvURlS KLE1NSCHMlIDT.

iA L deguJen 'die iets te ~ordereD
lubben (Jf verschuldigd zijn

aan L()'i'tugumlden Boedel] gelieve
l.trnr.e rthlJingen in te zenden of
~e \,.IJOlIl tt n .Kantore ivan den
Ul:Utq..:t:tt'tkende, binnen ¥es We-
:,u, v.ur of lieden. IJl.

.. JJ .&MlLE li. 'iAN NOOJU)EN,
Executeur Datief.

Ka.aPiltad, Il April 189ci ~.
i

G ETHOGW jl, IDet ~peciald Licenti6'
. tt, :--t£'11PDboBch,door 4en Vader

V.lit; d(>D HllJIJt?WJID.· op 8 dez~r, D. A.
A. I'ALW, DH·t JEANETT~ ELIZA.
hl TH, derde lJochter van de~ WelEd.
1:~n \\, L \Y£:InZEL. ;,

Divisional Council
of Robertson.

.r-----.-

I ~ r.TkOUWD, IDet Specialej Lio~ntie,
\.J te PhiladelphiII, op 8 d~er, door
l;f:l ,\\'"l~erw. heer BOTHA, A.!JJRIAAN'
JALUl;C.:-i, 3du Zoon van "'iJlen deD
~t'!:'r .L J. LUC\V, KlJlper8k:~I, Dur-
Gas, tllH r.;:'\(jr..LA MAGVALENA
t l",~.LJl-:HlKA, 3de Dochter v~n mej. de
~fauwt.' H. J. ,Ali DiK ~pd~J. Phila-
Gc t Loa. :
~·51 • '.. . 1 . ,I 1\ [. {Lr.l)J.o.N, fte M8IIDe8~ury, "aar
\J LIJ hetl._~bruiktej l.JA VLD
,.1., t1.\.\.\ ~S [~L, ond.s~ en teer-
"~o. 'lL' Zoon "liD den h~er .B. J.
:, \ .'A;, van Tulbag? Dle~ betreurd
·""r l ,Le Uuders en Jo 8IDlhe. i

•I

,licit,

I,

hrtl.l, Jr
DOODBERIG't.

A A\ I 'illilie en Vrienden word. bekend ge·
. :,........t. dat bet den Heer va4 Hemel en
'-,.:', : dllu'gd beeft, mij door !den wreden
~ .' .. L:rulktn, op ~ April, mIIjn l&er be-
~. _.. '. bt~enoote MARIA ~OAR.ETHA
, ..L" l.~, get..oren S:;IJlI.&S, lnjden ouder,
• r:: " .,. ,,' ehte 2~ j&&l en 4 m&&4den, Da een
>l:~;;\ ... l Iljden "lW 7 m&ADden. lHare IOD il

':;,:",~""o ,,18 bet nog dag '11'&8. nOt! bitw dit
.""'.' U.Lr <erlie. moge a.ijn~' il ik Gode
'.'''L ," ie band kUMlen die bet &AD hoeft.

, ~e t:eere, lil; doet wat &0 . i. in L.ijne
I. tal wel tot b&&J' g.a.n [maar lij aal

, L, .,; "ederkomen, 'II'&Ot lij ~&f getuige-
al L) Je ~euwige ruste ill i+gega&D die
.: :: , ,cr UodB Tulk.. ~
,,;., 'reol( ik mijn hartelijk$! d&ni. we

~ ..... ~LeLlHrw&nt.eD, Triend~ eD men-
~n doe bur 100 trQU'II' hebben geholpen

e.tltie hue 1&&1.I1edagm. !
A. O. O~I,I.lEBS.

~~ fM:~d, 6 a.,ril18iO. 1
I,

• I

'.,

r.

KOM EN ZIE II

OP

WOENSDAG,
28 APRIL ·1890,

Te XEEROK, OUDhaaY
Rivier" CJlanwtllfam.·

DEOnd~r~teekeDde, gelaat doQr
den! Executeur TestameDtair

in den Boedel ván wijlen WILB;IL'
MIlU E. 'P•. BURG.a, sal publiek
verkoope~ :-

40 Aanleelbeesten, '1 JL,nie' met
Veulen, 100 Schapen en BoJU;eQ,
10 Varkens, 1Wagen, 1Span Iuk-
ken, ens., 4 Vaten, 6 Kudden Boo-
nen, 10 Mudden Koorn, 20 Kud4eo
Bog, 1 Lot Huisraad, Boerderijge-
reedschap Van alle soorten, ens,

P I. RETIEF,
Af8la.ger.

I----_----- ;

el Jakririert lf~"lil,Pr""I1',~
,
r

;" DROOGEVOETSFONTm "1 . , : ~

Illuur van Fraserburg, groot., 7,979 :Morgen, 16,968\ AkkerS.
, ~ i

E~ van de beste e~ meest g~Ql~kelijk g~legen Eeu!V4t~urend Erf-
:~cht Plaatsen, ID de nabijheid van F~rburg. B~t overvloed

van ,W;later van twee ruime Dammen, buiten natuurlijk~ Fonteinen.
Verscijt:idene uitgebreide. van Klippen gebouwde Kampen, ""jn bijzonder.
ges<fu' t voor Levende Have van eeuig soort, !terwijl voldoeede goed be-
wa . Tuin en Bouwgrond in de nabijheid van de Woonstéde ligt.

t Huis en de Gebouwen zijn in goeden staat en voldoende voor
t noodig is om voordeelig te Boeren. . ,

,Ot Eigendom is nu verhuurd voor drie jaren, onderh~vig aan drie
maand in kennisgeving. . , :

Vendu-Kantoor,
Piquetberg, 12 April 1890.

aaaaO! a.&DO! Iu.DO!
Groote vermlnderh:la In

. Prijzen. ~ ----~----------
. MA I.lfESBUBY

Execulteurskamer...
DE Ond~rgeteekenden wenIOb.

hunne Klanten, Buiteamenden
en anderen te berigten da11!zi iD
voorraad hebben en nog Jb
landen, de beate qualiuuten . 0,
die zij ten hoogtte kunnen aanhev.
len, en gedetermineerd zijnde tegen
zulke vel1Dinderde prijsen te v~
koopen, dat een ieder nu in staat
zal wesen groote kwantiteiten m~
den aanstaanden Ploegtijd in dell
Grond te brengen.

Komt met en overtuigt u
,zelven. '
t

GEBROEDEBB STEPHAN.
Guano Departement,

42 Waterb.ntltraat, Kaat-tacI.

;. 1, u

D1!l Executeuren del BoedelS- van
: wijlenl den heer AD:au.lN

Sre~ he~ben den OndergeteEjken-
de met de adminiJtra.tie dea Boedels
belas~, en ZUllen onder zijn beheer
publi,ek d~~ verkoopen,

OP DONDERDAG,
24 ~RIL AANST.;

.Ml~ Baten tot - dezen Boedel
behoorende, bestaande in,, '

HEt VABTGOED.
l. .De Plaats 'c Waterval" troe-

;; '''.ger iedeel~ van de Plaate "Oran-
gene;" in ilijn geheel groot, 276
morpo, waarvan 160 ,morgen uit-
gezoqhte Betarond iJ, gelegen: aan
de paardeberg, in de Afdee1in~ van
M~elbury~ o .

; D~ Gebou~en op de Plaat.. aan-
wesig lijn vooreerat een groot Woon-
huia,i beva~de 9 Vertrekken" een
andet Ge~uw, bevattende :Stal,
W"nhuia ,en Buitenkamer .. een
seer 19erit1lijke Kelder, een W.ter-
molen in goede werkende orde. :
E$ ander W oonhuis, beva~nde

7 Ve1trekkep, allee. in goede •orde
gebtigt. : •
né. Grond is beplant met 60,000

WijqgaardltPkken, eeue menigte
Vrudhtboollum 'Van allerlei 1I9Ort.
SOOiJ8 LemQenen, Appels, Kaatan~
jet, ll'eeren, Wijgen, Abrikozen, aL,
en Whalve een Stroom Water, ~zijD
er nQ~ v~eidene ataDdhoudende
Fon~lD. au<nwelig. . \

~l~ Een S~ Gronds in de nabij-
held 'van' opgemelde Plaat. gelegen,
60 Dlorgen groot, beplant met 2q,OOO
Wij$gaardatokken,· allerlei Vrioht-
booDi.en,. en ~.n J,ons Denneabeseh,
bevatt:ende zeer goed ~dhou~ende
FonqriDen. , \j

H~t is over en . over bekend dat
bov$gemelde Plaats eene der vruoht-
b~ en IJooiate iJ aan deze ~jde
van ~e Paartleberg. .

Uefhebbel-s die iets gOedI Willen
heb~ lUll~n wel doen VaD ,dese
geJ.eS'ellheid gebruik te maken. ~

i LO~ GOEDEB.EN. 'i'

8 i Stuhaten vsn 6 Legge~. 8
Kaj~oo~n Kuipen van 6 ;lLeg-
gen,; 8 Leggen, S Hal,e Leggen, 1
Trap- met Qnderbalie, Bok en toe-
behoOreD, 1 Brandewijnuetel. 1
Bozi5nenket4, Emmers, Trec[tera,
Kelder Trap~ Ladders, Gereedsclulp,
en wat verder zal aangeboden, wor-
den.;

'~'Q,UA AIPUTS,"
In het eldkornetschap Zalft-ivier, groot 8,49~ :MorgeD, 16,Q96 Akkers.

'le leer aantrekkelijke Plaats voor den !8chaapboer, liJgende ten
noorde' van de .Karreebert$e~, w~ d~.Gro~ trapsgewii~ neder h..,lt
naal1 d goed bekende ZakriVler, biedt bijsondare voordeelenveor het Gm-
sen 'VII. groote Kuddoo aan. :. i
. ,H~zit twee D~en met. F~nteinen en !W,ater~oor v~~ Schapen •
De W'Etede en Buitengebouwen, alho~wellt1ew, IlJn gé8Chikt voor de
vereise ten van het uistnkt. .' il' Br

])/ aard v~~ den Grond, biedt voor ee~ 9ndernemende~ man OD~ ~'
wone aemtJdtelijk.heden aan, \ oor. de ontwikkeling van w~ter,oorraad lieu
door h;t maken vau Putten of door Artesian Boren, Het f)::it, dat het : lOO&oIIIr ...

~gr~:ra.de ~elldom. ,D.itt hurg geleden. dodr den Eigell~ verkregen ~jl
IS ge.~...w rden...met. het doeleinde v~. r...W eideve~, , Vtlrmeerderl. '.do waardevan u. uaaiputs, als eene be!egglD,g. ! !

. or bijsonderheden, doe aanzoek bij den Wel-Ed. hee,-EclUUBD'l',
Fras urg, of bij den t:4ecretaris Equitable Zee en Brand A.s8urantie
.M.aa: , ppij (Beperkt), Kaapetad, ,'1

1 ',

BENOODIGD
IN de 2de Klas Distrikts Kost-

school te Goedverwacht, Diat.
Tarkastad, een Hulp Onderwijzeres,
de ondergeteekende verwacht aab,-
zoeken met ~oede getui,lechrifteQ,
van bekwaamheid en goed zedelijk
gedrag, niet later dan 1 Mei 1890.
Moet vooral bekwaam Wtlen On-
derwijs te geven in MUlit'k, Zingen!..
Handwerk en Teekenen. 8alaris £6ti
pe.~jaar, met £ó reis.kosten. Lo«i.,
vn). Werk te beginnen 12 lLtt
1890.

W.I. I. vu HEERDEN,
See. Bch. Com.

Goedverwacht, Dist. Tarbetad,
4 April 1890. '

,
Kenn~eving No. 11 van 1890.

Kaapsche Gouvernements Spoorl,vegen.
l' ' ! ; i

Vt1cht Op Goo,ddelverif ~erie.
.! " --~~I

i l~.!

17'E~lS wordt hierbij gegeven, dat, op i en .J?a den. I E~B8T~
A' AANSTAANDE, de Vracht op Goud¥venJ :Machi$ene voonut
moet tietoald worden bij de Verllending88tati~ !. P ti,

i C. B.! ELLIOTT, ;
, .Ailgemeene Beet/purder.
: ~ i

..lQl.ntoor van den Algemeenen Bestuurder! van SpoorweF,
IKaapatad, llllaa.rt 1890. i' :
I I

Bazaar Ned. Ger.
Kerk.

, .

PI~~eWijO EIj·_;_er_e_D__I, _'_1"_' It+-: ewIJo EUereD !
! i'

J, C. SORROEDERI at Cq.,
.BEB~ENo.~tva~~n en bieden tS'lltoop in *t ~oet. en ~, Versche'

, PIkkeWIJn El)eren, ,eJ,aoek" tDgemiakt&.i Visch lO 2, ~ en 28 lb.
'Blikk~, Snoek, H~rdér, M08be.Dker, .Ma.kt8eI. Pekelaar, i Gedroogde
Snoek len BokkoIll8,'~ hunne Viich en ProdPkten Pakhuiz4m •

.J I:
DPkweg, Hoek van de A~derleystraat.

,,~
; . i

O~a t,.ot ht-t Oog behooreDd Departeme~t, heeft laats~ een groot
: d~l~van Ol z~,bijzoodere attentie f!ehad~ Bij nieuwe :aal k~~s~n

hebbe~ WIj zulke. blJd~agen tot onzen voo~ ofltv~ge~, pa.t Wl) dIen
in iede,r opzigt kl,mple,! kunnell nOt:meo, bljzonderhJk lO ~e volgeDde
lij"eu!- . I . , .

:Qo~glaZeo eD Rrilh'n, SWerf; Nickd, VeJjgulden en we~~lijk Gou~
den n~ruituur met PariJsche GlazdU van de hoo~.te voltooUmg of met
e(.'hte ~uck CJij8ta,l~n (PeIJblet!), etlU OL..s, ge~ikt voor het jlndividueele
Oog: ~p Wt'wll!;Chdppt:lijke Be~ill&l~~, maf ee~ ~hoor;jk passend
Garul~uur is een groot. voordeel voor ltlder~D .~J~ lijdend 118 aan kort
zichti~h~id ol zwakht:ld va.n dtl Dogen, e,n W~J, zIJn lU&taat olf onze klan·
disieia Fet d. zeIve te vourZIen, '. i .;

rregen matige Prijzen, in het f v J'oot en ~ein.

j ...'D. TUlES! & do.,
: .86 Langstraat, 'na.bij de Tram .8t&tl~.
j l

DE Jaarlijk.ache Basaar tot hulf.:
van het Fonds van de Ho-

landsch Gereformeerde Kerk ~
Kaapstad, ml gehouden worden op
VRIJDAG, 18 APRIL, in de
Masonic Hall, Loge de Goede HOOH,
St. Ian- en Bouquetetraten •.Deuren
open te 1Q.80 dea voormidda.ga ep
te 6.30 de. namiddaga.

Entree. vrij gedurende den dag,
en Een 8hi1.liDg in den avond. i

De Kaap.tadsche Amateur Ban~
heeft vriendelijk toegestemd, oIh
eene &leetie nn M:uiek gedurende
den avond uit te voeren.

i
I
I

B. WETHMAR"
, 8ecreta.ris .

M,.lmesb~, 2 Aprilll!S90 ••
I· ~ tf

Dt1 liHf"nt ". 8. JlAlU..IB 4' Co.,
. . : AfuGger •• '.

f .
• ,Ot DKOOPt; KU.EREN
, J ju te krlj8eD, docb ... r ill
pak i te bekqmeD f Oa DMr
TTnJLD, B,~t..."t, Boc-k van I

m",)ttet,aat, ,,10&1' Pakkt!n Kleer ..n,'
den, !Stevele, Goadea ..n Zilv"ren
lop, ja ftD .U.,. te klijgPD le. ,
.,11-9 ""ga""~

n~ Homreopatische I Huis,,*end
i. ·DOO. '

DU.., ,
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Om hoogtij of l&ll.gt'J LIP de enderstaande
plur.een te bekomen, trekt ljDen af', ot vvelj;t men
biJ den U)U w&Ilneer bec ~"O!(tlJ ct I~ul In
1.ftID ... J 18, d~ l)'deH\a.4Tlde rtldpeO~e'd ~ I
~~~W~~~~. I

II m
D~I"Il'l ..I-Ul ,Ot'g ) IJ 0 57
~~I 1 W
'{,wIe" 1 10
,nysn~" 0 18
~I(D n-! ..·.l" 0 ,
'"rt "Iollo'b " 0 li
Oost Londen " 1 6
I\lcoat.a&J" I !ltl
MO_MI b .... 1 0 &0
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ha Lr tt ~f'n " Bl n- .. r he l haar
drr j: Iu n \t r wc Ikt {( gril'
wer lt l rt ne t hij de L ngin{ e e ~
klt-Ir nl WId li I ru~ I u bev or
de-rt h ij ee n lltU"tn ,n\\t~lltri" Tl Ir rl \\ uer O( k. ~t brulkt
, rJr tilt vv r 11 UH \tr!!tt'T
kt r l! u u u..: rv uU..:D. c. U wurl1t
tt:r:'!tuoJ

De Favonet

• (11R£I\lU·1Pr()Olt

Dr J C AYER &: CO Lo.ell Haas U S .L
Ur lt Li li lh:dJc.JQllAJldcl.u.rJ.

2I;__LS,'
r

I '"tbe

t
( 'C~~LE U PILLS

fR_E FRO)"I j\tERCURV

C}CKLE ~ PILLS
FOR D,ll!

( 'DCKLE SPILLS
FOR INDIGf- "TIQN

( 'J=K~E S PI~LS
, FOR HEARTBURN



<I I

Gladstonietilche n'U'DWO_1

winning.

oproer gestUd ;
Keizers aan tafel.

NEDERLAND.
I
I

• ~H "H.O. Cvrrefo..a.mt. J

"
RI' ..~l& +--1)1:1

LJ'" '1l r ~ \\
:\! I ~+l ~l

HOOG GEREGTSHOP.-(f'oor Rtgi.r BucM"rm).

I, I
I
I -",

ZATlJRDAG, 12 APRIL 1890.

10 April 1890.

--PIETERMARITZBURG, 14
Een paaaagiel'ltrein, ;eenige mijlen
hier, WILl op het pqnt van te
gelukken doordat eeh gekleurde
steenen op een kromQlmg plaatste.
koelie vrouw gaf delt lpoorwachter,

. een koelie, hier berigt van, en de
"wam net bij tijda om het gevaar
te weren. De N die ook de
met steenen had kreeg' .

pak alaag!

Wer nlm, dan dat iD d.
d• .,.jaarJ,ijboh .... vp<ieriDt
"OrdezJ.

UNIONDALE.
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s If) 0 tot
• 10 0 tot
2 to 0 tot
3 16 0 tot

8 0o 10
a 0
~ 16

TBDYu.
0_, JOede £8 tot £8 10..
Bul., groot. 12.. to•. 14..
Eael .. klein. £6. .
De voor.aad van aangebodene produkten lP"

dUTllllde I'd we. Jr w.. voldoende om bijn.,.e
veraudering in de prijÁII te doen oDt.taan. i

Goed wit mieli"meel ia OOI ech~; Ifer
beperkte yoorraad ,..0 d.D YOrigen oog,t. iD
banden, en weinig komt aan. Groote "'od~·
PB mieliu l_meo aan ,edurend. d•• "k,' ,~~~~==~:doch nrkoop8l1 h ,,,den CH. tenac, iD de .....

o wacbtiD, ftD hoopre prijMIl te krij •• Io JWrerkOOrn.u _ \'olop, en luc iD prij .. QO-I
o a-ift boereomeel werd iD kwantiteit -.ng.boelQ -, en ia iett geduld; goed tuUt _I. i.
o 'meer Yolop, dooh 1'aat iD ~j.. Volop~, I
~ 'IrUrI4lhijolijk doordien mi ..l!eI ~. lijp;

.... ewig eerate klM kaf .ordt a.~.
c. 8..1'IIr k'''lJl lit ch • lu khiue kll' ..DIiI~lt.a 'l'cjor
o ID ilY .. t iD prij. vvlg"ul DOt6rilJg.oo. ,Voer! i.
o IOhaallch, eli Vlij.eo rjj.~n. i
6 Audappelc n zijn' volop; goede k~ali~it

.oade prijieo. Boter nog .·er volop. ,EijenD ~roa.ilol1M
6 lijn achaarach eo laaI! goed van de haDd ,~ BIleulliatlU.
6 Ploimvee meer volop en goedkooper. VrUC!h.
o llIII eD ,roeDteD volop en lloedkooP' L..,_.
6 Ba... : GefoDYfratldering in prijs. .
6 . .' .._...__
6
o
o
o
6
o
o
o
o
o
o
o
6

I

lHANDEL EN NJJVER-
HEID.

1'aD katoenll&&d mo' ..,." ... er
miot ..fIe.i I!appill:'voedMl, tran .. ou. w.. tee ... 1Dtd8.

Men lelt dat bomlerd kocbt werd t.w."4- per 111;, en
'wUken dat .ij geeD ...u"D tell'pn 7111. per Ib.
Het middel biertegen is VOO&L8TRUlIlVUB.Elf._0p de
lammeren te dippen. wa8 d~M weck eeue ordinaire yelrk00l-llllr. De
t iHel besie voeder ..oor jen is Ilaliaans~h verkoopiDg WIl .;)fIr .uo 1'OOriien, "'4 prijl"n
ro@:grÁ8, dat snel ~oeit het afM;8jtla&dd i., heencbten Tut. volgeD' note~l. ,
en w~ de lammereD meê klaar komeb. l TOO.I.LIITBtlI8vm1J\D.
I,aat meD lammeren jDkoe~en en ~Ddllr Maandag Dingldag en Woea~"-;' 8 11111 April
droog, ..oeder eten, snel In bet '. _.;
vl~ terwijl hUD I ollhrikieh, (pau ... p.a L•• )-

lIOOd&& bet dier tegeli nt wordt. WITH prima, (SDp) £20 0 0 tot £:iJ lO
Qu.ibell'l lam men oer veel waard, o~ 11 0 0 tot UI 0
dav bet boedanijtbeden die leer meêwer- " "rite 1 10 ' 0 tot II 10
ken &ot het groeijen ..an "1-eescb en been, eo .. tweede 6 10 0 tot ~ 10
'I'fOegen wudom be..orderen.: .. derde 3 16 0 to. • U
'.In de Koloniun words cf de ooijen, ala lij Io1erieure ell ptipte 2 0 0 toi 3 ()
lammeren, in bet g.beel 1I:1Ilenacbt ge8l~D. WU71U, witte en
mll8r meu ple"Kt v erVuer OVl{r de .chappoweiden Iicht« super
tij·j,.n~ het laurme rsai zoeu [ooveel mogeliji te tw .... ,t" .•
beletten. i " derde

AI ... Je lamineren br·"in4rn te jUa.eo, ~e· donkere ..
beurt htt di i< .... ijl. dat do "eide volstre.ki met i Il f "rieaIe
~ovr hen deultt- Hun vrrieringsorgaDen lijn -gei ipte ..•
teedee, en vreten lij dus grJf yoeder, in «roote Fancy byooks
hoeveelbei d, dan krij!(en 4i slechte epijaver· I:h.uJlT, witte ..
ten nIC, buikloop enl. Die ~alen sijn trouwen. lichte
ook bet lteV(Jli!: un le' vettf> melk der ooijen .. dou kere
Krijgen lij buikloop, dan mtet moo bun reedsel ZW.U&T•• langt! ..
..eranderen , eo hu" I.,''libems lammervoer. met ,. lang. middel.
wat kriJ t of bloem van Iwav.l, jl;even. .. middelmatig

Bij bet spenen der lamm,ren moet men ..eel kort~ midd .. I,
beboedaaamhei cl en lorll; &an!weDd8ll. liet biste " laD~. this! .
is om ooijen en lammer ..n ~lDeD op een weide " korte !lQ8 .
te l'Mten die voor Iammesen deugt, b. v. een V.u.I, lauge . ..
oude 'gras weide of een tweede gell'u van afge .. lange middel..
maaide klaver; want, i, de ;weide te weelderig. .. korte do,
dn krijgeu lij buikloop, $ dit .al ook het .. l~!lge fio••
jl:eval si jn als men le op ~eo weide let waar .. korte !loM
alicl in het laad i8. Dan ipoet men de ooijen 8:U.DON ..... witte ...
nn de lammeren wegnemeD en een eind ver' el' " Iiohte ..•
.-an plaatsen, soodaz lij eri de tammeren el· dODker
kander niet hocren kunnen, iD men moet le en kpiken. 0 1 6 tot 0 6 0
op een karige hooge ....eid- pl~tsen, seodat haar
melk 111;&1101opdroegen. Il et ' is v~ belang om
d. oorjen na te gaan om8tree~ don tweeden dag

. dal lij van de Ia.mmereo lt•• ebeiden lijn, en om
die welker uijere jtcn'olle(l lijn eveDtjes te
melken; en dit behoor t up 4en derden dag h-er
bul j te ....orden. Een lUeeJ! afdoend onderaqek
moet dan op d- n vijlden dag piut! hebben.
Het ia aen leer goed plan otn in het veld waar
de lammeren lijn, eenige h)r.melff of ooijen die
niet gelammerd hebben te ;plaat8en, want die
leeren de lI;espeende lammeren boe; lij bun voed.
•el moeten kie.en.. (

Ih! lammeren moeleo m1~ de :ooijen gedipt
worden eer meD &e~peent, dAar aij dan looveel
oie. lijden, eD het dippeD :!lpoediger vergeten
dan al~ men dit o&laat tot li~ lI;e~peend .ijD.

Hilt plan Yan eommige $chapenfollertl om
Yl'oege I.loIl1meren ~oor de Lilndeneclle mllrh te
kwee,eD, komt hierop noder\dat meD de ooijeD
op een tijd laat ,,'.ren dat zil,joet met S~ Mi·
obiel aan bet lammeren gat-n. De lammeren
wordell dan van Je ooijen g~~heiden eD in eeD
Icbuur geplaat!t, terwij I d~ ooijen driem&&l
daaga el' bij gebragt ....orden pm le te .0geD, iet~
w&&noor men le soa kort m<Jgelijk blijven l&&~
De ooijen krijgeu lijnkoekeD, ihaver, hooi en het
bee'e 'veder te vrelen. Ooi, de lammereD laat
men "O~g aemeleD, gepelde ihaver en.. vreteD.
. Nadat de eersle partij lamm.~ lIa.u d~ markt
.ijn w~gll;r8tuurd, laat meD: de ooijen met de
reet der l..mmeren weideo. "

Deo ram moet men met .~rg uitaielen, niet
op deD prij! maar op lijn lloedl\Dillheden let·
teDde. Zie bem na in alle~ deele; koop geen
goedkoop eo al.elig bastêrt!Qrodu"~ !Jenk er
&AD dat 100 ale de vader ie :'00 i' de lOOD, en
das hij je boeIe kudde kaD; ,beder'nn. Koop
hem van een fukker v dOO ondeo-..indlDII; eD Daam.
Bij moel 10DJer fout eD .doder jel8 zijD wat
hem unt.!iert; ....ant al het verkeerde en leeliJke
d&t iD hem te vindeD is lal :Iieh, du~"el bij de
lammeren t"OOtn, vooral het ~iterliik, de aleur,
de wol, de lJeen,deren enl., ;rant hierin lijken
de lÁmmereo veel meer op linn vader dan op
hun wooder. eli' ram moet éeD ,olkomen goed
exemplaar lijn ~an hel ru waiar bij lue behoort,
en die bijlODde,*eden die iij In uw kudde mist,
moeten in bem duidelijk eD ~ hQ<lgemale ge-
lien worden. Hij moet geao¥, sterk eD leYeD'
dig lijn, met tijn ,el, .ondor lIlenigte van gl'QY6
"ol, eD breed en rODd van :geatalte. De rug
moet ..ooral tij de .choudera ,breed lijD-want
dil ie iete ...at bij feel ~ehapeh gem iet wordt,-

. en bedekt met ..aat maar niet le bard eD eeDige.
line .-eerkrllohtig 'leeech, nillt met louter Yet,
achooD eommigen beweren dat 'een dier waar het
nc overal te "JodeD ie verkieatijk i8, omdat men
weet dat 100 iets nooit bij ~eD s}eeht 80haap
mogelijk ie. }laar ,et rust <iJl spiereD , eD al!!
een dier veel ~pieren heeft, ~ iomt het ..el
,an zelf. EeD diepe bont, bfeed van ondereD,
lIloet meD daarom verkieaeD !omdal de 8lagter
er altijd naar kijkt om het gewig; er naar te
.chatteD. !Je ram moet '00 geboowd lijD dat
het hem Diet &aD ru.imte ontbreek t om voeder
te bergen, en eel\- fiiDken gang; hebb'n, met sijD
pooten ten minstE) les duim u.i~eD ale zij eYen-
wijdig staan. De kop moet ,,",ooi gevormd ell
eeniguin8 breed sijn en de oogeD 'Yol eD uit-
staandi, met ~n oitdrukkiJjg van bedaarde
leYelldi~heid. Ooren klein; :op de kale lig.
chaam!!deelen- geaigt, oor en eb pooteD,-moet,
lOt welk r&il bet dier ook behdoreD llIoge, fijDe
wol of haar zitten, Ook de k~ur ia van groot
belang, maar dese ver~~hilt;Daar de l'1I8teo.
Verder moeten de hoedan;jl.hehn viw deD rlLL.i
100 lijn dat de kudde er geh~dheid aan uDt-
leent.. .Follen ma,ten er' ol! letteD om hun
rammen niet te veel met "e~ op te stoppen.
Dieren die men mooi vet mal.un deogen Diec
..oor aa.nteelrammeD, omdal iij te vet en te
traag lijn. Er is eeD groot '!fers~hil tU8schcn
jI:Oed .. neder eD .-etma.iing, e!! biel' moet de
taller op letten als bij goed en~e.ond ,ee wil. PRODUKTE~MARKT TE KIMBEBT"fiY.
!:.. Een goed gevoedtl ram van irie of ,ier jaar
ie genoeg voor .eslig of t&ehtik ooijeD, of lelfs D~ hoer James Lawrence berigt dato
meer, ale lI'eD hem ,an de kudae a.1b<)odt en de Aprll:- .
ooijen a10chts bij hem brengt ale dit Doodig ia. Aardappelen (beste) pllr :
Die lorg aal betalen ale men i~lbar-8 schapeD lak, 163 Ibs. . .•£0 15 0:" 1 li 0
beefê. Ba.-er is het beste gre.4n v~r aanteel· Amandelen, per lb.: 0 0 • - 0 ,Ó 8
rammeD 'an eenige 800rt, eD lI:o~ft mea een ram BOler (verscbe)... 0 0 9 - 0 t Il
hiel' flu" VBn, dan kan bij véel meer ooijen ,,(tweede)... 0 0 7 - 0 (J 9
bedieDen dan met ander gewoon;,oeder. ~Iorkl Boonen pe· lak, 203lbs. 0 I~ 0 - 0 17 0
men den ram met rood krijt, 'dan kao meD de EeDden ..• .. . .. 0 2 0 - 0 ~ 6
<'oor hem bedisndé ooijeD van dl! andere onder Eijf '01' per do.ijn. . .. 0 2 0 - 0 2' 9
Icheiden, eD dan moel men .ê uit de kudde Garef, per I&k, 150 Ibs .... 0 1. 0 - 0 ló: 0
nrwijderen. . Ha.-e.r per lak, 150 lbe. 0 19 0 _ 1 (); 0

Een .Fr&llache scbapenfokker,j .egt dat hij, Ham en Spek, per lb. 0 0 6' - 0 0: 9
dool' rammen iD de kracht hunDetjeugdi bij oude Havergerven, per loo Ibs. 0 lO 0 - 0 ll; 0
ooi;eD te .etten, 'Bteeda een 'grOOIe enDre. H 3.vergerveD, per baal 1 0 0 - 1 10 0
digbeid nuolammereD kreeg, t.erwijl als bij Hoenders, peutuk ... 0 1 6. - 0 li' 0
ooijeD in haar bloeijend~teD I.ett..ijd ,meI oo~ Kaf, pel' baal... . .. 0 12 0 - 0 18 0
oiet geheel ..01"'a8tl8O rammeD: liet pareD, de Kaf, per do. (O.V.S.) ... 0 10 0 - 0 a: 0
ooilamlQ8ren verreweg bet talrij~1 waren. K atferlr.oren (roode) per

K.rui81'lleD groote r&llSeD m~ kleinilre, dan .ak, "UO lhll. ... .. 0 12 0\ - 0 14: 0
moet men altijd rammen met al~ine ko-ppen en, Kaf'erkoren (witte) per
Toor bUD raa, klein van ligchaa41 kielen, want r.:llt: 0 14 O·- 0 16' 0
andere lIll men in deD lammqrtijd lieel wal Kalkoenen, 0 7 0' - 0 10' 0
ooijenverliezen. Lïtel'lleD moefen ateedB~er· Meel, tijneper lak 100 017 0;- 0 18 0
meden worden. ' Meel (Boer) (Ia.Cl,te ioren

ongezift) peraakZ03lb. I 12 0':- 1 16 0
Meal (Bo~') (harde koren

ongez'ft) ... 1 10 0.- 1 13 '0
&teel (' ....bte koreD &e-

.ifê) ... lij 0 - 1 18 0
Mee' (lae, e korIIII (ge-
.iftlupet.) ... 118 O.r- 2 0 0

Heel, sachle, IUp. ge.ifê
(0.V.8.) ... 2 0 0 -:I 2 0

Mielies (bjle) per lak ~O:l
Ibs. . .. 0 19

Mi· lies (gemellllie) 0 16
Mielies (brood).. 0 Ió
M.ieliemeel ("Itte) 1 6
Mieliemeel (gele) I •
Rolijnen, per i.ialje261b. 0 7
Strulse; jeren '" 0 0
Tabak, per lb. ... ... 0 0
Tarwe, per .. k ~03 Iba. 1 10
Uijen, per 1::'0lb.. .. 0 lo
Vrucbten gedroogde le-
êclaild ... . . 0 0 .:_ 0 0 9

WalDoten,perlb 00 '-0 0'6
Zemelen, per l&It 100 lb •. 0 6 6 - 0 7 ,3
Zaat, per lak ... .. 0 • 15 - 0 5 .0
Zweepstollu eik ... 0 3 0 - 0 8 0
Peren, per lOO ••• •.. 0 3 0 - 0 • 0
Appel. peT lOO .. : ••. 0 :l O;_ 0 • 0
Drui,en, per !D&lId ... 0 5 0 _ 0 6 '0

iLXVENDB HAVE.

I I~ 0 tot
• lO 0 tot
I a 0 toi
1 8 0 tot
o 18 0 tot
3 U 0 tot
:l 17' 6 tot
I 17.6tot
1 :J 6 tot
017 6 M
o 7 6 tot
li 0 Otot
1 7 6 tot
o 12 6 tot
o 16 0 tot
o 7 II tot
117 6tot
1 li 6 tot

2 ()
6 0
~ 0
;1 12
1 3
'6 10
3 7
2 7
1 12
1 :J
o 10
II 0
J 17
o 17
1 0
o IS
li 6
1 U

DE P A.ARLSOllB
B,.and ..4_13urantie en TrU8t JlaatlcAappi;

WESTELIJKE PROY. BAlK GEBOUWEN.

o 6 6
l

..
AJ.TJUlN Bm DOOR

,G. E. OOOK, OREIWIT,
KING WIl LLUI8 TOWN.

111 " lijD Dll Open 1'001 het
, van~.lan: DJD ~ te .koopen te _nwoft""n

al~eD goe!d 'g~gd Hout beUgen tot verllUl'Clllr4!m
kujD.nen uj met nrtrouwen elk artikel B&llbeveJea.
be"~den dat ..goede, artikelen aan dit • .IIILaI~J
wqr4en gekocht dan artikelen van miDd~

INette Wasoh tafel. :q:letLa.d~.en
1. Handdoeksporten .
I Aan clit Jlaguijn lIJ. ook worden ••U&.l'O&O.UI

.ót'teerden 'f~ Aardewerk, GlaIwer~ 9-*......11:
d~; in het kort elk .A.rti.kel benoodigd 1in een
tegen PrijZen lager dan die van ee.nig ~r RaOcltIlab.uiI

-l I

HUN VERTOOJiA~._~~ul'
000 VOETEN

-.,---
DIBE01'EUREN :

De W el- E dele beer B. P. DU PUllI., Vooni t " ;. ZUID-Al'BIIA.A.NBOBB q
De Wel-Edele heerea: :

P. J. Wuw.a, J. P. buo_, :KontnkUjke Kand181l1t.
J. P. K.alaL D. VILLI.... W. A. Jou .... r. i : i

De heeren Johan J&lIHIl eD 00. reTen de \'01- J. J. ALBa.toln, S. J. T4J' DD 8PUll, J ' .: ;~endeDo'erin&en "'. I D.m. 14April:~ L 4. J. B. D. VILLI"', ~ S.tlD Dil'Tour: .l)D'ig=~::lt:=tfT~D!II:r= J .
Alpino. 010 0 BRAND DEPARTE~. . 'ftD X_peW DUI' Loa_ ...
!:~~~We.t g ; ~ AANZOEKEN ..00. de Verselteriag Tan ~deren W~, te. UV ~ .
A.goOl Munro 0 :I 0 LOI- en Vaetgoed ter:n ..erli. of l:lhaa. ~boa., Madeira eD Pl;ymoa~ t-
AlbeD&, Woro~r ... 3 0 0 door ~ran~ lullen dagel.ij Oll*"'anpo 811. Pou. ~ en A..oea,Pon ~ ~p M-
Bl178 Skyt il li 0 1811 wtgereikt "orden op leer Toordeelict ter- p.aw. h.uobaQj_ :
:::,~e~ec. ~ : ~ men. TRUST DEPARTEMENT. tpri~~~-DRUMltO.ND OAST~, Kapt .
Hocha'. Re.t Il 6 0 Voor de Admioi.tratie er;t B~edderini ..aD .k, ei 7.-NORBA.H OABTI,B, Kapt. Ju
Balmoral~ 0 a 0 Boedele ,eo andor eigendom, ale E:leoute~, t hUI, . "
Oh, ..nd Saharban 6 0 0 0ur!t:tóreD1 Redderaan, Voogdm of Agdnten op Uei 21.-ROSLIN OASTLE, Rapt,:. 80.01
Omesu. iJ 12 0 de liDeraaJate ..oorwr.ardeo. ï
!Ju Pree. IJ li 6 BeleeniDnD &oegutaan op Eente VerbaDcl! .0...· .: ~
DriefoDtein' ... 0 2 0 'an V.. tgoed. ~llDij •. -R.M.S. GJ.RTH OA8TLl$, .IIo.apl.
Dllrban Roodepoort li 12 6 D'reote I.. -'1.. W .." ..A_. b" ! BBO£DI'OOT, ria .Had.ir.. :
George. Goolr ... 0 1 li ..oor

1
bllÏ~e:.°men ..... en 0,_ &,)II1II lllDij lS.-R.M.S. HAW ARDEN 04STLB,

Gold FleldAt ,;. a 16 0 J. I. Da VILLIERS, A.P.m., 811ON'-rI. ! Kapt. Dncu, na Madeira.. '
GeldenhIli. .....ij 1 0 0 I.. , ...

Gipa~o .... .Main Reel ~ ..~ : lalmelbW'.)' ExacuteW-IkamIPe. VlOg i~:''::&s.n..''''''''Ar.aoor
g~~:i:d W~') GoI4" : ~ : dij.n Brand AJllI1&DtI. laatlChappli~ ; PU, (Beperkt), _.~ j__

Do. Oopper ' I) 7' 60 [ftAtli"d bii Áeu tlGn Parl.mem ""'0. lO '.4M'J .Henry ~oure. i 10 '7 'l.I' ~ tlGn 1889."" ~

P &riu" h. ".. ol163 60 UN I' 0-'-"" LIN I to,'Hartbee't ('Dio.Q ... ~~ L!.o
Joh&Dne.burg Waterwor\'I Ó 11 0 Voor het admini8treren van Eigelld~m.men eD •. ' OVI'III''D''TU'D''E'" A TLDT.~ 81
J ohanDe.blll'g E.&atel... 0 11 0 Boedels, ala Executellren, Adiauu.tnteu-... '" .IIIAM a. ~ ......'

!Jo. Tram Ó 9 0 ren, VOQgdeD, Oar&teren en A.geQten til " _

KleinfonteiD 0 I' II beS yeraallll'8len .. an EigendoDUD8Il. . IUNION STOOKBOOTJIllT8CllAPPll
lUng SolomoD' Ilill. 00' ·3 00 DIREOTEUREN: ':, \ (BIPIRIT>.· :.' ! ..' '.DUlI 000. DU UJllq ..D! .UII....'ILA.Le~u"poor.. ... D WIEd. l! 'l . . ,

r::ir::::~~'i !':i" D~';~:~\:".....U.V.b~~x:r~~ ~ll.i:2ti~~i~'!k~.::~~!;.
ua. B10dit B ~ 3 0 Op'RP.B.usoK. ION' JJ' Aa°.uU4lD. Jr. -ria, lIaCleira, om CleG w.r.u. W... "'... .:....K aa. p.IWL .
!Jo. Deep Lnel ~ , e . TU. • • • 0&0.... B.... G ti t
Do. Oenhll.. 0: II 0 G. W. D. RUI'!'. A. W. Louw, ~ II..~~ UI .,..-".:tt: fteJl cOllDec e me
Do. W.. krD ... 0' 6 0 AUDITEUREN : .• , . j •

Mn OODeolidaaecl ... j 0:1~ 0 De WelEd. Heeren A. O. Koos en J. J. Ku..u.. .... . i .
M&.IDReef Ol II 0 De Direotduren ... rgaderen eiken DiDpcl.., 'I 1!l.B.-n:.c. ::m~IIbenI4 ba C1eD ~1:.. e.::a
Marai. Reef U: 1:1 0 \'oormlddaga, iD deo. Zomer ten II uur. ia clea VooB DGBLAND, ~ . wocdai:l, -.el. ~ ,
Me*ropoiilaoJ 1. ~ ~ Willter &eo 10 uur. ~TBENlAN, Kapt. Bunamu, 'l6iA.priJ. ~ aact.n -...a. ... ~, '
:~:~:nC;::rI*<*1 0 7 6 R. WlilTRIUR. a.-.PlL iij».lRTAB, Ka'" W.IT, 80 Ar'" .:
Mou Rote ... 1 0 0 .IWLUNIALl1l ~ABTAa, KaGlIt. Tu. .....

28
u,J.J~•.

Mou Bote IIIntDiiOD 0: , 6 WI8nameP .n T,u.tm t h pl' OOR. Kapt. UrJ'OI, __ ,:
Deep Le,~ ... O· , 0 _ la 10 ap J. ~ 'NIl de KaaUohapplj' •• oaI~ '''0lIl-
lIilulder', Fara 0 , II OPCnlBIGT DEN 31BTBN MÁ.A.BT la. Al 8OlJ"lJLUI.P1'05 __ tIjD. 'I'OOr
N.l)obe 0' 11 0 DlIBu.o, lIart .. de MDIrOmIt .... cl-.:i~la...... ". M. 019 0 KAPITAAL ~-. i
OOl~(Vi' ri'" 0°; ~ 0 B,LSLRVE FO'N"DS ... •• '£20,000 ~UaU.lBTJEIIIa&I' DrOIL.lN;>' lUI.

o. Mo a) ... o. = 0 -'lo... -... &36,618.., r ze. .... "'D, ...... Utctrel.lt, __
Soohged&o.hl IiJJttealiOD ... u II ~ n. 10 perM.. op ... Dia~lIei ..
Nauonal. •.. ,0 2 0 VOOR bet Admini8treren Tan Ei~nd(jDUDea ~ ,
Prin08e8le 0 '15 6 eD B0e4el. waartoe dezeln we'llg lal wor< kJ:tOUkKllRTIJJ:S voor Rl VDI I.,. ..
PaarlOphire 1 :10 0 deo. aang .. teld al!! Exeootenren, AdminilJtra&ea. Q8T _du ut,ereiki nor u terqnuilUaa
~~.Prpetoria 1 0 00 reo, Voogden. Oura"'ren, Truieei .. APIl. &eD. DIit. _ua'" per d. VaM. el'ucual4t ....... .,.
~, eaIt 0' I plf8*-IIoo_.:

'POOUX~berlei" 1 6 U nI&~ : • l- 'fraell* ol P.-r. dOl.ID ...... j ..... ,:~~r.:r~d J.;;t. ... ~ 1~ .~ Wel-Ed. heer E. LANDSBERG, VOQnUMr. Kt-....na u Maatlllaappij. AlWlrI.l7~"
S&anhopaa ... 2 16 0 ...,,~. i' ~!NBRIDGIiJ .. TBOB. K. J'ULLBB, l
S*eJ'DI 0 6 0 .. .. . • • • Alpm_ a..u.d. _ &aid ~.
S&are... ... 0 11 0 " " PAUL D. VILLIBR8.

Baliabury .. - ; '10 0 " " g. ~ ~~yu. n.... : 0'" POOM laoeT..thecln .... op te.uk .. aU
s.Ji.bufJ IiJxaeaaoa 0 11 0 " " . . . -'oUA4lJ, .. 1_ d ' T ......a 1'&lI W.. Bet ordt
rb ..uie... 0 11 0 " "J. a. HOFMEYR. '~:Werkt CWDeeJlWOll êr.' 'l'O~ de-4iepte iI,!lII:-ll:-..n.lld~Ul
Onitecl )laiD Beef 0 1'6 lJ £!1bInlt7Kg : , , JONES' ollliljma.~ ~op' ~ 9 !!..~ he Jlaclbilli.V...... ..." 0 3 De Wel·liJd. beer D. P. KRYNAUW. :;: tnIdtIa _ .._ _ _
Vn Rijn ., 0:8

6
6 " "T. A. J. LOUW, •• L.A. B:.f,..H EU K A. T.I Cft. -D, 0 -.,. .... iaIOnIáti 11:1 ..

W",,"al 0 6 Pereonen die ben weoachm aan te delleai '" ... •;:~t: ~t~ g ~"Ko:=tGt ~"_e: -= ~~-~; if' GrooSt Zmd Afrlkau .... Bt.td~ ,jta.EO· RGE... FIN DL',AWo~... 0 li 6 .cMpptj. -
Wor«*lilr.plo~. J :6 6 __ De Ineol .. entie-Tak lal beeiierd "brdm !

&'arkt &eer fiaauw. door den 8eoretaria, ..oor wieoa daden de..... PakhulZ· -...in 'van IJzerware"n
tobappiJ nrantwoordelijk aal lijn. : .I:J. ,

De Di.reoteuren komen elkao Dooderdae bijeea '
&ID 10 ure, "'. he. nrri~ Tan btaiped.... ""f.:'T' A.. A .P~T'.Il Xan*oor,-X ••• Geoouweo. '. Kilrkpleba.. ~ ~

.,tt!ij~;:;;;;. '. -W
PAARL.

OBI GOUD A.A.lfDBBLBN 1lA..BD'. O. JSAAGS GO.,

KSVRIEND".
fA

.lll1tee.1_JIlj( op dié. Blad ie iD. de 8114
de BUltenCllltrikteo a "

BET AALBAAB, .la
worciOn D1UE VOLLI

toePllQllden.

. TOOr het Blad Y~ te
drie maanciezl Toonil
hu TOOZ1leJnIlll.

Opgerigl rUn hlen October, 1813.

Jr A'PIT.AAL £20,000.
RESERVE FONDS ,'" 32,000.
VOORZIENINGS FONDS 3,000.

tot 92 Lang~markt8t t. Kaapstad.

bloed te .erdllailea &D eeII

i."aDdeD te prUlkeieD ..
1ICJ:1fIr1)111 iwften, DemeDd. ODMD'"

ook seer beiJMam be.o~du
uo.,r""IPl:llell~CI !FoorteekelleD. d. t'OOrlCliOpen

bij drukking op de bOrat,
haid, ea bij .,ater._'-

:D1li .. .-et:DlDl 'VOOrkomt.. .
iah"ol'd80 MDbe.ole~, rJamede

)lOf

(

Al
lf

\bl

.1
I

NomlD&al Kapitaal .
Op~$aald Kapitaal .
ReeenefolldJ

LoIIW,
8&igw.,.

• B. d, VWltr ..
OAIIU'.DUilLj' .. RepultUdu aDd ~

"'1lCJ 00...W&.
1. Kiohall,
'F, .Iilan..

I,
"1/

li~euwe
<,

J

of Noria

DIUOU17UlI' :1
Wel· Ed. hr. J. J. P~OOTOR.L. W. v., Voor

IIUer. :

£60,000
,30,000
28,000 i.meer ~ lIDpnarlijlrer 1'OOf ht' Boofd clua I'lLo" .... '1' IJj

ptOIldbeid op wijl Itel.. 1011' clua did" de OTTO .NnBBliCBG
aft . J,_.,

V

,.

r~t werden
;;pn yellen

jdJn in

~0ft8

IL,lOTVb,

0511eD, 6;O·lb. £8 tot £9.
O .. eD, 700. tot SUO lb. £9 tot £9 lo..
Koeij.o, .$0 Ib. .£4 10.. tot £6.'
Kalvert'D, ~6t.. tot ~ ..
V..rkel\', 3Oe. tot 36..
I..amm'lI, 80 Ib. 6e. tot 7.. 6d.
lWUla, 60 Ib. 11.. tot Ik
lUi*"'t dO l). ~ .. tot lW,

Mt
Tenders voor Huur van

Guano Eilanden.
AAN~ACHT ~ordt ~vestigd ·óp

n;tlJne ~eD.lllBgeVlIlg N 0, ~8,
gepub1100erd m de Gouvernemenit8
Gautte, No. 7,171 van dezen datum

L. MARQUARD,
Landmeter-Generaal.

Kantoor vao den Laudm.~.Geuraal,
x..p'~, 1.l1Mrt lWO, .

W.Al\t&
BURGSTRA'AT, .~ ....

LANDEN.~U

LEDEKlANTEN EN KA

JOHANNSRBt"lW. I 1 .APBl~-Io ~weerwil
no de YllllagiDg vaD b~t dl~Dto der B&Dk,
b de plaate.lijke marlrt niet ~ter. ,H~,1.D
.Mt! ID 19 gevaIll'1l eeD koop "Piloten, g"11:e-
reD iD 10.maar de prijleD waren b~.D in .lle 1"-
~ op twee Da, lager.Aurora Wti.t wer!lpo vel.
kocht voor li-. 9.l., Dreiful h. 9d~, E andalaa,rte
IL 91.,Oeld. Mains iI., HeDry ~ u~ Deep ~•.
6:1., Hpriot 351., Batat .. U •. 9i.pum~n 961,
!Het :25,., LUli1aagte United 1~" 31.! May,
li .. tit, May Deet>a 1;,. 31, .oote Cbri.ato
II. 91., Moa. Rote Extenmoo 3.. til., ,Nooit.
lUtm.ion oh, ti1., Prir:c .. _ l{U. :~d,.S.lii-
bury ExteDuoD 11., tlimweu ti0"1 Violet:iL 6d.

l'RODL'KTBNMARKT TE P. tuZABET£I

OClC;
TAn,

0;- 1 0
0-1 0 0
o :- il 19 ; 0
0-1 8 0
o~ 1 6 0
6-09.7
6 - 0 0 e
3 :- 0 0 3.
o ._ I 1:.1 0
o'-oa'o

y

WOI,.- Koopar. wlchteo voor b~t opeDeD
no de verlloopiDgeo te. L)ndell. ctienteDliieVolgtl
lt er weinig t.! dOo>n ln de opeO marlrt. De
l'...cb ....k.ntie h.ft ook niet g.~trekt am deD
handel in dit artikel le vermeerl!eren. Voor·
raden vermeerderen niet tot "'[lig bedr.g;
"'.Dt boewel b.t ni.uwe aeiweoH)"iODDen is,
Eijn de a.ankom.teD g'!!ring. DeiW.ucherij te
E.arlkope heeft een weiDlg meariw8rk ill han.
d'-'ll, "''-'Kens de nu h.el8chendei lalt~ prijaen
Vo<'r T@t .. ~1 'Tnor r.d ...n van jreaoiverde eD
t· "8r ~ lein ell Diet.

TUKKEN.
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