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'RE U:I~~TE
Aan den "W~]...:Ed.PI ., T!'MOODIE,

Wo0¥lle, RondeboJ5ch. .
i ....._ I 1

;' 1I7IJ, de Ondergetee~e~deIi Kiezers v~~'den '!"eJtelijken Cirkel, ver-
, :t ~Y zoe~en dat UEd. r,lt toestemmen 'Il 'Verkies~aar te stellen voor

van het R~p'port '9'ande Direkteuren, voor-' t,plaats ru de Wetgev~de Raad, opengetal.len doqr de Resignatie van
de JaarUJkscbe Vergadering der Jiaat- n Hon. J. G~ BTEYTL~R.· . =: ;.

,,~,"a.1.I1111.l gehoud~n op Woensdag, 6 vu.,.t JB8,9. . Uwe ~..~e Qnder~ding in "Zuid Afrikliansche ;zaken, tezamen met
. __ . __~ :.-, ~. omsta,!~~eden', u~F.?te belangen in de Kolt$iO'·verworveIt hebt
NIEUWE BEZIGHEID. 1 ~IlJonderhJk m de W~telijke Cirkel. en altijd bel~ng getoond hebt i~

de twaalf maanden, eindigende ~l December 188$-; zijn d~ v~orspoed ~rva~, zlJn vdldoen~e Wl14rborgen d~t, indien verkozen;
lIo"' ........_.:In_ 6,540 aanzoeken voor bedragen tot £2,394.64~i de Kiesaf~~ling te ~~~tegenwoordigen, u .eene de~lijke Koloniale en

Iwerden 994 verworpen, teruggetro~~en,?f hebbed geen ~rzelfde~tlJd eene POlitt. vau. Vooniitgang zult ond~rsteunen .:
ten ~ge va'l £360,581 ; 891 blijven m verschillende . Indien. u toestem g geeft aan ons verzoe~, belooven wij onze

volvoer. ng, de sommen voorgesteld lijnde £'l.7 t 240 UIterste pogingen aante nden uwe verkiezins te vex\zekeren.
_"' •...,An \'olv~ en Polissen uiteegeven (van we}l[e 4,494 ~~ L. Wiener, M.L.A., ~. E. ~uller, M.L.A.,o en omtrent 1000 anderen.

Ve~?kenng en 15~ voor Giften), ten' bedrage Van £1,76,2,821 I ' ;

aar~Jksche Waar~~~~~~N~136 19s per Jaar. . I ANrrW 00 Rp.
tell~Ii'w~l)rdiil'eJaarlijkilche Inkomen van Premies en Interes J 'Aan de heeren L. Wiener, M.L.A., Thos. E. p'Jller, fd.L:A., .A. Ohlsson,

AANSPRAKEN. M.L A., J. A. van [Breda, en de andere heerén die de Requisitie

lk
i geteekend hebben. ! '

.a.q.UblJll!J'1i.I"l.we e door den ~~od of andel sinds gedurende het jaar ' '
voorge!aUe~ Zlp, bedroegen £65,187 2s. 2d., ~b8Iui-' Mijne Heeren,-bel inv~~j~e en talrijk g~teekende Requisitie
en onmiddelijke Bonussen. ,r aannemende, met welke SiJ .mlJ vereerd h~bt,; moet ik u mijne

gunstige ondervinding schenkt weder gro~d tot opregte 'dank toebrengen voo.r de .. tcz:men m felke gij goed ge-
I noeg. w~art uw vertrojllwen m mlJ u~t te sPl'!'lken; ik vertrouw

REKENINGEN. ~t, indien ve~~ozen voo~ eene plaats 10 de W~tgevende Raad, ik
tot het Verzekerings Fonds gedurende het jaar is ll~ s.taat mag zIJn de f)pjme te regtvaardigen, welk~. gij van mijne hoe-

I " da~lgh~den gevormd h1bt. Alhoewel een Inboetling van de Kaapko-
te Koers gerealiaeerd op het Fonds gedurende het jaar,~ ge- lome, IS z?:lke onder~illdi?g als ik bez.it van Zuid Afrikaall8che Politiek

cent. ' voornamelijk v~rkregen! 10 de naburige Staten en; Koloniën maar de
VOORTGANG VAN DE MAATSCHAPPIJ. ,~. bela~gen. van den dag ,~ij~. allen zoo digt verbonden, en wikkelen vra-

gen !n, die zeer waarsc~~nILJk, voorloori~d oplettendheid in de toekomst
Bezigheid, van het tijd vak gaat meer dan een: kwart vereisehen. eene kennis met de politiek van onze naburen alboe-

r:g van het vorige zeer. voorspoedige jaar, te boven. w.I het met mij beperkt moge zijn, zal, naar ik vertrou w in 'eellicrer-
staat nu, ten OP.Zlgte van Nieuioe Bez'",ghJid -de mate. gebouden worden: om .voor eenige tekortkoming in plaatselijke
Leve-u Ver.r~kermg Kantoren; in het Bti.tache kennis tegemoet te komen. . i

I

. VIJFJARIG ONDERZ JEK. :,~. Mijne Woonplaats in dit gedeelte van dsi Westelijke Cirkel
g.~koz7n hebbende, e~ mijne opinie verder ván deszelfs belang-

'wkeurig onderzoek van de zaken der Maatschap~ij zal rijkheid en waarde· vermeerderd hebbende door hetverkrijl'en van
op 81lJecember aanstaande, met het doel om de ptofijten eigendommen tot welke gij v~rwezen hebt. ~ 0

te verdeelen. ';.. . Het is schaarseh noodzakelijk voor mij te zegge~ dat de belangen van
. '. wen~hen de Leden harlelijk geluk met de inkqJh&te.n de Provincie met welke ik mij verdel1zelvi)ldheb niet overzien zullen wor-
~~s aan hen voorgesteld in die Rapport, de uitbreiding van deu. De positie van d~ Kaapstad, als de eerste 'la.nJil1C's haven van
\ soliede verm:eerde~ng in de 'Bezigheid dezer Maat8<jhappij En~ela.nd, ula de voortdurende Zetel vwn het Gquvero e~ent, en met

''''"":' ~r opmerkenswaardig. . i,' de Voorsted~n o~ver~elij'kbaar als plaat8e~ voor g~ondheid geeft het
G VAN DE NIEUWE BEZIGHEID., voordeden die met door de geheele Kolonie moeterë overzien worden en

M ' ,eenige m",tre~elen' wel~e voor p:ezondheid of ande~ verbeteringen welke
,. aart 1885, som 'Verzekerd... £1,1~1,864 kunnen ontworpen worden voor de Stad en Voorste~en of voor de teruz-. ~iMaart 1886,... ...... £1,1-61,030 brcnging van de bloe:;epde toes.and in welke Landbouw en Veeli'3clt

Executeurskamer. ICIU\UK"'U\lIC ~ec:!~~H~fi7,9 ~nde~" ~~:~~:~~~ ~:~::.in tijden lang gefeden, zullen mijne 'gedur~tI ondersteuniog er-
I, 31 December 188~ . ...... £1, tr62,821 Wat betreft de Spoorweg verlenging schiJnt ~t mij toe dat daarin

RE,NNISGEVING.· .B· . -' ... -D··- wANTOOR-- t:. Ite veel" politiek" en te weinig voorzigtigheid \toor praktische be-~_~ ZUID AFRI;KA, schouwingen in de loop is, die ten deze opzigte gen,bmen wordt en daar
In den Boeder van wijlen lIENDRIX ; ':.ldd I t t, ~" schijnt ook weinig, reden, om te vreezen dat bet eene is die schaarscb

ScHALK ~UR~ER, van de Afdee- .,' ~~ er efs raa Kaapstad.' bn uitgevoerd worden met verschuldigde eerbied voor de eer en waar-
ling Piketberg. \ digheid 'van het Land j .. ,OHARLES W.ORBOLL " Het moet niet uit pet oóg verloren worden, da£ in onderhandelende

llm~t d.e tijclelijke houd~~ van een ~ntoor, en ?at fél een d!e geen con-
--r-i~--------------------~_;_-"'"Istltutle regt heeft, ZlJpe ~~tgev~?g te verbinden tot eemge gespeci-

. 't flroot, Buite« Wï"kelier, elt Handelaren geaorteerde !la" fleerde toekomende handeling, WIJ spelen nu vee~ het spel "Hoofden
.Goedere" fcen,c!ae"de te hebbe'; teorde" oer~ocAt d, wint gij, staarten verlies ik." Wij schijnen onze beste ,;elegenheden weg
Goede:ert ,rt het Departemert' i,,' 't GrQOt te iMpekte;-".. te werpen, en niets te yerkrijgen dan belofte. F. -

I.' • Terwijl, daarom, g9ed~~ureode ~e verlenging ~ia Bloe~~nteio, zie De Ondergeteekeude, het te moei

STUTTAFORD &
rC' 0 Ik geen reden, w~arol'll de lijn van Klmberl~y naar] de VaalriVier .r:oude jelijk ~~n.lende de Doerderi},.

. . ',' ~ uitgesteld wordljn dan>~aar alleen om semtimenteelk red,men. na bet overlijden van haren Echtge-
Deszelfs .daarstelling IQude, waaraa~ ik niet ~wijfel,' op. eens eene noot, zelf voort te zetten, biedt uit de

merkbare verbetering over hat geheel van de Kolonie brengen, en aan de hand te koop aan hare Wijn- en
andere kant, deszetfs ~alating. of uitstel zal door ¥emand meer ernstig Veeplaats gellaamd I. Brinksburg "

Id d dá d d d 1> • • met de Gebouwen daarop geJeJ~n
gevoe wor en. n ~or e mwoners van. eze + rovmCle. Met mijne te Laat8te fJift, Hottento~ Holla~d.
hernieuwde dank voor de eer mij aangedaan, f, De PJaat8 be taat uit (1) Elf

Blijf ik, heereni Morg~n Eeuwigdurend Erfpacbtl!l.nd
Uwe getrou'fe dienaar, en (~) Half Aandeel in. ruim 1,226

GEO. flOOT MOODIE. Morgen GroLds' naast élkander ge·
_____ ..-....-_-..-----------~.~;!--------- legen, heeft overvloed van loopend

· IA At'N B 0' E R:EN water, is beplant met een groot aan--r'\' _.' 1 ,:' , " • I , ~ tul W,ngerdstokkeo en keurige__ , . .'1Vr~cbtboomen ~n is bijzonder ge-
· d te';' d H bbl in· .' d' schikt ,oor gra.zmg en aanteel vanDE On erge e.e~. en e en v~rraa.- . Paar~~n en Bee ten.
· , '1 PrIJs en termen zeer billijk.

WIJNPERSEN va.n de beste Makers, waarvQbr de Gouden Medaille W d J S MAREE
verkregen van het Kaapsch~ Landbouw GenootachJi-p. . . . .

WIJNPOMPEN ~n SFeciale Gomelastieke Pijpen. Xaapsch Landbouw Ge-
, D.RUIVENllOLENS en Zeven.: ~ootschap.

. I ALS OOK: : ~pa . I Ka" W"nb
Het Grootste .As&orliment LandboUW Geree~hap en Machinerie in t: CI~ e nmsgevmg aan IJ ooJ'Cn

de Kolonie. I·' i
BOEREN voornemen~' den MA'SSEY ZELfBINDER te koopeo,

behooren nu bun orders te. geven om het levere~ der Machines te ver-
zekeren. 1 \

OUD GEGOTEN IJ~ER gekocht of verruil~ voor nieuwe Scharen
en Toebehooren. iI

R. M. ROSS & CO.•

vu Dil
Ilaatschappfj tot bevorde

ring. der Handelabe ..
. trekkingen tusschen

Bederlaild en Zuid
Afrika.

9 St. Georgestraat, Kaapstad.
NVOER. UITVOER,

, ~arden Fokken, iVeé en
7 Landbouw P~tsen,
Gelegen langs de GROOTE' 1(RORIVIEB,

na.bij I'OP, FI EL!J'
--.'

I

Verzekering ]{a.w-u'-:'V.l1CJj
(BEPERKT,)

op VIUJDAG, '17
publiek worden ver-

WELLINGTON.

M. L. SMITH & Co.;
Alslage1'& '

In deo In:..,lv~nien Boedel van wiileo AloIDBI..
GWORG BIIND.<lK,·.. x B~ ...

. OP ZATURDAG,.
~ 2.; MEI 1 89. Ii

:;r;AL de Ondergeteekcndë doen ver-
U koopcu op de Std~p van de
AO<l! mans Beurs, te 12j; uur (mid-
da> l. de volgende Kostljare . Vaste
Goederen. nl. :- ;(

1. lJl.! l'laats .1 IIazenluihaI,'1 groot
ongt' veer ~,aoo, mor~~, waarop
staan:.! f:roote W oouhuizën, Stallen
WagPllhuis, cnz., enz. 'i '
~. De' Plaats "J8ntj~sfo~tein,"

gro(ot ongeveer 1,:nO morgen,
3 De I'Lats "Clllf:dohir.,'· groot

ongel"l'('£ 2,4JV mcrgl:'n. .t
.j. Zl-ker onverdeelde ~'Wart,Aan.

deel in Je Plaats I' Buurtdanstwist "
gooot ongeveer 720 morgen. '

Dl' drie ocrstgenocmdd Plaatsen
grrnzrn aan de Ilergri vi~r, en het
gebede Blok naast aan el,ander ge~
legen, ZCiU een zeer kostbaar Eigen-
dom uitrnaken \'001' een ;eder die het
Paarden Fokkon of de iiv l'e teelt
wenscht te heginnen. !.

W. A. CUtRREY,
Eenig;Ctirator.

G.~JUw dl'rK urner il'ti AJJerl~:t~tr&u.l,
K.ar'tuJ, !l ~I"lHS",O. ;

J, J_lla/lIlI!lr ~. ZOOII, 1jslagel'a.

EeR Hulpon~e:riWij
zer 1

WURU! ge\ :aagd v~~t.dtl TWl"e-
.le Klus met Sektarische Pu-

Llit ke 'L!lv\)1 te MidJdburg, Ka~p
Kol.u.ie. Betr-kking .i)e worden
aar.raurd op 1 Julij 188.9. Salaris
£S p"r masud, Geen Kost .r In-
woning verschaft, :'
Applicatien v.:rgezel~ van g~

tUlgb<:hnft"n motten gezpndeu \)\or-
den Randen .Undtlrgetee~. nde op' of
Voor 6 Junij aa.nst., g~adre88f'erd
aan Ds. G. YA..x NIEKERE; Voorzitter
der êcbool commissie. .;

N. F. DE W;~AL,
Hon. ~cretari8.

Middelburg, i Mei 1&89.
-- ._---_-

.,Kaapstad. . _«:
120 Uitmuntende Slagt- "

ossen . .
60 ~dresseerde Trek- en .

Rijpaarden' .

OP,DONDERDAG
23 MEI A.ANST. '

,ZULLEN opgemelde Ossen en
Paarden, publiek verkocht wor-

den aan KLAPM.UTS STATIE Het
Vee is in uitmuntende oonditie en'
onder de Paarden zijn verscheidene
egale paren van verschillende kléu-
ren, mak gedresseerd, en door den
onder geteekende, zoowel bekend als
Paardenhandelaar, persoonlijk u't-
gezocht.

J. N. BA-UERMEE8TER
Paarl, 13 Mei 1889. ' •
J. S. MARAIS ~ 00., Ar8/agm

-~-----_ ...-
Fillis Circus Gebouw.

r

Heden· Donderdag, 16 Kei,
Ir.,
, Om.s P.•. , ~ !

Eer~te Verschijnin~ Ïtl .de '~
voor '~eD beperkt aantal Ilitroeringan
van I

MONSIEUR LAMBERT D' ARC'S MARIO·
NETTEN TROEP, '

OF

FRAN80BE FANTOCBF.8.

De eenige di e de eer had te vertoon en voor
Zijne KuninkJijJte Hoogheid de PBl.li' V.LII
WA.Llla. '

Mr. D' ARo's Marionetten Troep sluit in :
DE: BElWEMDE BOF' ZINGERS. .

Een ''lIlr wonderbate bekooTlijkbeid.
Groote en Dngeëven~e Ve~heidenlieid nn

Vermakelijkheid: MET POPPEN DE GRAP·
PE~MAKERIJ. DE MINSTREL'S LIEDE·
REN. De heeren PUNOHen Auy SLoua.

~ersWl velllcbijning in de Kaaplltad. Hei Bal-
let.-H~ behendigste Lot HalletdaJUera ooit
unaoboqwd.

De U~oote pracbLige Pantomine ~ DE KIN·
DEREN IN HET BO.:CH ! . .

De' .i'rr~kki~g van bet .l;'atate Ker.t.feeet,
Londen 8elloeD, IOOala uitgevoerd in Drol')'
Lane, la' plaats hebb en op den '

Weggeloop enVAN de Plaats Rietkloof Dis-
tt ik~ Piketberg, twee' noot

(neut) Schimmel Paarden twee jaren
ou~. Beide drie witte pooien en de
kleinste een halfmaan aan het lin-
keroor. Heeren Schutmeesters en
underen bij wien zij mogc:n aan·ko.
men worden versecht kennis te ge-
ven aan den Ondergeteekende door
wien alle billijke kosten zal betaald'
worden .

JACS. J. KOTZE.
Rietkloof, 11 Mei 1889.

Opening Avond, Heden
lJond'erdag, 16 Mei 1889.

I ,

Met prncbtise '.,DecornLiëD, fraaijé Kleederen
Kalk Licht UIlW'erkaela en bet grootete Veran~
deringatooneel ooit aanacbouwd

De MINSTREL:; lullen H:den Avond ver-
schijnen. .

Bet gebeel no d. vermakelijkbeid te beslul-
ten met I de Grnppenmakerij met den CLOWN
PA.'\TA,LOON, tiABLEQUl:.'1. COLUMBL"iE:
. De bDvenvermelde Vertooning i. geheel

Dleuw voor de Kaapltad en moet gwen "orden
.om gewaardeerd te worden.

Mr. ~'Altc'e Troep k?mt V&ll Kimberley, al·
waar bIJ g.dunlnde VIJf Weken OP1'oeringen
gaf, en de geeetdrif\ 1'an hei Publiek 'll{U 100
enorm ~t, dat Mr. FILLIS" 11'00te GebDuw
ge.luren!1e de .. ,te wuk tet ovenloeijena be-
lot wa~, en Ilonderdtn alle a1>O'lWltn moe.ten
weggelondeo worden. '

De Drukpere vlin alle natiëri, an ook di~ no
Kimberley etemmeo toe dat D'ÁRo', T.oep het
Wonder, VILlIPracbt iil.

Prijaen : B"proken pluSsen, 4•• ; Oob"pro~
keD, !lI. 6d. ; Gr.Jlery, Is. 6d. Prijsen no Boxla
alt gewoonlijk. Geen half prij. foor kinderen
op de. Opening Ayond.

Plan laaD de Circu. van 10 tot 5 uur.
Deuren open om 7 uur n.m. te beginnen om

8 uur. '

BENOODIGD"OM te wonen op de ~uverne ..
ments Wijnplaats " Groot Con•

stantiu." Een jung getrouwd paar,
de man als opsigter 10 den Wijn-
gaar?, (voor hetwelk bij een klein
salaris zal ontvangen) en zijn vrouw
als huishoudster.

Volle bijzonaerheden zullen op
8a~:vraag door den Gouvernements
WIJobq\l\ykundige op de Plaats ge-
geven ,",orden.

~ A. FISCHER,
. Landbouw Stcretaris.

Landbouw Departement,
11 Mt!i 1889.

EXECUTEURSNAMER.
-- j

JD d. n JnE(I!HnlfDBosdel 'fBDJ. F
D. KRln. ï

•rl E }\(.OP uF. TE HVUR GEZA
~1r:};LlJK (If.AFZONU~[{LIJK,

de w~lbth, de t 0 nitmut.tënde Plaatsen
vaD (t n [m olv- nt , gelfge~ in de Afdee.
I r Il ILl., rt son, eu b"kehd als COE- .VERWIJZENDE .naar eene Ken-
,'l1:J\J..AAL, ~.I!:};DHAGTen LlO- nisgeving VaD 24 Febrnarij
H:--lJl:. Hl\ U:H..: 1889, opgenomen, in de Gouveme-
Voor velde bijsonderheden 'fervoege ments Gazette van den 26sten der-

men sicb tot . zelfde maand, en in andere Nieuw1'-
F. J. B,~OERS, bladen, hebben.de -de .Exeeuteur i, "" .....

Eemg Carater. n' -~ d . .'.h8nl~rGeb(Juweo ~ .vatlm, naar en geest er van ge
1J~ Addtrlfys;raat,·K81i~8t.d. handeld, door de Plaats ,. Goede

•. Venvaehting" voor, Zeven Honderd
Vijftig Pond Sterling (£750) aan
Mo~vi8che Zending Genoot~hap. KOIJlHftiiDIJr,ela

u~~de han.d t~ ve!k~pen,. I~~heeft
hlJ een D18tributie Beltenuig van de
o'pbr~ngst opgemaakt volgens uit-
spraak 'Van het Hooge, Geregtshol, .
van 26 MfUU't 1840, en volgens de
opinjes van den to~aligen Procu-
reur~Generaal, GBiIFFI'l'HS,en den
tegenwoord.igen P~ureur-GeneraaJ,
Sir '.l'HO)U8UPINGTON; .welke Reke-
ning nu gedurende zes weken, van
af en na' den 15dep, dag van
1889, ten Kantore der ExecuteuT8-

DOODBERIGT. kau\er, te Kaapsta~ ~r inzage zal
, liggen, en een af8chrift waarvan, ten

A AN Blopdverwl\ntenJenVrienden: gerisve van be~kkene
Alsdat een droe11g lot mij ge.. k _1 rd . d

tloll"" he~ft door den ~r;tverbiddelijken 00 :zw. wo en ve~on en naar
dc,oo vanmij weg te nemh, mijne lIeer Ka~toor' va~ den Resident
J(eliefdnchtg"DooteHlL.bTJI!:ANNA straat, te Piketberg,. om aldaar
lJ cUff I UWA, in dl'D~~ttderdomno inzage te liggen. ,
61 JarlU~n7 wl\and,D,n~l een.lijrlennn ~lle objecties tegen de :Rekening
CliCK t~ee Jftfen. Haar einde Wltl Vl'e~ U1~ten naar den &ecuteur Datief
en vr~DKdedat zij tot aeo Het'r gaat. 1( tad rd d
T~ven8wordt Vs. H.lJlt~ ~d.n"t voor te!Ar.:aapa 'W'~teenrdi gtezonL~d'erd,e,n
IlJDgetroowe bezoekenbdnr d h tenm oor een 111 c verw.u
hJdt>D, alsmede de. béfde e~o:to:: zal' j (de Exoo'1-teur Datief),niet-
8U10N "DLOODSIR, vOOI"~bnnDebelau«- te taande. objëoti8s (tenzij .direc~ ,
Itelhng. .~ . ~ een kind v~ de gew.ezene see

De bedrOtfde Ec¥geuoot, Slaten v~ den I@veriedene) Jideo?:
0' BRESLER. brepgst Ultdeelen!, -volgens .~e dis;.

Malu,e bnry, Harteb~tfooten' trillutie in gem,elde Bekenin~ daar
li Mei I tlb9. ' de ~vordemgen van KleinkipdereV.

01 verdere uakomeliDgen ~ jsemeI!-
( YEHLEIIEN Johllnnnberg, de I gewezene Slaven,' volgepa d~

J Transvaal, op lO HENlJklK rd' . ~.JOUA~~ES U'OW { regtagelee .e OpWIes VOOnDe nIet
v I!:L,oad 21 . I ,\,.' .. " kunn rd .....

laren,geliefdeeo diep Rlireurae oudak m aanmll--o .en wo n D't
loon vao nomen. i .

I -F. J. BRo.ERS, .
Executeur /.LIIIUtlil,

OPREGTE TraD vul eo KolOtli&le
Tabak no de BE8TIlJ KWALI-

TEIT.
V.rkrijgbaar bij

C. DI 10NGH,
TabUahaudalMr,
o tM. Geclr~~

Plaat.s uit de Hand
te Koop

TE

Hottentots Holland.

Geld op Ve~band,
DOE AANZOEK ~IJ

V.A~ ZIJL, BUI~SINNI
en LEONARD.

j,; .

&RNE, STUITAF'OI{D
-IN,'T'GROOT EN KLEIN.

I~'E:'iE VEnT(lO~I~G v&O OO,:.{
J K'~Rg WJJNI'~N voorGourero-e-

meuts 6peciule Prijzen zr.1 iehouden
worden te K.aap tad in JULIJ AA.NST
Voor Hermitage lulleu li PrijHn 1&11:

geboden WOl den. .
Voor Pontao lullen 3 P,ijl8l1 aange.

bod D worden.
Verdere' bijloDderh£'Clenzallen nad.r-

hand gegl;'fln wordeo.
Op bst,

. kOu'l'. n-MPLl- MA~,
S. Ore lt.ria.

24 Strlllldstraat, KaAptad.

, .,

Ondergeteekende QP
-Vrienden eene Afslagers i .&I.W&I ......

~'"'I~v~ ....... ,"'......hebbende; is nu {nA~...a'l

werkzaam te zijn,' en,CiW~,"":
.AV'"iJ,I ..J.4icI8,"" ..... ·aan hem ;toevertrou'

. attentie· erl~en. ' ..
~V""IIIU en HandeiS: 'BezigheId .zal

.,iA;__ -waargenomen worden~
I

.J." H.~P.Z_·......,.ilL-

: Baum RUTKEh.
I "

TOT VERFRAAIJING OER G
I

'. Eene enkde proe"", UI iedere 'dame m'trtll~ van .oortrdteujkbeid ""rgeld<eII
met alle )iQeisto!Tenen de r:alrijke poed"n; die men hiert..., bezigt. Een"

. welke slechts een oogenblik ~CI le duren, deelt un cel",,!,
eene delicate utehlheid en lde nivc.Theid .-:all manller mede,

uil de tint en geur der lelie en d", toos. H"I l'laIlralÏLeert de pri\.
kelmd .. eigenlChappen der teep, en over,t;jdtrt sproelel lOOn"vlekken en

. elke oneffenheid of ontsiering der huid. Hel is len eenenmAle
~~.,,~,_ogdjjk om in de ~ aldus ..crkr~m, ida kuná-

matic's te ontd~ Voriaiia~ bij ~ cl pwt--.
BOOrD J)UOJ' I Il1o Bd. ~ PAIU.IIS I LOIIOO._If" YOa&.

Kj.%pW 4;, eo. J. T. rUOOCX tt Co. cn P. lr...,.. , i

AAN ROoKERS.

On'enfl!.oht, E"omeraet
JS April 18$~.

I

i



II M.i.-Fliril P~(JOt'hee, Y&II
r_&ein, di.trilt.t A~bert, ubeider,. pel~ol,il.eDt:"~
ll40l \!lL 3d ; ljaten. 'IOS; tekort, £38

'Lijst tan Verbanden.
'ti -- I

I.~UU ••
x«.

e

8 Venter, \v I
'8 FiDM.y, ';.M
II Stb.an, J~G
II BergmjlDD, ~
II Gn D«é. AI4:de

B le ... ~... GnDge, P le •••
IIWijk, 0 J Y." HerUog. S ...

. ~ It.u'P.UIl1I'IJS.
II Bek~er, H" J '.Mindj kinderen

. IlUI7UIC' ..

~m.r, GJ'" Bd T GiJberi ... Adel&ide'
--:- {J[OJ(TR.UTEJf.

8 C?W1e, J rt ...} ... "'1 K W Tw
Liefeldt, , AI... ... Do.:

8 Berry, W .'.... l;. ..,f Qoeen. 'T
&oU, J Jl... Do.

8 Bryant, J iH } {Tran.kei
Hervet.on, JiM I Do.

'II BtDCkrad, lt Y} ,
Stoakrad, ~. ... BIA Repu

II Botba, D H ~:.. }' w;
GnyJiDI, M\ll ... lod.h

II 8eboem~n, JA} u'ddelb
8tapelber" 1-0...... il

VRaEGEJ4ARKT~
~ '--- '
,-r. Vu 16 Mei.
} t •. cL ,.d

· Aardappejen, JI4!r mud ••• 0 II 10 - 0118 . 0
Appelen, per lqo .. , 0 ,2 11 - 0 6 6
AmaDdelen, pe~lb .. , 0 0 2i- 0 0
Boter, per lb. 1:"... • •• 0 1 ,- 0 I
8ijeren, per loci... ... 0 12 4. - Ol a
90"&11, per 104 ... 0 0 6 - O, 2
Ged Perziken, ';rer Ib .. , 0 0 3~- o· 0
Boenden " .. .•• 0 1 0 - Qi 1
Kal, per Yr&cb~... 4. 12 0 - 4. 17
)(jape!., per 1~... 0 0 'i- ~0
'Penn, per 100 ï... CJ , ij - 0 .'
PompoeDen, pet.'duk .•• 0 0 Il- 0 0

3 W!ageu ea 10 Karreu. '.

W HertaoS
8PoroelJ ' .
StenJer. J .
Vilfiera, J de .

PAIbert
Cradock
I

NIEqW:E :HARKT.
·/.Vaal' toi 16 Kei.
l f •. d.i •.

brdappelen, pilr mad 0 13 0 - 0 17
Appelen, per rOb 0 0 6 - O. I
Bot.er, per lb. ) •• ' 0 I ,- 0 ~
Biltong, PeT It~ 0 0 10j- 0 0

· Boonen, per road 0 18 6 -,-.~ 18
· Dnainn. per mrind 0 , 6 - 0 6
Erwten, gr., P4t IU 0 15 9 - 0 16
GranaatappeleDJ.oP lOO, 0 1 1 - 0 1
Qua.... per 1W .. 0 0 8t- 0 6 0
Ganlen, per It~ ... 0 2 2 - 0 2 2
B~,per8~ '" 0 1 0'- Q 1 8
IDol, per .'~k~.. ... 0 0 11- 0 0
Kalkoenen, per ~k 0 3 5 - 0 6
Xlltanjee, per mud 2 0 3 - 2 16
Kweeperen, per 100 .••. 0 1 7 - 0 4.
Limoenen, pel' JOO :.. O· 2 1 - 0 6
lIiapell, per lOi)... .., 0 0 8 - 0 ij
Nmjea, pel' lOO,~ 0 3 6 - 0 3
Pate1&l, per ma1l 0 6 11 - 0 7
Puanp, per1OQ.... 0 3 10 - 0 6
Pompoenen, pe':;.tuk. . .. 0 0 8.- 0 0
Petenelie, per ~ 0 0 11- 0 .0
Peren, per 100 , .. 0 1 II - 0 2
Boaijnen, per IIf4 0 0 3i- 0 0
Uijea,permud:'·.. •.. 0 7 6 - Il 8"lU. Wo~elljp boe 0 0 0.- 0 0
Z.lIl'lim~, p'&r lUO 0 I 1 - 0 1

ER
dat ons zeet onaangenaain
Geruimen tijd bestaat hier
derlijk Departement yan· het.
zen, opgérigt ten gevolge der
nende overtuiging dat de bj)I!l8CtlelÏ~hilEi1
te lande, minder in
men . verlangen zou
wat waard, onder een beheer
komen dat waken zou tegen ,
roeijen en bederven 'der boese

integendeel ma~ri zou .tot
behooren te ~ijb: eeb

welvaart voor het tand. V
parlement kreeg 'men: .
waaruit het bleek:
iets uitrigtte, en v'etleden

een Wet tot regeling .
ming van het Boechwezen,
welker noodzakelijkheid reed,
velen' betoogd was.: Thana
echter dat de Regering het
ment van het Boechwezen denkt
heffen, en de bosseben onder QnIWI!~ellji

van de hoofdbeam
en Op. Werken

dit werker~jk bet
dan kunnen wij niet

dat zij, met ·het 'uit
een schrede terug
betreu'renllwaardlgen

Z. A. REPUBLIEK.
Een Goudm.aatschapp~.
Een Christelijke Jon.
' lingsvereeniging.

JOHANNESBURG, 14 MEI. - n.
vergadering der Wol-

Goudmaatschappij werd h_
IIrelnOQUIen. De Voorzitter berigtte dal er

kwarts ter haud was om de stu..
aan den gang te houden, t m~

. diepte van 100 voet gcraal..'"t lI1l
*"puDtual een ....rpd.':!og nil had in de laatste zes III d

plaat., tea eulde' aen . ~n en !lit
get'III4G!1JJJe~]' Wet op het G IDeeotebeetuu n. pro.~Jt van, £500 gemaakt, Uit het 1I'(!fo

heer Att.eU bekleedd. deo 1'oor- kebJ~ gewonnen ~ud .en na het gooi.
l1li ait het ~pport bleek het dal h~t maken der voorloopige uitgaven voor ha
de keráMlJDl der Wet, 'RIl 66 ~rh' den mlng brengen der .Maat ha ..

*8 had,.,hoadeu.811 de 18 aaki_ 0J-B Tl' PPlj.
door 89 we Md 1'er1'Ul", sijnd. Il.. p' heer.. ay or ned tot Blllalgami.
meente, aoo toere ••omen dat .. ,t yol.tAkt met de Meyer en Chariton, want
1l00dic " .. o. de .•• tartiIleJen 'IIII'aUOn'dersij men de besmure- en kantoorkost.ec
g"'t'I~ .erd t. 't'eTmeWereo. Aaa d. UIl- uitwinnen. ,De heeren Lipperi en Hanu

hiertegen, daar zij de Wo 'ing.
in staat achtten om op zich zeil ti

taan. De Voorzitter geloofde dal ~
door de belanghebbende Maal.5cblp-
zou kunnen besproken worden,till

Secretarie kreeg last om in de nollllt!Jl
kennen. te ~ven dat de Wol.8iQgham

DIet tegen amal amatie
Christelijke Jongelingmr-
met goed geluk ingewijd,

een behoefte die zeer
Aandeelenmarkt iets beter.

ROBERTSON.
(Van OllotMl Correspondeni ),

10jen Mei. bebben wij eeo~
l.tl..r.aD,ren,.aliiltb~D dag bij onsen leerur, Ill.
IM,eO"ell1or doorj[sbngt.

bet zijn 1'erjaar.l1l.( wa •. 11:.1 bij ..
, tot het.~lk de Kerke ......-i. de lMra ...

d. andere g.meent.n te Robert_
oue MagÏltraat uitgenoodigtl .erden,'

een .lfe ... teu wij aan. E'n
den heer English, onsen M gittNl,

melding, dat het bem 9&n bart.1pe!t.
Lij niet )ron ·tejlenwoordig siju, d_ hij
dag te Montagu mo>e,t .8%"0. Kr werd@:
aan.praken g~boucien, meest betrekkinc

ebbell«!e op den oo.erdroteo ij 9er UIl de
dijt geleltd door oneea leerur.
DI. Hl't1'u.1.. leeraar der Well ..yanen Ilbier,

hiel<t_ een lanlt8 aanspraak, .aann bij niet li·
JlK'n D,.

ant-

.Jat khetmcia, aan Da. en M,rronW
1ll1l1.':!Ur .. '''',p pn d. jooge dame.a die geb.olptll

• gtD wij ut een.
6 are dea 111'OIIdt kwamen de Zoodar-
oo-i r.jjc~ra lJj elilaoder ook tea blUM

der. L ·e"'..... &.-r.t hadden wij een b.«·
ko,,;~ Ir, fth .n koU, lID daarna een ali.·

biduur,·in hat .....lk veel YOOt
Leeraar gebe Jpn .mL·
8 ure lrwam 0 de D.glCbool ood.rorij·

d. lrau-li iateo, dl. er in lI:eJl~
de AkDleutaire jjU Hooger. &.umeo ti

loa_lr •.n. bij een. WIj bragten eea guel·
door.

ure b, .rt DI. llcGregor de m-riI.
d.a d.,. aut hllÏJgo la Jjeolt r-
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'SON.
'Upo j.

Jr,
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I D111l1.m.. llelllllllll
W pu8OO0 nl arbeid
ij ilt& etof t b1ijd-
,~bbeo jptpT., ea
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f.milia,
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I!
• dan .Abnft PI~"eD alt eeo' dwau

.......... ,... 1 (lwe hauden "aren· nie' geboDden,
",,~: ,.oe&8nin. koperen boeijen cedun;
,.'aHen ~lijk' men nh ,.oor he' un·
,.&li kinderen der nrkeerdheid. Toen
bi, puoh. YOlk oYerb_,1 ..

RJ{l!SPO N DENTI.E.'
". -

~ QIr' JrIft ....U1lTYOOIUla.uK
D. 'nonu. OJfZU OOJUUlll'OJfDDTU·

~~~.lI·'D ITV)[J[U lIn7JfJrD lrD1' ruvoo.·
.-:am>.] "

QOUD!LUTSOHAPPIJ.

nrpdering door IOmmi~e
.boYengemeldeMaaWChapplj

.S~ gebOliden, i. seker eene
nrgaderingeD "In het- l,nn sal

alleen ·01'8r die di1'ideod aand ...
de:uak nie' doopen. De:&&Ii·

<!MlJ!c)ud.ensiju nrpligt de beele &uk le la&8n
door' bnoegde en nrUou"b&re

No~ nimmer hebben de aandeel-
dUidelijknnlag gebad. Du "".
da', en meestal lag hei &lUI Secre'
el, moekm nu de undeeUtoudera

, Secretar.i .. en lijden 7 ZiJ~
be.raagde en bekwame mannen le krIJ-'
III en me,r met mij lullen brlenn
. dó(4elijk gesegd "erd, .. ug.,.

fifll1_'itU'r week' ;worden de dl,.idend-aan-
to.geaoncllen." Velen· nrkooh&en met

toen gemelde undeelen i:J
"aren, dooh konden tot nndaac
ell d.rba! Ye Ten iel allee. Nil,
plan die &obadele liJ.den.

Dil~teu:fen lijn all'lI ICbatriJk, en sien
laken en lakken, maar "a'

"ier "Id sij onder bun
Bit&er "elDig, T8rPeeld ik

n vefachillende qualiteitsn, nie
ten boogste aan hunne J..)()p.rp.lnv" ....

den en anderen aan bevelen
KOK EN ZIE

GEBROEDERS _SrEPHA~
12E,t
Op!'

ZUID-AFRIKAAl\ OBE

Koninklijke Maildienst.

BESLAAN,' n nu open voor het Publiék, en behooren door allen die
van plan Il om te koopen te worden gezien. Daar D. I. & Co

alleen goed Hout bezigen tot het ivervaardigen van Meubelen
kunnen rij, met TP1't.J!(I1l' 1'11""-n eIk artikel aanbevelen, Koopers zullen verder
berinden dat artikelen aan .dit !lagazijn goedkoeper kunnen
worden artikelen van mindere ~waliteit ergers anders.

De sullen een denkbeeld geWln van de lag~ prijzen waar-
voor D. I. veikóopen in overe;enatemhring met de tijden., , . j

. !, ~ £ a. d
IJzeren Ledekanten, 2 ft. 6 ib. 0 12 6
Matras ~Best·Klapperha.a.r)~2ft. 6 In- 0 IQ ()
Ledekan~n (volle grootte) .j. . ... ... 1 lS 0
Volle Urpotte DllbOOle ~fatfas (Best

j~lap~rb.a.u.., r)... "';,' 1 lS 0 DE llailbooten der Maat.8chappij ver-
V 11 G t tte D bOOI IJ trekken van Kaapstad naar EngelaD~o e 00 u. e va~ zer- via liadeir&, om den anderen Woenedag.

draad Gewoven Spring .Matras ... 1 17 6 te 4 uur n.m., te St. Helena, .A.aoentioo,
N ette W~I ~hta.teI,met Lad.e 'fanTwee Madeira, en Lia8abon &le onder &&nlet

Hand oeksporten ... ..~ ... ... 0 6 6 gende.
Aan dit Ma azijn zal ook worden gevonden een grooten en goed ge- VOOR ENOELA~D.

sorteerden voorraad ,Aardewerk, Glaswerk, IJzerwerk voor bet Huishou- ·SPARTA~. Kapt. ~AIT. 29 M.i, na St. R,I

d . h t k~ .I Ik' Artik Ibe ",,_..I: d . ! d' • H . A·c•. M<ld.., I'D Lt aaMD.en ; ln.~ or e . e D~g lD!een goe ,?~erus •. ua,.eD -TROJ-Ui,K.pl.HoTE,26Ju~ii.yial\Ud.u..
tegen Prijzen la er dan die van eeDlg ander Handelshuis m ZUId Afrib TARTAR.. Kopt. TBAVY.1i8, 10 Jullj, yi&

_______ --..:'-- K ..·1....,.a.
. ~k ., ·.KooR, Kapt. GIlIFl'IN, 24 Ju'ij, ria S~ IL,Geillustreer e Oatalogus en P...,,-,slijstworden op aan- A~ .0 M:.d-i •••. . vraag Postvrij toegezonden. ... Een nn de KaatlcbaJ pij 's mooije 8100II'

, boot-n au 8OUTHAl1PTON nrl.ten tOOI
,-----__+__ HAll BURG, Iron na de aankom.t na dea

M.ail.toomhooten. .
RI::TUURKA.AllTJE8 Dur ENGELAND, ,.",.

bM. yoor ZeI '}(au den, worden 1Iit.g ere ih lA£fI
_ nrmiaderiD,. un 10 pe_at "D deo D!lbbela
I'__ llel'rijl.
RETOURItilBTJE8 yoor RAVEl' II.r"

¥U8T worclea Ilittrereikt ..oor d. teroj:'.io bi".,.
Ori. lluudeu per d. linion of d. C..tl. Muuebl,.
pij 8~bootoD.

Voor Vr ...cbt ol Pa... ,. doe meD uo..,.k lW. ..

IUn1Alren nA d. MaalAiCb.ppii. Add.rleYltnot.
THOS. E. FULLER.,

~meene Be.tierdef yoor Zuid A..Irikt

"'Werkt alseen wonder."
JONES'

RHEUMATICURO

D, " Caltl, Nail Packeu " .Maatdappij

DE Stoombooten dezer Linie ve~
van ,kaapefad naar Londen om_

anderen- Woentdag, te 4 uur n.m., li-
r.u.bon, Madeira en Plymouth, te BiD!
1lelena en AIoenaion sanleggende op b~
~ tuuchenti.jden.

2~ Kei.-DBU.aDlOND CASrLE. Kap!.
WIliODJ!:8TD, "ria !larl ..ira en LI .h9u. ;
, 6 J~nij.-~~BIUM CABTL&, Jhpt. Rom -,
IOJf, 'fl8 )ladeuL .

19 Junij.-GABTH CA.STLE, Kapt. Jil '
J'!laa, "ria M:.dPir" ~U Liaa ..buu.
8 Jlllij.-BOSLlN C.uITLE, Kapt. WDltIi

TU Sr. ·Hel~u.., A.I()~, IIOU ei, M.,letll.
17 Julij.-HA.W.A.BDEN CASTLE. Kapt. fW.

Bl@.O~. vu. }(.dr.rA ti' Ll~_,.t_.ou. '
81 Juli). - GH.ANTULLY CA81LE, Kap\.

. YOUlfG, 'u M.&Geua.
Voor nacht of pau"Xe venoege mftQuti

bij de A.geul1lur Y"U d~CASTLE ~oor
au.AT.s<lJ:LU>PIJ <Bépeti.t).

4I
UN IUN .l...IN lh.

KONINK.LIJKE MAILDIEii T
UNION STOOJlBOOTMAATSGIillPIl

<BEPERKT).

FAA.LT Dooit om JIClIT, RAEUMATIEK
RHEUMATI OaE JIOHT, U::W

JICHT, IiEUPJlOt-iT PD ZlNKlNO t" 11'"0""
DUlZENuE OETUlOSQHRlFTEN.
Jl D.Eer". OrTO PADKL, uo Ti.nftn.,di. m•• ~

de1l lan, bedlejltrig WRI met ... g. Rb.ua.ati.k, II
nu jl,beel g.D ..~..O. Hij sehrijft.-' 11< lH<e9"'-
..uur. tloor RHEUM d TIO URO. [lODeft.dt dol
_ ,.-..lic ama t. bnel..,. bij aIkrt di. GII1I tlItI
Itwaollijdft .' " Uitlrellael YSD UO mft"Dd,liik~
Rapport n.n d. Morn,lIChe Z.odeling'rr"Dl~
D Zuid Afrika
WORDT OVERA.L VERKOCBT .,,~

bw.tI Hor d. Etgftaar, .

tTame. tTones, Langeiltl'ut, Kwstad
EnOlMeh.. AgeDten'iD bit I{root:- W~ )0'

.00. 8o".:obreb,-nt, Londen.
------"--:--- --

BENOODIGD,
HOOFDONDERWJJZER voor de

Barkly -Oost Tweede Klas
Publieke School. .Applicaties met
Getuigschriften van bekwaamheid en
zedelijk gedrag zullen door den On-
dergeteekende ontvangen worden tot
10 JUN1J E.K. Salaris £150 en
£30 .voor Huishuur per jaar, met
vooruitzigt op verhooging. Moet
beide in Holland eh en Engel ·h
onderwijs kunnen geven. Werk-
zaamheden te beginnen op 1-;J(L11
1889.

Een gehuwd Persoon, die Kost-
leerlingen kan innemen, zal de voor-
keur hebben. -

H. MULLER, V.D.M.,
Voerzitter der Sch.oolcommissie.

SLECHTE SNUIF. ." .. t
Nli8BERG .00...Snit bi:. PJ,OEG

EN ,YOORVADER8
. i

VEB.K.WUOCE~D TE ZIJ1l.
ill.d .. oOf'aD SliOJF .~ .U.e._rl JlooK. TA~ t.-

I ~

1UII... a~:l»pll"'·~Ml.atri.kellen ID Zei. 1rib.
AREN.

R.M. ROSS &( Co., hebben ont.
vangen pet' Stoomboot War-

wic1c Castle, Ransomes en im,
Dubbel-voor Ploegen met één Balk.
HowarclR " Zig Zag " Eggen.

Btmndstraa.t, Kaapstad.
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