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~
Pu hlieke Verkoopiue PUblieke_V_erkooping

DE Ondergeteekenden behoorlijk

E cl k I .. \v gelast door Meiufv. JOHANNA.
Don ergetee ent e, zIJn oen- T cl "1

1 R d 't d h d HERO~, vroeger We uwe WIJ eo
P asts 00 epan lil e an Ad' I· di h Boerderii. It h bb d h ft d h n nes Jippenaar, le aar oer en)vrrk oe 1 e en e, ee e eeren uil bl' k

T W u J & C I t gaat opgeven, z en pu le ver-
~. • ;.J ORREES r. o. ge as om k toopen e
Op Zaterdag, 2 Maart, e.k., K LIP GAT.

Levende Have, als:geJf£'elJ.r:abij DarliDg ill deze Afdee.lilig
lO Gedresseerde Ezels,) Psar Kar
paarden (Ruins). 2 Koeien met
Kalvel1!, 7 Slachtossen, 2 Waterkar
Ossen, 4 Varkens, IlO Merino
Schapen met wol, 36 Bokken.

Beerderijgereedschap, ala :
1Tentwagen, Open Kar op Veeren,
1 Waterkar, 3 Ploegen (Ransome), 1
IJzer Ploeg, 1 Braaklande Egge, 1
Ploegland. Egge, 1 Snijmachine

Tentwagen met Losse Bak, 1 (Jol..lOstone), 1 Slijpsteen, 1 Schroef,
OpenkRrop Veeren, 1 Waterkar, 3 1 Lang Leer. 1 Span Wa~entuigen. 1
I uhbele-voor Ploegen, 1 Enkele-voor Span Ploegtuigen, Zwingels, Kettings,
Plotg, 1 IJ leren Ploeg, 1 Span Tou wen. Graven, Pikken, Zensen,
Jukken, 2 Span RIemen, 1 8pan Vellakken 1 Busheil Vleesch Balie
Tui/(cn, Zen,l!Cn. 3 Wijovaten, 3.,.2 Zeilkribben, 1 W~terkrib. '
Bahes, 3 KIsten, 1 Lot Graven, GRAAN.
Fikken en Vorken enz., enz. .

90 Mud Eerste-Klas Baard Koren
(Zaad), 50 Mud Gedorselite Baard
Koren. 175 Mud Zaad Harer,

Mej. JOHA.NNA THERON,
Vroeger Wed. A..~DRIB8 DIPPENA.AR.

De Villiers lmmmelman & Co.•
Afslagers,

Vendu-Kantoor MAlmesbury,
Februari ~9~ .

EEN EERSTE-KLAS

JiL. FLlN~D~KTTS,

AANZIJNE WONING,

'f ..: KO., It t; P t\ ~ ,

Pui,ll,·k te Verkoopen de ondervol-
gt'nd~ I even.ie Have. Losse Goederen
en Huisraad, als volgt :-

levende Have, als
.; Paarden en Ezels, 12 Trekossen.

1: Jonge Ossen 6 Koeien met Kalven,
~OSchapen, 6 Varkens.

Losse Goederen, als

Huisraad in soorten.
ALSOOK:

r.ooo Mudden Zout,

R.-

En wat verder ten dage der ver-
kO(,plDgzal aangeboden worden.

J. G. ACKERMAN.

AT J, rv, JJt,orrl'e8 Jr. « t»; Aj,lage1"s,
Vendu·Kantoor, Malmeabury:

~8 Jauuari 1895,

Publieke Verkooping.

I. E ondergeteekenden behoorlijk ge-
- lijst door den beer :r\ICOLAAS
SMHS, NIC'S Zoon die zijne Boerderij
gaat opgeven, zullen voor zijne
rekeni'lg.

OpWO€Dsctag, 27 Februan a.s.,
AAN ZIJNE WOONPLAATS

H"~k~ It~ D..'L"~~,
Gelegen nabij Kalebeskraal-Btatie, in

deze A fdeeling.
Publiek Verkoopeu, de ondervol

gende Levende Have en Losse goederen
enz., enz.

Levende Lave, als
10 Eerste-Klasse Ezels, 4 Paarden

(ruins), -1 Paarden (Merrif's), 1 Paar
K arpaarden (Gedresseerd). 6 Beesten
15tl Schapen en Bokken, enz.

Losse Goederen. als
:2 Extra Bokwagene. 1 Bchotsehe

Kar op Veeren, lOpen Kar op
Verren, 1 Snijmachine, 9 Zensen, 1
Ladder, 2 Span W agentuigen, 2
Bpan Ploegtuigen. 1 Span Halters,
I:.! ZWlDgels en Kettings, 2 Land-
Kribben, 3 Wijnvaten, 3 Dubbele-
voor Ploegen, 2 Egsen, 1 Lot Zwee-
pen en ~tokken, 1 Lot Zakken. 1
Lot Graven, Pikken en VorkeD,

En wat verder zal aangeboden
worden.

N. SKUTS, N. zn.

J. W. Moorrees Jr. It Co..
Afslagers.

Vendu·Kantoor, .almesbury,
28 Jeauan 18~5.

!l!(_
Paarden I Paarden I

D

20 Prachtige Ruinpaarden, waar
or der de vol~ende egale paren
zljc, namelJjk:

4 Pa...r Schimmels,
3 d!), Bruine.
2 do. Vossen, enz., enz.
zn,LEN publiek verkocht worden

lt KLAPMU f8-STATIE. op

Op Maanc1a.g. 25 Dezer,
BovenstaAnde dieren zijn in goede

COnJltU.'ran '2 tot 6 jaren oud ge-
~hlkt \oor cadelijk gebruik en zullen
:&eker prc~nt ~ijn.

D. V!Ui.ers/mnaelma.rJ ~ Co., Afslager,
PIIliJIJ:Feb.11896.1 ~ _. _

8
Jl

11 uur VOrt Moorr88sb'Jrg.
op Woe~. 97 Februari a.8.

VERKOOPING
VAS

MALIlE~BURY.

DE Ondergeteekende heeft instruc-
ties ontvangen van de Execu-

teuren Testamentair van den Boedel
van wi j leu Mt juf. C. M. VAN
'I'raassou, geboren Watney, om te
verkoepen per Publieke Vailing, op,
de StoeiJ van het 'c Spes Bona. '
Hotel, Hopefield.

Op Donderdag. 14 Jlaart 1895,
Zeker Gedeelte van de Plaats
" Tweevallei " alias "Langevallei,"
in het Veldkornetschap Zoutrivier,
Distrikt Malmesbl,uy, metende om-
trent 600 morgen (min of meer) met
de G~bouwen er op en een genoeg-
zamen voorraad water hebbende.

De Plaats is te wel bekend om
eenige verdere aanbeveling te be-
hoeven.

De Koeper kan bezit verkrijgeu
op 1 April aanst

VerkoopiDg te beginnen om 11 ure v.m.

J. C. STEPHAN,
. Agent yoor de Verkooping.

J. lf. ST/GLl.' G, Afslager.
Ludplaatl', Bergri.ier, 13 Feo., 1896.

Publieke Relangrijke Verkooping
VAN ZEER KOSTBARE

IUI Ol': KoperenPlaat aan elke zijde: .La.ruremarktstraatIn2'!lDg.
Binnenai jda: .. West or England" op Qen EléctriJche Uithangbord.

Hl" WHEELERS LTKDOOB.N gALF.
Beroemd wegens het wegnemen van Likdoornen zonder Pifts

1/6, per Post 1/10.
MELK VAN VIOLETTEN.

De .zuivente aangezichta-opfrisscher, het: verwijdert Zonnebran4n,
~rot't.,enl. 1/6, ver Post 2/...

WHEELERS CAPILL.A.RINE (Het is geen Verf).
Geeft Gril- Haren zijD Oorsprtmkeliilte Kleur,:en bevordert deu

groei 2/6, per Post' 3/10.
CARBULONDENTOZO.

Een aller.aaDgenaamstei schuimende Tanden en mond spoelsel.
1/6~per Post, 2/-.

KENNISGEVING. I

Onderwijzer of Onder'wij-
zeres Benoodigd.

VOOR de 3de Klas Publieke School
te Vogel vallei, Dist. TUlbagh,

~en ~U Balans van £56 en vrije
lDwomng Applicant moet gecertifi,
eeerd zijn en eauzoek doen bij den
ondergeteekende vóór maart 2;! e.k,
Muzie eene aan beveling. Werk tegen
het volgend kwartaal eeU aan vang te
nemen.

P. C. DE CLERK.
Vogelvallei, Piquetberg Road

DE Plaats ft Berg en Dalen," zal verkocht worden op Woensdag 27
_F~bruari.. Een extra Zaaiplaata en zeer goed voor 'Vee.

standhoudend water het geheele jaar, gelegen dicht bij Y.alabaskraal Statie
omtrent een kwartu~ rijd~~. gelegen langs den Kaapschen harden weg
groot 425 morgen. Hea gerieflijk WoonhuIs en voorzien van buiten gebou wen

Mrs. M. M. KRIEGLER.

J. W. MOORREES Jr. & CQ.• Afslagers.

:BlCVEltN,
. (OPGERICHT 1855).

Publieke School, Beaconsfield.

BE ~ 00 D I cl U.-Een Assistent
voor de Publieke School te

Beseonsfield. Applicant moet eeu
goo:rtificeerde heer zijn. Salaris £ 150
per Jaar.

Aanzoeken zullen ontvangen wor·
den niet later dan V rijdag, 1 Maart
1895. Kennis van Hollendach zal
eene aanbeveling zijn. Doe aan-
zoek bij

J KLERCK,
Hon. ~ecretari8.

Beeconsfield, 1 Feb 1895.

MEUBELEN
Van alle soorten, zoowel Geimporteerd als van

Koloniaal Fabnkaat.

,STOFFEERDERIJ EN MEUBELMAKERIJ
In alle Onderdeelen Uitgevoerd door de

knaps: e werklui.

HUISRAAD, Enz., 27 LANGSTRAAT, KAAPSTAD. PU.8LIEtiE SCHOOL,
CERES.APPLICATIES vergezeld Van

getuigschriften zullen door den
ondergeteekeude wordon ingewacht
tot 1Maart e.k. voor de betrekking
van 2de Assistente.

Applikanten moeten bekwaam zijn
onderwijs te geven beide in 't
Engelsch en 't Hollandach. -

Kennis Van Muziek ea het Kin.
dergarten Stelsel eene aanbeveling.
Balaris £i2 per jaar. Werkzaam-
heden te beginnen op 1 April.

G. J. LUYT,
Hon. Sec.

TE 24 RIVIEREN,

Op Vrijdag, 1Maart 1895,
OK 9 UUR 's MORGENS.

G}~F;N CO~NECTI£ MET E~NIG ANDEH H OIS.-Het Huis voor de beste kwa.lltelt tegen de laagste prijzen.
DE

DE Ondergeteekende beboorlijk gelast door den heer W. A. GROE1UWOUD,
die op vertrek staat naar Europe, za.l op dag en datum voornoemd

publiek doen verkoopen het volgende kostbare Hnisraad, bestaande uit :-

5 Fraaie Mahonie-, Eiken- en Geelhouten Kleederkasten, 1 Groote Amzet-
Tafel. Ve1t!Cheidene Kleine Tafels, 11 Dozijn Nieuwe Stoelen, ! Dozijn
Geelhout Stoelen (bijkans nieuw), Madeira Stoelen en Rustbanken. 1 Fraaie
Bofa, 'l Dubbele 11zeren Ledikanten met Kokosdraad en Paardehaar
Matras<;en. Verscheidene Wascbtaf~&, Jl:nkels en Dubbele, met Toilet Zetten
kompleet. Ook nog eenige IJzeren Ledikanten en Matrassen, Brusselsche en
Indiscse Tapijten en MatteD. Kleedtafels, Spiegels, Baden, ens., 1 Fraaie
Schriiftafel, Kenkengereedschap, Dispens Kast, Kachel. Tafel Serviezen,
Glas- en Aardewerk, Reiskoffers, enz., en 'Jog vele andere dingen te veel
om hier te Doemen.

(GEVESTIGD 1859),
Langemarktstraat en Kerkplein,

KAAPSTAD.
Ceres, 12 Feb. 18%.

Underwijzer lk'lloouig-u
VOOR een Private School op de '

plaats Uudctoutein, 1t uu· van
Richmond Keni.is van Hollandsch
en Engelsch een vereischte. Balans
£40 p.a. en logies vrij. Applicaties
zullen worden ontvangen tot Zaterdag,
2 Maart e.k. Werk dadelijk een
aanvang te nemen.

D: P. VILJOEN.
Onder Proces- Verbaal van. Bet Hoos- Oudefontein, RichmonJ.

terechtshof,

ONZE ZOMER VOORRAAD is nu te bezichtigen, bestaande
nit: Mans- en Jongens- Pakken, Wollen el.l Witte Hemden, Kou-

BeD, Onderbroeken en Hemden, Hoeden, Btevels, enz. direct van de
Fabrieken. De beste waarde en laatste Modes.

CHARLES ADAMS, Generale Agent, enz.

B. J. DE VAAL, Afslager.
Vendu-Kantoor, Tulbagh, 18 Februari 1895.

"

I'. BO~IlOF, V D.M.,
Voorz.Scho 1. Com,

DIVISIONAL CO, NOIL)
NAMAQUALAND.

V£RKOOPINGDadelijk na afloop van bovengemelde V erkooping zal het volgende voo r
rekening van den heer IA.N Du PLlI:asIB verkocht worden te weten :-1
Bokwagen, 2 Extra Karpaarden, 5 Paar Acht.ertuigen. 1 Span Voortui~en,
Ploegzijltjes, Zwingels, Ploegen, Zelfbinder Snijmachine, Bakkar, 60 mudden
Garst, 50 mudden Haver, en eindelijk een lot Negotie Goederen,
Zakken, ens., enz.

~pringbok Village Board Rate
for 1895.

nN

VASTGOED,
iN ur DISTIUIT VAlli

Onderwijzer Beuoodigd
APPLICATIEB,met getuigschril-

ten van bekwaamheid. voor de
betrekking als onderwijjer in de
Ned. Geref. Zending School
te Victoria West. zullen door den
oneergeteekende ingewacht worden
tot den 20sten Maart 1895.

Salaris £:)0 per jaar.
Eei,e bijdrage zal Voor reiskosten

gegeven worden. Werkzaamheden
te beginnen op den lsten April 1895.

Eerw. J. M. MARA.IS.

NOTICE is here hy given in terms
of êeetion 16 of Act 29 of 1881,

that the Di visional Council of Nama-
qualand, at the request of the
~prinllbok Village Board of Manage-
m..nt, did at a Meet.in.l held on the
16th day ol January. 1895, a.88eSS a
rate of (ld.) ODepenny in the pound
.terling upon all rateable property
situated within the limits ol such
Village Board. The said rate will
become due and paya.ble on the ] st
day of April, 1895, at the Council's
Office in 8pringbok.

By order,
A. J. LOYNE~,

Secretary.
BENOODIGD

II ALil F.SB UR Y.
De Beers Geconsolideerde Mijnen, Beperkt.

KENNISGEVI~G AAN !ANDEELHI}UlJrRg.

In zake den Boedel ran wijlen EbN-
DRIK BESTIR. Klager, en den
Boedel 'an, wijlen A DRIAA..N
PETER WILLIAM BEHIT, Ver.
weerder.

K ENNIBGllVING geschiedt hiermede dat het dividend 'van twaalf en
een half percent, .gelijk aan twaalf shillings en six pence per aandeel

voor bet halfjaar geindIgd 31 December 1894, na uitbetaald wordt en dat de
dividendvolmachten voor Zuid-Afrikaansch e Aandeelhonders gepost zijn
naar hunne geregistreerde adressen. . '

Overeenkomstig clausule 9 van de voorwaarden gehecht aan de Aandeel·
warrants aan tooner wordt ook kennis gegeven dat bovenstaand dividend ten
opzichte van gemelde aandeelwerrants betaald wordt aan bet Kantoor der
Maatschappij hier en in Londen, en zeven dagen na inlevering van Coupon
No. 13 zal betaald worden.

Op Ma.a.ndag,25 Fabrua.rl, 1895,
Om,u ure '..Dl., zallt'orden verkocht

Per Publieke Veiling
Aan den hoogsten Bieder' voor den
Re id M· ~ I b Victoria West,SI ent . ag18traat van da IDes ury. 19 Februari 1895
els Commisseris van het Hooggeeechts- ._._. .._. _.
hof, voor zijn Kantoor, RONDGAANDE 0 E ZZeker Erf met de Gebouwen er op,· NO RWIJ ER
gelegen in de Afdeeling Malmesbury,
in de nabijheid van Groen Kloof, ge-
deelte van de Erft::ht plaats" Uude Te8am~rTlooplen te Damp/oats, wijk land-

rivier, Dist. Winburg.
Post," groot vo gens overgeblevene

!fdeelingsraad, Na ill :qnala nd Jledeelte 1 Mo~en 368 v.k, Roeden
60 v.k. Duimen. op den verweerder
ltetrR' sporteerd op 3 'epI., 1"'6 .
De verkoops- Toorwaarde'] zullen

kontant zijn op een crediet van 8
en 6 maanden met ren ten tegen 6
per cent .:

Het eigendom zal worden ver-
kocht onderhevig aan het Reserve
Prijs va.stgesteld onder "Rule of
Court." No. 113.

De Koeper zal 1 per cent
Gouvernements- en £1 lOs. 6d.
Afslagprs Rechten zoowel als
heerenrecht en alle kosten van
transport met inbegrip van alle
verschuldigde achterstallige. Be-
lastingen moeten betalen.

Het Eigendom wordt ver-
kocht zooals voorgesteld in de
Akte van Transp0rt en de Baljuw
houdt zich niet verantwoordelijk
voor eenige tekortkoming en re-
nonceert al het overtollige.

lIet Eigendom zal van de rl

dag vnn verkoop voor mico zijn ,~E ()l1dcf,.:-ete,;ii.tllJ._ '.ede t~
van dbn Kooper. .1-.-.._- kC),~p

Um verdere bijzonderheden doe
men aanzoek ten Kantore vari den 120 Uitgezochte Ve: t7' ,~lacl.lt-
Resident ~lagistraat. waar de C lOud- Ossen,
brieven en Kaarten van het Eigeudo:n Lo(+ ~·.de op zi). plu.at.., I_',:,lr,,;i

ZULLBN op DiDs.lag! 26 ~ezer, ter im~age liggelI . Lan~s Je Gruor l:(lvler,
te Klapmuts-~tatle worder, JOSEP II FOS l'E R Do, ti [Hu,. k ,.oor rl._ IOd~n

verkO«'ht voor rekeDwll UIl A. J lOB ,! \I .•o"t 11:9'~Pfcr tltJuw, ,n_, () ..
LAVBSBB, IWll., Vleeeehtan k. op Bal' . K too 'j J PIJ I .{ .V .rper JUws an r" .. . LJ U 'v.
. J. S. Marais ~ Co., .Afslagers. (1115 Februari, 18~5. J Pa.mpvocpoort, \·,cw" .. \V.,.,

w. H. CRAVEN, Secretaris. DI...wooal ~lIcil 0ffiDe,
tlpringbok. Namaqualand,

6th J'ebruary 1896.~ se:
Publieke Verkooping KAAP DE GOEDE HOOP BANK, Beperkt,

IN LIKWIDATIE. .
In den Boedel van Wijlen ADA.)(

PAPIER, van Hopefield.

Op Donderdag, 28 FebruarI 1895.,
10 UUR V.M.

4 Ossen 4 K-oeien, 10 Schapen,
1 Bak-kar,'Ploegen, Jukken, Riemen,
Stroppen, Huisraad, enz., enz.

J. R. ABEL.
Jl;xecuteur.

J. W. 8tlgllng, Afslager.

DOODBERIOHT,

ZACHT ont8lapen aan hare wODing
Rawsonville, GondiDi, op den 7deu

de.er ua eene zeer gelukkige echt ..erbiotenia
VlIoD ruim 7 jaren. SUSAU SIr8.llf1l~ 8n(ON le,

geboren Du ~oit, echtgeDOOie van Jean
Ja.equps Bimonis.in den jeugdigen ouderdom
, ..n 24 Jareu. 7 m&ar,den eD 19 dagen,
mij DaJa~ude plet 3 lri.nde:oen om dit groot
verliE'8 te betreuren.

Wij troostim on8 met de ..alige rdachte
op het gelnld[ige wedenieD,

Diep" wij.h"id zijn ow paden,
Wijsheid lODder eiDd ot paal
Zij" 0 Hoole God .... ..aden
ZijD ow .....gell OJ te maal.
ZijD se .. ur heid
Zijn .... zoetheid
W ij aanbidden zwiiPDd Itil
W"",t de _wnlij ..... goedbeid,
M... ~t het ~ met "U .. wil.

De bedroelde EcMgenoot,
J. J. SI}{ONI8.

Goa.cliai, 16,.b.,1896... .e==

Kimberley, 18 Februari, 1295.

APPL: SATI ES voor dié betrpk.
ki g'pn zull ..n dllo' i'el! ouderge-

t ek ...nd« 0 t va. .Io{e!1 worden tut
Wo Ils(hg, 20 Ma.rt, e.k,

Springbok, Dorpsbestuu
Bel8.8tiog voor 1895.

VERKOOP VAN BATEN. App;iclIolJtelJ moeten de bij de wet
vereischte c -rtific lot e- n VBn b k~·'Vlm-
h ...id, gOf'd ~eJra~ eu ,1iJm «tschap .'
eener Protestam sche Kerk over-
Ieg-len. Srliliris £LOper jaar en
de schoolg, lden: Billi] ke reiskos-
ten zull.n verllofd warden. Werk
Le aal] a:lT<len Zoo O),).{dijk op
l April 19~j5

KENNISGEVING geschiedt
hi ...rmede volgens Art ) 6 van

Wet 29 van 1881, dat de Aldeelings·
raad vaD Na.makwa.land, op verzoek
van bet Dorpsbestuur van Spring-
bok, QP den 16den Januari 1895,
een belasting van (ld.) een peDny in
het pond legde op alle belsetoaar
eigendom, geleeen binnen de grenzpn
van genoemd dorpsbestuur. Ge-

de overblijvende baten van de Kaap de Goede Hoop Bank Beperkt in noemde belasting zal vervallen zijn
Likwidatie, insluitende open rekeningen, vorderingen op insolvente en ge- en betaald moeten worden op 1
assigneerde boedels, schuldbewijzen, aandeeIen en andere belangen. April, 1895, aan het Readakanrcor

Catalogi kunnen te Ka.pstad verkregen worden aan het kantoor van de te Springbok.
oilicieele likwidateurs of van de afalagen en te Port Elizabeth, Johannesburg~ Op las~.
Kimberley en Pretoria bij de Stanclard Hank van Zuid-Afrika, .Beperkt. I A. J. LOYNES,

Secretaris.
I A.ldeelin.,.....as.Lt.ntoor,I Springbok, Namakwaland,I 6 Februari 18~.

DE heeren H JONES & Co., begunstigd met instrueties van de Officieeie
LikwidateuIS vaD de K~p de Goede Hoop Bank Beperkt in Likwidatie

sullen in r hunne Verkoopkamers, Adderleystraat, Ka'pstad, ZONDER
REt5KRVE verkoepen

Op Donderdag, ·28 Februari,1895,
OI 11 UUB 'S VOOUIDDAG8,

Veeserabnrg , o.v.s., 13 Feb. 1~,5.

..E.
AFRIKANER BOND VETTE SLACH ross ~N.

CO~GRESTE 1?ORTELIZABETH,I. q SY
JY-[ ~ AE T 18 9 5• 60 Extra Vette Slachtossen

en Koeien,

A FGEV AARDIGDEN naar bet Congres word verzocht zoo .poedig
mogelijk hunne namen en den trein, waarm e zij lullen aankomen,

op te geTen aan D..Jl. BROWI, Insurance eha! bar., Port Bl1z~b"th,
lOOdat erIiDIde:noodi&+ooommodatie kan vóonien ordeD.



PUBLIEKE VERXOOPING Jt
TE

KLIPHEUVE:L
VAN

ZULLEN

De. beer J. C. &.well, IOn der beoot bekeude l1li
.ah~"...-dige inwon...,. '!'an Bro"'D"ClOd, Teu.,
lM<!..... buikloop '!'OOr eeD Iaegea tijd eu probe.-rdo
....Ie nncbillellde geD_ iddele" rondor profijt
r.otda.t CbaD1berl&i.u'. ren_n.iddel tegeu kolielt
ObOI.... l1li d.i&rrbee gebntiltt "erd, dat bellllmBtoDd
yerliobtiDf pf. Te Ir.oop bij .u. "poLhelr.ers ••
haDdelMn. 1'. J. PelollCMD ... Co., 4Jpa.. n
.&pui,.I.MpRed. .tile.]

niet uit.erken. dal lij voorsicbtiger .orden
in het geven van opties voor langs tijden,
mea iran mur veilig "ertroa.en dat· .ij,
ook 'Onder aansporing, buo oollen zullen
opeu honden om die bui&enlandscbe onder.
aelluo&," de &ull8t .1 te kijken-&ls er eenige
kaost af te kijken nit.

wetjfe"ende, (Jf joister miucbien de uit.
voer.n,1e maobt de' eeoigszins lIe .. aagde
Ife volg5reklring dat het gedisputeerde il-Il:
bij haar behoort, ter.ijl daarentegen de
rechterlijke macht er ait ooooludeert dat
bij het hooggerechtshof, het boogste recb~r.
lijke lichaallO, de uit.tpraak in de~"Jke
gescbilpunten thaisboori. De eeolgB' weg
om aa'l het ge8l!hil eeo eind t~ mak~n
scbijnt or.S te zijn door .etgevmg. I<,n
gaat men dit in de Tmns'aal doen, dan
beboort er voor&! op te .. orden gll .. eeen dat
er in I{een eokel beeohaafd land, waar niet
de besli88ing Over geIOhillen van. beatu~r
en de weuuitlegging in boogJte IDsta?be
lijn opged~en aan het hoogste rechter lijks
co lIeg .., niet I16n wonderlijk lichaam be-
sta.t W&8raa.1iIdie taak ten deel v&lt. De
oentralisatie van gezag ....aarnaar op het
oogellblik io de repnbliek I("stn>eld wordt
doet de regeering met haod en tand gekant
lijn tellen een nitbreidiug der macht v~n
E'en rechterlijk coll8jl6 ten k08te Ylo die
van het administratief lIeaag; doch, zooals
wij reed. vroeger meerm.len roresegd hebben:
het Tmnsvaal8l!he volk ~I het later be.
l'Uawen al. bet nu aau het ver&oek der
regeering in dese "oldoe~.

DROIt~IGKDOOD.-DA PH8t. IUIt".,1

~a!; h-t ft;f.R'I!'I8C!l'" oor1o,,!,,"c .p
l.", ZOQd&i "",t, Lu·p.rS·J ~al'IU~1I!I
t...foohieten. Tt, Clle"&Jlbl, ilkl. de
rivi,·r, sebo ..t Lij _Il ~"nd. liJJ Ifat &.lJD
aan ~Ptl aaff"rl)-, de t hiJ h'lll .... en
den ~~ud zelf IC.... " h'l en. To.n' bij
reiniliP acbreo .. ·, •.,,1~..n bad. boo

goodli,f •• od t,., .. ink.r .. Het k.~.rtJe
bom met do ha~d uit t. t .. llk~u,
nieu do ,n tU b,OOPO aenljÓ!" Ullaot,o
loit.enant Yerd"eneD. D. k&fferl. up
t·nltond h-t ong.;olr Illede aan a.ndere
ma ..r d ..ce heLen oDbeRnjpelilk deD
Meo ia el' io lIeelaagd hel l'jk
",odeo.

SLA 8rU['-IU 1111 DE VRrCUl'BOOIII.• ~
e~uill~ ma"o"t"u "'r.j iD Earopa de ..
eeu ....Dl.1 •• , bl.<i.n IfIIlfe'l'eo, .1.
daL d- "rucht .." ~jf.o dM "''' •• 1d.,
~fI',oedt, De Fru,1 trade-J'.urnal
York, b!reeti-gL "n dat dit e-o II'~
··U r"egt er bij dac dit mosl
.. orden a. n d~ oxydatie rao bet i
,ap .aD de' boom, ""udoor Iloh
sout ODI.. ikkAlt d.t in aJl~ det.lec Y&Il
bo ..m doordriul!l. Het blad raadt 11&0 lltII
dozijn .pijller. in elkea boom !.Il liaan,
be .. erki" ••• 1 d." .0Dder tWijfel lIIIet
geo ultsl ... b.o. rOODd "orden .

UIl' Sr llLU BOseH .ord t on. d.d, I~
Il-Ii()br-"0 : - ..Y rijdajfl1'ood "'1'8!1 d.
debati '''9·.oc~tw nit op ef n eXOllrme.
• &8 een 1C' ap Om al d. mootseri., rill lt
X .. 8"0 l(eo08lllijken at'ood te bebb~n
\"., dell I:IJ op tieD 16d.n P <

LerulC.-Op den 2ólLea i'ebna.ri "Iodl
d., dri.·jurliJII8obe yerlti.siDI ".n Diea".
roor de lDo"ioipalit.it "l.l.ais. Er ia 88D
partij kandid.t..D. ea OOIl.,. ... r 31 DlIDen
d"n geoOtolDd. doch DaAr III boor "iU..
mllNten ....n beo Diet .tMa.-Dt boor da&
N""lblinll Zoodat b"d. algalloDdied d.,
·"or'. ao d", I!WdereD niet na de pNek
v66' de preek &':1 doopen till ik deak
eRU Ilroote "~rb.torriu. is, want b.t W&l
~eD. blu.t"rlijk om de arme klDdpren aDder
pr ... k ""0 00<>08r.'te booreo aanb~."

DH BAI.",oku-tKlTA.Y&II'TZUK.._Io ie
"0 het b..c"j"t.e te8t ..m>aL VIU II'ljleu dea
Fred .."k WO'lle, Roberll YIn
UILenhag", ia mev iD Er g.-1.lld jat
.li.mjf j(..komt'u. De he .. Robert.,
IU bet l~lrer dieode eo I..LW do
be·iltb~id .au de lirina Plgou, Willr:a ol
IflCblte, kwam eenige ja...,u loC.ledeo0...,
K"looi .., "ergelldd door een" ID...
Hij koohl b~t Iandcoed Baluaoral -0
d~n twee codielll*'ll aan r.lj·, tuia
"o<>gd to" faveure r.n mi .. Scboltz.
dooj tracbtten &i)ne drie &OD8IJ.....
door hHm iD En~~i&od gemaalt
~.tL"n. alllOOlr de codicilleo iD bet 'oordeel
mi .. Schultz. Een C!OQlmilsie boord.
U dalfen I..ng te P,'rt Elizabeth.
b·"""rdeo d..t de oodicilleo OIl .. etti.
omd"t d. telto~.llr onder den illYloed '.0'"
" ... rd.ter d.ze ge_at bad, terwijl hij in Iijo
.erBtaod "elrr ..okt ..... No is er beriebt ~
.aDgeD dat deo BDllel80b. bayeD ai~
1f~".ln bebbea .oor miss Scbllits. .Eell ...
beriobt aegt dat de uu buiteo bet bof po
Nlhikt is.

STATI=:, ONS LAND. DI P,}1iT o.er Borgf u'ier b,j V ~Idrirt is iD
orJ •• r."Odd bSL "erlr_er .... r h.:.t,ld 18.

Dl '!'OLK5RUD 'an den Ore ej» Vn!Rt"'t ia
bije,'n~ ..rJep.n om te vergaiereD op ~baDdlLj!,
1 April.

DI! A>fBRII;'A..LR8CUIWIIUIJDlal, d.s be"en
Mabbstt en A1fhau.er bopen, op W ... bing'o ...
geboafkd.g le JobaoUt!8burlf, aaD le kom-n.
Zij gingen up deu Iti leo D"ar CbrIl!LII'I:la.

Yooa SLACUTERS i. er in dit nommer eeo
leaen ... aard" ady"rtl!otit'. D e b 'e; Hago "alJ
Pampoenpoorl, Victoria W'lt, biedt 120 "lOtte
ala6bto .... o t~ /roop ....0, Eli t~ Kl..pmntllta I.
zuUeD 60 pxtra .ette alscht o•• eu eu koeldD op
26 d_ "erkocbt "orden.

DI NI.UWl: I'&I:IIDUT VAN FR4BK.aIJ[, de h""r
F, F. FlOur., c. d .. ee"I,,' Prot".t. [ die ID
FraokoiJlt OOit It.t 'oor - ..U den et.at i" ba' .
deo n.m. Htolldrik IV ...... oor hij dOll troon
belr/om ooI! PrOIt'I'.ut, doch ..... ac ooro",,1
d.t Parij. wel II<IIJ lOll waord .. as, eo .""J
Ltbuli •.Ir.

P4B::A.YIIIII.-Er mo~t ia het dl.!rikt C ..rnar.
"Oil pel NI, om olltdekt Zijl, 80 .... I 0 'er. ".I,e
ui'I.I81Lr"k~b~id "'u 2,WO vl.rIJ.ute mtJlen.
Op ".rlOb.ldene pl .. t ... a "or'lL I("proop' h....rJ
en, lOU bet :oi"u"l Jui.t II, z ol Cbru., ."ff
binnenkoe, b,,~1 ... t IIher bel...,kelJoa dav ~b..i.'

Eu wat na Swazieland ? Ib,,~ "ehl i., . .
. OlVOIlDKN.-Een der matroleo ;rreJ UJ %'lfIHet zal nu DIet lanl!' meer duren of nanm) ho <le }<'anllu (die on langa .obll'br, uk

S..azi.land ui door de Zuid-Afrikaan8che 1... <1) "n die DAar bet "rak t~rUlllleerde. to.o
Repo bliek .orden bezet en gerel{eerd, de bemaulJlu.g dIt .... rl.I.c'" ha J, I. op lob.b ,~.
uiet alleen in naam, docb in de daad. Het eilud ... aar biJ goed ".,raorgd .. orut. HIJ II
streven van preeideot Krnger naar oeu d,arbtMIo j{ ..g~..D n .. cereo dagen biJ het wra.lr
eigen _haven is echter .elbekend en het g~ble"ell td ZIJU.
kan dUI niet .orden v"r.aobt dat de bp. EEN eOEDI DUD, -De direlrLie 'Bn de MaJ-
~rt.e n de republiek flau upaolie me·bury Ex cO'~ur.lramer heeft bestoleD aaa
met S ielapd bet'redilr(f i8. Dil zoo de pere')llea die .cbad" lIeludeo b~bb"u biJ d-n
lI"nde is de VriAa': en .at na S .. alielaDd P b ... el.torm lo J ..ou._rl 1/., eo dte lCeld..o op
Ijl ht~· d H t t d r t 'l'e' b.',d IIChulJIR ZIJU BIlU d. kam •.r, 'OM dit

.. e gerec vu II(. e an "OOr III j .... r ./ecbts drie p"'oe..t IDplaat. v"o z"s per.onZ81 inliens voor de baod. Reeds an 1-89 co ..t tf) latell be~alen.

eu Dal( eeD8 iD 1891 h."bben ~e opper bo f ~eu Ed .00IlDPOOL&:IPEDITIE."":'.Moomukl zicb
ZambJl.&n en UfDbeglt-sa. wter IlroDd~ebled of'lIern,1 afar ue r.ouldpool, Xp...d Il I.. '''u N

u
.. -

lillt ..an d~ L·bornho, tUR8cben S"aLlelanct, ."0. M"u v,e'.1 u.. t beL lIel"P verblljadd I.
de replll>llele, Zillulanden en Tungal .. nd, Le" Duord .. a8Leu d"r Ni,u ... SioonechJ .1I&O,j<o
gerr""gd OlD door ,je repnbllek te wordeo eo d.t ,le bemuulog op hd ij. Re'!'loobt, d~o
~ ..nnexeerd. Aall dal verlangen kon de tocht "jet "OUrlZtH,," ~n Ol~t Larua( kao. Er
Tra08vaa.laobe regeering ollder de b... t"ande i•• prak. vao het alLru.steo ,,&II eetl DUJp.Xptt.
irak !.aten .. iet voldoen zOllder do goed- ditle.

keoring van Eugeland. Ell die goedkearinl( SPILUILOQS. _ Een noo" ReD_md Lobbe,
.. erd uiet gegeven, nur .ij IDeeneD te """U"ChLI!( lu beL diltn~1 ZOO Ip"'1lIlb6rlC,
",,'I"n op ",rond dat, door .le annexRtie ~BU Z .A.H., b.,.(~ een zooderhuIl oOI{.hlil gbbad .

d d bl k d E"",,,,, d..~eu g81o"1..n draai<1~ <loh ~eo .langdat gtlbied oor e I'I'pn le, e &eDlgB 0111 bur be.r', eu ZIJ .Cb';kle wo ~rg dIt
toegang URAr 8wasielaDd v JOr Engeland "OU .IJ b... r .pr ....khrwo~.u lI"beel en .1 v~r.
worden afll88oeden. N n het laDd der loor eu 8e<1ert ''""U .. oord .".prolr.en b.,. ft.
StYalips TmnSV&aJsob i8 heeft Engeland er Dr. Hob,a, dlllrikl.l(eu~b""r, I' OBJ oor'
niets te maken eO b,·hoeft dos ook Iloen toe- cI,.• 1 dllt II] ha, ... pra.k Diet " ....r terug .. I
jlang meer d ..arba..n. Als OUI ZambtwD Bil kr jIleo.

Umbegiesa hnll verzoek vlln Yr()8lCer jaren UI!'YOItR V~N '-RUCHTIB.-Hes "algeode uu.
vernieuwen, h.,tg"en zij ongetwijfeld doen tal tooDeD Yruoblooo "ordt door de Norlw",
znlltln, en de toe8t-omming der Eugelecbe GlUlle io bar~ "f"rkOlllu.mera naar EDgol .... d
reg ..ering .ordt If8rr&l~d tot het voldoen ""noord roor rek.uioll .. u d •• erzeodera, .ier
Mo dat ve"08k, dao wordt het Vaer Zaid- nalDiOOer Yoor .lUO: H. W. H .. "kinl, Clare.
Afrika eeD &.l&k no bet aiterste gewiolat mULt, 6; V..u der Bijl 4 Co., 6 ; W~'t. cl; 00 .•

COYuLt Gr.rd~a, 5; Z. A. Goodm.r" ,,; A. Wil,w.t bet ant .. oord zal !Iijo, wat,i van d8t lialD', K.. t.,el.~fI.at, 3, , W. Luo/r, Stelaeuboecb,
aDtwoord zal het W&8l'1ichijnlijle afbangen a; A. ÁIlpi".U, BOQ"boek, :lt; Atl "eli .it Co.,
d de repnbliek weder een venieren stap 2; C. J. Rada, :.! ; J. B. RobIJIaon, ot .
kDBtll'a.art.e zal maken. Eu "&"&aLllKE KI8D,UD.-Hoe kraohtig de

orerhdd io VUlllOhlaod 0011 .ondet Unutll.n:.
Porlag. k.n optred.n te~eu burgen, k.u
bhJl!.eu DiLeeu Le Ure.deo wtlfe.prolu!U YOUDI'
tegen een "erkman, di" geroepen h..d, todD

v.n deo eeu~ afdeeli"g 1I01d&~"Dmel'tambuera eo piJper.
roorbiJ ~l'Ok: ".Fluit "II ook ee". d..... octoilia.
tflD-ma, lIeb." Op grond ".u beleo<liglug der
lCe""peDde macht "erd cl" mao tol tll'8.
maauden g".ugeuia t'8roordeeld.

DINllULU TEBVG.-Volgpna d@ St ..Heleo.
Guardian lollen Dilljzulu fO de kaplteio.
Nd.bukll en T.biD_MBD. biDDeukarl het ellaDd
nflat.n, ""ar de N.tal.che rege~ring iu hUDoe
tnnlkom.t t""le.temd beeft. ZIJ .ija .mel
huoue '!'roa"en eo lIiDderen na "'Jf j....r op het
eiland in balliogaobap ge"lIee' eo buu be .....
lIua .. ordl beueurd, daar dit eeo Yerlies '!'..o
f1,0ó() per jaar "oor be~ armoedige St..Htlena
beteeklOot.

LKTTI&Dll\'lRlJ.- Dat Hollaod.obe bla:l8n
hall ..e lea.r. &0" Da en d.o eeo !lo,d Hol.
lalldlob gedicbt te 1~lea Re"en, ia nlet af le
ltearen. W .. t .el af te keuren ia, il dat IDbU
gedichtea 'an bo- keud .. die4'er. &aD laet puh4.e.
If""t. ala komeud .. rail &nd.... b.lld. Zoo b.'!'.
had de." " .....IJ; .... 0 courant 10 bet hianllDland
h t bek6"d.lI~d.cbt "an V.u Boera .. de lIieke
JongeliDg" als een origioeel .Iuk ... n een
meneer A. P.

WÁ.t Da IIR.4lfDIIIJ:T.w:rr ~L l:IraICHT.-
Volgens beriohl iu de 8. rv. Ec/w .. ild.o do
boer"ll ail HOIdelberg g....n lDelir. le'eren_u
de p-raooeD, di. hn .. ege bet l..n<1bou"de.
parkm~ut het laud dOOr.ga"D 0111 prutiaebe
le8leu in het mak.n v..o boter te lineD, "0
... 1 olOd.t Iii zeggen &eD08' ll&II de hrand.
ziekte"et t. b"bbeo, eu ni~t van plan te ziJo
&Icb te I.teo d"'ngen lDacblae. 'oor he, ilerei.
deo raa boter aan te Icil.1f.o. Tt) Riversdale
Wil men l'1Iimer "an blill eo YeleD woonden
de o.feuiugeD met groote belaoglt...lllag bij.
P08TepuRBAIIK.-Gedorende do maand Ja.

nu..rl raD di, Jaar 11 er iD de "erechilleude
poe~.p_tban keo YID deze KoloAi" lIed~poDell' j
eeD lom '!'an £7 Ó. ~b6 3&. 10d., ter .. ijl de 1010
rloo '£i..l,276 l.'Is. t>d. alLlCeLrok.eo IS. Ni, n ...
rek"nlal(e ... erd eo er. VUl "eopeud, 'er "'jl 7H
re,keuiD(eD !reelateu "erdea. In bet I{eheel
"". op .'II JaoU"rI 18ij5 .. 0 depoueerder. ver_
IUhol<ligd £l,.li8,89t> l;!a. lld .. tegeo fl,+3li,8~1
2•. 3d. op 3j J,,"oRra 189.1., betlleeu dua eeue
ve. meerderiu.g II vau t;}M,il17 lO,. Bd. H, L
"uLal pGatepaarb ..ukeo ta ua 2~2.

ZAAD GRANEN

Op Maa,ndag, 11 Maart, Aanst.,
.t\A~"L'PHEI~"EL STAT' E.

PUBLIEK VERKOOPEN: .
1:000 MUdden Eerste-Klasse Zaadhaver,
250 " .. ti (Vroeg Baard)

Zaad Koom.

Voor Rekeninp" van wien het more aanvcan,
:aUIM .KREDIET.

J. W.

DE ONDERGBTEEKENDEN

'DONDERDAG, 21 FEBRUA.RI, 1896.

:, •• I, ~ K I, ~ I.

De Tariefoorlog.
DI herDieuwde berichten omtrent het Yer.

ioopen .,an plaat.en in de mooiaie en
vruchtbaarste deelen van 0118 land doen
opnieuw de ernatip kweetie .,an 'fervreem-
diDr .,an den bodem op deo 'foorrrond
treden. Wij bebben nog kort geleden hier.
o.er reeds een en ander gezegd. en IlIUeo
dUI tanl llOO min mogelijk in herhalingen
"ervalleo. Maar toch sijn er nog eDkele
pnnten in verband met deu k .. estie die
belangrijk genoeg lijn om bij stil te ltaan.

Zoo if8looyen wij dat het .erkelijk tijd
.. ore, da~ eigeaUl'l 'fan plaat.en zich eena
gaan ahragen .aarom aij optiee lullen
toestaan die loope.n over zoo langen tijd.
Het i8 lleer de naas of het geveu 'fan optif'1
op ,ich I8lf _I aanbevelen.waar~ ia,
BADreaien de kooper de maD is die er Voor-
deel me~ kan heh.usn en niet de verkoo_
per ; maar Yoor hel ge"en van Opti88 o.,er
een tijd van twee of drie jaren beetaat
h8llemaal pen grond. Da& om lUike lange
oplies genaagd .ordt BOhiJnt lel& eeulg.-
ziDs verdacht. bei doet on willekeari,lr den.
ken dat er iets achter IChniJt .at niet in den
baak is. Dooh &I is dit niet &OOrdan zijD
die I.oge opties al. 't .. are premies Voor
den boer om zoo min mo,elij" tijd en koaten
aan lijn plaat. te beateden. Want, ten.ij
er .eer yool"lichtige bepalingen OmUent
"~rgoediDg "ao ged&neu arbeId of aanre.
brachte verhe$<lriag.n aan die opties ver.
bonden .ijn, zouden die tijd en kOtlien, bij
het gebruik maken .,an de oplie, verloren
&ijn, Bo die bepaliDgen lullen in de m_te
gevallen wel niet &an"e.ig zijD.

De redent'n Voor het geven 'fill optie8
.orden nog mmder .aDneer er van di"
Opti88 geen gebruik wordt gemaakt. Geen
e.kel geval van het te voorlOhijn komen.
der kOlltaute gelden il DOg "ermeld, daar.
eotegeD hebben wij .. el gehoord vau ge-
YlU6n "aarin; ter"ijl alle kon'raktea, eOI.
gereed ware", de 'f8riegen'Woordil(er van
bet rebeimsinnig syndikaat Diet 'ferecbeeo
toen de beta&ldag daar .M. En io
zulke ge"alllin is hot geb 'ard dat de boer,
met het oog op het groote bedrag dat hij
voor zijn IIwaarbelaate plaat. zou ontY&og~D
• 11. rId "erpliobtiDgeD &&ng.aal1 zijDde, ge-
h..el geruïneerd "erd toen het geld niet k.am
opdagen en hij niet aan ziju verplicbtingen
kon voldoeo. Dit is dos een reJen te meer
tot voorzic btigheid.

Als wij nu echter de zaalt uit een ander
cogpllnt bekijken en &anDsmea dat met
hel ,ebeimzinnig plaauen-opkoopend syndi.
kaat all88 in orde is, dat er 'Werkelijk
plaatsen sallea worden rekocht en dat er
voor Z&I worden betaal J, dan doen er lich
vragen voor die m~ien nie, '00 ge.
makkelijk te beant.oorden zijn, maar dur.
Om toch niet on.,erechiJlig door ons mogeD
.orden .,oorbijgelien.

Ret moet OOI aHereent opvallen hoe het
mogelijk is dat, terwijl onze boereu op
hanoe plaataen nauwelijlcl een bestaan kun.
nen nndell, eeu baiteolar.deche financieele'
oDderlleming er t.ee-, drie., ja "iermaal
meer Voor kan betalen dan onze boeren
d..ten en dan nog kans lie~ er :voordeel
meé te beh&len,-.ant d. hoop lierop is
natuarlijk de eenige reden waarom lij de
plaateen koopt. Wel is .aar heeft het ge.
heinuinnige syndikaat nog niet be.ezen dat
'he' gel I zal maken met de plaatsen, en Dl&j(

de oodernemiog dal DOg .orden betohonwd
• 1. van seDile.aiDS spek ulalÏe'fen aard.
)'i.ar toch moge d, bier iD Zaid-AfriU
opl{edane onderriDdiDr dat, "aar bUI$<ln-
laodach kapitaal ing"bracht wordt. ana
land lfe.OODlijk aed"ong n .ordt groote
dividenden op te levereD, lItrekken ala een
viDgerwiJliog dat ook dese ooderneming
"oor tie honderddaizenden die lij belegt
hare tienduizenden per jaar sal terugzien.

Reed •• ordt lCezegd dat het syudikaat
"OOrllemeOl is in he, Piketbergaohe op groote
J¥lh<&&ioaar goad te 11_0 proape,teeren.
Doch de hoop op hel ont lekken van rijk"
goud aderen In die hUllrt kao oau"elljka
een "ol ·o..od. drijfveer g~acht 'Wordeo om
ID bet groot plaateen .Jaar op te koopeu.
De gOlldaanwijlill.en, lot dUlVer in de
Kolonie outdekt, "areo zoo oDbenedigend
eo '00 betlrieslijk dat men niet kan Yer.
• achten da' uitlaudsche lrapit&listen op
een dergelijken 1000n grond hanae hoo.
derddaisenden zullen bescbikbaar &tellen.

.l[al.

lJ. nien.ste .,erandering iD hare tarieven
sal de Nederlandaohe Znid.Afrikaanscbe
itpOOI'.eilfIll&atlohappij waarwobijnlijk be-
IObou "d "enacheo te .ien ala eeo verkl4ri Ol{
YID hue poJitlek tegeno"er de competitie
haar door de Koloniale lpoor.egen aanll8-
daan. Zij verlaagt het tarief 'oor graan
en landbonwprodukten met iS percent eD
"erhoogi het carief .,oor cement en uont van
h. tot la. 8d.,-beide van ViljOfOo8drift nur
Jobaan8lburg en Pretoria. Met di • .,erla-
ging wenacht r.ij ala 't ware te kenDen te
ge "en dat lij deu alllt'oer van Koloniale Iaad-
bou.produkten uaar de republiek WiJ un-
lD08d l&'8n, en hiervoor lulleu unlll boeren haar
onget .. ijfeld dankbaar sijn, allr.G de ware
appreciatie 'fan dit feit eent volgen
wanneer .r een .I&rborg iJ dal die s&rief.
verlaging ... n eenigen door lal zijn
en &I kunnen zij d. eigenlijke voordeeien
eerat pl.kken WanDeer ook d. invoerrech.
ten in de republiek verminderd .0rdoD.
De .,erhooginr 'fan het tarief 'foor hout en
cement be.ljst dat de NederlandlOhe maat.
aehappij be ....id is een 8trij~ &an te binden
ten elOde bet vervoer dier goedereo VaD
de zee o"er hare lijnen te doeu gtltiCbleden.
Of haar dit geJoltkeo 1&1 moet de t'jd
leeren.. V oorloopig 1&1 het eenige I(e,oll(
.ij" dM er Wat !Ileer ra"e goederen vau
Viljoenadrift nur Johana8lbarg zulleD wor.
den "erYoerd per .&KeD. Het pa bliek nl
van de ""randering niet. merkeu, a~nlle
.ien ons spoorweg-departelDent Yoortpat
met het doorvoeren 'fan goederen vau de
Koloniale haYeDS naat Btatiolll in de Tra'l"
VIII teKen de oade prijzeo. De commis.
sari8 en de cbef "'0 exploitatie Ol1l8r
SpoorwejCen Waren dB llata'e dagen aaD
Viljoenedrift eD hUD verblijf aldaar heef',
n&ar .. ij vernemen, ker bevr ..digeude. re-
sultaten opgeleo6rd .at betr..ft de relCeliog
"an bet doorYerv"er der goedereo. Zi&l der.e
tarieherlalCiug ta88Cheu Viljoeuadrilt en
JohanD .. barg do. Diet Yeel anden ait.er-
!reu daa dat &oo.el aDze als de TraDlVaal-
.c¥ 8poor.eg.,n iete min,jtor IIlllen outnn-
I(en eD dat d. Tran ... aar.JChe tranaportrij.
den het verachil in hun I&k zullell steken,
de .,raag .ord~ nu hoeYeei "erder de
Nacierland .. he maatacbappij gll&ll .iI en
kan. Haar Yoornaama'- doel moet op 't
oogeublik liju groote di"ide.,den te makeo,
w.~t de regeerir.g der republiek heeft teD
allen tijde het recht hare lijn te naasten
tegen den prijs dieD zij gekost heeft, ver.
meerderd meS t.intig m&len he~ bedml{
van bet dividend over d. drie jaren aan de
uUllting Voorafgaande uitgekeerd. Hoe
miuder dividenden de m.a! schappij dns
maakt hoe meer eene n&IIBtinl[ der lijnen
Yoor de Zuid.Alrikaaascbe Repabliek roor-
deelig wordt. Dit is eene omatandigbeid
di .. niet buiteo relteniog moet .orden gela-
ten bij het beoordeeien der :"echtkraoilt nn
d. beide competeerende ltelle".

U,t Rredudorp aa'hrijtt m~n on. d.d. lB
Feb. 18~ :-" On18 jUrlijkeeb. kerkbasaar
... rd op 1:i&terdag. den 16den If.bo.d.a, R.da
VrJjdag lag men liD en d.n MU hr ..
balten inkomen, m.t .. n ot aod.r proda.b
raa de n.tuur of 'I'.&n d. kaD.t, "oor dia
b"~r. Er ... dan. ook Zaterd&,m0l'Jll
....Uc lCoed~ o;)l~eetie "an allerlei aardljfbeda
en lelrkerDljdn om de koopllIItigeo te loki ..
De bauar .. erd ia .t BOboolreboli" ra-
den. eo UD ug mm W_r tot .. ellr rroot fCII'Nf
d., rllime niea ... "le. "a&. Aan lOOJllq
• .. er (lOl g .. n gebrelr, BOOd.t, boe ..d ~
dacbt dat d. toeeta:nd tenrerolg. '.11 ..
droogte "an Yt'rled.. jaar, mioder goed ....
dan bet "orill'e jaar. .r tocb de "Daien'
lijke !IOlD'yan £177 .erd bijwnrebracbt._BM
ee .. t,.. 80bup dat oplfuei!d .. erd, baaJde,
jl"hd Ilr , £~ Ii••, m ook de andere breolatsa
!roede prijaen,_n ~1I.n dat men belaac
.telt 10 d .. a&&k. .

Voor de eer.te m&al Dll&kten ook MDi,. der
"ualllr. een tat.1 m.t eten, .... r ..llIeea &ich
te Koed Iron doen 't'OOreeu .hilliug .of 1ft
.'xpeuop naa.rdat .i jo appetijt lf08d of .wak
"RI lOok dit, Ilt!I00f ik, bracbt 11811 a.ardic
.tOI urtje in. IAlI.. tftamen ,.nolDm ba
de b..Q&I' eeu .00081 worden lr8Doemd,

DIIILl' er zoo VIle mmsoben 't'OOr
b.zaar iD.gekom'D, W'aren, Ipreekt
van .. If d.t er ook ZODda,r ...
,!foed. oplrom.t io d. kuk ..... bIj
I(.t.genbeld oa.e leeraar een trd.Dd
'pr.1I onr ..Mal. 17 : 8 "Zij Agen lIitmaa4
dan J.III. all •• "."
lo deo aroad (Zaterdag) badct.n II'ij "De

verlfaderinl' 'aa oo~ Obri.telij le joalfeltOlI
'u...nigIDg, to.n het "oltrend. "Brl .. erd "Ill,

ricbt : -B.o.. lesing ov.r "de arIDe blank'D .. ;
I .. ee rtlCitatiee: •• d. bnte Yriend,".a" ch
dlll ... 1 in BalaDl&Dc& '. (TolleIII) ; .. n Ii.d.
.. tbe llood .hl'Jlherd " en .. n .tllk op d. piaDo.
Men .Ieet .. u '!fenoeJ/relijlren arond. Vol ...
d.D her b.bben "ij ;een debat O1'8r .b.
ollder .. er(l: .. If.d .. ongen onderwij .. " WOlf
de rereenlgtng bloeielI .n .teed. mlllr bloeiea.
i. de "eDlCh "an IIWoor",apond .. u."

Vendu Kantoor, I&lmeebury, 20 lebruari 1895.
MOORREES, Jr. & Co. Afslagers.

Afdeelmg· I aad van
mesbury.

KENNISGEVING
KKNNIBGEVINq gelChiedt IDer-

ede dat het verkeer 0 ~er
Bergri vier bij VeJdrift htlropeod ia,
daar de POlJt gema&kt is.

op kst,
A. L. BRODZIAK,

~ecretaris.•Hd ... liulllll'aad. K..n toor,
l~ ~'ebru ..ri /896.

400
35

6n te- 0\ 'as Merino Bcbllperl
do. Kapat6r Boki~u

Ol.) Maandllg, 25 F ~bruari,

ZU LI .EN gem· Ide /'Ieh.peo en
B.,kkl'n publiek verkocht wor.

dell te "-LA.PMUTS·S rATtE, lijnde
VOor kl,ntant ingekvcht.

B. FICK.
Ve Villiers, Immelman & (';0,

A.fslagers.

OVERLEDEN te CoDltable op 13
Februari 1895, ANDlUb ABBA.HJ.JI

BLIU in lijo 66.te jaar, diep betreurd.

Wed. A.. A. SLLER.
Con.table, I' Feb. J 895.

Een I ubliekp. Verg-adering
ZAL gehouden worden te Adderley

Koeber!l, op Vrijdag, 1 Maart.
om 3 ure iD deD namidda~, u,n einde
de Boeren - Brand A88llra.ntie op
mijten in werkinl{ u, 8'ellen en ook
een oomitee Yarl be tour te kiezen.
'l tjo(eliJhrtijd IJooJigen wij de om.
lig~ende JJistrikten uit, ter bij-
wOlling der Verga.derin~.

DOODBERICHT.

(Ya" lW "-'" JIU. ~ ot 00.)

15 Februari 18911.
Zea ..1..D, per 1I&Ir. 100 lhe, 3. 9d kJt 41 Od;

Oanl, per lak. 163 In. 7. Od tot 8. 6d;
SUIl!.ltrboooea, p~r z.lI, lOS lb.20. od "" 16. Od
Iiooueo, K.If~r, 8. lid ~ 13. od; Kal
IKol'ofll".') por t.o.l, 3uo lb., ~. od loOtl~. Od;
!.Jo. 10. V. ~.) 6, 0 I kJ'9ot Od; V""r, per 100
lbe. ti. ~.l "'" 7. 6 I LJrerkooro, per aak, 8.
0, tol I lo SJ ; !joereulll .. l, oocealh, 13&0<1kJl
14.0<1; tio..r ..IlID .... I, Il.alft., 16. lid tol 17. !Id ;
.d... I, V.. I.· ... '. 12. sd" tol 13. 6d; Gel" .MiooL..
P'" aaM. 12. ~d ~o, 18. 6d; (}.,mtougd. do, ~I
OJ tol li. OJ ; WÏlI4 do 1I. 6J tot la. 0, ;
>\11 Mlelie.oe!, J03 IIM, 158 601 tot 1& lid ;
li_ KaelielD"', 203 Iba, 18. 6d toll .. 8J ;
ti ...er, Kupeob, per aall, 160 Ibe, lli. 6J Lo&
,ti. Od; Ha.ar, Zaad, 130 Iba, 9. 0... tOllu.
6a; Di..D. per ...a. lliO lhe, 6. 0... IOO~ 71 601;
",... dappe!"D, per 1I&Ir, 163 lhe 12. od tot 13.
, d; TlbU, per Ib (,oed.), O. od tol O. 6.1;
T.baJr. Jl'r 111(I"t"riear l. 0. ~d tol 'd; KoorD,r.er aak, a03 Ibe, l2a od to, 18. od ;
Z. .... pekJ ..k ..o, per lSalr., oe 3d lo' lie od I
l:Jv"'r, per lb \'III'80b), O. Dd kJ, I. Od;
Hot .... (t .. eecle kwalilo8ltl 0. 'd tot o. 801;
Eiaren, per dOUJD, Ja OJ tol I. 8d ; Reodeu.
per .Iol!., 11 3d to. 11 9d; Boendera, o. 3d 101
I. 3d; KaLII""lIeG, 61!Jd lOt lO. Od; H_ eu8pek,
per lb, o. ad kit ot! 7d ; ZOllt, per aai. 3. !Jd
t.ot. S.6d.

8laob~,..e.-o..n, prima, 800 Ibi • .16 sa to,
;:7 lo.; O_n, li()() lba,lo O. tol £5 lOe; Koeieo,
IOWlbe, £3 lo. f.o\ " 10.; KaJ"ereD, a6. tot:tOe;
V .......... lUO lbe, so. od tal 368 Od; L.mmerea;
jO Iba, 7. Od tol. 8. Od ; Ha_I •• SO Iba, 128
,AI tot 18. ud ; Kaapeoh. &lb.peo, 13. 8d tot
I~ lid Kapater., óo lilt, 1.2. 6d ro~ 1'-.

TrelaYee.-o-, goede, f4 10. tol £S 0.;
MluleD, Il«-o&e, tlO tot £1lI; MwI.u, kleiue,
J:i loOt ~ 0., Kellr.lloeIeo, £S tol .lIS O. ;
I:l.iJpa&rd"D, l10 lot ,£lS 0.; Trekpearden
.ilu 1.01 IU.
OPll&lIJ:llIGlIII._D. &aDY08r t'aII produkIen

op de ID.ral ia _r klein re" .... , III •elui&-
" ... eu. &ljn -..lI:oDleD, oapt .. ijfald ~.
de Iftra ,.....u. in den V rlJ8&M&. Zemela
li)n eeD .. ,.jal« "laier .... di, is Ueobis
IoIJd"'ijk, daar de verweabte panijeD ni.t....."..0.... lijn. Goede bff4f~en IOOder bla.a
.J ,. oiJ" iu l1&li,,1'&6«, 0. 1I:tn!I .. it YU llUler.
0.""'''''' 1I.ier ,_oudeD, II _ lleebl, eli de
PrIlzen UJn dIU Jaa,. Kaf Rued -U,,"rlatld.
V,.r ""Ivp .n If)oodlr.oop. Lo. 'o.r ba h ....
ge", cbt II'~.r,je" "'a 0 lapr pri) .. n dan door
Q~. ,"lJoteer4, K. «...II00.D, .a.d, nu t'aII
lI:alau ...... is iD 1&0''''', Bowm .. l 0Il_
&Delerri. Kieli.. III,jD beta.lfde ale de "orige
_II. Wit mle__ kUml. H.ver.,.....
Uien OGnrloopt.r. G~ ~diacea "oor.
bandeD "llDbt...n op "wkoop. Er I&l b__ •
.Ieebt "ordeD. daar 18 nies drooa raoec IliJ.
u.lanl pel &e bhj.80. AarGappele aiel e«>
""lop. al. eeo wee« of '''Ill Ir"iedea. .Br ..
lIu de , 'rMt( Daar g". eie 100. &eD. M..,.
6&6<1 pp~.... or , lie ..... d. T..... &aal ..
4.J&"0"'P. ptlli. , w<l aao,."1l8rIL SleoIa..
.......... "'- 9QQJr aIUIUen 10 "'''-1.

ti .."er Ren"
'Ie"'n (pe. 100)
Druiv8D
Apl"'len
PerukeD
Parea
K """pereD '"
Jl8n
W.t(!noeloenea
fomaton

1Jeoartement pan fulJlieke Werken

BREEDERIV I.F.RBRUG,-
WORvEST~R.

Tenders voor Vervoer
BrlJ~m leriaa/,

van
tJoMr ,••
UleD (droog)
Vijgen (per 100)
PlII'lIilreo
Pral_o
Appelleu
Per"o
Aard.ppeleu
l(&Ikoell~u
l:I""O<1..r.
R:eodeD
romelea
'Clereu _
!ti lt·he. (gre",,)
W .term ..toenen
Orui "'0
Pompooontlll ' .•
p"talae
K"eeperen H.
\lllUi •••

a "'0..... (droog)
M....boa
9aoeeu

TE~DERS, 'fe
aIB boveu8

vangen worden d
eo A udit.-ur-Oen
op W Otnsdag, 6
twaalf u ur VOor

900
I:It vervoer VdD

psche TODneo)
ugmateriaaJ van
n te Worcester

de brug te
Breederi vie r,
ougeYeer :1 t

Ougt:vet'r
mio of meer, van
h, t Spoorwe~tat
Daar de plek
Nieuwe Dlift aan
zijnde een 1l1at.and
mijlen.

~pt"cificatie. e
kontrut kunnen
.ie[J wordt:n bil d
missaria, Woroe
Departement van
te Kaap~t&d, ged

Til, d raar8 m
yer.chaff·1l YOor
Vut'! lL'g V&u he
burgt'll lllotkn d
áu lj lt, ~t:ll ..n.

! 't LA,l(lIte ot ~
DO.;llZ"ke ijk te w

conditit's vaD
appliodtie ge-
Ci ,ielen Com-

r, of li&n het
ublieke W trken,
nde kantooruren.

ten twee borgen
e beh i()rliJktl uit-
kontr,.kt en di.,
lllgt.louden tt'.

li~e ttlnd~r r, iet
Jt'n IllUl~~llom~n.
J, j\XWhY,
ovfdiuspeitteur.

\
De, a"'l"ment V!Lll Pubhe.e Welken,

Aa'PI Ifod, ~O YebrU6r1 ll!l96.

RIO KOFFIE.

VAN DLR BIJL & CO.
Hebben ex ol Robert," van Rio

ontvanflen,
500 ZAKK N

KOFFIE.
RIO

A fJeeliDl{sr~ad, Tulb:lgh.

'v !·~"\I."'GEV1~G geschidt hier-
.n. UH Lie, vuJgt'I<i 'tclle iJ lZedt:elte
I, \ rUl '-'t. et !\O. 30 vau J 883, dal
deze Raad zijue r xcdJtlutie deo
Gouverneur zal verzoekeD de Om-
hewtn)o(s Wet Vlin 1~8~ in Veld.
kOf ne(,~chl1p No. 3 in dit Distrik t te
ProcJamteren,

Op I.ut,
ICH.A.RLES ADA.M~,
' Secretal is.

.tol"" lnl("" . il: 'D:<>ar.
• JL","&b, it t'ebru.an l!i96.

-tCAAP8TAL
"1O.es •• NI'T.
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.KEKK E~ SCHOOL.
Da. D. J. Pienaar, R zoon, r!la Glen G"1,

bedt het beroep n&&r Jaaa..D1'iU. a&DglDo-
men.STADS~IEUWS.

Hu U!lT4L PIlaeoNB. ia diell.t
.tad.r •• d il Di.t Dlloder daD 1.603.

LrclnUlIor.-De jaaolijlllcbe v~rgaderiDIi
'.n h"t lio~.. titbof "oor oe Ka'paebe afdeehcg
beetl pl ..atl up 6 Maart .. s.

0& VIBKOOPI.G YA. RUIN der Kaap de Goed.
Hoop Banlr. ... 1 op 28 Februari IL' ... Ibier plaat.
h.bb.". Zit achwt.e"tle iu dit Dummer.
Hu WA.TK&io het Molt.no.r_"oir .tond

DiD.dag 15 voet' duim diep. Eeoige ttlJI!..n
mJ.eo nu ... ter ran ch. voor.t.edeo.
C&[OK.&Tor Ih I.JZUDILUD,::"Yrijdagmiddag

zal protItHOr Uacal', wel b.k.nd alti koordd ....
I18r Le N e"lalld. Orlcket .pelen op &eD ijur-
dn:..t "'a"n vier X ....p.tadlObe orioketere.

DI HIBII T. R. PRICK, hoofdbe.toQrder raD
vervoer, i.IRiatoreD met deu .oelLreio terURlle_
komea ... n bet ooordeD, De coami .. ari •• au
pablie.e werIEen, d. beu LaiDl, die eenige
dlfreD !reled6n lOet bom "an bier nrtrok, zal
over een paar dagen leragkomea.

011 JIlIu JAGGZ. i. Daar BloelllfonteiD ver-
trokken OlDd" K .. patadlOhe blDer vall koop .
b.Ddel &e "en".geu"oordillen bij de co"feren~ie
o ... r deu tijdtafel Yoor .poor"egen. De boer
Elliott, algemeeo beetnurdAr "an .poor .. egen,
ea de beer .More, lIijo Oioad.R&rOlid ook op .ell
g.gaan naar 1f8Doemde 00' f.,reuQe.

SKUT! SPOOR.. IO.-De h....r J. S, Smit, 'poor.
"ekcomIDI'.arJS der ZUld.Afrik.an.ohe Repa •
bH.k, bft de b_ Ti~11ll&DUe Villiers ",rtrokkeD
lIiU.ereh per mailboot D.. r Earopa,. voorn.lIle-
IIJIr. oda eea be_II te breuKllo .. n P ..rij8
io "erband met de cakeD der S.lall-.poor .. eg'
lII.. tscbappij, die ia niet al te fioreereuden toe.
.land "erkMreo.

HUlOllaJ:saa.-T£ Wijnborg ZijD drie ge-
il"ard. k, apeD, AUROlt DaDi.I., Jobo TOlD.. eo
Bertbo P.ter.eu, "oor deo m"lIl.tra.t RO.. MIL,
beecholdlgd lDet bet .teleo ".0 tw-.e _b.boxen
eb p.pi· reu, die d-arln ... reD, dIe UJ zalleo
.jlellGolen h"bbeD ui. bet bail "'0 dell beer
S.muel Mi,l. te Ro .. b..llk, Voor rerd8l' Vir.
boor zullen ze .M.a.udag moeten voorleomen.

251 W"8'eD', 2:.1 Karren.- -Een Goed Werk.
Hei "enichten V..n eeD goed werk iJ al-

tiJd een geoo& 'oor dengeeD die het "erricht.
en onae lezel"l in dd Yl"Dobieo-dis'riktea
beboorBn ons dUI dankb_r te zijn "oor de
kans di" wij in den hieronder (Bg8Yeu 'Wenk
bieden om 81n goed .erk te "erriohten. Op
deD hoek van Breeatraat en Kerltatraa, iu
deze lltad staat de iDricbtinl( voor arme
blaoke kioderen, la die inrichtintr "ordt
gehuineet een groot aantal kioder.n YIn
onae arme blanh befolking, Die kinderen
"ij a opgegroeid op het laud en dUI ge.oon
in dezen tijd del jaartJ een groot aantal
.,rllchten te genieten. No .ijn, zooals alge-
meen bek8lld is,'de nuchten in Kaapetad
.erkrijlfbaar daur en .Iecbt En, al i. bet
mÏ8lobien niet '00 bekeDd, toob zal het
Diemaud verwonderen ta "ernemen das io
een iuriohtirg .. III dese, die voor een groot
deel aan de publieke liefd.digheid ha~r
beetaan dankt, de londeeo ge"oon,ijk
uiet llOO milD lijn dat er geld OVer
is om te besteden aan dure en slech$<l
rrachten. He, ge"olg is dus d .. t die
kinderen yeeIaJ sonder "ruohten blij"en.
Eo dit is. vooral 'fOOr heo, die er zoo aan
gewend sijn, leer hard. Zouden onu
rrnohteokweekera hier Diet eeD handje wil.
len belpea? Ge.oonlijk bebbeo zij m"!!r
vruoh,-u dan lij 'OOrdeelig "an de hand
kunotn v.etten, en veelal moete~ zij trach.
leo op kaDstmatige wijle "au di~n ov. r.
vloed benijd te WOrdeD. Hier il daB
•uor hen 81nB pra.ohtige gelel(eobeid om
vaD huo overvloed mt' $<I deelea aan kin.
deren wien het, n .. een harden dag .. erks,
maar al te vlIIIl genoegen lal genn eenige
fridllCh" yl uoht"n te proe"en. Wij liju O.er.
laigd d .. t de ont'flllgsi Yla iedere besendir'g
t'raobten aaa de iurio ting Voor arme blaake
kindereD, bOek Bree- en Kerketraat, Kaap-
Itad, met groote daukbaarheid lal .0rdeD
erkend.
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GOUD)fUNEY Il{ VlUJHIID.
Z•• plll&l.Ben ilJ bet di.triltt Vrijbeid &ijo, uar

de Nie..,&< Rep,.},!ik.". Y'erll"!,,D1t,gefloteerd IDeeD
ODttrlnniog .... yDdlka&t., Wu,rvu de aetsJ i. ge~.
tilfd Le lII&ritzber!!" Nbtal. 0., beer Tbom.. A.
KeU,. IIw..m met de "o'rlat.wLe poet kat ",.bdaar
terug eo anQ heID i. bet. OOOrloopiglIaCOO, 'VOOr-
namelijlt te d..alr.on. Het gBnacht Sfgt da, ouder
de lede" "an bet .yDdu....t getel 1 .. orde.. .er.
Ilcb,lieud. led." ...., bet gov"eruement ell ...... deD
uitY'''''''''nd6n raad, bene'!'8DJI de direltLeurOll 0""
d. D.D.B.G.M. Co., zoudat bleruit do;qolij" hlljh,
dat bet geloof iD ona distrikt Dog ..iel geheel ,,,,..
loren Ua. Naar de bew KeU,. Ollll medNeelt "ordl
do beataard .... d.... "'""k "-&Oht. e.. aal bij .ijl
.... 'kolD. dadelijk ... ue ....D... Og worden gemaal&
met de ODt.giaDlng.

WINSTEN VOOR DE )t(A.ASD.
JOll4JIlnlaBuao, 19 Febr. (p" 1'.u,..",,'.)-J••

Dbar;·"inatell ,-WeD1D1er 1:10,692 Crown Rerr
.£8,905. '!

AMAZON CO.
JOHAlOIUBUIIG,ZO Febr. rp.,. Tt~rll4l).-()/,

eeu" .peciaie ..lgem_e v"rg.~"nl( Jer .\muon
Co .... rd b.. lOLenDis te lilrwi t..." eD.

KIMBERLEY,

P UIlI. aaar Enlfelalld per No,""'" C"".
tt.: d. b reo Wbit...b ..ad. Riob.ra.oD, Catt"u,
P. Botb .., T. N. De Vllll~r., J. 8. Smit, Si",.
1D0Dd., M,II.r, Eektord, B""barl, J. A. Doff,
Fr.Lk 0 ... ", 8ymoudl, Rc ... , ED'Iaoe, GilJ.on,
Barl .. , mej. Bare, .en. eo joog.Jaf. Rollen.
een de heer en men. McPberlOO, lDetr. Ril.y
eu '2 kindaren, kaplejo W. V..n BaijD, e.or...
a.rdillg, jonlCejnf. H. Aodra._u.

BOSPIU.AL TB RoliPuoscH.-Tot d. oprioh .
~in, ra" .nl, 86ne llutLige inf iebtiug ui bealo~en.M,,, Á.nderaoll h~eh een .tOI groud daanoor
l&IIj(rbodeo, belg860 h.t comite met d..ok "fUI
de geefeter .. n" .. rd h.eft, ter"IJI de koloniale
.eer.t&ri. beloofd beefl t75() op de ltegroohllg
te pl ... ,..,n rOOf de opricbtioc eo eeo ....rdere
&OlD"oor j..,.lij kMb ou lerboDd: H.t oYertlfe
b<noodilde 1&1 mea door .nhec!ripll... traohlen
t. dekken.

EIIII o.ell1.UI[ OP DB. B.i.o.-Zooda, w..
.. n jouRma", Wille.m Glover, in aien.t bij de
ir_ Bich.rd8 &; 00, ..uu.r, Ill8t t"ee "rieDdeD
uit.epu aaar den berg. N .bij deu tweeden
wat.nal 'ellorea de t".. orisndeD, (de naam
"N deo eell il Teutou). GlovII' ait bel OOIl,
m.... dMr Zal.i:1 lDeer gebeurt, nameu se Di t
"eel notitie er "an en ,iOK.D later naar bai •.
T<)(JD teeeo deu nond Glover nOl! oi· t krnl!
" .. , "erdeo ... beaollit ..0 b81domIDeD de.o berg
.. éf, doob IOnder deo .erlDlIle" lDan le "Iodeo.
Zj,j deelden, tegeo l .... lf IIl1r lo . de.lad tVDIl'
lCeKO_C, de aak I&D de polatle mede en "&Il

d. beraclob. Zooilagnacht kon er I(eeu b~rioht
omtrent ujn ... rbliJf iug"OoDeo tv Jrden, maar
M_dagm()rgen em balt oel"U !liD" Teuton
•• een heer Gr.mmer uil om te aoekell.
Nabij deD ~"eed8a .. ater't'&! YOode Ze Olonf
be.Ultelooa lil"en op deu Looem "au den t .. ee-
den .,al OYer MU boom h.lltJend.. I,)e beer
TeotoD &ing ua bulp our het blokhail,
YaO_ ,_ opaicbterl met rier baUdieleD
IIl°tdi" aaet toa "eu en 880 draagbaar .. u.
."ameo. )I(eo .Iaagde er io deo be"o.teloose
op te trekkeu .n YIII'''oerde hem naar Ne.laud.,
""0 waar bij, aa d03C dr. B ck oodlllllOObt le
aljn naar bet Woodet.ooll boepica..J "euuerd"lI'd. Ken nM DOl niet of bij' ber.telleu zaJ.

Het Sli;jd-It.lael zal _Idra wo..a. _d....
"""U in d. dl.trikteecbolen ts F .... mtib ft
t. WépeDef in dt'n Oraalt Vrijataat.

R~odraande ollder.ij.er. "orden 'fe'raard
t .. Sam.nloop en te D.mpl •• t., IU bet d,.tnh
Winburg (0.V.S.) Salaris £120 ID de lObool.
,elden,

VBRA.JfDUJ.G Vu TABID.-De rolllende
meded ... lcog 18 door de N ..derlandaohe .poor.
wegmaateo"applJ ll&II de k..m.r rau lIoophauiid
~e JObaoulllburll gerlcbt ;-" V..n deu la~""
Maart, 1895, lullen la"dbeu"prodllkLen WI deo
OrauJe VriJ.taal en de Ka.pkoloDie veft'oer.d
..ordeo tsren het oormale goedereo_rief lOe~
25 peroeol .erlaging. Hot tarief z..1 dn. .an
V .... lrj'iu naar JobaaDe.burlC l,',d. r.r loO
lb. en Daar Preton.. 19·5d. per 100 I . IIijo.
Yan 1 April aal bet rU".·goed"reu.t&rief als
boot. celDent, "n •. , 8~. J)<!r 100 lb. rerhoo"d
worden. Het kraaoreld .11 rau 1 Al"rt ~Iel
meer te Job.no .. barg eu Pretori. lerraagd
worden.

DI QOUTIIi.N.lIIIIfTH,WIJSaxPDr, de heer G.
P'YOto, 11&1Zaterdag hier terug ZijD YIn &lloe
.oorlumgeu balten jlehOuleD. Er siju no
IUDikklogeu g. m ... ~ dat de beer PaYDe roor.
le&IOlieD &al houde.. Le GrOOl Co_IlLia op
dtu ii.tHn dezer eo op I, ij eo 7 Murt van
eeD tot bAlloUIe '. o.wld·i,.,.. Htt I..odball".
departement geeft vrije sp !Or..eglr.aartJetI
,oor bez.oclrers, we daarolD .. "zoe. dodD;
te SI elleoboech bIJ d.u •• eretarle "&li bel land-
bon .. lire0 .oteoh ..p, te Paarl bl j d.o ...Ore....ri.
" ..n de 1',uulBOh. l..uduou"rehe' igtD", te
~obert.oo bIJ <jdDeludell comu" ... ri., to Wor.
ce.ttr biJ deo ci, .. l"o comw'-rJ!, Le W..l.
hOICt.c1D bij dell 8'ont ..ri ..... o de WtIhngtolllCbe
"rnob tenk "dele ..r. ,er"" ..i(ing.

MI.lNBERICUTBN.
Rech~er. VI. Begeering.

OmtreDt de bevoegdheid 1'&0 de rechter.
lijke m.aoht in de ZuiJ.Afrikaanache Repn.
bliek bestaat er, IOO6ls onae 18l8r8 I,ch
heriuneren &uilen, sedert Deoiren tijd groo&
verlChii van ge"oelen t'lIMCben de recb'-I"I
fau het hooggerechtshof en de regeeriog.
De Volk,,~. deze k.eetie beaprekend.,
zegt er geen beswaar tegl'U te hebben tlat,
waUDeer de r.cM~/Mid .,.n ambtelijke
6etliuin9Mt door iemand ait het pablieK
beatre.1en .ordt, de uitspraak van bet hoog.
gerechtshof .orde illgeroepen, 400b dat,
"'.Dlle r het de ~m4ti,Mid van ambtelijke
'Mrtlliltgm g~ldt, bet il&aISte .oord "aD
recbtewege komt &an de uit"oereade macht
Dit iJ lOO van-IeU-.prekend dat wij niet
vermoeden dat er op dit punt veraohil van
opinie zal aijn tllMChen de Tranenalache
rechter. eu het blad dat yermoedelijk in
dlll8 dil meening 'fan de regeerillg der
republiek .weê~IL Doch dit is niet de
hoofdsaak. Het middenp.nt waarom de
_k draait is dae de rechten be .. ereu bet
hOht '" hebben te beeliaeeD ol leD .et al
dan nie~ in overeen8temming is mei de
bepalingen der Rrond.et eo ol aij &I dan
nie' op de iQ die grondwst yo.,rgeacbre",n
.ijse is bt.handeld, terwijl de regeering
.... n oordeel is dat .ij, ol and8l'l de "olks.
raad, het lichaam is dat in dergelij ke Wen
besl_n moet ia hoog.te inatantie. "Er
is D8l"genl.in onse 1retgeTiag een bepalinl,
of z.u. maar een aanwijlirig te nnden die
aoodanip beYoegd~ aau het hoojfgtl-
recht.hof toekent," aft ]). VolJulUm. Toe.
pj(e"en. maar daarillei(a is de zaak toch nie,
afgehandeld? Juist bmdat de wet dien.
I&IljCMDde meta bepaal~ 18 het voortduren
'faa het geeohil mogeli~:' de af •• ig.
heid n.n «I.plijte . kekt de

oe hoop op goudontdekkingell moge dus
ia de Oogeo dier kapiWiatea ala een IObit-
tereud aureool op den IIChlergrond bhnken,
ten eiude licb een onmiddellijke aitkeerillg
op ban IrapitaaJ te reraekeren saUen .Ij
.el andere plaonen hebben. .Kn ala men
Dacaat w.t die plaBnen zijn kannen dan
komt men &lIereent lot den laodboll",_
meer lpeciaal de 'frooh teotes!&.

Ale echter bet synditaa& i-e .,ruchteD&eelt
pat ~Ienen op de wijze 100&1. tot nog
toe hier g, IChiedde, dan kan met mj veel
Zekerheid .ordeu .,oorspeJd dat bet teieur-
lCeeteld ... lijn iD de divideDden
die het zal kannen verdienen op
de groOte kapit&len die het tan.
D plaatlen belegt.. Om op de groote prijl8u
Yoor den grolld betaald een behoorlijke uit-
keering te krijgeu sal het dus nien.e
methoden moetea in'foeren. Het aallDoMen
""rken met groot kapiia&l en he~ sal hOOiepri,;.ou moetitn betalea om de DoocIige
arbeiliakracbten, hetlij uit onle klearliDpD,
he'&ij uit io te roereD laadverhaisera, &all te
wenen. En ol d·JOr het 'W.rken IDeS ~n
groot kapitaal ea he' betalen ..au hooge
Jounen de .,rnoh_teelt hier betai.Dd .. I
blijken, d.t ui een vraag waarop de .jd
bet an&.oord moet brenpn.

onae boerea Illllen met nan..elijb minder
nieuwagÏerigheid daD de aande.dhoad4l'1
van bet Caheimsinnig syudikaa& den Ilitalar
afwaob"':I. En al lrannea goede raadre-
riapa fall ,",Ct •• Jade n4eadeo mj ...... _

W ~ .•, lilET ~l.NTOt:li:~ or.~YGEN P-D"iIler

dager; werd t" Hara!ott, in Cuuo~cLICat, Yer- SCHEEP\' Uit'rUE IUCO I't;~eeuillde St.tea "an A..... lla, &en oiea .. llit.Ke-
d.ellt, lIelf"erkend banlC~oeeL.I up eell Yeruor.
deelde beproefd, eu ""I mol I!QO.tigeD uiteIeg,
ala meu d,t nu lIulk eeD. trearige &aak zeil' ...... 0•••

1180 1D&jI. D. reroordeelde .. erd door eeD "al. F.br. lS-Z--UObe doener R,*-rt, '!'lUl RH, daleDd ",Iriobl llOOaDel aao den .trop omhoog Jan ...""
aelrok.lr~D, dat Z'jD lichaam wel 15 'oet boog 19-Z ....... toeDe brik Pr ode, YaD Pon ClI"'"de lacbt tO Yloog, ..... door bij deo uir bra.lr eu bath.

~rlt()fJd dood w.... De "al un bet bedoelde Ig-Brrtscbe bvi: JflItO~""...~, n.n Card.!!.
ge .. iobl "erd reroorzaalu door eetle mecbani. !lO-Sj C"",,,,,, ran Caloacta,
acbe inriehL~I. die ia "erlriug Lr..d loodr. de ' ... 1''''' ......
"eroordeelde- op .... er haik stapt.e. De .. "Ijle F.br. 1~z..e«I""be Il<>rlOffBObll'&ca." "p"'

0VlO" g"n!ObMlilk dooden hedl ba,ou Je elelr - kruuJLocht.
UOkutlo zoor seker dit "oer, dat er Diet s;)(l• ...,1 19-88 ';liuo PIW6n, naar "<lalI"'.""," eD
dell lijder k_Uende toebereidaolen bij noodig No"'"

&iJIl. mlllLl' ~ "ordt ail door "eIe uaa .. g.. %O.......-;~drah, Da..,. k_b ..",o. ef. :-;",,/
ae,te ~tellJlIeo Ilrutlh" bealret1en, OIIldat bij ~V-lli,,"boot N"" ...... ClUtk, Il&&r tnli..I,".~
dese du04.traf de veroordtelde .. ordt ged.oa. LONDD.

""rt Lijn .tgea -d.Daar t.e lijn, ell diL, b.t- 19 Febr. (hr r"""'.}-0e'B4W4r.u-. 01"",
w.:rea 4e "'lIeD8'aDder., beU, d. 1Ft' o.ie, - J op "ee _ &ocelaad, kwam ni.o.d.g OlD 6 aur
1'ICIIa' - ......... a.a. ta ...... .... .
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DI.I11ID-AJ'BIK~AI VDlDIGD .lOT 0118 UND, )DOND.BB'DAO,21 J'lBRUABI 1885.

n~.JR= M~fiE~Q r EEN VOORTEEKEN •y BlfM 'IBï _~ JO" 1I111"BORe, 20 FUt, -(&u~r )-TO.D
Balitl~y WlIabl_, d. Wrlb"k.Dd8 cric'oler, bedeD
Dllld"l1 Mil' do k.rk reed om t. trooweD I!ID~el1
de paarde" ,oor deD .ptder op de loop Rn hiJ eo
liJD breed.r OlareDo •• proog~a lit. D. bruide-
lom '1.1 Iwur D.. r I'D brak fol)Ortehr.erarm,
Hl) .erd llaar eeD dokt.or a-braohl. die IIJO ..rm
E.n., waarop hiJ naar d. kerk gillII, waar do
ba.,lI)k.pleohhllheld plaatl ,ood. De braid,
me)d. L.ara. doehler "'11 deu heer 'Fr I&.
ROMothal, WIW! oalaurhJk arg ge.obokt our
he' on,elaldug8 geval.

Ood.r bonllÁ&lWd boof cl deelt de rolkuurn de
ondel'lltaa.nd. berichten mede

Weid... al een llJ~lfte pla&c. hebben, te Am
.Lerdam ell BerIlIn, Ya. 4 pProel11. pnorltellJ!-
obltg.ti •• Nederlandoohe ZUid AfrlttaalJlObe .poor
"egma&techapP'1 m ponden .terltng, tot I18n be
drag nn 1!800,OOO,.. elke ZIJn 0?8rgenomen door
een 6nan"leele groep, beetaa.nde alt de hoeren
L..bouc~ ...., Oy.n. & Co te Am,'erda.m .n d.
Ber"oer aandel.geeell.ehaft, WlDed. de hrma
Robert WlU'Wtlhauer&; Co Le BelirJu
D.. IDlIOhrlJving 'p f ~4 ,000 ""r\lfikaton ..au

"&Dd... len der NederlaodlOhe Z~ld Atrlkaanacbe
dlAm&IItm.. t.chappIJ .. m_r d= volteekend,
zoodAt 1&11 de lnaobnl,era .Iecbta 8~ peC08Ilt wordt
t.oege .. ez.o.
De lDlIOhrlJVlDgop Z,OOO"'Ddeelen il lUO der

op ~ ncbteo Tl'&Dl!raalaohe baodelama ..... happlJ
lo ..alteekead.

&OIS COMPAGNIE

ne edele bHr D. P. ;V •• de.
Heet'er, L.W,R., e. de Braad
ZI .... ..,.8IU.tle.

boer "oor 98, terwijl dG we& .lak he. omge.
keerdB 101ft

(2') Oom D,antj.. ""rteld. dat... ..reoer.
.... r .. dlpt-Dk w81 £10(1 COl 1I0"8D. terwijl de
hMr P.lmer £6 tot .£13 'fOOr !lOOiaai,. '-tikt
b<ltaaldll.

Du I",.r " ...t da. d.t we Diet ftr beboe,en
t. Ifa.o om Oom Dauitj .. (lftrJrpeG It.eD, di~
bij aD' op eeD IJ_eo clak tiel, te lateo teraR-
"alll4ll op rila .igea JrI&hD bull. ED Da
bebbeD we DOR Diet ... IfIWt.,o op liJD
ODj'lIte bew.nog d.t 1Iege.a.,~ d.. ,olb
acb"" IIja rug ltaaa; dat d. WI)Dboeren iJe
oetz .. 1r .&0 d. wet zijD, .., ..

Maar wildeo we al eie OIljailthedea tau .om
D"Dtj. oplOlllmea, daD hDoeo we heel OBI
blad YDIlOil ea 1a0lll1lll DOl( Diet klaar. M.,.eb)1r
la"" meer. Voor ditlllaallfllDOeR OlD k d_
iii... w.lk MD Itrikt waarb.ldli.tllDd IUD b.l
U dia oaB ,aa "oaw&arbeicl" clurft IIMchal.
cli&ea."

budeleo Al alt af,ee'&ardiade Daar bei OOAO
II'" te Port ElIHbetb.

Het .erd doer "erlObeideoe Ipr~ken MIl'
I-buld d"t hl) oiea h~a pabU ..k .an VIOt.rI\ad
"trliJk kan .ert. ,'DwoordlgeD daar bij teD
'ler.ate .oer _ Wit II eo be' pabli,k tegea
1110 weL

Na lea IaOwe faD daDkbetuillUIJ te bebbu.
.. lIpaDDl.O an d.D "oerlliter. 1P01 de yer.
gad.riDg al'-eD.

Ul'VDEF.LENlII.&RKT.
Een Ka:lpstadsch 'Vunder.K.U.P8TAD

(Y- ." ~ J(JM,. J_ ~Ol., 7MUUIIJn

- calg_ agftlCm, 7'.\, Oolota-u. a,,_.,..-'~.)
lfoenadar. 10 rebrual'l, 189$

.... kt.1. hoo,er en .!erker.
OOI1))U.DULB

Ape. Jluaro ~O 121 Od, A1<'U.Ddra E_te £0
Ilt ed, Auoru ~O la. od, AUl'Ora Weat £0 lw ud
lI&JmCnI.t eo e. Gd, Baoket. to llII 9d &atj~
.cl .. &cl. Blaolr Beef (N ... ) £0 71 lld, BallAD ...
£ I lO. 64, Britiah Soalh Afnoa £~ lo !id lluffel-
doaru BI s. 6d, 0_1. £3 & Od, CIUm":' a 11.
od, Oharltoa .t Keyer ~6 16. Od, Champ d'Or
D.... .cl 0. od, Ooo.oIidated In""""...ll Si 40
od, en:..u £j & Od, DnefoDt&1DI £0 1.1 6d
DriekopJil £0 1111oa, Durbao Roodepoone £6 7~
Od. Iaq Aogl_ ~2 lilt Od, E_leigbe £1 sa
6d_'J_!bot Bud, ea 141 cd, lhelyn. ~O IS. Od
G~ 10 41 6d, Oeldeohwa Kaiu SlO. OeI:o-re ok Kar to 1& Od, GiJOabetg £0 lSo lid
GlaoUrue ~a Il. Sd, Goahe!ll 148 6c1,Goldtie~
(Oouolidat.ed) ,. 2. 6d, Great Bntatna £0 se od
Haiotl £8 160 Od. lobau_burg Water. .£1 7~
'd. JohaIau.bnrg Truna eo 1& 0cI, lumpere .ea
lSo od, 1[11II_I ..y ~epoorto ti lt)" Od Klein.
tOlotei... ( .... ) ~. 00 Od, LanK~ B'lock Jl
Deep '0 U. 6d, I..anglaagte Urille<! e. 2116d
Langlaagta &oya.! S' loM Od. Iilain Reef BO la. Od'
M~. 10 la lOcI, Koddertouteina £8 10. od
Molyneu IllS. Od, May OoDaolldated .ei la. ed:
liIetl'Opobt.&D8.e1 16. od, Muld..... Fwm eo 160
Gd, tt.bobrr £0 SO lid. New Pri~.e6 ot od
Nipla £6 6. O.i, Onoa. B' 0. Od, Paarl Ceutral~
BI 6a Id. Prinoea.e a la Od. RudlootelD BI
a. Od, RietfOllteiDa .£3 S. Od. Saliabury. .a 60
«Id. Sim_ ok Jack eu lO. Ud, 8ieru .tate
SI I. Od, TntoDial to 148 Od, Tl'Ulllnai Coal
.£I h Od. Uaifiecb (N.w) /to 80 Od. Uoited
MalDe .e. 1" Id, Van RiJD• .I4r llie Od, Vul...,.'0 lt 6d, Wlt.atenraad ea s. Id, W.__..
£8 lO. od, lf~ £, I. Od,WolholAlnl '6
1. Od. r..uwpoort.1 Od, EDlIII&I 11 9d, J'londe
7.6<1, MlII8rYM, £1 17. 6d.

O"II •••• IU'U.

Op "erlOelr DIlIleo wij oit IJ, PH,t 0.....
lieD artlll_1 .etHeld" 00. Daaa,je "«lID D.
Paorl " EeD bew.nn, YaD dat. blatS d.t d..
hovr VaD den Hee ..er lea .phWID' iD d.o
B"Ld wilde doen oDtltaaa laad elieD' 'NI'ODt-
.. aardllllnll' op".wekt. O... rom I."", oall
tlJdir"noot bet ,olllend be.ljl ,oor cle " ..... b.lcl
un wat bij geIIrd beeft l-

u ED daa bel'DIIID we ..... r ct. btwerIDr
Iaaren oonproal Dim. Damehjk eie ftl'racI..
flDI( aau D. Aar. Oapl.kklr II _ .. r ....
d.nDI( IIlet pllbh.k ,..d".rtMrd, aaaar pn.
l' ... t _'DlI'eroepeD, IIOOdat" d.. ,... pro-
Ifl'llm "aa de ,ernohtiDr-D republi~ wu.
Mllr Uit d. Dotal ... "ID 't dUttlk:tPnta.r
".a VIotorIa Welt, alt 't ,.pport eli" J.araoba
YerlfaderlDIf. ID alt d.. betn.lDcll oorr"JlOD'
hetl 10 de knot'D bhjllt dat d. puttD "oor
bel.aodehDg _reD. I) d. braadll.IrteWlt, 2)
de l.ad.lObald; eD 3) de HDd.It'lll nD d.D
BOlld, of b.rrormlnlf "aQ d.D BOD!I. W.t ••
liet dit ),Ultat. pODt bedoeld w.,d bll)ltt; dau1.-
hIk alt d. b..preltlnlf. waa",ao we eeni" lIal.
.D ..tl.D aanh.l.a lilt 't r.pport ... U 0", Land,
enk.l. IIDd .. I.D oadentr"p'Dd.:-

D. bl81' B. B.deobo"t, lid "loll 't tolke-
Itomltt, ,.,d. O.a. :-" H.t w.lrt "elII te d•••
Iran dat er IIneel.,..j ID deo BQod II. EI' W&rell
kl'lne ooderdalm.ob" nrpdarltllfft bait.Daf.
Er morl leU !'Mt dm Bond g~ wordm."

D_ be"r S IrhOllb ."'d., O.L :-" Z~ 1I#r
"or".mg "an dm B.nd 'ltuke,., nNU, Ilsar die
led~D <1le Dllt ?011'&01 cooltitatle blind. leo,
moeten er DIt. Er ..wet I'''' CO_UN lIali
toencht "8Ien Oilllf' den g,h.lm Borad, o"r h.t
laod. maar ,Ik dl.tnkt moet 1110 IlgeD oom.
ml",e va4 toezlobt bebbm. H.t mott niet
o .. rllelaten worden UD 3 perlOolD Oal Daar
"I!leke .. heereobappll t. voeren Aa d.D BODd
,oor ""II "oetbal too Il~braihn." Ulj ft"g .,tUn
OMar davermd g']uaclt..

Dd b.. r Vali deo 8c .. ~r .prak Her IIlCht
oopt' ddll B,nd 81J blld med.hJd"a ,r aledi,
doch er moet .g, g.daa'll fDorm.

E, dur"p w.rd d,t ,oorlt.l ,.oparig "Dire-
DODlea _" D~n 'ergadel'lQg II "aD g''JOeleD
dllt het ood~rw~rp YaD dID ..utIllaDer BODd
naar 't ..01181tomlte moet ... r.niD .0rd.D 0'"
het tt regeun 11001' CU lIoZkI"ft"g4<l.nng."

Maar booreD w. DU DOlf MIl oog· ... QOrg..
taille ID d. Patnot "&0 25 Ootober .. nob .. n
eft echrlJ'.o .a. den heer O. J. LIebeobe ... ,
HolptUl, St'l)deoburg, ...aarait WIJ de ,ollleade
zlDloedeo "ernemeo, en w"lk ICbril"'u, 100-
ver Dna bekeDd lt, tot bedlO D04!b lIoor Oom
DaaotJ8 ooeh door he' .01kIOOmll~ w.... lead
I' -

EeDsydill werd di ftl'iC. dea' MD!'. D. P. ,.
d He~ver hyeeDI(WOep, t.w. aIleeD di tall WI
hy lIeboor bad wat t_ dl b,.odlilktlewet wu
.. erd door hOlDOllreDool. Dr ,,,,ol_ W&l dat
dur '0 IIrote ,erg. byeeD kom, beetaan4e alt
dl wat Ilel '0 blta"e "ooroordll'I teelt di br. WI'
IDgeoom8ll 11... Ek eo liDI'. V....... WOU
d.... r wat ona ,oor dl wet ".rklaar eD Glaulla_
dig dl oodl«held ..... '0 werkbare al.e."De wet
nrdedill. Do" dl werd, dear di 0PlfewODde
party dood~akree 'D oefIWlD. Waar Oom
Da.otJe eo dl wat bOil Dog ru dl grole ",ko.
I-Id .. b8skou DIk. &j(t ..rwep I(elaai het t(Jok
geen ~ ..... ) om '0 IIl'Dse "'lI'keerde "OO nIDIl
'a" Mke le I•• t .10, 6ft .JU, tDllIJrdr.g kit
hurto.< nog all&,,,, 1dT'troulcbare voorman"" le bil
la.ler tn , .. ~k1ng te bf'fflg en lY" ,~ repWtU'
te bevorder... Houlehverk op dl "er«. W&l '0
Koalilé te ku. Olll "nlbnraadenD.1 le haa
..... r Doodi" di R.prlDg eo d, Bond t_ te
W81'Ir, dl" .et h"rro.p te kry ea d, Bond t~ ""
V6f' """ valu draadtr,kk". 1!11 .0 nl dan '" nlll*'
Bond op I. ng

M".r DOl!' lUeer Op .. D. alll.meene "el'l.'
d.flnl( ·"n Tal!: No ,(, KareehoeII:, Britltowo,
op :24Oot .• 1894. gehoad.n w_rop 7 Komlt' III
4~ .e ...ooe ledea "'g.D "oordl. w.'eo, werd
Olel all"eo be.loteo .. te beraateB totdat de Wfft
gewerkt h,,~ft. om hue arieYeD DJI t •• iad,o
en d." op behoorlrike WIJH .er&:ld.riDg 'e w•.
I!eo " maarook de yolg'Dde .... olllti. "Dpirlg
aaageDomeo

".Daot Wl) met smart ea leedw8Mo .. rnem.a
d.t de E.I. heer D. P. na dea H.ner, L W.R .•
beSig I. ~n agitatie op toDW te Ntt.D 1)
tPllell de thaoe g.pa&leerde b"Dd.lekteWlt;
~) ttgm dm Bond. WIJ bemurea het "enler
da' .r BODdsm.oueo lfevooden word.o eh.
h.m ID deBeo b.haJpI_ II)D en ,"er O.IJl.U
gt'Doemd wordeD als ledea no lilD Volk.-
kOlDlté op de Aar aaogesteld WIJ ""oord ...
leD het gedra" nn deo beer VaD deo H8tl'fer
en ,~I)n mod.belpen. ·op de yolR"Dde jZroD-
den .....

Durop "olgeo de groudeo .oor dit b<>llliit
rial WIl onpartlldillheidshalve alt de GratJf·
&lNtta OVerD.,lIIen. h~t alvalli« orpAII clat
ZIch leende aao .lIten aI....llilfe tot bNtnjdlDIl
van den Bood. Wel DO, We hebbeD Die' gezi~n
dllt Oom D.. ol)e d... 411 Bood .. aollen YllD
" oo ...aarbtld" heefl belObaldlgd, omd.t III
l'"rklaarden dat IIJoe agitatie teg"n den Bood
gefloht WIS enDE"r "'I tegen de br.odll.kte.
wet.

Hlerullno bllJkt zooDeklaar (I) da. meo 'Wel
deg.lllk lDdJrekt legm dm BOM optrad aan U.
Aar, (2) d.1 dit Ifevoel Diet eleohtl IIeeSond biJ
éell ."alllgeo BODd.m.o, d.n beer StilliDSb,
mAar dat de gaD.ohe l'argadering dat gnoel
deelde door heil de erlteDde Bondlleide,. te
laten blameeren, hiJ'"de oemml .. ley ... We.Ght,
eD dal oad.t he' BoodlOOogr .. eeapart, haar
rapport .,an de nrklezJDl(en had goedR.lreard.
eo bem aelfll.ot!jalohte bo""Dop, "nnjIDi.t
ééo telleo.telll Ilch durtel(8D 'erluel, eD (S)
dat men wel degehlk plaD had iD delle rlokuDS
voort te gaan bllJkeDI b., bNlult o. ook de
z ... k ,..D deo Bood II&Ir 'l "ollrlkolDlté te l'er-
WI)zen, "aarme~ lieD w.areabijDliJIr ook loa
"oortgegaan .llD. werd daanec.o Diet .ra.'iK
gewaarscbawd. o.a. cloor de Patr\Ot. '0 kWIlIIlID
er DIet be .. dl~der eo .. "taDdiger 1lla0Dell
toetre4eo.

Hlermeê DOhebbeo we OD" be .. ..nag hl_ft.
Wil Oom D.aDtJe DOgmeer bewi) .. OBI Irralt il
nog laDII DIet "erlChotaa. Maar Da wordt be'
onze beurt om eeo! Da le gaan ;:u hoe ..er oom
DaaotJe eo 10mmIgeo alJDer "ol"ebo.eo III d ...
bewelPog bl) de w_rhad lijD ""blenn. Eli
dan beg!no'D we al dad ...IlJk m.t _ .Itanobel
Ilit boYeDllenOllllld IChrlJYlo nn d.a beer
Lidbeoberg te lIeYeO om te tooD.O m.t wellre
lIChee... eD mIBleld.ode "oor .. Uiaaeo telen d.
b'aD.Zlek~w.t mea reed..... D. Aar bellOQ
(en sedert 'OOrt"iDR) bet 90lk t. mlll'ld~:

, Daar .... rd dali O.L beweer eD ,er waarbeid
to"R"joll( dl ,óllende lebromeha oe .. aarhede :

(..., Da' 1!air8b,. alt 'n OD_mette trOP ••
o""m oek eeomaal moet gedip worde. ""0,.1
'.0 hDII~ plaas te gaao; wat halle indien Di te
kOrtugtl1l toc daldelik bo .11'1&&I0Ilaia Art,"
37, gelAu In .. rhaDd met Art. 19-2' lID 16 ...

(II) Dat '0 meos 8kooo II... ollDdere .bpe
oek eeDm .. 1 Iloel dip. eD 'D perml' "'IJ' tnk
"Ileeo vaD '0 lV.p.llteur IIlDe& hê .a ~ dl
el.maar faD Wl di "iape wee pao DI .. If 'D per-
Dllt kao ~é DI. !:ioe holle hilr Art.!6 I... kau
ei: DI b.s, yp DI

(c) Dat 0 armo boert)e oak ... '0 UeiD'
klompl.kape, al IB diL 2 ".pe, oek 'D ... te ea
k08Lbare dip moet bon, kao bali. iD Art. 11 III
12 tog dUlrlehir lUO dat dit Di 10 U Di.

(0) I.>at 'n bOlr lya lIrale Di d.narki_Dd.
kQn oDlemet, mar op be •• 1 '&II dl lDI~ur
moel ombem, eD DUW' knit maak. ea .. dloek
weer b-smet I', oelr IDkamp eo aocl.n .... k•• 0
.0 bo anhoa tot lI)'a bele plau tU' bale
!wetun' HlJr la dl ....theid In di lig no, An.
18 aller~bil.t."

ZIeaa&r da. 4 panten waarop .... bet 1'0lk
misleidde mot OOlalll. YOOrIMIIiaIlIlO. BD
daano bieP! men "olbara.a, _a' 3 alt di. 4
pODten w.rd"'D Dog herhaaldeUjk~ op '-tere
"ergadenu.ell Il.t groot.eo omhaal OPfP-
dllOha.

M"ar er .Ilo m .. r pUDtea ..... rep men h.t
volk ml.leldde meI oDJallte .0 lOb..... YOUr.
.telliDgeo der wet. Aldae IMfft de beet
Pallner \'U80hlllend. OIlJUietbedlD uD«et;ooDd
all door Oolll Duot}e ~Il IOmmiae leid ..n
dier beW-IIlIDjI lIebroikt toL mllloldlOjf. {ZIIJ
(}ra.affP.e,,~~tur 17 Dec. '114). W. wijlleD
IlecbLII 01'.2 d¥l'''au .

(1) o.t d• ....-ml(, ,olpne de w.., Ileobu
nruahroordeliJk ill 'yoor 2 Dit eie 100
.... 1Iij eie dïppï-. ....... - .......

EGTm:lCBE z ~KE.s. ONOERBOt:O 'i'A~ Dié IIHOfDPItRS)Oli IlIET KX.

K" PUIIT1IC&
LoIDU, 18 F"L-(& ..I~r )-G.weldda4lfl

ha&ea IIln door d.o khedl'" no E~ypl6 II' .meld
talea N •• P.. ba eD aDder. EOII".cb~uiDde
mIDl.lert. M.o ploo', d.t er troebel~1I ID h.t
,-'tiet lijD.

P. J. ZOO1'UDUI..
Searetaril .... 0 hel .olUooauU.

HET LAGERHUIS Dat de d~en t'&n wonde'l'tlIl yoorblj
waren, Wh eea gehefkoosd denkbeeld "aD
bet vorstandlg publiek Voor J&rID. eD hier
werd het 1f81ooCd 100 goed al.s IU 88mg deel
der wereld. WIJ lelven W&reD 1'&11 dlt
gedacbte tot op eelllge dagen, toeo eea
rapporteur van de Capt &g~~r mel eigen
oogen genoeg zlIfJ om gebe6l Kaapatad te
overtuigen dat een wondet' nabij pluU
gevondell h&d

Het b&loelde g.val IS niet het eeni~e, dal
ter Oorer Itennls gekomeo IS, lotegeodeal
teagetolge VIUl de vele lIUracllleue be-
nchten die ODS Bereikten beelo~n W, eeD

persoonlijk o..tderzoek te doeo, meer ~
.oldoewog Vin het publiek dan "'u ODI
aelven OnJe bedoellog WaB zoover moge.
LJk de fel~o VIUl de laIl!t te wekD it
komen, dIe werkelijk WN16lerhJk bleek te
uJn, daar WIJ bet een ll&IOk 'Van oDmogelijk-
held Icht~o een dame van dne-eQ-natig
ja&! te gencsen V&Il rhumabek, 'traIira&II
le 17 Jaar geleden had

om dos &liea vaD d. l&&le te booren,
gsng gs.tereo een speciale rapporteur .aD
de &gaster Daar Mr •. Herbert, 40 OI'6Dja-
straat, eo na ZIJ!; geklop, werd de deur
opengedaan door een. oudachtlge dam., die
een groo~ JODgen op haar arm droeg.
Aaa de hartelijke llltbo.(hgmg van binD_
te komen voldoende, was de rapporku, raa
gezeten te ZIJn, ver ...onderd te bevmdeD dal
de dame. die bIJ de deur gekOllleD Wal,

geen !\odere W&8daD Mn Herbert EYe,
om WIe hiJ daar gekomen w&!!

Het doel ZlJner komst noemend, h.. tk
ZIJ hem hartelIjk welkom en zei tehtoncl.dat
het haar genoegen II:()Q doeD eemge infor.
matIe omtrent l:iare wQodervolJe ~enenag te
geYeodoor Dr Wllli.a.ma PlUk Puls Voor bleeke
msnacbeo. Uelu!t.lllg hebben we haar eira
gettUgeDls, dat ZIJ glO! m ..t de bereidWi.llig.
hiud van een, elie daokbaar WaB 11&& haar
leven gered W:lS In aotwoord op de naag
of le !aDg ZIek geweeet WaBzei 18: "Ze'teD.
tien Jaar, miJnheer, was lk nood vrij 'raD
lijdeo "

" Hoe kwam bet eIgenliJk? "

, Wel, liet gc, mlJo Jongste kiDd was
raak en ik had met haar drie weke u naeht
tn dag op te Iltteo [000 Buelf le D18
wekeo v.n beproeV1ng liet"n mil met
rboma.tIek III de schouders en na foes JllaIUl-
den gmg het 10 de ellelJoog De pIJn wae
~:JO groot, d!lt Ik geeD mat kon krijgen en
daar het erj;er werd hall Ik miJn arm ,ijf
JaBr lu een band. DIt nam langumelhand
mijne ItrloCbt Weg lit had dol"ers, .. aar-
v an de laatste In het leger '{eW&eBtwas.
HIJ ze. dat h'J 18 oorlogeo geweed "all, eo
lijden gesien had, maar nog DOOit sulk hart-
verloheurend hJd"n all het mijlle "

u bobeen het dat de dokter U eenlg goed
deed ?

OPE N BRIEF.
GENERULS VERKIEZING.Lonl., lB Flu. - (RI ..I") - Hea alll"n.

d_en' "All deo hH, Chamb<,1 ,In op het .dre.
11 "erworpeo m.t tlf"e houd erd 'la IIlI-ea·
a8lfeDtl, ltemllleo t~lJeD tw-e honderd 011 t"ee
eD lachtl.

Het .dJ'e. I. Da .aDl!eoomeD.

PIlIITOllIÁ, 21) rUA. - (B.uter) - BI) de
elekUe te Pr.torta voor kommaodaot-rea.raal
bed, D •• h 'a Jeo, had biJ b., Ilulten der mem.
Dllng Joubert 88. Pr.torlu. '7, Borlter 12,
M.I.n 6 .temmell Z .. r welog opgewoad.D.
held Hit II DD geboei dOldehlk d.t JOllbert
..l jlilro£en wordeD met eeoe grOOle meerder.
beid.

VeDtentacl, 17 F.b. ]895.
Op "neDclel.ijke aitDoodllflAl "aD b.t 'olb-

oomlt. wordt nDDIl .... "ell dat er _ 1"'"

IflderlDg ,.bOWD Al word.!) te B.rp",
dorp. op Z.t'rda«, d.1l 9dell M.... t •••. , d..
morgealo. 10 ureo. b:l ...elke sel,pDheld
nlt parilllll ... teled_ nrwaolat 'fordea, ea ook
ledlD 'loll !l.t .0IklOomlté, GID de ,,,oei eD' ta
booreD m.t belnk lt IIIr tot de Vloton.
heel.ltn eD bnud.i.ktewet.

Ahw.i. MoltenQ. SterIlItrocm. lhrallbarlf,
Lad, Ur*y, Barkly, Dordrtobt, Jall_OWJl,
wordeD nrlooht hllD aflle" ... dlrd.D t.e HDd.D
naar d ... ".rgadarlolf.

Uw dillllt"tlitre dlet1a&l'.
lJ. P. V.lli D.Il'I H.UTU,

Voo"lttar ,au b.t ,oli:aojml".

De Braldziekte-Acitatie.
NOG aER:N~ORWEG.

Lo'DU, 19 FIBIl.- )-SIf Wllhllm
Harooo,t heeft MDj/pkol d dat dit J .... r ge n
geld .. I aaog •• ra.Kd "'01\ ;or deo Ugaoda-
spoorweg.

-VERGADERING TE VENTERSTAD.

~ 4 T 4 I•. S...PfOar fao eeD" pabhelr. ,erllad.rinlll leboa.
den te V.Dteretad. op Zaterd •• , 16 F.braa ..
1195, hi) welke cel"'80beid oYer de 7&
perlODeo legeDwoordl, war.a.

Tot 'YOOfIHter .. ,rd Ileko.. a de hlllr J. P.
00et .. 8 ea tot .eoretarl' de b.. P. J. Zou.
hodljk:.

Dtl YOOnlltler _kte bel d».1 "D de ,err.'
dinDI!: bekeDcl, Damelijk om de r'IOIDli •• Il~pa"
_rd door d. YOlbYer~"no, te Vlot.orla
We.t te lteeprekeo.
De IeClretarie tu toaD dl I18D0111lderllOlati~1

"oer,

IETS OVER MADAGASKA.R

OORLOG TUSSCHEN CHINA EN JAPAN
Lo.Du, 19 Fsn - (Be"ur' - Chlua h..~tt

Japa.a ge"raagd .,.~detJo 1"0 Dur Port Artbar
te eeadeo lea elude LI Ho.g Cb.DC d.ar t.
OD1.mOet.an.

Lola •• , Hl Fan. -(Re1Iour )-8" M S

D,uAN, 19 F.u" _ (&uter.) - VoJlgeal
"erbalen la de M"d,lga,car Ti_, bier oot.
'.nlf"rt, afdrageo Iloh de Fraooohe aoldtlen
Ilo,cbt ell I '''D eD eJgeodom liJD Ic g..vur.
EI.t bombard@lleDt 'lUl Tam.ta'e wordt .1.
g3b",,1 oo!{ereobt.aardlltCi bellOboaw 1 en er wordt
lIezeed d.t de Frao80he borllen echoldlg liJn
uo daden 'aD braDclItlobbDg om eeo oonaak
to Yenchaf!'<o. tarwl)1 D. de b·lettmg Fraoeobe
.warle 80ldaten kieme wlokels plonderden. De
ge1ll'e~ n Amenlr .. , ache CODIOIwerd geweldl~
bedrelQd eu o.er de&o laak lijD reprtl.nl&1J S

,em~a.k, &aDbel ~D veroeDlen~ der VereeDlgde
• lat~1\. Wreedhedea Y.O T"uobri~keli)k.1l
aard. door F aDaebe I"arte troepen bddreveo.
wordan Iler.pporteerd.

Mu'
Afdeell ....... d, 1II•• aae.ItUI'1.rvry heeft betel gelrreg.D

ga&JI, tea ge ooll(e nil een
"1lD deD oolilal aldaar, om
beeéber.eD.

Daar FJMDO•• te
dnolleDd ,enoek
l'rtM.'mtiellngeo te NOTIJLDIna d. glwone "erpderiDI ...... cia

aft1eehapraad ftO M&lmeabury, gehoden
op (I Februri l89~.

Te.eowoordill d. heereD J W H. R_uw,
C.O eo R.M •• 1'00tiltler. T. Lollw, L. W V., W.
D. Malherbe, dr J. H. Sr.ellD, D. Malaa, J. D •
Vilhere eD E. Loabeer.

D. notal.D der ronge nrg.cI enD, w,rd.n
gel_ eo beluaohtiJ{d.
O. _ream meldt dat op 31 J.Da.n 1895

de hankni:eDIDtr met £;')39 BI. 2d. onrtroltkeo
w...

De YOOl'IÏlter deelde deo rud mede dat d.
beer B. Loobl8r II'8koaen w.. tot .dditioneel
hei ,oor w'Jk No.leo die h"r aam daarop ailD
plaata iD.

De ,"""tuit werd 1Il8lDltra(Jteerd eeD hJ.t
nn ach&ent.allig. bel •• ti0lbetalen 'oer deo
raad te legea toor de "olpode 'rerg ••
cleriog.

Bn.' , .... eo taa deo commluaru na pu
blieb werkea, pdateerd 10 Jaoun li95 &aD-
p.nde den •• , Hopefi.ld. Vredeobarg.-o.
"oorlItt lr ltaltle ,,"r, g_oDdeerd door deo
h~er J De Vilh.n :-" Dat de heer T. LOllw
'1lIllOhtigd word. het aoodlCl mal.lna.1 te
bet.aleo IU Europa ID ,..rballd m.t deo lI.bLeo
tnlllw8llte wordIIIIgelegd op deo Hopefi.ld. HANDEL "~NNI""EKB£ID
VredeabaI'J' welt; toor hel toekOlllltir GDd.r.
boad ,an dieD wei eo deo nrdereo bollW dur-
' .... -.Aangeoom ...

8et r.pport no de heeno Loaw l1li M&l.D
MII.&aad" d. nrlegilogeQ no diD w., l'a!!.
Vle_hbaok Daar Ru,beek·klll .... 1 "erd ple.eri
III MIIg8DO•• o. K~D l'erdere loap,kti. "a ..
di. ,corr •• telde nrleggIog up een latereo dataIII
te g.ahledeo.

De h..., De VIlliere trok, met ,erlof fall dID
raad. IÏJn mo~e terag aangaaad. dell tol t.e
Hopefield
Aanl(aande de G roeorlYler-.ltlp.ODb:g

"erdeo een rapport ea kaarLflD nn d.D laod-
mster MuIl uYer"elejl'd. De Horef.erll werd
rloltrooleerd de elg6Da&ra 'aD de plaatlleo
Maob•• 1 Krogers.kraal eO Gr080tlYler t.
IOhnJ"en, hnO "~noekende hUlDeD .en maaod
bak ...o. te p'arot'nD &oo&la aa"!leW.lell doo,
deo beer Moll. en heD berlObleode dat de .e.
or"""I'I. Ih. r.ou lI,ap"0teeren en ZIJU r.w,rt
o Ibre, goo op de .o~"ode vergadering VaDdon
raad.

Brr.f g.haeo l'ao de maDlclpa~r.elt, ged .leerd
i Dr06mber IBII4, j8() Il&II0emeod all biJdrage
tOt bBl III~a we war.erpl.o. V .rddr w~rd be
elOleD eeD koatnkt te mak D met de maaiol. PORT ELlllBrrTH, 20 Febr (p".r,/q"IUI/)-De "Ja. een tiJd lang, Toen glUg de rhuma-
pa1rLeIt aaDgaaode het w""rpIaD. j.ar"erg&denllf( der &ga VerzekmngolDa&tsohap. tlek lo miJD beenen eD miJn hand BOheen

B.II~n werd de Xalabukraal ait.ep.UDIDI PiJ werd heden gehoaden De WlnaL eo .erll... beLer te worden. Kort daarna 'lferJ Ik
ed rekeClng LOODteen profijt ..oor bet l .. r 'f'IlII

te traulporteeren op d, w OWd .A... VaD fll,U3i "&I.1'TIUl £3 bOO b,) bet res.r ..efood. ge erger e , rhllmatleke pijnen wareo ov r mijn
Schoer. 'oegd II eo een bonUi VOonh per aandeel "er· geheeie hohlWlolD. Ik _rd te bed gebracht

BAlioten wvd d. aaollt-illoc ,all echllt klaard n £1,.s7 o..ergebrachl t d 1- lt lt h -Id
m_tar le H.oerDboeob Dit to Ilelleo tot do en wee maao en ....Dg OD I miJD Oua'
~ol,'Dde ,verl!adertDll, haageIlde eeD rapport SPOORWEGINKOMSTEN VAN NATAL wet van h"t !tuIseo opbeoreo, en men moest
fto deo b.er E. Lollbl8r. Plrr&IUUJlITZBCIIQ,lO Fo\br (PIr T,leY"lJ4j) -De miJ als oen klDd voeden maar het "&8 ni"t

Bn ..f gele'.II"o deca hoofd·IOlpekt.eur vau Ga.ett. g... ft d. lpoorweglIlkolD.ten en uitgaven veel dat Ik behoefde, want alle eetluat was
pa blIek. w.. ken II&Dlaaud. Loow brug ea do voor bet ..Ofloj. lil&!' eo 1893 ala volgt .-pu. vergaar Wel, ten laatete 11''' ik
oprIJd~n. De _ ... ". 1R~ldti.. d.D raad dal '&jjlereveroOftr 1894 £I07,8~6, 1898 '£97,1006, p&k In staallllt het bed op te 8tliaQ, om
reedl D... r de II .... ""ZI~O w.... Jeo £ 18,558 tegen £lJ,6U6 lnkom81oeD ID bet h

E" lIehe.1 £,65,871 tegen £416,~ló ,oor IB~8 Ont. eo ter te t.eVlndeo dat arm eD hand "eo
.u petitie werd aaogtlboJeo door deo he .., .. ngoten ppr oprn miJl £1,1117 legen £I,OU, per slecht alo vroeger wllan. Ik kou mIjn

A. V." der Weesbali 0 eD T LOll" oamen. treInmijl 7. 6d Legen 7. 'Werkllltliaren '£29.,062 haud Diet gebruiken, totdat Ik Plnlt: PlU.
l'ereoblJd.o .. boereD Wonende III PtI&I'dellb..rll, leg.n £t7a,8~. Uitolll.en p<'r open m'll £787 L_
ei d ° h I YL d d D4m en r.le nu (bier bewoog ZIJ haal _Dd I'D ru IR 0 P 81'10 aeo • W~R~n. e gr ot. le~eo '£68', par tre,owIJ' ,. lid tegen .e 7d.
achade door deo b .... I.torm aliI g.nobt lu b"t B,.nenla, dech v.r.oer .1:161,'98 tegen £171;395 6n Ylogers vIlJellJk) Ik kan se gem.kk ..hJk
beglO yaD heL )a.r. De raa I de ..lde de d.pa COn8tructledl.oet .t8S,I40, AlgeIlleelle mineralen roereo Maar 0 I hoe heb lk geledea j en
tatle mede dat bet bon .p ....t dat liJ 168ft bil' -ervoer £R 637 lej..,o .£4,~.t4 Koul.erto.r £t9 083 vooral aan de arm. wlWlorvao de spluren
dra."u kllDoeo ge"n UILde publl'lke kal, docb tegen £4.8,399. I.komsLen Tan tonnengeld .£3a5 192 gespanoen wareo en het vi_eh W&II lIJs h,t
"ed haar aao welke atappen met goed ge,olf( legeD £~!6,816 MIJI..u open belde Jaren 899 De ware dood Het gevoel W~ net alsollemaod
aoadeD kaIIDeo "ordeD lIeno .. eu. wlwmllteo ver .. eerde.dcn het .onge l&ar In ?er.

AaugaaDde de gedl.pDteerde hakeol "a', gehJc met 188S met 1182 percent Werkoalwa. het vleesob ..&Il de beendereD gerlIkt had.
Moerdeo.a'lbolCh eo LOWII(uoloeID b•• lotea de Len ..ermeerderllen lDot 717 peroent. De b.lanl, Toen dorfde Ik geen 10chtJe wlad vatten
_Dgelt.elde comm~'oeD dat de helf, der beechlkbaAr voor bet.alillg vo.o IDter_n n. aftrek en ik denk, dat ln de tr, k te fotl~en mIJ ge-
koete~ nn de OpID8tlOg bet.aald llloet.eu wor' ....0 werkll1l1l'IIYeDWIW!£171,8(;8, Iutt .onge 1- dood 1i0U uebben Den Hemel il) dank,
deo door leder d ..r parU)'D lO d.ilpoal, doob bed1"OClll die £142,7" De ... rhoaotng no "erk· sedert ik PInk Pillen oaw. IS dat .eraurierd,
d.t de koaten der OOmmlllle moel~ wordeo onkoetan tot 10kOIll.tell ..... het "OrIge)a&l' ~ 12 L be I bli d dik
be G eo III 'w~vonge lallr 65'73 en I.. n a te J om e 'WOL er I~ 0

laald door deo heer J. L SIeIJO .1l8llll. 8'!'AAT8lNK0Irl8TEN EN UITGAVEN. !tracht bekend te laten worden. MilDe
EeD petitie werd 1DIlelet'~rd, "regende om pijnen ZIJD gebeel over en lk heb DUIt &liMDhulp bl) de repalatie na zekere ...egeo PUTO&u, 19 F..br (Pn' To~1 )-De n.a.r.t.-

b W L Id L k Z lbe Inkom8t.en ..oor Jan11l.rl bedroegen £187,263 eu da nOOit fell slapelooun naoht. maar Ik hen in
'l1IIo.n IJn.e enuOl '0 wa... '11. - DI'- ..eu £ 166,111. De b&lan. ID de .cb&tltiat.. 11.. ht k Ik I kkVOO!' keODI'IIenol' MIIg,oollleD."- eA 0pZJC ster er voel miJ ge u li"

De !'HlloatJe .. n ""ldkoro.t C. A Grob- nil £1,02',.19. en op~eruunder, en na al mtJo lIjden
belaar werd OOt.".DPO eD aaorenom60. De Al'RlKAANBCUE EXECUTEURSKAMIR. sehlJnt h"t of Ur Wtllialilli Pink Pills eeD
r.ad be"al de ...... telliag "aD deo heer H . .A.. J PnroalA ~O F.br. (PI,.T'~'''I )-De Afrl' weo "e wereld voor mil geopend h.,bben."
Du Toi, ID 11)0 plaate un. k ocb. KZ8Cuteurabmer hield heden bare 'er.

1>1'1 heer T G Bro ... a aoud ZIJn re8ll1o.tle denng Profijten ..oor bet I............ 0 £8.694 Is dit met een wonder? Het ,chijm
10 all ",Idkoroet "oor P.lll'denberg EeD Een dlVldond gelijk &all 25 peroeGL op bet op bijna het werk V&ll den Almachtige Zeteo_
petitie werd .""rbandigd deo raad ,erzaeke". betaalde kapitaal ... rd verklaard eo £600 bIl het tien J&ar laog heeft Mrs h erbnr+., ondAnki
den heer P. Le Rou "'a "eldkoroet aau ~, ~",ondo geToegd de poglUgen vao doktel'll, alie mogehjke
It.eUeo en eeD andere ",.~eDde deo heer P PRETORIA WATERWERKEN. pilO eo ma.rlelIog Verdlliurd, en IOnder Dr.
Cilllen laD te .tell.D. Een bn.! werd ook PIETOaU ZO Febr (P.. T,J.,r""t I-Op de Wilbama Plok PlIlen zoudeo dagen. die"l1
I'el_n ,.u deo heer P. edhen Mngaaade liJD j lIluch gaderlng ..aD de Pl'6!.Of'lMCbe_. In rosl en Keluk ge8le~ word~o. doo-a-
aaDatt-lhog. Na eeDiRe dlecU .. le IL. Id. de be.r ter erk60 lII t.eob&PP'J toonde 114" r.ppon eell -D
T Lo." "oor, "" •• oOlld....rd door d ..u beer E profij' van meer daa £5,000 .oor b" .rgeloopen bracbt ZI!O In een d ..r sIeehtHe VOfllldn Van
1.ou'-ir :-" D.t de heer B Le R311X word.. ll>&l Xen dll'lde"d van 6 "..roent werd ...,.klaard PIJn, WMr.aD de men8chheld ouderworpea
aaogeet.ld all "eldl:orllet In pl"ls van deo eo £1,4.00 b'l ~ r_ue{oIlde g... oegd. IS. NatllurllJk IS de geecLledeolB .erspreu!
hoer T. J. BlUIIIOlI.-"uoKeDomeD. EX.CUTEURSX:.&.MER. eD de populariteit un d~ meaWe remecUe

D~ !MOretaria .erd g.m obUlid het d.el nO Joa ... NUBl1l111. lil Feb.. (p.,. T,u,r../ ~p IS oog-twlJfeld verr.ekerd
den raad le bet.aleD ,oor het leggeo "aD den eene .pec)1ale alll"'m....ne o.rgadenag ""0 d. Jo-
Hoet)esbaaJ-w ...g, hanneabllrg.oh. E"8CUtCIurok._r en 1'r1lIt. c... Dr Wdhall1ll Plok Pclleo v<)Ol' bleeke

De kODtrakt 0 d.r bond'Dbdllltlng,..,dere werd een reeoiotie &&ngenomen om het kapltll.1 men-cheD. bevatteo ID g8COodeD88erden
WordeD .oor de yertradennll K~I-gd eD g08dg@- der oomp.gnle ....n £60,000 te breogeo op £l~ ÓUU Vorm a'le .Ieme .. ten ooc){hg om IJleO" le'en
keard. Brier g.leleo '&Il deo beer Albtorliln. en _0 de IAlf!"nwourdtge .... deelbollle" een op eD n)kdum aao het bloed te geven en de

H ft I de h beta>Jd ""ode.1 vaD .£l nit te reIken 't'OCI' elke h II '7'::. f I... ope ~ J, aangaan et lnDeD "aD .... r undeelen w..,.op 6. opbetaald ..... , om zenDWIt W er.te en .uI) fol)O eeD 00 411-
hoodeDbelutlllS·- Voer keDaIBg·YlIIfC aaD.". d&arna het kapitaal ~ nrme,rderen lot £SO,' 0 I I bur 8pt'C fiek -oor :.neKten als locomotor
Dom... d_' 11,6! 0 aandeelea te wake" ".ar.aa 12,500 Ilta:ua.. 1l.-d~elte"Jke verlammlo2, SI V IIUIDe ,olgeade ledttD werdeo beDoemd om deo d ho
raad te "eri"g"DWoordllleD op beL hcaoti.hof _ ....0 tegen .. oordtogeall) eel wiero ...."".boden "or- dal s, sc _tlCa. neara.1 Ill, rhnlll&tH~k, ner-
Drl Iwreo T. Lon, L.W V., E Loobe8r." W. !:d:I~': l!o;"!:,;:I:..mh:~,I~: de ov""4l" 6,OVI) hve 8~lhoof 1Pllb' '1de eff,'ctRn viln 10flll~nza,
D. Malberbe. KEN NIEC'WE BASK arlk OppiOIl', <'eke gez chteo en htt ver-

E-n clI'ool.ure werd g-Ielen ",aDIlaaDde W"!fIn mO<,lde .evool delor 'enow''''lkte Ycrool"-J •• I.IfNItIIBl1lU1, 20 F.br (P,. r,J.vrt>o./,-O.
eo l(llleo eD ook tleO llltOal.,re v.n deo r.. ld.nt· Jo4MJ_b ..,y T._. bedL een _peel" ..1 t.elegra.m zaakt ali,· .. eltt~[I voortsprul eDde Il i
ma~lItraat aanluode p .klten -B .10000o dat 'aD Lo, don, w.arro If ....egrl wor lt dat de heer bedorvelJ stoffen In het bloed, zooals BUrO-
de heereo T. Louw en E Loobeer, teaame. J B Ruhmoon een n'en -e b..nk orp<>r.tle met een fula. cryslpel.s. eDZ. ZIJ &IJ[I ook een
m.l deo 011'1.1,,0OOIlllDJ.... rll.8I1 het dlltnlI.t, ~-ptta-' ,-~ £l,OOO,OCO .... ,Iot beeft. C 1_ k

... lW - e- apeOlae .. VOOr lit teD eigen ....n Vlou"enword.D ... oge.teld .ls een OODlIDI ... e nil h
beeloDr, ODd_r de wet op de pabh ..lre geBood- INSOLVENTE BOID.LS. y,ooals ouderd. odno;:en, onreg~,mlitl" e-
h...ld "an 1883 "IIJ"ILLIQI 8OII:DII:W"Il&IUn den, eD alle Vormen "lin Iwahte Zl! vor.

e er was nog Dooit Bdo otrool""e werd "eielIn V.D deo ,afdee- Jobronn81 Stepb ,nu. POllf'e~r, Robert. K£mp meD bet bbed en h"n;t~lIen dp bl(}ij der
het laod die 10" lo~.ras.d v.n RobertIOn &aIli{JLaDdevrije .poor· Iz.k Jacobll8 Vkn ZIJl, Loon.rd Colto~ Petrua gezODdheJd op D eeke "ao"en BJj m"oD8.D

"egpaetlsn eu gepnllli"oerde-!t.ar J.I.-Vvor Jaoobm. S"101't. Franc,. Uu .!.an. I bewerII:, n z- eC n.dlkale "eoe'l,g In alle
keor'lBllenOR HDKel omeD. '1IJUI~01f1U•• 1UI ge.aIOD, voo II 0 ler,de Olt g' t03, oyer-
V"nab.ld.n ... rekenlolleD werden yoor d.o Re W,lharn Wail""" F, mroft SCboonteeDberg .....rk of bUlten8~0[lgb.,. j VilD weilten aard

Iaa,i !I"legd eli ter betrohDI! geord"rd. ,oor deo r... ,denl-magLItr ....t Aberdeeo, op ~ 11:
• T.·" t.enden werden oD,vAIIgen 1'OOr bet Fobrue.n en • !tt...,., Re Jaoobuo AJbertDJ! ~m.t 00 J

.. Ir ia d'D&tIlfdeo l.ohlld ..r"D. tereo eD nltlllueo '.11 boa leo In ..oor den "",ld .... t·Dlagatr.at, Burge, Bdorp, op 2- Dr- lV,zit4m, p",/r P"'~lI kunneo "erkre_
p&nol]dlKhel j Iq Loa" brOol.-De ttllder vau dell beer W. Kemm FebruarI eo 6 Maart R.. Robert. H.~b Grey I(eo wordeu biJ B (J LCQuoa & ro , be-
JOr d~ Ivoor £29 6•. werd ... njlenomeo. lIoDe, Toor deu ''''Ide I-mrog...u·... t, Ja'..,nOllle p<'rll:t eo bl) apotneker. e~ wlnkeh~Ml III 't

Barpr I BeeJoLeD werd belll&llkoopea 'lUl eeD maIl °COP,Sl!S~~'I:", :oo~-::' !':I!:~~:!= ~I;{em' en, of per PO!!l van lJ, WIII&1ll9
"oor de wo d. gelateD la d" llaDden no deo heer E "'_. '{ d h C fn Cl I

Loubaer.o d@00 le mad worde .erkocb~ W(l'088ler, op !ft februari en ;; M_rt Ke Hen ., > 18C eo, II>' ""8 UJ", >a" - t-
H.L • ..glo.pJlltellre .pp"rl w.rd geld &eo e. dnk A.lben.IJO. Vre ent-erg, 'wc deo r6Id~01- ',eorg.str~at K liP'"ta-l I)e Pi,S v.a... r-

ter llrlSe "ed,pooeerd. mago-Lr'68t, .\I,.lm8801lr), op 27 I'ellruan au ~ <Oor dd- I" "I ve kJ<) t 11')r~, • II!a .t
DeO "erd opICedrageo DtlDlldd..1 M-n Re Tbum.. C ~I.boer, g ... pot.d, voor Ill', behan 'eIiDI{ on.", 1J'llr v, r. e, "

t d .. v m_.er op 1 lrI..... He ~be, ta. B-rnlU' IDI j •. f ~ h
~~ R"au, Je pOD Le 108p"1t- W,II"r Van S18'ertr, LOOIl".'UI, .oor den "'.Ident met ilO ere !le-I e....ml" rullOm Uie tl

eltm te Delll"l1 "oor dn dlen.t "OogW'r.'" Y.lw •• bury op 2i r..bra..n eo "ltI ....rt behau ~'Il)g -L A lJ vr ]
g., Youtblo ... Johao, Petru.! _,OUJ' B. ....de
beuel, ..oor deu I-~t, UUdtAhOOrn
op ~ l'ebruri. ~ _,. de,,'
..... lIIKMrt..

DI ED.LIl DU D. r .;UI DU DKUI
ward v.noebt d. ..keo lO te 1.ldea ea ••
daide'IJk le makoo,lID lside ill II)a re;JlfOeriDIf :
.. Vr'8DdeD. lIij h.bt .U" lIehoord 111 ",I~O
wat er ID d"l1 lutateo tI)d wercl ..... door
het "ollillOOmité, giJ babl ook de .. rocrdeel.ade
rapport eD leleUD ia d. m_It. nieaWibladen
Ik Hl a na ko,telijb mldedeelen hoe eo "aD
w&ar dit "olklOOmite ooutaao U. Zoodr. h"t
parlemeDt op,eboadeo _, eD Ik D&IIW.lilkt
.ehall WH lI.kom.u. trree, lit "ri enD la tele-
IIra18m.n nn .11. baten, IDil bed.obnde "oor
wat Ik geda"n h... ID bet parillmeo' O. de
bl'lDdilektewet tetea te Ileaa, .n mij .....
kende tocbd. _k Da D~ .. IateD 'areD,
m&lr all. POlfUllfeo _ t. W.DUo OlDde ....
p_rd. b1'lllldsi.ktew.t berroepeo te kri.ipa
Ik hlb toea aitDooditiIIIe .. I'IOIldlD &all 21
penoallD om miJ op _. terpderia,..... D.
Aar te ODUD08'-n, lDaar toeq ik bij eli•• ."...
d.riD. k"am "ODd I. liS peqoaeD. wier harten
brlUldeode war.n G".r de _k. III lI&f clad..
II)k dat h.t ,allt leg'D de ppMleerdl braad.
zIektewe' W... Op die ...... darioS werdelI 10
lIIa:::neD lI.kozea om een tolklOOmlté DJt te
IIl&k'D, w&arnn Ik d. eer bad tol ,oorai'!.Ir
geltoMn te wordo, ea miJD ,noDd ZoatendlJk:
to oretaril. Het .. Ibeóm.ité becoa $beG
bar rk_hedeD doer YOlknerpd.rin'lI1
ta bel en de ""le. lOOale .IJ -t, W.' d
bel.d t.e Vaotona Weet, de biJlOnd.,..laeclen
vaD dl. merlr.aaNige "erRadennIf KI)O a
alleo bekead , Diet mlDd" daD 120 af,l" .. rdig-
deD warea MIeD_dig alt 3' ,.nobilleode
dllLrJkteo nD CltU KoloDle, eo dil daD ook alet
mlnd.r die 10,000 iltemrnollligdeo .. nege"-
"oerdlildeo. Er werde. 10 I8IOIDtl81 tereu de
braqdzlektaw.' IDg.ehend ea lleohla eeD er
.oor, eLlt daD ooit later t.eroaaetrolak.D w"rd,
.0 &oen cle b.roemde r.,.01a118 t8J~o d. w.~
to' HemmiDI gebracht will'd .&oud... 600 mail-
Den op eD ltemd. al. ééo III.D lf yoor, ond.r
eeo da"ereDd gwjalob. IDer. vMeDdeD,
.. erd lIr meer d..a o,er'ulid dal b.,
"root.te g.dealr.e t&ll oOlle be"olklD" tePoen d"
wet wae. '1) lit acht bet mijn daren pltgt om
te doeo _t iD mljo ,ar.O£eo lag teD ewd .. &ID
boa eer_It .. ,0IdOllll. De h ..... d.. varg.d~
no" werd bel,"d t S.ell.ndam, waar er oult
300 persooen le«eD oo,di • ..,.eo, dl. londer
....u uIIlOndenoR .1Jeo te,'D de wel wa 'eD .
VerlOhllleod. &aD.prateo LooDdeo Inld lIjk aan
dat d. WerklOl( YlO eeu "'1I".eeDe braodlll~k
r.e.et eea oaIllOKeh).h.1 i II. D. derde nr-
gld.riDg werd te Caledoo reboodeD, .... r
meer daD SOO p.raoDeD tegeDwoordl1l wareD, .0
m.t ultzonde'lDg 1'&0 ee, .arao alleD te,aD de
w,t, en die ecsDdil! er toor w... "er4 door IIolO
,,"<welll"g _1MP'Cial briadatelttewetrageDt ge-
oeoondeHcI. 40ch dll&l' hiJ gello Inwooer 'ID
Caledoo w.. , Iron hl) niet 1I8800deereD. ilO dn
.erd toeD J3daaD doer _ BDlelioh predi.
k.ot. D. Y1erde .erl.denDg werd geboad"o
aaD de P&arl. Het \'ollrlOOmlté had d.a heer
J.n Marai'. L W.V., ge.ra.cd"D YlrlCaderJnK
daar te bel.ggen, da.r het zeer begeerie WH
d, se"o.lenl ".0 de Paarhetoa .. nra.lIIleIl ID
.erbaad mel de br.od.ldte.et. Nada' d.
laak «eed beiprokeD .... ",.,deo t_ YOUr-
."'Ilea IDlfedl@Dd, éeo om de Vlot.orla W.,.I
re.olohe. UD le OilleD, ea één auder dOOf da.
8. J Da TDll. hel "olk .er_IreDde met 11JO
j{l'le"O door den B, Dd t. werkeo, welk laat.-
lte yoontel door de meer~rheld aaogeoomen
werd. Dit .ooretal wu e.o ea h'lZ,Jfd& al.
dat gep ... eerd door d. VIOlor" We.t urgade-
nog. waa' WIJ erkeoDeD dl lel diD" 'aD deD
Bond ook, d.arOIi bebbeo WIJJ)\!tlliel Daar he'
IIODIfHI relOodeo '0 eeD "D J.o edeleo b...r
J. 8. Hofmeyr. Da. klUl Ik DIl' 11.11 de
waardi ... d•. Da Tolt .. yoontei. WIJ po.
Iren &oea n.. r Tllibagh eo W01'1ll!lller, w&ar WIJ
ooit .oerapoedljfe ,erg.dertolf811 hieldeu. waar
all eo iD beide plaatl.D teg ..D de wet ...... 0.
VrleodeD, de nleawlblad.o &lJD'ereohtlllkeU;k
tegeo on. gel(UD. ZIJ bebbeo bet oos ,ada-
flShJ lE ID he. aaDllellobt le worpen ~at "IJ ••
segd haddao d.a Bood le bertorm.n. eo later,
&oen wil ulleo d.t h ...t 8eo oplohl1ddlDg ..... k-
te, bebbea wil di. z.. k Ia"'o dooJIoop.o. Eli
waarOlD P Omdat bet ID heL parl.meot geseIId
w.rd da. de Bood de oerzaaIt wou ftII d. br.od-
lIebew,t door haar ID hea OODI'8I gepu_rd
te kflJ,eD. .IrIa&r I.ter. toen d. .oonl'ter
van b.t oonpa ODtIr.Dd. dat salb bet g8Yal
wal _reD WIJ tlnad.o eo bebbeo de _Ir
9'&0dllD Bood lateo ,aren. Ea aD, "rJ8Ddelt,
beD lit meer daD oei' onrtaigd d •• de uak
waa"oor WIJ atri)deo ge"'ODDell moet worl1eo.
H.t 1'0lk heeh Ilcb teD eeD'DDUIII Yel'l8t .... en
de breodliektew ...t, 'n d. ltero 'fill he' tolk
moet lI.boord wordeD.

HIJ RlOr toe~ littea onder een grooa eD!IaD.
houdeDd I'J1IIOh.

MEER KLEL"RLINGEN.
Lo.DP, lil FUR -(&utn- ) -Cooeul JOhD.

.ton eD .S)DOr Ed .... ri. "'Jn 1,010 de PrndSJ ..b
011 Sikh. ie wetT.n .oor d"o dletJ'~ ID Ny .... a-
laad.

.lXala. Al.NDIILI5
Oypberpt 00aI SO 8e Od, De Bee,. £10 0. Dj

8 A Milllog fl 81 Sd, Kq .. table FIre 00. EqDlu.bl~
MUIDII 1I1e, Colomal 'tre £ t 5&, CommeroiaJ FlI'e
£2 Ilil &d, N.w lagenfontelD £18 lO.

SPOORWEGTARlEF VOOR ZOUT JOHANNESBURG.
Hl Febr. CP,.. rrUgr...v.)-De _kt. II st.erlt.

OrlOO 1510,Mill.".,.. 36•.
UI r.br. (Pw T,:.r-ruif).-'Oe markt II lterk

en eelllgaziu opgewonden over May., DrIekoPI".
0ri0De en MIDeryu. Koopen -Bar.ket lo IOd,
e_us 1l1, Dnekop)N 191 Id, i1ut Raad Slie,
Goch ~w &d, Oleo. 71., Mayo Ib, Blank a.t 7.
60, Croeou. 4110,Kiel'" 90., Riee. 67. 6d, Orio ...
sa., Paarll Zilt 3d, PrJDOejJI '11 3d. KWghli
6S. 9d.

DE PRlNS VA~ WALES.
Lorr DIN, 19 FKBIl.----I&vt ...'";-De prins "aD

Wal .. h.....tl lIle' eduaLII.nrlJden koode getat
'0 Wal hldeo Dlel tegeowoordlg biJ de reoepue
der ItODIDglD

D(aaA.~, 19 Fn - (&uier) - ZJut .. I ID
b.t "" ... olg o,er d.o Natallllbea .poor .. eg ~er.
"oerd wordeD legeD eev OOD"DrDllg tanef 'aD
2J per :l,OOO lb. p r mill mat eeo Dlloimom
tarlel "&0 3. per ~,OOOIbl Kaapeo3 .oot
beett een ~root voord.el boveD Llverpoolecb
SO.L Ireblid eDdl oot vaug.tau TaO d.IlN d .. lIoh,o
lpo rW8l! leden dleoteDg8folge

lIO Feb (Pw T,z.,""'f' -De markt .. ?&II.
Koopen -BautjOi 46s, Bllffelt 6511, a_lie 7»a
Sd, Gocb 5111Gd, Olens 7ia Gd, Royal. 921, Yay.
u. lld, ChilD.. 65e- 6d, Pnllll'l»e 1210, Rielll 630
6d. P.... I. 2.. lid, Ptln,,- UI, U.ited KalD 961,
Orlon 741, MlD8fYU 47•.

EENE LJ<:KNI.sO
Lo"DIlI,!!O Fn. -\&..ter )-&..0 Vereeolg'

de ~Iatell vl.r perce"te leeuIng .aD 62,()(){),OOO
dollar. I' IIltlleeobreuo IQ LODden ID Nleqw

• York D. Iolerreeten koonen ID good of Illnr
).Iuld w rdeD

IN HET ENG<:LSCtiE LAGERHt'B
Lo.DU, 20 FIS -(lkuUT) - SIr Ed"ard

}r.y, ooder .eoretarll "oor bet bOlteol.ad, zei
o aolwoord op eeD Traag ID bet 1"I!"rhnll dat
pera~dI 1.~eQ cr Dyoro alle_a oaderoomoo
,erd.o om te voorkomto dat 10..alleD 10
I.aad. gedaou .....rden U oyolo ww Diet
011.. 105-0 la he' Bntocbe ProteclOraat -N. de
I" .. e op '. h·ar.n Chamberl&lL' all80d.lleDt
·.rd de eiOlOr~ !Det .ell meerdel held VaD acht
p bet d,bat o.er het ad,.e toegeput D.
lelDe meerder beid 10llLe Inlde toeJulChlJlgea
er oppoulle wt.

BUllu.8DROr, 19 Fua.-IReutv ~rll"'.)_
Er w0rdt g.ulZd dat .10 lronl"iC Un' •• De
hedenmlddaj! Tol gez.g over de S .. a&lea zal
gegneD word eo door de !tonIOI!I1,nPDeD lekere
opperboofjpo, die DOte InOOln" 11111.

Groote ooroal b.erechL ooder do bla~keo
hier omlJ'eDt d.n loop der zakeD.

P.r malI'boot NorÁa", Crutt. ,.,jrden ,iAeren
IUtjJeoroerd 17,949 OOI na" good, ~hat op eeD

waarde "'0 £98, 18~
NBD:JBUND EN ZUID.AFRIKA.

GOUDUlTVOIR.

PU:Toal.&, 1:1 FEaR. -(RI ..ler '-VIM.pre-
sld~ot 8ml~ eo lIeoera.1 Joobert lO Ido blnlleD
eflnllZ" dAjltlo. begeleid door eeD eeilorte, Dur
S "ulelllDd gaao teo elDde het laod oYer t.
oempn De beer Krogh, vroeg.,.e I!0o .."roe-
ID~oll commlua"., zal bet land beltorfD
,,0lllen8 de DOo"eailf.

LOSDJai, 19 F"Ba.-(&ut..r1 -la antwoord
op ....n vra.ag 10 Ir.t Illogerhlll' heden.vond '.Ide
L ml BlUlon dat hiJ h)()pt.e dat de S"UIeI
vr-edzaam de cooveDlle loodeo "a 'I"urneo.
M6t dIe .cooo.etie ".ren de b,langen der
IDboo rIID!(llD 'erzakerd. De kODIDg bleef
oJ::PdrbooU eD de Traasvaal was verantwoorde.
It,k "oor het behoud 9'&0ne de eo orde.

K ......p-Ko •.4J' It<

VERANDEIUNG IN DEN HANDEL
Pou EWUKTH, 19 FIB&. - \R... tn-)-
m. gm ,'e ver"'jI~ ...oordllC.nde ver"adanog
.D "OOperD en "erkooptn "aD proJokLllo, door
l Dlalllclp~It!oeH bl,eellger?apeo, werd beden
lhouden om eeD plan te b..eprekeo om "ol eD
,lthaar "OlI(llD' een .Idls.1 9ao clotalojlos .. r_
'()plD~D te ,.rkoopeD M.o WaB eeop.rlg
or ".nwlerlul' ou de reg.laues "oor de
laIogult'erkOOplOl(eU wer Jeo goedgekeurd.
,_. wlleo mor"eD aao den raad ,00ll(elegd
'rdeo '0 lodleo goe i~e"elld, Ilal het Olell""
lteem d. "olgend" """~ Icge"oerd .. ordea.

HOOGGERECHTSHOF

Cl 'U 1;1."; Z \KE:\".

9INSDAG, H FEBRUARI

PA.&AP'INE IN CAH.sARVO:(.
C...UU\o, 20 Foil.. - (SpeC'laal) - Er
ereoltt tri ar aroot. 0Plle"ood"obeld E.n
(llaraUe IB aan het CIUel. OOmmll8U18 kanto<r
deponeerd dat op GrootboelI ea Dubb lult I
dele .fcieehng petrol.alD oD,dekt IS Het
DLoor wordl b..t ,rmd met apphkatlt a om
(I' tra Ile EeD plutldlJk ly Idlk ... t iJ
rormd .0 biJ ua .1.1'1 pl.allen Terukerd ooder
1~"le. TllrrJlre ..pplik.'le. riled. onlTanReo
I .laapstad, Por~ Etlt ..beth eo uden pl~lt-
1 om pl .. tl8D te krlJgeo Cuamp"I!ne
lOlIIl.

(Vo"," tU.. hoofdrechkr, recl&.iera Bucikl ..<lft en
UplnqtO'fl )

Z.-.\ ItK .. U...... Ul

IlEGIJA t8 ,ALi.

Adrocaat G doly deed applikatie ODI eea
b.o~l, teo .Iad .. d •• e 'taak O~l!.r b.t rood"aaod41
ti Jl te B•• Ufort W~,t te ver"'lfo~O. PrllIODJer
"Ill ID btt hoogtbof IUlnK,klllajld "0 o.er.
tr.d,DII VaD I.Ctl. 15 d .. 8poor .. eKwtlt ".v
1861 -Order 1a..Il.staIlD
nr DK ZA..A.~ .'11 DI. DUIT8CHE BA.RK .. KRNun ... "

Advokaat S~arle, die voor apl/hkaoteo "'r-
ICheen. z~ide dat I p desen dag de lrroptelD nD de
&m~IIM redeueo Dloest geveil "' ..... om op de
Ernut,"~ Olel be.la~ Boa gelegd worder Er
...•• ~eo ktlnDlsgevl 0i van de .• role I\Ul" Of
deo kaptelo bedIend die ZIJDe "encbl)rJag
DI.t lIemaakt bad. De .ppltkatle gescbledde
len behoue "'0 de heeren MeKeozl", Hylud,
Bnalch, Short eo .oderen HIJ 1'8tzOCll' de
,. role" abeolont te ll.keD. Order tee!!e.taap.
de kOlteD kO.tcD 10 de zaak t. IIIJIl. H.t bd
nrdaagde daarop tot W08u.~ag.

KABELKONTRAKT
'&lTOl.a. 1~ FEBI - (&uter ) - H.t koo-
tt "oor de lta!>'1 toelage werd bedeo door de
.-nog ,.teek.nd.

WOENSDAG, 20 FEBRUARI
MOORDENAAR E.s VONNIS

OB.lJJ1<IE&lIUIIi. 19 FIB - (&u.tM" )- Voor
Ir'Ood,..ade I\of ItoDd bodeD .ao ItalI"

beeobaldl.d m.' lDoord, daar biJ eeu
"w, Bell. geh",,'eo, do()dgeetolr.o bad bil d.
.. CODlOllda.ed mil". V. saak werd dwde-
I beweHII eo de vordediglog w.. dal B.lIa
lIlDIe.. "roa .. If" eo bl) &en aDder mad',
'lllpel bedrlJflad., bl) nur vood en dal hil
II la reohtmatl"en tOJ'a dood<1< R-chter
... hol merit\!! biJ Zijne opeommlDg op dat h"I
ill' neergeleed "lOl dat .11 • Wlt' no, hg ".8
'!loord Ol' !oemak.II.... den dood 'an be~
_toff" en d. kw...ct"ilJr.gbeld .. 0 deo
"denaar. UIJ "at d. Illn •• a" de Hod de
~bteod. omltaodll(hed~o 10 over ••• IDg le
__D en b..rIDDerd. beo ....0 e.o ge,.I, ""riD
"ader &110e"eo kind, dAt la eeo aljlnlDd
"len ml da.r ,utguul<t .... , zooJer dat
'lDOpop IlIlJ'eddiog wa.!!, ma.r loch nog da"eo
II kUD'" I."e, lu dien nrlChllillr.IiJ"o
-.ad, doodecboot D ..ader bodre~f
~l.,b moord, maar g",,,,,,l"l!Cbkr achtIe Zicb
Ji'a:ht,aardlid hem t~,..ff... De J0tJ~
IIItrl 1'80 oltllpr_k n~Oldlr Uit m.t eeu
~Yelinll tot gsold.. ~ reeb'er lel drot d.
"~ea recht.r oooh ... II moordz.keo bel
-'oonll OILle .prek.n, lIl ..ar die wot, dacbl
t "'... _IK"Zlt" v.roa1.rd 00 ala hiJ bet
ilrtri.ollllla wt.sprak, ZOu de dood.tral ruet
...... ... alda. 1011 Il) a OOnDII"D loatere
~Ie word.n. ODder dl. om"tandljtbedeo
lOII!aJpen doodalraf ulLlprelrea De. prUK)
lIOr ',ool8.eode, z61de h'J de aaDbe"ohlljl dor
lJ1. WUJ'raede hiJ onreeDelemd.. te willeo
II ""merkla!l Dem...o 001: Wilde biJ ""Demoo
III da dood nroorl&&kt wu oader d. g.noemJe
~Ddi!lh"d,o, n.l.. d.t pUllClnler B<lll" la
"-.pel greep Het "OODI. 100 Yler lur
~ arbeId lajD.

& BKaDU tt (1).

Applli<"he ODIp.n order ,oor lilcwtdabe der
firm .. toe"ealaau.

TRAl T:'>f...N!i vs DIP!B.IAL AlI8lllA.SCI 00
DIt 'Was eeo "cUe door deo b..er TlIolman

".0 Hoa .baal le"en deD heer V.o Breda.
'"IIeol der Impen ..1Alsuraoee Co EllOher had
eeD balB vertekerd lej!tiD b"'nd8ch.de "oor
£100. :11t h011 braDdde af op 25 Apnl, 1H94
eu de compalllnl~ Dloest bet berboa •• n of het
gelJ gdveo Ver .. eerder bploofde he~ hOIl op L..
bo... en, mur dit Iil".otu"dde op lolk eeo
elordille Dlalller dat elBcher hel Dlfit "lid. o'er-
uemeD. Eleober vroeg Do om £50 .chade-
,ergo.dID" !:iet pleidooI voor verweerder waa
d.t Tr.ulmaDo .1 Il1jO" rechleD bad gtioedeerd
&an d. Stegm.o eD dat deze du. de porsooo
w•• dIe behoorde te dagvaardeD. H.-l bof "Ill
ook ""0 der.e OplD18 eD hoopte dat meo tot eeD
loblllkltlll ID d. uak 1100komeo

Het h.r verdaagd. lot op h.deo.

.&.!lIISD SP&BllItI.

De heer H. D. VIljoeo Ip~ 10.0 de 'rel"
.,.dena. toe ID welaprekende woerdeo. eo
drukte op lut Rellloed ....D d. ,er.ad.rIDR de
Viotona Weet heelnllen aan te eeraea. die hl]
d.u uak ala eeD YOOritel maakte dat gel8llOa·
d_d werd door deD b.. r H.nl KfDller.

D. beer D. Geld.DhaYI m.ak.. eeu am.D.
demeol : - u Dat deze .. r«adenIlS doh •• ,.
klurt iegaD de be.lulLea " ... de Vlot.onl
\Vut nrgad8llDj!, .D .meekt da' de ~p.I
_,d. we' .oor eeD paar Jaar iD weJ'klDC treed'
tea elDd" haar een kaol LIl lI.nll .. ae lieu
ol ai) werkeo zal" Pit •• eodeme~t werd
r-od•erd door den ~eer FN. V1IJo'D.

Hel allleodemeot !ne .. 47 ItemIIIeu ... h,t
,oer.lel-Vlljoeo o.er de ti" Itemmlo.

'Yeracheld.De pllrlOD8Il ... _D toell bet woord
.n "oerdeD 8eII debat over partiJdllJbeld ,au
brendzlekteoolll_I •.

De beer H. D VllJoeo
eeo oommlui. aaD
partl)dig Wal ale de
HIJ DO bewlJle!l d.t
meolCheo die lfottUgeaia
l-,d hadd.u de ,.pporteD
rea, maar IIeobta.-.

De heer P. C.
IIn.1I pi oolr
bet opoemeD
"oeral door de af,",'...:rdllRLi
eD .. lrere h .....
eo liJD rapport
"pport 1'&11. doo heer 1'.,,",~,,_
wet .... , werd Diet op'R"1I0 ..... 1a

De &od.re re&101llw·a
terpel.ri°ll

Eaa BoDclI •• r.ad"'1'11>11
ZaterdJli, dllD
datJ, .. eiacle deo beer~~ .... _
......... fII' __ •

I!4POKT.

VoetbaJ
loHA!nrnBUllG. 20 Febr (P,,. TlJ.,,"ao.j).-

De beer G A Parker k"plte'n .... de Wanderers
Voetbelclab zegt ID een ooderbood met een ..er.
t.egen.. oordlger ran de S'.nrlarli altd D'llgtr, S"".
dat b'l al. IleCretar'. der ~ A F A een IloDt"OOrd
_aD den hePr J acc800 heeft gek"'lf"1l, W&&nn
deze ZIJn geWllhg~md le kenneD ~""fl om eeu
..... 16-11... amateur Learn alt te brengen, ail de
ko.teo I!'e.. ...,borgd worden De beer Parker
rl...,bt dat er geen moelehllth8ld ...... om de
K....pllolome. KlmberJey, oSatal en lob&nnetbarg
te "rllgeo om 10 te _taaa .oor de beuoolhgde
som dIe minde ••• ! ")0 dan £2.(0)

Il et l ... rl JUche ..oelbal !.OIlrnOOI zal hier In
Juli en Auguetlll geboudelI .. ordeIl.

De heer ThomBJI Balle, EdIteur VIllI de Ifraph.c,
Texuka..... Arkansu beeft g8Yooden wat hll
gelooft Le liJn he' beste geneeswlddel tegeD rooc.le
loop Zllne onderTlOdmg " de moeit. "aard LIl
onthooden Il IJ zeg~ "oerleden zomer b&C Ik eeD
.rge aSonoai van roode loop Ik probeerde bIlDa
.Ii< bekend middel, 0111&1' geen ....n hielp.
Cb"m~laln B gen_mludeJ tegen ~obek. obol...
en dUlrrboo .. erd nuJ a.anbevolen Ik I!:ocht een
bottel eo YODdbijna lel'lltond verhcbl.lng Ik hield
aan be~ te ~brlUken en "erd !(ebeel genezen. Met
I(eooegea be l 1Ir: het middel aIlu aan e... ~
penoon, die u zulk eeo .. ekte lildt, d.... het
....... miJne mBeDlll& ~ b..et.e geD_ulIddel IS, dat
er ~ 1. lroop bIJ a.!1e ~en eo
haodeIaara." P- J. Peter.a • 00.• A.JCe-
q.i, x......[~)

KAP1TEIN \ 0:'<0 BRANDlS
JOiu"UBUaQ, 20 FUll. - (&..11W )-Het

'.~nehlloIIJc dat de .peot~e landdrc.,
~I "!ln VODBraDdia, zlllIe bedllnklu,ó{ blDoeD
... ~ da~eo 10 Iuoud.n de. reg_nog r.al
"lion. Er wordt ges-jld d..t ee~ Dloa w. Jl' lt
1111IDzeer aoodig.) OD'tt'8I. "'D oomm~ ...

~ •....u. 1IUfdea YOUt da pop1llaira de h&lflll&l'lI)klObe op-
g~ebutd.- __ "IUd.

• .J
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-ttOlelfll'lle &eiUi .

YI!!RBA!'\ DI.I"I!ITEN

9 FJlaatJUl, 11M1i.

BrpoCW-.Bedeling",.. ..&.
AL... ... A Redalinaha,. hlbICh

~ S _. 0 DerDen Pud
J~ L bl ... J Perold hulx..a., J H .i. C DvDea Paarl
Wood... J lt .A.Nee$hliag Paarl=':1J KJndrO Aberdwa
I'C ". Ixq) _
.RijIr, B ... 1' .. cl M_... Calvinia
.!.ijIr, J, Do Do
Beak., 1 ... J""," ijk... Do
Ma.beYo. J '" 8 Hrd. ... Cala
Lo ... , A. H ... JH Blaakbarn Barkly OOIt
Loca., " J... .
I'uo, I: Bd] J Inioe . Kokat.ad
'Yel"_' HP C .. Boo,- 1JuioDdale

K .. """.
BOCIIa, JJ"'lBOUU.. Jl
=~JJ ':.JBdl B GrWm Willawman

:r.r-o., P ... lol ~ JIat&UeIe
J[1ab, A 'M Do Do
mo,p., 0 P 1 Ber!Ihardi... '!_~
....... HC C IPerald c...-.
80b_.bl ••
J B... ...

~,...,J ...
Jr.... d:wiab, J
Bo.. ~... , J)( ...
Sma&., JA

o Laodaberg... PrieUa
Kol ~ Peddie
S Fairbridp ... KaapMd
Z A~. Middelbvr
T .. d Walt Uoioadale

OOflJf'IJd.
~tota, JL } .
Da~KS , ..

r=~=~.!;:.f); iSA!.!·CS· & :0 ,., HIERM~DE wordt ke .. iis=~==..=~:!:!;,I~~ . RS onderricht en praktisch~'~-,_~=-_:~':::: DE KA.APSTADSCHE LEVERANClE; ! Vijdag den 22s~u aanstaande
J'1IIIrIIari l89f..t deMly. op die'''_ uit 'de VAN .....EUHELEN, den heer W. A. Krige te~. nakOaIai WGIdea '. me..-. om 10 au. JIL

=7~::::Het 'JáIDésO.: n:SIaapkaiiier':Se1 ~_a~_~:_:i~AD_g:~_:_m:~_t,1_8 ~B-O-E-' -R-=E=--=--:N-.-
DIII1I8JVIN8 ill llIDm-

BOUDHIS. (ONZE EIGEN MAAKSEL),
1180ED BEDROOeDE SOLI DE EsseHENHOUT.

KOMPLEET,

£S 1Gs. £S 1Gs.
BEVATTENDE 8 ART/KELEN ALB HIERONDER:

Somerset Strand.

STIU.NGMAN'B -goed lIemea.bileer4e eD
heer ti PATNI publiek aaDgenum gelegen hni.en ..iu bd ge-

• lOodsh gedMIte ftIl bet Strand liJn te haUl'
wijnma.ken' ui geve", op I.An den 1.&en Mei af. Hur tf per
in het Wijnmagazijn vau Maand. STRANGIIAN,
bel&D2hebbenden worden Brill Vale, Bo..... 'WIIi

JlakenIen lnTooniers V&Jl allerleillOOl't
V&Il .Rijtuigen. ,

Landaus. Yictonas, Phaetons, WOII"· I
tjes, Buggies, Tra;s, Karren. I

Heis71lag6l1s,ens., 'Canotterlei aard :
gemaakt volgens order. I Z UID. AFRI KAAN SOHE:

LICHT, DEGELIJK,lSTERK. KoninkliJke MaUdienat.
Catalogua met prlj.en op aanvraag. Telegraaf Adrllll :-!.DUJlCB. ! D, "CtUUB Mail" JtaatscMpP'1.J

Een Voorraad Tweede.Hand Rijtuigen van: alle soort wordt gehouden, , : _

DBBtoombootAw deser Lijn "erinlkM
.an .Kaaps! .li naar Londen Om di.BANKROETE- VOORRAAD· AS~OCIATIE, aDderen Woenedag. tAl ~ uur n.m. nl

Madein en Plymouth, te Sint. Heleu III
.A.lcleDaon aanleggeDde op de bepMlde tu.
~eu tijden .
hb. ~NORHAM CkBTLE, Kapt. Du.c~.
M.... 6-TANTALLON CASTLE, Kapt. Remt.lDI.Op ,,20-ROBWN CASTLE, Kapt Tun ...
Apr. 8-DCNOTTAR CASTLE, Kapt. Hu.
" 17~HÁ WARDEN CASTLE, Kapt.. Rl.ft .

.Mei l-NORHAM OA8TLE, Kapt. DuNc.I.lf.
" ló-'l'A.NTALLON OASTLE, Kapt. a..uae.,
" J9-ROSLIN CAseLE, Kapt. T..,nlIll.2 ..;

\'00' Lc:vv,m...,...,. ........
H.IOe_..-.... ..... ·

t.ambeyen en Hardlyvilheid.
r;'DMChI ................... ~ I

DE GIOOT AFRIK..lAIBCHI
KRUIDEN ZALF.

V...tllw._ .,

""I I4II. a_IIeJ,Joa.
Rhe..-u", y_wa~
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11 Foawill, 18~.

\
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Joalda, J 'M E 8rfret ... ~
Iwwt, J B J .~ I Wiab, • ..u...d_
lIiebrk, y, G... Do BiOIUDOt> d
..... G K J Gril1it.ba •• Aliwal Noord
Kidney, W L D McKar ... ltaap Afd
Bpi .. , W J .., G T ..tlo.. ._ D.... llDg
1(,..,leoa. J ... Gnar A.-nr P EIiabet.b
OoUDiMo, J Á E 0a1hie PriOII Albert
Hattingb. PJ... Boow'I'......migiag )[o)teDo
Nel. lit J . .., W Wilao.n ..1 ltaap.tAId
eoe-. JJ... J,. 81raat<m... lIWlUlUO
NaDnucci, 0 Spaarbank _ lu.p.tAId
HutchimoD, C Do Do
BoIIdermu, lV Do Do
Kalp., .A. I Oairncrou... Ooadtebooru

DE JaarlijklOhe Algemeene Ver·
gadering aan AAndeelhouders lal

gehouden worden van bet kantoor der
I'aD!erNo. 106, Adderleystraat, op

liinsdat!, 5 Maart T8B5,
Qm 10uv 'aV~~

Ten einde van Direkteuren EIen &taat
der zaken van de kamer tot op SI
December, 189"" te ontvangen, om
twee .Direkteuree te kiezen in de
plaats van de heeren J. R. REID en
J. L. M. BRoW!{, die aftreden, maar
herkiesba&r zijD; en etndelijk om {wee
aandeelhouders, die niet direkteuren
sijn, aan te stellen als auditenren
Toor het volgebde jaar in plaats van
de heeren Jl. A. BoeR en J. P. F.
JU1LITZ, die ook herkinbaar zijn.

ID overeen.temming met Artikel
85 der Akte van OvereenkolllJt il een
lijst ~an Aar.deelhouden gepubliceerd Eener die een Eente Klu: Maaimacbine noodiz hebben behoorene en

ft.-lN~U~;"HAHRIS IMPERIAL
te koopen.

De IMPERIAL heeft al de laagste ferbeteringeo, is sterk licht
en bruikb&ar.

DE ~1£S~t:" Illl na,a~ Z.;I.FBI~D~R
Wordt erkend te sijn de beste BINDER in Zuid Afnka. Er njn meer
dan 600 van dese Machines nu in gebruik in dit land en ze allel! geven
de grootste voldoeniDg.

nE "I~E 811t\1'\0ZWllVt:L
la vinnig bezig in de voorraag te komen en kan ten hoogste aanbevolen
wordeD. Alle Wijnboeren behooren een vat van deze zwavel te probeeren

Sohrijf om uou« biiUJ~rh,ed,e.n. aan.

R_ JYJ:. ROSS & 00-,

KlU""',.
:a .. uidenhout, 1

JC •• Kol ReperiDg WiUowman
otto, J B Do Do
8cboc>ouud. J .•• Do Do
8chimper, M )( T Killdr ... GrULB.iDft

O~.
...... ,Fa 'Ml
Han,WC.A. M.I'" ... KaP.tM

l2 PaBl.UUI, 18~

J~"I
Vanier, PW
M., 0F
:r01lrie, P C

... F Orlao.iini... PrIu.A.lben
E:recutelll'Skmr C~bertr
C step""" ... J[aap.lld

... Demperl ..
Moore .•• Caledon

PotpIMr, 9 D:.. Z A AuociNie Aliwal NOIll'd
1'..0-, G G ... I( Harri..m... Bvkly oon
8traMOeO. Y, A F J W ' V_.I __
StlSNea. Y, P F .ellJlfJr ...--
:Lomb.rd. CA... Bi. dom .......

Grah.m..-d
Jliller, JO... Gebros Stepilaa
N"~, JJ... A BI-.,kbOJ'll ...
Hay, G ... Standard Buak
1Ioopar, BT... "8er&h ...
Gabri.i.e, JAP L Joarat.c ...
00II.. , F " _ P .8cin.k

KtM!IVtg.
J0De8, C J T Kol BeW-iaI Ifat.ailal4o
Jellimao, W J: Zijn moeder... Tvi;a
Jelliman, lV E... Zija nder ... TarbHaef., Il I } XOY ~ Vanrltynldarp
l1Mf.le, P F B .
Wu-, ., K A GlddJ ." ~
8CbOOIiOg. J J St.aodanl Buk CradOU
MIlllUDery. G "

BorgecMp.
.A.ta.. ..rl. WH... Standard Bank Kimberley

Kiad.rbftft;.
Wijk, n.o JM ... ~
( V lola:, A C, M' d .... ,-'_- Cal"
(Vlok N J 1Der:t...........".. 'I'UIla
borpn) , .. :

Goa4rIld.

:} ... ... ~
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lljlpOlMftt<.
-.n-iu, NH, C l.aIOa ••• Pri .. .A.1benI
Oohen. W ... W liLWU ... K....,-d
B.aiae, RD... H &.mao Kaap .&.fd
Berlm., L ... C Smith ... Bvkl, ~

ao.. I 1 Kol JereriOI .htht!riaa4
M.u.r • .AM JC } D~ Hano..v
.... lP 'H

~, C W... A .8ut.ter ... I:aap.&.fd
........ L _ I( B<.enbq... Barkly 0.
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... ltaaPIad
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SOME}{SET WEST ·S'rRAND.

TE HUUR voor 'de maanden
Maart en April, drie eEll'lJte-klaa

Huizen,
W. A. KRlGE.

Stellenbosch, 18 Feb. 189ó.

RIO KOFFIE!!
ex II Robert,"

500 Zakken
Beste Kwaliteit,

~ "I' RAN n s.rp R A A T K A A P8,., A f)
Eaton, 'Robins" Co.

GBVESTIGD 1863
COOPER'S

qlJTUIGFABRlfK
E[I Vertoonkamers,== NO, 17; 19, 21 BUITENKANTTS.;

iKAAPST A.D.•

MOSSOP &, GARLAND
J.D&LOOiBR8 IB LBliIR·

BBWlRDR8,
NO. 8 PLEIN8TRAAT

KAAPSTAD

~,
3 voet 4: duim wijd en 6 voet 9 duim hoog, met S pieplglas

48 duim bij 14 duim. £:i 68.

BuitfonlandJaoh Brievenpapier 9d. per packet of 8/6 per dos., Wlt·Mp.taleo ol .er.
gulden Stoelen lld. of 8/11 pe· dos., Automatische Potloodeo 3d. of 2/6 per do • .,
Lepel. en Vorken die al~iid wit blijveo 3/6 per doz., TafelmeslI8ll SIG tot 2b/.J per dOL,
Muaiekdoosen 4.2/- tot 120/· per .tnk, LaUmim Naemial Cigaren 9/6 ;per 0008.,'14 ~n.
muurklok 36/- .tot 5S/., 0118- en AaijIllltAlllen van. 6/6, Whatoote van 10/6 tot 20/.,
K.oekkOllk·Klokken 30/., Verrekijkers, Toooeelkijken 2.0/. tot 80/., Tinoeu Kilten 8/6 tot
20/-, MarmereD KlokkeD 20/- tot 120/., Gevulde Piknix Malldjel 15/. tot 30/·, Violen.
7/13tot 25/-, Nikkele.1l Remontoirs 6/., Silveren Damee Hologies 19/., L:ilferen Oorringen

. Bd, per paar, 7/6 per dos., Ziheren Broches 1/. tot 5/-, ZilvsreD I(noopoD 3/6 per stel.
Gouden Broche. 7/6 tot 80/., Gouden Damee· eo Heerenringeu 8;6. O"we8&aldteD 1/· \ot
7/6, Kleedl8llllCben 5/6 tot 30/. KlVÏJietteo, .5/. tot 120/-, lHadstooe Tuschon 20/. tot
80/ •• Olie Sohilderijen 9/- tOL 4ó/·, Handzagen 3/6 of 39/. per dosije, Koppee. PieriDgs
8/9 per dosijn, BordeD 3/. per dosijn.

Ooit geêmailleerde Melkpannen, WaaohkommeD, Tinuell Kommen ell een groote .er.
lICheidenheid nuttige artikelen.

HEBBEN ,eel !t8lloegen .., anDOIl
. O881'8n dat lij he Gouden Medalje

voor KOLONIAAL LEDER op de
Kimberley Tent<,()nBt~l;iDg gekreger
ter"ijl ze ned~ ZE:::! GO0 DBN
MEDALJES honden, Vl'Otlger door he
op Koloniale T8Il*oooBtollinjlen dO £.and
bouw ShoWl! 1t•• onD«

Koloniale Weeskamer en Irust
Maatschappij,

10.4, Kerkple1n, Kaapstad. 115 LAN0 EltARKTSTRAA T, KAAPSTAV,
(NAAST WEST OF ENGLAND.)

UW laatste kans slechts voor Tien Dag-en, Let
de PrijzeD~

OPGERICHT 31 .A.ART 1858

.l(a,pita&l ..
Reaerve Fonda

£20,000
.. £48.680...

IS voet M.AB.ORElI-l.'oP WA8CHTAJ'EL met tichel rug. met klein kastje
beneden, en een Kapstok aan elke zijde. £2 14..VOOR HET !.OMINISTBEEREN

VAN BOEDELS en I!:igendommen, '
all EX80llte1l1'l, Adminiau.te1l1'l. Voogden,
Cuniona, TruAeel in lnlOmmte Boec1ela,
en in ake hn"elijb kcmtrakten lnlfek.
te1ll'l, AllÏgneea, A8811teD, LikwidatAl1UlJ
1'aII Publieke Maatachappijen en Firmaa.

Voor he& Y001'IOhiften \'all geld op Bertte
Verbaoden op V&atfIOed ell lUIdere gOedJe-
keurde Seouriteiklla.

8ERE8ISTREERIE HAIDELSIERK.!

DIuIHl1U1l :
H. lf ABDERNE (Fairbridge eD Ald8l'1le
Prokerean), VOOUJftD.

Hurr.BoLV,,'o. T.'VOI,
J.1 C.~IBonon, PAUL D. VILLliBl,

0"" BDl'4&D.J. A. Ram.
-

P8rIIOn811 ~ hen I&nteetellen ge.
linen T1'iendelijk ben te llomineeren ala
De Knloniale Weeakamer en Trut Maat.
lIChappij.

Iiir De ID80lTeilte Tak: il ouder beheer
VaD clan 8earetaria, voor 1rien. daden d.
Maa~.pp'j Yerbiwoordalijk al aju.

W.l.lUcDG Tu:

VOOR lIKT GARAIrnEEBEN 'fan ..
Eerlijkheid, Oprech~ 811 Getroa"heid
..... Penon811 in poeibea ft.D YertroUW1lll
egen bea1iDg "&Il een laartiJUcbe Premie

__ De Poliuelt na d. Muiachappi
1fOI1len erkend door de Imperiale, K£Wmial.
Tr&nInalacheen Vrij"~be ~
lI.t..nicipale ea Afdea1inpadOll, Banken
en &Dden publ.ieb .lUteUiDPa 811 Boei..--De Dire~ olltmoeten eIkeO Diudar
om 10 ure 'a yoormiddap ...oor het ftrrieh
tell ftIl B.igheid.

G. W. STXYTLBB. s-.n..

3 voet XLJlKDUFIL voorzien van een Spiegelglas ~ duilll bij 14 duIm,
op patente wieletjes. £2 ,J.~

------- __ i

Bo~engeDOemde iJ aanmerkelijk beneden in prijs dJI de inferieure ingevoerde
artibleo en daar wij alechts hout gebruiken die goer gedroogd ia in d" Kolonie
luUe~ Koopers het voordeel hebbep van OOI .. aa.rborg dat de artibJlen
de hitte VlD het klimaat aullea staan. . _ _'.. .~

D. J:BAACS,~ CO.
STOO)( 'KABINET FABRiEK. j

BARRAOJ[-S~RAA11'

FOTOGRAFISCH NIEU WS.
J. C. HORSFALL,

FOTOGRAAF·ART.r 8 T
la Verhuild van Str&ndatraat 'naar zijne Nieuw Groot Studio,

City Chambers, Graveatraat.

V'BIENDEN van bnitea zullen dit Studio het gemakkelijkste in Kaap.
stad bevinden. De ontvangkamer is groot en goed gemeubileerd.

Er il .een kleedkamer met alle gemakkeu voor het TeraDdel'Oll van
kleeding, eDZ. 4: Deuren. van Darlingatraat.

LE'l.' OP
J. G. HORSFALL,

STUDIO, OITY CHAMBERS. GllAVESTllAA'r',

·KENNISGEVING.
un'STAL KAJlERS.

LAN 8TBAAT..
BOOK-STRAAr. I Pt.

K4~·AJ~ST

IIfl! htflN mi UGUAU, TlA LASPUllS
.AB.UNDKL CASTLE, Kapt. Rou. OmUWaI ,

Maart.
GARTR CA.8TLE, KAIfI'.' B.. nu.LL, CIIDtrai

Maart.
HA.RLJlCH ,(lAB'rLE, Kapt. WllfDo, om....

4 April.
DUNBAR CASTL)i;, Kapt. PlUCK, omtr.t a

April, ria 8t.. Heleoa eo .!aoeuaioD.
Voor Vracht of Paaaage v~rvoege _

neh bij de Agenten van. de CASTLI
JUlLBOOT MAATSCHAPPIJ, (.B.perti)

na
UNION LIN BJ.I

Konh;akJtjke Maildienst.

UIIOI IfOOIBOOT JJ!! TSQiiPPU
UJBPIIlKT.)

DB Ilailboot.en Ider Jlaat.chAppi.i .\'ti'-
trekken 9&D KaapetAd, naar Ea~elaad

'ria Madeira, om den anderen Woeoada& t.I
~ aur n.m., ala onder :aanleggende.

VOOB ENGELAND.
reb. t7-NORJUN, (Twin 1Iannr),' Kapt..

BAl'1fU1DGt, .
1IIar.13-A.T~, hp&.OoP ••,:!
" 27-)(&X10i..S'. KIIPL. RKlNOLllL :

Apr. 10--M~;' álU"I".
.. 24-SCO ..no 8cIrew), Kapt.. I,ana.1

Mei ~NO· ,('tw;.o Screw). ~
B4Dnaloea.

,. b-.A.TBgNU.~, ~lOopp.
Ben ftIl de M.a.at~ppij'8 mooie Bkloal'

beoien ... 1 BOUTHAKPTON nrlateo voor
HAII.B URG, kort Da de aanaomat _
deu MaiIa*oomhooten,.
RETOURKAARTJESn...,.ENG~D

pngbaar .oor zee Maanden, worden uitce
reikt ~ een ftlmindering van 1(J perou
op den Dubbelen P__'eprija.

BBTOURKAABTJ'E8 "oor HA.VDS
... de KUST worden uitgereikt Yoor cle .
~ binnen Dri"Maanden per deU_
of de 0aetJe .MaataohaJlpij Btoombooteu.

Voor Vraoht of P~ doe men uneoer
aan de Lnto:eo Van ·de Union Sf,(umbo
......... bappij, Adderley8tn.&.,
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