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50U Extra, vette Kaapscho

~chapen. . i . .

K
. H~urder en Directeur: de heer G. V.llDl.

50 Extra vette ,apater Bok- lldo Week ! 62eteVO<Iraielliq, en .wlisde
ken. laatIk 2 &Tondennil de'

iVerai Opera Compagnie.
i Heden Dingsdag, 4 November,
TengfOvolge van h.t ~nt 1I1100ea op Z.tv·
dag 4vood, LA PE&lOBOLE.
WoeOllda,:, 6 NOT.: .. Oiroflé-Girotla" d.
laall!tie a,ond nD bet seisoen en beneSe" Toor
den be~r G. Verdi.

ZiCplaa~en .unnen TOOruit aan het Árgw
kan'~ worden geno.eu 'oor d.. 2 narwel uit·
Toenngen. Prijlen ále gewoonlijk; .

O. VEBDI.

:Kaap de Goede B
Bouw-, Land- ail
schappij,: i ! i

;Vool'I"lead aan de Omi_de J::\ktoIa. Alg_ •• ne Verl.~dmn, nu A.'.d .. lla. ouiera, leh01l'
, den in be&Kr.n&oorder V p.... GroG"plein, Dor.pnad, Vrij~ 31: OOklb" 1890Op. VRIJDAG : 0111 Ht.lf Aoh&'I .,oa~.' : i··'

:, : Bij he~ aanbiedn Uil la. Denitlld. Jurlijbche Bt.pJon' ,&Il de KJ,lHhr.PpIJ en 4. 8""'t
. 7 NOVEMBER AANST.,' ",n !tekenlng.n ,ot ~.l Juli} 1890, hebb.n de ..Qireoteuren~.h. pDOIIpq 0. d. btYHf..i IIende !

'~ ~(lRGE.NS TEiN 10 URB PRECIES 'u b.•' Gelmnootloht.pte oODlt&teertll AllieHui_ dl "t.a*Io~pplj behoóH,d. lijn I
I. en 10'~ uk' oaderhoud, ID to,.,ólp der vr Toor V~, liJn de Dirlotearen

lJLLEN bove Id Di 'bl' k' l&aat g"kld, 0. over h., rJp- d. huv ¥nrhoo,.'. 1/ . ntfeme ~ eren, pu le i. Do Direo~uren lijn lIeel' 'oorslohti, lt.ween ,in he' ul~_ nil hll••81l Tóonolao'
• :worden \~rko(lh~. Uit de .Kraal van :11 ,elll~t j I.der ~oOrl'" Toor h.. kooptD '111 V.. "otd illllOrru}di, o,.wo:':: p),iekdoor

den .heer P. MALAR, bl] de Welhngton80he !.'. DlfeokulOD S.l~ .. rd. dl buan. 'r.re t.lii. 'elD...... )Illli&i. I. ~Iboarlijlt In o"rw.·
8tat~. i &m11'Domen. VooraOhoalt..n_ ~uk' uil dil ellPDdj:llD~~ di..... I ..uur wv'n.

OUder de Aanteelbeellten zijn er ~ ette. D. Balu. der 8Ilblorl ..... Be_n, il a8l e.. 301.,~dh JI&I' ..tnd. d.n hea lt.ata ... "a
G ~k " K" . II . . Itom' omda, de .A.t.ndetlenïijD t1&tloopeu en WugtUoU •• or op Vu*, o.poti. ,eplt.Un.

U8. oelJeD, oeijen lU vo e mel~, Jonge De Del'Oiita-Bebninl il 'D,H!) 31. 6d.llltier' dUI TerlW.n j....r.. ' i '
V&alleen,Jonge Oasen, enz., allen Boven- D. Le.niD3·BeluwDJI. &t4-ct. h.' ~ .... 'lo,oiIO nnDincierd. } ~,
landach Aangeteeld. ' D. V~ho& a.kenlnlt lo.ttlo&tll la. 1it4raI, ,oor.•ll'fOho*tDop "pndo.lllen :t.t.D dli

M~tIOhappIJ. b_ehoorend.,bedraa,& '1,8930 .. r4 mblder!w ,erleden jur, ... ,,,01,. nil h._
Atte« gaat ZOlld81" Beeerre; feU dr.' nrlMlbIUen~. Ver~dlD lijn afblaalcL i i .. '

J. FRED. PENTZ & Co., . De Wiu.& 'u h" ~ jl&l' il '.M r.. 'd. III~ w dl. nil Ih.. 'oora ....nide. O.Dlfeo~ur.en bev.len. daarOiD t.t.D "& 111111 Mn Diriden4 ,&Il Vijf Pe,olll' ,Terll:lartlop t.llt,
AfBlagera. nb81)llptleo ?p '&lIldttl. Di.. Aoh"ra~ig,.10& op den 31,... Juurilla,O. • ,

_ ....... ~_ J?e ~re(h,t.lj~t.DI 'u hl' ~ur- .. Gebeurlijkh~. li'.)Ild. btdrdgt. n.d., men heer.'

Pub lieke V'erkooPI·.n:.'g ,oomen III be~DmdllDd. ~ op de IaMlliI Jurlij_IOU Verpder~li ID lleef&.,tIOJ'&4,oor d. beioonlDI 'u DlfeohUen en .A.ndiMllren;£,6 75' ~h.ld !

_.. _ ._.____ D. Dire:lte~~.di. di, j~ bij btur&w~.Uns ;&~.q lijD de heer.n 11)· Sura •• eli PAUL
, J LE RC U X P C VAN D. VU.LlIlU ; III liJn beboorlIJk ,oor herkiesing pDOllllnetrd• ' •

, . . _ cr, ' .' • , ZOO N· ._ Be' ,Mt.1 Aandeeibouden w.. t.t.D hea eind. TU h~ .j.v 208, en i he' _ ...1 PlpoIi'.·
Eerste klasse 'L ge"lJ :109., . i i1'1:(1(1KEL R E~ !'OTARIS, ' g 'e- D. Auditeur'll hebben lerappor"'rd dr.&lil,. .ne ~enin,en. hebbeu nr.lteUen clt.&lij .._ vende Have hebben correo&bnonden III d. eeOuritehllD hebbeD geiDl~o ... rd. en"' UI. eilen~.en tijD

~IAL~lESBURY. ! ., maekerd. . .! 1W. E. HOOBJiI, VoorsU*'r.
!

WELLINGTON.
700Ex.ra Vette Kaapsche -. Schapen. 30 Vette Slagt- en Trekoaseu.

__ +~ 5QAanteelbeesten.
OP MAANDAG,

111 NOYEMBE~ A.S.,
2,CLl.LX opgemelde Schapen

I'ljbIJek ver koe ht worden li aan
hL\! JILTS bTATlE. Zij zijn in
·,:lDILLknl!e conditieen zullen ~ker

PERSONEN, die genegen zijn~-

A
- ---~:~----------- : tzekkingen als J>riva~ Onder-

an Onderwijzers. wijzers of a18· Gouvernanten te aaO-
_ lIaardeu in het Distrikt Hoopstad l.nBEXOODIOU een Onderwijzer den Vrijstaat, gelieven penoonlijk

( VN,r de Ronc~gaande School te aanzoek te kome~ doen bij den Ob-
• r:il)!.bukfontein,. dis~rikt Bethulie, dergeteekende, dle )'oor dat doel:te

't~' .D. !:Salaris £120 per jaar, vinden zal zijn, 50 Bt. Johns~t,
[,dfevens YI1je WOLing en al de Kaa\8tad, en wel op 19 en 26 No.:v.
tl !,(,olgelden. l{eiakosten eene som 0 tot 6van uur v.m. uren n.m. :
VRil£JU Diet te:.bovengaande wor-
dt 1; uJtbeta~ld door het <louverne. ' . G. BADLOFF, i

. fieLt. . Predikant van Hoop8tad, O.V~8.
. Appiieallt.~n . moeten ongehuwd ~-_.-_. __._--'--

. ~lJll.; ,Apphcahen met begeleideD:~e Afdeeli'ng van Landbouw.
!-ll,u,g~chflH('n van goed zedelIjk '
g;urag, te wordean gezonden aan D8~
lt Al. 'IU RD, Jj tthulie, niet later dan
tJ l:eccmber a.s. '

. .x amens 'de BcllOolcommi8sie IN connectie met de Stellenboleche Land-
, bouwkundige School, sal er een ~Qrt

P. J. JOUBERT, practisch ondé1TÏgt wonlen gegeven dbor
Voorzitter. den heer H. L. AITRI~K, VUl ~t.

Ilethulie, !2GOctober 1890. De term zal beginnen op ~.-nclag,ilO
._~ . . . November, om 2 UIU' n.m. lD de 800401.li t" li t.N i! 00$ een welgel~h~~ kamen van ~ Victoria CoDer- BelaP,..

Zooo geboreIl. ' .tellenden zijn welkom. In.UUoti81 p~.
r. G. DE WET, A-
t). J. G. DK WET. Beo. ftD ~lClDOIU"'.

gtlb. LIEl!lRTUUW, Afdeeling vu !Aodboaw,
13tellenbOllCb,~5 Oct. 1890. Xaapetad, 80 oot. 1890·1

or DOND.~RDAG,
L G~OVE~ElR 1890,

Z tI,LIN opgE;lJ;DeIlle Schapen ~n
]:l,kkell, die uitstekend vet zijn,

: \lI III k worden v~kpcht te KLAP-
~LT" STA.TIE.

C. J. )3ALDWIN.
L",rI, 30 Oct. lS90.
[I, r",'u'n, FI1I,,.'e .~ .Co., A/stage".

; ~l'\ Lt ZlJll.
M. W. RENTZKE.

l'aarl, 31 Oct. isso, i
J, ::'. Marais & C~., Af~agers.

LIKDOORNS. }

Fil [ I·\" I'arJ Y~J, rnEl, jla&O ~beel lOll'
.', ri' r .. ell door bet lieliluik T~ WBt;E.

L l.~ LJhL'()UH~·ZAL.R. .
'0 [',_!tIn. m en rr('r~t daarom nietl.)
.~.e,:rn IIE\~E' ~1"'TIl)!W &; Co., Kaapaé&d.
r:;, I,. t;J,; per 1'0': 1~. SQ,

JOS HUA J. LE HOUX & CO.,
AFSLAGERS,

MALMESBURY.
VERLOREN.

EEX Bont Vaal. Merrie Ezel
hijzonder mak, beslagen, w~

glkDltbalterd met een nieuw aluin
i-der rie m en oude halter, heeft
sci aairuerken van tuig.
Ilvereu f:cbutm~ter8 en anderen

llJ WJ('Il zij IllOgt .. komen aanloopen
"lrdl'Il vriendelijk verzocht aan
CeD endergeteek enue ,cr van kennis
:, ben Il door wien alle billijke
K, sten betaald zullen worden.

E. H. FAURE.
il«lderfontein, Stellenbosch.

Hondenbelasting.
HIERM.EDE geschiedt Kennis-

gning, dat .rUe'Personen ach-
ttr~tallig ziJnde mat bovengenoemde
.bt:astuJg voor het Jaar 1~90, in de
\l]~!·ll.iil' Ve1dkornetscnappen Kaap-
.,th~,ch!_. Ald;eeling, nami.: Durban-
llu', hCl'berg NOB. 1 en 2, Blaauw-
lug) 1 alen tfn lhetvlei, hiermede.
ilrZ(Jcht worden aezelve te betalen
!U1l1 den ondergeteekende te 'Dur-
biLdle ,ó6r 31 November aanst.

lll'f.:enell die hietaan niet voldoen
zul.tIl yuigens de Wet vervolgd wor-
den.

D.S. MALAN,
Collecteur.

l!urhamille, 28 Oet. 1890.

i 8alt.ri1Hll £776 0 0 J[uboebn til Beplr.t;ien I •••
VerkoopiDg te beginnen Toenlli" Oolloe&en '9 8,8 001ll1llÏ•• op .Voonoho&~ppli

om 10 uur v m. Druk.erk, Adveneereu, Botken . 0 ~en .In Sohrijfoehoeh8n 66 8 6 BotMu, ••• ••• '
Lioe~uI :.. 8 ,. II l!In,"'~den .•. .•• ! •••
Opll" b'j h6& repr.HerO'l "'D ProlII.... ,erbourd ,a'a ~AUI-

BuiIeD ..• ...... 5 0' 0 111". ••• ••• : ••• - 8 17 10
Jtu&oor.M.eubelen, lO peroed : Oo.mi"". op Brt.nd.PdliNea l' 19 7

op eie_d. afgellOhre'III __ 7 18 'I~ Bek.Loiq, ~ nil ~~~

, £82l0.B', • i £1,686130
Bt.lt.n. Oredie&-Fon~ de.. BaIt.DI Tt.D Ttrledtll il&l' ! : 6,d)9 6 8

31,*,n Julij lSOO 5,7M 18 ' 1

MA
VAUDEVILLE THEATRE:

DIE heer ECRALK WILLEM DU TOIT
heeft, om op te pli!!8eU dat bij

te teel Vee op lijn plaaUJ krii"t, de,
Ondergeteekende gtmagtig~,
p.~blieke vendutie te verkoopen op
Zl)~ welbekende Flaats WAGEN-:
~:aUT, Koude bokkeveld, Afdt:e-

I ling Ceres, ., .

OP DONDERDAG,;
20 NOVEl!f.BER 1890,

HET VOLGENDE

~.erste klasse Vee:,
600 MerÏIjo ell ~psche Hamels"

3 ~aar oud; . 300 .Mtlrino 'ooijen:
1 laaI oud; 800 Mermo Ooijen ell
Lamrueren ; 20 Ma.ril.i.oRammen van
de kuuden van de heeren EBDBN ed
:MUSTO ; 20 ¥emes ; 10 Jonge paIlr.J
den, 2 en 3 Jaar oud, sommieën ge';
leerd ; 4 Ri)- en l'rekp&l:lrde~.

:50Stulls Aanteelvée.

:De kudden van den heer Du TOIT
zijn te wtl bekend om onder de
beaten 100 Diet dt: beste in het Dis-
ltict te worden gertkt:nd, zoodat het
a~een Loodig is er aan te, voegen,
d"t alle bovengenoeIllli-e diden ib
prima cODditie verkeeren. . .

, HENRY CARBON,
Afslager, ,

Vendu· kantoor, Ceres,
18 October 1890.

_._----~----------
Onderwijzers en Oridei-wijz~

reSBen Benooaigd. .

:Onderwijs in het houden Vain
Bije~. .

•

,

ZUID

Prijs 8 Shillings.
Bestellingen worden DU ;"a~_",}"t._

R~epaltT .VAN

1,060
200

..... 26
160

... ~2,926

staat van Lasten en Bat~n31Juliji 1890.. 1

~7,208 la ,

--------------~---'-+-1 -----ii'-------!

Beheer en Gebeurlljklfeden Fon~.
Bedrag op d. lu.UH Jaarlijk.
, lOb. Verpd..riog geeMladall
Diri Il_d aan Aandeelhouden

BeJoou;.DI ~ DireoMuren III
Audi_ltD .••

Bt.lilDi o,erpb"", tot 1889·
, 1890

Bt.lanl .p )[redie' op .8~ JIllij .
889 ... •••: ... £61" 11

£'56 8 0

260 0 0

6,oot 6 9' ~ i

D..
I

,.j I£~ II .,

1 7 II
1 10 0

18 10 0

~,---.
.'667& 19 ,8£8,616 18 - 9

Kaapsche Regering~ BpoorWege~.
Tenders v0!lr de Huur van de '~erversc~hi~gs-K~mer,

bil de Bloemfontelh T ermm~s. ·, ,

(lOt. LJ, "



werd
niet weinigen
vijandig waren,

Tegen den
~n

ur wd werd dil k
welke taai men .
al, een reden

liefst pent
'ng van den

als men
Du tocll.'g

Bond althans voor het
te schuiven
men reed. een i 'Yoontcl
van Burgeradorp, had
het Congree .iob het VIJI;,'"""...."

.uUWUJ .... ~u" taal ten dbel
de aanmerking vaq DI.

bij elk puut kir behandeling
zou voordoen welk~ taal be-

als men van de 'rolkt,taal: van Z.
sprak. De Taal'bI'.lDd·I werd dus

en wel in dier voege pat de geJtOz4S11
ter welker bevordeeing, ~p ~holen 101l1'lfIenl,~g

anderszins, men zioh ve~nig~ voor
. geen andere is dan die _ier te (nutlW,lIIu•

als Hollandsoh, <1P' den lkansel
en in scholen $tlltMjrd wordt;

het aan de toekome] wdrdt $6latenIOIJIIIIHWIII~,Vlllr.__ ,n
taal, als ,chrijft~, nif'~ n.. r de

der bevolking moet iJe'lfijzigd
en, geleoven wiJ\ bij het aan-
een er Z. Afrik!Wl~he [litera

geschriften in de t~l·ifon spelling
de Patriot voIetrekt ,iet ,ull~ wor- zich blindelIng. I
uitgesloten. " t: heer Hofmeyr had laten leiden,

wat lOU er nu voor' hef Hollandeca het ten: slotte vverboord ge,,,(x~III•

worden P Hier li"pJn dejgevoe- :Dit is zo9'n vervaarhjke .'~'..,.WI.KU'''I''
in zoo ver uiteen aLS 80mruigQ leden men hlUl.ft vragen moet of

van het Oengres het Hollandsch t"fot,llld, ,dlge l\Ii~isterie zich niet ac~amen
als h ndataal, geheel dezelfde reg tIJD wd- een vooretaader iq _p.et Parlement
den geven ala het Engelaoh op de ~cllQlen 'betl. T'~n slotte;all .tan. die
heeft, en de studie er V'aU verphgtond,meer ja! verteld : het te~ten.wo>otcllg~1
Wilden maken, terwijl andere dit aid on :.Mlllisterie is goed en het vroegere
prsktisob en onuitvoerbaar veroordêelden. [verkeerd] omdat hilt vroegere niet
Van groot beleng is ' het dat op elk punt rijke mauuen bestond, en het
de voorstanders van praktische ~lllitrc- woordigei van de tr.,.~tementen.
~elen het hebben gewonnen, en dat juis: 'het trtlwt or:afhankclijk is Odd
lij die als ij veraars voor het Hollandech 'die ding ; hersens zijn
bekend staan, IICb. tegen verreguaudc en Komt he~ ooit SOU ver dat Dr,

bekookte plannen verklaarden.' Dit de taak belll8t wordt om een
~etft ons hoop dat het werk, tO$S be ,te vormen, ulln:zlll hij in Adv.

ook later met beleid zoowel als blijkbaar,een Proe, lJenenu.l vindelJ
oht zal worden voortgezet ~ keua zijner w¥rdig i..
het Hoofdbestuur IS tovens rll/(t ge· I : _

ikt om die hoop in ons te versterken, Uit deifducatiOlbul1'illlr18 zien wij
schoon wij-en d.it is ook het eenige wat de heer <-laas';, il.A. der KIl8p80be U
wij gaarne anders hadden gezien en Wilt slt",it.;, eu:. Directeur der Op.
rrouwer.s welligt nog kan verholMn wur- Cr~uook, Iz;ju oUlsUg ult lilu bet,reaL.tl.~DglPotu.ilitillr
jen, - het betreuren ctatdevoorstandjera der hedt gejJOmeu ourdat het COlllité
AIrikalio8oae taal niet zoo op het .ijestuur het Best\,-ur dier &0001 van hem
vHtegenwoordilJ'd . zijn sla he~ geval zou dat hij ,~n leerliu'g' dien lhj met
~Ijn geweeat indien men aioh pif de door het, tuuohen-examen (lULer..
stemming in allen deele naar den raad heeft gelUegen, en wienl oel~~klnJl~Q
van Ds. Coetsee, om aan de ver.o~il!ende niet tegeJl hebben om hem' sijn
rigtingen en belangen in het ~eetuur studiëu el-dere te }aten doen, 'voor het
plaats te geven, gehouden had.: 'examen 'aI'toorberelden. Qnze aan

Wij, weten seer goed' dat me*, lelfa onderwij. géwljde tij\igenoot is van
Da een uitslag van het Oongres waar wij deel dat :dlti nergen. Daar lijkt,

juichen, zelf. na het toevertrouWen van ze!fa v~rbereidWg voor het
aet belang der taal aan mannen ivan de examen !peer i~ dan men van eeu

.8OOrt, alechta weinig ge"onl1en teur eener Op. School kan vel~WI,onl;en.
DI~GSDAG, 4 XOVEMBFlB 1890. als het publiek, uit wellumid<J.en zoo.Niet ~n Iljn wij het hier geheel
------i-~~.- stemmen ten behoeve ván h,t Hol- eens, m-.r wij gelooyen zelia dat er

HET TAALCON GJl,ES. opgaan, niet door daden ~nt dat zekerder :manier is om lager
DE mannen die sioh mqtite hebben ge- geuite woorden ~D .ijdele Idaqk zijn. hooger oqderwljl te bederven, dan ala
geven om het Ta8loon~rea in het leven Uiterst noodsakelijk WIS de waarllObuwlDg een manille lijn kraohtell aan het
te roepen, hebben alle reden om op het door den heer Hofmeyr aan bet eïPd van moet wijden~ d"Ajngt om ook het
aucces van hunj werk te reemen. Ala het Congres met het oog op di] punt tet hand ~ nemen. JWat dit i.

voorvechter van het plan om sulk ge~ven. De heer Hofmeyr ~rkw een 1Cb.~uwlijde 1'6n ons
een Congres bijeen te roepen heeft sioh sioh, in het opnoemen van voorbeelden,bri1ik~ ecncclstelsel : dat
DI. Moorrees, van Ricbjnond, doen hoe sommigen hun WOOMen door hun waar med niet van lVerwachSen
nen, san wiens brieven, eerst in daden logenstraften, tot enkele gévallen zij den nfgten blik 0J.' zake~ van

f.i, .~ ~",_ .. ~~ ... " t Volksbode en daarna in on8 blad, meD diewaarsohijnlijkgeenderaanw8Z1p'nzloh Wljl het ben, er te veel

FAALT 1l0oit DID JIoar, RHEU~U.ra het nituwe leven te dallken heelt da~ iD behoefde aan te trekken. Hij b~ ale oefenen. I Op dit pltnt, dat ,. vu' .... I!§~
" RIIEtMAT[80!i~ JIOillT, LEl\DE de reeds ~roeger bestll.awie .taalbe~eglDg h"t belan~ der goede zaak ~t ni~ belet JJoow-e1ala _!Iobolen raakt, sullen

IIO!'!'.L_F!~UPJIOHT.o ...INKINGfI t. ~.Il_ bra~t IS. Dat dJe bneven IDdru~ zinlpelinl1An kunnen maken waar wel gelegellheld hebben terug teDUaENI))<~ GETUIGSOHRIFTE~, . d d ta lbe . "-. h Il
·'D'Bpnr. OrrcPADIL"U l'l1l&D&.iit ID aaL I 'lOP ~en ed~ er .ab.~l'gldn~ hl.'t laatste Diet van ad ~unnenl. ,

'_'l&og bMll;(lrl.i ,.... !Del 6rgtl &.Il•••• ti•• , I a s op uen le er Diet. IJ~?n ~r Wij voor onl willen niet !verder, Het berigt dat een Mini.$terie
•• ,...1 g.Il....n. HIJ ••~riif':-'n~..'-:-:. gesteld w.~ren" dat ~ae dUidelijk Uit dan hij, maar wel willen wif er op AUltrali~he Kolooie il moeten
.u....._ ItR8uJt A. TIOcJ_.BO. III ......' pe~nestnJd dien men er over Zall dat het eenige besluit dat en wel omdat vlael voor de werkstakere !.et- ....... _,,. '_w. h( eli .. <lW .... 4.. Z 'f I cl; d'''d "" ~
..... 14;4-.' .. IJhar.l!. .. l ftII 1e11 .llanée,jj.Ua~ : l'l"r e. wer le penne8tnJ voorstel van het parlemontali~ Van den ste~n der vertegenwoordigers
BapporHt.A ti !o(or"'\MU *.ilUlr .r...al;ri.oo Diet. Spil~lg genoeg ~erkte meD Walt, met opetaan genomen 'lterd- den arhe.dsstand beroofde, il wel
ZaK Mrlk.. ben hen die de "ank lU ~e dag- t' omtrent bevordering van voetliefde dat men 'er ook hier op lette. Van

Wé~D'I OV.:iliA L V~B&(iOB 1 •••• j. en bespraken, op e~kele ultz.on~e- voor de volks~ bij de dames,+-lioh kan, ?oat,men zeggen, in de
... ~~., - B',"' ... r, D? merr ver,chll van .lDZlgt ligter laat verwezenlijken dan eeQig an- nie nog geen .prake zijn. Wel DU,

JIIIJI J .... , l.u,••iPui, K"~.b; 80mmlge p~nten dltn verschil V~D ; walJt door het aanstellen. v~n be- 'zoo, maar men liet uit het gebeurde
•• Ileah Aglnt'Q u>;h. groo~ :- W. fl{., 011 bestond, en als door een stll- onderwijzeressen uit HoI~d aan men toe: komt ala men gepeupe~

.t on ti<> •• " ... r.... '·. L"nr1.Ili~ overeenkomst be~rkte ml'D groote Koloniale meiBjeB8Cho~n is'maar vap zijn handenarbeid voor
alle kaDteD tot toehchting van veel nut gesticht, en Dleta belet om bestaan #hankelijk, bij verkiezingen

gevoeleDs .. Hilt denkbeeld van een 11alle inrigtingen van die 800rt he$eUJe hoofdma~t des lande Iaat worden.
gru dat in de da;gen ~er SynodE te doen. , 'tIJ'd ill ecli.ter qiet daar om in verddre!fOVEIiIB'.. h d d UI f t h ' I ,!"

" Rood _\ Ab"" S • K ge ou en Wor en u ae ID US8C en , tool1An ove'r dit beIangn'J'ke pnnt te"'- ew...." ton .,tallon, C""P8D, a· d ed I! . I .,_
paler: bOlken re OOI)<D,'an Jen hter A. J. B. e gemo eren ve' ,!",JDneD, en aan :. " ~. • , . _ ' diJ. !

Jord .. n,-G. P val> z'J),Af,lI.tller. eerste mliatre!!PÏen die ten gUDsteer 1 j~~,J." EN n_l~DERi' I _ __
6.- Klapa. DIS ':itatle, 1\ aopcbe Schapen eD van genomen wfTden nall)en, raast man -, I A..,A)I OOiaIl:81'O)lDIINTL'!._ Tal1ijka 'U.'''.''''-'''''or

~&hu, '''0 de.l;lbeer C. J ot alih. in,-lJd Yl!' die 8teeds voorll8n bRdden gestaan DE gnnstige bl'rigten zoowel uit MIlI~ona- den stakke, mo.ten tot OOI leed"e.~II,
lier7I, iFWan,r!i

8
1 Co., .H.l&gen~. J Fr d den strijd voor het UulIl!.ndsch, ook land als uit ~Lc~uuL..ie Kamp uDtVangen plaatsgebrek, to& ,olgeode oommer. U"""'''I&II,

.- 8. ngson, \"~•• n en Dae".'n,-. e. d dl' Il I k h' ,
Pmb l CO. &l.I&lIe18. eren ee wier yerdlepsie \ o.)r Kerk u en ODze ezers ze er nr eugeD, en' TB TuKiA8T.&.Dhoefe mao wel fraai

~•.--!Be ..uf~U \\ est, \'&8!go'4, lltsta&nde ondrrwijs onbetwistbllflr maar wier un tooD£'n dat, al8 zij Noordwaarts 1Iiillen gehad, m..... niet geDOeg om eien stad.dam
Bc!lalden, eDI" i~ QeD iniloivellle$ botdel ,aD voorliefde yoor de. llollandsche taal we) uizon, 'dt! tijd m<lt ,rlli88e sch~~n /,uuen., . .
A. J. ~u T011,- E. W. RIce, Afsl.g?l, . eeos bet wi]fe!d "'!S" nadert. ZOO <le heer Rhodes en : sIJn TOLLBN,~J>eBegenog heeft b,nJt

8.:--Áoupm.
neueur8, Ka..p ..I.~1 \ .s'jl:oed, In Ter voorbereid!'nde vérgadering die vriendl'n Diet n~ar ;\hshoDelaild ga~ enigen du .• U. ~DltolltID 9&11 den Oranjeden IJIIOhenieD t,Qedel 'l'&n jo. U, Ooiec<laa.J,- '. '. , .ta.t sill1 q,pheYID.

J. J. B ..fme,r .t Zoon Afsl....en. etDige weken, geleden ID ,een lokaal der het gob.cd ei 'r Hepubhek terug-/ iV I d >T I • ....:L

' -., Ch . el"k J - l' . . kid t b Id .. , h N.&.Tu., 0~III' e ~,a'" 4'!,-..ner12::;::~oule~bekb' ILe"D~e Ua~, bBoed~~erij- rist Ird]e OD~ IDgsvef'e!lLai51ng gehou eeren ~ "hverI ~e daen .WIJ : beet Sir John !BobiD.on in de eertt'olJeoda~!''''''''':h' ....u e en, en•. , In' eo oe... we , we....en wel, ree<J_s voor- zIJn van. ~t uit t In I r ,au:eleD Wei,eYllld8D~ MO=:den eer O. 1'. JOV8k,-U, 0&1800,Af· gel, zfn, t0e.prake~ gemukt eD groote beshsslDg. over de OlD'aan atomro" no A.i ... o en
, la.':"KCUlde Ri,ie~, u.bij Elem, Paard.n,. , v€f?rdend, maqr de indruk Spoo~weg-k~t8t1e vallen perk &est~hn. .
Be.&eII en S(\ba.pen,nn deo heer H. Veale,- dlt:n men er bekwam was dat er eeD zullen het lammer Vlnien al. ORADoo~-Alclaar II meo on&eYlreden
ft'. li. IF. KIeljo, Af-IAtler. ongeneigdheid heerschte om de IIchap, naar het voor~(lald Van meo geen ~rlof ~eef&btlk081fO no HelteriDálI1!
16.-BtehmoDo. Vee- ell Zaai~' ... t8 -A. P k t' t l"f N' t da d be Neb h t bl fd Id! ..ege '0& h$ .. rhl~D ,an hA' makMl 'an4. Vi.l.ijen, Afal""or. .~,. wee le•. e IJ te gaan. : le t ?n rg 0, ~ tl 00 e an ,ier io de locatie. D,o Mini_"r F.ure W
18.... 0bMn.!ory lV eg, v ..stgoed, Bouwper had lets andere te ver"achten, want Uit de ve~te moet ZIe.', m~ dat, land, .&ooder hr. oc~ gebrag&, en hij betoond. el!ldla'" "",,'rvu

~o" ens" In ... ie de Z. A. B.k"eeo- ell Will geheel 1'oorlooplg; maar te mlO open. IllohMer '_nronderd on,. D"-:"~;.IIIWI~IIIl,
Ialkmaaeeobappij, In lJ(juldatle,-H. JOD8I igde verwacqting is waar-
00., ~ere. . zoo zddllaam niet. IEn dan, meu van
lJtI.-W lII

eD
drifl, Koude Botkevtld, immers dat er kWfstih omtrent de vaalaohe bl, "c,l tegen den

oertt, LeTeDdeHa,e, VaD deD beer il. h la d b Rh d d b rd •
Toic,-B. OIU'lOD,Afelager Ier te Deestaan , van even tee 0 es wor en <lnt""JO ID een

.. ~ - " ale belwaartijken ~rd P Met ten artikél van de Blocrnfo:Jteinsohe ,".cIJTlI"~~,

van .de vraag wa(t de taal die over het gehe<l den toe8tand
le meu wilde voo~~taan I.'~n Slech'8 dit Willen wij opmerk4!11

politiek te voll(en, zou m$l even d zoo al Ol,~ V rlj~taRtscbe .'J'...."I"",.
bandeien al. met door ~n eenzij van zijn ltandpuut ",lkomen
befli@slng twevdrat{t in heo kamp te in onzen Ee18WII ~riDi8ter

Wuar de taalbeweiiDg van uit- lien die de Afrika u'. zlJOwel ale
~t. Aan dit Illl~ mueat imen wel dOD- Dritscbe Rijk tot be,·,.rdQring van
kllD toen d" \'oorbereiJeDd~ vergadering bezigt, do Koloniale
werd ~houdeD, en het iNmil van alle anders over denkeD. Under
vingerwijzinf( aldas:r Will net ~esohikt om van Britacht>n hloede die in

hf<t welslagen van he. Congres zelf politieke ambten belilleeden
twijfel te doen ontstaaD. 1 IOlIlmige die ond"r de,

Intu8Bchen, het Congres ~erd gehooden parleuaeDtsleden Dooit poplllariteit
werd wel bij~wooDd. T,ot Voomttl.'r nooit vertroUwen vl.'rwervc'1, maar

werd een man ~kor;eD dien meD niet die zij waarlijk, hetzij om
sltICbts in andere opligten aile een oJ om den indruk die hun
Afrikaner en een aieraad ~an de heid op hen maakt, bnn .
Landskerk kent, maar wiens prachtige van en de heer Rhodes is alti;d
ocht vaderlanclachen zin ge1uigende toe kane~ heachouwd alg ielDaD4 he'

UIl if:''' eli mel1ckl~lIrii 'tOCht. ~ i.ftIe b" dl' .' h hela '71.._
'!IIkeIe!~ un htt :;daat, de 5cl101lden,&rWlCII IJ e I UitlUg eenet. damesaohool tin ngen meent. UUrJ ieta
'JIl heodeil de ,les <'li S<'hoo"h~,J d", Jeugd tal S~llenboaeh n.og1venoh in het .geheu- ~oei_jelijk uit de verte Bien,
~er..,..a. .Hrt i.,..erl"esSt:hJk~r bov~ .lJleandere lag. Men wilt. dat de kwestie van DIet van verre d. .abo'
poedtirl" liquides. Het "e"mt T!ckken en sproetca 11egen, :Holwufloh door de ateeCIa den indruk

~;~~~ ~~_ ~.'. IDQIIeD VlD 40 ~alr;~~DiM ala hrifi;'JDeQ ~ beer ~ .
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~""'&.LIe8bury Execu
en Voogdij- en
surantie Maat

'lt\E Ondergeteekende heeft
,j),I ontyunge.. van M~ufvrouw

" ~uwe J. M. .A. Louw, van
k~en om het onderstaand VWU.,KUIIJ'UI
WIj verkoop aan te bieden.

['enders kunnen ingezonden wor-
den aan het Kantoor der Kamer tot
op 15 NUV ".M IHA E•.f(.

De Plaatsen Wiitle '\tarkE
en de IJoes (;;root tezamen
n~g 4,400 morgen), gelegen
.A:fdeeling vau
de ,Zeekust, nabij de
en uitnemend geschikt voor Weiveld,

li WETHMAR,
~cretaria,

"l !''''' 1,1.0
« I eed

\~~I 1 ~,,,bo
{,P lt' ,'S. \ Genl

"1.1 ever fH te trtm n.v r\n'l~"'IY an ! 'I fil' U \ ,t
Ir4Ut!)\,.11"l"I .. ~l!',!! .. ,\t~ :1;'~\lli "'_.. ,y
Dl :.tl,- "t". '1". \Id.. III III: ! I [jjl! ,.,.~

e 'UH:"!'c1,~ UII[1' hn! 11"L., 1>1.1 "l'l l"a I ol 1 'J

murvelloue \ re tv: .. , CU LUdI. I~ t'H'1: _ I l J:1-
"r"lLLlvu 14 t a' t II::' ,;.<t I

£100,000
I ,

Kaap de Goede Hoop Re'
~ gering ,S 3~: percent
! Koloniale E$cten.-nM bet bekggers goiuakktlijk te

V maken, beeft Jc Tbesaurier van
de !Kolonie Oe Gezatuetl'tlijke Alge-
rueene Beetuurders VaD pe I:ltandard
Bank geauthoriseerd, (Jm tenders te
Ol!l~Vangen en aan te nemen bij al
hare Tukbeaigheden in Zuid Afrika, I

voor bet bovellgenOeq1u bedrag ~!-_
van Koloniale hilecten, tegen niet
minder dan £1UI) voort elke £10U
Mtkten, tot eu iugt:~loten den
31skt1 Jag van DéCel*ber 1890.
Zie Gull verneurerus kenuis",eviug
No, 8bU van 11 Vet. 18~O.

li. M. V.l{P.EN,
Assi-tent-lhes<Luner der Kolonie.

Th.}saurIt:rs KOloU toreu, ,
If.aapslaLl, IJ Oct. rsso.
- -'- - -~-~----

lu I ~'l

C:~ Jh!c.::

Kenmsgenng,
: -

'A;LLB: Personen, d~e overtre-
; deride op mijn Plaats

I. Zoutkuilen,' in het Distrikt
M~Jrne8IJur'y, worden gevon-
den, zullen \\ orden vervolge
en:alie Honden op het eigen-
dom loopeuue 1.ulren wordeu
,doodgeschoten.

N. J. 13A~S\.).N.

VOOR VERKOunHE~D, HOEST,
Lonil1>Upont.teklDa, Zeen Keel,

Griep en A.nvaq..,nd" T..~nl', haalt geen"
nmedl. bIJ ,

Aye(s Kersen Bofstmiddel.
Het Is l&llg het populaleste piJDJIUleude .IIJm.
atdrlJvpud middel der Ar1 •• uijmeugkuude~"..,.ten wordl o.eral door de Fsculteit goed.
,.burd en lLAu~.oien. Ilet .en.cht de
onbloten weer se lg, br eekt d•• lijm op. bedaa~
de beest en noopt to! rust , AI' eeue bulsmedt.
cljn b.kleedt ....yer'. K.......... Bo...tmJdd ..l

Den VOOlTang.
Htt Is onwaardeerbaar voor dt Terllohtlulr VltI
kroep, kiukhoest, • ee re k ee 1 ea al de longaan.
doealngen waaraan de ).ug4 onderberlg lt.
~.n bnIJgezln i. g.beel •• uig aonder Á1"r'1
Xenen Bontmlddel.•

<
Oude lost, 1 Nov. lb90.

~er.ái· als een WO'ltter~
JONES·

B H E U Jd.. A tl' .( 0 U R c

I

GEPREPAREERD DooR

Dr. J. C. ,un ..CO., Lo"elt, ¥UI., U. S.!.
Vuluikboor biJ~rItIen <Il lII'1l<Unhaud.11IOlL

VEH.XOOpn~ GEN.

Voor dB hJJid en ge/aalsk/Bur.
CBlOQ VAlI HET BRUIDSBOUQt1B'1'J



herhaalde dat een YeI'
1Ilt<ledl,olh13,1 ,.an DI. LuckhbJF UIl

Yel·,al~e,ID, .ou lijD. Ook D.
"U, iD het belaDg nil

De heer Balfour
land.

Politieke Zaken
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InJI:i~11Clle IU1.1tli.lkilij/klCllle 'W,~I'jJIlDI~Q n Z.tatdag:
Tdte.r

......... w.... a p en Pa,.,ow de
Gedu~lld.

wedren, liep de-
TrOQPer k~

LUI'!' •• U'U over de baaD Uep.
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bXttjke ~m~ie:Th'~d plaats gehad, Het Xa.apsche Lan ........"..'.....,~,~:...aa:du yoor :r:u, ..,.......
m.. had laten stemmen zoowel over het ,Genootscba}J. £20JloOO.. aorF Al worden 0lIl 'RA _ ,
beeJuit dat bij ~anden - opsteking wal I"'" dai "phaal y_ 4" Alui_ der '
..qgeDomen, ala f>ver het amendement, DE BLOEMEN. EN \\'IJNTE~TOON k.... " ... de Xaap.tadlOb. p..... te,
da. verworpen "as, schoon oyer dit LINO ' ' *«Ii.u de nrtie iijdlD-ea BOO ft

, d 'I. gel Zooal. iu Olle I.. t.t: lo:Wrner .. ng6kondll\'d d,~:u(lHioog.Eel'W1I&I'h'~ea:'~~ ..lib~: '
am,rn ement geen) stembua gevraa ".., bAddll~ da.- t.DtoODatellifJ"'.n liUlt.l. Vri/i,da, dWlJIO:J,/:~._ .._ I] ~~~ .::;- .."." ,SOG als de Acte van Oprigting meêbragt. - - - ,., • e Zu ... ..."," .......n en _,. _ UI

n..<,' leldl' ..heid ..I ..L, r ~edenking we-A te ..- alhier in het Tentoollste:lIu~'-geb,)uw p~..a'" I dii Iliei --lie. IiJ'n maar MD
"-'" ID p"_' UtlU lLW .~. en eeDmeDigte lltadgenooten AD tui'eoll~d.u maar P'-J' i
at.Il erkend, maar toch verklaarde de maakte "aD oe gelfg_nhei,lll:fbruik, om zi~h t. I EIllI LrDYAJ.TDU NIID.HD.. KIIU,:
V~orlitter dat hat resultaat was: Voor Il:oedte dom "0 het buien d pr >':venv~ de &,up.uo' DI. ZIJl( I[IIU JIJr T,uL
het amendement .Cohen 1,642 stemmen; goede gaun, qv, door moeder N~\u<lr lOO~il- I.ID"JI •.

. 1 "'- 1 OR7 delijk geacbellkm. ,'VOOrhet voorste Sorutton ,cc ; meet- ODd"r dil aallwui,(f'o w!ueo O8IDcrul a"me- CERES AFDEELINSIU.AD.
~heid voor het aanbod van Barnato ron (tijdelijks Oc,uveroeur) en lC~v.ol;.{en ~eJe Oerea, 1 No,. 1890.
(>55. Het Comité! der aandeelhouders gaf aDdere boog. autoriteit8D. Reed, iD den lIIor- Ali" d!n/. &dGcktlr.
~ kennen zich ni';t gebonden te achten po wwm nieu opgekomen, enl)ull r.tal~del ~iD~er,-verpn mij een kort .... oord op
.. in het resultaat, schoon het nog nM io deD oamiddal nrmeerderda..: pelde JDOI hM.e ~veo "... deD heor J. O. WiDterbacb,

&aD iD deo avond. toeD eveo;al. ua he~ et-., de
wilde te kenn.en ~even of het van z~n praohaip moaiok ....0 het :s.,.t Yori~1 d.4, 16 doller.' ' .
....., itill ,~rdee, " 1 .1 dan niet zou gebrUjlk Ork_ door be' pleio Toedom • h~t ge~, uw Dat lijn applio.tio Di" aanceDomln word. 1.

.. ' .,eerklock. Hei W>1l ..nwtlr d.t tit ato4flll. een,ouUI omda' bij lIo.nlijn doel eu kontfak'
_en. . aWllomiD hit I!~not en d.t jni.t ~oe:. een iI'~er ala paabter VaD I[arroopoon oi., be",~woOJdL

usb naar Qarlp.!u!t v, rm•• kte, J~pl:1Il P quoo I.'e. Voeder word' &UI de rei~rt niet ,or-
dj"e bemelkral1e~ op~D.eltp. ;Ra.ds vr~ger, schaft, maar lij werd8ll Y8l'J'ligi hun ,o~or
dao aDden het g'''..1 .011 zljo lowfut, Jil.g (vGorde Xarroo nooi1&)te Oene or. ie DI.eOl
on meniae1D buiu, .. rt.. , . liD 26, mijleo .ware pad mei over adeD.!'''IIIU
D, Bloemel.'eDtocDslE'lIiog ·"a. 11110 lirool door ie aukkeleD, ierwijl kaf ODkortD ie .a.artoo·

IU. c·, ea i.t. pr.oh: iii' wa. de OJlleoti. rlozell poon voor den... lfdtD prija kan wordeDpev.d
VaDd. damel 0 .m -ror , op vef!ohi1l8nd~ ge- 100 Diei goedkooper) dID ie Cere.. •
drapeerde t.af~:. lO u a.leer~. 0 v,er ',& .. 1.""~,,eD 2de. Hij lor,. Die' voor r.ooommodaUe; hot
.. •• godin Flora Ot>Y'I'Jumltehjire W1J'f! vpr- put oi8\, loader. ·1011ik .epeD waanoor koet
tegeDwootdig'i, Van de groen~.D.teotoo~ste! .• cholel. cl.. r aaD Ka.rroopoort lebru!llik~wo-to
liug, verbondEDm~t die v-u b,ó.'w JD, kon dlt (ievolgelijk ki_o nleD den Olanwl ami' en
jui.t in ~le deele(1Li,t wor,leo g,lsad. .. weg en on... hf.nd.l wordt benadeeld me' hOD-
ID ua afdeeli, g Potplfu,t n wer 'eO de derde ponden, Derbalve i. bei beier £.7 10•. op

meeete p'ljzen beh....U doo' de he-reu Ayrel ie otreren eo hoboudeD,oolon bandel. "
eo ,Tamplema(l. en onder d. Zd 1ub~iea Ê o ar Geheel lJeuwe,
li fhebb.I1 allJdu] &ag~u we ala pnJI"luoera P. J. V.ul WUlt.
de DameD P. Il, Reberteon, W. Ward, O. HET ;BOBI[ VAN DR. W. H.uD(OND.
Ho.... eD C. D. Well predomioe~reD.
ID de afjlt'liog Afg'loedeD Bloemeu ytrkre·

geu de beereo 1'. en W. "an d~r Bijl ".le
prijleD eD ouder de andere gelukklpD wareu
de heeren : C. Ayrel, B. M~ ArJeDn" O.
Bnokl~y, B, Oilmoul en A. T~a'11II. lo
d. afd.e1i"l!1 Wilde BIOt'meD, ....rllree' JOD'
grj. X. M.jburg deu 3:ieDprijl, uil,tloofJ
dlOI Mevr. Jaminon. Voor P.luKO!Dioml
verareeg JODgej. BIJgo.nt dell e~lItell :prijl ;
yoor de mooiet.! coil, titill Kaa~ soho 'Heide
wy JODgej. R~ini.r de geluk~ge. .

D.ti!&8PlU.1ZU• ,
\'oor het prachtigate a",tal bloemm ,

ge&rraDge.rd voor d. d1lIé.ta,.I, groot'6 "oet
bij :3, VOrkIO!, ..Mor y B~wp" ~eD eerlleo
prije. No 2 .. as Jocge,. ~ar:a ,B.m ou
co. a Jongejuffrouw H. Faubndge. Voor
bet belt Kfovuldemi;deoltak behulll! J~ngej.
R. 1. ~utur deu prij.. Voor dito' wilde
bloem@DJoogej. H Zun ddll e.rate en J.ongej.
B1ignaut deu tweed"1l prijs. Voor be' 41ooi.te
Bruideb, uquet Wil lll.j. Tel&l>hmlllIlno. 1 QU
Mej. Ayr.s DO. ~ Voor bet BruH.meisje.
bouquet verluell:~D des_If,leo de prij .. n.
Haodbouq\18t deselfdlln. Vool HllIld~uquet
'RA wilde bloemeD w.. de heer R C.
B..io D(l, B«l. Voor, de belte coUeotio
Wilde Blo.meD voor .ioderell ODtviog J00-
,ej. B. MDlJer de aerate eu Jon •• j. C. - - -
Btlll de 2le beluoooiog. Voor h~t ~ooute De P()rterville Kwestie.
KDODpIpt-bouquetj. wal.D de dam.. Ay"..
eD TemplemlUl de 'gelukkigeo. .Jougej.
C.meron ontving diD l.teD prijl 'IiDorda Do yo1g'ode oorreapoodlntie, D.!, eet briol
mooi.te T..felb'o.meu - dit .prak ~"D self vao den Hinobop door deo Ed. beer P. ~. VIiD
-~n JODgej. E. Fairbridge wal 00.2 op de Rbijo ODtvaDgeo, nemea we oovértaald nog
lije!. lo deu wedltrijd voor llefllebbdll (OP"erlook vaD laaY'goDoemdoo) in: delle ko,
alltéo, nrkre<>g Jonjfej. Smuts vOor h.t lom'lieDop : - '
belte Bruidlb~uqoet deo eersteo prij.; i7ooRBj. S'. Mary'a, OllopeTOWll,
K. Benoall den tWfede. JQo~ej. Faitbridg~ November 1, l1l90.
.. a. 1.0 I voor bet mOOI!te B, uld.4Uai.jea To the Boo, P. B. VAlf RHUS.
bouqoót, eli voor h.,t mooi.t. H.ndbuoquet
.an tuin bloemen .... "MOlly B..",," DU, I
ell Jongej. JJ.. Smote Do,:l.
Nu .0weD wij tot de afdeéliog Vruchten

en OroeDten, doch ODse plaatarllililte ge-
doogt oial om ~le prijs .,ionaarl' :te ver
weldeD. ID de afd..\liDg Vruoht.oo m_kte:l
je heeren P. en W. no der Bijl "ederow
IleD goed figuor, eD iD die der GtoeDtt>U
tiehaalde de heer O. Bl'okley 8011, enorm
groot aaotal prij leo. Ooit de heer ;W. H.
Lstegau wy leer .uco.IV()I. Verd.., .ageD
we al. prijnriDoaarII de n.meo : EI. Gilmote,
&. Templeman, J. M •.,., O. H.-Dicit' 110 0
Howe.. '

~ -DB WIJNTENTOOSSTELLING.
All keurme .. hra io dit d.partemeot bad

miD de beete .. O. Mey.r, C. YOU Bebo' eo Pt.
K~er. .

UIT8LAO DI RAPPOBT.

GaoDl'tlaUU'. Elf IOOrteo wareo lDae1nerd
eD dese wareu o,,~ 't a1cem;etm Soed' Men
lOGeet eeD voorraad hebbeo 'vao 10 teggen.
&mq. mooIteIl warell te dODllar..... kleur
eD te ruw vao emaall.' De wijD, dit ",beneu
de boeren te "trglteD, die ",olgens h.t'Di.uwe Alpioe
priDcipe wordt Remaakt, moe' nief op de AW'on. Weet
lt8fllen eo doppen, etuD blijven. lite Prij. Aoro ... :
£21, M, J, B&Q"n, tweede £16, J. J. Heupt, A~ .. Muoro ...
3,. £7, H, J. Louw. ,AtheD:l., Worcester
STal!.l'.wl.1!1,6 leggen. NeglD monIter! Bluo Bk)' ,

ingllSODcieD,.lIeo van goede ..... ht.it.' 1at~D baDkete
Pllll UI, M. L N....thlill'g,2d'D £IIi,L.'Cloete, Black Reef!
3J .., £7, M,e! bi. Fuuter. ' Botha'. Reef
HlIhKITÁ.C<II:,5 l.ggerr. 'twaalf ulonsten Balmorala

iog.kowen, waarvaD eeu paar "_0 dl! ltire kaot Bantj..
Willen, tl!~wijl een IOOrt mei Pootac .Y ver. Oity ADdSo\>W'hliD
mergd. hte Prij. £:!l, J. A. F.ure, 2~D £15, Or.,e8u,
P. A Mijburr, 3deu £7, MiaaFonter. ~ Orowo Reef

POIn,c, (drOOl) li leggen. 81,04.te vier DG Pre ••
liIo~lI. rt vau de... 100r~ wuu if'Jl:e.t~urd eD flriefoOiein,
de Jory reoommendeerde dat meo de wijD llUI- Ourb'Ul Roodepoon

f!lr op de doppen tIl08et,lateo, ni..t op de .teeleo. Qeo' ge Gooh ' ...
.~eu .prij! .£21, A. J. de Wui, 2den 4;li, H. Gold Pielde
Gilmour, 3dlll £7, M. L. BillIOn. . Ge'deolouia
Mt'SC.lDJ.L,rood en zoet, 5 ~gger.. 'Slechte Do Main Beet

000 inlUIDdardie deo tweedeo 'prijslulHir "lUI Gipey· ...
PALAPYE, 2,!\ 0\ .-De Gouvern~ur £6, n.l. dil h_'~u P. eDW. van der BiH. Gleooalrn

1 Ml'SClilEL, Wlt eDJlOt't,6 leners. DfiaelfdeD Heury NOllllle.
en ·gezeltchap; zijn aa.tl het ~[ac outl!1ie Iuegen 0011 w,er ala eer;ige ioaen:leta dill Henoie
Kamp op DIngsdag aapgekomen en wer, tweeden prijs ,au £6. ., Har~t Uoion
den door de PQlitÏE', zoowel van Bechua.na- IIil'lU'OOT, zoet, 5 legger.a. Sleohtl twee JobanDeeburg Waterworb
land 1 d G h rd M nrtoonera, .. aaryan de 'heer N. L, ll'I.J.O, d- J b b F. t t&!8 "'Bn e ec arte e aatseha, p_ • av vu 0 lUIoei .u~ ,S. 08...

O eersten Yau £7, eo de heereu Van' der Bijl, Do. Tr...::n
pij, lamen 30 man sterk, ontvangfD, 'foomOt'md deu tweedeu prijs gr~Jt)A ver· Jompers'
terwijl van let fort een saluut werd kreg.tI. . JGbil_ ,,,
gevuurd. Op W oensclag inspecteerde ·Z. 8Tl!.'E.",w'J~,Ó l@gger. getrokkln op ~oppetl K.leioionieiD' ..
Exc. de troepen, en maakte zeer z~"n alleen. Ze9")} mOIlI!en, waar't'aD de ;meute Leeuwpo011a
1. ' be'd 1 h Diet gelChikt 'wweD voor Sb......,,·, dil,' Ju"' L
AO':Eliment aán 1 e, iac amen. iJ' d de _'... L~:Y.:"~·e EI.:·:~ .... reoo,mmeo eer de wijDboereDom ;mee!riDfoe. _.;1....._ ...""
sp van de ~langrijke positie die ~ij malle te bekomeD voor bet ·f.brio~n vao Laoglaagte Unit~d
jnnam. G1l1ukikig waren er thans teelte- dna IOOrt wijn. 1 O',uden :r.ledalj. P; en W. Do. Blook B
nen ven TNde'bmaar men moest nItijd \'an der Bijl; 2 ZilvereD lIedtJje, Miu Foeter Do.' Deep leTel
gereed. h R eD :J Broue&; Med..lj. P. A. Mijburg. . D C trala

ZIjn. e eer hodefl was a.1IÏn- De Jury reoowmendeerqe dat meo, keur- o. eo
...... g. Het m"','x;~ kanon werd l'n dÁn t' d t L ,Do. WiliIteru~. ,., ~ ".. meu eli ID e oe.om.t 'mOfilt .ametieteUeu
nbDliddag afg9vuurd van het fort, <lat al. "olgt : tleo wijllIlooper, "0 ....rbnliker eo May OOlllolid...tc,j
een vijfhoek v~ zand i.e, met vier ancieTe MIl wijokeDDer. Het apeet dil J ory :dat er ::1oDa:!f
kanonnen (~eDpoDders). Kol. l'eL~e- maar .uIi eeu pur monltllrl loete.. wijn Mai-ai. Beef
father kwam i" den avond van "ou .. t wareD ..io,uomID, de ,~wall~.it Wal' ,old, Mea-opoli.....

4" ill ... maar III be90ndeo dat III geeo opluie .uuoeu
Ham pden , ,en, bel'igtte, aan Reuter's OQr- ,eVeD omtr'Dt d. gfllObiktheid nn d~u wiJa :jid!J:D~~arl*«ln.
I'MpOndeni dat: hooger op allel wel Wa8. voor d. Koloni.. ' . i Mou Boae •••

Boerderijen ~aren nog niet geVl'stigd, (JORl) L"~PO'ND,'EN- T:[,'" E. MOll B018h',nliondaar men op ;verlof van Lo lltng~ \bJ Deel' Le-fal .
wachtte, maar: prospecteerplekken w~n Mulae,'1 Farm .
necla uitt"JlAgeven. Z. Exc. iDl'Ipecteerde - -I Nabob, ••,

"e
u Wu lULL" 0.1 II!ln YD.4JrTW'ooatluua Sipla

hut~. tenten en het hoepitaal. Zl&t~- yoo•• llaano.UJrIOIfUaOObJII~nDTD Nooi&aedaoh' ...
,dag morgen teemt het gezelscbap ~e lJraaoIir1>.. ITVK,KU KVDD Inn ~VCIG. do. (Vimria) ...
terujlreis aan, ~oodat de bagaadje wageill .11aT 'tfOlUlU.-...,.] , Nooi'led..abi E OD
op Vrijdag 31 October aijn vooruitge- Néw Primro.e .

~
aan, en men, hoopt op 29 Xoveml:ier Kaapetllod,3 No,. i890. Orieotall, , Prio_ ..
rijburg te bereikeo, Wllnneér Z. EJto. AaD de Ledeo van de HoO, Etrwaapde 8J1101e Paarl Op'.!irt

reat.atreeka nal." de Kaapstad gout. De der N~.t. (fer. Kerk, Utans te Kkp.'.d t' I r .A·
1:1- • .... yerladerd. ,aap re...ru. ...

heer Rhodefl,gaat welligt Daar Tuli oxn ' ~'e'pooPeakr,•• ':":'-101'"over de Tran.vaal terug te kt'tlren, mlllr HOOI Eerw.' Heeren,-Manllen Broeden - ..rod ._.
d't . k' h_ bood h d ODder de cmderwlrpen waarlij a Book E'er, Sbebu... ...
1 II o~ er, ,,~ze SC op ie}ler waardeu gedorende de ~gef!'Woordi,.e si&tdnr Simmer ",d J&ok

telegraaf 'had imoeten rijn gt'1.ocdsn, i.e der SJ110deII~ lIo",dacbt 1111abebbenie bepalen StaDhopei
.. egen. de ~wolkte lucht door een II er onptwi,jfeJd peDe belangrijker dan cle S&e.J11'...
courier gesoDd.D. volgm<le : . ,itart

laten8. ~, appél .. n u Hq Eerw. hdaaQ 8ali.burJ
&UlI&Uld~ hM w'Cdoea ....0 do twoedl Hol. Tbarlia ...

Lilter.-~ a het vorige tdelO'am ge- laDdecb dietlIl 'I nand. in ;de Groote Kerk Traoa.....J 15i1......
schreven te hebbPn urnam ik van Z. albier, iO b., iDde plu ... 'ellen daa.rnn eeoer Uoiied Kain Beet
:Exc. dat hij v~n den heer MdJal, Rati. EDIe!@obedi.o~t. . ;' V....... ..
dent A1818t. ! dmini81raleur van )Iaia-, 2deDl. D. afscbeiding ol vtrdeelillJ ' Van RijD .

,. K8'lp8Qdeobe HelD.. D" waarmede· Willow Bil ..
be lt land berigt.en wlcbt over deD stBat I"~ do verdMliog der goed~reD en Wemmen
van zaken te Jlulunw,yo; en blijkt qet men dior Kerk of Gemll81l", Wolhuter ... •..
dat dne schi~klt~n kan DIaken, dat aden•... De Gr~~~ WobÁnch.. l.oo on

Lo Benk'lla hilit beeft in een bil·e8Dkom.t, de VnJe 'ferkieuDI, w __ ~I •
d i heb wordt, al ,.Ui b.' aleobte 8&aD(ard BIiDIi •••

lil ~t . e. ' porlij.ke lJelegenheid vopr Word, dat .p~ Diet door u OolOllialMarlDi
r e "'II la, dan' ,lal Z. 1:.1.0. zich ge~ gerel' .. ardig<l; d, ....rd.. liDa , Do. Fin ...
,.. Iken om Da4r :Matabeleland te gllUl ~n •• meense toe,eetaan, eo tie P~eOitur'l

.KoniJ!, l~ oDtmoden. ZIjD E~o. a,. leDoemct Iliei~wi!li~ daD &cPI,A.alaftDa~" ,.. 8
, '" blDllfn een dag of i'tf" beaUt. (jer, Kerk YUIZaid Afrib .IDbet Uuu'li... GO. ,oo-...... 6' .

~,t.A._ M, _ -. • dl IN""" ~ ..ua ~t De ~ (ha ....... 6 p.o. Ii'" 121 i ()
~.... Ol.......... UJ-""':- .. ~ _ .
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All.. CU" .R.dakl4ur.
Mij~beer, - Het doet mij veel reooe .. n u

ti l'ggaD, dat h.t boek ot The &email O.tho-
lio Sydem," geeohre't'8D door dea "oor Zuid
Afrilta &00 reaerudell Dl. Hammaull, ....n
.. ieD _ 110() diltwijl. ill Di,uWlbladep had·
,'8n gotie.en, roa i. onl miJdeo-deQ H..,r
ij daok-il ,!ellcbeDeD, ell !lal 00l!'*wljfeld
.!>OBm" do<r ".I.D ,retig wordeD., g.lea&u.
N_ohtllDI .pij' het mij tDDigte mOfleU ."g-
<CID, da' ClrDO' hOlIClerdeo lijn, .die ~"eu
g.aroe het bc)ek 'OUd.IDwillin' 11.." doo"
,. tiln niet iD h., voorr .. t ,..teld, c!OOrda.
d.t bOtlk alleeo ia 'i Eo,elaoh u 1Ut.':!re-
"'D. Wij lloealereD fabter de hoop dait,b.t
vejfJprei~l!n vaD bit uulti,. werk reM'l iu
!let Jioht, roo 10401 .. 1 tCkuemeD, .U, glled
,al wordeD "rrkoobt, ,dat meD, .... oei- dit
ilel~len te hebbeu, daardoqr io cat... , lal
.. orden ,,,,teid, tm &aD 0"&80 WIllIOble vol.
'OdD, duor eerlan, eenl HollaDdiobe ....r·
lalil'g de ... r ..ld i..te ,lIIudla.
W.IEI. ~r, U Hj "oo,b ... t darik.nde

voor d. opDamll Vin d~1III1 britfio uw blad,
Blijf ik,

Uw d... dieu~,
BD UIT ~'TUL

!Prijzen van Prod
i
t De volgende lijst van f,rijzen vA1"",I,j;l1it

~ de jon~te Gale~te. Zi~ toont
p;mde pnJzen aan 01l2~ ultuno,
<le civieJ~ Commiaaariaten en de i
ring der verschillende plekken
t~velijk aan de Koloniale .Dotl1K=.WJ(

l~grafeerd :-
! ,~~~~~~==~=~~~~~~
li- i!. ~.:~{iii:!: ël ~ ~ ~ l: 2 ~ ~ ;.
II ==i! ~ ~ ~ ~ ~.1S t:o- .. II-:::r & l!l á. ~ l'~ g ~ :r~ 10 ~
'OJ':::: cs cl cs "f:I ~ :!. - cl:)1.. . 'i
!tCl 1:I"f:I"<I cI~O.l"···'"T II ~ ~ ~1' f: ~ ~ ' ...: ~ ... ll"f:l g_",,:o'i ,8 I E:

DellorSir,-Io reply ill yol1l'letter of tlae3hi ~i:: ..8':::: ~ "51 :: : : ._ ii
uhimo, &8 publi.he~ io tbi. da1'e i.. qe of tbs;' !. II::;::: =-!='"=- !='"
Zuid Ajrikaan, I beg to !ta&e, Ut.... 1 mu.i 0 _d
decline to elileus. alae', Utal baabocourr~ a' a li:: : : : ;:: : : ; : : : : : '
dilt&Deoof 6 ,00 'mU .. or tberea 0011, wiUt I. .,..........,....

p~uon .. ho canno' be got *«I di~8 in an ,~OI~Q 00:: 00000,0 0 ~ I ' . J'
hamst and ,tr"i.ghtfonrord fIIa_r, • fao' Utai , ~w
, oeorred to bimCHIlfiDOape T"WD., !;;,' 0'0 0 QC ... ~ 0 0 ~ II; .. ~ ~ ; 00 I~r oordf
You .ro I.' liberty *«Ipubli.b tbi. 18&.. r iD f,ie"~0 0 0 0,0,_0~_,_.._.. 0 0 0 0 ~ 0 :,:1I II

the Zuid Afrikaan or iD IiDYt'iber new,p"per, • ~ "+--+
provided you ba" it pahli.lled in ite oDii!re?.... ~ I I I

B.Un... u_ !::.•.ooo.c~ ~: I;.'~
Your. '00'1 faiUtiulll', ::- 0 0 0 '" ....QC 0 0 ;: 00 01 cl! .... 00 'I dorp'j

JOR.'! LaoKI "D, Oaib. Bil~op. ,coo 0 '" 0 Ol:': cl! 00 ~ 0 ~ ol ol ~ •

~c ~, 0 0000 oc~1 :0\,_1
,.. •• ........ I taIl!
1iC0001 c: ~'oc ....1 CG .. CII willi~

co :e .... oo .~c I--~--- ---~-
ooooo~coooo~1 0 IJ.
~",~ooo~~~~~~1 ~

___ ",c.oO~""OIcCOCO~: _-1-

HANDEL EN NIJVER-
HEID.

DEI GOUD AA.NDEBLE1N MARIT.

Do heereD Johan J...ton eD00... nil 4e ,01-
pod. Do:.erilllon i~' 6 D.W.3 Nonmber :-

I. •. 4
o cl 0

..., 0 1 6
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o 1 '0
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.. ,; 0 1 0
•• oi 0 0 61,
... 0 1 6,

o 3 II
o ~ 0
o 6 6

... ' 3 12 cl

... 0112 6
,: 7 6

... If 0 6

... 0' 1 u
3 10 0
0' , 6
8: 10 0
0: 16 0
0' ó 0
0: 1 3
0' 7 0
016 0
l' lo, 0

... 0 3 6
o II 0
o 16 0
0' 6 0
3 0 0
4. 0 0
0' ( cl
I) :l U
I), 0 6
• 0 0
v' 6 8
1 1 v

... ' 0 3 I)
OtiC

.. ., 0: 6 8
::: 0 16 6

I) II u
o cl 6
0' 8 6
0: 16 u
li I; u
o 6 .0
0: I il
o 1 u
0: ~ 0
0: I I)

o 6. cl
0' l' clo 7 8
o 6 "
0: 6 0
o 12 IS
O'lU 0
1 1 0
1: I) 0
o " 00: 1 3
1 II I)
o 18,(1
'U 0
3. 0 0
o 8 0 ,

.... 0 7 0 ;
o II 0
().6 0

.oo· 1 ti 0
0'16 6

''', 0: 1o 3
••• ja, 0

8 12
·0 :u

IS
6
I)

...

De Beerls Aandeelen.

De markt iets vaster.
Stampingen.

JOHANNESBURG, j ~uY •..-De D~
!Beer's aandeeien werden Zarurdag gei
noteerd tegen £li 17~h. tid" Nooitge-
dacht ish. en :7sh. ~Jd., KoflijfonteÏJl
:58.h. lOd. en t30dh. De markt is over
i'~algemeen "at vaster. De Jubilee
jlt.arnpingen zijn l,U 1.) • ons ; ~eyer ell
iChariton :.l,o·nl 008; Evelyn JUl) ons ;
iCen tra! Langelaag.e 0-1,')oos, en Naboba
i ~i9 onl.

Gezondheids Raad' te
Johanne~burg.

JOBANNE~Bnw, J !\o\'.-De Ge·
.ondheids Raad" rfquisitiën 8loten heden

i om l~ uur: Af de voorname mannen in
! de ~tad weigeréo uia kandidaten te 8taan,
naar aaoleiding:van de manier waBfop.de
nieuwe constitutie ~ïge8teld.

Bijna een Brand. i
JOHANKE$BrIW, 3 i\O\. - Gw:l·

man's gebuuwen iu Commiesari8·straat,
.. aren Zaturdag- bijna in den brand ge-
raakt.

BECBlUANALAND,

Het Noorden.
Goed Nieuws,-FORT .SAlJSB'CRY (OVER KIM-

BERLEY), IJ 00'1.- De heer Colquhoun
i. hier op \:j I L van Manica allogekomen,
en heelt den volgenden da~ het btostq1U
aanvaard. Hqogst voldoende voortgallg
wordt gemallk;'t Om.treeka 300 man
llijn than I druk bezig mét overal in net
land te pro8pfCteren. De voornaam.te
diatricten waat; men tot dus ver gepros-
pdeerd heeH zijn Hartll'y's Hill en
Mazoe in beide waarvan men veelheio-
Tende reaultat~n heeft be\omen. Ook: in
andere zijn de ~eek~en zeer benedigetd.
Eenige proe~eteerders hebben ~un
delhplekken reeds afgemerkt eo malleD
lohachten. B~ten het groote aantal !Jat
Tan hier i., gekomen lijn p1'08peeteér'
gezelachappen : ~an deo gang in de bullrl
van Fort Y Ictqna en Fort Charter. .!>e
Iaatlto be~Uln t'it Matabeleland zijn
Kel vredel;evénd. De Maaboha's zijo
&eer vriendsobappelijk, daar zij naar :de
forte" komen om te arbeiden in het
bouwen van ~agllzijnen, hutten, enz., en
om koet te koop te b;edeD, en ook
vindt men ze biJ alle proepeeteerl1eml.
achappen, die: hetgfen zij- van de Na.tu-
rellen noodig hebben tegen matige pr;j~en
bekomen. De Mijnwet ia voorloopig
aIgehndigd en vindt bijva.l bij de del,
Ters. De g~zoodheid, schoonheid en
vruchtbaarheid van dit land hebben zelf8
hen die grotte verwachting er '!lan
koesterden aallgeoaam verrllllt. De oV'er-
'Vloed van water in htt droogste aaizqen
en de weide zijn vooral merkwilardlig,
en maken; ÏJl de oogen van bevoeRde
beoordeelnr8, Ma8honaland' tot een ~n-
vergelijkelijk land voor veeboerderij li in
Zuid Afrika. JleD werkt met kracht aan
het 'tfagenpad naar Manica. "
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Ondergeteekendén hebben nu eene filellr.'11

•van Ranaome8 PI~n, YL. 6. RL.
I De volgende wee4_per " Koor" aan tte
Ploegen met eeD !Boom. ....
Massey Zelf B;.';Jen. Boeren, die deze .. etUD.
wenschen te 'er~gen moeten nu"hun

te verzekeren.! "

RI Ml ROSS
TRANDSTRAAT.
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