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V _,E,
West. ~;

Eigendommen zijn zeer uit-
"·'"I11it ••nl1 Wijnplaatsen, en leveren

5 tot 100 Leggers Wijn jaar-
Zij zijn zeer vruchtbaar en
gelegen, omringd door
Eikenbocmen. ifraai,if!

ubtltboolnell, uitgestrekte tuinen,
ael~ejZ:end met een overvléedigen

Water voor BesprPeijÏ-1\g
de droogsté seizoenen. I .

G. W. STEIJTLER,:
Beeretaris.

er Gebouwen, " ~ erkplein,
petad,4 Jullj 18t9. -

~~_.~RAlS& CO., ~f~l~ge~
.&UC'''''!..' College Scpoot

!

-~
ublieke Verkoopihg

VOOR
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De Reqoc t, ~

De WOOJlylaalt "-at
. De W mg f ill an.
It een gr~eQ ~der, II
gendom II wel:.,ooni.-

ile Dip en I!)rtereadt
'mp van 'wee favda.
In Je nabijhdil TIUIde
zrooter KAMP~ 100 &la
I«hou. l'aleti, ~ Draad,

c.cLikilieid TaD:!de Vlei
n Grooe ..ee, enii op de
,amer~, en Tie~ Molpll
,t"rkgebouwde PIUllDltll

Prijs :- :,
.ironder zijn. :-11
IJ.

I beeft om lIijn·;:eein de
oor Jonge Ra4men dai

H0 E~, . behoeft b\ alitell-
e beste geteeld.' )ferillO
irabamstad, Kfmberley,
ten, en waal1'oor bij 13
,N andere prij.. ~ en eer.
iscb e Schapen ~ Wol ill.

S
~EIN," groot

,t :\"ieuwveld. Hiermede'

en, Boomgaard;Tuio en
'nde Fontein, en er lijn

onlangs de
NAU. ';

•
.terling.
:4,000.

t:-
... ':£28,000

, 1,000
Z,uOO
1,000
1,000
1,000
1;()(lJ
lJOOO

.«2,000

Tulij, 1889, in ~ "Old
uuders.
" ui~Ing van d~ Loterij

In diegenen die,Prijlell
." in ue couranten. '
"rI.n per telegraaf.
un bet Kantoor hn den

rdeN, of Goud,. Noten
'ru ...:;rden en h:et foUt

wurdcn.

r'-t chot terug ieil'fdn
!

.re n J ulij 1889, '):Ian sal
erd znt w<ll:_d, ' -
trEl,kkCt!,t

1 !

rordcn uit.gege'l'ht aAD
Inn~8bur.g. AlUlloektn_
-pkolonie. Ageriieo:-
F Paxton, Kimberley;
I"rt Weot; J_ t,lndeo"
Keinet ; A. J. S~gliDgl

.
IBDEN, Jr.

>

R. ,
'n n bovl.ngeDoilmde
lof. g~br'lgt dilael,~
; hpt werd id vt'r'
Z(I() algemeen ~ .ar·
IJ, JrokkiDg ~p d.
gbeid in bM bloed·

. verdunDen ril eeD
:It'u It" pr.kkelen eo
1f'Wen dOeonuDge·
ht'llU\&m bc>v()Dden
wn, de voolloOpers
klug op de bora'
u bij "atef,~ob',
koun. i
IDbnolcn, alamed.

,er Post 28· ~
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W en Wijnbouw Illltaatschappij tot bevorde
Stellenbosch. - ring der Handelab.

-. - trekkingen tussch8ll
w~ Cursus zal op den lSederland en Zuid) ,
Julij. bij de hierboven- -Afrika.

Inrigting b ginnen, en 9 St. Georgestraat, Kaapstad.
zullen wel tevreden zijn I ~VOER. UrTVOER

llUln~I~. dat van af dien Datum
ijnbouw - Experts ook
zal verbonden wordeu •

van deze Inrigting is om
te verschaffen in de theorie
ik van Landbouw, W~u-
uchtbool1len - aankweeking

AAlmj~,.tI . . In eenen Cursus
jaren; maar er zullen ook

gemaakt worden voor
die begeerig zijn slechts

bovengenoemde vakken te ' -. ---:-,--

- W" d -I ROG.- '-ROG, ROG~
en lJngnar, -voor

en eene Mt'lkerij zijn BOVENGEMELDE is te beko-
ver~,onden. voor prak-j- men bij de Ondergeteekenden,
buitenshuis. 'aan hune Pakhuizen 34 Breestraat,

kunnen of alleen-I tegen ' .
Landbouw opleiding krij-

-tijd hunne alge.113s. per 3Bushels met Zak.
doorzetten daar .of 14s. per 200 lb. met Zak, -

l"':"'~'IIi'""'U worden om de Lessen
ictoria College in Engelsch,

(of andere nieuwe Ta-
kunde, Geometrie en

bij te wonen, mits zij in
om de Professoren. wier
wensehen bij te wonen,
bekwaamheid, om zoo te

'zen geven,
G :- Van voornemens

moeten minstens
zIJn., t:;tudenten, die de

Landbouw, Wijnbouw en
bijwonen, ,etalen sleehts
kwartaal. tudenten in -GEBl{UKDERS SfEl)HAN'

...........uv"' .. , die ook de ovenvennel-
aan het Victojia College
zullen voor <Jen Cursus KOLOXl.ALE

eerste jaar in {het geheel Weeskamer en ·1'rustmaatschappij.
£2 iSs. te betalen heb. OFOEI1.IGT oss SI 'l EN Af AART l8~

jaarlijksche, Matriculatie
Ius., eh voorri den Cursus KAP.LTAAL ". .. £20.(00
tweede jaar _':2 8s. pcr ll,t-I:L l\.V ~ Fv.N nS ... . ". £J6,616
en een jaarlÉksche Matri-

van lO!!, l~ijnde dit het
het Gouvhnt>ment aan
College neeft terug te

De Wel-Ed. heer D, P_ KRYNACW.
'"~ .. T_ A. J. LOliW; M,L.A.

Pereonen die hen wensehen Mn te ssellen
gelié"en hen te benoemen en aan te stellen .',

wor- .. De Kulu"iak W... kamtr .n Trod Maat-
boech vo~: £36 per .chappij", J _

ingesloten bl] de Young lil" De Inlohenhe·Tl\k tnl bestierd wordea
(li t TH') h t I door den ecretaris, ..~r wien~.d;(den de M.aa$-

C e. UIS, e achapjli) verlUllwoordeltJk ttU 'I)n.

Logies Etablissement, en De J.hreoteuren kome.neiken Dond~rdag bijeen
Private Logieshuizen. ten IJ ure, tot be' vcrtlgten VIUl bczlghe<len..
I . . K&lltoor.-Ko.mer Ocoouwcn, _4, KerkplCtD. _

verdere mformatle kan G.'W. STEYTLER, SeaeLarÏJ .
worden uit het Landb uw -- -, -
No. 23, of op aanvraag

l"'Ie1[;ct::L4J' voor Londbouw te
of bij den }-'rincipaal van
voor Landbouw te Stel-

VAN

-VAST EIGENDOM EN
VAN

H. J.' LOUW, Stellenbosch en Kalmesbury.

~lciame ~KaJl'.voor alltD I I EeDe-guideD relegeDheid
eenIeder. elie IÏjll geluk wil beproeven mt £1 (Een Pond

. beleg.gen. JiIltt Jad TOoraitzigt om r!e ei&'tnaaf te wordeD Tall
en ,Loue GOedhil,ter waarde vaD £12.000. .

In den Boedel van wijlen
JOH4~NA ELIZABETH

wedttwe wijlen den heer
DU_TOIT

DE Ex~utrice
Ondergeteekende

hebbende met de MJllli'lWtl~I1I,~16
Boedéls, zal

OP DOND,&,;,A,,-,AiI
, - _g§ DEZER,
rs.r lO;URE 'So JWn,'n.n'''.I"W

PIJBLCEK DOEN HR· 00
Rt·'l' VASTG
. Zijnde ERF, gelegen in
straat, groot 25 Vierkante
58, Yierkanre Voeten, met
opstaande Woonhuis,_, goed
en van de benoodigde V., ..... "'~·-...
voorzien;

ALSMEDE, .

LO~SE GOED
Bestaande in '~·~~,;-~~.CI.I.'

zooals, ~afol~, Stoelen,
ka u ten, pene N aaimachine,
rak ken, l en wat verder
zal worden aangeboden.

TERMEN BILLIJ
J. O. MA

-De bonngfnoemde Vier W ijnplnatsen kUflnCD iaarliju ten minlte
1iiL",,"",r. -lV ijn en 21) Leggen Brandewijn opbrengen (met leer weinige cnkosten.)

Wijn is van' eeue extra goede ..ard (door geene plant.l overtroffen) zoo lelCII
'voor een aantal jaren ontvanger is geweelt van prijsen van lie,t Gonvemement,
Mnat8chllppijen. Daar is ook een overvloed van heerlijk en helder loopend
jaar door, beide voor be~proeijing en hUiselijke doeleinden. De weide il gesond

Prijzen, belta.nde ieder in eene Stukvat Viln-7 en 6 Leggen, origineele prijl £JO : ..
9 Prijsen, beetaande ieder in twee Gi.tkuipen van 6 Leggers elk. koopprije £16 elk ...
j Prij ten, beetl\&Ddeieder uit een bijna nieuwe llraud~wijnketel met t6ebehooren -en

Afkoelen kompleet, prije £3,5 elk ... _... ... !.. ...
.1 Prijs, be8tlUUlde'in2 Brandewijnk,etell met Afkoeler8, en." ens., waarde
1 Prijs, bestaande in eene Nieuw. Wijnpen en Druiven Molvn, ens., Tan

Uitvindingen, koatprijl ... ... ... ... ... ... ...
, 1 Prijs, bestaande- in een Wijnpomp met Balie, Pijpen, ens., ens., kompleet
1 Prije,' beetaande In een lot Persbalies, Leggers, Pijpen, Okshoofden. Emmen,

Treehtera, ens,', en•.
II Prijzen, bestaande ieder in twee Ezels, waard~ ,UO elk
_l Prijs, beetaa,nde in lliO~cbapen, waarde ... ... . ..
1 Prij8, be8taande in een rooten Tranlporhl'8.gcn kompleet .
1 Prijs, beataande in een agen en een Kar me' Tuig .
1 Prijs, beataande 'in een \Jr agen me' Tuig ... .... .
1 Pr!j8, bestaande ~neen __apkar ol?Veeren, P.IU Paarden en Tuig,
1 PnJI, beetaAnde li;! Deie Melkkoeijen ... - .. , ... ...'

_ '0
360
9u
60'0 .,
il)

'030

Profes~orAnd,rson,
Tentoonstellings <1ebouw,
HElkES ZA'l'URDAG, ~3JULIJ,

I-::\" ALLE AVO~Di~, _ -

p", "nr A~d,·.r on's wohdorbatc daden. De
~t4I- I_-,.h,iini~,~ run AnitIl. r aeL traa.ije
Uta d van dl'u ~ eer omaneer. :
C,II r .or.,nc··door MDLL E: De loa Cour, •
PnJ"'n'-J._ '1__ en h. B~t Plu bij

D.ini.- li-urén open te 7.30 t; beginnen te
e uur ~

Or(Jv/, J!IJI"lIg Voor!tellill~-3 te Uil,..

Y.~r F unilies , Irames en }{ind~r.;n, die. op
eenen al.tand wonen err de.. .A,von4 \ ooret.elhng
niet kur.n'·11 l'IJ,<oncD. Kinderen 11.I,llenvoor
eea n~lInHlu:("U pr ijs roegelaten ,orden. .

Jf.1 ""/I1[}. Urootr Raad&t'~ Acond,
P. serva.rr .li!!." von het. beste Bn ds el op de

'Otr,";::"'; pi een frnai Uou~~n Barologie
OOlftll".:.n re worden ui tJl:ewe.ell door een
romu- ~t'~lIZt'n dO~lT de l'E"rgadcriÓ!C.
I'r- > I--I~l'nueVI~GS()AG. eÓnheeren Zil-

'mil lIunun): l"R"O Horologie uIfgegeven wor-
den a n j,n l'~r~uOD,<liede rue"st;e woorden in-
rend: ~.'n..men van den naam '. frof"'8or An-
dm"" ,- \ lie woorden moeten t;'egt-Engelscbe
woorden .lIJD. i"

Onderwij zeres - Be-
noodigd.

4"''''4 Dorp" en gedeel-
ten van ' Bosche~dal"
en ..Champagne."

ALSOOK.

twerk, enz., enz.,
-~ekening van de weduwe J. 8.
Lg Roux 'en - den Boedel van
wijlen den heer DANIEL E. P.
HAUPT,

\,.. .. --- .'
Oildergeteekende belfoteu hebbende, OlD nn StellonbolCh naar de Tnnuw te Terthllke!n.

sal-sijne koetbare WiJnplaa .. , Vee en Losee Goede"n in de ACdeeling van Btel
fruije Ei,cn4om in cleS&ad Malmeebury TaDde hand lotten, door delel~e .,oor Oo';Ij)etit.ie
te bieden iD prij&eIl lOO al. hierODdervermeld door middel nn e_j.o&eI1J,

; - , 18TE PRIJS. ~ "
De koatb~re eo rroohtban WijDplaat.l lf ZorgTliet," 176 mo~n poo~

Tan de Stad StelletibolCh, &aD deD voet VaD lf Bimou.berg," lOet de Uel,oo ••_
ffibl~sta.aIl(lein een groot en geriell.ijk Woonhui., met een behoorlijkcn onolell';LeIIJen

de meest Terbeterde wijse eebouwd, W ag~nhui., Stallen, en menig~eeit!~~:I":~~~I~
Buie il eene praohtige Boomgaard nrbonden, die Kel"l!6Den alle ui

wlllU'de ten Dlinlte £4,"00 en oen uitgebreide Wijngaard,
Wijn en Brandewijn opleT!!rI.

Prijl.-De'_k08tbar. en Truohtbare Plaat.l lf Siinoneberg," 175 morgen, gelegen aJlIl'b01ren.
min.te t2,OOO. -

Prijs.-De_ koetb.re en rrocbtbaro Plaat. If Kuipellberg," 17,s moreen,
ten lDin.te fl ,1)"'0.

koatbare en Truohtbare PI.ate II Jonkershoek," 176 moreen,
ten mir.dte £t ,335. .
-B~ koetbare Erf met de Gebouwen daarop, gulegen in de S&ad lIlalm'I_loLlry,

DIaaD~a" 22 Julij t
verkocht loorden op de plek;

- De kostbare Plaats "Nieu we
" te Groot -Drakenstein, 31

mn...J"," groot. beplant met circa
Wijngaardstokken en eene

hoeveelheid Vruchtboomen.
Een Half -Aandeel in

V rijeigendomsplaats genaamd
Dorp," groot 151 morgen.-

VAATWERK, ENZ. '

Stukvaten, acht Kuipen, Rij-
Keldergeree~schappenl . twee
Karren, TUIgen, enz.:

De Vrije Eigendoms Plaats te
Drakenstein, gedeelten van

_Plaatsen ".Boschen~al:" en
"6~ morgen groot en

met ciroa 25,000 Wijngaard-

APIIl.! r.vr I LX met g~tuigschrif-
:( IJ voor de betrekking van

(lnd(-lwijLl n-s (,p eeue Buitenplaats
3~uur' an' Ll t, Dorp, zullen door den
Undtrgltl't'kende ontvangen worden
tot 1 Augustus, Salaria £30 per
jaar IL( t k: st en inwoning,

Kt-nlJi" ran Engelech, Hollandsch
en 11 uzu-k vereiselit. . .

JOS. FOURIE.
ttre~, 11 J ulij 1 89.

Stellenbosch, 3, Julij 1
- - ---

Onderwijzers Benoo .......
te Hanover,

APPLICATIEN. metg
, ten zullen tot 6 Augu

oen Ondergeteekeride
worden voor de volgen
kingen :..:...
a. Onderwijzer of Onde:

op eene Buiter plaats, 3
dorp. &.]aris -£30 ppr
kost en inwoning.
Ei.gelsch en Ilollandsch

b. Onderwijser op
plaats, B uur van het d
£4.0 ~J! jaar en alles v
Van Eugelsch.
:ZangkuQl:lt VI'" eischt.

. A,C,

••• ;!
••• i... ~Geld op Verband,

I;OE AANZOEK BloT

'" .H' ZIJ L, BUI SSv,""N 1
pn LE(JNARII.

--f:,_.12,OOOCONDI'l'IE:3.
. ,:. iJ'

-De Loterij uI getroklten watden te Jobanne8burg op of omtrent' den !eteD Septembetun,
tegenwoordigheid en onder toelige VaDde Tiokethouder8.' d
Du Agent van den l!iiér Lorw, &&_]. voor eene maand op de plaate blijveo; nadat de !qitelag
dil trekking is bekend gem.akt, om de Plaatsen, Vee en Losse Goederen af te le'f'81en.~~,
Kenniejr;evingTaDdeD-'.uil8lagnn deTrellking lal gelanden word.llDaan diegenen, die-ifrijeen

I2!tp,.H".n met de eerite Poet na de Loting en r.al ?Ok gepubliceerd worden iD de oouranten. '; ,
De Winnere v~ de .,ijf eerste prijaen'lullen da.arvao lI;einformeerdworden per Telegr-.r.

• D.e prijaen-Iulleil .fgegeven worden aan diegenen, die le trekken aan bet KantoÓ:J~ den
RUIiOJ. Louw, holi:ureur te -JoblUlneeburg. In het. nnenden nn geld, lendt Boten,

PoetI •• ....._. O.ldo.d .... of"Gond. NotAlll e ft O-.l -,_ .-...iwe!l!4 word.,,, Allé
IiIJI~eoQe8 moeten geipDiti.l~erd word"n en het volle bedrag betaalb.ar lijn. GeseceIde g,~drea:

moeten Il18ello\en worden ,oor antwoord,. . i,
es ~gekend worden volgenl aansoek. Indien de aanloeken lDeer dail) 112,000

bedragen, dan lal het onrir. teruggegeven worden min de daarop komende-koate;-, .
Kaarten en Transporten, m~-.v.~ om te traD8fereeren lullen gedeponeerd wQijlenbij

heer BlJleo J. Louw (Prokureur:)'~ ~mlddel8, Indien be'geetd, kunnen die bij den h":M. L.
"iTBLllfG, te Stellenboech geinspecteerd worden.' -I \

Lootjee lullen ,uitgegeyen worden &aD het Boofdkantoor te Johannelburg door den hott~, JlfO
Louw, Prokureur. A&llloeken Toor Lootje, .lhoewel lullen-ook ontvaDgen worden ,door de

A~nten in de Kaap Kolonie. - ( i
OJIioleeleLijlten lullen .lecbt.l ~blld worden bij het uitgeven der Prljlen. : :'

_,.,..---
Twee Onderwijzers Oe-

vraagd. ,_
, prL1r..-\TIF~ wd gdiiig8obriheo
l\ v. Ol IJ· k lY"" Ulh"iJ tot 't Ondt'r ...iji~1I
in llol",od'"c:I, (llod-lt8al), ~bgel!on et:
de SII,it-'é vilkkr'. en VIlU goed z. delijk
gadrAl(' ""'" dr hlo"!_rt·kk iog van (!lIder·
"1:Zl" t~ .JvI"llIned&lI7'g -n dito t~ Marau
bur]. rRLIJ _Jl h» ursbu -0'. WCI den door
den Un IH)!df-"ktlod, ve' zucht ve or einde
n.n J ali) Pt'rSl k. -
L'e ODJel" 'jzers moe t en - b"kwaam

_WeZl'D on, ZJt.Jti";I·U deu Godsdit'uLlt waar
le n-u.e n - IU l.e t ~-ohooIKt"bQD\Y beide te
Johar.n. ~[,ur~ tit te Marllisbdrg.
_ bs.i""s £~OOper jaar. dat bruuen een
jaar zal \ ~rho"grl werdan.

J. ~ _ lI.\I-f' INS, V .. '.\1.
J0hutln ..~I,u,g. 17 Juuij IB,W.

-'------

Student, die den prak-
in het Laboratorium

moet lOs. ex.tra per kwar-

die alleen de Land-

Hanover,

AGENT.h:N,

verschillende Departem en ten
deze School zullen heropend
op Woensdag, 17 dezer,

Prospectussen moet men aan-
doen bij het Normaal Colle::;e,GWANO.

J. R. WHIT:I'ON.Goede kwal~teit,
TE KOOP B1J

~I L.·B1CN~USj\ N
KASTEELSTRÁ.AT.

aadvan
Malmesbury.

de Tenders voor
het muken van den lageren

bergweg niet 'Voldoende waren,
worden nieuwe tenders gevraagd

Iarn,N1,," ingezonden vóór ~ A ugus-
e.k., bij den Ondergeteekende.

H. P. DU TOIt,
8ec~etaru.

Malmesbury, 8 JUlij l88~.

A. FISCHER,
voor Landbouw.

.....Q'"I.J" ...... 3 Julij 1889 .
Kennisgeving aan }"amille

-~LEl)D~ cp 9 JIJ)tj, de heer
.MICHIEL AI-RL\AN BASSON

R WF.:::;T[lLJZ~;N, id den _ouJer·
01)....'\."18n ;jt} jareo, J waauden eo 16
dajzt1c. • , .

De bedrn. fJe \Vedo ~t',
li A. il. v. D, WESTHUIZEN,
- geb. JOBDAAIf. '

Kllph nk. Grootberg Hivi~r.
wae, j ..

z. 8e!10otschap.
EKÊN worden gevraagd
de betrekking van Hoofd-

zer dei' School in verband
vengeooemde inrichting.

nK IIlf. rl IC voor een man £100, voor een
£i5 jaar. De aanzoeken

te zenden aan den
nn(lP,.j~p.tj:v>kendc tot of uiterlijk 12

Werkt ala een
'JO,NES'

HEUIIATIC:URq
'Oe Orool~ Zuid Afrik •• Dacb. Remt; I;,

~A~""" N£:,,~\A ,Po SMEER,
Directeur en Secretaris.

Miss Iwcs, Z. A. Z. OestiGht
in de Langestnijlt.

10 Julij 1889.

Aan Bloedverwanten en
Vrienden,·

On:RLEUl!:N, le Wilrl~vad,en8TIf'i,
Lh tnkt Malme8bo'y,i op 10 Julij

) .9, [Il1ju geliefde" chtgeuoot, de beer
nHUAltl.U::; PETRU:-; :,111 JONGH,
~Dr_, 'u tJen oud,-n:lom Villi 85 l"reD, 7
mUlajpn I'n 25 dagen. L'iep bdreurd
door IIIIJ rn DlIJoe KindereD.
Ik b',ng miju ha,telijhn deDk toe

';'0 !Ir, E. I). C'~HiLL, de:!teerPD J. C.
&UPII_I)I. Jl P. LA088CHU; fO dil heer
,,0 w, J- JACl B VAN H. I HLII!8 en Rodere

rJ fl I~l lJ, ';dIl' hfll' Z(,O tfou" bebben
blJgest~81i gtdbrt:ode ziju ziektt' •

Wed. C. H. DI: JONGH,
geb. U.i.llj"NtIJCH.

/

i T E~ BueeM dat tot hiertoen Mediciju,théf'ft df'n l!:igeu'aar, den
m' '" prominent <roor de uDdacht ....n
", .....lIen bewe.en een ,Leer krachtig
~heDde lit'ite~ die .angednid wordt door U"'~~U""J
oogen, UIJflt, duiBtlligbeid, gebrek .. Ii " ...~.tl.",Dnli.
pijn iD d. leDd~nen <rt!ratoppiDg.

De bijsondere eigeolChappen nu dit
.rijen bloedao~loop ~ bnorder8ll, o.
te regelea; t ti jae te lumrea YeU
'!lame uitwerk~len weg ea geuelGD
worden wau,D~r bet gebruikt wordt ala
.... D 'RBUltlA.'r.lBCR.I!< llCBT lich ,"ool'doe ••
droog beid, jeuen en cbrouiaobe aatldo.niJlItl'D
mf'er bijl<JDder wanneer dll8 uit or~dt:r'dl tWllae·IJtIDIC

A.II tJeD huiimiddel bij 'flfato~piD8 kaD'
,oor de bebaJ.~e)iDg ,aD sitIlag bij kindel

Joll. bii~J1derhed8Dverreaellen ~bl1. -' .

OPGERIGT IN 1864..RI"l.IlTJ&8 .... r ..I"I.l .... 'Al"I

b.&ar.,oo~ ZeI llaudea. word.a
"D nraa'IIQrtar ... 10 p.r" .. t
P.... e~. -
RETÓpkKURTJE8 voot

KUdT •• rde. altcer.ik1.00r de
Ori• .w .. r.dea per d. liDi". ol d,
pij S$oOII*teCI.
v_ V".b\ ,,( Pa_ce doe .. e.

!luto .... "" ~ AI .. Ycb.ppij, "'d,~_I_......L

TROB. E.

Aan Bloedverwanten -en
Vrienden',C) V,EHU:~IN tI' Wit~'1ter, Di8trikt

cl CfKlJw!.1s8Dl, op 17 MIllIrt 1889, ïD
fn OIlJ, rJuLD van lol jureD, 7 w"I\oden
'? et' 'KP dag .. n, CAT HA n.l NAG IiJ:"I-
liA f-O~II, :'n op 20 Jo '¥,ij 18 9, NI.
COL:\,~1) (HkT. TIAAN 'JACUBUs
KOe:,. iD den olld"rd..,w VaD -28 j"reD 3
lIlaandl'O eu [) dllgeu, docllltr eo loon ;t4n

, J. Koon en
tiu wijlen J. 13. r.:oëil,

pb. V.uUL.

C. H. BOSE r-.. ,

- Rbijol J)orp,
IJgliJ J8 9.

"

OPREGTE Tc~ 8vaal en
, T ..t;u k vun dol tiE.'T!!:
1'KI'l'. '

V t'ri:ijgbaar bij

Koloniale
KWALI.

O. DI: JO.\GH,
Ta ba ".sbandnlaar,
5 St. l.ieorJ(eetroat.

Eu andere Graausocrteu, sooela
Koren, Vroege en Late Garst, Ne-
.paul Koren LU Haver tegen de laag ..
ste M.arktprijzen. .

Ook hebben tij een groeten Voor-
raad eu lauden llOg dagelijks

GUANO,
,in verschi!lende qualiteiten, die zij
ten hoogste aan bunne Boerenvrien-
den en anderen aanbevelen kunnen

KOM EN ZIE!

-v OOR het Administreren van Eigendommen
cn Boedels wlUlrloOOdezelve wct ig sal wor·

-den aange.Leld ala· ~xe<?uteuren, Administr.teu.
~An "/\nudAn ll .. po.fHrftn. TrUld.APJl p.n .A.~

DIRECTl!;CER1(:
Wel·Ed. heer B. LÁ.'\J) HERG. Voouitter.

II II KJ. r:Á.llP,
.. C. A_ F.HJUIRIDUE.
II PAUL DE \ïLLlERS.
II O. T, VOS.
II (J. M. BEIU-HARD,
II J. O. HOFhlliYR.

"
"
II

"..
A rmrscas» :

WAAR kan mea "een Goedkoop
Pak Kleeren krijgon? .Bij F.

TYl'IELD, Breestraat, Hoek van Lan·
gemarktstraat, waar l'ai.ken Kl~n.
Hemden, Stevels, Gouden en Zilver·
ren Horologes, ja van alles te krij:o
pu iJ. (j Iwk: a/Jlc.v eoequUla,.(

-'

..



V.a 11 tot 12 Jllh)
£ .. CL l. •

&.ardappeJeD, per mud 0 15 0 - 1 0
~,per lb •• 1 .,. 0 1 1 - 0 2
Bloemkool, per .tlllil 0 0 Oi- o. 0
BlhoD«, per 8tDk • 0 1 ,- 0 ,1
BooDeu, per mud • 0 18 3 - -lo III
BIJenD, per lUO.. ••• 0 10 8 - 0 12

• BeDden, per .tuk ••• 0 1 9 - 0 2
G1aaTu, per 100 " . 0 0 6 - 0 2
Guuen, per .tuk ... 0 Il 6 - 0 2
Boenden, per dtuk .. 0 I 0 - 0 2
l[ool. per nuit. .. 0 0 1 - 0 0
lUl.koenen, per .tuk .. 0 3 0 - 0 7
Limoenen, per 100 .. 0 2 1'[""- 0 9
NUVel, per 100 0 li Il -.9 6
Pompoeu_en, per .tllk .. 0 0 2'- 0 0
PII&DgtI, per bo. 0 3 10 - Q 6
Pata~, per mild 0 9 0 - 0 9
Tabak, pet lb. 0 0 ,- 0 0
Uil", per mud .. 0 8 6 - 0 11
~uurlimoenen, per 100 . 0 Il 0 - 0 :I

~t !uid.~frikaani
u I

ZATURDAG, 13 JCLlJ 1889.
" en

O.. tl1angen en gepubllJ;"".,1 IIJ "J

LONDEN, 11 Ju IJ - De Tro),.
wam te Madeira. te 5 n m aan De

vertrok van de Kanarie Eilllode.
te 10 ure

Strenge orders
Wilkie Collins
Verder nieuws.

Ontwngel\ en gt-pttb iceerd 12 J"I'J 3 ~ ..

VERLANDSCHE TELE·
GRAAFDIENST.

KAAPKOLONIE
Vijf versmoord.

Bpoorwegkwestle -t:
\,1/

PRETORIA., Il JUlI-In bdoo
voor den Raad gebragt hetre!

de Delagoa Baal lllna\.Sl.happl)
meld mg gemaakt no ccne over

,._,", ..__ saldo van £ 19,000 door de ~laat
op het Transvaal che (rOUler

op autoriteit waaraan mell8
18, hooren JFIJ, dat dit orer

saldo £36,000 bereikte op ~laaD
en £40,000 was op Dingsdag !lIOad

III geen securiteit gege\cn eo er
riJn geen teekenen dat het trek ken up dil
Gouvernement een einde neemt

LA.TER,- De documenten \ oor den
Raad

DeHo
PRET!

van bet
landsche
Ra:Jd E_!1'1
£137,00('
JanuarIJ
d VIJf J
de MaaL8
HlervaD
roepen k

~~
Nelspruit -:
durended
hebben II
ren 1.oe
tot 19G;}
perk de
rente be

aaQGbal
blJlekend(
8<lhuldbne
lijk kredl
Republick
J",ren e:
good I
IIObuld \ II

• R~pubb<k
~cl<tlen
llil bedrae
M8.l1 hilI'
heele be cl
uiige Veil

de lijn blij
daarvoor
d ze Repu
biJdraagt,
Spoorwee
Deer d ]
Spoorweg
schappij (
£iOO,OOO
bliek dil hj
II) de soh
en de "t>
lOODIng ,f;
dokument
StallUipoor\
worden kil
tegen £3,lJ

HGO(

Obluon ~
nr'band .,au
pro'tillooel@
"ord n -M,
nll.pruk v.
reu un Mu
10, Inter ...,,,taan -ll~
<luen Voor
r.ut, nnu .i
t<>egt.taan,
-liJbert 00
lan Voor e8
-Ex,,()ut~u ..
"., blodeu "8
~Ile.t.aao ,
Tb.all .. tI,
"-ID TaU £ 6

n...olaen
CNtj •• ,en
Tulbe,b I P
o..rd), G..br
W C Brw8
Fraae,lour"
da Plum., JJ

Jlt

Dlt.aI ..~
band, d.t tel
kl..,.en. H.t
raIUY &: c

D~ ......
Ilur bet H
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Ad., arl

J. J Botba,
nrb.Dd op
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1l0&DEI

Dlt.tU et"
laut te ID.~~
(lenD •• " d.
'''W, de 10D
&lJD bHlL t.
'er&Oek .e

B:4!t bleek
leDen Zulu K

Het Rof Il
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I.nooT111

Dit ....
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trioe.
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.oderd ti •
betre"'kwg
nrbaod. 11
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Ge.oDe I
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WclEd. b
de heeren
1 A. J de
cueiJ, N J

De Notuh
plem. en
.ee "inbrec
bee~en Lou
ell I¥oorree.
k .. "lie ba
het te lat
bur, Hope!
dat het k,
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geworcka
.... t6 le H
eUcbLe kOl
rappon.eerdl
....u lIJD

l7Ye~
lal to
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l I IJ. - De:J TroJa"
e )! D. m. aan. De
Je RanRne ilan Il

~
orderal

J
30 E ELE·
)IENST.

)LO~I~~
smoordf

NI
HGOG GEREGTSHOF.

,RIJD 0, 12 JULIJ.

PR

Ilo

D. olli(eod.,.or en lt' reb.biJt
r.,ull".g_n Tulb"lIb, W • .E'

Jt:LY VI. JULY

Bd U.el! ID de
r@Lt'lj Zulu
Bd lld

con
DU IJ ~ , "'DER li ot !...lAP

OElf.

BD G, 10 JULIJ.

(Vere J.

\AS ROOIJES .,. pp

IJlt .. een • rz k 0 eeDe to.ke nin
r. ti "0 ot Hof te wa en T<>*ge1tull.

BOKnEt VAN JOHN ED 's.

~"'t"n.
i Xl' IJn L"X LOUW ". tlU8TU

:LOI w. r

Lil" 88 li f Z k .. n d n:(cIIIl, '001
"",01.'1. na .. ", t v d zen. 'Het
i"f UI ~raak .oor £lb to~ 811 .te .an
lt

'18

cl"



heeren BalI cl co. betjigten OOI IPI-
het volgeode .

1'>I>1~ls;'Irlt,,:rusv.KBBN -let 'PIJt ons,
zeer onvoldóende markt teeeD •
In ~e h,n W1U er ge- I

Ildre[ule de verkoopUlg_lIge geanolmooJ'- DE InteeKenlllg op dIt lllaá IS ID de 114
tt' Pnj'eD IIJl1 over het al- £116. eli III de BUlteoQI5tnheo £2 it

oompe I le Z arte van ordmalre I per J .... r, VOORUIT BET AAL UA \.R. A.q
lager. w -Id nu en elken Int.kenaar wl)rden DIU!:: \ OLI.8

Jl[1Ir1U.IW"waren leer onI§VV'_Ve-_'.I BLADEN per week toe&e&ondeo
h I ala vergeten. oorracen liJn

~iddelmati~ &,Zlj die voor het Blad wensehen~
verkoo wgen voor de week waren bedanken moeten drie .maandsn voo I
lb. we~e £1,471 haalde kenD.IJI geven van hun voornemen
uttvoerbedroeg 650 lb. gewaardeerd .\G~NTEN VOOR DE "ZUlIl AFiU

£715 KaAN EN VOLKS\'R1E~u."
noteren do "olgeo 1. m-,kt,..nl1l8u ~ \p][&IIdria.. • Da. J Root. •

~r1' £6 0 0 tot £7 0 • ~ del.id. •• O.O&lIaghao
• 4 10 0 IAbc. • Oeo MalTay
• '2 1~ 0" S 1U 0 Ahw&l Noord Saa.r eDUralllOtld,

o " Barrydale • • b. Ii .Ifrlcb
1 10 0" '0 li &aulor' Weel. • P Teske

1 6 0 Bel.oDt,Oriqu.1and WeeS J J d. KO'~ \
r 81otl.foDc.t1l • • J F 0 y .dd.~.

Hoehof • la d. VllIlorL
4 10 ~ &e4udorp. • JohD T&lJard
2 16 0 Sriu tO.D • • T P Tb.roD Ml..!
1 15 Baf)rendorp- • J J Micbaa.
S 6 0 Barbenoo • J. Ii !:iotmeyr ~

AllikaADilCb. !S,__
Allent,

()ala • J M I un.,
I)olee'berg • E fan K.n
Oerel _ • - • J~ .roune
l)alec!on • J. &loerbaY.. D.

Ua1nola • A P ~.YU!r
0'radoek • A Mel.c&lf
UlaDwillia. • J. Ii NorKlrh.
Oorclreébt • J. S Vao ZiIL
[)urball • Llnd8D t 19 ot """"
U.rliDIF _. lacob 0..110
Dia_t.,.lclu 1 tS. '/ti .au WI~
Dilt. Kr.elo, Thuna --- ,
Embokot.. • • T Ero"l Juo.
t1r.necbboek • J O. le Rou
l''raIerbDrg • • Oea. B.odg1oll,
hllr_lth • S Ronch.

lM.&atllCllappIJ.
J.KretseD

• T. O. Botha, J,.
• A • .P VaD Q.h lW,
• S A Ulea",_
• P M He,.n
• W. A.nd.rlOlI,
• 0 Na.l.b&n
• )( ot Louw
• J. W bltghLfl
• J. W H U. VIlli""

.. RepubliCan lod 0..
LoaD, TrQJt ,04
Agency 00 LIdi.

K01ID.. • P Me!.tlerkamp.
",oraowend • 0 SchookeD
Kroonstad _ • J N HhKulQL
IirakoelA ner 19n L l'errell't.,
Ladfl.1Ut (RinlIdali) A 0 .Ii no Veld..
Lady Grey (~Inral N.) 0 0 C10t!1e
Ladybraod • H. P "'D HeerQ....
lttraP burg • • 1) F Mal'&la

t- J. J UD A.ard.
Mal.eebl1l1· r 0 dl Oreet!, 0 ~

• J vlUI , aad4
• A loo,..
• J W L. 8.of lI:'yr,
• Jj; Hall
• K Meyer, N ID

• l' J J oullen, ".Ao W 0 Han
• lo; G Heil
• f J G F!UCber.
.1 Oenrd O.DIa.
• l' J l'alld~
• is P nil Ell." ..
• Key ... r ot Co

Ir Kwa, rio
11 J A '80 der 81*1

• A J .\1) burgil
• P J Ce \ &J.
• 11 C LJry.r, A.u.

'. H ~'UOpel
• J kJ l' Zoor
li A r Q,0,..8.

• G.o Leur.ooo .tU ...
F W &erk....
o :11 UO.lb.nult
ftILo.ra.1 r loC1ll.etlII
J:j t' ,., ''''erk.
A J J h rupbuU.r
J 0 'I .. ~ 0 ...
I... H .\leQrlWlI

• A P d. \ Illert,
J:o llw<.ouy.
J IJ. .etbliDi.
1) Kllli"
JohII" llleUOIM!D

{
... J d... ve.
K J ~U"DL

,well'Ddam lj J""ID~Cke
1\14aubllbMI eD tH. Hel.

na vaal J ~ Scblckerllq.
30110tfuDt.eID - 'crreubel'jl
::.utherlalld • H..i ,bJI
.:>ewer... t IJosl A H Hofm.,r
('srkMt.ei • b! J thaDley
TIJjfllhoekrP O. Well('"
YUDdeD(dlit OilflDhag.) !{ W .\lubr

fullJ&j(b li f "I(~U
[Jl bullllge. _ • IJ. Cle \ I'lie,.
Utrecht (TrannuJ) U L :\ee a DR
OOlondKI. • 0 L '"0 lI.erd.
VACU,hyDII(!>rp • P .Ii \ "0 HbJn
VaD d.r 1.1,1'1 Kratl, POU J ~"rlU, Jr
venteraburl!' V V .rlDo ,teD
Vdhtln40rp _ wIlJUl.
V Ict.oria WMl IJ, d !der".
Wllobel'll O. I. K"ck
Wloburli E It b·l~
Willowmoore • • J Wdr. ..ru~
Wlotorl,.,r,t, }<'. B.~uforl li 81.81.n,."o

{
• Aid-y 'I Il >,

..v"I'lDjlt'L. I ~ P'Dt. \ ,~,
0\ oree.tAr • • J li de \\ el
\ .k"."'trU014 lJ. lJ BIer", •• ,

-•• t dt~ auk la
.. 4at h.t gebruik hlft
dM na hM Bnteolae Ltl8l'bull, leu
Dad. ;JteeueU". lIen.oo bier alle
lijkt .oonteUIG .oor w.glD .n .. beltpn,II.~
_ ill1 Euaelaad niet IOnder
,óed~og aar Jtrooo.

Sir T' 8ouIleo .pral t.ea 1111Iet. .....11
"I'OOI'.tel lSaa. det bil hoog.t billijk
UI 'be&oqsde dat het gebeel ID O'nIl'eDd4! .. i

erllch'lili~1I pun· !miu, ... met a. rtebre"lG
later &MIl W.. t onr geldbemogen
toe- na pid beepreba _.II)Dder 'I'OCnjlpUlcJ

lof d.r .xrooa. Bent to 18H Wal
het Koloniali Parlemeat "'0 -
.f .... klD dat flitCiJk lIttMlfd. all
lrellObll Wal H.,t tbau. tuer
bralk wu .. rketrd, eb bit .@rt1
er",r dab noecer W.. het wllhllot,.oo al.
Tb"ron ,engd bad, op dl' oogeubbk
Olll eeD beterm reg~l iu t. "oereo,
!Ilea toiili later eeu nr beterlO'
apreker t _ dl &aDdlObt blerop
IDtllatol1eo wae hit yoontel S.lIer' na
aud d.tIt de Begen.g er genoegea me •
hoorde 't. D_eo

D. ;Bente Jlinllt.r seld. det het
wel belet werd om, IOnder y.rlof der
noli', eén Wet aan U n_ dIl nltgaaf
h.m ... ~au Ifeld mt'brllgt, .ur DIet dat
s11lk ~ Wet nIet mogt behandeUn.
na., wal Da wanneer de ~nDg
mo"- "7tIll,1D bleromtrent kon meo
letl .otatelleo, mur had mIlD geen bel1lM1d1ft
rep1. iWat wal nn het yoord .. l "aD
de hM Sauer wd de P Ken .ou bilt

, d.haU.iI o"er Spoorwegen 100 al. o"er
QadtihoomlOlIeo bebben, mau b..t mm
~nhllid om .11Ilre d.baliell te hoad"n,
wHd • hoht OYGt de .. ak nrlpflld.
&aDtal lad.n had dt19 doh yoor den
hoorJIlOheD Spoorwe, nrklurd,
plau W 8IID OlD er h.t .. Id yoor te
_. HiJ had .r niet te,lG OlD
.. air: 10 dIG lID nil Sif T Soarl1ea te
re,elwl _ Iteloofde dat Oleo nil
.oortgllau lOO aLi men be~neo Wal

De beer S"oer leid. dat lo de .... k let.
dwdelljka ..... eD dat de regel gold
.. en iJl .alk ",nl IUOb aao bet retrl8l1Dlltt
".n het Bnt.che L.gerbull 1D0000t
Wilde Im'D lIeltlgAlllb8ld om hat
lallg te be.prak'D, 100 ali de heer
nrlanJde, d.D kOIl 81111 door het YOO:l1"_;I",
.. oer ruolu\áI UJII doel bereik.1I
b.t Dle~ oubilliJk IOhtea lOO de Be,ruiu.
guoeleD onr d. liJo dil bij wdd. yoo)nlt.U"P,
reed. DU wtepralr. HIJ wild. UJII
thau. niet doordlll".n, al. meD later den
.er'beterdto.

Vooatelln,etrokklG
Med glDg nu In Comité, eo het eent

de lw le KookhWI AUoe yoorkomeo, maar
beer Laing .teld. le niet
plaah daarna kwam de Unie ll1O:Lnm-C'·.DIlIDU~"·
BURGW.KG,yoorge.teld door den
DeH (telde det r~. nrledlG Jaar
b~sprO&eD .a., en dat er dit Jaar nog
grondeD wareD om .ze aao te IqglO
noeger, want de l:lpoorweg bleek korter
mukt en ioedlroo~r un,elegd te
worden dau men toen m"Dde

De beer Venter Mldj te gelooyen dat,
men .tlee "aD de lIIak Wilt, ledereelI "oor
liule S9u .temmeD, eD te hopeD dat de
nng dit ook doen lOU.

H ..t 'l'oontel werd nrworpen met 3i
wpgge 20 .temwtlu In de mIDderbeid .t ..mdeo
tot t'ebD.bllereu KeTter, De Sdlldt, Venter, L •• l.

be T Scaolen IUDee, Jobnson, Oramood, S
A J du Plew., HOttOll, M.okay. A du
JOUbert, VaD Beosbuig, IADge, Pope,
Waal, Louw en LUDg
[Alle andere Spoorwegftn door

leneo •• ngtlkoudlgd, werden
IIJa. .oorge.teld en 'l'&n deu
d,,,, grootateo "erworpeo, soodat alleen
booru KlJpplaat met de RegenDIJIUDlen
bet papIer bliJft]

(Worat ~errolgd)
De heereo Job&D Jansen eD 00 geven de ,ol

DO~rlngeo lOt 5 n m 10 JoHJ -

'fan de amtlllde.cSen
d.. IOU de Spool1n!I

mlhgate nroogelDk
inea "oor be& amende--* PeanoD Nmlllen

De heer Theron s.lde da~ men yoornlUDe
lijk '-ra he& wiet had, en dat de beer
Wleo* bier de grOÓIoeaut.orlt.elt wu, m&ar
be& bleek tban. d~ de man sicb gedurig."".te Dell vOrtg_fll da, .....ren be~ de boe
na di. !chade leden thans werden deseD vervoer, maar
be&aneugd CD de kooplieden tegengegaan bet.o0lSde Il&t
AlTe landaprodukteu,. buiten lI'1JD ens, ~areII tenl die II)
biJ bet tanef soo lila, mogelijk g... teld ~~ lOeg",even,
Werd de hJD DIet ..Iloor de Kolome gelegd, .temmlDg yn
du &du de Ned ~.vaalacbe X .... tacbapplJ f)tt toonde d&t
.. welll&' bouwen, en se be~geD om door dl Connnne met
)looge t&Tleyen de !tOIten der Delllgoa. Baal door bet PlLrleOlelit'lle;'prvK
liJo t. helpen ,oed.l,akco HIJ betoogde ver kWllm hIJ
der dat, Llijken8 he' voorbeeld VBn oe Klm eo eeide
herleT lijn, de liJO naar Bloemfontein hgt hebben llerll\OUel,q
'001' dell geltelden PriJs lOU kunnen gebod'lOd oyer de
.or-aen Het olldmcbeld tUl8chen ben die Eerste MI
"""prokeIl hadden kWIIID bierop neder dat aftredIng ",",,"rollll)n
.,_mlpD den Spoqrweg niet wIlden maken geteld en m~"rderbleld
tot de Volkaraad op DleDWbad geseteD om se De heer
te 'ferhekreJl eli de anderen den Spoorweg mMr niet
wildeo bouw;D om' daarna lOt deo Vrijst.aat verltlurd
.et "oor telfell' tot ,yerbeterlllg sich te "'Dden De VOOrzl
Bij achtte dit laatai. beter, ....ant hi] ....ilde den Bersten
de hJD aren m&ken, en bIJ geloofde nIet dat te~n leden
JUD behoefde te tTeel8ll dat er ~eeD ver- selde In dit
lellClng sIJn kon. ,lnt.egendeel, hl) geloofde lAttekken
.. , de KolODIe seer Tlef door den bouw der De beer
1&11. sou 1I'11lDOO,en 10Ddus foor bet amende Begenng be'r
ment Pearaoo stemtpen SIJ b$oorde a

De beer lnnc. vODd bet vreemd dat de heer Het ..mendement
Theron geen ~,w"r In de COnventie ng, gehJk ook
eD t.och 'f"OOreen imenclement wll.1e stemmen etel Sauer
C1U op de looteD der Wet gtlIgI'Ond W&ll NIe
.and had IIJU bedenklDg 'IheTlegd dat Natal
jaiet door dese hnle een naderen .. eg naar
'Tran",aa1 lOU beboon l' am men het "oor
Itel S&Iler 1\&0, daD EaU men hgt kunDen
.. ueo dit een b~t.ellgewone \] olhraadsllt
a.g III deJl VnJIta&t gebouden werd Verder
plig bl) den .MIDI.tér Scberwbruoker te lijf
o"er oade lakeD sonwel als over het.ren lUJ
cbea dag jtelegd bad
De beer Hofme"" selde, Wilt de bedenking

yan den Iieer Hme. betrof, d&t rsen reeds op
de Kaapetadsche OODfereDtle de saak van bet
Tol".bond nil die der Spoorwegen gescbel
dell bad, en dl'''as ook op de Bloemfan
teilllCbe Confer en tie gesebied W&II die sehei
dill, nlet gemuk', dao bad Natal getraobt
_ boog eenvormig tarIef tmar mijlen door
te kri)geo 1'iatal Ar6eit than! een lijn naar
Hartl.mltb en DIe' yeNler, en men kon vaD
deo VrtJ.t&at DIet vorderen dat biJ sicb ver
binden loa om geen andere :'iatahche Iinie
M l&tell aanleggen (De beer Sauer lelde dat
dt! R8Jf!nnlt dit 'ltel blld ~I.cht, maar de
Etr* )(iDJster ol1~keDde dit) De heer 1 beron
had aangetoond !lat men met het voorstel
Saner MD eoemen, den Spoorweltbouw een
J&ar uItatellen %011 Dallrop bad de heer
Iallel geantwoord dat men "el eeo speCiale
Volk.raad .....ttl ng kon be" erken ml\ar 100 Ja,
daD lOU welhgt een ParlementuItttog moe
*eD yolgen om de am8lldemeDteD VRfl den
"volkaraad [ja te gIIalI Veel beter was bet
plan nn deD beet Peanon

De beer OrpeD betoogde dat de \ rtJ.taat-
lebe Re~nng Uit President co \ olksrl\J\d
beeSond eD dat ~ne Oletll londer dese daen
kOD BIJ wal Tao oordeel dat men de
CODventlfl IIlOf.t &aDn....'Ulen, en verlangde dM
de Regermg Zlcb moeite wu se'eD voor deD
aanbouw der Bethulie lijn, dIe de eigenlijke
nebtliJD der Koloble was liatal zou ma
aehJk hier tegen op komen

De Eer.te Mllll.ter .elde elechtl! enkele
opmerkIDgen te ~t1l1en maJ.en, en wel vour
eerlt verklaarde hIJ dat de rede \ an den
heer Lalng le zwaK wa. gewep.t Om .e ~ weer
']!Mien Uleos rcooluge WBS te afgr.trokken
0111 door de Regering be.proken en door het
HUll beh&ndeld te worden Daarna "as de
li_ ucr opgetreden, en dIens rede "a8
,an ...ege de Rl!lterl ng beantwoorJ ml\Br
laMr bad de beet Sauer verklaard dat hiJ
een .edeliJke ofctwlDDlng zou bebaald bebben
ale h-et amendemlDt PUI'3OD doorj,t1Dg, en ID
der dud, III de Over1fIDOIng n dIe de Op
politIe behaalde "areD slechts zedoliJke Als
hM 'fooret.el au er doorgJng, dan lOU de Re
genng zlob tot den Vrijstaat moeten wen
den om een nieu... ConventIe, en ZIJ
tOD geen goed on~b..al nnden IDtus.enen kOD
er geen Iprank yan zIJn dat de tegenwoordIge
~enn~ dit doen zou eD ZOu<le DIeuwe kun
nen nrklaren dat iiJ het Parlement acbter zlcb
had' .Men bRd gfkllUlgd dat de Regerlng de
(iJoDnnlJe nIet aaD bet Parlement hud voor
plegd, eVeD als PreSIdent Reitz aan den' olke
raad maar de ConslltolJe un den \ rIJ tlUlt
Wit! geheel IUIdertJ_ waot ",en had er g.eo
VeraDI ...oordehJk !.lestuur Een Wetgeyend
Llgchll4m deugde bl ct ,oor h..t voeren van on
derbaDdehngen, en zulke zakeD ltet mell steede
aan de Regering. Dese stelde .. oh 10 allen
deele nra.nt.oordeIJJk voor de ConventIe, en
de ver.erplDg der COIJVeDtle zou voor basr
het nin tot aftredjng zIJn Dat men de hOle
y66r bet elOd 'alf 1890 moe", klanr bebben,
da&wal DIet door den ~ rlJstu ..t maar door de
Kaapeebe Regering Itc I.cbt, omdat liJ wtlde
dat men .nel 'IoordwIUll"tII zou kom eD De
Bpoo",eg-'IOerkplllatoc .. ,o den \ rlJ.taat wIlren
door tte &!genng der 1iaapkolonte d ..nrom ~e
~eo omd ..t op deo duur do \ rlJstallt liJn
eIgen poorwegen lOU beLben en "nnle~...",
leu .... , men nu nog Diet aaodurfde \\ at :'iatal
betrof, dllt WI.18, als DIet bebooreDde tot bet
TohorboDd, 10 @leehter politIe dan de Kaap
koloDle, mur bet l'egl van ~atal om Spoor
.ererblndtenll met dpn \ "J"Ulnt te bebben
Wal nooI' betWIst 11e b~er De '~alLl blLd ge
naaKd of de Rege~lng eeDlIJjl ~crzekellng had
dat jfres.dent Kru~or vrijen Invoer zou toefaten
H. antwoord vlln PreSident Kru.ll:er op een telc
P" van bIer w... gewec I dat hiJ "IJen In
Toer zoo pven al~ de Koloniale Regerlog geen
liale 'I'an Klmberle] Noordwa.arlJl IOU unleg
lfD Do Regerl ng .. !lde ecbter bur rOK' tot
d.ien aani", nIet PrlJ g""en Wilt de vetlen
pDg der Bloemiootelnoche bnle betrof, al
waren er redenen 'oor de bevolking aldMr 8m
er "',en IoeSIJn, toclt wa. ZIJ dit nl&t, en leder
eeD ID den \ rlJI,,,,,t Wilde een bDie tot" RAl
rtner To&sulk el1l hnlO w... door dep" olu
h&1 beeloten, en dat men thans .Iechts tot
OG..l'g del' hDi. tot Bloemfontein besloten bad,
CIa& ltond daarwcdd gelijk dat Sir J Mol~no
sijo ner KJ:OO'ehJDen Dldt tentond to' Oranje
rlner wdae doeD &AlIlelt!"'n Pre"ldent Kruger
1100 de nrleDglDg Ulel h''''1.t'I1 " ..erhouden, en
hel Wit! voaomeo JWlst dllt Pre IdeM Reitz
DIet hlld toegestemd om &lob ID de Spoorweg
-.k l1&li bauden te laten leggen Trouwenj!,
aelfa III de Repobhell begon het lSeyoelen veld
to 1I'10Jleo dat er eell lijn van bIer door ddD
VlIJ'taIU nW Johanne.burg mOOlt zIJn Wat
de kweelte yan bet larlef betrof, dIe !Jep elgen
lijk ceheel onr hoc yenoer yan dnD&, till bet
Wal neemd tt! sIen da& de hett Fuller, dlc
ahlJd 100 tegeD braodewijo IJ'(erde, tbllns de
(loanllue beetreed omd t brlUldewIJn er te
dallr onder ,.ervoerd werd Maar du 'IO"Snel
aaar om cep paar 'lIJnboeren te Y&Dgen Nu
wildo bIl Diet leggeD dat de CenVeDlJe zOO W~
ale d. Kolonie verlangde, mMr men bad op
heel w.t pUIltelI moelen toegeven ~ u er ech
&er OTer de CODventle .ll:eklaagd WM, hlld spra
kef aan 1 ruldent Reill gete1ell:rllfoord over Je
...u, en VIID deseb \ eroomen dllt men tegen
lftD redelijke wlJ&lgJng zou "'Jn, mltll er jteCD
D&deel doop deD Spoorweg en den \ rlJllMt
meer geledeD 10erd, wa r dllt biJ ge oofde dal
- tbane cle (Joo'eoue onyerandird mOOot
~meo Me&NatAl ze geen o\ereenkomst
OYer hel lanef gesloten "orden dl ~ de oude
Kolonte .cbaden lOU Al. bet BUIS bet TOOr
_I aner &a.JlJl&&D1, d..o IOU de '~r.egDI" Ifebuuwd worden, maAt dl' waa altIjd beter
- be' amendemens r uIlel', dot lOl geen be
JIoorliJk reeultaa& leldeD kon, en enn leer deo
SpoorwIll QnDlogelijk maakte Nam meD bet
aao, daD ... u er em e!Dd &&0 de vrlendscbap
CIIIIOllen dm \ riJ taat ~n de Kupiolonlt, en
daD sou meJJ .. eldra bullAD allen aken 'l"l\D
Z. Afrika ,calolelJ' lIJD 1)e Regertog be
..t&oewde de laU ~ een zeer eTlI3llle kWelllle, nntand.
_.,uer 'I'oor ~ch aUD ~ oret tegen bebben ,oDder HemIIllJl~
- plaal.l por ande~ t. lDaien, W&llt hiJ bad j De heer
...... U' ,eooe, gel:!ad, an,.&11 er In geaJallgd bHr Sailer
- de lI~itl. uUten III orde te broogeD k".m lIad 11I:1'"'.leOJl"'11I
Kr WU'Cha b.ob11ldlpng n ceo~ tegeo de uJn Or"lI'jHl'DP"1Ol
~ol ID,.bfltl, b, d t Il) d~ den heer I.out lIlen na
D_el~ ..,.,eVd en dour Prmd ot Krae t' "'lSn om bllD
efifllllfl4 werd. .nar da•• u (}PI*Hle '''1,,,••1 mout
..... ' eo .11 prwn kon 10000er bloHIl bad bier .W"D'
..... latid OlD• .Joijh 'ID ~ ~ Ja.ar ,oor~ a.J-'-. . -, i

.Aaft deA

)('Joheer,-U. blad "en
bl~lODder de koornboerell
blijde QJdlng Tan met nNet-
guano 8IlaDden, -tourg6lteld door
Karata, wa&f'l'QOr1I'1J be. ~arte1ijk
pil en die "J ,an harte h~~ da'
... n het "oorguteidi door liet PILI,le.UD
bep .... ld worden Geacbledt tulu
later, dan lal er een drelgen~ gevaar
kooru,_boaw ID de toekomst ~fgeweerd
d&t Olllen koornbouw ....nmerkebJk IOU
[k .eg gefaar, omdat WIJ tQlrder
kunnen, en all fe~btlDl denelver
en heel w&arlObIJnli) kID. di handen van
ot aDdere bebluchtlge firma lOU kuDnen
"allen, ..... rdoor de prlJ8 ,,~guano, die

OOfJ'·EC4tlt 1de laatste 3 a' )&reD reeds ta&llm'U&eIlJI&
hoo~ I', weliil' "oor den ~r
kunnen gem""'t wordeD, ~tt
~D' "aD he' Gou"erneoreot
1i00peD m .... r, mIJllI IOlUen"1 iudiea
veranderd worden, sou mell
Jaren te kielelI bebben tusscben hit Y""''''I<UU'
ment of eene of andere tyr.nnllObe
daD geloonD 11'1; d&t het; Gqu vernemellt
genl in "",. bel nrkullhlute lOU liJn,
biJ lODder gelOOflII WIJ d&tI die ..... k
Gouvernemellt thuu beboo~ DU er
bon. Depa.rteaellt bedaat. ~Nu bet
pl .... tllelijke fert.egenwooidi~. In
yol.trekt nl.t te bewonderen, om
n&der kennl. ".aken behoqrt men
te pan met de Jonpte nrkilllilll eo op
Iren hoedallig de atem.IDg ~8 bIJ de
lende 8teDlplaat.aen en men ,...1 IpOedlg
keD ut de Ed heer Hofmeyr de draak
toen bIJ aaomerkt.e dal nIet alle kieaen te
mllllbury boeree W&reD. Imlllen de ~I)S
men "an de B8&I roepen om Inrgeldlng
natuurhJlt Dloot daaraan geboor
den He~ IP'Jt on. wa&rbJ~ det
legger DIet hleryan het r~ WUIt of
acbter Eat, &Dden soa hIJ OD! lIIet IlJne
regtalnDlKbeld een addig nrh .... l vaD
kunne-n geYen M&ar lut de .PIl......OOUJ.. '1
tegenwoordigers een. b()4enllU"I~ItI!odenDIIt
omtrent beleggen ala SIJ durven,
len heel panw de ge"oeI811' der boeren
"erD_en Het IPIJt DllJ er
om die anne leden '00·
WIJlelI w.... rom men hier meer
gemen~e den ecrete kll\ll i guallo
de prIJ' "oor sUlnre gnar(o soo
meD bet algemeen ,oor, DOg DIet
dllo de gemengde beechouwd Uw
deot verneemt dat er Ju .. t mot bet
ment over de sank door boeren
elders onderbandeld lal wQrden
bier Louw Hoe Jammer voor
vandAAr, dal men tiJdene de
mannen geijverd had YrIJ In bunne
vrIJ ID bunne oplme

m ....
Dl> , 8I!,.te
Do, ,,,,&ede
Do, derde
Do.,lnfenaur.

sohacbtig ...
fIe., WItte en lichte

(.upertem'l )
Do, tweede ...
Do, derde
Do., dOrKere
Do., Ulferleur. ..

eu aoh..ohtJ,
Byook.
wILte ..
licbte
donk.re

o 16 0 "
3 51 0 "2 G 0 "o 161 0 "~ 10 0 "
o 161 0 ..
~ 1°1-() "
1 6 0 "
1 0 0 "
o 8 0 "
3 0 0 ..

2 6 0 "
6 0 "

o 12 6 "
0 2 0 I'

o 16 0 "s 6 "
6 0 "2 6 "8 0 "
• 0 "

0 1 0 "o 16 0 "0 3 0 IJ

I 10 0 "o 1~ 6 ,.
0 0 6 "

.Aan don Rodaktwr
]!lltuheer,-De datum le DlIJ otJtgaaD

eeDige dagtln geleden vond I~ In uw
voort!tel VIlDdeo beer DJ" nil ZIJl,
OouverDement dril broggell ~eet laten
;;ln,IUU"J" over Hexn'ner, ~tjefti"ler ell
dl88elva.llel MIJDbeer, he~ "oontel van
heer Van ZIJl IS wel prIJaon.)'aardig,
18 hoog noodzakehJk d&I ave!! de d'tje I!elooettncte
rl VIeren bruggen 1ll0000teDgebbuwd

IS .eor Dood.g "oor liet pubh
miJnheer, het geileNe pubhei eD het
ment moeten dIt naau.keur.g In 11I1I1W"rII:IOIl
nemen, als bIJvoorbeeld bet~ParlemeDt
twoe vnn genoemde rl vlerenl .ou van
WIJlen, om sleoht8 over &lDe"r vnn een
I ,ten bouwen, daD zouden veeleer J"U'U."~"""'·
lel en HexrivIer kunnen gelaten word8ll
mee.t noodzalreUJke waar er !groot genar I
wlDtermlllLndell be8taat IS BÓQlltJeBrlvler,
voor de pOlltkar eD alle rtJtulgen van bot
eeD brug zeer wenlObehJk tI Als
Gouvernement over alle drIe genoemde
bruggeD ~ou kun!leo maken d&D1&1bet
sIJn [k boop dat het pubhe. bet (}o"vernem
lDeer IIIhob tlDg ge'l'eD zal d&,' de grootate
sllkehJkbeld 'l'oor "n brug, beetaAt over
BoontjeInner

~BX

HANDEL EN NIJV~R·
REID. I - Markt tamelijk voorzien

levendig, onze laatste no~e-
volle opgehouden geworden

per lb Merino lange lCol
wol 4td ' Basterds 5td

,p.. .... v""uc vellen Is 6!d elk. Be80hadlgde
,olgenll kwaliteit

PRODUKTENMARKT TE P ELIZ~ETH

HANDELSZAKEN .1

P ELIZABETH, 11 JULU -De ~ol'l'er.
kooplDgeD 21)Uz.ak "oorSI8n. Heden al0rgen
.erdeu .Jeobt. 68 balen aangeboden, 'I'In !"Ilke
1i3 balen, werden nrkoobt teglu "orlg~ "nJ
sen H.t aangeboden Aogorab&ar benond lilt
96 baleD, 9&n hetwelk 77 baleo yerkocbt wer·
dell De be.te parti)eD J>ragtea "an Ill. tot
10d per lbo op, o".r het .ljl;emeen WUtlIl de
pnjsen on'l'erlloderd Beo dergelijke aapmer·
luug geldt ook de "eereumarkt, alw~ eeDe
uII,WliDg nn w.,nll waarIl" W&l.

I

DE OOUD AANDEELEN MARKT

COH1{j~;;.PONDENTI
Il J
o 12
1 9
o 17
112

,. 0 9
o 11
8 12
1 12
o 11
.. 0
1 16
1 5
1 2
8 0
1 17
, 6
3 Il
1 17
I J5
I 3
o 11
o 12

,.. 0 6
3 1,7
1 3
1 6
1 5
1 7
1 i
1 1
1 16
li Iii
o li
2 _0
o J7
o 12
1 2
2 ~
I 7
o 13
o 7
o 17
I 11
1 I)
3 (I

o 8
1 18
S 12
1 7
li 10
o 16
o 19

12 12
1 3
I 12
1 5
o 18
5 10

• , 2
o IS
12 0 0

[WIl 'TSLLU Ol'l'l .IJIT '-:~~~~~~:;l'.~'00& Da G&VOIl.L&l'l'IOJU•• 0
lJrGKZOlIID .. ITUJ[J[D KU..... IIlT 'I'•• lJ~:"
lUIORT WOaDu.-RKD.]

, BERGRIVIER

(Per T.Ugraaf I

ONDERSTEUNING VOOR KERKELIJ
EN PRIVATE S<llHOLEN

PRODOKTE~~ARKT TE KIMBERqEY

- I
De heeT Jame. Lawrenoe berlgt data 12

JuliJ Uit Kimbe-Ie; - I
MarktelI goed 'l'ooraen, boermeel 24/, tot

26/ -, 8el• mleliee 16/ -, gpraeDgd 14/ -I k.r
14/-, "oer 12/ -, ba"er 1;/- vr~ge ROil
urdappelpn 24/ -, lofdrIeur. 12/-, bote ...2/-,
elJerlu 1/6 N&ar nuohten IU groeotep ie
"rugri

Rlebeeke Kuteel, 11 den Redacteur

MI)lIbeer,-Met 'l'erbu!Dg
telegram TaD W.lhngton re brug te
bank jl;elueu Daar bstft meD eelle
de n.bIJbeld, gemakkAliJke doordnlten,
"oor eeo korte~ liJd onpUl&b!l. eo de
"oor bet '!'enoer 'l'&U produltten Ylln het
be<>IAdl.trlkt

HIer geen brllg, moel)ehJlte doord
deo gebeeleD "'lDter oup<aeabel eo
"fgeecb'ldeD vau OD. Spoorweglt
11&t.en .et dUllenpea leggen wIJn en
'"In én muddeo graall soudtlr een
V.o andere gn8'l'81I Yoor reiSIger., lU.'<ll' .....
ger., duorbreugen ".11 Yee ells
niet eeD. ge •• len F ..,81 Wellingtvlll
?OOr u.e wel""'rl, maar toch DIet teil
.au 00&1 brug DI Dwe z,l mlNCblen
plellUer ZIJD, de onze "oor Dood. V
delle lI.tlr IDgezeten.n bebbeD nrlll ....rrl
'00 ergenl d.1I te Vlee.cbbank
Doodsak@hJk II WIJ bldd.n u,
brug •• t "rede.

llNDEELENMARKT

JOHANNESBURO, 11 JULl1 -In di &aD.
deelellmerkt Wal er heden een kll!lne verhet~ng.
Naar OardDer Hoofdrit W&l"p.1 "ru, gen
16,. en 16. 6~ YOOr....nde ..len dIe nog k men
moolteo Er werden I OJ() "etkoobt !loob
22., Ka71 AJn tot 27. 6d gerHed, ,,!~gen.
een beweerde nllla "ond.1:. Naar ltlm"rleT
Rood. Wal "rug Dil de B~url tegen .4' ,
Aurora We.t ZI)n tot l:t. &'Pezeo , "oor "I,UDl
tod MaiD Reef" bood .en tot 30. , m&ar ~ater
daaldeo .&Ijten klelOlgb~ld Van Buffel.dooln
w.rdel1 1,000 tegen 201 "erkoobt. 1 I

HET WATERBERG DISTRIKT

D. '!>fm.IA oorreep'ond.t.t YaD d.1I Bul
lionIII een wekehjklOb6 fill~o .. elIID b del.
oourant t. LoodelI ,epuhhci'lerd, IObn)ft <lnder
datum ~OKei lutetl.dea bel "oJ,eDde ° I~r.nt
bo'l'eDgIDoelJld,dlltnkt :_u ik hoor dat e jpoe-
dl, II •• mogAhJkbeld nn len jfTooten oom
in land, ID betrekking mlt de Trao",. be
.taat FlllanClllra, geleid door manIleD r-l.
den h .. r Porget hebben la .tllte l.od ppge-
kocbt In h.t Waterb.rg DlItnkt, eeá I dlt-
t".t hetwelk, lodlen uwe Itlera ,"UeD ref1'1'rIlO
naar .IJne btlnen, OJl meer dan twee lll~ ge·
lesleo ,eIObre"en, ZIJ YID<leD!lullIG det Ik 1",oor
.ptlld hlb, dat het eea zoude &110waar~.eer
goud lI~ade ,,,,"oudeo worden. dan lO l1li ge·
deelte yatJ de Tr.nnaal Het IOblJot t d.
dag fan dit dlltnct 1111Dad,rt, Indien m p op
<le teekeoell kali afpall Er &llU alr .. dlrJl3eer
daD 4,OUO,OOOakker. In de b.,jnd.n 'I'In bet 8yn.
dikaat DI ,"nd II buociht en ontgollneo
door de.hadigtln, eo het wordt .... 'd ~t op
.. lie plaah UIl de NI)lttrOID nner, di" IDtlt
een blok nu aog senn andere plaataed ge-
koeht II, n)ke IpOAD 'l'&DIDIllenielI U)O ~o.
getroffm" Beo "aD de .araktenetil'&en "&Il het
Waterbt; dlltiïkt, waarop Ik nn t.'!'Orelll .. -
WHen Ii~b, J' dat het nJk lI ....n boeaobell eb
water, tit dat het dill _r roordeelig 11 ~r
bet hew.aea, en daartoe elltt gem.k aaobieJt.
De plaat .. _ nr._ wordt, nrtiaan
wlJ le Uil Tan he' blok '!'alliaobt, h.twel~ de
beer D. 0 d. Waal, LW vr nil aaobiad';rOO1'
pri .....t. flot.tie, ea 1I&ar bet ,elk Wil 10 .0-
nge DltpTI TerWelen hebben.

KAAPSTADSOHE EFFEK!TE~ EN ~
DEELEN BEURS E~ BELEGGI '0.
MllTSOlIAPPIJ

DR KOTZE EN " LIDItU.AT "

ian d.,. Redakteur.
MIIQbeer,-Dr Koh~ zal bet s.ker

deo ZI)U DohUe acbteD, OlD Zicb te .t
uo bet gescbrlJf "&D 'Lldw ... t" In
blad tall beden. AI. hIJ nHt "IJ.n
Dr Kof z6 w.. , dan zou bl) om zIJne
,.engbeld te b""redlgen Daar bet eeD of
Ktlrkerud.hd gegaaD ZIJD om de redeneD
Dr 1I0tsê s be.waar tegen de ordeDIng
Prop T.n WIlIr, te welen le komM, en
deu mboa 1 'I'&U b.tProleblCli woord door
"er aangehaald, uug .. t, 11 u Lidmaat'
Dlot dIS perIOOn om bet toe te pallen,
bet IS dllldehJlr, dat bl) bet DIet
biJ die, die deD leeraar kenurD, zullen
, lDslouahe." geell kracbt bebben.

, Lidmaat 0{ wil seker g",leld IUJOeli
booren dllt hiJ zoo "eel gedaan heeft
OpboU.~Dg :rao Bonn Kerk en
Kerk AI Slln ' energie" eD u oftici(,UI,nellll
heelt brm onget"'Jf.ta bl) eeo ..aer
een 8@1" 'ferwonen, IIOn.!er b.m SOU IlltD
'I'ID De Muller en de BO'l'llukerlt ell
'1'10D .. V.D H .. rdeD Ml HaDonntr .... t
ID d. li:ollaDdlOh •• n Engeleche bladeo te
gebad bebbeo.

Ik beD,'DII,
GIJ nur de Ooud.eld.n I N~mt eeD
.oorraad '1'111Or.molld'. Groot Afn
o.-,ee'lIIlddel. GI) _lt h.t oo ..... r
beVlDden. al. ter "oorkoming .n ,""

K 'mp .n .nden Beamett..li)ke
ollgl'makken, 1100&1.Verbit Bloed,

Olil-IKlhba,re DonI, Ver.oeloibeld, ell Z 'tIllW
UItpatIIng. Htlt werkt al. too'I'enJ

.. al"" 10 on. Iroplelcb klimaat. D. ua-
bel'ft 'l'oonl"" m Afnltaanaohe Wortelt,
de geneeIng "'11 de Groote A!nkaaotohe

DE TENTOONtiTELLINO VAN
WIJNEN •

Ve~koop'lIgen in ek Koopma~ur. op Do,
dag, II Jult; 1j!89

BIBCk Reef 7B 6d
UnIted M&1n268 ,27. 6d, 2&, 288

28a 8d
Wol'lDgham 1&, 3d
Kimberlel Roadl~' 6d.
Great Luey 58 3d
Hanketa 32.
Langlaagte E.t Block B 268 6d.
.May Coosolidated 278 tot 278 6d
EJ:chaDge Shar8f! la per aandeel premie.

--I
V.rkoopmgm on de KoopnwJLfbeur.

dag, 12 Jul,; 1889
MIUII Reet ~7s 6d tot 28. ~
Prince.et ~9t
St.eIJD8 E.taloe l5s 9d
HlIIlkete 34.s 6d tot 3óe
lIu Prees III
Gea Goeha 22. , 22s 6d tot123.
L.Ol1aacto E.tate Blok B ~ 9d
KaT Ooosohdete4 ~61 9d I
UDJled II&1DI SO.
)lOll' Kan 8111dioate U 'I.
SMakB~. 81aare1,II •

.raa, JL

Doovn -Een pertOOo, •• b D'l)Ofbl!ll
lO bet hoofd na 23 j •.., uur
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