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DE Ondergeteekende lIIalPubliek: doen Ver.
koopen,

60 Extra Vette Slagt- ~T. ~EORGEST:RAAT,
oasen, Biedel'l' het volgende te koop I4n:

fOI.w..c;"",,,l), I !Op Dingsdag, I Mei aanst. / ,', I WI~TERGOEDE~Elf. " . I

DmGSDAG, :ZUtLEN opgemelde Ossen publiekverkoobt Ulsters en
aanleg~ , worden aan Pilot en

KLAPMUTS STATIE Pakken,
, . • Broek @

Zij zuUen zeker preseet zijn.
, , J. H. FRANCKE. ',Jongens J
Paarl, 18 Apl'il 1883. W~nceys,

, WiJ. S. MARAIS & Co., Afsla~ers.

ST'ADS'RAAD.
·verjasaen, M:ans en Jongelingen
kin Bootjes, " ,,' ..
kin en Corduroy, Mans en Jongelingen :
in Doeskin en Corduroy, Mans en..Jongel~gen
en Zeemans Pakken ,.',

. .. ~; ",~~ -,

en Fancy Flanel, Sjaals. D..~m.~Baa.tle8 en Ulsters,
rde en Flanellen Hemden, Faricy Doeakins, Geruit, Kou-

'Vitte en Bruine Punjums, Hemdengoed, enz. '
-~----_. -~---,_. ---. . .

DE heer D.l C. DE WAAL ve~.zoekt om d~ stem
. en ~en ;Invloed va.n al ~n oude vrienden

die he~ In vroeger -ja.ren een zetel in den Stede-
lijken Ra.ad \l~zorgden.,

"De' heer I lo. C. de WAAL heeft persoonlijk·
groote belangen in de stad en zal indien hij ver-
kozen wordt,' izijn best "doen om van de stá.d te
maken wat zij moest zijn, als men, de zware -be-
lasting die nu .geheven wordt in aanmerking
neemt.

De heer :Q. C. de WAAL verlangt geen zetel
in den Raad om de belangen van een bijzondere
klasse der bevolking te bevorderen, maar zal zijn
best doen voor: al de belastingbetalers geZamen-
lijk, om de stald netj es en schoon te doen houden
en hUD de volle waarde VOOf' hun geld te be-
zorgen.

WELLINGTON .. choenen-Mans, Vrouwen, Jongelingen, Jongens en Meisjes
Effen-en Gelinieerd Foolscap, Briëvenpapisr, Enveloppes

Hekehingboeken, Pakpapier, euz. -. .' '

NAAIMACHINES.
70 E~tra Vette S,Ingtossell

ell Ko"ijell·
16 Goed Gedr'essecrde Ezels.

•ilson, en Wanzer, A.

dag, 24 dezer, ten 4
aan boord te gaan aan
lIi~t later Jail 3 uur Il.

Voor Vracht of PA
bij de Stoombootmae

OpMaandag, 30 April,
I

ZULLEN bovengemelde OSSEN, KOEIJ.l;N
eu EZELS Publiek worden Verkocht

n!t de !fA~KTKRAAL. Zij worden opgebragt
UIt den VrIjstaat door den "el bekenden TOit.
ganger. .

. t ,.

EEN OROOT EN VEIlSCHEIDEN ASSORTIMENT
Vertinde en Ga.lvanische W~ren, Messenwerk en Tlm.

, merma.nsgereedschap.. .

WIJN EN STERKE DRANK.
Uitlandsohe erries, Claret, Jenever, Schotsche en Iersche Whiskey, Fransche

Brand ijn, Gember Brandewijn, Lime Juice, Azijn; en Bass's Ale, ge·
bot' door Foster en Zonen. ' ".F. J. ROUX.

Wellington, 16 April 1883.

J. FRED. PENTZ & es, Afslagers. uritius Suiker, Witte en Bruine
Zeep en Parafine.

OLIEWAREN, ENZ.
, Gespleten Erwten, Saladeolie, Sard ijQtjes, Klapper. en Kaster-
'blikken, Oester, Atjar, Jam, Gecondenceerde Melk, Lekkers
· en Gerookte 'Haring, Stijfsel, Blaauwsel, Maizena, Havermeel,
. Macoaroni en Vermicelli, Kaneel, Vruchten en Groenten in
Libby's en St. Louis Beestenvleesch en Beschuiten.

. VERF, ENZ.
Geassorteerde Verf: Wit eh Rood Lood, Gekookte enRaauwe Olie, Terpentijn,

. Teer, Dougall's Schapenwasch, en Extract van Tabak. '
Manilla en esch Tou w
Wagen en '. , Wa.genrem.men en Ligters, Zwavel
IJzerdraa.d, Wen en met Haken, IJzeren Btanders.

TUIG· EN ZADELWERK.
· Tuig, in Bruin en Zwart Leder, "Collar" of Borstplaat
. Jockeyzadels. Toomen en Halters,.Dl'ijf. en Rijiweepen

Harmoniums,' VAN ZEER KO~TRAR8

STEM VOORNaar Engeland.en .u."WUILU ria ~adeira,.o Kon. Maalstoomboot

~ ~ C l~l~B J.:.:l ó':~a~~
~~-. voe eal als boven ver.

trekJten cp Woensd Mei,.te 12 u~i"lmid.
da~8. Passagiers. en aan boorj) te gaan
un de Oost kaai Al Dok), biot ~ater dan
IJ nul' v.m.

\"001' Vracht of
oij de Stoombootmaaësche

•

D E .W AA L,
IJAAND.AG, DEN 23STEN APRIL,

8 ! v.u, TOT 5 N.M.LOOPENDE Op de plaats VUURFONTgIN,
Distrikt Clanwilliam, VII!;R JO~GI<~

en STRUISVOGELS: één gemerkt 0 óp den
re..:terbout ; één even £00 gemerkt op den
li nkerbout ; ééu gemerkt RRop d-n regte'-
bout, en de laatste gemerkt R op den regter'
bout.

De Eiqenaae kan ze terug bekomen, mits
betalende de kosten deze .. Adverteotie. En.
indien gezegde vogels. Diet opgcêischt worden,
zei weken na dato deses, zullen ze publiek
worden verkocht, '

CASPEH G. J.,STEENKAMP. PATRO~EN, EN BUSKRUID.

...tr il' S'fELLENBOSOH.
'.~ , "I ZEER ZELDZAME KANS.

Muilezels! r Muilezels. .. PUBLIEKE VERKOOPING
50 Sterke Jonge ]Muilezels ,

te Koop bij Vaste en Losse Goederen.p. en H· !i>UCKITT.
KLAVERVALLEI,

GrOPnekloof.

~!?E
~cbtop
'a.Ie boven vertrekken nJ",mIT.IA'''''

.tadsche lading.
Voor Vracht of

bij de Stoomooo.JOwIUn.S()qH

t Londen eni Natal,Naar A~goal?aai,
, DE Kon. Maalst.OOmboot

RICAN, E. J. Gru,·
FLN, .R.,GeZllig'Yoei-der,van

_ E '. d verw8~ht op of om·
treut 23 dezer, ral "ert rekken na
ontlastillfl barer K lading. I

Voor V racht of zich
bij de Stoombootmaatscbh

Geweren,' Achterlaad Karabijnen, Musketten en In den Insolventen Boedel van J. J, G.
. VAN DER BIJL,

OPDINGSDAG, 1 MEI AANST.,
I. Het I~ostbaarErf:

Met de daaropst.aande Gebonwen, gelegen in
het meest aangenAam gedeelte van de ~tad in d.
Aleunderstraat, tegenover het Adderlq Plein,
bevatteude een groot en luchtig Woonboi8,
met 13 luchti~e vertrekken, voordeu Tan alle
gemakken. benevens Bnitenvertr ekken, Stallen
en' Wagenhnis, alsmede drie groot Pakhnizen,
waarin de Insolvenj. zijn Timm(>rmanll.,Wageu-
makers- en Smidsbeaig beden heeft gedresen,
alsook een grootcn Tuin, beplant met allerlei
Vruchtboomeu, met ,regt op de Private Water-
leiding. Het Eigenrlom is bijzonder geschil!:'
voor eene WijnbeLillheid, heeft Bergpla..te voor
eenige honderden Leggers Wijn, en kan met
weinige kosten anninerke,lijk vergroot worden.

II. Losse Goederen:
Bestaande nit liet gewone assortiment Hnia,

m, ubelen, Voor', Eet. <Ill Slaapkamer MeubeleD,
Glaa- en Aardewerk, Keukeugsreedschap, ena.

III:

ZULLEN opgemcldo Ezdl~ die sedert de
laatste twee jaren in de' Kolonie gegraasd

hebben, publiek verkocht t~rden aan

KLAPMUTS '~TATIE.
Zij rijn ,da aandachtvan ~ohpors wanI'!fig.

HE~l{Y MORKEL.
Paarl, 18 April 1883.. .

J. S. MARAIS & Co., Afslagers. t

DE VOLGENDE, SESSIE zal aanvangen op
~I A AND A G, 23 APRIL A.êNST.

De SeDaá'~ zal .dien morgen bijeenkomen ten
half la nre, om Studenten in te IIchrijven.

P. DANIEL HARN,
Secretaris ~an den Senaat.

RA. WOOD'S MAAIMACHINES.
. SHE GOEDEREN. i

I
g of Houten ?ittingen; Kisten, Karnen, Mieliedoppers,

"'Ul.1JV .. ~UO. Kagchels, Zoolleder. Cavendish en Gesneden T&b~k,
Schalen, Vleeschkasten, Klokken, Vogelkooijen, Broom's

...v"..~v .. r,Koelers, Katels van Draad, dito-Ledikanten, Watervnatj~s,
BOUWMATERIEEL. . !

Eerste

DE HEEl~De " Castle Mail M~a/lldJ;,appij.
I)E Stoombooten ve'itrek,ken van

Kaapstad naar ....~,UU':LI pm ~en .nderen
Din!(sdng, via M en Plymouth, te
Sint Helena en cion aanleggcnde op
bepaalde tusscbentjjdeu.
Mei l.-'-KIN f'A UNS

G~MONTOOM£RY WALKER,
Pr(J1rnre~rl Notaris'en TTants'Oorthezorger

S T.E L L E N n o S CH.

PUBLIEK~ VE~KOOPING
l :

VAN

\--"--

, Een groote hoeveelheid Timmermans-, Wagen-
makers- en Smidsgereedschap, 100 Klaarge-Klassei i~lelkvee, maakte Wagen. vn Karwielen, eenige half-

: i klaarl'emnakteWRgen8 en Karren. Een grooteOSSEN, PAAROEN, ENZ. hoeveelheid rellil gII, Speken, Tangen, NaTen,
__ " _ ~ . Bokslukken en \Vagenmakersbont.

DE Ondergeteekeude zal 'IZla, ng, ewone Jaar,/ Klaargemaa kte l ieuren, Schuifr~mC:D en Ta-
lijkscbe Verkooping ~den banden, ,fels, enz. .6 8ah~afbaDken, 12 'Sobroeven, ": ' R Blaasbalken, Draaibanken. enz "enz.OP VRIJ AG 27: DEZE Een rzroote boeveelheid IJzer, Kajaten en

, " 'ander IIOut.
.b:en groote vcrraad Sloten, Glasruiten, Behroe-

N S F 0 NT EIN ven, SJ:>ijkera in soorten, Olie,·Lijm, Beslag voor
" , •. '.. Doodkisten, enz., ene.

uten .ga(Ins 1:!6n t KUllsnner E'· d 1"k .
Station, VQiI,; In e IJ .

1 Paar eerst klasse, Schimrnel Ruins, 6 1 Kapkar op Veren, lOpen do., 1 Koerenz.,
jaren oud, 12 ij. eo Trekpaarden, ~oed~e. enz, en wat er meer leu Verkoop zal "ordeu
teeid, 2 Spa neo "I'rekosseu: en Koeijen, 40 aangeboden.
prachtige: Ko ije n, op Kalv+nt staande en 20
uitgezocbte aarzen, allen :van best melk. BI' d
gevend ras, 2 Hollandsche: en 1 Kerry Bul, on us za gegeven wor en.

• 100 Bokken en een aantal Varken8.
2 Kapkarren, 2 Open d).,,·.!2 Bokwapon s, 2

'I' " )'FRK()()!'/SI] t): IIFI;I.\'.\'1:;,\' /'flJiCIES OJlSpan Jukkeu en }::it Span Tnigen, III CC/:.
50 Mudden beste All Moeren tcl'

poting in Julij en August P. J. BOSMAN, P.W.zn.,
Karren zul)en bU 't Sta . zijn hij de aan, Eenig Cnrator.

komst Vlln den trein v " Kaapstad, toi I 8te..I,Ie.n_boos,cb, lf April 18R3.
vrij venoer "ac kooplus ~

P. A. i RINK, Jr., IHAB A'l·t JU I
_. J_. _J_. _H_OF_M_E._Y_R_&_+-J-' _A£_s_l_ag~~..:__,.,.' " l.n, NOR,
C01'llMERCIEELE ZEE. BRANDAS'I 88 Loopstra.at, Kaapstad,

SURANTIE-IlAA ll11u~u. i ',1A K J.: L A' A R IN STi-TISVEDEREN',
KAAPST 1\ WOL, VELLEN, GRAAN, ARAND"

LVI~IA.: Wl-JN eu,ALG~AH~r;Nr.; PIWUUKTEN.

• : L'e tIJ1·!J1:1IIdig.(l baf'uling i"lt ref'ko~ tt.
lleze AgeDtuor, j StruisvedtJ;lcn is miji~e Speci.oltt8tf.
den Beer J. C·I' i

neK~!Ie:oo:~·4.! IKuNTANTEN VOORGESCHOTEN OP :mnt
ell District' 1'&u PERCEEL,

.Prompte Aii'ekening.

Galvanisch Ge
Do. V

Gootwerk, en
Deuren.-En
Venst:err'amletl,
Schoortteen
Zolder- en

IJ zer, G, 7, 8, 9 en 10 voet;
TLE, ~apt. WIN'

BE~EN DMAKING.

AAN ...~Fl\milie en Vrien'den wordt bekend
gemaakt dat mijne gelief~e Eobtgenoote,

ALETTA GERTRUIDA, geb. D. VILLIERS,
Qoor deu dood van mijne zijde weggenomen is
op den 12den dezer, in ,deo ouderdom van 48
jaren, 3 maanden en Il dagen, na een lang
lijden. Haar heengaan was vrede met een kin.
,perlijk: geloof en Tast vertrouwen op haar Heer
eu' Zaligmaker.

Hoe zwaar ook dit onherstelbaar "erlies voor '
mij moge,wellen, zoo wil ik: zwijgon en aanbiddar,
en GoJ de cel' geven. Hij doet dát goed is in
Zijne oogen.

TLE, Kapt'l J. li.

, CASTLE, Kapt. M.

NDl!RSiONl '& MURlSON.
Agellten. ,---_ .. --- - -- _- --

DER BYL & ,CO
35, ST. GEORGESTRAAT.

I

VA
----~--------~--------,.~

!

STER VERGAnERI~NG I,
. AAN DE PAARL : I

.... " I

EREN EN ANDERE BELÁi\GHEBBEND
BBltEND1'4AIUNG AAN , AMlLIE &N

VRIENDEN. HETB
VEREE

WIJNBOUW,
gehouden.

van deu PÁ.ARLSCH'EN TAK der BOIERENBESCHERM
!GING noodigt bij de ze uit, al degenen die belll.ng hebben bij
'bijwoning van eeue PUBLIEKE V.lj:RGADERING te :

J. J. DE VILLIERS.
Noordhoek, 17 Ap"it 188a.

100

, ' i

30 dezer,
_j".,,;' !

paplie* doen,
Paarlsoba !Markt·
I Val~'keD.. De

'h~lf 11'1 ure

OVERLEDEN,-Aan hare woning te Wor·
Cf'ster, op Zoturdag,. deu 140den dezer,

na een lalJgdurig en smartvol lijden, ~OPHIA
JanANNA VANDIR lf ERWE, oudste Dochter val\
"ijlen den Heel' WlLLEM VAN DER .MERWE en
:Mej. CHBJ5T1NAELIZABETHl:l UGO.

Oe gez. Broederl, en Zosters.
.W oroester, A pril 1883.

OP WENSDAG, 2 MEI AA.NB~ . \ .
's Morgens' onl.10 uur,

ZAAL alhier, ten einde in overweging te·nemen de wenschelijk
om . DBELHEBl3ERS der PAARLSCHE WIJNMAATSCHAPPIJ
verstaan, over aan~erke.li~k vel grooten van het Kapitaal "aD gezegde Maa:tscbft ..
en· gevolgelijk . o:t~reld'.'~g van haren handpl,-of zoodanige androre plan
beramen als erhJk zIJn kunnen voor de belangen van' den WIJN

.' Alle ""'~"JI(:S:"'~Ilt:!UUltHl, z.oowel nn.dit al5 van de omliggende ;Distrikten,
,erwacbt: tegen te zijn. ". " ' ,

Op lad van. bet fiestnur,
I. J. MARAIS D.ZOON,

Secretaris.

UIT -een leven van l,ijden naar bare ru~t
verhuisd, in den nacht van 3 li pril,

ons teedergt'liefd nocbtertj(', CATH~RINA
JOHANNA, in den ouderdom van twee Jaren
en zeven maanden.

, D. S. DU TOIT.
R. C. DU '!'Ol'r.

Geb.' Rousseau.
Moat.gD; 1'ZApril1883.

u 'H1TERM'E'IEworJI
vroeger in de

TnUTBR, nu Ilej;('even ill
WEGK, die !lU de
der Maatéch8ppij in het
C'alviui4 iB.

72
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KAPITAAL, &38,000. '

; .~

I:'u,~u~,~a!lóhllp. gedateerd ,I OCIO'-
OD'l!"l'mHIIl"IY61g'eJla d~,ba.i,

o~lráplrqn"elijke Aete.gedateerd:t~

Vl
GELEGEN IN HET DIB.BItTBUILBN :

dele Heer I.H. HOFMBUIL,
. Vooraitter; ",

Ot! Wel. le Hn., De Wel-Edele H:ït
W. Hl NiGR,LLO, J. P.Roux, MD.
J. O. I I.P.ij.VAN DIILPO.KL

,

ISTRII{_T FRASERBURG.
'ATlUliniAG;--C-i9MEI 1883,

De,s VoormidJags om 11 uur,
ZAL ten taan ~an lden R~~~le~ Ma~istraat, a,ls Speciaal Com~issaris ':'11 h,et'

Hoog .der] Kolonie, ten zijnen Kantore te FRA.SERBURG, m een
regtsgeding ill, qURATOltEN van da ONDERL[NGE LEVENSVFlR-
Z!4;K t<;RING M A'l'SCHAl'~IJ(MuTUAL), Eisohcrs,en WILLIAM: LA WSON KINGO~,
Verweerder, stel ig san dën ~eestbiedende zelve worden verkocht:- , ,

OP

I

PERCEEL, Ko. ,J...LZe1cer stuk Grond in eenwigdurendtJ Erfpacht, bekend ala
KARREEBOOl\ PUTS; V~IJkornetschap r.arreeka en, Hbenoster R~!,ie~eo, zijnde
Perceel No. I, ,groo~ Ili'764 Morgen eu 2,i,3 Viel kante Roeden; besproeid door één
goede Fontein. i i

PERCEEL 2.-ZekJ. stuk Grond in eeuwigdu-ende Erfpacht, genaamd ELIAS
LEEGT~~, Veld hap ~arreelca en Rhenoster Hivieren, sijnde Ptlrceol No. J ,'98,
groot 10,70 ~ Jrg,JU e~ 5 iVierk,tnt'3 Roeden; besproeid door een grooten, Dam op de
plek: zelve. Een i:en~o PLAATS voor bet weideu van Scbapen en Horenvee.

l::: i ~ L

:'orden lterk .llobeyoJen aaa
die lijdea aan ~oeet, Verkoadheid,

Hel Recept, ill den beer EUM
dea Wel"Ed. heer A.8lLL~.G,

Presidens '1'&0 bet Lon-
eD met 100 goed geyolg
de Artilltell ... a de Teraobil.

l'l~I~lInl"t1.nl'l:reD in Louden.-Prij. le. 6.1.
trail ko voor' 20 poetaegele, bij

" .Ap 0 th et 11 WATERKANT.

oa.AARDI:K VAli'v.£aK.Oo.:rIlG.
J.-De ml'oPAt~hlli>(jfmd!ezalkooper zijn met inacbtneming van den leserveprijs v~tge.,

.teld bij regu 11'3 vad het Hof ; en bij geschil omtrent een bod, zal het perceel op
nien w worden 'Id.' 1 , 'A pril

2.-De zal aan d~n'Opperbaljnw twee per oent Gonvernemsnts- en Vendn-
regten en 21 verkoppv6orwaarden betalen, alsook" per cent Trl\naportregteo, de
kosten van kte] en 'Hypotheekzegels, mitsgadors al zoodl\nige andere kosten,
ais tot de vo van ~et TraDsport mogen noodig zijn. ,

3.-De moét beteald wo:deri in drie gelijke termijnen, ten kuntore van 'den
OpperbaljDw in ibin9pn vier, twaalf en vier-en-twintig manntlen respektirelijk,
van af deu dag Ver~oop~ng, tesamen met interest daarop togen Z £<.;Sper cent,
per jaar. I ; ;

1.-0nmid lijk n~at het Eigendom als Verkocht gedeltlareerd i!!,zal de Koepee of
Mn den Speci Comm~sari~ de geheele koopsom betalen met en benevens ,2 p. ct. Gou. <

vemetnents, en , endurf'gten en 2 l s. Toor Terkoopvourwaat den of anders twee Borgen
stellen ten van oen ~peciaJen Commissaris, en die tezamen met den Kooper de
V zullfn tQekenen en zich zullen verbinden als borgen Toor he~ be-
. hoorlijk betalen Koopsom 'op bovengemelde wijze; bii gebreke waarvan bet Eigen-
dom andermaal ' verkoop zal; worden opgeveild op kosten eu risiko vaa den nalatige.

5,-Bij 'ng van derr oersten termijn der koopsom zBI den Koeper in
behoorlijken Transport 'tan het Eigendom gegeven worden, bij het passeren waar~
van de Koeper nd 71a1 geve'n waarbij bet gekochte speciaal wordt 'gehypot~keel'd
voor de )'~bt der imetJinterest. .' , ... i 1._Jl"lwllllla'D,

6.-Hot Ei word~ Verkocht ais voorgesteld in de Eigendomsbewijzen en op
'de' Kaart, en de IluW houdt zich niet aansprakelijk voor eenigerlei tekort dat .na-
derhand moge te bestaan,terwijl hij afstand doet van al wat er te veel moge zijII.
Het Ei~endom ook.Verkocht met inllcbtneming van de servituten, die in de Tran ..
portakte zijn. ,

7 sal onmiddellijk asnYaard worden en van af den dRg der Vedcoo.
risiko, verlies of voordeel van den Kooper zijn. lIet Eigendom

l?ell8l'Ilreerd worden voo~ een bedrag gelijkstaande aan de onbetaalde koopeom.

JAMES M. CltOSBY,Opperbaljnw.

R Il 0 0 .'·1 N Q ~ N.

"

'Het Volksblad kan maar niet inzien dat
de Regering beeft geLOndigd in veeband
met de' Tembulandscbe trekboeren. Het
wil zelCs.niet geleoven dat het deze zelfde
Regering is, die den heer Z~lie in het
distrikt George van het door hem geeecu-
peerd stokje gronds verdreef om plaatS te»
maken voor een immigrant. alaof het. niet
de tegenwoordige Minister Toor Klioon.
landen" 48 heer Merriman, en niemand
anders dan de heer Mert'irnll'l was, di~ den
ouden rrijsaard dwong om henen te ~D.

en alsof bet niet dese zelfde heer 'Merrtman

"

..
.. . d. Wa~kraal. afd. Swelled.m,

plUWD, in dell il'lOly. boedel 'faD R.
M. 0, Eka~D,-W. H. F. Kleijn, Af.
~t)r. '

~",,)"',-, Nejl'Olie en KruideDierswaren,
ill8lll•. boedel YaO 8. &-nlbal,

J. ijofml',r &; ZOOD, Af.lajfClf•.
eIIlDln"". Vaet. en Loegoed Ya" M. L.
..,ml'D.- ... F. Pentl &; 00., Al.lagen.

H.--t'II'lUetrnUril , ten oYerataan nD den Reei-
MAgistraaf, de plaatseD Karre&-

boom . Pall en Eli.. Laagte.

s. Ni. P_ONDER, ..

"
, "DE" ..

r van Struisvederen,
' I

ters ~halUbers, 'Adderleystraat,
tAAPS1'AD,

GEDOOPT.
Ned; GereI. Kerk"op WoeDad~,

deo WelEerw. Heer A. U. Luekh.ft",
den. tieer HeDry WitlOo, 'met II&1II1
Oh,iltiau.

GETROUWD.
Bpet'ial~Licen~).

UUII{IIU'av. 17 April; ten huils YAO en door ~en
A. D. Loek boft", de heer JObllOOM

Olet Y. Heller .Magda-
Koopt geheele jaar door en

Marktprijzen.
geeft de

GEO GE _FINDLA Y & co.,
I

lIEBBE¥ ONLANGS ONTVANGEN:

E IJZER,-~Iatt.f., Ronde en Ovale ,Staven, Hoekijzer, Hoepels, Blad.

~~'''~\J~'NISCH nÁKIJZER, - 8 ,tot 10 voet, Galvanisch Gootwerk
HeI7111rlnllncn:, en z.' ; , , '

STE~NKOOL EN' HOUT,-Sttijkijzer.kagcbels, Kookkagohels,hels.' I
~ .

U'--V"v tot 2,000 lb., Toonbank Schalen, Familie Schs-

s ,

'l

J
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,GRAVEN;!
------~~--~--~~~~.~----• "'i"

BLINDEN.DE QNDERGETEEKE'NDBN
cj RAVEN. zoonla nia~o~d. Shamrock & Vin~l~rd.
~CHOPPJ<JN. met rance' en vierkanten punten, en .M
13o't'el'lgemeJdeworden gedárendo h~t ontschepen
LEDIKANTEN, ASSEN •.YEEREN, VERF eli
Gebroedera MANDER'S BEROEMD}!) VERNI8S,
Galvanisch DAKIJZER VORSTEN, GOTEN, PIJ
HEININGDRAAD, RlI~ soorten mét toebehooren.
IJZf<:R, Staaf en Boa in Scrap en StaffordShire.

DE INflIGTING TE WOR CES TER
beantwoordt uitnemend au verdient aller

onderateu~iDg •
. Termen ,:oor Onderwijs en Logiea £40. Voor
Onbemiddelde Ouders minder. ,

Bijdragen wordt'D met dank ont't'&~ doo!'.
den TRBBORIBR, nl. A. O. LUOlUlor,
ltaapltacl, en nade ... inlichting 't'olgurne Ire:
gé't'eo d~r:.den Heer le de' LAB4T, Hoofd.
onderwi.Jittr of door den ODdergeteekende,

WILLIAM MURRAY.

III den IDs~lfellten' van :lICOL1!S
Seol' I vali Ilcx.'ivier.

UN

STR UISVE

DE ONOERGETEEKENDf ZAL PUBLIEK DO~~ VERKOOPEN
OP DE PLAATS. 1 i i
. : i !

i· . . I !BEXRIVIEa,
OPVRIJDAG EN Z~TURDAG, 27 EN!28 DEZER

I , • ., SGHUTIEESTERS EN ANDEREN.TEl:0 URE V.M., : l
De volgende Vaste Goederen Leven de' B a.v e Boer- WTI'GO ELOOPEN, ~Iln de Pa.ata ." ~AAR.
. •• ". i I' DJl:NEILAND. Kaaptlcb 1l1stnot!_opr , . denlgereedscha.p, HUlSraad, enz" ~nZe, Diugsdag. 27'Maart l88S, TWEE PAARDEN:
. -VASTGOED! ' eenBLAAUWSCBIllMELMERRIE,omtrentE'REN', ., .. ., ·i 6jaren oud, eo een VOS RUIN, met witten bl.

.' . . .' ...•. I. EEN ~UIS EN ERF gelegen in het Dorp CLANWIT.J!LTjAM. met het front ea. wit.te IWhterpooten, omt,~Dt 8 j~ren. oud;
Daar den Publieken PIeiD. Het Huis bevat versoheidene Kamers Keuken en Stal; beeft belde met hlllt'6I'11; laatst gezien nabij VllI88l'1-
een goed stuk TuingroDd annex met den sterken dorps-stroom e~Óvet loopende. ~ok. ~en. Yerondel'lltelt dat zij geleepee lijn

, - . : , , In de nghng van Malmesbnry.
LEV B Di D E H A VE: i Heeren Schutmeestel'l en anderen bij "'it

' ,. . . i zij mogen komen aan loopeu, gelie't'8n daarnQ
1, Purd, 1 Mf:'rrie en J Muilezel; 65 stuks Hoornvee, 2 Opreg~ga,teelde Bullen (Hol- keDDis te geven M.n den beer PIETt.;'R d.

landscbe) 300 Bokken, 20'Varkens. ~f f VILLIERS, PAAR.OENEILA:m. ofM.n dell
1 heel' J. H. DRYER. ZUID AFRI!\AAN.BOB R DER IJ G g REE DSC HAP: SCB!,; ASSOCIATIE, KerkpIeiD, Kaapat.ad,

. I W Tt, '(b" .,) I 0 !N: B kIdoor wien alle billijke kosten zullen betaaldagen op veeren . IJoa nieuw , p9n Kar op Vef'lren, 1. i~uwe 0 wageD, worden.
, Scbotsobe Kar; I Stel Goede Tuigen en een aanral Zwingels, 2 Eo~el.voor -Ploegen, 1
IJ~eren Hark, Komplete Tuig. Voor Osaen, 800 Zakken Kaf. Alle soërten Boerderij- en KlIllpstad, den 2deD April, 1883_. _
TnlDgereedacbap. '. "
, 2 Braodewijnketels, 15 b!llf-legger Vaten, 10 groote Balies,! I~ belf-aam Vaten,

Trecbterfll, Emmers, enz. ';,
18 Leggers nitsteken(leri WijD, 3 half amen Azijq,
5" " Brandewijn., .

HUrI8RAAD:

Wlnterloederen, Dekens, I'lanel, T1LD1De:ra.11IC4te4L
lelDaakte ....1.e.a.l'eJ~- Wor c " I' ter,

i Maart 1883.EENVOUDI
BESTE VOOR
WERK.

PRIJS
£5

E, GOEDKOOPSTE eo
E S{>OH'l'\EN NAAI- IJ~ER.EN' BRANDKASTEN, eene ~te verIIqbeiden tepn seer'lage prijzeD'.

.ALGMIEENE I~ZI!iR.en MANCHESTER GO;ISDE.R , altijd yoorhaoden bij

L~H,TWENTYM N & co.
KENNISGEVING

'AF

o~tTEiKOOPEN,
~IJ n}l;N PRIJS FREDEltICI( N.' S

KOO~ER VAN
Is !gereedde Hoogste Marktprij

. alle Soorten van .

MET HET R
ZONDER DAT ER
GEVOEGD WOR

ALLE TOEBE
CBINE, OLIE, E
RAAD.

NAALDEN, ]0 R [s.
i

ZIJDE, GAREN DRA!D, DE GOED-
KOOPSTE. IN OLON1K :
. ALL!!: SOORT N l\1~CBINES GE-I'

RBPAREERD or N RUIL GENOM~N.
NAAIWERK HET M-AG4ZIJN GE-

DAA.N.· ' ..

OE SINCER FAB IE.K MiAAT~CHAPPIJ,
EENIG MAKt<.R.!

TAKKAKTO IN 'OJ3' KOLONIE
22 Groen Kaapstad.
19 Port> Elizabeth.

REN TOT DE MA.
AL'fIJD ;JN VOOR-

KENNISGJ1JVING.

OE Ondergeteekendeo lilO Verhuisd met
hunne Kantoren ran No. 90 Loopatraat,

oaar 46 en 48 Hoatstl'aat, alwaar .zij Wijn eo
Brandewijn van-de Hoeren Koepen.

J. S. O. BRIN K & Co.

GROOTE BEZEN

. . Eet-, Tbee- e~ andere Tafels,! AmeriléaaRsche Houten Stople~; en Stoelen met
&lttlDgen Tan RottlDg, Kleederkl\8t~n en Latafell!l, Kleed. en 'V/\~chtnfels, Spiegels,
IJ zeren Le?ikanten, IJzeren. en. Houten Katels, een groo.te\ b1VEjelheid Beddegoed,
Sofa. en Leunstoelen, Mabonlbouteui Buffet en Ta.fels, verzIlverde ën andere Schenk-
bladen, Azijn-stellen, Lampen~ een ~roote versoheidenheid Glas~ eh Aardewerk en
Messenwerk van alle soorten, enz., ens. i

I l

KEU KEN B BIN0 0 DIG D HE D ElN:
Als Koókpotten, Sauspannen, B~dpannen, Roosters, Ketels; 1: Paraffine Kagohel

enz., enz., en' vele andere artikelen 'te veel om te melden. '!
. ';

KOOPERS ZULLEN _VAN V~RVRRSCHINCEN WORDEN !VOORZIEN,
CllAS. M. FRYER,

KfUlpstad, 4-6 Houlstraat,
28 Dec. 1882.

,.'
.Men ve1·t·oeg6 .

toor,
J'A~LES

ln elke Stad en
de Kolonie. NATAL

den V~IJSTAAT.
BRKN.

,.

aan het lloofdkan-
aapstad. '
NTO~.~

STATIONS.

TKRUG. '; 1 IJ I 3

-Ve-rtre-k-B-eR-~ort 1- l'om. -f-
Letjeeboscb : 8.10
Uitkijk - - i - II

Fl'ft8erbm,rweg - I - I 9.20
Prina Albertwejl -I - 110.25
Bloedrivier (baltplaall) 1 - I II

. Aank. Grootloiltein i11.40
Vertrek do. I iI1.66
Bufl'el.rivier i - i U)8.111

Auk. Matjesfointein - i 1.66
Vertrek do, : - I' 2.0
Oon8tabel- l , 2.60

Allnk. Toawerl rier I ~.36
Vertrek do. 3.55 •
Triangle ,.' - 4.40
Hexrivier Oo8t 5.60
Hexrivier ,< - 6.10

Aflnk. Worcester 6.60
Vertrek do..: • 7.80

Goudiniweg 7.52
Breederivier 8.20

. Oereeweg , 8.42
, Tulbaghweg 9.9
Piketbenrwei - ,9.22
Hermou - s.m, ! 9.66 P.1lI~
Wellington Il 10 i10.48 2.6
Ladygreybrug 6.28 ,11.3 I 2.23
Pa&rl- - 6.37 '11.10 I 2.32
Klapmuts - - 6.68 111.27, J 2.64
MuJdernlei .tunct. - I 7.11! - 3.7
Kraaifontein - -, - I - I -
Stellenbosch. - , 7.30,' - '3.26
Boslll&n', OroYing • I II _ I (J

Vredenburg -I' 7.46 I ' 3.39
Lynedoch • 7.53 : 1 3,48
&rsteri.ier - 8.5 i - I 3.57
Kuil.rivier - I 8.25 ! p.m. I U
Durbanweg - ! 8.40 '12.15 I 4.17)
Zoutrivier -/9.7 :12.48 1-U2I
Pflp8ndorp - - 9.J3' - ,4.45
A.llk. Kaapstad •. 9.17 11,2.60 i (.M

liIALidSBUiY TIïfiJJi...

V6RDER: I

.'GOEDKOOP IJZE*'
rLAA.T-~ BAND- en l:iTAAFIJZER, van .JOs. tot 12s. ~r bo,d~rd:pond.

. '. GEBJlS. STEPJl4N,
Kaapstad, 19 Maart 1883.

86. :8reeatraat.
HKKM

Vertrek Durban,reg. -
JJ Kraaifolltein -
.. Klipheunl -
, Kil[abaakraal.

, .. A bbots. •• le - -
Aankomst te j!almeebttr:y-

"III. I ,.111
lUO, (,25
9.10 I' 4.64
942 6.26
10.15' 6.69
II I cl

-, 10.60 16.3ól~

.~ E T

"PAARUCK DISTRICT ADVERTENTlËBLAD"
WORDT lEDEREN WOENSDAG en ZAlTURDAG i MORGEN TKBl;G. , a.m. ; ~.III.

. gepubliceerd en met de meeste zorg G rat i 8 1 a.n de Huizen c~ert:k ~b\:::17- :: 6~15 ; .~
en. nder Buitenlieden verspreid, zoowel aan de Paarl en te WieUington als. in "KRlabukraal _ A.5O I 2.31
de Omliggende Districten." ,! • ; lt Klipbeu'fel - -: i.26 , 3.8

I B d b d d . k Ad Jl K nIIlif<iotein , 8.4 i 3.48Jet la ie t dus buitengewoon voor eehge .ansen ~n ivoor ver- A.nlcomst Durbanweg ., 8.25 '.10
teerd ere, terwiil de termen voor Ad.v•.rtenties zeer billijk zijn: ~.erste maal.28. Lsr W.L.-Waar de letter II voorkomt tegeo-

ol d rd h lf!' onr een Station, houdt d. vein &lIeen op allper duim ~nkele ~ol?m, ubbele kolom 4s. per duim; ve er liL :;priJ8.· er paa8llgierein Qt ui~den t.in -.riUen p.D.
. 'S\:eclale schikkin ..ge.n wor.den gewaakt voo.r gr.oote..en 8~n~e Adverten- lie puBllgilll1l naar of 1'IInM&lm8lbary llleetel!
ti d b d h d h b· 1&11'd, DurbanW'ef JGIletie nu treiD 't'erwillel.es- oor ver ere . ijeon ef e en vervoege men ZIC IJ i i . ~~~~~=~~=~=~~~

p. F' DU TOIT & Co., ! ! O.drta/ff II" Rofm'!lr 4" Begf£1' !ve. ) )
Drukkers en Uitgev~nt»Paarl. 'l!Qlk.elmaa' Kuptad

1 ;
i i
I !iii_...,..._i""" ........-"""""........_-~-------- __ ....... ,_;~ .......~ _ _... _._ ..... ___;_j,~_---,-----~-J-.....:_,_.""-J~~.#'<.:'"~, ...._..;~b._""....'"-.""~ .•"{...6:~'" .~~ ....~..,.""l..;.~:;,.-.;.t ..,i...........

ter Aflevering
M. L. BENSU

Kasteel-straat.

ereed.
& CO.
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BIJYomSEL TOT DE
I tW" lede.. al
OOIIgret dat te
gebonden.

Worc~.ter, den 2Oar.eo Aprill883.
.Aml dm lUdnkteur van de " ZtUd Afrikamt.."

WlUU'de IlOl'r,- Volgent b8t geyoelell .IA M.

f!1'OOUI mMrderlield ""e. Brandewllubela.tio_lf onder
de te,(8lJwovrdljfl omstaDd~beld oOYenaiJdehjk.
AI. de W1jDbofIr of liJD produkt dAn most ~ .. t
worden, "ti Ik ttaehten een plan Mn iie hand UK'"
"pn dat mindee g~baat IIJDde bA""r .1 wlrll'~D, m"r
hl inbl'8Djren I!l1 minder IUIn Inyorderi'lr .. I kOltfIl
dan de srebllte ApelJna. BeIlIt 'den 'WIJnltok 1.lye,
% 'Jr voor lO. p rr duisend, NIemAnd bn d9~ be-
Illelinlf on~.lh.l, ook UIet de boer dil romJll8"
mMkt of lIablJ een goede markt voor IIJne druieen
is, Er 13 Yeel tel:~jrgen ten voord6l.l1~ van de ..
heilIIting en ....0 nAdeeie Yan den IcciJD8, doch Mr
Ik verder Ir" wir Ik de ge.oelene nn andeND hier-
0~8r hocree.

m.tAreo 'fóodeD de llllute WoHI",nnlOD
bl!rIlt-bijeenkomst d .. r Zuid·AlrikaaJ)ICbe
plaat&. Het weder 1''' 100 llUne&i,
lijk koel I!II met ... 0 ""olkte lucht.
Wil' seer groot, en al1H IIlp bijlooder goed al.

De eerete NI) "la
"DI Landbouw Beker," "aarde ~'](), door

deD >VIII·Ed. Ileer Gbul .. Barry teD
1I'",,,"en, met £70 door de Turf Otiib ~~.YIII1.
trH £15; H.F. Voor all. lw_ eli driejarige
den. TweejArige, 7 s,. 8Ib>; DriejP,ige, 9 .t.
mid. EeD winllur op dell eeretell dag (
Be .. ra Ditlf"looderd) 7 lb. t'XUI te drageo. De
ker 'bet eageDdolb nft eellig pel'lOOn && worden
hem tWtle acbleroMIII Tolgende iar,'D met
6oraa.fol. djn eigend'lm, ltewonO'en bt'elt.

Wlanoo! de 'falgeDd. purdeD waren
echrenn:
J. F"are·,Fou,. ofT~",p,. I

A lport &; Breda'. /!Jil' Herculll.
An.l ..y'. Marmolt4
J A. li'''UN'. 1+ee PtW
J. S. de Wet', J",ni'M.
D. J. KlJn ..'. Saladi".
Alexander ~an dilr Byl'. AdDtfttv,.w.
AIJlC.lft &; Breda'l BurMa.
M Melclr'. Ptt,""
~ltt minder dM ~ier paarden wIrden TJUK"!GII1'f I.N LUc.HrSP001l1UGBN IN ]fEW-YOU.

ren terUIlII'''trok'k -n, nam: l-ree Pa", VMr eenijfên tijd i. nn de Ihnd Ylln deo hee,
Bv.rtka eD PHre6#. Four of Trurnpl nam Edouud de Laulllle een "er~ ,,~beneD oyer d.
de e..rlt~ pl".te ID, en BI,. Hwcula de Vllrdeoigde StAten "an Nnord AmerikA, w>IAnn under
lle,""ld purd "on met eeD lengte, Sir IIlIderen hilt ~ollf.llde .l'oorknmt ovrr de tramwei!'lln,
bield de twe8de plaate en Marmotte Dam e welke in New-York lijn aangelegd, 'eo dat ..enig@ b,.-
in. De llUIII!t8linil -AdmmtuNlr wae e~n lAnllriike b IChou"ingen o'~r d~t hf; aitstek actueele
Vlerdo. Tlld 1 m. 51 I8C. ood~rw ..rp b8Tat. '

De tW..ede ,m "18 Ne". Y"rk bestMt uit een l!.00f An Uit een IAlfer
"DtI G oen punuche Stakl'8,~ Ylln £103. Q'tIlegen gedeelte, en bdide lIiJn ~t 'lk1lAr door nll@r-

bIllye mijl, Entreë £li; H.F. Gewi!ft naar lei middelfIn 'fan jlemeenscbA tierb1nden, eli bilt
dom. IlIge~oerde purddg geen boete te dragen. .preekt wel nn .~If,dat ondil!r lIeze 'e tram. een
"innIllIf mlOt lijD8 engagem!!nteD nl dr-n "edren alltlreer.te plut. bekleeden. .Il '~I!ndi~n nDdt men
pubhtl)re niling ,oor £200 te wOrdlD er. l%all bekend ja, een untal1loo.lenaamde lucht-
Iedi-n in!f8!'Cbreven om 'fonr £160 te lpoorwdll'en, DAm Ii)k 'pnor.",::rEln. aie ni"r oyer d-n
"nebl, [) lb. t08jlt"ItMn; Y'IOr £100, 10 lb.; bejl'anen grond gEl@gd lijn, mal\rlWltlr bo~enbou. op
£75, 14 Ib; "oor £50, 20 lb. • .teen80 ol ijleren Plluen rUilt, IO'ldltt zil het gllwone

V oor desen ren W"rdD de ,ole'end'! p'lllrdeD y"rke ..r over straat alecbtsletlr "l!lmJr hinderen ID
ecbrenn: • New.York beeft DIen twee cetrgotien fAn Itrllten :

T.O'Rrien'l Bluuttlflt. 1 nebUf. eo street.. Elke .. p.nu~ hffft ~D trlm"ell
M. Me'ck'8 AnN, . 2 I DIet dubbel lIpoor, en bijna e~kp ~Iree' er een met
Anl'I'lY" Bn"'" Lon.... 3 I enk ..l -poor. III ItAdl.lddeeltsn '''lat roeerdel'tl hjnen
T. UplDjlton'. F,er!! GOI.. zlmeokoqJen en wllar de noodi$"d J!ulmt. ontbr ..ekt,
T. [.;OU,,'8 Lara, .iet men niet eBen een 161 of I 'Yflntallram"aIl'IlDI
J. A. 'an df'r BY!'I Defence, albi' iri beide rigti g.n op tltm li th YOli"n. In de
J. A. no der flyI'8 Harknwa!!. annuel heeft me', m~eetel groo~ "'1I;ene yoor t"el!

p""rdell; in de .kleiDere, waarl hel tram verkeer, (lt
Votn d"le purden w ..rden geecbrapt ~ó6r dllo lilly"r ge • ..gd bet !l'ebl'uik dllt van d~ lrama gemIllIkt

Fltnl &011, Lara ~O Harknway, Dit Wil. Mn wordt niet 100 druk II, be ..ft men 'wagens m-t 4en
II,.ce· ren tueacben BIu.utOfle en AM, en rd 0 '
eeral .... melde !l'ewonnen m ..t een kOf' Britilla pu. p.te traml hef tt men Fee;. eon'tfucteur. ot

,.- _'-' 8Olltroleura; de directien hebb-n "udelijk een mBd ..1
Wil. derd ... Tol digt bi) den "illpaA ~"I A,_ bedlIcht, " .. rdoor b.! mogelijk l"e~ bet londer die
ll~t ".Ionend" pAard werd na den ren lngekocbt IbPambten te kannen dORn. flit !illeft meD op de
dim t'll{ena"r •• If ,oor £307, Dd reo duurde 2 yolietlnde wijle Yet.krejren : T,

M~ lee I d Vooreere' ie er Ile~n Ilcbt-rhJlljlonlen lijn du.rvall
Ih~rop YO Il e .. I hl d t t db' b'
I !'IJ r II d' " £300 EI!! • l'e 8 e "ee re fin VAn et trllPIII oYerjre e~en,

£.::.. leT ptro~ lItIIn I"n lhc~P, UD 29 M re t .erder ja, er ill een boek, diltt DIJ clen ko@tsler,,, ..n
,",v. .1111 ml) 811. DSC rJjflnjlen op - Mr bakje Jr.plll"ut, w""rin dAn reialJler yel Z ,cbt word I

1883 gee'ot.m. Ge"ig~n op 4 April 1883 bek ...~d te Itorten Wilt bij voor fiJIl rit beklen mo~t Dit
lI'''mllAkt. n F IDdi.,n ap ot "óór 13 April v..rkIOUlr? J".drMjI't bilna op IIl1e liJQAn Sldoliaf cent!! (2! I.)
Dd "IDnMr van de Koopmillllb"al'll 7 lb. pxtra te Ret jlellilukje doet Aen scbeU-t~tl wt!8rkhnke, ter-
drllSlen. wijl bet in bet bRlrje valt, en lIit ~M18te II geh ..el KII\Il8~()ojlderlYler, 17 Aprlll88i •

lJe voll{ende vier p!ll\rdell waren ,oor delen rt!'.D nn ,clae yerVAardigd, waardoor dl! ProAtsler In ItlLllt Ann dm Redakteu,..
illjleechre~en: wordt I!'esleld te lion of d- rel.i;ler het voldo~nJe\V G A d 'Ol D····· 1 r 1\1Ijllbeer.-Het lAl nJllt 1110" m~er Quren ~oor-n dr!)ft d I"erry .....,. bedrllll' in' bet hIIkJA g8lt .rt bee(t. &On IIlIll8eplalrt ,.,

T O'flrJ~'I'~ Bluel/;ulle ... 2 blljl't dt'elt den r. i,ill'erl Lede, d!lt ~A Iro!'telt.r ,ollr dAt oDe Pllrillment w, er verif"d@rt, tin IO()flI. Ilr !loorP D_ I ' Lord'f, 1 3 ui er oDtl~r l\!lderllo ook weder een "erandenn ...• LJl,1Ay I "arc".... lien 11 nn k'ein geld, lond"t dk gfllJltuk, bened~n d •J K d' Ril va'l e ACCI)IISwe;t v.orgf'lteld worden. Daarom"1. "nnp y 8 ey. de wMrde .an ('en dolillr, biJ bem kao aewisseld
j " acht Ik bet b"ojl lIJd dllt de wl]nboerlln er bunneMe.....J Dukt n"m d .. eel'llt~ nlMtI in en bebi Id dIe "Worden. Hij bel'ft, om d'It 11'188J~n llemakkellJk

•• J I' ..,el!ftcht...n o.er uitsprekenen WOII den reh mpt Blue,toM dijlt op liJn lUele'1' te mIlken, een g~heelen voorrud bIj zlcb nn kl"llle Ik I b
I d· • 'fOor miJn part a, "IJn ..>er,denk dat wij "oorLord March "'&I dl'rde. Tijd 3 m. li1 I. j enn opp.n, le alle ll880rteerd zijn nllar d- jC~ld- "n8 I(elln bttter w~t KUDnen Imjg .." dAn d" tblln.

Htl yierde rtln 1'1\1 Itakjes. die men bij bet wl8l~len lOOiku InvD veriII'· b--8taande, dARr lij den wiJnbot-r jtenoogat\a. ~.
"De Handel"are Beu"'," van £l)(), ~PYoelrd bIj aeD. ID een ,ltoolere 8n'e.hppe beeft biJ een lIanlal d

- t Tik sel, ..rrut t..gell "n fTr 'oten Ilok"r, "'Rilt al. bl J be-een S"t!6pttakll' nn tOOi H.F. Voor lUie p.. ~. ,if~otaatuk en, die natuurhJk bet mHit noodig J\\ -<Ard II met II. p'r g lUOIl, kunnen WIJ gem"l1-
den. G"WiSlt nallr ouderdom: Een mijl. I'e .i~. lijn. ii-liJk met be.m concurrrre!l, want bJJ kiln -iM'n
rlMr met 'iJne t!llgAgementen na den wedr!!n 'fO!)t NIllIr het on ... oorkomt beeft Illik pen knAtli ...r, b d f d L

r -Y mil a"IJo YRn !lrft"n 0 lel8 an ere .t"".n YClOr£160 t~ worden 'farkocbt. Indieo in~e~brnen o~ "ooraol in drukke ItTllten waar hi) llPed moet opl~tr £ I
. d I kk k I mInder dan 18 ~~r ellger, mllar IIl)C mur £15, en'foor £100 le word.eu nrkocbt, 5 I • tot'lI'eetIIA ; ten ten PIU eonIft! u en tA vo"r c)ml!n, aDjr gee I VOI'jl er de be188t1n1 Ylln £6 7, bIJ. dtllll komt 'IJO

Toor £75, 10 Ib, ,oor £60, 15lb.; voor £60, 20 I. gemllkkeliJke tMk, en ~biJnt het pre toe, dat een bronde"lln op £21 78 t~ ~tMn, en du m~1 biJ
1~"llige 8urplue boven dele priJI n heblaid nur b t groote mAte VRIl oplettendheId vlln del8 beAmbten toch proSit ook nOIr behb;n, en met £2, ka. toeD
W"drentond. te gMn. moet g.'forderd "orden. Toch 8c~IJnt dit Itele"1 wilob.)tIr uitkomen, indlën h~t msar Diet ~l\lr8r komt

De ,olgende paarden waren iog~breven:~ I ,olkomen te lijn llesIMj?d, "a"t het wordt ze'te op Nfttuurh)k faO of £4') le vo,r peo Itld"r '1'&0 on,
T Lo 'La 1 de omnibllAen nn BroadWAY in tO"Pft8lInllglbrAj:t L ..U". ra. ..• . . ,h 'Rt b'k d t d N Y k dt ""tpr.
Oookllln'e Dictator. 2 I e ge rUI, a yan en trRm 111 ~" or wor MAAr I u k,'men mlsacbl"" onlft-'YnendRn 'aB

3 !femllakt, i, bUltenll'e"oon groot "II 100 aJlfemeen,
J. A,. nn der Ryl'. HnrknwflY· dat ('eD inwoner der stad, aan Wlommpn del well" St lIer.b eeh 1'" de PARri, en mlll~hlen 1'an de Jltaap-
AI.... rt en BrIlGa'. SlJeculatwJ'&, I ache afJ6t'IIIl", ru !l'L'''"r mSllr DU kunDen WIJ'r- I' I na.at, nooit III I'gllell dtl e('ratll atraR! regt8, en ~,~J A Fau

r~'e I DB·.... on.en WIJ" ni ..t Mn de elok ..rlJon verkoo .... n, bet-. • . • dlln een eindje voorUit tot dat Je ~lIn ~eD ,., of I-tA ,.-
Dr. SmUla' TM Qt4ttnI. I g""n roor oIOn8 'IOrdd~h~~r WIUI ilia UDl bet Jielt le
li Cloete'e Cock of the Walk. I dergt>li)lu. maar eenYOUdig i ne 'm d~D tFRm nn die versloken. Laat hen IIr Ran dpllken, antwoord Ik,

h D of die .trl&t en "'"&jr mMr aan d~n i:oetIJ er w~ar ge aAt er LJ!!t oyer,,1 !froote 8tok'lMj
rl
o liJn, en dat _Voor deleD ren werd de QlUm geee rapt. ~ moet uit,tAppeo om den trllm ~lIn eene BDdere straRt

eel'llt~ ber letten de ptuU'den 1II1!tlZioedaf en niett te yinden. burlr tocb nIet I'JB dopP"D "'D .."n stokerIj nr-
"--"d r.r k .Q...n'·'al tot ·-n den koopt, loodat hiJ te, ede liJD k~tele b~ef~ om bet tet~"D"""U e ....flr alOlly en ~I"""'" Ion - ,. NieUAg8nltunde de .. er I!"root~ c+Dcurrentie, !l'e.

"inpaal holpen, mot-.t men weer beginnen en de.. 'fen de Tram-maatscb~ppiJen ze..r "'root~ dlfidenden ~8J1!tuk~n )Jue klto biJ liJn W'Ijn of mo.t ook lDur
I L b n.:_,_. d bl) qT "Idlf vl!l'IItoktln.mM won arll pt, met .IJI""",or an er II Ye en Daarom ia men op het denkb>eld Il'Ilkom8o om lucht.

b'& h H ka de d rd TIJ Een Vriend vlln de Pa lfl beeft miJ "'".e.d d"t Il.IIC ..,r IIC en nr fOlly een roe "II. Inn"lwegen te bou"en. In Londen, "Mr de etraten " "
1 54 ,....- "IJ"bo~ren daar geen wIJn ... lf .eratoken kIOD.',m. S I te nAaUW ziln ~oor het tlteed8 '-nemend yerkeer, omdat de ketel. overkoken, mnar dau II l'IIa.Ill! V) Ifde reo Wla I bel'ft mOD onderaardllChe spoor.eIle~ MIIi"".gd ; In

"IJII F'lylng Stalles," nn £2X1 . .,Eotr~ £101 New-York maakt men,O:ll tot be~elfde doel te ge- voor I\luk de keleie DIMr nl.t 100 vol, en rauk
HF Vo 'r nlill pMrden. Dne.kwart ml)l. Gej raken, de spoorwegen bo'enll8rd •. New- York 11' '8 voorllcbtlg Yuur, I'D b..t 11,1 efn I..der betalen om
wigt naar uuderdo;n. E 'n winDMr op den eel'llt"ï dil eel'llte It&d, die een dergelijk midclel YBIl verkeer 1110 elglln wIJn vriJ !.ti y@ntoken, !.tIr"iJI de groote
dajC 7 Ib .xtrl\ te dragen. (Verkoopbt-ura uitge,on

1
blld, eR men moet er AmenkMn vo.)r lijn om luik Ilokera belaat Jl) I. Lallt de stokera .an beroep ~nJ

d d) IJ £300 t dl' kocbt 'om de opbreng8t Uln deo wljn$tok VriJ te yeratoke",er. a WInDAar ,o9r e wor ~n er een onderneming te wajr.n , ma~r DOlt! moet men ..en
£henoor warIIn negen p"Arden ing~lCbreven :- 8tad al. N~tr- York hebbeo m-t HMr ontzlllh)M eD er 1Yordt een Wijde dllur voor ImlJkkelen open-

geitIL Jk beo mAllr leer gtlbr ..kkiK bek~nd m~t d.P. Ball~y'i Maid (Jf ChelItJII. 1 ItTllaherkt!8t en bAar uitgHektpD yoIim l m een del'- sch~lkaDdp, manr dit "'('et Ik toc'!, dAt er "eel "IJn
Alport & 13red,,'e BOMof· . 2 gelo)ke ondernemlnjr "inetgeyend te do nil)' gemMkt wordt In EuropA, waarvan nOOIt een dl'llp-
J. A. Fure', FQ,h,oll. 3 IJe bonnaardsche spoobrwt'geben (men b3jmjpe dit pdl den "'IJ ne tok jrékend beett, en "'"t lOU ltelettea
Ilr. Mork~I'1 Wild DayleU woord in de meelt uitJle relde ~eeld"UlI) liJn y..r- h L h lf:! .1__ k d

ORt I"r 00. &tle e, g.Ul\AII an "or eft,IIr Smute' EMlur &ockw~l. scblllend I!'eeonetroeerd, III nRumRte tR'1 de betrek· -Ilatuurhjk ID bet geb'lm,-en dRt dIt ,ocht d.B
J. S. de \Vet', Jemuna. kphJke Wijdte nn de .treten, WMr d" weg doorbefo &11 w"rk~liJktl WI}D of jl~U1~lJjld m.t "IJn, den "ef
J Kennedy'. John"" Bonnu. ltidl. Id' d ... t I d ._ k

r " " IR flll en ID 8.e e e VIID ~ groo ..... to enJellJ. A. van d~r Byl. Bi46-4 Wte. ID; de emalle straten heeft mlln. ~oodrel!'t op de om vriJ vlln bdlllting ver3tookl ta w ..r.i<ID f
J. AI's1ey'. Marmotte. rigting Mn de .tfllat een nek! n'l gremeed II&eren DIlIl b"bben Ilnder,n IPI) nOll gezegd. bet 13 omdftt
Wild Dayr~l. J.emiflla, Johnny BOllO!!, Buk bogen Mnlleor&llt i over die h '!l'''" zijn I"ng.hgger! de groot... 810kers huo wIJn Ill~t kUDnen "arstoken ,

Ir kk E L en daarop de dwarllhgjCl!r~ (meestal boulpn) en d. daarom 13 brande"iJn loO lUll In PriJI.Wile en .... Ilrllwtte "erden taruggetro .ID. .t_ TIlil~ gel~lrd. Op delR 11'1 Z~ komen ile t."e spoor-
8tOCkl0ell 'pronjC Uit de' OOn en Maid of CheUe W.811"n (II) hebben allen dubbel lpoot) nMst",lllftllr Dele, dene~mng le ~()Iger.s miJn OpinIll UD all ••
"on met gemak. te liggen, en de etT&llt le bIJnR ge.eel d lor d.n jCfOhd oDtbloot. Do lage Pfl)~ ootl!UtIlt door oYer-

Nu "c,lgde k fl I h' d producLIe-wMr de Ilroote Iroke,. JUllt eie grOO18leD V . H d " £00 d apoorweg oyerde t. It lItellIe 1'1\11 fC kr I" 0 oor---k van I:IJD-en ook verder d~ al"bm-n. ,t-" e erLrOOlhn~e lUl ,eap, VIIn , !l'evoeg li d ttb ikhll <I d lbo d _, .,< ~
bl) eN! S.eepetakee nn £3. Edn mijl Voor all" ree e ~ '" en on TU ar, RAr e I lien Rn eeu druktbeid en lleld~eh""rl'Chte oypr oml!f~beel. lArd.
" d d' d d B k t~ grootel:paDmng zood en verknJ,I1en Dllarom be ..ft Het 18 tocb I,h!t IIl1el'n brAnd@wIJn die la.a In PflJl
pMr en III jf ti urende ~I~ IJeen om!!1 nilit' jlellD mlln bi"fYoor een ,reb<'t'l meu" ~k~ aangenomen, 18, mallr bijna elk ... roduct, tot "".rd~~,""'eltll •• n
wedren gewonDen bebbdn. IUlcbrij'lólfeo biJ dlln)1 dl\t nu reed8 III enk"J .. neil U-tl kn g~rgik 18 en t~t boorn,et' Indien d~ YrIJ,tt-lhng r';~n de!D wI)l'boer
PMH!. d' b oog toe wIltellend voldoet. Op el tr~wir lIamshl, en het laten Tan de belastiD" op d~n ....ool ..n I".ker-'lenOOr Will en Ingesc re'fen :- h ( ,._. )"1 I tI" e..,.... ru

et t men een r@t'..... van IJleren p' en lrep "8 3, dit kWftad over bet Ir"beele IRnd beeft nrooruakt,
Hard 1"wu~ 1 QUf'm wl"r afltand (,oor de pijlers vlln dtllMlfd~ nwkl) tien dltn moet Ik b.>keDnfn, dat Ik nooIt 1I"t!"e!.tlDbeb
Fler!J Cruu 2 SIr Herwle, m..ter bt.drllftgl. VtI pIJler. Ran .,hllt,rl'gler LroLt"Jr dM dl! jlroOle 8'okH1Jen "'lOr one I~Dd zulke oucbat-
R'lt!J a FI~htOll, en bt'bbt-n m~te te m8.k~n met die "IlR het lonker, ell

b bare w"ldo~oe,. walen) mMr Ik mf<t'n dit IndienDt'jwr.e Arabia,~ Krught. ,iJIl I"lfs er llebl't!l TRil af,l1eecbeidell. ZI) b I' ben
k . b" -n "I·O!~.kRntedo"ren"de en terwIJd@pzicbRandenWI)delaakeen"'fllJgnaderbeeehoDw"n,"IJbe'J.tUl.lon wl!rd terull'Jretro keD. Ile ren will Il ~ 'I.t-jlendeel luiI.lO uItvlDdan

IOllder !!,Olld. en de nAardt'D bl ..~en lang dljlt bij e top tot Mn de .breedtt', noodl!!, v09r liet RA"brenllen Ik bo b I heIu d k
d E k r" H d"" d I Uil den .1o!'obJk,m w~a. I 't!Ie "orilt op Isn'81",- n md ,:e et t."eD ling ol' rlln ,maarkan er. Illdeh) Dam a,. ~ Jmtl e eel'llte p AAt ",. ,.. Iaat bet dan eeD bel~~tIDg wez"n dla niemand

in eli won den ren met FIeri) CI'OII eeD ordllnteli)ke jlera 8I\lI,I1elegd, welke VIl~ den I'enen PIJI ..r llMr den ontdUiken kiln Ltd b~t tten8 wet "8I:en DIet lOG-
tweede. aDderen loopen, en .00 knJllt mM bet werkl'h)k II, WI] gebild bebben die de wIlDboeren slulftl .. n

I), lAatste ren op het prolrflmma wa8 'fIIrT_nde reenltaAt "AD aa" I Ika ZIjde VIln deetrAllt bUil eillen produkt 11.&11111,lA die Det ~e/;clIlkt WIIII

lO Het &yl"1 Memorial." Een Beura 'fan £1 een lpoorweg te hebbttn, dil', men 'Oll '~lr~en, e ..h- ow flin ('erhJke oneerlIIkIl heden til makfn. Ik zua
~St 1) I d I dur I Ed h r YOUdl" onderateuod "ordt door t!8n .oort van t~le-III In ,Dllge Atl'n oor .IJ en en "". . ee,. d d d d I b 1l6Y111en kunnen opootmen "liar h ..d ..n op "rooLe. B. &.Iey, "ol-enl lijn T",tament, ge'fl'8gd bij IfTIlAtpRlen, wurnn e ware OONne II • fC te h Ib d b d, • k 1

ol ~ F V II -Ijl·en-dertig centimeterl bedrllA'Ut. II .. Itllllorll ot ~ell ~ en tan tWJjrr l'OOIt een en ~ <n penoyeu Swee""hket 'fan £,5 ied~r; H. oor. e • -.." LJ I b Lh.- betA Id t b d b d
r- T .' ruilen t'veneeD! op iJ'leren ~ten I'D worden, al D.ar .,.. 118 lOll to n ft, t'n oe eD TIll ."'JDpaarden in de Kolonie gete ..H. 1It'.. tl, .ee miJ ondEr dfln Il.oe '~n den ~cclJfiMmbtl'llUlr h..bb.-o

leo. En%•• eDI. de om.tandlll'beden dit tOt' _ten. op ;afetanden YaD d ' .L L' I
om.treel.- dnebonderd me'Are ... pIAllt8!!,. Elke tWI"8 'Yelrue' tot R8n en onr ce gn'n, f!1I -raD .... nO 0-Hienool waren ingellCbTnel':- ......, ,. k I' t h I Id
mJnu!.tln loopt in helde ngtiDgen Hln tCllJn w"lke UIt 1111', -n I zou gUlnjl WI I~U wr I'D oen .. III! Ol'

Dr :Smute' roun!lllJlrff~. een llJCOiIlotlef en t"ee wag!!111 b.-Itt.at. H<lt 8pr ....kt G, tlv ..rrl~m~ot (JP die roarner ,prloren b"o!ft.
Alport & BrildA', BOlAof· 2 wel un le1f, dat de "eg met smlll wpoJ, II ung"lel[d Med~WIJ' bverel1, last U t{)Cb nlt~t ...m d ..f1 IUln
J. A. Faure'l FrolIC. en bet mateneelloo hebt 1T0;!"ehJk gtJCOolt,uperd IS 1~ldelJ. door dlt'll~n ..n dIe ID uwe wezenlijke ".hAart
J KenIIedy'. Jula"n!! Bomry geworden. ,jlet-n heJ.,njl sl .. ll,n Lnat url de wel houdto ~
Alport &; Bred,,'e BIl' Htrculu. D~ priJII per nt 0'ft'J' ten wiIlek ..tmjfen dlltsnd .1, ZIJ thAnl 18, fil een 1\elnllr van Ont ,tllMk dat"
T. 0'8neo'l Áraóitm Kfugnt. bedrujlt op dfo luchllpoor"l!jr tIen doilllfc ..nten, ....IJ a"der. Ladden door ouell "')n n""r doeItOkell)l1Á
Si,. Htrcul" en Árahitm 1ullf/nt "erdeD teru;sre- behRI .. op de u ....n nD het bellin en 4e slUiting der I tI! lenden, op' ff...r~1l ti t ora "IIlt'D ,()(ItJe~1.

trokkeu eu de eerete ol bMt " "erd met bet grootet" kIIntoren. I'an wordt die lot de belft t"erls~d lIe Ik h.b Ifl ,waklJt'ld Iltscbft'Ver, en Ik vel.,cbt
... d Y L 1 D d II~motleveD Itoken lucbtkrachtk<l>ol "" "~1 brA"d ..", •• ker oat er """'I'D DH) !IHcblel en ul ,,"orll ..lI,ll'eDI8. gewonn ..n oor ON'fI!I lIRft"oe. ea, ,..., ..... k d L kk I IIJMr dBt 18 jUlet 'l'l'41tIk 'rtrJa'jl. La.t iIJIRllnt'n be-werden dan ook terUjlg.trokken, lood at wlIlgf!. bun too, "lI8Ch wordt ID Kro te .ecobll . r. 0rlle• I II d k bt- b d

meld p,anI .lt'cht. 'foor de 'tweede maal O'Ar de VIIn:rt'D ell 18n)l8 b"ld8 lijden YIIUd .. itlnle J.>Opt t'Iln "Am!!r ftn I II, un ge achten 00)1 o,er de.a
baan mt) ... t loopen OiID als "Innur nn de BalHy aWHile' Illullinjr "om elk jlenar In IlI'e~Allen fAil O'lt- I lI&.l1kd~n ~~end word~f1. opdat "IJ Old bhndebnjtl
Me_,nl erkend te wor4en. anonng te 'foorkomen Il" DI&a~bllPP'J h"d mtlt I ern ver ...,r ilO Wrlf vpgaall, maar ooa&eIJea e81lt

-r··. I a.b d ._.. d I go<d bealDn"n eer 'll'IJ b"llIDII~RHet W:lI bijna I8veo ,ur l1>t'Dde Yt'rri,ctingen wa· DIet "elnlg m<H!IJeIJ- e ell te _m!"'", " ..nt.. I I d b Ed Il bo d
ren at)«~Joopen. ltoder il!Cbeen een aallgt!nllm ..n IItrat.eD word"n tlr nIet ""tou op, eD 1nl!, mOollrb'I!'ID-' 1 ,,~n e, eer Iteur, at I!'lj ~er;.taan e elD
le hebben doorgebnrgt. I "at I8l1er nipt bt'l millet Den met 18 al,eeD te If!ggsn 10 dl! bIDcfel.kw"'lJt'riln-, 1 p,aallJe 10 a" blld "IJlt ~erl!utl"eD,
wijtflD 1''' lan den ijverii1a SccreWIl dill '.clUf wllar men blJna,alleen bllll8n aan'r. tI, wier kame's I Noem ik DlIJ,
Olab, .Il laeer 1. C. Piton. op de ..mt n!'di'pin, tol 1IIIII09r .)U iDi~l ol J. r. IhJat.-.
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lWU STELLEN ONS NIET Vl!RA..'\'TWOO1U>ELI1I TOO.
DE GEVOELENS oszaa OORREBPONDE:r."TEli.

INOEZONDEN _TUKKEN KUYNBN NP:T T&RUOOE-
KISCHT W01U>EN.-;-RED.]~-- •

BRANDEWLJNBELASTING.

Getrou" Uw
JOB1l. J Jous•• r.

DE ::;WF LLENIJAM80llE V.\.I< .. TURF::
Swellendam, 14 April 1883.

Ami d.en R~dakteur ran de" Zuid AfrMonmt "
I\htnb,",r,- VernomeD hebbeonde dllt d" beer 1'. J.

no Eo¥.Itln op ..ene verg"dOlrlDlr: albler jlebouden "P
Zitardl\lr, den 7Jtln d~z Jr, ml( besebuldizd b~eft YAD,
t~rwIJI Ik rund,jIIlIC met ednp. r<qu18ltle a"n den hr.
H P dn Prees, gt'legd te h-bben, ., dR' bIJ, d. bM,
Du Pre", dOl ellllijre Kandlda8t IS yoor de 'facantl
rIMUo," en d!l.llf Ik op 1I'~'''lrde 'ferpderiolr niet ti!-
1r!!IIWoordlll' wo, om mijIllIYen te rerdedigen, .00
B6O.'m Ik deltl 11111_jrdnh8Idte baat, om bet openlilk
te ontk ..nnen <lilt Ik OOit s o lela IlPletrd beb. Dat
Ik mltn ultere!.tl b at gedull tlO hl IDIJn 10,10110.yoor
den JJ-er Du Pr" .., ftAnjro... "f{ b..b, dlIIr 11 nlet aan te
1"'1If,,,len, mMr Ik h.b )leeu logenwl daar,oor re-
brulkt.

1I00r dple IUilien III U" vllel ,e1"leo tJlall te
pleatedn, lult gIJ vtirllh :t8l1,

Dell' Uw@,
TnoMAl C. &lIt1:IlTSON

liE ACCUNSK WESTIE.

DE SCHIETWEDSTRIJD TE
GKAIiIAMSTAO.

DE ZAAK VAN DR. DA VIES.

GRABAMIITAO, 19 APRIl, -In het schie-
t"n gisteren op den 500 yards afstand kregen
Elhott, FtnDllughty, GOI'don eo Thc1i1J1pson het
boogst mogeliJke alllltnl panten. namelijk 35
ieder l:icboahng, Won iherr{, Webster, C. J.
Stil'k, G. S. Pli.rklD en \\ hltehcad m"lakten
ie Ier 34. De sohletwedst, Jj j op de korte af-
standen 'an 200, 400 en 500 1nrd8 werd hoden
door een Grahamsta~scbe span gewonaen ll}eG
688 punten, Por\·Ehzabeth 658 eo Stooken.
strooPI (,U4. De zilvereo en goudeo medaille
en bet grootste aanstal in alle wedstrijden
werd gewonnen dOOf R. W Illlace ,au Grab!\m.
stad, die buitendien £80 wiot.

Jle2;ookers zullen heden avond ID het Ma!:o.
Dleke Hotel op een dioer worden oothaald.
De Kerkerllad van de St George kerk heeft

tot nog toe geen kennisgeving ontvangen van de
aktie waMmede Or. lln~ies hem dreigt De Ker-
keraad hoeft bem verwittil{d dat zIJn deml88ie
ala predii(aot aangenomen ia on ook als Hoofl-
onderwijzer VBn de G,ammarecbool. Meu
adverteert· om een anderen Hl'ofJonderwijzer
.Men gelooft dat de heer Stone. de voogd van
jO'.Jge). Oa.vies, no plao IS een aktie wegens
IlUIt.er tegen Dr Vavies tn te stellen,om hem te
verphgten gedurcmdl! de volgende zitting ZIJD
zaak voor te brengen.

18 er geeu" ran
vraeM die Raogcboli
hoogd tot ~ ! en ~

De 8toomOoa~ Jl,
vertrokken.

REuTER'S TEL
OVERLANDSCHE '1EI

HAVENWERKEN fE PORT-ELIZABETH.

UMTATA, 20 A
rig ten alhier
merkelijke IIpl\oni
met betrekking
81Yoyo eu V I\lelo.
ouder de Rogerin
onde,. een IIlboorllD~~~'oDlarh
beloof.le b01l1 7.611

aaD zes
verklareD de Xesl
is om Diet nit bun
deo vol dat bet la
en dat als de
strnat verwijderen
zullen.

ELECTIE SPEECHES TB

GRAHAMSTAD, 18 A ..."J•.-· ....
namiddag gehou4en bijeenk
'.0 de Boerenvereeniging 0
ken de vIer kandidaten
dilflng \'IlD Albanie, de op~el~(nel~en
flJf'tJg 10 gttal, toe oyer ..... ~u,"" ... u"
!Deene zaken. De heer
pn anderen .it"eg "iat
hij dacht dat :Kapt. myth
'&Il ZIJD 1evAn te verhe-.teo
r8'oelen dat de toestand
Regering sou Doodzalren
!Ben. hetzIj tot belasting om
mtom8ten gelijk te maken,
beslllnlglngssteJsel ala ln
Plllhp Wodebonae was
stemlDeo voor een
gehJk &aD dat betwellt
Pulement werd voorlcelefl1l1,
WlJIlgJnjiZen' er 10.
woordlge gedrnktbetd
duren zou en dat er
boeren en aDderen 10
liJD best doet! om de
kl1JgeD. In antw?_?rd op
be' plakken lelde hij dat bij
op ~I bestaande Wet, dat
'''aad "aaraan m~n het

DURBAN, 20 A L.-De bark Ooldltream"IJteD, afacbaft~ sou On,deINlt.en;llel~. met 326 koeliC'8 aan boord, arriveerde hierDI heer DOUIllIUIII seide da t
Parlement aan aekeren weg gisteren. Daar er zich gevallen nn pokkeo
I'boDden wilde gaan, maar NOG EEN WISSELKWESTIE. gedurende de boord hadUen yoorge-
geheel Diet gaan SOil. Hij daan, werd zij in aine geplaatst.
IinanClele moeijehJkheid eene GEOllGE, 19 APRIL -!leden morgen werd Ve heer een talrijk getee.
Regenog. De Bas.to moei I"'UI,.. u..... er weer een betwiste boeren-"issel den plaat- ~ent I zich 'oor de stad
lot het regelen wlU\rvan hiJ selijken tak van de Standard.BaLk aangebojen. ! nr aD en.
"tat en dUI ried biJ uan en De beweerde verandenDg van het b'3drag tegen
Deu een pobtlek 'an tiJ den maker bedraagt bijna £150. De laak
lotdat de .l3aant08 de een of heeft groote o~bnddlDg In de stad veroor- Het H<)()fJ~ltuut
IIOuden begaan "at da KoloDle laakt. mingnereenigÏl t .rken
~en lOU geven om als éáu ma g~nd. bijdragen ,oor dil
h NOG EEN 8ClLtNnAAL. k deo tot onderwerping t.e d Reedl er en ...

1Ood&Q1~ geYal tartte biJ WNSCHE BOERE.t.~REE- I Vl\n den heflr D. F. ~
RiJqWIlge om Ilob te nAlm()elUln QUEENSTO NIGINO I kOll"litedrd ln de
diUen die "IJ, zouden OIl.lellweDI . Camd~b >0, v"n den

dat de kwade gesin tl$!l8Cllen QU~ENSTOWN, 19 APRIL -Er "ordt I VI~·lDd:o he~t J....
landechen en J.o.:ngellcben was 'tate ondersoek ged!l8n in eelS groot sohandaal t~~- teerd ann be\ kaDtoor
'ertnu1derd wu en geheel ea soa '11 f,"qo schen een preJlkant en een bt:f ..amde dame Lr Afr,ki:ul1l •.• , . ,9 10 0
door het walaaD :rau een venoelllllg, I beëedlgde yer,Jtlal'ingen ia de zaak afge-
lilllieD ZIch hattelijk n.t zIJn • I £1,985 13 10

'ereenlgd8o. Weer tot I Je'f:' eene gisteren te Whittelse& gehouden Mlln Itode liJlle bi!~bll~r.lIaau dpn Waarnemenden
rende lelde hIJ dat hij blJe!kolllBt vaD de Quee08to"naohe _.Boeren-, TbpIlIul8r, dtll Ja.er ~ofm"1r, OrlUljettrn&
'lIfJetten ala de eerste _~ ftreenigia" il beaJoko OlD de prtllclMt en lCupetad. II~ d. "rate maal ia de _"blelCltJllII ._

.Aprtl, JO r.III,

DURBA.~, 19 A
vangsten in Maart
hetzelfde t~dperk Jaar, eene vor_
meerdering aan van 16s.3d.

Gieteren werd het RondglUlDd Huf
Jnno Irvine. ef>D kaansche néger, tot
vijf jaren tronkstraf harden arbeid "eroor.
deeld. wegens het! mf~'!'!len tnes 8teken van den
poli he.flergeao t I in l.I. Fdbr~arij.

~
Ontolmlen en ge,)!I.l;"icj~q-,dop 20 Ap, il, 11 V.1II

BI,OOJ 3 10
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