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E Ondcrgt'teekonde beeft den Heeren J,

FRID. P.l':TZ & 00, gelut Pabliek to
Verkoopeu op . .

WOENSDAG', 2, MEI, Op.V

\·'lil..:~l,,·n zij WEKhLIJ
f,n ;e';, Il' Si oomboot vali "'U::rItlI~LIII

Hdorrrkhnl1jcs worden
m,o,lerde Prijzen, ,
Yoor Vraebt of Pessage doe

Je "[llioo" Maatschappij.
THOE. ~.

Direk teue-Generaal

Dl. JI ...JfIDIlJ.OS Till In
~lJN WELDEKENDE,

BAttE WIJNPLAAT:O:. genaamd
BO~CH". ~Jellcn te DALJ08APBAT,'
W~LLJ~GTON. Bencvecl een groote Wijn.
lI'l'lftrd is uneJ'1'o beplallt. 'met allerlei IiOorton
Vracht boomen, Dt'zelye i. Y'Olopy~ Joop!nd
Witter voonion, en bet'ft extra Wei1'eld.

LOSSE GOBDEBBN I.

Twinti~ LeIZ;~rs Wijn "raDd.e laat.te oogst,
"nlUdewijn. Vatwerk, Brandewijn.ketel, Boer.
derijgerecdsehap, Twee Kat Paardt'n, EeD
open Kar op Veeren, Eenige1Varken.a, eo "at
verder zal "orden aangeboden. .

P. C. Cn.LIERS J.D.zN.
Wellington, 17 April 1888.
J. FRED. PENTZ • Co·, Afslagen.

A.DBJ:I.IXGSBAA.D I
. I

STELLENBOS"CH1

Venda.botoor,
St.elleDboecb, 21 April 1&83.

0888D. i·:

Op Din'g~da-g-,.-1 Mei aanst,
Z,ULLEN opgt=elde 0- publieknrkocbt

"orden u. .
I " :

KLAPMUTS $TArIE.
, Zij nUeD seker present ~ijD. .! .

J.!B. FR~OKE.
Purl, 18 Aprill883.· .

J. S. KAKAIS • C~,.Afa1agen.

Naar Engeland en Hambl!lr*r

')J' , . (JE/ti'
~ _. \' ~~" CRUTCHLn,
_.. . ~ 1:.. .- yoerder. fn

ttekkcn (lP Woensdag. 2 Mei.
da~8. ra8~ierl gclienn
aao de Oostkaa.i (Alfred I
lJ uur v.m.
\' oor V racht ot rnaage _eo

oij de Stoombootmnatsobappij "Union."

;BERGRIVIER·STOOMFABRIEK,
PAARL

P. B. daVille & CO,
RIJTUIGF ABRIKANT'lN,
H~B BEN altoos een groot aantal

~ RIJTUIGEN no iedere IOOrt in
I ~. gereedheid'. .

,..0"....-.4 .... ui M~t een zeer. Grooten Voorraad drooi
Boot en over de Honderd Arbeiders, zijn
P; B. DE VILLE &; Co. in staat alle Orders
in zeer korten tijd en mM.groot.e jois'beid
uit te voereu; bet zij l':oodanige Order ei.ebt
een gewoneu Bokwngen, KMpsche I{ltr,
,,~.,ge!sche Landan of Amerikannsebe
Spider, wordende robter de !aatet.e t,,£'e
gemaakt met bet oog op Afrikaanacbe
Wegf'n (n Klimaat •

Termen bi.Uijk, behandeling eerlijk en
L'rUlfldelijk en advie8 groti8. . .
Portretten van Rijtuigen op aanvraag

, gewDden.
Speciale ter~en voor den bandel.

Telegra.phisch Adres :
OK fIl,LI l C•• , I,O"~R 'AAKL

. igeo. Vaten, Stohaton,
! H.Disraad, eDZ. .
i! A. DENYSSEN,
I Eenig Cnrator.
I •. , .
, n.

'I'ENDEJtS ~orden 'mits de~
vraa~ tegen zooveel per mIJl

voor bet 6iehoorlijk opvullen en in
midden' ve.hoogen van de
de Afdee1f.D&I,,~~n in de l1J.lIt=t:J.lUIlr

Stellen~h en het behoorlijk.
ven en openen van de sloten aan
zijden er ivan.; het materieel in
aldus verhoogen der wC$en g1
te 'Zijn vanthet beste gnus_ dat men
de piek w~r het werk gedaan
kan verkriJgen; (2) voor het ~,elejllle~
per mijllQet goed gruis al de UUJ,U~!'l

ri~e gedeelten van gezegde wegen;
(3) voor h~t in stand Bouden Van
zeJZde' aldus verhoogde en: met
beTegde ;~egen gedurende een .tij
van drie Ja:ren van af den lsten.
1883.
'De lengte der wegen is omtrent

mijl:n.
MeI). mag Tenders ineenden voor

geheel of niet minder dan een'
der wegen. .

[')e term, tI in stand houden" sluit'
zich alle .doorlocpen en bruggen,
uitzondering van de bruggen, die
gre~8 ~an de Stellenbossche . .
litelt uitmaken.

Die Tenders inzenden moeten. O'A"'~

zijn een formeel kontrakt aan
en den Afdeelingsraad ",'sannrobeerdë
securiteit aanbieden,'

De Laagste of eenige .Tender
noodzakeliJk aangenomen.

Tendera moeten ingezonden ....,.,"'..,.......
bij den O*dergeteekende, van Wien
bijzonderliéden kunnen worden
me~ vóór of op IrIa&ndag, 7 JI~i
Op last van den Afdeelingsraad

Stelleebosch.
G. MONTGOMERY Wn..uJ.~.a.:J.L'"

Prokureur. enz.
Secretaris.

Kantoo' van den ACdeelingsrnad,
Stellënbosch, 21 April 1883· ,

TENDERS GEVRAAGD
i

STELLENBOSCH. 'Nu.r Mosaelbaai,
OOIt J.,OliloeDi

----, ,
i \Eene Buitenp'ewone Kans,

, I 1

JPVBs.II1.m I·

VERKOOiPIlNG
TU ZUS K08~. :

VASTE EN LOSSEIGOEDEREN.
In ~eD lDlOlventeD Bot,del J,. P. R.
. ROUX Pm, vu de Pla_ta "l'1nrbaai!'

• i
. I

DE Ondergeteekende lW publiek doen
verkoopen ii . i

Op Woensdag, 9 Mei 'llUtst"
I. DE KOSTBARE PLAATS GE·

NAAMD FLEURB.A.AI, gelege~ aan de
u EERST~ RIVIER," omtren~ twintig
minuten van de Stad ST ELL ENBOSCH,
groot circa 187 Morgen, beDeven~ 50 Mor-
gen Manicipalen Grond +n de PI~ts voor
2S jaren toegekend VOOr1 een ze~ere buur
(jaarlijke)., i I

De Plaate FLEURB!AI iSleen der'
Vruchtbaarste Plaatsen in deze ,fdeeling
en beplant met 150,000 "'ïjngaardstokken,
,waarnn 60,000 nog niet In d~ sijn, en
kan aanmerkelijk vergropt wo~n. Niet·
tegensLaande de groote drOogte ".~ de oogst
dit jaar 180 l£<ggers. i I

FLEURBAAI beeft u;tgestre~te Zaai·
en Weilanden, is bijzonlier ge8C~ikt voor
Melkkoeijen, beeft een groot Eihnbosch,
jaarlijks opleverende VaD ~OO tot 300 Mud·
den Eikels (Akers), ia 'tj,eplant tmet eene
groote verscheidenheid ~ rucht- 'u andere
Boomen en'beeft volop W~ter.: I

n. LOSSE GOEDER~N, te ~et8n :
I

3 Paarden !
9 Oaaen en Koeijen I

60 Bokken (Angora) II

9 Varkens .!Ii.
12 Stnkvaten van 6 L~ggers '1'

14 Kuipen do. do. I
2 Leggers !

7 Pijpen I
1Wilnpom~ met Leiders I
2 BrandewiJn Ketels
Trap- en Onderbalies l
Kelder- en Boerderijge~hap

2 Paren Toigen . 1
1 Wagen ..
2 I:peo Karren
1 Kapkar

1SO Leggers Wijn
7 Leggers Braódewij~

. 1 do. Azijn.·
120 Mudden Eikels (Aliers).

EINDELIJK: '
BBK LBVD8POLI8' e4 W~~ er nieer

ten verkoop lIJ worden ~,ebodeD.
Bontu zal gegel1e". ll1orcl"n.

VerkoopiDg te begi~en 0* 10 ure.
P. J. ~os:M.4N,

. : Eenig pnrator.
Stellenboscb, U April ~883. i

Lot1leCBaR, ~.
oyereen komst ig
riikel yaD Wet
Kroonland, aan

IrJ'e·Aellide. iD de Af.
bedoelde

is da,
,de

lfaar EngeMDd via St:. ,

r)E" MnRIMloomboot
. ' TBO.,. N, GEO~O': Lu.

)IIR, G~ZIl oerier,lzal als
.. IM)yen vert kr-n, op

dt:rdag, den Baten M..i. ten 4 in den na
dng. P08lillgi"rs ,gclicycn ..n boord te
niet later (hlL ;~ uur n.m.

Voor. Vracht (lCPMI.Wl'lg'O rvoegn men
bij de StoombootmlUltschnr>pi] lo U"ion.7

Geneeskundig Berigt.

IK, de Ondergeteekende, maale mlts dese
bekend, dftt ik, door de Rcgering dezer

Kolonie gelioen~if'erd zijnde de PraktijkeD vaD
Heel. en. GODeeekunrlige uit te oefdoen, mij te
DUHB!N GEVESTIGD HEB.

ADAM GILLES CAMPBELL,
L.R.C.P. en S., Edinburlf·

KO:NINKLIJKE . ,

De "Calltle M(lil Packets Mtta uJ'I(,hnï.
nE Sroombooten dezer Lill vettrek:kenj van

) KIlIIJJ8l!1I1 DRllr ~UJUU~:U om dou 8n~ren
PiIlJrSODIl. viR Plymouth. te
SIDt Beler.a en A aanJeggon~e op
bepaalde tnssehentijdeu. s :

Mt'i I.-KINFAUNS CAtiT
HEDEN werd ons een ~D geboren.

G. :MURRAY,
C MURRAY,

geb. Louw,
Iha Verhuisd met
No. 90 Loopstraat,
al".ar, zij Wijo en
KoopeD.

S. O. BRIN l{ & Co.

CU'.

" 29.-CONWA Y CA
JUF'IIJM, R.N.R.

Jonij 12.-HAWAIWEN.C
P. WnsTIB.'

" 26.-WARWICK CA
ROBINSolf..

Juli' lO.-GRANTULLY
H. YOUNG.

ANDERSON&:

S"ollon<iam, 24 April 1883.

HEUI<;Nwerd ons GeDlief Doc~BTJS ge.
schonken. .

D. ·P. ACKERMAN, V.D.H.
U. M. TU BLEEK.

M. W. Skoom, Z. A. Republiek,
7 April 188S.._..._IIIIi----- ..-E!Jr;~

OVERLEDEN,-Opden 25etea deler, mijn
teeder geliefde EchtgeD~, d. Heer

J"'COBCSJOBAlflI'IlIMn.t.N, in deo oaderdom vaD
79 jaren ea 8 maaDden, "aarnn bij dezo un
Na_taaDde eo VrieDden "ordt. bonis ~eftlD.

Woel. 1. J. MALAN,
geb. RETIIF.

HET. voJgftlcJe
rlgt vaD
B.E.De OntJerge

ZIJLLIM POBLll1:

E;R.
ej aan$t.,
en 10 lluin-

I

KI~TBI1

el aanst»
TrelkOl*n en 50 l;'aar·

TEWORCE
Op Zaturdag, 19

36 Fraajje Jonge
paarden

Voor Hakening van P.

Boveovallei. Wellington,ss Aprill$83: VOOBDI TOLOnDI

Uitstekendb SeCuriteiten en' AlltlJll.l~'WU,

den ~el van wijlen den
I Re,r l. G. STEWART, ltD.

TEN nERS voor het geheel of
. gedeelte er van zullen door

Tweeden Ondergeteekende, ten
Kantore, No. 39; St. Georgestraat,
den in~waeht tot op den 10tlen
Ya.nMei aaDst. (die datum in •'
namelijk voor ;-
Gouvernement. El'ecten ~1,500, ren~

. geDde tegen 5Per ~nt per jaar.
GouYel'Deme.nu E1I'ecteD 1.700, reDte

gende tegen 4i per cent per
XaapatadlC~e XUIlicipa;titeit ""JlWCU'I"~'"

in ge. , 'Yenv&D.l.lOOieder,ens., £2,300.
dit KaDtoor dragende tegen 8 per cent per jaar.

~'reII4,ntl.tiei inzeDdeD,' and' "-- '
nordflfll.n. bet.sij 'eo A eelen in ~tIé.uappijen : '

.11&081[' . keDllisr· 38 ~p de Goede:lIoop Bank
verllen.iinU' VRn de GOl'YlII'uo. 15 Equitable Brand Alaurantie

merlta·l({eaDia~[Milljff 15H, gedateerd 22 TrutmaatJcb.a .... mJ
20 Gulicht
19 Groenepuntlohe l'...I.I'df!ID"'nom~-

weg
1 Algemeene Boed~l enWeeU~mlar

10 KaapiOhe Kopermijn.
Termen: Kontanten ofhet

gelijkstaande. .
F. W. BURltOWES, .
E. J. .M. SYFRET,
. '. Exekuteuren

Kaapstad, Kerkplein,
16 April .883.

DOODSBERIGT.

OP deD 2911teb -Maart ont.oam de,',Heer mij
mijD teeder beminde Zoater.M ....u JOB...O....

ELIZABETH, oud 18 jaar,8 maaaden ea 22 dageD i
op don Soa'ten )Jurl, mijD gelief. ~roeder,
GIDIOil JOBA.ns AUIITua; oad 21 Jaar, 11
m"~D en 6 d~eD; op den &I.D April, mijD
dierbaren Zoon. OJlRlITOrrlL JOlluns, olld 8
j.. r,5 maaDden ea 1.. dageD, eD op CleG BeMn
April, miju teerbeminde Docbt.er,MAITB'"CI"II.-
L.I.,oad 12 jaar, lO maanden eo & dareD.

Dirp betrellJd door-de bedroefde WorlD"e,
N. J. A. JORDAAN,

geb, Buru.
Z, A. ASSQCIATIE.

---i' ,

TENDERS zullen doo~ de Ditektie wor-
den inge"aebt tot qp !

Woensdag, 2 M~ia.s.,
j

Vulklocf, MalIllt'8bDf1,
19 April 1883.

DOO D SBB R fa T.

HEDEN Ila,.. de Heer YIn QUA sijde onze
teeder beminde I ocbter, }fAlTD.&.CUlBLU,

oad Il jaar, 1 mUDd ea 12 darD• Diep ~t
t reard door de bedroefde 01lden,

M. G. JORDAAN,
11. T. JOROAAN,

geb. DUTO.

yooR

Twee Aaodeeleo io deze A.sociatie. I
met de rente gen·kend Tan ;af ~ II ei
1883. [

A. DENIJSS~N,
Secretaris.

VOI"~looft MIIJmesLuf1,
20 April J883.

,.......:.,.~----------
'OVERLEDEN.-:-'l" ODdtabool'D, op Kaan.
. ct.g, Jeo 2S.te~ April lSS8.,_L8llSA

BURGKK. Wed.". wij1eo oe .M•. ~, m
Clan1ritliam, iD deu ouderdom van ciraa ~

?aD~pbdrlord d~c BewPkbgeo eD Vriea·
deu. co Il; .Ll1('o.

WELLINGTON ..
SO .".tt.8ï;i..... iss .&&1' Ja, .. _.u 1.4n ~L .

ZULLE,'N pDblielc worden nrtooht aa ..
lfarUkraal alhier,

OP VRIJ 4 MEI 1883

ST-ELLENBOSCH.
VEERTIG VARUNS.
Op Maandag, 30 dez~~
ZAL boveDgemeld aantal VARID'S op de

MOLENWE~F van den Seer BUIlT
"ordeD Yerleooht.
&teUenboeob,27 April 1883.
p. J. BOSJUN,P.W.IOOD, A1iJacv.

WEGGILOOPBB
1

8 JONGE EZ,r,s, 5 ZWARTE. 1
BLAAUWE, ~ BRUINE, ~ J. O.

op den 24etan dêll8~'in de rigting van Bie""'-
K.. teel. Het lu t gesien aan d_ ZwaYel~
berg. Dl'gone bij .ieo deselve lDCJRt.IIl IlÏjD
~ngekomeD oC die ,adere iufonoat.ie ku te'"
gelie1'8 sich aan ~.r.elden bij . .
. J. A. V.lltj DER WESTBUUZd.
Papkuilsfonten, ~eabury,
26 A priJ 18831

De Paarlache BraDdusuranU" IJlorrua.
. l'Ila~tscbappij.

PUBLIl~K& VERKOOPING
:"UlI1

LOSGOED,
TIJ GrEB.VLEI,

N abi; t-rban S~atMn..

In den InIolven\en BoedeI1'&u WJLL&II
PBTRU~DUPLaaII. .

Op Maanda", 30 lpril 1883,ZA,L ,de Onder te8kende publiek dOlO
. vel'koopen: I.

1 Kapkar op V~ren
2 Uit.mnatende:Paarden (Merries)
2 Vette Ossen.
l'Dnbbele-V®f Ploeg
1 Knkel· \'oott Pleeg
2 Span Tnigen
Een groote boeveelbeid Uuerstroo.
Eindolijk de Levenspolis nn den Inlei.

vent, aangegaan met de "M1ltual," all..
zonder Reserve.

J. J. DEVILLIIRSA..P.zw.,
Eenig Cllrator.

PaaTI, 26 April 1883.
]i. J. aOll11tan, ~ fillag",•

H.·A.B~M, JUNIOR
..;88 Loop,.tra.a.t, Kaapstad,'MA K E LA ~,B IN STRUI8VEOBREN,

. WOL, VELLEN; GRAAN. BRAND"
WIJN eDALGE¥EENE PRODUKT.U'.

I .'

De r.orgv~1.cligeibereiding en. Y tr~ tHM
. ~tnliaoederr' ;., mijM Sp.ci.4liIN.

KUNTANTEN V~ORGESCHOTUOPDInG
IPERCEEL.

..t"'rompooAfrekening.

ONDERWIJS

EEN ONOE~WIJZER me' een ODd.ma-
, ding nD rier jaren eD die iD beide

Eflgmch. en HQUQndtcA ooderrigt geef\, roekt
eeD enpgemen'. - Adres: II OoIoDial bona."
Kantoor "Zaid #r:ikao."." •

BUIS AAN'T, STIUNB.
HET zeer 0 geriefelijke en UDS--

STRANpHUIS, gelegen DUIt ....
oieu"e Kerkge~D_w;' is "eder be"ooobur p
maakt eo TB HUUR VIUI den lsten Kei.

I! C. F. BEIJEBS A~
Cot. Farm,

Diatrik t t;tellaboMb.

" '.



In den Insolventen
, VAN DE.R

V~tteSlagtossen
wo den yerkocht ai,

alhier,
~ ...~U" ..." ,in llpv"pgeml'l.

, f1NYEB· ,:1.ei 1883.
aCiiI'K6il1ljlr~ van dma 1£erstMa .2\-cn,,~

.AN '" OELLIERS, I
Afslager,s.

iilh,,)Q,It,it op den lsteu

,kenuisg'8t'in'f.DE On,lergeteekf'ude
, ,koopen, ,

OP DINOIOAG, 1 ,CIaQ,,~lliam. 26 April 1983. ,

Met de dl\aropataande l-liAh(H'WOm

het mce.t IIfWjleDaaOl aeflledl'le
Alexandonstrant, t.egenov
benttolIdo eeu groot r-n 'Inchtig i
met 13 lllcbtj(;e vertrekK
gemakken, beullveos nni ..... ,,,rr,,,, ...
en Wagenbois. alsmede
wlUlrin de Insolvent zij" 'I'jmm ..rmana-,
makers- en Smidabesip
alsoole een groeten Tnin,IDt'1[)lIi'U
Vrnchtboomoll, met regt
leiding. Het Eillcndom
yoor eene Wijnbel.i_gheiJ~
eenilie honderde u
weinige kosten annmet

II. Losse

i)J~PA
Brandassutantie -

.. ! .

t' of Piquetberg.

ltLSCHE ~.
Trustmaa~ha.ppiJ.
VERKÓO~Ik.

OF VICTORIA. WEST.

Iu tb" Silit 'boilweejn P. J. ALPOay & 00., PI&iotift'.,
.nd JOBN II0fnir BUliCOIiBIl, hrlendant.

IN f'Xf!lCution olth Jadll'ment of tbe Sap~lDe
Court in the ft .8 Suit. a Sale wil! bot h"ld at

Victoria Wf'lt, ('t Wedllt'.I.AY, t~e 16th da1 ol
M.y. 1888. uI ,'ollo"IOIC, nl. :-HoIiaOlbolcl
FIlwitIlr .., l' 10L.Y icinl!. &C. •

JAMES-lf.OrlOSBY.
His h SherilT.

I

LOSGOED
~. . ..: ~ ,
PAARl.J, "

ARE

ERVE,N. E
# ,~

fAAN I}

Ril/h Sberlff'. 0
26th April. ]nemeD aan eens

DONDERDAG;
de lUI,Ileenalui.

de volgenrle '
'l'WBlI

,

I •
la th .. Soit .,.,tWP4! CoF.NRAADALDItRT STIlA!I~~lI,

Plaintilf •• nd ~~YRRTJOHAlfll1<8 OIlLDltlf~O-TII,
1I.1~a4.nt. ! ,r ~

r'NPJ:~Cllti(ln ol tli .. Jud.rnll!llt uI tbe Bnprell!e ~rt
. iu doolI·b"ve SYit. R8oJ" will be h-Id lit Pi"U~I.

b'·r",. ju anlJi lIi8lr;~'" 0.: Frldny. the 4th day of )\1.",
1883, "f the :' ..lIo"III'j1', .fiJ.:-llowtebold }o'urailtart,
,&c .• S~t HiuIt.,e4. ,, ,

Bestaande uit het gewo~e "IISO!'
mpubelen,Voor, Eet. flfl Sl~npknmef'
Glas· o:Jl Allrdewerk , Kenijengtlreedac

, III]:
}<;cngroote ~ocvetllhei.1 T,mmerrunh8" agoll.

makers,· en Smid8gerceflsphap, 100 KJhlllrge.
maakte Wagerl- II.. Kl\r;Vi~le~. eenig~ balC·
klaarlZemaakte WKgen8 eli l(arrClll. 'Eenl groote
hoeveelheid Vellings. Speken, Tan~e~. iN>&'fen,
Bokatukkep en Wagenmak~I·8boat. , ' f

Klaargemaakte lIeuren, ~chQjf~a!Den icn Ta·
fels enz. 6 SeblUlfbankeit. 12 _cLroqven,.

,t lt!
BlaubaJk::en, Draaibanken, iens, en~. I
' Een I:roote hoeveelheid! IJzer. Kaja~n en

aDder IIoat.' .. ~ i i i '
Een groote vorraad Sloten, !Gln8roitell, ~cbroe.
Yen, S(>ijkers in aoorten, Olir, Lijm; Bl'sl~g voor
Doodl.aaten, 8n-., ens. , ,~ I
" :-'EindeiiUk: :

1 Kapknr ~:Veren, I O~en do" 1 Ket,'ens,
ens., en wat er meer ten Verkoop zal .orden
&aDgebodeo. : 1---....' "i r
Bonus'zal gegeven worden,

--- I I
.,FRKOOPING TE BEGll,iNEN PR'ECI);;S alti.
, . 10 UUR; ,;

P. J. BOSlfAN, p,W.z~.,
, Eenig :Conitor.

St.ellepbosch. 17 April 18~3. i
•. ~ • , j

Tew~~~en VerkcRCh t tF' S1tel-
Ien bosdh, i

O. den l.tell •• 1AA"'~'I'.---, "

In den Insolventen Boedelvan JOH~NES
JAC~BUS GEORGE rAN DER ~IJL. lJe Standaarda zijn vau ll06k. en T-IJter volgens een geheel nieoW'
van IStellenbos_ch. l. " Jl il pUDtij( .an éeil kaut en wordt tlO8.a lJoU, in dm grOJld g~drev~n, 1000dat

dat pr e·u ron,1 lI:~t in bet Ih~, gealage ••il ec Lu·t IJter,lrai'd duruoor
DE J~ARLIJKSCHE R!ENTJtl ~n d~n In_ W"rk ~n verscheidene hall den ftlrei.cht ","ordenJlID den Standaard t'egt

eolvent o~ seker!! Fidei Oon~mismm ~RF~NIS Ilagen ala een apleet. ~o03l. Qit de tetkeuillll: blijkt, zoodat de Streng
hem toekJmODde door sijne ~l'QUw, liet bedrag wonden tt! worden lOt de lengt·, ltie men op bet hrrein Dood.il{ he.ft, b"

b '1K it' I dE'" ' 'd' . d~ Ad oanlt~Lrokken wordt. Wanneer uo de draad ),loedge'p,IIJD~n II. wordt IJnn et! ap aa et' r"lOlI le .on ..r • I I d I) d' t \1
•• .' " , , " . ,1·. .Ieutel oC "'g, welke yaat wordt lIel "cen. Waar our e ra~ nl~ a een!D'nJ8tra.he der Znad Arrlkl\aps~~c A~I)CI"i'tre IS. bOlld~n, ma.r ook de Stan I..ard blijft op deze w'jlle vrij eo I(t!heel regtop

IS £l,959 lOl, 3d., en het JIlflrhJk8che Inkomen worden door het He dat er "ieh tell ..n aaoschaort. !

daarvan £ l47 199. 6J., O~ 1 J olij aau.~~~e Er zijn nan d it. ~t~,18ellJo.g aud ..re g"~e v,f!Ordeelen v Prbonil,,,, .• Er ia
sal de réntel "<19r eeu ,ol J~ar ,'?etaalbaar :iIJn .. voetstukken, h"Ltil bIJ 4e,t v,ervoer, beLIIJ biJ het va'lllba~.':u. t!0'311- ,
Zulle een kJn. voor ,een ver~leslrJke ~!:'ldrleg. beslek wor~~11 verpak-~, ter "IJl de Staodaude vee] "'ark ,ar MJD dan de pla.t
mng doet zich 'leldelI voor. i . I !!rooter !IeWlIlt hebb~n. . .. ,
D' i. Ue StJtllriards 1I'1n lt x lt x 1, op Yler y"rdl v~n elkaar geplaatst, en Drll.d is de heate Gegalt.

P. r BO.S~ ANi nilMlerde Kabel IJ,erdraod; 4 of {j m~al gerloehleu; de top~ijn ~een da fill No. 4; rie oad.rate
: EeDlg ~nra.~or, !Jraden hebben die 'an No. 6. De bovengenoemde OIDbellllnj( Jl de but. tU· ~tn(ftiglte me tot "0fI ioe

----------':----~' --r-- j, i"ge~d, en daar all.s ai> aijll eil(eo, Cabriek "emaakt is, kan de mak" dei Oraad eli L06b~hooren LegenWE' GG'l'LAOPEN' buitmgt1Doo'lllageprij:en te koop aanhcvelen. ' ..' ~ V ,; Voot prijzeD. c;rknlliru en katalogossen d.o~mell a.nzo.k bIJ:.

VAN de Plaata vlln dei) Ollderg'tee~eóde' . T. J. SUIEY, Tegenover de COlllmercial Bank,
op ZStardllg. den 21~ten de~r, iUN Eeoig J..~nt voor JOHIf SRAW in laid Afrik i en in wien. ,Maga~ijn mOllSterlLIOHTBRUINE lttURIf BZEL,fdrie

000, lang .VIUJ maan en wild ,ab !lel' IAr'lInl~la,
Laatst gezien te Onder Wi~eo
bagq en wordt veTonde1'8lel~ in de
Karroopoort gep&0 te zijn. ;

~ohntmet!llters en il.ndereti bij 'wie· Q'MtaQ'.~en
Ecel m08'e aankomen gelie~en dJUlr
te geven aan den ODderget~kende,
alle billijke oDk08ten zullen qetaald WUlfueu.

r .M. Di:

In den Insolvente" B I van GABRIEL POT\1INGQ,
nmaker, ! \

J'AMRS M. CROSBY,.
High Sheriff.

i

-,.1, ---;-, -,------'-t-------

AD E·NZ ZULLEN de 'Ond.r~et eekenden p1bliek doen,verkoopen ': 8i:'6t~!;~~'1:'~'
.••. .' or WOEBSDAd, 9'·MEI A~ST., I,"~.~:r::::.:-~o;-l!-B~:A-::~~I&~'h"".

.', ! :' RnjJ GEO&GISOoWARD, Uefendant ..v',.,A '8..rr G.0 E D °0 '"I.. ii.· lN Exec~tioll I)f. tbe Jo~gment of ~he Sapteme4 'Ouart 111 lhe ~bo'e SIlIt, a Sale Will be beid At
1. Het Woonelf ,an lien Jt.aolVtlllt, gQl,el..ren Mn de Marl.tlltl'AAt, be,·"ttl'nJoi ruune .en Vicloria Welt, on ~Vedn..ad."t.lie 16th d8y ol MAJ.

latH"",nkl Woonlruiaen met Wagenmakers e~ NegotiowiDIceJI, onder OabOcI~ Vl'rditPiog, nlll1tl 1883. of the following, ,il. :-lJul18~hold JluQlitnl't'.
in de beste orrie. , I,' i ~ . JAMES M. OROSBY,

2. Zeker Woonhuis. gtlJl'gen in de onmiddellijke nabijh, id van Oe ~(){trd(!~, Paarl fcerk.tb."8 High SherHf.
, Bill'h 8h ..~itrs Office,in gebruik Yall den Heer nH EIJI:. !, I,;

3. ll'krr EtC, Cront makend c nAAr lie Straten op do Roo le Hoogte on Oude W I)lt met twee : 26th April, 18~a,.
Gebouwen daarop, ~vR~tende WooDhai~n 011Wagellma1cot'8, eli 1\ nif?E!t'lWi1kols on rakhQiz~u. ----D-j.s-tn-·Cf-, t-o-f-P~i-q-a-e-tbe-r-i-'----

4. Zeker Aart,le.el !D ze~ere fI nnrh~!.se I~ !BIIJ!!! Van der Poele Plein. . ~ ,
5. Zekere Hnurhnisen gelelle'l nabij r..1Y Grey Brag. : i In the SuiL betwfen RICHARD ORt80LD, PlaiDtitr,a. Zeker Aandeel in sekere Twee Erveu,!gelegen te Klipra,{. : i IInll PKTDUjs A. BASSON, IlefendAnt.

' L' 0 S'lG 0 E D 1. IN F~'Cllliion of',Itre Jul\.rment of .the Supj"Pme
. . I ! Oolllt ill tbe 8bo~t! Sllit, Il 8,,1. Will be held lt

.' . .' ' : W..lbeJRc:.t, ill ~.id "istric!. OD ~turdR1, tb~ 6th
E ' h Jh ." W k h' tir PJ' JJ I I r rt I i co • kb dMyof Mil.)' 1883 ot the follo",,,II', '" :-Uollat!hold"11 groot. il OQvet' em I\(!:enmfl ('ra, Ol' ze-on a.een , OI'J>f!- 'l('.r i ,'ep. .1I1'Clflll 011· F' p',. ," 0 rr •.

. 'W 'K A W' urnuur- RIll" 'P, Hrt, erse, "'C.ten Planken, 'Vagen en KarWlOlen.. ag!:'n el. nrKe~,'c" S'""kRae"i agen. °1' -l<nrlla~k()II,Vl','f, I 'r JHW" M CROSBY
nekll'ed8c1a, Wnlrftnmllkl'1'8 en SmltiligereeriRc Rp. 0 en, C PiJ 01'11. Op"', K'lt, 1 Sch$lscl-,,, .l'l. •• , f ' h Sb ~f
CelDen~, 1 Ict IJztll'WlJ;rk. 1 Phaeton, Sbepl-»).:".ken, i(Rrhrupe"l 2 \VlltCI'V"lll~1 CII lit'ri uewonen I . " .. 0 hg en.
voorraad Voor-, ]t;t't· --n SlnApknm!'rml'nbele'nj ellz •• 01., :. 1I11!~ :-;h'!l'Ifr 8 ffiee,
. '. .. . i .T. F. P. P!:Ror.n. i} i (1(.1.. J ,Wdl AprIl, 18f'l3.

• ' ! . J. J. DB VILLfERS. A P'r·Il, qn'·nt.,)h'II., -- - ï;I:;l'HII<T \''IOTORIA WEST.
Paarl,26 April J88~. . I ' ( I .:', ' .
J S MA'RAIS I , C' ilI; 1 I In 7Ake ttls'<:hf'It P J AI.P. urr &: OIJ., Ell!Chert, en. . . ' 'I & O. A S agera I JOHN 1I0lB[N BUIiC"lIDR, V~r...eerder,

• ..,. . .' I ' , ..: t! .. IIN b~;~u~~e ;;'~~::~;i:l~'""~~~e~;111°V':.r~:.;'f!~
v1 i ; Iworden j{ehou~"n le Victmi" \\'~8t, op W~~lIdajl',M·0 NST'E'R i71RGAD "''':lR tIN 'G'. ' Ideu. 101f'1I ~1.j, 188", ""! loet ,'..'I~.e"de, llalbelIJk:-. ',. :.' .,i~4J • 1, \..; c IHum·"ad, Een;holl',eelb81d MedleIJ"",n,ena.

' I-_" _,- .. J .; • JAMES M. OROSIlY,
A'A N D' ob PA A· ."-RL " ' ; i ' Oppoorbaljuw.T' I Kantoor YI.n dt'n OrPtlrhaljllw,

VAN WIJNBOEln:~ EN ANDEHI~BELA \GH~iBBE~DEN.J 26etenA~~t: Piquetberg.

H' :l' r r', ,I I' 'l, ~ LSotN T,-\K der BO-fr~RBNBIi'~qOHE.nHNGS'IIIID.z..~e tDI8Clrt!n OOltNilAAD ALBRRl' STBAIIHITIl,
VEREENIGING d· tb" d I 't Id' d' b I I b bl. ' b" d E1ecber, t'n EVBRT JOBANNI!8 OacLDKNBt7n,.. 'l~O 19 IJ. ez~ UI , u ~g?nen, le e "ng! ,ouer IJ en Velw ..erder. i '

WIJNBOUW, ter blJ'TO~lDg fan eene,IIPUBLIEh,~. VERGADER[~G to', \Yol:den INEx."cUli.. 'filII qewijede van het Roog Oeregtlo
gehonden 'i i hol in bo"IlIlII'~%elde Ztt~k, zal Verkoopin!i' W:or-

OP WOE' N';.S'·DAIWj 2. ·'NrEI A' A.' NS..'. T 1~;n/JrdoA~~~:e~4~;~~:rl~!ht,tA~e.h!:0!,~~'~~:: : \:i1, .L':' ""'J URm. :-l1l118rll~d, e"l%" St ..1 !ut.gen. '
, .. ~. i I JAM bS M. CROSBY,

. ' , '$Morgen om 10 uur, . j : ' . ': ,Opperbaljnr.
. d STADSU' A.L lh' • J. • • d' h' I"kb 'd Kantoor mn lien Opperbe:IJUf"
10 ~ Jl. Ier, ten elDl. In overweging te nemen. e 'wenao ~ IJ el :26st,E''' "pril I86M.

om zich met de lJEELHEHBERS' der !PAARLSCHE WIJNMAA'FSCHAPPIJ te _. .__
verstaaD, over bet aanmerkelijk vergroote~ van bet Kapitaal van gezegd~ Maat.chappij, IIIST~nKT VICTORIA WEST.
en gevolgelijk eeoe uitbr",iding van h'Jn haudet,-of zoodanige auklore pfnnnen te In Zake tUMCb~D AliNY R, BRCCA LAW8, .l<:ifeheree,e1I
beramen als bevorderlij~ zijn kunnen 'e Voor de ~llilIgen van den WrJ~BOER. OronoK CoWAaD.Verweerdl'r.

Alle belangstellendeo, zoowel nnldi nis -van de ,omliggende Dis~rikten) worden IN Executie un Gewijsde "RII ht'l Hoog,OtrflJtlo
verwacht tegenwoordig te zijn.' . ! . :! . bof in dO! !bo~eo,emelde Zuk, 1111VO!rkoopiDg

, op last van bet,! Be8tnb .. r, worden l!ebondeD te, Victorill Weet, op WoeDlldag,
. den 16deu .M..U!l83, YID hel ,olgende, namelijk:-I.' J. MA.BAISi D.zoo., HIIÏlrud.

, ISecretJri8 JAMES M. OROSBY,
, 1 Opper"ljnw._________________ ......",..i -;- __ ~. Kantoor .. n 4en OpperhAljllW, ~

P,,'O: NI D 8,. ·R'., J 2&ten A~~~S:~Piq~-et-b;~~---·_-
, . In Zaire til_ben n,ésAno OIi.I80LD, Eiacher, en,,·,:hE n , " 'I PIITIlU8 A. ,HAB80N, Verwo:erder.r· I I IIf Executie ,~n Ge~ijsde YAn be~ Hootr Oeregte-17 .. t '. ' d i i_ hof in de ItOve~elnplde ZAak, aal V.rkoopingAOOpervan .rUlsve er, 0,~~1~~:~~~~r~.:t,~~~.~.;:~:

" I , ena.' I

Bor.esters Cham i'S, !.derleys~ • r41lEB M'8;~t!;~".
'KA'A srl'AD, Kantoor van den IOpperb.t.ljnw.

26eten A pril, ~888.

HET OMHEINEN MET D
,

ul•••,••~,ollill~sdl·aad.
AND,

1.1zet- ,ml.
I~NG'E

FABIUKANT vIn elk. IIJ1n .an I Zot- -n Or",dh i ,jll'C, 1or~1l1
liras Jk>,.tlin(ell, G~~ill'.lIi'~dr le ()r"lll,;dtID~i. nii~."'Q ,ft-jrl

vu' rbar e Stalen TI'8.nw.'ys. Wa!{bnS ert M~c,bineri" en Wieleu ';;',11eike
,-eI,Jrllgcbraikt lII'ord£l~(aie do bijsou 'ere KlltaloKnl) •.ene., ellE.:, .,

DI~ NIEUW~ Ij~GE,rOI~RIH~ Dit'!

, Ho'riJen, St,ile • 6:0 IJ~."e n
p-"reil Ihan.k, ..u··I-n ' Vo:r.

t, ';00.11 die op de Viaib"DI-

'gemaakr. IJ. Standaard
lieer y.. t .la~I, In pl•• tI
wordt. \v "',rU uor cft', ,e ..1
'i. h.L '::ot er doOrge-

eenvou~i:l b.boeft lil'ge-
op lijn pl•• tit gelelJ In

II plaat. gehou1en doOI' eeD
en ~l'lIpannen "ordt ge.
eli klLll niet ~e"ohonll

oeevaar vo~r bet breken der
Lol".. 'kunnen in ~"bl klein"r
IJzel"ell Stloda.rJ., di. yeel

Sweet Home,
Tulbagb, '5 April

, I, .. .

BET GROOT~!E.~!GArIJN

MEUBELEN, TAPIJTEN, BE, LEEDSELS,
BED DEN EN BED D E G '0-1:D

IN' ZUID AF~ICA
·92 .LaogelDarktstraat,

----~------,------, ._--

IS'AACS' &
ss tot
I).

Kaapsti&d.
CO.,lUBBEN Pu; (}!I'1rva.NG1'Ji

-Groote
VOORALin DAMES ARG

KOSTUAfIi:S en ON RG
In laatstgemeld departeme

in. arlikelen van goede k .... ,Ll."••.
lage prijseu, nam.:
O...,maakte Nacbtkleeden

" Hemden
» Broekjes
" Camisoles

Bovengemelde prijzen zijn
gemiddelde ·kwaliteit.

Betere kwaliteu in V"O~T""'''.
ken,jraflco p,er ]XlII, 3d. extra
'faJl Poatkantoororder of Che

s. N.W ENSC HEN het Pu'bliek van Kaapstad en omliggen e ~rikten te berig-
ten, dat zij hunne gebou wen aanmerkelijk hepbe uitgebreid, ten einde

meer plaats te vinden. voor hun grooten Voorraad, en . r bi~gevoegd hebben
gHEEL GEMBUBILEERDE VE~T.OONKAM !R8~~ bestaande in

vOOR-,EBT-enSLAAPKAM&R,alwaarkooplustigenh nnebenoodigdhedên
~r.lnne~uitzoeken. De Voorraad bestaat in een groot; ve .che~denAssortiment
Koperen "'iter Pa.al, Fransche en IJzeren Ledekanten, A labiS!JheLedeka.nten,
met Patente Veren, Paardenhaar en Klapperhaar Matr 'en;, een groote ver-
scheidenheid Voor- en Eetkamer Meubelen, van Italiaan' he 'en ,Mahoniehou-
ten Maaksels, rijkelijk bekleed met de beste en. keur gste Materialen, en
GEMAAKT DOOR BEKWAMB WERK~EDEN nf;J>B BIJ BT .
'MAGAZIJN BEHOORENDE WEBKPLAA!'8EN. en.groot~ Voon-aad Koopt
lngevoerde en Koloniaal-gemaakte .vleugel-Garderobes, , et ;G.la.zenDeuren,
en eene verscheidenheid van andere soorten Garderobes 'e Kl¥Jten.

De Heeren ISAACS & Co. kunnen elk'Meubelst . filet liet volste ver-
trouwen aanbeveleu als gemaakt zijn~e v~n door·en-cl r qroog hout. Zij
hebben voorhanden een groot Aseortlment Geslepen ,n. ander Glaswerk

A-.; ...... "' ....u•. Aardewerk, Baden en andere' Blikke'l Goederen, H?,n - ~n Taf~llampen
Messenwerk en Electro Pleetwaren vnn de beste kwallte t. IJzeren Brand-
kasten met Chubb's Patente Lever Sloten. Brusselsche:n Tapesteri.e Tapij-
ten in groote ver8Chei~enbei~ van de nieuwste Patro~en, paar maat '~emaakt
en door bekwame Lieden, alleen met dat doel geëmpl' yeerd, nedergelegd . i

ICortrcine en Ge?liede Vloerkleeden, i~ alle breedten en Pa 1'00011".: - .
Daar de Eigenaren reeds vele 'aren met zaken, als eze, geconnecteerd

zijn en in de Engelsche Markt vOQrKONTANT )[00 i.eN, kunnen zij uu
GOEDE. M!iUBELBN TEG.BN ZEER LAGB PR): N VERKOO-
PEN. . . I '

Zij wenschen ook. het Publiek te herinneren dij,t de ge,woonte van hun
E~blissement Gereed Geld is, hétgeen hun in staat stelt unqe I(.lanter. voor

, een klein Profijt koopjes te bezorgen., Bet voordeel ~ier~an is duidelijk,
daa~ er niets bij den prijs behoeft te.worden gevoegd om' ~lechte Schulden te
dekken.· .' ...' '. I . .. . . . '.

Het PublIek wordt UltgenoodJgd den Voorráad te k.qmetJ bezlgbgen en
eene vergf'lijkincr van Prijzen te m,ken.··. . i i

1)e H~ren iS~AC8& Co. heBben ook te KlOp, een Sp~i~l Assortiinent
PIU OS, m Europa (het vastelanr) gemaakt. I ;. !

, LET OP I,HET ADRES L'
88.TOT9:l LANGEMARKT TMAT

, -__ 1-_

. -.

• E~tTrABLE
'n ••• s.,.~tie,e. Tr.st ••• tsek.,pij

OPOER10T' 1 OCTOBER 1844-
Kapiv.a1-lDpecIlreTen ... ~2G,000
Kapita&1-Ge.tort .... ... 15,000
KapRaal~Ge.rt,· OKe100peD

en Belegd... '0,000
fer'Iat., .i.lttt•••tI u. B•• tlen n.

r.IiSle.1 •• • J'D.'"
iiDIRJ:OTIB.

J )e,iWel.E!i~le Heeren
SAUL :)01.0'10_, t..W.V .• Voorzitter.

1. A. R08UI'fON. :. IH. K. TUDOOLD.
J. L. M. BaowIf. L. P. CAt1VIK.
W. O. AIfOIUtaoN. . R. R. A.DEUB.
J. A. RF.lD. 1 W. !rhUR.

AlJDfrBtJa:u.
Dtl Heet'ell

E. VAllI bT.lTBujif en & G. A"PJtLJK9.

, AlA •• lia, .1'&DeL :.J
VOOI 'liet "erlekeren '~'"' OUI()(>rf'odeen Roerende

Goeder,n trgen Scbade of Verlir, door Brand.
Risikoa welfden .. ng.aoiDe" tegtn de "agste tan ...
nn, en "oomellen otliBidd.lijk o'uwoReD en belliat,

.&I4e.ltq 'hut.
VoOr IIt:t Administreren eo Bebf'erpu nn Boedell

en •• dere Plllden" ala, Kxeeateurea, Vuratoren,
Admfui8tratears, Voog,ren uf AltenteD. Voorwur-
deu li"'n&l.-SJH'ciaJ~ aebikkiagen 100 die 'rcrlaDgd
word.u. ' ,
Hc.ofclkantoor: St. Gelfl(estrll&t. Kuptlad, Kin

toorareu: 9 •. ID. to' 4 n.m.

,het .geheele jaar oor ,en
. Markt rijzen~~

geeft de •hoogste

o.
i
I

GaOOTEBE' ~NDINGEN :

NIEUWEIFIJN GOEDEREN
! '

HYPOTH
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~melijk :-

)SBY,
"baljuw.

~iac:her, eD
r.
IC Gel'8jft8-
lerkoopiDg
t gelejfli.
~1,"'. het:ar, Paard,

:BY,
Il&ljll" •

:ha"ij

~G,OOO
0,000

'0,000
en n.
to,'"

sr. )
,D.

O.

lJ
Itoer.nd.
• 8~aud.
!!te tari ...
o be,li.t.

Boedel.
IratenD,
~r • ..,..
rerlaug4

I, Xao

.'~is,"eiaz" ' tU'"
, , DDBO'I'Bva.· j

Oe-Wt:lErl. Hoor lf; (J. OREEFF, V~t~r
II " "Tll(JS. Al J. LOUW, L.w.V.

" .. . J. S. F. GOUS. '
'! "a. WE'tBIIAR' .
.. ot TOBS. C. ~O~a. "
" II N. E. scaONBE&G. M.D.
'.' ,,0. J. AOKERMANN, Sr.
n " W. F. OUOKITT.
'f II P. J. BESTBIER.

Auditeu.ra :
Maa·'b•• SOlute, Jr.; J, B. OoeDeU.

A. G. WATEBllEIJEB,
, , ' SecretariI.iiir ,Agenten yoor de" M.ta.a." LenA_a

I'ftDtio en ol Oe Proteeteurtt Brand"ll
~Dtie KaDtoren~ , ,

r : :

lIontaa'u Tu.
.P. A' EUVRARI>, Jr., Bl'ltuurd.,.

',-
I; ,

f \ an Vennootsehap, ~ed8tt~rd liCC:I~
ber 1859, opgemaak~f"olgê.h d~ L......
der oorspronkelfjke JActe, gc¥latt~rf! ~0
Auguatu., 1858. I ; :..

Tegenwoordige Acte iD;geli.J'cJ 1ijl~te ~u! u'
lemeuh, No.l~ 'il859. , r

OPBETAALD lUPlTAjAL; &$8.obo.
--- I : !

III REKTElI n J.:r : " 'I
Ill' Edel!' Hl'e,l ~. 111'!O""B.u~

Voorwitter . I

n~ \"el-Edl'l( IIn. i De i'\ï.'I-Edf"I,~ Hn.
W. IIIDDINUII, LLD I J. I~ Roux, MP.,
J. G, BOIlCHERDS J J.P.!d.VA~"')lo.R.r(llCl
"t'" "UPITElIlI 10::0..,..... ,; i_
1). \\ 1')-1':(1('1 ... 'le .. , ! lie ~\·('l.J.:.a('l(' lfJ.;rr
C,J,~I.Vo~. I J.!P.DR;Wfl.1i"

_ _ _",'_~"l'II HO 1-:1+" " f'~cr"rb
'I <. ' I : '1"~oll'nlil t' \ \ ces" nll:f'l~' t'l~ tus.

\ IaatschaI'P~. '

,'11'(;r~"IG I Il EN :H 1~1.\A la i.1'I.i I}
Hi ~pl'a .. L, £;=ln.~)Clf). f,

'fOT nel Ad" i"i_tl~rell Uil l!:ilifl.',Jomnie" .... : I!up
d,'· w •,.rlO. J~.. I....... tt iK tal WUIJ"ltillllllg~;'~I".1. El~uttUr,·n. Admilli~I'lIt~urt.!,:V'O:lad~n. ~.l

to"., TruIIers e n AIC... te n , , I i
Dtl'CTKoa •• ' f

!). W.I.EJ. hr. E. LANUSREHor. Voor,it!.,
Ir p. CAUVIX, :
i". PORTER. I

" ~J. 8. VAN DRR él.JL. ~:
" H. M. A}WEUN!I!. . .
" W.J.vu Da VI!:!V. 0;

" "W.)I. ;\1. FAR~ER. Li".v. "
At7DIT.UaILJI'. i I

Dt;r.I·~:d, Hr..rJ. C. HOJt'MF.'Ên, r
, .. 1>. P. kltYNA(HV. . I

r,· ..·"rn di .. v"fiIlUI!IIIIJ &1" !b"l1 •• t.t~lt~lIft
.. Ii.. ,~.Ii"n hen te b""no:mfD fOt .anlt.~t ..I1.~RI~
lO If.t, Col/~,qit .'Da. DinrUII,.ell i"a. i, ¥olo1"'"
Jf""',7II1U~" 7 ril" iVatJIlJ(',,(JPPY'~' : I
J.4T' Il. I"""I,,, u te T"k :&41 beatlerd word." ~()(\rJ

4t!1S~ret.,i., .oor llI'i .. n. dll·t. D de 1".... ohM'P1'.,
•• ftfoordelyk 131 Hh. i ~
De I),reel.ur~n Ir.om •• elk ..n l)ou4udall by ... n! tn

II I ". tor 1..1 I'PHijChon UD b~7.iJr~p,l..n. i
1\., r- of.-Klmer GebOl.wen, 3, ~"'rt.in. ! i

o. W. tsTI'.YTr~Jt;I{, S~'1•• t., •.
-- . -,-~--,-L-..J._

, I
,.,.; .e ll;I!) !I·'IU li ~,t.\" if

" "O.4KSfIUI{~lt."! I
---', r I

DE. Jnterkeninjl up ,lit !>I~, lfl! In ,le :,~"J
£1163.('11.·, .le BUlL."dlsI'lktton'£2.te,p.'"

jlo&r.r-orn i! Iseinnll-oar, Aa.! pl~('n iut .....ke./:'1l1 I
"Jrd.,,, dnt! 'f)I!.· hl:l,I"," I'~r ~ l'f'~ IOf~e:tI)fI(I ..Il.

W Zij die voor het ~Blad Iwen.che~ J.tt'
lIedanken ml)etel1 drie maa!iden VOO1'1ut .
kennis geven van hun voorne~en. '

i I

Agenten VOor de cf Zui,.Afrik~n
. en VoHtbvrieDd~" i

llin '. Ocm. :\Iumjl'. :' i
.\Iiwlll Noord II. C. Vn''iZi'jl. r
.\.ontuuT • . W.A.Jo~bert. i
fltofIulortWeet· P. Tt!!Ike. ,
Iletbulie n. S. Viljdeu.
Ila!hol D. K riel. I
Rrit~ town D. H. Viljql'n.
BaT1erP<loTp- S. P08Unllj
C"le8be'll J. L. KDobbl.
c.Te8 _,. C. J. Y. d. Mer.e, C-.Z". i
ru"don Il C. de V!llie". I I
Calyinill A. 'la0 Re.luen. ' 1

Cradock J. J. J. nol Rell8builr. i
ll"nwilliam J. 11. No~rb. " t
Durbftn • P. F. Li~dinberg.; ~
!)iAmantYeldeu - H. W. YJÏD ;Wijk.: !
F","8Cbboek ~ J. J. le ~I,P. du! P.J. I
Fruerburg • Oeo. Hod~lI. . I
F.arpsmith • .. EJ:ecuteupkalller Il TrQ.t

MaatllChllpfij· : i .
r.~orll~ • J. Kret&eD.,
Gourli;"e T. C. nolh~. Jr.
Grrud'l·Reinet P. A\Luóhofl. ,
Jlpi<l~lberg - P. W. J. ~m.n. '
HumAnsdorp H. Ohue. i
Hl'l'" Town ~ • M. O. Lou~.
f1anorer .' O. N.thaD. !
ROJM!6eld • D. M. Slab lier. ;
JACObedlll• Klerek eu Jpe VilIie".
Koranrillillnd O. Schonke'., '.
Kroon~tAd • H. J. Mork~1. ,
Krakl'elri,ier I(lII.L.Friin. ;
Larlysmitb(Ril't.edAle) A. O. H. I'~ Velde,
Lad, Ore,. (Ahwal N.) n. O. Cloete: '
lrfarauburg ." D. F. Marai.. .

ll.lmubary- J ~'.,~~ ~G~~JdD.~n.
Middtl~ul1l" - Ju. BeDuie.i
~rurraJ8burg • J. J. J. Malit ••
Moeeelbnai • E. Meyer, !'f.SD.
)l1C1~nn ! \
)lpnta~1l • A. J. Joube~, W.ul
ltoor~burg O. W. D. R_ i
Natal.. A. YID Veldtu. i.
XamnqunlaDd • J. O. Pi_hji.
!i""retb .... P.l. Naad~.!
OlifaDwizier S. P. 9au EI'e ....
Ond~bool'1l' , - H. no der Spaij.
Philadelphia A. Spe~ler.1
Pbilip!lown • D. F • .BerraPI'. ,
P.. ,I • .' f T.&oe, T.at

D. J. A ...... aer 8palj
• O. M. Douth~te. .
.' -F.IU"II. !
- A.J.)(y~.
• J. Dom_. *
0110. Ua1'eDee At 00.
P. J. ""n derlMenn. Jr.

• J. MoDeJ'1lli~ .
L. H. Meu,.'!" '

• J. L. Oonndlit.
J. A. Net'tbU"-r.

• 'F. Ru.onw. i .
,. ID. Kritre· :
• JohauTh~n
• W. J. cle KO+.
{ J. H. It. R~aw

• Eerw. U. P. ". c., ,~.
Swellendam • O. Reinecke. ,
SaloanhfthMi _ J. O. Stephaal
SeLietfontein _ Starren'helJ.

. SUlbe,llIOd • W. F. Mllritaj
~U1Iet 008, J.H. Hofme",
'~Ibal/Ir. H. F,,"o. !
~~rl."8tfl.d • OM. J. TTI,.lor.
!;lI~nhAVf' • G. de Korte. 1
~Ilffht (1I'11n ....... I) • Il. L. NeetbHPir
~.•nd.r Byl's Knlll, P.O. D. J. !YritJ,!J •.
\~lllmbul", ft P. Y. d. 11,-'" "I
,"ii.r~d()rp. '\lT. Roux. I

\ Ir: "n8 " est PJ'. "e,raiclt.
\'iir,l_rt: (l de Koek. I
\\inbul')1 A. n....dt'II. !

f F. O. )lalh~
J F. PeDU &100.

• A. W. DiU.'
J.G.4e
G. B. .,_, .....",.

We,telijke Provhlcie
PAARL.

N,)minul K.pihal,
0rlbet •• 1dKapita.I,
U..un, tiJQd.~

. I)(UECTEUREN'
De W.JEel. Heer J. J. PUOOTOJt, L.W.V.

T. ROOS, Sr ..
JACS. P. THERON.
L J. DO PLESSIS, C.• n,'
JAN Il. BOSMAN.
J. H. ENSLIN. I\.&n.
CONSTANT WAr1L, Ja.
M. C.MOSTERT.
Ó. J. A. T-"" DU SPUY, M.lo_'

Malmesbury Tat.
B. WK1'fUIAR, Buluurder.

ArenUchap te Xaap.t&d.
l>EKAAP l>EGOKJHfHOOP BANK (BEPKRK1')

De naDk ~A renten op Vaate Deposita,
Yerdisconteert dagelijb goedgekëarde .. iaael.
eli onderneemt aUe ge.one Bankbe"igbeid, bei.
,de aan het Hoofdkantoor en de Takken.

Do Direétenren Iromen bijeen op Dingtldaga
en V rijdaga te 10 Ym. om over diaoonto te
_IÏlllen. .

H. P. DO PLE-SIS. Jr, KaNlier

STATIOi'~.

I
I

,II

4.30

TUllG. 2
I

I 1

V~rtNHJeauf-o-rt----I~ 1:' -
Let jelboech • • I • 8.10 •
UiUdjk • • • i. ,. _
FruerblUll'weg • - 19.20 _
PriD' Albertweg • • 10.26,., _
BloedriYier (halt plaat.) • _

Aank. OlOO&touleÏn • • ,1UO _
Vemek do: •• HoM _
Buf'eIJrivier. • - i 1.o..ID -

A.ulr. lfatj.tontein • • I I.M -
Vertrek do. .., ' 2.0 _

Ooaetahel- • • - 2060
A.nk. Tou .. uitier • _ 3.36
V.rtrek do. '.. - 3.M
Triu~ • •• 4040
Heumer Ooet • - . uo
Beuilier • • • 6.10 ;_

A.aU. Woreeater •• 6l'J()
V mrek do. •• '7.80

OoudiDiweg • -, 1.62
.8reederiYier. - - 8.20
Oereew~ • • • 8."
Tul1leKb1reg • • • 9.9
Piketliervweg· •• 9.22
HeJ'1llOL • • a.m. 9.M
WeUiJl@'tOn • - (UO 10.48
L&cl1greybrug. • 6.28 U.3
Paarl· - ~ 11.10
~pmatl .': 8:68 1U7
M.áliHl'lTlei Jaoct.. • 7.11 -
1('ruïtODteiD. •• •
Stellen~ • , • 7.80 •
Boamu'. <Jro..1iD« ." •
Vrecl.nbarg. • 7.~ -
LYDedocIa • • 7.68
J&n&eIi d.r· • &6
XailariYier • • 8.. p..
Dwlrllan.... • • 8.40 12.16'
Zou&riYier • • 9.7 19043
Ps~dorp • c • 9.13
"auk. Kaapatld • 9.17 lJ.GO

Poteh~lstroom
PretoriA
Pl!IIl'8lno •
!'iqnether)!' •
Port~mille
Pn.ks •
PriDe Albert
RiferMiale •
r.ithmond •
Rn~mon •
Ri'~ek W~~t
~~ekekn8tl'el
IllliTliel'l!IltWeet
Slellenboecb
Steynsburg •

,.

i, , a III.
1:1.40
9.10
942
10.16

IJ
10.GO

,....
436,,~,'
6.26
'6.69

IJ
6..36,

,Lm.
6.·16
IJ

fl.GO
'1.26
1:1.4
8.J6

}....
».0
cl

2.:u
8.8
3.48
4.10

'.

/.
.m
.61

2.28
Ui!
!!.64
'. N.....
8.26

"8.39
8.46
3.61
4.1
UT
4.12'.~1.80

~r·L~I\J..r:~"',.,~ l!";-;~,
~1 )\\li<lo"p.>t 100
Bilt,m,. p"t &Iuk ...
I~Q"n4H'.p+'r a 1101, ...
110>.." f,,.r bos
flloemkool, per nilk
lJruiren, pt!l' mand ...
g'j"'f' n, per }O(l ...
";·'nJt'Il. fier' MLllk ,,..
Gua1'ns, per 100 ,Ó ••

fJo~llrl6r~, 'jJ'" etuk ...
Kwe('peren,' ...
K.. taojee, per 8 be.
KalkoeneD per .~uk
Kool, per .luir ,
Limoenen, per 100 .
Mllkoawen "',
Mieli.. Groene,
Mit'pel.,
OkkerDott'D,
PereD,
PatAttM, per 8 be. .•
Pjl8ogs, per boe
P"mpfl"nen •.
Peperwortebl, per bos
Pijnllppelen, ...
Prei, per boe.
!toaijnen,
~ijzen, per 008.
Tom.toe. ...
Uijen,
Wortel eli. per ho,
Wi~te Wortelen

"lllU. ,
,0' :1. 0

o .1, 6 0 7,
'0 0 {)- n 1
1 Ó 8-~n

. 0 0 u- f)' Il

'0 0 • ....;.·0 ()
"'039-t'J'7
... 1'00-14

o li 4 - 0 ,2 '
o 1 0-0 3
,0 1 :I;_ (> 2
0' li 6-0 {
il 6 0 - 2 'lj
o 4, 9 -' 013'
o 0 1 - Ó 0
o 6 0-0 6
'0 3 0 - Ó. 8

... 0'2 0-0' 3
.. ;0 0 2.- (1 0

10 0 ,,- 0, 0
... 0 il 6 - 0:.8
.. '0 6 0-0 1

0·6 3-011
0'02-0''0
o O' 3'- 0 0'

... 009-0'0
o o. 1t- 0.0
o 0 lt- 0 0
001-00

,; .. 0 1 6 - 0 2
o 6 0-0 7
o U ll- 0 0
o 0 2t- 0 o

V. D, POEl.
[>re,;ideIJ! •

J.' C. HOrNETJ!, • Viee.
Pr.e.iettmt.

J..1. HOPJIEYR,. .
W. S. DUl'O,
J. C. WE8SEL~,
CoO T. Vos,
PÁUL D,B V'LLIIR8.F.: J. B. ra.lfOIIllWf,
flUDOLPU MJIBUBGH.

Jl Jl

~,
II

"

JJ

"u
Wij vestigen de aandacht onzer lezers op de

vergadenug der Boereobeachermingnereenigiug
die volgeos advertent.ie op 2 Mei &aD de paarl
zal gebouden worden. Wij yernemen dat er
zal gebandeld worden, over de zaak der braD-
dewijnbel1l8ting, 'dat er, met bét oog op 'd.
algemeeue ver6Udel"Ïng te Beaufort Weet, eeD

rapport 'fan bet gebeurde in het jaar voorp
legd en een verkieuog van vert .. geuwoordig.-
voor die l'ergadering gehouden UI worden, eD
dat ook de kw(!sti,e van de r.amenlimelt.ing tua.
scbeo ~nbcsohcrminga"ereinigiog ea Zuid
Afrikaander Bond ~I ter sprake komeu. Bet
is pD3allMiTls nooJig dILt de opkomst groot &ij,
en wij hopen heel wat leden der Vereenigiujrlin
nit de afdeel ing er bijeen te zien.' Gebrek:
aan belangstelling in publieke Wen ~ ieta .. at
in oode dagen Zpid Afrika yeel ltWl.ad
heeft gedaan, en nu in den laatsten tijd hierin
vrij wnt verbetering te "ion is. ÏB ht!t hoogst
raadzaam om tegen terngvallen in de oude
zonden te wa.ken.

" JJ

.....

tt "
" "
Jl . "

"Bank
Secretaris.

£51',()(,f
.10,0(0
26,000

& Ball,

Aan ÓDZ~ Lezers ,-

hebben aangesteld, de heer
D. D· BIEDA Jr.; die ook van n~

, aan inteekenaren voor oill aanneemt, en
.u."'do~I~~U, CItEwEs Ge- verichuldigde Subscriptiegelden onder

tegenover het nitantie in ontvangst neemt. enz.' .
,Elizabeth :" Lom- . HOFMEYR&; REGTER.

Don<lerdag werd, op een vergadering d.r
Havencommissie, geklaagd over het nil.'t vallen
nn den tijdba.I aan bét Dole. Dat kwam, werd
er verhaald, van onaangenaamheden tusschen
Or. Gill; Ilirectenr der Koninklijke Sterren-
wacht, en de Koloniale Regering,' bedaa-
kende gene er Toor Om de Regeriog van diens~
te zijn nu deze zekeren trein die het station del'
Sterren:wacbt aandeed, niet· meer laat leopen.
Daar de Sterrenwacht een inrigting 'fan Rijka.
wege is, beeft Dr. Gill ongetwijfeld, ,zoolang hij
va~ Rijkswege geen ~ntr&-order ootvangt. bet
regt om bet Koloniale publiek er voor te latea
boeten dat het Spoorweg Departement hem.
niet zoo behandelt al(hij verlangt; maar is de
QOrstelJing di" van bet gebeurde gegeyen

wordt juist, dan lijkt' het ons haast ala had
men bier bet be·wijs dat doorgaand Y8rkeer met
deu sterreuhemel deu boesem niet noodsake.
lijkorwijr.e Voor ~ndEiracbtigheid sluit.

April

"

"

Uit telegrawm~ blijkt het dat Dr. Joriasell
in Engeland de Mudacht trekt,en eyanr.eer voor
bet, pnbliek als ter audientia bij Lord Derby sich .
over Zuid Af.·ikaanscbe zaken laat hooren; en
sohoon betgeen hem in' deo mond wordt gelegd
-dat het in Z. Afrika vooral op r.amenwerking
tnsspheu bet Engelsche en het HoUandsch Afri.
kaanacbe element aan.komt,-ietd is \Tat iedereen
kan debiteren eu wat een tekst voor allo moge-
lijke beduidende en onbednidenda aauspr"ken
over Zuid Afrikaanscbe belangen ka~ afgeyeD,
verwachten wij ,als men bier een verslag bekomt
van de voordragt van ,:tJeDbeer MoKenzie en de
Jllarover gevoerde disoll88ie, te zulleu zieD 'dat
hij het een en auder gelegd heeft wat, door
hem gesproken, indruk moest maken. Zoo wij
ous niet vergissen is dit de eersle maal dat Sir
Hartie Frere.,on Dr. Jorisson "icb weder bijeen
bevonden na zekel'e zamehkomst in de Tran~
vaa'I, toen Sir narUe }<'rere zich op minder
beleefde manier tl'gon hein uitliet dan me,\ van
bem gewoon was. Aan Dr. Jorissen is sedert;
dien tijd te beurt gevalleD wa~ onze vroegere
Gonverneur in Zuid Afrika gemist heet\-

..

..

..•8•, ..
cl•~

If

..

"
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3 ..

April 18.-MejaIY.
TaU der HoneD, reb.
I maand.

April2<A.-De beer
jaND.

I'm. 16 '" 17
j!

Aard"rre1en,p'. 8 be. 0
AppeleD, .per 100 0
BciODeD,per 3 ... ... 1
Hloemll(~()I, 0
Bee&, .. boe. .... 0
.f.ijel'8n; per 100... 1
t:end8JI, ' per .tuk... 0
Graoaatappele., 0
Hoendere, per nuk... 0

. Bner!!" pr. IOJ lb. 0
Kutaujea, per 8 be. . 2
K""penD, '" 0
Kucl, per 'luk ... 0
KoiDkommel'l, 'pr. 100 0
Patatt ... per IJ bl. ... 0
P"ren, pr'r 100 .. , 0
!·"lkftU'Nlctl., per _. 0,
.... per 1101.. 0
RMijaell, ... 0
Selderij, per boe. 0
SJ*II.arkeue, •• 0
To_toet, , 0
Uije., ... 0
Wortelen, per boe... U
Watel'Wleloenel!' 0
Wits. Wortelen, .... 0

Dciad • ." 26 .April" 14
VriJUIt 'D. do•. ·lQ

,
1883.

d. £ I. d;
. 0 - 0 19 6
cj - 0 3 0
0-1 16 0
31- 0 0 ot
I:t-o 0 2t
1,-,1 .2 1
6-0' 2,6
0-0 4 0
6 - 0 2 0
I) - 0 7 3
~-3 .2 :I
la - 0 8 0
2-0 0 6j
9-011.0
Q-0.7·3
0-0 311
,,- 0 0 6
lil--- 0 0 ]t
1 - 0 ,0 1
]~. 0 0 li
U-Oll 6
0-0 !ol 0
d -'0 6 6
l~- 0 0 lt'a -0 0 8
li - 0 0 6

.,,

I
I
J

I
J
I
~
~
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J. W. ATTWEU.,
J. FLOWEH,
H. C. VAIf HRIWA,
D. P. 'KUYNAUW,

& DU TO~TS KORENJ

en , ' \
en" BARLEY WIIEAlu, en "VROIWE GAHST'_8

BENEVENS:
EI{ IN i BUNDELS, I ,

, ,
, I

JE$} iul vaten
, !

8ll. tot !4s. per honderd.

: V tE ROE R:
~IWII;i,.KOOP IJZER

:--T!AF'VZl!.:R; Vt.1l lOs. tot 128. per h~nderd:pond.

i,GEBRS. STEPBA~,
I

Kaapstad, l' Maart 1
86 :8reestraat.

IH RT

TRJCT ADVERTENTIEBLAD"
WORDT IEDER WOENSDAG en ZATURDAG MORGEN

, gepubliceerd met d~ meeste zorg G rat i B aan de Huizen
en nder Buitenlieden """,anrCl !Zoowel aan de Paarl en te Wellington uls in
de Omliggende Distri I '

Het Blad biedt d buitengewoon voordeelige kansen aan voor Adver-
teerders, terwijl de term voor Aklvertenties zeer .billijk zijn: Eer8~. maal 2s.
per duim enkele kolom, bbele k 48. per duim ; verder half PriJs.

Speciale schikkin worden I gemaakt voor groote en staande Adverten-
ties. Voor verdere bi vervoege men zich bij.

D. F DU TOIT & Co.,
Drukkers en Uitgevers, Paarl.

"PAARLSCH

HIERBIJ, GES HIEDT KENNISGE-
VING tot ,a meen narigt, dat het

plan bestaat om TW i E VERKOOPINGEN
van PLAATSBN in EM BUL AN D te
houden, voor 17.!~ van den. Civic-
lea Commissaris 0 R D R E C HT,
AFDEELlr\G ft HOU S Eli ;-de

ut'1l,,~;to"'UUt:l 67 PLAA'rSEN,
APR IL" 1883,
95 PLAATSEN,

VERK OPINe
VAl '~. 'OEDS.G ....· ...,

19 MEI 1883,
om II -uur,

~--~-r-~t-~-~~---~---

ZAL ten overstaan
Hoog Geregtahof

regtagedinJt tnssehen de
Z!KI!:RING MAATSCH
Venreerder, stellig san

ent Magistraat, als Speciaal Commissaris van het
ten zijnen Kantore te FRASERBURG, ilJ' een

no de ONDERLINGE LEVENSVER-
, Eiscbers,en WILLIAM LAWSON KINGON,

Qle1;J~I~UI: zelve worden ver:kocht:- '
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I COLESBEHG, 27 A PRIL-Op de wedreDllen
• ~an gist-oren werd de " Jil vCI,ile " ,ben!'!! ~

wonIleD door G "fieltl, met Rosl'y tweede en SW-
John derde. Voor de "Colesbt.rg" beiU'S "U

bardcash eerste, Evelyn JJ ood tweede en Gold
CO~lIl derde. Voor de ~ietoekers Handicap,
Qr~ilp eerste, Capri tweede en Ulundi derde.
Voor de" Forced Handicap," E"Tlj Mo ee1'8te

i. een Ulundi tweede en Loch l.lannocil derde. D~
Vertl'OO8tingsprijs werd g",wonnen dool' aapri,
md Gold Coaat t"eede en Adtlenturer derde. ~

I
ngrll CIIgqlltblict:erd (lP 26 April, ol Il.m.

DYNAMIETERIJ,
RONDGAAND HOF TE 'MURRAYSBURG.

MUHRA..YSBUR'i, 26 ~PRIL,-EJet Rond ..
gaand Hof IS pas afil'eloopen. In MelvilIs zaak
werd tie erllstige beschuldig.ing teruggetrokken
en een uitspraak van niet schnldig gedaan.
Tramp, van verkrachtilJg beschulJigd, werd

lien worden veroordeeld eli mede- op vrije voeten . gesteld. lAbram TuItas, een
en de makers der ODtptofba~ stoffep k~aap, v!ln pogln~ tot verkrschtil'g beeehul-

lVe,ertlen tot twintig jaren. . , dlg-d, pl~ltte schuldig aan een onwelvoegelijke
UIJLIlH.aOISClleB Senaat reide de Minis!.e, aaprandlDg en werd ve~rtJeeld tot- 15 met

Zaken dat de verstand- de rottiDg en daarop te worden losgelateD.
Oostenrijk en Dni6schlanft

heid tegeDover Frankrij" medEf.
hoopte op een bevredigeu1e re~
nisisebs kwesties, maar relde dat

het oprigten van een groot rijk iii.
Arrika kon toelaten,

additionele berigten zijn

PORT ELIZA.BETH, :li APRIL.-Wol komt
beter aan CIl ue Dondcrdagsche vcr!coopmg was
~e grO?tste die voor een J&8.l' of zoo gehouden
18. ZIJ opende slecht maar vóór het einde er
van werd de vraag beter, zijnde de prrjzan om-
trent gelijk aan die van verleden week. Ge-
brekkige vette blijft slecht te verkoopen, Het
nieuwe engorehaar schoorsel komt nu aan en er
was een groote vertooninj- op de Iaatste ma.rkt
toen de aanwezigbeid van oenigo llleuwe koopers
wat meer levendigheid aanbnl.gt.

, De Teedcrvcrkoopmgl"ll van Maandag tot
Woensdag bragent £10,000 op, ru~ttegen8taande
het slechte rueuws van do verkOoprngen in Enge-
land.
, Scbap:;mvellen zijn godaaltl zooals op de ~.
scho, markt.

Atlttere soorten produkten zijn onveranderd.
Er-komt nu een groote h~vcelheld produkten

in, en vrachten ZIjn id en een !d. verhoogd.
Aanstaande week zullen ze waarschijnliJk nog
hooger women.

De KW/lW/IS C'1I&tI" is hedan avond vertrokken.

, 15 APRIL -Joseph Brady zal deó
ter dood worden gebrngt.

vangeD:-, ,
I'~, 10 APRIL.-De Stal/dad, publi]
pliI'igraaf ten effekte dat Sir H~rcules:
niet naar de Kolonie terugkee~el1 zal~
. n is naar Holland gegaan, maar]

Enl!cland terug xeeren en
ve.r.c~hel(,fm'3 weken vertoeven. '

en Ur. Joris.en "aren
bij een voorleziDg over Zuid
den heer John MaoKenzie,

toonde aan de vroegere voordeelen :
bestuur en pleitte VOJr eeue Znid'
e Confederatie van zelfregeerende '
een l10nverneur en Hoogen Com'

'.

TE TEMBDLANDSCHE PLAATSEN.

fJlCir'Slecr'CULrJSVOOI'Koloniën hee-ft ge·
derheden te geven van de voor-
uana schik k ing, totdat de ED
DI( verzekerd zal zijn dat zij

OOOOI'nO'OI\Jezal werden aangenemen
!.;oepen naar Birmingham ~ZOD.
king tot de Jongste ontdekking

mis
Later Dr. Jorissen een voordragt, in

den loop waarvan hij seide dat de toelkomst
VRn Znlli Afrika Rfhing van eelldragt tnseehea
Engelsch Hollundsch.

De r Hudson, Brit8ch Resident in de
Trans heeft naar Engellind getelegrJ"reerd
dat er vronwen of kinderen sijn enige-
komen het dynamiet dat de Boeren ge-
bruikt tot du vernietiging van srelon•

KIlfI',;rs te voren waren g~waar

DORDRECHT, 2i APRfL.-De Tembulandsche
plaatsen werden heden allo ....an de hand gezet,
10 bijna leder geval tegen prijeen aanmerkelijk
hooger dan de inzeterfpacht. Er wae een groote
opkomst van koopers er andoren.

Gisteren en heden hield men vergaderingen van
plakkers en werden ér protestc.n tegen de ver.
kooping naar de Regcnng verzonden. BoIlUD.lge
der sprekers legden een sterk gevoelen aan den
dag. De vergaderingen werden toegesproken
door de hooren Bradfield, Joubert en Vali Rens.
burg, leden der Commissie.

Het doel der protesten schijnt te zijn om een
Illtstelling der "cuoopmg te verkrijgen tot na
de zittmg van het Parlement, of anders een toe.
kenning der plaatsen t,.'gen de inzeterfpacht aan
de tegenwoordige bewoners.
, Gisteren avoud kW1L1ll er een antwoord van den
COllImissans voor Kroonlandenjen dat de verkoo-
Iping moest doorgaan. Men oesloot toen den
,AfriklLner Bond t~ petrbonercn om zijn hulp en
bescherming, CIl hot Gouvernement nnddelerWlJI
,tl' melden dl_tt e('Dlge hlen~lt vO<?rtvioelJonde on.
lu~ten te wijten zouden zrjn 11&11 zijn eigen IlO-
Iitiek,

Dc meeste plaatsen werden door koopers Tan
buitenaf (outsiders) ingekocht,

AUGH V8 NEWDIGATK
VREESELIJKE STOHM.

Z U LUL AND.

11 t' 'h.(/6J1ubliceerd 0l' 26 April, 10.30 v.m.

DURBAN, 2G Al'RIL._:_De Zulnlandsche
p,JrreApondent VaD de Natol. Times zegt dat de
tweede slag dat tusschen U8ibepn en Cete-
Wayo Z\JU plnats vinden, nog niet gevochten is.
Petew8yO'S volk loopt in groote getaleD weg,
en volgeRs gerncht IS de Koning telve naar de
"bergen gevlngt Usibepn is in den omtrek
niemand weet precies wJ.ar, maar de vrees 'roo:
hem heeft zich over bet gebeele land nitge-
strekt. Het leger van CetcwRl0 is geheel en al
gedemóraliscerd door lijn uederlaag, en Daar
men zegt weigert het weder :.e vechten. Cete-
?v~yo volbal'd~' in zijne verklaring dat bij niet.'!
"'Ist van den Inval V!LnUSIge.pn, ZiJn verslag
der zaak is al8 volgt :-Ndabdko kwam naar
hem cn zeide dat hij naar ZiJDeigene kr..len
(in Usibepa's gebied) teruggiDg. Cfltewayo
Troag hem waarom hij niet eerder gegaan was.
Hij beschnldigde hem van lafhartigheid dat hij
&ulks Diet gedaan had. en verbood hem ter.
zelfder tijd te gaan. Niettegenstaande dit giDg
Ndabnko met een impi. Cete\'falO weigerdeom Ndabuko te zenden, toen de heer Fyun hem
terzocht om zulks te doen.

, 25 APRIL,-Er is uitspraak ge.
zaak van Bradlaugh VI. Newdigate,
tgelloemde veroordeeld de kosten te

een verllielende cykloon in de Zni.
van Amerika gewoed, en veel

vens veroorzaakt.
van de U oion.~Jaatschappij arri-

th te 9 ure »eden morgen.

Il !'.m.

APRIL.-Dil jurie kon bij de
."r"a-r~elll·ng vaD Timothy Kelly het

worden, en werd dus souder
gedaan was ontslagen.

.B'·""'U' ..RI ing van Michael Fa.gan is bo.
h Hanlen legt l(etuigeDis af ten
Kroon.

.afgevaardigden tiaar de NatioDale
.LtJlla·'vo'lIvlmtie zijn te Philadelphia aaDge

zeggen tegen de dynamiet taktiek

PRODUI\TEN,--_'_ DURB~N, 27 APRIL.-Daal,' er geene andere
kandIdaten voorwaarts zijn gekomen, lijn de
hoeren Escombe, Robinson eli Green acre voor
de stad Dnrban en de hoeren Kel~haw, Shep,
stone en Ackerman voor Maritzburg behooelijk
V~l'kozen verklaard.

!J'l)llbIICf~rd op 27 April, 4.15 1/,1111.

APRIL.-Op de heden gehou.
v""Lronn, 19 werd en 300,000 achaap-

en 250,000 yerkocbt. 1!:r
vraag, inaar de prijzen wareD
la).;er, Ontvangen t.1I g~nJ.blic~~·d op 26 Apnl, 5.301l.m.

DSCHE 'I ELEGRAAFlJIENST. HARRISMITH, 17 APRIL láS3.-De wod.
rennen werden goad bijgewoond en zijn zeer
~Oed uit~evallen. Op den eersten dag had men,
Iq den proefren, Bismard: als eerate. De Fok-
kers.prlJs werd door Bianca zonder moeite in
1minnut CII 40 seconden gewoDneu. De ReD.
clab- beurs werd door Ïiecluse; de Dames-beurs
ton ook de PODf!y.prijl! door Bairaan, en de
bar riêre ren, in een handgalop, door SI.am.rock,
Vlin den heer Eznmett, gewonnen. Ook op den
t'i\'eeden dag werd er goed gerend. BLr1'narck
won de "H.ollende Steen priJ8,'~ Bia1!ca den
" haver" ,RecZI'pe den CommlS8lU"lBscn bandicap,
F&dder der; districts handicap, Prince of Wa/el
den gedwongen, en llarclay den troost prijs.

A.ankomst va.n de Mailatoomboot.

A APK 0 L 0 NIE.

26 A PRIL.-De BaDk.iDspekteur
Er zijn verscheidene geruchten

andere wissels in omloop.
gedurende de laatste twaalf uren

HHEID IN GESCHRIFTE,

27 APRIL.-Er ill door den Resi-
een bevelschrift. uitgevaardigd

g van Joseph Oli eer Hop.
....,I••"""'~.,. 'Van den plaatselijkeD tak dur

, op eene besohuldiging VAD
geschrifte. Hij is den 17den

uaar :Engeland 'Vertrokken
drie maanden afwer.igbeid.~

TE COLESBERG.

ZIN OAlAlBZIJJ)l;
r
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Itjn: ... rmiDd ..r~u~ dllr iOkClDItI<Dbe-1 'lO" k Tormen" kan VaD
met lid. JI'!'.J' pon<i, i ..,. Wnt tfI ,erwftcb"'n ru.t, ,:eef optredl!ll en OlD
er jleen oortOj( be"fllObte i telil'l1mmm~1I voor .it\rl'lI, ~8 &to~ltel. ..0 ~e'
i ..,0 YÏ}llginsr io de 'lherb·I~t1!l1l' te_n Vo'r Zo~~.Alnh ""It Uit

."' ... .nIMII.. der .ilvllflmeJlln; "II jl"'" WIJllIllog III I~ren, bil nllrn. '1~r de LUrIK".,'.U

UUIII•• IMIIMlloInjl iD weer"il "an h.t II'l'schr .....uw IIcA anll Uil alltHr 'PMfltlt,
j~lIl11kllHnd,&wlT'I. Hilt IInd~re punt i. de dylla' KJtRI{IItLlJI[,-11e áloJerne th ••ol'~IlE,iI

trd"t worJt Ii..el wnt 'f..rt.eld ,an jlllirlijkolcbe bije8l1koml~ ~houJen
in I,.md611 en Liverpool lC"dann, lid eo 29 MMtt. VoorlItter "'III d.

eener vroote ontp 'offingefabn"k 111 Bir- pred. der W,w8Obe jlfmeente te
eo dergelijk,,; eo in Amerikll, .!II'~ar de punt oP. de agenda: "Bet

thane in dynalIIiet-era en aDtl-dycamll''''" tkmmt '" da moderna ,
word.n hebben de hedrllo SberidAD .8.0Ellan de Fsdlkaoten Lohman en ,
,oor8ta~defl 'IAn dYDRmietefiJ.doen k"nnen, t~c,h&tl Alln te toeeeu dat de ~

meo daar hOIl in,loed groot II, , ..Io<ltt dat enttIk tracht te klImen tot IDlfere
bet ~innen 1&1. DMreDtellen heeft de h@er laatatl!'eo. oDtk~nde dat die rigtiog

een Ier, thAlli w8jrenl p91itieke knoeije· critilCA il. De, moderne theologie
Vereenitd K':lIIiogrijk In btcble"i., lich Lohr,. atrijd teJfen het ,u'Dralnaltnral~'ml.,
tlllren dyn.mielenl T.rklaard, al. een ""'lia! •." liet tweede pont

wat wel Iterk ..n file w(lrkt IUAAr,~en af. "M~ DIllle volkMcJaooi _
1 II'I0uinll' ""n dil li~lrt~ f,,~ft wllAr Jrrl"lid dr« ,en, m, indim jTl. fn "oe 1IItn',,,,
lijdt. 'Vordt dill ,h"t 1"nllel8Oll" vulk III de II e 1tf..rent LleftlOck bew~ ..r,lé
jl'ebillle" dan Wtollt .lJ.,t in allen gualle lIan 1IOl!0<11nid neutraal II, maar 88n llo~~e;jlil"latiill

dit "I 'en niet ver80hutJilld II. ter drMgt. Het i. )I1Air dIl "aAI(
de COnlkrvlltlévl'Il wordt Sir M. Hicke- "Il'ldediomet" ~el'llta"t. Een ,olllend

kana te hebb-n uw Sir Stlltfor,i biltoriecb ..o ooraprong vlln bet
ab aan'oerd~r der plIrIl) ID hilt LlIjr~rh.uie m'gtl moderne "lhl.',)lo~en"

echo,.n hij 1111, I b~behe wel~prekf",d den "ln.tori8Ohl!1l" Obde'
heer Pil ui IHIlIlt'r, die hem lOU knnpbllJ"Jjjl mep.len erkennen nog dRt II I.. ....A'"'_.~_'.... I;
lleap'e1tkl'n Willt 'lI'lt tt! .,ett ..n, 1.1, In tI".<I he"f!. De "rllAjI' .il nu of

Villi liJD> oude k~I1n18, ""b II' Wallr hebbeo sonder Ohn~tu., en dllt
: t~ aljn, ftellill' nel p'et hebbeu . tbeolQgJ8Ohe w6",ld Wil!. '"
der belllllllrijkAte dtholUen die er IR bet KnAppel t onll\nll'l, tellebJk met linnnii,,!.,

GemIOenten gehouden lijD 18 dat 0"8r het I.;," profe.lf benoemd aan de
Jacob Bnght omtrent til" Cllnj!'n,. in 01'8 'I" 8terdam, m ..end" dllt lIan bet hi.,tOJ'i~,h
mer .18 !lftmlRl\nd" jll'lDeld. Zijd '1oorat~1 JtlUI niet Iletwijrllid kRn worden,
bet H Di8 bfl' lIi~t jlol!d vond dat er door de 'Ian het Ohriatendom daarnn ni",

ttllKtRIIt omtrent dl! Oul go jle'IDlUlkt De 'f8rgllderinJl werd door ruiro ,en
•• "h~ ...hlin'" er '1l1ndoor et!n &lId"r' mO,!t·n<l· bijcewoond. De a"deN llrediJ(lIn

of illbrfuk rurkerd .. op de HIjbe. nn" E'Ianveli8Obell", Ethlecbtn 1111 Oe
s door den hnDde g_noteo. V ~r8Ob.l· .worden in den loup d.zer mllalld en iD

brandd ..n tij die jle'e~enbeld op POItuilIII MOli jl'tlboudeD. IJe Modern~u
mOlfendheilt di,e nn hRllr kOloniturlllt'-1 vroeget bij.
t~rejlt 'brallt. dl.'n bendel beu"l",n in dell • • •
In 8111,erllli d.,..d, wnt, men ook Z Illlen In lAke de proponl'lIt. forf/lult
ne heer Olndetone bl .."k bet met d,m kerkeraden "comm,.I1 .., van ad vi"a"

bet 'foorstel Br jlht eepi te liln, 811er niet op het initilltiel un dell kerkeraad &eIAmA.Mrn.,M.
om in d~n Iin er 'Iln te hRndpl",,,; 11 April mlIelI telAlIIen komen io

w~. tej!'4!n Pf'n bp,lult vnn bet Jl Ul8 dat de FrllllCllti te Am.terdam om de O""O",,"U"
K......>ti'". III ta I~er de hand"n lOU bindelI, en dtl bespreken. AllO het '~fJoek ,an het

t, ricb lenedell 'l't'rklftr~nde met de Kerkbewtuur VIIn Zuid Holland dllt de
drD Eersttln Miuister In de &aak, truk btlltengewoDe ,ergadering houde om

in. liening nn bet nillu'IVe I\'J'tik..1 te U"'''¥''''''',
'"I1IBc'be ,,~hn betreft 18 bet door den niet voldllR.n. D" proponente

6!"d.toDle ll~k('IllI!I, dat Diet, zooal. men rr08jl"r lekeriijk hreethoerig btlbllDdeld
6 mllRr np 13 A pril de vOlJrl•• Uing VIln hilt etnande cllll8lkale nrgader\Dgen.
0' er hu,,,t IS Men meende i, tusscb"n • '

JAIIk HIJ 'wel hRd dood g"blo ..d, en under De utreclttlC"t 7Andi;gVft~igirr!/
blijkt bet dllt de W uleYRnen alleen ,taIIn in tijlel" relieninl!' '1oorled"n Jllar met

ten behoeve VIIUJ3..ebuaIlRIRnd, wjJ· ruim £10110, doch scbreef ~D in
RDdere dllJllenter. zich IIRO ben niet IIIIn· Ilroote tekort maakt ,onl

A Is dUI, Elljlt e.n Engelscb journAlist, de jlLRrv~rs'ag dllt nu aan de
"'On'AlAlC,Oers TRn bet ler.dinll8wlllen 10 bet IMd Diet dRt h"t vertrOUWen vlln het

Engt'll\nd er 'ecbt, en de Kolonisteo er IS Ileworden, wllnt achoon
ille(llilolu'c om t<"'" le 11I1~1ldRt de B-cbuIID"'S bUltp.nllewoDtl uitIlAVen gehad

w"p"lIeD en knJsrsbehoefteD word~n Il'H'ddli)ke bftlAn~ sluiten met eeD ,,,,,...d-.l,,n
b'iJft er IIIalU"ééll dlIIg te doell ov.r: bijlIII J4 00 (£325), Hiertoe hel! ,iT.,tlr,illJ',.n

boolle ciJf.r der Il'iften en 1t'I!'"ten,
YI,n bijnIl £.'3500. VI.' Ilebe ..le nn'rVlln"'I"
Ilrip van nrkochte pfft!cten, heert
£7,700 ,n de uitll""f ongeveer £7,"'A".-vnnr
land, wllar meu nillt met 1'011' ell
met centen en dubbeltje. rehnt,
lIIen.

Do nreenigiog Arbeidt ni-t lond
Nleuw-Oulnea en Almnheira, met
leodp!injlen en eenige bulpzllndelin
op B"Ji i. ti)delljk gelta"kt. l'
l~ndelilllC''II, Rinnooy ell V"n
hulppredlkllrll werIizMm'. In bet
Utrtcht worden Acht jonll.liogen voor
w~rlt: opgeleId, en in M"" n.1 I)U het
dinIlsbuie, op het Jllnllkerkhof te U
betrokken. Het \IIIlte led""t'll v8""I".i".;
vali 928 op 885 verlllind"rd; te n.rD8LerlIILD.,
dllm en 14. IIndere plaIIIsen, zi In hullD-l'8f1l11lnillin,,,,n
met leden en beJlunstJgera. O,er
het jnanerall\jl' leer bemoedilleod.

HOLLAND-ZUlD AF&IKA.-lJe belraa,dilall'Ï.nll,eD
!let Engelecbe pulemeot, TrllDlYllal ru.1:ratt".... a
deD bie,r met belllnll'8telhng gavolg-d niem IIl1ngeoomen.
wllllrheid zdllgen dllt de toekomat De N"mllqul\land.che bulpcomllli.ie doet veralllg
,plen" bier bljDa 100 Ifr hart" IlIlIlt TRn bllre verrIgtingen.
eigen Vaderland. Di" beI.np;alelhng Het nrsillg wordt goedgekeurd en ,erlof gejfe'l8n
o..k in de belleerte om te emigrerer, . om £450 te beltedeo Mn den lIankoop '1l1n twee.
WRre de weg dllllrtoe wat meer l!'"bnaDd, louden honderd mod koren, ten behoef" vali \)oodlijdeDdo!
bInnen korten tijd eeo o\IIDtftl,du. genCl,mde, kleine boereo in de Rfdeehng OalyiniA,-bet koren te wor-
bOHeo Uit FrieelaDd en Orenjl8el, eo oo~ uit IIndere den jlekocht en uit;ledeeld door eene c.}mmleeid be-
atreken, nMr TravuIlIII ""rbuilen Htt ware I~er stftal),de lut :-Den bt'er FRUY!!, 0.0 en R ~1. flin
til wen80ben dRt de regeriDg '1l1n de Repubhek luik Calvinia, deu heer Albert VAnR~enen, den heer S.
een emigrntlll konde en ,wilde bc,vor4erttn. Een W. B. flin d~r Merwe (P. O. WIlgindrift, VI8Oh-
£]000 per jlIIIr en 'Wilt grond 411Rrvoor ~..achikbftl\r rivier, Cahinill), en deu heer J. N.,van der Merwe,
Ilt'.teld, zoo rijke vrucbt Ilfwetpell

l
voorAl voor (hetlt!lfde "dres). _

TrIlDe".al .~el~. IJe emisrrllnteD, die ~ier b~doeld AFR I-K'A N op R BON D
worden, Il)n Id den rellel '"11 orthOd()J:~ beliJdeols, OD
of w81 leden der Ohr. Oererormeerde K lt: en dege.
liJke Ii.den, die bIer Iller gi)ed zouden kunnen be- I VERO.~D~RINO TE KAAPSTAD.
staao all het land tIIanr loot grootn' wa., Doch al t ~ne nrgAderifl,ll TA" led eD 'fan den _~frilrllner
mallkt men nu en dan Wilt water to~ laDd en III Bond werd eergieteren te KAllpstad gehoudeo, WMr-
pompt meD ook de lI'ebeele ZUlderzel droog, dan u op olljfueer eeD twiOligtal peraoneD tegeDwoordig
er toch jleen Ilrond venoeK ,voor onze -stefk vermeer. waren.
dereltae be,olkiDjl., Velen .,erbuilen nu nllar Ame- -IJe beer J. H. Hofmeyr, juD., w<lTd Ilekolen tot
rika, die echter liever Daar ZUid .AJnka ~oudlln ellli- 'foon$tter eo de heer T. J.' ROOI tot tijdelijk eecreta-
jl!'ere~ als de we~ daartoe Wilt jlemllkk~hjker Will, ria.
Ook In de KRllpkolonie loud"n velen 'Itn hier lich Het doel deler vergaderil!g wae om een diltrict..
gRarne willen v8jltigeo op gehjke ,oor"aardllo al. bestuur te verkielen, en nadIIt de ,oorzitter te kennen
door bet Gouvernement Mn Enllt'I8Obelemijlrllnten bad gege'leD dat mell eerst beJlftlen ID08It uit hoeveel

r.U'WS -Noll is de miniateieele crilis niet gesteld wordeD. ~'" daar mttl ann te dOM ::ijn f leden bet di.trictlbeltuur be.t.allll JOU, werd op Toor.
er i. ;,;elf. geen "Di'erwIJzing boe die • • • : .tel "I\D IJ•. D. P. Flure, geleCOndeerd door deo heer

'j dan in fen kabinet·nn Lynden Wat de Jlolk,lt~m medt'deelt omtren.' bet bsdlln- De Wet, bena.ld dIt elk wiJ·kbe.tllur ,iJf ledeo JIllUlfnCtlmlLn he.fr de tallk om een miOlste. ~ r-'
ken nn De. LIOn Cachet "Is lid ."n bet beetllur der kiezen voor het di,mctabeatllor.Is hopeloos 0Jll!'Pglneo. Nog rimmer V I h' Id b

•• ·.. khellt en verdeeldh.id d.r hóeralpn in dit Zuid Afrlkftllnsche VereeDiglnll, omdat db beer eno jleDI le en de leden "an et wijkbPatuur
t all tbl\~S. Ott Tborbec. Berp;ama niet met hem in dat beetuur .. Ude zitten Toor de .tad eene 'I8l'gaderinll onder Tvoraiuerach"p

K enz. i. kltrrlJ on:in. lJe. LIOn Cllchet werd op de ""0 Dr. vlln Oordt, waarna de 'folgel)de vijl h"eren<-,erhoop met de IIppeljnillneD I' Id' k M J
d 1 bA gemeen. e Ve ....aderiD"', in het beain ''',n 1882, tot al 100 AniI!' ge ol~n werd eo :- . • Louw, Dr. 'IIn

8 er I ti lepArtiJ8lalln~eD L_ ." "''' 0 d P W K I I
nft'be'lliat ..n die door hUil weif len en wlluwelen ""Ituurshd !lekozen, SChOOD hij lelfs fun lid dn' ,Il' t" • eijte, H. J. Scbay iDg "0 Voorn eo

I d L~I k Ptl'eentntrrg ICIII, en il reed. op de tweede litll'n'" J. }<'. J. Wren8Oh.nng I til troe .... er ma en. Niet -;.- " H
wordt den IibeJ:alen nu verweten dllt ~oor bem bijgewoond weer uit het be8tullr jletreden et wijkbeatuur "oor de TuiDen kooe de heeren J.

.. .". b d~ ,- w~geD8 de doorgedreven uluendiD<P ,,,.; Dr. Jonk~ H. Hofmeyr, jan., II. P. Faure, D. O. de Waal, J. O.mlDl8tenei Diet II en mogen ... ten V " ., H f T J D _
. h d d d lOaD. liD Berg.llla il hierin lelf. in de',erte geen 0 mpyr en . • ''''''''', JUD.In staat wareD an eD op te tn eo, ~ 1> d Z

'''''~~III''''lr", miDi.terie te '10rmeD. Nu zat VIID j!rake gewe t, eD die heer is eerat tot ~atuulslid oor I;' 'lOHor peepont werden d. 'Iolgeode heeren
lieD wilt hl) er van maken kan, en noemd, nRdat de HH. Kuijper, Liol1' Oal;het en aangeIte : . . da Preel, H. H. MaraIa, O. M. de

dlln aal wllar8Obijnlil~ Tek IlDIl eeDl iD FIlblu. uitgetreden wAten. DIlt de IIgitftt~" tel!'en de Wet, J. J. D. Buijskps en A. B. Hofmeyr.
fftnOlD80 worden. Welk ee~ toeetand I uitzending flin Dr. Jonkman door de HW. Buhrllllln Uit den 'lijf tien ledeo ou moeateni"kol80 worden

'1e'lurU,t de libemlen !feeds liJn, door eD Lloo Clochet gewekt is, gelijk de Jlo(kMtem het pen 'f~onitter, eea .ecretaris, en twee ledeo ter IIt-
verdeeld beid, bleek oDder !IDderen voorat~lt, II ook ?nwllar. Hilt "ernt teRrD die len- Taardtging nMr de al,emeene 'I8fjlllderin,:r te Rich-

D!I'en te AmsterdAIII iJ. de vorige week. dIng IS eerat ullgegllao VIIn Ilr. Kuilj>j'r en werd mood, en de uiralag wa. dat ,oor de beide eerak pos-
twee leden gekoaeD worden Toor de .poedig algrlmeen, een kl.ine kring ultlr~loDderd, ten respectievelijk gekolen werdeo d. beeren J. H.

amer in de plaate der beeren llirb en londer dI\t Buhrmlln of Lion O~cbet zicblhilna oyer Hofmeyr, JUD., en A. B. Hofm!'yr.
ne heer .lJirke, de w~ter~owkundijl'e de IRIIk bebbeD uitgelllteo.-De beer Bubfman beeft Op voorstel ~!,n dlln heer H. J. S. ,an Doorn, ge-
naar Chili ,ertrokken "'"8,W"8 wederolll hier te laode lledaaD 10nt fIIO(lJijk wal 0' de belaD- aeoondeerd door den heer BUYlke., werdeo met alge-

d, En ofacbonn nil de liberal"n op jl'en TRn Tran"aal en de Trnn.valer. ta bevbrderm 80 meeoe .temmen tot nfgevurdijldeD gekoleo de hee-
O'fer ],300, Il'gll'e dertien 'erdient dank tIIRar geeo a"chimpecboten. ~ , ",n J. H. Holmflyr, Jun. eo F. Oentlj,re •.

meo te bto8Obikk.n hadd8fl en de IInti. • l Een 'Ierder '1ooratel tan deo heer Wren8Ob, jFe_
n"ollll;l~_llreln met dil Room8Ohen Mtnem II echts 590 Het huldebli.Jk, dat doo~' bewerkin~ '1110 het colldeerd door Dr. Tao Oordt, ten efFecte dat de Afri.

hebben, de liberalt'n rrogtAmu hunne "Oroene Kruie," den 'TranulIl"ra Iftl wor~en aange- kllner Bond en de BoerllD'eretloigiog nreenigd zou.
cmldtilllt~", 4!1l "iet bij ewlte Itl!1nmihg '\.-'UnlWldoor- boden, be.taat uit eeD prachtig Album, gtboDdec in d1!n worden, werd mede aaUgtlnomeD.

lII06t er herstemming ~IMts "inden tu. jl'rpell fluweel en Ilt'eloten door een siluren slot in Met b"l oog op de Tel'lChillende kwearil!J die te
canditlRten Dirkl len Oildemfl'lter, de bekende labriek no Vlln Kempen 'fllhurdi~d. Ricbmond ter .prake lullen kom-eo, had er eenige-

.....'ti., ..."'nlalinn.i VaD Mal'}e en Scbimmel. Op het eerate blad ",n het album ie een nllelforiacbe discu.ie pluta, en eindelijk gaf de '1ergaderiog 'foor.
""'.n ..... 'm. Kappeijne TAn de OopeJlo g~hflel U ,ooretellinll, de TrftDl,aal.atbe maagd geIqooDd door eerat al, hilllr, llaToelen te !reoneo dat het woord
lIi!:a'e'yaJllen. had dat ooit ko.nnE!o denken I ZIllll de Nederllllld80be en rondom prijken de IJ'Ortretten tI-rJtlljk onderwijl io de constituti. oiet beboort te

lijde erkent men dllt lIog ~D luik eeD 'IAn bet Tran"aal8Ohe Driemnnlchap, en 'l&n de JIH wordeo 'I8n'aogen door bet WOllrd CAn'ltllij~ onder-
en de anti.r8'l0lationairen wiDneD dtto Prof. HAIlTING, Jhr. nl!LAlIB8T VAN BLQ'nAHD ~ wil" Ab eelle IIAolaaaching hierbij werd TOO'lfe-
hoofdatad dN bnd.. De. F. LION OACBKT, io keurige litbógratie. V!Iortl It"ld dnar Hr. Van Oordt, dit men de hAndeo der

lINtaat, feitelijk, ~cbts eene goed ,indt .men in het album de portretten me$ de ~nd- beide .tl(eYllardÏll'deo iD dele:t niet moest biodeD,
partij, die der anti.r"volutionlirdn, teekenmgen der 'lel'lChilleDde comitN,].e liOh in met w!!lk gnoelen siclt de nrgadering Yel'eenlgde.

bestaande; de RoomlJCben lijn 'in 3 den woretellttijd d"r TraDnlllera "erdie telijlt re- .&Iet het o0ll' op bet toelate~ no kleurliogeo ab
en de lib£ralen II"8h".,1geJeaorgani. maakt hllbben, en ,olgen .erder de haD t<!ekenin, ledeo vali dell Bond werd ,oorgeateld door deo beer

H,rnuftl,l/)/lI:d erkeDt di~ ~n zegt: I. t.erejlt 'Ian hen, die MD het buldeblijk deel gen men heb- Van Doorn, g_conde.llrd door Dr. Vao OIrde, hier-
/YI.'lnd'nm,a de eenaguindlteid die bij de ben. NAllr meo veroeemt, sal dit albqlD door IJbr. omtrent nieta in de constitutie in te llllllChoo, waarbij

k..'....·"...,.... ~igtiog gaTODd~D wordt Het B"laerte Van Bloklaod-ook een der tejl .taDders tUMCbeo blllnken eJl klearlinlfen eeDe lijn lletr()kbD
Iwe!u:beD. dKt fan dil Iibenlen "n:aftI. kon YaD I!r. Jonkmlln. IeDdiDg-naar ~Iurj.a worden wordt, .urmede de 'er,:-aderiog het eelll."...

en de "acbkn der Btemmioll' "an o'lergeoragt. L _ Op het pilOt der taal die door den BGnd all offici-
1<'.h .. "',:;i gebeel "IlrioreD gingen, gelijk tbAnl TBNTOONSTBLLING.- Wij luI le. np de IflD.taande eele apreek- eo achriJft.aal1&1 "ordea aaogeDo~n,

te liJn." .tentoonstelling niet alleen 'f.ee1 vreelIlde! lak~n le ~OOl meo de alge'llArdigdeD gebeel eo III ,rij te
de KooiDg wfel, eTenais in het zi"o hijgen, eD vele 'fleemde be:aoekera 0Eyalijr8D, laten.

""'lOrBDOI" de eri-ie een rei.je a:aken m~~r. ook neemde lO1daten moeku ontn en, .Ieof He beer -\Vrenaeh gaf hierna te bOll." dat bij,~!~::::~~1111Z M. !bet de Konio in WIJ. lO .taat vao beleg "~rlleeren. De Fra he Re. gaaroe lOO ~i"o dat ook Ande~e kwe.ti.. o.a. de
I tijd te Hampstead otbi' (enog hDth een oorloglltoomboof om de utoon te lle8uto.kweehe, door de U0W8IIIf10 10udeu heepro-

en dumA Daar Lue:nbur J lteU"O ~deren lUl Aigie ... O.er tt hr~,,' eo, eo de Iren worden, docb hier wae meD tejlen. G"'08aule
lulleo de demiuioDwe mf 125 oorlopmatrol8n YlO dat echip lull n hier de heer deed echter een '1ooratef, wuria hij licb 'f!)Or

,oorbeeld 'TolJZ'fn en een rei.·e goedereo der FraDIChe afdeeling bewalr • België nrlatiog TaU Buato~ nrklaarde, maar DieIll&D4
Ab -meo zich daD bier tot moedelo!,. lendt to.t dat einde 'foor de Belgieche afd liDg eeD IltICondeerde het, eo 100 Tiel het io bet WIIter, WIUII ..

boofd 1&1hebbeD 8'ebroken om een Kain. 'compagDIe IOldat~D. MilechieD doeD il.lchland op 'ToorakI vae DI. Faut, de T.rgaderin, 'fOOl P'
,lotell wercl 'T8rklur4,r

ea
ICb.~
jlernle
IinjloC.lmmil8ie qhJluiten4 I" de
l+mtICM. till] "teo I-VaD w...ge de Ell-
lI;elaeltlt '1ereelliJZinll \Qt beililriog '''ll deo flIILdljC
i. Mil cirCDlahe ,er<'Cbenpn om de Enlfelaohe ~J:po-
saDttn op te wekkea bann •• IJeelingen g\!lloteo te
houden up den rutda.,r, iodi"D de teotooolt.Uing
Zt>ndaga OpeD aal lijn. Jb lAlI4ln .n A.merika .areD
de teOi<lo"ltelling8ll op ZondIjl gealokn. Da" de
ruatdAg bier III minde, in eere wotdt li.'hoadeo, u
hi!t ,eer te """n dat de tentooOItelling de. Zon-
dA" "itt In.luten aijJl ill.

Z,"-aun'.-Voor de wedu_n en WMI.D k Mod.
defjfilt en op Ur.k worden 1I'"lden inll'81amt!l<f, doch
de DOod il DOll'I""ir niet Ileleniltd. Ue t!lJMr.co.-
miseill heeft / ~,cm' (.£1800) over, "aar lij g_
-If mede 80blJnt te "'e!.PD, en wftllruit Jlij IIq ~en
'fUt fO;ld. VQ9r behoeftige betrekkingeD '(ln oorlog ..
malrolen Wil'lichten, Jlit wordt teregt II10m door
dl! publi ..k. opini., TlJ'OO1'deeld, en er word~ op 1I&n-
FedrollKen dAt dill /20,IXXJ "onder dOlb.-tf1lk lIinlen
der in de AdJ.. ,erungelukte" lal worde" uitjre-
deeld ol, 100 die dM",an Ifll,'" b~htJef~" me"r b ..b-
ben, dat bet Ileld b ''''ed ail WOrd~1I tin bt<boeYtI
der .ilJllcbera "edIlwton en wee.en op U lj( en te Mod.
derp;lIt.

NEDERLAND.-----...,

Het Hoofdbeltour 'liD dl" '1eHlenijl:int '1el')l'a.
derde l.l, Woensdag namiddag teu kantorto 'an den
h..,r U. P. du Prees,

l'e ""rrigtinll~n "Ilren .1. 'taljlt :-
TegeJl"oordil{ :-l)e lJeeren I). Mltl'l\i .., L. W R.,

(Voouitter), J S. Marau, L W.V., P. A Mljbllr!Ch,
L,W.V., IJ. Wil milD, L.W.V., P. J. Bo.lllan eo J •
lJ. Hofmeyr, L. W V,

De heer J. H. HollII.yr 1Ijl8l'rt "'I SElCretari •.
De notul~o der "mg" nrglldering wurden "oor-

gel"leo en Ilparrest..erd.
"e Swellendam~he elpctie komt ter .prllb.
D!! lIjlerende Ircretftria dfelt medll dnt de lleereo

Villi E"den, du Preu eo Knipe Il11knodidatee in het
veld li In 1111 dat lij aUiln It!deo en voor.taodera du
'1ereeniglllll lijn.
Il" heer J. S. Marllil, L.W.V., Dtelt '1oor:-

"Dftar nl dil koodldlltell die tot duu.rre ,oor de
Swellendalllscbe vakature in het 'leid lijn, led~n en
.oorltllnderl der 'ereenilllog li.Jn, ",.luit h.t
Ho"fdbe.tuur, licb ,oor bet tegenwo(lrdill'e nillt
w,et de elt'Ctle ill ltl laten, mallr draagt het Illn
den Voor.llter op, om, iDdilln er eeD tejl8D~land"r
mOllt word"n genomineerd, bet Hootifbdtuur dAde-
hJk bijeeD te roepen."

Ut!88Colldeerd door den heer P. A. Mijhurgb eD
Ullaniem oanjlenomen.

Wordt medejlt'deeld, dat 8Obilckinjleo lilO ge-
maakt om de algemel'nll jllllrlijkeche 'l'8l'JrllderiDIl op
den 291t~D Ml'i e. Ir. te boud en te BeKnf ,rt W1!8t,
en dat de ingeleteoeD de afgevaardigden kOlt<!loOl
louden logeren.

Voorge.t~ld door den beer Hnfmeyr :-" Eene
lOm Dlet te bovengallDde £t.5 beachlkbAni te IteU"n
,oor 'foerrurie, ten behoe"e van de paarden dil' af.
gennrdillden die de nrp;lIdering te Beaulort WllIt
lull.-o bIJwonen."

Geaecondeerd ~oor den heer 'Vilmllo en unaniem

I.

I,
_ ..... ·•. r lpru STELLEN ONS NJBT

OOaJt
E8.PO!rDB:NTl1lll

~B GEV'OELBNB ONZER -","""nr
I lNOBZOBDBl'l 8TU)[J(IN Jl'jacST 'WOJU>O.-Rlw_.J __

1 'DE REVOL
_ cid &dakUtu.
Mijuli8flr,-Het il eeD

h~ter, en welk niet bedroefd our

~

t einde "an dIt treurspel. waarlijll cll in.
leaue "'0 sommige geémp_!Pl'erdee MD OOM
:catioDl i. dikwijll oDd,.,llh~ Meer daD .....

.;torden TlU onae r""PfJktabobtt( boe""n op aUet on-
bl-eellOfat!l wij ... bebllodeld. Dl;kwijla g&beurt bet

~

t bij IlO'n g06dereoatatie een huer komt die ,...,0
n(eJ.;h kan Te"'tMa, 1.'0 i... r dan niemand bij dil

h nd dill lila lolk kan ageert'n, dau rinden er •• 1
DI mleTt'rstand"n plaata, w~,,"oor d. boef in lijn

I
Il ligt of achter liJD rUIr \84<1 wat "Ioebll eo 'Tel'-

, en wenacbi":ren toege'fo.>gd of n '1C"IIIDden worden.
11\1 IZDIl"o de 'poorw"Il-N8torit eitflD na het gebearel.

~

"t op de jledllchtll komen, ..m "'0 etrenge order
t k. 'allTdil18n han liet di.mstPfrlOn ... 1 0111d<l hur-
rlijke bel ... fdhl!id _t IDtlfIr In ae"t t .. nem"n.

liet. i. te b"p~n. Hd i•• ,?ar, bij IOmlDljrd
Itlilll lijn MrmenllCben 100 bel~fJ ..n I(eCIlenllia'
a 8 m..n mllftr w"DfCh~n kaD; m'¥lr bij aft lere laat
I lira heel .at tt! w ..n8OhMnOfer. .
I \Vaone .., 1"1, In de cl'I'Ïo.le ditlll8t "'... np ODlen

lip .orweg Olik, de mo"d,·rtllftl tll:\ baar regt komen'
Dur komt h~t Olef'.te kWlllld 'IIdda"n.

01iP"a1UDIOK,
-----t--

DE S\\'EtLENIl.\.MSOIIJ<; ELECTIE.
r M""l"lID, 25 April 18&1.

"an dm Retl(lk/elil' v",,-dIJ' Zuid Alri~.~
IMijnb~er I-I" b~t ol ~dlrlJl Articl,," .. n bet

R:olklblnd .an 17 d_ler, met bt ~reklrin.t tot de 'fer-
kie'lng "'Il dllu b~et Du PI'" Z .obr de kieeafdeehog
Sw ..llel'dllm, beb ,k dit t" 1"J!Ji(~I1I-

Wilt lip IInd"r .. pi"" IIhHI l!' .. dRjln 18 we ..... ik hi"t.
~Mlt !ti r op "nZd ""lIt8t .. .I). R. V"re"lllgloll,
heb Ik den be"r Du Pr!!t'1 roiJrgl!8leld alloDIen
kandIdAat, Z IOder 6t!Ulglln in.loed van h"t lJoofd-
~e!uur, of ",n een eenig illmllnd tllr w"",ld.

Ik b..D enl.,
D. S. VAN DItB MBawL

ZUID ~FRIKAANS06E

BOERENB.~~CHEttMINGSV~R.~t:N!GING·

l'en AfrikllAndér aan huia kOIll eli ik
Enjleleche buekeo op dl! pronkta"'l."

" dan merk ik .1 boe laat ht't lill."
durmede 1''' t'loeg ik.

een ,nag, Stoff,,1 ! ik dacht da~ jij

SOHOL"~N TE TV LOAOR.
Mn eIen RWzktell.T.

Mijnheer,-Hot wordt den "",ratandere der mO£-
d~rtanl dlkwI] s "erw .. ten, dILl I.lj yo.,ruit klaren OY~r
dJ ,erwRario."injl der Itlndstul "'p on&e achlllen eo
'1~rt~ld dat zulks ni~.t d., schuld vlln onl8 prediIran-
ten II

:Ol} hebt de Tul~b8Che gt'lehleder.11 llel&.Ittn, ea
wilt ,indt jli] dAM weêr' T<>"n dt achooi hRar knllp-
p~o ond~rwIJlet, den h"er A. I DDl"llDlln, urloor,
'lf)"r'd m ..t 'ootbi 1lt~lIn ",n Afrlkallndera die ook
ffollaD<uch konden ond~r...-il.enr (lt':iJ willeu oid
v~"lfen d"t>r wI~n "oorgelicltt J), irll1l\ntl;jlekol"n dl.g"''' Hollandscb kent !-M.," hAdJlr ,..,n ned" m~ê ;
m~lIr men~r U'Jb~r!! I" b-lilofJe dill bij, al. Illj tÁui.
10(/', tweeID",,1 p'lr week .o.r brt HolIBnd801l El'"
ZOrlltln-en h'drtDp.de la ·ten .Dm·nllg." lich dan ook
p~Illj~n. Zillt lulkó dlll;r ..h k,'m~1I zoo nu en dan aan
bilt hebt. D~ b ..er L'l'IIb~"d, I""" d~r il't'rip;ate
09de'lt<l0"",,, d"r .eho ,I, wd.re~" (~II wie neemt
b~m luiks o~k kWRhjk 1) om h..tllekor~ in de kMa te
b'llp Or. d<!kken; .. bIJ b,lI j[,,~n Jwnllrbtn·gli:llt "oor
~fn Engel:scJ.e pcbooi j!'et8lOkenJ." I HIJ wordt Il'edllg-
".rti. . • veroorlle·ld um 8lm en kOIten te
b1tAlen.
iZullen dil \'ool'llt"nd~r~ der mlledertMI hlPr Ileeo

ntitK Vl\n npmen I Zull~n de takken nn n 'Dd I'n
Vereenillinj!' di" 'fIlIk ni4t eens In bouue 6tlf8t'olgdnde
'1..rJllderiDj!' bt>8prekell P

En 'DUen de Hollandechgl'lind'l vrienden te Tul-
bftllb d .. IAlIk voor d~n be~r LIlIDbMrd lllel opoe-
m,", hern een dllnklldret ~O(lr IIjll mannelijk
w~ij!'er~n Mnbiedel'l, T~flr~I~ld Villi dof .nm wa'lttoe
bi) yeroordeeld werd? Eo dnd ..lilk: il ..r sr"l'n lrR.nl
op, om een flinke pnrRt.e 8Oho..1 WIllIr £1,,1111.d8Oh
O~ d.m vool'j!TOnd IIIUlI, t" Tulb~lfh op te n~ten '
~. Robert8~n. lit" loor_el "'>Ot Ot U"lIandllÏh o"pr
b~rt, loodat hIj. td, Iuj tAUt. i., I~ll 'lt tweemMI in
de w~ek to .. ,c!toolm<' ·eter 8peelt, 11:1\1 I'ker bet np-
tigten VItOluIk eene scbool toejuichen. IDlullch~o

LEVI!: HilT ENOIL8CH.
:P S -Dit wile ook l'e;! m lOi OI!dt!rwerp geweeat

yoor de Mldd ..lburg8Obe Cvuftlrenti" !
I

f
1

18 ,"n bn nr \'III nn!!, hi~t berst-Id,
1~11, en ksn llIel eenmRal eellljCen

Jobn Brown's be!!,rl\relll8 heeft "lId~r
plut8lleblld. 1'11Kooillllen Koni,win

NI.,d .. rl.'nd ... , bPYOndllD zich te Lond"n. Uit
men v"n petILlen, teu deele uitsltu·

.EUlrol[)@A,n..,n. "efloek8nd" dllt d" EDj!plsche
terug glUlD eD dus h!!n in hoogst

ollllltalndiJI heden lAton lull8n. l'e togt
"" ...nOIl.1O d~nkt te ondernemen ui, IIJ8 bij klMr

d,'or Afrika beUl bem "''' P. Ehn-
>UIIIU'.II'U'IIU1'cr,,, ZlIe brengen.

nieuwe godldienst in de maRk,
I'I'~." ••";_.,,, met een bijbel Uit de Cbristelijke

n..lhll'e Schl'lften IIlm.rge.t"ld (lt~t 1111
duren hem klllllf te kd~e,,), e<'n doop did

• ""wnoi't,,,, ale ~yo,b.)()1 flin relllfj!'ing, eli een avond-
tot bndenkinjl Ran Dhn@w. ell Rod"re

weldcleJlera der mevacbheid 8tr...kken lal. Men ,lelt
bIJ vIII VIIn ~D Mntal groote mannen ttl

inOOll'III'~D,m"er wij zieD er geeu uit Z, Afrikll
en nr beelden one dat het plu dMr weinig'
mllken.
luk van W"bb tegm '\Trigbt, de '1raeg be.
of de Londl!D8Obe en Z. Afrikaansche Ex
MllatlChllppi) geboDd ..n om bewijS vftn
der plaats A Il'xlIDder.ronteio onder de

"In '" nemen bMr door de
Hl!jletJnjl g •• t,.ld, ia' bet dIL b,."in.el valt·
'onoie 'liD bet Hoojle Hof'" KiIoberl.y
Oe'belmen RllIId ill nppel vernietigd, eli

dat de partij"o in een ... rgeliJk zouden Ire-
_ .... ,,'~. de Maatlochappij den eigendom '1ltn den

hebben, onder "oorwallrden looveel mOlZe·
Mn die waaronder IIi hem io der tijd '1l1n

'riilttalltl4:be Regering had erlllnjCd.

ungenomen.
De Itger8nde 8fcretaria It'gt de circuillire der

Oradoekecbe Oommiule 'foor, d, difftlrente Boeren-
"ereenigingen oitnooditende de t'Ilfjladering die op
iten 24lten Mei .. Rlcbmond zlIl worden gehouden
bij te wODeo.

V.>orgeettlld door deD bt'er P. A. Milburllb:-
"DAt de beeren H. P. du Pree!: en Jan ltellt"r het
Hoofdbestuur op tl8 Rlchmondeche ,ergadering zld-
len vert~gellwoordif!'en."

Ot'll ..coodeerd door den heer H. Wilman lID' unn-

niet wRir je heen wilt.
dan 11111ik bet mill\!' I~gjlen : dan ~~b
.o.:.1I1C"''''CIII"JjA frikunder te doeD, die

ni"t le... t, ór met een dill'lO
en w ..lIlgt een p:UlT"arllngel801l te

kOltschnleD thuie kreeg.
WRt "er driJ.,en, hoor I

Wil jd bewljml' Kom lI'a
1I11"--eln~ ik IRI JOUnyertuiJi(en.

tocb b·keDd Ills "IlD A fri·

oiem IIlIngenomen.
Voorvett ..l<I door den beer J If. Hofmey':~

"nat de dill'·rente tnkk«D niet IIlIeeD pllr circulaire
mAilt ook per advertentIe lullen worden uitgenoo •
digd om ieder twu lilden ti! benMImen om hlOnDP
den 24.tAn JIIei te Ricbmond eD Un om hen op deD
29~tel} Mei te Beaufort Weet te 'l8rtegenwoordi.
Ken."

Gellecondeerd door den heer J. S. Marai. en UDa-

hebben wij meer. O. je
"en beloek Le br""g,,n ,

oe IMt?
mAar lf alJright boy" kan je np !,en

-J'l"-"'_'. nrtal ..D.
Jil dtijft de Ink t.lOh te ""r.
te ver. Ik I@t op di~ kl-illillh"il~1I ;
\al IIIljn Il'ebr~k. E'I KI. Ik m..!

Enll;e'iach apreek, d~n .preek ik EI)~<!llICh,
ver.tnnn klrn; 111Aar81're"k'ik

rril~AII,lId,er,daD prallt ik mijn en lIJn mOtl·
er Engttlacbe wool'11"n 100111gtICfIi,/,

of nJlrigAt boy iD te mengen.
maar, 1II0rgen ga ik m':!e, haalllliJ

dit! 100 op d~ moed ..rta"l ge.t~ld
bpltratt" als ik mij bij on1l81~k
in nna ....e.prt!k hilt ontglipP'~n,

tijd 1I11A1t!n. Ik wl11611
Orl' 10 gedachten te "1l1'e-

Dl!; ACOIJNS.

(Van onun Corrupfmdent)

"rieDd in een adem '1opn, Ieee jij
d" lafel P

"""IKI!I_'U boekeD mn de kindereD;
net zooveel EDgelacb nrsta ala
waarom uaag jij d~t, IÏJn d ••
Sommigll b8bb.so * kinderen

mtlelt'rbra.tt ab prij.en, en I01IImiJe he ••

teepru eeo ande~ wendin,
u_d WAl Toor de tIlJlatkaartot",
reelia lijD oogen geela.gen ha4.
het gNOte oDderwerp 'la0 dep

(I~~:~~:a;:~;~:!~~'Q1T~:a~01~Alnkaaode,..&od eplJ kwam kr Iprak~.
ka3 ik ~i1I1riJKen4

bet dat de huiender er.
iD acheeo te .kUeo. Hi~

'lA0 al die dingeo"
oo'el'lChillilf o,er al. (ITer

UD'tlJeCUrIlf aijur llocbMll. Eeu roe4,

Breed" RI.ie~, 24 Aprill883.
Áiln den RednktdUrlVm. tI. ..ZUId 14fr£kaan."

Mi)nbeer,- WIj Ifll!'Il~n u dank dat gij Olll altijd
Hoell'tlJdig Illlniegt welk" "erand'lFlnleli gij op po-
liti~k g ...bled 'Verwacht. Z:IO hebt Ilij OD' ou reed.
weer lIanjlelelld dat de ,olgt!nd!!,gariemenlililtlag
anI waanc:hlJnllJk dIl IIccijoe bellllitlnll weer beaor-
get> .111, en toch jlelooy~n wij ~t die batelijke ea
IIUILige belflltilig lOU kunDe' "ermttder. worden. Er
IÏlp reeds twe~ bntlveo in ww blad daanegen "er-
8Ob"ncn, ...n jrMrne 'oeg~n wij het ODle er biJ; ."nt
he~ ia "@De te onrelltvaat<!isre en "oor d"l1 boer te
1l\aUge blIlutiDA', om maar IlO pd"illig weer op
te nemen. M~t !let 'Iooralel nn den heer Joubert
kunoen wij onl niet nreenij!'en, want die lOU alleen
hel IlIItil!'e eD .. iet het ongelijk drukkeod. en on-
re~t1'lll\!'dille der belRl'ttlDlI' weognemen. De he"r
Joubert Id,llt: hewt de wijnatokken en ..iemand
kAlI de belaating ontduiken; mAar indien ik mij io

mijn niend een :PAAr gro~të IÏll! pera.>on ni.t 'fefjlÏl, dan EJ41 bij ulf de belu.
waod te b-8Obouwen, de e~ne tinI!' ontwijken, Di"t op b..driel!"'hjke WI}l, lIIIA1 een-

L....."".U'. .,.0 eeo der Jooge damts Ir lf "oudi, omdllt hij jleen vijfbondel'd wiJn1ltokken op
• lIJD plaal8 heeft; en waarolll moe~n de wijnboellII

riep hij: "I aod my house;" ~i" allE!8n ~Iast wordeD en vtlrd"r de !r'nacbe be"olkiDII'
MlHylt,-en hIj aprak dd.v nij lijn P De heer Burger wil de wet houden 1:10
M"KJl'Ie-en bIer sprak +ij al.j die nu is. Dtrarmed.. Item ik volkomeo in, .. n

"" ••vu",u uit,-"an acbooi mllt'lI:e- wat hij ten 'Ioordesi" dallrnn Mo,oerde, daarin
dIt leker bekr 'I8f1ta~lD~ ben ik het ook met hem eena; ma.r ait brengt Il88Il

eli I." -Reld in de kas, eD daarom 1",,1 ik ,oor: bten., de
DIet op KlIrei, leide ik.' I ~ hut;'belutinlt te Terboozen, indieo ~oodig, 100 boog,
ik Iran dat ,erengel8Ohltn TIn on.e dllt de gl'heele lICCijo80pbrengst tlr uit kan IftIhuld

b~111gl:1l10neOniet uitataaDj Det "ltar je, worden; want die belllstinir bekalt 'het fl'IIheele land,
Dg "'rgifugd...... eo daarom ooemen WIJ hft kn l.te fl'guaardig;

meer IPgt{en, maar net King de de"r ten 2Je, niem"nd kin baar ootdllÏ~eo (ook nie& d.
trad de fIIa«er-eJ:CUU, de beer dlel ifehate wijnboer), waot alleo moeko eeo baie heb-

ben: tell 3de, bn die bebllung gebneo en ~lnd
wordeo IOnder een penny uitgaaf; te" ,Ue, bn
de Relfering reeds iD Juti) de Tl'qc1:t ar '1all jl'eoie-
ten. Teo 2cle lliellk ,oor dat de bODdeobelutiog, dil
bijoa door one gllnllCba land b"lleerd wordt, word •
aangeooIllen, ten bedral!'8 TaD hlet mioder dan 51.
per hond. DeH bela'ling bneelt - liel! MIJ omdat
aaardoor len grooc 1I&0tai Duttelooll en 10_ ait-
gehoogerde bond"n, die NndIOOP8D DIDatruÏSYogtla,
lammeren, 1r1"loe vark jee, Ja. ,,,IfII jl'roote aehApen
dOud te bijteo om hlln hooger le tltillell, eD ook bij
drui"eo eD vruchteo den bo"ren tot aCIWle .trek.
ken, .aUeo ophouden te bestaan, aoodat OOI laad
daardoor vau eeD Jlrooten o,erlaat aal 'ferb, wor;-
d"o. Om het 'foor een ieder gemallkehjll te maken,
worde d. belutinJf betaalbaar gem_ bij den
'IIlldkornet; eo ollldilt die bel.nin.. "oor de boe,.
lulk eeb legen lijD aal, lollen siJ ~et plabier "oot
hanoe hoad. betaleo. eo lullen lij ook rewiUIg
lijn om aUen die dele belaeting oPteh.ikdn willeo,
aan het geregt O'fer te I.!,eren. pie kan _r ge-
makkelijk jfacbillclen. Ale ik TOOfImija "Gad.n ...
bótaleQ, kan ik deo ,eldkofoet '''Gen wie op mijD
grood honden hebb1n, en ale de be~tijd ,oorbij il
hnnen d8(leDen die niel bo.taald h~bIieo, gemakk.,.
iijk geTond .." word"n. I I

Dit il ook ~o .tui"'r in d. arlll1lieUftJ meft "0lIl"
'If nog .!Ileer biJ. I

Door bo'eDltuade een plMl.!je inl uw '1ee1irel... a
blad te pnD, Illlt gij "erpligleo'l een uwer inl_
keoareD, I

8, PI D17 TOIT.
I

3 April 1883.
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