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TR~AL STAKES~ VJ'lue £1,5; I mile race, for all 2 and i 3 years old Horses
never won Publio Moner Weight for a~e'. ; Entrance eLi . ,:,'.

D'URBAN PURSEt value ,e25; 1 mile beats, for all Horses. vf tllgbt for
J'.in,Il1'8,noots. !: ,; ,~ ,

DISTRICT CUP, v~lue £25,; presented, by J. A. DuXINY1Sr., ~$q., with
i by the Clnb; '.1 mil~ heat,; Weight fo, age. For all Horses bred in the

boundary to be within the limita of' the Salt, Kuils, MdiielPank and 's vooinllODAGSIl CUR,

I Cup to ~m~ t~e property 'of any person who m~1 win it;,~'Y"oyears Va.n de volgende Eel!jarige Merrieveulens:
.c~.i(.b horsee ~ fol1:h18property., Two, horses from ~ifferent ~~bles to, Een Merrieveulen pit de Ingevoerde Merrie

Elltranoelt2. i' ' : I , I "Sweet Pea;" bij" Catalpa."
LADIES PURSE, ~alu t-, with fIS" added by the Olnb , 1 riiile heats. I" Een MerrievenleJ'l; nit .. Pamper Nickel,"
f9r age and ~O lbs.[ ~:xtra ror all horseS\ The winner i to be sold".t,ol' £50; bij " Catalpa;"
wed 5 lbs.j \f for ~O, 10 Ibs. Anv surplus tq, go tJO the: Rape Fund. Een Merrievenleil, nit "Home Bred," bij

- E .1)1\" "Catalpa.'" :, .. ntranoe "" : v. - , ' : ,
FARMERS P~SEJ value £15; 1mile, race. Weight for age: Winner EelrMerrievenleq, nit de Volbloed Merrie
"30 E 1111 10 " Claudiue,": bij ol Catalpa."
N. ntrance N s. ' . ' ' Een Merrieveulen, uit de Volbloed Merrie
VISITORS HANbl;CAP, value £~5; 1 mile race. Weight for ~e_ For ., Drown Be$S," 'Jij ol Catalpa."

";n,lIranN _ must enter, optional to losers. Second horse to: save his .~ntrance. Eenja.riri Hengstveulens :

BA.CK. RACE, V8i1ue£7 10~. For all ll,Ol'aas that hare Bever .wn Public Een Hengstveulen; uit eeu Volbloed Merrie,
heats; catch weighta. Winner to be IKild for £25. EnsraD(~e lOa. bij •.Minstrel."Kan Hengstveulen. uit een Volbloed Morrie,
\ '. bij ""Minstrel."
I R B GlU LAT I 0 ,NS:- Een Hengstveulen. uit een :VolbloedMerrie,
I '!." ' ' , bij" Prince ~rtbor."

of ~ny dillputeaMD!!', tijs South African Turf OIob Rules will be .whered to. .: Een Hecgatveuleh, u it (en Volbloed Merrie,
ODfhe Green Point RactjOourse ~ carry 1411.. éxtra. Imported .fIOI'8eIl28 1'Ilt.extra. j- bij' " Robbin.'
will be Allowed to enter' IL horse.Jlnltllll he be IL Suhecriber of tI li. to the: Racj8. Fun1
to be shown!'l'd eDte~ in front of the D'Urban Hotel, between the hourf,bf 2 a~d 3 --- _'- _. -~;..--
, 12th Apn!., , ,',,

, 'to be eent to the ~tary by 3 p.m. on the day before the Raceie, and decia8iioD! to be~:ir~;'~::~~dAYiydreaeed. " " ' - , . ; .
winnen to be IOl1:ïth their'engagements. ' , .
. hone. to .tart, or DOrace.
. . w~Inng over the Oonrse ita receive h&lf the Stake$.

By Order of the S~wa.tds, ,
P. F. LINDENBERG, ,

Hon. Seo. and.'l'r~urer.

· De 8toomboohn de,er u' .xq~ODU

; keD van Kaaf .ta;' naar
1-

: na; M~dein, om. del'
I Helena fn AsceoFion
i tU\8Chent-ijdrn.
, DURBAN,'Kapt. WAaL 13 April
NUBIAN, Kapt. BA.INBRIDGE,27 April.
A.~B, Kapt. CAINES,lI; Mei.

"GBRMAN, Kapt. CUXWE$, ~5 Mei.
· NjUIC IH~ KUST!!!h;NS ~N N,tT.4L

V t'r1rekhn lij om d~,- nertien dallen, IIA
aatikom!t van iedere StouiJ.hoot 'all E"gelan:!,
·en eens ill de 28 dagen z,t de Stoombo-t naar
Natal bare reis vcor: naar i

ZANZx!A.R,
te Delagoabaai. Iuhumbaue, Qilillimane en

Mozambique aa},l~lIgende.
Betonrksanjes worden [ui.ger-ikt r-gen ver.

I minderue Prijzen. ! -
Veor Vracht af Paasas e noe men aanroek bij

de Kantoren der Maatscbappij, in de A;jd~del-
i .traat. !

THOS. l( FULLER,
• iJ ;

Direkteur Gella$1 voor Zuid Afoika.

dsartoe behoorlijk, gelast, zullen
WelEd. heer W. F. ZlPP, op de

TERJlE~" ~OG.LIJ rr~'i '
lig Veej ena., beetaande in' =--

I ,

CLl1:Q, ,
'l'9 , AT 11 ;A.M., ~"

'TUESDAf, APR~L 13 1880.,
" 'i:"', ' :
$TI~ ~ A R 0,;8:--

M.~., E~. . pJAN1R'i.'...~KOUDWU''MJINYL,~8EsQ·· ;.~,'".':i' .cu.,' , Q.,.
MEnT DREYER, ~a.,·EsQ. '

. .c, -.~ +:',~

. ,

, waaronder extra KOEIJEiN en FRAiAIJ.E VAARZEN.
i ; i

"JL"~u,,,,S, allen gedekt door den beroemden Itj,;ngst Il WALTON~I
E .EZELS (3 jaar oud) . " : . I

KARPAARDEN '(Hengsten, gedresseerd) f. • :
do. ' (Ruins) ...,. • "

en SLAGTSCHAPEN, waaronder uit r:Q nnten de HAMELe·
,ia M;l uitmunte~de; conditie. Ieder, die II STEENwERP II ken~,

.,n..,u''''' 'aanbeveling. ; . .
TEVJ:NB ZULLU WORDEN V.BJ:OCHT:

;

klasse), boven 3 jaar
BROEIVOGELS.

:_ • t·· ":

P. F; LINDENBERG, Hon. SeC. & Treasurer •

, '

iKaarEngel&nd, via St.j8elena en Jladeir&., .

i ~: .. DE lKon. Maalstoomboot
.: DURBAN, H. S. WAR.·

, , LI!IOB, ~N.R., Gezagvoerder,
• zal als bovengemeld vertrek

'ken op Dingedag, 13 Apri}, te 4 nur 's namid-
dags. PassagierS gelieven aan boord te gaan

: Ban de Oostkaai, Alfred Dok, niet later dan
3 nur 'a namiddags. Ge n!.ading zal ingenomen
'worden na 12 uur 's mif!:dl\~sop den ~ag van
vertrek. Voor vracht ofpas8a~e ver_v~ge men
mCG ten Kantore van de Stoombootmaatschappij
, Union, No. 62, Adderleystrl\at.

---' --,---_-

ALSIRD. :

, EGGEN, 1WAN- en SNIJMAOHINE,
EN TEN LAATST!:

100 MUD ext~ . schoon ZAADKOREN
50 MUD .do~ do. do. ZAADGARST
50 MUD :dq. I do. do. ZAADROG

, ~50 MUD . do. do. ZAAD HAVER, en wat verder
ping zal worden ..,.",,...+lhoalf..,,,,,

De Pt"ats aleohts 10 @ 12 mijlen van bet Piketbergweg Statie verwijderd.

Cl"ediet,-en VerverséhiugenJ
t ,

vergete den 15den April toeh n~&tI .
aET VOORT f J van ZUID tot BOORD!!

DE LINT & RET'fEF, Af~lagers.
, ,

" lIPBV.Il"S .j • •

1 Span Tuigen, 4 AallUelbeêaten, 1 -:Wagen .compleet,
en:wijden al het ltUISlUAD,' waaronder, t nieuwe IJzeren
. KleederQat. .

EMILE H. VAN N, Afslager.
f..

: e:,s. '. DE;Kon. Mailstoomboot
" ~.' . '.'; , !NGLIAN, H. D. LA:.i..:!;~. Coc a fRAVERS, Gesagvoer.
_.._;:~~7'; der, zal als boven vertrek-

· ken, zoodra mogelijk na. aankomst van de Kon.
Mailstoomboot "ARAB" van Engeland. Voor

, Vracht of Passage vervoege inen zich ten Kan-
· tore van de lO Union" Stooinboot Maatschappij"
No. 62 Adderleystraat . j ,

~. _-'-'..l..---
. ZUID-.AFRlr<~ANSCHE

ltONINKLIJKE !.~AI~IENST.
De K.I. " ••. j: lan Li.ie.
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260 'Q'ISVOG::lLS, v,,Q 4 TOT
, 'MAANDEN ',('01111

, " I I :'

,bij den OHdergeteekeode!'op bilUj~e
\

0:
1o
«.:e

"

lA, ie ve,tn·kllen van
om den anderen

Plymnuth, te Bint '
'e~gellije op b psalde
jes ,.or.len niijlereikl
II lO percent tusschen
en Natal.
CASTLE, Kapt.

der lJovelistaaide is In Jene Macial~e
groot 'gedeelte is nit' 'Ode Vogels.

J. D.' J. 'ITIJS, JR.

i ~,

Geen i u'i.aq,l.I.')
l ,"

..itgebr~iil.)

Stellenbosch,
1880~

.])B S··.ANDAlm
VAN

.Zuid Afrika, .«
<c
z

50 Zware
OP VRIJD

Varkens.
,2 APRIL,

'8 MORGB:NS HALF 11 UR.,

ZULLEN opgl"melde Var-kens publiek wor-
den verkocht de Marktkraal. Zij

zullen zeker present '
, Jl~IJ:'1

lt0SS. . ,

It. Qr.. te

~ Morgen , 2
!

's _"OJlGENBl'J'U IULF 11 UR"

ZULL~.', bovengemelde Bo.kleell
poliliek: worden verkocht uit

de Markt~raal te, WeUingion.
~ , '~ JAN L. DU PLESSIS.
. J. Prect. Ptll~ "00. U~I_-'ra

i~1 ' ........... v.------------~-----------------

~
~\-

j:, ~

5118 f.Itn Vt~ Mui •• ~~lalpta.
~--

OP VRIJDAG, r APRIL A~NST., zullen
opgemelde ~apen pnbliek verkocht

worden aa.n. Klapm~ts Station. Zij zijn in
enra conditie en zullen zeker presena ziju .

!- ,
l iD. CLOETE, P.fin,.
, I

J. S. MARAI. " Co., ..-.u&gel'l.

IJ •
VERKO(i)PING VAN

VOLBLOm PA ARDEN
J •

DE HEEREN HpONES" os, behoorlijk
, door den heer J. C. BEYE,.R8daartoe
!Cma~tigd, zullen rerkooping houden, achter de
Koopmansbeurs, ; . '

Op Dingsdag, 20 April,

-------;-

ro Ge~e8te~.gt.S8e. -
2.0 t:ltra IIt';hle Ba.rls
40 .... ~eSlrIU8f.~r1I.3 .aladea :ead
3 raar 8r.ti,.~eI8. .

J. P. E. VERSFELD.
Mouton s vali ei, Fiquetberg,

22 Maart 1880.

lf!!
BENOODIGD.

I'

ZES MUILEZ~LS, in goede conditie, van
tot omtrent (7). zeven jaren oud. Men

lJoe aanzoek bij de. Oudergeteekende, en voege
or bij den lAagaten 'prijs ~oor deze!ve.

WM. KE IDEL,
Postkantoor, Paarl.

i'

25 STRUISvOGELSI
ZES MA.AND.8N OUD, te koop bij den

Oudergeteekende,. te Groot Drakenstein.
D. D. MARAIS, lJ.zn. /

------------ ,

HEDEN scheuk de Heer ons een lief en
welgescbapen Dochtertje. #

D. J. JOUBERT.
, C. W. M. JOUBERT,

. ge~. PEnl!.SBN.
Moorreesburg, ZwartlaDd, '

29 Maart 1880'.
_, ------&-....----;__.~--~- -_-_--. -.-.~---_ .

BEV.ALLEN, te Groot Drakenatein, op den
30sLeoMaa~ 1880, Mejufvr. J. J. PITON,

van een welgetlOb~pen Dochter.

:1

IN den. nacht 'van Donderdag. den 18den,
ontsliep zacb" en wii vertrouwen in den

Hoere, in hare w~ning bij. baren broeder, den
ondergeteekende, ;~ejn.fvrouw JOHAN'sA JACOBA
NEBTHLlSG,in deu ouderdom van 52 jaren,

] c A. NEETHLING.

OVERLEDE~" aan Rivier Zonder.End,
Ca,ledeo,op d;e.n 228ten Maart, mijne teeder-

geliefde RchtgeniJotc, lSABIlLLAM.uuA L~ol
eenig kind van Kl>mmanJant J. C. LINDE,Sr.'
van Rivier Zonder End, Caledon, in den onder:
dom va.n 56 jaren, 3 madden en 27 dagen.

Haar lijden was smartelijk en lallgJnrig,
maar. naar ik vertrouw, baar tot zegen .. De
Heere beeft gege~en, de Heere heeft genomen j

de naam des Heeecn zij geloofJ.
JAcql.l lJE.fDRIK BEIJERS.

i,
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•ID den Boedel vali ,
, 'v ILLIERS, van

-,,~PUBL

"0· (,L~II~a" r JJ
, • om '

'OpNaan,

RKOOPI~G
PAARL.

5April aanst.,
, publiek, te verk~peD . Eijntl Looijerij:

10 'Jonge StMliav~ls VIUI I) tot 13 weken
oud

1 Paar I jonge SOh~mel Hengsten (3 en 4
jaren) . " I '

S :Melldtoerjtt*, i

1 KapItar, olenw, ~rate klasse kwaliteit \
1 OpeJ Dog~ ; .,
:> Varkenl ' ' ;
1 Baal ZooI.Jeder 4n ~e kwantiteit Win.

kelgoede~iI, bestaande uit Stevt6ls, \"eld-
schoenen; i>am~ Slippen en ~e menig.
te ~derei ~rtikel,n.

J. S. ~A&AISi' Co., Afalagen.
I I

Ei ~NNI8G~"I~G., !

:'DE Execntri,,'e
, op

V1'Ïjda~, 2)Alu'iJ ruu.st .• :
, : Aan hare Woonpl~tB;doen verkoopeu;: '
; 6 Extrá goede ~~18 :

i . i 15 AanLt:elbeest-enl Koeijen en Kalvera
I 15 Varkens '. ;

1 Wagen j
2 Ploegen

,f Tuigen
~~ 1 .l.';gge

<1Seizen ,
Pikken, Graven, Ein Wat

aangeboden. 'I, :

, voor ~cWïjk.'
volgt, nam.:- .

»de K1UIe
6&. Od~
78. oe,

JOa. od.
128. oa,
158. Od.
158. Od.
19s. Od•
19s. OeI.
258. oa, DE Onderget.c!ekenth, vooruemo ..s .ijnde op

deu 13 April na_1' Europa te vertrekken,
wenscht bij de~ be-t jPnblitlk to bengten, dat
de Hoor hila CmrlrIl'0aangeeteld is all zijn
<lenerale Gem~igdt". en dat zijne Bezigbeid
door hem sal ~uurd worden gedurende zijne
afwesigheid, J

ROBERT C. ALLSOP.

lLGEKEDE~

Boedel· ."eD ~"eeskalDer.

, ...
I ... :I:

Do;
DOt
DOf
Do~
Do~.
DOr

Publieke iVerkooping : Doorloo~e~e kaa.lrtlea voor Kinderen (tS0hool of K~llege)
; VAJi i 25 Pbrcint" dan bovenstaande taneven voQr:6éo,

.L.EVEN bEHA VE, ljgezin~o' ~ '!; j, " ! i'" ~,',twee of

GR,. i.\, RRtlN DEWIJN, t:NZ., I ~ BijzQndElrh~en: de Passagiel'lltarieven naar en
, ; TI . ' :Stations ziju ~ I op het Kas.ie~ahtoor te K8lap8ta~

VOORSTE :aOSCHJESVELD, jStatious. ' . , i I ",JAMES DELL,
AFDEELINp WORCE:-TER. i Direkteur ~an Dionae;: , :

i' -"- __

D·,~OdJe~e~~nd~ sijue Plaab uit ~ ! -~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-
band verkocht hebbende, heeft besloten i

publiek tedoen v~rkQopel1,op de plaats zelve, bp i

Woensdag,: 14 April 1880,'
's MORO!JN ,TEN HALF la U811:,

I. LEV E Jf D E H A VE.
12 Gedresseerde Trokoasen, 5 jaar oud
16 Do. J:onge do 3 do.
12 JOUjtA ,tlo. 2 do. '
40 Koeijen en V lIarzen
30 Do, met Kalveren
5 'Gedresseerde Muilezels
'1 Extra Rij- eli Trekpaard
5 Trekmerries ed Venlens.

II. GRAAN, ENZ

, EN E~N ASSORTIMENT

I URPltOB'1'

B,; WETH~UR,
; SecretAris,;

" Malmesbury, li M~I'L 1880. ,
••J. vr MOO'RREES, Jr & Co., Afslagers,~ .;.

hebben

en Blikken
Oliifolie, in Vaten en Blikken, ,

'1lI."bilQ.ec;tlie. Blikken van 1 e* .5 Gallop_,
Olie voor Kleppen en Ciundere

Blikken eu Kannen !
HalrnniiA. in Vaten

Vaatjes va.'n ~~ .lb., 28' lb. en

van

Worcester, 17 :Maart 1880.
DE VOS & THERON, Vendu.Adm<:'

. :

'f I

Blikken,

ii !

50 MndJen Korert
25 Do ~og ,i
;! Leggers extra <Drandewij u,

III. LOS~ GOEDEREN.
1 Bokwageu, 1 $chotsche Kar
2 Zweedsche Plëege», 1 'Egge

Graven, Vorken, Pikken, ens .• enz.
EINOELlJK:

Iijl_ .
EN AI,LE SOORTEN VAN DE 'I, I

", I

Nieuwigheden,
- , ;l I'

GESCHtKT VOOR BUITENHA.NDEr~ARS. I
ALI TElT EN' LAGB PRIJZBN., l' I

I
• !

H uiaraad in BQO~ten, en wat venier op den j
dag Jer ~ erkoopi~g, zal woroen voorgeb~.! BES
Ververschmgen zullen worden verschaft!!!

" T. C. BOTHA.
I', r
• I'

~ t

In den Boedel van wijlen WILLEM JACOBU8
l"lo01'ON, in leven wonende op ~larcnskraal,
Clanwil,liam. '

DE Onderge.teelcend~: behoorlijk:' daa~.()e
gCRnthorlsoerd sijnde, zal ter plll4ye

Marcuskraal, ' ' Frambozen
A.ardbeijen
Groene Pruimen

Eije~ Pruimen
Peeën
Roblle Kersen.Op Vrijdag, 'den 16 Aprilrsso,

, ,

.1'

I

i
I

I
I

.,lpJ9pIlOq J9«I 'J90A neo.1£)
o 1 0 ": '. 1d01aej Jt"Z "op .p1tono ,..: 'op ·op '~!I.IWf)
o 8 [ ...: ,slaqsng S Jod 'aa.a0J{
o 0 ~~ p.l9pUOq ..9«I ·ueuGlI.lGAm 9f!ftold

'COO.1'8JI ap ul) .19JAJ.l~'6~"d O'J,

idOOll ~~

HUNNE

BlEZENDIN,

..

Botel
'i

Villi ~e Eet'ste KlasSe
; ,

T~ KOOP.
s

, :' 1DE Onderfot~enden bieden mr nB
. BAND TE ~OOP aan het. welbekeiade

Hbtel von den h~r CO)(BRl1{CK, '" Some1'Ht
West, m~t Kland~ :Meubelen en VoorraacJi.

Allea- in dit Ha'tel is in uïtatekende Glide
De Eigenaar die jn dese ZUk .joh een 'fier..
mogen V1~";orveD ibeeft, treedt er ui' aU.
w~eD8 _nkelende! gesondheid. !

Om volledige bijsotiderheden I'D koo~
venoege men zich; bij i

, I'

! JONES" OOS ,
creweer Gebou ~~, " . ' - i:' '
, Kaapstad 25 ~ l~~.rh ,i! ' ;".: i'

f· : ~
; ,

'" - '<t»_..".

ALSM1jlDE,'
I

e$'a
!

,EN Eer.te Bezendi1J9 HfINTERKLBEDERFN
ÏDoordtnu ontpakt ~ PÁOKH;AJl 4' 00.,
Á~1eydniril. .

1 .~
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---=r-=--=
DEBFN
M'~ 00.,

Novemoor 1879,
Tow .. , een I treil
eo een' diEID

Z"'I jaren oud. geen
Schutmee8ters eo

a.a::lrIl:C)m,ell,!rt'li."eD
Orldal",ellel!"" 1,141, aoor

worden
'R&TIEF, Im. •

Paarl.

'! < •

i I K~Il~~g,ving.
~nrwea "W:I.e IhereD Bra,;
ri : Bn.riYler.,

.~IJ dele wordt kennis :gegeven: dat bij den
Ouderaeteekende tot ~ n m. op 8 APRIL,

1 (J, Tenders sullen woiluen ingewacbt foor

~

, ~
berengesaelde werk. iHet werk te worden
aan ala volgt.. en mat.erialen moel eo Ter·

,-baft worden, de Brng ~ schoon gemaakt,
dje ~tige en vertlooze ple~ken eerst te worden
~lI~rfd met Boode Meoiet en do geheeie lirug
dA'1teellmaal te worden ~e\'i~rfd met loodwit.
, De "uile plek~en onder; de Brug te worden

~telerd met Koollteer '
, tje Aannemerl zal in een kontrakt moetentteaen voor de beboorhjke nitvoering van bet
wetle en, des vertischt. secllrlteit geven.
I ..éIlIe andere iq!"ormati,. ian men bekomelJ op

uut-oek bij den (jJndergeteekende.
, :qe laagste of een andere ,Tender uiet noodsa-

~Itik te worden aangen~mQn.
, Op last,

: GEO. HENRY PARROTT,
Secretaris AfdeeIiJlg~n.ad, Piquetberg.

Kantoor van den .Afdeellllgsraao.
Piquetberg, 25 Maart, 1880.

Distriktschool te Bethulie,
A !PPLIKAT[EN voor de 1>etrekking van
fil Onderwijzer aan bo'Vengenoomde School
lullEID tot Maandag, den Bden Mei e.k., door
d~1DOndergeteekende worden ontvangen. Solli-
ci;taiiten moeten vooreien 'ziju van "oldoende
getIligschriften van !Zoed tedtliJk gedrag, en
"rons van een Certifikaat van eene erkende
cpD1j<missievan Examinator,n, of van een Certi
fi~8at verkregen na afgelegd Examen voor eene
dfor: het 0 V. S. Go~vernement daartoe
benqemde Commissie; oo~ moeten' zij tot de
Prohtantecbe godsdieost liehoorcn. Benevens
de-s,cboolgelden, die gedurende de laatste twee
j~. P: m. £10 per maana hëbbeu bedragen,
is; eri aan de betrekking verbonden een GODVer.
D~mfnts-5lllaris va.. £ 1501la jaars, alsmede het
"rijd gebruik van de OoavernemelJts Ooder.' ,'WI1Jzf'rswonlDg. .!

Applikanten gelieven te ~elden, wlinneer zij
gereed zullen zijn de betrekiking te aallvaarden.

iJOHANNES ,G. OLIVIER.
V oorzitter der Schoolcommissie.

Bethnlie, 15 Maart 1880.i
~-- -- ---' _- _:------ ---' --

Aall
"l tfJ<,JUFVR. r. L. MORKEL w&tllcht biet".
liVJ. door beeren Parlementsleden te berigten.
d~t :z.ii, 'Zoo als voorbeen. I'l;cb er op toeleggen
r¥ om hen en hunne familién t'an alle huisclijke
~akken te voorsien iá baar welbekend
~aat Logieshuis. 48" Stra.ndstrut. III-
.Jaar :z.ij. ook net gerief eeuer ruime l>adkamer
IlUIen hebben.

i

GEDOOI?T.
In de Nieuwe Ned. Geref. Kerk op Woens-

dag, den 24 Maart, door dell Wol-Eerw. A. D.
Luckhoff, een docbter valt deu beer Andries
Wlller Lotz, met Dame Ge~truide Johanna.

GETROUWD.
(Met Speciale Licentt:ej

lo de groote Geref. Ker~ op Maandag, den
2;2 Maart, door den _WeI:Eerw. G. W. Steg-
mann, jr., de beer Frederibk Johannes Helne
roet joncejufvr. Helettje Gerelldini\ van EY8leo.
-Op Woellsda!;, 24 Maart, t~n huize van den"eer ~ C. Steens.ue; wgestraat. door deu
Wd Eerw. beer .A. 0 Luckhoff. do heer
Gernrd GOIllS, met jongejufvr .. Rosina Jo-
hanna Steenama.

OVERLEDEN.
:Maart 19.-Jnfvrouw 0181'8 CathanDa Doro-

thea Lippert, Wed. wijlen den heer Frederick:
Petrus Maneyel,J, oud 58 j"r IJ en 1 maand.

~IAANSVERANO,E.RINOEN.
April, 2 LAllts"te Kwutier, 7u. 27m. yoormiddagl.
April, 9. Nieuwe Maan, 4u 21m. namiddaga:
Apnl, 7, Eerste Kwartier, 8ó. 28m. DJlmiddap.
April, 26, Volle MIUUl, Ou. 4m. Toormiddaga.

MARKTPRIJUN .

Van 30 'tot 81 Maart 1880.
, £" e. d. £ I.

'875 hs Aardappelen, pr. il bil. V 7 6 - 0 19
1~ lb. Boter, per lb.... .; 0 2 0 - 0 2

Eenden, per sluk . ~ 0 2 6 - 0 2
Eijeren, per 100 .1. 0 15 9 - 0 18

, Hoenders, per stllik 0 1 3 - -0 2
iss be. Haver, per 3 be. .1, 0 8 1 - 0 8
11 n. Hsverg, pr. 100 lb. 0 2 8 - 0 6
io Ik. Kaf, per 16 .uken' 3 13 0 - 3 13

r 96 be. KOTen,per 3 be. '0 18 11 - 1 1
145 be. Uijen, per 3 be. .r. 0 ó e - 0 6

DiDVsd8~, 30 MaArt,
W oel'edag, 31 do.

~ Wagen!
H~ do.

36: Karren
24 do.

j

SHIPPIN s INTZLLIGKNOE.

TABLB BAY.-SAILEO
~lIrcb Z7-~trie~er, ~b."; Angn PequiDJI.

28--Ahce Ml\lV, bk, to lMauritiul.
:!9-Flam1Jljlo,'SS, to Coast Port5.
2!)-Cuzeo, SS, to Adelaide
:lO-VeniCt', &l, to Ea8t LondQn.
:lO-Teuton, RMBt, to Southampton.
30-lhlDkeld, SS, to N,-fttlll.

ST STKPBltNS fuuAll~~ Wij kunnen met yeel
~pn(!.!1'eDRan onle ml'Ddl'o en ondersteuners berig-
tffi dat gemelde Buur, na.~flfek un alle on.oaten.
de Diet jlt1illge!lOm un £~02, (honderd en twee)
sIp" bet-ft opgebnjlt. Wij :wenac:hen teyenl onlen
bRrtehJken oank bun toetebr!er.gen yoor de onderste u-
Dlrg ons verlpelld &<loweld~or Brbeid .111 door bij·
drp!!en De buiteDlfewone' behIngetelling heeft OOI
tm gOt'd ged~Rn Wij %ligen DIet sh·chts bijna al
Ol ze Ipden tegellwoordlll, maal ook vele uiendeD uh
b']lIR alle kerkj1el.oot~cbftp~n Wij venekeren bUD
OnlP medewt'rll.lng, w8nnf~i de.ehe yereiecbt wordt.
-JJffllYed«id. '

..

te

sdrB • HOlDlR.
Kaapef.ad,6 MuTt 1880.

:Fl ft
--' ~ .: lt\ rt·-~\ftliH\~\lt.. ,

,
DONDERDAG, 1 APRIL 1880.,

DE BOERENBESCR~RMINGS~YEa,.
11' EENIGING VAN'ALBERT·I .

, I

ELDERS vindt de lezer een beknopt fl'rslRig
van de verrigtingen op de vergaderipg van
bet Boerenbesehermings-comité zoowel al~
van de daardoor belegde pnblieke vergade-
ring te Burgersdorp. 'RIJt' Comité b1i~kt een
sohat van onderwerpen/ ~handeld tp heb-
ben, en nit private briev~n veruem~n wij,
dat onze aanbevelingen omtrent aane~nslul.
ting tU~8Chen de differente Boeren-cqmité's
in het Oosten en verstandhouding' met de
Z. A. Boerl'nbeseherminas-vereeniging van
het W 6llten, niet uit he,t oog zijn verloren.

Belangrijk zijn ons voóral de verrigtingen
op de pubheke vergaderingen. Die werden
over het geheel gekenUlerkt door bezadigd-
heid an gezond verstand. I Hoewel er geen
plaats is, die grooter belang heeft bij
spoorweguitbreiding dan 'Burgersdorp, en
de AI~rtsob.e boeren da~ evenzeer sohijnen
te begrijpen als de Burgersdorpsehe koop.
lieden, toondeu zij koloniale belangen boven
plaatselijke belangen te verkiezen, en aan-
zeiden zij alsóo van hunne kiezers te eischen,
het nieuwe Regerings8C~ema van zeven of
negen miIlioen pond te onaersteonen. Om-
trent C;onfederatie was a~vergadering nog 1ll'(I8d!~ren
besli8ter. Geen onzeker ~geluid wera daall-
tegen gegeven. Dat men er hartelijr voor
bedankte, een aandeel te dragen I in d~
Zulu-oorlogskosten, sprEiekt VRn zelf! Maar
wat menigeen zal verras!!en is de t®n, dte
op de I vergadering weJd aangesla~n om-
trent de ontwapenings-staatkunde. ISedert
jaar en dag wordt verk~)Ddigd, da~ het de
te Dutch Boers" ziju, di4 den zwartel willep
verdrukken, hem althans met de meest
mogelijke atrengheid "iilen behandelen.
En hoe vele malen mbesten wij niet door
tijdgenooten de ontwBpElnings-staatkunde
van den heer Sprigg hooren roemen als
II eene Afrikaander staatkunde" bij uitne-
mendheid. En zie, op de Burgersdorpsohe
Boeren vergadering wareni het slechts Engel-
schen, of mannen van )4)ngelsehe afkomst,
die een goed' woord daarvoor over hadden,
terwijl elke boer die st$tkunde bepaald
veroordeelde I De heer 'A. Smit ging zelfs
zoo vcr van de ontwapelding af te keuren,
omdat hun wapeaa dan Kaffers geld en
zweet hadden gekost. Wij hopen, dat het
Transvaalsehe Volkscomitié niet zal verzui-
men, een uittreksel uib dEl haudelingen van
de Burgersdorpsohe ve ..~ering in Enge-

p. m. land te doen wereldrao~tbaar worden, opdat
8 48 men er zie, h~ (I Dutch Boers" de ~affers
~ 88 willen ~ehand~len.
4 69 ";;_-+-I -..,.---;....,...-~ I

6 12 DE KAAPST~DSOHE KERKERAADS_
642 \ ViERGADEllING.
660 '

~~~ ..... ""!'"~~~~~~~!""!!~!"'!"'!"~ DE Kaapstadsehe Kerke~d heeft ip zijne
speciale ver~dering van Il. Dingsra.g ge-
daan, wat ieder verstandig mensch doet
wanneer hij he:"indt gMwaald te ~ebbEln'
d. i., hij heef~trzieh niet ~sehaamd terug ~
treden en ee reeds ~nomen m~tregel
onged~n te aken, vooéloopig althans. C\ a
de onmiskenbare teekenen van de wensehen
der gemeen~~ kOQ hij n!et anders handelen
dlW zoo als hi] nu beeft ge<laan, en te beslui-
ten, de ~m4entê te raadplegen over Ds.
Stegm~nns aabzoek om eën specialen werk-
kring en over de resolutie, om hem aan de
Engelsehe getbeente over te maken. Aan-
genaam was 'het ons. te zien, dat ook Da.
Luckhoff het, regt den gemeente om te
worden geraadpleegd erkende. Alleen deed
het ons leed] dat terwijl bij dat deed, hij
zoo ten eenéumale ~,e oude Latijnsobe
sprenk van ~amter 'in modo, forlifm in Te
omkeerde. Hij was zeer voorkomend wat
de ZaJ.k zelve aangingl maar, helaas i zeer
soheTR in de "ijze, ~aaailp hij zijne voorko-
mendheid aan den d_g legde. ZEerw ..
rede ~ennnerde ons aan de uitdrukking
van den Engelseben 'terlenaar (I that most
despioable o£ all fears,' the fear of being

ie thonght to be afraid." 'Er valt veol op Ds.
leenamt' ~~ Luekboffs ontboezemin~ aau te merken;

"".llIKelJlbt~n.,, .,en .blt.J:I doch' zOO da~kbaar zijn wij den Kerkeraad
eo voqr Die Id' b ..door geheel Zuid voor e UltgEt ragte st.e~, dat WIJ ons com-

nn 008&naar wMt metltaar will~n in de pen bondan. Dat de
ill het p~bltMl gemeenteleden-dames eD beereu-nu -..

de dHollahnd.I zorll'ep, Dingsdag aVénd ten 7 nre precies
yao en eer I lq,,~ .la' II ....

!!H'edeDdl,apche Trane- ta nJa. vertegeDwoorylg,... te ZIJD In de
,n..az._"" door: Groote Kerk, om niet bij ve~Dg te

lIIIl~tac~ball'jlil Jl i~~':~~:ll~"'le~l&V~:t'I worden genomeu.n Vrije\aat, ook
Natal, de TranllYaal, ~===~~===

Dilaaalil,yelde'_. en EuropA. Inteeae-' M.uooJl-GI!NJCJLuL C~~& door de
7a. 6d. io hel jaar. WlitWrll R~ukw ged.P_Od;"dd met bet opP!lrbenl-
ten kantore 'fID De bebbefschap o!er de Bnteqlle, troepeo in ZUId Afrika

Staat.-(ÁDv.] iD plaaál ,..u Sir Garnet Wo.ley.

2 0
456
5 16
635
7 7
789
8 131

JtlL,JSaJllIIlG~.-'UD yel'lCheidenll plaatsen in bet die-
Ádvertiur opgenoemd 'worden,

I\'!"'JR"J'~I\ een schok VA(llU\r~f"evinl!',nr-
gerau, waargenomoo.-Nabij de
yencheidene JlMrd~n gestonon

nobele diersoort genGemde "iekte.
mooi geregend en d~p wu rijp

, men hoopte de liikte Ip<ledig te zien

UN GKW.JR.-Een 'aottento*b
Nollotb, verleden ~Curdag hW"

echot uit een geweer h~en, werd in
getroffen en IItierf bijn&lonmiddelijk

1I'&'r.o~lreo.De I&IIk werd o~rnoobt door
Dr. Lloyd Igaf djne

bij bet afgaan I reeds uit bet
en dat de acbo. der ontbrt.n-

veroorlaakt bad. r I

in de lokatie Kaba, mtenb",e, beeft
yoLren,l1eMlVj'l1I toegedragen :.-Eel' ~affer, Kaae

gel.. ,m(lj rusie met lel(ereo J&lIiobomtrent
hem sameo lrew~~d had, doch

mUIDallQeJ11Dll'Will weggt,,,lUjft. I\IUII
op, loodat zélfa de an<}ere

tllll8Cben ~idenl ~omen.-Een
hij Jacob eerst in, deo arm eo
de keel .f.' Hij: i& dadelij;' in
eo vervolgeOl tell ~regtetell1ng

i
altijd cirkulereo in K~?"

geimiteerde lOaY'ereinen. Vnj-
iD juilt op betpllDt .tjJDdomte vel·

u-ellll,~n.;...... 'w JieJl iemInd Daál he~ plaateY8Il1t.er
albier eli gal .. 4i~ ..ponden"
eeu bartje. IJe klefk _ echter
.en weigerde het u~ebodeD ~
bét yereilcbte lil vergeld yoor-den
nader ooderlaek wM ecbter\niet

...." ...... <. om te wet.eo wat de eigenlijk! be-
deo hautigen klant. I I ;

BIlII8CllQP w. DKl(JIN.-De EtJIUrn '8tar segtf dat
omltreeb déD 17den •Mei

OelregiIahC){ dienen 1&1. ~ken Willjaml
1IUD~lQeJ8 defeDlie opgemaakt in i\lwe

liiner ad ..nl!1tteuen proku,",ure,
enl·.,.o:ld.nJ.~I~oe,mdblad mocLuU ,de ?reinÏlce ~en-

die dat Itak gele.n bebbeB~nn
lijn, dat Billachap' .Herriman:, all

de ecbadaw van een iheeft ... ne.en
veel !;deden moet ~ hen un pcht,
yoor eeni~e dagen • ~ing eQ rut

aan de I8eSijde.,' '
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Pr~~'nkteD.'"}E "lUID !FRIK.t!N" E~
VU "VO:LKS\'RI8\D."

ODdergeteekeDden o~tjscbepeQ Uul.n. ',:, '

. i Ex ""Taiwan" van loochowJ' .
2100IKOLL1ES THEE, BESTA.AND~IN;- ;,;

OpDgo in HJy~kistjes en Kistjes I ','. ~
Bonchong in Kistjes, vier ~waliteiten : ; •
GiJm!Ws Ye~Jt~el in 10 ca.tty en 20 catty Kistjes i :: ' ' .
Welneltende <n,per, W:elnekende Orange Peko e~ Gunpowde~ ~hee.

, I. ,1' .Ex ",H~" v~n H~ngko~, .;. :
, 1250 K18ten Gem:OOrk~fiJt en pho", Chow ID Kisten vant zes ,6 Ibs. P~Uen en twaalf S lbe
l?()t~n, vol gewigt.: , !' , i '; : !t::al Noord; ,I .lf VERWACBnN'ALLE DAGEN : . " Avoutuur J

I Ex, i'lPeg"; Dog" van de Perzische: Golf Beaufort Weet -
3200 KOLLIEs D~EL8, in :Matten. ~kjes en Ki.rn• '" ~t:re

, , EN SIBBEN VOORHANDEN, . i '. Brits ToW1l- : -
Seetu, Taf!,,1 H,' Uia, :,'0, .... """'" Il eli, Bruine. RlJ"st, alsookI lfauritiu., ,Suiker. Burgersdorp- bel

I
<ut ~VV Colesberg J, L, Kno ,

Een groote voorraad van alle kwaliteiten in gi'oote en klein Jl Zakken .. ', ; Oeree - 0, J. v. d. Merwe, O.ln.
IAlles verkrijgbaar tegen de laagste Marktprijaen. ., Caledon., R. O. de Villiers.

II . " 00 J. G. STÊY:TLER "" co. Oa.lvinia AW'vJanTReenen.
i St Georgeetraat, No. 2$. '. '. . . erry.
I 0 OMdock J. J. J. Tan Rensburg.

, 0, Oilunriliiam J. H. No~rb.

·1 . Vi, OR BOER~N. ,:,i ' &=~eld~D' ~:t!~i.ndenhel¥'

A:I,·LOE·C', 'I i' ,pu;!oE~m',l,EN II,~51· l1~~fd'l'., .' Heidelberg - - D. P. Mllrl\Ï1!,A.ln .• , I,. Humansdorp A. L. Ohiappini.

ID
".,~ i Hope ToWJ'- -0;; M. O. Louw.

E Zi1v~n' M~lle M. Ross & C9' voor da·~te colleetie Plde- Hanorer -' De Villiers & Ceutlivres.
'"'n In 1879-i-) i . '. '; l Hopefield - - - D. AL Slabber.
e., . I Kroonstad .' - - H. J. MorkeL.: ;RANSOMES, en ' .:.. KrIlkeelrivier _ _ 19n. L. Ferreira,

iR. M. ROSS &, Ladysmith @iveredale) A. G. H. van Velden.
!AMERIKAANSC Lady Grey (~liwal N.) C. O. Oloete.
',',HOWARD'S en 'kele, U_. b j B. Wethmar., JlllUmes ury-, 1 O. de Greeff, D.zn.
iEggen voor ligten en , i· , Middelburg _ _ Ju. BeDnie.
,Ploegen voor W~jD : en toebeh~ren altijd/in, voorraad. . Murraysburg J. J. J. Maritz.:

I '- . MO!llJeIhAai - E. Meyer, N.ED.'R. M. RQ$S .1; Co. Maclean
i ' ; • Montagu

NMal -
NlUDlqualand
NUlU'eth
Oudtshoorn -
Philadelphia
Paarl -

I Potchefstroom
Pretoria
P8III'IItQn
Piquetberg -
PorterYille -'
Ri,eradale -
Richmond -
Ro~rtaon -
Riebeek Weet
So_tWeet
Stellenboech
Steynsburg -' •
Swelleadam
Sal<ianh&ba
SchietfonteÏn
Sath JrlAnd -
SomenMlt oost
Tulbagh -
Tarkutad -
Uiten hajre -, ..
Utneht (Trannul)
ViIliel'l!dorp-. "
Victoria Weet.·

'Wijnberg - .
Winburg - •
WeHington - ..

, .
!~:".

" '.,." .-

~.

vAJ.-..i VERKIESLIJK

VASTGO EJJ ,I
, ,.,

OP

Z~tur.ag, 3 AprU '.... In'.'
'8 }fOn~E~S TEN l O URE.

I I.

ZEKER EIGENDOM,
aan d.~n: Boedel van wij ,

heel' P J. RENS, gelegen in Blok
bevattende ,.Woonhuis met Hui
vertrekken.

_ 'f~" ~

;i~oot.verkocht!
II.

I

Zeker ERJf, met de Gebouwen
op, van den lheer C. P.· SIMONIS,
thans verhuard aan den heer C. V I N

BLO}f)!ESTEIN; gelegen naast bo .-
genoemd Eigendom. Het Woon "18

is gerieflijk ~rlg~rigtell onl~gs iin
beste orde gebragt. Er ZIJD

Stal en Bui ten kamers.
III.

~:..
", ~
I•• ,

.Á.JA. T.. .,."
'L'" ,, ~ 182,

n.I,
Het EIC;ENDOM behoorende aan

den Boedel van wijlen JANNIE AD~ONks,,
gelegen op E~;fNb. 2, Blok A, zijn~e
een goed g~bouwde Cottage,,, met
Stallen, enz. ; i I
' Deze EigeÓdommen zijn allen ze~r .
geschikt voor bezigheid 'zoowel als vobr
private woningen, en koopers Zull~D
wel doen, van deze gel€genheid gebruik
te maken., . ; i

I

U ~B'". 1
A

:§;." "~u.;' ;E' '~'N':':I rVI ": I r: .J

'.j !, I f- ,I

IN ZU'I~ A RiKA-
92 LkNQDlARK'l'~TR,AAW, KAAPSTAD.
, , ". ' I ;! : : .

" I S A .A C 8 .:&i, CO. .
het Publiek fall de K~"P!lllid eli d" B~j'l~n Distrikteu .

Gabouweu Hltillnerkt:~ij" vergroot heliben lilt beu-re pl~.tlllllg
voorr8<tJ,.~t'lkelJ z~j ;!ery:!1 ~Ul.lit'1I IIl1l1bp~:ell'n, d!lar aIII'Arll~e1en.

!lakt ZIJII. gesehik i V1I9f dIL kilmItat. Il~t'ql!lIaHr~. vele ~~ren
veil hebbende, en konral.t e koopeis 0V dt::bngeh1cl,e Mukt sijnde,
OOpt:1I:-
UIlELS le;:"" :lIerk~ltfl"lJ;! LAGE PlUJZI~N. DIt"rt'nbo~e"
~ VOOR KONTANT bELl) te verko!'!H'II, hd\\clk 1'1'11 III B

;.tt'l' lid \011 .. vnorOt'rl ~all k"'i,~(, w iust e-u le ",I \'t''', daar .
t: K\V,\UE SCRULIHCN. . ; .
., t iun-ut va u ill de k"lo"ie ;:"lIlilltkl" l\1..u l.e ls ell Str. khouu-n SI

UDlder~~teell:~m(letJI igaTen:' bij i deze Kennis, dat zij
, voor "ontant te koopen, voor

M.oa~Elrgl't ell S~llenbosch.

F.:BO....,~~ ..... co.

BONUS! BONUS! I HEBBEN
:/llif. zij

hun ui,tg.eb)·cid
gord dtoo;f hou
dezen han<lel
In IItH~t ont ie

GOEDE
zij ook i'O(!lïl,:
stelt ~arr hlp!I'tl,
geil e~ell wi;ll'rll \

Een i~o{)t 'Il .
itl; i),~.,Yoorf!a"dJI

Ut'! R~bl ;~k,
vernemen ,~n d~

LET OP HET. ADRES::.. ,;

'Afrikaansche ]leubelbaz
fil 92: LaI,lge*nárk.sh'a.ét; Kn.al\stad.

n:: lijn Gdllu'lre.r,le Ca,~logllts ..n te Vt I; Jiij"e"1 Prijs !',ié Shilling-,
Jt<LelalllffIIHnlJl1i Koeper \'af' eeu of I' C' ,\, '!'tl.

F. L. Ll~DENBERG & CO;, !

. 'Afslagers. I

--+~---~--~----~----------~----; I .

IB ,Ei:R I G
E KAAPSCHE KO~ERMIJNMAATS(1HAPPIJ LIMIT~im, hare pl.. t~D

in Namaquallind iI'; pacht _angeboden hebbende, a p-r .d'~rt~lItie in de Zuid
en'~,I(If're Itir!uwsblll<!eu,; h.,eft well'ens 'ht:l onlunJ!'e~~ "an ,ersebei~ene

.. n,"to1 .... lij!e ~,bietlil;::ell: voor I~f't 1111Id, besloteu, ,ich te ontdoe." :"all hare kuude
EITEN, thaI,s op dit' plll~IS weirlende. ~ : : .

.ensvuljt(ens zal opt .de plállta ." KBEROM ," ill d1 afdeelinjt ~'n'laqual.Dd, eene
KQOPING worden L<~houd~1I op deu SISTEN DAG'VAN MIU AANST.
Er ilj.:roote Illo~ilt: ,1{.'tO~le". 01'1 het nil der Gt:itell i le ,abetl!!,el', voor wel~ doel
t van Allgora d ieren ZIJII ingevoerd. 'j ..." ,
. dezelfde gt')ege~~eicl z~~ ook een Halll,,1 Muil",z~I., O •• ell<~I~ Koeijeu worden

, ;!
";

Publieke Verkoopm~.
In den Insolventen Boedel van IZAAK

JACOBUS VAN DER MERWE.: 0

DE Onderge~ekende zal
, I

Op Donderdag, 15AprrJ laap,
Te Rietkuil, Distrikt Calvinia, I De

DO~ VERKPOPEN: I

200 Sebapen ~D Bokken '!
"'10 Fraaijc ~éruisvogel&, 2 tot 3 jare" oud'

3 Do. Kiekens. 3 maanden oud, '
4 Muilezels~ in goede Konditie
4 Koeijen :
3 Kalveren:
1 Kapwagen op Veren, gebeel nieuw i
2 Karreu.; Lo. waarvan Mn ~e.

beel nieuw
2 Bokwageus
[) Mndder. Koren
1 Tent
1 Zeeppot
1 Watervat'
1 B1aasbalg
} Stel Tuigen, kompleet
1 Zadel
1 N aaldgeweer
1 Koevoet.

lt uit;,:, IlOlldigJ lol lid kOIl1<'1I Zlt'l!: ~all

• J Yo"'''.

UANOi
I,
of

• I

I

teit te koop aan de i .:'PaJth:l#z8n
, ' I·

· M. L. BENSU~AN & co.
I • istraat. \ : .' .

OGELS!'STRlJlSV
A. J. VAN REENEN, !

Curator!
Calvinia, 18 l'da~rt 1880: i

Goldschmidt & Van Reénen, Afslage~.
'; I

j

aan Struisvogel boeren. I
, , I

ELE ~ truisvogel boere~. he~.ben zwia~e \'~rlie~e~1 omdat hu
V ogelO! sterven, terwij I blJua allen: bf'zWJJ keil ten gevolge
ziekten, outstaan door ' . ,WELLINGTON. !

I
I WOR M;E Ni. ,; 'I

welke schier iedere Vogel mr-er of mill; heeft, en da~rom achten de
idergeteekeudeu, uitviude rs en Eigenaars:'viall

Anthelmintische :(qt .Worm)
.. J . ~ i

EN VERSTOPPINGEN IN .TRUISVOGELS,

ERF TE KOOF.
DE Ondergeteekende, van plan zijnde Jer-

andering van woning te' maken, bied*
te koop aan zijn ~"elbekend kostbaar Err, g+le.
gen in het midden van Wellington. Het greF,t
aan de kerk en d", Malherbestraat, en vau wllge
deszelfs ·uitgestrek.theid kan' bet in lI:leinr~e
Erven verdeeld worden en heeft nog vender !dlt
'Voorregt, dat er ook twee fraaije Hoékerte.n
gemankt kllnnert worden. De Tu llJgtond 1 II!
zeer uitgestn·kt. en beplant met een W~u.
gaard en Vruchtboomen van alle soorten. lilet
Huis is eco der. beste en sterkst gebouwd~ in
het dcrp eo bevat 8 Kamers, Dispbos !en
Keukon, en is zoo ingerigt, dat het zonder ~el.
moeite of kosten' iq eene Dubbele Verdieplug
Enis kou verand~rd worden. Er zijn benevrna
ruime Bnitengcb9uwen, StAl, ouz. De Bui~n-
gebouwen sluiten: in eene Huurkamer die ~en
grooto hnur opbrengende. Het Erf is volop
voórzien van stapdhondelld Water het gebeieie
jaar door. ~. i

Deze is oeno boste gelegenheid voor Spec~la.
teurs in den Handel, zijnrle er voor meer ~an
28 jaren een goede Handel gedreven. :
, Aanzoeken voor het koopen van opgem~ld
'Erf zullen ont~9gen worden door den Ond~r-
geteekende, ill du Korkstrll&t, Welli.ngton. i

E. O. LI ROEXj
I
!

hsn, die geleden hebb~n. en wurscbij.~ lijk nog ~ullen lijden do~r.. yerllezen in
met de wóndHrb"re ullwerkaelrn dezer OlIe PP Vogtls die : lijden,

..n"....''''~.sullen lI1!woonlijk !lello~g zijn on! eeu 'folk~~)(lIle genezinll te ~werken
ui~ Worm"" on,staonde, uit le d~ijvfh~ D.ze Oli- berit de kraeb

het Ii~oha.m zij;" t..doo<len, en :Zij doodt ~n,oeemt te "iet all.eu
wij~ de g~ondh.id y"!l1 n<1l Vo~el j lij i. :_goed zoo .. el voor 01I0lk

Iloem<le Illrer bijwnder ,aan WO"Inen o"der~~~vig zijn, is hpt de pligt
le geven, lelfs ,oordat 'eenige te.kenen zic~ yoordoen, I{e~.cbti~ lan

... Il,... ", ...... , yoor te komen din di~ te gent~n!' ,Wapneer de olie ,eellt in htt
een bl~i en RIani, tot ;Ilog toe onbekend,:, en wordt bet pn.oi:e'ijk
or te ~8t .. n. , • I
Struil,ogelboer ~o goe,1 denkbeeld te, ge,.en wInDeer d~ VOjfea lijden

"iW,stOliimfl,·q. ui hij asn ieder der ,nlgende ',teekej)en ;teratond kann~n zien. d.t
bij dil" Vogel etU, DOiis 'ilO deze Olie toéd'rnt, bij in ~118,w~rlCbijD

ziek is, ,al hij rei'r rUl1olool. dof eu Illperi~lli1n, eu te'~D8 lI.brelt
• .... owlI· .... ld door een 'enlindend~n hon~er, dlliseli8hllld, jeullÏ~ •. don~ ~ -aiMllot·,J..:o;.;

lij.igheid, .lijQttrig~n afgang, lOm. mét kle~ne drudacb~ige .<IIlIIen,
er bij le vOt'lItn, nKt de voor~lI.IlIlIe t..ekene,n, snel eo zekft toenemen, en

gen dood no den V"liIel, atl de zifkte niet ~cledig lIekeer~ wordt.
· . d, zer Olie, all het eenige ttei/ige en .u~r' g~idd!l, b01lden
In bare deulldelijllbdd. Zij is Hel *ebrul~t .e~ we;en1llk 'fonderbare .

vertdl,fide'. :Vln de helanllrijk.le Strui.'ogeldidriktrn: ioi'~ Kolonie; i'" na ',he .
'I.IDIl:~*mDe' en yoldoende berig ten aaniuode ij~t gebtui~ ~'~.. n.n oDt!flnaen:

wa_u StraiaVOllelll) dnlt onl mede: ,u Op :«~n dil nrle4fll ........ "•••.If,
, en '. Da_til lIal ik h~m ('fn Doaia C~ioU Olie. DeDi yoljpDcleD
, den loap un eien dllC word ~O ,oderli ln.,ij~VOIteI' lieij, en ~rrr,~.iI

proef te !leUIen !Det lO POCOCK 8 ANTH.:RL.qnlSCHE qUB; pt lit
volle Doaia. Den .ollteoden dag g.1 de Vore! l ... kenen n. 'WeIIeufijke

un weinire 1Iren Wlil h.ij wMl~r "eliko.eli' bel!rf~ld, Ik Mni'leo (-a·.ija
ik DUeen DOli. wil g~v.o a.a· elk mil tlpr fie 8l_rilinotpla." .
eiln Voh,_n Vo~el i. 2 eetlepel. :yol ofl ~~ ;~.If kelkje '1laYOOdl; IMtsij

kt met broodkru~mel. of lelIIell; Toor k1111litnlilII de helfll..,IIOtg.
bnatt.ende 12 vOLLI DOSU, ,oor lOs. ~ .. ''!»ottel. eD alleeo toebereid

J. T. POCOCK"1 CO.,
en Homc:eopatiache OhemiSt,8n en Drogia"n

het groot, •. ,

TEMARK:TSTBA,AT, l:kAAP~TAD.
• l _" I

,

F. Dit VIl.t.I bs.
BETB-.S~rcfi&n ~,uraUIli9'

"'.......,,."\V._ ... p, JII),VIL 18B8.
R.rt-i.

. J. a•• lNGIL
. Wi l>um..

Wellington, 6 ~aouarij 1880. tl

I
I

I
ERF 'TE 'KOOP.!

i

DE Olldergeteckend.o, eene kleinere wDn~g
betrek keIlde; bIedt te Koop II&n z.jn

welbekend vrucbtbaar ERF, aau het bov(lDeidde
van deze Stad, i:i de Riebeekstraat. Het be.at
een not gebou 'lid \\'oonhuis met zeven Kamel,s,
Dispens ell Kombui~ alles plauke~vloer) an~ex I
Stal en WagenhuIs. ook inmmgt vQor den
Wagenmakerij. De Tuin is beplant rrjet v~r.
.ehillellde soorten Vruchtboomen, WijngaahJ,
ellZ" enz. : [ N B Z

M. J. Bi K<!>CKi . ,.-:- ~rg
Worcester, 'Maart 1880. 'I I b~cijt,
P.S.-Het grootste gedeelte vu ~n 8~to~k

Koopachat 'kan, op renten blijven. ! lF De 'bo'tel

W8R(JESTER • MICH:AEL BARRt,
B. C. vu BREDA,
1>. P. KRYl'UUW,
P. MARAIS,

; ,
': ;

6,

~ij het ~ellte artikel krijgt. Iedere bOlt~hbeef' ..een; I.beller·
tonzen nunl en adre,a, en de kurk J... :iasgehic:: bedekt met·
den naam et op nn J. T. POCOC)l ,& ,Co., patad- .

I ,.," I .. ,I • I
goed tI1~ g6ICÁud 661' dat de Ol'116 g6~ womt.

I .

MalmeebD1'1, SS Afa&rt 1880.

SNOEK ~PÊKELAAa;-
Te Jtoé)p iD 'de Pi.khui~enun \

LONO, COUBITT • C<>.,
SO, LauKettraat.

Jalij ss,

B. R U P,iE'RTI
. .. . ,
'. 'KOOPMAN,

S~B£I!PS-I'IN tI.IISSlE IGINT,
No. 55, 8'1'. GIORQ~)u.A,.

Tesrenover de Zuid~; .Bank ..

·ANTH,' M.' DE WITr,
ARCHITECT & CONT'RACTO R,

DUiDT doh aan tot het Ïnaken van
Plana, ea Teekeningen voor Kerken,

Openbare ~Wen, Villas, Cottages, ens,
en neemt ~1llI den opbouw daarvan 0'
zich. .~

Kantoor :--71. hoopItrnat.
Wer.kplAata :--11, Leeuweetmat.

: - '.!-- ----------------

Isaac iBora.k de Villiers,
Prokureu«. 'NQtari. Publiek, Oonveyancer "til

Gezwvre,,! Tnuulaku-r bid 't Hoog Ge?"l~'JlIllOf.

Kantoor :-81. George'. Kamer~,
St. GeoTg:~a.i.U, Kaal'stM.

N.J J. D.. GORDON,
TAN~HEELKUNDIGE.

i "PAARL.
I'

VO~STENOGRAPHIE.
, .

'EENE Halldleiding voor het· gemakkelijk
aanleeron der SNELSCHRIJFKUNST,

uitsluitend in bet HolJandsob. en in 't bijzonder
iDgerigt voor ~et rapporteren van redevoeringen
enz. in die Taal. ml binneu' kort worden
uitgegeven .bij int&ekening en voor denzelfden
prijs (2&. per exe:nplaar) als de paa versohenen
Engeleche Editie. Men. kan iuteekenen ten
kantore van de ZtWl-Afri]&lU1.n, Kaapstad.

D"~lll'ei "eniD, op dit bla,1 ie in dl.' 5;ad
£1 16a.,en ... ,le Btli~ell(listrikteo £2 4e~

jll&r. 'liooruit betGalbo.ar. Aan eIken ioteekel,-;'al
IfJrd .... driel 'Q~e bladen p~r "eelt t~lIe.oud~n.
w' zij ~. yoor het Blad wenachen. te

iJed&Dken·imOeten' drie m&&Dden YOOru,it
keDDÏlIr8v'Q van hDD voorn.en. "-

~ ~ ~ . _ .• _. _ l

Agenten voor de II Zuid-Afrikaan
en .Volksvriend."

<leo. Murray.

). W. A. Joubert .:
P. Teske.
J. C. de Waal.
D. Kriel.
D. H. Viljoeo.

\

,- W. A. Joubert.
• A. van Velden.
- J. S. Human.

P. J. Naud6.
IL van der Spuij ..
A. Spengler.
T. Roos, T.ED.
D. J. A. VM der Spuij.
O. M. DouthWllit.t.J

• - Faure.
A. J. Mlburgh.1
K, de Lint.

• W. F. Zepp.
J. S. Raubenheimer.!
J. L. Conradie.
L. H. Keet.
F. RWI!Ouw.

• JOOM Tlréunissen·a
J. Mader.

~ P. D. Rossouw.
- G. Reinecke.
• J. O. Stepb.an.

- 8terrenberg.~
H. W. v, d. Merwe'
J. H. Hofmeyr.
H, FRgIln. :
GeQ. Barker.

- G. de Korte.;
- H. L. Nee~hliDg.
, F. Lion Cachet.

H. J. Wemich.
G. de Kock.
O. BredelL

{
E. G. Malberbe·1

, J. F. Peotl & Co.
O. de Wet.
A. W Dill.:Woroeslier -

Willowmore

Gedrdk~ ~ S_)lU~ &:ROF1lP.T&,jl\'O. :1
Kaatee18u· ... ~ ~. .
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De tijdinl!' der "olveiJinge;n blijven

DO~ even gunstig, niet nog gUDstiger.' De
aluiting wae b&pRlIld, ]2 Maart, en op den fen
",erd gelapporteerd, 113,781 ran de 2I: .008
balen den hamer waren, behlll$ n de
hoeveelheid van , die rl1l'L!tF~eka ,nAAl
de fabrieken , p1ij.vtlrho~n2 fftn
Kaapeche j!'enoteerd ataJ'voj~l:-
SDeeo"witte en l~d. tot 2d. vli~e-
wuschen ld. tot vette ld. per Ib.l De:Au,
etnUiacbe wol heeft het meeat Ván rle ""rb&~rde
etemming der markt 1ge'Profiteerd.

De eerstvolgende "eilrog lal beginnen op WOeD&-
dag 20 April. 'i--.._----

PER tBLEGRAAI'.
,

[~ PLYMOUTH)., aaust
'; Londen, I) Maart 1880.

De bedreiging der Nihilutan, om op 2 Maart Stl Pe-
tenbuJl!' in brand ~ s{ekell, is niet ferw~'enlijkt.
Keizer AIOllUlnder hlieft engestoord het fetllt Iliner
Tijf-er-twinlip:jarille ~ering kunnen vier'lI. )lMl'
de officiele plegtig b4il,l :moest geeebieden !met' leer
bekort ritueel; wan' geheel de bevolkin~ beidde,
soowe1 voor den Kei:z,r a,Js voor de Nihilisten. Eqropa
wenschte zich op' deQ 2den geluk, dat de Jrlvr.!eea ..
revolutie ten winste i. uitgelIteld. MARr d .. Nihmaten
bleven met dat nl ui.t werkelOOI!. Op dien aag werd
een despernte Mnelig "gedAAn op bet leven 'flU) den
nieuw sangl'atelden 'dictAtor-jl'enel'lUl~, ~f Loria
Melikoff. Hij I!'ap~ jout uil liiu rijtuig IUIJI de
deur zijner eigene re8idelltie in, de stad. FAIn jonj!'-
meDICh van heel ni~ Toorkomtn en 1'8n ~oo48Che
selaallltrekken, fatsoeJilijk ~ekleed en eehijllbor on-
achuldig daarheen s1~PP!'nde, haalde, op weinijle PM-
len IIfst~d!! vlln den!fraaf gekomen, een re\'oh'er voor

_ 'den _ba' en I,)ste Illen., De kQ1el p:ing dool'! den
IOIIëW"ó:,erjaa van den gruf, voor in en ~btal' uit,
en dtoag in lijn uniform, mMr liot hem, lelt OD-
gedeerCl, hoewel heq weiDig geteheeld Iiad, of bi i
sou doodelijk gewond lijn geweest..· De ~alllllllde'
trachtte een tWi'edej ecbot te vuren, mllll! wel
hierin verhinderdl ddor de besliste bonding vali de.
gruf, die hem onmiade.lijk 'een ,1811' toebratt, 'fllllr-
op de moordenaar ~oor de jroJllkken in heeh~nu
gImomen werd. Me~ ,éloolt ~at de jonge man,
die nu krallkzinnigbeid voorwends, een s&lIdl'nt i.
van NimaK. ZoodRnf!Z' sijD de eerste t.elt'jl'TAflsche
berigten omtrent dese gebenrtpni8. De orde ,..erd
"roor het overige ill Petenburjl' Diet vel'!ltoord., Om
10 uur des mOIjlen. ~.n den feestdag venllulelde
sieh eeu jl'roote m~liil:.te mensehen op het plein
voor 'bet winterpalelI!. In de onmiddelijse 'iabij-
heid waren de troepen in talrijke ma_ j!'~JlOIIhl{nd,
gereed voor alle onvooraieue gebenrtaniesell.' De
keizer Yertoonde :aidh op het bslkon, ;Yertoefde
aldaar ongeveer' t:Wintip: minuten eJIj beant-
woordde de luide ~juicbingen di'8 vqlka. Er
heerechte Il'roote te~tlhift. In de, Petrus-en-
Paulu8kerk werd een plegtige gedat1htenit!di!'Dllt ge-
yierd aan bet overiIiden vsn Keiler Nicolalill, en
de geheele keizerIijlJe familie woonde di~ biV De
Czaar ontving ook o. a. een brief van lI'elulqlr8PtlChiog'
"&Jl dPD Duitsehe~ ·Keizer, geeontl'llllÏgnllt'rd door I
Prins Bismarck (AAd welk feit groot ge1ri,t wordt,
gebecht), welk stlili dadelijk !Z'epobliceerd werd. I
Keizer \Vilbt'lm gal de atellige HOOI' te kennen, dat:
de rneDdecbap der héide Yel'!lten daren JqU tot het i
einde buns levens. ' i

Volllens de nieuwe pdlitieregulatien m.oetell IIllelhuisdeuren in St. Petel'8hurg de8&~ds om lell' Dor
gesloten lijn en dplI! morgens om. liet IIUr...:weer'
geopend worden. Na middernacht mag in
enkele woning licht branden,' en .de ,
die elk buis hebben moet, beeft hetre,t o'm,~ hij I
licht net in de verboden uren, binnen te pan c)m tel
zien wat de bewonen van het huie uitvoeren. Ieder I
die DI\ ZE'Il ure des ft vollda een besoek deegt, moel aan:
denselfden wachter :lijn eif!'8n naam opge,en eb ook i

den nSllm nn bn dien bij besoeken wil, en het doel I
dat hem derwaarlII ~oert. Het hoofd n'l hetJ huie'
mOet ook opgave doen van de vi,ïtl'lI die hij ont-]
"lUJgt. Voor de botel. en logieehuisen lijn ,mede
menge bepalingen gemaakt.. I. ,

I ' I
[vlA JlADBIRA].

LoNDON, 9 MRartt

. Het Parlement wordt ' den.
Mdlotsky, de man die op Uf\nel'IIIU
schoten, ia opgeh&lJgeb.
de eisehen van Rusland tot
mann IIfllewezen. Kr~lIprin8 van lJOi,teDIIIII ....~I,""',~i
un dochter VRn KoDing 'fIlD België.
(Armlll1'onll) van IQO pond i. aan boord
Dllilio, bij Spessie, ,el~'H8teD: tien man ,:iewo
de toren bellCb&digd~ De Chilillall8Cb<l yloot
Arica aangevallen. De Kommandant van de
ï. gesneuveld.

Kehier.

kompleet

8Om.. igu 'fer-
Ituk getMkend
Il". wtgave ftD

ik, door
'I'IUI Tul-

."elligeuoeDmd IChrij-

RIQHMON :_l.
i

dMl Zult.H>Orlog. De heer
het moeten te!Z'en,..er.i:en

ta betalen, want het

het ie ragt om te helpen,
wij leiven oorlogskosten

IOQ spreken er meer in den-

(hi~t01*Peni?l~od. De heer V 1111 den Heever
~'~"''''',A~_ko Hij i. er voor, om

onbraClHlafcleiltin de kolonie te ontWIlpenen.
zeggen.
no bet Gout!eroemeDt toch

de maatregel ook door-
sulle deok dat wij hllDf!'

, dat hij tellen de oo.twnpe-
,lel ;DIA~doJ)r yah yeel bloed. 2e De WII-

en geld gekost. Die saak

i
(Van ~n C~t.)

C FRASER ivAN PHILIPPOLIS
lJ.0EPEN.

Zondag was Dil..:&auw VIUl MlIr:-aywb.rg
·om als coDsulelJt CJ. gewone dienaten te
richten. ,A II! nil.ar,:gewooat. beeft ZEbrw.
·zeer g('sticht. Ook!;heeft ~Eenv. ~ondaga
,in het g,slicht een ~raaije ,reek gehouden
Joh. 19 :128, "llij dorst." , '

Zator~agavond .81 er ~eDegellDeen:'te1·el"j~.,
deriog iolde N. ~. Kterle om over bet
den toelrpmstigen leeraar te spreken.
men reeds om seve~ aur begonnen
men tot Inegen uur nog niet tot
plan to bnnen ~en. Eindelijk
voortItei ~~n den !!rw. voorsit~r, DI:
besloten, !dat aád~ilr lijste.n ~ullen .ge<)pel~C!lfIacbriivirl .....n
worden, i"aarop d.: aanwesIgen kunnen
[nen, en ~at derppjke lijlten ook buiten
,rondgebrtobt worden. Staandelde v8l~d.11alrll
c."ord er qnmjd~.lfi1t Toor ruim ~120 jZ9lfeêlteua!;
,welke lof reé41.:~dag mQrgeG
geklomm~n w~. " be ilJteeken~ara Y81rbindanl
eieb voor:den tud Tan 5 jaren, zullende de
:Kef'keraald in clea tia!lacbentijd zorgen voor
BusteutatIerOD~tI, ui&::wellea rente: bet _Ian.
po leeraar aal be~ld worden. ~ij bebben
\'erwacMinl dat j1~ lijsten "rolteekend
worden, ~J,l iD'dai 'Tertroawen Ileelt deru.t bei l~aIis d~ leeraara op two _tl ......'hlll
, Maand"gmorgeó l~aa er eene'geoolobinel8.,ii
kerkeraa4.nrpdenng om
dikant t. :~peri·, ,Er waren
tigden. Bij de eerate:atemroiog ,
en Oliri" elk 3 ~mmen, Ds.
mea, n;a. ~an Wijlt ~ ltell!men Da.
nn Blit40wn, 1. 1~P1. BIj de iweede acellll1lltu.
kreeg ~,: Frall1!r 1li on Da. Oli~er .,I~~am,eDIl
E41a ~. werd va~ onwaarde verklaard,
er tw.. pamen op ~toadeo. DS. O. F..... r
Pbilj~ (0. VriJi$taat) ill d~a tot herder
leeraar dFser gemeente ,ekosea'il en do bel~1iiI1I
brief ja 1ZEw, ~Dden. Van
barktlaOJ+n wiJ, d~ iJEer". Yri·.j·~11'(~igti;eid,"IDIU!
:hebbea, ~et ~roep Ete
, Rft wclrler begiqt. ~oeler
'nachten i~ er alree6 ,',)l'Ïjp _.rallen.
! op di~ oogenbli~ ateken
Jllu..obieq kriigen WI weer

. ," I

wen en Riemen
Zadels en Tnomen

ven, Pikken, VUl'kl'll, enz.
'I'immermenagereedsclrep,

Kleed tJlfp Is,
r. en andere Stu, len,

kanten, SofOR, K Il,,,deT·
e11 Matrassen,
Aarde'l'o'crk eo

O~VESTI

'00'1' lI'eooemde wet.
betreuren bet, dat er ooit

_ ...... .11.•. _ na deselYe eenmaal
')jj;;Ww.!tVBlard_<mien.

wil bet geheel aan het

I?e :Wel.F. r.

"
.,' "

't

,. "
"
"

el'17er'SCltliIIo2'eni zallen gegeven worden.
P. J. 130SMAN P.Wz.

Afslager.
I Laatste Nieuws van Europa'

I

PER T'.q..EGRAAFKABEL.

. ~P'''d ADBN.J

_ ! LoNDI!N, 2ó MMrt.
Hare Mil jeetei t Ye~trekt vandaasz: op een kort

stapje naar het VAsteflln<J. -
De gewezen Keizerin EU,I!:enie is beden

&UI boord van deo ~~Iltm sebeep gegaan, te
~mpton.

De Hertog nn Richmond, Lord preeideDt vali
Raad, ill al. loodanig;af~tred ..n. ,

De maalboot Áfn'cYm II te Plymouth aangekomenj • '

StoODl
beeft bovengemelde

is gereed Koren te ontran-
r.ijue oude .vrienden, de

Termen 28. 'per Zltk ,aD
bWlOll'l'/.i; kl. bed ieDin g :-tw al

Il'tlWlI&II:L worden om te malen op
heD die Diet minder dna

eo ooit degenen die
lb()C,reelh,edttu te gelijk bno
~c)gcelijit.:, geholpen wor,i~n.

F. W. JOHNSO.N.
""unllU'lI 1880.

Het nieuwe Pvl,ment
koxnen. !

Z. K. H. PriM Leo;IpoJd ml binDen kort een h8l1o&k
brengeB aan Kanada \;n de Vereenigde Staten.' !
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