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:DE,EL 50.'

PUBLIEKE VERK
VAIr DB

KOSTBARE,

"Zllv~rmiju," 'e
.Een ~~rt 'U~rrijd~ vali j'JiW'lW~t.at.

LOSGOXD.;'
Dingsdag,

I

ZUID- EN OOSTAFR

I{O~NI:LIJxE

IP I' 0
o st 0o .é t ... ...:
o 0 ~g p.lepaoq .teel ...·QeJ~~J~H
'( OO~ ·ep Ul)

'ao
Oe: ~~mbooten de-er .MlIatlODIIDDtlI· ",Rrel.

'en ~ n Kaar.ta;' Daar ,

na 1th~in, Q,~~X:t!'f6in,s'ftg, te SI. Op:D~..r ..... ,.. ro
Helena I'D A.l!oeD.if)n' a."l·~~,$de op bepulde Na aánkomst VIl.·n:fIiIAl"i li!""oatJ1,n
tu~.ntijdtn. 1 . I,·

DUR.fJAN, Kapt; W ARLIlGH, '3 April . , "W-LJlN boyenlleD14~Jde
NUBIAN, Kapt. B.U.NllRIDGI!,~7 April. ~ :verkocbt, uit ~•• ·.Ir·""n
ARAB, Kapt; CAlNllS, Il MeiJ
GERMAN, Kapt. COXW!LL,~ Mei.
N!Al DR KUSTIIU'IN, IN NATAL

Vt'l!trek"en dj om de v~ertien dl!!eo, Da
Iailkomat van iedere Stoomboot ~an Engelan.I,
en l'eD!! ill de 28 dag en let dj Stoomboot DBlIr
Natal here reis yoort 08.r I.

. ZANZIBAR
te nclagoabaai, Iuhcmbnna, QuillimaDo 7m

;' Mo,imbique aaDI~~;tendt!.
.Ret~urlu8.~'jejj 'wor len ui g,r, ik t t f geD ver-

mlDdetde Prijsen. I

VOQr Vracht of P8ss811e do men aamol'k bij 25
de Kallloreo' def Maatschappijj in de A.dderley.
.tT1Wl\" 'I'

THOS. E. Fl:tLLl<~R,
[;irekt~ur (;e"traal Yo~r Zuid Ar,i~a.

31

"Re;Doea;reIJij'lIce en 'weliogerigk .
. d~D orer1edede, ~ma t...·,.,lI\,.IA.

.. ~I~n ach~r de ~.,=_ ...... Hmalbent~.:tlto fin
~.I&DI".[Der .. I K81IkeD; PJ'OMe-
MI "n. Bui~Dlebo1awen~ KoMa-,

_I tfn_ v&o pracib~ge Ejken-
. TUin, "el, beplan. iDe'
. Bet ljligendQm ~or.dt
kt dQOli een P:ijDboooilaao,

voor een: partikulier ,"000-,
beste in de nabuurschap; De
den grobd ia.386 TÏerkante

"iel~kaDte voeten, dus meer dao een
Ebll:elllC'~

MALMESBURY' .

EXECUTEURS~MER.
. ; ~

In de Insolvente Boedels I van Al.tieUls (hOROJ;1
HENDRIK RuS8ouw! ien JORAM'N£SLEWEN-
HARDUs RU880UW, beide vali; Groeuekloof
afdeeling Malmesbnry. " ,

I

j

L
iPI!lr.cal~·nukk~ Grond om op te

bol1l1ll'laDl aan het !landgoed lORAI_nn. J

de Weeleyaansche Kapel, eo
MI4~·!kanl:eo', langs w.;gen bereikbaar.-Zij

een uitgebreidheid van 28 ,\
!

. DE Ondergf'teekell~e, in iijn~ .~pacit,eit 1\Is:
. ·eentg Cu rat r 10 :bovcng,ooemde Insol-:

vente .Boedels, zal ter pl!'4<t8c" Zqutdllm," in de'
afdeehng Malmesbury; publiek: doen Ter.
koepen op : ;

Vrijdag, 16 ~prl1 Ranst'.,'

et bijzon!1erbedeD vaD bet
op dit, Kantoor te ver- i

LabeL zijnde gedeelte
de Eigendom .. :Iu.teu-

I t'wee morgee; twee honderd eli
vierkante :roediml' en vijl en

gelegen te~RondebOlch,
WiiI1Q·a,á·I!'tI van Ideo heer EK8~E&N.

t m~t Eiken- eo rijn-
gelohikt ~t: bon,wterreio.

B••• II~tgf,el w.rtltl ... ,
8f'~~o:l)tm~azal begi",nen om mj uur V.m.

I ' "
• :!JEYER. } Executeuren

MpOlW!:, ' . Telt. Boedel
:G. PIETERS~, N. W. MÉTEs.
ld. , .

'Kamer" I

DE VOLGENDE

LOS~E GOEDERBN:
Levende Have, ~oerderijgereedschap;

9 Ossen i1 TelltwageD
1 Bnl . I Ope], .do.
8 Koeijen met Kalvers : 1 Kaplkar

32 SChapen ' 1 Opep do.

I
5 Pl\&r~eD 5 Ploegen
2 Merries, waarvan eon . 6 .]0kle.n

m~t Veuiell : 1 Lot Tuigen
Plolmvec, onz. . : 1 Zl\d~1.

1 Tont, 1 Snijmachine, 2 Ladders, Bushel,
Graven, Pikken, Schoppen, enz.

Eene hoeveelheid Rog. .
Het gewoon assortiment Huisreed en Ken-

kengereedschap ens., enz., ene. ;
, B. WE'l''HMAR,

Secretaris.
Malmesbury 1 April lJ880. ;

J. W. MOORREES, Jr. &; 001 AfBle.gen.

WELLfN G'DON:-',

2 J?aar Rij- en
2 !Do. 2- eo

: 15 *errie., met en
:: 100 .erine· Hamels -
j 10Q [>0. 'Ooijon

80 Lammereo
50 Aanteeibokken

1880,

1 Extra Wagen .
1 Kapkar op Veren t
1 Qpen Kapkl\r op Verel). ..
2 ~aar AchtermigeD i '..
2 I:ipanDeJl do. . I j~,;

Zwillge,l~ Trektou won jen Rieme~i,'
Ploegeo, EggeD, Zadel~ en Toome:J,i,

3 Ladders, Graven, Pikll:ell, Vorkeb, enz.
~ocrdefjj- en Timme+~Dsger+hap,
. ene., enz. : ' ;<

~ BUI~_I:UB~:r.I:Jt.I:~ :".
• Ronde-, A..nset-, Wasoh- i en K.l~.tafels,

l{ahoni~boutf.'n Paardehaar, ~ andere 8.J.óelen,
Iéo7.ereDen Honten Ledekanten, Sofás, K@eder.
~lLBten, 'Spiegels, Ve?er~dd~n. en Ma~asaen, I)' E Oudergetcekonde, van plan sijnde ver-
etn groote hoeveelheid Glas] Aarde'\\"~rk en andering van woning te maken, biedt
~enkellgereedschap, r ' ,; . te koop aan zijn welbekeod-k05tb$r Erf, gele.
· I - gen in het midden van WellinQ'toti~ Het grenst
, . EINDELI;JKt .~~ aan de kerk en de Malherbest~t.;~m van wege

30 lfudden du Toit! Korch, goed voor Zaad deszelfs uitgestrektheid' knn· bet' in kleinere
200 i Do. Zaad ba ver. ,j' Erven verdeeld worden ell heeft nog verder dit

i, 50 f.: Do.. Paarden voer, ten wat e.t..": meer voorregt, dat er ook twee fraaije Hoekerven
, r gemeakt kunnen worden. De rDingrond is

tén verkoop zal wordeD aal!ge~den. i}. zeer nitgestrekt en beplant met. een Wijn.
~.Bonus ~al gegeve. worde.n.. gJ\a.rd .en Vrnchtboomen "Ril allesoorten. Het

'. .' ! . . ! . Hnis ui een der besl-e en sterkst gebouwde in
Yerkoopmg te beginnen WOOles DIp. .halr .bet dorp eo' bevat 8 i Kamers, Dispees en.

~ 10 uur. I ~; : I Kenken, en is zoo ingerigt, dat bet zonder veel'
Wed. J. P. BOSMA.N! } ':L" moeite of kosteu ill eene Do bbele Verdiepiug
:J. J. BOSMAN, . r Execu~~1l HDis kOD reranderd worden. Er fiijn benevens:

· P. 1. LAMBRECHT~ Testam~?~r. ruime Buitell~obou.well, Stal, enz. Dc B~iteB-i .
· Stellehbosch, 23 Maart 1881' ~!;: gebouweIl sluiten In eeue Huurk~.er. die een
, . .', all ' ;.;.:.. groote huur opbrengende. Het Erf IS volop
Verve~hiDgeu z en g, ven w0-;ren. voorzien van standboudund Water het geheeie
': P. J. BOSMAN P. ~~ jaar door. ' -

I, ! I Afs1flilr. Deze' is eene beste gelegenbeid voor Specula.
• . . I .,. <, I teurs' io deo Handel. zij~(ie er .voor meer dan
.' : . , I . . ; i' . ' 28 jareu eell goede Haud~1 godreven .

HEDEN overleden, HIilI!lD~I~ WIL_MIlIA, Aanzooken voor bet, koepen van opgemeld

d
' h i~ den ouderdom y~D ~ jaren, ~:liefde Erf zullen ontvangeu worden door deo Onder-
pc ter van ' ., ,',,: ,_ k d . d K k t t WIl'~ . . PAUL Dt vtLLIE&8'~ri go""e een e,IU C er -8 raa • e ington.

· ALETTA D~ VILLlE~, Wellington, 6 Januarij' 18~.C. LB' ROEX.
greb. ;BLANCKE~jRG.

'.Keurboom, Newla.nds, 'i '~}
5, .t\pril 1880. ! 'i

;. De ~rafelJis zal
middag ten 4;':!il'e

.bovengenoemde Wedre~ne~ .~ul1en Pleizirr~aartjes n~r
2de Klasse, fagen enkéle'prtlzep voor de dnbbele rel Sj

.... 'WInU'1 Wellington, Malmesbury, en op al de Tus~hen8tatio:ls,
Gden, 741en en 8sten aanstaande, geldig voor de

~lrkleZlnll tot en met den 9den, ,
JAMES DELL, Direkteur V'an Dien~t.

,
• l

te Gr••U 'êtte :'\Ia.gt.!!~.ea J\ .eiju
31 Gdl'f'lsterde eB O.ie4lresleertle

P,u.tB. !

rrULBAGH.
Privaat Logieshuls.

!

MARTHINUS P. THERON neemt bij deze
de gelegenbeid, a,an zijne vele Vrienden

en het geëerd publiek in het algemeen bekend
to maken, dat hij nog gereed is om hen ~
cctvacgea i , zijn welbelcend Logiesbuis als te
voren. Reizigers door of Bezoekers; aan ons
oud Dorp zhllen alle gemakken vinden in dit
ruim en wel ingerigt, Logiesbu.is, Gil zullen alle
oplettendheid ontvangen, Dit J! uis Ï4 centraal
gelegen ill de Kerkstraat, nabij' de Publieke
Kantoren en Bezigheden en beeft een van de
voornaamste etaaden in bet Dorp, .

Jag~rs k~nllen met Paarden vooraion wor-
den op eem., oogenblik, en er is stalling voor
ruim 20 Paar-den. Rijtuigen zij~ te bekomen
zonder eeoig verzuim,' en een Passagientkar
ontmoet alle Treillen vap de Kaap of Beaufort
Weet. Bezoekers kunll~n dus ver,:r.ekerd wezen
,dat zij aUes zullell vio4en wat ~oodig is voor
buo gemale, tegen zeer billijke prijZODJ

, ,
Let Op 't Adres: IUB.THINUS P.

'THERON, Privaat. Logieshuis( Kerk.
straat, Tulbagh, tegenover het ;PakhuiJ
'YG de heeren gebioeders'~~' '.qIi".I..I"'~..

,
H'"t''''''''PI1 l.L, uit dlln Sta;l van

Jbillerl7eteettende. aaD de Paarl, een
.ivtblP1i'i'll8 omtreDt 6 jaar oud,

de -manen en staart getopt.
i iomtrent het dier znl in dank

~ .. t.., .. n<pl'n en: :billijke koaten betaald worden.
. S. F. P. DB VILLIERS.

deser sebonk de Beer OOI'een
W:.'llesctJlaP<Bn·loontje.

J. W. SCHABORT.
&. J. SCH.ABORT.

~.....,_tr",nt1 aan R. M. Ross & Co. voor de beste col1ec~e Ploe-

lIDD oere, drie- en viervoor Ploegen
..,d·..h ••t..,...t", Zweed.scbe :Ploe~, twee en dHe vO<)r

~~""~""'.Iloo..cu:"':'."""""':~ , ill alle no~mers
drie- en viervóor Ploegen ,.

grond ' .. ', ,
Paardescboffels en toebeh~reD altijd)n ~oo~.

. R .•• ROSS " 00.
" i

de Be~l' ons eeu lief eo
.eilltl8Ctlla~Bn Dochtertje.

D. J. JOUBERT. :
C. W. M. JOUBERT.

geb. P.BTIR~BN.

I)El Olldergeteek~tlde, op ~et punt Daar. de!
, Stad te verhulz41D, zoo .. de verkooplngl
als oovellgemeld op dag eD dat+m plaats hebben i
in de Dabijheid der Plaat~ van den· heer!
C G. JOUBERT. i ' I

EeB BOU WERF; groot en \D het oenttia'tlstei
deel VaD hei Dorp gelegen. I· l, P·F W. KETZ. i

J, J. HOFJlEYB. • Z<>qlf, ~i
~ I



'1 ,

OF, rn'~kenin~ op dit bla ' Il! Hl de 'tad
£1 16.L en '1 ,fe BUil .tlislljklK,. £2 4e pu

ju-, 7 (J(J7'lttf,bdaalb,J,(lJ', .. IkelI Int.·eke'l ar
"MJ..EI drie "olie bla.le» p '" k io. :tMOlld~n.
~ Zijllie voor het \venschen[ t:

oedanken m~ten drie Imaaanen vooljUit
ën~lsgeven van hun

Amandelen,
, ' Eenden, per

, Eijl'ren,
6 lie. Erwten,

, Hoenders,
417 ba. 8AVer, per
19 ~r. Haverg, pr.

245 ba. Koren, per
'45 ba. Rp!!', per I}".
21-1 bso Pijen, per-'i!'be.

Ztiturdajl',

R"'.... ,r....t Allooclut. S"
Hieb a&D Frere !l~riilte

jongt. cUp6ehe 0'19' I(J.u.fede*Ï1! l>4!sprek ..nd», dnt
li creD daarin beeDClt'euden too., alt sou dA ~\('e8Lleu: ,.gil_l ~da bekijlpDkeD sijl\r se~ dat de loop en
~ WiiDéligiog ,..tI dén Zula·oo~ .. n lI'ebe<l) ander
,oorkolDU "'D d •• 1l1!@1m~D~bben. " De KIU\.p-
kola."," H(ft die bOllrul," .t~niet no plan de
er&oit cler ~f door hetiBriiteehe GODrerne-
meDt iD' ZIllalaD4l .~ .Id... ~D, over te nemen
!lOndet . :t_oUed.i«e en voWoéDihi eefuriteit. dat de
Rijb~rini' Dehootllijk. vde fe~twoordeljJkbeld
~ sal, die onder ide vel'llnd~e ometandijrheden
nel liberaler wesen moet dAD d~, .... unn de MiDl8-
ter vali Kololliëa Dil tt:'IraIl ma ..kt. [De kolonie moet
vol~8 iolichtiagen, hebben op Idle punten en ze
~Mt eveD voll~ "'raadll~en 0rer den toestand
nR Natal, Trau1'IUI1, Weet GnlOrllland eo d.. i,Ian<l-
ecbe territorien. Wil voor. Ont si,n altijd vunze
Confederllti.,niaten geweelt en zijn b~t nog': maar WIJ
sijn niet blind voor de dudzuk. df\t in den Ijver om
tilt deze wlinacbe1iJke uitkomst te jr~rllken, m irele en
ltoirelijlre hiodel'p&len zijn ~lIl.eld, die een meer
eerlijke en oordeelkundige plUtiek vermeden :lOU

hebben."
BItAt1J'OB'l' WB8T •...::B.et Comit6 Ider feee1elijkh&-

den bij' Ilelegenbeid der opening v..o den IJlOOrwejr
heelt bij de mllniciualiteit om een Ilibeidie .an £100
geYl'Ugd om de re'keninjt te-~n ,betal!'n. De in-
willipn;!' van dat venpek werd "ool'lfeete!d, mt.u een
amendement daart6J1'8n lUlDg-enOlllen Dur ~~ter bet
aantal leden toen reeds beduidend venlIDohen wu,
b1, zoo het .. bijnt, de vrAII\! op eene .olgE'nde VPl'll'll-
dmng weer vWl'1I'sbragt wordl'ln - ne makutra'lt
heeft in za.ke dl! 1UUllrllljCttegen R.:e, ""1 ~ftntRndJnj1'
op een man in tiJne dlenl!t niteprbk ~..duo voor eelle
boete VAn £10. Deze Iizte boete-_. de C.ourur-
.... te danketl aan het feit dill.IL'" de no~ .... £50
fCfl', om eene civiele seue le Ituiten.' Zl]n
FA. A.cbtbare, in cijne OJll'OmmiDIl', seide dat de un-
randinjr op den mlln ÏlllCtlntelijk ODder pro.ocatie Wft8,
toen hij gezegd werd lijn werk tf! doen, 8ntwoordd~
bi) j .. Jij lean nMr joá gaan." MM wae ten
volllte teYreden met de uiUprlltUc in de ZIUIk, dMr hpt
publiek lallut zt'er in !lunate .lllI hn beeebuldisde
....aa, tin men bejron te denken dat jl'een baat vrij wae
"lIn luIke heechuldilringen YIIn,den kant zijner diens"
brtden.-Ile két'lziektlt, die een w ..pk ot w~t jl'AI~rl.n
AAnleiding gaf tot li....reel ~"ltl""p.. acblJllt zich n .. t
nit te breiden. A It.lialll de QlUI't<!r lftjl't VIlO 2'e~ ,
nieuwe !le,.allen J.!'ehllord te. hebben, en "i~ ('),I'~ ,

scbrijft den ... rb..Ler.}en jl'elon4beldpt06slanu tu" K"'l

hf't koeler weder en de ~~n der commi",,~ nss-u
om de plaat. ""illIlr 'te boud!!!), ofscboon Imd~t op-
zil!t nog VI! ,_ :.>eD o'ferbltjft.- W orgene bet law tuer-
_i.oen heeft de Ilad tijdens 'et j~n;l8te nechtmaal
lang nipt I ,ove~l bezOt'k Jle~ Ill. anders, dus w"r-
den er ook Jl88n &aken j!'edlllH'...-Eein kl ..in kiu-l m-t,
name McLf'an i, op wonderdMigl' wijze Mn fen

JlTOOtgevaar ontkomen. Ret, '1f1erll namelijk d ..n II -
bond VAn een kraidliaoor".Jm... h,~-t'ktuke'."UUT, en ".
lehoon het lI'elcnal der ont~g tt. buren de=d tOI·
sehietee, kwam bet kind "rij met ~nille brandwon-
den &an &anll'ecigt eo! ba.nden. lToe~ bet ongeluk ;:-.-
beurde 'IRe de moeder atwesig .:

KAAP8TAD8cln: K"RI[IIIlAAn&vJtQOAnEnINj, - De
mlULndt'lijkeehe ""'1!'I'derioll' werd !:\lItprell

flt'bouden. Een t1Vaalftall.sden~enwoord'g. Onder
ela "errigtinj:'en van meer bel.n:rr\i_ken Rftl'd werd
v(lOfjlele~n e-n ,,!>rzo-x \'9 n ds ~'"dl.1f "'111 rl·u
Kl'rkeraad, om hem toe te Staml, zijn dle!)sttl\rl als
hulpprediker alhiér eelJ...muod V"r08)!'erten rinde te
brt>ngen. I,it .enoe~werd ·op voorstel vlln d-n
beer A. 1). Krynllul'IIV injre1l'iUigd. T8lZ'eliJk~rtlJd
werd ook besloten, iden dank :d .. r Vel'j!'RderJllg hom
toe te brengen voor de hulp doQr bem t'p.rleend. Met
betrekking tot lret beroepen van IIIIn tierden Il'eMlltr
w'lr,I besloten, op v~J'I!lel van den heer A. 1) Krv-
nauw, lI'l!8ec(lDdeerct door den heer D. P. Krymluw.
de bebandeliaz de5~r z.'\Ak- td~ te stelleb tot de
bUltenll'ewone nrgaderini V!IUl morgen, Wl)ensdA~.
wordende een amendement van dell heer de KOIte,
om de zaak uit te stellen tot ''OvElr drie weken 111\

aan.t.a"den Maandl\jl'. verworpeu. ,(Jnd"r de ledeu
die o rer de &uk 8J1l'11ken tr". da. StSjrmJl,fln, die
niet bet nnt kOIl ilIIien .aD! lang met de ItIUIk te
wachten, en dacht dat men dill londer " ..rw ijl tot een
l'iDde behoorde te brengen. De h~ S V Hufmt'yT
wu voor het dadelijk ov~rgun tot de behlro-
deling der &1I\k, daar m.n, er I niet leker vlln
.118, of ne Stegmann b~ngaal1 aou rA niet.
Mogt ZEe",. bedanken, 4&11 moeat er <ook tre-
rorgd worden .oor een p1U.tl1'er~jler. lDe heer
J. H. Pent& kon nitt begrijpen, dilt er op Da. St..!I!'-
mann llJ0t'8~ 1?"1I'1IC~ w)!'d4!n, 4ur hij 'l'81'11b:>ndtlat
deze "oor hp, ""rn ..p naar Qu~tab,lOl'1l bedaokt bad
Verder 14'''1.1 b·el t-oll. om "piS Mei 'Imol'll'~ lO uur
o.er te IZ'Mn tot bet .erkie'ell Yan Kerkenujdslpden
in plaat! van de hee~n J. Fl f. Jllrits en J. P H v
d POt"I, die bedankt hadden.' Hierna werd door den
beer de Korte Jreyraa,d,-eb dat i"el blj wl]ze VAtI
een lompen a&Dva.1 op den beer 'flAn Rijn, l'en der
leden aan wie het ópetellelt van den brief omlrent
het laatetJl'enomen Kierkeraad~'beeluit lI1ln Da Ste,,·
mann waa opgedrng,n-of a, bu' opgeJPjli1e tII.k
reed! ten uitvoer was gebragt. r. hPer v~n Ril')
Jl'8f lekere redenen op, waarom zi noj!' niet In SWAt

waran Jre'W'_t lulkl te doeD. MM hij beloofde dRt
d. brief nu wsl Ipoedig un' Ds. $tegmarm &••u ter
hand worden gf'fleld.

EENR ZAAI VA" BKWEJUIDI!ISCHAPKNDIRFST AI
-De magistraat nn JJ,.aufoJ1t' Weet b6l'ft "'JlOr""'pl~
onderzoek infl'eateld naar eerl! b..spbuldlilinJ!' I('~e ,
W. R. Lategan, te _t~n d'lt dezli ondM Pt' • tr(lep
schapen die hij in dl! rigtiolZ- l'AlJ I KftIl~ta,j dre. r.
ook een .ulotal andere te we~' nn;!' ~tal\nde under dp
zorg.1UI li]n beechuldiger ~. li' Ol, ,Jr, w6j!"'oer I,
~ voo~lIamlte ge~uifl'8 W~ ·d.e *ecbnldl,ler l··Jf,
,die op&lllf;6r wae op de plaats Vl\II den beer P J ['.,
Jager. Hij Yflrklaarde de ~efrd~ schappn C'pc \1-

den te bebben, toen de troell' ' .. n kien b,·l'Cbuldl.!dp
op tte plaat. Grootfontein WUi .dat Ide besclwldl!?oe
~etracht had de Aak)te scblkkel) en Ide k,)st- n t" b.--
talen,fen toen j!'t'tui~ leid~ .dilt de ZIUIk r('pd. 10

haDden der authori ....Jten W8., hAd deo bl'scJ.u1d'orde
~'ntwoord, da.t hij Iienr 4e :eloo b!lInlcll :wJlI
dan met sijn groot ,e&ll acblljlllll nllftr 1leA1I(,H t t~ru.!
te II'ftAD. De omltan<ligbeid !iA~de j)eacbuldljldé md
de acbapen op een bij-pad en Aie! op den ITro ,toeDW"I!
geyonden wu, rraf ~Ieidint tAilt etlnige VJl\i!en, (.IJ •
echter niet leidden 1 tot "ol~O,!lndlf Ilntwoonlen III

Terk~ring, be4al". die, dar~ttbijpad ruim 71'0 ~",I
iF,,?rwkt werd al, d. boofdF.~. ~el'llClJeld~lle i!~-
Wtj:'en werden "oor dl' aanklllll:i' geboord, dl~ alleeo
de omstandigbeden 'l'l!rblUllden_'!1ndllr wplke tl:e scba-
poln gevonden wIlren. , Voor Oe.' Yel'!iediglDg 'IV~rd~ll
~Ir eenige retaigen gehoord. - pe eel'llte en pnn~l-
}l8Alate bunner Will KdriaaJII A.bel, io dienst VIllU ""11
be8chuldigde en die bimeunli sekerell Swart bern hij
'de versending der lebapen gtho1pen bad. Due bP-
'Weerde dat de vreemde 8cbaJlln lal)gll den 1V6j!' bl J
de troep unll'eloopen waren j 'Ci.d. bij en Il JD maR'
g.tracht hadden de IC'hapen ... eg te dnjten mllllT te
vergeefs; dat lebre kleurling Ionu, die zien kwam
of er echllJl8D nn lijb meee&er bi, de troep WIlren,
had gewe1llerd ., te belpen wegdrij"l'n, maar beloofd
bad ze in Beaufort te komen haten, 'lVIlar de oo.cbul-
dig-de, La.n, werk'elijk ook 'JIll!" ~Il op hem Jltl-
~bt bad. T~n Jo~ bij de ".\roep eehapen Jiwsm,
WII.I de bescbuldtgde, ~!.met een;kar miede er niet bl].
Lategan zel~ behoorliJk s:e.--.lIChu"d lijnde, lei!'de
eene verk1aring al, geheel ID den:ain "lID 1ielut-.t voor-
"oorgaande en ~egde ... 1 .... aIt of de omlltandlll-
beid dal hij-iA'~ op h4flWen der bewuste
~.-JO lug ge~' had 'i>tda.L bij nlYld&llke-
lijk vertrekkeD m~ en 4at;' daarnA de 8Ch8peD
door. den aankl&Jl'er bij hem "VODden waren -De
MAgilltraat r:eirle dat bU op zoodani1e getu~en de ge·
"an,eDen niet oommllt..>Joen koe, maar de plukken
DUr den Prokureur Genel'll~1 o~endeo &Ou.

Agenten voor de I

en Volk~v
Alica
AiliwM Koord
A[voll'tuur -
1lIeaufort We,t!t -
nethuh6 -
:Qoehuf -
Brits Town·
~Tll'ersdorp-
uolesbt> flr -
(1,;r?s -,.. ..
dareJr'll
qa:lvinJa ) _

Orlldock
ClIRnlVllham
Durban ~
l)iRnl:mlveideD -
Frnl1!!C~hoe k
lf~rburll •
George' •
G raaff-Re.i net
Heidelberg _,
Humansdorp
Hope Town ..
Banner
Hopefleld •
Kroonstad •
Krllkeeln vier
Lad1smith (RlVel'l!llllle)
Lady Grey ~(Aliw&l N.)

Mahbeebn:ry- {

!iddelbUJ'!l-
MurtaY8burg
M088elbaai •
Macli!an
Mon~u
Natal -
lilamaqualand
~uliretb
qudl\8boorn.
.lj>biládeJpbl&

Jj'1Ul!'1 -
Potcbefstroom
Piet",n ..
Pearston
l?iquiltberg ..
PorterVllle -
~jyersdale -
Richmond •
Roberteon ..
Riebeek Weet
Som_t West

~ SteUenbo8ch
Steynsbu,!!, •
SWtll1l!ndam
Salal\Ilbaba
Selrietfontein
Sutberland -
Somerset Oost
Tulbagh •
Tarliaatad
Uitenbaze -
Utrecht (TraM'IUlI)
VIllJersdoni-
Vicnma ,,'eet
Vi' II Il beri-( -
WlQburg

WelllUgton -

",

Knolle!. .
v. d Merwe,O IIn.
dl' Villiers.
He<>nen.

. Terrv
J <nn' Reusburg.
. Nnr~nrb.
Lindenberg.

I
MAANSVERANI>f!:RINGEN.-,:) 'f? 1

April; 9. Nieuwe MaaD, 411. 2111ll. umiddall.a.
April,7, Eerste Kwartieri, 8u;' '23m. ~amiddllgll.
April. 26, Volle MUD, Oq. 4ai .• ocrmiddaga,, ,
\ I ill f I.; wemr- ~,

01TERLF.OEN, ;te Paardeberg, op Vrijdag,
26 Maart, I)ns teeJdergeliefd Zoontje.

JOllANNE8 .}&RU rAS, ifl d~o- ouderdom van 1
jaar en 3 maanden . Diep ~trenrd.

,JACOB P. M~RAISt W.J.ZN.
CATHARINA p;I. MARAIS.

, I geb DU PLEIISIS.

'I'eve ns breugen wij onteh dauk toe aan Mise
}1LETl'~ LOMBARD,voor are hulp Ilnn 008
betoond.

EEN 'l'ENTOO~STELLING VAN WIJN.
UE Lan~bouwvereeniging gS&t een stap
d~en in de regte ri.gting. Zij gaat ~amer
lijk, overeenkdmstlg qe aanbeveling der
beoordeelaat·s van wijn op onze jongste
tentoonstelling, in September a.s: eene
gr?ote Wijntentoonstelling houdeD, ~a&I'op
pl'llzen tjan bedrage van tusseben dd £300
en £400 zullen worden toegezegd,; Het
is echter jammer, dat de prijslijst niet reeds
vóór den jongsten wijnoogst werd gepubli-
ceerd.

VASTE GOEDF1REN

G. l' V'. ZIJL.

Apnl 14.-Achter H~riV1er, Vee Vaste en
Losse Goederen, van J W v Zijl DE GEMEENT~·VERGADERING.

MEN verzoekt ons te herinneren, dat de
Gemeente-vergadering over Ds. I Stegmanns
verzoek en over het Engelsch preeken
heden avond ,ten 7 ure in de Groote .Kerk
wordt gehoudbn, en dat de toegang vrij is
voor dames' alS[ voor beeren. Na
de vergaderi zal een edra tram naar
Zeepunt .,.......dlrlr',.n

De Kaapstadsche Ka.m er van
. Koophandel

Vergaderde---g-ist.eren.

BET DOlL

De deputatie die laatet irllll Rllngest( Icl om
bare op"achting bij de Riigering te makelI

mogt QYer de voorgestelde v~rgroo'fillg \'an hft
iedert den Kanpstadsehe Dole. bragt hpporL uit H. t
~d&g'ICbooll bleek dat'.de Regering belOof'd bad een wet;;,

ontwerp oDltrent bet looderiterp "oor bet Par·
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I BI A ol\. AR.
I , '. ' I

yo i. f_, W~8nbooDlsrivi.~' Sch~l. IW01!cester .

I I)E J~RLIJ~SCI1F?: BAZA! boeve Yt.Dbo!ven8t&a~de
.wordeo pbOlideo .p. '

I Vrijd&,g~·:9·
Behah'e het.~. 8.IIiIroClPtlmellllt

eD K.oIDk, Q]len • ook • 8IUl'
~ 4I6Qige. Sjobapen" Pluimvee,
Groeateo. eoa.,.~. " .. 1

VriendeD en be!apgat.4!lleildeo:worflen v,rzooht
de Buur bij te "~Den,. .' I '.
I AU. giften "uJl'll IDt't:, d.D~ "or'den ont.

I
n.ngen door de SchooloollllllÏ{l8ie ~ den onder.
geteekeDde. 'II' ;' : c. JÓ . GIE.

j I": .•'
i .Lt.. ·.'~·j';"f.(' l~l'

, ' • . I

:-:'·ZUrU"Ade &itUug te Prins AI.:

\'erIlO1I,",1Ivoor de Kroon.
ROL, ,

ur ..."u"". ver)daarde ..jeh ~~il
T"lVl1'n,.m'!llI en "erd geyonniad.

i
~ > •

i
!

llle.·"";uuj' ....K pl~itte, maar sebnl-
milt inbraak, Kwam,

zes maanden iD de jl&-

al dien ti jd behoorlijk
maanden. <

Akers: te:' K

GOOie, alÏlts Hnnna\ Vi-
VAn moord, den bten Oe-
tINIoot, in h'et distrikt
ohn Gobie alin, Jobn
Pleit: niet schuldig.

Piet Oonradie j ad- .

VERLOREN, op deo l~ No mbar 1879,
io he~ diatr.i" H~ ~Tow , eeu eJfen

Donkerbruine lIIe~&el en een: den
R'OOdbraine Meniie-~· sea' It oud, geen
bijlOndere merken: H~ Schil meeat.era en
anderen, bij ~i8D "ij JDogeri, RMl !rom Il, g~li8TeD
kennis te geven &all deu onderget keode, door
wien alle billijke k0i5ten cuUeo ,,0 d worden.

F. 'J. P. RET F, Izn.
Paarl.

j'
I

DOE AANZOEK BIJ b
DAN. LOETE.

Brouwerij, NewllUlds.· i

B' E Et I G;T. STRUIS vOGELS I
SCHE KOPERMIJNMAATSCHAPPIiJ,'GELIMITEERD, z~MAANDF!N OUD te kJop bij ~en

Nllmaquallllld in plicht aallgebóden hebbende, Ids p-r adyt'rtt'lItio: ' Ondergeteekende, te [Groot .Qrakellst.eiD' .
.IlJlMn:aan en andere nieuwsbladen, heeft wt'gells. het ont I'anl{e-p va~1 . ideue . D.'D! MAR~lS, U,zn. ~

aanbiedingen '(lor het lall~, besloten, zich le ontdoen van '. kudde '.
ITEN, th8118 op dill plaats "eidenHe. I ~ . 'IT... --- • J

svotzena zal op de plaal' II KEEROM.",. in de Ilf.leelinJ Nam8q~illalld, eene AeDJil18geVln~.
wordim gebouden op dên 3IS~'EN qAG VAN MEI AAN~'l!. -. I

groote moeite genomen om het ril .der G~lten le ,erbe~ereu, 'oof welk doel I,nnre. fU :tle'':1~Jere.i Brag te
, Allgora dieren zijn ingevoerd.. ler~rlfltr. !
. dezelfde gelegenheid ui ook eeu a81ltlll Muilezels, Osse~ en Koe1j.&)) worden " i

i' BIJ deze wordt kennis gegeven ,I dat bij deo
Onderzeteekende tot 4 n m. 0 8 APRIL,

&'. CO": I"880, Tenders sullen wor~ell ing wacht voor
: . " .• , het borengemelde werk. Het wer te worjen

. . gedaan alII volgt en materialeu oe.en \·er.
..... 'lT1Ui' PAkhtiis (90vOet lailg),1'o. 10:Gravestraat, inkerigt hebbende achaft wordeD, de Brng goed soh Il gemaakt,

een ", '. de roestige en verHooze ple*lcen ee t te worden
geverfd met Roode Menie,.en do g beele Hrng
,dan eenmaal te worden gev~rfd met oodwit.

De vuile plekken ouder. de Bro te worden
geteerd met Koolteer. .,"

De Aannemer zal iu eeu koutr kt moeten
treden voor ~,e behoorlijke, nit.voer ng van het
werk' en, des vereiséht, securiteit ge en.

Alle andere informatie kan men komen op
aanzoek bij den Ondergeteekende.

De laagste of een :andere Te,der
kelijk te "orden aangenomen. I

:Op last,
OEO. ;HENRY PAR OTT,

~ecretaris. Afdeelingsraad, Pi uet.betg.
Kantoor van den Mdeelingaraad. "

Piquetberg, ~5 Maart, 1880 .....

,

Magazijn van Algemeene Ijzerwaren,

ANTH. M. DE. ,
'VELE , StruiS\'ogelboerel~. hebben zwar~ .v~rliezen om~4t hunne

Vogels st ..rven, terwijl bijna allen beswijken ten ge,ólge un
zie k ten, 01l18t8811 ~oor'. .~'.

TI,
ARCHITECT. & CO~TRAC OR,

BIEDT zich ~ tot )let n van
Plans en T~ninge.n voorl Kerken,

Openbare Gebouwen, Vil.lá.a, Co~ enz.,
en neemt teveJlJ den op~uw daarvan op
zich. .;. I

Kantoor :-71, Loopstraat. ~
_W~rkp~ts :~11, Loollwestm

l
t.

Aall Parlemeutslr. eu,

WORM'EN
, .' ,

(welke schier .iedere Vógel meer of mill heeft, endaarom
Olldergeteekenden, uitvinders e~ Eigenaars vali

~bten de

. !
E. RUTHER.FOORD & BROEDEl~:

- 't " i
LANDEN NU

Anthelmintiscbe '(of Worm)~! Olie
. '. " ir";fooR WORIEN EN VERsTOPPINGEN IN 8TRUI8VOGEL~)

i . '. r." . ,'~;
t~n pligt hen, die .eleden hebbtn en waanOhijolijk nog IlUII.n lijden. dool' Yerl~o in hUil

, tI! mMkeu met de wonderbare uit'j1Verkeelen dezer, Olie op Vogel. die lijden, ~:'ii
Eéll . T .. ~e Do.u .ullell,~gewoonJijk gCIIO'egzijn Ol~ een v~lkomcne aenel'~n« ~ 'btl~en door

I. eli "'<Jfr kw•• d, lut WiOrmclI oD~staande,; Uit te drlJV.r.. Oue Ob~ beul d . ebt· OOI
. ermen, die in b~~ lij(cbaalD Bijo, te ~ell; ea zij doodt en neemt r.e:lliet .lIten'~1.. ..g, __ I'

te op ElgInare "'Jaepe gnoDd.heid van den' Vogel;; lIij ia' goed zoowel "001' .~·ab JOIIIge
daar .l.a~at~elloemde. meer. bijlooder: un. Worme,. "o.uderhe,ig liin, ia bet de pU,t .. Il de,
Mn IJO~I' ID le ,ntn, lI,tla ,oordBl,>,,,,nl.e tet'kene~ eieb "uordoeu, lCed.chti~. de lea:
eene kw.al 1'oor te komen dan di~ te ge~ ..aeD." Wanneer de oHe "Iet iO!~·Ja..l gestel'

de Yogel eeu blo~i en ghns, tot. nog toe onbekend, eu "ordL het oDlDogel~Jk V~ de
te leien of te butaan. . , ,,, ,~ .:

nde de~ StrUi.,~lboer ~n goe L denkbeeld ti! gev(,1J "anneer ·de Vogel,Jijdea .an
ooersWpptng, .. ~,! hIJ aaD leder der' .volgend~ t·,', nen tentond kunnen zien, .-d.;lt uitstel

, e~ dat, t~nzlJ hiJ den Vogel ~. n D~8 taD dez.. Ulie toedient, hij. in alla "a@"lCbijnlijk.verlaezen uI, . ,, .. , I . ..
,de Vogel. liek ja, zal hij Jeer ruthloos, dJf eo ~Iaperig zijn, en ,tevaDI ~eb~:it hebben

afge"ullle.i.d. do~ ee~.• e~.lindéndeo !fooger, i,duieeligbeid, jeukinjl, dOI'lt.~.eo gebeel
·vo.>rk., om••n ~MrdhJ".~held, ahJOIH~rll Id'gltng, lom. ml!t kléine draadachtig. '·"of.én, enL.

!Jlet 'noodl~ er biJ te ~orgen, .-lat de';vOOrllllalide lt!ekeDeJl enel eo Z.Ir.r tOeIl~~}I, en dat
den If'04Idlgen.rloop van deo' VOf(eli ala de zi.kte 'niE't .poedig gekeMd _rdl.":';
.lnben)en d, Eer ,Olif', au het ~nige f/#ilige en tekere ilI'nftlmiddel boait, sich de

rtuiRd flU bare deagdelij_khdd. Zij is ne~ .~bruikt.·lDet "elenlijk ..,~ndeTbafe nilkom.
etdene un de belanlrJ"llk.te ·.8trD"'orldl.~flktrn: In de Kolonie; en van _hé hnten

aang •.nem~en ,"oldoénde berilteD .auea.ude hel gebruik da.rv ... ollt-unltn. ·.Ln bnr
TIn.60 fOl.... ell Str.i.VOjlels) det'lf on! mede: .U Op een 4aI verled.n "l'elt._.rd Hn

"f'°Rel. ziek, eli 'I nachll! Ilaf ik: bpm t'~'n Doai. Cr:oton Ol... Den. "olgelllléo .orm
III den loap 'an den dail ".rd fen ndtfe frnije Vottel .i~k, en dut-meo .ij

reil proef le nemen met "POCOCK'S ANTBELMINTISCHE OLIB," 'U' 'Ik b_
eeu vone Doais. DeB ,olaendJn dag g.f de: VoRel te.kenen .,.n "~IIIUk.beoter.

ull-weinille u~...n ~OS Mj ,;redrr .,ol~olDe., bel'lt~ld, . Ik hen ZOOin .ijn eehik
d·,t Ik nu ,pn Del18 wil ge"'n ~.D elk milner ,50 ~trul.vo.tl ••"· ~1:
fOor ('en VOI"llIIIen VOI~J ill 2 eeU.pel. vol .( feil b.1f kelkje 'I .vonds,:.Jutsif all
. UPtl'lDlIukt met broodkruImels o~.8emel.~ ,oor< );uikeol i. de belflgeDo.g. ~,~.
III bottels, b'v&ttende 12 VOLlI.DOSI!B, \':oor lOs. per bottel, en .lIeeo toebrÏreid door

" ~.

.J. T., POOPOK: & CO.,'

'.APPLIKATlEN voor de betrek I ing van
: Onderwijzer .. n boveiigenoe~ e School
EUlien tot Maandag, den 34eo Me! .k., door
den Ondergeteekendé worden. ontv&lIi n. Solli.
citanten moeten "oorzien zijn van! oldoende
getuig8chrif'ten van :goed zedelijk 'k rag, en
"OON van een Certifikaat FAn eeoe erkende
Commissie van Enminatoren;.of vwO ebn Certi.
fikaat verkregen na ~gelegd ijnmen Joor eene
door het O. V. S. Gouvernement daartoe
benoemde Commiaai~; ook ~oeteD' 'j tot de
Proteatantache godsdIenst beh,Óoren.' enevens
~e Schoolgelden, die ~edurende de taaIste twee
Jaren p. m. £ 10 per :maand hebben' ~dra.gen,
.is er aan de betrekking verbó9den ~n Gonver-
nements-salaqB vau £150 'sjaars, als ede hel
vrije gebruik van 4e Gouve,fnemeut~ Ouder.
wijzers woning. i . I

Applikanten gelievlen te melden, '!'apnoor zij
gereed zullen zijn de ibetrekkillg te a&n~aardcD.

JOHA1fflES q; OLIVI~R,
V oomtter der 8choolcom4isai&.

Bethulio, IS Maart 1880.~: '

s

MhlUFVR. P. i.MORKEL we acht kirr.
door heeren P:§lrlomentsleden t ber'igte"D,

dat zij, zoo ala voorbeen, r.iQlI er op toeleggen
eal om heo en hunne familien 'van alle buiselij kc
(lI~akkeu te voor;eQ in baar elbekeud
I'l1vaat LogieshUlB, 4:8, Strands &at, al-
waar zij ook het gerief eenee rnirn~ iadkamer
,ullen hebben. 'i

SNOEK P.;KJjL~AR,
Te Koop in de Pakbui 'enl1an

, LOi'\G, CORBrITi~ Co.,
'IW, La.ll~eslr.al
! ! I

, HITG E t·s. V,ANZIJL.

i Ad\'oka~n Jones eu Giddy voor eiseher ; adn. So-
IQDilonen Gregorowkies voelt v!Il"weerder.
iDit wM:eene aktie om verbftAI van een struisvogel

otde W&ll~8, £50, en nog ,an £50 wegens terug-
houding d~a~v8n. ,

De eiseherbewees met ~e\lIijl"eDi.,dat hij in Juni]
1818 een ,tIninogei, die op beide poeten met twee
B's ~"merktr WM, verloren; en' láter bij verweerder
teruggevonden en opgevr8ftg'li had.

Voor verweerder werd dooi' den beer du PI8Mis, die
he$ den ';o8'el verkocbt hid, en door een ander ~
tuige gezw.:o~en, dat du Plessi4Men vo!!,el, toen di.
jong W88, vetloren en bij vérweerder teruggevonden
bad, dM verweerder bem den ",ogel toen opgegeven
en l'an: bem ~ekocht bad. :,

De ~r:wI8 vlln oordeel, d"f de merken afdoend.
'Voor liet éigenlU\I'8CR8p Vllll l!l8Cber jl'etuigden, eo

I dtild, derhalve uitsjllMk in ;dien8 voordeel, Mmelijk
· £Jj() a18 wJatde "an d.lO vpgel, £40 Rls IICb.de"er-: ~i:ng, en. !fe kosten.; .
I ~I , "COgBY Ol. KST~IlHUJZEN.
I • d~v. Leonard en Gregol'~,"kj 1'oor eiecber; !Idv.
i Jo ea foor Yerweerder. :
! . 't, iwu i eeDe 11ktie om ;£100 IChad .. ~ng
! w«jg.u ov~rachrijding op de pl~ts TAll. el8Chel' ~n
, 11111' vandallt ~8ibalen vlln ';'es Jonge Wllde .truie-
, 'V la.i :: ': ' ..
I . elach hing uitllluitend ri!.VIID .de getwgen.'1l BILD.
!~odel de tporen der 'I'Olrelll,:~he leidden nn eiech";!'l
; ...t.i.i.. naar;. de Dabijhei4 VAn Yerweer~el'8woonhwa.
:Q"de AD~i'e. lijde _rd ~oor getatgen nrklaard,
·~llÏji de tv~la op ,erw~Jdel'8 plaate gefonden '.' ,

Iuldden. ~. ; . WIlcox se"""• Zhoe, 10rdeehap .deed ui~ák ,oor eiecber: .£80,:. II
:alII Waalde ;,all de )Onge atru~ogeI8. ! ' TF1
' I:IBt Hof yetdaagde. i ':

~ • I

, Uit d~,~'Queen of 'the Seas;" van New Yark, ' ~
AMERIKAANSClHE VRUCHTEN" IN POTrEN, ,2 iDOZfW
I .. KISTEN. .

Jalij 23.

Distriktschool te B~tlhulie.
Ananaas~ Frambozen Eijet Pruimen'
Perzikken Aardbeijen . Peren
Witte Kersen Groene Pruimen Roode Kersen. ,

Uitg~c]at6 iisten voor huisgebruik, het bovenstaande bevatUmde. :
I:!fISll~IJQE'Di. Appels, vaatjes Geconserveerde Appels, blikken ,Tan 8 lb.

Kreeften, 1 lb,. . ; .

MaïzenA, pakje. van 1 en i.lb.
. Spek voor ontbijt
Lothair en, Ool.,waha.

STOËLEN.: ,
OClllO[UUlI"I~iloUt"'''~' Eiken StOelen voor Eetkamer, Florence, enz'J eDz.

TUINnaKTDlGEN.
Watervateh, 1 en 2 Gallonê
Terpentijn~ . :

IN GR~OTE VERSCHEIDENHEID.

ite's beroemde Amerikaa~sche ~_rge1~
lJ.,' ,

VOOR DE: LUGSTE :M:ARKTPRJJ~.

en Bommóp'atiiche Ch.misten
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d8~ gij het echte artikel krijgt. Iedere btltlel heeft een label ~'~8nge-
met ODzen naam en 8drei, en de kurk i. lIlsgdijk. bedekt ~t nlf
met den naam er op "an J. T. POeoeR. & -Co" Kaapstad-' .'.

moet goed worden geschud ee-I' dat de Olie gei?ruikt wor(Jt. ;:
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