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DURIJAN. WAIlLlUGH~ 13 April
*RA:Q,' JiEs, 27 A ~ril.
N9!lIAN, BA.INBRJDGIf.ll Mei.
GERMAN, C(jXWI!:LL. 25 Mei.
N,t!Alt DR IU8TI!&HNS I~N
'vtorlirek I.. en lij om de V't'erti~n dAlIen, J

aankomst nn, it.d,'re Sto!>mbó'ot fan ErrgelaiH, ' _ ..... ___;_ _.;.__ ..__+- ......._+_:...-. """""'--'
en eens i..de 28 .I" '(\11 ,cl 'di, Stoom~o')l nur

' INal;BI hare reis YOOr! ua... -:

,ZANZIB\lt,
te .Delagoab.ai; IDhnmbane, Quillimalla en,

, : MOI.Il,n'~:lq"" a.1~1"~gende.
Btlonrk.ar'jes woru8n ni,.ereikt I~gen ,er.

minderde PrijZE'JI,. ' .
Voor Vracl. t ef l', s "'F ,'O( f!len aanzoek ~ij

de KalltoreD t:c,'::.1", ,:«(;;,;al'p:j, In lie Alldelley.
Btrail.

• I"DIC Direktelll'en van! dese
Executeuren. ui deo

' Boedel, vóór bet Kan:ij,or
Ilagiatraat te SimOlll8tad. op ,

~Maanctag, 26
DU VOOBllIDo:.t.Ga11

VerkooPiDa" la~4 4ou~ V~ I'

Een Stuk GROND, .met tw~ P~g'kkElU
~. gelegen als boren, aan ~e Elaj~ vier,
Veldkornetacbap Noordhoelr, ond,rent abd rha:lf
uar rijderuI van SimollSBt d, groot h rent
Een.en.Zestig Morgen. , ' ,I

Dit Eigendom beeft vruohtbaren TUliDRtond,
een gedeelte waarvan onder kultuur is.~1 Het
il w?1 voorsien van. Wat~r, OD ni.ller.e~~
geecblkt voor de Btrul8vogel.; tm Veefok enJ .

. :.,:

Onmiddefijlc na de verkoopi~gi~'1U het bfven.
staande 1111lenworden opg6Ve~ld ~ I t'

Zee Peroeelen GRO~DS, ~erkt::N . 2,
3, 13, 14, 15 en 16, gel~n nabij Siml:m tad,
lijnde eeu gedeelte van Let Eigtihdom, ;=tger
to8bebooreude aan den, heer JOIfii J. ~ 'P; en
belen,d aan " BeJlevue H~l." . )',

Br zal Bonus g~evenf.or~et.
, F. J. 'BROElt~

De Ii_ cl H. IIOLLlla, ~.f •

. '

• ti ",.e ' ... llit,l!'eIltr:ekUl6ld nn den grond ia 386 ,...Giiiolt.nf ...
vierkante v~ten. d118 maer'

P~~:ukk8ll Grond .
bo11lWan.. greD~nde-aan het latidgoed .~llmuu,
onae. acb~l" de WMle~e

~an .111.kanten langa' wegen .
hebben 'ongeVéer een uitgebreidheid :~~
Tierkaute Roeden. .S: !
: N.B.-4-PJaD met bijlODderheden ~: het
,bovengenoemde ia op dit Kantoor w; ver-
krijgen..' . r. i

, 3. Z,n &'J'OC)t atuk L&~c:L lijnde, ~eelte
No 9 van bet verdeelde EIgendom • .tell-
bui\-,,';groot:.tw~ morgen, ~wee' ho~~~ en I BIGR SBmaQ-I\'S'4Il" fn·' tach~ ivierkante roeden, en :,VIJ( en ~ ~ lo

.. tig vierkante voeten, gelegeu te Rona~boeoh, f

~- den Wijngaard ,van den .heer ~TI.~lIl, High Sheri1f"s OffiCe. ~ TOWDipp ;~~eelte .':ïf 'bep~t DlJt, Elkeo- ~~.fP'Jo. ..: 5tb ~J>ril, ,18~0,
~n. en ~~~g!~ bouwte?~. INE;x~tion or the JUdgment,_ef the !E~te~
i; ~,laI 1ft••·~tfë. ".Ne',· Dlstncta Court, t~ Coll0'fing Snl~ Will
;' ,. ' : . ': take place: - : r . i
Ï).8 Verkoop~ zal beginMn om Blfu~ v.m. Division ot Port Eli~th.: !

~~"'lUWEB,' ,.~} Jhecll_~l!.ren MACKIE, DUNN &; Co., venitls WILJ1IáM
W~E ~OOBK, Teat.1Ioedel JOHN NETTLErO~. '[ I

' Jó F.G.:~PIETERSEN, N. W.M!TlIB. 0 S t •.l. tb 10th A il l0rli~ ~t 1'0
.. ,J. ~", :, ' .• a Ucuay. e pr, OOI-} ...

" Gebo&w áerKamer, o'clock a.m., at Port tlizabetb. HdusfibOld
Ad~erlBnFaat, , Fnrnitnre, 1 Piano, Pictures, "'Books, lG heu
Kaapa~, 31 Mai,rt 1880. .', Utensils. Stove, etcetera. :. I I

De heefen J. J. Hofmeyr" Zoon,~el'l. JAMES M, CRO~RY, ~lgh Sheriff.

"Publieke Verkoopijig . Ka.t oo, van dtA
!:!i:t

1
.1o.

.: '. VAN )1 ' TW E.xec~tie vau Q'éwijsden vallabet 01>s liJket"'." HL' "tr .l. Distrikta Hof; 18.1de volgen.e Ver!k plDg-,-,EVEN DE!, A .l iE. plaats hebben, nllmelijk :- : :
' ' ~ :_j. " . Afdeeung Port .Elizabeth.' .
.. : "I.UN; .IANDBWIJN,"Zlf~,! MACKIE, DUNN '" cs., VB. WILIJIAM
. ;. TI . :,' , JO,BN NETTLETON, J
VOORsfE B08CHI1BsVEiD, Op Zatnrdag, den' lOden April 18~0, 'a

. .AFDEELIND WO&QE8.TER.\; voormidda4rs om 10 uur, te Port EliZlrJ.'-:-
Huisraad, I Piano, Schi!.derijeD/Boekei1, on-

-- •• Itengereodscha.f' 1 Ka.go~el. en zóo"09rt.
;~E Oudergeteek~nde, "jue Plute ;:jtit de '-:' AMES M, CROS~Y, Ba:lj lW,
JJ ~d verkocht hebbeod." .heeft; ~oten

publiek tja doen ~erkoopen, op de plaats .,I ..e, op GoUV ernan te.:
Woensdag, 14 April 'iaso,
. i 's Koinu TENlULl,lO UBI, r

TEOS. E. FPLJ.Rn,

N&ár Engeland. via St. Helena en Madeira.
, " ' D'· E Kon. 1rIaalstoom
~CI .....'"U;'. DlJ'~BÁN, B, S. WAR •.

I LEIGII. R.NiR., Gezagvoerder,
" Zal als oovqn!-tcmeld vertrek

ken iep I?iDgtl.d~g, a3 .April, te 1, uur 's uamid-
dagsf Pasaagtelfa geheven alm boord te gaan
aan 'de; Oostkal\Ï, 'Alfred Dok. niet later dan
3 nur 'é nami~d~gs~ Ge u lading zal ingenomen
wor~en; na 12 'linr I 's middags op deo dllg van
v~rt~ekl .Voor jraqbt of paseage vervoege me~
zich ten KantofB'V8n de StoomhootmaatschapplJ
Unidn, No. 62, ·A.dd~rleystMlat.

. 't ____,...___ ..... _

D·'E Onderlr€,te€~keild~~n
begunstigd, ODIrelIljeld

ZONDER DE .mSTE ......",,.,,,....,,..,...,,
op ~Iaats,
yerkpopen. Wapn~.compleet,

4 Din~ UI8l'eD

Naar Mosselba.ai,;Algoabaai en Port ~a~
aanleggende :te Kowie en oost Lon.,
den, alleen: voor het landen van pas-.
~iers. '

!\E KOIl. MaaJstoomboot
ij _, NATAL, J,. l\IOB1'Olf,
~ezagvoerd;er, "'u.J)al. J:.iYlIl·
gemeld vertrekken wo

spoedig mogelijik ba uaukomat van de Kon.
MaaJst.oomboot «'German" van EngelaDd,

Voor Vraebt of Pasenge vervoege men ' ..
ten Kantore van de Stoomboot MaatscbapptJ
Uoio~,:Nq. 62; Add~rleJ1ltraa:t.
. -r--r-r-: --'1-----,

i l1aár Alg;oa~aaien !»ort·'l'atal.,~. DE KOG.
~~~' . DANtrB~1J.E.D~ • .8,
~,;_ . Gezagvóe~d:cr. tAO. EDgel'&nd

verwacht op of omtrent DlDgsdl\g, 1.3 deser,
en slschta ;Pa88agier!! landendé te Kaapstad, zal
zoo !ipOedig mogelijk DI\ bsee á8nkom8t
bove~gemeld 'fertre~ken, . . .'

Vapl! passage vertoege men siob ten Kantore
van de Stoombootmaatschappij Union, No, 62,
.Add()rl~ystraat. .

! ,

NOORDEN, Afslager.

" '

I

Op' Maandag;
.ia aankomst ván:idêJ'l'lmtfteD en gewoon"zijn aan Enkel

Koeijeut .
Ondergetee-

rijstaat opga.
uit de Markt.

& -co..
I. LEVENDE HA VE~

12 Gedl'8Sll~e Trekouen, S jaar ou~
16 : Do. Jonge do. 3. do .. ';
12 JongA do. 2 do",
40 Koeijen Gn Va&rIet1 'i-
30 Do. toet KaJJ'eren i.

S GfMlreaaeerde Muilezels ,.~.
1 ~ Bij- en Trekpaard
5 TrekmernCli eo VwIen a.

n. GRAAN,UZ.
uw

WORlJT gevraagd eeue betrekltin~' als
Gouvernante bij eenjj' fatsoen ijke,

god8d~enstige fa~ilie ?ulten de: s~d., r za!
meer op oene vnendeh;iI;e behaSdeltng'd~n op
boog aalaris gelet wordep. De .ppliOB.Qte kan
grondig onderwijs geven in bet ~.gêlscb, IBol.
landsch, Mtuiek en Handwer~.n, eo hit de
belte getuigschrifteD toenen. )fen ad sere
eich obder'de letters A M, Ka.n~r van d,it lad.DB HEEREN H. JONES

., door' den bee~ J.: C
ge~d, sullen ,er.kOoping
Koopmansbeurs, .:

Op Dingsdag-:
, 's VOORlIy>J>AG, 11

V&D de volgende E8njarige .1tlM'ifl'V'f!tIj[9n..

, E~D :MeJTieveulen D~i de
. "Sweet, Pes," bij '1IJaf>a!llil8.'

Eein Merrievel1len, 'nit'" P.~mIW~1'
, b~i" Catalpa." ! ~

E~ Merrieveulen, bit;
, : cc Catalpa." .'
. Ee~ Merrieveulen, ~t

:, "Clandine " biJ" •""'lAII:".
Eekt lferrieveul~n, '. 'IO.lbl()6<1

lOf Brown BeM,

,

I
: r IZUW.A.FRIKAANSCBE .

l{O~INKLIJKE M~ILDIBNST •.

BEVALLEN, van een Zopn,
JACOBUSVAN RIIN. ':

Monille Punt, 2 April 1880. ,
50 Mudden Koren
25 'Do Rog

: ~ Leggers extra Brandewijn.

In. LOUI OOIDBUB. \.'

-- 'I

GETBOUWD.-met speciale Lioeut e,
de Nederduitsch GerefoJ'meenie k

Drieankerbaai. door den Wel.E~MY. heer . D.
Lr.:CKlIOYF, op Woensdag, deu 3}8teu , rt,-
G. J. V. BAK, tweede zoon van . H. B~.iJ. A.
zoon alhier, met ANNA JUSTlNA:ANDRJf:~~ VAN
BLOIlllI.8TEJN, oudste Dochter VAn P. q. UN
BLm!lfBs?EIN, Caledon, ; I

...... pe. .as" i 1 I
OVERLEDEN; aan de Wonin~ 'VlUli h&~

Zuster, te Hope, Town, .qleJnfvt. IÁ, F.
OP; Wn, weduwe van wijlen dlth We~d' beer
H .. 1, BORCHERDS.op dim 2den .April ~8$O, na
eeu smartvol lijden vau meer· dan eéD jaar,
vertrouwende wij dat zij in de ,eeuw.ige ~u8te is
ingegaan. I • : I

H. k. DE f~T.._,; ......ta

;, :

; ;~D~
" ,
J.

;, '

L)E 'SI combooren dezH Lij, ï'~ vert rtokken van
: !Kaaps'lId IIf1I1T Londen. om den IIndereu,

DiflI(Stlll¥, via' Madeira en Plyrrwutk, te
Helena ,Ii A'censiÓ'lI aanleilgent'e op b. p.alde,
I uescber.tijden, Reio ..rka3Tljl'<il "orden uitllereik ti
!' ge,,:~! l.P. vrffllind"ritl!! \'~'l TO, percent tuntehcDi
EO!!e1H'1l0ell .ie Ka:'pkoJollic en Na.;:1.
April 20. _:_BA.LMOR.AL CASTLJ!J, KApt. Wnr;

. CHBnl& ! '
I ~NVER~ON & :'vIURlSON, Agenten.,

Aa. 'aailie e. V,Iie." •• , i

WORDT bekend geinaakt dllt ~Dze ~,ljefde
moeder, CHIlISTIN.& A.NlU MARlA! NEt,

weduwe van wijlen J,AJj HA,IlXSI! STlUU~, 1zacht
en iD den Heer ontslapen is op den r,Isten
Maart 1880, na een korf. ziekbed vaD~1, agen,
iD den ouderdom van 63 jaren, 7 maan en eD
18 dagen. .

Tevens brengen wij onzen hartelijko dank
tee kO den heer T. P. ~. THi:RON en . eren,
den heer C. BIIlOHr ecbtgeDoote en kip eren,
.-oor hunoe getrou !Ve :hulp aa.ti de overledene
in bare Ziekte ala I\DdertiD8 bewezen. : I

; P. J, BOL'l'MAN, , :
. A, H. J, 119LT1fAi,*,
• geb., STJUC86~ I

eln gezamenlijke lrind~ren.

Zoutpan, aiatrict Calvinia, i; II

;

Merrie

Yerne

;40 ~Itra VPit" St~'88e •.
, OP DINGSDAG, 13 APRIL

&aust., tnllen opgemelde:
08B~n publiek: worden ve!lrocb~

te Klapmuts. ZlJ tnllen zek~r present zIJn. .

. I. J,. s. MAiRAIS '" Co.,
Afslagers.

~

. . BENOODjGD... .
r-.1 Its MUILEZELS, in gpede Conditie, vall
/.1 : tot omhent: (7) teved ja.ren on,d. Me.,
doo dabzoek Qij der! Onderge~eke!lde, eu voegQ
er bij dCh laagsten ~rijs voor plnelve.:

, WM. j("", .. ",LjL',
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..........WILLIAlttS ,&1 sr$T~1eene
bekroond. ' Boerén tI' nnen

_..........Goederen' Kqope ; voor
eigen tijd; den ~rbei, van

waarom eenige Boe;: naar de1 !

~.,

r.: -Ten ei!nde aan
Bezigheid te peres W
~U ,Dáa.r Cerés W --_.-
,de t.AAGstE ,.u...a.,jI_"

iBediénden en 'Vee en de
,!~&&Psta.d ·moet gaan om

.. _ ... - .. iJ&&VlA.4l!iiI''' ...... ''''' te voorzien
VKltIN(J'

.&IV"'~"'V,A ,een. da.g te
besp&rende.
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• t
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Batten.
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Ploegen van ,.alle
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E~gen
SClw"en -,
VÓersnijde~'
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JJNZ., , '

'~, ' .fD'..' ; ',' "", 1 'rIJzen' :veliJlocht
j "~~~

~}NZ., I.,'
I

di ,1"WI0' r. ea: ~t';. la~ u: ,.,
i .. J
, !

K--,_-..pstatl,c
I

I
t • Welke :alle.. ,

. WILLI~~I~ tn 8NilJfS berinne ..eli
:vroegere Station master aan verscheidene

31e&eeu WOOI'tI,
la teu genieten,

, .
Pnbli~k, dat

atse•• op dell.
'vérUDdeD ea alIevereD, ea de oDdervin~f,.g van deD heer \UtLiARS, als
io ~taat ~zigbeld ~an ~iell iaard te verrltliten .et bljzonfle.'e voordeeJeu.

.~: ' ~ ~
i :lj ; t
, ::; ~ I, " 1[iN: :B'·I,',r E·· L,·· j i

r... " - I'
o I . I·
0) , , ~ i ~: '.~:-' I ; -:. i

der Spoorwegen, "ebben WILLIAMS':' ~ SMUTS' beJI~ten B~rtn I in~' de
waren van Koorn én Veeboeren .ill dé nabijbeid '~lt de Hoofdst.d 'der

'\' I-:L :
~~

" EEN !
!

])artij trekke~lde
lke tot nog Itoe

:
;

Is geol,end tot gerief fao Kla••t~o.
,,Bovei~landeli nl de geriellijlie: voordooIen
:;Kolonie. i

I,

l'HRKOUfINCI<:N.

VEE EN LOSS~ GOEDEREN

•

; ;J. W. MOORR¥.S JR. EN CO.
:' April.' 16.-ZoutJam-" Malmesbury, Vee en
, Losse Goederen, van A. G. R088oow.

J: J. HOf:UEY~ Eli ZOON.
, Ap~ril 8.-Kui18rivier,_Voe en L088e Goede-
ren, van P. Ketz. i '

April. 15.-Klapmnts Statie, Ezels, van-
F. Lo LINDENIjERG BN CO, , .

! April., 10, ........Worcoster, Vee en Loeae Ooe-
d.ren, van H. von Elm, ,

i J. S. IdÁRA.p~ EN CO,
: April,' 13.-Klapwnli,. Statie, Paarden en

1 Ezels" Vl'D W, Wilson,
i , E. H. V. lfOORDEN.
: '. April. 14-Middelpost, Velj en LOSIe Goede-
l'en. v'an ;]J, L. Burger.

'. April 28.-ZUUl'fontein, Piqnetberg, Winkel-
: gOederell".enz., van B, Q-erstJ'!l.

J"tm 6 ~' 74ru 1880.
, [£ 8. d. £ 8. d.

246 bso Aardappelen, pr. 3 be, 0 7 6 - 1 2 6
· 9 be. Boenen, !Mlr abulIh.i 1 17 6 - 2 17 6

Eenden, }Mlr stuk .1. 0 2 ,- lil 2 10
Ei jeren, per 1,00, .i. 0,18 6 - 1 0 2

• Ganzen, per e~k' ,i, 0 4 0 - (Jl .( (}
I ' Hoenders, 'per etull 0 1 I') - q il 3
• 35 vr. Haverg, pr. 100 lb,! () 3 9 - <> 6 1
· OObe. Koren,per3 be: f () 18 O - O Hl 6
:1~ ba. Uijen, !Mlr 3 be. + O 4 0 - 0, 6 0....._~_.-
DiDgadag, 6 April, i 26 r"'genl 19 KArren
Wotnsdag, 7 do.' ;!H I do. 16 do.
~~-- ~--.:_-~:;--_. -------~ _ ...•~-~

, SHIP_P~3 JN'l'jELLIGENOB.

, , TABLE ,BAY.-4-RR;UD.
" A.rril l')-ShanDoD, ,.Ii, Cart St&ekpool, from Lon-
don, cargo general." I

TABLE'BAY.-SAILBD
, April 6-GrantUlly C.8~e, CRMSt, Capt M' P
Webeter. for Londen ~a Maderia. Ovgo general.
A,prilO-Duart Oae, tJe, CRMSt, Capt J ~wd,.,for

Natal and intermedIate por~. C'-rgo.general, ,
April 6-Themi., !(Ib, ~pt Chri8ten8en,:for SeAl

lela.nd, in ball Iet. ,:

DB VOS EN! THERON

'. April.!l4.- V oorste Bosohjesveld, afd. Wor-
; ceeter, Vee en 1.0886 Goederen, van J. C.
, Botha,

oot.osmor EN v. RtENEN.

April.~15.-Rietknll, Calvinia, Vee en Losse
Goederep, vau J. Jacobs.
, ' J. F. 1'8.NjZ aN co,

:' AJlril~ 8.-.WellingtQn. Ossen en Bokken,
'nn ,P. A, Basson.
~ Apriq 19.-WellingtQn, 088en en Paarden,
!J>D F. ~. ,Roux, ,>:;=:~~===::::~~~~~~~==

; H, JONE!! EN CO.' GE'l'ROi(IWD
April;20.-Kaa.pstad,' Paarden, van· J. C. (Met:spkiaZt ~e.)

:&16"" ; ----;-____ Op Diugsdag, de~ 6ddn April, door: en ten
huise van den Wel-E~rw,:beer G. W. t!tegmann,
jr. ;-De beer Pete i Jotfeph Vink me~ jongej.
Annie Fredrica GriJ)iths.:

G. p,'". ZIJL. " GED09PT.
I' April.l4.-Aobter ~'eXrivier!. Vee V~8~ eu ]. In do Groote ~ed. G~f. K,erk, oJ.>_'Woens-
Losse 'G.pederen, van J. W. v. ZIJL , ,dag, den ('deu April, doPr den Wel-Eerw. Dr.
;1' ; I'.J,B, MA!;. ,jJ.J,Kotzil:-EQ8 Fooo!vauden heerWiJliam
,i I April.\ 16 -Bottelary; Vea, Vaste en: ~S8e jGe,orge Smith, m!t nam1 William George ..
'Ooederep Tan J. P. Bo~ml-\n., . ~DEli.
\:A 1.:16.-Bott.elary,Vee, VlUlte eDiLosse: . _ ," i '" pn. J J d Villiers : Apnl 3. D~g.~1x>rel[llOOn nn den beer F.
(}oederOp. VIUl. e· :B, van T. Berghl1lJIJ. !
:: ' 1 G. H. M«ILLSL. ! April 6. - Te.~ ICamp'grond, "I\eurboom,"
, , A ril! 26 _Simon88tad, Vaste en Losse jHendrica Wilbebnipa, ,~ochter van den beerÓoJerf, v~ J. F. P~Uips. Paul de Villic""..In ~laad2do jll&l'.

VASTE GOEDEREN
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""M"S'
',t I

....... " '

~.i . .-
. !'

l!", •
L; .

."~........~.....,,., .ta".w

A·ANZOEKEN·lYe~I:1 vutllf,:etnig-schr'if
te~. 'Voor de! be~rtl~JnDg "ft!ll SCCl"{'lIIn;;

der Kamer. !runnen· Ulgerondt!n :wordien V(X.rot op d~ 19den Ápnl Ul1~t.. ten I tKan tore der
~m~. ; I .

Salaris £300 met mje ;.OlIing! ; ,
. Op _t 'Van ;Direkt~ren,

. lJ. WE1',tUfAlR,
:SecretariB.

llalmesbury. tS Kaart i8s0. 1
• '1 j!

.J

SNOEK lPEIEIJ!!R,
l'e Koop in: de P.~Jnli~* VU

LONq, C.~)ltBl1JT • qo.,; . so. La:nges,rllal .
1
: :Jalij 23.

B.' RUp·,aTI,
KoopMAN, ,

SCRIErs. \ IN f"I.JSSI~ AGENT,
No. 5.5, ST. G+aEBTRftT,

TetreJlovet de Z~d-~e Bank,

Parle_utsittleo,
i I

}' 1\

MEJUFYR. ". r,Mot;tKEL Wien.cht bier.
door heeren Parlem~Il~Jeden te berigten,

dat sij, zoo ala voorheen, tJ~b er <w t~~eggen
sal om ben en hunne famili,b,van ~lIe Iro.iselijke
ge~akkeu te voorSien if.,: haa~!. wen~kend
Privaat Logiesh~ 48" ~tran~tral$.t, nl-
wa.8.r zij ook: net gerief eeo},'Ï' ruimé llad!Jcamer
sullen bebben. ' , !

~.~
----------~~--~,~ .•--~I+' ---.---

Distriktschool ~,~Bethulie.

.lau

01

Bethnlie, 15 Maart 1880..

'..-j~-~'ZUID- lFRt:K.~,iN"~R\
" VOLKS"R'tJlD."

. I .1)-J': lo!e,'keniojr (}[l uit QIB I 18 ilo d"l Stad
.£1 168. eo .., tie Bui""tlis!rikt~~ £2 is pPr

jaar, eooru i; bew.aIbq,m·, A:l~ el ken ]iioteelteO"aT
II'Jl'lh';1 drie ,"olie bllldl!lI'1-l! r~"l',·k IQo~ezoud"ll.
~ Zi~die voor het Blad wensehen t-;-

eedanken moeten drie ma.anden vooruit
kennis geven van hun voornemen.. ----~.----~-
Agenten voor de II Zuid-Afrikaan

en Volksvriend."
Geo, MiuTay.

- lV. A~ Joubert ..
P. Tetike.
J. C. de Waal;
D. Kriél.
0'. H. Viljoen.i
----.,-. - i
J. L. KnobeL:
C, J. v'.d.Medvr, C.m.

- R. C. ,d~ "-illi~l1!.
A. vail Reenen.
W. J:Terry. '. i

Cradock J. J, J. ~nn Rt1ll8bul"lt .
Clanwilliam J, H. N0lWlrb. . .
Durban - P. F. J..ind!'nheljr.
Diamantvelden B. Keet. •
Franechhoek J. J. le Roex, P. du 'p.E.
Fraserburg - - Ge". ROc.4rd01l.: . I
George - J. K reizen, ,
Graaff-Reinet P. A. liuckboft'

l
Heidelberg - D: 1'. :M~mi~, A,zo.
Humansdorp A. L. Cbiappi~i:
Hope Town - 111.U. Louw. :
Hanorer ~ He Villiers & CJéotlirres ......
Hopefield .: . D. AI. Slahber. i
Kroonstad - H. J. Ilvrklll.
Krakeelri rier Ign. LiFerreir a,
Ladysmith (Riversdale) A. G. R. van Velden.
Lady Orey (:A.liw&N.) C. C. Oloett'.
Mnlme!lbury- j TI. Welbmar. .

l' O. de Greeff, D,zD.
~liddelburg - - Jill!. Bennie.
~1urray8burg J. J. J. Marit~,~
Mo_lbW - E. Merer, r-<.f.~..
MndeM ,
Montagu W. A.LJoul'M'rt.!
Natal - A. VlLnVelden. '
Namaqualsnd - J. 8. &\lml\n. i
Naznreth • ,P. J. Niwdé. :
Olldt&hoorn - - 'R. vanider Spulj.t
Philadelphia - .A. Spe~ler. J '

Paarl - r .T. Roo&, T.ED. r !
~ D. J. A;,.~.mn dll~:Spot-if~

C. M. poUlhw,l('. '
- Fautll. . I
A. J. Af~burgb. 1

K. de Liint. :
W. F. ~pp. i
J. S. Rl\ubenheiiner.'
J. L. OdflTlldie,: •
L. H. ~et. .
F. RlI88nuw. I

- ,Johan '.l1lieunWein.
J. ~def.
P.D.~uw .
G. Reinecke. .

- J. O. Ste:pllt\n. :
"_S~nbel')!'.:
IJ. W~ v. d. AIerllVe
jJ. H. Hofmeyr. ,
H. FagaJi. I
peo. Barker. I

- G de Korte' rJJ: L. Nel!tblinll'.i
Jl. Lion Cachet. I
R J. Wémich. I
O. de KOc:k. I
O. Bredé~.

{E.G. Malherbe. I
J. F. P..,ob & 001
G. de Wét.
l\. w nill.

Alice
AliWtU Noord
Avontuur -
.Beaufort Weet
Beth ulie
Bosbof
Brits Town-
Burgersdorp-
Oolesberg
Ceres -
Caledon
Calvinia

Potcbef.troom
Pretoria
Peft.r8ton
Piquetberg -
Porterville -
Riversdale -
Riehmond -
Robertson -
Riebeek West
Someset Weet
Stellen boaeh
SteYll8burg -
Swellendam
Salóanh&ba
Schietfonuin
Sutherland -
Some!1let ooet
Tulbagh -
TarkUtad -
Uitenhafle· _
Utrecbt (Tranavaal)
Vi lliersdorp-
Victoria Weet
Wijnberg _
Winburg _

Wellington -

\,- orcester . -
\\ïIlo wmOTe

. AP PT. I I,~.\TIEN voor :~ bet.r~kkiD~ van
Onderwijser .aan bov.engenqemde School

sullen tot Maaudag. den é~deD Mei e.k., door
den Ondergeteekende wo·rd~'ont'V~bgell. Solli-
citanten moeten 'Voorsien '.!'Jiju v4~ voldoende
getoig~hrif\en un ~oed :~edelijk :ge,lr~g, en
voorts van een Certifikaat; VBn eeue erk ..n.lo
Commissie van Exarpinator$. of van een Certi-
fikaat verkregen na afgele.gd F.XIl~e!1l '1'001' el'lie
door het O. V. S. Go1ÏrernemiO;ut daartoet, benoemde Commissie; ooIt; moeten 'lij tot de

O
.'. - Prctestantacbe godsdienst behoorert. Benevens.,E V 'O:'R'" PLO 'E0"E 'N"de Schoolgelden, die gedu reiido deIaavste twee

n, .,' _ :".: :...... '.: ':. ". ','.' ...s- I.:.. .: ~'.;.':'.'.'.". jaren p. m. £ 10 per mauud.: hebben lx>di"llgen,
is er aau de betrekking verb\.lUdeulee;o Gouvcr ,
nemente-salaris va ... £ 150 ~li'jaars, ' alsmede be'
vrije gebruik van de Goavcrnements Onder.
wij'leI'5woning. ' i :

Applikanten gelieven ~ rti~ldcn,; wanneer zij
gereed zullen zijn do betrekking te 'aanvaarden.

JOHANNES q. 'OLIVIER,
Voorzitter de~ eObool~lIlmiss.ie.

'1. VAST,GOED,
! , t. I ' •

~ Bê.staand. oi~ zijne, wei~kel.ide plaat.aen ':'1; Wj~t.e
~I P~t" en "Ut! Fouteiu op. oe Vhtlrt.e •. heid ...
.'i griegen in het Veldkorpet6éhap Achter' !Hexn
:! vier. Afdeelii:Jg W Orcl$W, metende ~JiaiDen
I 12.890 morgen.. ;l Dese~laatsep"zijn bijzobderg~chikt v()()~~(-
, e~ klein Vee, ook ,001' Struisvogels ; 'I' SIJO·
drie standhoudende fonteinen en twee 'groote
d4mmen op deze plaatsen, dus geen Hebrfk: sa.a
Water. !

fiet eigend?m zal eerst in (4) Vier jreJijlte
deelcn opgeveild worden en dán weder ~, een,
ten einde alla klassen van koopere eene gillegen-

. heid te geven. . .
, '

~ 0 • !

,verkocht
• ,. i,

I

.~.m het'.Gróot .
I '

~. f

',6,: ..
';

2. LOSSE ~EDEREN,
BESTAANDE UlT :

250 MerinO' Hamels
·200 • do.' Oijen in !alU
250 do. Lammeren (Ljear ond)
60. de. ' Gusooijen

250 Bokken (kapater ooijeb)
80 Kaapsche ooijen en lammeren
30 . do; Hamels
12 Extra Trekossen
1 Bok- en 1 andere wagen en trek~.

" VOorts voor RekeninÏr van den heer:F. J.
van ZIJL. .

84
'I
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: ~,
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400 ::M:trino ooijen in lam
60 Gusooijen
80 MerinO' lammeren (1 jaar oud)

200 ¥erino Hamels
.90 Bokooijen in lam
80 Boklammeren
20 Struisvegeis, 16 maaudenl cud.

G. P. VAN ZIJL.
Afslager.

N.B.- De Verkooping zal plaats vind~m op
.' de Plaats "Witte Poort," ook- bekend als
, .. Brakfontein."

BONUS EN VERVERSCHI GEN
. VOLOP. •. ft...

.:IWACBJr EEN BEETJE! :','"
'.O' P WOENSDAG, 14 APRIL EER~TK.. e
. .! zal de Ondergeteekende publiek "'rk()()o
[' pen voor rekening van den beer BARJJlfD Jzi

... • FDDBiRIK BURGER, op dat gedeelte der plMts
'" ":Platkl~ef," 'genaamd

. .. MIDDELPOST,"

EERSTE

EN

-:. c:

; AIiSMEI>E,

!Ploegscharen, eXtra. Toebehoo~en
hét volgende. Vee en Paarden, nl\Dlelijk :-

3.50 ÉxbiL .Merino Schapen, wuro Jer
'Hamels, van 2 tot 3 jaren or, '

200 Vetts Bokken, waaronder Ka~i.t.13
:van 3 en 4 jaren oud .

20 Aa.n~lbeesten
· 6 Jonge! Ossen
· 1 Merrie en.Veulen'
2 Kar- én Rijpaar,den, 2 jaren oud
1 Heng$; (Rijpaard) 3 " "
1 bo., ~leerd in Tuig 2 " "
1Wagen, compleet
1 Dog~ op Veren
·1 Span Jukken, Riemen en Stroppen

'. 1 Span áieuwe TUigen
10 VelzUken
15 Mudden Koren
15 .Do.: Rog.
Vaten, Graven, Pikken. Schoppen, enz.,

enz.; alsmede het gewone assortiment
·HuIsraad.

. Het Vee wordt verzekerd in extra conditie
;te sijn, .

Lang Krediet, ja, zeer lang J
GOEDE VERVE~SCHINGEN.

EMILE H. VAR NOORDEN,
Afalager,

DRI:m. BAtK ÉGGEN.
.EN f.

•
lj ,

li .1 . . .Ó:DE ODderge.~kende~ geven bij deze Kennis, dat zij bereid zijn iedere ~veelbeid
I: .' "Brand~yrIJn en WIJD Voor Oontant ,te koopen, voor de Hoogste MarktpnJzen, aan

bUl~p~Stokenjen te Moddergat en Stellenb,osch.. ."

ii i D. F. BOSMAN & 00.i! ~telleDbo8eh, 9 Maart 1880. :,

il 'I

jii BE'LANGRIJKE ~.
HI~LFJAARLUISnUE VERIOOlhl8,. il: <

il, TER ?LAATSE ;
I'

; ~II . "Steeuwc.'p/' 24 Riviereii, nabij POl't,êl'villc,>L
TEl i GERlEVE. VAN LANDBOUWERS EN SPECULANTEN

,I ! • ' "

II:Op Donderdag, ;15· ,i~pril a.sl•
i

i'"
~I

~

Vendukantoor,
Piquetberg, 13 Maart 1880.

UA. I

Beste te i koop aan
M. L."BENS

Pakhuizen
sÁN & CO.

lOPEIlIJN .~
BEPERKT.

DE KAAPse • I

,U~v~!~:r.::~"':~:Dd.:W'!md~~=~~ ri::;, :;1;: alodan publiekv~tkoopon
'1 . ~.11: BILLIJJ:HTB .TB1U4~NMOGELIJK,

een #6deelte va~ zijn 6vert<illig Vee, enz.,:l)estatde in:-

111' .5 SJ)ah EXTRA TREK 'OSSEN (KLEUnSPANNEN) ;.:..
I '6 GEMESTE OSSEN . •. ! • ; .

I! ~O AANTEELBEESTEN, waaronder extry' KOEIJEN en FRAAIJE V AJ;RZEN,'

il' ie Fi~~~M~RRIES, allen ~ekt door den beroemden Hengst ':WALTON"
, i 8 POTBt.RGSOHE EZELS (3 Jáar oud) > ':i '
i la Paar JONGE KARPAARDEN (Hengsten, gedresseerd) . !
.i Paar Do. do. (au~~~.' .' ;.

·EXTR;A. AANTEEL. en SLAGT~O EN, waaronder uitmuntende:U41dELS.
I Vee is in ui~un~nde cobdi'tiJ. Ieder, die li STEENWERP?I kent,

betloétft geéoe o~ertonige aanbeveling. ' _
, .

MALMES~URY

EXECUTEURSKAMER.

'I
i
•

10 de Insolvente Boedels tRn ANDI!IES GEOllGE
HE1iDRIK Bussorw, en JOIUNNIl8 L~EN-
RARDUS R1:-ssonw, beide van Groenekloof,
afdeeling Malmesbnry: . DE KAAPSCl-IE K t , ERMIJ~MAATSCHA'PPIJ" ELIMJTEERD. hare pI

in Namaqoaland' plicht IIlIlIgebóden hebbende. als! ~er ad'ertelltie ill de
A.frikaan en anqt'ré n uwsblade]-, h-eft wegen8 h ourvan:!'''n h'l verseh
v~ordeelige aanbi'ecl!. vo~r. he~ IlIn~l, .besloten, ~e 'onldoéll :van hare
A;NGORAGEITlilNj op ale (.1la818weidende.

, Diells,"olgens' zal de plft8~8 "KEEROM,"
VERKOOPING wórdel gehouden: op den 31STEN
. Br is groote in : ite lIomell om lid ras .dt'r Geit:

d~rekt van Ailgorá" zijll inge\'!oerd. , .~ I
f Bij dezelfde ,gt' heid zal pok eell !lanllll Mui

'Vl'lrkocht.

:DE On~ergl1teeken~c. in zijne capaciteit ~8
i eemg C'Q,rator ID bpvengenoemde In8ol.
\-ente Boedels, ~aI ter plaatie "Zoutdam," in: de
&f4eeling Malt.nesbur" publiek: doon 'Ver-
~peu ep.', .'

Vrijda.g,: 16 APril aanst.,
" ; DE VOL<1IclDK

LOSSE GOE~BRBN:
Levende ~ve, Boérderijgereedsch&p, j TEVENS ZULL'IN WORDD VERKOcnT:

6 STRuIs VOG ELS (oorste kl888e), iboveri a jaar
8 PAAR UITMUNTENDE BROEIVOGELS.

I ';

19 basen : ~ 'l'ent"agen
il BD-I ]i Open do,
I~ Koeije~ met:Kalvers Jj Kapkar
SJ Schapen ~ Open do,:t Paardeti, 5' PlOegen
. 2 .Merries, waarvan een 6: J nkken1 met Veulcn' 1:Lot Tuigen'I Pluimvee, enz. lj Zadel.
~,I Tent, 1Suiijmachine, ~ Ladders, BU8lle!,

ota.,en, Pikken, Schoppen, "enz.
: IEeue hoe.veel~eid Rog. , ,
IHét gewQOIl alsdOrtimeot lHoi8raad en Keu·

~gereed80bap.: ~nz_, euz., ~nz. .
<Il ;I Bj WBTHMAR, i

. ~; , ~ Secretaris.'
iMalmesbUry, tApril 188'. .

IPW. 1I00~.u. Jr. \

ALS.liDB :.

WAGENS, PLOEGEN, EGGEN,~l WAN- en SNIJM~CHINE, '. :;"

EN TEN WTSTB :

~UD extJ... fraai 8ch~n ZAADKOREN
MUD do. do. do. ZAAnGAnST.

D .de.. do. do: ! ZAADR.o.G
do. do. do. ZAADHA,VER" en wat v~rder ten dage der Terkoo-

w en Yoortgebl'agt. . .•.. . >
I ~,'; • •

1lJa~~ zelve is. slechts 10 @ 12 mijlen vat! het Piketbergweg·~Statie v~ririjderd., . '. .
. RuilD Vredie' eD,," erve.·sewllgeD.
.' -dit &iet, Tarfeta den toden April toch niet I ,
Z.GG~ HBT ~OORT Ilmnl ZUID tot NOOB;D f! :.

i • DE, LINT cl RETIEF, ~fsI4gers~~.
'1!I!:DQII1~I.Q(ioor. Piketberg, , ;" ~ ,-:

1880. l. " '.' • • ,

....

Geschikt'

, .:,.

Gedrukt bij 1::)1iUT8 "'-:H. hlEYK, . No. .1
KuteelslT<lat Kaap8fácq , ... .
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I WEEK»A.G.EN.
, .......j.41s:i ;..'....., .... • _

OO~NDJDrT. ~ ,-
.~~, ~~~~~rt~, j IGe::::~........STATIONS .• jr: U :U H

lIIJ'~e,.J~~rlDg eeD uilYoerig rap)I9rt doen toe- cl ~ Ó : ~ cl 'po. g>
DI1'8tal~ YaII kwtltho(,,:.,'ót soog.naam- -::------""+i--'--:._-r=----'____._

OUIOtllItJJl,QlllU ÏDde ereenigde S.. Hij Ter- Vertrek van , a. m. I p. m. I p.~.
fabriekeD in de Unie j~kt 6,000,' <JO Kaapstad - . 8 0' I Hi' 8 ~

ntatot Aan hff· bUitenland Zoutrivier- 2 8 121 1 281 3 liB
i!O'~te£l.deelil&&D &geland. Qe veraending Durbanw~ 12' 8 47 li 7 4 iH

regtatreekt. DMr 'biit Vereenigd Kraaitonteln HJ 9 12 2 87, 5 4
den conllll-geDer;at ...ord~ bet Mulderavlei - 25 9·86 ... : 5 fJl

!,OOlfdlak.e,tijknaar Rotterdam venclieept, ~ Klapmuta -. 29 I} 471 3 23: li 48
en ÏDNederland nti1t'rkt, en ten Paarl - - 00: 10 9 8 54 6 20

~tekoeboterden Eageltch~. in de maag Ladygreybrug - 88 10..19 " 51 681
V. Wellington' 45' 10,.48, 4 42i 660

.o"er·~~ ...aarde 'r.1Ildelle kWIltbote, jil. "oeding- Hermon - _ 60: 11,36 li 38
1Dldde~1.IJbde m~mDlren n~eeld. De~!(esondheid.- : pm' I
f,lOmml8lle.van Ne...-York, tn baar Ye,.~ aan den Piketbergweg 71' 12: '8, 6 171
SenaAt. bMcbreef d. oleotDargat;ine ati ilien goed en Tulbaghweg 76 12 32 6 88)
gelond vOjtdlJeI.Een echeikundige dur;tltegen ( ...ij Ceree...~ - 84 l'lJ, 7 25
ClntleeneD delle mededeeling aan de ~y New,) • .Hreedenvier _ 9.1 1 88 8 I:
~eerde dat het gebruik er 'ran gelijk ,-.taAtmet bet Goudini ...eg _ 101, 2' 6 8 80i
gebruik un rauw vet, en dat het' dlll'Wootatelt aan V. Wol'CeIter _ 109 3. 0 9 8O!
FicbinOllit en .oortgelijk. lI:iekten.Een t'nede aD&li.t Hexrivier - _ 124 3.116. 10 26
,"ond ÏD.&alen kunatboter lennde kiéllMlll, nrmoede- Hexrivier OOIt _ 1129; 4 26 11' 0:
lijk bacteriën. ' ;' Komt te I' a. m. 1

~ Hoe dit lI:ij, de Daily N_ heeft .t:ellig geen on- V.. " . -~-:-tJ~eo: rOO 7~ 0 1 ~I
"elijk, w:&nDeerlij nil de wet eilcbt ~ waken dat V kl' I I
&uDJtboter altbaua niet 'roor koeboter Tefkocht worde, ertre van .-
9pdat een iegelijk wete ...át hij eet. ; " a. m.: ..
, " . Montagu ...eg ':. 6 0 2 4-ó,

A. OOnatabel - 7 2 ••• ,
V. Matjeefontein - 195- 8 ·15' 9 10'

GroottonteÏD - 2881 11 16 ... I
' p.~.

prina Albert ...eg - 2651 1 5 10 58
... FrlIIIerburgweg - 2001 2i4ó 12 lO.

Komt te '
Beaufort Weat • 33!), 6 t)

tenp ...one
een nn de
ooit aan de
ik in de
mÏllie ond..r p~i!Jid;~nj_l.p
Manade had Uillplqtl(ten
rijk, om de nielu;."r.~Jnel[~

~:a::,n:~gl~!tr~:t~·
ik eene inl"""lnJrti ..
vertelde mij toen,
lI:iCh tUlilCben dtn
stok in.... rkte, .n in
maakte, hetweli dtn
derde, soodai al hel
dee wijDItou té

, wortel.
IlPKCIALE KRBKKJAADSVllBGADBJll1'G.. , Nl! en de

Gisteren nemiddag ~erd' de speciale Kerkeraa~ Daar de Kaap
'VergaderSJlggehouden OlD de resolutie der jlemeent&,- ken hanepoot,
v~ndering te overwegiln.-De Scriba, Ds. Lllck;. wijderd, «edlU'ellde
hoff, afwezig sijnda, agéerae de beer A.. Robertaoll gewae badden Olllll'ellne,rQ.
ah soodnnig' nadat de bet-ren J, P. de Villiers, J. & waarin ik het
Smuts en S. V. HOfm4yr 1l8weigerd badden-d, (boud dit in gedachten
'~te' omdat hij niet rst, of bij goed genoeg ...~ hei andere in 1864.D

• in ~at Hollandsch. ' gaarden ligt een'
De Praeses legde de s18tereo nond ,enomen gewaa, lilvel'lJ(){)m,m

1 lutie "oor 04k de door den hHr melkte ik tot
lOUW llebouden notUle~n,er' bij te voegen" bijkan. "'gemeen
heer S, V. Hofmeyr ,Ide weten, of die Wljn.tokkeo (hlu~e,*lte'l)
wuen, 'of bet Hollandse wel goed WII8. De enkele
.!toDd yoor dit laatste ,": doch toen veatijrde
~tegma.tlll, dat de ootulp!l een verkeerden, sel en daar
souden .kunnen geven om4rellt zijn deelnemen &an ~t WIll door
discussie ; eo men beal40t de notulen niet bij de ken in den
offieiele stok.ken It! voe!!p,~. rerd -besloten

De Preeses wild" ",""tb, Pt bij als P~ en Ds, bope~de, dat
Luckhoff als Scriba, ~eh(jb.den waren, bij Gemeente- lIOUlI:ijn' ofllCbooll
\'ergaderiogen te agerenj Daar Ds. Luckboff-die omtrent' dat puot
gisteren avond l(e~i,ll'e~-afwelÏjr.was, so~ hi/·.de Junij 1863 bemest. ID
"raag ter vol::e::lu ve~'&d,mu!!, In behande,lDg betzelfde veraehijnteJ VIUI
brengen,! meer in bet oogloopeDd en .""".....".

-De beer A. D. Krynoa~w vroeg inlichting omt1ent bragt geen be~ra 'l'1II,u!tateni oelD.est:ted~.G.emeente-vi.'Ti!JIde~og{vanDingsdag avond; welke wijngaard in
hij met pad kunnen LJjwopen, verbetering,
. De Praesee seide dat :de kerk stampend vol WBS j ,déugde binnen
maar ds heer Krynauw Yr06¥ inliehting omtrent de 1864 en 1865
orde. De Praeses antwoordde dat zekere grond in de stokken uit den
rigting der gallerij wat !lawaai had gemaakt en dat
men overijrena had toegejuicbt en teekenen van goed-
en af keuring bad gegeven, hoewel hij verzocht had
dat te IlI>ten. ;
, Ds. Stellmann liet ziob in het breeds in de aller-
echerpste bewoordingen tuit over bet echandelijk
gedrag in Gods Huis, Hoewel dil Preeses &!ijnbest ]t11l!8C~el1
!lad Il'edaan om de orde €e bandhaven. Hij bad sieh
er over tell diepste Il'eeqbaamd. Ztllfs mannen die
beter hadden moeteo weten hadden schandelijke uit
d:ul!.kinjfen gebezigd. Hij .zon in 't vervolg altool en ik dusgeen mLIUUIIJl()(;P'''''''U1A"O,
%lJPtegen gemeentevergsderiuzen .

De h41E'rPentz sprak :in denzelfden geest. Hij:
1Ch:al\mde zich er over d~t bij voor ~.e.fernean.lever-! groeiden,
gadenng had !!,estemd. Zdu, al zat hIJ ~O jaar 10 den maar werden droOfl'
:Raad, ~l!lks nooit wlder: doen. Had deo ganseben wratten, namen '
nacht niet ku?nen slapen. ~ .. • eenige bij den heer .L'I'"""unu

.l}1l hee.r s. V. Hofmeyr was bh.1d~. ovel' deze dat lij konden velroo:rll:&l'-'[\
tU,ung. "as altoos van gemeentever!\'!lderlOgeDiafkee- herinner mij niet . het
:Ig ~eweest en door die ,~n gisteren avond nqg.meer hl'l\jl't. Ik wa8 ge6urende
IB z)Jn nl~eer versterkt Daar w.ar~n er lelfs mADnen ~t September of <Jeto,ber,en
geweest tiJe praatten van patnotume en de taal en de ronde in de wijngaarden.
tqcb, ged;urig Engelsche W'llOrdenbezigden. Een. JOD- bane poot No 3 en NQ 4
geliDf!' op de gallerijbad geduri~. met de bandeD hetJelfde 'iekelijke "o'ou,oaI8n
geklapt, rn de hller Jan, ZeutendlJk had bem ver- kwam toen voor !l'een ~ .•A"'''Ii''
'?ebt m.,~ zijn broe~er Ale)vijn Zoutendijk te spreken oorzaak was, en ik ,dacht,
dIS.vreesehJk mIsleId was. , te zwavelen. Bij

1'1\ wat p-epl'1lat over de vrallj!'of er een '\Iooratel rijfti.n dagen te voren .,.".,....,..........
W38, verzocht de beer JP.' de ViII.iers om een adjour- bet'denkbeeld bij mij
!lilment tot ~e j!eWODeryrgadenng, om alsdan de kunDen &ijn? Men
volgende motIe te overweg~D :- 4eze stukken
"AaDgezisll de Kerkeriuld een verloek van Ds. elkander j!'ll1!Cbel<len·

::He!l'mann'voor zich beeft, om aan ZEerw. alleen bet tot 1000 pRl&eD, en dat
Il'ebruik der Groote Ker)f =voor de Hollan48Che dom waren-van 8 tot
dieD~len af te stMn,.en Banp:eziener ook een verzoek- Qatuorlijk heel On!{811UL,
lICbrifl is van een tnl leden!, vrRlI'endeom een tweede _ennie gemAakt Dl': J,U"U.'Cj"'U
J::nlluhcha dienat, en de Kerkerand bet niet raada:aam stok ter iDIpektie.
vindt de Hollandsche diensten in de Groote Kerk kwam bij bij mij, en
lIl1eeDMC eenen lee,lIar of; te etaan, en er geene ver- ~ne wijnstokken
dere ,dleIll!ten door de drie Leel'1\l'in zonder hulp ontdekken. Toen
verrik-t k\lDnen worden, :ioo besluite deze Vergade- hoop badden nIltl7AiJ ... ",an .
ring: r thaos niet I\8n De. Stegmann3 verwek ~ kun- door middel van _ ••• t,..... ver'glj(lOulOd
nM ~(Jldoen, en dM. zoodrn;er een genoegzaam ryit :wa8in .Junij. Ik .. "''''''.'"0',",
yoor een vierdeo leeraar gevonden is, en zoodauill' het lnaekt IDKlI&pst.d, bt]
predikant is aangesteld geworden, dat dan aan bet ~ij dedell van bet OQI~""""
ve.rzqek van de memorialisell zal worden voldaADen Gouvernement. DaarPa
een L;weedeEngelache dienSt dca Zondags aal gehou- ~ijn8tok~en llit, maar. 0. m.ul"....
den "<VortteniD een aebollw, door de ,memonalisten tDsekt met, daar de tijd
tot d~t do~1 verschaft, ~n dat de preek beUlten" 100 al8 Jroud WRI. Na den 1
die !ht hiertoe ~i]n gew~8t, afwiMelend door de ten bij de bonde.rd

, Leeraren ;;ullen worden waargenomeIl, het ecbter aRD stokken, daar che
: hen oyerlatende, om de EiJgelecbe avonddien8t de&- kinltiveren waard
: verkifzeude aau eeD hunner1>epaaldelij.k op te dragen. d~~l 0& ...at

Op; voo~tel >IIn den b'e~r de Korte werd besloten WI)nlto:~ ~~enell
te ad 10urOeren tot nan8tanóden W oensdJlg, als wall- rlllm~~ 1_"teoeiJen,

i d d' b E' 1 b da' kan .., UI II Yaren.feeT le en le bZIC eene tlgeksc e avo~ IedDl!tver- tll88CbeDden schol'll ell
, anlIol1 te~en8 unne nRmen unnen Inlen ea eo bn't d 110
meld{:n hóeveel zij over beboon daarvoor en voor het ,I hen OPtw~~'f~ ra.
&alaris van een vierdeD leerll'&r. o",scdoon ......t dJ&renn'

eer er verwQ88 a
Kunnen de wi.jlbooj~den,

het woord T~r.klJue.~

, ,
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. ,
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ME~R OVERWINNINGEN VAN' DE '

LIBERALEN. .
VERKIEZING VAN' DEN HEER:

GLAD~TONE.

Londen, ~ April, l.SO p.ria.
Egele heer W. E. Gladltone is gekó&en

MidlothiaD. De' meerderheid is ni t in
bekend, maar zij moet aanmerkelijk ,ijn .
to~le aanwinlt van de liberale partij tot
~Ilblik is 62 plaatsen, ,
maalboot Pretoria ,is te Plymouth aa*ge-

TIN PER TELEGRAAF.., ,

[GISTERKN ONTVANGEN.]

EGVERGADERING TE CE~S.
LIJN VIA VICTORIA WEST
EN HOPETOWN.

CUtES, Woenlldag 7 April, 12.35 n.m
de publieke vergadering over voort.
Vin den spoorweg is op bet oogenblik

stAmmen besloten, dat de Weáte-
me zoo spoedig en in ,zoo 3irekte lijn? ala
k is behoort te worden voortgezet ';van

....':pt;l~VI~.West naar West Grikwalo.nd, via Vie.
Welt en Hopetown, zijnde die ronte

tI",~~eltlr de meest koloniale all het beat g.. ~ikt
belangen des lands. De vertegenwoor.

van dit dilt! ikt in de Wetgevende -Ver.
g waren wel uitgcnoodigJ, mAar ~iin

ko-nen. De Edele heer Heo.thlie was

NORMAALSCJlOOL.
. I·

MOl)BL8CHOOLii
, <

!t-X/EGENS veranderingen aau ~\'Gebou"en
lff eD de bijvoeging vau twee ~te Nieu.
"e Klas~mera, il de beropeniuJt, van dele
~ebool uita-eateld van MAANDAG, ~, tot HE.
Ii>EN (DONDERDAG), 8 APRIL.',
, De nrmeerdering nn het getal ~eerlingen
heeft geleid tot uitbreiding van lie~.·Onderwij.
fiend Pf'~neel. Behalve den RectQr en twee
Assi.tenten, lijn er nu werkzaam {ij de Model
School da volgende Meeetel'l :- ~::,

De Heer ¥aDONALD (Training CoUege, Glu-
gow) :.

De Heer J. SMITH, MA. (AberdeQi
: De Heer A. McRu:, J Training~·College
, De Heer G. LEITH, Edin~rgb,

die 'allen certificaten van den h~n graad
vl~het Scbotsche Opvoedings D~rtement
heb n. ' ,.,
: ,ollandsob wordt door een bek .. ~n Mees.

ter onderwezen, zonder extra betalill;, alsmede
Teek:enen, Zingen en Urillen. ;.,'

i Schoolgelden: Hooge Departemeói £1 lOa. ;
IAlger Departement £1 2.. 6d. per klIiartaal.

ProMpeQtD88en kunnen bekomen ~rden op
aanzoek aan do Normaalscbool. '~;'. ,

J. R. WHITTONiRector.

WEST GRIKWALAND.
KIMBIRLEY, 7 ApriE

ele aand~len in de nieuwe plaatselijKe
sobappij zijn Zatol'dag genomen, uit-

_.~,,!L1U" .£37.000 door het algemeeDe publJek:
Tengevolge 'Van dit welgelukken

groote samensmeltingen van claim bezit
imberley-mijD voorbereid, Het i., w~r-
k, dat er meer pl'08pektassen van plap.t-
m.l&tlBct18llltn"llenvolgen zullen.

GEVANGENEN ONTSNAP'f.

.il&val[l~mEln en daaronder Ilea Inlaad·
der wet op het koopen van

onh'lugt uit de gevangenia';op

PORT ELIZABETH. .
Maandag 7 April.'

gisteren gebouden vedermarkj was v~t
veranderde prijzen.

is besloten op eene publieke ver·
~ ten :stadhuize, om de Landbouw·
iging, die nog sene som van £500 op ha;ar
heeft lltaan, in het leven terug.te

SOMERSET W~ST.
Nielwe· Necotiew_el.
D LOGIE beeft het genoegen ai.n de In·

I gesetenen van 'Somerset Wea. en de be-
woners van bet Strand en de DIII~rige dis-
trikten te verwittigen, dat hij de 1i"'U>ekende
Gebouwen tocbeboorende aan deD ~Iler JAMBS
GIlAY, te Somerset. West, beeft ov~nomen
en dat hij besloten il to~ bet daar:in d~yen vaDoon r

:NI80TlltrJNdL

kBLLEN ONS NIKT VBRANTWOORDKLUK VOO.
KVIOKI~DrB ONZKB CORRKSPONDBNTIIN.-RBD.l

't"

VAlI' DI '.
EERSTE KLASSE.
·Den Voorraad van den heer GRAY',op voor·

d~elige voorwaa~den aange~oobt hebben~~, is
hij voornemenI dien &an te bIeden teg~ pnJze~,
die niet kunnen falen tot eepe spoedlge 0l?rut-
ming te lelden, lIijnde. alle beacbikbll,re rU.lmte
vereiacht voor den NIeuwen voorraaid, dIe nn
aalnkomt. .

Daar D. L. er in geslaagd is, maatiregolen te
treffen voor eene geregeldCl toezending nn Goe-
deren direct van de l:;nge1ache ~)t~n, bee.~
hij alle ve~u"en, dat wat /..-wa-ltteit cn pn)8
be~reft, geen IIt-ad in de kolonie hot van hem
wInnen kan.

De heer Cloete over de Phylloxera.

De heer,H. Cloete heE:ft andermaal de pen opgevat
oyer dit voor de wijnbvu~ende Kaapkoloniaten zoo
belangrijk onderwerp, en w',elin bet volgende ec;hrij-
ven Mil de Arllu.~, oDd~r dagteekening uit de
RW!8!ischehoofdstad St. Patetaburg, 20 Februarij 1880.

In 'de ter blind "ekomen' K.aapeche couranten van
o Deqember 1.1. beb ik de Rl\Pspraken geleien, die ge-
hOlld~n zijn op de PaarJs~be vergadering voor het
oVerwegen der verwoestingelI van de pllylJo.rera. De
eprekers schijnen het Ran de Kaap bet.taan vIn de
p#ltt! lI'ra 'ten eenenmale ~ ontkennen; maAr ik beb
thlinsi brIeven iD bezit, waarin de di8trikten, ÏDwelke
de ;zitkte jlverkelijk !!,svondén.wordt, staan aAogewe-
lSD. IDe aeer Goodliff~, een der sprekera, baseerde
zij~e, jontkénning op eene vergelijkIng van de Kaap-
8Ch~'wijl)'glUlrdsn met di", jvelke hij ge&ien had op
eene r€H door Frankrijk. IVoor zijn onervaren oog
mogaler .einig gelijkaoortiJZ'heid ~taan tuMcben
ht voorkomen der zieke wijnstokken in Frankrijk
en 'dei Kaapscbe wijnstokkttÏ:J,.mnar dat bewijlt In

geenen dee}e bet niet bestaa~ der ziekte aan de KlI&p.
De "orm dér plaag veraebilt misschien in verschillen-
de J;limateiL In den loop der iD mijn vorigen brief
ge~elde di.I!CU8Sie,die in Pa~js had plaAta gevonden,
Iwtmi mij door duo voorzitt!er dClr vergadering 'fer-
:zoaht, het "ROrkoDl?nvan deo zieken wijnstok nn de
Kaap te Mêebrijven, en Ik 'deed zulu, 100 naau ...-
keutig als mijn !!'eheu(!ell q)ij toeliet, van de ee~
rumd uid.in~en der ziekte totaM de wijo8tok gebeel
nuttelo08 Will! .I1{€worden. .et eenige onderacheid
dat er btoal.aat is dit, dat in'!ElUopa de galleD op de
vcortf\ls Z1toon,terwijl zij 118n! de Kaap op de stengels (Vali OR;;enJ'pr'OHIUIrI
en niet op ,de wortels zijn. ; Maar in beide geyallen
is het insekt betzelfde. Ik b4b aan de Kaap niet éclD '
maar tllllzenden insek ten geliien, elJ ik durf verzeke- Heden middag oruM",lIer
reD, dllt er geen verschil beetait tll88Cbende K>IIIpeche:Stellen.~.h &&D.
eu de Europescbe insekten. '-r Iden WIJ lien, dat er

De heer GoodlitTe gewaagL1VáD &ijlJe'1!lVaringenÏD:De wagon ...as goed
Franklfijk,' maar epk ik ben aoor verscheideae wijn-I wijze ...aarop de béereQ
"RilIrden in dat land geweet. en ik beb de kwestie ollderbieldt'n, ooa dat
k-~ptokpll met sommige van! de eerate speciAliteiten: "an dat
in Europa. Het resultaat vtill mijn ondersoek it de Ibet
abl!olo~ overtuiging', dat de! ziekte, die wij &&D.le op' den aellltergr'ODCli.
Kaap bebben, ontwijfalbu.r ae pAylJoxera it en Dieta mende, waa het
minde:tl. De heer GoodJiffe 'VlAagt,boe het komt; dat' den gell:i~n bad.
'als Olllziekte elf jaar Ian!!,inl~keren wijn~d (bij ledIg naat
bed,jt'llu Groot OonstAntia) i1 j{ilweeat, lI:iJaieh :niet ' vol, en 8C~lrijt.r
Tel'1!p~d e~ al de wijngaarde., aaD de Kaap n."oeIR eeD

,]leeft :P[k zou met evenveel rett de redeu kwméD na- :l=:£J£~tii=i;~~=:~, 'Wljar0ui!. ti~bhet heeqe_ du cholera ~ ...
ll~ l*ien p' .. _d.id· Ylll

-----
DJLOGII, Ilande1&&r ih Negotietoederen,

, < elUl·.8omerse~ Welt.

TULBAG<H.
# Privaat ·LolieshuJs.

WesteUJke
J

, P1""........~rL"~
:£5.C},oo
30,000
20,000

I)K 1.; .. ,,11 '-"refl ue~te~ op v~.te. U.(II08il•. i .I

Di'ed.Qre~ "_NO DiD,..uI. en V';ijJIIl ..: '. mor-
reil. tell 10 are, OlDonr Applitahtl ~Oor ])i~nto 'e
'-Ij_n. I

B. P. ou PLKSSIS, Jr., Ka,f.ner.

., , i

Weatelijke Provincie 8p00nteg.:

HEEN.

TERUG.

STATIONS.

GroottonteÏD
Matjeefontein

A.. Oon'atabd -
Komt te

V. MontaguwI' ..!
Vertrek vaD
Montaguweg
Hexrivier Doet
Hexrivier -
Woreester

V. Goudiniweg
Breederivier
Ceresweg -

a. m, ' p. m.'
6 O.
9 80' 3ti@
11 0l 63.5

i' m26 7 40
4 26, 10 35
646 .

I a. m.
646 110

.,
791

I
... 1

-'2091
- 214:
- 229i
-,2871

_'246~, ,,,,,,I
·,--1
-,263
• 268'
_ 278'

-\"'6miJ 2 0
, 864 455

9 Ui' Ó 16
10 3li 6 35
U 3' 7 7
Il 80: 7 39

I Il I)l) 8 18

.• 'f2mJ Il 49
;, 112 óó' 0 8
•• 1180948

I 1_;e:'J9: '2 2I}1 1~
6 ~ 261' Il II
6 58 3 2 11 211
1 26?- 3 JUl 11 47;
741, 8 .. ;
8 10 4 12 2t1.
S 4.4 4 _ 12 5:t:
9~63.130

(I 33' 5 lol 1 40

Tulbaifbweg
Piketbergweg
Hermon

V "Wellington.
LadygreybTug
Paarl-
Klapmuta -
MuIderavlei
Knudfontein
Durbanweg
Zoutri vier -

Komt te
Kaapstad -

STELLDB08SOD TAXLUlf.
.. -._- ---__"-~---'---_.. ,. ! tO . 1'1 ti . IJá

t ' .,e : ":f, ~ [',1 .~ I ~
:§.llir~li~i i r co. : ~o I po.~---~---, -:--r:-:-

HK EN. I ~ m,,1 IL m., p. m.
'Vertrek nn Kaapstad - 1 " , •• 7 lO' lJ 22

"Zoutrivier • i 2 I.. 7 23 ~ 33
" Durban ...eg. - I 12 I .. 7 58; ~ 3
" Kuilarivier - • I 15 > ,:. , 8 li, 4, 15
" Eel'lterivier - - ' 21 I ". ! 8 361 4 3ó
"Stellenboech - : 30 ':t Ió! 9 11 li 7

.Aankomat te Mulderavll,i -I' 38 ~ 35: 9 81 5
i
28

, I,; i

STATIONS.

TERUG. !p; m.1 a. IJl. I p. ~.
Vertrek van MulderBTlei .. i6 881 7 41)' 3i 4.8

" Stellenboeeb - 7 '1569 8 8' 4;
" Eersterivier - , 16 : •. I 8 38 ~ 38
" KllillliYier - ~ - 22 i' . . 9 0i of 59

" Durban ...eg - ~ ,'''' I) l~ (j 12" ZolltriYier - 86 '.. 9 ~ li ~
Aankomat te Kaaptad 88. . I) 411 li 50

I ; . ' lO
cl

I f g

, á
., f 5:f

HEEN. 111
._ '"

,,; n.,
r=. I :10;a

1 ::..-a. IJl. I
lil 13
lil 51
10 2fI
U 2

p.m.
6 t
li 4.'$
6 19
6 !jO

Vertrek van kraailoatei!n-
" Klillheu'Vel: -
tt KalalJu Kraál •

Aankomlt te Mal_bup--
• 1

10 :.51
20 i 15
21} , 27

TERUG.
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