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D'E Gewone .IIUIaD!leU,JK
k:ooping: .... '1 )l#'Iler~tet.lekell(~ ui

gehouden worden ,:

Op Woensd~g; l'\den dezër,
ru.. w&!lne.er lullen w~rden V:éflcoe~t ~et ge'r0ne
aaaortiment Goederen, beataR~de Ulb: &lUesoqrten
NEGOTIEGOE DE~EN; $,Isko1c S~EERW A-
REN, IOo&ls- ,.:; !
-L:dJi.e, Slli~er, RijJt, ~eelt.~n, Kaas, Ham,

Boter! Vet, ~I.,· ,
en wat or verder ten \'er~oop sal worden
aapgttboden, '.

P.J. BOSMAN,P.W~zn., Afsla.gdr.
Stelleubosoh, 9 April 1880;~ ,

lito tette ,1t•• PIe.' e. ;;Meri••S~""'1i .;:h\: Ii-· " ~.~1:

WÓENSDA(}, li4. deur ~~~, "uU6Il
, Soh~i:I, in é,l:.tta goede

~llaU~e,'.JI~lo"e'kworden !Yerkopllt tit ~mut.
, r;".';~~J;'··.

lIJ. tI. DU H.SIS,
!Paarl, 3.April 1880. .:. ~

J. S. iwÁIS &, CO., Afslq~,
~.~--

ehappij vel'trt k-
j , , : TEN

u-...........,.'...., , !:., Ding! aaDs&."
..na Madeira, eli. Din 'B"a!!" 'e St. f ZULLEN 0'1Plrt.·me,lde en E,ela pa- 0
Selena en' nde op bepaaltle j " bliek aan Klapmut8'
~!l'lIChel1tijdtn. . " I Statie. Onder rRJo.rnlAn, sijn versuheid.6ne
iDURBAN, Kapt. W ARul$n, 13 April eple paren goed die wegens groot- .
ARAB, Kapt. eAU/ES, 27:,A pril.. 'ei en sterkte geril :.aanbevolen wor-
lIlUB I AN, Kapt. BAINBRJDGE.11 MeI. den.
GERMAN, Kapt. COXWEL~,25 Mei.
JUAN 1)8 MU~T;I£~t:NS ~N NtTAL
: Vertrekken !7ij om dd vcertieu tI"j(t'n, na

aa,:kom!t nn i~ere Stoll,~boot van Ellgeland,
en Eens ~:I de 2~ dagen zei de Stoomboot Daar
Natal hare reis foort 1J8dr j

! : ZANZla ..R, . I
~ D{'la;'oabaa;, rr,hilmli~f e, Q·llliw~ne en

}!llo'~UJh;qll- ,\.,~I,··!.'gende.
R~tonrk&nr'j~1! 1\ or e " lii ~er"ikt t~geo .ver-

rnindmle p,rijzeP. ;
, Veor. Vracht r f P~S"fl;ei ,lae men ann,op!.t bij

de Kautoren dCI 1 la "li ~ lJ'j, in de A,'do,~ey-
.traal. '

THOS. rd" FU'LLlm;
Direkt ur (;"ner',~l' voor Zu',j Af, i' a.

Publieke

.!

'. aledan. pubHek verkoopéil
de r.

een gedeel

5
6

50

Vetkooping
7~ Eltr.· B.. ara Trek' tB J•• ~~ '8~U. TE KLEIN DRAK$NSTEIN,

i' . ,.; . O~DmJPI.AA'1'S~"_I.I.,"
.IOp Woensdag, 21.dezer, VÁN

ZlAL d~ Ondergeteekende publi~k doen ver: Negotiegoederen, S~éerwa.re~,
koopen te KlapmutS Station, b.ov~ngemeld I ENZ., ! ENZ., JllNP.

getal Ouéb, die in Wijmershoek vO()r de laatste ..
6:m~~deri ge~rllJ\8d b.eube.n, uitgei1I8~ en voor DE Dndergeteekeodo, zijn Winkel opgeg~n6n
dadelijk gebruik geschik], zIjn. .•. ; hebbende en van Woning veraorlerd
: ". w. A.i. VANDER M~RWB. zijude, zal publiek doen verk'f>open op :

( Paarl, 8April] 880., f.'., .. ; I Donderdag, 22 dezer ~
nE VILLIERS, FAURE &;Qo.,AfSlagen"1 A!le soorten Nea:oti,go~derén, bestaande~ui~:
· '. • :. !.', \ . Linnen, Voe rch Its, ~Chits, . Flanels, Geruit,Pllblleke VerItoohing Baftas, Cordoroy, Fluweel, .:Doeskins, K,~r-
: : ' )r' gemaakte Kleederen, Hemdunj Broeken, naatJ~,
.~ VAN Dil! WBLBI:KEND~' Onderbaatjes, Mans- en VroD.;Wstevels, Hoeden;
I, • : . Boortjes, Trimmings; Alpa., enz" enz.

KOORNPlAATS~ VOORT~~
. GENilllp ~:. ,1 I Koffi;, Suiker, Rijst, Zeep, Teer, Roskammen,. . .... '. I Sikkels, Bijlen. Pikkeu. '~agen, Scboffels,LANGEVAlfL: [lil! ' Sobaleu, Gewigteu, 'I'ooubankan, Bakken en
. . ~ '., J!J, een menigte andere Goederen, te veel om te

Gelegen te Achter del ~l. j melden' -
, • :.: i '. J. H. ROSSOUW, G Zn.
,'. i . Paar-l, !) Apri] 1880.

D·E Oridergeteekende, ~~l{e~ ;!Iie~elijkheid 1DE VILLIERS, FA.URE & Co., Afslagers.
~ geno~za~kt tie Boederij op ~e gevon, heeft . .-;....•.....,....._ _.__

besloten publiek te doen verkooplell'op SO l\;fERS ~:TWEST.
Qings~ag, 27 April ~Etanst., ';.!

; zijne w;elbekende plaats ge~~~ " Lange Nieuwe Negotjewinke1.
'fallei," gelegen als boven, goo~. 9irca. :365
morgen, hebbenda extrl\ Zaailan4e~;eil Veewei- 1') LOGTE hoerd het g-etipegen aan (lu ]n-
de, .en is goed 1'&0 water voor7.leq;.. 1Als eeue • gezetenen vau SOlne~t West eu de be-
l?4aaiplaats staat zij gelijk. met d.e!,be)Jte in bet woners va n het Stta.nd ;eu;'de nabarigeidi,s-
District, daarieder stokje grond bil: ·~orden ge- trik ten te verw itt igan, dat hij do welbekendo
cnltiveerd; , .: { Gebouwen tOl'behoo;ende aan' den heer JAMES
: Er is voor een groot gedeelte ;g,'brn.akt eo al GIlAY, te Somerset w est, lteoft overgeeomen

db mest is reeds op de landen !{ebr~Iit. en dat hij besloten is tot bet daarin drijven! van
! De Gebouwen bestaan uit eon ue~e1 geriefiijk eon !

'foonhuis,.Huiteugebouwen, Stalleil~·ep. Kafhok, N1.'IAOTIBWlNIEL·
eh zijn in goeden staat vali repárati~-~ ,1 .... ~ '.. .

" ~': :, ~ . ",

: LEVENDE lIAVEi~~i 9 IVAN DE·-

: 10 Goedgedresseerde Ezels, g~bikt voor E Fl;>sirrh .K..LASSE.
'I1raosport; 4 gedresseerde Merri~,· jl goedge- 'J ~\J lf; .
teelde Jonge Hengst, 1 Rij- en<~tbietpaard I Den Voorraad VOD den heer GRAY op vo0-r:-
(Ruin), 40 Bokken, 10 Koeijeu (uilde Fokkerij, deehgc voor-waarden aatrgekocht hebboude, IS
v~n deu Heer ALBERTP1EKAlW),"\*,:V!!wkells. I hij \'~orucmens dien 'aan te ~ieden teg~1l prij~e~,
: ' ~A 1) die niet kunnen falen lot eeue spoedIge oprut-
.: BOERDERIJGEREED1~' ming te leiden, zijudc alle beschikba e ruimte
i 2 Dubbele- Voor Ploegen, I En~~l~ V~or do., vercisebt voor den .Nieuwen voorraad, die nu
li Eg, 1 Kapkar .op Veereu, I Sp&t1 ;TulgeD, 2 aankomt. .;
Spao Ploeg Tuigen, 1 Aanbeeld, 1.;J,l4lasbalg en Dnar U. L. er in !tesllUigd is. maatrege~cn te
I' Schroef. . , treffen voor eene geregeld,e ~eliding vauGoo-

.ALSl'tIE,DE, 'i deren direct van dei t_uge!sëho Markten, .hoeft
· 15 Vr6.chteb Haverhooi en eeil~;' ~roote hoe- : hij alle vertrou wen.': dat w~t lacaliteit eu' lmjs
veelheid Kaf. :.. , },etrpft, geen stad 10 de kolenic het van; hem

, ~:. ; winnen kau. ' ..HUISRAAD: .~~.
· Het ge\ivolle assortiment Huismatl, ~Is TafelB, D. LOGlE, Handelaar in Negotiegoedéren,
~toelen, {If,deka!lten, Kasten, G-la.fJ~~en Aarde- enz, Somerset Wesi. :
",erk,' Keukenge'reedschap, enz. :~. \

80.. 8 eu hryel'8thi.g~n 1.lr~~l~e.enD BOTER
· worden. '~~~ i ' • J ,. IK BLIKK.EN van 1:lb , ó lb., 9 Jb en 28 lb.,

J. H. P: ElElKARD. in uitstekende ~lldilie, verkrijgbaar:in de
Paarl, 8 April I880. .;..,' i f1 kl .,- ."!Ia lUlzen van, .

De VILLIERS, FAURE &: Co;,~¥slagen. '" LONG, CPRBITT &; Co.,
. . 39, Langlliltraat, Kaapstlad.

PAARLSCHE <;., 7 Ap"il 188U. !

SpirltDslDaatse~ppij. Goudsclle-;.'- j~d;~me.. Kaas,
t ' .\. • ' .
i BERIGT AAN DEEL'I::n;'I~.;'j,' ERS. THANS ODt8Che~pt uit d~ "Arab," verkrijg-

.u.~ , baar In de PakhUIzen van '

DE Jajl.;lijksc~e Algemeene Bij~~komst VI1.O i LONG, OORBI'rT &; Co., .
. Deelhebbers IU bovengemelde~~tschappIJ I 30, Lnngeatraat, Kaaps~d.
~ plaats. hebben :? ) I 7 April 1880.

Op Zaturdag, 24 Aprrt 1880, I Yorksche Gesnedén Ha.mmen,
, · 's Morgens, ten 10 a1fe; Westfa.a.lsch, do. Spek,
in de Westelijke Provincie Baokg~bbuweD; ten DAtsehe Worst,
einde vad Directeuren te ontvan.:sefl.. ~u Verslag ,
en .Staat v!,u de zake". d~l' .M~84~llppij. tot I ONT.SCH EEP nuit }aatst uallge~omen
ultimo ~Iaart; ter verktezlIlg valt yler Dlrec- l-:ichepeo, en. van uItmuntende kw,aliteit
teuren 10 plaats vau de Wel-Ed .. b~ren J. D. I en in puike conditie, verk~i3gbaar in do: Pale-
JOUBIRT, D, G. MALAN,F. S. Z"., :cJ; P. THERON' hniz.en van '. . :
~n A: J ..HN ~.ERBIJL, die aftre?e~'po~h weder I LONG, CORBITT &; Co., •
verkIesbaar ZIJU, eu twee Audltell_!'éU ID plaats 30 Lil' t t KM t.a.J
van de Wel-Ed. he~l'en en. A. J. ~iCKER eo B I ï April 1880. . a g~!>raa, ps:.
p DUPL~SSIS, mede herkIesbaar; p,-Ismede ter I . ._~ :,....__"._. ~__
behandeling van de algemeeno ~angen der "
Maatschappij. . I B,A Z A AR'
, Op laat van Direct.eureo, ,..

T. 'ROOS, f. ZN., Sec.
Paarl, ~ April 1880. . .

ilO DEZER, -0-8""--. A-A-N-G-EK~O__,..!.E-N-.
,u......."tu" ..".van de ondergemelde Dieren, die' .KEmlISGEVINC gt!schiedt~' deze, dat

rken naar (Beaufort West , hier iu Fcbroarij Il. is korii~h aanloopen
een Zwartbonte Os, ongeml>rkt":;Qmtrent drie
Daren o~d. De Eig, llaR~ kau beiij"terug beko-
~en, ml~ betalende Cle kosten' .
!

J. B. P.
Weltevreden, Welling$on,

8 April 1880.

"

..

WSllironuer uitmuntende HAMELS.
" STEENWERP u ke#t,

.aar Enlieland, via. St. Helena en Madeira.'~; . DE kon. Maalstoomboot
: ". DPRBAN, H. s. WAR '
i" LEWH, R.N.R., Geeagvoerder,
: . -' zal als l)o.engl'meld vertrek,.

kien op Dillgsdag. 13 Ap~l, te 4 nul' 's nanrid-
d~, Passagiers gelieven Ban boord te gaan
aan de Oosckaai, A Ifrod] Dok, niet later dan
ai DUr 's ruimiddags, Ge 1J~}adingzal ingenomen
"[orden na 12 nur 's miidR~s op den dag' van
vertrek, Voor nacM of ~SIII\!-:e vervoege meo
eich ten Kantore Villi de Stioombootmaatschappij
UniQll, No. 62, Aduedeys~t.

DOlideJ'da~, 1,$80.

extra fraai schoon
do. do. do.
do, do. do.
do. do, do.
voortgebi-agt.

zelv:e, is sleChts 10 @ 1

Naár Algoaba.a.i eh Port Natat.
j

DE Kon. Maalstoom.llOOt
'. ,... OANUBE H. E.Dupu,

. Gezagvoerder, vao Engeland
verwacht op" of omtrent Piogsdag, J,3 d~zer,
en slechts Passagiers la n.feude te Kaapstad, zal
'zoo spoeJ.ig mogelijk !lal hate aankomst als
bovengemeld vertrekken. j .
. Voor passage vervoege men zich ten' Kantore

Vl1.0 de Stcombootraeetsobnppij Union, No. 62,
.AdderlcYBtraat. '

op plaats, dag
'ferkoopen. wat verder ten dage der verkoe-

l ~J.
het: PikeLbergwog Statie verwijderd.

i ; ----.-
Naar Mosselbaai, Algo~baai en Port ~~atal,
: aanleggende té Kpwie en Oost ton-
. den, alleen voor het landen van Pas ..
: sagiers. i .

.~!- . " . f ·)E :J{on. Maafstoomboot
", . I NATAL, J. ~'OBTON,
, " Oe~a~vberdcr, zal als boven-
: , gCUll·ld! vertrekken zoo
spoedig mogelijk na. na"kollist van de Kon,
Maalstoomboot "German': van Engeland, 15

V oor V.racht of Passage venpege men zich
ten Kantore· van Je St40mboot Maatschappij
Union, Ná. 62, .Adderleys~rHat.

!- - ._

I

I""" l·n~~·schilJge•.
i 4ril toch niet I

Z~U> tot NOO~D ! !

EfIEF, Afslagers.
I

.'

<

HOOP
OTSCHAP
. . '.1l~,.J'jM8eflr..e lilels, , ..

'alle. i. g~tle

VAN
Gro~nten,,Op Maan~agj n 19 dezer,

, Na aankomstivan Eersten Trein,

ZULLEN boYElnj{"'-~Wt,,~t;lOesee, Koeijên,
Paarden eu;E1;e den Ondergetee-

k~nde met j;J'roote:zorg VrijBtaa.t. opge-
bragt, publiek worden uit de Markt-
kraa.I alhier. .'

KAAPSTADBOTANïSéH~
IN DE MAAN'D i

,Naar Port N atal, aanl~ggende te Alra-
. baai; alleen voor Het landen van

Passagiers. .

DEi Kon. Ma.al8too~boot
GERMAN, C. D. COx-

• wELL, ;Gezagvoerder, op of
. omtrCllt lG dezel' van ~nge-

land ver~acht, zal als bo~engemeld vertrekkeu,
.zoo spoedig mogelijk 01\ pare JCaap8che lading

,1ootscheept te hebben. ,_,
, . ,VioOl'Vmch t of Passage vervoege meo zic~
:·~n Kantore van ele RtoombootmaatschapplJ
.Union, No. 32, Adderley$traat.: _' ---_ ---__;_----- ___;_-----------' --~ZUID-AI<'RI K!A.ANSCHE

J(ONINKLIJKE ;MAILDIENST.. .

Wellington, I 4prill
J. Fred. Pent. & Secretaris.

et :Bestuur i8 ~oornemeI1S'
'Iing v~tJ \Viillen le houdelI, ' .
Prij zelj .. zal 'word~f1 uitgeloofd.

eene Speciale
een 8!111Zi olijk

.'~

I ,

D·E,HEEREN H. JON~S &; Co., behoorlijk
door den beer .Ti. C. BEYERS daartoe

gema~tigd, zullen, ve~kool!ing houden, aohter de
.{(oopmansbenrs,·: i

Op Dingsdag~ 20 April, Secretarj~.

I)~ Kol. hon.! M,ail Li.it.
.Een Merriev

" Sweet Pea, '
Een Merrieveulen.

bij " Catalpa.l'
Een Merrieve,den~

... "Catalpa.1,' i
Een Merrieveulen,'

"Claudi '" bij
Een Merrie .

" Brown

Ingevoerde Merrie
Catalpa."
.. Pamper Nickel,"

i" )E Siromhootep dez~' Li i~ \'erlrekkt>n van
'.' Kaaps'ad Ilaar £plld.jm om den nn,dereD
'pi,,~sdal!; via Madeirtl~!l Plym.oo.th, te Siflt
Helena 'n A8Ce11SioTi aa:b:eigellile op b Plalde

I \u88cber.tijllell. li?ID.,.rk~.rlj.s ~orden uitllheikl
1·lle .. Cd.e Yernll"tl'·rln~ \01>, 10 ~reenl tU~8Ch<1I
~,i~eLII,d en ,', Kallpkolo~ip tn Nalo!.
April 20.- BALMORADCASTLE, Kapt. WIN

CaESTlR. ;"
~NllERSON &; ~~URISON, ,\ge:pte.".---' ---~----~- _._--~_.
40 t:ltra Vettt Sla~t'8~ea.

'e!'" . OP DrNGSDAG, 13 AFRIL
11ft nit., , zn lien opge,pelde

, _ Ossen pn llliek worden ..erkocht
te Klapmuts Zij zullen zeker pre80nt zijn.

J. S: MARAIS &; Co.;
; Afalagtr8.

"Home Bred," bij d~t!'zij bereid zijn iedere h<><:vee1heid
-tqor de' Hoogste MarktpriJZen, aan

I

MAN & CO.

poorweg.
HAVE.

DE jaarlijksnbe Baaaar ten behoo9'e van
de Rijnsohe EV8.l;lgeii clre 2eudiogs-

gemeente te Stellenboschial (O.Y) gehouden
worden .

~

BENOODIGD.
rJ E~ ~lllLEZ.EL~, :in go~de conditie, "aD

. ~ ./.... tut nmtrt'nt (,) r:even Jaren oud. Meu
,.doe aanzoek bij Jell Olid_i!rgeteekende, eu V~
Er blJ dell laagstl:n prijs }toor dezelve.

wk KEIDEL, .
; P08t.kantoor, Purl.

V~nZw
tUBBCbefl 7 en 8
Ezel is gekooht .'
mond. ,.

Heeren ScbntJ:neeitelr1
desel ve moge
gel'en aan deni. Olidel'!telteellcetJlde,
&lle koeten sulleil.

'1

Op Vrij~ag~ 16 April,
in het. School~ebollw Jel GeUleent,e ald&ail'.

Vrienden cn Bciangst-cllepdeu worJen ;vrien-
delijk verzocht, deze lla1Ji.ar lJij t.c \\ oben en
wel te willen ondersteunen.

Iu uaam vau deu KcrktJmad.
FERD. JGl"Jt'ERNIW.CCEJf,

.;,. C , Zeudeliogleeta&r.

wien , . LINCK.'
E. SWART,

~hhoik.
i'
1.



VA~

t ; , ,KOSTBARE!P~AATS :LEV
• Zilvermijn," ~ ~ool'dlloek, \: ~1.uN,

, I 1 '

i' Een kwMt Jur rijde!tB 1,Ia,lI Kall.baai,.

~ LOSGOEQ, ENZ.,PP 'Dingsdag, l3 April::
I~ , . . _----+- ' I
. ::!rlE On.Jergetceken,l~ doo.' ziekelijke om-
iV st4ndigheid genoQdzaakt sicb van bare . , '
..,.lomml)rjll~eQ te olltilOf'll~ .:tal. als boven 'WoensdaD'

. :publiek doen verkoopen, !net rurrn 1 onus : : • t)J
':: l'e plliats "ZlLVE~MIJN," gelego!} ~Is:
:boven, gJ'enzende aan Gou,!ernemellts welde

. ~an circa 2,000 Morgen, ~u?sJ,ig be~eu~ ala een
~er vruclltbaa1'8te plaatsen lIJ ~et dI8~nct; heeft :
,i~tge8tr~~te Weiveldcll,. pl."l\obtlgeTulO~qdtm, ,iii. ia ~l}wndcr gescblkt v?Or de StrUIsvogel \
iBoerd('rll.· I
: +Iet LOSGOED bcs't4lat uit bet gewone!
'~ortimerl:t Huismeubelen. GIII8- en Aal'oework, :
::K~ukel,gllreedscbAp. en~., Vaten, Rowniel~rij, ;
Ij ••. ; ~1'1 qUl\utiwit Aál'<llIppelmoer!'ll, UIJ!'n, I

,'ZOut, enz. Varkens, Pluim". e, onz.
I' , , I

, . De wed:. A. C. F. ROCHFlR. SO
,i J. J. ilol'M~YR "';ZOON, Afslagers. I ss

~hblieke VerkoopingI •
Ï' r VAN
i

il., VA·STGOED.'.
~ " "---
~ D' E HEER NICOLAAR LOUBSEH, woon- Huisraad in ".
:1 acbug te PADl'A;VD.EI alia, GROOT. ;dag der, ~erkoo~ln~
!: VALLEY, gell'llen in, ejAfdooling ~hlme~bury, .Ververschingen
1; un den Hoofdweg ntiar "Hopefielti," 'c!loor' '
I; h~rbaalde aantoeken tot bet verkoopea van
,j bOvengelDelde plaats besloten hebbende, heeft
:d.Ondergeteêkenden gelast. otn aan hun Kantoor,
; op het dorp MaimesburJ,. ':

~:'OpWoensdag, 14 April a~s.,'Zuid
:' Na 8&nkoIDStvan den Ochtendtrein ,i
i, publiek ('op le veilen do ~voormelde plaats PIAD-
: DA VUlI alia.! GROOTV AtLEL AIg' Zaillj- en
i~Veeplaat. is dezelve alom bekend. Deselve
• heeft thans Zaailanden voot:.(.() Mudden !-óoorn
"eD lSO Mudden Hayer; is groot over de 600

, i Morgen, hef,f\ stendbocdênde vleien, en eli kun-
" Den goede vangdammeD: gemáakt wordeu. Del
; plaats sel ve $ zoo g~ bekend, dat verdere' 'DE
: omschrijving onnoodig is. .' den eer

· . N. LOUBSER. . de plek ver·koooGDI.k

J. W. MOORRJtES.lr .& Co., Afsla.gers· 0. p Oond' A 1
WELLINGTON. R v'.:.. prl a.s., I

'Het b~lve .....,.~..~'If,A eeu sbnk van Eeuwig- ;

.~PUBLIEKll~X~RKOOPI~G ~~tb'589i .l\fO!ltelltoaal"!~":!~~~£1

Zaai E A t I kante Voeten. . ,
Bouw- en - rveD, an ee -. De Gebouwen;' op den Grond, beataan :

beesten, en Huur van de plaats uit een nette vier Kamers, Keuken,
" LE~UWENHOEK," te" 24 Provisiekamer. : nis, Stal en Kneeilts-

Rin'eren kame1'8, en voorts· kleine Cottages onder
• één dak.

_. , . •• i Dit Strand is vereenigings- IOp Zaturdag; den 17 Ap;:: l plaats van de Kaapstad, StelJen- I
· ' • ,. bosch, Paarl en OIIl!HnlrOlldeplaatsen, en gevol- I

; NaA.ankomst van:den· Eersten Trein. I gelijk is daar n te vraag nau I

Z
AL de Onderget~kende publiek doen ver- Huizen,. ~u de' Spoorweg van i .IlIUI.lIOUI"LIUI,lLt>U

. koopen op het MArktplein .- I E.~rstel'lVI~r . West ~~I, wdanneer k:.aten
· .;', hiJ voltOOid IS,' van £lIgen om op .
: I. Zekere Drle Onbebouwde ~rven, gele- deze plaat8 nog yerboogen.
-.. aail de FrontBtraat te Welhngtonl, wer ' NIJ SEN
.. -- Zaa'1 dlA. DE S •geachikt voor I an " i ' .
D. De Huur van een. Aandeel. regt ge_ Séaretaris der Z. A. Associatie,

V dor :zich en Mede-exeeutelU'en.
Tende voor grazing van; 50 Beesten. op de, plaa~
cl Leeuwenhoek," te Vier·en-Twintig Rivieren; Kaapstad, Kerkplein
m. 50 Aanteelbeesten, waalonder )6 ge- 1 AFril 1880.,;

dreueerde OsseD. De heer: J.!
O. n. MALAN. J F.zo.

Wellington. 8 April 1880.
J. heei. Pentz &; Co,. Afslagera.

I.
12 Gedreueer<b, TretkOiilraen, 5 jaar ouci
16 Do. 3 do.
12 Jonl(A 2 do-
40 Koeijen eo-
30 Do. met 'I< ,.1_-- ....
5
1
S

I
I .

1880. I OP steeds
IIdrang uit ..bij
hebben WIJ er

........ i,.-1..._ _..;..--:-::- --I---_";;;.;r...---,-- - I
I v?,u. JlU .
Imt te geven,

-- I postdagen nfl"osa·.(lrJ.>

IZaturdag. '. .
ring in het getal, UItgavelI n.l~t
kan geschieden z-o_t;lder a.anm~r~e)l)k
verbeoede onkosten,~ en het ~ddlt5oneleo I.,.. •

postgeld alleen: op ~~~'4d. p~r. jaar zal
te staan komen, womt het inteek e-
ningegeld met sl~h!s v£er, sMl~ilfU8
verhoogd. Dat ~;zeggen: BUlte!l-
inteekenaare betalen in het vlervolg
twee pond vifr' sh~lings. per j~r,
vooruit. In de Stad ~B de IDtee~enmg
één pond zestien 8hill~'gs per ja;ar.

Corresp'ondenten : én Ad\"erteerders~ "

gelieven kennis te tnemen vali d~ v~r-
andering in onze dagen van puhlicatie,
om met hunne inzendingen rile(te laat
te komen. :

S~UTS & HOFMEYR.

Vcertreli van
Kaa.pi!tad -

I' Zoutrivier-
Dnrblnw~
Kraaifonteln
Muldersvlei
Klaplnnts -
Paarl -

. LadWeybrug
'V; WelliDgton
~ H~Oll _.

Piketbergweg'
TullMighweg
Oeretweg -
Hreederi vier
OoudÏniweg,

V.W~ter
Herliner -

, Hexrivier Oost
Komt ti .
V .• '\i" :-~!1~~;
Veme' van

Mon~u";eg
A. Oonatabe.l -
V. Mati.ontein

GroOtfontein
I

p.m.
S SÓ
S 48
481
I) 4
I) 31
I) 48

, 620
631
{lOO

,
bn.c1l11i1n stukken Grond .om 0' te

1IOIil'W'eD.i'-ll'rel!lselldeaanhet landgoed" BehQon*
de Wesleyaansche Kapel; en
langs wegeD bereikbaar._",Zij

OD'l!'eV'ee'reen uitgebreid beid van·' 28

I
i ER is gecn oud~r\Vertpi dat in dpn 11~11"t .

groot atuk Land. zijnde _gedeelte ~-~':"'I------7----+---~--- tijd 11H'er de publieke aandacht t rck t , d".1
het verdeelde Eigendom .. RQten- TERUG. Ruslands toestand en ,de aanslagen op nil'"

twee morgen, twee bonderd en r ",.; lands Kp;7,p,.. H~t '. Qntbreekt nipt ;, li
vierkante roeden, en- vijt: en r--------I~ '"c mannen, U11J recepten klilnt en klaae hebl. a

,031' ...... .., voeten, gele$en te Rondeboich, ~'~ . : : '1001' de genezing. dert ~1I~1, welke gan, ...h
Wijngaard van den heer EOTUN. .S ~ g II:lc . f~ il 1 dtb k n P vmg v rV111' De

-~Iêelte' be I t t Eiken en Riin ' '0' ." t~f ~.!C<I us all rot" se fl e ! eel.
iC la p an me I - L'. ~ - STATIONS. cr" 11'" . i C i een ZE;gt: "10Al Keizer}' Alexander ilft roden

good geschikt voor bouwterrein;; li, J1 ~.lUJl ten behoeve van zijb ~ zoon j" de nn.ier :
lal It••• s ~rKtfe. w.r • .,.. : <Il ~ 0 ~,O ...." laat hem een. vrije Cpnstitutif' g~'ven aan

zal beginnen om Elf uur ~.m. Vertrek VM JI~.;~.~p. m. het land, en de ~Dsten hede zullen spoedig
BeaUfort Weet - .. ij' 0'. hersteld worden!' D.i~izoosprekel1, toon-ui

MEYER. '} Executeuren i \FruerburgWIlO' _ I ti 30 3 50 bezri t h bh h t N' hT'. E MOOR!:!:, Test. Bood.el ", I" if geen egnp e e .e~ van e 1'1 I I me,
Prin,. Albert~eg - 71 .. l:~::0 Ó 35 dat gnnsch Rusland Iii! rep en roer .I.oCllgt.

. F. G. PIETERSEN. N. W. ~BR. \ p.,m. ~. Ik be' I d
d
er Kamer, Groqtfontein 101.. It2b 7 4.0 I O:nln1g.~ \'0 s "o('rJtlgpn, zoo ;1 " . It' t{'~l'il

Ilifloo,uw Matjesfontein 145 :4 25 1035 I Koning J.o;wf van ~apfls, b.v., waren g'1"

">II.aP'!~\J. 3tiMaart 1880. A.Oon'l.&bel - - ':,'1 " 4ó grond .op het onp'lp:Ji.iire ,1~5 S, lil. I i.J';
,.., Komt ~e '''~ a. m. andere als -dio Jer Ra1b.olit'kL' elillillcip:lt:<l

J. J, Hofmeyr & Zoon. .t::Ul''-''!I!;''~ V. Mon~uweg -e' 17..r.I
, ,:t,46, 1 10 in leriand en die O!vJI' "Corn Law" cn

Ve;:~~~eg ~ I ;mio: 2 0 "Ref.orm" in EngelaJ.d, sproten voort uit

I

'. '~U'I< D' ·lFRIK,' 1~" V, ~ Hexrivier Ooet > • :8'54 455 de eene of andere wa:isttJakelijke wt't~bepa'_j J-. .11.. 0 He:Uiner _ - 21 I #f 15 5 16 liuz. Zulke ber.oeringen kunnen wordeu

,'~\'ULKS\TRIEND." V GWOiCea'~ter : ~\ . tt ~ ~~ be~redigd, zoo als hscbiedclo met Jit' in
. ou lD1weg .<N~I U 30 7 30 Napels, door het van; ~.~n ir0O.n stooteu ,L'S
Bzeëderivier -~weg _ _ 2 'Ii . il Ij.q 8 13 gebaten Kor.ings j m~t;,die in Ierland, door

; P1moo''.' d. Il Katholieken gelijJc~ regten toe te stalin
- 681 14' 8 4D met de Protestanten j Em met dio in Enge-

I ~f: 99 J land, door het kiesl'egt;ite hervormen ell de
I . ;. inv :>crbelasting op koren af te schaffen. Maar

V"Weliington _ - 6'20j :~ 29 10 45 de grieven der NihilistI~o zijn van gansch 010-
LadJgreybrug - ! 6 45i ;~ 51 Hi 9 gek'Pel'den aard' Diei misnoegden .schieten
.PaIU-l- - i' 6 68, :8 2 11 21 opden Keizer, ,t!r8.cbtfin:~ijn spoortrain in de
Klapmuts - - 1 7 26\ '# ~ 11 47 lucht te laten .'vlieCl't.m;'eo ondermiinen ziJ'0
MuJdersvlei - 31 7 4l- ~.a~ .. '" ~
Kra&!ontein _ ~I 1 8 10~" 2! 12 2{j paleis, niet omd~t zij bé~ perso.onlijk hRt.en ;
Dn.r.banweg - 3 8 44 le. 281 12 I)~ niet .omdat zij' meen'on dat hij een 1!!Iechtvr
Zoutrivier - _I 9 24. ::~ 3 1 30 mooa.rch is dan zijn':v~der was, .of'dan zijn

Komt te I i I ,,! . IK~Pstad _ - F:!' 9 aa. ~t10: 1 40 zoon ziju zou_,. Joch;eoke en alleen omdat
I I .'.: hij Keiu'l' ili. IedEtI13 andere persoon, che

II ',".', . d J.L222 .' de KLi" ! ,,;. ruu::! draagt, z.ou oor It'n en'lI'
STELLENBOS$OHE TMttLIJN. zeer bedreigd wOl'd~n. Werd de CZllar

" I" Alexander heden door'hnnne moordschott·u
I :1:. I . neêrgeveld, zij 7.Ond~!l morgen beginnen
! .~l'l~i~ i ij ~ ~ Dlet ook tegen den h~~ opvolgenden Czare-

~, • ~"O ;-"i witz komplotteo te sri:s'beden. Het doel J,'ri ~ : ~.j: ~~ l,i ~:3 Nihilisten is, het reg~~n voor eIken !:\{'izL'r
___ _.~ -+_ ~ .onmogt>lijk to ma.kep,: onverschillig lt"e

I
; BKEN I: Ill.~\-:-;.I-;-:;- schitterend zijn pe~(x)Dlijke deugden, of

Vertrek van KlIRplltl\d 1-: •• '.: 7 10: 3 22 hoe ZWM't zijn persoonlijke ondeugden 100gt,U

I ".Zoutrivier - 1-' 2, .:,'. 7 231 3 38 .. . .
D ba 'In' - 58' • 3 zIJn. ';'

j
" ur nweg - .!:I: i .~j: I ,,*

" <KuiI8ri~i~r _ i.: 15 'Jf l 8 111 "1ó "Zoo is hon s~~von dan gemll!lt
'I "EerstenVler - ,. , 21 I .• ; I 8 36; 4 35 tegen het Keizerlijkei:tegen het m.oOl\!"chnle

" . Stellenbosch 1-: 30 7 li>; 9 l1, 5 7 stelsel? ZOO bateu fPj dan den eellhoufdi-
J Aankomst te Muldersvleil.-, i 38 ;7 B'fi 93Ii 528 gen regeringsvorm ft'" Ja, zij hall'lI d l!l,

:1 TERUG. I lp. Ib.: s. m. i p. lP. maar daarbij haten zij :ook alle andere rt'~e'
:1. Vertrek van Muldersvlei, - '5 38! 7 45, 3 43 ringsvormen. Gambe~ta, in Frankrijk, hec,ft
: " Stellenbosch- . - '7 5 W, 8 o~ 4 I het tegen de m?narcliie; maar is h.-Vi't '!t'n

II " ~=vi:r: I _ ~~ :1: I g ol !: met een geroabgde ~pnbltek. Feb P.r..t
" DIllbe.nweg _ I _ 25 ~ .i. I' 9 181 I) 121 eJ ClllserctJ ~ PI1QJs, ha:lttl'lI d" t[{'·ln-

I
' ',', Zoutrivier -' 351 94-'31 5 42 tigde Republiek, en ~tfeefden na!'!!' ,] , ,I ,,'I.I - •• i ,
Aa.nkoIl1lltte Kaapstad I - 38 I .. I 949; 5 50 tiug eellel' CI)lll'ml1ni~Hsche Heptrbj, ,ko ~l" ,r

, __. _ 'dl} NihiIi teil van RI~~\Ud jagen el'!lVOU lr~

I
MALMES~Y TWIJN. naar do vernietiging: van alle I'{,~",lïllg~\'l,'-

----- - - ~ -+-, -" -.-,,,,-- i mon-hetziJ tIlonltlchale of republlk';lll-clte
i ; I ., ci ol r;:Ï -van alle maatschlippdijkrJ 8U hlll-ehJ!.:,"

, .~ ~ I .~ ~ instdlingl'll, van alle; tfodsdiensu'n. Ja, z"If:,
108I r~ vall het denkbeeld :~ner G.odueid. ~1(,11

~ '.~o leze de v.olg-ende uittreksels uit eell\' re,j."
~ :..... reeds in 1868 doorc!h>n apostel, Oell \,~...!,,:.
a. m.!~ va.n het Nihilisme, :Michaol BakulJilJ, tu
9 13' Ó 4 Géneve, in Z\vatserl~nd, geh.oudem en ou:"-

19 ~ ~ t~dMle vo.or zichzelveu ;-
Il 2 6 (jf Broeders. ik kom u eei! nieow evanllelie ~frk" ".lt"

gen, dAt moet d()o'TdriD~ tot naar de llilei",ien <id
aarde. Dit 8van~lie gttd~t J.!"",n balve lDaatT":e-
leD, j!"een hinken op twee gedllcht.en. DC' "" \~

J I wereld moet woJ'ilen vetlli~tigd en \'''1;,''1\(1)<':0 ti Jr

ci" ai ' I eeD nieuwe. De Léugen jJioet worden vertreJeJ; ,·n
~.: i li I plll&t8maken ,"oor de wurbeid.. ~:i~,__ __ Het is ooze lendinj!"de il-fugen te ':'!'rnietilZ"~n.e~ ,·':1

I
dat te doen moeten wij bep,nn81l wet h"t all,'r~e"<:";

. .: . ~ Il a. m. ' p. m. begin. \\'elnu, bel b(';án v.a~~aldit' \"ll;:ens welké. ,jdd

"ertrek van Malmeabur!y'- ... ' ,i 6!) 2 ló wereld in I!lavernii bebbPh"rerned"rd, is GGd. \',>i ..
" Kalabas Kfaal 9 UI, 6 41, 2 50 bond ..rden jIlren a&oC'eobébberi vonk'n en pries1ers "p
il . RI'jpbeuve( -, U I' tJCl, 7 10' 3 ~ bet hart en bet gemoed ~~ menachen betd~nk)y>,ll

Aanknm~~_t<lKl'IIAifonteiD- ~ 27· 8 HJ 4 12 gei!ut yan een G<>ddie de wl!reld rej!eert., Zij heLt,.·!]
• 1 ,~ • voor bet volk ook bet :djmkbeeld uitJiédacht ~'n"'

A.... Dez~. tre~nen b~uden. AUee~,,8bl, wao neer er andt>re. werpid, WRar b~l1.G,:d md et"llwif!Jure."ln
~e~ 11]0 di~op of af W111~ 8~ppen. llIll\rtehn~ hen ZIJlst~fT~n;, die hUllne '·eTne.lrT~nde

V. :Verve~ ,lDgpu..ateen. , ,; wetten bier op aarde Diet willdn !Z"eh('OT~lmen.I"'li'
.... ,_." -- - "==f"~ ,!LJ ; God is nieu auden dAn een pt"l'8Olm"vl)'J:i!t,.llin,r~a~
HF;~ "~RANJK\'RU!ITAAT8C~ II!.lII.ILlRBLAD" iS I onbf..pt"rkte tyrannit', e~ ie uitgedAcbt'met Lel d,,..I.

een tl)decbnft dat vele I bélaD,.wek~Dde, leerzame en 1um np!len tienden des m4n8lebdomeof le '~r:"kht' , "t
amllllAnte BI ukken be~~t. Aang~~en het een .bi~ I t? Jwing"n ~ot olldec-lewinll .a" bet Té kTen id
y~l, tot De Erpr~ll!J. zoo 'lV1)ld~het u roor niet !Jende... &;h"urt nit 1Iwj:1harten h"t jl8ol,\(Jf aall uet
w~ven, en sal blJtn~n k9rt ~r geheel Zuid I bestAau van GOd, want ~Illlll!l er een Zi"Tlj~~n" d.t

I
Afrika, van noord lIluu-lauld, el1. ...~ OOtI' I:~ .. tllIt dwaze bijlleioof a.ebterliliift in uw gemood, zuil .J
.. orden geleien. Op het oo!lenbhk ut bet panrme-blml

j

' niet weten waL vrijbeid is .'•..

I zeer be~M~wekkend, ~np:eaien dM.i'i1l de Holland- De aerste leulfen is :G(Jd. De twc'{<d<lj" 1:.,:'
:~_~"""'_"_!I!II!!""''''''''''''''''''''''''''''~''''''''''''''''''';;;''''''''=-, acbe vêrtaliup: VIInbet I bekwa.me ~k Villi den heer ]':ln.it vond de fic~ie U~l un lV..gt, HIl pir· lê h...-·.,: I ALF!KP AYLWAllD:," lIe Hed4l'd":'1l1'8CbeTranll-I bt>stnur t~ ~erl.ek.;ren ~m: te v~t.t.erk.lIl-Jf\1 T";',

I ...al, toorkomt. .. De ~rt'3! wnr.~,tUItIlelleven d.oof . waarop al) zelf ~eén ath' ell\at eo dat elecln '\:': ~
'1 eenemAlltachaf.pl]n~.Gl1\n)e Vrijl!iIM~~e Borgen! ala dagOOom ~jl~n elke~ Mnval, die zou Ku,,;;en : -

en be,~t, be~!l ve be~ n1eu,w~vnn ~n '\ rlJstaat, ook ! echi"den door de d?mmel eb bevend., v"lk8m...·cs.
. I alle ~lanf?'l]ke. ben~ten Uit ~~têl, de Tr.D!vul. I ,Vnqt. mijlle vnenddl. ,mAakt d.n eó,lIll~n gT';C'"

'1 K:aapk<;l_l~Dle,DJI\mAllt:velden,e~_~pI'.: lnte~t-: slul!' uit del Z>l1l) .. nlp\'iu;!i M~ ID,.akt el! bre~ht
, nlD~~ V30r De E2F~u £1: , .......;&1. 10 het J&I\I'. ! wHtl'n, en lie máiIt b"booJl t.e zijll in ." hau.len ~~,
. AppWqlt1es til word~n! p:eOl~kt. t(!~ ksnwr,' vaD De : m~rd"rb".id. Zij, hehoort te zijn in hllnden vso Old
E.:r:pr_, BI06mfoot.em, 0, '\. S~rr-[ADV,] negeo-tienden de. llIeDlclJ.doma,wier enorme krach

I f;

wat verder op den I .
worden voorgebfagt. ' eu 18

worden verschaft!!
T. C. BOTHA.

de"~lv~r groótte bi" uitnelnéiJ4tJieid
VOOI- Veil. Vlooral "oor

. "100rd, :WELTEVR
~~ ...vK, mag met tegt als

in ' de Stéllenbossche A ti1ftell ÓII'l'

eu j kan gemakkelijk in twee
t"1 .... tJ...... verpeeld worden;

, ' .

S.B, GOI:DBBB-:
, van 6 en 8 Leggers !

. do- do.

kompleet
e':- en Druivenbaliea
Emmel'8, Trechters,

~ ..,'~,j",.hQ"" enz" enz.
extra goed

Braodewijn
goede Brabdewijnketel kóll!pleet

. Rij- en :Trekpaarden
2- en 3jarige do.

met en zonder Veulen.
, 0 Hamels .

Ooijen

a. m.
6 0,
7 2 ~). ,
8 15 ~;10!
11 ló .", i ....
p. m:. r. :; !
1 ",' H)Cl>8
245"12:W', ,

2 .

ZATURDÁG, 10 ~PRlL 199o ..

PriniAlbertweg -
Fl'M~burgweg -

Komt te .
Beaufort Weat

met' bij~onderheden van het
de is op dit :Kan.toor te . ~er-

Vendu-Adma

Boedel van wijlen
.uj\.,"' ...... , D.zn., lullen op

HET RUSSISCHE' NIHILISME.

voor de "Zuid-Afrl.kt.an
~n Volksvriend." .

- Gec. Murray.

W. Á. Joubert.
P. Teake.

- J. O. de Waal.
D. Kriel.
D. H. Viljoen.

J. L. Knobel. ,
C. J. v. d.lIIerwe, C.ID.
R. C. de Villiers.
A. VllnReenen.
W. J. Terry. :
J. J. J. van Rensburg.

- J. H. Norgarb.
P. F. Lindenherg.

- B. Keet.
J. LIe Roex, P. dn Ra.
Gee. Hodgaon.
J. KretzeD.
P. A. Luckboff.
D. P. MIlmÏ8,A.ln.
A. L. Cbiappiui.
M. C. Louw. .
De Villiers & Centlivt-ee.
D. M. Slabber. '
H. J. Morkel. ,

ie~ 19n. L. Ferrsil'A. . ,
(Riversdale) A. G. H. vau Velden.
(Aliwal N.) C. d. Cloete.

j B. Wethmar.
) C. de Greeff, D.ln.
- J 118. Bennie.

J. J. J. Mariti.
E. Meyer, N.m.

- W. A. Joubert.
A. van Velden.
J. S. HIluman.
P. J. Naudé.
H. van der Spuij.~
A. Spengler.

fT. Roos, T.m.
. D.~. A. van der Spwj.,
- C. M. Doutbwaite. .
• - Faure.

A.~. M1burgh.
K. ~e Lint.
W.'~. Zepp. '
J. S. Raubenbeimer.!
J. L. OonJ'lldie. .
L. :H. Keet.
F. RILIBOIlW.

JohlYl TheuniMen.
- 1. MIlder.

P. D. RQ8S0nw.
- G. &int'cl.e.

J. O. Stepblln.
- Sterrenbe'ït.:
B. W. V. d. Menro
J. a. Hofmep.
H.F~n.

- Geo. J3&rker.
G. de Korte.:
H. L. Net1tbling.
F, Lion Cachet.

- H. J. Wernich.
G. de Kock.
C. Bredell.
E. G. Malberbe. :i
J. F. P~ntz & Co.

- O. de Wet.
A. W LJil!.

Eerste Kwartier, 8u. 28111. namidd.sa.
Volle Maao, Oll. 4m. voormiddags. .;

Kwartier, 30. 7m. namiddage. j
70. OOm. yoormiddajr.. <

n.."'"'AP~ liu. 38m. voormidda~.
711. 33w ..voormiddags. ;.

- .,.,aal> .... Kwartier, Ou. 7m. yoormid~

den du ,Toits Koren. goed
Do. Zandhaver
Il Paardenvoer. en wat

VAI"lrcoon zal worden aangeboden:,

US zal: gegeven

Algemeeae Boedel- en Weeskámer.
11~NDKI'S\"0. ~!NDf,~llRN.

STE

PUBLIEK
~ In den Boedel van w!ijlen den beer NICOLAAa.

WOL!88EN 'MEJJER, Sr.
, ,

OP NIEUW znllen' Wil dezen Kantore tot
, op VRIJDAG, den 16den DEZER, dae
,oormiddags 10 uur, '!lENDERS wordl:m i~~e;

,: wacbt ,voor de volgen~e Aandeelen, nameliJk:
.' 20 Áandeelen iu d; Natalsche Brand8.ll8u~
nntie- f'n Trustmaatschappij te Pietermaritz-
burg. : '.
1 A.4pdeel in de Malmesburyscbe Exeeuteu~ .

kamer, opbetaald.. .
. De hoogste of een andere Tender DIet nood-
wendig te worden aangtlOOJDen.

MARY MEIJER,
W. E. MOORE,
J. :f; G. PIETERSEN,

Sec. Alg. B. en W. kame~,
Executeuren. Boedel

N. W. Mama, Sr.
Gebouw der Kamer.

Adderleyetraat" Kaapstad,
,6 A pril 1880.

I 0 I..

~I'O j;.

8 I . . .
o <1:1 ~.Iapnoq .100

. ep ut) J9lAU~

'dOO)i .~~

De Plaats
250 M
Morgen
den naam
eeD groot,
Keldet, Stal,
bouwen, bep
in yolle uragt, .....'.... ,.,n ..
Vrucbt· en
voor nog 1
goed voonien·
door. ;

. Ondergeteekende geef\ hiermede
i dat !lij gereed is om eenig getal i"I"n.l'n_

~e Qut.v:angen om te laten
t.Aliltl1U1aelloli zijne P4lals, digt bij 1'1(I.etbElrll

tatiEl· .
verdere bijwnderheden doe

DISTHICTS :KOS'rSCH~nL'
TE BLA UWV ALLEl.

BELANGHEBB:F!NDEN wordt bekeud ge-
maakt, dat de School D.V. op Maandag,a Mei e.k., weder begint. Voor het qalfjaar,

beginnende 1 Julij e.L, zijn eenige open' plaatr
IIIeD VOOI Koetleel'liD~n te besP!'6ken.

M. J, STUCKJ,
. Hoofdonderwijzer,

n ~rgrivier.
abij Piqoetberg Weg Statie

~BjERIGT.
6 Ploegen eri 2
1 Span Tu~n;
7 Ladde1'8, ~ven,

enz. i

2 Paar Kar~eu
150 Merino SChaptlD

7 Varkens .• :\
1 Kapkar op \,eron
1 Open do.
1 Extra

Ver

Boedel :vait wijlen JACOBUS
mr ....nn. iD le,en wonende te U"" ....~I'!IV~I"U.

, '

OVBRLEDEN,-T:e OlarIDoot,. op DoDd~
~ dag avond, M'~j. ·H. J. 8T~LLé, geb.
Brink. . ( .
· Bloedverwanwn en rrienden wo~eu ",iend~
)ïk uiCpnoodigd ter barer be~aDl •• BEDEN
CrATJ'ltDAG), NAM\1DDAG, ten balhijf u~. I

!
wat er m~r ten I
aangeboden. I

even worden.!OVF:RLEDEN, aah de Wonifl~ van bare
Zuater, te Hope _:I'own, mejnfvr. A. F.

». Writ, weduwe van ~wIJlen den. W.plEd. heer
B. J. BoacBB&DS, op; den 2dcn AprIl )88~, ~a

n amartvol lijden no meer da~ een )&Il!,
:Ttrouwende wij dat iij in de eeuwige 'MI8te ~

~. H. M. DB WET.

be~~nl'lenom lO ure.
1880.

A.fa1apr.

Tulbagbweg
Piket.bergweg
Hermon
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~P WOENsok<i 14 APRIL, 'EER lI'K.,
'l1 nl de Ond~rgt!}eekende publiek 'i'e~koo-I
' voor rekenilIg ,\"'an den ~6r BA.,RKND1

!Bm BUftGE~ QP dut gedeelte JCl' praat. :
• 1atldoof," ge~m~ : I
: .. MtDD8LPOST," < : ,

~ Tolgende Veit e~ Paarden, ~amelij~ :-

:350 Extra Jf~o $cha~1 ,~~d~
~ HameJsj,ya,n2 tot.3J~n ou4" ':
1WOVette Bolkej!, waaron~ Ka,... ,

van 3,eA 4;Jaren oud' I

20 Auteelbéesten
6 Jonge Osa'en '
1·Kerrie en Veblen
2 Kar. en ~~en, 2 jaren ou~
1 Hengst (~jpaard) 3 " " :
1 Do., gel~ inTuig 2 " ":
1 WILgen, C4Jnpleet
1Dogkar op Veren , ,
1. Span Jillênj Riemen en Stroppen

; 1 Span nieu",e 'Tuigen
"10 Velza.kkeli .:
;~15 ){udden Korin
'15 Do. ~g~ "
V'a~ Grave~ Pikken, Schoppen, enz.,

eDz.; ,alsmede ~et gewone á.fsortinlent
H~d., ;
'aei Vee wo dtl verzekerd in eXtta conditie

te.Sijn., .
'Lang Kreqïet, ja, zeer: lang.!

GOEDE VERVERSCHlNGEN. .
EM-dE H. VAN NOORDEN,'

, ' :Afslager.
Vendn kantoor, ,

Piqnetberg, 13 M;,rt 1880.

: MALMESBURY, ' '.

EXECUTEURSKAMER.
" -..;;..'--

In. de Insolvente BOedels van ANDRIlS GEC)RGB
, HINDRIK RU8áOUW, en JOHANN&8 Lawn.

HAJlDUI ROS80UWjbeide van G~nekl~f.
I afdeeling .Ma1~esbDry. '

Jl\E On~erg'f'teeke~?e, in lijll8 caipacitei~ala'
.1.:1. ~eenlg Curator In bovengenoewde 10'80).
...ate Boedels, nl ter plaatse " ZODtd~m," in de'
atc(eeling Malm68~ury, publiek (J""ln ..er-
koqpen op .' " .
~,;jd&gt ' 16 April .,nat.,

DI VOLGODIt '

LOSSE: GOEDEREN:
ti.

; Levende Hav~, Boerderijgeteedschap.
9 OSBen 1 Tentwagen
1:.Bnl lOpen do.
8 ,iKoeijen met Kalven 1 Kapkarj

8J ;Sohapen lOpen dd,
SPaarden 5 Ploegen!
2 :Merries,waarvan een 6 JD IIken ;

. 'met. Venlen 1 Lot Tuigen
Pluimvee, enz. ; 1 Zadel. ,
1Teni, 1 Snijmachine, 2 liaddere, Bu'], I,

Gra"en, Pikken, &tbopp8n, enz.
Eene hoeveelbeid.Rog.
Het gewoon aBIIortiment Huisraad en Keu·

k.ugereedschap, ens., enz., enz. , '
" . 'B. WETH1JAR,. '
" Seereteria.

lfalmesbury, 3 April 1880.
1. W. MOORU:£S, Jr. & 00., A,fslagen.

lj t:

RZGR 8IÏB"ZI'I"8.

High Sherlif's Office, Cape Town, '
, 5th April, 1880.

II.-Execution or"the Judgment of the Eaatem
, : Districts Con~t, the following Sale will
~.P~ce:- '

Division of Port Elizabeth.
lIACKIE, DUNN, & Co., versos WILLIAM

JOHN NE,TTLETON.
O. Saturday, tbe 10tb April, 1880, at 10

o'clock a.m., at Port, Elizabetb, Household
Furpitnre, I Piano, Pictures, Books, Kitchen
Ukipsils, Stove. etcétera. ' :

JAMES M. CROSRY. High Sherilf.

DIvision of Jqng Wllliam'8 To:wn· '
NOLAYI versus CETYWI.

On Tnesday, the 2Óth April, 188(), at Ki~g
William's Town, aftIlr the Morning Market, 14
Head of Cattle etcetera. , ,

JAME-i M., C~OSBY, High Sheriff
'I,I

, Kalltoor van den Baljuw,
, • , 5 Apr~1 1880.,

IN,Executie van Gewijsden van het Oostelijke
iDistrikts Hof, :&alde volgende Verkoo~Dg

plaats hebben, namelijk :- .
Afdeeling Port Eli%abeth.

lrIACKIE, DUNN &, Co., vs. WILLIA..M
, JOHN NETTLETON.

op Zatnrdag, dell lOden April 1880, 's
Tooriniddags om 10 nur. te Port Elis4beth,~
HD~d, 1 Piano, Sohilderijen, Boe~en, Ko,,~

, ,b,ogereedachapt 1 KagcbeJ, enzooyoort.
, JAMES M. CROSBY, Baljuw.

Afdee~K;~\V~ TO~.
NOLAYI ~erwic.s CETYWI. !

OP Dingsdag, 20: April 1880, te Kling Wil.
liami Town, na afl~p der Morgenmarkt,-14
.hk. Horen vee, euzoovoort.

, JAMES M. CROSBY, li.Ijuw.
: I,

Kennisgeviqg.
. bERT eenigen tijd is bij de~ Onder.

:seteekende komen aanloopen eeR ,Bood.
, lIterrie, !ana-van staart en manen, een

.' Jl den regterbOut, 4 @ 5 jaar oud. '
I)e; el£ena&r kan desalve terug krijfteD, mite

CMkÓateD "an adver~D betalende. I

, F. C. iL BE~TER.
a.aooksfontein. Zoutkloof, :
lhhnesbury,6 April 1880. i
;j. - _j" ..-
,1 " I.B.n'" Bezendi1l9 WIA TERKLEE1JEBRJf

~ nu 011tpakt ~oor PACKHAJf 4' 00.,
Acld8rleystraat. i

,

I.

10, APB~"

Ali
, ,~

A G Jl
Privaa~ )Logieshuis.

R,ZUJD ,
.. J

'1\,4 ARTHINUS p,.:THERON neemt bil ,l,:~"
j)'J. Je gewget.beii', aan ziJn.' n:i_· V,i'·'J.:'"
en 4,et geoord pn.bli~ in het ttlg-ep"...·Db,'k"L i

f~': te JD&keu, dat );lij ;'If'og gereed is om ht.·1Jt..:

1\..T, ) '-! _.:,' "',:,.,,,•.:,':,~',', ::!::~geBe~*~ ~!~:tdB~~~!U:~I~~..t, 0 :, oud Dorp qUen &114;' gemakken rinden in dit
, ' ,. i" _"I 1 "ruim en wel itgerigVLogieabuis, en enllen &lIe

lip' 'I.ANO· ~. S', .: H~;1' ··RM'· 'OI~ . n.•.~ .: "E::~:r~·:!::t·~n~RhS:~~~:~~~:
f, (" '", 1 ,'. Toornaamate stande in bet Dorp.
:, ' 'l .~' .,' " . Jagters leunnen '" t Paarden vooreie. ~~or.
" ::', .~ , I, :p ~'. den op eeni,,( ooget+lilc, en el' is staUing voor

i ' t ruim 20 Paarden. Rtitnigen zijn te bekomen
:'·i\, j , , ' sonder ~nig rerzuii:D, en een Passagi, ['kbr
'} ; i , ontmoet alle Treinenl.van de Kaap of :U, ,LUf'Jrt

...1.. ' .' het jjl, t West. B~oe'keT8 kUbnen dus versekerd wezen~ " I.ln. !' ."00. dat zij all~ IUI~n nnden wat nOorligis voor
" ': i hnn gemak, ifogen zeê~ billijke prijsen.

Let Op 't Adrel~: KARTlmrUS P.
THERON, ;Priva~t Logiesh~ Kerk.
straat, 'hl~h, ~nóver h,t Pakhuis
vu de hee~.Q geb.~era ~ERTIJN

Gouvernante,
W ORIJT: gev~d eeue betrekking als

Goti.vernan~ bij eeue fatsoenlijko,
góc{sdienstige 'familia' buiten de stad, Er ;tal

meer op eeue' vriendt!lijke behandeling .Ja .. op
boog salaris gelet wc!li'den. De applicallt€ hl!
grondig onderwijs ge!'en ill hes Ell,.;elsch. Ii01_
landsch, Mn.ziek en: Handwerken, en kan Je
beste getuigsêbr-iftt,ui toonen. Men aJres5"re
rioh onder de letters ~,M, Kantoor van dit blad.

I MALMESBURY

IEfECUTE,URSKAMER
I ,

A !A.NZO'F.T(EN,'vilrgezel~ van Get~igschrif.
~ teu, ........i· de 'betrekking "faQ Secretaris

ALSMEDE, lj der Kamer, kunnen. ingezonden worden I'v"r
. ,i , . . of op den 19den April'alln it., ten Kantore der200 Bundels, 1 cwt. leder, P-atent Ovaal Stalen Heiningdraad ,-, Kamer. '

77 Rollen Ge~IVlniseerd Nótwe~k, 24 tot?2 dnim .~ijd.' ~ tot 4 :doi~maas, geschikt ealarie £300 met trije woning.
\"'001' Pluimveewerven] Stru~vogelka(n~n, ',l'uin/helnmgen',e~ ~ , Op last, van Direkteuren.

, : , . : B. WETliJMAR,,IJzerpalf~iz,n, lO, Graves,raat. ',: ~ 'Seoretaris.
, ,I • I " ; Malmesbnry, 23 M"rt 1880.

C UIA N ·10~,i SN:!~oO~in!~;!i~!t.!n,
" 'I : I ~ !.O:~l;! C'.)!:R! I I: :,:c.,

qualite it te :,k.': oen &aD,'" dei Pakhulzen van I 30, L'IJ'l{es"""I, -'I" J ut:j 23

verkocht .voor

:': ~'i

.1~
~, I

, '

82, ,.

GEORGE FINIDLAY &:,;::00.
Hebben ontt.ngen ex ,~..8trat~more :'~' "

t; . •

P .. kes No. 4 Graven, ~madt Staal e~ Gegoten Staal
Gegoten Stalen Graaf· 69 Mestvorken .
Vierkante Sohoff~IB,Ná. '!4, L~nge Stelen
IJzeren Krniwagens, Gegalval:tiseerd '
Koevoeten eli ::'plijtwigg(in • ;, '
IJzeren Wagen ASse.." 2*, 21' in 3 duim
Varkenstroggen en do. ,voor Shnis"foge)s
Aanhaal SbhroeYen voor 'braad Heining.

i",

<..

Den Heeeeu
, Waard':

chNt6. die ik
8truispijenri
Brorimachine
he' andere
'aD bftt ti .

Ik

J. FRED. P

........... a•••• ek te t1.ea .ij

IJ, ,&
I I

T
i .'

iDB
i '

. 'M. L. iBENSUSAN· ,&t' ~CO. H R UPE RTlliasteelstt·aat. . I ..• ,

DE IAAPSCHE IUtrmlIJN tAAT8CBAPPIJ! SfUK\PS_~;~~~!I:'~if. ~GW,
. . B ;:EPER It T . I . :;. No. 5", ST:' GE0':ol';STRAAT,

,J ;. • , i ' ' ;. l Teeenover de ZUld~Afrikaansche Bank .

,i ; ~ B Et:R I 'G T. Ii ; ; I' AUII Parlemeetsleden,n?E-g".& ÁPSCHE v.:OPERMIJNMAATSCHÁPPIJ ~G!ELIMITEEBD hare Jaataen 'l\tfJ<..JUFVR. P. L.,ltORKEL wenacht. hier,
. en I'lL • "., I • ' • ~ • p . ~ door beeren Purlementaleden te bengten,

, .' 10 ~Ilmaqualllnq 1.11 pacht lIa;llseuoden heb~ellde. al~ per 8dve~tt""~le In de.Zuid dat lij, wo als voorbeen, aich er op toeleggen
AJri~~ . en an~er~ uie uwsblade! ': hl'eft weg~n8 ~t't Oil! vanj?E'n vai! vtrschf'ln~nt' ,zal om hen en huune.familien van alle buiselijke

: I ,:,o~eehlte 'aallbledln~rn voor. he-t .Iaud, .bt'sloten, Zich te, onl~oel~ '~" hare kunde gemakken te, voorzien in haar welbekelld
: I ANG~RAOEITEN, thans op dip, pl~ats ~t'lrlendt'. " . .: , ,;' Prive.at Logieshuis" 48, Strandstraat. al-
! I . iD1enl!volJ{e,ns zal op de plaats;" ,KtEEROM. III de afdeehnl{ N8,mllqu~lalld, eeue waar zij ook het gerief eenor ruime Badkamer
: i i YEB.KOOPING worden gebouden.op,den 3lSTEN I?AG VAN ME~ AAN~r. zullen hebbon.

'berig.t~f: ':Er is jZloot,e moeite gellonlell om. he~ fi.S der Gellen ,le verbeteeen, ~oor welk doel
tsillg fill, iilirelh van A!IIlOra (liert'!) zijl! ingevoerd. .. • " , Distriktschool te Bethulie.

k'eleu t~~ .Bij jlezelfJe gt'legellhei~1 ZIlI i>~k eell n8ntliJ Muilezels, Os~ell ~Il Koeijen worden _":',,__

J;:~~~,l::
i

11!Lv~rkochtH'~· TWEN TYM-A'N &: CO i li~P~~Id~~~Z:~~r~v;:e;:::~~~:~c(ia~!
0
1
';'11 zijil : " ,; I den OndergetOOkende yvorden ontvangen. Sclli.I 1 I.

;tl'l\j i i eitanten moeten voorsien zijn v~n voldoe n.ie

uit'(
8liel • I" , ",: . • ~~~~s~:ft::D vë:rtr6:!tle::!ij:c::d;';':':l1~i~

n Stot'l!er ONTSCB',EPEN~ THANS. ,lt Co.mmist,ie van Examinatoren; of van eeu Certi,
! , , • ' , fikaat verkregen na afgelegd EXBmen voor eoue

ASSEN-:-W ll8'en, Sohots~p~ Ka.r en Pa.tente Kar' "; door het 0, V. S. ':Gouvernemeot daartoe
VEEREN-Wagen en Kar,,' , i benoemde Commissie j' ook moeten zij tot ne
LEDEKANTEN-Enkele en DIllbbeli, alle soorten d Protest.antsche:godsdiellst bchooren. Bellel'eus
HEININGDRAAD-Gegalyaniseerd, Epkel en Gevlochten , il de Schoolgeldeh, die ~nren~e de laai ste (wee

Do. Besst'nber -Staal eD.Getemperd IJzer:: I jaren p. m. £10 per maand hehl)pn bedrageo,
SPIJKERS-Patente, Geaneden' enz. . '. ,:, , " is er IillD de betrekking verbou(1t'n een Gan Hr.
, :1, • Gal n~~Ui~salaris vn.. £ 150 's joam, a..lsmedclid
POMPEN-Warner's Colonial, .LJzeren Force, Galvaniseerde: Dnepoot en • vrii-gebrnik van de :Gonveroemeuts ODJer-

vanische Wijn ~., . i ,wijzel'6woning. ,,~
STOOMKETELS, STEMMACnINES, ZA ,GBANKEN ; ': I Applikanten gelieveIl te melden, wannet'!" zij
Nye's Koffijmolens, VleeschmoleI1s, Lijno.lie, Verfwaren, Stopver,fi~Hsrpuis, gel'eed ~,ullen Zijll de betrokkinK te aa'"'[ll\ ..den.
• Kopérrood, Schroeven, Stulrvatschri,leven, BOll.tjes, enz.,jenz.i.enz. ,,' Jp,HANliES G. OLlVIEIi., ....

,; :' : ~ . Voorzitt4r ~er Schoolcommissie. #1'1GEGALVANIZEERD IJZEl1,:'~ Bethulie, 15 Mamt 1880.

Braby's, Mo:ewood's eJl Krot>nmerk, alle, lengten ; Al\TTH' '<'M~D'E WITT
EEN GROOTE :VOOR~AA D VAN 1.., ., ' .~ ,

ARCHITECT &\CONTRAC'tOR,

BIEDT zich aan tot het maken van
, Plans en' Teekeiiingen voor' Kerken,DER Openbare G;ebouwen, fVillaa, Cottages, enz.,

en neemt ~vêns de~ opbouw daarvan op
" zich.

M,

hun ui
go-d droo~
dezen' ha~del
iu staat qm te

GOEDE'
zij pok v,bo~n
stel t aan hun
"cc·e.elt ~ord '
" <" 'Eell !{roo ' '
altijd voorhau

Ht'! Pub,'

Ii&' 'i
" ltd Publiek valI de rad ell de' Bu.ittll Distri kre
nue Gebouwen aanmerkel ver~rool Ihebbell tol belt-re
voorraad, welken zij ~er , ku.uieu a8'lberel.·II,daar all«
l{en1!1aktzijn, gesehik i v . dit klimaat.' !Je t'ï~l"l1tars,
re veu he bbeude, en kuuum e koonels o~ de EOg"c)sclrt'MM
knopt'I':- i""
EUBELS te...··~11 :r:crl,w"., "LAGE! PHIJZEN. IJ· i

<""" "IVOOB. KONTANT E~O le vdkooJl('!I, .lt,'11I elk .
' lanten hel volle voorded v II ,kleiIIc \\ iust eu t e ~l!Vl'J'1 ddH

KWADE SCHULDE

I SA co.

gemuit!;'" Meubels

De
.·kfs1raat t(aal; .........,....

, , ~ , J

Eijn Geïllnstrel,rde Ca:afog".Sfll lt! V~l >rijKen, frij8
laald Ran (fen l\ooper "u" e~" of I ' lJ,.• J\ I ktl. :

UITA'BIc..
Brandassurantie MJaatsc
I~.DDERLEYSTRAAT, KAAP~TAD.
i -'---- _

~ ~ . i "

DEZ~ M~t~happij, besloten zijnde de, Z~ken va.n ~are ,
mt te \;bfelden, 1.8 ~oornemens Agenten ID ,de. ;Bl.ll~,<'UU10LI

stellen, en ~l áanzoeken mwachten van al degenen, di~ genegen ZIJn i<IV'-""""lJ

Agentschap op; ziqh ut nemen. ' ,/, ' :,,' , ., , , h J. op. HERMAN,
.n."dVC"~ 1 ,Julij 1879. \\

Zee-
RUTHERE.

'TAN DI~~ :~BIL ,~
I '

LANI}EN mJ
Uit de: cl Queen of ·the Seas," van New: York,

ANSCHE VRUCHTEN' IN PO'ITENJ 2!lDOZIJN
i ' ;KISTEN.:' i. j:

A.nan8.8Sen' \ Fram bo~en ~ijer Pruikeb [:
&rzikken Aardbeijen ' Peren . ,,'
Witte Kersen Groene rruirjlen Róode KeIlsen.!
~ , Uitgezoc~te Kisten VOO1' hu~gebrui"', het bovensf.aande bevatt~ldie.j

Gedroogde, Gé$nedan Appels, v~tje~ Gecons_erveerde Appels, bli~k~ti van 3 lb.
~van 66 Ih. , KreeftejJ, 1 lb. , ':

f<it.lm,blikken van 1 lb. ' ;
'" Maizen&, pakj~s van (en t lb. ' :
~et Sn~ker gepreserveerde Ham,rri-eD, ; Spek .vbor ontbijt • 1,'.' DJo: Onderg~teek~ud! beeft bovengemelde
Qavendiah Tabak, 12s. . ." ,Lothlm en Oolawaha. begonnen en IS ~reed Koren te ontl'an-
, ''', ' " gen en te malen voor :lijue oude vrienden, de
i S1tOELEN. ' 1 Boeren en and~n' Termen 2& per zak fan

Schommelstoelen, Eiken S~, len ["voor Ee,tkamer, Florence,' eQz.j';.ebz. drie bbbels en! beh.o.rUjke bediening. Hoom
'" /_1 gereed gem'a.kt worden om te insIen op

i' TUINilfE:a.KTU~GEN., ! j iederen weekdag voor h~ die niet minder da.n
,~rown'8 StevelpolitQer ~ Watervli.ton,l en:& Gallons i ' j 10 zakkl~~ kinI ~~s zendeb, en ook degenen

b
die

B ' ed S"k tr·.. ' " e(jn aan"", eLDerehoeveelheden te gelijk rt:n·
:rooms gesn en ~JJ ers ,.' erpent9n. ! ,:: gen, zullen, indi~n mogelijk, gebolpen worden.

• I: KLOKKE~ IN GR~OT~ VE1;tSCHEIDENHE~~,\ 'I \ F. W. JOHNSON.

II~oxJsen ,White's bet1Oe~de ~erikaansCjh~; Orgels.! Durban, 16 ~~~arij l880.

i, TF KOOP VOOR DEl,LAAGSTE MARKTPRIJZENl ", I Gedrukt ~ SKUTS &:HOHlirR •. O. 1~
, '~ ; ','J Kaatee.l S I '''al Kaapatad.f, . '

I
f

KaniiOr:-71, Li>opstraat.
Wel'kplaat. :-qt Leeuwestmat.

--._--- --+-0---

D. If~ VILJO_F~~~,
Geregistreerd Land·, W.et· en OOmmissieagent

AFSLAGER EN GEZWOREN VERTALEH
BU,rn

, HOOGE GEREGTS HOF.

BR ITS TO W'N
-..-- - --'N!ElfW'E' "_m'_ '

StoeDl KorenDlolens.
,

benden wordt vriendelijk venocht hnn'ne oMera voor de 4,
het aanstaande Ssizoen zonder uitstel in te zenden aan,

, VjN DIR'BIL :& «JO. '
Eenige Agehtet. in de . "

het volgende aari de Prijslijst, 0lllangs ppgémaakt

tt WOOD," hebben in openbaren Wedstrijd de, "v...._i..,

Albion. 4 maal
OSBORNE, 73 " '

.(
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nx.
U. JOl1ES

April 20.-KI\Il d,
Y 1'8.

van J. C.

Vasto en

v ste on

u.st e Losse

en .. Losse

lI.lUl, Y..HiRB EN co.
, . P el, Vee, aste on

. P.. Piekard.

N.

1880.
d. £ 8. d.
2i- 0 0 3
G - 1 2 6
6 0 '}.1
0-101
7 - 0 2 3
a - 0 81
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Il - 1 0 6
0-014 6
o - OOl~ '0
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