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A.RA:a\: Kap~ CAllUS, ~7 Ap' , I, ,
NUB;t1N.'" Kn,pt. BAINBIIRIOGE,I M,ei. I Vl..n'Alé 1lH.' Cle.l'.Al'lliirfR'AJr>Al'1'Ïill'nllAT'.. I --'" ~q~yl'k,
OER Ni IUpt, CvXWELL,25 PI- lt: ,~14~J'ti~veqle.n ,
A){E~CAN',~Kapt, W.UT, 8 J~lIij; i I ",~~,&wPjl' Pe,"
NAAit 0:1'.;cJ'UST ,~\I(~, f,N, N~TAL I Eêp ',)f~rtu~ye);llen,

VerInkijen • -ij om' lde v. tlien (I.l(f'n, ua I' ' • ,b'ir'" Catalpa."
,,"ko"'~ van .iede re Slqfln, h, o~ 's" E ~.Ja" " Eé'l"Meh;eu,nlen,
en ren. 1" ,rit 28 dagen I,et dei Stoomt-o .. t nnar l' ,.. Catalpá;"
Natal bJlr< ~is' voort I a~t;; III: EeD lI'tlrrieveolen, ,

i ,ZAN~B 1RJ ,I i·'C1andioe." bij
" " 'Een Merrieveulen,

te Dela~ci&ba;ai,' !nhil bar-e, I: QlIlllilD~ne en _ .~ Brown Beu,"
: IMo/,.amb,qui alll~~g'rnde. ' i ~;R"';-H.'DIIm-V81:de:DI:

RetQUrkiar'jes wor 'e'l' ui ~c}rillt I. gen ver.: ~--e-
mindmj~ Prijsen. I!' I Een tfé-ng'stveulen, ai~

V V
bi,' ï Minstrel." :,

oor rucht of Passae e '(10'\ men aanaoek bij ,
de Karf,'Joren der MnalsdLar.pij,t in de A Ider ley., EeD 'Hengstveulen, uit

l I biJ' .. Minstrel."
straal. I r

. THOS. ,i E. FUl,.,LLKR, Een Benllllt_v8ulen,
_ _ s:.;~ "Prince

Direkteur Genelranl vo6r Zuid Arri~a. "\I ~rLn"r_'! Een:,lIeoga_veulen.
__ ...,;.....__ ~ __ .....L__ ~____ bij "Bobbin."

Naar Bngelan4 via Madeira.
I -

D' Kon: Msalstoomboot
[ARAB, S. R. P. CA1!ilIS,

R.~,R., G~vocrder, zal
" . aIS~bovon~('meld vertrek.

ken op DiD~ag, 27 pril, W:4 onr 's nanrid- I

dags. ! 'Passagiers geli VBn aab boord te gaan
u.n d~ Oollt~, A lftjedl Do"" niet later dan I

3 Dur 111namijldags. G~ n,ladi~'g uI ingenomen:
worden na l~ uur 's miJdag! op den dag van
T&rtre~. Voé)r vracht M pa88~e vervoege men:
sicb ten KantOre van d~ Stoompootmaatechappij:
Uuien] No. 6~. Adderleystrast; , '

, , I

N&a.r:Port lbta.l, a.aInlegg~de te Algoa-i
, ' I

b-.ai en 90st Lo,den, alleen voor het
~de~va.n P~e~,»' 'i I)E KoJ, }faallltoom'boot[. " ..Ji GERM.AN, O. D. COX_I

, , WE!.J.,· GEl'Ilq$v~rder, zal alIi
> bov~ngemeta .ertrek: ken op

Oinga4~, 2() .dezer, te 12 pur 's middaga.
P&SS&gl8r1 gelieven a4n boorp te gaan aan de
Oost kaai , Alfred Dok) niet later dan Il llal!
'II morgens. "

Voor Vracht of ...<uoaA'"'' vAio ...'..... '71Ol

ten Kantore:' van
Union; No. 32, Adder'l~vBtrlllat';

~~, I: < • ;; _ # +. _ ', '-', i

mE Onderpt,eekende, door den' heer ~iUL
J9 lb. MtBtijtGH. van Cloekl$dal, gel .. t. sal
op~hove~gem~ld~n datum per publieke ,e~iDg
te koop!unb,ed,in het yolgende Vee: - , ' .

~O ~e Ilcmtevideo BIela,' vaD á tot
6 jaren oud ! ' .

20 Geleerdé Koloniale EHb, Vsdl 2 tot

3 iO~dgel~rde Full, door den. 'boor
P.,;D.l("fBURGB geteeld op mjne -Plaata uFrilOh·
IW1A'aagp" (allen Veulens van den bercielriden
Spaanaqhlln E?elhengst " Albert.;" die voOr geen
£100 te koop il) . .
': 6 Geleerde R~rden , .
, 3 Goedge(relaeél'de B.ijpt.arden ' ,
,., Otoote Geleerde Menl'!l .:

-. 2 Geleerd.l VOI-.emel, uit de Sto'llteri j
vl\n wi~.n den heer JAil v.... DER'BYL ""
: &0 Ultgeloohte Slagt- en Tre1tOll8n,

w!laron8er zich bevinden 1 Span zwart~wi~hlg
IY;ma~ Oesec, 1 Span rood-schilder O.. n, ,

~De ~erkooping sal iltellig plaate vinden op'
bé)vengemeldeQ' datum en bet Vee tegtlnwoordig
lIi1n.

vmu~van, de:
...."!A'WUV geJli~iFpestaa.Iide uit :- ,

, ' ,

Mail-Assen
~iptis~e

, "

DE On?ergetookend~, beh~lijk gel8.6~ door
Mej. de Wednwe O. P. NIL880N, die van

woning haat veranderen, zulleo

Op Vrijdag,· ~3 April, e.k.,
ARn hare wooing te " KNOLFQNTEIN," gele·
gen aan den 'Paarden berg" in de afdeeling vsou
Malmesbury, Publiek verkoopiin, de ondervol-
gende "

Losse Goederen,
U.s' ~ ,

KELDERGERtEDSCHAP :
1 Legger.
2 Stakvat9u,
2 Kuipen,
lj Pijpen. .
1 Trap (Boven enonder). BaJie komple<it.
1 Brandewijn "etel en Koelvat,

VERDER:
Het gewone assortiment HUjs'aad, besta&npe

uit Beddep, Kasten, Tafels, 8~!en, Aardewerk,
en eindelijk Kenkengeteedscha.p en wat verder
zsl worden aangêboden.

.De Wed, O. p, NILSSON.
Malmesbury, 12 April, 1880.

J. W. JfOORREESj Jr. & Co., Afala.gera.

gelegén aan den Hoofd
van Kaapstad. "

Het HUI~, gedeertelijk:onder
bevat ruime Villtte-, Eet· ~n Onll'ol1t;.rnDl'~1'8
een tal Slaapvol'tt'6kkeh, en is 8U1lM!\IDt1!'6oo,nw,d,
zijnde de !leuren, Venstlers ellj'CAJOZIJ

solied Kajatenhout, en sedert.
kwam van den tegenwoordigen A'''...nl.....

grootendeall verbeterd n~r den smaak.
De groote ruimte, en hoogte die
zeer talrijk zijn, maken het- Huia doorgaans
koel en aaDgenaallb Ue Bllitetl,gebouwen ~ijn
uitgciJtrekt., suftiaant en g~ on4~rbouden,

Het LANDGOED dat sich 'clitltrekt van den
Hoofdweg in bet front ro"r de ':&ïenwlandsche
Laan naar achteren, is ..enleeld ip een tal van
Pereeelea. " Het Hoi.pe,ceel, iiuim 3 Aores
groot, ill 8m~kvol aa!1~legd als Bloemtnio,
Boomgaard, 'I'ennisgrond, ene. lDe rest il ver-
deeld ill verkit'slijke Bouwperéeele», eo daar
het meereedeel hunner een prachtig uitzigt
heeft op het omliggend land, zdllen zij wel ge-
wilt! zijn. , • (.

Het HUISRAAD, POROILEIN, enz.,
zullen op den zei (den d~ verko+,ht worden, en
bestaan uit het gewonel a.sso~!iment Visite-,
Eet- eu Slaapkamer benoodigheêen (alles goed
eu snffisant), waaron'Uer kp.o.nen ~noemd worden
tw 0 zeer frsaije Visitekainer Ch~'onier!l, Visite- '
kamer Stel, Eetkamerstoelen fenz, alles van
het beste, AlSOOK eeu. KLA'I&R met zeer
fraaijen klank, door BJjoA.DWOPD, en een hoe-
veelheid PORCELEIN (zeer goed) .

Niltanrlijl;; zal er zi~n .~t"tge",Une assortiment
G18s- tin Asrdewerk, K~nk:eng~edsch.ap. enz.
III den Kelder is eeu h®vcelnéj.d uitatekenden
WIJN. :,

VOORTS:
EEN KAR, PAARDEN'EN TUIGEN,

Verkooping ten Half 11 Ure v.m,
Het Eigendom zal deu dag voor de Verkooping

ter bezigtiging ~ijD.

\'erfusehi.Kt. w~r.e.~;'verKkall
De Heel ::1H. JONES & liCo., Afslagers,-- '

G. L. M.EIRING, Af.si~r.

;: SteBiln bosch i 15 April ] 880.
4e.
SI. Verkoopmg

v.... I08TBABIII

'ute eDJ.0I88 aoeclereD,
TE GROOT DRAKENSTEI~ .: 'ZULLEN

publiek ver
Zij sullen zeker
de band worden "'''''kn<\hlr,':

ltON -~

DE Ondorgëteekeude, door ziekelijke o~tsn.
.. dighedén genood&aakt sich van ,iine

~slompler;ingen t-e ontdoen, beefl; besfu~b, op

WOenSda2, .28 April aarist.,
~ubliek te doen verkoopen zijne

\'A~TK li~I,OSSE GOIW~U.EN)'
A.LS:-

" 1. Zijn welbekende iWijnplaats, genaaaid

"L UBEC"
: ' '

~leg()n als boven, beplant met circa 100,000

GRA
.....P-W"IIIlo. •• , Wijng.-.rdetoliken, 300 Limoen- en .Nártjea .

• boomen, en circa 200 andere VruoM~lJlen,
De Plaats is gelegen aan de Dwarsrivier. en is
voorzien van Overvloed van Water hit die

KOCK
tivier; dezelvê heeft tevens regt op de ge~men .
lijke Veeweide, groot circa 400 Morgen.,
: 2. Zeker Stuk Grond~, met een paar Q.ebou.
",en er op, zijnde gedeelte vsn de PlM.ta ::'

. " WELTBVREDEN " ,.., .<
groot ; circa ()o Morgen, zeer gesohik." voor
Veeweide, Deselve gren8t aan bovenátaande
PlaaUi en is mede overvloedig voorzii$ van
Water. '

JI!t_
.srrELLE------~~----~
PUBLIEKE

. ~
", LaY.de B.,~,.,, eu·;

• ' '. <

PUBLIEKE VERl\DOPING.

LOSSE GOEDEREN:

'DE HEER IAN 'A.,: A.CKi'ERMAN heeft
i . den On~e~get,~Ic •.nde _Belaat,~op .ijne

l)~Stoombeote» ~.z ..r Li " \'erlr,kliln VlIJ Plaa~ GroennVl;er,;, .,llas .rakeladl\l, te
. KBap8'ad naar; om den ~nd.ren ,.~ergat, publIek ~.e;verkooreD, ,

DinlEi.rlatl, vla Madei1!a eli le 8i~' ·0' , V.· ed ,.', 30' d
Hel-mta .n ;A'087l.Bi011'8an'e~gell.te op b p.aldr.' p I'IJ a": ezer
IU!I8cber.tijclf,;:, He'o.irksar'j ...... orden uitllt'rei~l '~, ': . "
" geil et-ne ~Hmind, rin~ ,'811 l0 percent tn!8Ch-~ t3 Extra Rij. en Trti~paar4en
En!;(elHlld en ,de Kaapk,olonie rJi Natnl. . 91> Melkk:oeijen U~n~), waa:rvan sommige~
Apn120.-BALMORALCA~TLE, Kapt. Wlili : op kal"lln~"" 1 .

cum!\.;' '8 Extra Vette, SI"g~1t i
Mei •. -Ex~ra Maalboot, DUART CASTLE, :2 Opreg~ Jonge,B.llen I

. Kapt J. DOWDY.' . 40 Extm Vette Groóte Vatfkens
Mei 4 -CONW AY CASTL~, Kapt. E. Jons, .1 Ligte WaardeJirigen i

R.NiR· 1 Kapkar op V.r~ _ :
Mei 18,-DUBLIN CASTLE, J, D. JnFBIES, lOpen Ilo. .d~.i~ : . .

RJ(..R.} 3 Paren Gebreld!!! ~tav~l Tlpgen, nleuw
.6NDERSON '" ~IURISON, Agenten. 2 Do, Aluin ",: do. do.

21\ Mudden Ake~ +nl., ens· en wat er meer
\en :verkoop zal word~ 1lallge~en,

Er zullen geen a.anke~~ GÓederenver-
. koch'll worden.
terk.. ,i.K te Hi~.e' '•• 18 .".
I . ,

P. J. BOSjrU, P.W.z., Malager .

17 Ap~ ,~88Q,

V~N-PlITk~., J(lIap8~he, p!am~l1t.
Eloi-Ward,& Jlaynt' 8, ZIJs~roppen, ~I

dllll'" '! •

met 4, 5, 6 Tall~ell
PENmet Yi~rkante en RQnde Pun

aPIKKEN~ ; PIKKE~t
. AI$lfDE BEN ttROOT~Ia

'IJleh$ren eli teeR
, Wijllga~u"'lHe~!SeD.

AZIJN;' VAN r

Gegottlll Staal

; 10 Stnkvsten, 8 Kuipen, 2 Brande~ij~ketels
{6 Halfaams), 6 Leggers, 7 Pijpen, t.:Wijn·
pomp met Leiders, Trap- en OnderbaliéfJ; Kra-
pen, IManden, Trechters, Emmers, (iraven,
pikken, enz. .-

VERDER,: 1 Paardenwagen, in goede oonditie, ;1 Span
r,t'uigen,.enJ. ' ";,
J Kist met Wagenmakersgereedsch~,~n een

Schotsche Kar. ' Jc
,~

EINDELIJK,

KLEINHANDEL,
T, '

BANK,
l~ KOe K.Onde,'wijie,' .

EEN Jo,J;lgmensch zoekt een betrekking~'
_ Ond,rwijzer. !lij jl! ill s~~ HoUandsc!b,

EngellllCh !m )Iuziek: te o~erW1J.en. .Er"'lmeer op gqede behandeling, ~an op Sala~ gele~
worllea. Adree: A. It, Kalitoor van dit bIa4., ' ---1-.--
-B"1EVA.LLEN,-oP den 16 April. van eenen

ZooD, de Echtgenoot~ van ,
~, : JAC. J. L. ROUX, JOZ.ZlI~

Paarl, 19"April 18&0, _'. "

" CO.

0'P ~e~ 17den, A.prillCh~nk ons de Heer .lea .
hef ZoontJe, "

:. ,,' P. KRIGE.
.. G. V. KRIGE, . '

!geb. AouRlWfli':
Bottel...,., Stellenbo~ch, ; , i

"""'zA.CHi EN ZALIG O.TSLAPEN in dell'
" Heere, op Heden Y~geD, ten 9 ure, ~

geliefde Moeder en Sohoou~oeder, de wed~
J.l:I, Rmr. geb. MILLE1'. iii den ouderd~
vail 82 j!'ren {'n.7 manndtn. , Dae dient ~t
ke~DiBg8\lrllg mede ~~ on~ ~i'o«lers en Zfá
ters en verdere Fllml!le en iVrlenden. i

H. lA. F. LE ROUX, I

G. J. LI ROUX, .
geb. RI'fW1: _

, Mont~. 16 April 18804 i r'
t\... 'a.Uie er/;\ ri~••e.

W·minT bij deze bek~d gemaakt, d~t bet,
den Heer "fan JevllD én dood buh&agd

h~rt, op den laten deser t<tt Zich te nemen •.~
geliefd Dochtertje, MUIA !JOBllNA ELWBITB,:
0"Oiii 1 jaar en 28 jagen. ,G. y, TROMP.

C. A. TROMP,
; geb. ,WICUlII.·

ifruerburg, 10 April 1880.

HEEFT

aanst.,

. nl V, MOLL.
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G~~p.piler, Emery Qlotb, Emery Poeder, St.opverf Poeder, SJ\~ké.tone, lom te Poleeren, II'

wijksclr en Berlijnscli Zwartsel ' :, ~ - I ' ---.f---+------;--_,_-~-
TQln' Gatfela, Hollaadscbe GaWeiII, Vleescbhakkerl, Timme~man'B! Beitels, Sohaaf-

beitel., en•. , ens, : 'i
IJzerpakhuizQu,' lO, Gravestraat. I '

"·p.lepaoq .Jád '.JOO_AU9O.Jf) 'I
o 1 0, .•. 1dÓ'l~ 1IV7 '-op JaX I
0' 91 0 !... 'op 'op '1&n1E)
0::8 I:'" . sy3qsng & .Jád 'U3.JO)l,
0: iO ~:lp.Jepuoq 00 ·'ae.uall.JGA'9H ef!'"Ua'

'(ÓQ.rBJI BP uI) J9lAJJSYt'e1'1d 'Ja
. ~dOO)J ~L1

ANTR. M. DE WITT,
, : ARCHITECT & CONTRACTOR,

'DJED'l' zich aan tot het maken van
D 'plails en Teekeningen voor Kerken,
Opien~ Gebouwen, Villas, Cottages, enz.,
• neemt tevens den op~w daa.rvan op
.ch. . .
.. Kantoor :-BaNk Chambers, St. Glorges-

'lItrsat. "
~'tlrkplaatB :-11, Leeuweetmat.

.........._---"-....:.....J_--__;._.----. ---

OE ":ZUID !FRIKtlAN" t1~
" ,TOLKS,TUIE~D."

ID'E ló!eykeninjl op' dit' bla I i8 III tie StuJ
, .£1 }6s. en ." .Je Bui.""dist,ikt .. n'£2 ~.per
j~'" VOOT¥~ beta.albu.a.J·. A,'IID .. Iken int.·elrellear
~Orddl' dn~,olie bladen p~r week IO(2ezonden.

.sir z,ij die voor het Bl&d wenschen ~
~en moeten drie m&8.nden voormt
~ia geven van hun voorneme,n.

.&.genten voor de rï Zuid-Afrikaan
1 ,en Volksvriend."

Ge~. Murray.Alice
..uwal Noord
A,'onluur. -
.Beaufort WeBi
Béth ulie
BOehof
~rite Town-
Borgel'l!dorp-
bOlesbel'g - J. L. KDobel.
béres - , ' - O. J. v. d. Merwe, O.JD.
'OOedon R. C. de Villiers.
i , A. van ReeDeD.

e, ~lviniA , W J T• . erry.
Cradock J. J. J. VIIDReD8blll8':
ClanwilliAm - J. a. Norgarh.
DurbAn P. ;F. Lindenberg.
Diaman~':elden ~. Keet.
Fr,anecb)lbek J. J. le Roex, P. dil P.I.
i'ilB8erbUrg - - Gep. HodgBon.
Goorge - J. Kreisen.
Graaff-ReiDet P. A. Luckboff.
Rlliclelberg - D. P. 'Marais, A.ln.
Humansdorp A_ L. Obiappini.
Hope T'OW'D - M. O. Louw.
Hanovet DIt Villiers & CeDtli nee.
Hopefield. - - D. M. Slabber.
KrOODstad - H: J. Morkel.
Krakeelri"fier - Ign. L.·Ferreira.
LildyllDlhh (RinJ'lldale) A. G. H. vaD Velden..
Lad, G~ (Aliwal N.) O. O. Cloete.
:lJ.umeBbury- _ J B. Wethmu.1 O. de Greeff, D.!'D.
Mjddelbdrg - Ju. BeDnie.
1I1lr'l'ftyeburg - J. J. J. Maritz.
lf~Jbui. - E.; M.yer, N.lIn.
iIladean
Montagu
:Natal -
.Namaq UAland
NuareLh
Oudtehoofn -
Pbiladelpbia

Paarl -' :

W. A:Joubert.
P. TeUe .
J. O. de·Waal.
D. Kriel.

- D. H. Viljoen.

W. A. ,Joubert.
• A; ftá Velden.
- J. S. naumaD .

P. J. Naudá.
- H. no der Spuij·l
- A. Spengler.

fT. ROO8, T.ID.
, D. J. A. van der Spuij.',

C, ~. Douthwaite. .
- Flute.

- A; J. Mlburgh.
K: de Lint.

- W. F. Ze'Pp. '
J. 8. ~nbenbeimer.;

- J. L. Conradie.
- L. H. Keet.
- F~ RJ.ouw.

Jóban Tbeunï.en.
- J.'MAder.

P. D. Roesouw.
O~Rein'ecke.
J. C. SteplaaD.
- 8t.errenbel'{l.:
H. W. v. d. Merwe"
J; H. Hofmeyr.
R. FAlran.
Geo. BArker.

- G. de Korte.~- a. 4 Neethling.
F!. LiOn Q.ehet.a. J. Wernich.
Q. d.. Kock.
0, BiedelI.

{a. 0:Málherbe.
J~F. Pentl It 00.

• £1. d~ Wet...t. W Dill.I,

uitgemaakt
voortplaut

dat het lD8/~J.I:l.c~mer
of Belt_lilil

het :ta metihAKtl1Jn

worden QVEt1lri~'Pil.~t,
niets te

heer
punten scbiet :zijri 1b:~K)Jt

nu blijkt uit het;
vE>e.n.gschrijven vau;
is m.a.ar al te r;eket,,,.dafi. de
.indien al.langzaamt ~n toch
verbreiden .is v:anl ,.bet eene

d naar andere. Voor ~n. maan-
~og w~ het insect onbelte~tt, Sicilie,
'is het er wijq. en z!jd verspr~~(1. Ver-

onclerateln4dat de Regenng het ~b alJ eeD:
beginsel in ~a.re proclamatie had pp'~.D.<?me~,
dat: de invOer van, plánten vnl:~ij Zl]i1 uit
aUe lanaen' die toen nog v~~ .~~~et
doorgingen. Dan zou ook Slo;il~~een dier
gunsQge qj.tzonderingen moe~~ .. geweest
zijn, en dan had men heden me~ ~~ulp y.an
Siciliaanaohe gewassen de Kaap~e wIJn-
gaarden van het eene einde tbt! ll~r het
andere hebben kunnen verpesten., ;DIt eene
gev,al bewUst al voldingend, qa~ .~et niet
gaat, enkel de reeks van als aa~~t be-
kend staande landen onder de V.él'pbdabepa-
ling t-e stel~n. .. : ,I' '.

Maar, zegt de heer FalTbndgei18tre~t uw
verbod dan toch niet uit buitell'~wijnBtok-

..u,•.,n,,'·, geQ om, welke alleen de phylloteJ!& kunnen
overbrengen. Doch ongelukkig is bet
gebleken, pat h~t insect ook ~der wijn-
stokken ter,egt kan. Ook o~trieót dit punt
baalt ct Buitenman" een afdoend:~rbeeld
aan. De roos is geen plant, ~aa.rop de

VrElElDldEli'lphylloxera aardt. Maar toch ",erd het,
door middel van in groud <geplante
rozen, ovê;gebragt naar Schotlat1d in het
midden np den winter, het voor de plaag
meest ongunstige aaizoen. Men mept: Ju,
dat moge too zijn, maar de Kaa~olonie is
heel wat verder van Frankrijk ~n ~hot-
lend is, eil het moet nog wOtd~n mtge-
maakt, dat de phylloxera zqlk' ~n lange
reis kan maken ea het passaat van: de .Iinie
zou kunnen overleven. Doch zie, ook op
dit punt zijn de feiten .tegen de ..eroordee-
laars der proolamatie. Eerstens" is het in
Frankl1iik gebleken, dat de phylló:xera min-
stens veertig dagen onder water m<?et gehou-
den worden om gedood te wprq$l, en tiat
het in de~ blooten grond, wa4t vroeger'
wingerd.tOkken Btonden, het leven wel
drie jaar l,ng kan voortslepe~, l(!tgeen een
v~Ilange£ tijdperk·is, dan 'vereilpbt wordt
voor de reis naar de Kaap. T.ee4ens is het
niet waarschijnlijk dat een insect, bt bestand
is i tegen' een Siciliaanschen zqmer, zou
bezwijken voor een paar daged ;onder. de
linie. Derdens is het maar al te zeker, dat
het insect wel degelijk reeds de liuie gepas-
seerd IB. ',Immet8, het is reeds sêdert lang
veilig aangeland in de A.u8tral:isc~e Kolonie
Victoria, waar het bereids het 6nderwer-p
van verscbeidene wetsverordeni~gen beeft
uitgem~kt. ' ~i

Met deze feiten voor ons, kunnjb wij niet
anders, dan de Regering te steuq:k in haar
loffelijk besluit om de proclamatje in volle
kracht te handhaven. Het. is s_ebeurlijk,
dM; er we@ra een doeltreffend: miJldel tegen
de' plaag *ordt gevonden. AIsd$!. zou het
wel onnoodig kunnen blijken,; de Kaap
langer van de rest der planteqwereld te
isoleren. Maar de proclamatie t~ gaan her-
roepen of wijzigen v66r althaq~ de laatst
aangestelde commissie over wij~rdziek-
ten rapport ,zal hebben uitgebra.gt, zou
eenigzins voorbarig zijn: \.

_.~~ -

VEE EN LOSSE GOEDEREN

"-,,,",uua •.ou en ..~u ... r;u,r-ilUlLllr;lrll
niet

tzigt op de,
gen met een:

of plán~, z.ouden .m
door bun dat genot I ontzeggen-
worden verzekerd 'Van een belang-

tak der Koloniale nijverheid. Aan
vond de ontevredenheid dier
slechts uiting bij wijze

..., ........,'uu ..t:I. brieven in de nieuwsbladen
reigem'enten, dat een beroep op
Geregt.shof zou worden gedaan,

eo,tirannitlke proclamatie, sooals:
noemden. Die bedreiging werd
w~k ten uitvoer gebragt. Het

heer Fairbridge, die een even groot
be'wQ~del)ll.. r is van nieu wigbl!(len of aardig-

I het gebied van bloembollw, tuin-.
dierkunde" "'als hij' is van oude eri

l<\lIU:&IIiWtI boeken, door wien <lestoute schoeI'
aangetrokken'. De heer Fair.

had het denkbeeld in het hoofq
, ~nige. beukenboom en in te v~
einde die prachtige Enropesche

~oort ook q,ier ~n te Jc~eek~n. N1;1
wij eims 'gehoord te bebben, dat d~

Rollandsche Regering" reeds eene po •
in die rigting. deed; m.aar dat dezelVl~
is gelukt. ,Wat daar hn aan zij w~
. niet. Mogelijk zou de heer Theal,
navorschingen,der archieven, daa\"bp

kunnen werpen. Doch, hoe he't
t van de l;>edoelde negering~.

,!erd er heslag geleg.d op d~
es en' den heer Falrbrldge
dat zij )Veldra zouden wor·
Dadelijk snelde de amatet:it

Hoog Geregtshof óm de aangekon~
vernieling te .:verhinderen. Hij le-
er eeu affidavh in, dat getuigt var
belezenheid en niet minder van schelll~

en geestigheid. 'Inderdaad herr
stuk aan de dag~n, toen er getjl:l
ui in de 'kolodiale bladen ol

kon worden verkocht zon.ddr
riep cc dat is Charlie Fairbridge!'

en zakelijk ktvam heit lijvig betoog
neder: Dat de deponent 'VIIID

af groote aaudachl heeft be-
aan questiën van dierlijke physiologie

algemeen en die van insecten·
in het bijzonder en daarover eene
heeft gelezen; dat hij: ook veel heeft
aan het nagh3n van' de geschieqe~
phylloxera.; en dat bij door dit een

W68 in s~t gesteld te zeggen,
, op wier verzo~k de Begerrng

~I'UICll,.ma."leheeft uitgevaardigd, pots1er-
;zijn, niets wetende van

waarover ~,ijhet hebben gewaagn
te praten, en de proolamatie zelve bij
eene absurditeit is; dat de phylloxem
den wijnstok aantast~ zoodat het' bé-
"k is ter wille van dat insect andere
te !Werenj-dat de' bedreigde beu-

men :komen uit Engeland, waar gmm
lox:ra ie te vinden en het iftsect gevo\-
k niet "ia.ndaar kan worden ingevoerd;

vernieling der bedoelde beukenboq-
niilt voor de veiligqeid onzer wijq-

D'Rlllll'clAnnoodzakelijk is, ell het Rof daarorp
behoort te geven dezelve niet te ver-
, maar te ovorhandigell aan den dé-
t. De verdediging v~n den kant d~r

J:U!·Qlelrlnrrwas eenigzins flaauw, slechts
. de, dat zij gemeend 'hlid
ID bet belang der koloniale

moeten uitvaalldillen, en door
affidavit van een de';kundige ge-

wordende. Daarentegen werd de ap-
...."'''I .. ~''' van den .heer Fairbridge gesteulId

eeu declaratIe van den bloemist, den
Charles Ayres. Het I~á$ dan ook ni~t

dat de applil\ant zijn wak in
, ~t het IBof last gaf ae

uk'enlb~)I,:nen nIet te vél1lielen, maar dt!
.dar.aflevering liet ~usten totdat Oe

Fálrbrldgu eell ~gu~elde aotie EOu

·CIfl'F.WAYO bield Zaturclag weder ~ptie. Hij
otttving Sir E,elYD Wood, "

DB KBIZItBP'! EUGK.t...u:.-VoIJren1! thana gemaakte
toeberei~!,en, lUIi de Keiaerin en baat:Kevolg bedeD

de Ger;:mma hlll'9 reie naar Natal "f~rtutten.
PIlmtBllAJl!J'ZBURG lijdt thana Mn ~ne epidemie

vaD mi.dAden. IDbraak, vel'jleleld van t!()OnriJen, fan
ziherwerk tot purd'D' toe, zijn et ál(D de orde vau
den 'dag. , lt ;:

ONDIB. '4UARANTAINIII.-De DeeDllicbe ecbOeDtr
RotMr, KápiteiD Haneen, un Mauritius paar Lon-
deD, met eéD vrilcht olie en rum, kwam,1AtmdllA' aan
en werd oDDlKidelijk onder '-qual'1lnWlle geplaatst,
daar de kapitein liek lag I18n koortt. :'

.DB KZUIRIN rM DB KltJtX.-De kehe:rin wooDde'
Zondagmolgen de gewone viarin, 11,., mis bij iD de
Roomecb Katholieke Kerk. Hare Má.itïfkit, die dOOT
de e&J:criatie ~inn~~trad, lai bij bel altiiM. Na afloop
der dleoet glDg I]1 te "foet terug naar 'bet gou 'eme-.
meuwHuiJ. ;.

%T.~

J. r. PE~ U do. ~
April. 19.-Wellin·gt~[), O~8en en Paarden,

nn F. J. Roux., . ~ :
H. IONaS EN 00.

.April 20.-Kaapstad,: Paarden, "n J. C.
UU l' Beyers.

nIS TlLLltlls, 'FAUKR, EN co.
April 20.-Klapmuts,: Stanic, Paarden en

Ezels, van P. A. le Roux.
April 22.-Klciu 'D~kellsfJtlin, Negotiegoe.

deren, Smeerwaren; eii.z. v~n J. H. Rossouw,
G.ln. . i

April 29.-'cbapen ~n ~lelri, Van H. Morkél.
, ~ P. J. BC,SlIA;N P. 't zn .

April. 30 -Stellen~h, i Vee en Loue
Goederen, van J A . .Aci~ermllin.

, . J.. S, MAQIS EN Ico.
April 21.-Paarl, StrnÏ8vqgelll, van P. de I

V. Moll. I
April 27.-Klein DrakenBljein, Vee en Lone

Goederen, van J. P. TJiProu. !

DE YlLLlllRs ~'FAUR. IN co.
4pril. 2~.-PaarJ~ OSsen, en Veeren, ',an-
. "J., w. HOOKa'ES JR. B1I' co.

.ApriJ'22.-Nooitgedacht" afd. Malmesbury,
Vee en Lo88e Gocdéren, van 'A. B. Kriegler.

April 23.-Knolfont"in, Paarden berg. Losse'
Goederen, van weduwe'O. NilssoD.

E. H:' v.:'NOORDEN. .
4pril 28.-Zullrfpn~jn, Piquetb8rg, Winkel-

goeideren, enz., van H. ()erstTa.
o. i.. ,(IIIRING.

Mei 4.-Klapmuts Statie, Ezels, Paarden eD
OsSen, van, P. D. M,.b~rgh.

VASTE qOEDEREN
"

. ,

1 H. JONIS EN co.
April 22.-Rond~~h, V':aste en Losse Goe-

deren, van Regter Jaoobs. !
G. H. )I0LLK!R_

April. 26.-Sim!?ns8.tad, /Vaste en Loss.
Goederen, van J. F. P~iIlips~

DB VILI,n:RSi: FAUR~ EN CO.
~pril 2i.-Laugevallei, P!IIlrl, Vee, Vaste en

Losse Goederen, VRP J~ H. li'. Piekard.
J, a, ,1tIA~I8 EN 00.

.April 28.-Groot Dr~ken8tein, Vaste en Losse.
. GOeJereD, van O. Brir\k, C.tn.

Mei 4 -Frauachboci, Vee, Vaste en Losse
Goederen, van J. H. Riiltief. .

lE

. TKI\UG.
:VaD Muldernlei
Stellenboscb -
Eeret,eri V'ler -
Kuil8rivier -
Durbsnweg -
Zoutri"fier

4A1[li(OlD~'te KMpetad
Ds. STEGMA.NN EN DE GEMEENTE

',' OUDTSHOORN. .
OUDTSHOORNheeft voordeel, g$daa.n met
den wenk~ dien het gegeven, werd door de
jongste beroering in de Ka&pst&dsche ge-
meente. Althan8 gisteren heeft het op
nienw een beróep nitgebragt, op s. Steg-
mann, en wel naar wij vernemen, met 18
stemmen tegen één. Zal Ds.' Stegmann
nu nnb' blijven te K~pstad of ~n f Men
wil dat hij de zaak in ernstig ber&ad heeft,
en aJlerwaarschijnJijkst zal ~eéngs.an, in-
dien hem geen meer bijzondere werkkring
dan hij thans heeft, wordt gegeven. Er gaat
een gerucht, dat de "EjngeIBche"partij nu zal
pogen een geheel afzonderli~k~' gemeente
te vormen en Ds.. S~gma.l1n 'ahI' haren lee-
raar te b,eroepen. Wij beveleu andermaal
aan, te treden' in eene schikking als Zatur-
dag doOI' ODS geschetst. Wij' a-c:lo~vén ,dat
Ds. Stegmann verre van ongewilltg IS om te
treden in eene beraadslaging d_over.

8HIPPINd Iin'BLLIGENOZ.

MAANSVER+NDERINGEN.

April, 17, Eerste Kwartier, 8u. 28m. namiddage.
Aptil, 2li, Volle Mw, Oil. 4m., voormiddaga.
Mei 1, Laatate Kwartier,:au. 7m. namiddAgs.
~ei 9, Nieuwe Maan, 7u~,30m. voormiddaga.
Moo 17, Eerllte Kwartier,.llu. 38m. voormiddaks.
Mei 24, Volle MllSn, 71l.•93m. voormiddajra.
Mei SI, Laatste Kwa'met, Ou. 7m. "foormiddaga,

HEEN.

_ ----_.-,0,;.. -----

I TA.BLE: B!.Y.-AB.IUVID.I •
; April 17-LarkaQ; Sw. bgtDe 229 tons. o.pt A
I H.Ojfland, from AlgQfl Bay Á pril li, to this port, in
i balIMt. C G AkerBeI'!', Illent.
I 17 -Hotbar, Dan .eh, 14c2 t<ln8, Capt Haneen, from
I Maaritilll, MlU"Cb19, to J..ondon. Cargo, oil and rum.
: PlAced in quaraDtiDe~ ~ptain being sick with fu.r.
I 17-Na&alla, S-ma'td 'lICh, 185 toni, Capt H Hum-
i e~~s, from Adelai~~ reb 20, to Falmoutb. o.rgo
· 18-Tbemia, ecb, !2 t(jna, ~pt 0 Obriateneen~ from
: Dy!er'l Ialand April 17, to tbila port. Cargo genenl
IBen.uaan It Co, lIfle4la. \' ,
· 18-Dunhld, ORasci 742 ton., CApt H H Brad-
! foot, from Natal Ar' 1; 13, EMt LOndon Aprilt4,
Aljloa &y April 1 , ~d MOMeI &y Apri116, to

· this port. Oargo gtne31. Anderaon & MurieoD,
l~tI. 5 ~i
I i8-BAlmoral Ou'tlej; ORMSt, 1,88li tonR, Capt J
: Wincht'ster, from A!jlQÁ &y Apri116, to tbie port
and London. Cargo ::geqllraL.
I 18-Namaqu, SS, U6 ~ns, Capt W Reimer,
i ~m Port Nolloth :AP,ii1 16, to tbia port. ouro
g8lleral. . ,:
i l8-Ta_, brig, 284.' ..toDt, Irom SwaDIeII, Jau 28,I te tbie porl cargo coal.;, ".

, TAB1.iE 'BAY.-S,ULBD

; 'April 16-Amor~/~ brig.
i Nolloth, in ballut. ,; I

,
i 1

IMauritiDt, "fil
17-Wilbelm

IA; :Miedbrodt, for
.17 -Star of Atri~,

I' '17-GuidiDg Stat.

, ,

Hoojlll Oranje V:rij
.tut, ie bettrjtiUJlue'lWebber -ge
.torveD in den oajte~ilOli("IUl Yijf-4o-oeg'6Dti)1
. Hj' wal iD de dagen Tao
~D en1lroD _ ....;"'·y ... ha.1 de oude tijden op-
dillc:hen. •

D. DU THOliU:8 ~IIJ.: 'faD ~ort Besufort ,
heeft uit En,relaad de finale tQeugg1llg ont, 'D1en
"faD "n pensioen .. n.£1li per ~r wegens zeer ver-
diens ....lijk g-edtag in de Ka.lferoOrlogen nn 1846-47
en 18óO~, en dat ~em tenDS een medaille rAl
worden g'8aoDden. ~ ;',

;EBN8TIG Ol'iORLUL-Het 8Qhijnt dat ongelilkkea
te Kimberley aande or~e van 4~n dag sijn. Veri&-
den week heeft een der ~plÏehtei!. van da heeren Re-
ningfield, Nimmo Irehe'ten, wiI!!r het leven "ferlo-
ren. Hij klom uit de lIDijn, ~n een, stuk Tan den
blaauwen zrood bem op. het b~fd Tiel. De onge-
lukkige leefde hierna ale~te wei,pig. minuten.

NOODLOTTlO OI'iGIU.~.-{).reeb .ier uur"Za-
tlU'dagmiddag, ie een d,,, matro~n van de G~,
t~De in het dok, in het ruim gli1'~, met het onge-
lokkig gevolg, dat bij' feeda 0'l.der het ven{)9r Daar
bet Nieuwe Someraet Ho.pitaal.~,erleed. Het lICbijnt,
dat d~. veronlEelulrta, dle i~ e~~ touw geklommeD
was, liJn houvMt be!'!ft ~emlJlt ..

ONGIILUXXIG UITJUNlIK.-In den dam van den heer
Robert~h"w tp Uit6nblg!e lrwalli~.I. Dingsdn,q h-t lijk
'fau een blanke r.and.rij~en. DIt: nllAm vsn t1.. 11011::e-
lukkige W&ll William J.rvis, d4e,gedurende de luteti
weken aterk gedrenk.n, had. .an veronderatelt dat
hij, 6f bij bet o'farateken der j:iYier moet zijl} weg-
gel\poeld l:f ,. L', zelven :"fan IwItl beeft gemBlIkt.

VAN DEN WAGIIINOJ:\vALI.Klf.;....Een dochterij.·'f!UI
den beer Roux viel ,,!',leden' :week ,an den wagen
nabij BitterwAter, met, dst g~,.,olg dat de kar, die
achter den wagen W'Ul "fut g:etnaa.kt, bIlAl over deo
I\Tm en de scbouders gl"nll. H~t lrind, .Iachte ó jaar
oud, WIlS erg bt>&eerd, doch g~lukkjll' WlIJI niets ge-
bsoken ~D bestond er !(88n gevlll't. .
. UK HI!tR MABSRT, die verled.~n week VAll zijn .reia

door' de Kolonie en de Uiamantf"ldeu ÏIO teruggekeerd,
ui vo 'r eijn verlrek !l""r de':VereeDil4'de Staten, io
de ~Iulual Hall een re6ks van !Voorlezingen houden,
te becinnen ,~p morzen ?,vond, bij welke gel~enl eid
bij ook eeu ~edicht uti .\·onr,!r',I(lt'1l rn n Jell E~rw. II.
M. Foot, Il'Ptiteltl: .r An EI1;:UlluJnnll's Grr,\\'1 nnd "
Colonist's Reply."

\\·lJl.1m DE UKKR OLOROR .SLATlón.-Door bet
overlijden vali den heer! GdO~e Slater heeft Grnbam-,
lI!.ad .dweder eeu der' veteranen vlln 1820 verloren .
Hij is nrIeden .. eek oterleden,.;n deo ouderdom nn
7~ )lI&r, seodat hij tw~f jaar ~d moet "ijn gewee8t
toen bij n811r de Ko! ....nie oYet)l~am. Hij ut jaren
naneen als lid fall AlbAnie in d.ê Wetgevende Verga-
deriug , doch liet zijn Itllm dBllr ~Iden uf nooit houren.
mj wa. ook lid TADden Gl'1lb&li1áladscbea Stedelijken
Raad. ':

LUK8cHouWINo.-Te Port klilUlbetb ie lijkecbou-
wing zeboudeo op het overec:bót, 'fan Oll\ra William8.
Zij WM half beschonken en larwijl bet regeDde ge-
komen 011&1' de woning vlRne8neilileorliojle, Sa.l'1lh Kor--
sten gllbeeteo eo bad deJe om ee" achuilplek jl'evrlla .. d.
Dele sond baar naaf de kamei~"an aekere Obna '0.1-
'fer. Tegen den mOl'jl'eD&ag Clara Ol\lver hanr op- .
zitteD e'j prat.tln, en '8:Dlorgeni' werd lIij dood te bed
gevoDden. Het verd", onde408k werd verdaagd
,OOT ICtnee~kundig gt'twgenie. :,'

l::iTRPBEN MAS8RTT, de pub)ieke lezer, blijkt de
voet6n pp heilijr gebiédl gewaag4 te heblM... Altbaoe
hij 'beeh een rerbandeting op)feste(d over deD dorren
"fiJjI'ebo<;>men daaraan ~~n n .. m ,&li" preek" gege-
ven. Die p·p·k "dde !bIJ llU\ti!t voorlezen aan de lie-
YI\ngeDtn,,, d .. , h imberleyachen tronk. Hij zoowel
ale 8ommil(e kl'tUlteo aljll e~ ,er won lerd dat de mA-
lI'islrllat zijn c:onll6nt beeft g&1J"eijlerd. Welliftt zou-
den zij e reu ,erwondard sijn. ióiliell de Kaap tAdecbe
magislr,'at weijlerde kapt. R~buck het tooneelspel
" JJrink" in dl' ~eVftn!fepls le laten op,oeren.

ITg L4DlSKrrB, NA'i'AL, b~ lAAtIt een weinig
prettig voorval met een kranktoillnige piaate. Ve post-
~I\~ WilS ran. Ne.wClUltle ~gtll!Pmen met een fleOl\Ar-
hJken krAnkzlnD1j1'e,!!,oPoeld elI,pnder toevoonil(t VIID
twee oppasaers. N ..tuqrlijlr m~sleD de Opp_1'I een
bl\ttaterking !lll&ll Jlt'bmiken ·in het uotel en even
natum-lijk li"ten ~ij d.en p"tiitnt onbewaakt op de
stoep .. De msn Wist Ilch. dieDJenjl'evoljce atilletjea te
voorzien van elln 'oor:sDljmea en een stAlen vork en
weigerde dezelve nf ta g~,en.. Gdokkig ging hij
met bet mes 1'8 op. een SlUl den muur baogende
schilderij, ZllOdat meI) hem l!PU achteren kon bfet
krijgeJ), op den Ilfond werpen eD oDtwapeDen.
• GRKWKTSTK MAn811Brr.-D~ P. E TeJ.grapÁ geert
bet 'fol!l~nde :-:-:De ol4de kon8(abel, Jamea Weir, ge-
voelde z]ch \< rIJdag l.I. erg bekiedigd. Hij stood to ...
~hen bet PostkaDtoor,en het·Bof met diepe verach-
ting te staren op bet adres van een brief. Wij 'frOE!gen
bem ~W8t.~em scheelde .. lo Soh6lan," leide bij, .. Ziet u
~t , •W!J laze,~ bet lljlr~ van 'lien brief, di"D bij OP8
o\'t'rbl\ndlgde: Mr. Thorn&!! Jon~s, Police ConstAble
Port Elizabeth." li \~.1,"at' ~ verk8erd 1" vroel{e~ -.
wij. "Is dst t iet duidalijk genoeg r" .. Verkeerd !"
riep bij. "Er is gea:oeg verkee'rd. 'j onbescboftheid !
dat is verkeerd. ZlIlk. eeD adn!e moge goed zijn 'voor
~_n konstA.!>e1 op een buitendilrp i mlllU' on:<I tnaDnen
11JU gewoon om geadrelJllllerd "" worden al. Éequire."

DK LAATSTB 8To~-Het ilCbijDt, d&t de I.tate
etor~, die :op de ooeteil.ijke k.lI4teD gewoed heeft vrij
wat richade beeft a&njP:encht. Het HollandllCbe echip
JolumtJu, Kapitein V~r, met een lading ~r nn
BataviA Dur A waterdam, . liep Uingsdag IJ. te ;Port
Eliubetb binneD en ,..ppo~rt dAt de wind o~t.&e~
tend sterk geweest wlf. Ue lading W1\8 vaet:b.~ven,
en eenige der JeileD "ven "lII'loren gegaan. Gedu-
'ende den 8UJflll bad.~e, schip !!,Onlee lijk lek glIktegen
enier atond wt'ldra Vief vOt!t ~hvee duim wUer in bet
ruim. De lading schijnt deer.lljk beacbadill'd e,p bet
%JIl noodig zijn de nicht t. ootladen, ten t!io4e de
noodige repafaties alle te brengen. Ook de .S0t4herR
erD." die in zee wrtl aflled.i'i!ven, had het zwljar te
verduren, dlulij eleehtegedee.ltelijk jrt'b&llast w'a.-
D~ wind .ging. MuDdag m~n liggen, toed een
fnBlChe bn el Olt het Oult-Noo,¥-Ooaten opetalr ..!

SpIJI.I1U)(L-De bi!er Wjllrer et'n rondre~nde
8piri~.iBtillChe .redenw~: die ~r laatet uit Engjeland
aankwam, bleld ZoDdag U9J1d in het Athetl.um
Hall een redevoering. O"fer ~.de 8~raak VIUl het
spiritisme op de aandliOht dee,publieke. Bij noemde
Wallace en C!~OU, t!n andet.n als "foorbeeld. van
~eteoeebappeliJken, lij!! aan I:W!~IIpirit.i.eme j(elodfden;
bl~d IUWude dal al~~tI he"'Pirit.Wne afdoend. be-
wIJzen "erecbaft teg~D harillerec:hend materiAlisme
eD teD gunlte Uil de ODI!~liikheid der Jliel' be-
weerde daL het .pirJti.we BOO ond is al. ds m8~8Cb-
hei~. ~lf, dal dl! Biabel er ,vol van ia, dat de ver-
dl}Dlng op den b.!11r van M~ eD Eliu slechta een
door.,den Heer gehouci~ _lIC' WUi dat.Lutber,
Swedenborg eD Weeley un liet atelael gelooideD, eD
dat hetgeen ond.r' ,j ~e gemteDlehap der Heiligen~
'ferllt8.lln werd, niete landen:;ctan spiritiame is. Dat
zoogenumde too'f~naa1'8 al de'epiritistieche verec:hijn-
lIelen hadden. DlIroDl.. kt OII~pnde hij ten z~J'Ite.
De heer Walker 18 I~ jong;'nit't ouder dan 24 jaar,
maar ia-de wlI&rde ~jDer argUmenten daargelateD-
buiten. kijf een zeer bek.w .. m."'rekdl. De rede werd
IIfgewlMeld met bet ,ling-ea Tan Bankey's liefiereD.
Vrijdag avond spreekt de heer Walker over" ds we-
reld ,oor de dagen van Adam" en Zondaiavonilonl
da " philOlOphie un hU IJ~." i

i --'.
i
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BERIG EN PER EL

De olg~nde te rammen werden "ris n
b' eerd:,

EUIWPA,
TRR' r L&G AM VlA ADI!! ,

Londen 18 April.
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~ UIPIRTI,
,KOQPMAN,

SCBIHps. I\N tr.e,.'_sslR jGI~ r,
No. 55, S~. GBO!WJl8TRAAT,

. . '
Te~noTer de Zu!id-~he Bank~

Distriktechdol t$ Bethulie..
APPLIKATlEN' voor de belrokkinjl" van

Ouderwijeer ~11 bovengenoemde School
r.ullen t-ot Muaudng, den 3~eu ~It·i ".k,,' -Ioor
den Oudergeteekeude ,,:orde!1.0nhangell, SoIF-
citanteu moeLen VOOl'1;1en')Jo vnn voldoonde
getnigscbriften van' goed aedelijk gedrag, en
voorts yan een Cer~ifikaat' I\'l\n eeue ~,kende

tslltJlIDIl'. 'll'dk Commissie van ExallJinatorell; of van een Certi·
fikaat verkregen na afgeleg4.!J(}xamen voor ecne
door bet 0 V, S. Goo"v,ernemont drua-toe
benoemde CoiÏlmissiie; ook!;;moeten zij tot de
Protestauteohe goOsdioll8t ~()t)ren. ' Beuevees
de Scboolgelden, die' gedurende de Iaatste twee
jaren p. m, £10 per maand;)1ebbell bedragen,
is er aan de betrekkitllg verbPnJen een Gon ver.
n.ments-salaris vali £ ISO 'i')80.ra, alsmedo bet

, vrije gebrnik: van de OOD;vernemen1.8 Ooder-

VELE 'Struisvogel boeren hebben zware verhesen o~at hUIllIP wijser8~oning.. ;: i ..
Vogeli sterven, terwijil bijll~ allen bezwijken ten' gectolge ,'~Il APPdhkaullnten.~Idte ..ebenttel.~ldente' wa~~:~J
, k d' I geree r. en r.tJn e re",!",ng aan"_1 '

ZIt! ten, ont.taau oor' JOHANNES;:O. OLIVIE~

.W 0'. R' VEN, I • Voorzitter der ~b~lcommi_ ..w. Bethnhe, 15 Maart 1880. ' I'

(welke schier iedere, ~~iel ~t>er ?f :min heeft, en daar~D? :~chteu de "

CK,Sder·.bth;i;;ii;tg·~u(~f"Worm)':· Olie TUL BAG H.
VOORWORIIEN ENVER8TOnIN~~ IN STR~VOG~,. I Privaat LOgi,8Shuis.
ten pligt hen, die "eleden hebben en;w... nchIJohJk DOg sutleo hJden '~oor.... erljtzeo 10 hu"
nil tem'.ken met de wooderb.re un."erk .. len duer,Qhe op Vogel. die ".Ideo,:
of T"pe Do .... sullen IIl'woonlijk ~ell?g lI'jn'.,ol~ een v~lkomeoe jfeo..&!nll ~"bd,erkeo door
. eli i.der k"aad uit Wormen oot8ta~ndt', UILte drijven, D.ze 011- beul d'_ k,.cbt OBI

, crmen, die.in bet lil(cbaam ZIjn, te il~den, en zij d()o~t ~n oet'mt ze niet all~ 'Hg, ~a.r
nni op r.iglbare wijze de gn,ondheid ".it den Vogel; ZIJ II goed loo'll'el YoGI', •• la JOfl9«
daar laatatr'i'Qewde meer bijeonder aan. Wo"',,!!!" onderhevig zijn, i. het d~ p!igt nn .:e

, efn Vo,i. in te gevED, zelfs ,oordat 'eeni,e te.keo,pn ziclL voordo~u, lredacbtllt,1&fl de In:
eene kw... 1 voor te kowen dau die te gen.·"en." Wanneer de olie eellt ili ..b.' get te,

VOiIel eeu bIotli en gl.ns, tot nog toe onbekend, en wordL bet on.~11JIt ..oor de
te leleo or te be'tUlI. ' ' ':

einde den Slrni.vogelboer een goe,l' denkbeeld 'e geven ".nneer de v:~~,11 lijden .... n
of ,,,,.Itoppi,a,, lal bij aan i.der der y'lgeode teek~neD t~rot~nd .~u.Dnen ZIelle dd .~lll~.t..1

a.,' ....r"'''., i., en dat. tenzij bij deu Vogel eru Doais _au deze Olie toedient, hi] m atle "' .. rlChIJohJk.
",rliezon ui, i' ..,

de Vogel tiek i., r.al bij Jeer ru.t,loot, dof en '1Ial)8rl!{ zl~n, en t~.elUl .ebrek hebb, n
afgflwill8eld door een veralindenden honger, dUlzeh~held, JtuklD~, do...t en geheel

omen, hardlijvigheid, Ilijmeril(en afgang, lOm, met illieine dr.. dach,,~ jWtlrmen, enz.,
ia "iet noodig er bij le voegen, dat de..voorRaau.de teekeoen snel en z.k~r 1000De.laeD,eo dal
tol den spoedigen riool! van den VOjlel, al. de zi-kte.niet: .poe~ig gekeerd wordt,. . ,
i het bevelen d.zer Olie, at. hel fe"ige veiligs en zekers ~n«,,,,iddtl, bil.deD ",'eh d-

.i8· '. . nu ha,e dellgdelij,kh,id. Zij i8,vte~ lebruikt. aet ".z;enli~k .. oo~re ullkom-
.... I1' .... reidene vl&nde belangriJk'le Struia.og.ldl.trlkl.D I~ d. Kolol1l8 j en "~III .lJe kanten

uDg-Dame rD voldoende berig ten &Ipgunde h.t ".brulk daarno ontnnllltDi Een hEer
..ao 60 ,olw ... e•• Str.ilvollel.) d.dt ons mede: "Op een dag ...erled,n .~k werd Pén

..oll:el. liek, eli " naebl8 lid ik h..m ~.n Doili8 Crotoo Ohe. Deo volreldeo morK"~
dood, Iu den loap van den d.." ."'.rd 'I'~II .n:d~r" h.aije ,VoK.1 "iek, elll'~r ~eu miJ

h.d eeu proef le nelll.!!n wet "~OCK S ANTFlELMIN fISCHE OLIB, '1I,~f Ik hem
nond eeD ..olie Doeis, Den 'ollfend," dag gaf de, VOile I te.keDen YlO w~hJ~,e Mte.'·

"erloop un weiniJle uren Wall bi j ,."ekr ..olkolll,u !Jer.teld, Ik ben zoo, lil miJn schik
, dut ik DU 'eeu 1)08w wil gevrll '.an élk mijner 1\0 8trui."olf.I • .':, ' ,; ..
• oor l'iIn VoIwIlssen VOKel ie:l eeU.pelll vol of een balf kelk.J41I ' ..0114. hetZIJ ,I.
0pllema.kt met bfooj~ruimel8 of z•.• ela; voo~ kuiken, i. de helft geD,,'~' .

"-,,.~_ ... io botlel8, b.vatt'Dd. 12 1'OLLB: J)08E!J, ,oor, ~Os. per bottel., en all~n tdtbereld door
; ; , :'

J. T. POOOCK &. CO., t, ~

HomQlopa~ehe ChemiBten en ,Drogjaten in
he~:-groot,

KORTEMARKTStt'R:AA.T,
i

NelriIU.I«~,edlereD, be.taande uit:
,I Flanels, ' G.,ztuit.
'D06IIkiDS, It~-

aalma.altl::eJlo.let'Oe'rell.y"l...u...~,'Broekeu, Ba\a\j8l,
HOedeu,

,·E'U ;8" E tL E
! ' IN ZUID:: AFAtKA·

90' en 92, LANGEK4RKTST~T, KAAPS!
1 Jó • {~ 'l

D. I ,S .A A C·8 -,& CO. ,.~,"
-_ ..~~'~1JJ"','"aan het Publi~k 'an de K~~P8tad en d~' Buiten Di8trikteo te~b.erigtell

hunne Ge~ouwell asnmerkelijk vergroot' hebben tot betere, p~~lRg ..ail
vourraad, welken r.ij getu~t' k"llOen ... nbevele~. daar alleAri~_élen un
gelDaakt zij~, geschikt vo~r dit klimaat. De t'qenaau, t'el~:~ren Ja.'~g:

gedreven. hebbende, eo kOllt.~te koepers op de Engelsche Markl ~~ilde, &11D

, le ..erkoopen:- I I: ,,';-.
E MEU~ELS tegen :nerkwa~rdig LAGE PRIJZEN. D.ared~ven .IJII
emens VOOR :KONTANT :GELD te v~rkoope~, hetwelk béii~, in Itaa!

hunne, klanten het wile voordeel ~~n kleine wiusten te geveil, daar +Ii~ieta toe-
wordt .,oor KW A DIE SeHV LDEN. l' ,:i
, assortime';t v~n ill de kolonio gemaakte ,Meubels en Stillkho~t~ Stoelen

den. i, ~~t
ubliek word t uitg~nooJig"J lot hd komen eien van hunnen voot~d en het
van de pnjzel'.

Zuid
LET OP liET ADRES:

Afrikaan.sQhe : ·Meubelu,...,.,w,"" ....
~IU'~.ktst,~aat, K

"

KAAPSTAD.
Iedere uulld Ilt:eft een lal.id er IlHnge-

insl(t'lij ks bedt!k.t met een;

PU OEGEN, !
veren Medaille is toegekend aan;'R. M. Rosa & C~. voor 'de l;M>~te cdlU;ctie Ploo-
in 1879-1880. - ;"

SOMES, enkele, dubbele, drie· .aD viervoor Ploeg~n '
ROSS & 00:8 verbeterde Zw~d8che Ploeg, twee en drie voor ':~.

PLOEGEN, in,.alle nommers :
RIYS enkele. dubbele, drie- ed viervoor Pl<?egeb , :'
voor ligten en zwaren grond , ; f

....In......'._ 1'00t' Wijngaarden, Paardeschoffels en ~beb09Ï'en altijd in v~rtáad.
~ R. II. ROBB &~Co.

tjtr&lDd.8t1ru~t, Kaapstad. ': ;,~

TeIl einde eeD Dir'8Id~
ftD den beer
~ndeD uit d.

De naam 1'aD
&tellen Kandidaat
DirektellND worden
op QINGSDAG, 30

Op 1...t rio de Ds,ektie,
S. ihDI'K~PK, Secretaris,

Kaapatad, 16 Meat; 1880. ;"
'I ,: ,

Met referie oaar bovenatáande ad ..ertenttl.',
geschiedt hierbij K~DDiege,i"g" det de beer
W, J. UN DB VIN bfboorlijlê ie geno~ineerd
voor berkieaing. :' :;

Op Iut 1'aD DireJtt;eur~,
S. J. DI K0tCK, Secretaris.'

2 A.pril 1880. ; .~:,

H.

Pil rlemeoa.sll"dell,
-'-+-- __ 't

MhJUFVR p, ~ Moai;EL wenacht bier,
door heeren Pa,'rjemen~leden te berigten.

dat zij zoo ala voorb~n, ziob er op , toeleggen
zal om' ben en hunne familieq:\'R1l alle huiselijke
gemakkeo te voorz_n in;;' haar welbekend
Privaat Logielh~ -ia, Stra,ndstraat, al-
~aa.r &ij ook het gerif een~ rurme nadkamt'r
sullen hebben. I ,:- '

Aan

"I

MARTHINUS p, TH'E~,()N neemt bij deu
de gelegen heid, ltan ;tijne vele Vrienden

en het geéord publiek in het algemeen bekend
te 'maken, dat bij nog g~~ed is om hen te
entvangen i" zijn welbeken.il Logiesbuis ,ala te
YQreD. Reizigers door of· Bezoekers 8&D ons
oud Dorp sullen alle gemakke.n vinden in dit
ruim en wel icgerigt Logi~huia, en zullen ..Ile
oplettendheid entvaegen. Oi~ f~!nis is oentrsel
gelegen in de Kerkstraat, nabij de Publieke
Ka.ntoren en Besigheden ,Wl heeft; een Van de
vooeueamate standen in het.Oorp,

Jagters kunnen met P~rden voorzien wor-
den op eeni : oogenblik, en er is stalling voor
ruim 20 Paaedeu. Rijtuigen sijn te bekomen
zonder eenig verzuim, 6n',een Pusa.gienikar
ontmoet alle "I'reinea vlln 4e Kaap of Beau'ort
West, Bezoekera k!oDnen gu. verzekerd jwm:en
dat zij alles lullen vinden" ,wat noodig ill 9OC;
bun gemak, LE-gen~r biU~¥e prijson. :

Let op 't Adres: IARTHINU$ P.
THERON, Privaat L,Ogieahuia, Kerk
straat, Tulbagh, ,tegenpver het Pa.khuiJ
vu de heereD. gebroed,rs ALBERTIJN

I :,Openb.u·e JOQ~eDs~hool
, !

TE SWELLEJiDAlL

GEVRA.AGD, voor de boveDgenoemde
Scbool, na afloop vBn de Vakantie, een

ltnlponderwijzer tegen een Salaris Vl\n £150
pêr jaar, Applilcatien me~ getnigeschri£ten te
worden ingezonden bij dsn Secretaris, don
Eerw, F. D. EDW..uJ)8, voor of op d.u 13den
Jnnij &anst.

Swellendam, 18 lbart 1~80.

SNOEK P~KELAAR,
Te Koop iD I de PUhuLen van

LONG, CORIHTI • Co_,
; 80,.Lang86lr.aai.

Jalij 23,

WANTEn, a Teaober; for tbo 2nd ClaS!!
Undenominational Publio Sohool at

Somerset West, Salary ~180 per anDum.-
Applications, with TestiU),Qnia.ls, to be seDt to
tbe Underaigned np to 15th of May, It is
expected that t~e suCOt'safll1 Applicant will be
required to open &bool on tbe 1st July.

HENRY ..\fORKEL,
Secretary.

Somerset West, 10th April, 1880,
,.

.' Gedrnkt bij SKim & Ror:auYR, :';00" Il
! Kuteel enu* KaaJ*d.
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