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V ..rtrek~t'n lij' om
8RI kom~ van iedere
..n peM In iedere 28 dagen wor,Jl de Il
str·,kt ~:iIl~Natal nasr

ZA NZ!li AJt,
te 'Del!l'goabaai. InhamJtanei Quil

, Monmbiqne a81l1t'jlgende.
Retoqrkaar,jel worden' ui.gereikt

minderue Prijsen. '.
Voor [Vracht of PasS8:t8 !lOll men

de Kautl<>ren de' MalItscQappij, in
straal. :

_1,15'

, ~·I
rOp. W.oe,dS4:iU. dezer,

N.· ·lJ~ZER, Iz~ m'd~=:wf
, bOvéDgeme1d,l~~11 P~ARDEN.l~':ren !:~~te:e~~~
, De, Paa~n z~~~' allen uit goede LOuw van 'l en zijn de aand&cbt n.u lief- \
...."' ••,,,,,,...l'" paa_~d t, ~~ William." I bebbe~s we~ .ru.tiidfla,

J. B. 'p~,EURNICH. I' w;. C. .:'fUi DaB MERWE' & co.
, .: WelliD~, 10lio". 1880.

1 J. FRED. p#'rz " co, ~
" ,

•
THOS. É. FlJ

Ui'ek" ur Ol'ner,1I1 voor

. ~'
"'~• .r f ,;:)

41,0~dra Vt~ leri.. S lape.. p4!••
ii r t.' ,"Op Woeb~dag, '17 dezer,

, ,_-z.,: AL ~V:8nge~~ getal. SCHAPEN p1tbliek~'
; :: , worden "erlqlcbt Uit de KraaJ "an den

tV3U!éU 'G:uecle.·en VOOIo beer P. R. RoUX,;PL·ZD, te STOLSENBRUG,
, I;- , : :r nabij STELLENBPSCH. ~ij zullen seker
S gevra.acrd. ) present zijn'en ni.tite voren nit de Hand worden

~, ' h,~~ __,_:___,+~_+--:- ~_~_ v.erkoC' t. '
: J. W. 1.. HOFMEYR.

Naar ~eland, via St,;HelenaeDs.II!U~l.l1Il

~ 1~:ijó.Hen";'" rr.. ,n.lw ....

(Diogsdag), 23 November, om 4
dage. Geen lading zal ing~omen
12 uur ('a mid dage) op den ~ag
Pa,Bagiel1l gelieven aan boord . te
Qo.eikaai, (Alfred Dok), Die~ later
na~lddlUt8. ':
, Voor Vraeht 'of Passage doe:men ~[]IZOElk

de' KRoitoNn van de " Uriidn "
maatscbappij No. 62; :

OffING
'i'[ '; :'

11... ·'1».. 11.. A~Dtee~vee,Op
~ans,t'.
i

L.W.V. met instructies
A1'EV' Spoo!'~egstation
Vee 'in den Insolventen, t .

O.' B. Louw

de:iZ~rt~i- e/ de
WOMen.
, bevattende 16

ZUI
1{OBINKLIJKE

1. PAARD~N:
De .Fransche Henigst tt

De 'do.. Meme tt

Een ',do. Merrie,
Een do.; Hallras
Een do. de.
Een Balms Menfie, 3 jaar

2. HORENVEE :
De Bul tt vap Tr6mp " .ll~'lI"UU:l!IjU
5 Koeijen, "pi'im,')(\ ..t ..~...,:t,
1
5
2
1

i ,!
oqd);: '; .
, ih V,~ufun en me~ oon Veul~n bij zich,
VI IL. ", '~uwn,;, i
ouq", i
oud;: "
I' "j

I '

i

TE KO
twee

m.&&ndeniI ;.

} : hier gefokt.

DE Stoombooten deser Li,.ie VBn , .
Kaaps,ad nuar ~onde7l om aoderen ----~.....;--....:..--~.;.-.-r;_~--.,..,_-_+...;.. .....--'+_-.;;;+_---..__--

Dingedaa, .ia Madei1'a en Plummith. te Sint
Helena' en .A81Jef18i01I aanl b-pealde
iU8!'cbelltijden, Relonrk ' uitaereikl
tlgeh eo>lJe"ermiodt'i'ine 'V,BD \ tusschen
Engeland en de Kaapkolonie en
, Nov. Ut-DUBLIN CA,STLF:,
Nov. 3ó.-DUNROBIN: CAST:r..III,~jD..A~'•.

. Howsos.
Extra Steamer. - DUABT CA

Dowi!t.
Dee, 14,-KINFAUNS, GAST

W INCS:&8'IER. . ,
,jNDER:50N & MORISON

_:___~_. , __--:~_i..._~_-~-_*i__-;--

. ,

OQWoensdag, 24 Nov. as.,

lB','RE',"·N.' (11Iplaat8 tlanT~jJag, 19dffi, zooals vroeger.g~erteerd),.
.. .. I... ~ . ZULLEN o~melde. PAARDEN paDliek

,: . i ; " yerkooht ~en Ult de MARKTKRllL

P' "AB"rE ZUIl te W'ELLING~Qrr· De ~aarden zijn met ..de• 4\hA Jl en 'grootste zorg m~bt Uit de beeteStoetenJen, ': 0'" in den. Bant&IQ po omstreken, r.ijn meestal
_ ... ft~n van' 6 : : hllnner gedresseerd ell pbikt voor dádetijk gebruik.

D'LA.I:M.L , . _~_ __ De onclerge~ke!idc, bekend als een der beate, T' \d ." Pa&rdenkenners, ~erzek:er,t het publiek dat.en ers m· boveogei:n~lde "&ardon olke, troep ~"er-" dél' treffen, die ·sedert de laatste Jaren ter Markt:18 'zer van £ijn gekomen.
:' ',." ; , KQMT EN ZIE"n'natDjddags 4; CHRISTIAAN'P Dti PLESSIS.

, I Paarl, iS No~. 188u.

,.... ~,w.·w." worden uit·l J. S, .A:aAIS s.cc, ~.,
&mes tat-tray te IB'WA~E;::O;-~OU~&ga~ond, 14 dezel

" , • "te WelgemeeDd, Tuieea, Kaapstad, nB,gelegen is digt ~.nD~n ~e Ec~~noote yan W. A. JOtTalBT,

DEN l~den~:dezer w~ one een:lief Doch.
. tertje g.onken.

A. BRED.ELL.
H. S, BREDELL,

geb. B,.i.U1IJll{HEIUJL
ModJe~ga.\, *:Nov. 1880,

;

I ~

T.ATR

8. Inn VetteSlllrle.1te1
'l1

I'
r~~'~"U.eauduidende de

U""""'!"',Ir1~J schroeven, enz.,
noeeeerneaen: gemiddeld I18S·.

eene mijl te ~_;_ ......t4-+-_!'":.....--..;.-~-~-- ....---.....;i-o....:..-----
.L'lI(ilve,IDll4l'lr,aao~taande,en l·

·l:el'BgnllofeQ. te Kaap-
_I~v~ ....a te bekomen

.',

.1 wordenPaarl, 18 Nov. 1880.
DEVILLIE~, F

. i

Xa.ntoor van deti Ala~m~lI8",tln'llleltulU:'Cler
·ltaápttad,i 12 lIIft1l'Amblê1'
, !

! •
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.KOl.ON:IA

Weeakamerj en

aooper'
VOOE

01., ell.,

'TE NAPIE
l

,In den Inaolveoten Boedel
NIIWMARK.

Op DiDgsdag·, den
ZULLU WuflD:lN viu:oCBT OP

DE RUIME BEZIGHIHDSG
welke sondee uitsondering

B~del8tanden in het Dorp sijn.
bit Eigendom, door. deszelfs oen,t!'Ble

is de beate-Handelstand in het
laArs, Speonh,.teura en K;api
doen, van dese gebruik: te ma
Eige~dom I16Jden aan de markt

K"iN" E-'
R~D~"MC~R

,.:

&ijn
Z.iliLau(ieu en i

uitmuntend· len .tand.!
jaar door ka.J a;en Melk! ;'~~:. !nie<-kenin, . in de Stad
. Gemel<\E~bdom kan!.' " il I~~. \lO·" de , ';te!,£24..per

als onder de aall~' ; r-: :.Ó» ,,(/rll~t betaaJ)JUáT. • ell, ... llotieei.ell.aI
ngeu I van 'het rtJt'rikt. De,'" ,I drie .oll~ bladen ",.eek l.}c14,esoodeD.
ver ' den P'.r.an Oogst i :r.;s- zij die voor he~ ~, ~en ~8 -

doe spoe!.hg aanwek: I .:f-tJauk!;n moeten dne(m.aa.nden voorwt
U'el:eJ:loe. Eigenaar;cu Bewoner, - c ~:l:3geven van hun ~J~o~emen.

W. NEETHLING. i, -.--, - iJ;:
, Agenten voor de ~!Zuid-Afrika.a.n

-r~---+-------t---_;;"~-- en Volksviiend." ~ ,
Alice G~~ Murray.'
AIi~1\1 N.)ordJ
Anlntul:lr -
,P-enhr'lrt We-u • '.
I\.·t~uli,;
'Boshof
Brit!; Town >

Bur~er8<lorp-
Colesberz •
Ccr,,!! •
:.;IlIOOon

Koord,
Broeieo; Ulsters, Pilot en a
Corduroy en andere Pakken,
groot assort ment Kleedereo, .

! Boorden, Satin .Poliah, K
Tanden Borstels, Sokken, L'CI~ar'BII

'Lren Stevel8, en Schoenen.
en 'ander ,Linnell,

~

' JnwelierswareD,
nen Dons, Goudeo
dsohoenen, Breiding.

Votken,. Beursjes, Tllbakzabrr, Fancy en andere Pijpen,
dell8 Dekens, Sprei-en, :-:jerpje
Maphine en ander naren, Zak:d
de~, Hand~rdell, H~mdknoopjes, _Vilten H :
de~ Haa kJes en OOgjes, Band, eDcZ."eIlZ.,

i ALSlIEDE:'"
~n hoeveelheid Graan, Schapin~ellen

eeDi pracbtige IJzeren Brandkast. ' ,

VERDER:
Vier Paar Broei Struisvogels.

De V6I"koopimg begint te 10 ;uur.
Lihrul 1... sl&' ~fg"ffll ,,~dél

eie. 'erk •• p Ylll "et fa8~Qecl.
G. w. STEIJTtEffi,

.Eenig Gurator.

W.A. Joubert,. '
P.~ke. '
J. C, de Waal.
D.l(riel.
IJ. ï~.Viljoen.

NIEUWE .RKT.

J. t, Knobel.
C. Ji v. d. ~f6r.e~.zn.
R. Q. .de Villiers.

, , A .• u Reeuen.
I W.·l. Terry. '

Crllulick J. J; J. VAnRen.burg.
Clanw illiarn • J. Q. Norvaz:b. ,
Durban P. ll', Lindenbe1'l!'~
J)ianllmtvpl i ' : B. teet.
Fransch boek ~ J. 1:' le Roêx, P: da P .1.
Fl'1II!6rb~ • G~ H...dg&on.
George. J.lbet&en.
Ilrll.ff-Reï:oet - P. A. Luckbotf.
Hei~elberg - D. r..Maraia, A.m,.
Humansdorp A. 'L. Cbillppinq
Ho~ TowlI- • M. Q. Louw.
Hanover pe ;ViUiers & Céntilivl'e1'.
Hopefield ~ - D, M.·Slllbber.
T\ ,."vns!Ad. • H. iJ, lIorkel. .
Krnkefllrivier lllu; .L, Ferreira.
LatlYl!Imitb(Ri ....rsdale) A.;o. R, VIlO Veld~n.
l....uwGrey (Ahwal N.) C. a. Cloete.

~, j :B. Wethmu.
!\1I1Jmeebu:ry· - 1 O. de Greefr, D.tn.
:\fiddelburg. Ja&,Beuoie. "
?lfumlysburg ol. 1,,1. Maritz,
~[068elbM;· , - E -, Meyer, N.~n.
Mllclean " p
Montagu W.'i.A. Joubert.
Natal. A. VlD Velden.
Namaqual&lId J. S. Haumau,
Nciretb - P. ~. Naudë .
Oudtaboom - 'H. ";an der Sp~j.
Philadelphia] A. S,pengler.
Paar! • f ,T. ROOS. T.ln. '

, .. D. 3. A. ~an d.6f Spurj.]
• C. Tll. OoutbW1Wte.
.. - Faure.
- A.;J. MlbUl'lfb.
- K. ,a.e LlIIt.

{
W.~. Zipp. .
K~r & Laurence.
~. S. Ranbenbeim~
J. n. Conradie.
L. a,. Keet.
F. &se<>uw.

• Jolian Theunissen,
'J. 'lader.
P. p. Rossouw. ,
G. Reinecke.
1. (iJ. Stephan,
-,8t.errenbel'll.
ILW. v. d.Merwe
J. H, ~ofmeyr.
El. ~AiI'&n. :

- Oeó Barker·," ",- . G. de Korte.,
. H. ~ Neethling.
F. Won Cachet.
H. 'J. Wemien.

• G.!le Koek.
C. Dtedell. ,

{
E. O~Malhel'be.l '
J. F. Pents & Co. '
G. de Wet. -,
A. \v Di!!.

- j
1 JE uit !de "Alice," van NiQUWJl' ....."'"'''..<0',,., .Hez:on<lfibQ"geland, bestaande uit:

'.! lOO, 5 Hark ~geerbare Maaijers
! 25, 4 do. do. do.

'.utlU",l}U1~l.JtlI met d~ laatste verbeteringen
en Wan machine van 10 ...."o...rlan
tat; ,kan: vali 50 tot 60 Bushels

uitilolm:mElD en schoonmaken .
• en Wanmachines van "

I

OP ,

26 Novemb.e~ 1880,
=i RGE,~S TEN 10 I1JtS,

Pul:iJi(lk~ol'den \'~rkooht, alsmede de volgee-
, ,l.OSSE GOl!pERE.N :.

150 S~lia~n "en Bokken I ,.
2 Open Karren ! •
. Foedrwij Gereedsohap i '
6 ~ij. e~ Trekpaarden :1
2 t'Rar Tni!;cl' ;

fluisrll,ad e-n ; : . .; ,
;.; I I •

NEQOTIEGOED$REN IN ~RTEN.
RI1!!'I'FONTEIN iis oirca: 3400 lDorgen in

uitgeS'frektheid, h~~ volop st.Rl!ldhoudend
water; is zeer gesq'tukt voor de Scha~nteelt,
en is llelege~ vijf mijlen aan de alld~ry zijde van
Ya~ieffontei[l 2tat~~ De plaats is in~onderbeid
gesc'hikt voor de StrPisvogelboer,'etij~ zijn?e er
omtrll\lt 159 morger grond aan k:ampen lOge-
sloten; !,~: t 1 '

I(~l>ers zullen MU Majesfontem: S~tie WOl'·
deo \ algelHialll, na aaukomst van den morgen.
treiu.; "~, ,"

De Ondergeteekeqde heeft va.st_ijesloten allel!
te fe~koopén. sijndë door eeu zwal ligchaams-
gest~l<:daar~ génoo~zaakt. i,

, '. . J. J. P. ROUX.
Worcester, 21 Ocf!ober 1880. :' (

:liE V~S & T~RON, AfB}arrs.

Calviuin

Geboaw der Kamer, I
No. 3 Kerkplein, ' ,

Kaapstad, 29 Oct. 1880.
Jl. A. "AGAN, Afalage~.

Hi~erdd.ue •
ltll.~hmond -
Robertsou -
Riebeek W~t
Scmeset \Vest
Stellenboech
Steynsburg -
Swelleudam
SalóRnhaM
Schietfootein
Sutherland -
Somel'll8t Oost
Tulbagh
Tarkutad -
Uitenh&lre -
Utrecht (Tramvaal)
Villiéredorp- •
Victoria West.
Wijtlberg -
Winburg -

TE KOOP.,
29 Mlrls,WI&nll 8 gedresseerd
-I Sp.a Trtkos§t!I,,-

J. G. FISCBEIl.
Bottelarij, dist. Stellenbosebt. ' KOOP

Volksblad van 2 September 18

Gebouw der Kamer,
No. 3, Kerkplein,

Kaapstad, 29 Oct. 1880. .

H. J. DEMPERS, Afalare~.

DAGBOEKEN 188 i, , '

Ko1oniaal Dagboek.]
(DOBIJIBI:~IA.) ,

BARRY, 'ARNOLD &~~O., HÉT sekerste en beste middel o~ de'

HEBB!iiN thans ter aflevering ;g~d ' Australische Luis uit te roeijed, is
Jaargang 1881 van de~e' hAl'A~,"'AD"I' t 'G'" t

publicatie, die onder meer andere e I' IX DUr van Is,.urs .;
laken inhoudt :-P08ttarieven ell Deze Mixtuur is 'door verscheidene lieden in'
In Yoerregten, Dokregten. Schaal de kolonie beproefd, en meu heeft. bevonden, dat;
geld, Eklipsen, Tabellen van Hoogwatê ..""t;;r!,',i zij bet zekerste en tevens het go~dkdopste i
roudom de Kust, eo andere Kolobiale I " -niddel aaubiedt om de Luis te ver:wijd(!ren. :
tingen, dj" ..oor mannen van zakeá onruisb. ! De Ondergeteekenden zijn benoemd tot!
Sijn. Dit Dagboék is te bekomen met 'of ' , LENIGE A(:tENTEN in eie Kolonie tJn hebben:
tusechengebonden bl",don vloeipapier. ; de, Et<.;RSTE BEZENDING 'dezer ';mixtuur,'

,\ 'welke zij nu te koop aanbieden, ontvangen.
yloeiboek en. Dagboek vereenigd voor : SERVAAS VAN. DER BIJL & Co.

1881. • ;
Deze uitj(8ve is aanmerkelijk b£.tt!l' dan

van het vorige jaar. Zij bevat tabletten
.Aanteekeningen, 'Tabel van Dagloo'~8n; eli !"

'Australische Boomluis.
C 0'. B y L~ &, .,

GEORGE8TRAAT.

Pot.,heflltrooD?
Pretorill a
Pearston
Piquetberg -

Stelienbosch, Plf,iDs~r.Lat.
~ . I r

Ir:

j')El Oudergeteekende heeft altooe voorhaa-, ' t den eene vér80heidenheid; van Klaar.
gemila;'kte Zpmer. 'el! Winttlrkleea~r~p, zoowel
voor ~aos als KleineJongens. Eeneoveeeenkomst
met eilnen bekwamen Snijder ~étl'qffen heb.
bende; kantmen <io~ in zijnen W~nkel fraaije
Stoit'e", ve~krijl!'eD: om Kleederen ' 'te laten
mak~fl. Obk kunnon Dames zih~ bij hem'
voo~i~1l v~n vele noodige artikel~ti; Verder
heefl ~ij altoos 'ee~en goeden V~~-aad van
Ijzerwaren ivoor den Landbouw el} Ambachts·
man, Vool' liuis en (enken. l '

III ier"en~gIDg met bovengenoemdë beeft hij
ook ceilen Boekbandel en allerlei Scjhr:1jfbehoef.
ten. JlerJ~r zal bij ook: met genoegen bestel.
lillgeu~ootJv~ngen vopr Boeken en andere arti-
kelen.jen al~oos trachten-de beste Stoffen tegen
Billijk¥ Prij~en !l1\ te bonden. . J,

Nlb~bWi<! ;~riKiC~.
~N GROOTE VOORBAAt) ,rAN
, j ,

GI'Ïlente- en Rloemm.den,

Portervillé -

Kaapstad, 11 Oct. 1880.

iI'A.DDERLEY8TRAAT, ..o.4II.A&,
, £so.OOO SIJIEB:r..X.G,
OKD,S •.£35,780 do.
DIRECTEli1REN :

I

'W\1. BERQ,'VoOf1,iltpr,
JOHN K l\1A-lf-WELL,' Vice Vo,\lzitf~'.

J. J. ns VILLIEHS, Jl. ,·\JU •.

C. J. M. vos,
L. WII<;NER.

i

!
I

Bovenstaande rniztu,¥T is ook verkrijgbaar
bij den heer J. O. PITON, Kasteelitraat. ,

t
MlCH.A(EL BARRY, :
B. C. v!l'f BREDA, :
D. P:KjRYNAU:W, "
P. ~IARAIS, i

VERSCHE EN·GA
-~. --

wi LSO:N
I LANDEN :troiUIT i

Een Lading , ,
:zïjlzijn tegen lagen prijs te .

~ag11zijllt~n,in de St

GELE MIELIES.:
, .

GLYNN
I

i I

.:aRANDAG~TURE~ : I, i! .
ALIWAlL NOO~W-~~UER: 1~A~DECOTl'., ~AAllL-P .. 1<'. ll~ VifLII!R.SJ II
ijEAUFORT WEST-A. Y. M.t'Hh;w. PORT ELIZABETH- uat(ï}an iAk8urSIJCO.

. OALEI)PN-C ~. N. :I'EK.ftRSJ i . RICI:IMONV-A. P. D VIL lE s~ ,
qALVIl;IA-J C TRtJ.n.R~,I !: I HIVERSDALE-G. R~ln.: i
OEHESt-W. F.;STAKPU. I ,i. ,RO'lERTSON-J. J. ~EIUN~H'J I
OOST to~OEN-T. II. VJ(~N: &i Co', l' SWELLENDAM-T. W. DA.,.Ii!'!-.i
GRAH.AiMS,TO\VN-O,..hltlll'. To)'ro Flreaud 'r TULBAGH-H, FAGA.N. i I
, Ma.ine A88~r.nce C:;ompafly. un~~NHA'; E- Ex~cutllarbk~m.r~ '[
HElj)ELBERG-4-0. P.. MAJ\[A18. VICTORIA WEST-J. B. AtJRI!T'1
lUM BE~I.EY -B. CROWDER. ' WELLINGTON - COATON& 1I>uWj.
MALHESBl1RY~S)Ul1'8, Lo:uw ,', Co. i \\'ORCESTEH-BERNARO & LA!i.t)~BERG.
JlIOSSEJl.BAAI-i-PRINOR, V!INfCBlfT & Co. .. . 'I I
l\,OZAM(81QUEr.J. A;CA.K~08., ': ' . .. .' I
l\'ssuranlle t.g.ro' Bruud op ~i1.,snort-n VIIDElgendomll1en 10 dil KJI.pkololllil. il
~~nll"e ~riizeD. P"twijfelbll,;_e ;8rc~rlfeit. f'roO!ple PlI Libérale Betalinlt vali Vorderi"l~lD.

i • A; ~ROOKE SMITH, :ijrttari8
Vmt 13 en IS. No_beT.

"RrdRppelen, per 3 be. ,": ~ 16 0 - 0 19 3
Boonen, per 8 bl. '" ... ,1 19 iJ-I 19 3
floter, per lb. :'. 'p 1 Hl- 0 2 5
Beet, Jl1!rboil . Q 0 2 - 0 0 ~t
1·:ij.n6~, psr 100 i) Il 6 - 0 12 7

aHI PING INTELLIGENOE. 11~nden',per &tuk '. ,. "0 2 9 - 0 3 6
"" i ; Groene Ui.ieni " .,0 0 2 - 0 0 2f
; '!iABLE BA.Y.-Aluuvxn; Groene Vijgen per 100 •. 0 2 2 - 0 :! 6

No, \3-V,niee, CI~1tISt, 311 to0li (Apt AF Groeoe Boonen " . Q 10 6 - 0 12 0
Bro.p" from I Eaat London Nov I), Algoll Bay Noy Groene Abrikoaen, per 100 ..: IJ) 7 0 - 0 7 ot
10, 1\f,,,...,, ~y Nov lI, to thi8 port, in ballll8t, Groene Erwten, ,IJ) 10 6 - 0 13 6
And6ls~lI c\: MurillOn, agénta: ; ; , Ganzen, per stuk ... •. 0 4 8 - 0 4 Il
14-florellC8, CRMSt" 481 tons, Ollpt. B H de Hoenders; per @tuk " ...,0 2 6 - 0 3 7

Potrop,~from tAat Loodon IL-udPort Al(rea Nov Il, Kool, pAr8tuk " .f.: (I 0 1!-.0 0 3
Algoa &y N~Y12, to thi, port. Cargo general. A.n- Kalkoenen, per Iltu~ " '0 5 6 - 0 5 6
del'l!On&; Mlln.on,&jlenta. , Kropsla,' ••• ••• (jj 0 Oi-.O 0 II~

l4-Qathe~e _M"!Ï-1l" IJcI196 tons, O~pt B Beide, Komkommers, " ,0 0 ·21- 0 0 4
from Saldalihal Bay Nov 12, to thi! port. ;Oargo, wool, f,imoeneu, per 100 '. .. ,-0 7 I) - 0 13 2
&C. }\(Dg &; $00, flII'entf. ! ' , Lemmetjes, . . . . ': 0 Ó 1 - 0 6 4
14-.e~ CRMStJ 518 toM, Ollpt J ROle, from PiMnJn, per 100 .• ~O 3, I.) - 0 6 6

~lItal ~ov 9, Eut ¥>,ndoD Nov 11; AIgoA&y Speen ....rkeaa, .• ,liJ 4 1 - 0 4 10
No, Ill"M08IIeI Bay No~ 15, to thia por&.,OIlTgO.giln8- Pompoen~ per stu " ~0 I 0 - 0 1 3
ral. Andel'8On'~ Ml,lri80ll,ascenta. :; Uiien, per 8 bl. _ A 16 0 - 1 16 0

14....,.DobLin,CllIltl!!,ORMSt, 1,856 toós,'Oapt J D Worte-Iell, per boa ... lil 0 lt- 0 0 Il
Jeffriee,t1rom ÁlI(OIl.Bai Novl2, to tbi! ~rt aDdLon- Witte Wortels, .•. : 0 0 1.- 0 0 2
don. Gil'llo; géneral. Allderaon &; MllriM!n~agente.

I()....,..A.goee,"h, frow KnYllna. .
Is..;,.ntlboral1, ach, frol,tl KDYIIl8. !.

:' 'f~~BLE BA Y.-D&PAIilT~.
Nov. t3~Yeoice, ORMst, 311 tons,·A. F BrowD,

,for Kn~na. Ollol'lfo,general. ' ;,
13- aria ieriekll, IIChr, ffl too., F FemllDdez,

for St eleDa . QargQ, !leneral. ' . '. '. ,
lii-rltlarr I ey, 1lk,'336 toM, P.' Wal.h, forGuam, .. balla8t. ) ,
13....".ifopefielll Packet, IICb, 30 ton.; G <,lereia, fór

Plltl'rllo~r. o.~o general. . :'
l3-~lon . Blantyre, &hip, 1,62-3 tone:., F Wilaon,

for Calcqtta, ln!blillllt. ( ,
1:3~eeD, eiCb,32 ton., F Gar'CÏ., ior;Saldanha

IIjIy. ~" geil.nL .
l~J~lIIma, iahip, 1,048 toM, for o.,leutta, with
U. ~ 1 .

i

Mielies.Gele WeUi'Ilgton -
WorcelJwr -
~Villowm~l'8terwijl zij geland worden.

ndsh'aal, t4~ d\.aal.stad~ , MAANSVÉRANf)!f:ruNGEN •.
November 16, Volle Maan, Itd. 53m namiddags. ,
November 25, Laatete Kwar&, !Ju. IQm_ v. m. ' J
[)eC6mber 2, Nieuwe MaaD._Ju. lOm. ,\,oormiddap.
Ilecember 8, Et'retoo Knmer, 7u. 62m. namiddag •.
December 16. VoU.. M~, 'i'u. OOm. namiddlllf"
D~ember 24, LRRt8teKwartii!r, 8u. Hm. Il&midd.ge.
Hecember 31, Nieuw .. M~j; 8a. lOm. namiddagl.

JUISTONTVANGEN DOOl'
_:; i I

De Heeren C.MoVILLET & ZOON,
~ IHotK VAN DJ:' :'

~Loop- en Lá.ngemar~~"

---;5uit~fch,Bi~r.
H~RUfERTI, St. Georgeat~~ 55, ont·I;: sobrept tba~s ex " A"8t~U'1I8 ,~'

'1'00, Kisten' Uelz8ner aier,
bestê ~wali4it, 4 doz, quarts, die hij aanbiedt
voor lOs. pe dozijn.: ' ,

AAN
WORDEN GELAN lJ

,IJzeren Wagen A8sen, 2~, 2i, ~
IJzeren Schotsche Kar Assen, 2,
Gewone IJzeren Kar AS!!eh, 1~, I'
Patente Maal Assen, alle grootten;
Veren voor Karren en Wagens, :
Dennet Veeren, in Stellen; voor
Patente Bandbuigers Il1et Boorm
Patente Naaf Boormachines .'
Patente Boorm8chin~s voor Hand
Draaibanken, gruote, voor,Vv" .
Smids BlaasbaJgen, Aanhedden,
Water Tue hons, met 'vv aterbakk
Patente DI'aagbare Sme~erijen.

GEOR.GE Fl

NMAKERS.
~DE ., ARETHUSA,"

MAlUtTPRUZJ:N.

,Van 13 t!ft i51!lo~.
_ '£. II. ~ d. 1: 8. d.

135 bil. AllrdappeleD, pr. 8 be;,O 10 0 - 1 4 6
130 lb. &t.er, per lb. .., 0 1 9 - 0 2 3

Eijereo, per 100 .. ",0 11 6 - 0 13 0
, Eenden, pelltuk ,. ',0 ~ 0 - 0 3 6

GelleD, per stuk,. ,'() 4 6 - 0 I) 0
18 vr. Haverg, pr: 100 lb. ,0 6 I -' 0 7 5

~nders, per .tuk tt 2 3 - 0 2 3
29lb. Honig, per lb. . .' 0 0 7i- 0 0 7i

Limoenen; per 100••• 0 10 0 - 0 10 9
12 be. Uijen, per ,8 bl. ••• 2 l4 0 - 2 17 0

.'
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Vertrek van
Ka&JlIIt.a4 -
Zoutrivier 'I -

Du:rbanwe~ I
K raaifonwn I

Mu:Jdersvlei i
Kla~uta t

~rne~~--
Hermon - -
Piketberg.... -

.Am.Tulbllgh .-

Oerel,,!eg - I -
fueederivier I -
Goudiniweg i -

AADk.ll Ol'Cll8W
V 1lTtnl:c/ do. :
Heit. ,lêr - I -
Heni.,_vier 004i -

Aank. MODtaguW.-
Vertrek do

Constabel-
" ~k. Ma~]eefn. -

Ver'Vek do.
A~nk. GTq6tfnt. -
'fliek do
.I' in..Albertweg
F""erburgwejl -
~k Beaufort

" ,Dit. rapt>Ort ~rd nu -\,(!prgeleaen, ""WDa de 'fel'-
pdenng urteengmg. !~ ~ •

MAANDAG, NA~WDAGZ1!fING .
In de Nemidd~itting\werd bet Rap;port 'flU! d.

gel)lultat~ Oomml8liie over bet Seboollke~en voortgMet. In een
nitpve Ifeven ,wij het 'Volledige 'feralag.

Gedurende de diJet\eeie wetd ei': door DI. S~ytler, Va.,
1.lnller enz. uitdrukkelijk ~.elen op dl\n u"loed dien
de Roomsebeu mt't bun1S.~ ecboleD bêgillneD lilt te
oefenen en werd de verRÏli!:erinjr op de m~ nadntk-
kehjke wijlt! op het b~ jredroKt den verkeerden
Invloed daarnD op de ]tl~.t",gen te ~. ~

'-I II' TII.nUG.

Vertrek Beaufi)r~ - I
;-Frserburgweg I - I

'f Prins AlbeJjtweg -II
t Grootfontein -

" A~nk lIatjesfonteÏD
Vrrtrek do. I ILConetsbel L -
AFk. Montagu~ep: I
Vl'rtrek do. I

Hexrivier Oost
Hexrivier r

Aeak. W oreester
Vertrek do. Geedmn

Gondiniweg allee.
, Breedenvier - I ..

Ceresweg - - I 1\ mVertrek Tulbaghweg - I 11:\
~ , Piketbergweg - 12 9

Hermon. 12 5.51

.'
door den ~~. de gemeente

tOt bet pn-dikanten ge)ÏaioeDfoDda toe
grond '1'&0 Art. 380, 1110 wel sonder

De' Rebellie onder
PER TELEGRAAF.

(Web.ur, Ag~ur.)
Ahwal Noor<d, ~turdAg, 13 No ••

Elf Tftmbooki8l, staet:kundlge genhgenen, uja
heden nacht rut den tronk oDtan.pt en tien V rijlW'il-
hgen VIUI Aliwal ZIJD v~b mor~n wtgeredell, !Daar
er je weinIg hoop dat zij alkgen lullen.

Hier is nog nieta bek«nd VAD den uitalaa' der
dried~he patrouille van-uit Ma_leteng.

de werkzaamlieden voor deze
De ollderlirtg' nO de PaR rl, .~.' ,

Wellington
Ladygreybrug
PSIIJ'I- -
Klapmuta -
Muldel"8vlei
Kraaifontein
Durbanweg
Zoutri vier -

Aankornet tt'
1\

-I
- I

: I
- I
- I

- I

van M088el_ d]ptinde met jrebed SCHERPE GEVEOHTElN IN; BASUTOLAND.
werdeD "oorgel~zen en goedge-,

",.
"

Aanko[ut te Stellenboech
Vertrek un do.

" Muldersvlei
Alinkoml!t te Klapmuts

TElIIUO.

Vertrek VBD Klapmuts
" Mulderllvlbl-

Aankomat te Stellenbosch-
Vertrek van I do.

II Eersteri vier -
" K uilsri vier - - I
" Durbanweg-
" Zoutrivier -

Aaukomet te KUJlIItad

5 deler te Port
dAAr eemt den
de 20 m&l\l&ak-

Stadenerivler om-
De twee &akken
De beer New.

stelde acht
zoeken, met

beroepen naar

ONZE OORLOG.
ONz1: oorlog geeft nog geen te&ken.
zijn einde t~ naderen. Inderdaad soh~J
de in de laatste dagen ontvangen
aan te duiden, dat het oorlogsvnur' eer
het toe- dan aim het sfnemen is. Tot
vorige week toe was alles ruetig in
het noordehjkste en tevens h~t 17T()Qt:!ite

distrlkt van Basutoland. timathan
lappe, bet voornaamste opperhoofd i
ngting, waS! loyaal gebleven j onze
dent, Majoor Bell, bleef Tustig en
moeid op 7jÏ)De statie Le ribe, schijn
geen hulp be~lOevende en werkelijk er
om vr~(>ndr. Men vermoedde wel,
deze lustIgheId voorbedacht WR8 en ten
had om dell ID opstand verkeerenden
sntos een Vr1hge bergpl8l\ts voor hun
en gezinnen te verschaffen. Maar
het dlstnkt fas zoo rustig, dat de
meende, vel 19 baast al hare
ID het zuide des lands te kunnen
trekken, om Iden opstand daar den kop in
drukken, Helaas! aan dien Iweten d
IS een emdb gekomen. Plo'l$eling
MaJOOT Bells statie aangetast door eene
andelijke magt, die digt bij de tweed .
man telde; drie der onzen werden n., ...",rI!ct
en al h4it daar grazend vee, omtrent
stuks, der loyale Basutos werd Q'enomEbl
En nu roept onze Resident, dat
steeds aan Let aangroeijen le en
ten,d~ heeft, de statIe geheelm te
__.iL ,

"

ZAIlILux.-De Burgherldorp Gqutte
veld la prachtig."

:-;YlNonlt.-De Synode &al Dingedag a share
._' •• " ..... m sluiten ,

, I

CALBDON, MAANDAG 15 NO,,~¥tIlIR -Per iele-
Vs Maller, van S"ellendam, I~ hier tot herder

baroepen I

DIAYANTVRLDEN -Roricbs ~ dialD&otplaa1aeor Kot-
fiefontem en Klipfontein, uJn Zllturdllg .erkoeh~ .oor
£50,000 1\1\11 eene maatecbapPIJ van 26 deelhebbere.
I TB TARXA8TAD Jlal een .ienwe c08tant worden uit-
:gege!leven iu het Hollandeeb en Engelech, ~ndet den
lnsam vsn Tarka Herald.
I IN DE VOLGKNDJ!: INSOLVBNTK BoEDBLS

'
zal

'mor~eo ten overetaan van dell Muter Tef!!"aclliring
'I!'ehoud,en worden :-Jobo Currie, eeráte ; Bareud C.
B. Loltw, derde ; Abrabam Newmar~, derde.

Em BAZAAR,verleden week in de OlaremoottH&ll
jrebonden, ten voordeeie van de ED~eleche Ker~ al-
dell1, beeft, our de Eerw. beer~BróOk8 met dank-
betuiging bekend mwt, de !!Om van ruim £3ói2 op-
gebragt. .! J .erl9l1ierliltj

DA¥ARALAND.- ¥an bier oDtvangeD brieren stel- De beer
len de taken als leer sorgwekkend \'.oor. De Ilama- hi, nu
ril! en NalJliua.s gun mft}kllnder IJl vollen ernst te e~.~lu
hJf Op den 9 Sept. wiet men te 8111111C111!,lo groot hr. de
Namaqualand, nog DIet wat 'VaD den br PIlIgrave "cardiae'
wlla IZ8worden. Van die ,:...,_.::0.-'

DJ<. KAAP8TADSCHI! VRIJWILLIG" ARTILLBlUJI: II voerde
te Port Ehsabolth feestel~k _(lPeen tiffin onthaald, I heeg
onder vooultterllCbap llan deo MayoT, die lame, met
den Oivieleu Comm~. der mansebal!pen deo
mes wn lol toobl'1lgj. De plAl'tae11lke bbideIj aeg-
!l'en d.t er tlink~r UItzieDde kerels nooit SliD IWlaDd
in eea koloDlale baven.. Slln

EKN NIKUWEAaBBT.-Op vele pl~taen wordt een
gelOt'p RRDII'"be.en ter belegjrlDg ~per lI~clale Par-I
Il'lmellt8leS8Ïe VaL Steyn8burg kriJlftln wl,l eehter eeu AAN DE
ephuternilHI\"VeD kreet. nur wordt Volgens eene door! '
OOI ontvangen c:orrHpoDdentie nUl~ iuiodn geeillCht, I ~r
dan dat het Parlement geheel &al wbiden afgeechaft I m:!



e 'SPAAR UW GELD,
~or ,~IW 'I'uigeu te Spal'ell,
I

rJ 1

~

' R is geen middel, waarmede e~~ Boer zoo I

aemakkelijk en seker geld kan sparen,
door zijn Tuigen met wat goede 'I'nigenolie ~1~.I,keliik

. saCht ~ buigzaam. mogelijk ~ bonden
.~. He olie verbindert, dat het leer brol wordt en
J' ~akt. Dikwijls worden er on~llifere olien

~bruikt, die ·zqmers a,lln de oppeftl~kte uit-
~Jpelen, ~etwel~ zeer onaangenaam 18. Het
. ~CUDm oliepollrsel zweet niet n.-r den bui.
• ten&ant uit en lakt ook niet. De olie blijlt :
langeo tijd in et leder en is eeu :volkou
goed voorbehoe4middet tegen bet barsten 'VUl<

het leer. Dese [eigenschap, gevo~g~ bij het
feit; dat lie olie bet" led- I' ondoordringbaar voor
water m.akt, is de oorzaak dat de ~l!t-schreven
Tnigenolie op de markt den grootsten afzei
vindt. Alle kooplui, die deze olie 'verkoopen,
lmnnen elke l.an, die zij t:an de hand zetten,

.. waárborgen. Zi~ geeft ~tijJ de grootste vol.
doening en velel!( prijzen baar hemelhoog. Neem
$elf de proef. .

HBT BIROEMDE VADUUK
OLIIPOLIERSEIi.

ti'" Is uitKteke~d geschikt v~r Toigen.Iiir Belet bet l*rsten van bet leder.: .
~ Boudt het leer in stand. '
tt" Belet het dpordringen van bet ~ater.
ti" Vergroot d~ dáurseamberd van bet' leder.

De Olie is ook buitengewoon goed ~eséhikt
voor bet iDsmeéren van Laarzen, Schoenen,
Buggykappen, ~áz., daar zij het hard~te leer zoo
zacht. maakt. alsa" bet nienw was.

Ook te' koop Wagenas. en Machineolie.

! SCHAD~ "Co.
Groep~ I

Kaapstad. I

,
t

j ,

in Zuid

Pdrtrettbn w~rden Vergrf~ an Ge~
k1ni'd ': .

In 'Olie- of Waterverf,
Tegenover' de Nederdnitsch Ge#pl'IIlierd"

Kerk, AdderleyBtraat, ~petad. ' .
, . ,

H_A4'\TEDS .
'STRUIS-ijROEIMAOaINE"
DE Onderge~keDdenJhebben no~voorhan.ll
_ den een kleiln aantal van de bo,engenoem
de

Beroemde Broeimaehines,
Orders voor welke tap spoedigt tclleDen in-
gesonden te worden. '

II VAN DER BYL & CO.

J.o~21TDE VfLLIERS, INOT S & SOLLICITE®,
GO ,TS TRANSLATEUR, I

J:lI' :

Agent van de Equitable Zee. en Brand·
Assura.ntie Maatschappij:

, LUiTOOR :-

Westelijke Provincie Bank Gebou~en. Paarl

~
{' • F

-~
;,,
I

------------~,- -~.------
Isaac B~r&k de Vi~liern!
Prowreur. Notdri8 Publiek, Conveyancer ll'I1

~en ~'ra1lateuT bij 't Hoog Otireguhof
Kantoor :-St. ajm-!7e' lf Kamere.

St. (horgesdrapt, Kl1 !Jf'6!.aLl.
l

~, ', '~;.

Oilde~ze:- Ben09digd
\ TOOR de ~rde Kl~e ~blieke School te
V Breederiv!er, nabij Darlingbl!nf!'.
Sala. is :' Eentt~ jaar, £11 0 Sterlii'Dg j tweede

jaar, £135 sterliqg, met vrije woui,ng, ingerigt
om boarders op ~ uesaen. . .

Applicaties 'vdor~ bovengenoemde betrekklng
wordeD u.itgen~igd. en moeten, vergezeld vaD
gOede GetuigscbPft.eo, worden ing~~ntleu aan
den Ondergetee~eDde vóór- of op; den lSTIIf
DECE~BJ!:R 4.ANST. Pe beJ:~ekking in
Jaouanj aau.~ ~ worden aanvaard ..

Gehuwcle ~l'IIOnen sullen' de voorkenr

hebben. I 'J. D. HERHOIDT,
I Station Breederivier,

29 Oct. 1880. i '
-------t--------r ..-----
Onderwijzer

i ---
DE Onderget,eekende, .

( 'fergestjld 'fan getiuill:sP~mitten
bo'foegd~eid en ~rag) voor
Tweeden Onderwijser V&ll de
der Tweede KJa+e te Tulbagb, tot
T&D dese maand~ met salaris vap
XlU!did&ten. ~ eeu . ..-.an de Pn"t;, ....... n
K.qeooot.eolpen behoorende eiq, """_LAm."
om iu bet Ned nitach en in het. ~~gen
wija .. geftD. lien de voorkeur hébbeo:

l J. M. ZABN, .
, Waam. &lcret&ris.

T1I1l.ch, 9 ~. 1880.
li
:!

JtUtoor:.

.£I6uoo 0 0

".(lOO 0 0
SK.9OO 0 0

,.

Een beer (de ..igt!" .. r un 60 vol
een mijnt'r fr •• iate voltel. z.i~k

"oud ik bem dood. In deu
voleu had 8f'n proef tp. nemen

avond eeu volle dosis. Deo
loop nn "einige arf'n "" hij
ik nu een dali. "il ,evm I&n elk
Ov-rton. 15 Julij 1880.

--~----4------4~------~~+-+-
W.uRDE HnUIf,-Ik beb t(root II
.. ge.onden hebt. een .,ijner YOi!el.

gezondheid en ,eel flinker

DIUotBUUlf.
\Vel. Ed HeHJACS; J. La ROUX;
. " .. SBB. 'V;. T.... NIDA.~~.4-
.. .. J. A. BUNgA
.. .. JACS. J. MINNAA
.. tt e P. R. D& VILLE.
" ti 'F: J..HUGO. J.&D.
n "P. C.'LJIROUX..

tt: O. T, DB V:iLlJI~
I" "P. R. RETIEF.

, De Ban·k geeft Rnten op V.ste
t.rief te word~u vernomen ten

De Directearen ver~.deÏ',;n M••
derlJags mOflleDs te.. 10 ure om
voor lJiIconto te be.IiI8eD.

AOD'!'. ~T.D : ;:, f

Cape CO"'l'ol&1 II
. J. J. F. LI ROU

Bl"elÏd] WelEd. Hoeren e, J.
: R. ,l\l&lqlt.~d.

J•
Pharmaceutische en

No.

No.

OX AND ..
SO~

J-. Ri'. , . ;

NEEMT de vrijheid zijnen RA1'P,"",t.iiO'ArIoI
te verwittigen, 'dat hij op bo've1:ltën~~m!de'

heeft, hopende door stipte a
,mogE'n genieten.
, J, R. wenscht aller IU11[lllllOIlIIi

'spaard beeft, om dat Hotel tot een der
er gedaa!l kan worden tot vermeerdering
ten allen tijde op de meeat onl»kro~peh
nitsigt. De Bezaekell zullen he~ bij .

is, zal zeker weerkomen .:
J. R. neemt teven a de gele~nhejd I

kers dank te zeggent voor de "n,ci",.",t~,hn",

BOTEL, D'URBANWEG; dat hij
durend te mogen geni~ten, en l'Ar''Zn.~kt

__ ~_J~ ~~ __ ~ __ ~~~~-

GOE:p~
" " "tt tt "
" " tt.. " " .

" .tt

tt tt

." " "
" " tt

Directeuren ,~rgade.ren, '8
middaga ten 10 ure.

A.G.W.
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BURGERSDORP. 1

~i
~ I

.. (Van onzen ~,) li ' ~
Il nijtla bet eenige nieuws is dat betl-~m,lide
~iai oorlog en het komm&ndeeren.' ZooJ~~g 'de

. n,og niet verlrokken zijn, ~a~ .nren
over niets anders booren sprelt,n', Glln

I kommando en dezelfs bezwaren. lls .de
. vertrokken zijn, zal dil pl'8At z.ij~ lover
oorlog, evenals die DU is of, W18 ov4tl; soo-
van denselven als- wij reeds' beleef~: 'heb-
Men hoort in sulk een tijd allerlei!: wilde

en wonderlijk:e taal, dat onm~~lijk
waarheid kan zijn. Men is natlillr)~jk in
een tijd seer verlangend naar vertroqwbaar

en degenen die dat veJ'fIChd'tJb' be-'
publiek: vl;>Orr.ekereen welJaad;i doch

Q[enzeuw~n weg krijgt ook ae vijao'li veel,
l~:Qnnal"~, welke ltij niet. behoort te ~itten.

niet vóór er een eeke-e tUd .e~bopen
het, hem geeo voordeel meer ka4i san-

bNlnl1·en. Het ill' dus te hopen, dat ~~tenl
~bOOdzaam eo. venlt~ndig )p.h~n

gaan In het verspreiden van 'be}igten,
nvele kaffers, die de teleltrammen ~nnen
en verstaan, en dan houden tij in 04Hogs.

er eeo te1egraafatelsel nn hnd eigen~p na.
'uit sterke longen, nachtelijke ivoetbodeo en

bad, sloegen.deni rtHterl bestaaa moet en ,lat der bIaDkell(l~ver.
en ~indi.gdl!nl t~ ill spoed. , De ~~p te Isaedule .. bij

dat.~UlI be.o~~ d~I;ka.tferl te KlOg William's Towll,bekelld 24
.,.... nl"rl'.nlll.~ .. r Irrtll I uren ,óór de telegraaf er de UJ'dina van b-...+·

aD(lei'ef!lbliil!lemeot, III hemlfde .'1' ' ' ,..... ,''''!!iv,
,had nipt dil ~~:;h~t opbreken vau het ko~~ando bll,iSeko.

"OllpeiS,Ollln:id.. ,... j, ...... t""""".'.nJnm allen draDk,wUI'4 lt~nJesberg was bekend bl) de ka~ te
ue.ioelBna~ oogenblikkelijk uilde llI!tirgenldorp een ·volle week VOOrde blllóllliéb het

.plejltige onder ' ~d~ ili8ten, Dit verschatl; dus ook .een mid<t~ om
. onder A'ee~erleiom- 4é)mffenl van verkeerde informatie te-+,obrizien,

FredenkstoWIIsr eo' er voordeel uit to t.rekken, .'"
zich daarop ij Gelnkk:.ig heeft bet in het begin van

IDI'1lllJD~r8nen "aren "t d' d
met hetSelf4&' •. geregen , en ~~ e g~~

,~ w~ voorbIJ·. El.r !lIJn
mensehen van hunne plaatsen w~
. want hoewel het gras wat, lli~~oJM~n

er wat water in de dammen
'zijn er nog vele s,treken ,die
. bedeeld sijn geworden wet

meaechenkost en 8tru.&enk08t is OPRet04~rd
de paarden, die voor het I(om~ndo ,*I,temd
, want het jonge grU is nog te

zoo spoedig in sjtaát te stellen .
kllmmandQ~8r~, Tot

ll'ell>Qdle::lvoor plaatsvervangers. . De
drukken zwaar up het land,
van confederatie 1niMcJUen

nn een voort.reft'elij ke kana voor de
de kaffers gewerenverkoopep, _._" .... _~.~
; hoe meer gewereo tóij . van

helpen afnemen, hoe beter kans
geweren aan de kaJfenl te

nitwndering van de DO' m'l'dd4Blij
de burgerij tot digt bij
ongewapend. Dit komt dO(lrdllt:

......... ,.... u ontwapend bee&, niet omdat
adlWt.rtI(!lb werd, want er is nu nog plllol~_lm

voor de jagt, Ill-.r
oorlogen meer verwJCkKe.
de tergingen van. liet dutD8ltvoUd

".~IDOIUelDllllll "erd verwaarlOOld.
Irwam in cnbraik, A.·..n_

van !Iwaarden uit de mode
le1'·eDJlllell~lbtE!Dgeleden in Ea.rop&.

het wapenbesit onder de
raken bij doelmatige

'1

r/

der Burgers.
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kan waarnemen
dob kel'Elllwollt8~,moet rDQIl wel sich-

Nu meent men dat..de
dan een ja", zullen

ove~ invallen in het
lie ZUl(t .£ri~aapsche

wei~ig of niot&. kUDnen
OOI~lIl\'t8IMlllell. Zij' sullen deo

l:
e :J=~':~~:J~~0ftIIw paa, ~pr .0 un predi-

1k~~1:~~ d.D Biog n.Dil aak n.D CleD eell,o
Op,'tJaaw' ...ftdeeD~e . (.

on(l"r~~_ benoemd. Vó6r did I~ bield yroe-' .
, mij,J'eKl ~erli}k, II.. ~fIIder Riet ,,;.~
0", daar dé precbu'IL reedt 'weg WIl, ~
klagt tegen deD .kerkerud c.q te ;.
ik de klIffte te:r<lDden predibDi 0' :'
Ring nn Burgers 'orp lOD~. :

ik mij onue<!eD, eo •• heb ik ~ .
Den kerkenllui beb ik wel date '

Yerge~ea, doeh deDjredikani DOff
ik hem nooit dil h~n jl."e .. n ••

(kopy er 9&0 "oor den RiDP: "lUl
mij uit te eteken, tot hij mij de

bij mij lijn band heeft gew.igerd.
der.llelijk" _lrea kuaoeD ua-
dat ODII téjrenwoormll' ki_

goed werkt. 'Had de IlIIIIUI6nte
die prtJdilllwt aimm.er hier beroe- .'

Ilemeeote eene ItelU heeft iD de
oudeelineen en diakenen, dlUl "

d<JI~j;'." lust tot b.t bijtirálren ~oor kerken, '
bf.!Lnraorg"rs ook meer vtijmo6- : I:

de lleQleenloe te lien of te gaan om '
en dan ware bij door Gods gemeen&e

n IU"" daft "oor den WMl met woo,.. i:

K(

.(

~

. ,
.Il'·
~n ,
8tr,

te

zoo naan 11'

genomen; en
sommigen der
sprek geweest.

2. Ter herinn
Inrigting tot
slechte noorlig
school de
reeds lang in
sterk in onze
Onderwijzers,
dig, volkomen
Het werd

I

...,...'.... ,... ):>ieoaren en Broeders,
J. J. KOTH, Gz.
S. Honnn.
P. R. BoTiu.
J. H. NU',fHLIlCQ.

bekend, ia deze iemeent. "oor de "
VIi~lIini,,"r in onse kerk; mamori(l. er I"oor 'I

worden 0PlelooJ!.ea, bAd"'" bet :~ j
doch wij bieldeo het er "oor, dateent )',

IAo·",nlW1ri.j voor den dag moeit k~men, WII"t tlie

Ik ben eDI.
G. W. B. WuJlBYM.

Wolvekml, I) No". 1880.
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DE ING;EZETENEN VAN nE PAARL
VERDEDIGD.

Paatl, 11 No,., 1880.
aan 't Doel waartoe de
kwam, is 't misschien

. , dat de Normsal-
Jl! van de behoefte,' die
Afrika gevoeld is en zich

heeft geopen baard aan .
verstand en hart, gron-

voor hun ambt.
ook de Onderwijzer,

zijn beroep, zijne kunst
er eene leer. 'Ofonder-

meer en meer beseft.
sijn, en moet het worden

lr ....lnhtAn ten dienste der Gods
de best mogelijke voor-
landen had men IdI&- in-

dat ten hoogste
uw-i, in ....erking ge-

hAltloIr·A.ITIA onderwiizers werd
IVL'Io{~,,,u):;L.l in de leerkun!l't

ij .' ,'ogS\e' Syn~de
beboette, die onder oos

eid-werd de Normaa~.
t Was een feestdag, toen

ZOO luid was dé feesë-
toonen de weinige stem-

men van 'ng of tegenspraak
smoorden. Van 'alle kanten betuigde men
zich g~reed tot' het noodig~ebeden,
giften, .alles toegezegd, a.lles zo'u ge-
vonden: worden. .
8. ZOodanig

ting, wIer doel 't
tot de. onderWJ·ll®·rstletre~:IUnJl.
nu zieD, hoe zij
heeft b,ereikt.

(1). Wat de ats aangaat'waar zij ge-
vestigd is, k wij ter ~aauwernood
denken, dat er e betere kon gevonden
zijn, althans i vele opzigten. In het
Oostelijk deel stad, genoegzaam verwij-
derd Vlln haar gewoel, bertnkt men de
Normlialschool-diPho"'''''An aan :'t eind eener
lommerrijke enlaan, die: eenpn vrij
nitgestrekten .n en boomguA.rd in
twee bijDa edeeien splitst. Ter lin-
kerzijde vin t de luchtige woning, die
den ~tQr en e famTf') tJ Onderwijzers
en 15 Kweekeli bevat, en' aan de reg'
terzijde komt in de schoolkamers. 1,0
de rapporten wprdt hierva:n
gesproken. achten ,ze lucht- ~u
lichtval en ruim voor ~e tegenwoor-
dige behoeften. de wonmg zal dien~n
vergropt te wanneer het· getal dér
Kweekelin~E1n tot }tet cijfer dat

minste 2 ~ tot 30 of 35.
RC.nO<DL'1I'prLrf!.Ken dienen nu en zijn ber~-

en der Normaalschobl
Zij voldoen aan ~e

van beiden, ,n
die der Normaalschool,

gewenschte' tal zal zijn
ech~r mdeten vergroot

&1' ruimte genoeg is),
M~lleISC,nO()1grodter wordt, en

ten bitvoer wordt
de 1'3pporten spreken, om
takken derJnrigting een
eel:.é kleine Kindersch.ooL
zulks wensbhelijk-wen-

........,"'"".."'g onzer Onderwijzer&-:-
jk ingerigte kleine Kin-
zien werken en daarin

op dit punt laat zich dns
uitlag verwachten; doch

wij onder het hooId

Mijnhéer -Dat al de reglgeR&rde injZ'~le$eDea tB
one 1\6¥-j dilltrikt zich v~rOlltyeardlgd Ifll~~

wegeolÏ den eehrootDelooltln aan ,,&I van "
"y"rilAl" op oase burg"ra, dit! lltuir

het tooseel de. oorlo," woeten vertrekken, 'I

die I daaroverl. b«bpeft men licb .. ~ek6" .Ileenainl te c .
verwondéreQ.· Immel'l de ~tl)Jf1ngeD IQ de eorree- ..

'kirll8tlll,e11 pondenLi~ lriln ge~den ~Ilrijnr in. uwe uit~,.e
d' t de ,en den D jleser II Jn 100 IUterm&te gemeen en b~.l... n

en 1nete de wurlfeilf, dllt aij uit jr"eo ander oogmerk ecblJDen
h~oor AlDeDJle~a~ te zijn, dan ,)m de ~~moe~ereo der ;

be El, i.DjrH8te1)tlW verbitteren. Dat bet ml_.~len 'bot4r :
_._~~ '!' r 'IIOl1Cb1'lf'!"" lijn om hier de bekeDde bllbela~re~
~~I}j~ nOll te ,olge~, ifli den lot niet op lijM dwaAlheid te '

. le . ein, e J I allPrOor~n . kan wel aeê-d wo ..... , docb unlftllien :
aIlZ·~:h&l:'. niet owo:Lt~ de "VeriWIO ~l-."'.."'"'I!fr 'fan lijn anoniem en luloer-
. . jreuHl\g'd be d~dn. li'II ~rifF duidelijk 1IIjrt, dat ".tillwijllen to ...

_,'_'L-"-'.L··lI JD den loop !ler .eeuwen t':e~t'ns lI~mmed i~,~ iloo gevotl ik mij gedrQD;len hem over ,
af~~iliaft )IIreo of eeuwe~ lang In etand g8"""l"den sii Il brufA1i.l,.teriaAl op de ,ingel'l te tikken, :

bet eent!jroedeluk WIlrtl. : lWelJ'J' dlloD, mijDheer lj Veritlll", 1111" ,..ront- ;
'lOk gel~. 4a'-'lb.t 011111e IItelaedl j:!~ WA&I'didnll ~b echaamte oyer de lafhArtigheid eD nr- : .
bo!&Df'Ól'OOTU'; maar ""0 _. t ID . '! I • ) "S ill .
oten die heerecb,nde y&rdeelbei , in butednntt~~\: (Paarl:;: loeb:~~:: a:.::; i

die ~r m4eet beerecben P ,eie noo ~ :..er.- n, IlW lO' ;
hebben baren: .....Aad in i bet bestajlnde met hld~nde :barten luchten o,er ~wea betreu~DII- ,

v"rU,,""UDI.,...'U N' . ~,/J"J. h l'd knlcht- wu.rdigtln i~tand, want uwe mam er no ichnJ.en ' ,
k,e'amOn()Pi!118. leUlla er _t ue een el 100 __ .I • b"~ _....... 11· t m r.men&· "an

t,.",drC'len: ale de harmoáiabho IAmenwerkinll ver .........~ ,!r u een. I'II'_~~ Ilf e. pe '. 1
tot wehijn l'8Q; het A'eheel, en i hoe dur d~~ ~J ~ van UltdrllkklDgen bedieDt, welke me~ '.

lJLID,enwerkin . lliát8 hebben in ~~ne JlII8II:'!nIII dll, mond va~. een welle,~~d8J1. menllCh,-:- ::
d V ..g -/ )i . P B t ~ude Afnkaapde,.\()f wat hi] ook moge 11)0. aet woord '"

Ion er nIB ...er; ,ezlDlf le ... " Sehur .... ;cfQDkt mij, behoort bij niemand andel'l ':i.
de nrdeeldhllld, lil de ,band, en AAI I h·.I" ..... d di bidi" It--n -e"'eDi ' :. "bé'd 'te te 1118 .... D·l.,l] egBDen III ec Q ... - ~" '

v"raeellUll18lU is, dur IS de weg. rel : voor pn~8 r- I, moord, pie~tal en de~elijke grove ~i;edadeft, WIIRr- i.~
! 1 aan bet :ui~v~1 aicb &00 "aak "ergnlpt. :

, Met betrekking tot uwe laife "en onheulCbe IIfIb- .
merkingien omtrent de hru¥teit ODser kleQrli~D,
wil ik li ai~bUl herinDereD, dat ook lij redehjke
&ebepielJ,a' 'l1i1n, en bebooren verdedigd ·te worden,
daar .~,;&rIU) .. n'pl'Il\~ op bunDe regten hebben o~ . ,
dat II~ IIlet_la mledadÏjfel'l. bebandeld.~(nden, wa~:',
neer Ilro~o om 1'oor bet la.nd te .tn]den, ! '

" Hoe ziw dan de beldeD gnl:Xlen eD bebbeD, de; I

krijg:aw~~D~n' .madelijk wegge~orpen," -:-: "Paarl- :.
berg en ideo;bmligll'ende bergeD Il)D letterhJk belet,-
wet laf~."-" Vrees wordt er jlek06llterd door d.,; ,
ingeleten.o; dat hua vee door blanke dienD geelacbt. :
&al wordenl

Aldol gi\&t gij voort, mijnheer "Veritu,~ m~,
Ilwe 'fIllg. ~tertul. Foei, foeI; hoe !romt gij lAD.
dele Yc!rrejpUUlde onw&&I'heden P Men.1OU hllAlt;,
denken, dat gij met al "'Ilwen 001111 de WaArbeid ge-,
IIChre'f8l1 beb~ terwijl nie- 'f'an "" kaliber reeds .eeD '
Il'at in,~ ,~bt g ... ~8'n hebben .. Laat mij toe te:,
"lluorloelM" hoe bl) u. de vork In den ateelllteekt :
--u<)ebi ~ eens de namen dergeneD, die bij u,al.
lafaaraj Il'blirtlndmerkt etun, en licb IUIII voornoemde'
wandadenf.hebben scbuldig lI'emaakt. Doet gij uit:
lUel eeb grolldig bewij8, dan beloof. ik u om met: ~
schaawte dill hand op del) mond te legjletl en h er-,
kennen;dat,~ij den nllAm mu " V IIriw" "erdient. M~:
zoolan'" gil. mij die bewijzen ontholldt, beb!)ef ik~
de we~ldil!iet le overtuill'en, dat gij een y!lige lu-)
tertlR.f en d. groOUlt.e lafaard Sljt. • :
, ' Ik ben, en •. ,
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, B1JrlAGE A.
. ) jBIVIIMt VAlli iA.BT'l'. 109-~IB.
iA~.~OOI-Blijte~· .
i.&:rt. JlO.-Het eers~e geaeefte< WQ.tde10.
I den yorm ~dl1l verbeterd :-D8&1"'
I deze Inrigting tea doel heeft de

'1 opleiding vlln Chriate>lijkie Onder-
i "ijzers, zal' de vreeze des Reereo
I ue grondslag zijn van al het werk ...
I Klerk.' :
lA!rt. .1:11.-Voor 1"ttiet sleehte' voor de
i lagere, maat ook 'VIoordtl boogere,"
I I te plaatsen:, lt zoowiet voor de lagere
i: _11~ d Li JJI i .... voor a nOOger'f'. .
, .t\fort •. 'l il:2~-Voor ;" da NormMll(cbooloom-1·: Iftieeio" to plut ..&n: II bet Oollegia
i V!lU Curator;-en der Normaalschool."
1 Als Art") 113 worde het. volgénoe
1 ópgenomen :'-It In deze Inrigting zal
~ 'Onderwijs gegeven ",:?rden in de

vol~nde v~kken :-Bl]bel80he ~-
J'sclnedenis, Nederduitsch,. Engel80h,

.~ .Latijn, Grieksch, Mathesis, AIge-
.meene Gesohiedenis, Aardrijkskun4e)
:Natuurkunde (soo als dit van tijd
tot tijd door het Regerings-departé-
ment van tt Onderwijs zal worden

· vastgesteld); Muziek, Teekenen, de
·Theorie en Praktijk, van de Onder-
".ij~nnde. '

Art. 1J4.-Voor het woord "Commis-
I Sie/' in den tweeden regel voorko-
mende, wotde geplaatst: "het Col-

· legie van Cnntoren;" en in den
\lierden regel te plaatsen: "het

I . Collegie." ,
1 ~rt 115.-!Blijve.
:,Art. 116.-BliJve, met verandering van
: . If SChoolcommissie" in : Collegie fan
, ('uratoren. :
.lrt. 1L7.-Het woord, "Commissie" te

, veranderen in: "het Collegie van
Curatoren;" en voor de woorden:
lt de loopende inkomsten voor het
onderwijs'" te plaatsen: ",uit het
Synodalfl Schoolfonds."

Art. '11B.-Blij~e.
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COIUt~SPON DI~NTIE~
[J.nl ~TIILLltN 01'18 JIII~T VKRAl'iTWOORDRL;Ji: VOOR
~ :GII!VO~LIIJII8 ONUR CORR~.sPONDRNT"N -nIlD.'

C.amCU8.

. oNZE PSALM- EN GEZANG WIJZEN.

VE~ EN LOSSE GOEDEREN
aanmerkiogen, die door IOmmige
'nieuwigbedeo gem¥kt lijn om-
'In 'iGel&,!gwijaeD, hebben in vel~

kreet nn. uroritwllllidiging ontlokt; en:
,an vel'lCbeiden6 leden ODzer kerk, die
danswijejee niets .willen te maken
i. bet mogelijlr, dat. oOIe Synode to~
beelotell heeft! 1I6t dur.ne eiode der

DU in en het lal niet lang daren of de
grooter; want dat het tot eeoe echeu-
'is &00 goed a'. lekHr; altbans io onle
ondel'leldJche g"meenten. Eer het
wil ik a..n beerer. de Villiers .meekeo

werl in het vuur te gooi jen. Heb ik da~
geho,ord? :JR, lOo"e1e ala er opgeroerd
Nn4uit d,rf ik verklaren, dat bij"., de

OO&~1iDlltilf beoorcfeelde Pe. 92, ti Laa, one deD
wijden," op dl!!oude wijs loo'eel beter kliDkt
reAng ""0 ~"n naebteg~al boveo het ge-

~1o,1'Mlá_ na den ml verheven II. Kortom het ill
... btkerui lIlI14Id Oftbemind.

meD aal; d. gevolgen lien; alle dingen
jaren ~ beep, dILt er eeDe liftiog in

GenfOJ'llDeerde Ji,erk ua b~t DIlderen is, Diis-
het in,o~ren van nl~uwe PIIalm- eo Ge-

....._rl.......'ll'el bet middel aijD.
JJeI}.aeer verhoede; het; mAar ik "'_, dat dele

~.p,'llOD!Uer <le gem4M!n&e,(Wraf le raadpltljlen, DOod-

'. P. J. ~lUN.
November 17.-Stellenboscb, Schapen, Yall;

J. W. L.l;Iofmeyr. t f J- f ; :
. ", J. )(ADER~CO .;;:r,.

Nov.ember 17.-Klapmutll Statie, 0118811 ell]
Scb~pen, van D. Brink ..

: J. ". PINTZ Elf CO.
November 17.-Wellingtoo, Paarden, V.Jl

'Y' q. J. ~.d Merwe en Co.
1. J. BOJMlrJB SN ZOON.

November 18.-0beervatoriumweg, Vee
Vaste en Losse Goederen, van B. C. B, Lo11w.. '

, H. JA. " ...(UN.

No~em~r 19.-Tulbaghweg, Handele'foot-
I'1I.lIod, vag. B. Árensteio.

'.. 1. S. lURAlS Ii:li CO.

NovelÓber 19.-Wellington, PU·'rde.u van
C. PI Jdu Plesais. '

Notllirlber 23.-Klapmuta Stil.tie, Schapen
en Bpkken, van J. J. Joubert. . :

·l ,»11: VILLIIJlS ".!UIlE .B CO. ; .
NOvember 22.-Klapmub>. Statie Osaen e~ I

Koeij~u. nn C. Raupt. . '..
., DI vos 11:11THERON.

Noyember 2ó.-RictCoutein, aId. Worcester,
Vee eu Losse Goederen, !aD J. J. P. Rou. '

:I. B. v. NOOlI..b£ll.

7.-Zout~.oof, Vee, van F. U.

Dl
een
hiervan 'spre
"Fondsen."

(2)( Het tal
den-l~is
niet genoeg
niet gen96g
die er sijn,
V&nweg~ de
wederom de
naar gelang
koeaterden,

, . g~n d~t wij noem-
verre na DIet genoegzaam;
de beboeften'van ons lan<\;
de kracht det Onderwijzers
.e niet minder kunnen zijn

der MOdelschool, die
,8ch1'3..gt j niet gen~g

e venv8chtingen die ,!ij
de Inrigting zoo feea~ijk
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