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VOLKSVRI~EN'D.

Een iSchat iD den Akket verborgen I --!-. -----:-. ----~

,. ~- -; . Aan Handelaars in de
DIE ZICH EENE~ SCHAT 'WIL VERWERVEN. Buiten.

zal wel doen 'de VERKOOPING bij te wonen

DIN(;SDAG.:2 OCTOBER AANST., E" TON BUSK
, VAN EN T,E ,. KROMMERlVIER." . ,

IN HET DIS'TRIKT VAN PIKETBERG,
, .

ZAL GEHOUDEN lVOR l)EN. . I
DE HEJ!:R PIETER W.: DE VOS, :herhaaldelij~e aanzoeken voor zijne '

voormelde Plaats gehad hebbende, heeft.thans besloten elozelve bij ,
Publieke V ciling te verkoJpcn. . NI ['UW 11 LE NT E- l!N ZOIER

Ve Pln.ats is de HlLrT ,'an de ,voorname Wei· en Zaaiplaats lJ JJ JJ
, KROM.ERIVIER;" d~ch'e Lr;ufgemeten v(l.n~deandere helft en heeft
cene uitgestrektheid vun '2!10 L en dtelijk,c quadraat Hoeden.

Pradhtige Waterstrqom ruisen de Plaats; weelderige
val~jen. ~erlijke Tuinen, Hjk9, en r eene reeks van Zaai-
landen la~chen er '8 •. " . en geen Sc?a.t in"den Akker
verborgetlj kan groot er w,' ll1 "KrommenVlcrs schoot op-
gesloten. i '.' . !

De p;lnats is net bebo+wd
twee perc~elen opgeveild

DEEL 53.

Um:LAND,

AM
U N ION L IJ N~

{PAA RL· C·R
! •

Landbou.kundig 1Gen'--, ..~
. ! .i..-- ~~'. ;..'. . ~,~. .DE Jaarlijkeche T~D~stelling van Wijn en B~baewijft zal Mbier IDe vDqer'ge~:eE:l'eQ~ neJ~OA,FI

gehouden word~ :" I ' "

O~~WO~~DAG. 1~.~OVB~ A.Se ....' !.ERKOOPEN
PrIjslIjsten zIJn :te bekomen hIJ dé verschillende Leden van, het . i

Comité en bij den Onqergeteekende.: .;" ,D,'oln' :" !27 S' t 1883
~. H. FAU)tE, St-~etaris. It i ,. .'. ~P...· .'. ,

'Via MA Dt:lRA,OIll den anderen DINOS- Paarl, 29 Augustus,; 1883. ' ' . t .
D.\G, le ST. BELKNA. en ASCENSION .' . ! eier Kostbllr~ Phlats

;?:ê!f5:?~i~vn(\Él~l . 'É.,;QEDEJI, ...•"- QeltÓg"._, .a.uat1J,'~!~IU.
BURG en ANTWERPEN trgclI Lagere W ~ ft :t1J:-..
Prijzen. ! i '.. \ . ./ VOO~ h~.n.(~e .;Hjk met. deze ~~o~ne plaats beken.cl .?jj~, is
MAILBOOTElf. EXTRA BOOTEN. De Ondergeteekende koopt! Struisvederen en be-: eene beachl'lJvmg erz-:l". overbodig en ZIJ die gaarne meel' lOltcht!ng

t lt d VOLLE, d:' wensch-er t:e erlanRen, '"l~en wel doen om Q~ den dag der Verkooping
J,illftArhIlJ-' nURRAN,--Sept. aa e waar e. I tegenwool'd'o(1 te ZIIIl en "zich te ver.rewiesen .van al de schoonheden en

SPAR'l'AN, 11 Sept. MOOR,--Sept. ; EGA' SPELING d J ol;~ ,.
W~"s"a'.I. ERMAN,--Oet. 1 • •.. ., voor ee ~n welke voormelrc plaats oplevert. . .

rl~;~1g~~'~'J~~~'. No, 5, St. Ceorgestraat'i· .t\LSMEDE ZAlL VEI{KOCnT. WOI~DEN,
'1AqTAR, 31 Oct. 8 l 0 EMr VA N TI W' 'AV El 20 AanteelbeestelI iD extra cD.ulUie,B:::~~;,"~;~:~~~:'::.:~aN::~:I. It.· ['. L ]2: :~~::!"':I~:~,I-:O~~~~:~;'rs,:seel'cleEzels,
Stoomboot TIIn Ens-clllnd. . 0 i ""

Retonrkllat1jes wordcouitgcrcikttegen ver- . . .' 2 '''n.gclls,' ' ,
lI1i~~<o~\;~i~~)~n~fPII8tlagedoomco aanzoek DE 'V AAL & JI)'E KOCK, /.:11 al Wilt verder ,Iell dage der "~l'koophlg Zilt aan-
bij.Je'·U"ioo"}laatschapptj. B. URG-STRAAT," . I gebrag' "OI'den,;

THO~. K FULLER, . 1 .
Direkteur-Gcneraal voo~ Zuid-Afrika. Lan den nu hun Eerste B4zending Brandram's I ...,..,----.,- --~, '. _,

~~Naar FDgel&!~~n.~:,,~r.:;=;mboot : Beste :Fijn;te- .; . . . I Bonus, Ver~erschingen, Krediet,
...~ J~;,!.:=~::'y~~,BLOEMVANZ~AVELVOOfWIJNGAARDEN"DllRAANMAJiKEERT 'T. ZEKER ~IET,

l'OVP_~\'rrtrekkenop{)in.gsdllg.lFeptemkr, DE WA· L & DjE!{OCI{., . EMILE H. van NOORDEN, Afslager,
ten il nm n.m, Pnssngiers nan hoord te gnllu IJ 1'1." 1'· Generaal Agents en Vendu Ea.~toor,
A"R de Oostkaai, Alfred Dok,lIiet later dan . Zerpari tlIIZ~II. No. 24: Bnl·;rst.'aat Ka.npst.~ul. ...., .
il nor n.m. ~ '. ' Piquetberg, 31AugUstus, lSS:l,

Voor VrAcht of Passago nnoeQ"e me." sich Belangrijke K:· . Jo. Slihuld . J . i

bijrleSt~m~~tmaatsehaJ'pij "Union," ~ ~nnlsgevmg ~all ~ enaars, _IN DEN INSOLv!ENTEN BOEDEL VAN IZAK
Naar MosselbO::it~~d~~i,Kowie en CORwrE S j. A . JA",! OBUS H,AUP",·· .•

'J)BKo,dfnil~toom~t, .1, J..I .I' lVI\lILL \J,.
.- pn~:TORIA. \r~J. . __ . __ ~

~- D,USBRlPm:, GCT.ll~vocrrly, GEEFT h' d K . d' t 'f!· R k , . , . C .
fll' (,r omt rer.t 1!l oe7cr von }o;1I,,<lano rcr- lerm~ e enms a a ere enrngen DE Ondergeteekenden, i11hunne betrekkinr van ur.it-iren m voorzeg-
.. n<:!iI I oaI nIs boven vr rf rek kcn na outlast ing lid! J '. . . den boedel, zullen voor deszelfs reken ing publiek doen verkoopen, op
b" r !(ollr,tndEcho Iftdillg. • VOo or 1882, verva .en se en, anua...ril 1883, "m-
VCorVI[lchtofr:l~8R!leVCrvoeJlemf'n eieh J ' ~ VRI'JDAn ~8 SEPTElfBER E K

bij de~t.oomboo~u.aat.sobllppij·· U"ion." ren met vereffend binnen 8 ~ageli, aan een Pro- : " '-J, A" .'. . 1''''' . .l~.· .• ,

Nau Port Natal,--Mcaael1)aaj, Alcroa- kureur zullen overhandigd worden, zonder onder- I. DEtHN80LVBNT3 WO:ONlIUIS'lIlft-D-'ARAAN-GRIN.
baa!.e~1~o8t LpoDden!la.ndoendealla}een scheid van persoon, 'Ii' 'ZIND ERF. ,.~~t:n~WIen assagteu aan w te HBT HUIS bevat zes ruime en luchtige kamers, met planken

t 30 E:x:f.raVette Zwa fil 81agtosIJen vloeren eri Zoldering, Dispens, Zolder etc., etc. .'
... DEKon. Mni1l1foomboot "30 GO.l;.f.·d d; de R·· ' BIN OOTTAGE. bevattende Voo-rhuis fn Twee Kamers. Een

. A"SIATIC, H. J. N. 'li' ge resseer e IJ- en, hdS'd 1"
HARRJSON, Gesagyoerder, • Trekpaarden en Ezels, jong, Gebouw *áar- reeds voor jaren en tot op e en een ml S- en Immers-

..,.,...7.al als boven Yel:tntkkeo . gr' o'ot ~...-k manswinkel in wordt gedreven; Stalling voor 8 Paarden, enz. :
Tl. aanlromat YBn de K. M. S. PRITORlA, op Seboone Gelegenheid. '. en s:r . Hl!.'l ERr is ruim voorzien van Water en heeft altijd den Fraaisten
of omtrent 13 Sprt. von Engeland urw,cbt. . Op D..lngsda.g' 11 d Tuin in hh.t dol'~ .Voor Vr~chtofPlIBsageye"oeJre meo zicb ,ezer, y

bij dl' ~kombootmaat8ebappij II troion." nE Heer HERMANUS A. VAN ZfJL, ; . ' II. ZEKE ERF met de daaropstaande Gebouwen, gelegen aan
het Publiek wenscllende 1'11staat to .,' ~ZAL IJE O:l"DEÏlOETEExmtDB H ..:";} Cl ·11" hikt be . h id• ~ . den oomweg naar anwi turn, uiterst gese 1 voor zig el. van

'stellen met sijno StoeteriJ' vaD Paarden, PURLIEK DOEN 'VERXOOPEN . . d, eemgen aar .,BeE"lIten en Kleinvee kennill te .maken, .~ ril
heeft den Ondergeteekende gelast om K.LAPMUTS STATIE,
voor zijne Rekening Publiek le Verkoo- .

Boveugemelds Oasen, Paarden en EtlelapeDo op

DINGSD.AG.'16 OCTOBER A.S., in uitlI)untende conditie. Zij ,wordenKONINKLIJKE MAILDIENST met zo~g.. opgebra$' CD zullen seker
present' :,zlJn. '.

:; CORNELIS N. SWART.
Pllnrl~ I Sept, 18~.

De Vill~ers. Faure & 'Co.. AfBWrers.

KONINKLIJKE MAILDIENST
Dc SI~DlbootIuaUchappij " ~OM"

(Bun.,.).
, ,

1>0 ftoomboolen deser lfnal!Cbllppij nr·
thkkco un Kasp.t.aG naar

J. J. D~ VILLIERS, A.~ ZN.} Gosamelijke
EMILE H. VAN NOOUDEN, Curatoren,

E.ILK H.VAN NOORDEN, Afslager.
l " i ~

----------.
LOSsI GO"S:DEREN,bestaande uit Karren, Tuigen,Wielen, IJzer,

Hout een Lot Negotie-Goederen, etc., etc.7.UID.AFRIKAANSCI:IE

.BONUS EN KREDIET.
De u Ca.ileMail PaCktt8..Mtult.eh-4ppij. . Il TER rLUTS~ "

DE ~toombooten dezer Linie yprtrekken I KRU ISF 0 NTEl N,
'flin Knapstad naar Londen om den ~AI!I' DJ:

anOt'1?D Diogsd_!'.i, ,ia Madeira en Ply- VER LOR E N V LEI
mouth, te Eint HeleDl eo Ascencion 1&11- • , WAAKSeR' UWING I
leggcnde op. bepaaldé tnsscbentijdeu. ]8 WELGETEELDE MERRIES ".,'

lo 18.-1IAWARDElf CASTLE, Kapt.1 1 HENGST-RIJPAARD r ----L_..
M. P. WJUI8T!R. I 6 RUINPAARDE. N, gelee. rd in Tuig lEDEllt die voorlaoQ. ~nl gevondeo worde.

n 2J)-GRANTULLY CASTLE, kapt. en onder Zadel . J.giende, ol mijD Veld aAO Brand-
C. H. Tocxo, . 40 .AAN'l'EELBE~STEN .tekend~n woar ik voornl in deo laai aten lijd

Oef. lO.-ROSLIN CASTLE," Kopt. E.! 200 SCHAPEN eo BOKKEN, bijzonder zettr.yee~doorheb rerleren, ml zonder onder-
JO!iF.s,_RN.R. I geschikt voor den SJIa ter scheid ,aD persoon -ID Hogkn wordpn

" 24.-DHuM~IOND CASTLE, Kllpt. Alsmede wat er 'verder on ~en dnn' der vervolg1i en ieder die mij tcr ~enn~
J. D. JlrtIlU:S, R.N,R. I Vk' 'I b tI" d" .KRO bre.nitcn door wion Branden ID mIJn

- er OOplDg za aange rog wor en, ,r Id .. ! kt,' I be' I d dANDEUOH & MtJWOlf, • ;. e ZIJ!,' 'erc-orz.aa • za oon wor CD.

Agenten. Kred.et eli Vel'vel·sc)ulIgeli. J. J'l SWANEPOEL.
-n-E-N-O-O-D-.-G-D- : EMIL E rr. VAN .NOORDEN RietJ~S:At. Pnlmietrivier,

f I ' lllalrlkt Caleronj 1 September 1883._ As ager. :"
Algomern Ag.nts enVenan~kaDtoor

Piquetberg, 31 Aug. 1883.VO()~ hd uitJreven van een Weke-
hJkrch HollandJch .NieiJWlblad.

flJdentcnnd doordenAFRIKANERBDND SHERIFF'S SALES.
fn HOERENVEREENIGING te WIL-
LOWMORE: .. lJISTHICT OF VICTORIA WEST.

]!;en IJRUKPERS, met toobebooron en -- !

compleet. nieow or reeds gebrnikt. lo the Suit betwepn I""U v Il; Hl FPA, Plftintilfs, E' B- ~,,:IG'T'.
. Verdcr verlangt men te engageren iemand'l ..nd Junus LuDOl," hUfRLJlAiIl, I "'f.ndaft'- ,

die bek woam tn geof'llen il "Ih d Redact' IN .:1. cntlon of Ihe Judgm.nt Gf tbe Supreme
TBn bov{'n nOMnd Blad ' '. b8._ Je Court jn ~be ab->te SuiL, a Sale "ill be b.11 ' . B

ge op lIG ... nemen, at u Klein }'onriu Knik" ill .id Di3trikt on A '.T B'UTTE
alam"dc ecn bekwamen LI<..'f'1:'EHZETTER. Saturdny, the t'..!nd d.,,. ,:, s 11., 188a, 'Of' the • '. .' .

Men vervQ(>lle zlcb per brIef me. OpgtlV8 ' ..lIc,,11I;r, .il. :-II ..u....bold 1llrnilUr .., 1 '1\'r.1
nn dcc priJS der drnkpenl, alsmede hd Wa,oll, &c, l:!be'p, IAmk, G0fl11,Horlf", other
be?l"!l!! ,,,nil de vcrei8cbte salarissen, 00 ge- LiH :)Ioek,
tDlgschnftcn OUltrl.'nt bekwaambeid, ens"
en;l. nan

JAME .." M. enOSBY,
II igb l:iberil!.

Willowmorr,
~8 .Angustu 'e3.

A. W. DILL.
s.c. Af,ikl\ller Bond.

lIijl'h Sb.,llf'e OiliCf',
ard l:i~ptem b.or, 1883.

I'ISTRIKl' VICTURl \, WE:;T,

In z..ke tl1~h~n HA:\',W ,I.; 110)'1"4, Ei.ch~'II, en
Jnn;s Ll·DOI.l' hUl~LHAN., V"'''et'rdpr.

IN Ex, culi. fnll U.wijlJde ,.n bet !lOOg Gd-
"·Jll8b. , ill de bo""nJlf'mt'ld~ Zuk, aftl V~r'

koopinll "nrd.", ",eohQ,:Jden te I" KI..ill F•.uri.s
Kolk," in heL WUf",tdo Oï.tlÏkt, rip. 7...tdrdll~1den
22!tfn s.pt'f'mbt-r, ~.' •.• &.11 IO!Ull' Y.Dr" .nn d•
•olj:.nde (lQed .. r~t' I!nmelijk l-Ihtisrn.d, I T"nL-
w.~", ~n. , SCbA '" II, .u.mlllflt'lt, Bokken, PUt-
de1l en and."" L-H' nd.. i '

HM Ml.CnOS8Y,
i Oppetbnljuw.

van: kooper.3 zal dez('lve in
i ...... ~.
DOODSBERIGT.

.HET 'VONDER DEZER
Goede, Sterke, Dienstig

2S. PER ST
D. I S A A C S &
88 90 EN 92 LANGEMAR

STRUISVEDEi-
.FREDERICfi N. SA_._"""

KOOP}1~RVAN S1'RUIS
Is gereed de Hoogste l\1arktprijzen te'

a lIe Soorten van S .

Adres :-':M. L. BENSUSAN & Oo., Aa::Hieill&fira&l

s. N. PON
.c' DE"

Burmesters Chambers
I{ A A PST A D.~

Koopt het geheele jaar door en geeft
Mark ..

VAN

.........../GEREGTI
r

r r

J ~c!_liP.t..lt kennisgc,:,ing dat .de Lijsten
Stem -gtlgden voor de K iesafdeelinz van .....0... 1-"", ...

de Muniei iteit van GrQenepunt, nu aangeplakt zijn
tl istreerde Stcmgeregtigden en hen die
. hebben, op de v-olgelldc Plekken ;-
DIS l'lHCT 1. QUEEN'S nOT EL, DOKWEG.

n 2. J. GARLICK, Hoek vnn do -STRAN
STRAAT.

3. rOL:TIE,DUrm:\.U, KERKSTrh\.AT,
GROENTEPLEIN.

4, J. II. CO~DIe~1 Alg'cmeen Il..ndelaa»,
5. n. ?tL's IJUli',I\EIll\PLEIX, KLr:r

Hock van do BUITENKANT- en <lo
G. POLITIE-BUREAU, sin LOW
7. (~1UNICIPL\L !TErT VAN GROE

II ALL, Z l'.EPUN'l'.

"

"
"

"
"

Lijsten voor al de Di~,
1. INGANG ZAAL, PUBLIEKE GEBOUWEN, AD
2. 'WOOLVEN'S PAG0DA, PARADE.

De aa~dacht van Stemgeregtigden wordt
20 en 21 van Wet 14 van 1R74.

, '--'--------
Boven!l'emelJe Lijsten zullen illlng"plakt blijven tot

7 SEP'I1EMDEH AAN~TAANUE.
Gedateerd te Knepstud, riEDEN dell 28,lell AUGUSTUS

s Il E[,STO~ E

HEI3nr;N NU ONTVANGEN H

Eerste Bezending voor h
VAN!

00 J(:
BESTE BL&AUWBOON B.OI'I'J~
MAV:aITIVS SUIB.£:R
!

.:aA • .DBAM.'S BE'Sl".c BLOZ_
C;;OSSAGJ;S ZJ:EP, B.AA\\SBII', CB
01.'£4..... 1:.,9 AG£5»0I:a,m.



len el
Hu Tmnsvaolsche Dl4)0\\8 18 dlhnllsl
\ erblij loud Vloroerst bhJkt ll~t dat
Sw:\zle Kouh Il, die ,.roecer 8&1 spraak

1I1J wil lo ecu clCIIO gall zei ere goudvelden binnon Trsnsv'\llscb
lso pp J t et indo Ib ed mankte thans niet slice I hio

II S dl ti 11 III 1\010 hefft afolZI maar 001. nangebo len
n nke I f} Lint z ch,l als £IlO an ISp aak la~t gegeven hrd het

zoo I ta d I m ot 1 \".)01 bo to to betalen, mits de Transvna'
scho R ~('rl g ~oen ko nmaurto nnar 2.ljn

Imd soud SlYftZI land was cen tijd lang
(0 1 bl oeinest van B 19dsche epstokerjj
mnui het gr-bem de lMt Mnpoch schij t ~e
s vnsres geleerd te hebben Wilt voor hen hel
Hl Ig8t was en pel sial van rr kei II g kuur en
iel gdl]~e stammen het alti] I beter 1.''1el
Af ikru (ril clan met Engelschon 1'11 lcn
\1npoch 8 Innd wordt verdeeld In klell
stukken al kerla f met b hoorl Jl c meel
tou waar do bUlge'8 dill den 'o~t helbIll
n t'c..,cmaakt rt'gt hl bbon beZit van te nCOlOI

\\ III dus Villi don togt V I deo] trekkar
zIJn LIJwoners van dczclfle 800 t nh de
velko III cl I I Tcmbulu d sochtcn en wel
I ot L~11 declo log Ix komen zullen

GE\ OND~"-" IJ vementen dat het liJk of
het geraamte VRn den~ongtll heer Em ill

oongen tijd vemust w('.rd Zondng
~'VO[I(1elllJl In OOI n rrvier ;U den omtrc k \ an

""oek. Men herkende het Mil een
nog die de overledene d~oog -1 D Id er
te tieblad

UlO g'crUlDl n t Jd Op

Het denkbeeld om In plants vlln
1\11 de OpllclIgS> cl r 1\010111\10 mvoerr g

ICII Vr JS nat Il t to ko ~11
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DE AFRIK ~NER BOND te Groene W intershoek
U itenhagc hoeft onlangs COil vergadoring gc
houden waar onder anderen besloten word het
Hollandsehe blad der nfdeeling de lf r lY1 ner
naar eisch te ondersteunen. 'order werd een
voorstel van den hoor Vernon besprokon t II

effekte dat het voor den Kolonialen AfnKaner
Bond nog DIet de tiJ I was om sich met dien
VRn den 'riJ staat te vcrocmgen zoodat mei
dali ook geen leden van hot Centraal nc-tuur

De heer Vernon vreesde

I

:I Wllgens -n il ha fen
2 tD "

werp brengen nis w J OD8 I er n W ldor vr
d epen maar wal W J er v n gezegd bel en

to too en dat men met dats genoeg om
ber ISQj geprant over
!J 0 - 0 18 lo Naturellen{)~=~~ ~I Ko on sten "nar I ct Naturellen geldt I u I
o t- 0 0 I natuur! Jl( b 11jk heidsgevocl Uloeten to Z VIJ

1 (1 - 0 I 1 ~ gen brei gen maar ZIJ handelen VD koerd als~ t =~ r (1 ZIJ In hun bnudel ogen tt'"enover Naturcllon
o - 0 2 i ver~t'ten dit Z J met b irbaarsche volken te

- 0 0 } doen hebben Dat vergat de heer Vn
0-0 11
8 - 0 o "
3 - 0 I) "
(1 - 0 IS
~ - 0 ;)
1 - 0 0 3
"}- 0 0 J

Of-O 0 lt
1 - 0 0 Il
, - 0 7 10
] - 0 ]
6 - 0 Ó 8
0- J 7
0-0 7
0t- () 0
1 - 0 0
,,~- 0 0
(i- 0 0
) - 0 0 "
1 - 0 I
0-0 7 (l
q- 0 0 I
{l - 0 1 ()

DE ZUlD AFRIKAA:5
Quze I Z fB ontwaren mllen ID vergroot for
waat \ lt De tIjden lllJn wel "at drukkend,
maar hoe IDOOf hot publiek daardoor met mUl

Ji;ClJIlesten gekweld 19 dos te meer behoefte
heeft het om door k:mntenleT,cn zIJn gelijk
moedlghud te her6tellll~ en met al het vcr.
dnobgo en nlJl)ralagbgumkendo wnt de Koloe
ruale politiek 10 de laatste weken geleverd
heeft 18 or toch genoeg hoop dat hot beter zal
knan om ons bil del\ thans genomcn maat
regel al kost hij geld moed III te hoezemen.• t

;<WIJenbAO () SEl'TE~BF.R 1883
i -

"" DRELLENZ \KF.:-i IN Df WET
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DE nEEREN JOHAN J\NSEN iN
Co, JIaJ.elaalB en Alge.me61e dyfl41kR
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• r nanr het 'IIC'ttU~ GchCffltD t:all de
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T BAN S pb Jl. ~ lJ EZ OlfG ER,
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GI WEZEN REKf:NMEI*,TF.R I~ nr Ii:,\ \ r

SCIIL IL\!\11EI.sBANR.
Auditeur van ds Kaap de GoedA

Boop Spaarbank en Stellenbos-
sche DIstricts Bank (Beperkt)

jil/deert elcjLaal.t Bocken en Nc-
l.cninqen op'

Collecteert Rente I'll RckclllIl!Jen
Xegotlcel t Lcell!lly( 11,

Koopt In l-c? koopt A andcelen
ll ui« , Huur en Alqemcen Agent,

EE Il STE KLAS S E H U I S R AAD,
Ko-pworc» }
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ril,'!] led
Gcld II E,l, ,I
ScheJ ru/.rIl1I/Mell aa Ige;J,wlI.
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Mllk,·III,lfS ('II GeIlerale Ageuten.
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EEN BIJZONDER

GROO~rEN V()ORRAAD

KOLONIALE MUEBELEN,
ELAMS HOESTPILLEN.

CALVINIA ..._

E. B. WATERMEYER,
GOU n:I NEJlE \ T) JJ lliDMETER.

Adres Onder bezolging van den heer
A .J. 'AS REESE ...., Cal\'1I1.a,.Kaapsche Gouvernements Spoorwegen

(WE-:>1 CLIJK STLLSLL.J
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Uitbetaltn (y 1) of pel m,mente "V er- ~rul,!, r-d, I Jum lJull - 2~

JO, I 1 S(III,"u,,,,,h ~4~
1lI111(CIIIJg van pleifile el~ Jell( e RUSllHI" Hek licdq,1 • ol

gelieven het nommel en Bcdrag hun- '1,,1,"bUl,.!' >< I
1, t t L\lHtlll(L xlO!lel' pu I"sen 0l' e ge\ en, en moe en Lrr,tcn\l(f i, 22

dUIdeliJk melden "Kontante Ult- Kual'Il\I~r k l'

Ibclalll1n''' of '. VerminderIng \an Dmhlll\\lg k ,4
... Malt I ,,,,I " )I.

Prenlie,' Z.utll\ILr "lJ
Om Leden in stant te stellen een PrIJ (IIrioq' I, 2 I

k I b d \.HukulI"t Kaal',t .....1
l}elekell1n~ te lila en van H:t e rag - ~IALM.El'il:ll"H\ ~(1I1 T \KI 11'\
()(1der de dlle vt:lschtllelloe ho(.fden,
WOl cl t het \ olgenJe voO! beel(l, op een
pollS van i.jOO, zonder '1.loe!JC1·C

I}lJ t'Ot/JII/Jell, ouderdom \ eCI lig J ti en,
liTerreven '--

dagelij ks PoliS £ j'oo, Willsten S
percent, VO"l JIIC

PlC]), IIlJILn Ll)
uvctl tJdcn betna 1-
b,lal ..

I Als een "Konttlntellt}
betal11lg" gel'l'cht

I
\\ ordt z.tl Jl' £4U
zijn

lOf IIldlCll 111" V Cl !uill-

tiering '\an Pre-
£30,000. mic"... 0 15 0

Het beclt:l~ der "Kontante t"it-
betaling , of I. t'"ermindering-" zal
verschJ!len overeenkomstIg den ou-
derdom van den
ook als de polis
gingen heeft

J. C·

n IIIondt'l')i lI~e ~Iila tsch ilppijComn I;;
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M. ROSS & CO., BIEDEN NU TE KOOP AAN
•

llA:\"sO:\IL R PLOEGE~, ElIkd,' Dllbbd~, TJric- UI VICl\OO!'
n'\~SU:UL ~ H2 I'LOEGEX. met BaIkeIl en WIden
H \.~HU;,\IE S Hj l'LOEG.EN.
HU\\ AltD s Lllkd~. Dubhdc, Dn,· CII Ylt poor PLOEOEr
\MLlUKAANSCHL l'L()E(tI:S :S"H Iq 20.21 22 2l 21'" 210
A:\n;HIKL\~SCIIE HEt:VLL PLOEGI!Ii 000 JIL \~
H M HOs~ &. Co s '~I uet< Id, D{'BBELE Z" LEDHCIIE PLOEGEN, IlH t

---~---

1[1 fuoolllt\l1

n 1\1 nos:;;.\ Co R l' \TI~~TE WIJN(, \ \.RD r \. \.RnF.~H \ltK.E:S
HO"AHI S ZIO Z \(, .E(,Gl:N, ,onr L\gtcll Cll Z\\arcn (duwl
~CH \.llJ~N Nl to, l)(éhoOlcll ,onr al dr bll\<lu;taandc

R. M. ROSS & CO'S vertoouillg van Landbouwgereedschap, Stoommachmp.rie,
enz, IS dagehJks open III hunne Vertoont<amel'

l~.~L ROSS & Co., Str[l,nd-~tra..'Lt,Kaap~taJ..
I
1 I,
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KII"l" u,,,1
K»I,",,,krt,,.1

" \],I •• t.<I"I" rhalt)'I, .."t,
AJlllkUUI",t ~lllhllf~lJol.lr)

O:l'GEB.IGT 1855.
Inrreschreven KapItaal . .£50000 VerlIezen a.lreeds betaald, .£110.000.

b Fondsen belegd . .£58.000. lO .1
II I',
Il 'lJ

, J ! ru umtl1t
(. h~t'1 Sflt '!"f'e~r('~en t ... I t'bb~n O'\"P"{~

~"I t' t j~r 'I::\Rk ,,~ri {' )OT.! .,tt.~II d r
tr .Il I ter, dat Subscr1ptl' Jllen lUI 11
:l .. flO \ rd n Je J't'rc.chultnde ~ ntt:U rlt

( 1<lt, I kin ;\ejerl"lId YO r het pr -
nIHil' monUD1t:r.t. 1 lt w~ld Io,;t .....

h.rr \ '\ 'e Ikr

alle soorten
tegen loopende prijzen aangenomen.

PROMPTE EN LIBERALE BETALI~G,
A W, BROOK SMITH, secretarIs. o
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'órtrl k 'nn :'I{ ,!all(,hu ....
, \ !'!>"Iwhl" II, altl'llLILt, )
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K1Iplllll'II
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I, ,0 ~
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KANDIDATEN 'VOO'i BIVEBBDALE .

(Vtm em Corr"'J'Ofttkttt.)

LADYSMITH, I} SEPT.-Hcden werd Illhier
een ~te en invloedtijke vergadering gehou-
den m lake de vol~ndc parlementaire v8rlrie-
zmflt. ~ volgende beeren werden TOOrgesteld '
Ala kandidaten voor de lciesaldeeling BiveMl-
dale, nam. : - Barry, Nel, Wollaardt, Van
Velden.en Viln der Vijver. Do heer Van Vel-
deu zelde dat bij zich terugtrekken zou ten
~ste Tan de h eeren Barry en Nel Bis de
Iln,lf'fe kandidaten er in tO('~temden. Hierin
werd tO('ge8tf'md.

~R, 6

A,\P·

REUTER'S TELEGRAMMEN.
ONDERZEESCHE TELEGRAAFDlENST·

tEUROPEBClIB BElUGTEN.led A
bos-
~t).

DE UITBARSTING OP JA VA.

80,000 MEN8CHENLEVENS VERLOREN.

ERNSTIG SPOORWEGONGELUK.t Re-
Onh'G~1I tn rp!.bllC,",~ .81' 3 Stpte1n~, 12 l(Ur

, "amwáay4.
.~NDE1!, " SE.l'T.-Uit latere berigten

blijkt dat met minder dan 80,000 menseben op
Java omkwamen.

~ Berlijnache exprestTein overreed een
meruate menden op het Skeglitutation, en
doodae ne~n en dertig pereonen.

De U. K. M. S. Tartar kwam Maandag te
12 uur 'I middage aan.

Onllla~1I ell ~publ";;;:;i Sept.4.30 II. m.
-'--

<}JlJr t- LONDEN, vu ADEN. Ii SEPT.-De Graaf
de Clwnbord il .te Govita met groete praal
becra-.m. De Prinsen van het Huis van Or-le:aue waren niet tegenwoordig bij de begrafe-
DI" De Lt-gitimisten staan den Graaf TIW
Parijl voor.

Het Pranllcbe Gouvernement heeft besloten
groote n~rkin~n naar TonIrin te zenden.

De acbol'1lU1g van de Spaanacl:e Constitutie is
opgeheTeJL

De Cholera is nu in Egypte meI aan het af-
nemen.

,H. M. torenschip a.'90n, de sloe~ Flying
l'.ult. en de kanonneerboot .llagpie sijn gelast
ZIch onmiddellijk llBar de atraat Sunda te be-
~ven, op een expeditie van waarneming.

ER,
Tt:R.
n heer
13.. OVERLANDSCH E TELEGRAAFDIENST·

KAAPKOLONIE.

Z. A. WDrnLEDON.

rweg.

YIC- (Van ollun Rappcrltur.)

WELLINGTON, 4 SEPT.-De eeMlto schiet-
wedstrijd naar den Presidentsprijs is afge-
loopen. De zilTercIl medaiUe van het Z. A.
Wimbledon is gewonnen door J. Art. met 89
punten. B. ~y wal op een na de hoogste,
met 88, en D. J. du Pletl8is kwam de d ..rde
m~t 77. Het weder is nog ongunstig. Sterk~
WlIld en van tijd tot tijd regenbuijen.
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'WELLINGTON, 4 SEPT.-De uitslag vlln
den t~en achietwet8trijd om den Presi·
dentllpnJI fs al. volgt :-Luit. Fowler won de
gouden medaille, met het hoogste getal, 24!i, 28. totaal 79; J. Grant, 27, 28, 23, totaai
,8; Boeenberg, 28, 26, 21, totaal7J. De win-
ner werd hartelijk toegejuicht.

WELLINGTON, J SEPT.-Men begon om-
trent kwart OTer twee uur op den tweeden af-
lltand te achieten, maar moest te drie uur op-
houden daar het den geheeien tijd regende.

~INGTON, 5 SEPT.-De wedstrijd voor
het Schild be~ ~eden. Het vuren op ,)()(}
yarda werd voleindigd met den Tolgenden uit-
slag :-

P. A. O. V. Artillerie... ...... 362
Kaa~ 8cherpechutters club 348
Pu 8Che do... . ... ... 328
We~sche Vereeniging ." 311
Oostelijke districten .. TtlIlDl" 310
Kaap de Goede Hoop Scherpech~tU:;;'

Aaaociatie ,,--
lIet schieten op 000 ~ '~er~ïiot'i·.13"~,'m.

uitKHteld, ten geTOlge van het on~
wooer. De regen viel bij stroomen neáer. -

BEN GEVAL ,VAN STRAFBARE INSOL-
VENTIE.

CALEDON, 4 BEl'T.-Heden 1I"erd Oabriel
Le ~ TOOr het Maagistraatahof verhoord en
~uldig bevonden aan Strafbare IneolTentie.
Hij werd tot twee maanden gevangenisstraf
Yeroordeeld. De zaak maakte hier Teel o~hef
Advokaat Giddy yerdedigde den beacbuldigde:

BEN 'VBlIESBELLTX BIERGEVECHT.

DB SPRINGVLOED.

t;)(TATA. 4 .SEl'T,-Ini;Joorlingen melden
dat er gisteren drie mannen m een -biergeveeht
gedood werden.

Dezen m~!'Plweigerde Cumtilla den bode
van Umquiliso toe te laten boeten in te vorde-
ren. De bode werd met den dood bedreigd
DIIIar bet gelukte hem te ontsnappen ,

Men gelooft dat de verondtint~lde TloOO-
golf nn de St. Janmvier veroorzaakt is
d.~ een " ~n~on" (?) zekeren afstand de
n\"ler op. Nlet:a ~8 vernomen van personen aan
d.en IDOIld der nner wonende, en men maakt
:nch onprust onr hunne veiligheid.

De rood water beperkende grenelijn zal waar
achiinlijk naar Brook'. Nek. Griqualand Oost-
nrpIMtat worden. '

BBAlrPoRT WEST, ó SEPT,-De rantver-
1a:001lina'8n wezden slecht bijgewoond en nlen
..mlcm-~en ten gevolge van de lage
gebodeupnl~ •. De boeren zijn ontmoedigd
~ de vreeeeliJke droogte.
bezi d' genaamd ~naar, viel terwijl hij&, C:br:~j~r:g rug te verwen, er Tan

P A RJ·EVENT.AlRE VERKIEZINGEN.

QUEEN8'I.'?WN, 5 SEPT.-Op een speciale
ftrgadering, !n .verband met de Queenstownsche
1Joeieu'\lr\leJ118lng, heden te Tylden gebouden
om denpoHtieken toestand te beSpreken werd '
de TOlgende heeren als kandidaten ~bevol en
om de .afdeeling in het Parlement te nrte~~
;:7genw deCbeeBrenPraat, Sprigg. du Ple88is,

ctS, • . OUwer en Van Oas!!. Dr.
Barry en Kolonel Griffith werden ook voor.
~.teld, ~r sleebts zes stemden ten gunste
vanlaaden eent~noemde. Het voorstel voor den

tatcen~de w~ niet gesecondeerd. On-
g\lfter ~rdi beeren W&reD bij de vergadering
teg-enwoo g.
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NAT A L.

DrnBA..~, 4 SF.I'T.-Dc A.;,rt", hMl'll ver·
In'kkende, bedt ue ...?Igende Il&II88gil'M voor
Kaapstad '-Lwt. Collm'!OlI, ,le heeren Mid,lIe-
h~ook, Ra<l,lm. Davi. "n ?rl"inr.,.. MuJll'r.-
\ oor En~land, ue be<'rrn Diprose, ~ldndge,
Dunnevehl(,. Bcnnet, Le~li", Adler, Bowles.
Tun1<': eu MlltCf80U, M~sd&mC6 Msttcnou en
l)vttcriL

't Oyer "p
lf" nlUOld·

7.óndAl(
trPln van
)r~f'1l8 di'
"lll'Cn 8al\

BIJVOE8SEL TOT; DE "ZUID-AFRIKAAN VAN BODEDAS 6 SEPTENBER, 1883.
__)_-- -

Dt'"RBAN,6 SEPTEKUL-In de zitting van
den .Wetgevenden Raad werd gisteren aTand de
motie V'IUl den .boor Bseombe ten ~te nn
een Inter-koloniale Conferentie walaronder
de Kaapkolonie begrepen w.s. 'aan~omen.
~ Nata1sche afgn88rdigden drie in liet ,I te
&IJn, en de Conferentie, ZOO mOglllijk,lvóór de
aan st. l818ie te worden gehouden. '

Het rapport van het gekozen Comité QVer het
venlag T&D den Poatmeester-Oenera41, werd
aangenomen. Het beveelt aan een pakjespost,
po.tkaarten, 84IIl circulairepost, een extta beta-
~g voor het weder per post venen(1en van
brieven en couranten binnen de kolonÏlli en het
vaatateUen van een algemeen postgeld ;van id.
Toor registratie. '

vallende er ieder oogenblik nog al JY8l'e bui-
jen. Te omtrent half t_ uur WIIII men klaar
Dlet het achieten op den eersten afstand; maar
het weder zag er toen 100 slecht uit dat men
begon te bedenken of het niet beter IIOU .jn
bet "erdere echieten tot den volgenden dag uit
te riellen. Ollltrent drie uur eChter, ofschoon
nog ngenachti!{, leek het !Wof men niet meer
zulke zware buijen te n-eesen bad als teTOI'IlD
en dUll ving men aan op den tweedeD afstand
te lQhieten CII rsakte hiermede .oowet om vijf
uur klaar. Daar cr toen geen tijd WIIII om den
derden afstand ook klaar to ~en, en bet
weder niemand niet uitlokte'om langer op bet
veld te blijven dan noodiJt was. maakte ieder-
een regtlOmkeer naar WellinKton terug. Het
schieten Wllll, alles in aanmernng genomen. DOg
al goed, zijnde het hoogste aantal punten op de
eerste twee afstanden respektievelijk 34 en 33
terwijl ze verleden jBar waren 32 en 33.

61'0 700 800 '
)'da. yds.,.ds. T.o~

+
11 16
12 27
24 22
21 20
28 26
7 9

20 20
He 21
15 19
6 23
" 21

2-1 19
21 18
19 16
2-1 27
21i 19
11 18
27 28
20 2,,)
18 22
II 12

19 18
17 27
6 20

21 23
14 2:1
16 25
21 23
22 ZIi
ó Z3

14 20
24 23
21 20
6 Iii
9 14

,
P. A. .0. V. C A.llTILLERIE,-SCHUF.i.

'KApt. T J. C InJdeslry.. ó43MáJ~
Kanonnier Boaen\erg .. 3J3MóMS5
Bombardier Orant " ... 4á!i5!i4S"J3
8ergl-majoor Inglo!!by. 6bJ.5454J35
KWlU'tier-m. Aergt. Bearle 3465MHM
Sergeant &yly . . liM4533SSJ
Sergeant Standford .. ó23H5ó5M
.Kanonnier H. F. Seale ." óÓ<';,H.54MJ

46
H
45
46
45
45
43
47

~hot:fte ~n arbeiden ,e ..... len ; doeh t"1l"lijk,·r.
tiJd IUln al) nol "'''''''p''n O'T1 t"IfAn mi~"'n k '11

~ WIllre... Gij .ijl btol~' I""kon onl8r k..r., ..n
Ik YrIl&l1 bel Il .ftl h..t 11 OA11j1pnaam wn.n i.mAod
w.t uw ~_raar te b-bben di. mur pen. IJ"brakki.f'
op,o~l~g gebild b~ft en soe p"r II'UDIt door hel
Á,d."'1.8 gekom8n II' LaAt 11. theorie 1'11pr,.!r.
tllir lI'ellJken tred houden. Ik, all lid der ::)le'-
lenbo.scb .. gem" ..nte, aal geen lood. nil{ mAD all
haar l~".ar .erlan~en. En daD ala h~t i"mAnd
",aarla)k Ion leer le doen i. om 'oor tien H...r

j te ",.r.k ..n, il er dAn ~ipt Ilrooter behoefte nor _au
lendeltng"n dan predlunkn, en iA de nrei.cbr.e
'Oo'r ZendeiingA umen niet miDder du "lOl
Pl'1'<hkKnt r

De III&k hmt bierop neM: IIOlIImigen willen
bet MIltric. ourduiken omdat dur alld regt.do')r
en sonder lIanli~n d~. persoon, toell1lllt, en '"r·
WAChten dan nm bij het Admi88ie Examen er op
feil mAl1ie~ door.te komen. Ik tI'lUlll U en .1Ir.
Mn: U dit eerhJk en een wenocbelijke t<'ulllnd
taU .~.ken Toor de toekomst on&« Kerk, IMrwl)1
d~ tijden .1 meer en .. eer rO<tpen om mannen die
D~et ftlleen harten bebben, doch ook boofden Ale
dIe tan Panll1.l en Calvijo, de grondpilaren onser
Kerk?

Ik ben,
EK)! DIll En 'AN W&JT.

P.S.- W ,,1110 connectie lOU" toch be,tean to ..
schee brt eehrijree nn "C" ait Bo.en.lei eo
" Bedroefde" vaD Villiersdorp ? 1<;ndan de oor-
~ .oor hun,ocbrijven! ZII' d~ ko~1 buo ml8'
scbien of lien Indll'ekte 'Wijte r.r..ff8n f WIe weet!
de g~ftcbte is .rij.

Schijf 1 8
16
20
22
21
21i
25
13
17
ss M.
Terugga!>
10 53,
Teroggefi,
16 OW
28 79
19 63
22 51
23 i8
IR 63
19 6(l
7 25

22 59
19 63
22 48
26 iO
Iii 62'
14 ó!i
26 iO
13 60
14 42
1" 52
22 69,
4 4J,

2J H
7 30 On8 " is versoebt de volgende vertaling

van oen aau de Ca.pe TWIRl gerigLeu brief
op te nemeu :-

J. Art
R. Solomon
W. Mnir
J,8earle ..
C. H. E. Boaenberg ..
B. Harvey Schijf 2
J. T. Morri. " '
J. W oolacott
W. Standford
J. L. Webeter
Bergt. Foulds
B. Baylf
C. J. Stuk
R. Wallace "
Luit. Fowler "
F. Wallace "
A. F. de Villien "
J. Grant Schijf ..
H. Theron "
O. T. VAnNiekerk "
8erl(t. Wark
T. Theron
D. J. du Plessil
H. F. Saaie Schijf 5
W. Brooker "
P. Caithnen "
O. T. de Villiers, Sr. "
W. W. Tbompson "
bak de "V:illiers "
W. Parr Bob!jf 6
P. Roberts
Sergt, Bethune
A. Verceuil
F. Smith
A. W. Louw

" , 362

KAAP DE O. H. 8. S. VEREDIOINO.--acnUF 6.

DE ZENOINO DER ENGEl.SC~lE KERK.
G",bamsted, 6 Augllltus 188,3.

Aa" d~" Redakceur rn" dm" Cnp. Times, ft

. Mijnb~r,-Mijn .. ndacht iA b.pAald Ile"'orden
bil e en bn.f, onder het bo ... nAtAAndeopocbrifl
gnehr,,,en door den E..rw. W. P. G. Scbierhoul'
B.A., gedAte"rd 2 Jalij, van S"ellendAm I~
welkeD b, ier bij trscht de g.moedehn'.1UI '''',
uwe l11a.18 onder den indruk te brenlren d~t de
menseben un de ZuurbrAllk. ",at de Godedi~net
betreft, a:'.o .r~ T"r"a ... loolII eo on.eraol'Jrd WA-
ren dat bIJ Ilch Ileregtigd gef""ld. om hUD de
genademiddelen Alln t. bi"d.n. il"t is een" ni.t
gemakk ..lijk .. 'AAk '''or ... o pel'lOOn 0111 te oor-
deel~o Wilt e..n .oldoende reden moge aijn om
eeD' Ander. dIlden terelltfaardi.gt"n; m.... r al. i..mllnd
een sekere red.n 'oor I'j,.e bl\nd ..l",ijae AAn·
Toert, d.n h"bb~n wij triJbeid om d~ Ileldighei.t
of gegrondb.ld ran luik lito pleitgrond te on·
deraoelrell.

W. McLachlan. 'KApitein
W Mnir ' " . .
J. P. Edwnrde ,
J. H. Commin
C. Robertson _.
A. Ponton ,
H. W. P. Sbort
G. Maclear

333004323'>
0020023435
2J3ii5M3'>5
0355';iHá5,j
52JJM,j353
b3530000M
4li23H3:1J:l
5-t20,jJ43:l5

26
19
42
42
42
35
;jf;
3';

MAJtITZBURG,5 SEPTEMBER.-De Timtl nf
Natal heeft beril(t ontvangen dat in ofti<:iele
kringen nieta bekend iMvan het berigt dat de
heer Osbome door Cetywayo is getrotSeerd en
bedreigd. '

TWEEDE DAG.

DINGSDAG, 4 SEPTEMBER. "
: 277
i

"Z U LUL AND,_.__ COltltESPON DENTrKPrecies om acht uur '8 morgena begon aten
te schieten o.p den derden afstand voor den
Preaidentaprijs.

Gelijk den vorigen dag wae het weder heden
ook allee behalve ungenaam. lIet re~de
wel niet, maar er, JVaI geen aonnescbijn, IDj".de
de ~heele lucht bewolkt terwijl er OODkoude
wind uit het noordwesten woei. Verleden jaar
w:u-en er weinig bezoekers, maar dit jaar tot
nog toe in het geheel niet ; wat men ook niet
JrOOt1 verwacbten kan zoolang hot weder niet
beter wordt. Te omtrent 10 uur wa. DOenlclaar
met het schieter. op den derden afstapd, dat
Diette~nstaende den kouden wind ~ goed
W1UI. sijnde het hoogste aantal punten ol.' den
derden afstand 31, hetzelfde als verleden laar.

De uitlIIaIr voor den President8prijs wal als
volgt :- Ó SEPTEMBER 1883.

PIETERM.ARITZBURG, 3 SEPT.-De Tiw,
of Natal berigt dat er voortdurend boden in de
stad aankomen. die zeggen van Cetywa;fo naar
de Regering te komen, met bood.scJtappen,
steeds Tan denselfden inhoud. Zij 1)evatten
gOOh klagt boogenaamd van den Konipg om-
trent het gedrag van Usibepu ; zij ~helzen
geen bewering van harde behendeling.. die de
Koning in zijn tegenwoordige om.tandigheden
zou te verduren hebben, noch vragen zij om
eenig onderzoek naar do onlusten in Zululand.
Het verzoek aan bet Geuvernement is een-
voudig en zonder onderscheid om stappen te
nemen, om zijne vrouwen en kinderen voor
den Koning te vuTZamelen en ze hem terug t<1
geven. Verzoeken Vltn zulk een aard; op de
mogelijkheid wijzende, dat zij uitgaan van den
naasten opvolger van den Koning, begeerig
zich persoonlijke erfenis te verzekeren, geven
in ofticieele kringen grond tot twijfel.omtrent
het nog in leven zijn van Cetewayo, vOi>mame·
lijk nu de heer Osborne, de speciale oom-
missaris in de Reserve, belet werd bet doel
zijner zending te vervullen, namolijk Geil Koning
persoonlijk te sien en allen twijfel] weg tE,
nemen omtrent de vraag of deze werkelijk nog
in leven W&5.

lWIl STELLEN .oNS NIET "RANTWOO~DELI1K
VOOR DE OEVOEr EN8 ONZlrn CORREIIPONDENT:EN,

INOEZONDEN 8TUIU(E1f KUNNEN IflXr [:r.KRUO-
OE:EI8CUr WORDEN.-RED.] ,

DK SYNODE EN liET HOLLANDSCH.

Ann de" R6dakl~u.r.

Mijnheer,-lIet i. jZ'otd dAt bii tijds de IIIInunebt
nn de leden d~r asn,t.nande Synode gl!v8Iligd
wordt op het f~lt dllt.r jfl'oote din;cen roor de
1I01lAndre~e .tAIIl .erw.eht worden door OilS yollr.
I)e b.acbrl)V1ngapanten doorlezende, aie i~ dAt de
m8f'ete o rer lleB handelen, vooral OYer hét prAdi.
kAnupdn,ioer.fonds. en geen enkoioTer de Taal
d-r K_erk; dat lijkt mij maAr InukA. 'Ik kan
toch nIet deDken dllt men de Inak wil dood.wij~n.

OPliK$KJlB.

DElWE UAG.

200 400 soo Totaal
yds. yds. yds.
29 29 26 84
30 2:.l 22 i4
27 28 IJ 68
28 2:! 31 81
27 115 2' 61i,
15 26 2'> 66
29 24 21 74
lli 21 21 57
26 31 24 81
31 24 21 76
27 :.l8 28 83
29 31 24 84
31 2'> 18 H
:lJ 23 14 62

Schijf 1 WIlDSTRIJD OK ntT SCHILD.G. W. Parr
J. M. Woudberg
P. Woudberg
H. Theron
C. A. di Villiers
J&II. Smith
E. B. J. Knox:
Soldaat Smith
T. Theron ..
C. H. E, Bosenberg, Schijf 2
J. Orant
R. Solomon
H. W, P. Sbort
J. H. Orcbllrd
Orderley Room Ser-

geant Roberbon.. 26 19 25
J. Woolacott 28 27 27
A. Verceuil 26 30 2-1
A. W. Louw ,,25 30 27
D. du Plessis SchIjf 3 27 31 29
O. T. de Villiers, Jr... 27 22 21
8. Verceuil 26 27 18
J. L. Webster 24 26 29
T. J. C. Inglesby 30 2-t 11
P. Roberts 26 31 26
W. Brooker 27 2'J 27
J. T. Morris 26 27 30
Luit. Fowler 27 26 2J
W. Kay :lI 29 8
O. Purniss SchiJ'f -I 2J 31 18
8erl(t. Foulds ,,28 18 29
J. :H. Commin ,,:l6 21 19
Seraot. Rymcox 28 19 17
C. 1Roberts, Jr. 27 :H 21
Dl. nu Toit 26 27 21
O. T. de Villiers, Sr." 26 29 25
W. 'Muir 2:1 30 27
A. J. Rawbone ,. 29:n 6
P. A. van der

Mllrwe Schijf S 26 2:l 20
T. J. J. InglBtl)Jy 27 Hl 26
Luit. Valleney 26 15 21
W. Mc. LBcblan 23 19 7
Soldaat Callanin 28 l!J 6 5a
C. Robertson za 30 15 68
W"Woudberg ,,27 al 17 '.l
C. J. Stirk 23 32 23 R'..!
Izak de Villiel'1l ,,23 29 23 , .)
G. Gordon Schijf 6 27 21 25 73
KWflrtiermeest:er

sergeant Clayton" 21 21 2H iO
Sergeant Mack ,,22 IR 2:1 ftl
vlag se~geantBethune.. 32 26 22 80
A. Ponton ,,22 18 2J 6.j
Re~ Smitb Niet tegenwoordig
Oeó. Mdear 28 21 7 56
F. Smitb ,,20 30 26 i6
SoldAat Easton ,,20 28 I:.! 60
J. Sesrle Schijf 7 28 31 21 80
Kolonel F!outhey .. 34 21 7 6'2
W. Standford ,,28 27 25 SO
F. Wallace ,,28 32 26 86
J. !rt 31 31 27 89
B. Bayly 26 29 28 83
R. Wallace 29 26 :.!ii 80
O. T. VBn Niekerk .. 2-1 28 25 77
H. Bolus 26 2J 18 69
G. H. le Roux Schijf 8 30 4 6 -lO
H. F. 8eale 28 32 26 86
W. W. Thompson 21 31 lH 77
F. Caitbness ,,30 26 25 &1
A. C. de Villie~ .. 2i 23 teruggIllrok
Lans Korpraal HarTey " 24 H 6 44
Soldaat F. W. Bell " 26:l7 21 H
Vlag-sergeant Wark" 22 33 ZO 7J
B. Harvey ,,29 29;JO RB

De 35 prijzen werden aan de ,"olgende heeren
toerkend :-
J, Art~me~ 89 punten; B. HafTey, 88 ; D. J.

du PlesRu, 8, ; F. Wallace. 86; H. F. Scale,
S?; W. Parr. 84 ; R. Solomon, 84 ; J, T. Mar.
ns, 83; B. Bayley, 83; J. Grant, 83; W.
Brooker, 8:3; p. Roberts, 83; A. W, Louw, 82;
J. A. Woolacott, 82; C. J. Stirk,82; II. Theron,
Rl; F. Caithne88, 81; T. Theron, 81; W. Muir,
80; W. Rtandford" 80; R. W allaae, 80; Ser-
geant Bet~une, RO; O. T de Villiers, ~r., 80 ;
~. Ve~uil, 80; J. Bearle, 80; J. L. Webster,
:~; LUltenant Fowler, 78 ; O. T. van Niekerk,
I' ; W, Y': Tho.mpson, n; F. Smitb, iii; A.
F. de VIllieMl, ,6 ; C. H. E. Basenberg 76'
Sergeant Faulds, 7li; IZak de Villier!!, 75 ~8er~
geant Wark, 75.

J. ~rt W&ll dus de wilUler van de zilTflren
medaille met 89 punten. Verleden jaar werd zij
gewonnen door den heer A. Verceuil met 92
punten, die dit~l eebter slecbtR 80 maakte.

De negen pn)zen op de veMIChillende af.tan-
den. werden to"gekend sis volgt '-

200 yds.-Kolonel Routhey, 34; Vlag-aer.
gelUlt Betbune, 32 en J. Art. 3l.

400 yds. - Vlag-sergtlBDt Wark 33' C J
Rtirk, 32 en H. F. Scale, 31. ' , • .

JOOyds.-:-H. Theron, 31; R. RafTey, 30 en
J. T. Morns, 30.
~erv,~lgens, kort voor elven, begon men een

w strijd om ~n gonden medaille (g\lschonken
door den PreSIdent der VefCP.niging) en £20
WB8rBaU alleen de vijf-en-dertig prijswinn!'~
van den vorigen strijd mogten deelnemen. De
Ilfst&nden warrn 600, 700 en 800 y rd- -h te 'ed a ", Isc (l n op I eren afstand met Martini rill
Gotlvomement8patroon, houding naar verkie:~
z~ng: Het schieten in dezen wedstrijd WRS on-
PUldIg slechter dan' verleden jaar, toen de prijs
door dpn hl'<'t O. T. van Niekerk wC'ro wou-
nen,met 101 punten. DitmBal vi"l d" n~aill
ten deel aan Luitenant Fowler met ." t e

t t l
"k 'ft pun en,

wa na uur IJ .onder de militairen' groote Vtmlg.
~I""'n.'ekte, die hem Ol' de 8choudf'f8 lUlmen en
III trlOlnf naRr de t!'nten droegen. Het
,Il'<.:bt ""Iuden WB8 te wijtt'n aan het ed
d ..ar cr den gehl'e1en dag !.'en sterke wint e~,
Teg{.'11den middag kwam de zon door ma:~~i
blf'''~ to('h ('rg kOlld ('u ouaangenaam.'

Uwr volgt ,lp hj"t d ..r Dlmwn en bt>h Id
punt ..n, waaf1ut men zien kan dat 8lechts~ °
scbutters,meer dan 'jO punten kre ,terwli
verlenen )Mr Illet uitzondering ~. all J
over de jO lJ\l:UWUhaddcu;- een eu

",
I

"
Voor dell8n wedstrijd WAren er IIcbt ,ere-ri-

llingen ingeachreYen, nllmelijk de P.A .0.V.O.
,\rtillerie, de WelliugtonAcbe, de Concordia
(PAarlacbe), d. KIApeted.che, de. Ar~'YlJ f'11 'I10LLANIJSCHSPREKERS IN HET
S.tberlAn~ HooglAndere, de KIUIP. ~8 U~edi, PAHLEMENT.
Hoop eli eeD Sche1'pl!chutterltereeDIgIDr uit dil ---
Ooetelijke Ilistrikteo. Twee, de A ril" U en Sutbd~
land Hoogl •• den en de KA"p de Goed. Hoop .dn" d~" Redakt~u.r !)a" de .. Zuid AfrilutlPl."
trokken aicb rehler terug, loodat er slecbts I~ I Mijnbeer,-In epn Roder blad wordt de raad
o.erbleo.o om elkaoder bet eebild te betwiste". j!'egeY8n om toch ,oorIII de Hollnndocbsprtlk ..,. bij
De "fltalIdeo waarop If.achoten moest worden, de algemeene el.etie niet te 'l'6rll8len, ~n ~~n pa"r
:WAreD 800, 0)0 .en 1000 "arde, tiea .cboten op aamen wordf'n g~no.md.. Ik beb daar lIi~18 op
leder~a afstaDd, .ltI~ere IOOr~ nn geweer eb te"eo; mur dan II het DI~t Illeer dali r"lt' om aJJ~
boudIng nur nrkle&lol!'. , de nA.nen te noempn flin hen di" de moedertul in

Het w..der WIS niei gUD.ltig. In den morgen " hind •• el'JrRderzlllll lieten hooren. llier lijD
was d" lucbt bewolktea dreigde het te reg8non'· 18 in e"n lijstj., gelet :-
m.Rr tocb er kW1lm Diets en men mo~t d~ 1------,, Nu, mijnbeer, ik b~fI in Awt om w b·wil,·n
ft"auwe hoop koealeren dat de wolken looden Lu tt i II' dat de menecben in de ZuurblBAk, gedurende " ..n
w.gdrijteD of bln miNteD geen nllt loeiaten. Om Renlburg groot unt.nl jaren, all.rij'l'erilllt bediend werden
acbt uor lOU mea m"t bet acbieteo b.:gillnen . Botb" door mijn TAd.r, nu WIjlen den Eerw. b.er D.
mur eer~t kwam m~n bijeeD om te ,raadplege; A. de Villien ~elm; en III • ~ di, h 'm ,.k tOd bebbeo, &all..n
of h"t DIe' IMter ai)" .,U het .chleten uit te I Human In el~t alJn om ~e I{vtuigen ,an lijnen iJyer en
atellen, daar de wind bard uit bet noorden woo 1'11 ToOit. ernlt In b~t predIken un b~t Efangelie der ge-
eo de. locht altijd metlr.1I meer bewo:kt werd. DAde Gods, in h.t beloek.n tIIn de kranken en
Somml,ell Wfll'lD ten If11nlte .an uiteuIleri, MOltdn ~r meer lij", Jlln lult gij wel ll>O goed treurenden, en Vlln lijne lorg .oor de algemeene
Tooral de PearlieteD en Wellillgtonn~n, WIllU'. te "ill.o lijn lie te noemen, w~nt om e~'1 pMr w.~taa~t VAnh~t .olk.
mede zich ook de O"slelijk. neeren .ereeni!Cd"D, Doemen en nnderen te Tt'fIleteD, is niet e .er Scbierbollt nwe eeoig .. onbe'l'oor-
mur aDderen, de Kflpen ..a"" w.r.o er tegen op BILLIJK. oord.eeld pereoon: in SwellendAm, A&Ilguode bem
grond dllt lij Daar d. Kupetad teru; mo ... t .,. en Illn r"b..ld te Zuurbrflllk, .oor dd bij trACht
Ue meerderheid Will bij lAAlItgelloemden, en d.., om Itet ",erk fAn eeo Iloed mlln, wien" de rruote
beeloot men ,oort te gAaD. De wind begon R~GT VOOR DE MOEDERTAAL. slilte" gerbinderl om voor IIcbl"h~n nu te aDt-
ieder oogenblik hllrder te wllAi]'en 'a nu en .J_~ ,_ d woorden, in .. inftchling te brengen.

WUI ......n I!'enooten,-Oi)' kl---t ,'8n kl",,!t en komt I,' -~ d' d hS" .kWllmeo er een ....Ar druppeli ,an bo.en om' . ._ Ln "''''>Vb gron • • eer ,lllne InBina.ti".,.,_ DIet Terder. He~ gcu.ernemenl be~rL, u hat .J_" d ze·' '" ..IaUee Dog Onaanrn.mer I- m-ken. Te om'r-nt I c o.er ..... e 0 e n'Alnl(~t.ntle Omdat om-
v ~ • ".. .0 ate regt gege.en om 11"''' w08dertAIIi ,tot me..... Ir al 'ne"'en ut.e. wer bet .ente .cbat gel,-t, "1')'nL d' d t~.. een twaR t )Aren get.,eie!! ..eoi!Ce .. einige

"' 'U • lUI lum un on erwiJ" Oft U"" ochol"" te "ebrUI'• ( . t Id' dde OunwhJke DIstriktelI Vereenl' "I'n" bI')' -bl'jf k I..l r "r!lOnen nie ... e 'An e IIIwonen loolli. • beer.." _ "n. it weet gij toch. .., ) b I' 1I, .p... rl, OoDCO.rdie. bi]' tIIIhill, 2, Ku-t"d bi)' \V'I d'k d 0. legt trAc ttAo om :eoe ",11,11'" ecbe partij tot.... I uw pre I .nt of 00 erwi jler ni"t, aeIPt ,")., t d te b h d
ochl)f 3, Welllnjlton, 4, P A.U.V.O. Artillerie, 6. dAn eenvoudig het arOF.T en bet ZAL ~.;~ • ",n rengon ;-nI8t, mIJn ... r, om at lij
eli d~ Kaap .. ~~e Hoop Scberpechutteravet- el ..chlll eenpArig en onthoudt dAt éé I z"Alu~ gee~ .erwurlooad ",a'J"o, mMr omdAt er td goed op
eeni!lln~ bi) !ICll)f 6. !Je ~eret~ .twee I'ChijTdn lOmer m"elt~. B.t Terengelacbllll woarOTdr ,. hen g81~t "erd,
"'aren t .Iechtst om Dllar te PClll"ll'n, WH nt lie I klallj!'t, ia dAn Ap()udl" uit. IPJ Het b3viel bun niet. De beer Sc"i~houl 'br.agt
stoodeD op d~D top fila een beu.el lond"r GIj bebt de mAgt in hIDden; "lint ~il' l•• ert de klAgten nn d" menocben di" hij bnocbt hllt'fl
een . berg of Iel. ADde", al. acbtergrond, Wfll de kinderen en bet geld. Houdt ~ij ae net een nn &11" lijden voor, dat lij onteraofl!l eD 'U:
aoodlf!' 1''' mal he' bewolkte wede,. mund of ",n kwartAAl eenparig thuis, met 0 _ WAArlooedwaren. Ue heer S. erkent dAt .ij ni.t
Zooal. het DU .,!U, m~t de wolk"o AChter d, gllaf fan dill rl'd~n, d"n lult rij meer ,order!., de heltt tan de in",on~n '"n d. Z~urb".ak ai)n.'!" "rs~ Io:hlJYlln, .,!aren .de rand~D er .RlI dhn met twintig brine. in de cournnt. VoilleDs li:ne Iletallen lOU ik Iltj!gen dat aij niet
a!,t Ifoed IIJ;tbaU. BI] de 'Ier aude,.. WA' dit KORTIl W........ een derde warelI, en indien d. beer S. de aDdere
nIet bet Ifetal. Daar .ormde de berg deo AChtef. ft" '-N. twee derden JOUbesoeken, dan loa bij uitvinden
grood, &OQdatde .chijtlo goed afsteken. 'l'oeb dAt lij ge.n kl.gten 'An di.n urd hebbton. Wie
men bij .cbijf No. I Ion b""innen te achi~t.ri DE SYNODE EN HET MATRlCULATIE lijn diA mpnllChen dan, di .. o'er .. rwaarlooling
betond men dat de ecbijf te Iftlljl,' en de wille; EXAMEN. klagen' De meerd.,b~id un b~n_",art'n om bet
,oor te hoog WU, fl()oda' er 1'8n de scbijf 1Iel z.flCbtuit le drukken, nooit t.ot eer YOOr de plMII
ntogeu daim onder aan Diel .igtbaar Will. DI-t Stellenboecb," September 1833. gewep". IJ.t is niet dat," do middlll~n der 11'....
mOfst eertt henteld worden eli dill hegon mei! Aml ek.1 ReM.k~ur. nAdA ., hOIl niet •• ~hllft ..... rden-de godedienat
dear te acllieteo toen mea bij de IIDde.e ochijvell Mijoheer,-Dat het I'htriculAti. EUrDeD .er. werd gerrgeld en met kn.cbt wurgenomeD-
alreed. halfwelf op den eersten lfstand 1'11. ga- pligtend alll gemaakt worden voor MnelAand.. mur da~ 100 .elen bunner die midd.I,n der Ife.
.orderd. Het weder _ al .ltchter en .I.chter Thsologi.che Studenten, scbijul het bloed ,.an eeD nflde nr ....aarlooe len, tot nrdri ..t van dat gedtelte
Ileworden ea omUenC kwart Toor tieneu k"lIm praar leluten aan bet bruieen gelot te hebb~n, O.A. der llem88l1h dat aich }r,ter gedr08j!'. Ik I~g
lf eeD f.nlu bui. Na Dog een korten tIjd io di" dat fII0 "C" uit Bo,en.lei, en lO B.droefd." .an II ,eien" TAn ben, omdat er eeoillen lijn tan
rageD le bebben gnchoten besloot IDeo omtrellt Villiendorp. diegenen die tot de Episc"p!\f\l!ICh. Kerk o.,.,r8'41-
ti,o uur bet ecb!ete~ eeo half Dur uit t(e Nu gebeel en al bJn ik ook niet foor htt plan' gaall aijn (100 fer AI, ik }ron uiltind~n toen ik
stellen. Kort nA dIt bleld de regelI op en prteiea wAnl in de eerete pisalI I'IU bet aan .reemde~ in Junij j I. le Zuurbruk "'U, omtreet MID
om elf uur' beg", mell weder. HOlt duardll buiten onze Kerk den scbijn j!'e.. n 1118,fzulk eea doaijn), nn wie dit ni!t ru"gd kan w')rden;
echter niet AI t .. lang of het begOD weder at en ~ ~lementair Ex~men als bet IIlAtric. all ... is dat mMr dAn 'ou ik .er",onderd lijn om te urnemen
te rallenen en om~reDt hllif eeD ,.i.1 er I!8n J",are lemaDd behoeft om t ll'gelllten t~ wllrden tot bot dat lij oek killIl'en dRt li j nr"'AArlOOl j ai j~ lf'"
bui. Gelukkig WIl' men toen bij alle echijnu ..it- Tbeologieebe Seminarium der N"d, Gdref. Kerk. worden. Mur hoe tracbt de heer Schier bout om
genomeo I en 6 klaar, alw1lAr men in den rllgen milt Dat JOU jammflr aija, WJlQt nu reed, "t>rdt er te bewijzen dAt de kllljl,'ten '''0 ter"'AArlooainl{
~~ieten .oorlging. Omtrent een uur Wal mel1 (boe ",el ten onregte) ill lek .. kringen nedergelieo gegrond lijo I Iloor °rg~·~o te doen 'RO de
bl] ~e \Ie.de.n kort ~" half'lwee hij d8 eerlle op de bekwaambeid ODler predik~teD. Ilftn terlaoadintr YIIbhet Il·t~ onredoopte pere)n~n di.
.cblJf klaar. net ochleteo 1' ..1OYer het IIlgem"en Tertier 100 bet .chijoen altof ielland die het bij ,e.onden heeft in de IH bUIlen, die hij b,,·
goed ala meo bet weder in aanmerkinIl' DeellI'. Matnc. gedaAu heeft, ook het Toorregt heeft om ">cbt blld-nllmelijk oit 402 p-rAonen w..rell ~r
Het bwgwte aaotal punten op deo "reten af.tanll bij het .0lJlend Admiasitl Eumen zoo milnr toe- 114 redoopten eu 283 on,edoopten,
wer~ b.baald door de P.A.O. v.a. Artillerie, dÏle IatiDI!'te eUcbeD, want bij beeft imm.rs bel Matric. Weet de beer S. dAn ni ..t dAt er afd .. lioJlen
gellllddeld meer dau 46 puntlln ieder m.. kte~ gedRAn. TIIn de Chritteli jke Kerk zi in, die op bet yraagatuk
De bper J. Art, KllpWn TAD de Kllapl!ladscheb En tea derde freet ik, dat bet eammige eXlmi. ,an den doop 'Ar:: de EpiACop.ul8Cbe yertlChill.n?
8.S. Veree.niging echoet prachtig en kreeg 40 'uit DIltO,," al te rerUM lal mAken, en ben mil"' nl ne kennis tan den heer Schierhout kAn nie' '00
een m~ehJke 60. I doen letten np het Matric. c~rtifictat dau op de be. beperkt zijn. HlIu 1011 hel Tooraeker me~r he-
De ulblAg soa nr als bekend is:- kw .. mheid bij de admieaie eelt. I.erd gawee8t lijn, om de oitlel!l!'ing fAn dele

Docb w", IIIInf!'aat het achrijven 'I'~n "C" en achijnbftre Terw8ftrloolÏng, tan een 1<:pillC0p"Alecb
OOSTELUU DlSTRIKTEN.-scma· 1. ~k ..a~.• ijD "~8d~fd ..~ triend .lIn Villieredorp! et.nndpant ~bouwd, in dit gerscbil tan o ... r·

800 yds. Tot.a.a1. ZI i .chl]nee dUIdelijk 'on de lleb8tlle IMk niet feel tuilling te loeken, Ii..ver d,," om onbillijke AAn·
4.;3;H,j')ii43 1 ef te weten; yooralacbijoen lij ni"t op de boog"" merkingen o. 'r een Andprm"ns Arbt-icl te mllken.
4a!l24á40+4 ~, te "'8I18n,'w,,' eitfenlijk Mlltrie,of Admi88le i8. Wel. lJet i, te Int in den tijd f,JOr i.mud in de pleitte
4:l353ii:Jóii-lc 42 IIAn dan geliefde yrienden I weet dnn dAt b"t ."n den beer S. om onkundIg te zijn IIf\OgJUlnde
'35..j45222H a6 .&IRtric. niet nel meer is dRn loo",nt, een hRlf",eg dia wolbekende "urbeid. ,hl wij "CJngreIrJl'
545HZ,H';4 4:.! .x~men naar h~t Admiai_. Het doel "'" b<t ~ionJlIUtten" "'0 finder.. kl'rkelijlre },.,1I11:Ding.n
4J33MH33 -ti inlfelonden beecbrii,ingapunt d ....romtreot is dus .erscbill.n. doordat .. ij "I. een grondr"!C61 bOil'
HO:Jii53'}ó.3 39 dui dil lijk dit, ""melijk dat wannettr Iemand lich den, dat niemllnd PeO lid nn eene Christel i Ike
034J33JJ;JI) ;Jl aanmeldt .oor bet Admis!ie Ex1lmeo, de Eumi. Kerk behoorde W lijn, fAn wiAn er geen redelijkIl

nAtoreo toch 8enille ~kerheid bebben <lAthil ieU boop is d.t lijn bllft ~e",r.dercj: of dllt bij b.k ....rd
weet en het ~n min.te de moeite wAJlrd is hem le is, ~n ...ij ,ien uil nR~r e.n be"'lJ~ 'oor l<JOdJlni;:e
onderrr"R'en. Dur900r m()et het M"lric. Certifi. .ernnd~rlll!C, in een v.,and~:de le.enlwijl" en
Calt dienen. Uw be",ering dat die enm"DI tbRoa .erhf.terd gAdNlg. oe h""r S. m'>ge niet met
de he!'t IWA"rder .ijn dAn .i.r jMr geleJdll, is ons nnr.enkomen,_mllAr i~di,n hi I 100 I{oed met
I~ Uit de lucht gegrepen, dllt iedereen dit oor. k~rkelijke IAk"n ~ke."d iA, ale bij beboo,t ~
deelt met lumtil van .n~ uw kennie TAn de ",.k liJn, dAn moe!!t hl) dit ge ",eten b,bb.!n, en bl)
u niet &lil benijden. Ik aJIl grnal{ will~o weten mMst or ... n be .. uat jt.'!"8('st lij", d~t dit de
wie die ol meer dAn een" zijn die 0 luiks wi,l gil' ". reden" wne w:narom .. d!e ""rsnD.n m~t gedoopt
mAakt h.bben. Op dit punt zijt gij voldoende en llin gewor~en Inde j!'emeente ",,,,,rt'e al) ~roellMr
overtuigend be1lntwoord Ileworden dOM .. I) "In b;.hoorde~ Ill" . mell'clteo ",erden olet b3'
de Zuid Afrika"" 'I'IInde I.fltste week. AChon"d ,nlA ge,eblkte .oo: ...erpen om IlNioopt

Hoe IIU een eXlUDen dd 8lechts een 18ger trflp is I te worden. So~mllien "'lU'en Ria. dronkaards b ..
om tot het Admiseia te komen, een jMr Htrn tijd kend, IInde.'en leIdden een.onl~dehJk I~.en en de

It.U1'ST,\D8CTlE SCHKRP!lCHUT11::RSV'EREEXIOI.XO. e? £75 ext", gl'ld kRn nrei@ch8n,dAlbegriJp ik ~ee,rderbeld .....II.! onll'odadlen.l1i1'. lndien d. beer
DIet eD ik g,lo"r gij ook ni.t. ~~blerh"ut nt.t zoo onkandl~ lA, Ill. bl! anI z 'u

8CUIJP 3, Gij blllllt 1'8ulUiIIRn 11118('n ",orbeeld om ta wIII?n IA~.n ,erondenl.llen, dAn beeft bIJ moed.
J. Art, KBpitein ... 1},j,'i.jj.j54,;J 41) bewiJlell dat een PredikAnt nipt zuo be~1 "durd wIlhg felien onderdrukt ( ..f I"rl"eld AAngNl.an)
W, W. Thompson -Hiiii:l:J,jJ:JJ 42 bebo"'t ~ weaen om bet E'l\ngelill DIet I;~en te met het doel om one?r of ,pch.nd; to brenll'.n op
R. Solomon :H53JJS,i3i 42 verkondIgen. Wees foonilltilC mijn ni ..nd! bet werk 1~0 lang reeds In de ZUllrbrnak .oort·
A. Rawboue ,j,j,jc)424J,j,; 4'; Weet gij dnn niet dat P.ulus de jl'd •• rdMA otu. getet.
A. Grade ... JH344,j,j,j,j 44 dent "'AI In b.t Tbeol. S.minnlium, wII"r Rnbb,
E. Roberts 5'}4.j,jJHH 4,; Gamllliël Pror,psor wa.' En h.eft I'Hulus dil"
P. Rol",rts 4,j:,;,4:j:H,j4 4:1 RI die ~el.erdheid bij zijne ""I",erin~ W·Il~·wor·
C. J. Roll'rts ;HJ.j:l,j.f3,jJ :lU ren, of heeft hij di. gebruikt ill d. dl~"8t "1"0

le~r.n' Ik d.n~ h.t IfUll@t~; ..... t d.nkt lI'iI ~
7,·,u Paalus OOit luIk e~1) mngti![~n in.ln~d
hebben kunnen nitoefenen over den' be!'ChR~fd~n
Gdeil.eben en Hom,,"ochen gePAt dier dn~en too
bij niet die ACb"ptiIlUl~e di.l.hliku8 ....:r, 'di.n
wij in de brieven nnn Homein." en Conn;biels
m,e Kennis mRk.n r C"'\'CF.RT rXlll'~fl'Tl"I.HALL.-Hedl'n avond

Ifet rou jAmmer lijn indien Il'ij met U" Icb'jn-I "urelt I'f N'n COf}(,f'r! JCt'frC"FI'Uiu d .. Mutual
~IIr ,..elgeme.end ..n ~~rlro"'clla BcbJi lven 1111Id, Hall door hpt koor .....n ,!t, S(o(!. (.hon·f. Kerk in
111de oOllen glngt struolJt'1l V.II hen die Did met d.. d" llrf'f'.tm"t, t.'n ...oon.lcd" "'m het llonwfoudR
zake.n bt-kend zijn, en die dnn mnll' III te Apoedi~ nm de ., YOUf}!r M(·u's ehn.tIJm Associntiun."
bereId II)n om hurd nc.r t~ komen op de predi. Het programulll I" wer a.a.nlokkelrJk, en de toe·
kIloten. , , ga.ng, 2s., 1""Il, zood ..t ruen een groote opkomst

Ik hen geell predIkant, doch Ik j:.I" f At.lhg Vl'rwll<:bt. Deuren opt'u t.: 7,30' te beiUme~
clat de predikauteo Illeer dau ielllaud I\IlJ~n <le te 8 ure U.m. '

MABITZBURG, 4 SEPT.-De correflPOndent
VlUI do Tim,s of N"t(f~ is vali tie plaats van
Ullibepn aan de Tugela aangllkomen, on schrijft
d.d. 1 Sept.: ., Spreek het berigt van den dood
Tan Romkeli tegen; hij is in het leTen :en wel.
Cetywayo is in het Inkanhlabosch Plet een
groote magt, en trotseert Osborne en u.]le kolo-
niale tU!l8Chenkoms!. {;'sibepu is wel. Dv
partij d"r Usutu, onder Mny8IllBna ell Unda-
buko zijn door c...tyw8yO opgeroepen om Il88r
hem te komen en zich bIj bem te, wegen.
Birmen kort zullen de poppen aan 't druisen
zijn. Na de nederlaag VBU CetWyo, te
ffitIDdi, werd Usitemu, een balve broeder van
Cetywayo, gevan~n genomen, cu, .daar bij
door ons vriendelijk behandeld werd, in plaats
van, zooals hij verwachtte, vermoord te zullen
worden, deelde hij ons mede dat Somkeli zijn
volk verzameld had, om de Manblagozt (Usibe-
pu) aan te vallen. Usibepu, zijne VOOl'11a8mstc
raadgevers en ik keerden dadelijk 'l'lln Amahh·
batine .Bar de Manblagazi terug, en bevonden
de informatie van Usitemu juist te zijn. Som-
keli!rad een leg\lr van iOOO man verzameld.
UlIibe:~JUzond dadelijk hem tartende den voet
over ZIjn grenzen te zetten,eu vroeg: onmid-
delijke teruggave van den ouden eisch om het
voo van Mapete. In plaata van het '\"(Je, zond
Somkeli een witten os en een bedrag ivan zes
pond, om mede te "koIlZB." UaibQpll wei-
gerde dit, en zond het geschenk terug, bet vee
eisehende, met de bedreigin~ dat zoo' het uiet
dadelijk gezonden werd, hIj komen' en het
nemen zou. Door Somkeli werd T,dit ver-
zoek geen notitie genomen. Op 14 uguatus
wrlieten wij de Inkongwenikraalen DltUilheerden
den gIlheelen nacht tot zonsopgang aen vol-
genden morgen. Wij bevonden ons tegenover
de Mnarquakraal. Somkeli W1UI in deé, Oballa-
haal. Zoodra. hij vernam dat de Makenahaus
(wilde honden) op zijn grondgtobie4 waren,
vlugtte hij in het riet, aan de- oever~ van' de
UmvolOlli, en nam een groot deel van ojn vee
mede. Ullibepu gaf .trikte bevelen aan zijne
man scha~ dat er geen dooden mo~ plaats
hebben, DIcta lUldeMI dan het verzantelen van
vee. Geen van Somkeli's vrouwen of \:inderen
werden genomen. Allen werden in het bmf ge-
bragt en ter beacherming naar den winke vsn
Knight, aan de Endulnmbi, gezontlen. Wij
reden naar den winkel Tan Knight, en hielden
er wacht, om hem en zijn eigendom te be-
schermen. Wij sli~ te Aballum. op den
1óden Tertrokken wij nBar de St. Luci.baai dis-
trikten, nog vee nemende, tot op den 16den,
toen wij St. Luciahaai overtrokken en een nog
al :rwur werk deden op den n88ttwen lap
grond die St. Luciabaai vlln de zee' acheidt.
Hier kwlll4 een handjevol VBD ons tkgenover
den Tij and en bad nog al wat hem ~ doen.
Wij trokken de Baai weder over, v(luamelden
het genomen vee en sliepen aan deJe zijde,
den volgenden morgen naar de Mlinhlagazi
vertrekkende, terwijl wij in het bezjt waren
van tuMcben de zes en ze.en duizend '1tuks vee.
Wij verloren verscheidene m&tl8Chappen, die
de hoofdkolonne verlieten en door dc,! Tijand
van ons afgesneden werden. In dit gevecht
hebben wij goon groot getal maDlChappen ge-
dood, daar bet meer ons doel was de in&gt van
SOInkeli te nrminderen dan zijn volk te ver-
ni~gen •. l{sibepll betoonde veel ~artig'
held: Nleta dan vee werd genomen, 4t tegen-
,telling van het gewone gebruik, dat de vrou-
wen en kinderen der overwonnenen aan de
on~MI .toekent. Zoo Cety'f.ayo en
80mkeli overwmnaars waren geweest in hun
aanval, dan sidder ik bij de gedacbtel wat het
lot der M&nhlagazi zou geweest zijn, WBUt
Cetywayo heeft 88n Dr. Oftebro 'gezegd:
, Geen hend zal Oftfglllaten worden.' ",
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J. W oolBCOtt
F. J. Caithne"s ...
C. J. Stirk. Kapitein
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PAARL CONCORDU.-lIClllJf 2.

A. C. de Villien, KBpt... 3,lii2054J05
C. A. de Villiers... ,.. ó3JJJiiJ,j4J
Izak de Villiers ., 0:3-4452,),)J4
O. T. de Villiers, Rr, 41,),)4JJ.')54
O. T. ue Villiers. Jun. 24.iJ3S":l2~
O. T. van Niekerk J')52H,;54,j
Dl. du Toit ... H:H,j41}5ó4
D. J. du Plessis ,.. 433-t5~34JJ
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EERSTE DAG.

MAANDAG, :J SEPTEMBER.

Heden, ~ort na twaalf uur 's middar" begon
men te achieten voor den PreaidentllprlJs waar-
mede de vijrdc jaarlijksche bijeenkon)st dezt'f
Vereeniging een aanvang nam. Vapr dezen
prijs mogt men BUeen IIChieten met Snijder
riflea, drie groeven, Ootlvernement8p&troon op
drie afstanden, namelijk 200, 400 en ,j()O ya~d"
zeven echoten op eIken afstand, docb bouding
naar verkiezing. Er waren 3J prijzen ter ge-
zamenlijke waarde van £71 10!1. vl'rdeel<l als
volgt :-Eenrt{l prijs een zilveren mQdaiUe en
~5; tw('edc tot vijfde £-t elk; ze,..]e tot der-
tiende £3 elk;, veertiende tot twintigste £2
elk; een-en-twmtig"tl' tot dertigste £1 elk ..n
een.-en~ertigste tot vij f-en-dertig.té 1Os. ~Ik.
~?lten~en W"N'll I'r nog negen prtjl.en, name-
hik: dne nn £:l voor de drip die de flle<'8te
punten op iedC'Tder drie afstanden benaald ..n·
drie van £:1 voor ,le dri .. twpede m..l's~, en dri~
van £1 voor de dne derde meeste. De baan WILS

aangelegd op d(,lelfde pl"ats als v{'rleden jaar
maar in pl ... 18 vsu ZC8 wan'n er acht s<;hijvel;
0pg1'ngt, wnt ook noodig- Was w~I'ns Let
grooter aantal 'chutt<,r< dil' _dit jal\T~opg-"ko.
kompn waren nm aan bet \\ Ifllhl"dnn dN·I tI'
n{,ffif'n. ()ndt>r andl'r ..n wn' pr ('('II 8pan van
de OostPlIJke P,.nnncIC (U et'U van de Argyll
en Ruthprland Hooglanders opgekom~n. V.m
Millmesh~ry ........ er .itt jaar alweder niemand.
OngelukkIg wlie bet weder vene Vlill gunahg,
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A,W.Louw
J. M, Woudb ..~g .
P. A, y. d. Merwe, Kapt,
P. Woudberg .•
R. Verceuil
H. Th('ron "
A. Vf'rcetJ.U
T. Theron
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