
II. BOERDtHIJ(;EIU!lttlSCA!P:

I Eerste Klas groote Bokwagen, 1 Eerste Klae Scotch Kar, 1
Eerste Klas Open Kar op Veeren. 1 Eerste Klas Nieuwe Kap Kar, i

Eerste Klas Xieuwe Zwarte ~p Kar (twee zitplaatsen), 1 Eerste Klas
Lruiven Kar, 1 Eerste Klas Johnson lteaper, compleet, 1 Eerste Klas
Span Jukken, compleet, 2 Eerste Klas Span Tuigen, compleet, 1 Span
Wagen Tuigen, -t Paar Achwr Tuigen, 1 .Nie.u.w Cbriehton Zadel" ..1
Ander Zadel, :3 Kruiwagens, 2 Span Zwingels fn Kettings, 2 Lloyds
omdraai Ploegen, Amerikaansche Ploegen, Opstellers, 2 Zwoodschf>
Ploegen, 1 Blue Bell dubbel-Voor Ploeg, 2 Wijngaard Cultivetors, :
Howard's Egge, 1 Voer Machine, 7 Leeren, 1 Trap Balie en Onder Balie
1 Druiven Machine, 2 Lpggers Azijn, 1 Lot Halfaumen, Trechters en
Emmers, 2 Hogsheads, Lot deelen en Latzhout, 10 Ijzeren Stoep
Standards compleet, 1 Lot Kuip duipen en alle anderen soorten hout,

• Smid" Wmkel Gereedschap compleet, 4 Koorn Ziften, 3 ZitBanken, ---------...;..---o:----~---....,--------rT~-----_t------
Dam Schraper en Lot Beeste Vellen, 2 Zeep Potten, Koperen Comfijt
Ketel, 2,000 B03 Dekstroo, 1,000 Zakken Kaf, 2 Kuipen en 4 Leggers,
lj en ~ Legger Stukvaten.

III. GRANEN:

:~I)Muddoo Zaad Haver so Mudden Paarden Voer, 15 Mudden Rog,
II) ~[ll(lden G irst, 60 Mudden Koorn.

IV. HUISRAAD:

. Een volledig Assortiment Huisraad hestaande uit een volledig set
\ oorkamer Meubelen, 4 Slaapkamer Meubelen, compleet, alsook: eeue
vollevoor rsod Dispens en Kombuis Goederen.

Het is onmogelijk al de goederen van den heer HUGO te 'noemen
maar wools de Reeren weten heeft hij eeue grooton en Vollen Stock van
alle Boerderij gereedschap 't welk .allee in eerste klas orde is. De
HIlIsmeubelen zijn ook de aandacht vau een ieder waardig.

~O:tw:T A.LLEN EN ~OOPT!

J. G. HUGO.

OEMPERS, MOORE & KR.GE,: Afslagers.

Solide Essehenhouten Slaapk~er Stel,
I ,

E 'celleot Afgewerkt. '

; ,

DEEL NO'. 12.-8,891.1

GI=a.OO~B
PUBLI~KE VERXO' O.t~N,O

, .
VAN

EERSTE KLAS

Levende Have en Losse
Goederen

TER PLAATSE

VIJGEBOOM(Afdeelin.gOaledon),
OP .

WOENSDAG, .18 APRIL, 1900,
(En den volgenden dag indien noodig).

l)E ondergeteekende behoorlijk gejast door den heer JAN G. HUGO
die zijne plaatsen uit de hand heeft verkocht aa-i hf:!t Ko:ooiale

G·'u,crnt'!nE'nt zullen publiek verkoopen.

1. LEVENDE HAn: :

IJ Eer.ite Klas geleerde Ezels (6 jaar oud), 2 Paar Eerste Klas Kar en
RIJPaarden, :l;)() Eer3te Klas Ooien (-1, en ti tand), 200 do. Hamels,
:::oed voor den Shfchtel', 100 Bastard Lammers, 30 do. Bokken.
.1 Eerste Klas Koeien met Kal vers, '~Eerste Klas Vaarsen, 30 Eerste
Klas Varkens.

l'aledon,
:)0 Maart, 1200.

PUBLIEKE VERKOÓPING
- VAN EEN-

EERStE ILAS PLAITS EI 'IJERIBLEI.

DE ondergeteekende gelast door de Executrice Datief des boedels van
II Ijlen den Heer Stephanus F. du Toi€ zal publiek verkoepen

TE "WOLVE KLOOF,"
OP

Donderdag, den 19 den April, 1900,
TE 10 URE DES MORGENS.

---,---
VASTGOED

Dat gedeelte van de plaats" WOLVE KLOOF" gelegen omtrent
lv rmnutun van het Dorp Robertson, zoodanig gedeelte metende 127
morgen en 8tl vierkante roeden. Dit Eig ..-ndom: heeft den best gelegen
Water·~lolen alhier en een.kooper met een weini~ KaRitaal ka~alJ~n uit
den ~lolen een eerste klas lnkolIlBt maken, bovendien slln er Tum.GrQnden
waarop allerlei croenten met voordeel bewerkt wo~n. Verder.'is de
GrunJ heplant 0met circa 600 Pruimen, Perziken en Appel Boomen.
Deze DOOllletl zijn allen vau de beste ge-ente vruohten die. geleverd lijn
J{eworden door den Heer Piekstone. Ook is er een Boord 'Van tu88Chen,
de 3110en 1-00 Pisang Boomen. Aan water behoeft ~ier niet "et ~~8te
~,t'hrek te zijn want buiten den water-beurt wordt een pomp 'ge~kt o~
water uit de twee puttente pompen. De gebouwen ~fttten e:-m d:ob~
verda'plDg Gebouw waarin de Machinerie 'Van den Moltm, eea genef1iJk
\Ii"oonhuis en een Stal voor 4 Paarden, . I

~:
LOSSE GOEDEREN , .

, Kleino Wagen op u-eren, 1 Kap Kar. lopen Kar. Il- Paard~,.2 1rluiil
'Ezels.::!Koeien &El Kalrers, 1 Ploeg en zoo voorts en terd,r h,t.~ .
a&ortlIDent Huisraad. u:

A. 6. Jl. TEU8ES, ' .
I . ".;,., .. _'i ~~.Boberi&on,

21 Maart, 1!lOO.

I'''~ t~~~t~ i

.Eenige . ",releden I , . ee'~ {.;o1_~lIIIltJ 'fjlerb.lllrc~~ ~'4~
Parleuientai~ Partij, eeD beroep jop OJIS Volk,in . .Tr., aab!Cbe
Gewonden, Weduwen en Weezen,1 '. . .

. Dat beroep yood; 'I\'eerkla~k hij QUI VfJk, Door: de • ,_1I"'l'erki~
Predikanten, BoQd~manneD, 'felenlonzer' dameI en. anderen werd .ongeveer bjjt!e~Jreblraclif
en opgezonden .in den'Tbeanrie* der CmDllli8l1Ïe; .' . I :

: .Die IIOm,kan worde!, bettcb~uwd ..Ill IJmot wao neer men tie zee'r bctperk4e Jel~~e,.
ooze mensehen In aanmerklOA' ~t. Maar v$'geleken met den aood ea de •• ~" d06r
oorl~ a&'!l(ericht en met de beh~l~n der tallen V~ weduwen en weeze~ reed! deardoor ,2enllUl~t
en die o~ullen women Ilemaak., 18 £U,OOO ge~tnlJte noemen. 'I e

En ni~t eens dilt tolle bed~'zal 1,.'lICbikbaar zijn voor de ran bun .ttlun .en staf
vrouwen en kinderen, Immen .. n de gewonden, zoowel als a,an de gevan~ genOMd!
heeft de Commissie reed. oDgevee~ £1;400 uit de g-ekollekteerde som moeten "'teaell'

W el is waar de termen .v.~ het ~"pl'Onkelijk beroep op onl volk \ietenlde commif8ie
vrijheid om van het daarop Y8rk~'\m geld ~ te weuden voor ongewo~den ~n.ngeneD.
toch deZe, ?rigeIukkigen hadden ¥roote onvervulde 'bel~oeften, Hon(lenlen m~ten wonlen
kleed, Bijna allen badden vol~n gebrek aan zaken, die als J:tlwone levep&be~tgbeden lt
worden hescbouwd. '. De Commiiaie gevoelde dat ~ijniet ZOIt bandeIen in de%.'•iefdadigen eft
vaardigen geest van on. volk, tl'Q~zij r.ieh het lot dier ongelukkigen geens. aan, Zij
echter geen geld uat ",a. gegeven! voor bt't eene dool afzonderen voor een a .. r, boe goed ook
zich zelf. Zij vrfleg'en verkreeg ~~rom. uitdrukkelijk verlof VaD êenige i4tceijplUln om uit
bijdragen te voorzien in de meer dnngende behoeften der gevangenen. Zij ontving ook Df'7,nnlll .... _

, lijke gescbenken voor dat doel _iniet alleen &all geld, maar ook aan goedereo,;n predukten.
vruchten, groenten, tabak, beschuit, kussens, enz. . : .' ::; .

Alzoo kon de CommiBs~~ de gevangenen gedurende ecnigen.látiJ4' helpen maar
de oorlog' zoo lang duurt, en ;yooral nu bet ~tal der gevangeoen~4'en "van. onzeveer
vijf honderd tot eenige dnUjeDden ill geklommen, blijkt het ~ de Com
onmogelijk haar liefdewerk voQrt te zetten met de middelen, die ,zi~~ thans ter
beschikking heeft, Alle<>n tcr ~Ieeding (zeIfIl op de broedkoopste maaier) van de
arriveerende gevangenen zal zij ~u paar duizend poud behoeven. Velen v;.n de vier of
m~nd.en gclede~, gearriveerde B":1n'geoen zullen weldra. nieuwe klecding! n~jg hebbeu.
onhnalf8 dagelijkscha ~noodlgflh~e~ zou een ..bedrag van honderd':;- pond por
een zeer sebrale som ZIJD. Dsárbi] IS het mogelijk dat er nog meer ',Bevangenen
bijkomen. '. . . '\ .

De Commissie gevoelt zich :~rom' genoodzaakt een nieuwe beroep te d~ op de
milddadigheid van ons yolk, Zij vraagt ...~.~re bijdragen, niet allee~. voq,: de .....r,...__. _

'Vezen, maar ook voor DI:; GI:;~~NGEln:N. ZIJ verzoekt u OIO op bl~~e lijsten en
anderezins giften te bekomen en zéj tm ee-flle op te zenden un den The ... uricr :r

1 f.'

I Den heer D, de VILLIERS, l
}. Postbus No. 44 .'
-r K.p6bd.

r' ,1:
Men voege tlaa~,ij l'CI~ ~chtiij~~n, meldende da~ het l-.rcldv~r de geva"91t"eu z,oowel als Vollf

dl' weduwen eli wezen III. Af'zonderlijké vcrautwoording van dl~ fonds zal ~hleden door pe
drukpers. I '. ; j,

}A_.n ieder ""ve met va&rt.lig~ejd en berl.;~\VjY.i.!dll.li.~cll,ll&aor .zijn vermo~ •. de JlJke uit ~u .
overvloed, dc arme uit zijn nooddr~t. " C • .: ;

Rekenende op uwe vriendel~ke medewerking en op de vrijgevigbeid van (lns volk, !
Noemen wij on II, namens do Commu.ie. voornoemd, i , .

! U Eds. Dienstwillige Dienaren,

B8zaar~ in verband mot de
Nieuwe IKerk, tot Slijving
fonds. zal gehouden worden

de WIOHTZAAL,

I VlUJDAG. 6 APRIL.
Gi . z~en worden ingew~~t

zijn AtG.l8LAGU
'Yoonud op te a,llmea

'Yoor 8UTTON'8
AARDAPPELS,' te

B. RJIG~ PLOaB-
DUITSCB. BLAu-w.lI.
OP B.&.RLIKS, en&. (Zie

~deDOMeriDgeD

.. nol ... """.: versoheidenheid 'Van
gdmllakte Komfijten .

n8l!JSQJlen{M'!'f'f11d voor versending. _I ..........

er1'enlOllin2',n van 12 tot 2 uur.

IS.aAOS &;

Hout

-- BN $ :llAO.tZUlIJ eft.
bo4~te8lh.eld Tau 't bcmm~

28DcHJtn(1e. tegen.PrijHn
1RJ;IA.UU wordt. .

lial"dtlOu~teJ!8.wacht Dietdat.'~
Pp. plaati.rau sehepen iD .
schaanchte ria

loopt gij gevaar te
~n het pl~ seuaell

PORTER,
638 .Breé Stnat.

.a.ut.I,iIoVi en somt_lV
m~~.

'./



JIL EENE
Verkoo",jng- _ ~·:-::::;~,1.
t . HO

TEN DOUB wel vaart

C~ALE DO N worden1 _. OF ,~_._ ..

ZAT,RDAG, 14 APRIL, 1800,
, VAN

300 EERSTE KLAS SLAC3THAIELS

J.1J, rYI!CHAU
zijne ebnrlt'l'ff' tt'n -gt·'wlge van Jc·n
OQrlog VUUI' gUt'tl ge~)rOhll lwhl;>en.
deimd d,· filllla van H.BHlll:n- EN
~lqCfH~: tt' K 1111I>o/le], en wet dt~
D~ Be~rs \taabchiUPI,ij (voor wien
bijl m~er dan 1tl jaren a"eerde :lIs
Procll~eu r), geeft ken nis dat hij .' ui.oo.:~~p~~~:i~~t'~ESTIBEN. ·t~.

.H.'; ~ ,

· ~ 0Pr$CnreUr, Noquis) Transport bez(Jrg~T' ~: ~
; :{nBë·dgJeVertalr, ~~=

In ! dl' ; gtJholl Wt>T1 van. de beere.. \. ~
lJq~::'f \1- (Ilollandscbl~ Boe~hande' .~ ~
la<~f:;.\.;I[' "t-'l'k t':itra<it, POi;ti}II~288, ~=
eli i 114. \"'rlrollwt up de ~oeli- ) ..""",.(11
gU,btl~tJ l'll ltllUltl ouJerstt'llldng ~
. \ af. L. tjIW Illt'de Bondg. nO'Jteu en

2Jlka.il.nders. '
T.B:_D" Kimberley bezlght:id

o ;~r:ge~~t:~rd:~nalseevn,:;h:~ Ransoime'sen Howard~s PLOEGEN.
:r.O~~~I:~;.Afnkaaosch ge- AII~lkUI~cII8PI,IIIOml. BllaN ,£1111.

I )E hee~ ALBERT UI.TS heeft zijn WOODI,I_ts, "SPES BONA,"
, binnen 30 minutens gaans van Durbanville gelegen, verhu~' en de.
oDder~eteekeDden gelast te lverkoopen. oP. genoem.d~n datum zijn IRt~~ren
Levende Have, allen eerste k la" en ras en m puike conditie, te' weten: voorzien

30 Aanteel Beesten, 6 Flinke Ezels, 2 paren Ez~ Voorpaarden, 1 é'" wODI~g,
paar Karpaarden, 1 Rijpaard, 400 Extra Vette Schspee, ens, . en a~ere

BENOODIGDHEDEN :-1 WaJten, bijkans mieuw, 8 RaD80me wen, allen in goeden van
Dubbele-voor, Howard en Oliver Braakland Ploêgen, 3 Omslag Ploegen, . en béplam meLE' ne ......."" ......
Braak en ~aailands Eggt'n, 1 Diptánk, Land- e,n Zijlknbbon, Balies, wijngaard tokken en
Zensen, Vaten, Graven, Pikken, Vorken, span Jukken compleet, TuigeD, boomen in I rten. De
Kettings en Zwingels, Tou w~n en Katrollen, enz~ ook ~O~mudden Gant. plaats .heeft ruim gron. voor

Jl J Hotm .JJ. l \1 A ~ I~' .breidi~g van pJantati~, is goed .
~ . 0 Imey rw, 00,'1 \ Su~~rs 'voorzIen van water, enz·1 en wel: de Il.jil· ~~~"'." •• ~-ITt-.;;;RiMii'ilij[ii~:-~

aandacht van Kooplnstiaen en ~ 1ft '

EIV'EOUTEURS KA.M~_.·R 'pitalisten waard. i i "~ 2. L088e goederen ale Vaatw~rk,
Keld~rgereedschaPt B~rderij 19a-
reedsehap, Ploegen, 1 Osaea Kar op
Veereo, Tuigen, ens, i '.

Kindelijlr' het gewone á880ttement .
Huismeubelen, ens., enz.~ en wat er
verder ten verk09P zal worden
aangeboden.

, HARRY GIB$ON, :
r. W. J. BOsMAN,
Gezamenlijllei Curatoren.

P. J. BOSMAN &'ZOON,-
Stellenbosch, AfsLlger.

30 Maart, 19.00.:

Bo;'eng-rmelde Hamels zijn allen
Vet en g'f'scbikt voor den Slachter.
Een ieder 70~ 1 dUR wel doen de ver-
kooping bij te wonen.

: Wt::d . .f:M. MAHEE.

DI.lrs, 1001'1 I 11'1'1,AfSII18I'S.
Caledbn,2 April, 1900.

!lf;.
25 ledrisseerde Paarden.

op Dinsdag, 10 'April~

ZULLEN opgemelde Paarden iu
in extra Conditie en allen eerste

klassê, publiek verkocht worden
aan ~Ul'lInS STATlE.-~ij zijn de
aandacht wlUIPdig.

P. KORKUM.

J. S. llaI'ais & Co., A fslageI'l'\.

TANDHEELKUNDE.'
!

I ZUID-AFRIKAAN SCHE

Tan_heelkundlg InstItU!t,
(na:'8t Amos Bom-ding-Huis}.

Strand Straat, Kaapstad.
· I

STOl'SELS.- Verrotte Tanden >

gestopt met' goud of silver eo tot.
hun.; vroeger natuurlijk gebruik
hersteld.

KlJNSTTANDE~ passend gA-
rnaakt door luchtzuiging alsook
zo"u~ Platen. AI.R echten en g',·lijk
voor lt oog en vermaling gtwaarborgd.

T~EKKE~ zonder pijn onder
gas of met inspuiten van Cocaine.

TERM !i'N.-lerlere afdeeling is
in handen VHn een Specialiteit en
alle ~rInen: zijn gebaseerd op de
billijkste schaal overeenkomende
met Het allerbeste werk
AUb Tanden Gewaarborg-d

N.B. ~olIandsch gesproken en be·
, ~wame damss hel psters altijd

gereed.

. ,

D. I(olonlale Brand.wljn Maal-
: schappij, (Beperkt.)

~ORCESTER.

NO~~lNATIES V:00I' Nieuwe Direc-
t~uren te worden gekozen in

plaat~ van de beeren D. J. A. v. D.
SpQY,1W. A. KRIGg, en J. F. BCRGER,
die nu aftreden volgens Akte van
overet!nkomst, mopten ingE'zonnen
,wordEin ten Hoofd-kantoor der
Maat*h<lppij, te Worcester voor of
op dep Hlden April, aanstaande.

De' aftl'euende Directeur,:,n zIJn
alien herkiesbaar.

Op 1:1 3t van de Direct ie,

II. P. DU '1' I1T,
Secretaris.

Worc~ter, 31 Maart, 191 !)

WQLZAIKEN- TE lOOP.
DE ~nderi{et"ekende lleeft zeven

balen vau 100 elk. nieuwe wol-
zakken, die hij gereed is te ver-
kO?pe~ teL:en m:nder dan inkoops-
prIJzep.

DOtJ. a.anzoek bij
l JI)II~ PATER80~,
· cio WALDER & lO .., y q

. . Ptêin-straat,
Stellenbosch.

·BelapgrlJke Kennisgeving.
'" "

, ~ , I
HET ~EROEMQE OOCWATE R.

"[j~KN ~l bew.<rk'.!lIo.J~ .... d~ die di
..l.!.OI w-Niuill" .. tulle" .rke~ne[l d.t bet ot.- !(eheeMi
.... ~he1'( !•.M.·, !,-llCUld ~•. 1I01j_ pollspa Ia.-

V .... &rij~_r b'l . .

H.l!:YjN.:.8, MATJilEW a: 00.,
(:..b"ml.ten, ~up.ta..:.

PUBLIEKE VEBKO:qP1'NG'
VAN " f . \ ~

Have en Boerderijgereedëchab, '.,
TE

H c>'E:-=- ~ ~G.
----------~--

°°

. 1
N ~8.v D )mRWK~

I I .." , [ . !

...~& Co., Afslagers.

. 4

~Voor de Administratie van Boedels en Nalatenschappen van
overtedene Personen, Afwezigen, en anderen! als
Executeuren. Agenten, Curatoren en Adm1Dl8tra·
teuren. De belegging van Kapitaal onder verzeker1ng
van Vastgoed, enz.

OPGERICHT ~sas.
i -.---------~- ---

. TEGEN~OORDIGE liTE Vil. OPRICHTING V!sTGESTE!-D DOOR Al'J'l V.lJ
.: PARtE:lENT, No 17, 1889. .

~
Hoek van .Adderley-
lN'ale.tra.a.t.

(INGANG WALESTRAAT),

K AA r..:;; STA.-D_

en

NEEMT K-EiNNIS·--.-
Verandering van Naam,

DE heer N. J. H. ~THEUNIASEN
heeft den ondergeteekende

gelast .publiek bekend. te stellen
dat .de naam van. zijne Vlaats
llrakwater, (Lotten :ttO$. 6 en 7)
grensende aan Leeuwpoort, afdee-
hng V ictoria West, niet- langer
bestaat, en zijn eigendom zal voort-
aan bekend zijn als Mona.

G. a'B, PROBART
Victoria West, .
19 Maart. 1900.

JUAPSTAD.
De .at.

i ......... n•
Er J,a .' merkbare, vf·rb..iteing ill de

behandel. der JV.pubiikeinólc ~....angen It te Groeoepullt, J()C~ het spijt
O. -l.en mededeelen lla( IdiflRen.
die op d tru.portBcbepen In I SimOIJl.
baai 'tV ,IJ gehouden nog náe aan laIId
sijn' ge. '. Wij zijn tlrv.w l'enlli&d,
datde~en en in de lDp6nllll
in ' ebt h . ,taleo onder de ndit
heden 11. 'te klagen b..bbeh, doch
de toOIt4nd op de 8Chepen Ï5 onllil-
boudbaarJ' .n het lijdt 0 &el ÏJI.
sieDa gee~ bR .jfel dat de k ti op de
ech.n jWt'rd opged.an en n et op ill
.lareld.! lIiog een bewijs rvoor •
het feU t nif't éen van de vr 0 Wlln ea
kinderen n bet zendiugshuia, ( "nit Mi .
lranU> te <Midoesrand werd ..u gellOJIIIie
IllUDeDm~ d. mannen, de koo heblJee

OlDBON P VAlf ZIJL, AFSLAPS&. gelD'egeD,hoewel kinderen vee vatbaar.
.rIS April-Rarmooie, Xoo~ <te plliat.tHar__ der sijn v~ ilie ziekten dan e vol....

ale. K"'lo HarmODI~eD' _-dard1 ~ <te I,luta =te . .IMIDe n. <

O",le~~o, Ie~·nde bu, boerdHi~lChap, In het min te GropnE'puI'I I-eft m-811. (Oi~ J P lUirl)' -r ••
VLOK BN LINDlCNBlaG,AII'8LAGEBS. thana ODE' Y~r 1,7~ kl ljll"g vangeneu,
IIApril-J.okbaldloof, PorterYiIle. iboerderljp daar er D Dldag omtrent ~IO Vil SilDOllI-

lNd,ebap. blli8rud (Iuolftllte bOedI!l ..... J H baal werd ó.ergebracht. Iu dit kamp
Hanekom) ,liJn se u.et epeengepakt, in d tentep il

. B DE V[LLIKRS,AP'8LolaIB er rmmte ~noeg Toor het geta occnpeer.
TA~-H&DO~er,de 1'1..... Wachc ~D '-tje (P, de~ en 4Ter' de gezondheid!! t~

D da 011) . nU Diets te klagen. Er zijn t aal! goed
P J P XARAl8, AFSLAOKl\. . iDgerl~ba<len en schoon wa r in 0",,"

"""1rUI!'1UII Eobtgeooo"., 11April-II.ia8IlDd, .Wlaterhoek,Taniaab.l,,",ode, loed. k .erden sch kl ...-_. lA! ba..., boeMerI)gereOOJocb"" .mldl- eli et __ ma.- • oone ee_
, ~ " bollBad ~_ A Tb_) in bet n ian deze week n allenil

A·G!bo~~?!:aa.. II J J. HOl' .... YR. Z~lI, A1'sLi&GK8li. h.n kamp i.uitced..eeld. In dil kamp sp
' ~---_------ : 17 'April- &oehrr!r. IIIYeade ban,' bólldertjJe- er. ""Digte ~leken, doch gtltlDllzi van 81'1-
"-' noedIoba(l (Albert UI') I .UgeD aar4, en bovendien z" u inal.

I I IJII'ltalt I· J 8 II&B,18 • 00 .. AF8LolOBB8. zonderlijk. te*ten. Ds. J. du euia.. yaID ei' Artl-pIIIII'l, 't etae1ldoat 8cMBf11a*:eia. ZeepGnt, ~ee~ ill de afwezigbe d nn da.___, '1 J 10 pril-lUaplD.tllatie, 26 ~o (.P I.or- Alheit.oor de geet'wlijke bel ngen na
VERKIBZING. ,~U;~PBRI. lIOOU • KR.IOK.A,'sLAOIJUl. die ,en~~D gezorgd e,n dB.~'

. , i 11A(.rll-Lalt.doa, ... ell PMrdea (I 0 hbri- wo~t hed" .. de stad verwac t o.n '91, [1EN fa' cf~') .9"lttl8' we'" vQOrt te zetten.
, van. a terven ~n IH Aprfl-OaledO'l, 100 MIe. bthamell (m J)(, Bulten!Ht: kam!?, in .de na ijheid'II

. een Auditauren zal In Karee) .' he~ $ome~ i hoepltaal 18 een ntal teo-
Termen van 80 van Wet No -Ó; 111April.-Vfigeboom,&fdeehlll Oa~, le~ende tAn :W~~ koortaltjders ui dit Ita"'.. . • 111& .... boerderijpreedlcbap, sr-. buitrud (Jy 0 ......, . -r

van 1882 een Dieuwe verkiezing' a~) than. ve leew:rd worden. M Il La tbIDa
,an één om de Vacature ~ • J, lf '\f()ORR1UlA JL li OnH ~JI'''\'I.''.ICIi.A. besig eeD dllliJk hospitaal.ge a;rdur

: (,'. , ! 10 April-Walen.l, ale ..... kab.~"I, ~."ode .teUeD, t heden of morgen I(effild ai ,
Gp te gehouden. worden op" bare, boerderijgereedlcbap, graoen(Iféd X tt/DU") sUn, eo ~ fond.·oomité hae ilChilm.
}V<l6Dsdag 2d.,n Mei aanst., en' ! 18April-Irlalmelbur" 1. j<lllg, eaeIi (III d YIUI met ~ J.:dll PletlllUJgetro D, om dit

'" , . der Xerwe) < 1..1 t b 1_ ' •
nom~tle papIeren voor het.; P. J. BOAKAlf IJ. ZOOM, AI'8L.,t.OJ:B. . le~ ~ e _ezoe..en en et eOJDIte,

In'Ol1lun,eeJ~elltan kandidaten volgens. ;11 April-V1aaeberg. 8tel~obneehj de plu'" n...._lDforwrd!.rennwattvooi~Lb~no,ggedua
. d' t- ed S hed"-1 '.PolUdraal, y_werk eo 1_ I'*IfII8Il (ba)1_te ~ wo .... ; e com "" 18 m~ .
ID elwe e c. we. van : ~ WlIlialDJa_ 1'reeawI)' !loo ~elijk, met 8tellllllillC '

..,.111.,111'" Ao~ vastgesteld; worden I. A BIBOK&N, .&.rSLolOI8. ," '. !der mili. re !o't'erheid, epnig bev•.
~n het M;uwcipaal i lt olprll-Ctnl, 10 jOllll'llDOlle1l ~rpl ~Il dit hospitaal plaa_

t;ot lWoensda)( d~n 18den:' A 0 H TBU8&l!,AFI!LAGBR; rtgeeo niet . n kon worden vóórdater
. , l, " ' 111April-Wol'fekloof,Roberteon, peleelte YaD de rn bOlipi waa. Httt lijdt goon twijfel dal

om 4 u~r B namld~. I piu" Wol.ekloof,wagent, boiJrUd, lIDS .(8tepb.. lie .. sieke .et de koqrts va de ll'&III- .Elk .......~ '.,i.., t d I lUll F do Tolt) ..nOIDl""_&8 papIer IjUOl1 en :.' PJ RJ:TlBJ',AFSLAOER. JlOrtech,·pe . kwa~en. .- .
voor- ~n geslachts-naam van: ,. A(dil-P~YiJIe, tO paude.a (D T 8eholta, jr) f Hoe... ",1 lae i kriJgege~aDgeD .nogniel

voorgesttlden kandidQt inhou. i· ' rau de ec~ep:en te SlIJ~OIlHb['UD p"!
, .d L dr.. I ~bt, ~:ropkan OIet tf' stark wor· ,

en mo~~ ~D ertee .. en. ZIJD door (.IOE Z.UID--AFHIKAA N .en .. ng ~,daade we and opdt
)~lIDdtel).S Vllfi~~Qnen ~er n&o;l~n: ~...... ..,. _epen,: 6bIIw~i~ is. eh jj eeD

de MU~l1olpale Kiezers·liJst, 1 0 "&I' S L. _ 'D' ~er iCtiit ~1I&l' Slmon8baiii geUJDdca.
I I "" ... "" : waarop eeQ aantal gevangen D van de

, zal 1 . d' ' ,1 , ' · ~Ddere ae~pen geplaatllt za word6ll.
...U·...... U"'!,I""" p aats Vln en; . - , . I . j. .-rdoor .pq 'n weinig IDet'r ruiUlU! sal

JJolnderdlad' den 19den dezer om, : .DONDERDAG'i 5 APRIl; troO. ~geD. O' IV die op dil seh", u sijnooi
•aan het' _ I .' lieeda lIC~OO e kleederen hebli~~gekregen. i' \' evalUA OORLOa.. nn de milmire overheid wel wij niet

I ~T: .hQ.m of de Repub~ ... .tert Geen. ken worden op .e schepen
: de ~patie Tan Bloemfontein door lotd tOeJ8la¥D. Et zUn in de afg , OOpt'D da-
IDOBOTS bail wij.. .an deo oorlOg te 18n TeI'llCt4-Hende 8terfgevaJJtu op de

. f Toeren eeDipa10a hebben veranderd in ecllepeo gere88t, en vtlrschAl4~netJwer·
I . en ~n van d lJchepen gebrdcLtlOlDID hel
~P~ van IJ'OO~ .lagen te wUieo I. Ve- hoapltaal t' sterven. Tot DInsdagwat

li.. ----,---+-.:__------_:_-I ren sicb hoofd.u.lteliJk pao be.,_l8l.t. tot het getal ~gevalleD daar ree~ tl\'ee-1j1Jo

.n..4,Lja...l~.u~&llojlO1oA.ALSOH aT :wat men noemt perilla of . "ltleiue" twintig. Dekrijgsgevangene zijD readl
, • ; oorlog, met andfore woorden, dat IIV altaua ,,-eer dan .er w-eken op die hepen,8I1,

. '. 'een groot deel van hUIl macht bebben men 100 eht hebben.dat e Ullhw·

tOp DONDERDAG' ; Y~.' Id in betrekkelUk Itleine ko. _ N.n ,meer 'ntijd genoeg ha.1Jrll om eeD
APRIL, aaoat., indien do.a e lIDel overw . kUIl ~ kamp op . et vasteland voot heDID tt

'0 ' ..g neb Ulell richt~ n t apreekt Vin z"1f dat dell
'Merrie Muil Ezel,: m a de groote mscht van lord eChepeu, m t de 'koorts aan I oord. ttJCh

. .: RpBO~ ~ v81'llCbillen4e piloten lutig Diet naar St.l elelld gewndpn .uiJen wor·

. vltn l,te,valle~ dóor.'t atmUden VaD ..uitgezoo- den, ,"oonla. ti ze degelijk onldflJt{ IUD. ,
OD<lu1rdelijk,tweede een d,n lrownnen en '_t bedreipo .98n de Indien d4. Van Lingen h II' D<JodJg

omtrent commllllióatiee met de ~ heeft dan hJeeft hij zulks sl",c t<! te keD-
!.i.OaïtreDt bet lev-ht &e BoeiJIIl&D8k nen te gev~Il en wij ~n er tan over·

Lt Za~....4_- heeft '. op tuigd cL&1c;kf kerk er voor zal ",¥eD dal
--"'""5 'men ~re t&Wgram_ hij die bul).»~gt.

~, docb het wordt met 8ue8d hoe IQ het l1!taal te WoojBt ..~k zijn ooi
groo. t de blOODe ".. of hóneJ.eo et..... bijgBgeYaDB.' DeD die aan k()('ru; lijdeD,
&UO onnoapt. rJ'oeo het bericht nn dit en &ij wo bez.ocht door dlil LJ .. Beer·
gevecht Bloemfontein ~ werd de ' I
di~e ftIl ~ OoLVll.LB met ~ at. H.len8.! ,
de caftlerie, oDder IrttoereU : PU.CH DiDIdag '.. het _tilt!' [;Chll) ~l .. :hepa·
dadeliJk naar Boeemaoatop BelOnelen blibinacheflfSgtjvaug"u,:, \'llF':"llUlOnt-
.abn beToQ!! dat de ~ : bui naar' Helena vE'rtrul;~'·D. Het
oen het geheele Brit.cbe .._ poblikei- getal en de amen dier krijl.!,;,:1\·angeIl8l1
, _-~ met sjlo. nog Di bekend getik;'!. f1"ch men

~ vero~erde boollDen reed~ WdeD meent dat allen Transval ..rt Ll;O (*

-eae"fOel'd, en dat pJJ een St8I!ke po.itie oenal Cronjé met zijn "chi~,nc.,.(e en
~. D m,enoDlen bg ~ wa4erwet:ken lItaf ward 00_ aan ~rd vaT!,L.):r;,D-JJOr!'

. 't'IID Bloemfontein. Dur de boOfdM.d ICbip ,.ebracht en men ze;.'t ,j~: k0lOoel
... deo "vrtjataat ~la Jh. bl 8chiel hem vfrgezelt. D".. \ J I,f r."D, l"IIl
ill no het water dat vaodaar. Dqlk Wellington, jW8l! reeds Za:('r Ik ,n bel
~ h ' ;..... 1eId Dok &e ~tad aan b,",d j.,:"",Il. eli

.., , • en .n groote. letv YUl lord Bo. be8JDi onder!zijn zorg ec Jj .. r. 1-· ,:-r1.en·
.B~B~ de ,beyolkiDf no di~_4-...... Jing g06dt111 verschllft J'j',f~' lu~d&-mt,.,lljk h6t1f£ venDeerderd,!1OQ IDeO CO.mité om p het e~lalJ,1ell 1,', !>fW'"....,bi lrebbdU dat: de 8rit8d~1IUIObi uitgereikt WOrdI'D. Dr J' '!JOffl'"
~k"'PPeJUoa,"""OIIl4iewat' iende daad ran ds. Alb"rl:,n il. wedt,..ao .......bl bMlt tebti- er- ~Ya~1l te gaan \I ~c,l. UfIJ!
~ tier n. ~~ De op prUl seateJjd- ;
~ pobD~ .. _ wel ce- lieD zal dQh herinneren !A; ,je heer
~, ·doch 'ut dê~1IleD 8cbreio.er, &lij premier d"r f\"VkuloDlf,
bllkt1.. het ~ of eeD ~., ........... ten I&erbte #.;. :protettteerd b,... l:i :rg~D.de
,....,.akt, ~el is er: _'~". traa.port,atie • krijgsge'·..lIlIl·'fJrr., Een
dhrlalitllil' "ftD) beide gllDrenrl.· ba BIoeJa.' lDvloecJrijJie ,putatie nn j,ri L"?tell

ten, "Il ~. JL.; ,. 4rODg bl air A,ilfioedMilner a'I, I;' t.er-
. ~.' . '~.' "-l~_hOf. .. o~ 'vaal~ bealuit J...r J!LjleriaJe

.' .... .-.rt,latIl O..tieW. T~ men van de "~r.,,pr,rt)'
.... de~,OP~_ u...rum;fStellenbo~t~dajelijk

....... dIieI&:i ~~ -l* ... petitie . teld, op 1 I.l.'-f ~ na
ai............. ~.--M~.ll.-hl .g, echtgeno<,k j'l'an dell

lhil.Mri_.._ ..........~~ijk.n ' ........ , -8eII"Mia. ua ,bON '*"'- ..,.~ bbaMn.. dagen had meL ~.. I,groot
~'...al . en van rropweIl eD

I : I

1 1 ". I
il:

Il
I

Koloniale Weeskamer ~n Trust
MAÁ TSCHAPPIJ.

IantOr8D: lo. 4, lenpleln, laa:pstld
P.K. Bu!,142. TELEt'ON, lOO.

TELEOJU.YI8CH EN KAREL AQDRE8:

" FIDELITY."

OPGERICHT - - 31 M.uRT, 1866.

K&pit&al
.Reserve Fonds

£20,000
£71,800

~rmed. be-
deD~God

6deu HUli tIljjD kedIr-
Fu"'! WU.IJOK·in daD
7 ID&&DdaD en !u dapn
we, &e D8&DeD DA eeu

eeu aaund en .. veo • ....,
yler hulpeloo.. kinderen

_nPlln &e békeure.. eoewel . dit
een ~ .tak "ut wil ik

: Wd God doet il W<llp-

!II,.trtn ~.
'A.priJ, ..

I. ._ d 1. ....
P,aw.. J.. 031 _.0' t·
Aardappelen ... 0 10:l 0 13 I)
Wa__ loellOll 0 0 I . 0 1 8l
~_perea ... 0 0 11 -' () 6 9
.4.ppe1a ._. 0 0 II 0 14 0
:lterea ... 0 0 3 0 b JO
!tooJ ... OOit - 0 0 6j
iPOIapoeDftD ,.. OOIt - 0 0 lot
:I>ruiYeII 0 I 6 0 5 0
17ieD ... 0 2 9 0 6 7
"*- 017 0 '025 6
1IOade... 019 039
&eRd... 020 032
ItalkoeattD' 0 10 0 - 0 0 0
tIa.,.,booi :1 . 6 9 0 9 0
[4lD08DeII 0 5 3 0 0 0
Bloemkool 0 0 1t .....' 0 0 0

V~KÁ.OOPLNl}~

Ali.ndeelhonders OU betaald Kapitaal
Rps I!ve Fonds

£27,000 °
77,037 10

DIREKTlIll1RBN :
PAUL DE VILLIER8, Procureur,

VOOUIT'tER.

HARRY .BoLUB. F. W. MILLS.
H. J. DUPED. H.ll. ARDEKNE

O. M. BER1'l4RD. E. J. EARl'.
DE MAATSCHAPPIJ neemt de Ad-

minilltratie op Geb nn Boedeif eo Eigeo-
dOlDen alII Executeara, Admmiltratelll'8
Voogdea, Ooraton, TrOIltees, Yan Ia-
IIOI ...eote. Boedela fla onder Ha.elijka
Voo",~ent Inspecteon, Ge~oImacb-
tigdeo, Reoei~en. Agenteo, voor loge-
leteoQ en Niet-ingeuteoeo, Linatenra,
na Mutechappijea op aaudeeJen en
Firma'a.
GEEFT Geld op Eente VerbandeD

...an Grond Eigeadom eo Onderpand. op
Hyrotbeken, belegt Kapitaal, koopt en
Yer oopt Grond eo lUIder E~eodom.

VORDERT VerbaadeD, WiueJII, en
lUIdere Scbulden in.' .
ZAMELT HUISEllJUB in, Iote .... t

op Ver~deu eli lUIdere SecUriteiten eJ1
doet ied"r IOOn Y&II Truat of Agent- be-
sigbeKf.

,
'.,i WAARBORGTAK.

De "'techappij. peft eYoeena PO-
liuea oh ala 8ECURITEI.., voor de
Eerllik~eid, UI Trouw ~IUI; Tmaieee,
Likwidatean, Esecuteon ,en VOOirdeo
Uihoere~de Canton, RecbtA'ID-t::~
ten, Landmeten, Be~.,.. '
tarileen, E:lerua en auderê ~mbten in

~ ~ YaD B&akeb, ()re!liet, Ver-
Hk.nnp- en UJd~ MuWhappjjeD;
Ge!Deente e~ ~d~IUI,lIraaden, Corpo.
ntiee ta .Firm•• óp Yoordeelige Yoor-
... relen. : .
Dae PoJiuen worden eY~n.nll 11&0,..

nomeJl -4oor de: Imperiale, Koloniale.
TraaaYuleche, eo Vrijlltaattcb. Re~
periD,ea, en dOOf an~ cor'8apoodenten
door bee) Znid A1fika. . .
.!~en ...oor &Uljliften eb ande"; ,
ialiobii.np;a op aanaqek te yerkirOpobO

G. 'W. ,STEYTUER,
SECUTUI8.

BuoYIIU Willi.ton,
,26 Maart, 1900...

--- --- -_ ---
DIAEKTEUREN:

De l<:d,heer J. H, HOFMEYR, voor-j De Weled heer W. MARSH (De
z itter. heefen Marsh en Zoon).

De Weled heer ADj1IA~ VAN D{jM~;.led heer A. H. PETERSE'J,

DE~ BIJL (De heeren Van rll'r I De W..led heer C. H. VAN ZIIL
Bijl en Co.) , (De hetekm Van Zijl en BIllMÏooé).

1

~ Personen die tegf1eren de Executeurskamer tot hunne Exe-
cuteureu, Mooe Executeuren of andersztns aantestellen, kunnen haar aan
stelleu ·pn nomineeren een voucH; onder den titel van ti Execuieurakamer"
in Kaapstal. " fI -:--.._----- .
Aan~oeken voor Leentngen, onder Securiteit "van Vastgoed,

tegen de loopende rato van rente, zullen dageliJks gedurende
de bezlgheids-uren In behandeling worden genomen.

De Kamer Admiuisteert Insolvente Boedels door haren
Secretaris.

I

J. H. N. ROOS, Secretaris. I

UELDY
, "

& COMPAGNIE
. . . ,
l)irekte lnvoerders..

MARKT PLEIN, PAARL
\\
. EN9CIIEN bet publiek in het algemeen bekend' te maken dat

bunne Nieu"W"e StooD1Zaa" Molen. te .
Lady Grey Brug ~tation in volle werk,ing' zi,jn, zoódat. alle orders voor
bet zagen en scbavon van bout met 8poed kunnen worden uitgevoerd.
N.B.-Een groote voorraad van Bouw-materialen zooals Roode en Witte

Deelen, Vloer-, P\afond~ f}n Amerikaansche Planken Da.lrijzer
Cement., enz., ~nz_, altijd voorhanrlen. '

TIJD IS.,..
MOLL

Ploegen! Ploegen II Ploegen III

E~GEN ! EGGEN! EGGE~!

•

SCHUT BERICHT.
PGESLOTEN in het Scbut te Laillj'l-

he.rg distrikt Prince Albert, op d80
Feb., 19uO.

Mmno' ~chap6(1, Gemerkt a..chter oar
.lip, . Linker oor Wink."l .HaU VIlD
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Paard berg Prisoners of War,
On Board Transports in , IPlOIlS Bay

'ea e of Meur. Hu 0 Uo,
Sim 8 To n. '

~t Il lres v n de gevangen op bet vaste-
land 15,.JS vo t:-

Prisoners 0 W.r,
Simons Town Camp

care of Measrs Hugo Co,
Simone Town.

,'Il.: t- ver wal! gelVlao,
I:lt' w~..!'l{t'l~I,L Dit aan

1:- T ' ar leidlug tof de mi lei, -it°ldo,
0'~,!,.... ...

%~ e e loden inDe grond ta 0 er.et We.t.
\ ,,' "~I"t: .. nieu - r e 0 sterk
\I .""" ,\ /' I idJ .l- 1Il~ ten die eigen-
~, '1' r1 .l-cual.ijueid van Somer-

:"r! hf't v .. r koopen v.in den
lT" 1 .. " I,' kUM door d., / gt:e-

_ .'" '11"n Jat indieu Je De
--f· L .1'·, Idi'PG di ..o gronJ eerW i
-c.: '] i- ,I"IU van het plaatselijIl"
_", I',.d 1»-lmJ; al, t ..gen het uit-

.. I I ,I" ,j \ uamr-t l icent ie v ront-
I : ',. I l,tI IV' .r r..o, Er I" sprake vau

," "'I 111. !,)t' I Ijk eputatie te
'- 1- ',.r ,I, 11 un n ister vun l ndb uw,
-'. ' ! : -r I" ll~rit"ldl, h-rn v rzoek nde

J- v-r , ", III 011 t to< hou-I n, aar d
,;~, -. _:,r ,J I d·· liceut ie g weiger-I
:~_; I, \ Ir I.. v-rk op ing g verteerd

r I' !)ln"lal{,'1lldezer,!lIer een
. j '- \ r <,1,"1 Indl an het g!woe-

~,l. lt ... IIJke, l icha ill in zulk
-._j c- \ I ! '"i 1· re~ ....t-'rtng gf:'Hn gt.'" r
" rl : .• Il, bil IH liet uiers ander
i". kl,:(II~"fJ e- 1 "en pi tselij
:Ul. Lil! ~ ,ken te raad pi -

z-: 'II' , \I, t,'u 'all geen reden
WHr '" i· vvrkoo piu z ua ue wei ri
'u! .. ·,[.,/d\\or,lu rtgeet.

. : o
£14 10 9·

D

6
o
o
o
o

KA P LO lE.
Openl 9 der nieuwe .eh

Cell.
te

Qnv
I· r- ~'l" i. -r-u \\ lj n brief v ne

""', 'j' !l't h-« d isr rikt
-r: ,I:, .".' r n.r vlt ho ... de uril itaire

"r , 1,,11 u"..tt III uk [oui ten
• .:..,lr,,~>\~u, De rrespon-
(J'I na.j:u '/nd rteek nl, doch
", j r "~rL:t .ch t is losgelaten •
.l" lt ... hu ld iging IR en hem
"" ,I'H n i-t .tI; «ub ]: ICI

wur.Ivn. achten wij
\I Jl IIi ,r rA pub lice ren.
rw' Il uw' "'Urll.( en vrage il

1-\ I.. Hrj tsch» oude anen
,I lil,,··t~1l worden, Eu at
ré I~ If e- !, ur.I [..chts

-., ,I va n wat te V ,r chr,
I, \ I \ ""1 "1 .. 1 jr'r" is geschied op
-,-I ',\ I, r" ', I ,rl.ltter en den êê c r

dr, Mlli
botel.

op,

GORDON!

; .
:J

I,

11-

.. I' f). mperY s r
vr Il J de Kock,

'r"t tt ID .•

x.«. le I o ux ,

.t: 1-
1/870 18 ~4ti I ~

is I)

7

~ II)
'", r ,J in -Ie Kock.

1'° ... ttl \ Jer
KItty B., 'er.

; \f l l uru n Rivier
I ' r ',1
\ ' '" r

"'l I '_. ~ Ker ,
.1 .1, \ t' ) 0 II

f!l ...:r, f Kerk,
:, t. P va n Jd

I') IJ <I
, dt'[1 heer W
'_,' 14 li :I te 0

:. ti -!.1Il~" v n de
-,

"" \ t ~ \' e r ee m, H UHt :. I)
I,

.1\ 1 I), lJ .. B"lba ... :I l"

II ..

'.1

..'.
£. 79

IJ [JE YlLLIERS,
Thesauri 1',

.. v. ':'" ti, ~'HZ;

.t: 8.

:!:?14" 13
:. 7~ 18

'I.~' •

. '"L'dl £2 :no Il
J) l'E VILLIERS.

Tbesaur ier.

Predikant n.



GEORGE:
"DE ()($LOG OY G:a:LlJKE lUOflTL'l·"

(V1Ul een C'OJTftpondeat.)

De gevolgl'n nul deen T~n
"OorloK voor gelijke Reehten " IIDOgenaamd
aiju bok tot ons. "til bedaanl dorp cIooTtrok-
keu. Dingen zijn voórgevallen gelijk ID vele
andere pla .. tM-n. sedert bet ontset VaD Kim-
bed.,- 1'0 volgende gebeurtenissen. ·tegenover
OllS veracht, verdrukt Afr~aa.meb volk, die
~la tergend PU beleedigend door hen be-
sehouwd worden. De overvloedige vlag-
...aaierij, hoeJ1lb schreeuweu en nacht d0IDOD-
stTaties zijn geëindigd te George in eene ver-
stormg van d..n ohle op de pasrom grond ..Van ds. Rossoaw, :brkeraad nn 17, Job
vaa de Hollandoche kprk ,op \\ oen.sdag nacht ... \nderaon, Fl'IlDlI Stander, Jan Meyer en
7 Maart. Gevolgebjk i, ds. Bossouw, zijn "60 aDderen. Aan deD kOlOnialeD secretaris.
kerkeraad ..n oog 80 van de voomaam.st& leden .. Onveroonaa&te vijaaëleliijke nachtelijke de-
zijner g"lD<'ente dadelijk gp.gaan naar den .. monrlrati",. bebben ,pboat s gebad, YOOrllto-
magistraat op 9 }laar! als ..mend .. uit ltantienen door EDgebeben en 'ge-

EK .....E DEPt:TATIE. "kleurden bij de huiaen ell op bet priTut.
0". Rossouw. d... de woordTOerdl"r ,,·a,. u eigenoom van -.reed.quDe HoDan~he ouder-

sprak als vo~t : _" Waard .. ht't-r,-Ik ben go>- "d ..rdanen. Tllgenwoordiae pelitie oJUDaChtig
vrallgd ge"'orden te sprek en in bela~ van ., of.. onwillig met d .. m~jkheid te kampen.
dew. deputatie, all ..n l"ert..gellwoordigers van . '" IJ vragen om proteeteje, ea venoeken tij-
<I" ~ed. Gerl,f_ k.,rt e n d.. Holla.ndsche be- "delijke sluiting of a~d6l'e beperking op kIUl-
v~~ mn dit dist rict . DI'> tijden waariD .. tie-nen. de t'ermeenlering van politie, en '-
WlJ Ieven ZIjn seer criti ek. Wij h<-bbo>n Iie t "onderzoek in het gedrag van de coD3tabel ..
volste vertrouwen in de oprechtheid nm on.ze .. bij een d ..monstratie in den nacht van 1
liefde' tot ...rede en van onze !(oede gl'oZind- ,. Maart."
h"id tot anderen. Ook in uwe onpartijdig- DE ~UGISTRA.AT ANTWOORDDE
heid. ah harer majesterts ...ertl.'jl,..nwoordiaer ongeveer als volgt: -" Mijne heel'eft,-Ik ben
..lJller, ht>bben wij tot no); too alle Vl'rtrouwe~ verblijd dat gij uw ~evoelea zoo openhartig
g~h...d. GelukkIg of ol1g..lukk'g wou en .WIJ uibPreekt, en dat gIj verklaart vertroUWE'll
hier saam als tW..... afzonderl ijke natIODAlitl'I-IID. mIJ te .hebben. H';t 15 een _ moeielijke
t,,~. G..lukkie. indien 'II'IJ In nede. samen- tijd .... aartn er. v..el eft Jp"oot vel"!lChil van ge-
Ieve? On!.!;plukkll!:.. indien " ..., da~ 01".1. kun-I ...oelen bestaa.t. Het ~~pljt. mij indien dingen
nen , Th, nat ionalitr-it ,"n k"rk dil' 'IInJ rvr- zoo gebeurd Ilijn als grzegd is. Ik ben «.'Chtef
t..genw~rdlgen. IIIt'r I'll. clder-, zijn in de I geneigd om te denken dat er niets buiten-
laatste tijden ouder .'rnstlge gewoons heeft plaats ~ehad, de tijden en om-
VERDEXKIXGEX EX BELEEDWL'\GE..... staadigbeden in aanmerking nemende. Het

• '0111 de ef'Uvoud~e reden dat. wij Holland-eh is een o~ewonden t~; en de gebeu~n
ZIJn... n sympat.hi_rl"n met ons bloed met ,,:~ren tijdens de BntbCbe 0~1l en
wi" harer maJ'lSt eits rege<.'nng IIU in een oor- tijdens ..ea cricket wedstrijd t~hen
I~ !'. WIJ r espeet ....ren onze E~"l'!Cbe ~eorge, 1I0>SeIbaai en Dudtshoorn, toen .erveUt
vrienden "0. hun volksh ..fd .. "Il volksroem. vr..e!Dde~en waren. Ik geloof dus DIet dat
Wij n'nnlchten he t ze lfd •• va n he n voor ons. het, gehJk bet t..,legram schIjnt te zeggen,
Daar i.. bijna !!"",n., beg,'('rte hoegenaamd om eene demenstratae 1fa& van mem.chen te
ooder ....Illjl; and ..re rec""nnc te st.aan dan de George alleen, ol een tegen de HoUa.ndsehe
vrije. ruim ... vpill!!:e r<;l ....riu);: van har .. 'mu- menseben van George. Het bn zijn zijn dat
Jest .. it. Wij mi~unn<>n niemand xiin o.....r- 't echter alleen bedoeld 1nU tegen den per-
tuigingen eu ZIJn sympathiéu. ";Ij jagen soon van. ds: Rossouw: Het kan zijn, ~ ...eet
naar g....n.. ov ..rbN'rscbmg: o.....r and ..re nlltio- ec~tcr met ; gt'ene lelten of klachten ZIJn voq.
naliteiten .. WIJ. hebbeo r rijh .. id, gehJkh ..id ';Jl m'b gehrnc.ht..". .
p;.. r~ht~b",d lief : .-dt'Z.>lfd.. " gdljk(. reoh- " s. Rossouw (hem !n de rede ~ende;-
ten hier te Gt-orgtl als ..."an-oor het Br itsche Ik denk de deputatie zal met =J samen-
njk wgt dat bet UU 'n'('ht. Wij ",,,n sehen in "temmen.. l raJlk.t van het pnnt of. De
n.ede tt.' leven met alk-n . Tot op dit. 'lO',!;en- deputatie ,;' gekomen met ~n eeDl'Ondig ver-
blik, voor de laatste Y1Jf maanden , toen onze zoek of hIJ het t..l_egmm. 1nlt nrzenden; en
,-nt'Dden ..n bloedverwanten m..t wie ...ii svru- onz .. geachte ~tMat moet enkel ja of
pathi. see ren d" overt ...unio~ hadd eu, 1PIlr~n· wij neen ~ ..n, In pta.t.s daarva~ gaat gij in
st il en hadden aan onze buren in George v...rdoolgmg mn de menseben die h~.t Inraad

GEEX A.-\.,,"STOcrr HOEGE:'\ H.11D ~Pdaan hebben en 'Wordt persoonlijk teg ..n... ' IDIJ. Als leeraar Yertegl.'Dwoonlig ik 4,000
gegevpn door r1a~.'u of (wmoustl"1ltl'" of be- mensch ..n, drie mt elke rier in het distrikt
l....dmg ...n '·au .... I1Ic;"u aard. !)()(·h I1U dat d" pn bet huis en de grondell 1Fa&lO ik '
Bocr ..n "'lln Krmb.>r].,y "11 J.at1y-mith tijll t.~ IlIJn de e.igendommen 1tU1. die !..nse:"c:.~
~etrokkel1. Pil de ......rk.,hJke eljoteru... r '.·r I De magi.,traat (voortgaande): -" Ik b b
(~rvan 1)('zlt h..bb.·11 ":"llom.'n. g":hpu n er niet in do red .. gevallen. H.,t s ït mi,;e u
dmgen hu·r "" In .'I.k <1.... 1 .-an cl" KoloDle (h .. , was niet zoo bedoeld. Ik zeg sl.!~ts w:"mi'ft
""!l vPNClmkkehJk zwar .. ~h l' "an de loyal;" gev()('leu is. "'at aangaat de verzoeken in
t€lt ..n vre ....dzaamb.,ld ol:.zer HoUa.ud,,·h .. m..l1- i h"t. tell.'gram, bet kan menseben op een &1-
""heu. :M..n.'lCh"ll h..btwn t" ...prg ...·fs naar re- ~ 'tand eeU ...erkee .... _ . .1_.'_ d1,..11 h t d ' """" IDIHlAA geven Vlln ...u

en geu>c "11 7.1" Illet 11.,"'011 "0. ZIJ ",,1- toestand hi.. r en op de menscben teg .
pn uu m..t g..wPid nl op all .. m04l:pliJk TrulDi.... geobJectMd ....ordt .een verkeerd .. nit::r~:
TPn ,...beD"n ma.IH·n. L"at 011' t""b n.' I..t- h...hb<>n. Daarom meen ik te moeten spreken
t"n op dE'll geliJIr ik gl'Sprokeu heb. Wat betreft de zaak

GA,,"G \".\'X Z.-\.KEX I"" ·GF.()RGl':. nm drank en kantienen, dit is een ZaB.k voor
F....n zekM kJa" l':ngelS<'hE'u. '"<.'r.... lligd m..t d" het drank licentie-hof ..-an George. Verder
lagpre kla •. g..kll'llrd ..ll, h..bbt>n zich 't ,tll ....n- had ik gedacht, .later met het oog op den
bezit tOt'jZ"E'lg...nd mn loy-.Jitplt, ..n uOPmen .poorw~ doch met nu, meer constabelil aan
...Ik Holl..~nd...,.h m..o-.eh die zIj op <I.. strateu I te steU ..n. T~t nog ~ Wl.'9t ik niet van iets
ontmoeten ...en T,>1><>1. Was daar ooit, mijll- dat gebeurd IS 1FB&r ik ..met de poli~i ....macht
het>r rug .. klacht aau uw kantoor; of i. jUlStaat toe ben. Er zIJn geene f"lten voor
daar Dll( Holland~ch ond"rdaau In G~e al, mIJ ... n ik ...eet 'niet. of de constabels dien
'.oodaull( .....roord .... ld door 't hoocy:~rf"Cht~hof' avond hun plicht verannnd hadden. Het 'blijkt
.\hJDe meo«'ht'1I ..0 ik ....orden \.oora I door .....n I echt ..r dat de bewoner van de pastorie ver-
y....kpr ,. kanti.'n-partij" (di,' in njand,chap Z1llmd beeft de mea;cb;,ll te verzoeken van
t.-gen de ~od,di ...nst I'n de k ..rk i5) ~I ....d.igd; zIJn grond ....~ te gaan. .
0P':estokt'n door ....n p>tar mijllheert;es di ... I Procur ..ur ,,\.an der. Poel (hem ID. de. red ..
on r "U... d.. baa> will ..n 'pel ..n en wit'r ...a!lend .. ). - '\ IJf van ons, waaron~ diaken
~Iecbt .. in.-I.Ut'<l wij m<>t I"t'rht t..,: ...n WHk"'1- Jan Truter. vn:de.rpchter. ve~hten"heD weg
FRn rebel ID G<'Orge mN'nt du, iemand di" te!O'aD voor ZIJ bIJ het bek mgtngen en riepen
ni .., m..t clp kanti ..nen W""l!:aat ..11 di.. zi"h naar d,;, constabels die tegenwoordig "'aren,
ni ..t bl] hUll p>trtiJ aal"IUlt. Df'r~t>h)k{' din- doch %lJ n:amen den loop."
gen "'..b.>ort'll onr hrt ~u,.ch .. bud; ..o.t.. .De magIStraat ,_" Ik wist dit niet. Ik zeg
d~ komt .tat. op zulke ,·ooruraa.tden. " ..n dit aUes echter om. de zaak dnidelijk voor u
T,,"".I m ZUld-Afrika ppn ....I"t'naam .",1 zIJn. te plaatsen om te.ZleD. of het ...el n.oodig voor
EeI1Il!0 maaud ..n g..l..d ..n ging u IJl om o"er miJn hoofd te gaan naar den

EE" H " kolonialen secretaris alsof ik onwillig of on-
i . OOGGEPLAATSTE D:L\JK wachtit!;. ben u t .. belpo>n. Ik heb rt>eds aan

(
n .....uP T .. raot..-oordeltJke J>G'Ilt!é m GNrge. de }>'llitle speeulle IDstrueties. g~even ter
lem.md n ...t >:"h•..,1 oul><>kpncl aan onz ..n gt'- I handhavmg van den vnod.. , en zal ID de toe-
achten ma,.::-truat I. rond ood ..r 01l.ZR Holland- I ko~t alles in ons vermogen dOl.'D."
,;.h~ m..n.sdh'l1 om te ('OU{'('teert'>u. VOOT d.. ! 0.. Rossouw: _" Het is gansch niet de be-
En!!d'l..-h .. -oloat"l1 Tan .I.. konmglll. JM I dOt'hng van de deputatie om u te beleedigl.'n
;._~ haar g..r .."d dat "'IJ ,.....d, m.... r dan I of over het hoofd te '""8aJl_ Wij willen u hel-

. g~p en heh""n mor do gewonden van: (l('u.. Als onze geachte magistnat echter om::e kant n op h"t· .Iag .... !d. ZIJ gIm:: <,<,htn : besl_LSt ~egt: (1\ dat hij zich beleediltd ge-
hel-f'~ knoopt'. warmt' ;;..-prt·kkt'n nan in : n>elt. "n (2) wat bij doen zal met dé ver-
\" ~r " .... oord ..11 voor onze vriend<.'n ..u , weken in bet to>legram; dan zal de depdtatie
oIk, Jets ,.da~ h.. t gocoel .......r op kt. Ik I m ..t. ong ..n<'J.(...n Ilijn ue zaak in zijne yertrou ...-
;;:::,,: . w "I\t lwbbeu WIJ dan k aAds !1f"- i bare handen ~ten zon.u.r die naar de regee-
d t . ordt h~t Illet algellli'en ('rk ..11<1. nug t ... verwij.zen."
{'a d.. Rall. O1f>Il-dlf'1I .-au dt, n ...'{l7,"..'mste . De magt.traat: -" .Beleedigd ben ik ~uist

• n m"""t a.an dp ...~t f.:phoor7.am<, ond"rdant.'n Dl ..t Ik kan niet nu beslist U'ggen wat ik
van de konlU~1I1 zIJn. Op d"n dal': Van h..t zal doen. want ik heb geen feiten of klaéhten
ouI t.u>htlnw Lady.mJt h ....3.' .'<'n Trans ...aalsf'lw voor mij. Als ik b..t teJegnun moet verzeoden
... uc t .. IDO' .I.. ooruak "an h I I ik .I d ...zi'n ...1 .. . ....n gpv('(' t ,oor za "oor mIJ ultg~proken gevoelen..~
J ag lil bet ):"ZH:ht t., "t .. llpn \"aU {'('n mopten m('e5turen."

~".:'~ ;E'n:.cht'n F.u t'PII illlll"r ...lu("ht.,lmg Ds. RO~..';,)ll"" '1';.. 1 t ..J' slotte: _" De d ...puta-
.. oor mIJ VHU tI" verzoekt oJUen gtIIlchten magistraat dan
O,,"ZF. KEHKTOREX TRAPPE"" maAr om h<-t tel~ram naar de r~eering te

word ..n .afg ......orJWI1 to..'n hIj bezit!; Wa'. ZOIl- 7.pndl"u.. SJe.cbts op één pnnt wil ik wijzen.
d ...r "'-'mg orde. cl.. klok te Illi,l._'n. Wij h,,!r D" magIstraat reide telkenma.le: u Ik heb
ben daar Illl"t, t.-gen dat ander" hUDl'" "rlag- g,'('ne f ...it ..n voor mij; ..r is geen klacbte· ik
gen W'll&It.'n. hOl"rll ,.,.hY'f'<>I11r..n pO hUil kerk. "'Pet niet ." .... n ~ dan daarop volg ..n; :, Ik
IdolIkl.'n IUlu..n .... nn"'.r bunn .. soldat"l1 III den z,,1 dpze mijne wtgesproken gl"voel<!1IS samen
()()r~ dOO<lg""_·hot..n "'ord"ll onz.. kl~k m..t Jx.~, t .. l~ ~n de regeering moeten
pchter l' IDg......IJd om mpn,rht'u naar het zend"n. Hl) kan ruet een gevoelen uitspre-
EVIlJljl;elie t•• roe(l('n. pn nj ..t om vroolijkh",d kpn over een .. .r..aak waar hij niets, en tachtág
te maken ...alln""T onze vri ..nden "n hlOt'd ......r- m..u.."Chen wel ~ ...-an ......t ..n. De réchte

· wlUlto>n ",ord"u d~ ...""hot('u in Pl"n oorlog WPjI; L'! het telegram te zenden. Dan kan de
onrecbtvaArdig en oog ...lijk. "n .'('n all ...r- r"t! ......nn!!: hem mogelij~ ragen een onderzoek
!lCbandebJk.t V('rgnJp t"!lt.n .I.. vrijheid van te. hollden, al. wanneer ij de 1I1lnl en de ''YOUe
E'en kl ..m 'rolk. f~.JteJJ voor bem IInllell breogen. Dan is de

Yprd ...r" h..bben 'nj In <I.. n laat.-tru tlid "'er. tiJd om gevoeleua uit te spreken. In naa.m
scheidl.'ne naeht.,hJk.> dt.'mon-tratl..., '..:phatl mn de deputati .. dank ik U voor de welwil-
u'tl!:''''()('rd op .."n" WIJZ!l d", h..t ....u... bel ....~ I..ndheid betoond. ~ v~rtrou ... ~t goed gf-
{hgIll; 0UIAlrt '-oor d,. Holl .. nd-c ..... mf'Il ....h..n. boren mag worden mt dit. ondl.'rhpud hetw-elk
Ret toppunt \Terd htor..i.)ot III d..n naclit nm j toch onzer ..11I>ndoel is." '
lbart tO<'n ....n (i(\.:a1 F"'l'Onf'1l EE:'\ TWEEDE DEPl'TATlE YERGADEo

DE PASTOHIE GROXDE:'\ RUiG
"-all d.. .'\,>d. G,·r. k.'rk bIllU.'1l f'lIlg ..n .'11 '-'t "'erd gehouden op Maandag, 111Maart, o.
op den sw..'p tJ'U1kt ...u en ,,,Urt'ellwcWlI '" tw .... antwoorden op bet telegram t .. lezein
ouz<>.I.... r...ar ..n (j., Hulland<rh.-:m,'u'cb"l1· be- "n "erder t.. besluitt>n. Er ...aren ()IIJtrent
Jf'edi;I;J..n ..n dr"I~d"u md 'l'uotd"11 als cl..,.,., 00 t*'jl;enwoordig .
.. Drie ho.>r..\ >oor ,j.. r.-bellell··1 •• Kom UIt De voorzitter (ds. ~<ouw), uoiiM dat hij
fmlJn naa.m n()('mt'nd~1 dat w'J U oph.lD£:pn'·' de Tok ..ude t __ te~eD '.. n deu ma.-
:' HliJlg al "JD" r..b.>U'o··· Ik .... ! >tli a"hte~ bl-tnat h.... ft ontvll~n:-
I? ,w ~karu"r 1.' -pn'hu mt'! d..n oUell'1l br. L-:'llaart 13, 1900. Van koloa.iaJ6ll -
&>arI... hoord .. huu t ..al u.d. f'n ,,·iJJ., op t'rt'tan". Aan IIlaf.tÏ4traa.t. George (ab. ant-
I...n ook p'en a..ht j!H.'n. ll')1l HOUW "0 woord op 00.' telegram inoJ,,~t bijaoDder): zie
lund"N'll "-'lZt'n hl hun n-nrluU"nd., kam....... ti,. Ro.;.-.oow ID belan~ van de deputat.w. en
IlHh"n Ik of DlIJn" p'mp"lIt". "'aarT'UI pr ...·ra-Iu.'r h('IQ dat ~J .Is verU!gen~r
tO<'I1 ..J ""'U lt~tal ,",'r>ta,t"rd "'01.-, ook "'I on- VaD wet en orde alk> noodige stappen mlt
v""'tandll;: _'. d.. n kond"11 dUl:!,'n ~pl"'urd D..ml.'n om to waken tegen ge ld en vftde..
EIJn ...... u t'ru,tlll nl- le Graaff-R'-IIl.,t PU ,.1_ 'r{.· .... tonng;. PIl <lat l(ij ieder v rvo~n nIl.
d.-n. Daar 7.IJII tpg"n "'len mfonnatie voor u gelegd wordt van
nHiE Pl"TE'\" \'.\' ZEJ-:n t;hd(lT 'BE- <... n" o ...·rt~ van de ...et, maar dat het

L.\,,"(; ::t ~Jelit i. onder de ""'-taande ...etto>n
lil ....'rbaod Ill"! .I.,,,*, L."t-h> d.'moll-t~tl"'. s ( k ..nti ..n ..D t.., sluiten.' EenigeIl I' ,. ~ k1acbt tl'j.(en d.. politie moet onde--ht w~

I ~t t\ Nllbt.ll)t·I ... T~)f'll 7-IJ :.!.f'r~pt"n w~rden d &~ " .. -

lw!" n hard 'il'''''. F....II .... n 1"'11 ....ordt cprap- ..n ~anneer die voor u gelegd wordt.
port...,.,..I !!:~d tt> h..b""n aan h.,t g"p<'up..~1 .. ' ..rdN g...voel ik wrzekerd dat gij altijd
~oen h...t de pa.,ton .. gr:;>nd,," ultk ....am "Julli.. u ... m ...loed gebruiken !lult met penonen. die
rmoet "l'('r t ..rug.:aan ; (:.!l h.'t ..-omt "f'7_.e;;d op eeue wt'tt~ Wljze bun blijdseha.p te ken-
~t l<'IDand UIt h..t magJStraats kantoor 't' n..u ~ev ..n hij dergelijke gelegeaheden, dat

· G""rg .. "0 It'ID3nd Illt b-d Oudt,hoorll kan- ifj ....n r..cht .. n geest van verdnAgI'IMmheid
~~r onder de VOOrDAaDlSten war ..n. Con.st ....- ""U d ..n dag leggl.'D eu zich onthouden Tan

)
beb en m~ ..tT1Ult<;k.lE'rken. m..Jl.~hen in l..~t woord ..n of dad ..n van OFet tegen bllllDe laDd-
.. ho .I '- u_ gE'<nooten. of gedaan met 't doel om h~- ......
.... en!te u t.'n 00 .. cloor 0DJIe ""Jutin.. 1- I V~ .. ~

. den. ml.'ll.«,hen bo>taald OLD den rredete ~ VOP..ns zeer te maken."
• Yar..n• word ..n '_"bnldigd van zulk" 1ICban- II.-" ~{aart 13, ~909· Van pructinu.r-ge-
d<"lJjlte dID,....l. (:1\ la&t..t. docb niet 't minst-- neTaal. Aan aDe magistraten door tt, laad
d.,.. d.'mon> t ra t .t'o -"hIJnt'1I voor t.' Lomen ((}rer d.. zaken van 01Ul telegram, en ~.. wl.'n 1D het alge_a. Geecbn!YeIl de-

lTI DE K.A~"TIDo"EX ~den dag ab yorig .. , en wellicht na:!_
.. mt·t bun k'.omP)P mIJnhet>,...n die QEi>r alles k>Jding:ra1l bet cIirect, .e~ 'rall de George

de ba..., willE'n -pPlen. Y ..n zegt dat tieD deput.tu~..an de ~); -Teupvolge van
bott."", b13odewl]n op ....n vongen nood .... TU"h"'rstonngen op ......rschiUeDde plekken .
bruikt zIJn op f'f'nlge ltIt>urlingen en~' bet Lmd in y-erblUld met'opaubare ~
dr:lUk op <W""'" l;,aL-tNI &,·ood. E..n Zt'k...;! beteouingen, zal bet den proeuftnr~
he..r ~. dat bIJ '-l"OE'g ID dt>n dag ~ genoeg.~n doen zoo gij speciaal nw ~

';::ren stoep nabij d.. kantlen"n g,,;:;S ..-ilt wijden aan ~fI haDdhaving van deR ft'8de
t van de plann ..u "'an de d..monstratie op ~ besehennmg YaD penonen en hUIlDe

, OlUe kerkgronde.l1. Twee of dri.. nn de aan- -~,-; •.-::.-IIlJDe1I.
, voerden dJ...n a,"ond w:u-..u onder den mvloed 'De rechte manier T.OOr PeniODeIl die
vau dr,-nI. UJIl ......""" 1 L o.ptocht of demonstra...:- L_ te I-i..~
cl I....."t· r' nffi ".. ....,jls op ._ -- --en .,. len .•too>p "ez>en kunnen .. ard IS. om den magistraat eD ook dell ~
d.ikke ..-n .. ndel! ..an d... W!It.'nhood .. ",en.;: to>r ol ander PIaatSeI~ autoriteit, te raad-
~ent., ml]nbf..er, dat aU.. ka.nti~D In plege~. Optochten of llit-i.IqteD 'rall ~.
G«lrge met de partIj die hen li!f beeft d <be zich OftrgenB ... ~ of ta.....i
toek01Zl8t "un..n w-ill ..n ~u _ ee~ ~I/Iei ~n g.dtag,. ,~~ijk ....madeN wor-
~md "mO&{ ,..o~. en dat ,. Britsch' .... 'erpdenapn yall hIaaba ol -U __
perg"'zag hlt>r betae&P11eD ra[.- ,. 0 op- den: m.t liet doel ..;. aap. te nIlea t!~
"an .I", ka.otwn-paruJ,'· mdien .'J p~ diwm. ol aanstootelijt ~ U· fIl' ~
mochten h.geu .....rkeu. lof of printe~. ~. ........ .....

door ~~ - -~ pa (-..I
DEZE DIXGF.X WaJUHoer ru. pJa&t.lijb,~ .....

h.. t.I"'n "') 1:'*<1 ~..d, ht l .. r k.. llulS ""n. olUi'n ~ l~ om ~ 1IIOeieQjk~ ...... ~ ,..
~t'3('ht .... m~rut t bn>n",n, vrageud. enn !rUIlt gij speciale ~ ..!:~ du!
&CIJDhulp ea ~, opdat door _ te h«peu. Doeh gij iIM?et 1lib!nt ~

.EE.1Ii DI$CUSSIE VOLGDE,
w~ruii blijkt uit feiteD buiteoaf (1)'dat d.
betere k.laa der ~ alpm_ bet ge-
be\lroe betreurde en hUIl alke,ring ~eJ'
te :lellDen geeft j (2) dooh dat, ODl uba te
YI.'~rgeren, eeu _er ....haehteliJlg uit JobaD-
nellbnrg (die aw.-r petities maa- 1'JIOI" de-
zelfde IOOrt JDeD8l;hen, goed geleerd heeft) -
klejne petitie aan den goayerneur ~ teeke-
ne~ door pen.onen die UIl het kwaad dui-
dig zijn en IUlde~ (...aaronder kiaderen eD
ge~urden) j pelllODeD wier DaJDeIl ~ DOg
toe nl.'rgeDS Sl'J'Ublieeerd sijn ell die wellicht
oo~ .~ooit kunnen gepubliceerd wordell_ Die
sclirlJV e r geeft g~ ...oord vall ~pijt t. ba.
n~ over de aaI1vaDen en be_t.gingen van
zij~e vriendell tag_ de HoIand.cbe kerk. lt.,
zegt dat er geene kleurlingen bij ...... ; dat
g~n vijandelijk woord of daad t'" den
leeraar of iemand betoond was j dat. de ba-
tie pen aan het kwaad niet schuldig sijlt j da,
de: menschen in hun aanstootelijk gedrag sich
"cilorgaans :wer ,!!uchto>r betoopdeu"; dat de
HullandS4lhe in ....oners vijandelIjlr.heid beton-
neil ..an de loyale Eogelscbe onderdaom in
G~rge. ...n dat zij "de vijanden zijn van de
koningin"; dat Zeer "ernstige dingeD .uDen
vo~en " indien de koloniale seeretarÏ!. !tet ver-
~ t.oe!o-taat om de kIUlti_n te &lniten of
te ;beperken. Vei-der" bidt meIJ. den gouver-
n.."r toch zijn .konïngsreeht tet gebruiken en
~ dat verzoek too te stun omtrellt de bD-
tietl~. ~een eene beperking zou sijn van
.I YrlJheden van degenen die de petitie tee-
k ád ...n:' V lU1 di. petitie, of. van den vluch-
teling, is Hedert niet8 verder weer ~hoord.
~delijk werden op de vergadering de
VOLG&'\DE RE8OL~ ALGE~'\
. AANGENOMEN:-
': Wij v..rklaren;-
·l l.-Dat de toespraak ....an onzen woord-

\"Oi!lrder, ds. Rossouw, voor den magistraat op
9 .M~rt, geheel om. geroelen uit4rultt, en dat.
de f..lten door hem aangehaald ('In in on.. tele-
~ genoemd ana .ls onolDlltootelijk waaf
bekend zijn;

'~2.-Dat de antwoonl ..n ontv'angen nn het
go~vemement als lI,ll,....t in de. yoo"'_de
t~~fgnUDmen ons groote stisfactie geven, dat
z11: ....olk.omen ..weer geven dell g~t w•• rmee
1f1l beZIeld ZIJD, I.'n de gesindheid waarin wij
...ell1!Cben dat er onderling geb.anddd en ge-
leefd zal worden;

': 3.-Dat bet OIUe begeerte is om, gelijk
v~Theen, in vrede en liefde ell met weder-
ke~. respect Yan gevoelens, met fat.soeDlijke
Engelseb~~ te leven, van wie wij. niet gelon-
yeq dat ZIJ aam.tootelijke demonstratieS immer
lRlftJen. steunen, of _en Jnet de~teu-
~, kinderen en g~en een onware peti-
he' teekenen van onpubticeerbare 1UUI1e1l onder
va"'he .yoo"!'end&els ...-erkreg_,-n..r minst;el!. petItie" die een apologie is...voor den kan-
~-n.
'~Wij besluiten:-
'j l.-Ter voorkoming van alle 1IlÏBn!nt.and

he~ genoemd onderhoud met dell magistraat
h.l.'ti ant ...oord op OIlS tel~; en deze reaolU-:
he'l te publiceeren. .

"2.-Daar wij niemand Pe!:IOOIllijk ...eueheu
te t"ervolgen of leed te doeA maar llleebts een
verkeerden pnblieken ~ 'onderdrukken, eD
,Luir zak~ nu genoegzaam ter kenDiSae van
d~ ~traat e~ de regeeJlÏDg sijn gIlbracht
..n •WlJ van ~id~ goede rerzebringen ~
noegaame sa.tisI~e hebbeli, de saak hierbï
te ;Ia~n tot t~Men wijl er wellicht _~
zoodarug dergelIjke OUYl!IrOOruakte prvroeatie
mOfht ~omen di~ ....erder verdedigend optre-
den gebledead maakt
'~3.--Onzen gea.eh~ . trut ...~Dmlen ._-'- den JDagIa , ...,.. ko1o-
. seem ......'" eD procv.reur-geaeraal 011-

~n dank te bet.n YQOf de beIaDgBteIliDg
ID cl ...n vrede en welvaart VlIn deae ptut. aan
deJ\ dag gelegd."

!?OOr den kerk..-raad zijD op 11 Maart. den:::_'rdag te voren, besluiUIl geDOlDell ju' den-
~ueD geest. Dit en véel _ door heel

Z~Afrika, zijo<'l.. de B_oede vruchter 'rall
dnien wagenaamdell .. ~lott 'rall B ·tech f .
P~1 ea gt-lijke recht~ll. ~ l!eu .... nhet e=ru~r . ,;.....'

doel. Zij
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PORTL"GAL'::! PLICHT,

LOD en, :.! April -( ure r )-D"
Jobn Br odrick ti.. parlaw n tarre s elarla vaD
het dtpn'rte eu t van : b-u t ul:... dscbc Jl ea
seide b"d h ,t Uli der gCIDe uten d t d
regeerlll~ ~e"n red, D .. ti om te geleoven da.t
Portu~ I op ""III~""ilL" U Mr plicht nie If ..

nagekomen 0 het I.. den n contrabe de
reD<)o .'0 u'lu L te b~leU u.

o UEVA:\GE\'~:\ uF t;f<;~ DE~[, uux
NtR GA.\X ~A~~ :SJ. U~Lt:.sA,

N AR OXZ~~ ~TE>(\H~~ WORDT :SlET
liJ::LC'lS1'j":lW,

P. J. JOOlltKr.
Amen,"

Volk ru , 16 0 c. I ~HI.

E~;S PilOTES'!' V AN' MAU8E OVER
ULPl-NTIGB KOu LS.

EEN 1E !::iA.\STIGE Ol'(;EWOXDJ:::'<1UBW

J D, :\ .\ pnl.-(lteoter )-Eon "rool<l op·
sehuddlu "r,i IU de V rtWn,~d" ~!a.t u ver
oonaalh bU dil Uilt ..n,ot v n bet £;eruc~lt. dat
Rei ann," A" lk"an~;b officier, en ge
credi erd attaché bU Li" re bl,k~lu be
'ko m os, Uil be fd s oud \' m OOD aa .
val un d r publik inen urt «eu h'nderlaag op
een tit kouvooi. 1J~ Amen!;: uscbe umn -
naren ~:Jn van opin e da b~ and re Beich-
mann iI<.

___j__
I'ORTC(;.\L é:N t:'sGbLA~ u.

DE GE\' XGZSE~ n; SI. uSSSTAD.

W ER VIJf 8EGRAVEN, Uw di .lwilli"c,
P. . U Eli,

'Hol elsraad. Lid vao RUkll.:l-!r.S,
on "g: allL{t'['~IJ tVOill t"U ~rn~tlge 'erw er-
der! aan \' I[ tueer ",,,rd. D Ue,j~~ be ra eu.

011 Il ,unte""" '!I' b li; J., ek t wet
Ju bt te ellte>:" n '

.I-~lIa aud r li" '1"C:llfl I~ a"lckomeo, en ui
r rmmte ;;Cfl!'l d u e r ib

Kolani le
ilEUSCHEL S EUWT ss.

Il

Lour rH,J Mar'lut'1, ~ Aprt'.-(Heut r )-De
at mbooc ;':''''''1 klO'3'1l met 2;'7
voor" Trans la:;1 all.

sso sr.scue I:::\WOXLI''; 1'-' DE ru.vxs.
V.\ ....L.

Prata-,a, ~ Apr" -(Il -uter )-I-: 0 ;:(nuvcr-
nemeuts 1",~nnls~t''fInJ "'0,.,1 he.Ieu epu')lIc,-t:rJ
met d ~D'\[Ucii van II)~ Ilrit-cl,e lUW01l'''' 10
Job Does urj, Boksbur.; ,," Kruqersdor p .\11"
a deren uroe tc n ru-t huun f un.Iien het 100J
T~rlat"'ll voor DJnot"rJ I~ t', Uezo keoll'~~e·
vlDg heeft ~t.l u n-rre "Ill;_{ dr En Id!c .n io
101.16 reg rl1l';om!}nen a(b~_, ~t:;11.

D,

EE'-' (; .\Et~aZO~;:"i VOUn BÁIlKLY
OUi\T,

DE ZliK r i: «xunn Dl) x uu.. 1;1:-:
Y.\:-;-Gr51::~

Simonss d, ,l .~pnJ.-( Reuter )-lId oor·
itllcht ill met ocd ecolJS "'lo( " de zre to

ouder II ~\'\".l·, e ae tt1 k,LUlt1tHl chijnt ClU-

M: eljjke po_;W:;'J I tt.l I, )\"60 tl' ~~m. T: phcusc,
of z Is ~l'lU~~I~t' p.: ~ell, mo r'l ....koor 1

eer bt ut' r r: .....;,J'.) WilG,' !) erg~rl' ge-
Ta n "U,Jell "ur h-t IJ "p,!.lLl non I lu,l ,!,e

nden, mavr ...lt·cht~ Of 1 te s t e rv. n. Yier st rt
ev ~O und -u gl.~t~ro!l ,,\'o:Jd pl.. t". I e

&1 n II n rne t LI "I \ rw'" voor d~Jl J)O 1 be
Tangeu én dit Wt,' ,..: Iiuu 11::~t.;·1t"S'~n.

De dooden .ird» I11t·t l wVC"1 IC1oI[ ,J...t he
graven ab tt· 1)IU...t lflril..:h0d""1 dt:f ('Il renne
t . t60, en .Ic k.lCllH1Wt.~I:n "t'r J ~l:i·"I.;n ruet
ebruikt, d sur ecu dt'r !4l.ld",,·1\~"H .... 'f\"rkr,~ "ell

wer Il r"p d ric (lf .,,,r ti' "ter. t e '~],Jk
werd ver 'oerd tcu CTn h.: s: l!f:i (.:~D ~;;~~l

grafwol ta te w'lk II.

uscur ~Y:T U~~LOrE:-; DEUR

IlEL>t::LLEN V(),)H EE,S KRfJGS·
llvF TE KOM~N.

La shire Regiment.
..rf( ond .. 'l. licht ge

oDC1.<r~~:lt;lronen manscbap 0
Hr.T v-.n ,H: Il :1: KRI.1';"";I':V.\:-;-.

(a;:::\ ~.:'.' 'i.\ \H :-;r I Lt: u; 'i \.

~lroon~"·_,d ; .\,ml,-( Il-'ll.r )-Uilt tr"np
N:h,p .• t I IU.Á.I" Ull,t:.: ne-flal L'I(HJ]C, rne vr ou w
(ronje \'U d~ ...( .f ,. ft deu 1.:'e ra.nJ '\0 xrru,
zoo el nl. I·t:lll~'· d-r krl,':-~ e\ KTlIi(-t.)[.ln, 1 Juist
'y rtro"kl'll 1.."r:"\t It e lena 11 \l.S .. \ II/Jr:'. ver-
gese t be 1 "':11 .Li_ e -or r

hl n I IU d .w,l al emevn ver ~e'I;;J over
buo Tt'ftrek.

o •• 'It 11.1. t v ,

BLOEM.I-'ONrEIN·~ A
SN DEN. )( Nl!lll 1'1'1.\

LURD KITL'UE\'EH Ti': '[.IIDII"U'iTUX

De lJ.,." "I F ./,1" .I,i -rr ,;" ... t d" I"rd
Kuch r I "t'~d 0 Du.s J .. té Bj' mf outeru

-~rt1ik.t! "Je van Pr lt:~lca. ':l

De Im nal\! Ye.h' H.. .,r~. uie n i.:'el,·elto
yormd.' "111: )11(1'. Kl1A·~lt·lIt..'r· PrJe'\~.l o,qlnu,

IJO .lt.tlc,Jeli \\ veu.L,; lu K lW' r I- y """':"-
ko a.

H,nberLi, dr va~ 1'" n WI~ na vr Kaap-
koruen c n h y lt >l, rr d,~ met Je

ogcko eo, te ontmoet I, J~ met
~we~t ;I!n VO .rr.en en ltu u rt roer te
.~eU3 'nogeule lik, 0 le il .mfon-
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