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DEEL No. 12.- 8,903.1
; A.&D.gen&Dl8 LU&tier eier JatuUf;

o Eerste!klasseGedresseerdp.
Paarqlen

12 Mooie Ezels
300 Vette Schapen

8 Vette Zware Slachtossen

Op DINSDA.G, 8 :Mei,

Ze LI. E.\ opgemelde publiek
\('l'kpcht worden aan KLAP-

IIll" ~1.1nl:. Ontier .de Paarden
7ljn q,;<lle }lal'en Kar Paarden en
l{IJ l'aardfo, en zijn allen zoowel
,tL, de Ezel,; in extra Conditie. De
~(ba;~ eQ Ooien laten niet« te
,1~D':c!"~'O over daar zij vet zijn en
zeker p reserrt zullen zijn op den
da:: J"t' vorkooping. :

P. BORKUM.
.I, S, .lf .flU IS '.~ Cu" .4.(8lagm.

California Stroop YaD Vijgen
...erken, het lestel ~inigende eD "erinrikkeeu
.)Dder het te "enr;...akken; ,eD~ hardlijYigbeid
.n hue ge"ol~en "oor a.)iijd.

Aangename
voorzorgsDli6de~ op hun tijd ell~"

.akerder illyorirtgeade krnicbln. Eene ge~od.
conditie der Nieren, LeYV en Ing.wanden i. cb,
Rterkllte voorsorg &egen Hoofdpijnen, Z...are
VerkoudheJen of KoOrteeD .
Mild en Zeker
in e1fect CD bepaald vrij "án on....nschelijke

bestaoddcelen. Geneesbeeren bevelen bet &aD

Milli:>enell hebben het oll8Chatbaar bevenden.
Kruderen genieten het; .... a1dtê dau;lea riDden
het eeOfeaa1medicijn, ijverige mannen nemen
hot ZOD r ongerie! of ongemak .

Nama III en substitueeu
'zIjn talri It; !rij moet nagPD
om "Caltornia" Siroop KAA.PSTAD
van Vijgen. B.Q. J,.:IIOI I ce.

Zoekt den'naam en het haa-
delemerk Yan de C&lifornia
Vijgen-Siroop .utaahap· U, r~me. I ct
pij ; di .. aijn op ellcen hotte! die
echt i~.

O...era l bij Apotheken en
Wiukcli"n te verlcrijgeD. In
"',," grootten, Id, I<i;, eD
groote DIHlwe grootte, Is, ~)d.

Depot : :Jt,' Snow Hill,
Londen, E.C,

I".., .....

+0 Eerste Klasse Panden en Ezels,
OP MAANDAG, 7 MEI,

Z
l'LLE\ .opzemelde Paarden en

bp!., p':lIlbliek verkocht worden
aan 1\ [H'~[l'T:, ST.\T[()!\'. ('nder de
Paa: d.-n z ijn verschillen'de paren
l'galt' gril resseerde Paarden, (Ruins
en )[t'lTlt',,), allen in extra Conditie
..n !!,'s,:bikt voor dadelijk gebruik.
De Eleb zijn prachtig en daar de
naam eu de stoetertj van den onder,
getceh'odt) zoo wpl bekend' zijn, is
\'l'rJt'I't: aanbeveling overbodig.
Keurt en Koopt.

E, ADAMSTEIN.

./, -, ,lf.II,'J/S y- Co. _.f,/8/((:;'1'I'8.

- ----------------_-----

Belangrijkelelllqe,lll.
O~ZE VRIEND DE HEER

J. J. MICHAU,
zijne conneotie ten gevolge van den
Oorlog voor goed gebroken hebben-
de met de firma van HAllHOFF.EN
MICHAU UJ Kimberley, en met de
De Beers Maatschappij (voor wien
hij meer dan 10 jaren ageerde als
Procureur), geeft kennis dat hij
besloten heeft, zieh te

KAAPSTAD TE VES:r18EN,
ALS

~Il [irgezoch te Ezels, No. 1
OP MAANDAG 7 MEI,

Z 1 LLE \ o~gemelde Ezels pu bliek
vcrkocht worden aan KL,\PMc1'S

~'\ ,0:",- Deze boe wel klein in
getal, kunnen gewaa' borgd worden
al, uitstekend en iets zeldzaams
wat hoedanizheid aanbetreft. ' .Alan-
beveiinc is ormoodiz.,., 10>

H. RArBENHEIMEIt.

,I,~. 3!arais & Co., Afslugers.

Procnreur, Notaris, Transport besorger
€ll Btëedigde Vertaler,

in de gebouwen van de heeren
DessKAG (Hollandsche Boekhande-
.aars). in Kerk Straat, Postbus 288,
en hij vertrouwt op de goed-
gunstigo en ruime ondersteuning
van zijne mode Bondgenooten en
.Afrikaanders. •

N.B.-De Kimberley bezigheid
zal voortgezet worden als voorheen
onder 't bestier van eenen he-
kwamen en echt .Afrikaansch
zinden Procureur.

T ANDHEELKUID E.

DE
, ,

., .... ~ - . -, :
WKLED.lLE Hu~ , , ,;
. Eenige maanden geleden' deed eene CoD).alisaie, Vérteg+n",oonii,~,de

Parlementaire Partij, een beroep :op ons Volk in bet belang
Gewonden, W edu",~n en W eezen. • , .

, Dat beroep rond weerklaDk bij ODJ Vol~. Door de' .
Predikanten, Bonds$lannen, velen :oozer dames en anderen werd ,ngevcer .~~••V\'U biieelDlltibnlCht
en o~nden aan d,n TbetJauriet; der Commi .. ie, " .. ' .:

Die lORi. kan,worde,!' beecb~Dwd ala groot wanneer men ~ zeer' beperkte geldmiddelen ....
onze.mensche!1ln aadmerlung' neemt. Maar vergeleken me~ den inood en 4ft verwoesting deoe ho
oorl~ aangencht en met. de beb~~n der tallen ~n weduwen en wcezen ~ daardoor gemaakt '
el} die nog zullen wordedemaakt, IS t22,000 genng te noemén. ' -

. En ni~t ~ns dat 'lIftle ~ zal btecllikbaar zijn vqor dé van hu".t,e1lD en .taf beroofde
vrouwen en Iri~e~n -. Imll!ers aan de gew~nden, zoowel .IR aar d~ gevtpgen genomen lm~rs
beeft de Commiseie reeds ongeveet £1,400 UIt de gekollekteerd~ IIOmmoet.q besteden. ' , .',
.. . Wel is waar de termen van, het oonpronkeli]k beroep! op ons volk li4!~l'nde cumUli. geen

vrijbeid om van het .daa.r9P verkregen geld aan te wenden voor ongewondeo gevangenen .. Maar,
toch deze. ?ngelukklgen -hadden groote oltverjvulde behoeffen. :Hondeeden moesten worden ge-
kleed. Bijna alll'n hadden volslag~n gebrek lad zaken, die aLJ gewone levenlLenoodigoheden kunnen

'worde,n beschouwd. De Commiss.e gevoelde ~t zij niet ZOu handelen in d,~ liefdadigen • hulp- ,
vaardigen r:eeIIt van OM volk, trolr zij zich bet lot dier ongeluk\igen geellll;r;ins Ban. Zij wilde
~ter geen ~~Iddat was gegeven ivoor bet eene doel' afzonderen voor een .ndpr, hue goed.)ok op
ZICh zelf. ZIJ vroeg en verkreeg d~rom uitdrukkelijk verlof' van :eenige intoekonaat's om uit, hunne
~i,jdragen te 'voorsien in de .meer ~,ngende behoeften dertgev.n!Mnen. Zij ontving ook .afzOnder-
lijke ge~heDk(,1l voor dat doel ~ ~Ilet ..Ileen aan geld, maar ook ~n goéde."n en produlcten, zooa1s
vrucbten, groenten, tabak, besebui], kussens, enz. , , ...,

Alzoo kon de 'Commi88i~ de ~vangenen gedurende' eeoigen '~i;d belpen 'maar nu
d~. oorlog zoo lang. d~rt, eil. tooral Il,U het ~tal der. gev:angenen meteen' van ongeveer
VIJf b~~denl ~t. eenige dUlandtm 18 geklommen, •blijkt bet ;l'oo~' de' ComoMssie
onm~b}k haar hefdewerk voort. te zette~ met de middden, die. ~j thana ter barer
~ikklng heeft. Alleen te,r ~Ieeding (zell. op de ~oop8te ~niel') vaD de thans
arnveerende gevangenen zal zij een paar duisend, pond behoesen. Velen,'vlUl de vier of vijf
mB.l!'nd,eb.·.geled~~.gearriveerde ~VI!lgenea zull~n weldra nieuwe .kleeding jqodig hebben. Voor
ordinaire dagehJk&ebe beuoodigdheden zoui een bedrag van hond~rd pond per week
~? zeer schrale IIOm zijn. ~rbij. is bet mogelijk dat er' oog me,f gevangenen: zullen
bIJkomen. e ,~,

c De Commissie gevoelt zich (laarom gen~kt een nÏénwe beroep te 'doen op de Cbri~telijke
milddadigheid van ons volk. Zij vraagt verliere bijdragen, niet alleen voor, de tveduwen en
Wezen,. m~r ook VOOI' DE GEV~NoEnN. Zij velIZoekt u om op bijgunde lijsten en ook
anderssins i'ften te bekomen en ze. te« e",u OF te zenden aan den Thesauri~l' :- i

, : Den heer JI). de Y ILLIERS, . '

• ' PostbUs No. 44
: Kaapstad. i

Men voege daa~bij een 8Chrij~~n, meldende dat bet geld voor de !llWf/o'fgenen z~\Velllils voor
de wedu,wen en wezen lf. AfzoQd,,~hJke verantwoording van dit fonds Zl'1 geschieden dioor de

, drukpers. \ : . ' :
ten ieder ~ve n\et vaardig~~ en bere~willigheid en naar zijn vermogen, de rijke nit zijn

overvloed; de arme uit zijn nooddntft. . ' '. ',' '_'.' ,,~ .
Rekenende.?p uwe vriendelijke med_e~erking en op de vrijgevigbeid YaJt ons volk,'
Noemen 'YIJ ons, namens d~Commissie voornoemd,. "
..::-: I •

, U Eds. Dienatwillige Dienaren, .

on<lerlt)rdI!alte:o. .stevell,
overj_uen,

",/',;z

IDhoud der pakjes en lUsten Daoot bui~ pp geT.1)eJd'fr01"d8n •
I
i,
:' VOOR DE KaIJGSGEV"'NO~~~

, C/O c. P~ $CHUL'rz.
: ' F~r'~ Saddlery Works, I
:.. , ,; . '72 Longst"-I
:Wij rekenen op hartelijke samenwerking. i!; .. .

i .. (Me.r.) ~~!:;;;~vUilter)lGroeDOpunl. 1·
i ,. J. ROO~ (Thesa.uri~,,)~ ZeepunL I
i " B.1L\RCHA~ 0 (s,or!etari8)~ Bondeboech.

\
\

J. H. HOFllEYR, Voorzitter.
C. P. SCHULTZ, Secretaris.

D.
, " '\.. a

IBA.:ACS~~"&
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. .., .. _,

Grootste Ondernéinjn.g in de KC)loniaJe Indeustrie
. I, j., . _, •

"THE
ge- ~olide EssehenhoutenZUID- AFRIKAAN SGHE

Tandheelkundig· Instituut,
( naast Amos Board iuz-Huie), Aardappels! "Strand Straat, Kaapstad.

;-;T01>:-;EL~,- Verrotte Tanden
1:-<0EVOERDE POOTERS OP DI PLEK

,:!"Iltf\i,t me! goud of ziJ ver en tot gereed voor onmiddellijk" poot.ing:-
hdll HOt'gel' natuurlijk gehruik l>rr,klsl, I)vereenkt1m.stig kwali,teit.
h"r';kld, Fransche Earl; Rose, in praeh-

KI \ -rr A \ DE \ passend gA- tige ooudit ie, g(;e<l uitgezocht,
k I I I kallen in kist.en van eng-veer

rnaa l t oor )lIC lt.zlligiooc, a soo _ .. 7 0 9 6~ titi tot (l Ibs, ... nS. tot s. d.
,\ I i; Pldtl'Il, AI" L'cbkn en gplijk holoniale ~:. Rose, Duitsche Bllinwen.
,oor' t oug- en nrmaling ~ewaarborgd. J<\.urealls, ov~r~ukol1lljtig de markt

THE KKE~ zonder pijn onder prijMlD,
, Deze cijfpr8' zijn AFGESLAGEN

ga•.; ot IDet inspuiten van Cocaine. PRIJZEN om den 'Voorraad op te ruimen
Tr:R:\f~N,-Iedero afdeeliog is Iln ruimte te maken 'Voor 8UTTON'8

In 1'~lndt'o ,an een Specialiteit en ZUIVERE POOTA.ARDAPPELS, t6
ail,· t"rIllt'n zijn gthaseerd op dE' weten: E. nosg, B. RB:OBNTS, FLOUR-
bIil"kq, 'h' I .,. k d BALLS, MAGSUM, PUITSCHB BLAUWBN,

" . t ~C a.1 0\ uret' Il omen e 'SCPRE.MK8, KI::\G OF EARLIB8, enz. (Zie
Iud h. t ;t!lel'be"te wprk. t.IeetJl'l'tvulg~Ilde uitg-ave vandonoteeringen
Alle Tanden Gewaarborgd voor Grauen, M~I, "nz.)
\. }-: lt'lt ~;nd" ,le I'ljnloo~heid 'au het HI<.'T F.EIT ALTi~F.N dat een aard-

:).:" ":' ;e'i()lj,(d ,'·W".'UI \'an TlWdhl'el. appel wordt mgevoerd IS NIETS. Wat
~.,n,I .. 1'''k''II.1 tA TI1:,k"n, zullen wij VRIJ noudig ill, is de invoering van vert'Che,
\\llf:\ T:'I':!\.Kf:;--; tu.~~ht'u 9 l.n half pooteflivan Iluivere hoogn kluse Jr,nliteit,

en hst is IN DEZE mCHTING dat de
SUTl'ON'1l HUN NAAM HEBBEN GK-
V.E~"FJGD over de !r-'h~le wereld.

Outhoudt dat Suttonl Aardappela
mt't vak-kennis zijn uitgezocht met de
haud, ell dat hflt de luiverah pooten zijn
die men met mogelijkheid kan verrrr\jgen,

Voor giJ ergens elders koop, schrijft evenals 't geval is met onse ZAAI.
MIELIES.

PLAK-PAPIER.

VERF, VER~iIS,en SCHILDERWUR
,rt,E:" ZF.ëR HJLLlJKE PRIJZJ:::<i.

Een prachtig assortiment Lin-
en sta, eri alle andere B' orten

versierselep.

Gustaf.Anderson & CO.,
351 LANG STRAAT KAAPSTAD.

F f ~ l.II;U) met, ~n kaal Icop, konfi'mur zwaar
, ~ duor de W:ere1d, Du.r Il! Dog hoop voor
'Ili .l~hUWh~eler's Capillarine gebruikt,
n, ,hd be.te liaar·midd .., II! OD' L~lld met
~.".:. ,I ',;;. "d ~.AK~nwu UI:' "y,~, ~{ATTltr\\'

.. ' 1\.:L,psta,i, L'h..mi,.l~lI eD Droogisw:',

'-''''- i
"'l

-: :.-'~~~-~.;j~~:h.~-:_~J..;

Slaapkamer Stel, Goedgedroogd
Excellent Af!rewerkt.

l,> -

ONS EIGEN MAAKsEL

Hout

.- EI_•



• .. PUBBlEKE Vl1:ltPublieke VerkoopIng ',-"'". 1
1
' EN E. PuJ>1i6keVergadering in 'ferband ~ de V·recllelJ.,W,r:eaiDll

In den gezamenliiken Bcedel van J het Reconciliatie Comité van. Zuid Afriká, zaJlte·b011CtetQ 'Wun18n.
wijlen SOPHa MAGDALISNATOUA, in de STADZA.,AL, te JrlAL1tq:8BURY, op

-(nOO VAS DER MKRWE)en voor- , '
-loverledene echtgenoot JoaAl\NES Dinsdag, 8 Mei, a.s. om t. uur '. '.... i-Itn.

hANCISCUSTOUA, ' ! Ia"" Daar de ~aak va~ ze~r g~t ~g is v~r Jt8heel
II TE Afrika word~n allen ID het distrikt dringend, uItgenoodlgd deze U9'.UIIC-

PAL~ IETFO NTE,I N, rijke v'ergadering bij te wonen. '

iDistrict 'FRASERBURG, Op last,
A. P. ~. 4~~~~.~

OM lp UDR VO~~HDDAG, OP

'Noensdag, 13 Juni, 1900, LJ,kcloo:i!tn. !
Llkcl.oorDilI

Llkdoor ••

AAN familie betrekkingen en vrienden wordt
met deze bekend gemaakt worden dat bet den
ondoorgrondelijken God in Zijnen wonderli)ken
Raad t>t,ballgd beeH door den dood uit onl
midden weg te nemen op d sn :..>05ten April,
onze geliefde Vader J\)IIAN~18 STEt'ANI!r
VIWOE)i in den ouderdom 1'&n 52 jaren en
eenige maanden; en 3 dagen later OIlEe geliefde
moeder JOIlUISA M.\0D,UE:S \ VII ..IOE:s Geb.
van 8cbalkwijk in den ouderdom 1'&n -'3 jaren
en [, maanden.

De Heere regeert. Pa, 97 : I.

KENNISGEVING Bebalve onze familiebetrekkingen ..rcnachen
: • ,bwij inzonderheid onzen bartelijken dank. toe te

brengen aan de Gebroeders Hngo met echtge-

h' nooten, den beer en mevr. Gawie van der Mer"e

(JE ,eer N. A. S:\IIT, ~. zoon, en Jonjgf', KittY,Viljodn ..oor hunne deelnam-
van Malmesburv die naar HlI{ en bulpvaardigbeid one bewe.en.

E . "B'w'" t lt k Git naalll der bedroefde KIDderenuropa, per ri n ver ro en
is, en wegens drukte van bezigheid
niet het genoegen kon hebben al
zijne 1 familiebetrekkingen en
vrienden persoonlijk vaarwel te
komen .bieden, wenscht mits deze
zulks te doen en vertrou wt dat in
dit geval de wil voor de daad zal
genomeh worden.

Van dtt volgende Goederen. te weten.

ROERENDE GOEDEREN:
230 ach apen en Bokken
10 Donkeys
2 Muilen
1Koei
lOpen Kar
1 Bokwagen
1 Lot Donkey Tuigen
1 Lot Huisraad
4 Mudden Zout

Alsook verder voor rekening van
wien het moge aangaan:

2 Koeien met Ka! veren.
En wat verder op den dag van

verkooping moge opgeveild worden.

M. HOLLANDER, Afslager.
Williston, 27 April, 1900.

Afdeelingsraad van Hamaiwalanu.
-.....-

TENDERS
. l'Xr ORDEN mits deze gevraagd,
t' t' ingezocden te wordén aan

den ondergeteekende niet later aan
den 15den Mei. 1900, voor het
publieeeren van de kennisgevingen
des Raads en het maken van af-
drukken. In beide voorgaande
gevallen moet het publiceeren en
drukken in de Engelsche /-en Hot-
landsche talen zijn, en insluiten het
pubhoeeren van de notulen des
Buds alleen in de Hollandsche taal.

Het .Contract zal eindigen 12
maandea na datum van aanname
van tender.

Tend~raars moeten zeggen tegen
hoeveel. per jaar zij het werk zullen
doen. :

}Je laagste of eenige tender niet
noodwendig aangenomen te worden.

Op last,
A. J. LOYNES,

, Secretaris.
Kantoor van den Afdeelingsraad,

Springbok, Nama.kwaland,
26 'A pril, 1900.

KENNISGEVING.
APPLIC ATIES voor de betrek king van

EW'lite Assistent Ouder wijsar van
de RlvetSliale Eerste Klasse Jongens
PubliekerScbool, zullen door Jen onder-
geteekende ontvangen worden tot 31 MEI.
1900. S4laris £200 per jaar. Copie van
getuigscliriftl'n moeten applicatie verge
zeilen. 'Middelklas onderwijzers uf
Intermediair certificaat vereisebt. Be-
kwaa.mh~d om onderwijs te ge veu in bet
zingen (Tonic Solla) zal een aanbeveling
zijn. \Vjerkzaamboo€'n le beginnen met
het begi~ van h-t derde kwartaal, 1900.

GUS RElTZ,
HOIl. Secretarie Riversdrde
Jongens Publieke School.

R iversdale.
April, 1900.

- __ -I---- - __ . •. _~ •

ADVERTENTIE.

i.:.! :1 ii'

Wbeelel'll Lilldoon Zalf .laat het dood elkea .la>:
Met poet geld lo lo.t een potje.

H~YJ;':S •. ,'RIlW ot r".. U.l~·,1) Appela
Limoenen
Eieren
Aardappelen ...
Patat.a
Uien •••
Eenden
Zunrlimoenen
Pompoenen
Gna.Y&II
Naartjea
Bo~
Kool ...
KweepeteD
K.alkOeDeO
Bloemkool
B ... erhooi

DOODBERICHTEN.
CJ VERLEDEN aan mijne woning te Ealing,

Londen, op den :!den April, den heer (.J.
A:SDER.'OS. orrotger Rector van bet 8tellen-
bosche Gymn .. ium -

Vit naam van de Wedn'tte
W.A. KBIGE.

OVERLEDEN te Pine Cottage. Yorkroad,
W[jnberg, op den 27sten April. ALETTE elIAI:'
LOTTJ;;TIIALWITZER, notf'lf .... 11 Jamet M F,
Proctor, in haar 73ste jaar.

De familie dan:kt alle deelnemende "rienden
voor hnn sijmpatbie tw bun vriendelijk_ atWntiee

OVERLEDEN op den morgen van den
2tist.en dezer. te }Ilooitgedacbt, onze teeder
geliefde won MArrlll.lS MICIIIEL~t:, in ch~
jeugdigen onderdom van 22 jaren, 3 maande4
14 dagen. !

Beb. 1;1: VB. 14. !
Wij wenscben mits deze oneen barielijke~

dank te beungen aan den beer en mevr . .E. Li
DE KOCK, den beer en mevr. A. T. SrE:CGl.EK\
en andere betrekkingen en ..riendeu voor bunn,
deelneming. I

De bedroefde ouden I
M. A. DE KOCK. i
M. M. DE KOCK, !

geb. L, 'UOSER.
Nooit~llCbt. Philadelphia,

:lil April. 1900.
AA N bloedverwantflD ea nie.den WOrd~

hiermede bekend gemaakt dat het den Almacbt
tigen Heere behaagd beeft op den 2laten. dezet
van onze ~ijde weg te nemen mijD teedergehefde4
ACbtgenoot J.lCOBU8 STEt'.UH;S KF.LLEK:IlAN,it
dén ouderdom ..aD 34 jaren en 1 maand- i

Boe zwaar de sIill!' ook. is moeten 1Jlj .wjjge9
en Eeggen : Beef t:w wil geschiede, jl Bij is d,
Heere, HU doet wat goed is in zijne oogen. '

Verder worden bloed ..er.anien en niendell
die ons 100 trou" hebben bihreswn gedurende
zijne ziekte harteljilr bedank.t.

De bedroefde ecbtgenoot.e
ti. S. KELLERMAN,

, geb. v. D. M,ER~·E.
De ouders,

J. S. KKLLEBMAN.
H. C, J. ~l. K~LLEBMAN,

!leb.B~uw.

J. S. VILJOEN, Jr. ' J.'er lb.
d. d.

Sneeuwwitte, e.xtra superieur 21 - 2:.1
"superieur 19 - 2Q

goed totstiperieur... 17 - 18
inferieur Iln slecbt . 16 - 16t

Vetwol: sup, lange goede conditie ,
gruvald ,

Dito, Karoo ,
Dito, gemengd veld ;
Vet~oJ, Iicbt. &Ond!,r fout, middel- :
.m'tlg graueld . .• '

DI'O, Karoo ,.. : ..
Vetwol, kort. foatief en .lecht •.. I

" grof en gekleard i
GewlUlllCben, grof en ~kleDrd .
Vrijataat gru ..eld Yetwol, laDg in

goede conditie ... .•. . 6
Dito, mido. lang, Jicht mei weinig I

fouten ... ... ... ' li
Dito, middelm. kort, fouti4lf en

slecht ... ... . •. , 5
Dito, ~i?delm, Karoo, lang en goede

.:ondl~le... ... '" •
Dito, middelm. lanK, licht en mes .

mln fouten '" '" ... '
Dito. middelm, kort. fOQtief en .

sl~cbt .. , ... ... 5 - 6t
BQKK~II.uR.-Er ia niet. op d.ae markt te

doen die stil .taat. Er sijn op b'Loogenblik
geen orde~ op de markt. Op dê pDblilb mark i
nn DID.dag werden eeDijre balen "etkoobt terreQ
onT8randerde prijzen. De thaM hier gebonden
volOrradeD beloopen 1,700 ba1eta.

Wij noieeren:- ,

Hoekjesfcntein,
wk. Achter Hex Rivier,

Dist. W oreester.

.,<.,;;...t::f""'"iIlc .

,.""\. --
40 Eer~te Klas.Rnin Paarden
10 " Ezels.

8 titit -6. - [I.

6~ -
6t -
5i -
4* -51 -

Op DO"DERDAG 10 dezer,
ZULLEN gemelde getal Paarden

en Ezels Publiek worden ver-
kocht te K LAl'MUTSST.\TION.-Onder
de Paarden zijn et" i 2 paar uitmun-
tende prachtige dieren, zoo als maar
zelden in de markt komt, groot,
sterk, in uitmuntende Conditie en
gesetukt voor dadelijk gebruik. Alle
Paarden zijn gedresseerd. De Ezels
zijn jong. Komt, Koopt, en over-
tuigt uzelve.

M SCHWARTZ.
A. B. DE VILLIERS & Co.; .Afslagers.
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Assisten~ Onder,ijzerfs BeD'oodigd. KENNISGEVING VAN VERHUIZING.
,\ A:S 'de Publieke School, Rieueek
.'" Oost. Salar-is £;0 en Muziek.
j(slden. De~elijke kennis va a Muziek,
,lt;ngelschen Mollanusch eene aanbeveling
Werkzaamheden te beginnen in Jnli.
Applicaties vergezolJ van certificaten en
getnigschriften van zede lijk gedrag en
Iidm-atschap eetier Protestantsche KI'I'k
zull6D door Jen ondergel eekende worden
ingewacht tot 1 Juni,

; G. E. REEDMAN, v 0.)1.
Riabeek Oésr,

27 April. 1900

'"r.oo PEN D li~
( )

P de plaats Muldersvlei, sedert
, ongeveer 22 Maart, elf (Il)

Schapen. _!)é eigenaa, ka.n ze
terug bekóm.en door de kosten dezer'
advertentie en redelijke onkosten
te betalen.

GEBROE DERS S'l'ARKE,
Muldersvlei Junctie.

L) IJ geregistreerd vonnis der
1) A1'l'Ondisaements-R"chtbank te
A.msterdam d.d : zes Maart negentien
honderd' gewt>zen, is verklaard dat
er recatavermoeden van overlijden
bestaat ran, .ERSST HEINRICH RoGE,

en zulks1 sedert Ultimo December,
1800 dri~ en zest.ig.

IIe~ geen certiticeert
J. ...

¥r. E. C. BUCHNER,
. , Procureur.

~\.mskrJllm, April, 11;100.
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D. DE VILLIERS,
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D. DI VILLIERS.

TbeMarier·

IKwenach mijne elienten mede te
deelen dat van -wege verander-

ing aan het gebouw, ik mijn kantoor
verplaatst hel) van No. 2 Kerk-
straat, naar den eersten vloer van
de Executeurs Kamer Gebouwen
op den hoek van Walestraat.

V. A. VAN DER BIJL,
Procureur, Notaris en
Transport Uitmaker.

Kaapstqd,
_____L~Iej, 1900.

SCHUTBERICRT.

J S K.lRdS &: CO., AFSLAGERS.
7 Mei-Klapmulltatie, fO paarden eo __ (P

AdamlteiD) ,
7 Mei-K.lapIDn .. tatli, JO __ (H Baabeabej.

-) .
8 J:lei-Klapm.l4Itatle, ., purdeD, IJ _. SO)

ICba~ 8 a1ach~ (P Borku.) . ,

OB.P.R8. MOORI • KRm., U8UGBR8
, Hei-Zw&ririTier, Caledon, acbapen. _~

'-tea, producteD (P B Swart)
J. W.lloo&UJ18 JL" 00., AnLAGaaR
S Mei-DariiDc. DIIlIOtIe- lID _,,_ ft bali-

_beien (Maori .. Barcop).
A..'B.U V1LLIua,. 0.. Anl.AGW.

S lIei-KJapmll..a,tie, J6 pu.rda, 10' JDerriII
(D J Bch..,. .. ) , ,

10 Hei-KbpmDllIWie, puldflll eli_I.
A B TaUT.a, AFSLAG.a.

13 Mei-Pluq Haurl Tier, Beaafon W-. de
hnur van 60 10& leo WIIt ........ _ (H J de VIlHcro) .

HET BEROEMDE OOGWATJ=:R. GBO. ARIl8TBON~, U81-AII.B.

EEN bot~ bpwkt"'OIodeftn_~dieti lt} Uei-ElaDdUuU, bij 8teraebarr. ,,_ .. koe-
gebruikwD nJ.len ....lIeoD8DdOl&W de,..... "iDI, ~he balleD - kOeieD, ...,_, ....

.......heid i•.M-t poetpld 3.. _der ~ k- den, eli&. (Gert Dekker)
V,·rl;.rijgbMt b'j . FUD. WILMOT.AJ'8LAOllB.
HEYNES, )(.A. THEW Ic 00., S Hel-Blaa.wb&uk, 8n,,*~ ~Ncht op de

Ch.mt .... n. Kaaoat.ad· plaaQeIl WItIlVbc:-lcbrlTier _ n~_
;Je plaatJe. a.taber., .1taoft~ID. vad..
laDdICh Blemlki eD Lee!lw1'alld, eD )~ ~

. . (wijleD J C Bo&h_> ',' " a--
HET groote Incces Tall '.Xoliek

Cbol~ ea D~n:bee ~~.iD de be! ' IUUN I: DP TOIT, ~1'8LAGD8.
baDdeling Tall utpwu.' ... hieS lIeD ' •• -Dubaicb," BiTienm, d, pluaaDubc:web
lI&Ste plaat. gegenD «mil' bet .....,... deel eD ~ pedV811 (A J Bara.) .
der. beschaafde wereld. Te koop liij .ne ~ H HOLLl.N ~.R, 'AFSLAGER
kehers.-P. J. PeWneg ea Co. · ..... eeae. 13 Juni-Te I'alaalftfontl i.,di!ÏTnit FtuerbtiJt
Agenten.-<AdT.~ ., . l bw.-J ... ee, ena. .

/

OPGESLOTEN in bet Schut te Juries;.
fontein, dist. Fraserburg; over den

geoorloofden tijd, en te ~o!'den verkooht
op 30 Mei, 1900, om 10 nnr's l'oormiddavB
indien niet tevoren gelost: -

1 roodbruin Ruinpaard, linkerachter voet
wit, druk merk vau'zlill op rug, 81aan,

.. merken op beide ribben, omtrent 10
jaar Oud ..

M, J, VANWIJK, 8chutmee.ter.
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GROOT ZW~UtT

M. L. KRIGE,
Secretaris.
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STEYTLER \ïLLE,
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PA AR L.
JlIEUWS UIT DE PAARL

.. eer 'f'an de
uder. 'Hij

eoq doell,
De~

maar nad&t hij bcmm$taaM~,elld:SC_beap ..Jll8loolirdej~enn::!
zigd bad werd Panolill~. De station-
obsf kwam later naar ~uitien eli gelaatte hen
van ~et platform te ~, ,h.~een zij dudl.
Getwge ontmoette tl'04lp8r' Kriel olUllidde
ell vertelde hem he~ er gebeurd .
Door den heer Hunt,: "--Ik bn niet :emn

w~t PILI'IIOD8 aan deu JOod ,omtnlut de ~
seide, " Ik ~ niet: "Kitoheaer zal ~
WI&I' ZIJn m raait." lit zeide hem diU;
ik voor de BoenIn waf. Ik bedoeld. dat li
met hen 8ympat~. Nooit tevOnlD ,h+d
ik met PIIOI'lIODS over den' oorlog gesproken.
De discusaie duurde ~tr6ilt een kwart utbo.
Weder ondorvrraagd &Or den hr. Micluui:

Wanneer Ptu,ioos boos werd dan lachteu. wU,
en spraken met hem niets au~ dan "non-
*W>." Ik zeide men kon zien VaD welk karak-
ter hij WM. Hij Vl'Otlg op hoe eene wi.P1e.
Ik zeide omdat hlj over ZOO iets nietil9' kwaad
werd.

Weder-gekruisvraagd: Ik Wa.g niet uit mijn
humeur. en ik b.a.d goon dool den vrede te
,·erbreken.

Melt du Plessis verkla&roé dat het getui-
!lenis VlUI De "illi8J'8 ooITQCt w..... Rij waa
z.!ker dat de naam, '1'&4 de(J~~1l oj\l~ ae-
nlfltgá-W'I!l'd-11Cvérband met de wounlea: ~e-
Memd. Hij wa.. al ,d"n tijd t..genwoordig,
llUUU' MD! geen deel aa, de discussie.

Gekr~ : -Ik ben een goede vriend
van beschuldigde. Mijn broeder is op een
soortgelijke OO!chuldiging gedagvaa.d. Pu-
!!OIl.> werd boos, want hij dacht dat De Vil-
liers de naam van de koningin noemde. Er
i", een groot onderscheid tussehen koningin en
Engeland. YOOr deze opmerking werd Par-
'ons wet opgewonden. Pa1'8ODS nadorde Do
\ 1111,61'8 op een dreigende manier. De station-
meester kwam naar bulten: omtrent den tijd
toen Parsons I'llAI' De V illiers ging. Ik weet
niet of De Villiers of raijn broeder met Par-
sons na dat oogeublik spotte. Ik hoorde De
Y illiers deo naam van Kitchener noemeo. Hij
zeide niet .. Kitchener zal naar zijn tn---
raak."

.Arthur Du Plessis bevestigde de verkluing
van den beschuldigde eli _den laatste getuige.

GekrulSVTaagd :-lit ben ged~aard op eene
dergelijke beschuldiging. Ik heorde De Vil-
liers. Pursous omtrent de goudmijnen iets vra-
gen, Ik dacht dat PUI'lIQns Do \'ilhers wilde
slaan. ~nJat Parsons De Villiers naderde,
wide laatstgenoemJtl dat hij zijne woorden
zou herhalen. Juist nadat De \' illiers die
woorden uitte kwam de stataon-ehef en Ver-
zocht hen weg te gaan.

Beschuldigeie werd .schuldig ,obevonoou en go-
vounisd tot het betalen van £2 boete of 14
dagen harden arbeid,

De boete werd betaald.

: 'C v oerp .... JJ",," Up ziJ-,vegen worden thans
"p ",'tllJlILg" plekken geed gegruisd en netje..
.u ,,[<:,' Ib"or:.cbt om i>lzoo atle ungemakken
".'Il I udg.1ubren. \Ulet ~pink1uwen) goowende
"" win ter uiaaudi-u t.. ,'ourkolDeu. "'"tllur-
I'Jk ,:t'\',oelt mm aich dankbllar jegeus den
.' .•J."f,l ... J voor deze ,'oort.edacht.heio.t.

U:'\\'UVRBbu:w.
i :"l-o<.~ .lI ou.I I.wuaieu de jongoilieQeu ver-

'~"l.b-'ug oIJl...,n. \\'.,;eo;; ollDverkomelljb
,,,,,',,u<iJt,llec1eU "a.s er '!lrt<n programma voor
I,c' \ ,'r:;."h'rlllg, en werd dour den heer Pauw
I ,.Jun.nkrl uni \rlJW1~e!" ge-rraagd." "a.&llOp
: ,: ,ule;t:lld,' >, erk, dat. grooteu bljvaJ voud,
_-;"'('[IJ ""rd ---Lelilllj;. ue hoor W. A. Krige;
lllljJr"",,auc, "IX-sli,tbdld." de heer H. L.
.\J.uu.a.M, recrtat ie, "Het ZUld-Afrikaa.u.:iichê
I ",J,.~lc.J," Je heer D. H ugo; uuprovisa.tie,
r,,'ll h,orte Reis," de heer Ve Villien;

It'1.111_1 lJtl Doodgraver," de heer Pauw. Vol-
0"1"1<' l i.usdag avoud is BIJbt,tleznng ..Ja WIW-
u,~ r .ll hab z.d b"b.wde.ld word"n.

liEZ OEK.El:B '
1 'lld, I J" bezoekers aau de Paarl siju : de

",n,1 ill"l'1 .\1. Jc \'lllkl'lj (hooldrt><:hter nw
[J·lJ IC<J-I"at};dr, S. Wagner (Boshcf}, de,
0"''- n'c>lo,-.;,;n, onderwijzer ('fluIlJa 'Cliobu);
',,' :!l'" r I' de \' illiers (Boshof).

.LlCli liEr Z'\KK~:~.

VE 8TRAT&'i.
NUL\iER Il.

.....\hl t Ut. zonier maanden begonnen, werd
" , ," ,,:k v I eert reu ~en gerapporteerd dat

" ,,'n oir :won,elot zoo, l..,1 voet gt>ZaM;t
l",'u wondor dat sounnigen die slecht

:,,-,;'rtl' ZIJU soms vr~eu of het ,,'ater
"', IIJ-:' cu 'nwnear de dam dan el.genitJ.k

""ni t Ze" IlUi&nueu la.ug ~ 't ..t-t.
'." "t l,'U"U, "u de dam is toch niet bodem-

\.\..6TGUED.
,~c'lld,,1U nm U,'n heer Touikin gele-
,~n\)t-3tra.at, dic ht a.a..t! de n\~H.~r, 18
,'au deu Ll'l'f !. ross urt de hand ver-
lJ" 1,.rkc)()PP"J' was .L720.
I:lELL\lIIUJti l.ilili!'i'.

i I, ", /"J;,l'Jl duudeu oulangs voor hel ma-
~ :'.J.'-:lLJJ, "t:.J.&e groot, bcl.a.n~ ....telliJ'g ver-

I '~'6.'! 11 l u aJ. ut! gevallen \\ u.s Ut' veronder-
,';!t 11....."id,taJ 'n,-rlJruklng V;:W den vrede."

I', ',," r l' \\ Horcherds, a.sslten!>orua~istraat,
...!'r~"\_!I:t: lilt: UJJieu., terwijl (;e heer J, 10',
111111' """rd - koust .. bol) voor de "enolging
:1 I" "\_:jJ --'[.r _\1Jt.u","u voor de beschultl..it;dt>u
, r-c , 'u, die allen ou""huldig pleitten. De
'1' I, ""~"U ill Ut' volgoude orde voorge-
·rll!': _.

H, .

ilrief gcl~n VIW dr. C. J. Kruger, klas"n-
de dat lllJ geeu piaats had naehwwl te be-
grIlven, en uen raad vrll~ndeIIJ" verzoekeoue
nem 111 deze zaak behulpzaam t.& ZIJn.

:\aar de ..traat co1lllWliliie vcrw_n.
WATJ!;R- W.Iill.KEN.

D., ueer /StJgl.u1gb, bdl"'ru,;tendent VIUI "'a-
tcrwerJLen, rapponeerde cJa.t oot ...~ter IJl bet
groote reseHI><l' II voet 10 dwm gclWdtt. WM.

r1IJ VTut'g om liet IiCboow~"n ~1Ul,'t JIaIld-
gaL. l'IJpeu voor lI"t JUt>We r."rvOlT, WIlol'I>U
gearriveerd.

\"r,,"."11 ,I, \ "IJer'. jun., werd opgebracht
!' de ,,,,.d,uJd,bJng "<iU buleedigcnd" laai eu

..,' drct-., ttuur t.t.- :l.cggt:·u. " Kltohent.'r vuu
k.' .lr:l..'ilHi z.1l UUU naar z rjn m raak,
"J ,,,,,. l u.e denk [HJ het een klomp kaffers
'(' b,IA lt 1, l'U llUt,l..·o \'lct{)rlli , , . . ,
,(I u..,a,.;IiClu,"
lJ,· l'ct,r _\i'Ch~u \Kadp"~d), verscheen voor

,~,,,,,,,,J.]<L..;,j.,, en mdakte objectae tegen de
''h' ".r""'''; daar J,,·t nie-t \'(·rweld wr-r-d waar _~fLbW' du Ples."" ... tond beschuldigd van be-
>' c'" r: r,·,j'!4; pb ..."", I",d, leedigoude t...nl gebezigd te hebben te Klap-
IJ:'J"dlt' wd t('''ge,wau, ui uts statrou door te zessen dat t'hamb"rlam
i I" ,. r<,' ~dU~l' voor de 't'I'V"I~ulg "f'ge- eeu I"ugeruw.r was. en Oat sir AlIre<! lhlner
" p' il '• .._, Yer,,;u, KUl) tL , HIJ verkla..rd" eeu boel correspondentie onderdrukt had In

:,., 'J 'I' deu I"J"II .\L.art te Klapmuts sta- eonuecue milt tie conferentie, en dat hij oor-
',,'rl ,t,· '" '" iJuJJq:de en de "lock-up keeper" zaak "au den oorlog W1l.>,

r' • ," "l'lI 1,,"'a&J. t'U g .. t utgc kwam Fergo... KllO'tt. btatlOu-chef te Klaymut.,
,U'''ll I1IJ ""iette dtJ mtlu,cben lawaai "erklaarde dat hij oen Jawwu op het plktfonn

" m" .. , II ,'Il ,:eh<.,tttl h.,u van het platform hoorde. maar luJ kon wet Ul).!,gen of tX..chul-
- .... , fl"-e',uld",dt' ooztgutJ lueu .je Woor- iligdt; let<; gt'wt had, HIJ L,'O) w"rd geeu !JOl gczoUllh"Id!;-in.'pekteur meldde 10 or:iju

"Il '"., r, ,f"lule J~ konlllgm, UeCwge Le.d" kla..:ht" ingedltlnd. rappon. uat uu ..laculllwztln door !wm gOlJl-
' •• 't: 'I III; I,lll"" t.i.d JlI"t zou welat.eu eu Voor deu h~..,r .lL(;hau, -lJe.,ehululgJc i... .p"..teerd w goeue urde wa.ren. .t.r wa.reu
"r, ",' ,'" hwq'.;dL' "ef> t.· 14·.Ill. waarop ..,eu Junge man. Ik zag Lem UIk\\lJls uu. zoo- g.,.,n" llleuwe gevall"n VIUI kooru, ~t het
,•• ,' - "" 111,1, d,· plaat. I ~r1let, ,,·r Ik ",('et. hail hij zwh UOOIt op eene onbe- t<>w.al "au.a.f Ja.uWl;fl op achtt.len bleef, waar-
IJ"", ,,'I 'l< ,'r '\[,cb.llJ --Ik I",,<:!w!lll ill" , Ill'urlljke "IJZU gedr.igeu, I \'.IU .1.,,,lIts één o,·erleed. Uit vergelee.ll; goed

,...... , "" ., " jdClll argumeut. zuo.<1; tu"cheu I l'tlaS. Jam"" .Parson.. verklaarde Jat IUJ be- IIltJt ..b.Jlapstad.
'" '" ~, ., "!l.' ))""on"n plaat... ""uJ. do,," h"t ochuliligde d" ."·oordeu bovengenoemd. had JWn reKening van dt.n botJer l:itiglingh, groot
',- ,L i ~'li'"" <JUIUIIJ Ullar i'lIltt'u te dOt'u hOOTe'u wtteu, De \ tlli..,r~ Z<>ld~·)let "erst. Ititi. od. "'erd !lop_rd.
" ,JU, i',' L,,-,,'LJllUld';I;JIlLuu II1et "en >lrel-I"u toen be"cbuldigde 7~ dat hJJ kwaad werd,
c, ",~, 'JUII,jJ,,;; uau;.;euomeu, "IJ, J., Wo{,rt!"n- h ..rL.lalde hIJ die wooruen. ~l:(.1,L lSU.aJ:.i \/~.d.Ll~~~li.
'L--' ...."_ ",t, "."t ""U eeU bl},wmlCll' " .....,,,"u I Door deu Ilea MJchau; --:lk ",lo>! altijd Ver-
u,! lij :LId'_;Pll klaarbilJkeliJk III vrlendschap- ergt:. maar temeer wen de naam der kown- l'E lSH.A:ELSPOORT.
,"'l'jk, ' nn, n Il rt dk.lar Ik zag ni POt m,'N blU georwl;,t ward. Ik zeide niet dat de
',,<Ij I" 1"'''''''' "I) hel i,f.,tiorm. fk han l>uqeU Iaf,wnb waren, Ik ben niet eene
d.", 1""'';''11 "dke woorue'U lil de conver"",tie I f"mlhc~betrekkmg van &iT Alfred noch va.n
~c""'l.,.:d ..-er,k'H, ll .....,hulJ't;de II <I.' ni .., op- den heer l~illlberlain. Ik weet dat er, een
Ct"" "nd"o t." u hlJ u.~t JillJ 'prak, Parson~".L; b'Toot versuul \ <ill opuue is umtreut de polibl'k
"-c' "".,r,::", I;;: I,.·U 'Cker eLit l,c<,cbuIJigde ,'<ill ,lt Alfred en deu heer Chamberlrun, Ik
I,' hill.,I1':'''' z."d,' td'll hl) nllJ toesprak. bekl'n dat de L.eer De Villiers gerechtlgd IS I

[nw,,, Je '.n:I,'ril ht'tlllg.l'U t.t'ggen dat be- up l;JJn eigen opuile. , I
...·L.:dd:_;ll,· ' bl;l;dand I L'U nld "de konm- l'hrllStulIl Knel gaf eeu korte verklarwg
_lU L .. ,J" LJ ek hl'U Uld tegen"preken, D" w ...... op b""chuldiguo onschu,lJig verklaard "U
'~r,.)r.j.·u '-"er-dell z.all1t :...;eul'" en UJet op zulk tJutsla,gen werd.
t.....;'He WIJ!..- OUl eetru breuke van dt'u '"rod~ te
,"'rVJrz:il:l'U, Ik tI:u:ht met eXll.>tlghJk ov ..r
le z:.ak, ru....,- ob]'-'Cte€rde te~en hut ge'brwl;,
,.t'r !..a.d.l,
l CHl,', Ja.milB I'"r>onio, "I,)ek-up k_per"
h. ... pmu", ,', rb.laard,- dat idJ be..chuldigde·

('Il • ,\,,~ llet::'rt'll Vu Plt' .....h ,\.CUl h~t s-tatJoll
"';,'.lr ru,' dk.>ar Z.'" ,p ....ken. .\aast de
f!".r '.1."" ! "Jl prt_)('l.dJl~tH.' uudarteekeud door
l\ ',,,, 'kr 1"" hil"r10WU, He&:huldigde zeJ-
", h, 'd" 1I,'r uf Killlrtuum zal !lOU naa.r

r. ,:J Jrl --: Ll";', <Le' i., nje oon klOII4J kaf-
'''r "'J 1l',U mt·" bakle. nie," H'J 19.,..

"" ., u(JrJde dat ;WOVer luJ WlSt Kitcbir
,r :,.'_:, U,,,,)t mt t k.l!fer:s ~enX!hten had, en
i.' '" '.,' rllillili.;d", le ver Wa.> gegaan door
"'~-' '., L"";";"'L Jje>lJbuldLgJe werd toen op-
-' " 11""11 ,'Il ,,',d,·, >lr ,\lired Milner had een
-' ':' ,,", ) ," de c.,rr'~pondeutle, die biJ aan
,," ',.. r (ll<l.Ulueria.u m",,,t gezonu.,n heb-
" '1 li :1" r "':;l"Jl(Judt'u, en al8 rue communicat-ie

.'1, II ",'rd 'hn I..uU .'r goou oorlog geweeo;t
II'j ,,'l(I~ o(Jk J.1t Chwnberlam een

- \; ,. ( ,oe! w';" Tl",l lH'm aan niet op
' .. ~ "il, ,I 'J'" t~ ,'prelwn daar het wet raad-
'"I,L. '.\ ol' .ll 'llt--Ze lijden ov~r zulke Za.kCll Ult
.. , :,,, Hl'''_'uuldt<;de zelde toeu . (Jueen
\.t ·,,~ .. I, ,:lZ / (;, .•tw.g~ lorermaande hem

" :' '!Jl 'Jl L· lJ(~ Jat hIJ ei" meer van hoore.n
I: ""'ddl..;rl" ,ult "'oordd., (lat getuig ..

..: ~:1 }Y' JJ.' I"~ (.M:_',Ull ~,tc \( ,).~ en Lem lllet kun
lt'r,,, 'f:"" Illlldl~Je Wist Jat hij (g.,.

'._' ". I. J'\,,1"111 lal "':PI~Jrl'll Ellt-:,el ...cllmau'''.a ....
'I ;! .. I..J.n,'" 1)'1 \J}'Ult'rkJll~t.~U om hom te t<t.'rgeu,
fl" '". ' .. 'rt'!, Du Pk,sl.'! beschouwdon b.,t

~;, '. ~r"p, \rant LIJ la<:hteu al den
" 'r'~ ....;,'" !rem 1,.:;etuigeJ of hij dau

",l'; r I lllJ ,,;,,r "tge) kend" beschul-
r ,,> l..ld,f"ite \'1;f J<U"('n eu wa3 altIJd

...:.,' ',. !ilt'U UIo·t h+:ill,

" hL' r ,\lJchau - Zom'er Ik ,,",>et
'''''- I" .1I(1)U ,'en still" wau. WIJ
'\ ,l J~'~ (lpm~rkillben tevoren omirent

f '11 du h~t'r Kuott buit.cn k,,'am
,.V,~ te argum"ut«>ren, Ve be-

, -;, 'f1 ,luJ.__'n'u verlwt"!Il b~t platform
'c "_" r".k;d "('rd dit te doen, Ik go-

11 ' ,.I,ul <k i""l'huIJIgde kon slaan,
" L,,', ,Lit hIJ allJ ..-ou ,LLan, Ik bad

- rt ~\"t OltatlOn Ik kn"t.lg Wet lD-

,J,a m"lbbtr,lat toU ptl.....;-;en op
r, ~.H,jJlc tl'f\\-ektt_'U. lk dacht
j' ri" ;,t..aak t~l rdpporteerl'D. Vóór

~ _{'rl tud ik ook ("('ue ht..-er .Jonh
,ad~,'Ii.L"'bd. omdat IIlJ bellX,oi-

, ,I. ,,~, I. JIJ t hOlivernement ~eb\_'zJgJ
Li "~ ", ,li I,:,,'buldl!;de gew!Ulol'SchuwJ

_III"; ,k U1N Wl~. maar hield
',I,'r ,ku ,,"rlog t .. 'preken. Ik

:'-' '1,,-,'i"D, "'aar I erl'r"u, De.chul-
I,,', "'Il ..:rlp v-an Zijne opmerklU-

~.' ,d ,'"U tIJd Ik 'prak rut:!
jl'" !, 11 kf)(Jpt:r, LL,k.t.'r, omtrent den

Jl, !:... r\,~n JlllJ llJt't henllUerttU J~geus
\, ,r_ ",' >"'c;J t" hebben: "Ik ....ou hein
, .. : ,~ .1,(0 knop lI~l'Ja.a~d beL" Toen
. j;" \ ,:iJ.'r_ .'pr,d', ?elJ .. ik: "Do on-

'I' Hln rt:1 Z'Jll 11I-.:t tt' blameert)u ,oor
, , r" '"", []!ltlr hunne \'('ltlkornetten en die
" r: - '-:l Id C',Hl, t·n "'('!l'll \-an hen weten

n, ;\', L.-, '10 ~IJ '. p( htpn 'I AL~ een per~n
:1 " ;nt' : t "':'t'n.\\ '}OrJI":' h'.'ld den beer Schrelner

re',,! I,)U~ 11I1t.'II!t'U, dan rou ik bE"'w ook
:- do rr"'; ;ot ..... reu
",r;':liin l\~t,,1 ..;ai (Jok !>;etu~elllS voor de

\>:-n·l.l~lll;,

Ve stads-ingemeur rapporteerde ouder au-
deren, <1u.t de, llOlltjm voor ll~taJlJUluuu611
vau st r aten en riulen gedureiid'r dil atgeloo-
p"ue veer ueu <lagen op i.', u 1ó". Od.' tv .wan
JLwa.wen, WlU1J'vau UOI l\tdeellllgllraad .LU 0..
Ju, aioest betalen .-Ue tlJde!lJIW p<>mp lilt ver-
\\ ijuerd gewonjen ,:an ue .J.oot UI Laay Grey-
,traat.

L~rJ lkIben... telegr.lf;';xt Il~ dCD hoogen'
lOUWU<>l;aTl.s dat de \'olgendeu ook gew'Jnd w .. r-
deu 0l' ~Ó April;-

_\laroilialls .tiorse (vroeger Gra.hamao.t&d volun-
tlel'».-l:.-l, heht.
!wp.! I .anadlan RllSt.-~ 0 i,83a, 1I01,,!liat

,), \\. Cluver, licht .
~dt: bhTllp~hire Lichte Infanterie. - !'io.

ti,UHl, .olc.l.ut C . .Rowe, gevallol'llJk; nu. 2,~14,
""rgeowt Crowder, ZlVaar.

." C.\BiER Ill, !'i'AllIJ T.ElABA '!\CHU.

;. '.

\\ Illlaill hJen:k. John hJw-ck, PctrlliJ l'nt.z
"n J: lon~ lt....,t<;. ",,,rJeu oPI!."oruclIt op de
iJ""-'"ulll>gmgeu (I) lJ>waIUlll.w.en III Ju pu-
Ull,·li.e ,tr ....t to 1'rWl.>(;Jilloel>i \~)t>eleedigeuda
!.dal tc-g"u W .llia.1ll !'lateUo gebe-Zlgu te heb-
tJeu duur lt: Zt&;tlU dat ZIJ hoopten dat Vom
l'uul .wu li.uIII<lU en "'eu op uet hoofd der
t_llgt'bdwJan.uen, dat ZIJ wet voor dil ,l<;n-
gec,cluua..u..uen ulUga.VeIl: eU lJJ naar de ---
lioudou gaan vuur huu pad.

\\ i1llUJU'pla.t"lle, politJe-beambk te Fruu,'>(Jh-
!JUtlIi:, n:rlUaard" dAt op den IH'OOO vau 14
.li..art, luJ een lawWlI hoortl", <au meu,;chen
dw schreeuwJeu. HIJ kwam naar bUlten en
~ J" flor wschulwgdeu di .. het TraJlJ>va.o<l-
'cu.. vulkslted zuug,;n, ZIJ btondlln omtr"nt
tIen schreden ,an LIJn kamer-vellilter. Toon
IllJ Ultll.W"-lll !:)lllt>en Z'J ""U tli11dJ~ v"ru"r, H'J
\\ ,UI,f'",",huwd.. hen, waarop V.. KJercli. zeJde,
Jat hIJ (getu'!'.e) net kou doen wat luj wLld~.
Eeu woordeuwJ.s;e!mg vonq<l.D plaat" w..n \\.
de hJerck lOolue, OaL hiJ wet bang W3<i voor
du dag"J.ariling van g"cuIge. ZIJ gmgen toen
Il..ar ue wuwug van mlilS M.naJll, alwaar BOn..
!Ju l'Olt ZICh IHJ hen voegde. ZIJ gmgen alle~
later de ~traa,t op "U ~chreeuwden dat ZIJ
Loopten dat Oom .Pall op het hoofd van deu
&lgelschnuw zou komen zitten. Zij zongen
ook het volkslted. H1J gmg naar huis en
I ro.:g ZIJU vruu w om zijn kIene, en glllg toen
llaar u"n "peciaJ.eu vrederechter. llij kon
h"m filet ueu daar hiJ III b..d was. Aan hun
gedr~ ~cheen het; VC zij hem, ,een Engels~h-
man zIJnde, wilden tergen. HIJ hoorde dik-
WIJls Let \'olk!.lied zingen, 900h de ZIlllger8
!Jle"en nouit bij zijn deur staan. ,

Voor den boor Mlchau: -Ik heb sterke 1IIl-
p"Tla.hsti.seb" gevoelens. Het \'er ..rgerde mij
lwt volk.shed te hooren zmgeo. Er Zijn geen
aaderen UI de buurt die mijn gevoelen heb-
bon. Mljne bnren b.a.dden niet geklaagd. In-
dieu ZIJ "God 811\'e the QUéen" voor mijn
w0lllllg in den laten avond gerongen hadden
ZO!l ik. lI"t eeue breuk van deu yrecl.! beschouwd
heb !Jen. Mijne ldachte tegen hen is, dat ziJ
drelgeuue taal gebezigd had~. Ik rappol'- I
WeNe ue zaak aan den speoia.len vrederech-
ter on den magistraat Rall de l'aarl, want ik
wild .. <lat ook de magistraat ervan rou weten.
ik weet met onder wolke se<)tio de bef.chul-
digde hij den vrederechter aangeklaagd werd.
liet .chlJnt Ill1j wet eigeruw.rdig dat beschul-
d'gue. ua.dat zijn zaak: door den vrederechter
nm de hand gewezen word, weer voor het
PaarL"cho hof m.oest ,·erschijntln. H"t is niet
op DllJue instigatie dat beschuldigde ,·oor dit
hof gedagvaard is.

De verdere verklaring van getDige 'IVM min·
der belanrljk. .

Het ho vond beschuld4tden, onsohuldig en
wee; de zaak: van de hand.

/SU' A. Milner heeft 't volgend telegram V&ll
lurd l{{)bt:rts ontvangen:-

Gedurende het gevecht dat plaats vond op
Za.terdag iJl de nabijheid VIUI Thaba 'Nchu,
vonden de volg6llde ongevallen plaat.. : -

GWineuveld: lnit. StaWey Reay TheobUd,
Vde Lanaien.

Gewond: luit. C. J. Vaughan, ide D!:agun-
dllr Garde, geVll&l'lijk, inaar zIJn toestand III
hoopvol; Iwt. Claude Russel Brown, .Royal
Ent,'1JlBOrs, Iioh t.

De andere ongeva.llen aijn, naar meu g.-
looit, _r gering.

TE ji'OCCHE'S PLAATS, UP :u APlUL.

llra;bant's Horse. - Soldaat Lowe (gelineu-
veld) i licht gewond ,ooIdaten BonifalI, C. J.
Clark, J. Watts en J. T. White.

llordt>l Horse,-R. Griflitha (g6l>nenvéld);
zwaar gewond: wldaten C. Io'erritt en W. C.
Jones,

TE T.ElABA 'NCHU.

\ .~,

De volgende ongevallen worden officieel ver-
moid:-

30 April.-Bij het vechten roo,dom Thaba
'Nchu, op 27 dezer, vonden de volgeade ver·
dere ongevallen plaats:-

Hameshire Regiment. - Gesneuveld: lUi.
1<', S. Uea.ry; lste Yorkahire Regiment: G.
Hump4rojs i Kit6bener'a Horse: troeper M.
L. ZogIner. ,

Gewond.-Kitchener'a Horse: kapt. 11'. J.
Warren (zwaar); Hampshire- Regiment: 801-
daat ,Ii'; Earwood (licht); a,nnaught Rangen:
lau.......korporaal :M:cGillott (zwaar.)

'Vennist,-Kitcb.ener'a Horse: trooper S, V,
Meadows.

Noann VAN THABA 'NCHU.
8.te Beredene Infanterie. - Twee man g&-

wond."
l.umsden's 'Hon;e. ~ Gemeuveld: m~oor

Showers en soldaat Lumsden. Gewond: s«gt.
majoor ManjIlun, &ergl3lUlt Elliatt, en soldlltee
Bum Murdoch en Franks. Vél'miat: I'4Irgt.
Fr~r, soldaten Gillivray, DWbeDY, }'irth,
Saunders en Peterson. . ' "

\' ennist en geloofd gewOnd br7;ijn: luit.
emne, sergt. Macnamara en soldaat Warton.

Victorian Beredene Infanterie~ -' G.... ond
aan het hoofd en gevangene té Bl'1I.udf~rt:
luit. Lillcv. Gewond; ltwartiehmeestol'-Sllltg.
Peál'ce ~ht.) "

Vermist en geloofd ~wond to ZIJD: r~~-
ment& sergeant-majoor J. Ready. Venrust :
soldaat' cOughJan. Gebroken arm, val Inn
paard: soldaat Kabie.---

USDER KOLONIALE 'fROEPE. .... '
De volg~de ougen1len onder koloniaJ~ tro&-

pon worden vermeld: -- , "
II NABLJ BrI'HULIE. ,\

Prince Alfreds Gttard. - No, 907, 1IIl1daat.
Adam Jenkins, ,"an Johannesburg, op ~6.!pril.-----' -- ,TE DEWl:r800ltP. .

Border HOr&6.--No. ·fil, aoIdaat McP~er-
SOil, aedert 24 April YenilÏIt, ,:
Roberts Hone ......Kapt. Bra,. en hute1witeu

Home eD Hawkiu.t, eeden 31 Maart Term,iat,
zijn alIi! oug_ClOde ge-vaDirflnen to Pretaria.
Kapt. BI'll1Ii.W Creagh,' beriéht gevaarlijk ge-
wond U mjn, is op 21 Maart averled.. ;

J.
TE BOSHOF. i

Kimberle,. Bereden Korps.-No. 198; kotpo-
raai S" Naudé, op 28 April, o'li'erléclen "n
mngkoorta. !

1.

STADSRAAD.

De gewone vergadering VIUl den PaarIbChen
sta.dsrd&d werd gehoudén op laatstleden Din&-
dag morgen, toon t..gen\1'oordig waren: de
heereu J, H, Durr, J. H. Blignaut, G. P.
Steyn, }', H, Retief, H. L. Minnaar, N. J:.
Rossou"', }', J. P. Retiel, Sept. de Villiers,
J. Steyn, S, A. Minnaar en de ageereode lie-

j)~ \ t:HDE.DIGI:'\G. cretaris (de heer J. R. Hugo.)
, - ':'"m de, \ dl,..,n. I,J~ bHscuuldigde) Ver- ALGElfEENE BEZIGHEID.
," I'.!" ,ht hiJ op d.'n ,bg lO lewestió Parson, De oommiMie van algemeene bezigheid rap-
" "J.'rm:l'., ,t.illon ont,mO<'tte. PST'iOUS \1'a~ porteerde betreffen_dQ een "er:zoelt VIW de ,h.h.
• ,,~ "'U ,Jood Uit ,.) JOUWt'D, Dil tw~ Fn.ter en M0880p om vijftig denDebooJnen
,;' "n lt" Ple<.,is ...ar"ll met hem (getuige). tegen lOs. per r.tuk Ite !toopen, en beval aan

i "'Ide lan den Jood dat Parson;, -een 00- dat dit getal toegestaan worde ~en Ws. per
' H ,",,1 I "n,.lde, en d.lt hiJ nwt alles mOe.: stuk, de hoornen door de commisSIe te lOoiden
--,''')\', ~ "'at hl] hoorde, Later spraken Zij lWUl,(Ze'Wezen. '
. ~~r,,;i.'n G'lrlag toon de .100<.! aan hem (ge- '~rder werd door da' commissie aanbeToIen
,,' : 7.rud~ Jat Klkh,'ner J:nllt een d.~ppêr ~n zeker lot hoomtjes aan dl)l1 heer B..-
"Ja" "1.<, ",;",rop hIJ antwoordde dat IuJ ni~ tegen 7s. 6d. de lot te verkoopen.,~>}\\.,"u da mkW'am, daar hij sI~hts :\1aleier. Een di.scuat.ie volgde met betrekking fIot bet
" , '. MCotJm t,eeft Jl;e\'{)('hten, .I!l than. had verzoek van de beeJ'eD }onter en Mouop,. '. '';;:Pt d" Boe.rea te doen. P&n!Ons zeide I waarna besloten werd Cel'de boomu per
,·",u t d~ Boeren J.a,faarda 1rVeA en achter publieke 1"ei1ia& na de te Mttea.

TE MAFBKING OP 14 APRIL LoL.:

Protelriorut r.-Gedood: no. 82, ~J._ Jama Moldey. .
. ae.....,lijk pwond (linde overtellen):
S-L ' i
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TOllen1fobrdi l de burgemeester (~ beer J W
H Méirillill en "I de raed ..leden. I

De nOlpltri 'an dp. "orige 'l"ergadetioJll -.rerdell
geinen eP I(oedgekeurd. : I
V~tt1ef:.j een brief, g..datee.~.don l1deD

ol~. "an Icf>tuKilllberley tit.&ds-1IUIIt·lmIlP"\Iper·
m~ndeni, ;met eeu 8coets ;y~o eep ~Ita~reo,
wage~ i~ !lebtoik ald~r, ten eiude ~~cb_t"oilt.
nrwude",q. 0' , •

. De _,pla ris rapporteerde dat, dll/"r de wapo
in de li- ,millg ..ooreien WM.met!eeu bak om
bet naoqh'uil t.e Bnttangen, bn geJidbre'~1I bad,
dat aoo4a~i!{e wllge~ aao het doel! niet aal ~
antwooniell; bij h..aft dus om ande~ teekenID·
gen gevr;a.d., "
I 0.. l"fretaris rapporteerde d,at bj; g~ene "er:
dere 8t~ppen gcnomen bad teJleo dtrbe",!?Uen
vau z..klU!) hutten, voor IIvertrt1diug .an de
al~t.é mdftlpal .. re~IlLlL,e, 'daar 8tappen I
z,in d•.,. j<:eu w"t:.t~r van bet . .
..oor delluU1~telling "Il , ,,"u execoteur d~llef UI
den boe~~l VIlU "'!jlle" den heer iJ S Naudé,
w ..... llaD'~t elgendoib b-beorde,

Br'i~f ,11"1",,,11, Ilt'datd"d dell 111de~ !lit. no
dietrik\.tiW]Óeni.lIIr, ,K G_ 8. Tuo.anner, __be-
richtend •. dat bet maken van deó dam bjj het
riool te tfweefoatein oumiddeltijk begonnen aal
worden:!,' _!

Vuorllttat< Id door deo heer a.tns, recoon·
deerd 410r den beer Taylor en .an,eDom~u:
D ..t &Ilpg~Li"lI d e .objeeuee III de memOJI<~.
t.egen d.ll voorli:e.telden TerkQOp Tan grond aan
den b~ F. U. SQ'anJman, die de ~d niet
gebeel till aLk&D wederl.~gen, de applik:afie aau
bet gQq,~rnemeoi gema.kt Toor de to.flIiem
ming ...b deo gooveraenr, teruggetrokke .. wordt
en de alnllem10g nn de applikatie YaO deo beer
Strang~ herroepen word t. _ .

De lWtir Winterbacb- stemde In de minder·
beid. ;;; i • •

Briet geleien 1'&0 deo haa. secretarl8 ..an de
indUltrl~e illriobting, ~teerd dl!0. 3O~teA
alt. ,,~k:ende nUat.elhng 1'&0 m,oDloipale be-
I.,stina '!Jp bet eigendom, in termen ,an Rnb-
Btt.tie. ~B.- en • "an I1ektie ru n~ akte 46 Y&D

1882. -,. ' .
BealqMln d.L bet veuoek toeg8ltaan ",orde. ,
U..~, uarrie Itt'md" t.eg6~ ~et ,,~()... t.el.
He$ 'f'tPpon no deo seUltalran inspecteur

werd i".ze,.. .
- De "'Ildacbt w.. rd weder geYesbgd ?p bet
feit d."de sauitaire kontrAkteur t.e Troeg III deo
&Y~nd~oD met het verwijderen 1'1&0 be$ nacht·
"Uil. :: - _,-' eddeMlOteo dat de unitaire kontaateor 11' er
gewlW19powd word~ uiet 100 YrOlll ~ clen
a.oOlI "" b8l1innen. _.

~I~ .. n dat lie secretaris op de "o~eQde
Yefá'&d,fing áUe papieren op tafel J." met
betrekjUlg lP' het _waLe~door ~et Spoor"."
U"p&f",~IIU', ,,,our 'Uile elien~ dbel~lDclen lie·
broikk ,OOlfllfl ILl. Y~r de nle~"eJU.(llCbe
vent ..... ;poorw""en. . , :
Gel_Jl MD BCbrlJYengedateerd dell _It.en

deler' 'T~ @p Il.,.,r J. t(ruge~, .... 14811de ~,
daar b'jj; g~ IW'''OOrd op ~un lea.. n ~~
OU'TUpn .had, m", bel!ekkmJ tot de loolel'D
van 4"",' beer ,l"rlUllI:liu, neil, hllliloh .. eer ,naar
deu l4o.ad dIlar ..u beL iu bonne jnaeh& heb~r.OOdUtIi, OD~er...f IM "erwiJdereu. , .lij) •..,w..
deo ~ n..ar .. Le 2J van 1891, ~a gaf ie Yet.'_D l~' t.elll.jj de Raad &&Il _Uil "eraoek rol·
dwd .-lilf' "erd ..", .tapPeD '1)Il ~eml1l1eo cleaBaad !'t1n'''ilOrde1Ul& llol1den. : . '

Heal,~~t _deo beer KrOJer ~h' wordt
dal dli: nw, In ..en poehi" 1& om ItAppen
"" ~~p om de looierij se nr"ijdefeD; maar
w•• ~~.a\ lie, ollgel'ldf ~ ,erooraaak&,
be0;g: p,;, beer Kr!lger bO de be,~ aoto·
risen J}&gen ,eu .....,peo nemen olld~ -cle _.
toie ~ aa.r.e c100r bem aeuoemd.J!:e,W~relleniucéo wordeD p~rd.
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W'.INB.aG.
Bedelipgltll,..

Toit, Il Veut ..r, J A ... n
T Votiva, V P Park .., L Jl

Tooder. '

,
do.

J J ~tc(_e, aaa' J A
"enter ... 3 0 0

P J. L Smil, un Paul J
Smit ...

BC A. Venter, aan W N
" d Scbijt! •••

BOA- Veot.er, aan J D
Venter ...osx v d Walt, aan G
J a-rol1:u

P L " Beerden, aan P
J 'Marai&, JJ Jn

C B Venter, aan..\ S
8cboU .. '.' -0'

Paal J v Ooller, aan W
F Scboeman
liC En&.~brP<ibt,"D F
Niea"oulU, ...

A 8 G,imbéelr, aan t:
, J Á Orimbeek ...
W8VUj~~ P W
LabolClulln., P W In

W~eaaaG.~
W 8 Viljoen, aan P W
Lab_hap. •.•

W 8 Viljoea, aan J H
Veilter ...

Jan VWer, aan C Bar·
d.".a... .~

Da .a men D J lIlaIan,
I&n a_aD us en Le-
clc"ijk Bild.braod ••.

F D BaueW, ,UIl S J
Illandé ...

B G 8troebel, aaa D J
CWel_ •••

-J ~ de Yilliera, aan J
WdnP ......

TbUIIU! Botha, aau
~~,. J &t.ba

C aoet.aee, aan J J
\ (;Oe~ ,., ,••
LoW. TaIL Wijk, aan (j.
PftnWD~ _ .... 1 5

Loaia YA W ijk, &&Il J 0
.. Il :Wlik ' ... t li

l,.OQia YaII WDk, aan A-
B J UIl WUk ,_ ... , 1 li

Looia •no Wijk, ~:
)tQO. 'E..... l. I ••• 1 li

8 'Wiid,.... 0 P nil •
~_ ..... 50
lt 0 Boecb, aan ~.!f8oboemaa _••• 5' ,0
.0.1 W Louw, ua J J
'N.;aard M. ... B 0

Da (7,1 JIaraP, UIl J J
T~iutel.... 1 lO

.J Woe-t, &&Il TC. Jj
"'_ ..... jl 1°D-J A ~jen, UI1 J I

,. WaaP"_'.j ...~lS ,0 0
D C 04llJlj11aal,:U11 L' _
O"'''e_~, .~. ... S. .0

C~· Vea...... Jo..... -.
.. y..." c .... 19 6n ,0 .. lt..pa .JoIaaD· •

,! ~,~ .••• 4 0 0
.Ii' 8~i'"aut o;en , .
. S~ .. ' .. ,.. S ID
J.... _~ Oraal., ua rJ).. )lal __ ., .. ... 1 8
Q 8MPOab.. au DB ..
'",a~._ ... 11"

C. P. SCllJrL Z-,._: .
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