
DEEL No. 72.-6,907.'1

Putil ieke Verkonping
TE

FR4NSC~ HOEK.

DE [lOCll>rgeteekst:.de op vert~ek
.;taanD.t.' heeft besloten publiek

te at.:u yerkoopen op de plaats
..LA MOTTE,"

OR

woensdag, 16 M~I, 1981,
nr V(lI~t'l1(ie goederen :-

K EI "Etit;r;REEDSCH.\P.

~ ~tllkvalen, 7 Kuipen, Trap en
Ocdt.:'ld!t·, ,~ Half-l~ggers, 1 .Pijp,
I 1zT \-,It,.;) Druiven B~~es, 1 '
\\'iD'POQJI' in goede conditie, 1
r:ootjt·, Emmers, enz.

1l01:'U'r:RI.II,Ellr:EflSC'IJAI· :

1 \ it' Iwe Ploeg, 1 Planet, Bij-
en, (_)ft!\"eIJ, Pikken, Vorken,
~,i:0r!t'b, enz.

HII~B.,U[1:

Het l;('\\ all!' assort iment Tafels
Stuelt'n', Ledikanten, Keukenge-
iet-,J:"'["IP, enz.

V t:!lIlElt :

~I' mud Akers, POrD poenen,
PatJJ~, ; Aanteel Beesten van goed
ras, -, vet te V arkens, 1 paar K ar-
p-..Illrdl'D, I Kap-kar, l Open-kar, en
nc ,el'dl'f z:11"orden aangeboden.
20 OSSEN, JD goede conditié,

~cl.:kt voor den slachter,
~. á.. CELLl~,RS.

Voor eu tul. de dagen l'1I.n ~DIIIOn lt
dit wat V<J.II elke weelderige' haargroei
gezegd is g"wurden,

A1Jer~
Hw~vememr
bewaart ou vcrj0r;.~t 11Cllhaar, door bet
lelll:'tc, 'kracht en ~lall' to ll"veu.

liet berst clt, dl' uatuurlijko kleur \"aD
hct haar in elk gen.!. .
lid, n'ini::;t ric h,,"fdhuitl "an roos en

iO()O(;lOtlU'lIC ve rw ijdc-rt. het een der VuO("·

naamste Ioorzakcn van
kL."a~t)i<1.
IIet vor- If')t~~B.."lkt f.·Oll

betere bh.edsoml.."p ilJ
de h,w,fdhu,id en zo,,·

doende voorko rut het
het uitqn ..u van hul
baar. I

Zoo uw 1>lo6u arm CD
dun is, rn vol van 0[>
reiuheden, kaJ,l de haar·
v e r s.t.e r k.e r niet In-t
bestel werken. Iu dut
gevaf moet brijeen I!rnn·

~"'-'_'l",-,,,,,,,,,,, diga ].',11111' met ,\.1','9'5
Sarsaparilb ,1\)"11,en te

Aver:s I~~ar- Ver ..~~ckOI
,,-brulken. l)jt·z.a.l het hived. rt·illig~!l.
uwe zenuwen o~kk -n, ~~ uwe ~U-

zondheid in all" oP!iCÏltCll verbeteren,

Toe~cldt door
Dr. J. C. Aye. Jt Co •• Luwen. r..~s., U. SOA.

TAIDREELIBIDE.

:..:.

Ilobe ..... de Pluho:.. ~ '''rA!~BDBAi6J,'' ..... _ ..l.
en .5qS .. iel'kaDta roeden, ~eR6D :) uQr rijdeD~'!aD ~: dorp 8R1TSruW~•.::eD
Ilreuaende un de"Ptaateen lCARREBUOmc. PA ARD L" OO:rr:.'
DANTSKRAAL, RUITJli1SVL,A,KTE en .' . \

op de Plaat. staat een g.rieflijk: WoonhuÏIJ beTatten~ 7 Hrtrellen" ~ ~D
huls met drie v~rtrekken geeohikt ..oor een BijwoDer. " , \ ;,

V:erder lijn er twee WagellhuueD. Sal, Ir.thuis eu KI'!lIf9n. :
Qp de w.rt.is een Sterke put, met een i()ede Windpomp, Me~lIeldalD, .

aantal vruchtboomen, en een Tand voor ~ee mudden aad.
Het veld bestaat ui' Karroo, Brak, ZMld en Bergy.ld, en iluitmuntend en gesond

voor groot en klei ' Vee,! ogel.truisen, ens. '. '
De ;geheele Plaat.s 18 toegekampt met draad en palen, bn In de plaatil UI !)en

afZOl14erJljk atQlcgrond groot omtrent 1200 morgen afgekampt dat eente klae is Toor
S~Voeflle. '

la het veld zijn tWee buitendammen en udere TaIItewatere.
:J::J:. ;

600 Merino, Schapen, 2 Kar PMrden. 1 Herrie, 8 8truievog~lll, lur!Det tuigen,
ens., ~nl" 8 beesten vet 'fOOrde a1ac~tera, 500 Hame18. . .

Dit, ill eeue Zeldsame klall voor iergand :iie uitliet naar e8D_iioedePlaste. '
TAAI80S0HDRAAI vraagt .leeht. eeD baa. die bereM i. elk jaar gedrukt te

gsan onder het veld dat ct.ar bn ge:naak:t worden.
TERMEN ZEER GEMAKKEUJK.

Verg.et niet den 23sten Kei, 1900. En .tegt het voort
P. s. OILLXER~, Aflll_lt.r~

N.B. Het .tut vJij voor een ieder ne naar de V.nduU. te breniitD ter verkoo.
ping.

Briestown, 21 April, 1900

sn
, 'vaui. . West, eIk \'

En: te wqrden; aange~nd ~ i .
verlr.ocht ~ ide.. dag ~ verkoo- \
ping, met W;atefr'eeht ,it de fraaie l'"

. Dam pnlángtt doér den ,heer .\
Villiers op zijne ge~lde plaatl \,

gebouwd. ,', i "
A. R. TRUT~R,

, . Vendu ;Afslager.
B,aufort West, .:

25 APir~ 1900. ; •
. . ~

.TELLE.B~H.



SCORPIOEl'SDHIFT seRCT.

Jt!(_ Jl!C_
20 Uitmuntende .RD1n pwdeo3
12 doc Merrh s.

AfdeeHngsraad ,an· Robertson.
OPLEGGING V AN EEN WEG.

BELASTING.

1 . ENNIS wordt hierbij ge((even
, \ ingevolge Wet No. 40 van

1889 dat op een vergadering ftn
den Mdeelingsraad van Robertson,
behoorlijk bijeen geroopen en ~e-
houden den ~sten dezer, een be-
lasting. van drie achtsten (t) van
een penny in het pond ~terling werd
opgelegd op alle daarvoor vathaar
eigendom ln deze afdeeling,~n
derde van deze belasting te worden
bestemd voor hoofdweg. en twee
derdeu voor takweg doeleinden--+
en dat de genoemde belasting ver-
schuldigd en hetaalbaar zal worden
aan dit kantoor op den eersten
Juli, 19ÓO.

Op last van den raad,
G. W. BORCHERDS,

Seoretaris
Afdeelingsraad Kantoor,

Robertsou. 9 Mei, 1\)00.

,
OP

,Voellsda~ den H1!en deser

ZCLLE:"i gemelde Paarden publiek
worden verkocht te

KLAPMUTS STATION,
allen gedre~seerde parel1t zij zijn
bijzonder- de aandacht van koope~
waardig.: zijnde groot, slerk, m
goede conditie, goed geteeld en
geschikt voor dadelijk gebruik.

FELT:MAN & BERNSTEI~L

A. B. DFlrILLIERS & Co., A.fsla.s
PRarl,;9 Mei, 1900.

~ .6.
T"W"eede-Troep.

30 GoedgeteeldeR u inpaarden
24 Eerate Klas Ezels.-Op MAANDAG, 21 dezer,
rr lTLLEX opg-emelde Paarden en
lJ Ezels publiek verkocht, worden
aan K L~-P~ll'fS STATln:-<, de Paarden
en Ezels z ij11' mees t allen ~erl resseerd
van goed ras sfkomatiz, uitgezo,cht
door eien ondergeteekende zelf;
ontier de Paarden zijn er verschil-
lend!' »ir en , groot, sterk, in goed!'
COI'lht:e.tm (.!'e"chikt voor dadelijk
gehnd" oudt'r de Ezels, zijn er
kleur spanneu.

Jn.! VA:'i WIJK l'E VIl,LIERS.

A. B. DE VIL LIERS & Co., Afsla.gers
Paarl. li) Mei, 1900.

DiYisioraI Conneil of Robertson
ASSESSMENT OF A ROAD

RATE.

""1 OrICF. is hereby ~ i~en,in terms
l' (lf Act No, 40 ot J,'-''''), t.hat
at il ~[et't ing of the llivisional
Council of Robertson, duly convened
and held on the 8th instant, a Rate
of Three-eIghths (~) of a Penny in
the Pound l'lterling was assessed
upon all Hateable Propert y m this
Division liable theret.o, one-third of
such rate to he devoted to Main
Road and two-t.hirds "to Branch
Road' purp·'Oses, and that the said
rate will hOCUl11t' due and paY,tb'e
at this Office t'll lllf~ l st d,-l." of
July,10UO.

By or.ler (If tilt;' Council,
(i W. BURCHERD~,- Se-c retary.

... \" ....

..._;:........ -

~.\~.
~ ... , ~

Divis-ional COllTwil (Im "'.

Robertson, ~Ith ..\hy, I' 11.,

Divis onal Courcil ot ·Kob.rtSOil.000 ,KaaD5ch~ en Merino Schaprn,
ROAD OVI:.UU:.,EEH WA~TED.

ZlTLLEK publiek worden ver-
ko -ht aan KLAPMUTS-

tlTATIE
Op Woensdag, 16 dezer,

Zij zijn ~e8éhikt voor den Slachter,
in prima Conditie en zullen ZEKER

present zijn.

THOM & VERSTER.

J. ~. )rarais & Co., Afslagers.
Paarl, !11:\lei, H)()().

\
PPLICA'l'I()N;-l for the post

-" of RMd Overseer will be
r'eceived bv tho undersigned until
Monday, th!' I lth June, HWO.

Every applicant to stat!' the
amount of Salary rt 'lllire i per
month, ann must furnish goot! re-
ferences and te:,timonials.

Only l"01llpet0Lt persons need
apply.

Duties to commence on the 12th
J uue 1900, and the o\"er~et'r w ho may
be appointed must rpside in tIle town
of :&obertson. IHy order,

C, W. BOHCHERDS,
Secretary.

--------

-~

30 EerstetlasseGedresseerde
Paarden. Divisional Conneil OffiGe,

Robf'rtson, 2nd M ay, 1~;OU.

Afdeelingsraad Ya!! Ron(rtso,',
WEG OPZICHTER BENOODIGD,Op DINSDAG 15 MEI,

ZULLE~ opgemelde Pnarden pu-
hlit'k verkocht worden aan

KLAPMUTS STATIE.
Zij bevatten verschillende

eg-al~ paren K ar Paarden en ge-
drt·sseerde Rij Paarden, allen in extra
conditie, en de aandacht waardig.

S. LOTSOF,

\
PPI~ICATH;S vou!' dl' bdrek-

.. krng van Weg opzICLter zul·
len worden ontv~ngen dool' dfln
ondergetRekende &Jt :MAAND.AG,
den llden JUNI 9()().

Iedere Applicant mopt opgeven
het Salaris dat.door ht'm per maand
verlangd wordt, en moet goede re fe-
rentis,:.: en getuigschrifLl:'n leveren

Slechts bevOf',!{de pen;onen be-
hoeven aanzoek te doen.

Werkzaamheden te b~ginnen op
den 12den J lIT Ii, 1900, E'n de op-
zichter dit' beno.'md mag worden
moet in de stad Robertson wonen.

Op ll.Jst,

G. W. BORCHERDS,
. ~ecretaris.

Afdeelingsraad Kantoor,
Robertson, lj Mei, 19uO.

.I, S .. I/d RA li'S ~. Co., Á(,lagen

_«_ .~
15 RUIN EN MERRIE PAARDEN,

.Op Maandag, 14 dezer,

ZGLljE:\" gemelde Paarden pu,
bliek worden verkocht te

K LAP~ ("T~ RH TfO:'i,prachtige dieren,
groot, sterk, in uitmuntendn Con-
ditie· pn gE'.~chikt voor dadelijk
gehnlik.

ROUPE BROS.

A. B, DE VILlIERS & Go., .Afsla.gers
Paarl,'l/) Mei, 1\1(10.

Paarlsche Municipaliteit .'ml.1 ..WIInIc-..,.....
u. cl 47 Strand 8treet,
Cape Town.,

...... het ..... ,. 1tnIOaJ'"
........... ratII .. ~Puhlieke Verko()pi ng

DENNEBOOMEN,
N~bij de W'ol wasscherij aan de over-

zijde van het Paar I Station,

Op WOENSDAG, 16 dezer,
ZULLEN zekPre Denneboomen

tR wordl'n aangewezen, publiek
worden ,.er~ht op bovenstaande
pla'its, De \E'rkooring zal beginnen
om hRlf elf llre's voormiddags.

Op last,

D, F, ~fARAIS,
. Stadsklerk.

Municip:'l.al Kantoor,
Paarl, 10 lfei, 1900.

DE heer R. Mitller van Kaapstad,
garandeert om lwtt're PlA ROS,

Kerk en Huisorgels, Harmoniums,
en alle andere soorten van muáek-
benoodigheden te leveren dan
eenige andere hl'Illa ter wp,reld en
tegen lagere prijzet:.

De heer lt. Muller ht.eft eerstt'
klas deskundigen voor si emmen en
voor het herstellen van alle soorten
van muziek instrumenten.

De beer R. M idler voert ook
nauwlettend alle Qrdel's uit voor
gedrukte muziek, enz.

I~()EK [] OU DER
'tE worden verkocht indien niet gelost op

den Slsten lip;, l!ll.lO.
1-1 Jonge Stnisvogel., volgeu.~.schatting 1 jaar

f"', EVRAAG D een door en door oud, d .. lruikellp<>nnpn ZlJn geknipt, on-r ... gebrandmt>rkt.
'.Jf bf'k wame Boekhouder. MOf>t c. J, BESTER, j

bevredlgendt getuigschriften en Schutmeester.
referenties t.oonen. Doe aanzoek -- --' - -- - -- . -- ----
met . verUldJing v gev"8.agd \''\:\ \\iJK:; n,El SeRIT.

salnrJ~ aan KIR:o;n;:'i Ef BESTER, Rij· TE ....o~den :'"erkocht op d'\Il 31sten lIei,
tlll<:7Fabnl-antell Paarl 1900, ludlen ruet f!.<'lo..t:-

n . . 0 - , • • IEE-n Bruine lIerrie .\1uil Ezel, gebrandmen.t
A ppltcfitH'5 III te. zenden D1et (W\ op rochter bout omtrent 5 jau oud

littf'r dan lkn 31 sten de~er Kant<>or scha.aIpldu.;;'ll 'oor de boNt.
uren van .:: tot 6· " M. BIF.R~US,v v.m n.m. Schutmeester.

Niemfeveld Plaats, Lev, d~ ~á.ve,
Boeriffi-Benoodigdheaen • énz,

[)
E ondergeteekenden, werden begunstigd ~t instructies ~~n den

. Heer D. P. DE VOS, om per publieke veiling te verkD?'Penfop zijne

~s I
.!J~I':r&lEtO:,;» 11 /
. . ... ' :. . \ ,

Gelegen in het Nieuweveld, in deze Af~eeling, r .
'VOENSDAG, 30 MeI, 1 00, 'arkns

I.
-De kostbare en welbekende p'aats SPITSKOP, gelegen in

M"'éuweveld, in de Afdeeling van Beaufort West" en metende i: uitge-
si rektheid, 6,577 morgen en 5[)0 vierkante roeden. . '

Dit eigendom heeft een sterken en s~n9 v.a.st~gen v')or~. 1_"ater
voortvloeiende uit drie sterke en stand~astlge fonteinen . nn nie~ minder
dan zes dammen, gemaakt op verschillende gedeelten van de plaats,
om vee in staat te stellen om over het geheeie ~gendom te weiden en
gemakkelijk: wate,r te bereiken. t;J:. .. .

Er zijn twee woonsteden op de plaats met gerleflIJke en standvaetige
Woonhuizen, Stallen en andere Buiten huizen, {In stt-rk ommuurde landen,
welke ja'·trlijks groote oogsten van alle soorten van graan I'n voeder
opbr{l~n. , . \

~ N.R. Indien de plaats niet verkocltt.. worden, zal ~ ter
verhuur aangeboden worden, op den bovengenoemden datum.

II.
;jOO ~ erino Hamel", (in lloede konditie), 100 Ka-rpsche Hamels, 100

.Jonge K sche Hllm~, 100 ~onge ~fe.rino Hamels 400 Merino O~en en
Lamme 150 Kaapscha OOIen ep Lammers, lOO Jonge @OIen en

100 Jonge Merino Ooien en Lammers, 300 Merino .Ooien (in
men), 1.50 Ka.apscheOoien (in Juli te lammen), 150 no!!r Bok
onge Boer Bok Ooien, 60 Jonge Kap'a~r8, :50 .Angbra Bok-

ken, 20 M 'no Rammen, -J. Kaapscho Rammen, j':) Koelen en ~alveren,
-t Jonge Ossén, 1 Vaars, L Hili, ti Merries (~eleert~) met veulen. ; L Jonge
Merrie, :3 1\ ar:en Rij PaRrOHn, T Jonze: MUll, 2 Varkens. 1 Liqhte Veer
Wag ...n (ni-uw), 1 Open Buggy, 1 ~cotcue Kar (~p veerén), 1 ~rf1noline
Tent Kar. Kruiwa zens, Egg-en, I'Ioe zen, Schroéf, 1 Nieuwe platvorm
Schaal, 43 Zink, Platen, 1 Lot Planken en Deelen, 2 Paren Kat Tuigen,
:3 parpn Voor-tuigen, 2 Zadels, 1 Zeeppot, 2 Ladders, 1 Kost Mandje, 2
Zadel Zakken, 200 Pompoenen, 2 Mudden Merl, 6 Zakken 'I'arwe, 6
Zakken Garst, [)Balen Kaf, en eene menigte anddre bruikbare artikelen.

i

VRIENDEN .,...................k.n.
. HET jongste officiëeljl bt-richt van lord

A'LS gij )!o1wa.gens of Karren RoB8BTS i.8 gedateerd; Riet!prnit, 10
van noode hebt gaat dan naar Mei. l>aar\1it blijkt dat lord RDBKRTS

. , met :zijn groote ~t van kaval<lri~,in·J.,'BlLLOWA ~ltal.181_lln fanterie en artillerie over de Zanorivier
,.. . ~ i.8 getrokken bij en ten westen vanden

!Hij beeft een ~I'n voorra8d spootweg. Dat lord ROBERT:' dadelijk
drbge wielen en hout. BUlijke prijezn lZlet de infan~e naar de Zandrivier i.
en' Op korte kennisgeving geleverd. opgetrokken, is een bewijs dal de drie

Net het beste werk gewaarbo.rgd. kavaierie kolonnes, die vooruit waren----.. r.t k bij ger.onJen, niet in staat waren dil Kapn·
WAARSCHUWING. . aanzoel .. blikflinen te veJ!drijven, nAt otIiciêele

k d h .J. H· .0.·_..·. LOWAY, beriQht zeide <!anook, dat de Hepnbliltei·I.)~onder;! .Ge en e waarso uwt.. nen !mid van de rivier k .....ameD om de
bierm, ,I'~! dat elk lOnder _'TlEILLB::N' BOSOH. kavalerie van de flanken aan te va.llen.

aanzien des l'~n., gevoDd~ ,. -- _. . ,o.t deel van de. macht dal de rivier
wprrlende overschrijdende op mijne B8DIOdlgil ten westen 'Vanden spoorweg OVtlrtrolt,il
plaatsen: Sohrik van Rondom en . I. van. daar in een nobrd!>o8telijkeriehting
Welbedaoht, hetzij door te jagtJn, PPLICATIBS, vflrgezelct VRIl getuig- gegaan en bevindt zich l'olgellB bet
met of IOnder honden, of op eenige acllrifteD, zull<:l1ldool" den onder- jongste ibericbt te Ventel'8burgweg Sta·
anderen wijle 'overschJ-ijdeode, door ontvangen worden. tot den tiOD, acht mijlen ten nooruen \,10 Riet·
hem op de strengste wij,z~ volgeD8J;c1~.eJllt aanat., voor de betrekking van Ipruit. iDe Republikeinen yieleo dMe
,wet zal vervolgd wo deo. . I Onderwijzer. in het HugenoteD kolonne gedur.igllJ"k aan, c!och trokken• Paarl, tegen een salarle van

A B KRIG f1t ~7p j et ~ Il. lich all~Dgskens terug naar het bprgacb·•• Co. N per aar m e ....OIt en inwoning .
Schrik van Rondom, Ventiaohten. M.t ematica, High School tige't8r~in ten noorden van \"enl.tlrsbnrg·,

Dist. Piq'uetberg, 8tunw"~B. O. D., Science (Botany) and weg !:!t"tion.
....... , Een ~ reeks Tan kopjes eu heuvelen

, 8 Mei, 1900. ...Iu .. mheden te worden aanvaard loopt Jan ~n punt teo noorciw68teDvan

D bi Dalel. J1ln! vacantie. VeDterllburgweg station in een znl<j-008~Kennisgeving aan 8· S, DE ros, Ink.. richting voQtbij genoem 1 :,cation,

t 0 dite l Hot:!'I Secretaris. 'II. euren en re ~n ~l, 10 Kei, 19OO. vootbij V.ntersburg, 1:1 mijl len oosten
I van: Rietapruit, tot aan de oeHrI; vande
Q den Boedel van wijlen deD Heer HOOFDORDERWUZER B"kOODIGD, Zand rivier. De Republikeinpn !',blJnen
DIRK JACQBUS VAN ZIJL, i [I dit bergachtig terrein bezet tp hp],lleD, tU
van GondsblOem afd.eeling· Olan - . c h d H "I T· t'

Willia
' m. SALARIS ~~ PER JAAR het "pree~ van zelf dat'lOr (1I'.r. l , :

, daatnit zal moeten .erdrij v!'tl. ,. oOrdat b.t
Al PPLIOATIES wo~en hiermede ge- z\Jn:tOcht noordwaall'tII kan \·,,(jf'ldten.

,.,. "t'J'II8gd, "foor de betrekkiUjf van Me~ dit rioal rond hij Trn,r; ,', din!le
8G!ofdondenrijr.er voer de Tweede-klu :naar D ...!1fon~ein, 10 mijl kIl ,.,,;, ,1'&11ttktarllohe Pllblieke School te Molt.eno, Rlet.sprllit ..n omt.rent d~l.' ,II· JIJ'.

~plleatiee inet getnigachriften van mntie ten zuidwesten van Y ...lit.rSIJurg.
~heid.goedzedelijkgedragbewijs Geqeraals HUlILTON en HH'I.I!>W()l)D

.,., Lldmaa~ eeDer Proteat&ntache wertl6n direkt op Veoter&bnr&!,.fl\f!.ODden.
~k, en' "t'IUl goede gezdndhpid, lIullen "'Toen ik laatst van HAMILTiJ';'. kolonne
dOIPr den ondergeteek8llde' worden dnge- !hoorde of Hgt lord ROBERTS,"vt,rmoetle
...pht tot op en_inallli~nd~ 31 Mei, J.9CO, ·hlj ',.ko'ppi ....n tegen sta rul. ('u :,)l rT~'

~ PaIaagie appl~CAnt moet'zijne"'- -
.... bumhedeu ua de Jull vacantie aan. Do_IBS'S brigade was et>ni.:" UffQ ~elli
"t'aIirdeD. de achterflank van zijn macht t,· j,_:<cber·

! De applicaties moeten zijn If6merkt men:' Dus kwam generaal Il..\ '.1lL TOS :
~donderwljl8f" en g'8l¥lreseeerd wor-· n!et'alleen niet verder, hij werJ (> ,k raD
dQ worden "D . I nnach~r aangevallen, t~odat de brig:l(e

De STADS KLERK, gen~.raal SMlTH-DoRRIKS bl'rn moest
MOLTENO. I)f

~toor, lloheao, helJMn om niet omsingeld tI' wnr,]l'n. e
~ April, 1900. and~hI moet lIAM1L ~)S t ..rllL! ZiJD g .

Loora!~~:.:e ~~ V== 8000 GUITg WIlGER» siO(~ES, :ve:; ~t z~anna~:~:;;:i~~:lr;:
s~ruis, gebl'&Dd twee~.. De .......... of .. L_irh. Ventenbul'g. Een Reuv,-·td ...,r.l:n nO
etgena&r wordt geroepen. deselve . ..,..--.. den~lfden datum zeg-t dat .1,· }{epO'

weg te ~emen ~n alle koetea te TINDERS 'voor bqven~noemd bdli~dn8D eenza !t~r~e .,~KI";~I~" ~
betalen bmoen drie weken na c1esen getal Stokjes ~len door den e _" enn de n'fn"V1E>rIft"Ze e"U,

datum als wanneer lij sal Terkocht .....d__.-kende. inaew,acht !trorden kliDtt ietwat onverkl~rbaar: ,joch w&a~:
d ]rit v-es--- ....... , achtDlijk heeft dit Pefrekking "I· .le lte

worden om de kosten te AL 8Il. tot op 15 JuDi,~ 1900. I li.ng$ ten zuidWeftEtn van Yt'D:"r-hnrg,
, 10RNHAY,· A.'.KENNEDY want:·moala wij aang~ol)Dd bebl)"!J lOO~

Waterf?rt, dist. Janaenville, ..! 8u~~ ....".__n;ddeennt.t. het ~rgachtig temi$ tot aan de ZaD
3 MeI, 1900. 1Ddustria. Stenenbosoh. ~ ririer~ - .•

_---.J:ii~._____ . . .' WaFachUnlijk werd gisteren ZW~ ~

,Voor Klanten vaa.BuiteD. 8D I~IBN de'Hee. r O. P. v. D•. Bo. UT vochten iD de omstreki:lOYlln Y,.r,;.-r-; 'u ,
WiDkeli.... I sijn ~"oordig adres Wil. de utt,dag wurvan not niet beken,Iis ~

doen .teld. j Het ie opmerkelijk da: w; gf'6D

K17l1l1DcIe~'" Bran' .. ' -weten oudergeteekende "fOuecIiP beachlijvillg.n van Jp ~He,'b~~...::::==;a:;::'~. hem iets ~e .eelen.iuzijn belang. 'ftn l~rd RoBB-R~S krijgen _ ;;IEde. ae
!'!if. iR. VAli' LOON, tone 1 ofticiêele mededeelin~pn :",0 den

.~~' OG., x.,p~ Dorpstraat 29. hoop'eommw.na gepuIJltc.eerJ.
f.

: .
P~chtige 4.aeCINII"'ll'Oe~

Paarden.
j •

IIRVWW ".uT.
II M~l. 19{)(J
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LIBERAAL CREDIET.
1

:MEI; 1900.Let op den datum, 30

stat en DE VITiIEf!8, Afslage~s.
Beaufort West, 28 April, 1900. . _ .

" . \

BfLANGRIJKE VERKOOPIN'l, .

Van een Prachti~e

~ TUINBLAJ.ATS
1

.. '; ,

fil . i·. :
. Donderdag, 17 fKei~~.
ZULLEN worden .~ .
. . KL.u>.UT8-BTATm..'
, il PrUillip................. ii·

J. S. ~B.4IS t 00. UIlIIgIJrI.
Paarl; U ,Mm. 1900. ., ,

s

Publieke
i
! VAN

130 BERSTEKLASUTrB YOM_''"'''!
OP

VRIJDAG, 1. _BI.;
OM 10 UUR V.M. ~

O~ ondergeteekende sal
doen verkoopen .uit de

Ya,", de Weduwe VAN.A.uu>1 hmI'Afti

~meld 'getal Varkens in
Conditie en geschikt voor

slechter. ~ A.. J.MULLB~

'. FlUIE, UI £Yl I Cl.. Aflhlllrll..jl
Paarl, 11 Mei, 1900.

'MilD EI IU
H·IERBIJ wordt

ter algemeene
vani de lendbcueers, mellkt.oeJren
&1\ ~anderen in de Xaapache .
omiggende districten. dat ongavedr
3Z Stuks ingevoerd vee gelaod-.oor
de slacht van het stoOmschip
KELVINDALE,onder kwarant.aine·ter
wille, van. Moud en Klauneer,
zijn ontsnapt uit hun- kral~ te
Paarden Eiland, bij Zout Rivier.
Het publiek wordt daarom ge-

waarsohuwd tegen het gévaar Tall
be§metting waaraan hun vee .sal
zijp blootgesteld door aanrakiDg
met het weggeloopea Tee. Dit Tee
bestaat uit ossen. alle. van kort-
hoor nig ··tijpe. Kleuren: rood en
wit en roodschimmel,
DeparteJDent van Landbonw,

O~~;:'~~eedlgd (,lïïitIln
MlDDKLJWBG ·PUBLIED SOHOOL.

-'

A PPLIOATIBB "fOOI' deH betreIdtiDg
..."1. worden' hiermede .ge"t'I'UId eD
lQ08feu iushiiten decerti.fo:Mr"rkaf~
van oerllficaten bewf;Jseade behraamheld
om oD,derwlJs te ,enn in Holltmthch,
Erigelsch en NaaJdwwk ~UCb_
m<wten leden sijn TaD eel!epro ~_e
Ke"k en ook een oertt.6C11at verioODeD
.,r.n ondervinding in h_ OnderwU .....
Salaris £60 per aDDIUD.. 'Werk te N.IlDD.D

• na de Winter vacantie, rlam. .op 18
Juni f>,lr. .AuplicatiH moeteo onderp.
teekende. ber~llren v66r Zaterdag !l J1i.u:l.

STEPHANUS POSTMA v.d.m.
. 8ecretaria,

Middelburg, K. K.
9 Mei, l~OO.

ALLE personen. die TOrderiDgen
hebben tegen en allen die iN

verschuldigd lijn aan boT8Dg81D8lde
1}oedel, wordt kennia te. g818Ten
zlcb binnen zes weken VUl af datum
dezes te melden bij~ Hr. r. J.
Carstens, ZwartboeOhkraal, olaa
William of J. C. van Zijl, Kruiafon·
tein, Piqnetberg.

J. C. VAR ZIJL,
Agent voor den Boedel.

Kruisfont&n,
Piquetberg.

9 Mei, 19.00. ..

KENNISGEVING-:-

i

I
L

Nameua d. bedroefd.! Kind8~D,
. J. !If, M, RAs8pN.~W-.

~Kei ltoO.

•Kool· •••
~alkCIeDeD
ROeaCIeft ' ....
EeOdeD
APPelI
Perea
Kw .. parel! .
A.anlappalen .
Patat:aa
UieD:~ ..
EieNa
Zo.rbmoepeu
LimOiebeD .
Gall ....
Boter ,
Naartjet .
Bioe1I1kool
Pompoeil8D ...

I) IJ IJ

'j I:l 6
9
~
~
2

-TE-

~:l.I\Il..elP&ld~JP:P9'
-OP- I \

DIRSDAG, 15 MEI,' 11.900,
TE :1.1UUR. V.M.. ,

-'---------- - -+-._-

DE oDdergeteekende die op 't Punt is de iBoel'del'ij op te geven
zal doen Verkoopen per Pllblieke ,:eiling zijn welbekenqe WIJN

en TUIN PLAATS Waterval, groot] 10 Morgen, en grenZf;lnde aan
de meent te Villiersdorp. Het Woonhuis ligt pngeveer twee ~minuten
loopeD van Haynes' Hotel. Er is overvloed van igo.:d loopeQd -Water !let
heele jaar door en de grond is zeer V ruohtbMr. i i ~

EveneenB, .
Een parti; Lanubouwgereedschappen, ~taande uit Ploege*, Eggen,

Griwen, ~cheffels, enz., enz., . . i
, ,hveneena; ! '

Et'n Open Kar, en Twee stel Tuigen en .11e andere voorwerpen
die op den Verkoop Dag mogen woruen voorgebracht.

FRANCOIS J. DU TOIT.

F. A. C. GUTHRIE, Afslager.
Caledon, 23 A pril, 1900. 1. [

AandeelbonJers in de lestelijke WijD, VERLOREN',
Brandewijn en SptrttllS Maatschappij. VAN de !dein Berg' R~J.~er, o~-
. . --, - . streeks ellen 6den Aprll, 1900,

WORDEN Jnlts dezen .kenDIs een ~donkerijruine MerrieJ omtrent
,~egeven dat WlJn en (j of 7 jaren oud. Witte achter ...

Br~ndewIJn geleverd aan de Pak- voet, gebraridmerkt" P.C." of C.P.,
hUlzen .. van bovengenoemde Maat- met twee kale plekken op de
slchapJ\J.l zullen betaald worden tegen knieën. Laatst gezien op de plaats
27 ~allons per Leaguer voJg~s van den hoot Wium.

beslUlt genome~ op een Vergadermg Gelieve kennis te geven)bij wien
gehouden op d8n·2den dezer. gemeld paard moge aánkomen

Op last, \ ..'
N. J. DEETLEF3, I aan

Directeur. D. J.·SCHW ARTZ,-
Ceres, 7 Mei 1900. W elli~gton.

!
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KENNISO-EVINGVANYERHUIZING.! WEGGELOOPEN.,
IK wensch mijne clienten mede te IUIT de k*aa.l van den Heer G·
. deelen dat van ,,!"ege..verander- j. . S:z+E JN, Wijnkeldershoek,
lD~ aan het gebouw, Ik mI]n ka.ntoo~ , Rieb~k's K teel, een' ~ bruin
vel plaatst heb van No. 2 Ker~ . meme p onge .eer 3 ]aren oud,
straat, naar den eersten vloer van met effen ge~lbek, alsook een zwart'
de Executeurs Kamer GeboQ.wen I SCbimmelj mrrie paard, OD.geveer
op den hoek van Walt'straat. 6 jaren oud, beide zonder halters.

V. A. VAN DER BIJL, Bij wien' zegde <J.ieren lllogen
Procureur, Notari8 en komen aanl~pen, gelieve daar van
Transport Ultmaker. kennis te geven aan de Heeren

K8Jlpsta.d, i' J. S. Marais en Co., Afslagers, of
1 Mei, 1900. aan den eigenaar,

- -_._. -.---~_. -- -

SCHUTBERIOHT ,I - P. H. J. MARAIS,
• Za.nddrift.

OPGESLOTEN in,bet pchnt te Dasberg 1---------·- -----~._-
Afneeling Fruerburg, en indien niet. GEOCCUJ,EERDE.
gelost op of voor den 30sten Mf'i, 1900, ' _
zal de.elve publitlk te 10 ure 's worgen. ~. .
op .dien datum verkocht worden: Een LIM .RNE~, NeptJe8 Boomen
blanw 8Chimmel paar.t, mrmie, met klein 00 de !limoen' der toekolD8t,
~18fje voor d~n kop, ongemerkt, omtrent 3 de Washingt:..qn Navel. Nn plJmttijd.
Jaar oui. J J MEIJER, IDoe in tijds ~k bij
Daaberg, .' S.M. , JACS. VAN D$R MERWE, J. Zoon,

1 Mei, 1900 ' Blauwvt.llei, Wellington.
, I

1IIz811's Borst ElixIr-.
I i
l

G~Oj)T£ HOEsTGENEESMIDDEL.
i ----

. VEBJ(OOPINGE..~
.A. B. D. VILLIll:&8 I: oe, Al"SLAOE£8,

12 ~ lt )lei-Paarl, Ier5cD linnen. drapene. t!lU
(J P Murp~lI

U llei--X !apDlutatatie, 1i0 purden (I li: etl€U)
14 )leI.....illap1l1u .... ';atie, 16 ru-n en nI>rn. paar.

de1l (~br, Boupf) :"
UI lfei--,.Ji'raubbboek, keld"r~ereeJ.ch&p. boer.

~~ap\ nlliarud, le 'end. ha.e (S A

1.".i~K.!apll!lIttlOc.tie, 2<J ruinen en li m•.m ..
(Fe1t1Dau ~D 8eJ1lteJn)

lil Mei-!'Klapll!utatabe, SJ f&&rden. 21."",1. (I""
\.;aILeUCJD.'1 .y Wijk. Vil~)

"" ~ P'BBP PENTZ, AFSLAJlRR.
lt Mei-;-WelUUWD, erf met gebouwen. le'etd,

I al'8,:buiaud, ~aude 'ford"ringen (illlol'enle.o
boe<tel Wil "'Ill A4r BU~II8f)

U Mel-+WellUlgton, b'uitllDeubelen er. a ndere 'I.
UkelflD (~. F J ~u Toi!)

"A C $UrallIE. AFSLAGER
H Mel;"'\'illiQn-<;lorp, rt. 1,1.... '. \\""',·"01 e!I

laadbc>uwJer-il<!'h."'p"n (Fran7010 du Tellt)
I6·Kei+-CaledJ!o, .. hqisraad (K l' j L'",,·,

'P s ~~LLIERS,AfSLAGEK
IS ·)lei-Tu.iboeclulraai, Brtl.. own, de pi .. l'

TMI~ Je"ecqe bne (J'~', •.u JUTge •• Ba'
d.gb"")

GIREEST BOEST, KOUDE, enl.
i'

, Paus, Is. 6d. iEN 28 6d.
'De h""ren LENNON LTD.,
TTlIBW & CO., en de heer

Kaapsbd, en de 'teer T.

A R nUTER, AFSLAGKI~.

.....,.....
"WI.lc

Ik~Da
ndQrIv OOR he$ maken van het fijnste

I brood, ~oek, koekjes, puddings,
..... Maakt ~et voedsel uitmunteDd
licht, heerlij~, en gesond,
! '. Heeft de ~t8te sterkte om te
~ rijzen e~ is het eenigste baking
powder dat niet geaffekteerd wordt
lioor het· klima.t. Blijft versch en
Jaaohtig tot 't gebruikt wordt.
I Het Royal Balting Powder, dat
~dberoemd is, wordt a.lleen
gemaakt door de Royal Ba~iDg
!powder Co., van Amerika. Let
~rgvuldig op den na.am van den
~er op het et.iket. ten aind~ ~e
~letten dat nagemaakte goederen
~ de plaat. er van worden geetPl~

RIVAL BAIU.a POWDERCo •
I NEW YORK, V.8A.

!3 ~.j;--PIM·. H4n8ri'Ï£r, B,""ufnrt West, de
nuul '.all £0 tot 1"0 watererveIl (\I j ,J., \ïllien)

;. HOI~LA" DER, AFhLAG],;1l.
13Jgqi-Te Pj&lmietfoDtd" dl-trikt r"..".bu'1'

bui--.1;.l'fle, eD"
. CWCOGIK, AF~LAGKP •. -

1 Jugl-\Abemeen .. Kapatef8. 8Ch.. pen. ene. __
t Jn~-.i\be.dieeD, ged.-elte tier plaat. K<lna

: P~J.90IOIA.N A: ZOOS, AFSLAGK&.
U:Me:'-aomepet Strand, huis, dne enen en 16

('rft1l (C CWnl
. ·PAOL Il.OLUVBR AII'8l.AOER

ft ",ei-8~lieD~h, huisraad (boedel wijlen
wed. !ti 'Lou.) v-

, .J S ll.&.~4IS k CO., AFSLAGERS.
liS ){jII-Kt.pmubt.atie, 60 I-&&rden (S LoI.<Of)
J8 lIei-Kl&plllutat&tie,,800 Kaa.J>cne eu menroo

ach.aJMll (Thom FD Vereter)
17 llioi-:K.Iapllln~tle, óo paarden.
I'AiUU VA.N BYK I: CO., AFSLAGERS,

. 18 Miei-Pu.tl, 1'10 varkeDl
• B J nB VILLl.&BS, AFSLAGER.
li lrIei-llanOftl, ..... teref (tasolventen boeolel C

1.1' Pwr1)
BIOE 6: DE VILLIERS, AF8LAGEll.'i

80 kei-8pitlkllp, afdeeliD!! ReA.fort w-. de
PJUta ispit8lr.op en )ennde ha,. (0 P de Voo)

DB ZUID-AFRIKAAN
vr, •• .,.

OHB L.l:RD.
ZATERDAG, 12 MEI, 1~).



r, r .er.;-adPrlDl( van den ~~raad op Don- DAlfK.BETUIOISO.-N&aI' wo vernePlen ~on de
,I(,r! (; ,telde IIi de heer Boslilan voor, dat de tWe41groobte gem.nnen (vrouwen en ktnderen)
rl ~lIlllle voorZIening mak"n~e dat elke markt dIe te Purdeberg werden genomen aameu met

n III, "'Pil 1,,1, I" "~"', ,,·,untelt ter waarde tvau .£100 moet generaalCrooJ&,dezerdagep door de ouhtaire
I .::,", .Ivoren, <Mln lIcentie wordt nltgegeven, overheId 1JegJezonden. Jn.tfr. Van der Linden

• " Il "J li <>,lo W <:le IJcrrnepen Hl! meende dat deze bepa. IS met bare ktnderen naar faDuhebetrekklogen
" . r , lililllH'l 111 lit hn.: )III' ocl,!! Wil. en werd door ltd Von Wi" te Ahwal Noord en Ju1fr 8t.eyn met de haren
,~' ,I~ : .. \,,' Ill) 'g"~ ',lle-,ll'und Ilet voorsr.ellrreesschter slechtIl III naar Middelburg, KK., vertrokken. ZIJ

-' .,'i \ J h. 1'11 \"1' Ier V,11l • Wee .Iemmen en werd verworpen bebben ons verzocbt bnn oprecbten dank
l 'I ,. v ren I ~ ,t ou- toe te brengen aan al de vele vneoden

. , . ,k,;,lI lJê ~r \ ",""l"'lll." I ~,n "'<'f treurll( ongeluk bad Donderdagmor tut de Kupkolowe dIe ben zoo vnen
h "I I•." j~n 1l,HrIl V,tIl J"n t, \\ !I',bert.t plaJIt. Hue ~oontJe VIUIden delOk en mddeluk bl ~ben geholpen. Mul'

lO' I'Ut,II,~'r'rl' ,Iocr_d.", lf ·",IJ,t .. ,o dleaall dtm hoofdweg wooot, vooraldankeozymeJnJJr De We1enVan Reos·

k
\ el' '" - de ,ll1lal eo Will! Jtl14t Op bet tnmapoor borg, dIe &lUI t Iwofd VIW het aendin~bolll

'lun"u W j aan 'on.£", I"z,H<- ""I' ,cll tram kW d 6 d d ---- h d bed \ . 1 ,. am aanru en en v or e r01'er s..-.., voor !Ione oovel'lD08l e lIOrg en Dg-
II Illan ~w~en )e .."U I I tram tot stusU\nd kon brenrID'" het ltelllPi. Deae damtlll bebben onget1Jufeld veel

I L1Jtl rUI[fi~ Va)l IMrt I~l' r til ~ 'vcr bN klad boon Het lund .... onge- erloe blJgedn.geu OlD bet lot nn die vrouweD
.~ .; tot ,if' "'''gtlll "i{lIrl..n!{lllh. I 'h' 1, !Daan leo ood en werd bn na ID t1Jeeën Ien kinderen te verzacbten. Q.e o ..erige 1'I'0U-

,_" "prk IU ,,1 ll)ll<l \ ,<rtllkkIlAg.,U ,'·.odun door de Wielen van de tram. De wen en kiudllren UIt bet lagé't Bnllen biDneD
".J ' <l l><tvor ierJ ka; VI '.lrt.ltm, m'J,"lf'WIt hield eeo lijkscbouwlng eD "~ eenIge dagen per tranaporLKhlp Daal' Delaaoa-

0n enoek £al worden IDgeeteld. bl&! iebracht worden.

I)
r-

\ ,

Salisbury en Chamberlain.
')e k rbel he .. ft OUR iu de laatste lhg-<n

den korr-u iuhou I VlOt w~e toespraken
..:e',r eht , de een van 10rtI Sallsbury en de
an I, r,' van ueo heer Ctumbt:lrlam waar-
hIJ WIJ J~ aan,Llcht wenschen 't .. b"palen.
1.0-1 :-i.lllsf)ury W"~iI er op ,lat ,le vreem-
Ie 'Jlogeodlt"rt<>n neh nen'f,lIl hlAl.Ien In
le"'l1 l)rI,)>:, Iocililat ue volk'l')plIlle in
hel bUI "nl'l1.( ti ~r"rk Jl' .. n slEl"k..,r tegeu
~ u,:"lan I gr' I.... "lndle'l L lutIen e03ns
alllg- ...t IH fW 'r I' 'Oll~; liS Il" 1,li glllCh'o
d;Il'~ lil' 7.1)n." IJlt lert d'i kabel van de
( 'I" .1,'/' ,-;In ti n moo I '1'>\'1lori I Salis

I 1\ "":I'\JfJ \ I I lu-,. Dit h<ll waar~chlJ!llljk b"'lreklrir.~
I,. 1'1,1)11 k II V'U Uil Lt"'l v"",[ I)~sprokeu s:rouptocht door

I, \\ ) r Ilni.? h.,- t'en ria l!!Ch" of DUltsch" ~lonne op
~ I "lt t ti l\ I' J. ,uu,'n, lO~·wal van .,...,11 oorlo~ tnMchen

III Il" \ I' II- }, ,!.?elan I 'lJl ti" I ,iter m'1.{ In lh,I"t1.
\ 1 I ," li kl. Ill, (1'11 ...1' ,le 0 u,tJ'ldlghel,m "chtte lorl Sol

I lei /" /I" 11.d)U), alf! P-'" UI 'r, f\.c uoo It~ een eru-
l> II t" Il'J "ti!.? I). rn 'P UI) 'I"r BI'lr~ ,lI" v ,Ik le !InfIn

J , ' tl,JI ')"I!tllt' '>lU LH il I I 3ta'l.t VdU VtlrJ"til!:I.Jg tt)

1:< ~,r, 1, "t' l:Q~1 ill I~ et"IIt:'1l
~I, ~ I ,Tl .pat JCiII voort l). ii!lliere to";;praalc IS Y'Iln den heer
, \ ri, IlO I \1 dr 1(' 11l111)"rLun, W,I>ln'l hl] sed A dat de

I' Il., ~"Il lh''':' Ct> up '(I~<ltit:l a ..n loyalslttln betaaltI :/lOU

,1'1 II Ill' Il Iii 1.- w,lr ku u lt ,I .. ~chadbv"rgoeding (.he mfln
11 r-'I1' de JJ" Jl II ,'I V,II\ d'lIl v'Jallll 7.0U krlJ~eQ. eu dat het

I lJ Ihche ~ollvHrn 'Iuent zIJn besluit om
({"'H, lnllrdt.::t"8ch II .. &Il vlln~oede[] Dlllt kon
\' "111<1('11:'11. _\1.. d" R lfJu bltl:lk:en geannex
A .. I' I '" ,r,)"n lan kan fir van geen 8chadl:l'
v r!Zofl 11Oi{ v I , h"lI Bvrak I zij 0, want er zal
..:' ti 1 r<'I{H'JrllJ~ m"er bpiltaAn waarop die
I,,,t I(eleg I ka'l worJe!1 '\Vat dail kon de be·
I" II L: \'an ,{pu h .... r Chamberlain Wtlztln
') u ''') t-J sjJrek 1U' Wat het hetalen van
C()'np.,1:lltle iJ ,rl' fr, h"t .pr<'ekt vali z~lf
dat le wmk,,!tHr", h!lH<ielaau dokttlrs
,'IIZ III :'<latal en "Iders er~ o'ntevredo~
zuIl, li fIJU. J,I' ol"chti hun dLrt~kte ver-
11,,1. ...I1-wat ZIJ re.ds In beZIt halden-
\' ...1 ':'1·<1 zull"n worden.

: 1

:.. !' ,~.(" van Thaba 'Nchu en I
"I I /\1 Il I'l'l edr",\ "...komen too- I '

f{' "I "I ",'t'I (1...n zilh I Don-I pfi het hpogge-
Il ti' ;).", LI hril(' n-rr-ru I rechtehof uitspraa I in de .... t'faD den

I I I h"er F nr ""lie "erQordeelll WH w..gena
,i.. I,. j li' 11,. ~ ~ !'" h'lOg""I' ... '1 .loor ~n krU~, in pf!q

! r ruj l hl I~ j, b I,h,'"" ,hsIn'" w.iar i u tte krljpwet geprokla.
1",1 'Il va u rh,I"a ',:\,Ilu I dwerd rs. D. zo" Hpphka\lH weri Ta~ de

. ,I' h-- .. I: h"t f'<>OJ1~ I,,,vo, han'I,,,,,,,,, Z"I1, (I III la~ Ut' I"PChten meenden
~'JfI k av ilfin tl dat het l!trulfen van Fénrie door een

krggsraa.l e..n noodzakeláke daad W1UI
{, I"'P n , ~'''hLlc de lJ". In dIrkten vPtbantIvmetdeo~r:

, I I· 1\ ("'~("Il van 1:!()"'lDfoll- ,Irnkktn!( van den opstand stond. Ver-
" - ,LI U l (In~R~ eehtlielllie punten werden niet door de

'Il ve .. [)rp, ...·1 Rr x- recht"rsbe~lI"t,doclihAt is thaus dulde-
, .t" _]," bl] n",J I lijk dat de mifitairea, in ~n diltrikt, die

101'11 \;chu" I I. l~ ZIJ occupeeren, met bet u04Il een opstand
h 11 .If!, IOJ .. " III on Ierdrukkeu of eeu vr,jand uit te

hou.Ien, het recht hebben alle etappen
" <l'': III .,:. 'lH aal I I akttl neure n , le noo: zelijk zijn ter berei-

kIng van dat do-I. Wat de beteekenls of
waard .. van de krijgswet-proklaomtie Is

, \ I I ,,"VOl un-u- Vi( r.Ien," w-r.I u iet besl ist door tw". uit drie reek-
ters-\[aa8dorp en Solomon. Rechter
Bnchanan VlDg wd verder, doch daar dit
u iet Doodig was voor de besllssing der
zaak k U!] nen zIJ ne aanmerkingen over de
algt'lu .....n.. kwesrie alechts beschouwd

\ ,I \\ lrr,'llt<lI1, mei wor-ten als obiter dicta-s-ot reehterlljke
I ~ '1.' K Il')llIlP oudvr opt n u-s -de waarde waarvan veelal af·

hangt van Je persoonlijkheid vao deu
re eb ter

D.. I dangruke vraag die in deze zaak
DIMt lir. kt hj besl ist 18 Wil" moet oordee-
I, n I,vel de ncodsakrlijkheid. van een daad
,I, r un luairou ? Dat bet hooggerechtshof
het rt cht beheert le hebben.dit te besllasen
18 '1111delgk, anders zal de geheele constitu-
tlf' w- ze n III ,le hvnd van den gouverneur
= n d"l1 eersten un mster, die te eeniger
IlJ I et n kr!Jg8wet-pruklamatie zouden Icun
n- n uit vaar.li.reu, en als ze eens afge'kon-

Het toppunt van huichelarij. dl-:d 1", k n nuen well{sren ze te herroepen,
,1'11 'Ii ac h t e u ous h ,,'w<,1 d .. noo-Izakehjkheid vour die pro-

\ I I I.. vo ls. 11t'U hu i !-I"llatle r ....dll lang Hl verdwenen.
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Een harmonium voor d. kriJgs-
gevangenen.

I, S,f'rpn ont \ IDl?en wij den volgen.len
hr!' f vali mejut. ~eBthllUg, dochter
, ITl d,. r. H .:\ 'rlthltng Viln ~tellenb0sch,
dit' re~ll~ veel voor ue krijgz!gevangeul:ln
h'lt-ft gr I,I:HI -

m.l
II)

T:l p...tol'le -Stellenbo8cb,
lIJ Y'll, 19JO

(" "cu'.' hee- Rtoakteur -I" beb de ge-
d" h'e wkr".en dat bet zeer aangenaam zal
"clen ")/)1' cle krllg'i!'eYllngenen le Groenepunt
een hann ,nlU!u te b~bben

Wee. ZJO gU<ld 10 ow "er.tvolI!Elnd., ult~ave,
t'><, I'rll olOen~ ~I"u kuot, le vr ..gen of er lemllnd
een g'''' I hartnlJnllm b" ..ft dllt meu yoor dit
d"el wt! "f.taan betz!) als g6f'Chenk of tegen
<crmillderde I PriJ' eo daarvan n ten eerste
bert' ht te ge,en fill wd u mIJ da,arvan kennis
ge.en Bd "P'lt 1011 U lastlg·te vallIIn. maar Ik
zal iJl I "ID ai., II III I hierIn knnt belpen, en zoo
'1' )edlg w'lIeIIJi< den u,l.!!la~ kUilt J.lJ(ln weten

Ik verblijf met achting
De uwe

il. NE8THLING.

\["Tl kan ,I!lil oos In antwoord op dezen
Hlt·n {plIjk 'ti "!rt.'f SCllrlJVPD, of beter nog
tllr~kt aa'l tnt-Jnf. ~e{·thllDg. Dat meer
tIan f'PU a'itwoor,1 zalmkomen betwIjft:l-
len WIJ !lltH
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rle
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Kleeren aan de kriJgsgevangenen.
\ ,I,<:,n ti J,' \ r'J

..: Jt 1 thUl'" \ Hl !l ....
, \ 1.lk kl, ,'r Il rudt

IS

mg
bet
la

1:"'1 ~Ilq trJ.[l~pi)rt
\'1 r '.11 -, hl] \; het Slechts 2 uit de 6.

\ all le vUf hoogverraad zaken die voor
rochl{'r presl\1pnt Lallrence en een Kim-
berl<'-' ~ChH Jliritl ul8nJen wen.len ~lecht8
tw.',' heilchu:lhg,len veroordeeld-de een
tot 12 lUd,llllcln tronlc3traf, zonder harden
ar1'~1 I PIl t::JO boettl, tI!'! andere tot ti
waau len en ,t:!:l boete. Het· getQigenis
III le ,md re :laken was zoo zwak moge-
lJ k Uok te (, rahamsstad IS rechter sIr
)"c,h I;ury beZIg mtlt een Jllrle een san-
t,tl polltlL'kt:l ge~dDgt'neu (t'rucht te stellen.
DH' h"~l'huI.Jlgle,l kom, n Ult tie distrik-
teu DordI t'(;h: "0 :\[olttlno...,.

STADSN IEUWS.
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,, !le, cl, p,lrtemt'flt -::{;;blteke werken UI ver·
b'll,l '"0 lit je (,ra .tra,1l !laar bet meuwe
>( Jil >I rn.Jmenl".,jehou, lO dIl LelteAtraat, dat on
lal";' vol ,()Uld 1', eo 'u slCraa1 voor deo omtrek

-~
,[) I CIl III10 Kenaan \Ibert Cloetll 'Werd Don

I~r la..: duor deo r ,Ident ma'(lstr~t albler ver
, Ir Ie. Id t'Jl een o"t., van £2 'ilfegeDs bet ver-

~ J 'l'en qll ra. w~Ike yervalecbt WIUI door
'''I "~10~ ,all' I ,,~taoddeelen '"

lie <tad,m,d &,~eft ter verglldertng op Oon-
de. I 'I: t""l'an>l "jue tOel<temlIllDg g8l{eYen tot
he' 1""';<'"1\ V.I(, d, 0 Khuftramweg, en de plan-
Tld I cl ,(Jr ol, Olilat.chaPPIJ voorgelegd werden
" >< l.td; u rd [j ";Jl ,:e H~ I I~ 800rt vlln ru-
u, ~, "c!l~~.tellell w~rdeo ook goedge
ke"j ~

Abraham en Lot.
III I"

u'" 1 II I' Il
, I l 1.

1
~r-" U "lt

I) "' lt riJ' • r h
I Il V1H t""""l. llI1 r .. '

,I ti_: • ('1 h) \ t-'r~t-I

, 1- 1 ll_·h "1 I,',
,0

Hl..~\
I lf I)., l amlJSha.1I tramweg maatllchapPU heeft

II lil dell ,to '-raad k, nOl. ge~evlln, dat ze van
lila, I" "PU )<lIg eCI. a.lOvaDil tIl lOaken met den
'li" dcr lI''' nwe.;.·n, waartoe bU de laaute

llt;ln~ V"" het parlelient vergunning verkregeD
"-I'd ['" eer~te 8IX·tIC welk" ID haDden za!
wur le '1 ~~I urnen, 13 die langs den kloof"eg tot
buvul "I' KloofDt'k

.:e

tUl

U1t
ar'

..I·
r"~.
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, '
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SIR JA(OIlL'~ DE WEr, dIe op een kUlerl)e le ZO!\f)AG. 13 M.l'.1 1900

gelfeest nsar Cradock, l;omen .. t Oost en andere Groote Kerk.-II ~orgeu., ,,) 30 UTe (Hul
plaáuen In de OO8teluk .. provlDcl", Ifl t;e Kaap landllCb), eo '. namllid&jl!l, t~ .. 4',N ure (Bol
stad terugg(jkt,erd. landscb), d· Van He..rd"n Cl, u.onds, ten

E
6 ao tire (EngeUK,h), ds. Stpyder Zondaga-

EN aantal repnbhkelOsche krugsgevangenliQ IIChool ten 3 nre.
.rrl1'e4Ird~ gisteren In de stad EeDlgell wer: Z$epunL - '. Morgen~, tRn 103H nre. en
d"n I:aar bilt kasteel genomen en J .. ander ..n 'I a.ooda, ten li 30 ure, iK J dn PIePI!.
naar bet kamp te Grotlnepunt I Papendorp. - 'sllorl(en., '. n 1030 ure.

~A een afwezIgheId ..an verscbeldene ma.an- ds Steytler eo 'sllvohd., ten 630 Ul'tl, eerw.
den ge:lnreodo welke Burgel8dorp In het b~zl~ A P"pler
der Repnbhk:elUen was, he~ft de Albert T'T''''' Hano'Veratraat K:l1MI1.-'~ Morgens, IRB )03,)
weder zgne verllObnnlDJ gem:l&kt. nre, en 'u'Oonw., ten 630 uro, d. F X
Ot; ed beer 0 P. van deo Heever, LW R, Roome

18 Donderdag' morgen ID Kaapstad lllWlgekomcn, RoggllbaaL-'- \lorgen~, ten 103() ure, en
HU bbeft veel te vertellen omtregt de bo- ·8IlVOnw., ten 630 nre, eerw Knobel.
bandeling der Hollan.:lscbe Ing<lzetenen ~d,r Nienwe Kerk, Breestraat -'~ Murilerus, 10,
de krygswet. eD 's",oDds, 6 30 Dur, dIL DJ le R Marcballd

BA, BD '
HET JlluhJlrscbtl congJ!es van de vruobtec- I .., --' "e -< K ,- n '-ni: t t t Ik k' _" I., ""'.. IX:.... el .. , uI", an· raa :taa -

wee ers vereenlglDgen Za. v0'l!"nden Dinsdag, Engelsche dien~ten '8 Mor IO-'\Ó
om 10 UtiI' '8 morgens, til Stellenbosch gehouden en ',avondl 6 30 ~r.e ds. gAUbAi lIcOr ~~~.
worden Er zUn een twaalftIlI be.~brOVlng8 M.A, RD. " Il" ,
pnnten op de agenda. N B.-Blduur .,Iken WoensdagavonJ ten

MEVR BTEYS. ecbtgenoote van preSident balf-acbt nre.
liteYD, wordt gezegd baar' erblUf te Aberdeen, St. StepbeN! -'B MOrr"n8 9 30 en ". av'~lId
Scbotland, te bebben Zu gtQg daarheeo bl) het 630 unr, d4. .M C Botba. " ,
nltbreken van den oorlog Zoo Legt ten minste Evang. Lntb, Kork, Strand~traat -'Ii Mor-
de Bloemj.;mlelJl PO.I gens, 10'30 ore (HollandllCb) dr ZahD, eu

DE BA.ZAARvan de Zondag88Cboolklllder~n 'B &vonds, 6'30 nnI' (Eng.lach). ds P R'IUl<
van de Grvote Kerk, A.dd.rleystraat, gistereD Zondagsscbool teu 3 ure. -Woodatook Lnther·
In de ConslatoMekamer gebouden, heeft db scbe 1...,,1. Zoudal!lIlOCbool, ten li nre en
aanllaenluke BOm van £60 opgebracb.t, dill be 's avondB, ten 7 tUt! (~ngelllCb), dr z...hn:
steed zal worden voor de repllbhkelDachd krUgs lWndeboscb.- sMurgens, 11)3V, IlU aavOlld.,
gevangenen en de zeDdlng. 7 uur, ds Marcband

EI!: ~ WATEHSSOOOdreIgt Purt Eh:<abeth. De Gl108nepunt.-'B Mol'l.>e.tllI,94f.t (HoHandll<:b)
Tr.legraph zllgt -"011 wllterkw6stle wordt zeer 11 IS, (E,elsch), 'Inonda, 6 30 Qre (EngeL.c!.)
ernstIg Teuzn de meeste voorzurg beoefend ds. ~ J rlim~r, MA, BO. Zon~chool,.. ten :I ure 0 m
wordt door ~Ike sektie der bevolkl!ll( znllen wu Z
lpoedli van aa0l!"zlChL tot a"c15tlzlCh• met eeo nld AfrilmAn8ch GestlCbt, LIlngstraat-
betreuren81Jaardlgen w,dersnood W6""U 8 Morgens. tea 10 UTe, eD 'II arond., 630, lIerw

A J Pepier.
Zelldtngkerk, Woodstook. - Morl(11lt1 tll

'. IlVODd8,eerw. De Vllhel'll
Ebene.ér ZendJUgkerk, Rozll"~rW\t -,~ ?lior

gena, 930, en 'lIuonda, 6'30 eerw Dre)$'.
VrUe Protefltantecbe Kerk, Hontstljaat-

Deze kerk nl geBloten zun tot ZontUg den
2tl~t.n Mél. I

Wunberg.-·j Morgens, ten 1030 ure (Hol
landecb), IOn '.uontll, 6'30 nre, da. -~

8lmonlletad. - '8 M;l:lr,geus (Hollandseb) en
'uvondp, (Enge18chl. proponoInt W. Th~ron

KalkbaaI. - .~Morgens, ten 10 30 I nre,
.en I avo'lds, teD 7 ure, eerw. proponent J A
van Blerk

~.BREN

-lW blijkt .. ~~~5r::~8im~ ...
~ behoefte Wlbea ....
di. a.c ....._ na
tLnii TOCJr.6 ~eneo
sel". te lI8I&IIC (Ye"oef per
UIl;

Mr. O. P. Boh1llta,
No. 149, ~ 8trMt.

0.,. ToWll.
J'ONDS VOOR TIUN8V.A..U.BOBB EN

VRlJ8T.u~GEWONDEN. WEDU-
WEN :EN .-Mm ~ alle bij-dnc- uit de .ten-distrikt. te ..u..-.
l'en aan. "Deu. heer D. de Vi11ien, P~
", Kaapstad."
ALLE SOORTEN VRUCHTEN ell uadere

'f'8I'II1aperiDgell lnumen thana gesondflll wo...
deu (vervoer ~ trein gratia) &all de Repn-
hlilreiD6Che ~ te GroeDepDJlt
rJa"oIgt~;- '

Prison.en al War,
0/0 O. P. Sohnltl! FAq.,

149, Lqngmarket Street,
cape Town

Men gelie1'8 .,.0 de 'f'~ keDDia te ge-
ven B&D het adree van den heer Schultl! ZOI)O

dat hij kan zorgen "oor Yervoer der goede-
~ nn Kaapstad ata.tipD naar hun Deatem-

~VK.'Il voor de Riepublikeinache krijgs-
genu,genen te St Halena moeten als volgt
geadresseerd zIJn'-

Naam. .
Priaoner of W IIJ'.

care of Military Commandant,
Deadwood Camp,

St. Helena.
GESCHENKEN V'OOr de Republikeinach.

krijgsg8VBDgeneD moeten thana aan. 't volgtlDd
adree gesdnden worden:-

clare al Mr. O. P_ 8chult.,
No. 149, Longmarket Street,

<A.pe T01f1l,
8D niet ~ bet 'f'orig adree 44, Burptraat.
NAAR wij vernemen hebben de kri~

"angeneá beh~ aan. warme onderkleed&-
rea, lIOOIIiIa ftanneIle hemden en onderbroeken
PenollJ(.ll, die deze art.iblen voorhanden heb-
ben, geUe1'8D ze te zenden I&D het 'f'olgend
adree:-

Mr. O. P. 8cbnlt.,
No, 149, Lo~ket 8u-t,

Cape T01Jn.
PAKJBS voor de krijg8ge'VaJ:I4I:enen te St.

HeleDa moeten gezonden worden aan'
Den beer C P. 8chultz,

149, Longt.natket Str"I\t,
Kaapstad,

met opgaaf van inhoud en waarde vaD elk
pakje.

ALLE p<lfI~rders, cheques, enz, aan den
heer C. P Scbultz voor p"rticuiiere ge-
1'&Dg8D9n moeten betaalbaar ~emaakt wordeD
llAIl den heer C P. ScbuItz, 44, Burgstraat,
Kaapetad, eu. DIet aan de gevan~nen zelve,
daar dit veel. moeite veroorza.a.kt bij het
_len.
. ~RUKKE..'Il van de 'f'olb-petltle en de

aircn1aire van 't 1'er.oeniDga oomiU, in Hol-
landach ell Engelsch, zijn op &8llVTllllg "er-
krijgblllU' aan. u ona. Land" Kantoor.

ZEVEN lIAASOEN.-Heden I~ de ,-!!vend"
maand vali den oorlog ten eIDde. Wanneer zal
bet elOde Jun?

MES verwach't dit Jaar een bnllenge .. oon
gOt-d~ 0011'81 .. an mlellcs In de Vereenl~d" SLa
ten van Noord AmerIka

DE MAC,lIlrRAH van Gwelo (RhQdesla) z~t
500 mao van [(eoeraaI CarrlDgtoO" macbt te
GWlllo znllen !{e"tationeerd worden.
h de G.ugt~ versohl)nt eep_ kellllls"6vfng dat

Vr!Jdag 25 .Mei bdpaald u a!~...... kallt.l~ JI.g "oor
de nering v'u den YerJIl3rdag harer rnaJe8tel~

DESKl:NDJGES h"bb"n ondtlrzoek gedaan tn
de nabubeld van MOII.elba,u eo bebben groote
boop lien betalende steenkool mun te ont.
dekken.

MOND ES KLAI W:lE':]! -De aandacht van de
landbvnwers, veehouder~ 8n anderen In dil
Kaapscbe a1deehng In d., eerstil pltult. en
voorts In de omlIggende dl8tnkien, wordt ge
vestIgd op de kenOlsgevlDg van wege h"l I..nj
bon" departement onder de advertentle8, mej
dende dat 32 stuk. vee, die under quarantaIne
"aren geplaatst wegens mond en k lau" zeer,
,vn onunapt nIt bnn kraal te Pa.ard"n Eiland
bU Zontrl7ler Het zun allen OMen met korte
boorns, rood rood en Wit en roodscbImmeL

KOLONF.L VIllebols de )IareuJ). - In de
Fransche kalDer w"rd voor da offiCieren Van bet
leger macbtlglDg gevraa;:d om oen lukdienst bIJ
te WOBen voor den 10 den Orau)" VrtJstaat ge-
snenyelden kalOlle,! Villebol8 de )lar~uJl, ell de
MIDIster van Oollog zei toen dat het leger de
dagen van 1871 DIet kon vdrgelen toen de nu
gesneuvelde, gewond wu, en wel~erd" neb va.n
bet slagveld te laten arageo Hlld b"t ader-
Imd 10 gevaar verkeerd, dan wu VIJlebo14 68n
der eetilten zUn geweest om voor 10 verdedl
gl,?1! daarvlln op te komen "Ik boop derb~ve.
zelde de Mln1ster, 18t alle officltlreo. un de
GeneraaJs tot de tweede 1111 tenamg toe, er een ~
eer ID znllen stelleo den lukdienat bIJ te waneD.
maar dat !Jean bunDer zal deelnemen aan m!l.D1
festa~It!8, wanneer die mocbten plaats bebben"

DE RUST.-Het Jaarll]ksch vel'lllag werd ons
toegezonden vao bet tebu14 "De Rast" te Dnr
banVIlle opgencbt voornamelIJk ten beboeve
van personen die verandenng vlln lucht en rust
noodIg hebben en voor wIe de gewone logies
bnlsen en t<auatona til dunr zUn Hd gestll'bt
werd bezoeb\ door 468 perspneu, dat W&IIlW
meer dan 10 't voorgaand" jaar D&u.rvan wer
den er 110 0PIJenometl tegen vermtnderde pruzea
en vJlf gratls Ook ver8cbafte bilt gele~enbeld
om In de Illnge .amervacantle leven doofstom·
men melBJes lut hilt IDlltltnut te Worce!ter 1Jler
weg tot bilt ouderluk bUIS WilS gelIlaten, milt
bun btllllmoéder te bergen, de k08ten werden
door vMenden te DnrbanVille en KuilsTI Vier en
ook nit Zeepunt be~treden. Door bet Dleuwere
klelDere Hnls kon men meer personen en vooral
klDdoren opAemen Er ll' een batig II&ldo vaD
£24 31. lId.

Queenstown, 10
m'toIti]t' voor V~rlj(.l!.
heden hare aittiogell
mllblari_n 811Dde
roor landbon1J, de
rul, 811 de h~er

Daar de
naar ~ pn.1'&te
voor h!lll' k1JaIB3D,
open 'oor de pen.

4~-

~fl Il van Qaeenlllo1Jn,
J st! Iktetl, die blllChnl-

isda ,,1 'an boogvelll'ud.
i lt ~ zaken DIet minder
L.'.tU1 en ten bfoboe\'e der

mee I, en van krllDlneele
, ... 1< eu de militaire
,I~n voltooien ..~ lU~i.
ucke r, een .,Incb t~h ng
dell van moord aange

•u I n het lao~8t ver

Oost Londen. l' - (1t '11,,1') -De kapl
tbln ('n b',mauOlIiIl ,,. .lo.>mb.ot Cr,,,,,
Uil< ~le, met gou ,t. (). "rdtl, welke if')
de huurt vau Port A \ ro "Alukt II, WN-
dIlc gered door da ,,' :';'[.1. dl" nn
morgen hIer TO ,rhq I' IVC'I{ "aar Na~ ..1. Oe
hllvenkaplt.cln gllJg ,I•. ,J". riJ1"t, maar de
If"fa bleld llIet en .I, "tlicleren ell mall
I!Cbappenl&lJll du~ N 0.1.1 elan t'
0.. serge lUt dor 'Ij, t'olont:e I, d",

omtrent tW8tl J&rtln nl"' ,,"n lilll J" Uti
Oost Lunden hu h'. r I"ltlg "wjm ala
een vluchtelIllg t', voloatie .. aall
.woot is door "bn ,r c d a:8 ~8~rou" d
te ZUll IU Corn",a.II, eDjdot \', ' r "Il \ Uf kind.,-
ren De &aak dIent vhor II I (I .r

Groote verontwaaralguli h r.cht bl~oVér
bilt b..ncht In de Da.I'!! LJ,.p ,Irl, dllt de 8~ec·
rio!!, Combnpck & 'Co t,. '''~, Iten bed t om
Argentlfnscb vee te lan,jeo I•. uu,t Wtt olld
en klau.neer Do botren n . n III de I .. klop.

NATAL.
<I

LORD ,RASSEY:

Dnrban, 10 Mei -(Reuh" ) -Lord arwey
kw ..m gIsteren Ilvond In .1,· .l"d aag "an bet
gouvernemenUibUl8 te lh-lt.burg, en 'laat
mo~en voort naar Kaap8tad "h t bet trBtI:IpOrt.
B~blp Or.~1It om lady Br ... s"y t, ontmoettjU.

z:sa
KERK EN BO t fOOL,

PREEKBEURTEN.

De synode zal dit Jar Dlet vergaderen

De ordeuu:;g en bevlliltigwg van d.m wuleerw
beer Pieter KUIpers Albtlrtun tot herd .. r en
I"eraar der gemceOlte' Darling VIndt plaatll ElI'
18den d~£er. _.__.
_ Twee buurs binnen eeD pur wIlken in de
gemeente GOUdllIl giJbonden, bebben de .om
van £470 opi!'ebracht,' £200 voor dtl dorpilllCbool
en £270 voor de kerk._.__

Da C 0 Murray. van Petrn8VIlle, denkt op
den 2hten deler In het bnwt:ll)k ill tred~1J mot
de oudllte dochter van ds Barry, van KJahtz
dorp

Os Malberbe. van Luckhoff, 0 VS, IS meL
sIJn gezlD op een kutertJe aan Mnl%IIDberg
stru.nd

BlJlkena een advertentIe ID dIt nnmme~ 1Jordt
Ilevraagd een onder I'lláeres II&D bOlt H~eoQte('
Semlllarle PIlarI, ulanl £70 milt kost eli mwo
mng, eeD &881stent onderwuzer. voor at Mld
delbnrg pubh~ke school, lI&larl8 £60. \

r
UI IEPUBLIKEllsen STOlElU' .

I

Ondekraal, P. 0 WItdtOU,
Il Mei 1900

Aan dim Ed,teur.
Waarde beer,-Wil Il zoo goed wezen Dog

eeluge inhcbtIng te geven, aangaande de Trans
vaalschjl en VrlJitaat8cbe stndenten, die wen-
acben IChool te bondeD volgens deo ;nk 10
OIU Land gegeven? Wees dan zoo g d en
geef mo de namen van degeuen met welk In
oommunlcatle kan tredeá, en op boedani&e 'Wijze
zÏJ wIlDtICben echool te honden. filer a:JiDvaD
10 tot 12 kinderen die ik wenlcb te laten Dader·
w!1llen. MUD plaat.. 18~1~ unr "au· .~Itmoas
ltahe eD drIe unr 'Van bet dorp te ~menet
Ooet.

De nwe,
A. H. VOSLOO

[Studenten dIe op dit IIOhru,en weDdOben te
an,,..oordeB, bebooren ZIch direkt tot den beer
Vosloo $li wenden en &lUI hem te eeth-~'Ven.
BBD J (

Or de plMtR Klipfontein, JaJIMI1ville, loopt
een "OfJtlII vogela&l'Ilia rond, 1Jaar1'&DIUI.eeJI
adverienue de 8Ïienur wor'll' opgeroepe&.

vaia bet BIJ~ iD
middel 1"IOIl SlJD tak,' begon

1899, en "oor l181Uie UWUaélen
~uIa1,ie biJt Heilige Schrift an

toe, ond.alu ..
he4; _láéd. Er wu

het .~ in dit laDd
Jaal' JIOU - OV~, dat
wu m de kolonie en de
Inderdaad de eerste DIIIellraw overtroftlill de aerate De.

~ het vonge J~- De ver-
JfLU.uan tot September m

b+ltrtegEI1l 30,106 ea "oor h.ettzelfde ti.jd-
~en .. 32,067 Bijbela

te.!U'liPel~tea. Het uitbrak_ vali d_
VOOrigaIlg V'aIl het werk,
van de Schrift betrof, eD.
betaliDg van rekeJUDgen

de ontvlUIgIIt vfLU.JlllU'lijbcbe lI1lh-
Dit 18 niet te verwonderen WIIIl-
in a.a.nmerlriog D&IIlen ~ de t1JM

r6"nbliea,en.. gr,oote gedeelten "fa de kolo-
geslOten waren tege~ het werk

genooUiéhap, door de unge ge-
""J,n,.n,. warutvan ~J g-.g gQ bttlb-
beo En toch, ala !WIJ de tw JDaaUdeo
tezamllill nemen, vijlden W1J bet JllAr
slooht .. eet! kleine vermindenng ID bet
getal bijbels en test.unenten 'wtgerikt
werden, vergeleken blJ bet 'Vo i Jaar, ZIJD-
de de getal.len lib volgt -Hj98~I! biJbel. OIl
test&meutt-n, ,",009 lesempla.reu lIP In 1899
40,8(i1l, wtslultende 10,547 e~eliell e~
psalmen aan dit 6tri~den weggfen.

Gedurende de maandeu Nove~ 8JO De-
cember wurden o.veer 2,600 bijbels UI
telttam~ten venI~ld ondllr I troepen
vluchteJlt1gen en de Zieken ea g' onden ..;
over de '.!oo Hollandsohe blJbeIa ~erdell &all
de Refubli.k:8Il1Bohe gevaagen8l1 .'Ie 8lmo_
stad SI!S8' en In de laatste W. 'VaD het
JlWIJ' ward een IWt b\jbele testeD8I1ten en
evang.,liee naár Pretona g8ZOlldeP met .,.r-
luf V'fLU.«le antont.eiten. De kist bevatte 0Il-
gevlljll' 1~500 GBlDpWen lil het Hollaaclacb
voor d, ltIek6ll en gewondftJ.. iD de Traasnal
en 500 t8lit&mODton en O\'tlllgeUes lil 't En-
gelscb vÓOI' de Bntsche ge'flUlg_ aldaar.

I H~'T I~KOMEN
vaD d&ll tak over bet laatste Jaar toont aan
dat dl) ~ehecbtbeld VIlD ZiJDe vrieIulen, en de
IDWge :belangstelling III bet werk ....n het
genoot-lc:tu.P III 8t&ud gebonden worde lIIAIt
quvermnid"ren IJVer. Hoewel. de ontnng-
SWD v~ verkoopJ.DgUll wet gelijk ~ met
die v~' het vonge Jaar, dat een JIIIU' 'Van
vrede ~j bedroegen ze £2,671, dat. de
moeiliJ~en van . dezeD tijd lil aa.nmerking
geDolDen, hemoedigend 18, .ziUllde dat de
oorlog het werk stremde geduren4e de
Iaa~ drie maanden vaD 1899. Het'; IIAD-
genaam op te merken dat het bedrag van
Y~kooplllgea 8lechu £liOO ODder het hoopte
CIJfer b(ut bereikt wa.. De bijdragen V'OOr
bet Ja;.- dat een zeer trenng en g~
QJ.!J\"ol '111 g_-.t, ~en £986, iDalni-
tende ten le~aat va.n £200- van 1JIJlen mtm'.
M&rilb" \\ IJ wareD daDkbur in staat te
ku~ ':IJU, na aftrek van alle ODko.tea, ue
aam vap £000 te verzeildtln aan het lIloeder-
~hap a.1a eern VflJwillige bidrage van
~en 4k. Het (Dr~e Jsar "&8 het ~
9~ht4!1 f100 meer. up de li~ van bijdr.-
gend., t4kken voor 1899-naaat Kaa~ en
de \'oot'liteden, die £121 bijdroeg_--.t d.
Pa&rl IllBt £94, en du 'f'ol!tt Woroeeter met
£88, tulbagh, £57, Stellenbo.,ch, £46; Mon-
tagu, £36; ClanwIllIam, £36; W~
£32, Port Eliu.betb, £28, Middelhurg, g;K.:
£2fi, Beaufort West, £2ó; K W Town
£25, .... distlllth, K.K, £22. De p~
ten etl ledon van de Ned. Geref. kerk zijD
altoos mer behnlpzaan gew_t in bet 'Ver-
leeoen ran practt80he hulp door het oolleo-
teereQ !lt! gev8D l"&Il geld &all bet genootMJbap.
H.n dumelHlOmité hOO &Is naar gewOOJlte
bun vtfendehJke sympathie met het werk
VlLD be~J genootschap betooBd.
In bet rapport ,,'erd gewag gemaakt.: van

het ove:rhJden van dr Kotzé, di P. A. Stras-
'belm, • H. Daneel, G R. lUlet, en W
Murray. k

Hot rapport sprak ook met lof ft11 het goed
werk van bet dame~mIté en. de oolpor-
teurs.

De vooTZltter dIe met toeJUIOhing ont?aR-
gen ~d, sprak <7Ter de groote vreugde die
het gaf deel. te nemen &an bet groote werk
'VIUl het genootschap De groote geloofsbeliJ"
denis ""'flkp hen tezamen hield ill hnn werk
WNI bun geloof dat door den bIjbel de hemel
w.der ~ hen gebraobt werd Tev8IJ.I ~
geloofdao ZIJ da.t het werk een groot.en heili-
gendell en verheffendllll lDvloed had op allen
die Ill' deel aa.n n.'UlU'lIl Ten derde geloof-
den ~IJ dat de bijOOl de, erfenIS was .... elk
levend lDenscb in de wereld, zoodat het eeD
heilijre plicbt wa,s datledereeD, betzij biJ een
der ~st gezoni:ene barbo.nm 18, af een der
geleel'd8ten, er too gebracltt moet worden ID
dat ~ te gelooven Dan ook geloofden ZIJ
dat het hun plicht Wj18 bun wterwt.e be doen
om het genootaeha.p te ondersteu_. Het
laatAlte artikel van bnn gf!Ioof w.. dat hDJl
atudie van dat beilll5. béiék meta zou be.tAm
wn~ pen g_t des gebeda en q,éI geloofs.

Eert," Sampeon stelde voor de a.&DJUUDe van
bet rapport, en wtw dc boop dat bet werk
VlIJ} ll~ genoot.cha p III het komende jll&t'
door mterdere ontwikkeling rou g8enmerkt
word on . HIJ gewaagde van het feIt dat on-
d&nk$ 4e treuTlfI,B omstandigheden wa&nn 't
land 1fI'Tkoord" het geuoot.ftcba.p was 'V~e.
ga.an ~lIt het doen 'VMI het groote werk. }do
""I'eD twee ~aken d,p dat werk moeilijker
moohteri maken. Een 1Alalr W88 'dat verw~-
t.onde ltritJek aan het toenemen was, vooral
III F..Il@;~nd ell op het 'VMt.>lsnd, maar hij
gevooljlq dat wet.enaohappehjke ontdekkingen
al m~r' en maer in de toekomst als in het
'Verleden de groote ,,'aarbeden .....0 den bijbel
zoude~ bpwlJron Een andere Mak welke 't
werk tan h ..t genootschap zou lótremmen WaB
het \'M'koord v.erklaren VILlI het woord 1'a.n
God itI' was OOD t.o<'nemelld ritnah"UUI III
de kerk, dat ZIch WIJd en Zijd verspreidde,
en dat _n ern8t~ p:evaar voor bet versprei-
00n v",a oen bIjbel wu worden

De "otle werd l!;fl6ocondoord door kolonel
Sea.tQIl ,Churohill, die r~de dat hIJ bartehJk
8ympal.tn_rde met het groot>tche werlt van
het ~oot8chap, en geW1lB¥:de vaD den
grootf"ll 'Voorw~ door hilt !l:enootschl\p ge-
maakt Gnder de inboorltngPD van Burmah en
HmdOjO)litan

Ds. lV A Albeit, van Ceres .telde voor: -
Dez4" vergadOrlDII; lreurt van barte goed en
wa.arde.rt de baDdelwlf1.e van het moeder-
genoo1#hl1p ID het U1tdeeleD van den bJibel,
gelodrirllde dat de BOllige ScbrifteD, vooral
iD "eJj tiJd van Dood nIs tegOO1Joordig, aJIt
liJde~ v.ál vertroostf'n. en 'Verder dat hnn
OIrcuLI.t.le bet oud del zaJ "IJn om alle volken
der Rál!de tot oildto!rwerplDlt aan den prins
deR Vrooes te br~ De voorsteller reide
dat "'1, ~der de kMJgsgevaDjrenen werkte,
een lI'Wvan bem gezegd had dat ZiJn gr0ot.-
ste motihjkbflld niet. was dat bJj
genomen _rd, m.1M dat toen hij trem
hUlJUlll.llla-pte om naar het zUlden te komen,
hij ~kte dat hij DIet ZIJn bijbel bij bem
bad ,Dec; motie werd peoondeercl dOor dell
eerw. ~r W. McIntosh.

Bei~e' voorgaaDde resoluties 1JeNea een-
pang ~eDameD

De ,vergadering gIng toen OV'er wt het
k1eze~J \'IIn leden van het he&tnur. De"_
tnre ~tMtaeD door bet overlijdea V&ll eerw.
dr. Jlqtté _rd aan g8T1lld door de kieáag
ftIl tW. '.,/I.. M. MeGl'Ilgor. Ds. N. J. BI'IUIl-
mer, )t:.A., B.D., weerd gee- ala addi.
tloneel !id.

Na ~ Blotie VaD dank aan deD V'OOI'Sitter
aa~~ te bebben, sloot de vergadering
met ~ ziD&ea nil de dos~

wool (StalIJp Act)
ua LAU.' GllnITJLUT.
wjj et n kluclWll, aaDIl8

etaDk yilf'O'....... l door de
aftJMrUl. yu IDO.-.en daar

.00)rbiDkc~ad. acen "ii dat d. aloo' DD~=~:-:~~docll .. elJ bad _
la dJ. daanail PhU.Id werd, au

btikjee bij docii-, bofoppla,
g..bJ'(,llle~IIIJuI,eD a,rIle_1it en wd Diet al. liet

of d. bewonere der huizen tanlls
bllilYllÏI duriD vepD, eo du .Un
_ balt doajj" .. nden ;n de aloot

G«D woodt>!' dG. dat
_ .... , ooclraplyu.taDk Yer-
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BllIITlG KUIIK.

Me ..roaw van Breda, 1J&dnwe vaD Willen dr
no Breda, II "mll$llJ kraD~ sll lijdt aaD IY(Jbeut18
koort" en was beden (vrudag) m"rgen 8.... r
11J&k.
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.tation. I
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IN IEDER OPZICHT ZIJN

DE BESTE UITGEVOERDE BANDEN

Voor Racing, Touren en algemeen wielrijden.

Devo1gende

'; ,7~. f"
W&.EPn.a Hao.,· ! .. ' i' i i

, , Eenige muDden gelede-. deed eeue ~, VerUpllWOO~ oue ~
Parlementaire Partij, eeD beroep op ou Vo~ .. bet belaog ela' ~ eD Vn;.t-t-be

Gew~{=e:o~ '!:k bij ou f~lk. Door de ijJeri&'en ~~kiD« na oase
Prediboteny'Booa.m.nDftl, velen on.r.er dames'en aaderen weJd;onge~ Ut"oo,o bi~racbt
eo opgezonden' ..... den TlaeDarier der Coaami-. . ' 'r j •
. Die !lOM kaB worden _bouwd ala ~ wáneer men de ~ beperk1le rld~icJiIelen YIIIl

onze menschen' i.O aamD. erk:ing neem.L J:... eken oaet den Il. ood. en de OeStIDg deor. 4enoorlog aangericht en met de behoeft~ cblr tal , ~ weduwflll. - "eezen.~ daardoor gemaakt.
en die nog zullen worden gemaakt, 11 lU,OOO ng t:t: Doemen. t,

En niet eega dat volle bedDg zal 'bur EJ]n voor 4e V&Il bUD ~ eD.tat berpofde
vrouwen en kinderen. Immen aan de ge~. , zoowel al. _ de ' POmeD ~----
beeft de CommilISie reeda ongewM ll,400 uit . ollekteerde lOm moeten . '. l

Wel is WlI&I' de ~en van bet oo~_pro , "k beroep op ~ yolk li ~icL, collUlli8sie' geen
vrijheid om van het ~p verkregen ~, .... te wendeD voor ~Dd pnDgeIUD. )laar
toch deze oogelukkigen hadden groote ODy~e be~o. .Honderden ~~n word. ge- ,
k leed. Bijna allen hadden volslagen gebrek .... :u.keo,pie al. geWIlDe leYeaa .oodigbedeo kWlllen
worden beschouwd. De Commi+ ~v~e dat zij ~~t zou baDd~"in de Jiefdadigen ~ hnlp- ,
vaardigeu geest van ons volk, trok SJ) ZIch bet lot dij!r oogelukktgen '. UIl. ZiJ;,riJde
echter geen geid dat was gegeven voor he!- eeDe dit! ~eren VOO! ~ . ~.hoe ~ OI>kop
zich zelf, Zij vroeg en verkteeg daarom wtd~nJk iverlof ftIl eeDlge lI!-. '. om mt hunne
bijdragen te voorzien in de meer dri.ilgeDde beboeftea· ~er gevangenen: Zij ,yqag ook monu.:f.
lijke geschenken voor dat doel - Dlet alleen • geld, ,.IDUI' ook un .. prooukten. ZOOaIa
vruchten, groenten, tabak, beeehuit; ~ ~ ,

. AJzQP kon de Comm. de ge~ gedorende eenigen
de oorlog zoo lan~ duurt, en voo.1 nu ~t ~tal der ~ ~. van onge~r
vijf ho~derd tot, eenige . duizendeu is !geklommen, ~hJkt het. Y~ 1 de ?,mm~
onm~hJk haar liefdewerk' voort te zetten met de midPelen. die : Z1~;. thana ter barer
beschikking heeft. Alleen; ter k1eeding (~ op de goedkioopste ~) VaD. de t~
arriveerende gevangenen zal zij een paar dui!zeod pond ~hoeveD. Yelen ~~. de Yler of Vijf
maasden geleden gearriveerde gevangenen %.ull~nweldra rueuw, kleeding noQc1ig bebben. Voor
ordinaire dagelijkscbe bencodigdbeden zool een bed~ (van honderd \ pond 1lef' week
een zeer schrale som zijn. Daarbij is bet! mogelijk dat er nog meer ',,~ zullen
b"k I,'IJ 'omen. .:.' f '. "

De Commissie gevoelt rieh daarom gen~zaakt een nieu'te beroep te d<M!b\PP de CbristeliJke
milddadigbeid \~, oos yolk. Zij vraagt ve~ bijdragen, ~iet all~. vo+,.de ,:Weduwen c?
Wezell maar ook voor DE GIIVL'IGUI!.N. ~lJ yerzoekt u om op bl~ lijsten en OOI!:

anderszins !!il't(JQ te~komen en ze tea eer.k op ~ ,zeilden aan d,n Thesaurier :h--,
"'. .' I ' , .

Den het!:P. de VlLI;Uu, ,J . .(
; P~lIII No. 44 .

.' I : K...p&~l.
Men voege daarbij een schrijven, meldende dat bet geld ~oorde gerJtI./tN. z_oowelals voor

de weduwen en wezen is. Ahooderlijke veraOtwoording nr.n /lit fonds zal g.cbleden door de'. "

drukpe&n ieder ~we met va&nligbeid en be~wiIligheid en n~ zijn verm~, d~ njke nit zijn
overvloed, de aru1e uit zijn nooddruft. .... i ; !

Reltenende.?p uwe vriendelijke med~'t~ing en op de ~jgevigbeid vaoiOQ8 .oIk,
Noemen WIJ OWl, namens de CommJllBÏê.,;.oomoemd, ,'I ,

UEd.. l)ieutwillige DieOaIren, ~
. I i .

J. nr. HOFYEYR, Voonitter., '
C~ P. SCHUL~. Secretaris.

De Prijzen van Lucht Pompen, Uitrusting, en Benoodigd-
heden verkrijgbaar op aanvrage. .~

Dnnlop Pneumatic Tyre Company,
7, CAPE TIMES GEBOUWEN, KAAPSTAD.

Beperkt, Pi.lrJllhïlllCl .• 1II1l
, ~. .

VERKOOP VAN )(UNICIP
GBOND.BN.BETERE WAARDE ON MOGELIJK ..

GELIJKE WAARDE ONWAARSCHIJNLIJK.
KEUZE, SNIT EN AFWERKING ONOV~!\TROFEEN.

OVERJASSEN, WATERPROEF BEE,NKAPPEN, SCHOENEN, KOOSEN, EDZ.
llooiBt&-Á88,.rtimE>nt van H~.. reu. Juuzeluis pn Jon2erl!! Eerilteklas8e Kleeding VIW
edere soort voor Willterdracht . Flallellt!D l' ...kken. Hoeden, ~('hoenen. KOUileD, eOS.

TOT EEN BEZOEK U~GENOODIGD.

West of England.
LET OP ONS EENIG ~>\.DRES:

... ~~ ~x._.~""y"'.." ~C».
LanO'emarkt.straat en Kerkplein, Kaapstad.o _

."I ..rUI II de Slld eR up bst laad liet nrtel.I ...... I' •... r 1IIz11'rs.__----------------------------------------~~~r
~TIJD IS GELD.tt

~

&. r COMPAGNIEL ,

DiI'ekte Invoerders,
MARKT PLEIN. PAARL

W ENSCilEN het publiek in bet &lg.eraeen bekend te maken dat
hunne Nieu'W"e StoOJ"Dzsa,tMolen. te

Lady Grey Brug Station in volle werking zijn, zoodat _all~ orders voor
het zagen en schaven van bout met spoed kunnen worden UItgevoerd ..
N.B.-Een groote voorraad van Bouw-ma~rialen zooals Roode en ~~itte

Deelen, Vloer-, Plafond- ....n Amerikaansche Planken, Dakijser
Cement, enz., fUZ., alti id ,oorhanden. 'V"e»ik_ .~:pe'ê"'ê:l.e~'M~_

J .; 1TENDERS.
WiJ de ondergeteekenden, nu wonende in de Kolonie vauffie' ;Kaap i

'de Goede Hoop, ~n n, het volk van Groot Bri~~ enn T~ERS sullen ingewae.ht wor·
Ierland om ons f'Iltl te hoorén. . . : .1 ~en door den Ond~-

~ " kentte 'voor ~ne reparatie van tien
In allee wat volgt drukken wij onze innig gevOelde overtuiging uit, Wegloopende van Fnserburg over

terwijl. wij iedere reden hebben om te gelooven dat.,ni ook de overtuiging Klipbounls, Ezelfontem, Hopden· .
uitdrukken van de meerderheid van de blanke bevo~ die Zuid;~ fontéit1, Driefontein tot BhenOster- DAAR er aan~ is gedaan bij
tot hun woonplaata heeft gemaakt. ' ~! . . vlei. \ .,,?' den Afdeelingsraad van Paarl

Gij werdt in den oorlog die nu woedt tegen de t Zuid A.frik~sehe T+nd.ers moeten ~ternatie! zijn om den volgenden weg vérlegd te
Republieken, geleid in onwetendheid. van de werkI" ike feiten en door n.L • hebben :-
middel van misleidende verlrlarin~n.. ' 1.f Voor reparatie V8D_ boven. " Dal· gedeelte van den Afdeel·

Men liet u geleoven dat de Boeren niet lOU n veehten; dat· zij staae<len weg. ings weg gaande over de plaat.6 '
lafaards waren. He ervaring heeft geleerd dat gij~' dit opzicht miSleid 2.i;Voor Reparatie van dezen weg "Non Pareille" in Dal Josaphat, lit'
werdt. Men liet u gelooven dat zij br.utaal en onm helijk w&ren.. De insluitijnde het maken van een afdeeling van de Paarl, af~iende
ervaring ,heeft het t~endee~ bewezen~~ Men liet 1 gelooven ontelbare nienwe hoogte te Hond~tein te van den hoofd",eg 'van pJ naar -
andere dmgen tegen hen,.e de er~n.g ook bew,.en heeft valBch te worc1eá aangewezen dootf den Heer Wellington qij i:le-genoemde plaats; ,
tijn. Wij voelen on8 daarom gerechtvaardigd u te yragen ooze plaatae- F. Ar. ~mit van Hondenf.J,ntein. ~lhet punt waar hij afdraait van ·Z-Utg..Al'RI~8CHE
lijke ervaring in rekening te brengen. ! " Tenders te worden ingediend niet ll6n;>emden hoofweg, te loopen in

On~e ervaring maakt ons t"r zeker Valt dat se1& wanneer gij, er in laterldan 18 Mei \900. ' dieIi weg over eert korten afstand KOIIKKLUD IAILDW8T
Islaagt dIt volk te overwinnen. dat an hen nooit kun¥ onderwA-rl. Zij Op Laat, meer naar den Wellington kant en _",,_~-" - r- , ..., . :NoW pe" CASTLE MAIL • M•• a.=ftapptj

Franscbe lL'EconOIDllque St'oves ~~;ijh~~i!ft~:fc:~?de~:=h=!: !!i~:n~~n!h:~:;~1i A. J. ~~~ ":a,.:afdete;=.n: ~~i:.t.ri~~;:~n- St--- -;;; Lija .. ti!'-

, ;5.~~~~::~:;~s~:o;:~~·~:~:j;~j~;~IF~~.l900.::rt.~~=~:;r~r:.it~~~
K,r i.s geregd dat de republieken een .vet'Ove~-oor1og voe~ en! i '. . n .. lf'1I!I.. :BoV:en Dal J08&phat. De lengte 1C... ·ij_

dat ~ gedwongen waart hun &anval te weerstaan. ! Wij ontkennen dat; i-=-_ ~ ~ Wll)dé verlegging is ongeveer ,680 HAA R ~GELÁN1)' .let~Eakele er ooit ver:overing in hun bedoeling heeft galegen i wij bewere~ dat: ~ yaNs van het pont Vall verlegging • ~ ~K CABTLE, ~
wanneer ZIj Ranvallend optrac;len dat zij dat "deden' in zelfverdediging.l .. at in. ~ noofd .. eg tot de bovenge- !S H~"J'AUN8! CASTLE, (D1IbbII
Hun onafhankelijkheid werd bedreigd en r.ij wisten bet. Uw regberingj f: c,,' ,noeInde samenkomat." ~~ ~
verbeklaartnu opeDbelijk._vastdbealaard0tente

d
zijn pea van hu onafhan~elijkheid ,BIEIElIITI EI ZIIEI. oud' .Het vo1gendord~gedeelte van da 6J--~!~.Il.'. CASTLE, ~

~ rooyen. en WIjst oor at de lVrees van' de republieken. well i",J en weg te w 8D geproclameerd m Jui-'IA..''TALLON CASTLE, K.aPteiR
gegrond WBS. .' I ' -, G~Th~D 186J,.' als ploten voor het publieke' ~

Vrijh~!d is aUes wat zij vragen. V rijh~i~ is ~On eenig ~oell. ~ij. iLPlANO EN ORGEL DEPOT verkeer ~- .~..-;:- btJWd ril Lu
ve~!angen met rust ~late~ te worden": vrI] te Zl]~ ZOO als gIJ vn~ZlJt.;. '. "Van het, punt van verleggmg ~
WIJ meenen dat als OOitnatIes het gedaan hebben, deze twee republieken! LANGSTRAAT 100. m den voornoemden hoofweg OTer . PtJ~v.
bewezen hebben de vrijheid waardig te zijn.! : I i. KA APSTA,D. de plaats .1Non Pareille" aan. BRAeo~; Kapt. tn-p, ..,.
'. I_Ien van hun vrijheid te berooven zou niet deen onrechtva.u-dig· Alle mw:. pyp- en ~D, 8aauIi' sluitende aan den afdeelingsweg dia DUN()LLY CASTLE, Kapt.- Wallace. aap-

ZIJD; het zou ook een ~chu~~jlce en bijna o~hers~l;bal'6 fo lt zijn., De \1{-t"':.~~ 4e ~ ID ~k over d~ ~de plaats loopt ~ ~ Kapt. wa&, oapreer
oorlog zelf was on!looWg. HiJ heeft reeds Zwd ). £rib met onde~g en i OJlll&uDdt Groote piano ell ~ <>raM mN. W. nchting van Boven Dal 24 Kei.
wanhoop venuld. WIj weten dat hij dag na dag een groot aántal vab onse !~':r~ __ ~ ID 0rJel1 wwcb Josaput; de lengte van het l'EIOiBOltE CASTLK, Kapt. lIanbaIl. 0It"

n:'~e ond"rdanen nader ~t wanhoop ~jft. Slechte.éen ding kan,erger!penoo.uJllOl'fgedraglD.8chrijf_~Vrij gedeelte dat voorrsteld wordt te .t:;;8".s~~..,ato. ~

Het Yo)!!,e_~ie getuii!'sc!tl'ift spreek roor zichzelreu : ~JD dan de oorlog, en dat 18 de stap dien uw regeenng nu voorn~men.s I ." . . 'Worden gesloten 18 ongeveer táO
rt Witkei, P,K. Oude P08t. lS te d~n. '..'. l '..un Produktenb~1&l'B en BOIlIJl yárda 'VaD het p\mt van verlegging .;.!~ X":':': ~ ~-=

~falmt'sbur:'. 2:. April. 19(-' W:'aI voor 008, meenende dat Z~d Afrika nOOlt tpt vred~ kan ~ome~ 1 OK ~teftendeD ~ er lUIll bIjmDder., tot het p~t van aameukomat boven M.' , ffij, ~
IH He>eren R 3I l:(.~". Ie~ nooit een ware .-elvaart kan gemeten wanneer dei republIeken n.t Vl1J'1 ~k QA QJD, ter plutalljke ~ gdde ~ genoemd. ..wup.~~~~~;:;~~:·r.;'L:.p"taJ Z1J~, ~unnen ons voo~..aan slooh~ verbinden onoP.hond~k voor hun 1:!~~,.:;-r~V:n~IL~ Kunis ~ordt hierbij gegeven lJIl' ,

D.. Ff{'\~".( !lr: S.T(J(iF . 1;1::'_'0::\0.\11' .Ut:·· '.ns miJ' \"fOi' ....er onb ..ken", n-~held te werken, door alle we.tttge en rechtVRAl'fHD'A IDlddelen; maar 'IIklm,.... r.us .. V8I"tn)U"""'" Xabel, iDlieb· v.olg;ma aectie 152 van wet 40 van" "u ". t d t d L~l' I '--:-::11'- . UDgen'~t!D lo1beraleXaa "Allv.t."c." 1889"dat 1:1.._A.:· 1
doch na dezt'h'e (;{'!l J<ur tt' .h"hc)t'!'~t'bruikl. bu ik \:1Il hart' vel<' !leede hoe<danig- ~ we e~ a e utlIlJtSSlDgten s.ot~ moet rvs~n bij fU o~ aan .de .repu Ig.maakt bij ~ .' aPJ!~e) Hl worden
heden getlligt'n. Zij ,,"ret ..,/ ".1'1 "'"IUII. v€rh-ert "~lnI1',r.md.«,< en houdt de b.~eken, In.~~ de.r recht.vaa.rdighe~ en ter' wllle~ Z~~AfrlkB~h~t s~., VerbOplJlpll eD PromPt ..... ged$.Jl_ -.n zun~. ~Ilentie. den
hitte ")I,,, "'rl /'/)1,"" . I, '.-,,! Jan t>"lli~t' d.lldel lê st()()(,... 0 daarbij is lij een fraai mt'ubel- rIJk, d,~ vn]held te geven waarom ZI] vragen en dlie W'l] zoo plêc.. lhtIg I . .l1JapD pwaarborBd- goa~eJ!'DeU. r OD1 bIJ proclamatie te
atuk in de ~enkt'!' Z~ i~ Lel-',,,d I ",elle H rlJ.-t t'lIU I:' op fflIlig anderE' stoof, mij 1 k I 'da" rd' I ,~ fill ~ Co1ltbct.ea LL':_~_ ".1_A.
bekend: ,lernaht' bll Ik Lt! I'.'C' in Ht t'S. <'('n leder aanbevelen. moge IJ ge ooven t ZIJ ve lenen. . 'i . • ~ 1li~ verJUanHl WK de voo~mde weg

• - De Uwe, I CorrapoIldentie yl BollaDIbcll en ~ ral ~en verlegd ~. bo.en it
G. W D. ~GST. MAAlt. ~RES. 1ButBrtDe Studaird Bul. JU 11Id.Jf:rtb aanged.... wd. en da~ h~ gedeel~

_P-X. Ba Me. T~ ~': W8&I!V8Il de..,.-legging p~t;8 heeft
. . OROOXS,.Kaapstad. . zal worden gesloten.. I
'. : . Alle pet"8OD6Il dleIRolierl Crooks & co. h~~ tegen de VerlACnft1ndl.

! Jl- a. WaRrkaD& ea ~ alUlt+Jl v-.n den genoemde
f .,' KUP8T.D hi~ ~ moet
: bezwFeQ sChriftelijk lil' ~'~:m
I KENNIS GEVIN G den iondergeteekende binn
I ~en yan den' ~m
,Aaa alle ,Gl'01ldei-n.... iD Ii€ pubJibtie dezes. \
f Di8tnkt P'riMb.~ . op Jast,
I~7UL. OR. ENV8Ildep~. Bmk. C. 8. ~URBT,! V :;bosch rt, distrikt prieska, , Secl'llbu'.

I'een aantal Cen, gebrandmerkt AfdeeJingsraadkantoot,
L.F., op linkerkant van den nek. Paar~ 25 April. 1900

r
Benige ~ informatie o.rntnmt nlke-
.paar&. zal met. dank onttaageD
wordetf: door de ondergeteêkeDd$a.

1. L. FRANK ek Co. E~;wordt ..te
D-; ........... 8 A _, 1900 m ee~.der voonaa.YD8t.e
.L &~ pu~. der walt.eJijQ ProYimDe

HEt .,SROEllDE OOGWATER. ~~=).~::;JDtOUtdn~erii
Wees zoo goed boveDStaande petitie nitrte knippen, te teelten. eD Ed '1--. "'_~fIiI ~. met

100 vele andere ~teekeDingen al mogelijk er op tilt krijgen eb' de jJIiIaen ' _ .... ~...... . apbouWt Y,
pet.itie dan zoo ~ mogelijk per post in een enveloppe te senden,Daar ~~r le. ~ ~ IIL-=~8D.ft]~BftIDR. M. Ross &CO. Kaapstad. nUB676,Kaa~d. Copieënvandeaepeti~.,ndoklmnen v~en ~:1'_,'KATHBW'- 00., onderlette"C,W.,~jt.oor
won\en op aan~ aan om LA..TfD Kantoor. ,\ ~.D. Jt~ blad.

; ,,' /

MOLL

Gehoekte IJzeren Omheinings. Standaards,
Span·posten en Yeldhekken.

Ons is verzocht nog meer van; boVe,ge-
noemde artikelen in te voeren, ze zijn van de-
zelfde hoedanigheid als die welke wij het vorige
iaar aanboden.

Eveneens Zwart en Gegalvaniseerd Draad
Doorndraad,. en Toestellen voor t' spannen van

I

Draad. tegen de laagSte prijzen.
. ,

BOCB &; DIKlE.
Burg- en i Castle-straten, Kaapstad.
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Alle Prjjel.

G)::aoo
~
rit
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I?~~~~~!ffiec?m~~ Uf._)G~. OBKDE. ~R80PD~PLKK
UGM7I& ~ '..- YOar. ~ell k. pooung;_

sloten 'hebben op' eeue Speciale ~ ii.,. tig kUJWlkil,
V~.· ' Pin' "tot. dat. doel ~~., ~:.rt, Bole, iUipneb_
....15---. 1:_";_ make hOi :~ ~tle, soed lIifCv,ocht,~pen, om .pp.._..., te . P. _'.' i.nen ~ ~stan .. Ollge"e&f

zijn BxoeIlentie den .~enr~ ten . 166 ~ 10 .... .•• ... &I. oot 9.. 6d.
einde "fel'lof te krijrn de hierna .~ Bo. Role, D1tiálche Blauwen,
vo!frmde stukken grond pel' publieke .FoullalJ-. _~vereellkolUtig de lIW'k1
veiliDg te mogen venoop8n met het .'t cUter. &iJn AFGESLAGD
oogmerk de opbreD~ ftIl d~ V~ pJWZJPl .. den YOOrnad op te ruimea
goop~ té wenden voor san eD J'IIbfate " t:DUeP i ..oor SGTTON'S
doe~ te weten :- JjUIYBIlB POOTAiAlillAPPEL8, te

I.-+Zeker Stuk Grond geJeseu ",:~]L BOU, B. ~DTS, YLOr&.
. en V.... ~.'r Poels Plein en de ~' 1UGlQ11(, .DOt'f8cBE BLA.("WD_. U" &lBG or IARLI&S. ell (~

Berg Ririer groot 25 morgeJ).. dit 1Iitp.e1nuldeIl~
stok te worden verkocht op Oonditie ~ ~ Meel, .u.) I

, 1:-ht houdeD ! BJIT FElT AL~EN dat .. Mld-
dat ~ kooper verpuc en ge .' ~ ~rdt. ~ IS NIETIi. Was
zal zijn de waaÏláIlden daarop te DOOCUg. la, IB. ct. lD,"*ring TUI Tench..
be~ten,en zorg zal moeten dragen poot .. ntD d1Ye1'8 bOOSO kluee kwahtlit,
dat h~ waaizand niet verder op de .. bM 18 IN DEZE RlCHTUiG dat de

straat of private eigendommen &1- =:~80':::: ~~ =d.KNGI-
daar gelegm inbreuk maken zal. . O...tboadt dM 81d&on1 Aardappela

n.-Zeker Stuk Grond gelegen 1D.et •• bnnia sijn Uitgeaoch, ma' de
aan het Van der Poels Plein achter ~ liD dat het d! ~ poolen lijn

h ~-d beb ~..;. de diII!MD ~ mopliJk:h8id kan ........ _
et .P"I§VAO om ooren- aan enlDaJa ~. pftl il JUt ooae--iW

=: ;!tE~U:U;::~;:: KIELlB8
H

~ROlES & CO' .
~~n van~tieJ611Jti.Wet' . - . ;
18S2, kunnen iCbJ:iftelcjke ob~. ':' 'J
ingele.enl word~. tegeD ~. GrIll:. PletunlQpel Budilan
.taande ten )(umetpa!e Kantore • .
binnen Veeriien Dagen gerekend 00" J:.oDCle ...
van af Dollo"DBB.DAO, den lOden deser.

op laat,
D. F. MARAIS, J.Zoon,

Stadsklerk.
Municipul K.anto<>r.

Paarl, 8 'Mei. 1900.
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