
DEEL No. 72.-6,908.1

Z
i 1.1Y\ L;"IIIH,!Jt' Paarden publiek

W'_'!,,;,'Tl 'lrkocht te

KLAPMUTS STATION,

D
E .'ë,l,,'r::,'kl·kcllt!eD, daartoe ge-

la:" .loor dl' lu-eren Fr:L'DIA:-l en
IL .xs.. 11111t'11 p,·r publieke
,t'd!Jl! I, J'KOO;'L'D te KLA.P:\[UT::;,
Op \\'Uell~dag! lU Mei, e.k

OIl liJ [lH: \,,'1.

:\. J. ~LLLER.
FAURE, YAN EYK & CO" Afslagers.

enenten mede te .
verander-

mijn kantoor
No. 2 Kerk-

_r-Rt~.n vloer van
Gebouwen

, luhtiel«: \'Cl'kooping-

VOOR DE KRJJOSGl':VANOENEN,

C/o C. P. SCHULTZ.
No. 149, Longmarket Street,

Cape Town.

J. -. _If I li,l I.'::: ,I' Cv. _,jr8/rI')rI'-'i.

i'.tarl, Il JJ, i, 1 ClI)(I.

hrkens Varkens Vark,ens
v xx

100 EERSTEKLAS VETTB VARKENS
OP

VRI.JDAG, 18 MEI,
,,\[1 lil, v Jl

nr: ,,' ""r!!, k, ~,'[Ilk' za! pilbliek
U .'. 'I \1':", 'i'l'll IJlt de Kraal
"UI :,' \\'. ,i .'.,' . vx A.\llI>E boven-
',': .v, ' ,~,·t;d \'ar~f'll" in Extra
i' r. I' , :":l'''cLlkt voor den

Wij rekenen op hartelijke samenwerking.
Namens het Comité,

(Mevr.) S. STEGMANN (~oorzitter), Groenepunt.
" .L ROOS [Tbesaurier}, Zeepunt.
'''', B. MARCHAN'O (Secretaris), Bondebosch. enz. '

Flanelettenouderkleeren, He eden-
mod~, enz. .

Grpot¥te . en beste yot>tTaad
Schobnen en Laarzen in hf t Do~p,
Tafe~, Stoelen. Bedden, :M.atr~aen.
Enamel waren, Beha'Dgsel "P8pior~
enz. . I

TI_IIS,WIITLEY '~CI.,
SIr LIWrt .... , 1 hit strut, '.
WPlJD. . mllE ••••
8Os.un' ou. KOUDI'I, Patrrrall,

KENNISGEVING, :

c~x..lEX»C>" ~
jl I., '. 11 .\\"1, 1 ~It III.

Paarlsche Municipaliteit:PUBLIEKE. VERGADERIN.~.
Puh] ick c Verkooping '"

~;::~IU
,/ ;,ot·

" !...'i

DENNEBOOMEN,
:\ao:j :t:' \\' olwusscherij aan ric over-

ZIJ':' \';lil het Paarl Station,

Op WOENSDAG, 16 dezer,
Zli.I,E\' I.('hl'~ Denneboomen

:.' I'. "d':1 :1'ln\!l'Wewn, publiek
"""" \'I'['kocht op bovenstaande
\"d"."'. D\' verkooping zal beginnen
om !;;l: vI' .re 'ii voornnddags.

Op last, ,
Il, F.MAR.AI::;,

Stadsklerk.
\hn:(·'pa.al Kantoor.
ba r;, 11 1 ~1t' ',lIJ: U.

" Om Half Elf u're '8 morgens.

~ Daar de saak van ~~ groo~ belang.is voor .;Shool ZUIQ
Afrika, worden allen m het Distrikt dringend uitgenoodigd deze be-
langrijke vel'£radering bij te wonen. De Plaatselijke Parlemente Leden
de Heeren BEYERS en DEMPERS zullen ooie tegenwoordig sijn en de
Vergadering toesproken. Dames zullen welkom zijn •. tJ

B. J. DE KOCK (Z~ntetn;.
J. N. HUMAN (RivierIZ4mder Bnd).
H. C. DE WET, 8r. (GobdiDi). ,
C. P. VA~ DKR KUWE (óeledou).
C. JOEL KB1GE (Caledon).

.11,
Caledon,4 Mei, 1900 ..

, ,

BOEKHOUDER

G EVRAA_GD' een, door en door
, bekwam~ Boekhouder. Moet

bevredigende • getuigschriften en
referenties toonen. Doe áaazoek
met! vermeldijg van', govtaagd
sala'ris aan KlUTEN BN BurEB, Rij.
tuig Fabrikanten, Paarl.

Applicaties in te zenden n~ ::_.. te
'[dan den stiften der.er, Kanto()r a.CIert.. ,:~

uren'TaJl 6 v.m tot 6 n.m, . ., W. PQRTER 63a
(...... ! j t 'I

'l I

• ti,., ~j_: 1



'. )'r ... ~::,,~ ....,~'";"; .-:~~::- ';

;: _.--r

128Aa~:deelen in d~Koloniale
Brandewijn Maatschappij.

" Betreffende mengsel zal
ieder mengsel IJlet
het borengenoemde seoals

MONO EN KLAUWZEIR carbol, teer of schapen
• dippen, alleen zij drie

_ ~ maal de gewone hebben

DE onder eolgeade wenken van algemeen gebruikt schapen '5 1I0BGD8' '1'11 11 un,
den Kolonialen Veeart8 dippen. Een VflOrwrg

over Fpizudic Aphthll, meer bekend is dat de kudde gehouden par publieke veiling verkocht wór-
alg MOSD ES KLAewzn&, woroen wordt op een kale veld nadat den op de SToEP. van het, STAD-
meeged~ld ter algemeene kennis- zij uit het bad. tot <4.t hUD HUIS, te WO&C1lstu.
neming in verband met het weg- voeten droog zijn, en mag aan J. J. THBRON, AfsJager.
Ioopen uit de kwar&ntaine kraal te geen kudde toog woroen te Worcester. lllhi, 19<);).
Paarde Eiland bij Zoutrivier. van grazen ergens na.bij et bad daar ~----------------------
zeker v~ lijdende aan de ziekte. alle mengsela min of vergiftig AFDEELIMGSRllD VAlI CBRKS.

zijn. Als bet bad II gebruikt
, \vl~HAMMOND TOOKE, rd h . kwo t voor se apen gelt:>n an KENNIS wordt hiprbij gegev~n
A~~rellJ Onder Secretaris van het veel smaller zijn niet meer dat de heer P. S. 4 Conradie,

, Landbouw. dan zes inches diep. " _ aan dezen raad beeft aanzoek ge-
Departt·rtl•nl van Landbouw, - --- --. daan om h ..t recht een zekeren

Kaapstad, 12 Mei, 1900. ._. ~>." r . ouden weg te sluiten gaande over
r vr. . ziiQ plaats Leeuwfontein uia Wit-

~1~YI'U::US';ES 'DOOR DL' KOW!'\IALKN zand naar •. The Oak,' het eigtn-
V KE.\BTS. dom van den heer A. Ohlsson, en

" ~ll):ld .~n Klauwzeer is een van 40 Eerste Klas Paarden dat het 't voornemen is van den
de besmettelijkste veeziekten die 20 Uitgezochte Ezels raad on Ier Wet 40 van 1889 om
bekend zijn e n is dientengevolge 8 Zware Slacht Ossen aan Zijne ExcAllentie den Gouver-
zeer rue-er mooilijk te beheerscheu 3PO Extr~ Vette Schapen. neur te vragen den gt'lnoemrlen we~
kuzij hij uiterst strenge kwaran· als geslotel) te vericiareo. Alle
taine maatregt:>len. Zij tast niet Op DINSDAG 2? dezer personen objecteerende tegen het
alleen Yt'€ .aan, maar schapen, ,...J, , sluiten van den genoemden weg wor-
ge,ren, varkeus en de hertesoorten ZU L L E x 0E>gemelde Paard:u, deu verzocht hun bezwaren schrifte-
wat het ze~ waarschijnlijk maakt 1(7..e]S en Slacht-vee publiek lijk iu te dienen bij dep onderga-
dat ZIj de aut ilopen i'l .dit land zal word.·n v-r-kocht te KL\ P'fL l d- teekende. binnen drie maanden van
aantasten. . Zij kan ook worden STAT L K -Onder de Pa« J"II zijn den datum deses.
oVt'r~eGracut OF and-re dieren uitmunter.de Ruins en J1~·rrie.s ge- Op last<
zooals honden, hoenders, paarden leerd in tuig on onder zadel, in HENRY CARSOS,
en zelfs measchen, maar zelden' op goede conditi .., dus geschikt voor Secretaris,
de gewanl' ,.ijze ~an besmettinz. darJelijk gebruik: • Mdeelingsraad Kantoor,

.: De· besmetting kan echter De Ezel" z;Jn JD een w.xird No. 1, Ceres 1ï April 190U.
worden. ()fergebracht d')(),r all .. I terwijl het Slacht-vee ee: bezoek i ' - --~ - -' - -- ---- -- .
dl('rt-'n dl.' over den we~ of t veld! waard zal zijo.-Daar ~e omlerge-; AfdeelillSrod liD Purl.
ga.an waar besmette dieren hebhen teekende groote opoffermg gemaakt _
getrokken of geweid, van daar dat heeft om iets goeds tel' markt te KENNISGEVING
niet-s minder dan absolu:e stopping brengen blijve niemand achter. •
van alle vervoer van vee van de PRILI? BOl~KU~J.
bes met te area voldoende IS om den
\"oortgang van deze besmettelijke
ziek'e te stuiten

.' Ur voornaamste karakter-
t n-k k en van deze zk>kte zlJll--een
ui: ,,'CiC!' \";" g.·.·1 ;_:itzipndt· hla rrtjes
01<' 'Il ·,l·'1J mond .ersehij-u-n vor·
T a'!p ;IJk "t' den tong, <Will ueu
lu nueu ka uj der lippen en op het
tanrlv]. esch, en 0 11 de toppen van
de hoe re n, maar vooral tusschen
de keL" u, Bij melkkoeien ver-
schijnen sij ook ltI.8.L de uiers en:
t~P{,J~·

":::;\lPrO}lE~ ..;-[)e aangetaste' PRIJ~, Is. tid. rx ~." ,;J.'
die-ren ;t.lan met ,Kthogt'n rug, de A..,,...ntpn: [\.. h"cr"n I.t'i'i')'s LTD.
acil'eq.(»)tea onder het lijf opge ,HSY:-iE". ~J TT!! r.W .k ïn. ,·a .r.. beer
trokken, met weerzin om zich te CLEI;U,)RS re K .apsuJ. t'1~de '~ r T.
bewegen, ~ zij loDpen met sicht- EXGEL. p~~.!

Ei~na"r" Il' z st.i. ei,:
ban' pijn, en ge!oeli~heid in cte Street, KaAi'~t.i
vo-ren, en li;!gt'n over bet algemeen
zeer ve ..I. ' • r kwijlt een dik spoog'
uit den mond, en de dipren houden
tong en lippen iq beweging met
een zuigt1Dd soort beweging en
gt·]lIid. Eeu onderzoek zal den
blaaracht igen uir.slag aant ooucn
we!kp h.ien-oor· beschreven is.

"UUL\:\DU i:S',.-Deuo is eenvou-
dli!~ waunl'. de aungeta.~te dierelI
kllunen vodrzi.'n worden van zacht
sal-'piz ~(lt 4"t.] ft: van een onderdak-"
llJaar daar. geen -an dew besnik
b..1ar IS ID Jh bod, zul de sterf e
z,·;"pr I!r(\()t :tijD, daar dl' dieren
r>flt in "taa~ hun \"oedsel loopeDd~
te zo ~en. tID DIer in !ltaat om vPt>1
t<' eten van :betgt'en \"erkrijgbaar i.s,
zull"n ,erh()llgert'n.

.• Dt' .ollrcaam:He zaak 1.:'1 de
,.,«tt·U schoon en droo~ te houden
ten "lnde t-· V'erhinderen ddt er
.zlcli etkr OP hardnekkige ~wt'ren
10 .ormt'n. :
•. Pl" ,ol~~de oplo, ''Ing' zallJeanl-

w<x,rden als £c'll w<l~C"bmiddel voor
den mOLd e~ Ut't aIwassccht:'n van
de v(~t,.iJ :~ _\ -\~ :1.,Pnhli."_i.:é 'dl""I, fL"i,..t;lk.O ,.. : • Op lagt

(' _1 _. k I ' ,"\ ::-<!d:r ~ !_,,' l'a ~rnL!"k Ile:d II . A. L. BRODZIAK,
1epOI_-:Ul'r~ -oper su pllaat I, onz. D-liJ'ki' k,.n(}i. \'411 ~{Q"l-k, E"l(t,l dl :
I' L ,I f J' -"'- . Secretaris.\, 'lrlJV ZllJIt 0 t'\"es ..n Bvllaud,.ch ".'n~ aa~b"\-,lin£ \Ve' k·

\·IO(>I,.tjf . ".:3 " uawhl",ien re l_,. ~in!l ..n in J ali. - All" iea· Afd~lingsraad Kantoor,
,rakI" ~. ~al, ti~l' vt'r!5t'l,11 ,'", ,.~rtitic\t"nen l{~'uig'. Malmesbu'y, 1:3 Mei, 1900.
.. ~leng dat o!!Oed d, or elkander -.6Lrifteu nB l ...lelij'i. ..~..jr4l ..n lidm'lat- - - -- ~-- -

- - .ltap e.·n..r l'r,)t,.,-tan(dCb,~ h:>rlr. zall ..u KOlllel -\... I
en wend:hl"t~an u-gen den uitslag. doorlten oulh.r ....wekt'I),le "uden ~~. ) . dO Oi)I'e'l
De m"nu ~ gezond worden na wacbt tot I Ju'i. . OP de plaats La Bonne F8~ce,
een of t"H'e ~wa"':>chingt'n maar dl' G g RCl)~IA~, V [) ~L nabij Pikt·tberg Road Station.
\"Ot'tt'n m\)ettn zori{vuldig wor.i(_>n ]{i .. i'tl~k OL"t. ; Een roode Os, geen merk.
gE'rt>illigd, ~+-..,,~('hen en met 'NI :.n !VéIJ. Lli~' . Fen rood-wit schilder pens Os,
7,urg' word· rt twlnndl'!J. Tedere ! rechteroor sneedje van ~oor.
sarn ..utrekke~t' he ..leude antiseoti- SCHUTBER1CHT. ; Een witte schilder Os, r~hteroor
sche oplOSI1l4 7.<11 beantwoorden' als stomp, Jin\rJ'roor slip, sn~dje van
'IJ g\)tc'd wor4 aan~ewt>nd. or,'.I-::'L').H:'\ i" hf" ot'~al ,~ D.l"b_rg: acht~r. Eigenaar kan ze kriil7An opo d ,\f~.,..hDg'.}.a.;··r.llr" ... L m',en 0I8t'be<_I· "9-

" <;l,~wegfD e Jat dl' mt>f'rdt>r- geloeI op "f mnr ,lru :1I)~tt:lQ ::'Il, i, l~l(_X'.. I4JlDg van de 0~ko8tMn san de
heiJ \' .•!1 be. V~ ia dit land Diet lal <J,,:,"ln~ Vabl; kt, E1 ur",':1 [fjori{..r.! OS5&1 gedaan.
tarn geUL)q:{ ij om het mogelijk t~ Ol> dien dllt.,m \er>.rx·h: wor.I~1J I-=:n' , R. S. DE VILLII:':R3.
makel! lt' It'Jt-en dag t~ vangen ted bl .. nw 8Ch "'11<"1 I'."lr·. m 'rTl~. w~t Id@ln; · -

I h
~

ble.j .. yo·r Je"] I.'-'p. ('ng..-:uHk·. Urn'''' !Jl :\ WEGGELOO,PEN' .ein. e ~IU y n z(lrgvuldlg schooD jaar ou I.
te mal.ienj lt.'., Ik 10 de plaats van J. J. "'UJl-:H. V N
een dageliJks ,-a.sschen met de hand' Daahel1!'. ~ :\1. A Kalkoentjes Vlei, I aarl, op
voorstellen d,r er een groot ondiep 1 Mei. 190') , LI. Zatt3rdag:. Een donker vale
bad \lordL' gelJltrwd op <'en gesehik- ÁFDEEJ.l~G V. Y - . ~~lTle Ezel, stompe manen, ~mtrent
te plaat.s. of )"an hout of mt den . A~ :'iTE ~Slnil{(;. Il Jaren oud. Een ~warte mm Ezel.
grond uitO'elrta.en l'e met cement Y.\S \TTH.E~::; K£L\.\L SCH(-T. 'stompe manen en staart, omtrent 7
bekleed of all de O"TOod in staat is j, --- ; jaren ond, albei hadden halters aan.

~ , L t' Od ' ' TE '_·orJt;U VerkOl'?t t .. ~tr~n".burg op i Gelieve kennis te a6ve ):)' . ..wate, te lOl n. at er dan een den 20.;;tl:'n ~[J.o:l. 1:11\1. lodlt'n bier i ,.., . n IJ W1e &lj
goed had rde gt'!Jlaakt door: te voren g<>lot<[ _ J • mogen I..om~n aanloopen aan
et'nvolldlg eentwater pag kanaal uit,:l Angora Ooi ...n.-Lang "'ol. linker oor' ,0. BERZINSKY
te gr;. 'n oá . t lf I zwaluwstaart, recbto>r OOr ,,~'p.' Bred Straat, p' L

, a\ c, r~veer . IVRa voet, 1 AngorJ. 001.- ~hter oor ~;i,t l"D winhl. a iWlr
breed en t ~ vtpt lang, 10 staat om: haalt voor, lmk,jr our .hp -eu hall-maan:
et'n v~Ot.'ibaar~meng~l te bevatten I 'roor. ' INDIEN de Heer C. P '. D. BOUT
van ODg"'~eer t inches diep, de ran- : 1 J.on;:\' ÁD~n. fl,)k.-ODgt'merkt. . zijn tegenwoordig adres wil
den hoog. g'e~g om het vAJ"lmillen : 1 \ ~ttlruuJ;hl""k:-b l>iebb.,uI1PQI',~t'bond doen weten kan ondergeteekeode
d h ~, ---r een o~ UI ol IJ ,8<:'11 fan. IJKI naar b " ed dl· ..
oor Pt cl\·.er:fatten te \"oorkomen.' 2 oude v!:'eren . ,em lets m e ee en ln zlJu ~lang.

Het zou nood, ZIJn om een sterke il. J .\ DC PLESSIS, : H. ,-u LOON,
dicht.e hellllog";t~ hebben aan iedere &lantJ:lilet'8tPr. I Kaapstad, Dorpstraat 29.
zijdt' \"lU.! het ~ om hen binnen te . ~- - - - I ---------.-~~-
houJl'n wann:' r zij er In gOO.revt'n roc~m ::;\LE AT IU:SOVER, O~: GEOCCULEERDE.
1.1]0 md ~n ek aan weersLijdt'D 2tiTH )(.\ Y. IOC(). ·1
om hen ter "te inderen aan het bad ' LUIO~~~'i, N~artjes Boomen
tt' gaan drink~. Het aaruretaste i Out o~ the. Kli~( P~und :- ook de mnoen der tOeko"'cf

k i 'lij'L_ d --~~- 1 Grey. talhoo .• bont i) r8&l1l old. cl W ........
Ylot' on l ~ &.li oor dit bad. p, G. !JU TGI r ' i e ashington Navel. Nu planttijd.
gtldreven wordtn, en als een voor- I Pl'1lLd~er. ! Doe in fiïds aanzoek bij
Ilt'hoedmirid"l ~u ik aanbevelen dat i JACS. V.l."i DD MKRWE, J. zoon
dt' nit't aan"elaste kudde er ook SlHUT';~? ~'I~G TE H.A.sOVER . Blauwvalle ..· Weljingto' ,

~ OP DE-"'i :!t1i'T&S Mr:I, l~,()., . n.ddgelIJks weni' doorgedreven zoo. t - -- _- ---- ----~----

Jans J,. ·l!c'\te in buurt beerscht.. [it d" K:ij)!l"At ~hrlt - IL ES lIWl mR NIl bal kop. komt _.war
'1_ J k dl kl' . 1 Bla "-h· 1 H 5' doord.WeeW, IJaar-ia- ._..o.LS l' -u \ en ('n troepen em ~n, u'" "'" l'nme ~Q:-it, o~I·l.)nt ,hem_ .... bij Wheel .... ~ -
ka'l tlt'n bil,l half ZOO arobt als hier-I· jaren ood. p' : lt., Ja Mt ~ Baar-middel ia OM Lwd : _.
l., . I'" G. Dr TOIT. 1.-loI· nC> ,,-- H ....
UV I ~'n g-~nQemd iS V'oldoende Knn. po8...,.q ;>Q.-~- !rIND, -.aTTIIE1lf_ -., :;.ch Il' IDelDt.er, .i l:,-'., Kupelad, Ca..iItIeD _ J>rVOSiIia.

.............asSR._
RIB LAAN, !

PAA."L.

KENNISGEVING. lOOotje .. tJOnD.
•. SOHOLTZ.
li. SCHOLTZ.

geb. DU PLI'SSJ8.
Somerset W~ 14 Mel.)900. .

GOU.:lEN BROIL-'--·-ofT+--' '-.-
....~,

BEHOORKNDE aan uitgeetorven
Boedels, zullen op . - ,

WOENSDAG. 30 DEZER.

DOODB ~RICHTEN.
OVER4BDEN k Pt~'uri'a 6 Mei, Il1OO,JOll5

PIETEA lf,&,uU i$! sijn i;a;..1e jaar, ~er be-
AtUardU nil de ",wezeo 80uth Africim Bank,
Kup&tad.

ZACHT ONTSLAPt;~ op deu 7deo deser
aan bare .on~. oc ee t~er beminde moeder
)I,u lA. A:o;s .• EL'lz.\IIt:Tn H,,~orEKoJ(Jeb, Smit
in deu ouderdom' Vali III j sren HJ maiaodeu en
19 da.gen. &:biWijk én ourer .... cbtll .ia aU ait
ODa midden gegaaJl. l"it naam der kUldel'8D,

A. J. ,·u ZIJL.

Riebeek Weflt,
[) ~ei 1~"-jlJ

.\A~ t'ami:i,' b.Hr..ld,iogen en Yrieooeo
word I bekcod gamukt dat de Hoor ran J~veo
en dOv<i tot ,i€b !leDOlJiéD b"dL op Zondag
ochseed den I;HtD deser na een I.Dut ..lijk IUde.,
V1lII -l d;uen mHo t .....ier ge.liefJe "ch I4I1!noole
HELE"" UE)(I'RI~,~ llt'KISOS ""bor"" Pienuc.
in den ouderdom nu :rel j treD2 muoHtm CUl tO
dagen, !Dii nahuqde met 1tJ Kiod"reo om dit
b..rt .."rocbcDr" ..dil ver li.! te betreuren, r:oaar
Ik be ..eelmjl in de hand dd Heeren om &ez;egaeo:
de Heere bed, gt.lJoruen, de OAJID dell BNreD
aii lIelooft.

~il~ desen welll,eh ik mij" har~l~e, dank
k betuigen un de ni~lden eo .-rieodiD41o ..oor
hunne 'roowe hulp de o.~Fffld.me· be.eHO
gednreode b.w- lijden.

De bedroefde LcDtjltlllU ,L
JuHN ~IORIISO~,

AL LE personen die vorderingen
J. ::'. I/.//i.l [ ...,'J' (',; , A ,',I"~/' (,". hebben tegen den bovenge-

noemden Raad, worden vrieDd~lijk
verzocht die IEDER KWARTAAL

Hazell's Borst Elixer. i in teg;ï:tb:~e~~:~~~;k.nd.
Seer, taris.

Diyisional Council, Paarl.

Olifant. Kr::t.aL
1:1 M~I, I,"~I,

G~;;~ EU v ELD in <!"U slriijd voor
",,·h·rlant!,.o vrij heid op Vrij Jag «ten 16den
F"hruari. 1:-0). in een g ..~ech~ aan
ModJerrivit'r. nabij BrandvaJl~j, OIlJ6

tee..iergeHe{dp soon ,JOH A.S'!'lKS At.BERTU8
in den onderIorn van :!lj.ar, H !mlund~Il
ru 29 dBg~u. H.-t laatste woord, ran OD8
Q'f'Aehrev.,u was; ,. Goj 1Ii4 me r n; Dt wij
elilJlar "",,,,Ier zieu."

De diep l.e.iro ..frl. .. ouders,

~: M. llORAi~'
:-, II HORAK

HET

H.t
.. rt .... i

'.'trus,"
Baking
Powder

GROOTE HOESTGENEESMIDDEL
NOTJ:OE.GKNEESr HOEST, KOUDE, enz.

\ LL pel'SODS . Lavin~ claims
.~ against the above Council, are
kindly requested to lodge them with
the undersigned QUARTEt\.LY.

By order of the Council,
C. S. AL;RET,

Secretary.
L'" E~ bedier d- vpor de S Ui'er,,-aI'OD I'D

I", ijzel'Wlltl'en "f,I~·lina. Iemaud met
lokale ervariUl{ df' ~uQrk, nr.

DJ<! a InL"Ak bij
ROOI) Pr ?oiB:<:RTHY &: CO

llilimesbory .

geb. Louw.
Petrusl.u-g. iii Feb., L'I»).

. .. - - .. - . t -
·BENOODIGD

-----------

iAfdeelingsraad Malm&sbnry IBENOODIGD
; I --- --

EE~ltEnke en < er lij ke j"nzII Af'ika' n.l ...r: Heffing van een belasting voor het ne11'l~k I. ine
lUeL,,,,,I,,r'rI'I,lln.!'V"orh .. t··lJrOC"'II-'. Uk.

dej.arte rneut • tt' l_,..gil,ll~u il ~ld, :ii~. Dorp Ricbeek Kasteel, onder
Luis oel!i"'n l",nd, . Ak te 2!)', van I8S 1.

~, 1. THJr:-".HW &: Co.

( ; e v I~ Ia god
EE~ 'WEH;cn·Hr(L'~UlGi INGE·

.:SI~UI{ bekend met alle 8~rtt'n van
Machmerl'_' • GecertlfiC'~nl llachini1lt,
&odd een, o..trekkiElg. P, irua r<'ft'l'entie&.
Schrijf aan dit blad omleI" H.S. i .

:-.o'll","""t :;lrau,J' \ I'PLICATI·· S in sch-ift» ge-
r\ daar. zlJnrle door den Voor-

BEN 00 DIG D ~~:t..r.\·an het f)orp8best~ur Rieooek
., t\ H.·.·1. ,'Ill .....'n ~~la1Ilng ran ~d

l~",E~n"DEliWIIZr:I:~,:, "1' d- i'i.-,,· .. ill. It,·t £ ~t~ te lt'ggen op alle
_._~ H d! 1Il~'!on Hl het I )I~tr;l". "il ' IvMtcrOt' ld· rli4n ouderhevig in
(.;llhcsrt ""pc 4 k'D.J.}"··r O"d· rw;" I~ 0 ,

""T,t ...!) ~l~e'·"n !Il Ho'!. .. : t.,·h. E: ~:Ir'C'1 ! het Dorp ,Rteooek .t\a.steel, zoo
en II 0 li el< ~"lari3 t: I;, l",r jaar ~n all.,..' wordt hlt'rmede kenDIs gegeV'('n In

• ..,j .\111 C ItI· ~ l:l ..·.'1dl H'r"tlleJd wor ; ~rmëU \"an Sectie 16 van Akte 29
J ' I·' ,
.. [J 'an ,·-ruti,·.c-n .... rt "P~' I....nt :nOH: van 11'8 , dat een belasting .an id

1.,1 zIJn vaU ,...n Pro~.·~t.iJ.t..dl" "'e~k ,. 1 !!
W"'rkT4I\llihl'<i ...n t,. b. ei lt'ell bi; tiPI' i lil ( e £, gplegd werd op het daaraan
aa·IlVlO.'lll' d"r ~h"i"ll' !l.' J .. J Ju,-i :onderhevig '\rastgoed biDnen dtl
Vill'antie I grenzen ,an de Dorpsllrónden van

J F:'\(;EI.RHt:\ÏlT. I' Kiebeek ~'i.Steel voor het. JIUlr ein-
lbJilllgd"u . ul~Dde:)1 December, 1900, éD dat

i g-ezegde bo-Iasting vervalt en lwtaal-
: baar is té~ Kan t'3re van den Dis-

A3~iS':nt Onde'I1J'ZtUS B~nl].Ld 'trikt.-;raad Malmesbury V8D 1 Juli.
_" ,H'I,().

l' Jo:: r~'r,(- B ,:.; Fl";,,,
Ca: heart

\ . OOR het maken _an het fljn.te
brood •.koek, koekJO>s, pod·1ingB,

eOI. Maakt h"t vo~1sel uitmuntend
licht. heerlijllr, en gezood ..

Htlt'fr de glootBte 8'erkte om te
doen rijzen eh U bet ~nig<!te blkiug
powder dat niet ~ff","kt"6rJ wordt
door het klim~"t. Blijft v6l'!!4h en
krach,jg tot 't gebruikt worjr.

Bet Royal B.lking PowJelt. dat
wereld beroem cl is, wordt allf!t!n
!l'e~t tiqo~ de Roy.!l· Baking
Powder C,)!,' vao Amerib. Let
zoflrvuldig bp den naam van den

'maker op het etiket. tea toind .. te
beletfen da~ nagemaakte Ifoederen
in de plaata t~van "'-orden ~lcl.

ROYAL 841(1.8 POWDER Co
NEwl YORK, V.8.A.

-~------+.._--.--...------l, -----

lj WIEN~R &' 00,.,
:a~~R.K.T.

HEBBEN t·', iataa. n laud gekrtg.. en enbieden· tegen Ide ~te prijzen
dar lJlAl'kt : '. . .

CALCU'M' ZAAmAVER,
PIAII'I EI EIIWISCIE -.. u.

Evenee.na terwaren en",Pro-visies v n ~e soorterl'!.
Telegram lim: WIlUJI., CUE :100.

Ho. la ,...Leve.?

BBilOUO aY , ..dhel-i, dit • ba '-"- dia.
_!rij k¥' ._ ....... ~_H

... "ereid. Dur- __ ~IIIIÏIIW
Wheeler"8 Ext ct j .... P'* pd.1 lA. &li

HEYNES. "ATHEW &. iCO.

I
r

li

den· laatIIttm ltd l~
den beer CbalDbE~laio
echijn! no weder ~
la ww' sijn kiewnJ se-

ben siJo OpiD~ 01'.., 'de
b~JI&'.~U"1A& te "eY6ll. uq

Kepjl,bli.!:"kt·n alii de 't'racltteD



ar is van den afdll'!hapraad
Id t bekend gemaakt, dat er

v a l I In L tIlopgelegd yoor
k k ,.t "I

,\ , K -Gistera~ond on~
'ot r Jl t t-' kt)nnl~gcVllt~ "M) den
<rt.11 l,t onk <10 c rcui .. 'h, VB" E.. oude
(j,,, \ rn-taat dU',r den ml I

Il oden "as L dln e.r, I I Met - (Reater )-811' KODlafu
!. [lclllj( voor acht ia; n "ord Omm"lI~y hfdt den heer WIIIAfield ye" .. agen

Rell"f een ZooDtJO ge I ala permanente onder leer.WIe yoor de kolo
\ d 'le, Lotter Het I men

,UIll van Cronjé ter (ler~ _

rad th"lJ op st Helena I DE OORLOq IN A_"A.n.
1 ,I. bet ",erboden In -

I u \ r <Iaat die do .r Brit Loadet., 13 MpI -(Reater )-Troepen Yall
I te pll&rd tOlrjjden Alle>ln Lagos eo Sierr .. Leona trekkea te Prabsu bjjeen

ruuusehappen moge" te gereed om tegen de A~buh'. op te mkken \
• n Iur,. r te paard g"VOI d,n
r I v, I beurd verklaard

KAAPKOLONIE.
,,1 ell klauw_r ,I<lkte
I ,,~uapt~p door d"
ware n "U dat ali op het
V,Hell en te waaJ"lICbUn
t ~"tna~ ~t badden I

J( - \ ILIlW6'1e het de
J' " irdeu Iu eeu ",her

w en keu gepubliceerd
< 'I verb-end mei hei

I. iierun Uit de kwaran
I hll Zoutr ivier
'mny 1/ lil te Kun
, ~I.opvol~er van

, t par lerneu t .taan
nl ,tlgt dat er een

alr.fa..... , I. a......... a.d.
Ol.hamutall. 14 Mei - (Reuter) - In de

UOIt Londt>nsohe mOJ!\dzaak werd een uitspr ....k
nn IICbuldlg IDI{~bracbt mei eeu aterke reeora
maodatle tot genade

Oe zakeu te~en de rebellen &I)n tot morsen
uItgeM. Id daar de ado-okaten Diet gereed IUa,
aanl{ezlcn ze eerst g~t"'en ~an het roudg .... nd
bof terugkwamen

e
r
i

NATAL.
Een _nzoek v.n •• n Rhod••

compagnie.
tv II~en "oor eeu lOb '[

d bL-1 lo I ur In. II "el-(ReuLer )-Ob de bjjeen
I u e I [Il t cuooe e 11 t k b hade relit van het omit van el ~eube@tuur werd eden apph
I >;0cn inf -rmaue katie gemukt namer-s de Consohdated G .l-I
l

,,1 .,~ Field. vo Jr een ~h ,t" ter oprichting van eau
I ~ 4'onuoD -- u ... I t L.. 85
J be b\)~, e vau al de llIagalun er ""rgmg V'an tOD spnng gelatIDe

I en d) nam Ist ,.<>Od"t~IJ een maaml .oorraad IQ
I Durban kan hou jeo H"L bestuor besloot

u"tlhla le I bliJkt I aan te hevelen dat alA oon gIllIChikte plek kon
1 kr k bil d" ll~' 1nl( ~(lVO deu worien bereikbaar voor de cargo

It) o.t.lllOl{ door de booten eD .p""rwell h ..t op (emcten zou worden
I t h t ilv r~ude geroep In .tukk,'ll vao 100 bIJ 2n voeten, MI pubhek op-

, I i~ k"m't uo deu !rev.,tld met het d",,1 er ontplvfbare .toffen te
e I,wd aau,ekond,gd bergen

t l. Kdle) \ aa afket'r

I ~ , -~ ca bUlt"n II HOOGGERECH;SHOF.'
wer j gl~ler"u

,r He amatle8 bevat I t ~ ,nr ,0<" ri' "I nd '.nl/tl'lIChter 8,..-II<"tall W
II eK,l,ulovau ,,,hl.r .. " I no".", Il(u",d,rp)

" \r ,eO' I""h" Rdpu
I I W rJ t 'an "f 'on I
I r I cid naLle bij

P..ardtlo l-,tiand

e

p

Il

( lVn LE Z~KI-~

\ IUJll \(, II MEI 19 UD

el
n ~"\UlGttt.: aroa 1IF.!';lt\ I)] 1~IlS (H~f"~RKI) t''''

\ _ h..: htt3r Zl(h ..nas ft. II ~lAli': H.E.""EIU~I.

,,\ k~ I( Iu len b lila e"n [Il dne zaak ZOChttlll de e,"che". ...,rbaal van
k H !tOld en nog luk d" Kolomale regeert g van d~ "om voor £70 op
I er <<4Uoutkwam "en remiSSie per telel,'l"aaf van den Oranje VrIJ

a IH) Ilo~tl~ on stallt D6 d'>Clara.tle beweerde dat op Il Oct
err (aar het kan 189 I elllch~r! per !Alel/ruf kennl@geYln~ ont
I II Ic,"" Zien na.r vingen van J Barnard, Vredepost 0 V ..ao

,,.~ lf werd hU b lila I een reml,,§le <áh de 80" van £7v ten 'Iun8t., van
I III r) gcbat.-n Od de PI!lCher. Op t 2 October déed J uho .lndre W8,
li J nlrell bet wordt bestierend d".:cteor van de mut.<chapPIJ dan
\ 'I \vyk l III I"ven wek I., I het po"tkantoor te K1l8p'tad voor
l~"J ljefeU -IJ t~t)WI' hetLlln~ vali d t ""Jm en 1.evert kWltllut ~"I O'1r

, .t: ti) dil: IV. rJen hem overhandIgd ten 'Hnde xe

1I '" -D n bl) de bank te deponeeren Dele kWI auheM
1 Il e .. orden door bet p\)~1"'ntoor ultl{erelkt teo

rreC Il om \,"er du 1 t.tm 'IC lierpchtlgd Id op het geld ID 8' ....t
I ideo le ~e bru Le .tellen het geld te ontvang'lD eo het beElt van
r~ ill be el~ '~ luik eell bntantle I" bewIJ" van bet recbt vlln
leeraren e den bali Hr om het licld te ont.,angen Op 12
o{"pr ,ken n w J Oet betllllle de be. r \ndrew~ de kwltantle8
en ~rooten zegen In t I d" standard Bu,k Kaa,P,stad en op 13
I r<lL:~ u ~a" ook ()c' ...erdtn de kWltul ties bl) bet postkantoor

I> I~I et~aren HUl<ebvd n door de lJ lUk doch betahng werd
}., eere geweigerd r,l"e~ rs c~.thteu DU de !I08l yan

I .1;-) met rente van af dell I~en (krober
us zoo overtuI De verweerd"r. Lelden III bun pielt dat noch

u tr )~~~I btt I~e~d ,ten tq le t Jen de I!eld. rJeu te Ka'p.t,.d ont
-I reU .,rl Jo. w> ,.,,'(eu w. rd'Hl noch s. dert dien tIJd
,"' Hi.r n bIJ jr~agt ha i le Kol"nl tie re>{~erlOg eenlg f )Od.

il"V lt ,~ne lIrdoe [Jeh, r~n le lI.~1l rj,," '1p~ ,.roden U.. rnard of d"
lAl Il I r Ju" El' r~~f-erl 19 ":lil d n '\ Il ~ a~t lh:ku.llt'1l waH
[ {(ujer ou, de Uit du or Ier. hetuld konden worden De

A II I r, Zter tot lI< h 1I"ld )rJ"rs werdtlll uItl!!erelkt volgens de
~ I I deLer na een b pal tn5eo vall een r."kere CJnventle lan
al I tr een vergade ile,!" ,n In IIl', tu •• cheu deze kolo0l6 deo

k ru't oru de Hedes I Vr I h 11 le Z I I \f1.lkaao$cllt Republiek. 0
II t, lr C Era_mil. N~ta~ waardoor het l'''OIl-W<rtlOuu dele koloUl"

WHrd :lo ".en' werd .~n dt' UI lere kol )!IIen en stnten
r de betallu'i "0 .ekl ordera dut uttge
re d ee b"ta"lb lir G J p".L .. UHJI eo IU ddze
Noni" Oe v"rweer let. z"lden d"t d"le con
venlle ,oder de :!c,t id. he"taa Id" om.tanrh,;c
b'Jjen blo )tot "Jd !lan 'phefflnl( en diL werd aan
AlI~rew. med"~edecld tIJen hem d" kWltautles
w"rdrn ultl(erelkt AI. rel; ie kWltantt"~ be
b)orlilk In;,-,vul i ('Cl< U I en aan,:"boden
Wlren \:)Or b( rtllu~ w~rj il.! n.cbbj"jll~ orn du
ur lt;,~ UIL t~ b~ al I htrrl)Optn l)lr Jt:' lid..)r
!"ll rl.~r Il erJtIt; Il I r lt t u rbrek.en vy,n

Jeu o. rl.( u" heli (tru,t BrittauJe \Ill den
\ ru·taat

d ,\ hoka cU " arle ~ ( ell ( lo-e w",ren voor
4)' Il IJ de \I,cher' "ivok,ten Ward en H Jone.
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re
r
u
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fona) IOJ' i~lnSYalls~he en VrlJstaatsche
gevangenen, enz

£

J
" )')1" d~ r ~et"'rJlI~

8 Hlt luf "IS van .:~v) len dat rr ge~n r.on
IJ tr.J.( t Was tu"'~ ben t.: -.c~~I~ tHl vt:!rwtjerJer:i voor

bel.dlng val.. b"t >(tll liet kolomale po.twe
, leu wa. ".;ent 'O\)r het Vr I.t~tsche m,...r dit
a~,,"tl<Chap werd )p~ebeven Ve>Qrlat betalID>:
I(e '" bt werd l It.praak 100""' EUn V"Ot' de ver
we. rde .. met kOMten der luk

IAK,IS~ " GE"!!' E Ilcrsrltlll~

Jl Ju

..
d

I)

o
I) 2

1 I

li
DI, wa, "p.n aclll om zekere vernchtlOl!!en

van belle n!teh ,f Hn George ter zUde le
"lien

I \ l/ok""t (,ralnIU Q C vcn;oh~cn ten be() I hoe~ "n ap!, Iklnt ~ r wa.., nJemand om de
zaak yoor de verweerders wur te n"ruen

I De laak beLT< 1 "en aanzoek 0:0 <ernieu
I, I wlOg 'dn ~"n ltc~nlk V'lOr zekdrc drrnkplek

dl dOJr hd hof gewtll;"rJ werd nlette,:en
;t ,and" je oUJeel" IIlL er van de ro mone "'a
gende OlD de welgerlnl( 'Ie"n kdnnlS was gage
ven., aan den elge lur van het h n lA ...aet b )f .tond cl" Ilpplrkat18 toe doch nnllkte
gedn order aaogllJlnde de ko. ten

Daarna verd.a!dc hIlt L10f tot Maaad 19

jll 12

:\1 \.l"D\.1. 14 ~EI

I' t 7

2
\ II L l ~ lt'"

lt" "auner

J
fonas voor Transvaalsche en Vrllstutscbe

GeWQntlen We~uwen en Weelan.

HANDEL EN

:1,,\ [,I A~"IIEln V8 A li DE WIt r
O, t w~ een actie aan!(ehracbl door Max

d I (rli1S-\bcr~ phohgraaf Paarl tegen Anthony M
1 de Wltt archllect Kaapitad voor ~haal van
J IIzekere I(el ien vtl",eb uUlgd VOM"frerwJ ten

.! I behoeve van verw"erder gedaan Beweerd werd
dat tegen bot elode van 1 ')'l)! kla~er letIJ meer

6 I dan £36 verscbuldlgd was aau verweerder Ver
weorder vroeg kla~er Leker pbotographlewerk

2 I - II I voor heID tP. doea tegen een vast~e8telden prU8,
- __ - - 1':0 men kwam overeea <1e£36 af te trekken
L 2 \ 7 J 3 1 De balans van £30 w"rtl afgetrokKen en klager

\ II t;. I I-:H'\ Ic <. rde een rekenlOl{ In alLll verweerder yoor
'1 he<allrter H 12. bd Vorweerdtlr b)()j £9 138 ..an
I roaar het aanbod werd afgeslagen

lo de plen werd beweerd dat verweerder ten
d, r. ha I !!evraagd >oor het werk en dat aan
klager een tend ..r gewtlzea werd voor lO:! eer~te
proef en 4, p<lr ollomll)st eet.mplaar Klager

!(.,J<I..~IIl' ,ndernam om bet werk legen de~eo pct]S te
l<).:n Het dl8pUUt ",al over deo prqs g6vraagd

I
voor de portretten

\.dvokaten tIeuie Q en H Jones Nor
klal(er aJvokaat Buch~oan vQOr verweerder

f Rechter. BucbanlD (w~rnemende hoofd
I rechter) eo recbter Solom,)n gaven UitspraakI voor het bAdra~ Va'l bet aarlbod (£~ 1& ) kla
ger de kosten der zaak te bet.aJen vanaf den d ..g
waarop het aanbod gedun werd

Rechter Maud\)rp meende dat het aanbod
onvoldoende WIlS en hil zou een 8010 van £15
buvea de tender toegekead bebben

III h
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8tellenbollCh, '! MeI 19QO
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O.AAISENAME SEUR£I TÊ STELLE.BOSCH.

, ,

.Aan Ik.. Ed.te1Jr
'l,ohaer -Door middel van uw geeerd blad

",,,o_ch Ik de aaudacht 'fan on.e mUnJclpahtelt
op den gezondheld.t >e.!.and van on! dorp te be

I paltnHet IS een treurig feit dat "he mnnlClpalltelt!!
I beeren die verleden Jaar zoo vreesluk lea lfshad
bebben nochtans onverschillig schuoen voor
onEe gewndhmd Het kom~ mil voor .. Iaof
DIen de koor18klemen zich ongeblllderd laat ont
wlkllelen Want de geuren die wil thans op de
.tnten treffen lIJn aUeli I:>ehalve aangenaam

HOp<lnde dat dlC w61Dige reiels een ontnuch
oIcnu6 zal veroorzaken

Noem Ik mu,

....
KEt~K EN SC~OL

~
I -\ trk Jl lt:"ti lid van d, n
t !. j I \ f 'lk"ill'Chc culleg~

\l.h O~tw~t t,
l-

I t .... n ilfulU[]]Uer W\)Nt
" l~re< lp dJ; plaat. Htlltng-

UJ ea allef ITU
r

OIiGER15T

Of. beer D Bcrzenllk) te Paarl dll'!lt In 000
ad~e(tent18,mee dat vau de pl .... t. KaikoentJ"
\ lel alln "eggeloopen t"86 ezels "&&romtrent
bU IOhch tmgen vraagi

De yolpade aomme~ -UA door mg .. ",..rha·
haoch2d ua partloulrere 1.Y&DIenea
Vaa dea beer J G F.~aa aaD

0,0 Enge!prEcht .• • .£3
Van deo beep'Bar6lle1 llian Fred.

O\bión 5 0 0
Van den h~r J Bcnkel ....o A J

Maree .
V..n den beer 0 ElI'terbulzen .... u

P J Badenhol'llt
Van mel A de V illiers a"D W H

de V illiera ~

2 0 0

2 0 0

2 0
C P S(JHULTZ

l4, )Jel 1900

TERUG ~ \AH :ilIMO~i'\STAD

Ongeveer 3>0 lLeOlu!,llkulosclw kr!lf.~ .. van:5'e
Dec werden gisteren vali bat k:unp til! Groeue
punt overgebracht naar het kamp te Simons
.tad, waar ze vroeger "aren Van Simon.etad
werd de aankomst der genDgenen I{I&tereo per
telegraaf "er meld alaof ze ureuwe ge'l'&ngenen
w..rea

EEN ERNSTIGle BEWERING

In verband met de receut e 0 Itanappmg VaD
drie berstellende krlJgsgevan:;!e en Uit het hos
plbal te SlmooMtad deelt d .. SANttt>. bet
v"lguude mede -"Een emallg f"lt ID verband
met de taak IKhet vnB', h..rhaald lI"rucht dat de
ruudte dl)t!t In Simo lS~( .d, dat deze ge~allgeneD
seer erg ge~lag sn werde I IU d w,,"chttent nadat
se weder g"van!!en genowen waren door de IWI
dat en dl" er toezicht haddeu. Pil d.t een hunner
soo erg beteerd wer I dat gelloo.kundl!!tl hulp
moest Ingeroepen worden (111bl] m ,.,8t eerugen
tud daarn:a bet bed houdo I :-lu "b er ",ur
held I~ In dit gerucb·..-eo er schijnen ¥oo le
groud n to bestaan dut het WRar al t~ Wlla~ IS-
da a doet de .-raag "fich voor op WleU8beyel
w"rJen den geval g' nen alagen we"oolend? En
In\lten de 8<Jr~eant Yal, llie wacbt op eigen
houtje dit deed aan wien ul bl) ~erantwoorde
tnk, ln op w Ik'J lo Jte werd bU gestraft'

WBll

hIJ
keerde hl)

wa.s, vroeg
lIIIl-,i1<l ... "ht hem too ~ staan

de f5Childwac~t rwP.
ik 8Ch18t iou look I '
Cronjé ZIJ ~nf.\f'n

I!Iehot gmg ~huge
de offictenm roe-

aaakomoo, eo onJe

1iO!tot bad b~J lDJIJldeemge wat biJ op-
WIjzen van rand
!'heron stonden m hun
gekeerd Er kw n an
waar I'lIj sto~en Ied,e-

daar gew_t, wel;. IDf'er
, altIjd ongeveer op den-
aToaddietlllt Al den
stond ZIIg hIJ m~ma.lId

Vóór 'tllCho~ swn
of zeveD mij:rut..11
-Ge~e Ikende

DIet dat Cronjé eeru~e
KBapstad HIJ boorde
nnclat hiJ g~vaIl6l!1 was

dat Cronjé/a ~186ren
In do Dat ~bourt
vaak als men er ,hcht langs loopt tu~e
leunde tegen met de draad orudat h J ZIch
dan 1.00 bezooren, Hot lounen teg~n de
draad WIl8 met tegen de regels van bet 'kamp

Antome ~lichel FOlTelr." '" en!'leIll! krh"!!!1;e-
vangone m het Gtoenepunt kamp, w~ daar
op de meer genoelmde plaats Cron~ 8wnd
ongpveer twee v~t of a.nderhalve vOtlt van
de heuung ZIJ Waren daar aan het ~en
Eerst mf't bun dneen GetUIge &tpnjl met
ongoveet' VlJf anderen dMr een JIlL' of ~ ' .....n
daar Yoor het ~ren van het schot ~rdê
hl) metlr De schlJ!::lwacht WaB ter Zijde ~hter
hem Na hott schot- &ag biJ C'ronJo rreer1itUle)l
Theron glll~ ~f'm~n oprap<ln, JJUl&rde ~child-
wacht zei hem" te gaan of IHJ zo~ htlm
ook 'chiet Ml I V der Merwe vroeg "Wa.r-
om .chlet Je die man P " oe ,IlChll~wadht
antwoordde dllAro met Getuige zo14e wt
Theron den man te laten liggen, eD ZIJ I9ngen
dMrDa van de pi Gotwge heeft mpt f.\0-
zlPn dat een van de dne, Cronje, \ ~n der
Merwe of Thero~en de draad leUl,\de of
hun hlUld daarop I en Geturge wee~ met.;
V'II regulatl<lS om ('t biJ de draad te 8t-lllLll

Door prol(ureur BUISSlDe -GetUige leunt
nooit tef.\An de d den, de reden daarIVllD IS
dnt ze wuden ku en breken HIJ weet dat
hIJ er ruet over khmmen, en met z" IUlr
(\f t'-j.\PII mag leunen Hl] was zes tred",n vnn
d"n schildwacht en hoorde mets

:'\ ,der ond.,n rf: door prokuereur BUI'-
slDé verklaarde ge e dat hiJ met t..$en dO'
drilden leunt om hiJ weet dat 't ~eD d"
voor""hnften III

lohn Henry )'R,.,llJy, krlJmevalJgenfl
knnd" C'ronJ6 a-r llli/;,t ,tond voor de ten l
Op<'lllDg van t.-nt ro ó, bijna tegeno\!pr du
,dnldwe,cht no ó onl/;e, eer h IlIttg pa.,>'eu
"n de "delldhue" ('ronJé .wnd dIcht bl)
de draad Er~ waren menscben biJ OronJé,
maar getrllJl:e hooft! er lIlet op gelet "ne. Ge-
tUl!!:e hoorde de Intmschen ZlIl1l:8Il en nIi'ts
.lOd"", HIJ hoorde bet scbot, eD zap; «ronJe
vallen HIJ hep toon naar de fllI48te t~nt eli

wegen tn andere zlhn ln Verband tn~t de op Malde daar l'e'! emmer water om de I.'wtalJene
ncbhng der maat"cbapPl Rf tp handelen E"ll I te heipelI, daar hl~ dlMlbt dllot deze flaqw g\l-
,,,der gev"el t d" belaJll{rqkheld ... n dGLe verl<'3 ) allpn WU~ F·err<>trn. Eel toen toi hem~ .. Ga
dertn~ ou het ui du. Dh t '-O\)r ous lI"odl,( daar mot heen, want de man 1I:a1 JO ook
we~eo er ol' .a 1 te <!tIngeIl li II de t, geuwoor SClll,ti'l1" HIJ antwoonJde dat de wac t kon
digbeid '(ilO eiken aUlldeeluoll jl r Vd"Clijcl,L schlet"l1 hiJ gllljI; toch HIJ nep daa p tot
wordt d,.n schildwacht of hIJ den man mocht water

Zooal! WIJ uovcn ge7~gd I ebben IS ur n)g "en geven, "n daarop IliIltwoordde de schildytacht
beperkt aantal lIandt'lleo t" knJ>(êll tJat ook Laat dien man alloon bl bur1l:pr
die mandeelea !lIet opgeuomen zUn 18 grooteluh of Ik .chlet' JP" GetUige 1I:000de dnarop _t
aan een mt"ver.taod te wuten ell derhulve heb wat. r oVfr Cron)é's hoofd en ~ljl; Wejl; Da.de-
ben de 8ttcfrten-~.loLell LOg eone gc .. g. nh~ld lijk daarop kwamen tie offiCIereu en ('ronJe
te geven voor het opnemeu van dl" u, enge werd weggevoerd Na het &chot beerschte er
aandeel~n Vele uranen waren ootvall!leu ook gt'oote opgewondenh,"d Voor zoover getuljl;o
UlL 'I'el1lCbeldene andere dl~trtktell vrageude om w_t rIep de schildwacbt alleen bern tOP (,,~
tnhchtlOg' De pualau wvJrop meo VDural 10 tlllf.\O swnd als tek- r""ht~rzIJde VRII CronJe
hchllDg verlangd .. waren HIJ kan met ~e~ hoever' deze van do draa,1

(1) (Jf er nog IIld I. aa~deelon Uit te Ilemt L i was Oe oomge regel dIen getuI!!e over do
Hierop kunnen wh IlU an!lI'oordel Ja tot don draad kent, 18 dt1eder dlO over de draa.d
liÓ!den M"I l komt, het gevaar pt doodgeschoten tf1 wor-

(~) Of eenl~e"n aancleel"n kan llemen III de den HIJ weet m van een voort!Cbrift om
maatll<baPPlJ' ~l t a.ndere woorden 1(' 8tuld Uiot tegen de dra te leuneu H IJ boord ••
eeu rl)ke koopman of fir,\,1l die echter nlLl .,en WAl gAVlUlgenen deren zeggen met teg"n
geweusebt per.oon .al <gII ab "aurleclhou ier de draad te lennen, m..,.r hi] weet Dlpt waar
doet aantoek om e~u ~etJI\ RJlnde len zal zIJd' om Toen hij Cr~nJé water oyer bet hoofd
aanzo.,k aangeuome I'" ,rw' Uet Ilitwouni gOOide was deze ongeveer anderhalve o~ twee
IS. neeo I De Stichters, behonden Zich Iet voet van de draád HIJ lag op ZIJU r<jchter-
recht voor ong. well.chlc ."nw"ken te Wel~eren rajde, en oowoog zlcb DIet nadat hij VleI, voor
(3) Zal een ..nndeel ':touder h~t recht hebt eu ZOOver hi1weet

zune aandeelon over te m~ken aan wien bU wil' Door prokurenr BUlSRiruI -Getwge ZlIIg met
He~ antwoordt hierop .. ook neen' All rr.cm dat de kleeren van Cronjé III de draad !!éhaa.kt
later aaodeden Wil overrn ..ken &an euu andef war<'n HIJ IS willer dat Cronjé niet cllCbter
zal meo daartoe de goedkeUflll1{ van de dtrectle dan h eo voot biJ de draad was Het 18 mog'-
moeten bebben Dit w ,rJt lo!~daan om te v~r ltJk dat zIJn Jat; ~ebreld "as maar biJ za!!:
hinderen dat de aandeeien In de h~Ddcn van het Diet Er waren me .. r I)l"nschen daatr ach
ongewenschte p<lrsonen zullen oveqpan W .. n~ ter ~Mauge Cronjé lag met zIJn gelw.t naar
veronde",tel dat het deo aandeelh )ud~r. toe de .ehildwacbt
gelaten wordt hunoe aandeeIen hnks en rechts Door den magL<traat -op bet oogenblik dat
te verkoopeo daa kan de koopman of hrma. als de schildwacht hem toerl8p WIlS )< etre1ta on
ID No 2 ~,'noemd al de a Inde~len ot de geveer 15 pas van hem
meerdecbeld daarvan opkoopen waardoor bij GetUlge Ferrerra werd daarna DOg eellj! ,"oor
dan de overwegond" .teID krlJ>(t en gevolg"IUk geroepen HIJ £ag Theron naar Cron» toe-
met dil zaak zal kunn"n doea naar het goed gaan Daarna gmg O'Reilly naar <)'olliJé toe
dunken Zlln! harteo Hier IS du. een aod ..r om hNIl wa~r te geven O'Reilly ri~p tot
velhgheld,.klep om te voorkomen dat de zaak 10 dl'n schildwacht met te sehleten, en daarop
ongewenschte banden zal v..lIen zei de schildwacht hem Wejl; te gaan of III] zou

(4) Hoe eo wanoeer moelen de I:l(hleelen be heD! ook scbleten Geturge meent da.t de
!.KaId wodeu? Men bOltaalL bIJ de eer.te oproe 8childwacht Eel burger of ' fool" PrecIes weet
plOg d" helfl van het bedrag opgenomen Dat hIJ dat met meer
W11zeggen, op elk aandeel betuit mdn lOw Het PrIvate George Newey, van het 2de "ar-
proHpeo us hefllalt dat de eerst~ oproJplOg kan ,nek regunent, WlI8 op het OOf(enblik ill de
I{edaan worden oone maand na toekenmng Men wacbttent HIJ" a& hiet op wacht De
k\1DdUll ver",~chten dat men tltlt eefllte paaIe tent IS JUISt bwten het kamp, tegenov~r den
ment zal moeten betalen ID bet soute gedeelte Ingang naar de "track" HIJ hoorde 'l8Chot
VAn de volgende maaud vuren, en de waoh~ kwam naar bwlien, en de

(5) Indien bet dIVIdend betaald "ordt zal bet geturge met een uder werd naar binn n f.\&-
betaald wo.rden op bet opbetaald kapitaal of op vO<'rd Ms.r de plek WBAr de getrolfe~ lag
bet bedrag der aandeelen? Zonal8 10 elke D&e lag ter recbtél'luJde va.n het aehild,.!lCht-
maat8cb ..PPU, zal diVidend betaald "AordeD, bil bulS, met 1l1Jn p;ezlcht naar de schildwacJrt, en
de afkondigIng daarvan, op h~t bedrag der alln zoo "lalt moge.liJk tegen de draad ZIJlIi rech-
deelen. en Olet op het opbetaald kapltas.l Ze~ ter broe~IJP WII8 o~eecheurd Gietwge
een dUldeDd van 10 per cent wordt verklaard maakte "IJn ~n~~ los van het 8~elilraad
daD ontvangt een 9.Ilndeelh)uder dIe r) aandee IIIaJOO!" Elliot w8llïdaar toen ook HiiJ was
len heeft lOs Docb zooals men bIJ een "eIDIg daar op betzelfde oogenblik Er waren geen
nadenken zal zien komt het op een en hetzelfde andere soldaten daar vóór hem
ueer ot het dlYldend uetaald wordt op het op Door prokureur BUIb8Iné -Getuige '&3 III
betaald kapitaal dan of het betaald wordt op Srmonsstad "acht geweest biJ het gevtngen-
het bedng der aandeeien klUllp toon een a.a.nW VIID hen onl:8napt"l

(G) Zal men ook op an Je re dv'pen en plut Sergea.nt Miobael Mnrray, van 't 2de War-
sen takken van de beug held WIllen Optil htflll' Wick regtment, W811 I!Iergeant van de w.eht 9p
Deze "mag kuonen Wil nlet besh.t beantwoor dIen avond Te Vijf UUT plaatste hIJ pr1Vate
den Er aun .,erschillende aanzoeken ontvan John Hoare op wacht no 5 De mll/ll was
geo om ook op andere plaatl!6n takken te sUch volkomen nuchter GetUige gaf bem de ge-
ten. en de geedt der·vergaden[J!J wu ook ten wone IDStznctAes, om scherp mt te ZIen pi eEln
gunate el" vau H~I zal ecbter uatuarlu~ er der gevangeneo trachtte te ootllnappen' hem
veel vaa afbaoilen hoeveel onderateumng men eerst te waarsohtlw'eo, en als hij voort~ng ID
van andere dlS~nk,eu krUgt Het 18 b85t moge die handeling op hem te- 8Chieten IjIJ zei
Iqk dat Eulks >:edaan ul kunnen,worden Doch hem ook ala 'bij l.naand bmnen de 'I dead-
dit II eene zaak dIe op de vergadenng no line" mag of bezip; met de draden, hem te
18den dezer beshst ui moeten wordeo ~u_ Ml ala hIJ yoo~g op bem te

Wu mEeoen dat deze IDhchtlDgen voldoeD je YlU'Iln ---&' de 'reJTo!ging o'l!~legde
uilen zuo Er" dus nog tud om aandeeien gedrukte waren dezelfde. Er 18
op te nemen tot den 18den de. er. Ook kuunen leder .Cl.... illOlIC'nlr
penonen, dU! reeda aandeeien genomen bebben,
nog meer nemen wdleo zll WIJlen, eo dit 111 reeds
10 vele ge-Yallen gedaan Wu berhalen bet
ecbter dat~eo, om teleurjte.hng te voorkomen,
n'et mqet uttatellen de ovenge aandeeien op te
nemen Wu heb"en "eln,'men dat er addert
Zaterdag ree<L5een goed aantal der ovenIle ....D-
doelen opgenomeJI la

He' 18bemoadigend te uen met "elk· ...·"-.-rr- ..
dnft de aaak ontt'&llgen werd, en aan het "el
sl ..gen daarvan bestaat et' nu goon tWIlNI meer
Wu beboeven Ileen "oord meer tot aaaioechglDl
til &8I,on -Midl A/r.kaancUr

EE8 EN A~OLR V~N ~r H&LENA

BII)ken8 een pflvaat ach'[Jven van een dor
krUIJS,,,vaagelien van "t H,,'ena, 0 I~ wel" li
lel,d ter rnl ..~e gegeveIl, "ordt m~ldlng I;e,
ma'lkt vaa de aank YI1\Ktvali de 01< IIW I b_o
dlOg gevangenen che ruot de [,ake Lrl" 'waren
overgebracht fIl~ .,brill, dat de t,(eva~geneD
van Boshof den 27.t"n AJfnI nog IU de plbnJ"
TOI d hep<lD wllartQ ZIJ ie r 5ien '(evaugen waren
genomen lJoda' '1U I"et '*1 te frlsch roke, 011
lcisten met "n.lel}. oed "ID hea >an eeDl;e v"r
.(hoon ng te vOOf1Zlenwaren n'g ID Jamt!t.own
en werden nl9t opgebrach' Dit ,:ebrek &aDj trans
:port Er 8chllnt et:n ~zwllAr In ..., ,olden
gevouden de Ilevao';lneh le 'I0brulken ~m h t
goed op te balen Wanneer IIIIet< III otde zal
komen valt Old te .tlg~en tl I wtu'schljn oot
1Itaat er gemopper.

Wat voor KOljltOlgell ell I tAl;enul lO ge
weest, I" dat d'l bankaotu "I de ~t.nd lrl
Bank op St Hel~na met gllugb:l.lr blekqn AI.
.~ ze kWlJt r.k 11 r.ll h~t • ko <D t verlt~, llJfl,
en toch zou heL ge.c1 l er t pas k ,m~H w..nt het
raIltsoen Il! met ~l)0 rUim dat het e I k~IH81{e
~angene kan ,olooen die d"n g~he"lcn dag In
de open lucht I'

~lettegeDstaall r 1" t gebrek uu traiisport
middelen komeo de '!lI'UW aangekolDeu ~aYan
glloerf allen In ltd k HDp d, Albertuu puder
YOlld ook om de&~lfde rtldcn vee ol 'elt, Het
il"egeude er den gehecle I dag en !llid "'''1 klets
~at

De Cradock HandelsmutschapplJ (Be-
perkt. )

Zaterdag nont! Il werd te Cradock eene
vergadenng geh( ude" van d" "tlebters <lUl bo
ven~enoemd~ Ula~tschappu Het lo )malm.te
doel wa.. te zien boe' "d aandeel'll opg<,nOI1l""
tVar~n en te b, 811llten of ru,1l ou "vergaan tot
de ti Jtatle van de maatschapPIl Blit Opl cmen
der aan i. d"ll wa" bf'pul i zeer btmooolgHnd
UI' leDl~" Jil ze J,n I a wa..' titi gt!J~~le kapl
taal opgeaOmetl en het bleek dUld"ltJk dat de
zaak met. groote geestdrift on\fangell en alge
meen ondel'llt.eoad werd Er I werd daD ook
dadeliJk en algeml1tln belloten tot de flotalle-
het 0) Tlebten-fan de maat~bapplJ 0 <pr te
~aall Verder werd be810te" ..~oe "lg, mee"e ,
vergader! n!,( van aandeelboud"lI1I te bouden aan I
b~t 1f"'!.iJ. IIrd, r lI..anloor op Vrijdag avond dtn
lI~den 'iel, te beginnen Q n ti uur Het uur IS
wat HoeI{ doch daar er zooveel bez:gheld zal
wezen kan men tllet Iller b~~lDuen Het werk I
vau die verga,lerr 19 zal v<x>rsl wezeu dtrektt'u
ren te kuupu utj a!\i.tu Vali uHfd"nkow,.,t leovtr

;NlliCWE lUlliK, KAAPSTAD

\o,t,lJkm \lUl vergadermg, geHouden op i!:l
Mei, 1000 f'

A~wlWg -Twaalf Jeden
Ve Vjpe-prosldellt m den voorutter.>wel
ZooalA g.... oonhJk .. erdeu d.. V6rf1ch~

met ~Illleu geopend, wa.a.rna de notW611 r
• orrg!>: verg....ermg gelezen en, na eenl&e

:~ ";':;;2;:_;;;~e:
mr.,r~te IItukkeu, oo..taande wt a.rtlk ,
!!.edlcb.~, correspondentle en grapprge ft -
Jeti dQór uu' 10000 rugewnden, verscll_ f
D.... de titlCretans het OUI1logeliJk gevondfll

had wb~ngen t.. maken voor toeoe vo<t-
le:t.ln!J ilIlJ dtJZe gelegenbeld, als naar gewoolltil,
"erd [bo....Jot.en, op \Dorstel der bearell W:
IJretoH~M 'IW Schoor de .ergadenng Je
v .. rdagil~ --~ I

Me~ dankzeggmg dooQden beer Il. F86nst*a
brmgeQ Qe leden wteeD

A H'LOUW,
• Secret&ns. I

~ l:l~ - lederen Dinsdag avond vmden <lie
\ erga.di>li11&en dezer vereenIgmg plaats III 4e
\\ Ich~, te ï :JU ur\) ALle Jongelingen zIJn
harte~k welkomt _

JiRASEIl.BURG

De i"ewone maandeliJksche vergadenng van
de C J V , te }'ruserburg, gehouden op Zater-
dag, il MeI, 1900

it>gIJlIWoordlg - V1ce-voorZitter, I16cretarj.~
"n 22 lilden

\ erp4enng geopend met gezang en gebed
door Jtln voorutter

;\ otlllap. van de Jongste vergadenng gelezellt
goeqgéJtQurd en ge~end

De tecretans gaf konIll8 dat bij met de vol-
gende vergadering z,,1 vOOrstelleD dat mQt
elke vergadenng Dell van de bMreo ledeD biJ
de delJr zal bliJTeU om te zien WIe van het
public" !IIleh wet beboorlijk gedr-"Seo, eD de
verga4enugen zoo ontlltlchtehJk maken, en
de WlJP,ell van dezulke opschrIJven, en heD dan
nlet V'IIrdere toegang wt de vergade.nngen te
geven.
_ ne beer J an ~ rgrull werd a1& lid '"lID dere
vor..eruglIlg voorgesteld door den hoor A
:'\Igrllll, -en ge66Condt.-erd door den heer G
Uline.

Aanigépomen
Het werk van den avond was als volgt -
I -Le.lDg, door den hoor .Iac Ohner, go-

tlt..ld "Geplaatst op den berg EbtU Jl (nuCI,
de heer J Haman ('II A ]'i Ignn1

2 -Recitatie, Mejuffrouw L le ROOx (af-
" ..:tIg)

:3 -Op;to.l, de heer Jac Manus "ChrIStu,
laat.qte reIs Wlar l ..ru7.alem" Cntlcl, de b h
~I Stoffberg UI I d V Marah
4 -Lied, _M"Juffrou .. E Lmdeuberg "Holy

City"
ó -J>OOat Wat a moor onze ondersteurung

waardig, de Kerk» of de ';r,,,ndmg"? ope-
naar, de hoor A l' Igrlnl ~ Kerk", tegen-
stander, de heer J G Linden berg, "Zen-
ding "

De tflgerulander won bet met acht stem-
mpn
ti ~I"ocl, Mej B le Roex, ml~r door af-

wemgheid"'\an mej T le Roex bleef dit hed
op<ln :voor de volgende vergadenng

7 -ReCitatie, de heer S S Roos (vertrok-
kPlI) De heer M Stoffberg neemt dit werk
• oor de volgende ver;z:adenng

Do volg<'nrl<' vergadNlllg w"rd I..paald op
ZaterdRg, 2 Jum, WOO, om 7 uur, ID de bof-
zaal
H"t w"rk te zIJn als volgt ---(I) le,un!1;, m!'J

,I ~an dpnI Merwe (Z) rpCitatlP, nleJ L I
RO<'x, (3) opstel, de heer C !\ugu.tiJn (4)
hPd mej B eu L leeRnex, (5) 1C2JID!l m"l
D le Roer., (fil reCItata , de heer A ~Ignru
(7) hed, mOJ E Llnd(,llberg

0.. voorzItter merkt~ aan dat rle
r~..J~ ~IJIl aangekomen en met de
vergadenng aa.u de leden zollen
gedoold of JU den tllsschentl)d Ook werd ..n
de .·nk..le leden die hunne wb'ICrlptJe voor dit
Jaar hog met h. bb.cn betaald h..nnnerd "alk,
te doen

Oe hper' .lac OliVier Moot met gt:"'ed en
Ps 1~(J 1 werd gewugen

J. M SMIT, Jr,
Seere tallJ!

ONDER DE K3IJGSWET.
Lady Grey, 7 Mei, 1900

Aan den Ed,teur
Ml(Jnheer, - In ~ovemb<.>r, 1899, toen de

\ riJ Itaatsche burgers hier kwamen IS een kaf·
fer, )he biJ mIJ 10 dienst was, weggeloopen
DlUlrl kafferlsud uadat de bnrgers teru~rok-
ken kwam hiJ zIJn g(>ld balen, en daar bij lOOt
zes maanden verhuurd "as, en nog geen .. jf
m8a4den gediend had, ge, oelde ik miJ wet vel'
plicb~ hem te betalen voor bl) den andereD
tiJd IDdlende De kaffer wIde puJ dat 11iJ
naar den magl,traat zou gaan, maar daar ik
gewoon was dat ona hof zaken "",cntvaardlg
wtwees, heb ik ml) er wet aan g,3IIt00rd Tot
mlJDe verba1:lng ontving Ik eerst _ aanschrlJ<
VlU~ <lp toen een dagvaardmg, en d3arm
wer~ g'lineld dat als Ik getuigen hjld. ilr; die kon
o"r~pén Wel ik dacht dat Ik mlJn verkla-
nog zou kunnen gevea, maar ~1I1 ik .,OO~
het kwam werd ik nle~ teIL' tOPgclatcui

wt T'erdediging tA &ef'-' ~ d.
getwgeD W~ toege~

verklaliDgeull te geftJL Dr ..., cl-
lOs maaIUI ..... ,... ft ~

ik 1211. 6CI. bet..Ma. N.
WiUea "etea WatI ..

beer 8QIomon g~lut rug te aeggeD dAt ('f

1K1IiI:eiI.&I1Dll gt!im W1Iarb~ld "erY.' la ID een'l
omtreat bet _tau "an sulk een kaas·

of omtreat het m.k~n of ~a YaD

eeDe JIOIHlI De aautlJilng door de SOfItA
Africa,,- lU1Jittii. gemaakt II I!.,bllel en al jCeb..
eeerd op een~g Inaderar.htl" ..... mCf:IDogen
_Igo maandeD leden I , het (",bh"k pm ..akt.
door een Bo d "U lid parl ..uient, die deor
nl£lD..nd die hoorde alt erDSh" bMc-llOllwd
werdef1 __nlf. Diet door dea m&gletraal die on
denoek deed n....r de f".teD

Ik b&b hiel bO ~" yoegoll jat Zune Exc"lIeo~lo
de (H,uv"rnenr, die wet alle omstandtghlMleo
bekead lf, geen WUrdd hecht .... n bet ,"oorge
YalIene

Ik heb ,r,z I
~ed! dwiJr

J G&AHAM,

Weg m-t

A4" dew Bdste.r.
MlJnheer,-1k Zie

dat 't boogereohtsh
Buchenan, Maasdorp nil Solomon, de kriJg&
wet m de grensdilit der KoloDIe "orecht
vaardlgd heeft, en h t SChlJDt, dat hun voor
naamste redeo ~oor e rechtvaardigmg .;& de
noodzakelijkheId van Euik een wet bp ",ulk
&ell"tljd Met aU" bmdenheid, ecbter, zou
ik graag willen wage waar komt die nood-
zdelijkbeld van pa.? Ik wiJ Ill8t ze.ggell, d.lt
de militaJ.ren geen r bt moeteo hebben om
vermoedeli;ke rebelI te vangen, maar nw-
waar h8hlx>n ZIJ het recht verkNgen om de
Jurisdipbe van een h over die per.ollen te
b_fejlen P In mlJIl eenvoudige OplUll', 'or-
dert de' noodzakellJkl mets meer dan ,lat
beweerde opstande ef door de milita.lTen
gevangen geDDmen oroen, OIl direkt naar
het DJ1JI.stebeVoogde Emineele hof des land:.
worde~ gezonden om daar op de e~l".b1.eg~
so~ gelegenheid v hoord te .. orden Wt.t
kan d~ krlJ~smaclrt lilden door aldus te han-
delen? Nlebo Ent~ dt-n anderen leant,
wu<len: de bescbuld~1l m dat geval geer:
rede~ hebben om to Waigen, J...a.r ze dan ver
hoora zouden word~ door een onpartlJdig,
k¥ll bezadigd bof, lie voegzaamheid en wet-
tig 4 VIID MellB 811;tDenstelJing met to. be-
tw n IS, en de ledên waanan recht~eleerd

z~ met zeggen dat een kriJg8raad moed-
wtllrg wederrechterh~ te .-erll zou ga&D, en
onredolijke straffen B4I-Di de schuldig hevoude-
Il8n wepassen, DllI&l' het spreekt toch an
zelf, dat zulk een raaá, Ult den aard der
~tandigheden, on\"enllljdeliJk meet' of llUD
vooroordeel tegen del beschoId rgd ..n zou
koesteren en dat dezetl-rwegell8 des roads J.!:""
bru aan recht&geleerdbtlld-w \&Tl'chlJnllJk ruet
III aUe opzichten de xepht.m zouden kuntNtI
gellleten, welke verze,etd Zlln ID PeIl gew ().)n
behoorlijk 8&Jl1eng86~4 knmlOeel hof des
lands Dat d ....e Vlee$ g"Wond lS, l' mt"erma
len 10 dev.e Kolome ()nltUJgR geblekl'll1 Een
offiCier mag knap zIJn op h"t ~,"eld, an hIJ
lJlag ook heelwat wereld'k:ooms bezitten, maar
welke ftChtsgeleerdheid heeft hiJ P

HoogT'erraad wordt beschouwd als "en <lH
Ilmstljl;ste misdaden -Het volgt dua, da.t het
verhoor m' zuljt eene zaak allerrumwkeurll;st
zIJn ¥loet Zelfs hf.'t leven "I'a,u Iemand, die
oow.r dIe lI1Ï8dHad beschnldlgd alaat, hallj:;t
van h~t verhool- al HO<' noodr:akell1k IS het
du!., dat het hof ooOOvooroordeelt.l ZIJ en da'
de vernclttingeo enD tU de regelen der jJrak
tiJk volgen I KaD iemand, die.de recht~n DIe,
bestndeerd heeft, en die van de praktIjk er-
VRD weinig of mets weet, verwacht WOrdPJl
degelijk te werk te gaan, zolfs al! handelde
biJ cotl-'lClenheus P Is het dan eon wonder, dat
e<r zoovele kreten 0Jlgegl1&ll ZIJn tegoo d"
knJg>!wet P Ik ft ~t spreken van wa' pr-
ln Ahwal Noord oDder maJOOt' Crewe en zekore
JohaBlll~sburg ex hentormers gebeurd IS, eu
welhcht nog gebeurt Uwe lezers zIJn m\!t
de hooidIOIteD reeds bf,kend Maar ik wij PPI
"ragen IS het met een scha tide voor 0117""
Kolome, dat ,"olie recht ill de handen \' lf

y.ulke lieden wordt I!;e@;evf'nom maar te ar.
teeren Wie ZIJ Willen P

?tIaar d" ~te ~ lS heeft <lP militlllre
macht een1@: recht om maar de knJ~,we' t.
vprklaren waar het hav goeddunkt ~ Lateu
OIUO wetboeken hf't to<- P GIJ kunt zoekeu
miJnheer, waai! gJJ "lIt, maar het rPCht oru r}"
krlJ~s~t In dit. land te verklaren zult Ill.
nerg",," daar Vlnden Nog mmder I' lie C, ,

voorrecht, dat gfllwettigd wordt floor de w( t
ten va.n Engela.nd Want hoor een., waL Ik
groote rechtsgoh'AI'de profe660r DICey, op dat
pu ut iJ~t 10 EIJn "Lal' of the Coru.(,'u
hon _

.. Dfj krlJg.wet (' Martra.l Law'), III den 1111'"
ten Zin de~ term&, w¥,nn het beduidt de 0l'
~chort~ng der gewone wet en het tijdelijk o!

gearen van een land of gedeelteIl ervan ,lour
mihtnire hoven, IS oDbekend aao .d" wet" n
van Engeland"

Oe zaak kan DIet dUldehJk"r !:IJn Prof
Dicey toont verder, III zIJn b.,..k aao, da' <I,
militmren wel de DlJICht hebben om &ulllffen
toe te p68sen op de leden van bet Brit·, he
le~,", dIe ZICh al. BUUr., misdra~. ulJUlr ?A.>

hebben geen g~ o\' ..r dEI ge\>oue bll!)!;p"
H IJ roemt erop dat, terwijl m Frant.nJlt oe
met-mlntlllre bUTjI;ers onder reken' om8t&nd~
heden onderhoong m()jl:en I<IJD aan de k(lJ~s
wet, 1!U~ onmogeliJk 1< onder de ~n'~lle
wet, w~r de vJ'l1held des pel"lil>on, ge-
waarbol'(!:d wordt ~

WIJ ZUlU dos, dat dl' milit-au-e overheid
geel182am de wet van EngeLmd gevol~d het-ft
ID dit land. toen Z(I ganscbe dlstnktpll onJer
de zoogenaamde krIJgswet plaatate, eu e a
Crewe en CO de vnJl! teUSl;e1s gaf tec;ell nun
politieke tegenstanden. \\ Rt ,,"ordt van de
'Il\ aarhorg der Vl'IJhetds cl..,; persooru.?

En welke beperlcing I" er tot de IDilJt.lIre
macht wat de krl]g$wet aangaat? h ZIJ
gerechtigd om die krijgswet t.e verklarf'Li upt
waar 't haar goeddun)t-t? Al. er morgen ~
proclamatie wtgevaardtgd wordt, dO' g~he'le
Kaapkolome oDder de kri}gswe~ plaats"l1de,
zal ons hooggerechtshof I'lIch geroob.gd !!~
,'oel"n om die procLunahe te verllletl!'Pl1'
Ik \ rees DIet Zie du'-, wat het geva'<r I'

Een andere vraag !ti .. at IS de bepe~
tot dl'n dnur der proclaInaue P De R.epuoli
kemen zIJn Ult onze gremdlstrikten ~t'aok-
keil, en aUe gevaar, van wege de kolonuu"
Afrikaanders aldaar, IJl verdwenen, eD t",h
bliJft de krijgswet ill vollen zwang M~l't
het aan de militaire overheid gelaten wurd"l1
hoe lang dit duren moet? Heeft ow. hoog-
Jl:erechtllbof dan aUe macht van waarde ill dil'
dIstrik ten opgegt>, en P Het hjkt werkluJk
daarnaar

GIJ fJet dOB, mIjnheer dat de staat \!lll

zaken a]lerbet:r6urenswaa.rdig 18, en dat de zaak
hoe eerder hoe beter aangepakt moet worden
Ons parlem meeDt bmnenkort blJeeutekomen

hoop, dat <Je beroerde knJg»wet-kwe'he
eent van al op tapijt zal gehl'lloCht WOniCI

en dat onze vertegenwoordl{l;er.. geen JoekJt'
-zullen bIDdeD o,"er wat er te klagen valt
Het zal dan ook de plicbt ZIJn ... .0 OU7.e r,¥"
nng mchtdadeblk te toonen, dRt ZJJ wel not!
tie Ileemt van de llti!nl d~ volk., welke ZIJ
te beschermen heeft

Uw dierultw dteDa&T,
VEROl\'TWAAROlGD • Me<

BRtTSCHE V'ERLIEZEN
'--1---

Z4CHTJ1D8 OTli. D&,r."m,_u-
ooIler, die ook ain,.. UIt paarl op-

'roor De KvlPtaicl beo(l IACb delerfUk DUI-
door te iegpn ~l ~t l~lieIIof lO I

h.dt ~, omdiat hui op 4.. )QIh(8te
ut-liAr b..alote~ bad, da~all" tkD' ~
naall Jdage te Ha ure lIl()8 geaIo'-l word ....
en oar ~"ii ldAIIl te Bq" ltiu 0 L dU
droDkeD p a....rdoee yere erd 18 e4 ye,!davt
bed "Ot> )et da Il 18drop.__'
&&k.tIn 900r h~t bof waren Het r~ater 'rUl

he, hof tooa' .lecbtA ."yell ~eD aan. Van......
du d .. aodere lt? Poei! aarom het publiek
dan aDO mialeldt door IICIli! e voorate11ingell "
Qlakeo

VBItT_'OING III ~T VEllVOEIt
a.,duld le .ne de. Al~ er 001.' _ tijd

la ,,~ de alpude apreuk. Immer "oor dea
g_t wordt geroeP'l4 datr l. be$ de dqen die
,Wil thana doo~maltea OCldgebrokeD duun CH
"ertragtIlg" y&n Yenoer onr oou IpOOrwegeD
"OOft eli ala de be~Ddln!l da" na. Janee d.raW.C
oDdel}j1é ~.-rt. clan la er.eel ""D _k Nu)&,
~t d_ Id;ene, " ..t mon gn dan? Gij bD'
ImlQ..r. vaa dIJ l'8fetlnog oo~ue eiIObeD ')
~eel goed en "'~, maar men ~eeft g__ eod op
~e (lu~""lJzat iT&D de volle IbNcedlDl. la hjjeeD handelaar dan heeft hill !,11ea ~Iul: 'rUl
4e baud g_t, JIU ka" h1l w41hcht dill :trodQk&
~1I~t Wfler lt1 hu,tell k "'lenl de markt ta nit-
.erlwch, eD be yerh .. t vQOr I.de t.oeko_t aUD
khelll, olIe mOl' g•• rne met .. mand weer baa·
d.lt lile niet bil le\"erell Om .obta "D
3enl le "oem~1D 01t de vrl1!l. "- COOIl(Df'ert
nn ISIr Lowry'a P_ naar 8 tt. Ladl. Ore,
t>rug ,tatte, tll&t!Chen 1 Mll/lrt en 7 Aptli, 19OU,
177 ukken rad hu er, d ... tyatr _!:J1I oMi IIllndftf
dan .9 lIOolk, ,,~rte4enwoordl,ende Mn waarde
nr Ov~'f dOl £bO, "" die )tl..,htea "ordea
gedurig vernomen WIJ ",hrou" ..n d ..l eell
OUZ6r "ertegeq"oortll~"1'11 met .le aanatallnde I
lIttIn" vali " ;parlemen~ tltlU yollo:dil(" DPlIMf
aal elaChen "all alle proJnicten ..I. aDcléra- I
'lDII, die sedert de laal81e It m....nd ... _k ,e-
rukt Jlln, eo b"t Mdrag betaald ..la OOIDpeD'
.. tIe voor &ood ..m~ ",rmlete goederen

111£11 VILU.O

w..t IS toch géworden.,..n ·conderloe.d.tlaatd
l1ehou<len "erd o~er de 'twee tremeD dIAl te
Muld ..ravlel JClnctle telen elkaar unlr.tpen,
waardoor e"n enorme IICbade "erd berokkelld
aan de reed. led1fe koloaWe echatkiai l' Op
Wlenl echoudert roat de blaam 1

Mea &eide dell"lr:l. dat de druver 9aD de
lokomotief op .un poet, vut uabep omda' bO
onafgebroken toor dne dag"n ea a81 oacht.en
KOllder bil '88\n, bad te werken Ellervaa kan
daD ook een JUI.te llpheldenng wordea.enugd
en ook dOlwWe lchade ....uge,lCht

DB UIIU'r~8 I14ATllCIUPPIJ
Uit een vertrou"hare hfl)n hebben "'J _.

0010"11 da~ cl( nil d.., K ....pstadAcbe "UDbancie
lju.ra, t:6Ulle Qonderd ..n Itgll'<lnt stook WI1-
been opgekoohl lO-de dlstnkten , ..n Goudinl,
WOl~ter, Rollertllon eD Montagu Wil ...
loo\'en me' dat dIe firm. met den ...a. WII_'
d ... kall~ cal le ~urt vall ..n, dur de WUnoo.reu
aJd"u,nD ~r80teodeela bt.tmkken aODm de ...
qPI!' rreht" r ..,!lWe Splfltus mll..t8CbapPII

Uie JDaa'lCh~PPIl ",dlen belioorlUk g~mlD1"
Ireerd kan Diet Inden d ..n de echoo ... ymllh
t.Rn zl£b wllrpen daar zll, ala bei ware ID
ben, 18 'an .en ryke !joudmlJn die elecbtl op
')htwl .. "IUl-,,~ht docb IlIdltsn au alageIl zal dan
&cho<rt liD de ooder.teuul!l1f van "Uren 1fJJD'
boll"er te'l{eDltten r. ,.t dIt toch het wacht-
.. oord ".n el_tt;) "tlubo r .;n 'EeDdraohl
maakt maeM '

\"oaUERI~(l TEGEIl DEN ,u JE I ·lIG8&.U,D
AUe perBOllea dor ~ordenn~" b"boon tegen

clen afdeehllgllru4 v..n P4&rl1 wordoo UI een
.ertentle "erJQCht die tadat kwartaal bij "n

~etarUl m te dieDen
~~~

) 8T.lD~
I
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VOOR Derde Klas, P.
Winterhoek; N

caties vergez-eld van
ten van goed zedelijk
bekwaamheid en
landsche en Engel'sche zullen
ingewacht worden door, n o~der-
geteekende tot den 1Od~ J uni.

Applicanten moeten, behooren
tot de Xed. Geref. Ketk. Salaris
£60, waarvan £ 18 Toor logies
moeten betaald worden.i werkzaam-
heden te beginnen nu J "ni vacantie.

C. J. THt:ROX.

HOOFDOHI»aiwIJZER--jKhOODlGD.
- SALARIS _£')o)j PER JAA.R De

TEND zullen worden ont-
aan het Kantoor van
ren Auditeur-Generaal

I::! uur 's middag:J
G, dm ;21st-en M~J,
levering te Kaapstad
reikelen. benoodigd

voor den di vs n de; Regeerings
Departementen behalve het Spoor
weg Departem ,voor het tijd.-
perk lx-ginnende en eersten Juli,
1~IOli, en eind' nde den 30sten
Juni j~)OI.

Voor verdere b
'men dl' ad vertent
A pril 1!lOO, gep

,- "GouverDement3
, OnderJijzeres 'B~noodig~(Ass~stellt) -klen, Ssten, 11 den, e

1900.
Tendervormen verk

het kantoor van den
meester, Caledon Plein .

C. W. T. DU
Voor den Hoofd I

DE ondf'r.g'e!c'.:kt'nde 1\':lar~chuwt. aan
. hierrucde dut elle zouder

aanzien dt''; pt'r3()1)1':",: ge\'o;1(1en
wor-len-Ie oversclirijdcndc up tnijnc jo.

plaatsen : Sdll'lk van Rondom en \'\TEGGELOOPEN
Welbedacht. hetz ij doo,!' t . jagt-n, lY •
met of zonder lJOoJ,:n, (if op .""'nigt'
anderen wijze oV'l'r~l'hrijdc:[!d(" door
hem op de strengste \yjjl.'J y,)!gell.'

wet zal \'l'ryolg-tl w or dvu.

8taclJountoor, ~!(>ileno.
'ti Aprrl. 1,·."

MIDDELBCHG ·l!l'3LlEiE SCHI)OL.

A PPLICATIK::-i voer d~ze bet rekkiug
.i~ wor-den h ierrn .. .ttj gevr.i3.lld ~U

moe: en insluiten 9('O,.r,. ri. ", rd-: "r:.,·i"·dt,,,
van eertiticat~O b,,\vtz.,ntl e I>ekwaamheid
om onderwijs !~ ~':",'n iJl /I"/(ilI"/.,·/"
R"f}"L$d eo Sfll/Mu.,'k Applicauten
moeten leden lijn, van 1'.. 1'... Prot ,.,.ra nt sche
Kerk en ook ten cer t iricaa ; ver t 00 lH u,
van onderv iadi ng III het OnJ"rw:jlec.
Salaris £'30pt'l"H![:um."Wt'~k k b"l:iuL':'''
na de "Inter "aea-Grit', na;n, "p 13
Juni e.k. .\ppl(t'a,i~,; mf){'(O:1 on"l.>rge-
teekende bereikeu 'I'"ór Z~.enl;Lg ~ .Ju ni.

STEPIIA.~C::; POSTlfA v. d.m.

Middelburg. K. K,
9 Mei. 1~,I(),

DadeNIJzeres Blnoodlgd.
APPU(·!TIK:-:. 'I'"rgu."Jd un g":ui~-

scbrifteu, zu ll-n d"cr den «t.drr-
j;!eteek e nde PHt va n~..u \\'(;"l"[1 t,)~ ,1.. 0
bit' Juni aanst , 'u)r Je h•.'lr~kking van
Assisten; Ond ..r .. ;~"r\l'!) in ho: Ib~t'[;okn
:-:eminaeie. 1'.L..'lr:.·r"l:en e-éll !,"dla.r" \';10
!:;o per jaar m ... vrje kost i e n inwor inz.

Verei schu n "I~tht'rnalicj;. Hio:h :,(;hool
Standards B. Cl' . Sc ience (lJ'llt"'lJ;;) anI
Drawing,

'Yerk~lamh""It"'l k wcrd-:n aar .v aard
na de Juni '-:leao,i"

Paarl, 10 :\ki. 1~:,,11

~. p,; \ 0',
J~",. :'t~r ...tar::l.

--- ---_.~

APPLIKATlES
""{:rERGEZELD m et Gell{ig,;cbrif:",n
V zullen (.nt~aD~:J wor.1en -'!o',r den

onderyeteekfll Ie DH't l",t.. r dan .Ien .' l ste n
Mei, 190), voor d .. h-tn-kku\;.( van e-nder-
wijlMr of ouderwij zeres van ,r" :; 1" k l.. s
Gonvernrr-e n.s :'<:h').Jl tt: :;;."",)1':0.: ,;!;. I ';':.
Carnarvon.

Salari" £i.~I_t •.Er j sar ' u ,~j :()'2'~1F.
\\'erkz..Wllllu.:.!-" 't' l>-l:'l"D"U u.i •.!._. JOLI

nkactip. - ~
i Applikant UlG<t .iI WilX ~ 'an .l-.
lIolla.n~!;,eJi,.:"dl)r:u"" r'Jd r.:trk,.. y Adres,

'\/'/ Il .1 .. r'E WIT.
,'\ ' ,./ \ l'i~';lL' 1.:<"1<:",
V . l~:l~LJ.rvcn.

Cnna.rn~.
..-\pnl. 1:'· ,

"

WAARSCHUWING.

-Á. 13. KP.IGC.
,'. Schrik van Rondom,

Di-t, Piqu-t berg,
S Mei, J ~IO;'.

DE

'ZnidAfrikaansche Onderlinge
Levensverzekering J£aa.tschappij.
'C.'en:achti;i!.,i [,ij P~iIlt.':n(_·:;:s \r ~~,1"\.".'

('_;ec:.'_..tvJ<i \n" l..~:.'l'l r;.· (_ft;d-rl: ,/" .t',a.
, r"...t.~ JI'la 'V:~ 'pr" r';',:' 1\ IIp

ti, fJ .> ,.,' IJ. ''1' J:
Hoofdiutoolt: DuUJ.g ~trut. hap~(a

I

OIJ/uopendt Fondsen - £2.228.710..1
" .A:k-n b~~'''9d ". Z:n' ..i Ll.fr'i.cda'",v;'~

.'''ct,nl, i:·')\.

J IIlrl•.éschI Premies " ~241.804:
],,;.,...........i Interest _,: ~110,551.

SPLCL-\U; t.llj}~:;:l'£L\l'I'J::~
AB&-,!XT~ :"&Cl,:rrrlT

VR' J Dnll v ,\:-; .\ LLE t-;r.,,'t ."IU"G r:'i
GlIOUl!> HOSt-,:;" lt.LlE:;" ViilE JH!{

YR'lWS REf.\Li'i,; \..~" \'J:tlJth:I"r;"S
RI:Gt:L..\TlK"; \- .. R S::::_ ';p·:IHXRI.'<j

le nUl \·!:R:lL!J'· [S "UZf.S.
ALLE Vi'OI>Dn;u:" :~';:i',)' 'RLS '!J.;I'. Dl:

l.LDr.:",
GEll,\TitiU l'ln;~n;:'\

CoKES' rE~':;" ,SUl!.:,; .! \S~i'r:;. u: r.:U a:.
BEl:::>.

rrs.scaESTlJ:"SC!H: !!<)SL"~ t),' y, :WK·
RI'iG

LIBliR1LE \V,u,R.u;.; [;IJ ,.~"n:RU\YF.

WILLLUI l[.\l~B.Hl..

TE HUUR.
~ f'O~T~GU ~O~TAtj E te
l.'~ Maitland. \\ olllng van WIJ-
len den heer L. DUE, bt'lllttende
g kamf'rs, boit.engd)()~wen, water
eDl. Voor' bij!Oooerbeden doe
a&lUOOk bij

DE ALGEMEE~E)~OEDEL
en

WEESKAMER
.A.dderlt'J t;traat, 106.

1erbJ.

aangenomen.
JOSEPH NE

Hoofd Inspecteur
Publieke

1-' .

OPLEGGING VAN: BD WEG
BILA8TING.-,- __ 8'

nD Publieke 'erken.

nderhedeu sie
gedateerd ;)(J

ceerd in de
te tt van den
l êden Mei,

Departemt'lJt vau Publieke W
Caledon F'1"in,

KaapetaJ, -; Mei, 1

'Ieesch Lev
DE aandacht van \ eboeren en

Slachters wordt g vraagd .voor
mijn kennisgeving ye hijnende in
de "Gou vernement s azette ' van
den 11den dezer, vra ende tenders
in te zenden tot I::! u r 's middags
van Dus PERI',\I" de 2~tcn !lh:l,
19'on, voor dl' leve ng van den
eersten Juli aanst., t t den :30sten
Juni, 1901, van v rsch ,:.leesch,
benoren vleesch, s cht ossen en
schapen. De voor arde~ z.ijn zoo-
dauig dat "lag-ers t' boeren die op
een afstand wonen n staat zullen
zijn mee te Jingen.

Tendervormen z. kunnen ver-
krt'~en worden op anvrage aan den
oudervet ec kende.

~ 1 'ORPEN,
Superintendent.

Tokai Bandieten tation,
Retreat.

S .Yei, 90.).-

(l ENNIS wordt hierbij gegeveu
, ingevolge Wet No. 4() nn

1889 dat oe. een vergadering TaD
den AfdeeJingsraad van Robertson.
behoorlijk bijeen geroepen en ge-
houden .den Maten dezer. een' be-
lasting 'VaD drie ach~ten.(i) vau
een penny in het pond sterling werd
opgelegd 0ll alle daarvoo~ vatbaar
eigendom ID deze afdeelmg.-een
derde van deze belasting' te WOrd~D

bestemd voor hoofdweg en twee
derdeu voor takweg doeleindene-r
en dat de genoemde belasting ver-
schuldigd en betaalbaar zal worden
aan dit kantoor op den eersten
Juli, 100(1.,

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

Secretaris.
Afd/elingdra.ad Kantoor,

Bobertson. 9 Mei, 19UO.

'Hout

YA\' de Kleirt Berg Rivier, om-
streeks der( Gdt'n A pril, 19(1(_),

een :dunkerurulne ~Ierrie, omttent
!', of ï jaren ,ouJ. Witte achter-
voct , gt'brandmerkt "P.C." of e.p.,
met t Wet' kale plekkeu op de
k niecn. Laatst gezien op de plaats
"an den beer ''''mm .

Gelie\€' kennis te ,L.r(>venbij wien
~emehl paard lll')ge aankomen,

D. J. SCHWARTZ,
Wellington.

UIT de kraal van dPD H~er G
STEIJ.N, Wijnkeldersboek,

Hiebeek's Kasteel, een rood bruin
merrie paard, onge zeer :~jaren oud,
met efft"n ,"'eelOOk,alsook een zwartr»
schimmel merrie paard, ongeveer
ti jaren oud, beide zonder halters.
DIj wien gez.egde dieren mogen
komen aanloopen, gelieve .r van
kennis te geven aan de -wneeren
J. S. ~Iarais en Co, Afslagers, of
aan dep eigenaar,

P. H. J. MARAIS,
Zanddrift.

\VEGGELOOPEN.
YA.\' de ~lalmesbury.~[oorreesburg

Spoorwez werken op den :.!9sten
Á pril t wee muilen, 1 zwarte onge-
Veer :3 jaar oud, kromme staart, en
een donker grij:"', ongeveer 3 jaat
oud, beiden met halters aan. Pas-
sende bdoonmg.

Laatst van gehoord te Klein Drie
heuvel, Berg Hivier.

DO~ALDSOX en FAWEXS,
\ Contracteors,
I Malmesbur\"_

-~~--'--~------"-----

KENNISGEVING
Aan "lit' (jron<lei~,-alllirs in J~'

Distrikt Prieska.

\
7 ERLORES van de plaats Brak.
, ix~hpoort. distrikt Prieska,

~ ~n· aantal Paarden, g,,!brandmerkt
I..F. op linkerkant tan den nek.
El'niw~ ir,formatie' omtrent zulke, ..
Paarden zal meL dank ontvangen
worden deor de onclerget~k:enden.

L. FRANK & C-o.,
Prieska, 8 April, 1900.

Privaat Logieshuis ..
'\ Tt)\) R OIlK"l.hnwde h~ren, nabij bd
\' ~laUOD.!-:; M()wbra,-. T&l(PLBSTOWJI •

TermE'tl lbtig. -

DiJisiooal Cooocil of Robertsol.
ASSESSMENT OF A ROAD

oRATE.

NOrICEis hereby given, in terms
of Act No. 4() of 1889, that

at a :Meeting of the Divisional
Council of Robertson,duly convened
and held on tbe Sth instant;' a Rate
ot Three-eighths (~) of a Penny in
the Pound sterling was 8S~

upon all Rateable Property in this
Division liable thereto, one-third of
such rate to be devoted to Main
Road, and two-thirds to Branch
Road purposes, and that the said
rate will become due and payable
at this Om. on the 1st day of
July, 1900. .

• Dy order of the.Counci',
G. W. BORCHERDS,

Secretary.
Di visional Council Office..

Robertson, 9th May, 1900.

DiYislonal Council of Robertson.
ROA D OVERSEER WANTED.

Afdeelingsraad Fmerburg.
TENDERS. De Prijzen

TENDERS zullen ingewacht wor- nA
den door den Ondergetee- VG

kende voor eene reparatic van, den,
Wegloopende van Fraserburg over:
KjipheuveLs, Ezelfontein, Honden-
fontein, Driefontein tot Bhenoster-
'dei.

Tenders moeten alternatief zijn
n.l.

1. Voor reparatie van boven-
staanden weg.

2. Voor Reparatie van dezen weg
insluitende bet maken van een
nieu we hoogte te. Hondenfontein te
worden aangewezen ~oor den Heer
F. A. Smit van Hontlenfontein.

Tenders te worden! ingediend niet
l..'lter dan 18 Mei \900.

Op LWjt.
A. Jj BOTES,

Secretaris.

7, IlAWSTAD.

Fraserburg,
19 Februari, 1900.'

KENNISGEVING.
, ,

Loop. ENDE op de plaats' Klip-
fbntein, eeine wijfjes Vagel-

struis, gebrand ,twee P'a. : De
eigenas~ wordt geroepen deselve
weg te. nemen en alle kosten te
betalen hinnen drie weken na deaen
datum .Is wanneer lij .zal Terkooht
w6t"den ,om de koeteu t3 dekkeo.

JOHNHAY.
WaOOrfurt, dist. JaD88Dvill "

3 Kei, 1900.

•
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I)p :> \1"1 "I'rd ..pnH \ t r?:()('nln~ ... ,('rl,;..l(I~-
nnI,! Z,f'hondf"11 t..,. Hlllfli-tn lorp ond. r YUOr-

!lt 'f ..r"" hap' a.J1. ri.. Kt ('f
~:r "", ppn I!Toot pn j!_,tdrtftl~ publ" ..k
np h""r Radp.ml'vpr. L ". \. h"'prak d ..1l

10.,,1,10" nw zaK..n. ''Il ""rd hartelijk t~('-

Jlllcht ~
!le. h""r HM~'TOV" ......1', • r op lt n,,'mand

"i"kom ..n kon aan J., ',., ....lOt" d .. IIJkllf'ld
"H'r do d."lpn ",n zlln pI;.:"n land. I'n dat h"t
d,· ph, ht \\';1, ',UI I'lkplI Bnt,ch ..n ond ..rrl"",n
'"'' t.· prot.·,t",·rpn <,n 7.ulk, kra",ht~lIJk ..n
,.. nhoud ..nd tf>!,':on h.,t~een m ..n he-chou ....d"
Hl. PPIl om ..r,tandlg .. ,'n on rpcl1't, aardlJ':" poil·
T i,,1e HIJ , .. d .. d.,t ,h· .Hrikaancll'r, J"r 1\:010-
lllt-' rnp.f>r mtLCht hp..bbpu dan ZIJ W'L"'tf"n, PH c1.lt

uit"rrlonlo( '"n hunn .. v ..r""Ul;.:rlp ~lll-
::"11 mpt }5"trf'leklIl~ tot d"'A'n oorlo>!. op de
fllihlll>k" OpIniO In F:l1l1:t'l.l11dontwtt"'HI vp('[
_r,")I"r zou ZIJIl <Lm diP n~u dublwJ h,.t .Uln·
T,J Eugpl ....h,·n In F:n;.:..land Spr.·ker
dil' r , .. n Ill"." ra~ JI1 dIt" ..rpldd",·1 ont
"i· "HIl op lI{ h ,Rif 'ta"ndt- als ei" c\n1..n-
k""WIl HIJ wpu>chte d"t hpt F:l1JI:plsch.. "olk
kn" ~rIJP"n d.lt (Lt c\trika.aud,·r r" ,h ><Jn
..::nlof PllfJ.....\I.. H()U8n(I ...('h-c;;.pr~kelldl f" pn mln
H"II .n<l..- h .•1, Fr .n", II of DUlt,,,h of EnJ.!:<,I"h
i' ~1.·t" \()'lr''''r-t ..n ,ooml Afnk.U1l1d,·r.
n "('boon, lU "'~LIDf'nla{t-ti"ldf" n.\.tuur \Ornlt

h.·t !'f'1I I!:"ht'<' I ." a.t lIatlOnnal ~f" OPI..n "Il

\ mp .•thw .,anJ.!:.•at H ..! 7.0U ,h·cht- 7..'er
\ PIIlI~ !lrompn om df" :\u ...tr~LlIer p('1l n.ttJorw-
I,.' t., m,u;'l'u "'l ..mand d". I><-k"nd "'RS met
.1,,, I.mdf'!!. "00..- ..1 .J, m..t ei" g"""h",d"llh ..n
h • k.lr.dct..r 'an h.. t \m ..rik"an."h" ..-olk kou

l)I.!~lll t"lJfpl hfl'ohl>e'll d.lt \rt)(~l'r uf t\tf>r
\ ,·t r tI.h' op 7.IJn bpurt ook Pl'n onafhank"ilJk
,nlk """ wonl"n HIJ Id .. ht-Pr fI.ll)l:roH')
I (loOpt.· I Il .!ploo,dr', d.llt 7..oo\{'r :\u ...trab~ a.lll-

_!lL (,root-HntLln)p dp fnntp" UHI lp'nnIJ-

I, 11 door ha.lr tu 4.mi'nk" h~u'll Nl dat
'.ltln .... r 11,t\t liOT ,nor fit .. AI1 ..tr.\.h"r.h~ onaf·
f) 1Ilkpl!Jkl1~'HI I:l'kllmi"ll \, ..." de b....., olklng pr
'Ill InT iJ.· 'n~t1dl'n Pil trouwp oono,:z:pnoott'll
71\11 }tJIIl \;.tU IHt 1.Ind \o\mraan 7P \oornam.'-
lilk 1t ••• 1r h",t'AIl t.· dankpn had
1nl! III d ..." loop df'r tltdpn tOt-\~pla.t"'·1l wordpn
nm d. pO·"'ltIP \,111 ti Il 11<1 dpr £inna h' h.-·kh"lof....
1'11 til ( IntHl •• 'I'Il.'t Il' 'Liar hOop OTl1trf'l1t
/11111 \fnkrl J H(·t Il \tlOnnlf>' bf' ...til...\ll pr 'f"(lll

" " '''n fplt I Itplllll"llIk m""",t ,h· Hrtk.,.lI1-
tir h.t~\ulklll":: 'tn on.lfhankf'lllk" ...LI.lt ,or-
mln rrfil..,(hllll 1lltt Hl dpl\ 'orm \.11\ ('fln
• Ilk. 1('>11 • I tf m IHf ,..1 ... Pf"ll ron("df"rl.tH· \,ILl
....t d. Il Hpt TIl IQ:. iJ fl£> 1 'Clt tqrl Ih ll1i 11 m.un
,1hl" lilt tint. If "p I. ,.:" ...( h'f"flf'l1l'" d. r kolonwn.
1, • tt nilk .....1\ ollt '" Ikkf~bn~ ...1... Dll'f"r ,tin
If' t"r-..( hlJnllJk h(',( hotl"d Of- f""'1l1j:!t-" \ r,wg
, nf ""'H d, \n,tr,,., Z",d--\fnk., ,I.. trou""
hlllld::t~nf)ot 'Il \l1pnrr \ ln (;root-Brltt(lI1J.~ z.tl
I' (lrd. 11 of liJ .'>f'n \ pl\noot 111 dl· hrm.l z...d
niP" I. Il .11 of 7.1J. rl.t.H. ntp~f'n. 1!A(!t ....\ I Il Z.l}

H nrd_ Il Dm ''''I}t' 'lll·lfJJl.!.' l.t()lIdlll~ 1.111 t"
t'\Pnlt>ll I' f Il LI... nilk ... Tnt-pr d",n hontl .. nl Juri n
.._....\pdpll "lt't £If' '~('rr...nlgdp St.at~~n ht-~t "'p, II
""I" n~lt \\a ... !lf' "t·rkt~lJ}kt, lr(la~ dlf-'"'b('t
'p\:.."",oorr!t;:f' Ilnt,,.h .. ..-olk mOf><t opla_u..
.'M 't ,.., 71rn I.pr"kl'r" d..,..l om h"1l 'dit te
1It ...." hO'::T1Jp. Il \()()r ht\t tp l.ud ",I'" De
rr_""t. 'I)tndf'll 'an (pn 1l1an 2!IJll dl£' In zi)lt
('1":1 n h\lI ....~I ....r.11l til (,root-Rnttanje's ~S~

'!J.lnrl, Il \\ trf'n rif' Jln~(W""'t dJ(" f'P'rst.~W'-

ri, Il °lll oé)rln~ Pil nil ...chr'''PuwPIl om aDlIPxa-

i" D.:ot lor "" 111'''1.' h"1l h"hlwn ziCh hd
JIll Ilupnlll' tO~~f->t lj!pnd "ltH hf>t~IJPn 7..ij tOY lh-
',." 1I0'111f'1I m.lar hun d.·nkhoold 'an Im'all-
r. lt ~1.l ... !lIPt t'.l" h.·nIJdtfll of ab .. ,()orlx'f'ld tf'
~,I>nuk.., ","t hpt pr Iktl'-Chp r.-sult""t nUl

!1I111n~' h.lndfllwl1ZP, 7.00 dm nIPt gfl>kP('rd ~~rd.
1<111 z'J" ei" h"rha1111" '"U dPrgehJk .. <1'10',1"'_ j MEN g ..ltA'r8 bil bet zeD.:l~D ftD p.!ICb~DltelJ
h,'(lpll .b 1f'lddt'u tot Iwt """li ... I'll d .. "pr- I "oor de !niI!Jl'lle".D,eoeo. tocb Diet s.ch81l
\ r.,..,mdlll~ nl.ll h"t ,..btt hmd V.lIl \ mf'Ti.k~ roet Rtroop en konfijt in flAn eo bebelfd., at je
\ I"t - kou !!rowrp :!p, olg ..u b..hhl'1l dan <l.. te cifw.n lIlet kJet'ren, daar .... t gebeUM ill cJat
pnlt .... 1r 'Jil ,lftnf'X I1'!P Rf'! 7.011 \OOr IltlJd j de Re,selten bl) vervoer openIuD eo de ltleede.
ll .. lII~rrl"Th. "I <I.. r hl"nkc hf'''-olklll~ '.In ZUid l'en beden'en.

IVan eeu correspondent.)

1 Mei, 19Qo.
;r....1o!'rt~. den 5den dt-ItN. werd een vergn-

dl'NUK jtehoud ..n, ten doel hebbende d_ ~e
tf! helpen be'll"l'rksteJ1igoo. !feel' dan zevutig
"".,.aDeu "'OI't'D allnwezill.

Tot voo.ltt('r wenl ~t>koll9n do l~ J. 8.
Haaman, .." tot Sl'Cretans de heer D. [B.
Joubert
Ih lbllUl wt'rd \'erzocht dl- vergadelling

w .. t. ge'-l tO' openen, waal'1lAn voldaan 1I'iI.nf.
~ 'nlOl'ZJttO'r me'r:kte verder op dat het

aUM bek.d WaH waartoe deze ve~Dg

:~~de::.~,: :u:rth:::D :~.:
.. vergadenDg gevoelt zich ornrt~d

dat IJ de roorwaardeD d ..r schikking tot
H ,de onafhankehjkheid van de Republie-
k..n IIUU".n E'l'rhiedigeD. zulke .chikking nadee-
hll; zal &lJn "oor d.. hoogste belangen vau b~
Bnu.coo nJIt, en vol ern"'t-ig gevaar VOOl' den
tookom.t~eD vrede en vooruitgang VOD ZUid-
.\frb."

In ZIJn toelichting zeide de. voorsteller dat
WIJ bl/elkander Wl\n'Il gekomen om deu vrede
t .. h..Ipeu bevorderen, en WIJ kunneu O~

opuue op een Itemat~e Wijze vri] uita~reli:en
zond .. r disloyaal te ..."".(>u, waDt '111'1\&1'10 be-
-taat anders dan de vrijheid van een Britsch
ouderd .....n, wann<'4.'r )tet met UI .. vrlJlleJd
van ~odsdiebst en OPUll'" Ni8UlaJld lfect
undaug zeker ...aarover deze 001'106 jl.evwrd
...ordt., ~u eens was het stemrecht, (Im '111'('-
ein lets anders 8omm~(,D zeggen d.. Boud
I. de oo~, anderen de S A. Lea.ru-r, en
,. ..der anderen cl", SPd, Geref p...,diknntt'n.
en lSOO voort tot m het oneindigo. Wd beeft
cl.. S. A League op een harer JaarllJks.:he ver-
Il:adenog, lu·stlerlEon Januan IR Kaapstad ge-
houden, \'ulmondig erkend dat .le oorlog g&-
h-.l en al te Wlrt_ 18 &an deu oU"l'rmnell-len
lJ'I'..r van dl' League, eu ZIJ roemde er op dat
7.IJ oot ...('rk zoo goed gedaan beét dat som-
ml!l:t'n meenen rlat ZIJU werk nu afgedaan ('II
1.IJn dOPI bereikt L~. De oorlug IS daar, en
h.... ft rt'<'<h duisenden van Jt'veu8 gekost, en
ho.wpl" duisenden sullen nog vall ..n al~ ..r nu
~....u ..mde aan komt 0 'WIJ I.... en waarhJk in
N'n wonderhJIEe .....uw~e f'ene partIj ~m_kt
om vred«, de andere pa rt I] roept ruw Uit
"hl"( dood, lLllIl"x~r en heersch ' Waren
ti., !: hillen door nrbltrntl<" beslecht dan "' ....
"r ftll" hl..n ~ n oorlog, en al d8 kostbare
I.., t'ns KRU h I,. knnt ..u .....ren ~f'6paard g.....
hl.·\ ..u ,\\' lJ .. Il "Ildl'ren ha.dd('n met on.ze
rl"'rn.,l't'1l t .. b"""',·n ..n t'n cle Jammer en ..11... -
ti.. mil J,>n ,"'rl~ h"dd ..u WIJ ook m..t De
\fnk.,,,ud ..r-. wo n'r mIJ h..kend. h..bbt>n nog
1I00lt om oorl"" jl.p"Ta"ll:d, maar h ..bben rPftd.
, .... 1 g..dsau 111 h.. t bt>lanj! van d"n vroode In
It.-t .dJ':elooppn Jaar w..rdf>tl o'l'l'r dl' honderd
H ... I..... vpr).:ad ..nI1Jl:Pll ~f'houd ..n S", hiJ d..
l.l.lt,te "ttm~ V.tIl h"t parlpm ..nt "'Jn !l" v.'1'-
t.'!;tlnwoor(h~ ..r, hiJ ..lkand .. r J':..komen, I'll hph-
1"'1\ pr....;d ..ut Kru~l'r """ pptlt)f, g"umdPll,
'PI7.O<'k .. nd.. t<,.. IR ~p,-ell 111 CJ.. ,t ..mrpeht-
k" ,·,t.f' Ook ."LIl hA. ~r mIlJ""t'>lt, n'jl;E'prlllj.!
,,,nol .. u 7.lJ ....Il p'·tltl<· d~ ""Il oorlo)l: yerhood
""I .. ord.-n Doch Il at d ....d .I.. and ..re par-
I, J' ZIJ hlPld,," ook '·"")t.w'·Tlu!: ..n. llI"t om
'r.·J,· m.,.lr nm h"t oo~IOf("'"llr " .. n t .. hlll-
7"11 • n t I'" nil (hllcl~hlk t.f~ 7.lt~nW1P dl~ oor-
1000zlH ht ~pn zIJn

Dn h"pr T r ll"lIl1'r"" ....c,onrl.'f'rd .. bo..-pn-
...t ..laud~ rt~Oll1tlt' dIt· al~pm(·en .ut~f~nOmQn

" "rd
\ oorg ... \< Id ,loor ,l.'n het'r T F '{,dh,·rb ..

.:,' ..,'( ond~,.,i door (h-n h~r A ~ Roux, j)n
al..::pmPt-"H i1.;ln);{t~n()mf"'n -

np7f~ , .. r~.,d,"'nn..:, r.l ... lnv,d ... ond~rdollPI\
'111 lI,lrpr ma' .....t .. Jt .. dp konJtl~n dO(h nlt't
handpq J .... hlOf1o(J... Pil 'dpl ,-rIPIFt ...( iJ lp ,prhon
d, 11 ZIJlUJ,P UUl df' t"l"P R,,"l..pubh.kpn. hf'Otrf'llrt
tooon ZPf'f"'It~ d·" 1 than"i hPi"rsctwlId(ln hlfk'ch..!;I)11
()nrlo~ tu ...~ti!.!lll- lwl(l~ l'P~PtJ'n~f'n ..... 11 "'PI t>f,kt
~f'll '[HK,t .. h".,r g'" ,,,·1"11 ,"t rI.d .,Il", 1110)1'
I tl\gflro'Kpnd word. n tpn ("llult:" popn "'"poP{h~t)u
'n~.· t ... h.,.r ...tplh 11 .,

\· ..nh r '" rd ,oo"',!."t ••ld door ,1"11 III,>,r D
l' J()uh. rt. _;P.,''OIlJ .... r,1 door '!"" h('ler hr
J 11\ b41,·fc-k. ('n Ha.n~f'nOm( ...n -

Rar"r IlWJ""t('lt, rt'\!;p.prm!( ..-ord .. nPd<,ng,
dOt lt árinr'PIl<l \ f·f7.orht dat ID."er C'on ....Hle-ratu\
_pnoll1t~n ~.ll "orOt n bl J h ..~t .\ITf'''tf''('f(·U \ Uil
Ilnr,-che ol1dprtLuH'n ,ti, r .. lwllf'll tl'n "IIui .. tI'
\ oorkoInpn <lat 011"'{ hu~dl~l' P'f'r-.ouell III £lp r!P-
\";1l\~f·lll~ ~t':t.Rt wordpn"

\·oorg""t ..ld door tlpn h..f'T .Jnn Kirrrk g ....
.f'('ond.""rd door d, -\ 'I.dan .• 'n IIanll;"no-
mpn -

Dllnr ..r , ..r-chll '.111 opUU" " omtn'nt
I,..t dood .. h,,·t"11 \ an dplI knJ~<,,'" "n~l'lh'
(ron)l'. wo dnlkt do>U'!'''l')I:ad ..nuJ': dpll ..... n"Ch
I1it dat ,'r ... 'n b..hoorlt!k pubh",k on<lf'not'k 7-al
11l,.:P....wld W'nrdf'n '1

\'oor;.: ..~t<.ld door d. \I..!an _, D.•t ,I.. ht~
~Illlt{\n ~("nomf'n naar h.·t vpr7.ot"rung~ C()mlt~
t .. Ka"p"t ..,,1 gw.ond ..n ",,,nlpn .,

fIo'E n:H(.\DF:Rf"C; TE HI\I4.\S-
DORP

-< .'

- :0::.---+--
il )(gl, 1900.__.__
_'Tl"OTltEK Eli.

laat.&ell~ aGwarei et! Sooit_TF'_'_Kbpat.d
.J B de Villien-B Keyl8r--Oadtaboora
J 8 A~II'" (lf AdaaN, 'bort)'l!f"W ~_

kupscbe~,
)faaicipvJuy-K GoIlYel'HlDeDt.-OadtUtootn
.J 11 D.lliel ....W BaJoe-Ku .. .,. afdeeJinr
J de VOl-Kid ~utecbap-G.-.d Reiae~
p Baya-Kid .\ctiIU..... pj-31"Ul.-~ne'
A W KOb'-EnCllte~JlaJIIleIIltIvy
8 C Oal'llten.-X Oa~a'_ba..,
PW Oanteat-)( Can&en-Ma!lmelbllry
a .odt bo.tc:hSub Boapitul-L PIriJlipe-Xup-

.ebe efdeelilll
M CODnor-8tallekrd Bank-SoiDel'Mt OoIt
T Call1K'jer, 'F D GoIde~ n Cumeyer-H

A rdel'lle- Kup!'CM .fdee1ii1g
XUSTIIIG8.

B D Aroold-K Oua1'el'llemell~"-8eymoor
",XDEIWKWIJ •• ;

B W Silul h -HlDDWJVlgekladeren -8~~.YtJer.
'fille

OIura.A.lI ...
A Hall. R {All J"ab ... t, BaH'. AOlltrahau.J 0 ,oDlle
-J Koeoitr-Ku.,...d

IIETTl.BXENT.
F E Niab&iogale--HiDderJU~ lriDdereD-

LondeD

dtm '
toe~OIUt to,~t~ODIIe=~~hW:~
ridela mllbn, dan m~
'1'1' ... , feD ftan de ~llWie«eD
ht'ld toekennen, ilie zij cmgét'IVijfeld
nen: (Gejuich). I

NIEUWOUDT~ViLLE.

~1I publieke 'ferpderia"ID 1,,~rbaDd m'lt
."rzo'Dingl ...... el(i"l1 wer.! .ebouden &e Jl
IIHutei. nAhh uit dorp, nl' de .. 5deo
Meer dan 30 '''''!If'pro ~ow~rdir. ,
De WI'Ju.·rw. C. NeethJtPIr QII'" deo 1'oc;mi

&erlloel ie, ~D de beer E. B. W.&e'.f '
IIC"nJé .Ia __ tan..
De v<)lU'zhter nlukte .b.&' doel der __ tl";l

riog ~llidiJijt eo .. de ..red~lI~tie
De lleerell Jac. N.I, E. Nel, J. W.

w. J,oa.... wes ... er .ierk 0' dai
Ileo laoetre~. êo' l"Il DIJt _I .tl~ltltêDj
dur, ,SeïaeD IlD. al de,poffÏDaen êoi
dos "er gelllHk5 1'1 raclueljjlt "laD de
ge_Ma; dat Iii Die, tuen bei leekeuell
werke Doder ltUt die nIn 1I'eóecbtêo
mur da't Ijj op eet! !JO< d ID • ui"'lag 1"0
steldeD.
De '9OOnitter PO de heren II. C. NieD

ell E. B. Watenneyer l<j""keu.lrnllt'" io"a de petitie.
De 'OlgeD4e retOluth!1 1I'erJab zood.,

stemmiDg aa0K"0meD:-
Voorgeateld deO!" deo beer H. C. NleottQodt,

lI_eOlkleerd door denlleer G. I. VaD WOk Sa.:
"De yergaderiDI hort teo Bern&e deo oor-

log, in ZQid Afrika. 1I'oedeD.:le, af en betlCblOuw~
bem ala oDooodiJl' en ODf80bt~i lID

klaart dat ,olgeal bare o."'llirioc de bellao.rell
'fan bet Bntacbe rUJr iD lW alg.meeD et! ,~
K.apkolooie ID he', bliloDder het be t •
~h&lL1gd 'IVorden door nede tll:belrlltlllltlll;'lcl1uo~
de repbbli.eD hunne ODllfb:IDiteJifkheid
behoudea; eD deze ye, .... cl.riinll be.!Cboa'wtIIYet-
der dat de 001'1011Dooit be@ODD.eO100 lijn ware
bet '.9OtoIen der Afrlll:.-ollCb., bevolklog all
gellit door bare maj .. teltl "eraDh,oorcleljjlre
raad~eYera - bet mlDlaterie VaD de Kaapkolonie
-ID acht leDomeD."

De t'IVeedc resolutie, voorps&eld door den
heer P. Hogo, ges-scoudeerd door deo beer T.
Wabl:
"OU de,", "ergad~iDg uit~preekt het diepste

medeiiideo m~t ooze beproefde fn liJJeDde
OIede·IiQloolate.n lO de ooord"llffteJllke en DOOM·
OOIItelYh dilltrli[ten "ID dele kolonie - de
loogenamde rebellen - eo oerbied'4luk ...naagt
&fjne excellentie deo gOD1'8rneUr om de oOlltaD-
digheden ID verbaed met den oplltand eerst
IjrtlUdig te laten ondersoeken el' de .utorItelten
te verzoeken de dringende beweegredeneo .181'·
onder zIJ de "apencn opnameu ID &aDmt'rklng
le BellieD".

De Yergadenng be.loot eenp'ng de boten·
duude r.olaties &IIa &lIne excdleutill d~
gou.erneur ter hand te At"J1OD.

J!lt'n kAD
nml!; en de
knjg, boe
beu. Het
VNacht. I

Maar F..ng.Dd 18
wien het strijdt,
HtRrken burcpt bet
'feiltg ID de lje8táng
hulpe. die ~t in
OOmel eB aaMe ~61n1U~
God '-chan,md
NOOIt ht-eft God
om'eihoord
er wordt
WP herhalen° bidt allen, :kind,~ ... 'Il
I!'erechtigbeld
Boerenvolk,
over zijn nD"""ht"'IlAr1dill'""
H..t L'I

tRlI:"n
!!Cht'n

» Gordo~, 9 Mei, lllOO.
Den eer'IV. heer D~)(. ReiDeCke,

<Mea.
-, Eerw. heer,-Ik bee. ~ Bondamaa noch
LeIlguImlWl, en ala ~ sult." miJ do
gelêg61theid WIU&l' lichten u_ u.odacht. te beo-
palen bij wat u achijat t4! beacbml1,e u eenr. Is
plkbt. lIAIIleliJk: de lritbreidiog V&Il de S. A.
~. Yólgooa U"" scbriJVt'Il w "Dna Land"
nn8d_,

Als u een weirug deo loop V&Il de vl'Ol'fl;,,-e
gebeurtenïa..m ouparlljdig in oogeD8Cb~
net\lDt, &wt. u met _ rein ge.oten daarliit
het gevolg mooten trekken dat de Bood o...t-
staan is met 't doél om St&titli op *-
~titntiont'ele wij_ te ftrkri~ YOOr _ ~
l'an de bevolking dat VOOT h 'll'at ml'eI' djan
voPHtleD eu negen maal JIH!er dan _en J&IJE!ll
van ... voorrechten op poIita..k gebied ~t-
",token 'IV&I. ,I

Than. ~t d.. Bond nog de belangeo ,j,UI
dat deel der lie,.oIking, en tn.cht hl) de v.,r-
krPl?;one voorr~hteh te waanJeel't'1ll en te bo-
handelen_e OrgtUUSatie dm die ~oi\IIl, eer-
lijk en wOOoeenend 18 10 ha&r politiek' 00..1,
eo die al, zoodanig 'lVei recbt bf.t.ft op dl"
Mmeuwerking van allen, zelfa van zulke p;ee.-
telijken dill zich eerlijk en opn!Cht daarin YeII-
schen te tx.~eu.
> U eerw. schiJnt niet te wett'n (aJtbam niet
te willen weten) dat. de Jam_-slmptocbt de
Hhchting van de League noodzaJrelijk heeft
gMJJaaJrt. AL~de beweegreden van dien scba.n-
dl'olijkeD mval werd de lUJ(l(}Jakelijkheid van
VroUweR eD lrinderea.,.te gaan bel!chermeou,
allereerst voorgebouden., en onder dien schiJn
@eu rooftooht op ~ gezet. U weet imdters
al" i_oner van 7_"Afrilta weUr l'eU geduc;hto
lengen die v~ was, ('Jl 'welke vreese-
hjke gevoigM. die rooftocht na. &lcb a1eepte.

Ik: vraag u eenr. of het ont!lt!lau ran de
~ue eerlijk 1.', de OIIl8ta.ndigheden 10 aan·
merk~ nemende, waaruit zij is voort.gespro-
'tt'll? Hecht alsjeblieft R&Il uw antwoord bet
gewieht V~ u eerw.'s betrekking als God ...
gezant.

Ik beu een ~d Tall den zen~g,' "'"
als rulk's kan U van mij llolet "enrnchtt'll (veel
",indN' vau uzelven) de emle of audere poh-
ti"ke vuile organ~ie ~te helpen oo'l'oMeren,
wallJ1eE\l' h~ fonda;ment 'bewfO&eu,_~te p';iu de
vader deI'~ leugl'ln t'1l nn eeu bende struik-
rooVe<n!.

Hopende dat u OOI"W. mIjn" vrlJOIoo(hgMld
zult veschooU"D in de toelichting der zaak, die
mij f'en drang d6fl gewet(,lL~ 18,

. VerbliJf ik,
Lw'dienetw. dienaar eu zeodeling-nieDd,

P. H. 'THElTNJBSE~.

EERW. REINECKE.

: en
'prRk: "Bidt,
de ~P der

ni-......,.;........" lYM het
vertrouweu ,t ..lt.
boozen belager !"

vau kanoml ..n
L~ een kNnp tus!
di.. op God 'l'er-

beloofd hl'Cft.
berichten, dit'

, Ult't In d", war,
er word.. d..... te

m .... r Nl de<; heerhjkt'r zal dl'l
"ultgest~ arm" des I )J1'E'f('!U zlcb betoo-
u ..n, wannpt't Hll zIJn s,,-a.lc volk Ulthelpt
Uit dA hand,," des goddeloQ&eu. die machtiger
Is dl\1l ZIJ Het L. JUlSt Gód. 1'(>[', met wemi-
gen te' h..IJM'D, waar alJ~ plellschenhu)p Ijdt'1
bll'<f'k '

HIJ IS dezelfde God IlIt,dr dllJ':eu "-RU H,o;k;a,
tOPn d" gl'YoH...t..Ó. ..-an d'l1\ kOlllll¥: van AAAyne,
S:lIlhpn'b, III ~un vpnn..t('lhl\ld ... loen· "\\'a"r

de god"n "all HIUIl!1tl} flU Arpnd " W ..Ik ..
aU.. !I:~"""OO?Rr la11«}('n h""ft zIJn II."el

lI;f'red van mijne hand, ,lilt d" H,.eJ'(> Jl'rU?.n-
lem Vlm nUl~e band ,.oil rP<iden' TOtlIl g('-
>ehledd .. ht't fwoord de, Hl'crpn dpr hPlrschll-
r ..n "Daarom, om Ulf _'Ol-rl, Il h'jlcn ~hJ l'O
omdl\t uw hOllgllloed voor miJn oon!D gek()m ..n
is, zal Ik eeD rlJlj( m uwell ut'u~ IclQten pn ....n
l1;eblt lil uwel~ mond, ell Ik 7....1 li t"rug,l('urPD
IOI1Jl:' den w('Fj, laDgs .....Ilten gIl lt"koml'lI ZlJt
WnDt Ik wil deze Ktad bf8Chl'nnl'n, dat Ik z..
uLth ..lpe "

Tot zoovpr dit I!Choone Rtuk. i\tulat het
g~hl'l"ven lil, lO de kaM op verootrnOt'digtng
DIet grootpr Jl;t'word ..n f{llDberlt'y 15 ontzet,
Cro,tlJé met zi~n 3,000 dappereD en zes kanon-
nen Ila Pen wpelWllo~n t'erugUlcht· eli bt>won-
d"I'eIVIWRATdl~ 'l'I'rde(h~ van tien ~ ..n
It"'zwlcht '·001' de ovenj:llj.Cht '''lUl HohPrt.'
4.5,000 man "n 100 kanOnDCl). j .. 't beI,,~ ,... '1
La.dygmith i.~~ehrolreD. Engeland zal JUI{ben.
WedM'om 7.11.1 't vrageu mcot do wooroen \'an
Sl\llhcnb

"\VRllr IS de God die I~rlantl Illt't Uit mlJDe
hand hPeft ~r"d? W;loU' i. de God "an Chm",
dat we on~ ..lukk"n h"bl,Qn w-maakt 'Dct OMot'1l
oplllmoorlOj.; cJP~ annen ht-id ..u.... opdrulJl:cnd

h{'I~('he " ..rtIf? H .... ft God som. lndlt' ~e·
red 1llt mlJll" ba.ud,"-8 lr duu:oodru 9ten-en
Ilan hQllgPl"!InotOclen pP'ót 0

HOE' zou Hli redden c!lp ('pnvoudtg(t Boeren
uit IDlJh mocllt 0 "

:\Ltar dan "I,..al GOd op!<t..a.n, '''Jut' Y1JundPll
znn ..n ..-,,~trOllld worden ..n zijnt' hater. zui-
len nm ZIJn a.a.ng".acht vllt.d"n. GIj mlt hen
vt'rdrljv ..n, geiliJk rook H'rdrt'Vl'n wordt, Il"·
hJk WM '-oor h..t vuur ~m..lt, 7AlIIM de gOOd..-
1(I()Q'.pn'l'P..-gaan "an God~ aanfl:,ezi,r:ht .

:\laar d.. zich. 'l'primJ-
df'.n, ZIJ op8pnngpn ..-oor
God. blijdschap YrOOhJk

:Metlord Roberts te Paarde-
berg.

EEN TROTSeBE MOEDI..:R VERTELT
VAN HAAR ZOON, DEN SO~DAAT.

~

n alle dappere korpeen noder benl van
lo Roberb toeo bil Croojá'. macht 1011I00~ te
P rdeberg, droer geeD meer bli tot bet nlt-
eiDdeliilt~ IIlCCM bij d.n de dappere Yorbhiml.
net w.ren lie York.biree die bUpstUD door de
Scott bb borderera de laatate POliDIt tot b&-
'fl'lirlinr nO de hoeren afalO8jfeD op deu VriJ-
dag yoor deo jaardag "0 IAID.juba, eo bU de
Inatoritche o.erpYe op deo ..oIreDdeD Diuada'f
bad eeD Yan ae IOldaten MeD Qm bet Yre~mje
fortoin t" daDken dat hem iD IItut getiteld ha.d
be~ mediech oodersoek te .toorstaan . toeD hJ
In I>eoember l.I. werd opgeroepeo yoor deo
dlf'nst.

De IOldaat Chrill'op~er.lt IDeban, Yan h,,1
OOllt Yorbhire regiment, dieode acbt jur In

ladi" f'D toen hO Dlt "et'1tellikeo :heDl't giDg
ID Maart 18\f!l, werd b~ lDi8I1Cbre1'flfl op seelte
A. no de rol "lUI de .... ne. Mur blool!ltelhtl!{
op SUn reis naar bOil en de"Óyt'fpDg 1'8D lie
bltte ....D lDdle lIaar hei bitter ~oude weer 1'&0
bet EngelKhe boul, .. erkteD &et'r Dadeehg op

Ul't Durbanville. "liD gealel •• el'll1l'altt door adn verblIjf 10 de
.. &ropeD. Zlio oDden wonen te'pa'-hesd eo

ODlaug. gaf mn. Mooeban d_"olpnie hij
IODQerbed.1I .... u de glllChiedeDl~ ftD bur IO'}O
180 IIf'Q plaatlMlljjlteD perama.D :-

Waarde heer.-Vren, dllgeo, munden, ,.ren. ' AIJr eeD ge1'olt, 1'an deu 1a~II~UrttreO dieost
..liegen al. MD IChado .. heeo. en wji YIDd~D ftD mjjo 1000 eo door de ge.,,, like veraode
"aar wl) Ibnm. nleb belltendlg& bier be_D. riog VIIO klimaat op Tela n.r bo is, hep bU

Bet jur )~OO 1ft begbnnen ",et bloed en!{'l' rheuOl.,i~k op in eeo seer irDI'lieo • .,rm
1I'een, en God de Almaehdge al'een weet ,.ur Bi)na US maaDden lug 11'118 bl Diet in staat In
bAt nog eID<ii~"n aal M'11l hu',.u.. .eo ware of Ilit W te gaan wader bill. Uil werd ge
Afrika.ader b10edt oro *e deokeu a.1I mll~e marteld door poDIlO in a1lell~i"htl!n _ l'ln
broeders eo ~tam1>i)rwaoten ~~6t'J:te Vul. die knieen eokele eu ellenboiell .... hw .lIea onlll:~
...oor bUDl1e vtubell!, ja een 'fl'lihllid. d~ al dik I tast. )Jd 8Cbeeo gebeel doo~ I beomll'lt~i[ ....
... Ift met blqed ell tran Iteltocbt 18, Yecb~en : worden opmeteo, en boewel bU z,If Iw.. :f
J, b'l4l "eJen v.~ onle eD ...nen· I "erICbilIend" 100geDRamde pnflbsmiddeltln p~n
den hobben ~Iet met het Ibeerde iaf metA h..m eem~e 1'brhebtin~ Wo
eeowlge op qet . .-er1l'ill8llld! be~D~n Le deDcen d.ll bn OOOIt w.oer lUO ooel ..
God rl~ AIU':lchtise ""leo gtluadlg. be<:lru"igheid terug 100 krUllen eo op 1'10 leof-
Wij treoren ltn ween'! Jil WIJ IIJJe-1 tI,d wudate,.D er~tl.lC genl Nadat hIJ Zl'1 tnQb.
reD om t .. dectlrer bl ••echgen oorlog, U61l in delC.'ll hu!peloozeD tbt-~t.od .. U rblufln
eo ....IJ bea. \VII sollen 'Ilan: bh een ,"'l>ef met dr. W,lb:UIUl plok pitl.
tracbten op "ilz~ te belpsll. I fof pa.le peoplt<, rlau hO In de nlt>o".bladen Jre'
door resolutieR te P(s· Ile~en bsd. dat er'meDl1Cben waren l(epe~"D door

bet g,,~rllikt .. n die pIU.D. 1111 nam de p,lI~n
dIe !llles .oor h~t p~eld ID eo begon zicb beter te voe'eD, eD ~iJ

alr\\eds gedun WIA ",..r o1'er,ind ...oorriaet eer~t ~lChJe l~
ofer oas "uilt! w... NIet II nlf daarna WH bij r e'en s~
"O()I' aUe ware en fI'«bild all noeger. Ik beb bem D
hebt. mocht lIT beter ia mfln le.en If8kend.
on dIl haad '!'Illl "ToeD hU in December 1I'eer op;rcroep'Jn
t, die geen ou w8r.i !.m sicb b i-SODregiment te .oogeo, "erd

1'ol,eoll Z)U bU door de legerdukten oDderzocM eD geed "vo'
edlt,U~ nog actie ..en dil'Dllt be ...oodeo. Bili doet DD I~D

BonJaleldera olt.-rate betlt "oor aiJn kODmgin eo land iD ZUid
leker gelUld AfrIka. er. toen wiJ b~ lu ta, vaD hem boordtD
OPidlD glOll tral !'Ij Daar Ik met bllitfllChaP.~'J &egg,n g('betel

d., W81( "ol eo ..1 ~e£Ond. •
zlIn . DD? Zu ,. Ik h,b er Illata te~ell da~ ze mededecJiott
"aIlLeet lulleo C"PDblie erd wordt, .lWt bet Itri oer: Arnarteliji[
bet ce laat IS iet. "oor iedere moeder om trur 1000'_V"
Il ~!1ml8l1CbleD ,,,,brokeD te zieD d(lOr ziekte. to' hoewel IT.m~o

genDJl.t!Dell IOOn Dil bIJ mo tbuis 100 h~l."" sebad all dr.
te wor- WllIialD8 plak pllJ.!HIm niet ,,~r ia orde had-
IlCbape den rehraebt-eD blllll Daar den, oorlog baddt-D

IhnM.rw,n diE< skw lOodtIII, bet 100 QJet goed .... 0 m!l IlIlD all OJD
IllUIIIII.":lU echeer leen &aD mUD eigeD ge1'oel t41 deuken, eD lt

opeo. Want , mo DD tTOtllCh dat hjj 'UIS Iplioht doei, tIn
. (fang geset oj lo de hoop ekt bO SNOod ... 'lVel bna~ JIáI

1r.'nit,.li ......'n die 100 1I'elDII( I ren."

volk I BII& 18•• 1 no deu IOldaa.t ltooeban is g~
indien bet .1'1111. PJot.ee~e n~nD(eD "

uak wis* IIOU imut"roonabn ....u da~ h41t t.IOed duo D
'liD misleid, Diyer wordt. eo. ciao lMeft de ,*~HSIr a

-popead wor· i • om bet venwakte SaW 'aan &e ..uep .
aDt &00 zekir ala' echte door het ven_bn e", lIIliv_D .~

WoeatjjD lutJde eli I et bloed kan de _~ .. ordeo a.fgeworpeo, a
het beloolde la~d ugs d_ "eiC bebbeu dr. wmialIIII plak pi I
ODU broede~ ID or ~ ~Ie dUUem1eo meDICbea gered"D

&all btt elDde ~beD.... i:iek eD leden jicht. Zli ~a eeo ~~.
middel voor aaaeuue, _18111 eo der!reJOlte

.oor opoame I zi.~ voortkom.ode uit llrllloede, tet-
IlWUI em.tige &iekt.en Vi_~
~~v~ .~
lj doof bet ,ebraik wOf'd •

j Zii WerIrea aiet eu aao b
tieenie .... el .... 1I8deeJ doen. I VerkocIt*

I I
• I

I

VANRHIJNSDORP.
( \. iUl een corre.; pondeut)

\\ IJ hehben bijna nog geen regen gl'luul, Pil
d•• ,ber ..u btWnlloo acbt~rult te ",aan, bot'ren
I(.n ook "erlaugeJld UIt naar deu regeu, daar

ou' ploegtlJd 1. eon "IJ h..bbt>n nog lIlAt
eeu 'oor p;eplo.-gd, doch WIJ vprtroUWl'n dat
dA VoofZl ..nIghe mill' ulet lJW¥: meer zal te-
U>U rst "lIell

\. ""rtlen d ell gel...dl'u h"bbeon WIJ on.
pa.AACbfee.t ge ouden. De opk.Qmst wu tUl&-

hJk goed. I

WIJ haddery ook ds Yan Aar~, VtUl Tul-
bagh, onz .. ",ude leeraar, ..n d. :'\eethling,
,'.1Il "'leu\\'oJidt-nlle, alhier Het wa. ons
I'ell "TPl!",de' I><-n tu on- mJ(k!en te ~blwn

l.at.,rdl1@:, 21 ultimo, lil d..n vooruuddag,
,,~r(1 ,...n "endntll' door dpn heel' M.· Rood
g..hourl ..n, "n 111 dPll ru"mdda~ werd I't'll klelne
k",'k.ba7.a.lr ,.oor (jp krIJgsge'vang"D"'u 2"OOU-
dpu ,hl' cl.. ..om nlD blJW\ £12 "t .. rling op-
bracht

:\fllt Oil?'" 8Chool gllAt hpt ?Ok lIuks. Er IS
f'en tamplijk "root J':etal kmdereu dle dag~
hJk. opkomen ..n 7.00a!. Ik: vernomE'll beb,
7.1JII pr z,," dIl' voor hpt ..IPoDlentau-t' eXllmell
zull!'n opgaan \["I'1'Il 7-IJ ge-luk~ Wt>Z .. ll JU
hlllJlw oDderul'nll11g

D,· zl'udmJ':kerk I" hl!n" klaar
hou\\' ,,:.... ft Ill! .... n mooI oo~ aau

F'Rn tAmphJk g,'tal hU17.Rn zIJn ID
p.lar m .••,nd,·n ~"mllakt. <'Il 'ommlgen zIJn nu
ilO)! UIPt klaar

"',', h"hl><-n hwr "'Il Illndm ..ter, ulP ....at
",prk had tt>dOf'n, ()Il<!or .anderen h.... ft hIJ ook
n('ht-"n-twlllh~ ..rven van OMen k"rkp-ond " ...
nwt,,". dl" Ik d ..nk m.·t, Iwt o.. m..t_nd., nacht-
In.lill In h,li ,·..rkocJ.t 7.ulleon "'omen. Ze zIJn
cl.· b""t g ..l"jI...n ..n ('n III on_ dorp m..t prac.b-
tI':: 1Ilt",eht

R,..I"rt df'n ,",rlOj.; ~onn"n IS h"hben
11'1.. ,',111 onz<> ,II,trikt.-lKlPTt'l1 lIlg..t_ke.nd
,<,<>oronz .. ""urant , Ons L>Uld" Ik bt>u 'I'"r-
hllJd 7.ulk~ llan u te kunll"n m.. ld ..n·

\\ IJ hl'hlwn . Hoddank, hiN' p;eell.fJngOt"<-
of Hhod<:-mtann<,n, du~ leven Wij nDj!; fu! Iil"fd('
Pil ,r ..tI... WROt 't .chljnt, '-'ligen, d .. l1,l"uw,,_
hl ....t.·n, dat "liar d"zulk .. zIJn "I' ,,1t1_id(h1st,
ha,,! pn wat dll'<I m.... r Zlr, ~taat, l&OO ah
biJ' oorl",el<l tf' QUHnstown, ~llenda.m. f'DJl.

Ik kan Il1pt uatat .. n t .. Z~PIl, oat il,Pt OD~
'all hart .. Ie..o:l dOf>t ORI tf' zien "0 t .. hoon-n
h"" lint 00"" ~ll;f'n .. hroede"", 7.u.t"r~ ('Il faml-
il.. bet r<,kkllll!;"n doodg!, ••cboten of getDL'lhan-
d.. ld word"n Doch Ik v..rtroow dat God ~t
.uzoo mD!!:" '-'chikkPfl dat "r spoedig ....0
.. lIId .. aan (lez(,l\ groeVJjZ;en tijd muge komm.
AI. m..u ,le k .....nt ..n gt'trou;w I_t, fOIl zwt
h"""" .. l drO<'ng .. t1mgpn al plaat.s vODdeii, rum
1_ h"t ~{,Il~ om E'''nlIJ: Afrikaander h...rt te
L~t<'11 hrf'kt'n ~ u f'n voor alttJd zal t'r ras-
,«,nh""t ul Zuid-Afrika w<>zen.

Eddevr.

afdeeliDlf ' .
J )( HiUa-K W......,_~l

(Ju; WIlLloIJi."'OOaW AA'DEK.

aCaJder-L J>a&tiIoa-Pori Bli.t:eth
I

OIUfll~a.:

GE ..... eo Co-t. Docaillica ..... 'Kuptlad
C LFt.._r-A a'''''''M MiddelbalW
O"',IID Oo-MOI.. tltalllD Oo-Kepqai!
P..... (D Co.;...Sa .. - ".... _lIctGDt

Frere e .- I

" MEI, 1900.

IfYroTIlI!:KF'N.
J ADderaoD~M BaD80D-KUI*be afdeeliag
W A nn der Vy~er, J H .... 0 der Vynlr-B

1'&lI der Vy."r-AJber'
J Pap-E St.arke-Kaapsebe IfdtoeliDg
PK J... -B<lI Pope-lhtatiele
JAW Hathll!b-F Orlaodioi-PrlDC8 Albert
Bid ••well Ed'lrllrdt-lI Arderne-Kuptcbe af.

deeliDg
Bldo'IVell Ed .. ar~-~N Willt--Kupeche nfo

deehl)g ,
W Thomp&oo-J La"lty-Kaofll'Che nfdeelillg
J J.mlelOD-H Ard~rne-Grabam'. Towo
C Balbgat_ L GooJAoD-~UJ:N!tado Batbgat&--Bdl Eston-Kup"ad
C Batb,rate-J Broot-K .... tacl
SAE Nea_P )laraill-KuJl'Che afdeehDg
CG JoDaOO, .J C L Jonlon-H' v'D VooreD-

Willowmore
\tuSTIIIG!I.

C Bathgaie-L Meleko.-KuplCtad
• IIUWELJJKS\ OOB"·.u~O£l'I.

JJ M 'I'&D Zyl-A. P. <iu Voi~L.d"lDltb·
M W ~ W..ob-M R Rushton-Stutterbeim
.A CM 1',unton-1I L L Smith-Iudwe
}' P Oliner-H C Ree1'e-Jtupetad

(.SOKA"'"
F Fl&aer-Savage NI Zooll~~-Pearaton
WC CIaauea-H LewiD-PDdhlbooru

, KINOERBEWIJl!.
J D Goeasel. (J L Joftlu~t G 0 Ga_1 b r

geD) -Minderj.rigekioliereD-)(oDlagu

Admissie tot de Normaal·
School.

Kandidaten voor den volk!n CQrlllI aan
bovengenoemde Inrichting worden hier-
mede verwittigd dat het" School Higher"
Examen nu vereischt wordt al. Standaard
tot admill8ie.

ZIj die in J uH, e.k., als Studenten in de
Normaal School weoschen opgenomen te
worden, cn die kandidaten zijn voor bet
Cl School Higher" clews jaars, moeten
vóór het einde nn Mei bij Jh. Skylier
(Mouille Punt) Kaapstad, of bij den o,,4er-
gelcekel/de WIJlzoek doen, In hunn~
applicatIe moeten 1-ij bnr.r.en oudenlom
opgeven, alsmede hunne Yloonpwte en
bun tegenwoordig RCbooladree.

N iemand behoeft aa.bzoek te doen die
in ue maand Juni &an8taaade den ondenlom
van ló~ jaal Mg niet beeft J,erei~.

J. R WHITTON,
Rector.

Normaal School, '
Roeland Straat,

Kaapstad, 6 Aprijl 1900.

IOLOKlALE msWEB en TROST
IAATSCHAPPIJ.

No. 4. KERKPLEIN, J<AAPSTAD.-hpUul, .£20,000. Rwrr. FODds,.£11r168
IAlRBORG TU VlJ EERLIlDEID.

I)Jf, }f AA TSCHAPPII wikt Polialen
- tU' ",III W&II.rbprg 'FoOr de Eerlijkheid,

Oprechtheid en GetJollW'held TaU ~
Trus~ Likwidateurs en .Adlniniatrat.ellJ'l,
El[~teDl'II en V~eo DatiC!l, Cat&t.ora
OoUl. BaljD ....S, L6ndmet.er;., Bestierden eli
~ret&n.laen V&D Duken.. ~ A_urau.
tde en andere :Maa.teohapp~Jen. Afd_lings-
rilden en Municipaliteiten, Klerkeu en
andere ~_mbten in dieDll* van Firmu en
Publieke Innehtingen op v6(lrdeel~ ter-
men.
D_ Polisaen worden in onlTanpt geDD-

meD door de Imperiale KoIODiale, TI'U»o
'FaalBohe~;n V rijat.ateche ~ eD
aUe Employeerden dOOI' rJleel Zuid-
AfTik ...

Vormen vaa AanlO8k, eDl. op MIlTI'M(
blj

O. W. STEYTLER,
Secretaris.

(
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'(orta opsomming.
Van Nlpublikeinecbe slJde wordt »ericM dat

geDuaal De Wet bij lIJn terngtocbt 21 Engel·
ecben ge'l'&DgtJn nam.

Op deo l Oden bad er een geYecbt plaau ten
noorden Tan de ZandrlTler. De Nlpnblikeineu
trokken al ..echtende terug op Kroon8tad. Bet
lA opmerkelIJk dat de Bnt.lcbe macbt geeo
enkelo kanou bait maakte, en AlecbUl weInIge
genngeneD.

Op den Ilden kwam de Britacbe macht te
Geqe .. I'ldlDg aan

DeD 12.]en rieler werd KroonAt.ad door de
Britecbe macht bezet sonder opposItIe. "

Heilbron IS tot hoofdstad van deo VrIJstaat
verklaard, en men &e;,{t dat president Sielln
derwaart~ lA gegaaD.

De spoorweg lA erDstig beeebadigd door de
republlkeloeo op boa terugtocht

Op.dsn lIden w"rd aan deu anderen kaDt 'l'&D
Veertien Stroom en op een Britsche patronllle
I[t!86hoten. EeD repu btikeinscbe patrouille werd
ZUId na de Yaalrivier, nabu Wr.rrentoD,-ge·
aren,

V..n Thaba 'Nchu IUn de republikeIneD
terug,!etrokkeD III de richting VI1DClocohD en
KorraDaberg

In Nata! IS een hewcllng door de Bntache
macht IU de richting van BelpmakuI b"gonnen

Da. Adnaan Hofmeyr, die vrlllelaten I~, 19te
Delagoahaal ....Dgellomea.

Aigameene berichten.
VOOR 1H': HUEREN

Loudeu. II !tltl-(Rellter)-De ·'~ .. t ional
Populi It Conveu tion" ondersteunt de kandlda·
tour 1'4'1 den OeH Bryt" ..oor dsn preaideuts
setel '1'&0 de VereeOlgJtl Slateo. Zu hebben ala
platform UDgenomen .ympa.thle met de boeren
eo nroord..ehng van elite Engelsch Amtlllkaan
I rhe allian ue.

VERSTERKI.slrt:~ E~ ~llïLE~

Locden. II .1.[UI-(Heuter ) -He, transport
.1"1'/' I' van Landou vertr .. kken naar ~uiu
Afnka met I .l&,j mao aaavulhogen, m'p"tal
foloDllers eo ~tuthcona , Hor."

De tral1~porlicbepea JI,uulr, /, en C ,,,,,,/,,,,,,
'!In van ~I"UW Url""". oaar LJ".! .\frlkl vcr
'rokken met .l,,)I)I) muden

DE l'L.\N:s'E:S- \'A:S- LH;~ HtElt CH, DI
BERL.\l:s'

Kr.:s'T lllJ lIET I)LDE Si HO r.,U!E
la;Zt:I,LJr: '

Londen. 11 ~t"1 - (Reu~er) - Do zaere,I
Jo.epb C:,alDj,MI~IO ~I""'ren Lo Hlrmmglm<D
~prtl~enJ~. tHl rt·LH~t:n:~ndd II ur de aJ-;emee'\"
Yoorwaa.rden Jer r~g-elI(l4' \,111 Il.ktH! IJl ZUid
Aftik .... telde u .. t de TlI~.re~e~fll1'; niet gere"d
Will! om wed~r ue onafhank"h,.hcl.! der r"p"
bhelr:ea 10 ZUid ~\ fnk. L te t'r~UIlnell, In )cteild~
buo !lrolld~IJl~d opleuom"" WlJrd.. ll 11 li"t
flJl 1'&0 har" IIlilJ~tt:I~. onder de nrl[~, he .. 11~
lIunne IndlVldu"cle vril"tldell , ....ul, n t.ew>ald
b!u'en lIlaar nl den oorl(l~ ,"pU er e~o tij IjJt:'r-'
,all mlitt.lIre al n.tJl:;trllllt. Z!JU, of om t-t)1l JlP>t r
l'fl.rkle~ttllJii:c t,:rm te gt!bnllken, eerw rC6 'crJll~
al!'4 dit;' \'au te I \ir )J'lkl)luill' ~{)a:r Lo,~dr,",

mogclll8: ""' de rel("~,,n~ Yan p!.d ....m Jc ,'a
~~n op,euem"" III '!cll .rr ,,}len cirkel van teltoe
"tur'Hld~ kol, IlIrn lie ~"cr l'lt~IDGerl"'lI
vocgd~ er b'l uaL tiro ,t lI"tlafl)" O,,'uLG'I b.d
dat geuu,Jtj tcgewHt:r d reb'llt:ll \'ereenl...pJur
zou 'IIU UI,t rech,vUNI,hetl k~enov,r de
10y~Ien

GEr::s' \'Rce" \ IIIJH lJl:. LIJ) \LE'I

L'>Ddeo lt ~lel -\ lt, Jtcr I_I), r lt" te~t
lD ZlIoe uitgave van h-::Jen, d'lt de uniang''' ge
huoqone a.au~pr;lak \"!lll dcn h~~r Ch" u0trialD
te thrmlngham. een elnd~ b..h"orl le ru~' eD
aau alle Hees ,lat hd muederl"nd. III et" aan
val Hn b) .ten.eh, grootm )ou'l;btlol, de I )\alcD
ui verluLt"J

(,E:s'Elt\\L (,\T\tïU~ (,F/Sn.U
I 1f.'IU:U.

L1Dd~n I~ Mt'I-(ILeuter )-1:en .erteiSeu·
woorJq'er vl,n dt:! /) II' I E jUrJi../ heeft eeu on
dertlOul ;:eIJlJ m~t geuer.lll U~tacre [n deD
loop faU het ge'pr<'k lelde dd g~nerul . Ik
hel) bet Vijl oUlelukkl<{ Ilctrotfer. h~el "at
dlogen ZlI" lOl.lukt UIU UIt lllet o,·hooreD gc
daao te bebb~u

In eea onderhoud mrt oen HrtP.!eow"ordl~er
van dd II d!UMI (Jl I "'l'...__/'. Zll te geot!fdfll
(,alacre d"t beL delIkbeeld om ue re,ern.ten
III l,Jld Afrika l,ch te JO~l\ neder.etlen, Ult·
munteud w..... "0 w~lf.ch!lnluk te::! uItvoer 1.uU
word.n gehracht

[lf. Z \KE:s' [;.i ~W.-\Z[t.L ~\'[)

L. il ,mly, (h.t, K ~Iel -(Reuter) -Er 1<
Illet. nleUW< III de SWi\<1ebu.d "tu"tl" Wil
beboen d. lJo"dl>!c .chl~I"!J!iell "cm.akt 10 ge
voll van een VtHuteuwdt'1l a.lnv,ll

Jona. ontkent uat hij eelll~t' "onnc' ti" helft
milt bet ImPI d.. t ou< .laDYlt Ip.~ meerd ...rbetd. d~r ~waz,e-\ hthben buuoe
krtko verl<1len eD WOllen III h~t vc Id
lJ. "an.t.aao,j~ veró~dtrln,; vour uet WecDCn

Vl)~H Ut '1 k~lll J'; lJ 1 J. pt>rl§tk JLDp.nci,' vul:e
maan, IJ!! wel~e ~.legeDheld ol" Zulu koni""
lelleo .. ourJI~ ,al tlJn ,. .. rdt met au!!.: door Je
Illl} )oriIn~pn [.(gernl)t't geZIen.

liet IS 1('1' "1'~"""O '0' <I,t de Zulu w:oclog
<tIll, een piel h'qht II bl:W"ollt

Er bG"'''' il, ~rOJtd veru, ,·Idb II t·",r',~u d~
loduoll." omtrent tit:~ \erl(H:~~II;' vali Cjll l p"'vl~t..:r
V~1l 1l11~11

[H. W.\(·[I r \ lIult I)~ VElt\\' \C'HTE
.. l,E\' \'\1,[:::-; 1:'1

.....lrnl)n...lllcld 12 '\1t"1-( n~lJtl'r) -Yler c..)m
pagIIlelI <~" hel We.: York.hlfc rti,pmellt <lJIl
hedeD hIer .a"E(,·k"nwn Z I tull,," Ole"ot duo(l
Rl. waeht "ver I 110,) I(e,a~t.;el\on dIe In bet oe~ln
d'r vol~eode wetk hier lullen a.a.nkdll1·f}

DI': LIT; \, \\'1 r LS ZW .\R r
DH-\\Dl'!1.EKKElUJ

,..
~
i
!

"

Klmberlp\ I~ :'o[PI - (lt'lIt~r) -(Jp ..ene.,
ver~"ddIOI(' "lU do Klmb~lley "n 11".1<""11,11·1,1
takken nil de ZUI,j Afrlk.I~II"lre 1.11(1 \ferr:!
~,,"e rc.olillie !!,'pa... ~er,j te,n pj!ckl~ tl.t de
hewenn~ '"" "Ir lIenr) de Vdl!>r' oot er
~ ln~ VuorUlllJl"hteo W,lp ..n voor Ia.Ddbo11W lllJ-

migranten IQ Z1l d .\ fUI(,l. ml~l"ld~ Jd tA l"

[Je re.olutlu v~rkla1rt ri,t Ir w,·1 d,·~.Jillt
(lp'!nITJg~!l vo<)r L,o.Jh)Ui\'Prs III het liln t II'
..tAan ell dat J~ KI~~~ V,l.n wel":t to elle blWT I I

vall Jf'! gr\).)t~te waarde zou I I 1 Vt,H-{;· ll~ unt
wl'.kclln:.( v.n het Jan.] '. ,(

Oe ';d~;leJrd~ afleel!HI.( Hn de L"ili" heeft
een~ r8d01utle lan ~en )wen, \\"aann Z..I boiJU'
v~rlrvtl"eu ulhpreekt In Sir .\,fred :Milner ~n
IlT,1 Hob"r!. daukt ,I)," dd erKcIIDl~~ der
d'en.teo vao jeu hetr llhoJ .... en ..hen. oupar
t IdlJlh~ld 'OM blanken <'II !(tklcurJ. n I>e
r~",lutle wenl'l'ht 001< gcner.lal BraG •• t K<!lult'

~:r z In heel "':lt oat.e\Teden~o tIler. o!lldi\t
z.,.,kere IHlffipn nIet lfl dt! dept)cne ,an kllonel
Kekewlch • 1'1 !(eDoemd ~I. ~'>t.,rn,mc dtJeln~
mur. In de ~eru" ...h"lDg v lil KIlIIberle.'

Louren'." M..r<llles, 14 MeI --(Rell!"r )-De
br Ad" .....u H"fmsYT eD d" hr II.lllwell, corres
p')ndeDt ..au d,· C '/'. T"u,n, dJe ,Il PretOria
gevan'leo grl! 'udea warelI dO('h 0i' U dp.or
)os~f'1 ~tl"n lil ov~r de gn.~U8 gezl)u<.cn werdt3o,
lil u brer .:UDgckolDen

D~ KnIJ(,,;(,r:Y.\~WE\'£:S WEDl::n TL
:-.DlO~SST.\D

:-Imon~.taj I~ )Iel-(R,uter)-Drte h'!n
<lerJ gevaai<ene:1 "UD bIer aangekomen en me'lr
wurden verw,lcht.

:Ten clUd~ noodelot.>!e mls!c'ldlO<: te voorkn
IDen mo;;en ....lt melden dat deLe kcU~·.cv ..n~e
nen sie, ht. een deel bunner >li!n, dIe \ r<>e~er up
l,roeneplln! meeDt waren -I:: I () LI

rJ
\ t,our~n", :\{ar'II"~, Il :'I".-lReuter )-1>

" ben"ht oot .. ",nll"n VADPretoria dat s@rgeant
).(It~bell :tJ l3 1(" 'antrl'n en I.';elOod I•. en even
e"o. sergeant Wynltlt 4:l87. wa~ kan ~un Wyn6r
W!6

liet t",I'f",rt.,·l!IP I)r"rrt arrl.8(>r"~ I(I,ter
morgen III T.felbaal ... n Natal net :!IG &Ieke
.u gewonde !!Oldat-en.

Een 1I&1l~ lD&IIacbappeu ....n de
Lirbt ~OIM is .. teren JIld het tru-.lrilllhifi
I;.tiffgt41t Grturgt hier UIIR.kodleD "aD-De machWi ..an de Kaapkolonie die than.
deelnemen aan den oorlog klleD, Dur de 801111
AfrIca", V,,zunt.el' Ga!Utte meldt, 20,000 ~o.
De N.talache machten wordfIn uiet m.... ·
rekend.

Het it niet algeIIIeen b,kend, ZetI~ een tijd·
gfnoot, dat generaal Louit Botha, die \ban8
,oor .1141 practische d04;lleinden kommandani-
,eoeraai u, !Jebuwd ia mat een Iel'llCbe da_.
Baar n.am UI Emmett, en men legt da' lij tot
~e falDdie beboort Ta~ de twee welbekende.
.. United" Ieren van demelfden nAlD. Bot.h"
ia teer goed op4evoed eo spreek Eagelaeh eo
andere TfBemm, talen vloeu,Dd.

DE WET'S sUCCES.

Dil Time» of NaJ.a1 beeft bet ..ol!fende o ..er
generaal De Wef. sueees in bet ZUldoOlltcJtilre
;edeelte ..an don VrI1Stailt.-

.. Hoe mea ook al tracht de w.arheid te "cr·
bergen door zicb te tro<lsten met bet feIt dat
,enerul Pole·CaNl_ de komIDando', UIt bet
eoseen van deo Vrijstad heeft .,erJaagd. lreDe-
raai De Wet beef I een groot succes behaald, eD
i. er ..elkomen la ~(')O.laagd Inn macht ..eilig
naar het noorden ter'lI( te trekken om 00'
"eder te be"echten. Door 005 talea om een
~enoeguam sterke macbt te Jenden 01Jl lijn
~rugtocbt tU!8cheu Th,,>, 'Ncbu en Ladybraad
af te 8awleD, heeft De Wet ZIIIl deel in h ..t
8chaalvlpel zoo goed ge.petrll, dat hn bet !lpal
gewoDnen beeft, eo w" het verloren hebben.
MeD kilo dat fdlt met wll~r Jdeneerea door DOI
lOO vele nIscbe yoorstelliDgell. De Wet betft
door desen Bla~ aich een bekw.l1Ile leider be-
loond en heeft het van "eo o"erwilidigen le
macht en al onse geDeraala gewonnen... Z,JD
succes moet een bittere teleuratelliDIl KI",e.,st
'II D "oor 01H8 menscheiI, die- blijkbaar lijp 1("
TIlngenocwlll, .I~ _lIrotlnla zeiler beACbO'11I
den. Dese Zll" d .. wat .. feiten. Da"r hO er
L[) gealaagd 18 z!lDe maneehappen teru r te trei:
ken, lO er WollIlg kre<!le~ yonr onsen kant dat
bet land dat h!J ontruimd beeft ledig lAYan
d~n 7uand-het komt OOl! voor een natuuduk
ge<olJ te ZIIO, daar ZIJD manschappeu Di..t op
twee plekken togelilkortlld konden ~IlD. ell oor
doe! nu.t W3' otn hen le yerdr"ven, IDVLrhell
lo bet zujden te hou ten totdat Wil ze allen Ife
"D~en g~aomen ha Ideu, voor wolk doel wu
geen ~ebrek hadden 11"ngener",al, of maoschap
pen, CD toch mIslukte heG ons"

Edeu .,ja Thwa '.Ncbn.
pe 1'lÏaDd IChunt heden
4rekêen, m._.. het II o.o'mo'gelljjll:
fOjrenhhk te .eglfell Wit "ebeulen
,iob _r An.1 beweren Gtltleraal, U ... ",f ..11
lJrabanta wepen Ala~!JtIlln er
41rilUfen tot nabij BOIniaakop,
JJrahaat self ..oortrukte 10 de
JJrand'l drif, m!!t Campbell en de ltU.,
Een .fdeeliug ""n den "ti\Dd heeft hare 'fV-
acbuning lI'"mukt te Verona, op d~ "el Daar
Ladybeaud. .

~ ae ~rigadea TAIl' .........
'Dickson en' Jjluttoo'lj ~ Wantetie,'
'eenigell alsfAalid p~ WIL DrIIOl'deIl ftIl hijM:.
Zijne tJoepe<l\l ~ lilltem de YOIgeDde .....
'g~:-. \'

GedQqd:_~, c, K. El~, Karabi-
'niers, "" 12 lIWl,
I Ge_j)Dd : ........;LuiUnaiI,u ~. B. Collins {ift ,<k'
Iborst), en Mi. M. :t.fOacrlf. (arm. eD MrIt.).
Ibeide 11.11 de ~., _ 21 man.
, NUnlaacrs fil mUD...... n maDschapfl'l1 zul-
~leD b~~ ~.,;-d '....... , .•~ ,1 _

ltaJ4liir CiiiIJlt'~ ~~l)ber van de ~ ....
mu ...... ~e ~bo~, wenlook. dt<llr

dea l~g_Ondi. I1AIl' milton rapporteert dat bij niet ft~-
looft .~ dé oogeraUen ~an I5ijDe kolonne
meer an dertig bedn&gell. Namen Il'g qiet
ontv ...~en.' '

Wij hebben bijna, 100 geva.n~D g-nomen
gedur~e de laat"~ treinige' dagen. .

AUe Vrijstaten diIJ een goOd verslag van ~ch
7.elve liondf'n g"",en ,ijn ontwapend gewordm,
en be~beu "erlof on\\"angen om naar huJUlt!
plaat6en terug te j!;""D. I

De naeht wordeD :veel. kquder.

.~L'1IT MIJLES ~'A)''' rl~OO:\8an,

Vun Roberts.. A4»
~hrand. I Hoogen. Commis-

, sans.
12 Ylli~ 8.30 •. m.-Ik ben ncht mlJl,-n tf:n

zlllden \"1IOIlKroow-t&d. Dil l'1Jand verliet tie
eEtrste linJe vf'l'lICban'lingell gedureudP den
nacbt.. Wij mukL>n thaW! eene verkenning in
de rÏt'bt~g l"1UlKroóIDItad. De ~n.lem. van
}<'rench bezeU.ê t'eIl tlrft over de Va.lHcl:nvier
om half li gisteren namidd~, juist in tIjd om
clf'n vij~d te bell'tt.m zIjn Ol"f'rga.n~ te ver-
Innderell4

'KROOSST.-\D GE:\'OYEN. Ilink

B11WNDERHEDEN OMTR~lIi"T KRooS-
STAD'8 INNAME.

KrooWit.ad, 12 Yei.-(Keuter .f-Df' l"f'ldkor·
liet gaf gisteren de !'tad uo .lord BohPrh
~r , daar prMdllut. Steyn gisteren midd-.t
vertrokken Wag: De intocbt VlU\ lord Robc>rU
wen! lDet g~t verwelkomd door áUe
Brit>che rowon"n. Drie bondel!d Vrij!ltaten
zijn nrlanp;eod zich over te geven.

Een b~ ten zuideo van de ,t&d 1I'llS rut't
verull~ld, maar dB groote brug ilabij de stu
liet men springen. ~ 0

De lkopublikeinacHI) Ienche brigade sLIk de
goederen loodsen in 6raod. Me' zegt dal YA!
alleo dronken ....~n.

GeW'taal FI'8IlDb, die ten noordoosten van
de stad gekampeerd is, a:md geqeraal. HontN
(Button?) Daar Weston OlD de liju af te sllI!-
den, mlUU' hij slaagde ...Jt.ebhi laat in den
avond, nadat de Ja.at.ste treill Yettrokkt"ll W8~.

Lon) ROberta "..tte buiteb de stad ~ cl",
diMe van ~oenaal Pole Car_, voor hil in-
trok. De brigade trQk VOorop g&V~ 'door
de 18de brigade. Hoewel de ti'oepen ~.
EPStien mijlen afgekgd haddeD,. marclaeerd.tll
zij pracbtia;. Een meaigte ~eziude;1
bieveD juicbkreteo Il&n toen dI!' troepen bin·
nenkw:uneD .

Vele a.rresta.tien werden (I:~t, ....oonal
onder hen die bet Britscbe endei'daaen la44t
hadden ~emaakt.

.F;eo aantal peI'IMIIlérD., dIe van Ladybran,l
waren gebracht, 01IIda.t zij m<1't* Engebcbern
..ympatbiseenlell, b;j gelegellheid van ~ ill·
trekken van kol. Weber, zijn ,..erplicht ge-
_on!eo om te ..-ecbten.

Prel!ideht Ste11l is naar Lindle,. jl;ega&ll, da.t
geproklameerd is .. de nieuwe boofdtruW ~IIOD

den V rij8tMat. '
De burgen !.rekken _ buiR f'IfI de oppel-

utle van de V~n ill feéteJjJk VO(Jl'biJ.

, AAN DrNBOSCHRAND.

OSGI<;V ALLEN TE ZANDII.IVll':R.
Van lord RobeJU, aan den bo9gen oomlllli.-

>an.~:~
12 Mei, 5 uur 's lIIorgeD&.-Yet. wtJJuititk

van BroadlVood's kavalerie bripde en de bJ'-
r~ne infl\Dterie, de opgaven 1IF8&I'V&n nCl<lo;
niet ontvutgml zij., hebben de t'rolitende 011-
gevallen plaat& geiaad" ondel" ~ Hamilton'·
koloa.ol' bij 't geY~bt lI8Il de Zandrivier óp
den lOden Mei:-

G_ond: TlVoode luit.enaut n,. It:. Paget
(SU!llMlX regiment) in den nek, zwa&r.

Geslll'llVeld ~ Vier man.
Vennist: EéD.
O-~jk ~ewo.,d: Kapt. I..,o""rd t~:"t;t

Lancubtre reguoent) hoofd, op de.n IOd ..n, gÏ:-.
t4'1' a.,.ond ovt'rleden.

MeD ug deD vijand laat op ~ren noord·
waam bewegen, DlUI' volgell!l bt>richteo bedf'''
mOI'Jl:N1ontv&ageD bezetten xij ~ dt' 8<J"cb-
rand Ioopgravei.

GENEVA BIDI'SG BEREIKT.
Geneva Stding, 11 Mei.-(Rentér.}-Dt' tmr·

pen kwameo hlel' aan lUL eeR pr ..cht~eu
IIIJlI'IlCb, met generaal F~ ill <Jc \'oorhooOf'
GistereD werd IIChietea g~ tOf'a ....~ ...
lnuiskil.lingll _ Imaal naMrdeo waar de R.··
pu blikeïnen .,erborgtla JageJL.
Beden avond verwacht 1IIP.n dat de 'poql'-

_eg klaar ~.alzijo tot UIl dell awJoov ..r ,·.iu
de ZaDdririer. De lijll ill leelijk T8r1l1Bld f" 'IT
ten DOOn!eo der rivier, DlUI' iD deze buurt
W&8 da rijl\Dd te '-utig om TM ..ernieh~
werk te doen. MeD p.egt dat d., Rt>pUbhkel.
Den zich 1'f'~ bebbeo roadom Kroon
stad, twintig mijlea nIB biet.

E~S WITTE VJ.AG YF,.nnAAL.

YE!tLIEZEN DER KA VAI;EBIE lHTBTF.
• 'Ul Ion! R0beri6, aan hoogt>u. COlll'fR~·
115.- !

13 Mei.-Er wa~ _r ong~nllm oud,r
d~ ka~. divis. op deu lOden deZN dan
die door miJ bericl!t ....erden. Ik ben Instaat
geweNt _ juist venbg te mpn van wat.
fOr ~~ door dell ~el1'Ot'rerlden olIicier.
kapitein Elwortby 1IIl8llVelde, en twee officw-
l't'Il werden teneilfd,er tijd gewond, en
Daar achteren ~den., SD&a1' bet blijkt
dat toen _ partij 1'JIIl oue m&Jp1Bll naM ~n
knal giDgeD waarboven een witte vlag "...m'.
IICheD werd, werdeo zij p~ aangt'ulleu
doo,: 'ien ~ ~tal .vaD dim ViijaDd. Twe .
of&.OIeJ'etl, kapitein Haag, nil de 611.. Dl'lIjZou'
de"" eo luitenaDl. WilkiB!lOlt, 18te Au~tratia.n
Bon.e •. ~erden ~ geaomell, ell n~ 21
man ZlJIl YenIlÏBt.. Sommigea (Iezl'f' m~~n
~ daar de bn,ll'rie oon llUYUienllJken

StaDd ~ op ~Oden, en IDJIIlDf'H dl"
toen berielst -erdeli alii vt'.mU"t zijl! gednreu-
de de laatste' dageq weder opgedaagd.

HEILBRON DB HOOFDSTAD, ~;lET
LTh'"DLEY '. '

L i
~~li 1., ~~

VAN PONTlU:j NAAR PILATUS,

PA.T ZA.L lIEN LBEUJK MOE ')U.K~·

, Tbaba 'Schu, 12 Mei.-(Renter.)-Verne.
mend .. dat er een kll(oma'ldo 11'1'1 bij Crino'lne
Heuvel, O'1ltlent lil mIJlen noorJ .an 'fbllb\
'Nchu kamp~er lo .rener.al Brabant op een ge·
legen ' a.f~ta[ d, en mu'kte eeoe rec.)nu~illnnoe
in .teri:te, met de klDoaaen. Toen hl) ecb~~r
te Crlllnl!oe bcayel aankwam _erd ba,onddD
dat de vll~nu vertroklrcn wns

Een kleurh'll{ "ertlIlde tiat de repllbhkeinen
Daar Meql1Athog bergen wJLrell gellaan In d~
rl~btlDg vila Kroun.td. A'lrltlro kllutllugea
melden dd e..11 Tr11nsvaalocb kommaodo over
de Vnl I» getrokken.

~ell aaDtal Vrlj.tater~ WOrddD gls:eren ge·
vangen gellom10, erf hed"a DOg meer met @e·

I w"rtlO

Ht::T I:RI n.,CHE t)lHl\[J.::iS.\.RLU.T

~C.I \ \ltSl'E VAS VlH~OSEL

E~:X :'WLEX DOOR DE ENGELSCUE~
G~;NOMEN.DJ Stpyo,bllrl{ correspon leut <a 'I de ll,dla",1

'\f'V3, 8Ch'!lfL_ het vlJI!{ende vali Steyn.b"r~ -
z.aterilaglnorgen gIngen dd ::;OID"I'>4"tea 8'H

Jer regImente li hIer voOrb!1 mt:.! »p'c,ald nRA.3~Sl' JA.AffT DE~ VIJAND
treloen, teUID3n lD~t eeD hde dlJ'}lI truc:':8 '·ITEEN.'
met fnaXlrn kdnounoo. Pl.lnJtW, en' yan -
Be~htlhu u"r KllDberlc) Vuze regllndnteo bdJII VI.' Th~"a 'Scha. 12 Mei.-(Reuter).-
~ III \Il ,I~ v" l ,,,J £lcltloeren g"wee8t bU de ~O Dd acbtste dlVi~le rukt v"or'fl'aarls In. uiIge·
hchten III X ,: .I. ,n Koeren DU terul{ V3Qhet strekto oder, mut een front vac dertig muien
'lnt'l't nil Wepen, r Gdl,er~.,1 Hart vJ<rde or.-eJ.
Iwt "cvel en 1l ...." ..... 1 allen In 10(0" I" sielllID n, (; renfeIl yolg,lo met een detachement Vila
""'''elllln t" 1.11", dr" ''':''U bel,le lJItiJler~" 'J\) Ur.AhuII" IloNe de re;lUbhk~lnen op. on b3'
'II w!!Chappon dJ .p ,."n • .111I waar \Vllrk V.Joral ITlllkLd ,I" ~ d"i>erry molens, wau hU eea groote
hllllilH kl"eO\llg toolld" hel ril "", werk dat ~I) I,kw~ntltett mc,1 eo gr ..all bUlt m1lLkte.
I'JM 'elll~ ,kt li ,I]u I _\.('ot,·r 1\,1 I <l~,1la ,t<te~ I 0, houfJm Lcht van generaal Brabant, Camp
tr~llI~ w IS "In r'ltul' Ill.t 2 j rapubllkdlIltn door il bell'a garde bngllde en Roye! orig.de mZlkten
""u~lalll ILl udt» I "gdqo.;en '~"lJom lil. eu lUln ~d" atreek .oboon, en de repoblikelnen .plitAten
1.",( J " III II ~,) govalllen ~IaI k'l'lOeu nem~n, r ZIch op en tmllken terug IU de rIchtlog vaD
'Nl.r't! [Jl II lil..,: ',l)r ~dnar~ ...htJ V,tll 'I)dd~··l!{· I, C!\)colu.u.
j\\ 'U";CC1 Jt' to;'t:!'fau_;,!ueu t~ Uu:wJ.pJlle 1 \!n ti ~d { -
Le lateD gaan i DE GgWU~DEN TE MA.FETING.

Van IWberl8.
KrooDlitad.

Aal!
Hongen (~mlllis-

lI8J"IS.

• 12 MeIi.-~ bon I!;t&t-l'rcn z:ond.'r oppo",tip
Krooru.t4d binueng ..trokken, "'1 de .. ('aion
Jack" werd geheschen ender bet gejuich dt'r
wenuge ~elBcbe inwOf1~r".

De heer Steyn. ,'iluchtte gÏl!teren nvond na
te vergeefs ~etracht te hebben zilne bnrl!:t'r,
te Ilverrl:!dt'D olll! verder te bevecbteo. ~De
Trahsvalers zei.den dat zÏJ niet la.oger ro deu
Oranje Trij~t wUd-m vecHen, en vertrok-
ken de Vaalrhier. I De V riJstlit.en b&-
s('buldig n de TranIIvaier. om gebrWk van bt'll
te heb gemaakt :en ze toen aan hun Jot te
heblK>lI ergel~. V~ Vrijstaters zijn
naM h e wOlllogen te~g gegaan.

De p '41 diJ de f!tad biImeotrok ....erd
voornfg &an door miJu lijf_acht, alle koln-
nlst-en.

X 1\ d MW eo de buitenland8che officleren
kwam. d North &Dlf'rset kompagnie van de
Imperial Yeomanry, gevolgd dooir de divisie
VBn Pol C'..arew, bElfdaande uit de garde en de
18de b' e, de manoe brigade, .. e 83ste
84ste e ~~ b~tterijen, twee ",.ijf dUMn
marine k&l)OlUl'lll, 1 beiIllInd door kooinldi~
8rt~lerl eD dflt' l'!de kompagnie koninklijke
geme. rest' "'aiD bet leger is OlD de stad
ge-hm rd.

Voor l~roon8tad te verlaten, gaf de beer
Steyn ~e prokllUllatie mt waarin LIndley
tot denl zetel der, regeering wer4 v..rldaard.

Rotha~ de komljlandant - gE'neraal. en Dt'
Wet, gifgen heiden met de ~ ~en.

Van een co~f01Ident.---!, lJ l\lei 190).
Do :So G. Ilemeente bedt Zondag II. baar

jaarlukach d.nkfeut ge'il4lnl. D •• Pepl8l' Iplal:
ID deu morgen o..er "LpQl' den JIeere, IIIline
ziel!" De sieIs ..erbeffill~.IIl!raa eene . 'heerlijke
af wÏlllehng ....0 al de Idaa toouen .,an !iezeD tijd
10 ons IanJ. Des Z.terd ..... er ba ...... in
de groote VIctoria Hallt: Wegen. de nOl be·
staande moeillikbeden dOtr den oorlog _erd "IJ
Irroot de!:1 nn de gelDee~L! éemist en totb _aa
de opbreug1.t biiwnder •• rbliJdeDd. ne~ .,oMe
bedrag i~ oyer de £4OQ, "tnD alIeeD de lill"
ten £21Ó bebbeD bli_a.bracht. EeD paar
tafels bebhlln bU de ~.I) elk gele ..erd. De
samenwerk mg Wal bari«!fult. Bjjcondere daDk
komt toe aan dleg"nen di~ -.ich zoó ceer hebben
opgeofferd. UIt bedr~g 1if ouder omahlDdi,-
heder onllet"!Jfeld leeN Ift!~, "ooral ook In
aaamerkll1)! nem.ruie di )uiat in delen tui
ti" Cbflst. J()D!Jehl1(1s ~i ~QIginl hU de £100
hetlft Clcollecteeru"oor ti ongelukkll(e liepu·
bhkeioocbe kru ~age.anpllC".

Voor dit jaar;,{e~lÏ beb!ltD "U nOli nitnemeod
ungenaam _a~ -edar; .Jr is bV,0. DDlleeD
rIJp genIIen. Dn 10kti ;-nt~t D&lU'IMolteno, ad-
der8&IOA&00 berucbt 1'OQt!k90de.
l iDe typbeose kootle b~iif~ i:og maar heeraohen.
Op he~ dorp sijo, zoo tilr 'mu bekend, nog 16
ge ..allen ..au dIen aard. '

Met dien8tboden gaai' liet nog altiJd slecbter.
Er zuo Il8lf .. groote hiJit~"lnDen waar lDtn
!OI)d6r bnlp zit. Eu dali, Jjmdat de kaffer ge·
IUlgeo deze dagen sulk e~ rol ir. onze g~scble·
d""IA ~pelen, moet meq maar alle brutaliteit
wor lief I.ea:en. ;

Ool~l,gs haddeo -U Mn hillock 1'&0 suae
ncellenlle 'If Alfred Mth1er er.' nu zlln bIer
weer 0,) eeu prlyaat Ije,oek de edele beeren
H ..rboIJ~ (Landbouw miQis;tor) co Horne (land.
meterlleneraal). , I ,

Van~aag lijn zij naar Stonnberg om daar bei
oa"er~eteluke alag ..eld teibti,ien.

BOEREN W.REkOHEID(?)
------+.-

lllcrower eeu kort verli4t;
ID eea seker dorp W den O. V.S., d90r de

Brltache macbt geoccn~~4 lAten iD de maand
Febroarl Amen te .prttli:ell:

Kol. B. 1'&11 bet AUlItrait.iehe c.JDtigent.
Kol. D. " "Cana4,ejllé!te "
Kol. W. " ,. Ooell~ W «lit " CD
De beer B. dIe met d<Jt~ren Iympathi_rt.
Genoemde kólonels "1!'8D aUen op lerd

Roberie staf. En dIt 1r,"II min of meer het
g8llprek' .: :

Kolonel W. De boerjn rIJn oDlDeolcheliJke
wreejaardA.

Kol. B.: ZIj _aron 1lc:lJ\I'r rpcht meuacaellik
tegeDo"dr onw gewoad~ó$te ]lh~lInfo_ntel n.

Kol. D.: )1&ur. munl~r R, wat lA nn uwe
onder9ludlng omtrent de:~lkIren, gil schUDt ben
tei:enntln, run zij "'l!.lIa~rll wreed?

KoL. W . (komt tll~D beiden) Ik ken ze
ook lI'oed, ~n bo ..endieuc, n. lAl nIet onbevoor·
det Nlillib. I .
n.~ W..I, kóloDel D., <u beboeft noch mua'

woord nfPChdat vaD kOIo~' -"v. te !IemeD. Laat
008 naar! bet bospitaal PfPi daar kunDea -ii de
t)oderYlnidlllgeo van tween:" nen gun bOOf8o.
Beiden werden op Un en in betzelfde ge·
"fcbt gewond. Zij ~ n duelfde zaal in
OilS ~boepifaal n...ut 'ëlli04er ..oor meer dan
twee maaDden. (.)e eeo l~t H. eu behoor!le
aan le~' nwer Sehotaob~ ~gfmenteD, de .nder
beet "IJ. en beboorde &4p 0011 Scaodinullch
korps. H. hIlhoeft mu 1114. ~eer naar deo mo.d
te prateD, gil Zilt no hl'" ha .. en B. 18 "eel,~e
.,eet een man om u 0lU\t 4eo mood te prateb,
Komt laJLt onMgaaD. ,:,

De dne kolonela gaaa l~f-It DIet.
Qe' beer B. deeld" tO!a meie _at dUI twee

ge.onden.. yerteld b·d '.a~ ;
H, de Scbot, .,.,rbuJd~: Jlr werd .!I1.a!ld&g

morgeD, toowat il uur, geitoád. Ik lal er dlan
beelen dag, dien nacht en aell .,olgend"D dag !.ot
acbemera"ond. Die nacbt ')waa ~.,enop seer
koad.. iMaand~, en vboral op: Dins·jag, I&g
ik telke nIe ambulaoce}< lk Imeekte lIlee ge.
n?meu :wordeD" maar, telkeo! werd geant·
woon!: De wagena lIljll te' ..o!. Ik '!!IDeei"" om
_.\@r, dur ik no dOl'llt ..tra .... abtte. ([mmllf'll
ik leed bittereIpjjneo en i"",loor 1'eel bloed).
Meo beloofde mij, water, plfar nielDaod bracht
UltAI. Di~pond. IICbe+Eifdonker, aal ID een
boer. Men Ei"d mn "rtelll dat de boeren de
gewonden doodien als cii Irs:''I''OndeD. III dllCht
echter. Wel, ik .. 1 er d,"~~ .. r mijD '14111'811 ~n
wagen. Ik richtte mij '~a weini( op, De,
b?1!r trad we, Dam mUD hottel op.yn .rm 811 riep
eeD ander boer t-oe om:mlj wa' 'll'der te bren·
gen; betgeen ik du ook \.~Ïi kreeg. Men
aag WIIIDni~ naar OQ&e .mJaláoée -ageoat maar
~ werIIeefa, en die t~ ~rb boeren JiWDen
mil met de grootste ietid.,.~id op.n plaat.tten
mU op een bunner wag~~ eli bier ben ik nil,
eu wordt .Ia een lriudje :vet~Qrgd. (En de Schot
naa.gde 01Jl eeu drop~1 n~r> waDi er kWim
eeJllltuk io aOD keel, eb 4. tnDfln lippeD belD
oyer de •• ngeu: de tUl •• 11 daDkburheid waD·
Deer de .tem weigert telljrekeD),

B., de Scandinariër, ..,....lt : Wjj waren om·IlDpld, eD ik _rd I"'" p_ond (door de
bont eu het b~o op ~+plaa'-'eD af). HM
WIl nQg 1'l'08I( la d'll ~ofpD. Ik rukte acbter
de Eo.ge1acbe liniM. 'ne d.D a ..ond w&ren
de VoepeD aan he& \eereD. Ik lI~kte
een der IOlilateo om eeu ~pel water.
Ztio aDhrOOrd w.. : " Ulat, you ~ ...
en eeD aIag met auo ,die miJ legen
deo grond .,elde, 'WIl! al , ik Imlea·

Koloniale zijde.

W~F.R LïT MASERl'.

Ims LuRO AL~ co~nUSSA.RIS

1:r:S )lll.!T \lit ()SDf.lnO~:K

:'o[\LLE (,~;l{l'CUTE~

AJw,,1 .N",rd, 12 ~l~I.-(Reute·).-t>a ~e-
wondeo 1.1 hn h ,apl taal te fthfetl uil wI)rrl"n
~eze6'd goed vooruit te gU!l op wClUlge UlttOO'
denu~oll na.

Lord CUliietown I. &1age~tel,J tot co:omis·
SMI. ,'10 bet distrIkt Wejl8ller.

'hwal :-Iond. II :'Ilel - (ltCiJter) - Een
voorlooPI,( IIn !p""ek Jn d~ ... k V.ll~l',e~ Stoyn,
be.chul,b.;<1 v~n hct v('rherl( .'1 V£ll wapenoll
",er~ h9den dlJ>T ue mIlitaire autorttelten gebowlcn :\la.eru, 1.1 M"I.-(R1uter )-Do 811"11" en

Er komt oeo '(('rnl'ht Il t den Vrl).taat dllt er gIJedgeslaa~(I" marach noordwa.rl~ ..all .Iord
b k h i lbberts htleet ecu dUIdelIJk ml'rkbl\fen I""loed
i(een Jlll.ten "lln !{e oll,tienllJ , " 1"J;p~, wurop d re IlU Ikem9n ..aD den Uraa'e Vrij ...taat

b~.loteu w,'rd dat ,L \ fI!.tatcr. lo' 1i3.lnVl6r ~p e Pd' d hu t J Cl l'
Diet louleu overgaan IS gec~l1ceolrcer ""n III a ar "aD OCO <lU

_ ' en KoraDa.berg Uo rflpubhkelnlm haddflQ er
. , • . , . !, volstrekt Dlet op gerekend dat lie

,HEER REBf.LLb:'ti ZAK~,~. 'I tr"t'pCII luike snelle eo YIIr1elgende slagen bun
. --- I zoudea kunnelJ toebrenleD.
K IlDberle), 11 'lel -( I~"uter ) -Het klompje I !lie.! k lil m~t "'1Jers zeggen dan dat EU Yer·

reLellen va,1l \V ..rronto'l wa, h"den we"r vo'!r bi'1...d stalm en de oemorahutle is begoaaen,
den heer \\ fight, A Il M , tl~eD dt· &aak voor de IU'Jt ~cvol!l dat Z.I ZICh lO alle rlcnllngeD "er
vervolglo;: gesloten werd. I II du Prec~, eell sprclden IlJodat van het !{roote yer,et. dat
IJd vao rien afde-Img81·a ..d '<'Ill Klm')erley ell ~tevn V~D plan _as to ~hll,ntllOg te m~keD,
een fler bo'cbuldlgden, m'lakt" eCll I..nS(e VAr I 1J1,,;g al komon
kl ... ln~ wuqn hIJ outkentle "CUI~ werKslllk I Eeu groote troá!' vlu !hlcll"I(~~~" I IIL'g~ d~
"andeel te hebbeu ,!enom>n In de rebelll1 "U Calod'lo op~etrokk~o V) ,rIll! F,c~.b<Jr;f wnr
"oer bet aL(emeen de g"tuIs8n U,l de kro,n n"thl.h lm, t;rO)Ltl troepe'l VJ" ~ll 8ch1pJD uu·
trachtte te weer.preken. J,.~eouc

Oe uak werd tot e. k. :\["aDdlg oltgPHtJ!d Vel~ der V(Juw,n dIe Ol' lt lOM plnt.ell Z!lD
'lt"ld.ten schróeu 4'en om wrd.'\ C 1l'V4!r h -u dlt~

liROU n: SC' I! I.DJ-: AAS DE V \ I.LIL! \ï ER. li Jone manllen "r t'lC g~u"'dcht Il ·buCJ om !Ich
HRt.:U. te Wikkelen Il eon bJlttl ,I~o 1..: 1'11 e .. lJuttellJo---- I zen hll,t .

KIID~erl .•) II ~[el _ (Reuler~) _ En pa DJ maDnen lil do lager~ tllO 10 ddO DV.luJ
tmlldle r~pllb'lkpl'l' n I.. ~eZlell g~ ..."r<ld'l ton v~rontw"l\rdlgd. olOd.t de I::ogel..cbeo bun tak
"ltdelI V"IJ d~ V.lal, a~ht mule'l ou,t ra', Wor : Ilok hebbenver~nclerd Een "\lO bendrultte het
renlOlJ : "IJ U" bIJ het kJlmI"uur UI' "De voetlIOldaten

1>0 'P ,or,..,'~ 1< liere".l tot Blrkly en llIan en kaooDnen worden voor d. }X>sltl!'n der repn
70rWIcut d.l~ dil 'Dounta.en Zlter,l{;! o.er de bhk~lneD gebracbt en het eleter Det UIt UIOf
L'IIMllJke hru{ tullen wor,Ien 1("le,;'! Er mo~t men d" stellln,!~o Ir'lat hestormen, en ter"til wu
echter nog eco lan~e ZlII'lu gelel{d .. ord~n urn wachten op dOlO ..aanl, zIet men de Eagellicbe
verbio il\)~ aan te, knoopeu lIlet d~ hoofdlliD kavalene om ODze flankeD rijdeo."
[)~ ,eb ,le aan de permlLnente hrll'{ "ange T~gen zulke t,ktlek, dl~ IJllltengewoo!l is,
daan wlJ,dt l}"~root op .t:l.~r~) J tot '£2'),0/)11 zeglieu de repobhkemen dat bet nattelOOII .,oor

I hea I~ om Lo vechte, met nIllOp slagen

DE GEVECHTEN' B11 ZANDRlYIEll.

VEROSDERSTELDE TWISTEN TUSSCBENI DE REPUBLIKKINEN.

ZaodDrier, 10 Met.--(Reuter.}-Heden na-
DIen de ~pub., .blijkbaar na hE<eiwat aarzeling,
_ne ~he op In de kopjes ten noorden nn
Zand:il'1er, maar vuor hen die de kriJgsver-
rlcht.iogen .van .. bet begin .af hebhen jl;e"oIgd.
was bet dUideliJk dat de l'1jand zonder kracht
of JO(lM'st vocbt. Het totale resultaat van Mot
we~k .van .df'n dag :ps dat die RepublikeinelI
t~!1tlg mIJleD DOOnbraar'U werden geel , en.
"IJ hebben omtrent' dertig gevangenen eno-
men, het aantal bUIlDer dooden en gew
was omtrt'nt betselfde, eo WIJ verloreo OlD-
trent twiDtig man. Door vroeg voort te ndr-
kf'lfl bezetten dl Cbeshireoo de ",'Ïer- ding
v~ l"oor het, i&nt "an generaal Tucker, ter-
1I'IJI Rruce Hamilton de Derb)'l'hil'llf; OlD
ho-Uelfde voor hem te doen. Generaal ut-
WD trok .oort langs den !.pOOITeg, eo ont-
m~tte geen télSeDfitand bij' de rivier.
ht'lll 1l"lLS de I.ao!iifJ!l'S brigade van generaal I
"on, en daaracbt-er kwamen gene,....1 t
('arew'. negende lansiers, onder Dunn d e de
voorboecH. uit~. '

~ een.te tegenstand kwam uit OOIt ~ren-
womnll: ten noordftl VUl de rivier en e~wer-
dt'n 8Choten gewisaeld. 8lecbt8 de be _
troepen trokken 1'oort, totdat P-ij onder m-
vuur k1l'lUllen, toen K. batterij eene 'tie
op~, en onse. ~ Pom-polDS rr iD b"t gerecht
Ir.wamen. De l'1Jand verdween voor de rest
van deo <hg.
.In het centrum ell 0[ de rechter flank 'I'ahn

ding~ meer levendig, en de vijand SCheeC van
RISeIlIDg ~ te bieden. De
van p;eDm'M! \VM'eD vormde de VOD"""'.d ..
p;eoe~ Tn~ terWijl geoeraal
IlanWton, ~ de 'Su_',. 1'OOrop,
~ de pOsitie der RepublikeineIl, '-taande
nit een halve cirkel "aD k~jes, dikwijla met
elkand~ W>~11 door diepe spruiten, die
prach!tge dekkki.ag aaohoden. onze uuker
flank stond ~llOYer. ~ hoog gedeeltelijk
met hont begniëiá ~OPJe ....aar wij een klanDa
en "D "Pom-pon" op ~ mnd pla&t.aten die
~tr~..JIt ~V'e",,~ ttwcben ons en ~ L _
blik!'lll.'ICbe JlC!8Ïtie ~ _aar de rand p~
ophield. Dit WIl8 lt, .wakke J'Ult 1'aD den
VIJand, daar bllD centrulD elk ongenblik doo....
boord kon wordea.
De brigade 1'JIIl generaal Wavell rukte

om den reobteJTleugel der Repub. aan te yvJlen
beo.tAaande de eerste uit de North Lanca.shires
Terwijl sij over de vlakte tnJkken wareto zij
onder:orpen nan een Juist vuy IlÏt ol POID-
po1DS, .oowel al4 ftIl kart.eteen. ZIj nlkteo
bedaard voort, en werden begroet dool\ een
écherp ge.. ~ur, dat ec_bter ontijdiC 11'&11,
zoodat er 'tt"elIUg OngeVaIJea plaatB ~n
De Sooth Wals Bordén Inramen te hul., ~
geb~ een Kuim, dat ~ _en mDf" hét
MAXim der ldUJcu1iire8 eeD doodel.ijk 't"lIDJ'

Onderhield~' plot.eeling zag men den vijand
ovt'r d .tud stroomen, waarop Q. BAtterij
op hem I te achieteo, en eetlÏgt9 ~dlJDen
met ~ juistheid pla.aWe.

Negen ~ werden geDOaIen, .,.aar-
'VII.Il oen atm bet ~ legioeD behoor-
sle, _mebj)[ een ~t&e~r, Tricbmann ge-
naamd, VIIIl Erfurt, die ziéh voor oon journa..
list. ui~1 maar eeo g_ ~ 'Wat niet
met zi]lH! profeMie strookte, tel'Wlh het! feit
dat hij ,zicb vl'rborgen had aehter een cactus
bobm be...- dat hij niet te net dapperileid
bad~. 0- ,.Jeug.t 1'JIIl dell yijand
waaJu~, ~i~oUen teruitocht, 1IIaar hun liDker
Ilant bJeId bet 1lOfI;. Dit t.egeo dB kOIOane '\'lUI
generaal B~ Ihmil:toll. B~ aiIeu_e
posit1e bestond uit t_ee lage kJipbpjea, De
SllK8e&'S ftI'eII in de ~ linie, terwijl de
C.l.V. " ~, en beiden werd"" aet
holllJllen5 dur de 'rijand drie bDhopck>n ~.

Het voo ea ~ OYer eene
en werd ~ GOOfJtnmr der 5j~ ea

81~ ~~! ~eaaderd ..taren ~' op
,.00 trt>dt>q. ~ ., onder gejuich de '0-

)Iet, OIO ~ dt"Il hem-el met -.. ft,pe. ~ ~, PIl _ rul

l'1l_ur oP'" ~ 1lf ell'ad,. I'
I
I

.H; Il TE Rn f. B Lf. VES Bl) cm: ~.IUC lIT E~
r:s' PnJE~K -\ ,~~

DE MMIEIW PROFEET.

~Ia!eru~-(Rellter.)-De terugtocht
van de Vrll.Laters V\O Clocolan noord"aut, I!
aan de.n Ilang "oor ,lc laatste -ll! uren. lien
!e!!t dat zll gedu!OrgaDl8eerd zUn. Men zegt dat
pr~8ldent t'lteyn to LIndley i., "1I.&rhU 'raebt de
functIes "aa d" re!(<,enng te berYatteD. IDtu1·
Achen rukt Ileucraal Rundie met eeD »terke
macht Lad) brsnd dIstrIkt Ill, ecn kostbaje hoe
veelheId voedlO!(8wlddelec te Leed'"rlvier
genomoD hebh~Dde. De resideat commissarIS
IS In hcl10l!rahicbe "el bInding met Bundle eD
de kol~1ale l!t'lsle.

Pndk" I~ ~Iel -(Iteuter) - Eell
macut hoeren. g~.cbat "il ongeveer .1'1) man
,Il rk. I' In Ja~~r le Kran.~ I,,~f lIay dlstnkt,
,)n~cveer I ~ W!II.·n van Pnc~ka Er wordt
~etel(d ri,lt Uele mllQDtD te Mmcn mr.t een
pur andere vpr.pr"lde ov~rbll)f"leD van de
reb"ll"nwac',t bereId Z.IO do· w"pe!" aeer te
lut:l!pn

Kl'rkparado wer I Iller !p.4eron g'houdeo,
waMo" bl",cb0l' "Ib.',n een lcor Indrukwek
~~nde preek hiel,] In~ 'iiu toe8prllAk t"t d"
"'JIJaten wek~cl bl) heo "p hun plicht te do""
luet "I hun macht Kolonel Ad) e, bevelh lbb"zr
vall oe :S-omdw(·.tclllke dutrIkten en Z!l0 staf I
wa'cn telenwoordl~ hIJ den Oleo,t.

Natal ziide.
Ph!llppoh •. 14 .1.1,,1.- (RAutH) - CIVIel.

1,·;ruIDI •• m; I}osthng IK hle~aal1ge.teld al!
land 1root. Daar hiJ leer vrlendeliik is, begint

: hl) ree,l. lDvloed III bebben op de,bargers en
I voorsp' lt e"n spoedIg .. herfttelling In bet dIstrikt.

LUit. Tunkln hedt verllCheideDe geweren en
amOlunllle ontdekl hIJ h ... ft ook "PIl gevonden
dat 1'1C"It'lIberll du,mkt gl'plunderd _erd.

Ot! vroegere landdruAt Botba, eD Brill) 'Un
klerk zll" gearre8teerq.

BltlT:-\CHE B~:WEG['I(j

Klm\nrley, II MeI. - (Renter ) - Bnteche
pa~rou"le. nIt VeertIen Stroomen gingen gUIte·
reD de Tran8vaabcbe greDzen over.

:'tnne!llll F~rlTl ml~t."r "t.~tl,JD -( R.ntor.~
-:s' .. e 'n mu«' I .:ik, "Ief d~gen PI OJSte-
I"ke ncbtloo; V\lO den vllel VaD de lI~lpml"
kaar ber,(en \·.)n:16n wil d"1l Vlland voor en ter
linker t!ld~ van 0"" Lord Dundonald 8 ClV"
Ic'rlc drukte de repllhhkeloen teru~ op hu~
r~D<rum, eo kolme[ Bethoue s berelenlDf"'1
t~tle rukte aan u~ UJt~t.te recbteullde op. Tel
Pomeroy wachtt., 0011 klelae putll van de~
vIJand op een r"Dd boveo HeiplDuaar, doob
wachtte UI~t op on!OIl a'Lov,d.

Bechuanaland zlide.
EEX P.\TRotaLLE IN DE TRL. ... SVA.AL

Klmbarley, 12 MeI - (Renter ) - Gisterea
werd op eeD kielDe pstroaille aan de &briere
z!lde Uil Veertlell S,roomen geiChoten door

I den vU'Lnd Wil leden g, ..n ..erlies, maar twee
\'r:ROERE GEVECUTE~ OP IB.:s'DE~.1 maanea, wIer ft.&arden _eg liepen, werdeD apIe-

ge"8I) ais vermIst. Een kwam terug, ea de
Pleterm:mtzburg, 11 Mel-(R.euter )-EeQ aDdere, eea rekrout .,an bet Kimberley regio

telegom vaa lIeneraal Roller aan den gou.er. ment, is waarscblJnlIJk genn,!,en geoomeD,
"elH, Il~dateerd ~t)fJ.,blll·~ Farm, 13 :'Iei, meld' Een patroUIlle ..aa de Kimberl ..y Light Borse
al". volgt -" VOh{eD~ llUItructlel den ."aD4 gIng UIt om dlln 1'nand te .. ind"n, en trok ~e
beZIg te bouden III deD lll~ga",berg, coooentreerd~ Transvaal biDnen, eea heining twee mjilen a"n
Jk de dcrd" kualene hrlg&de, de tweede Jivisie de bloneolude er vaa doonniidende. Zil YOIl·
tOneeDlg arttIIene bU de dnft vaa Zoadag8ri. den een .,erlaten laager met d .. (fewooe uJtru~
Vl"r, op den Helpmalraar·weg, en gaf last Ulll hng, eenilfl kllltea ODjltlbruikte bom mao eo een
kolonel B~tbune om VaD Greytow~ aan&lenhlke boe"e6lbeiJ 3nder~ arnlDoIJltie. De
opterllkken met Dethllne's beredene la, patrouille werd bespied door de ...,pubhkein8n,
fl\aten~, Umvoti bered_o rllles eD ImpenaH dIe laDgAlJlcrbaDd in groot ... nbl btiemkw •.
~ght Ho~e, en T L.I. : meD, en tl'lUlhttltn hen af te IOU160, maar 0018

Op den 12den trokKen z[J naif WIl~"hhlOk Il~ man'ICbappen, die laot badden eeu ( • ...echt te
kolonel Betbune naar romeroy, ter "'!I I generaal yermrlden. reden in tel8Do"el'lr .. ~de ncbting
Hlldyard van Ell1ud~l"gte deo Iododaberitl! -ell eD keerden naar het bap terug.
Uelette. 1 ---

OpdclIl3Jeo I'lDrllk g~neraal fumllton me. VERKOOPUm VAN BUCT,
dne b\talj(n~ de ~tetle belliogen VaD Wltboej •
beuvel op. De derde kavaleri" bngadeg1Dg d W ...rrenlo"" 12 M.,.-(Renttn'.)-E"D 'B11tal
beuvel~ over aao eli:e &llie ..aa den hoofd... marrIes en jonlle paarden die ..an de repnblie·
eo BethuD~ maak:t" een &&n..al lang kea werden buiigemaait, werden I!'u,teren 1'&11
de Pomeroy weg. Hij nel un dri Windaorton por .poor_~ nllr .10\ .,uteljjlre
kanten aan. De YiJl!ad verliet h~llg IU~ provintie gelJnden. _aar lie verkocht lolleD
p<?8ltlC.... dl'! hU sterk: vencbans' bad eD trokl!_on!en. ~

I terUi{ Ilur den oek .,oor Bdpmakur, wau ----~---
UIt li: hooi' te morgen te .. erdrIJveD, daar "eie I TOT >en b. C P d Bo t rdt'
I etrokk .. W" b blle d k I 'I er...... uw.) IQ een
erllgll en zon; II e 11 eu tul I advert ..nti~ ,Ioor deo bl!flf R. VaD LooD he~
vt\.ll deD I>~r.: hel'1'Jd m.. t .,,,rhp. van -I ..cbt k :...... ad .....:L.. d t k t t
, L n vera,,,,' ger ....... '10 "'" ._eo fI! ma ..n 0.

e<:jnl!!'l gewon ...,,, tt manschappen trekke IIH!~ oDtY&ngen 1'&11 meed I" ..
DlOrpn TOOH en lltldyard Dur, W eraekue belanc, en T ee Ino IU IIllu

DE BEWEGI~G I:s' :s'ATAL
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