
.,
KAAPSTAD. DOND, RDAG.31 MEI, 1900.DEEL No. 72.-6,915.1

ErENEENS :-
10 Eerste klas gedresseerde

muilen
li Jonge Paarden
1 Paar Kar paarden (Een

prachtig paar)
12 Jonge Vaarzen
2 Slachtossen (speciaal vet)

'l'qrzelfdqr tijd zullon verkocht Fraerburg,
worden voor rekening van de heeren 18 Mei, 1900,
BJ::8'J'IW en KEYTER :

;30 Vett« ~Iacht ossen, 8 trek-
ossen, 14 Jonge ossen

20 Koeian en vaarzen, 1 Fries- TENDERS zullen ingewacht
land })ul worden door den onderge-

l Paá'ih:ér8te klasse kar paar- teekende tot Donderdag, den 19den
den, i merr-ies Juli, 1900, voor de behoorlijke

120 .Jonge struisvogels van I) tot. reparatie van den weg loopende
8 maandeu oud (indien niet te van Groot Waterval over Klein
voreI~ verkocht) Waterval, Bloemfontein, Tweefon-

',41 bet lovengenoemJe vee is tein, Uit Kijk. Matjesrivier tot in
gocd geteeld, en in uitstekende het groote pad bij RatelfontRin.
cO!l(iHi". 'ziJ zullen goed gf'sor- Ten.aars moeten twee goede
te,: nl, zijn e\D zijn wel de aandacht Borgen stellen.
['<,cren, specnlateurs en slagers De Raad iB echter niet verplicht
waanI.. den laagsten of eenigen tender aan

Poowr.J E :is aan den hoofdweg te nemon .
tUEscben Murraysburg .~n Graaff
Reinet. '

Donk Cl' :aan dat de ~erkooping
zal plaats h~uuen .
Op den j3de~ Juni, 1900, te 9 unr v.m.

~.\Iex. Innes. Afslager.
Mllrraysburg,

1-1 Mei, 1you.
------------------

Koloniale WeeSkamer en Trnst lutschappij
UIT D~ HAND TE KOD P.

Gouden, Zilveren ,en Witte Sopsels
Adres I

, Dr, J. L COOK, D.D.S.,
~MIELIES__ ' MatktpJein, Paarl.

. N.B..;~Dr. Cook b6.zoekt zIJ"ntak-
man met ~eD kaal kop, komt maar swaar DE be t m ... ~ tha d k sr

de Wereld. Daar iA Dog hoop Yoor . se onJ:KjClrs ns In e pra ~~, MalbpH)tl :;:t..r:lat, Welling-
Wheeler's Capillartne gebruikt, . markt, alsook . Voer Haver. ton, l~ren eerstan : lVOENSD4Gin

Blaar-middel io 0118 Lwd; met Te bevragen bijCOR1'.~LIS MOLL elke D1¥Il.. d " uren van 2 v.m. tot
3&. 9d.-)A.gellieD HETlIa, ~TTIIEW I

Kaapaiad, phemiltell eD I>roopteD .Makelaar, (Putl). 12 uur v.m.

.. '

EEN ONDERN~ING __J~~_8_!I!ONAALBELANG.
PROSPECTU~

JACOUESIEPFUE!~~~U& GO.
I

HOLLAND$CHE BOEKHANDEL,
TE

'Lte: tUil r.! er
!f-:f{!{!T.I VELLI-::\L\.

J.ïlll/!/(·/f'f/l' .Lae n t en ,
I ~

."rl'11:' CIII.\ITI\1 S la:i)I{(;!-:'::i :--TRAAT, h:.\AI'STAI!

'\.1 . ,.1 ••.• \I,l.l·" !~'1'I'11 I" \3,t~I"t"Ic! "I' .fR/KI() 1// ~JJ()(I aandcelen
.1' . rn 6.000: :1:11;,:",·1, II WOil'!"1l Cl:lll!..!'l·l,,)dl!n uau hp( 1'1IiJli,·k als

1,,.,.(,.r'·1l1 ,ll:l:'" :"I'\\'JI :2.111111 :l:.Lllcll'e1"ll worden vcrstrekt
\, ·::l.t':l 1)'1,,\,,"1.1;' "1,r;,·llll·l- aallc\",·I"11 ,Verlu,,!" ~IrHrl''').

, . \ lCl~t ,:" .\l."ft.' iLl "l"j d,· "I,ll<' tnt aallkool' va n Ul' l't'zi~heiJs
.1'/' Jj 'I'· "'1' ,\". " ':i 'l Al'fl.,lr,',d, I"j AJder{"_'l.driJ'lt

", 1Jd WI,1k "i'rl 1.,'( r vl,,'rdt·,_']igL'Il kOPI' \bar!;aiIl) Illag-
llundlrclceninq L .

GEYRAAGD.

'.i.~
. .
i .. '
I

En terwij I daarom eeu beroep wordt gejaan op de .fi1Ili(ICt·t!t!l, underJItettlzlng I'M'
hd ru), wordt a llereerst de medewerking ingerqepen van
de voormannen en invloedrijke vrienden in bet Land om per~onlijk finan-
cieel deel t., nemen en UI' belangstelling op te wekken "ab anderen, in een onder-

neming dil' voor oud en j'lng, vooral in .le:e lele,lc,nurotlt, Iljdm rall !lfoul gt:lI'icht
1..'1. r -

Achtersta:a:de AP~I~a-vorm kan ingezonden worden aan de l Ieeren
Gebroeders Chiappini, Financieele Agenlen, St. Georges$traat, Kaapstad, aan 1V1t'

lf'gel!iJ.:ert'id een storting (deposit) van 5s. per aandeel moet gezonden worden.
Veruere ~tortiQgen zullen gescbieden.als volgt~5s. per aandeel op toekenning en de
balans iu paaiementen van 5s. elk, een maand ell twee maanden daarna.

* .. *
Directeuren "-boud.n bet recht ongewenschte applicaties lil weigerea.

* * *
I ndien de: \Iaatf'lohappij niet ho wordeu upgericht ..ullau all. g'Htorte Ledra~éll

worden teruggezonden.

:BELANGRIJKE VBRlOOPING.
VAN

DL:Y~~~~g~:~~n:~~kgplast door de heeren J. S.
\'AN !JEU MERWE en Zoos zal ver-
ko.open per publieke 'veiling te

POORTJE;
Op IOE.SOAS, del tldel JUl',. 1100.

TI.: 9 CUR in den voormiddag,
.pe volgende kostbare teel, en

andore kudden, enz :
900 Superieure Merito Ooien, te

Jammen in .Juni a. s.
'·00 Merino Hamels geschikt voor

den slachter .
:WO Afrikaander Schaap Ooien en

hamels
700 Angora Ooien, 2 tot 6 tanden

met <volle vliezen, te lammen
in Augustus a. ~.

.i5u A ngora gespeende bokjes,
Ooien en Kapaters (gesohoren
in Februari)

1900 AngQra Kapaters .in volle
vlies, een mooie partij.

200 Angora Kapaters, in volle
vlies, een jonge partij .

1;00 Merino IIamel~chikt voor
den slachter . I

150 Afrikaander do. Jo.'
80 Merino Hamels, jong'n vet

100 Angora Kapaters
17 Voge)steuizen, 3 jaar oud.

~<:~p_.__I_A.. PST AD_
Jj' ,(,~,,, '1,'1 /"'Ji,;,-kl.· l'e,·,/ntl("i/),-,lf.jl~;lch.pi.J under de

i
Ir, I l'l' .1f,wl.,·,;!t"/JjI'jC,' 1·'lIt 1892.

KAPITAAL £8,000 0 O.
1'f1;)'U:111 ~\ 8000 \\[\U:J.E:\ v.vx £1 J-:LK.

t
I ""1" i ,; i onrr! i' [J; rrc teil re n.

i [l;·H'LRI\

'1,\ I flllr\llïh. .T.. J . .\tJClIAr.
\ .v x I(LI::H:\ ALEX .r l'HIAPPIXI.

! Ill..:LYI.I{ i \~THlIXï F. J BEX~r:!\G.
Ds [3 f' ..I. ~LU{l'H.\:\[), lL\.

.. * ..
\. ~rdert:' j nfo rrnatie zullen de Financieele Agenten f::'8arllel verstrekkun. De

vraag naar aandeeIen moet geschieden 'liet later' dan
5 J LIni. 1900. Alleen 3.000 aandoelen worden nitgehoudt-n voor ouze vrien-
den en belangstellenden ill de HI~it€n<li~trikwll, CII de Directie vertrouwt
dat daarvoor spoedig en' mildelijk aanvraag ; zal worden
gemaakt.

APPLICATIE-VORM~

1>',/ n ki t' r.....
Jacques Dusseau & Co (Baperkt) HolJandsche

Boekhandel té Kaapstad.
" \ \ 11" x .'\ I.1: I; l\ r; I) t: i{ Z .\ I{f.: I'lil Lit: h: (B E Ph !(KT)

Proe 1/ rru r
.1 .1 .\lIlïL\l·, I\:.\:\.I':SL\I).

JhjJit' }f,"'(l'lt,

lj,' CI']',:VI!J L' roor /.IIlj le reeer cecron ,., " ...... ...... ...... ..~
l'retrre.u. .-Iurtdt'.l'lt'TI can £1. Us. Ud, tik, icaarooor ~,\: {' ioe:e lt rl .E .
.,1)111:11' Itt'1 l'aLl/tfjd« d('}JIl.~il (sturli,~'J) nw :j.y. v(,or elk! aandeel, Il: (~j';;il1d
ITtlj ,fe duu/' )111) 9'Trtll1 qt I" .uindeelcn. le (/';('I'pte('ren~: "f /1'1119 mintier ~/t'il/f
,I'lt 1111/ znl irorde n I()('']eknld, (/j'IT"c1/Lo7IL"ti~1 .le Sthhden C',1n <ijll'id,fillil
(JfemufllIl,lllin u( AS.'i"Ci'lli'I)I) der .lfll/Itsch:/Ppl.}, iteTlf'~jf 1'1.- ,"~j 1'('r,I'T
('f' rlniul .t, halo ns op 1/" ou nr1PI,I('1I te l.etalcn. op Je .~I·'f;(' iii ,f,' jI/'U'JJI'CfUR
qeuocm.],
.Ya'IJII (ruli,it Ir ",·II1"./C'I'II) ;." " " .
Ad,.!':, (r"llerl(r;) ~ , ,,, , , , .
Daiu m .

5ï80

~. _ _..._ .• _ .•--- of - ---- ----,-- ~

PROSPECTUS.

rdt'f l,t!!
I

I/" , 'I

PUBLIEKE VER~OPING
VAN -. t

~ Kostbaar Vastgoed
. ,.

'. '

\'.,1.11"\''''1' ,1,· ~ il,·t )'lll,,!t·\..: "\"ll"\it ln,~t':",chr(IVt'n ':',1JI Ijrr'/~'J'f"t! lul

. ;,'.1 IL, I" !;ui.l \'. .. ,,1: 'Ill d,' -rrst» iC/ii.ll, " J"r ~laaGl'bapl'ij,
'i .j I ,.(.." I: I' I';, I,I/('! "~I' J,. "/,,.,,'hl'·1_jI,III'!t:e(ClI

'I' j' )' ,\ ....lli) ....l.:rlLt'r~ 10 ..../ -, ,f";1(1,:,.d 'ud1'rlJJyUl "jJ

=,
li'l '.i I'. "'!: '11':':·' 1':,·1,: III,: IH" ,1"'1 "Ill vu n LI,· ltl'l:rell Jal"J""~ TE
\ I':·:t'lll'!i:.:!l t.'\'~J " I' • IJ. I/"'l 'IL ,:,',/"",', ,'//,'i' ""orr:Li.d vall H;!/"~'cJP

,:·."d ijl'! "~J al"'!l1l'J~l II-'Ii 'II'll/ilL )/if,f I/r.' 'WIl<»~C:::::E!: elTE:~.
, ""7r~

DE Onuergeteekenue, op vertrek staande, zal op

Zaterdag, 9 Juni, Aanst.,
'S MORGEXS 'l'E~ 11 UUR,

Publiek laten verkoopen, op de Plaab ze11!:.':-

,

,/ j .L111·~ t r'~r rt

, .:i II , .,II i

1:.1:1/11

A- ;"J"":'/' [>:11('llll!" ,jc \·CI'ILel"Yl'ude
i

~I:,~ II 'V/'l'i.'," ./;, I ;'/' r, ".1', 1)._I,·Á·/·/'t'i;·'.Jl!li~r.', en jjuel,lrul.:/,;er._y,
, .. ,.;".,.:,l,!l.

~""!'''\l Il, \\. r.h-n "11,1··:' hut t.,.•tu n r va n .It'll h0.'r' /:.;,,/ I,
I' :';"11 ,~.<\ .111.l-: nrrna Jal"I"'''' I)11"1':111ell ('"., III ZlIld.

1 .... ; ~i.._J.i; \\';"11:'" l+k\\.l.:_l;J~:l"I\1 Il," I'-tJ('(_'t'~ l r- .la o k e n J:--, wua rdoor Je

I t' :.1 _: .".,' .: i .. k, 1i,li I' "l'II'Oir,kll "1'1.'1' ~"llI·t·1 Zllid-.\Jnka "11 ,r 1;')11([

IJ" .•·"I" '" II /: II/J.·, ,~, f]",.<IJ,:JUZ,·( ,rl',! ,j.:!J,."J I,'.

Zijn Fi(A_II WO,,:;·1<:I(I. gelegen aan de Hoof.1 Straat, zijnde een der
beste 13J!Zl(;[IKID~ STA:-;DE"in deze Stae1.

Dl' gebollweu Zijn ruim, bevattende ':\!o:(;EN V~RTREI\I\E:-', benevens
Blliten-Kame'r1', ~tal, \Vagen.hllis, Bad-Kamer, enz.

DA.Tu" i." beplant met een ~antal Uitgezochte Vruchtboomen. .
Dit Ei"elldom is JJiet alleen geschikt voor eene Handelsbezighelll,

maar ook z~er verkieslijk als Private Woninf!: i I

Per,,;onen die uegeerig z\in Vastgoed in Jew St~d tj koopen, zullen
wel doen van deze gelegenheiu gebruik te maken. i

Epn Grond-Plan der t~ebouwen is:te zien aan liet Kant.oo~ van den..~~~-,--
Afslager.

" _'"\ 11"\,,jH.rrll::'· l'ck\';al!lL'

I

\1 t:l', ,a. \\ 1:":' It! ,.. t;la' -.:-,· ... :1·],1 11..:1.;:"1'1' j")lltl":l,('!CtJ llltt,'\'(JL'rl~11 t'll

. ", I\·.~I ,"UII : ,', ,I. ;, ".d 'I \ I'I'LulILIcn ZIjii, "n WU<lrlllj alle
, " ..1.d 1,,< 1;:I'lll'·I,·,·1 OIlL',',', '/."i,·{t)l t'1l ,·,,(,i,"·n,j,·

. '.\' i, .\, 11.1"'11 ,!,. "Il: \;"1:.;-1,'11 \'111 '>I·,jcr.; di'; ,J"'/f('Jk., r'iII

Ir /, .lal,t".'~·11. ,bl II.' 1""lIle Jl'!' ~laat~l·hapl'lj

!

" . _ . i' ,I· !~:,;, II ,L'r '.\[aal"l·llapl'lj ,'Il ,'Ill aOdl'l'l' rodel1l'n !lIet

,/1 'I'~.i\·'· \·.111,J,. I'IJfc'f' le :';~\l'll, ,j"':!1 lla l,rh'j"dIJk

".li, I li:I.!k \·,·n\.l,·iJl \\'.'rJ,'I' ,ht, 'II .:/ïr.·{ ,',/il ,,(I,· rml,)c,li'lI

I 'II, I /,/ ~'!I I !II' Jl /',.,-,,' !I'''II'~i J welk pereen tag-co

Worcester,'~ Mei, 100u.

,J. .1. 'r Il E [{ON, Af8Ia~er.
. I, '''.·IlCll,'·11 1.,,1 al, ,I,· l.akclI zich Ilithreiden, J. C. SMITH & CO., DE PLAATS

Klein Dassenberg,
GRUO:r 3,2G4 MORGEN,

'.\ Zlct r . 0 e voo r él. I nu zich groote ge!egenheden aanbieden.

\ ." "Ii' :.' l. : 1'£'.':' ,·i:.·i*~ ",·f,rllikl \\·"I·,j"ll. \'''''1' J'('/ ~dt'.'/J{lI!J /Jl '.t '!I
(:'4 'i) ! /., /'o!',T,' / ,I ,'Il i -/' r'I,I{~(I,(-:~t'J(·k na.mellJk :

'",-",.~·'·~I. t'\.111·~ "rrlll"l:",it'!I, :t,'[·\\'I.II(1,· !'l':--t \,"(Jr 1/··rl ..lllpdlJdiafg-e-

" .,.'l\.i~·.·.!· ''1,],.:., l""'!' ,I~ck:ljk "'C\lrttl'll ,'Il waarde vuor •
Beat, leel en Timmerhout Magazij~B,

Itleniaal- en Amerikaansen WageIlhOJIt,
- -

IN DE KAAPSCHE AFDEEL/NG

DE Plaats is geschikt voor
Zaaien, voor Vee en Schapen

en ook voor Tabaks Cultuur.
De Tuinet;l zijn beplant met een

groote verscheiden heid vruch lo
boomen. He moestuinen zijn groot;
er il' overvloed van water uit nooit
stoppende fonteinen.

Efou uitg"3breide Kleinhandel
wOl'dt op de plaats gedreven.

Voor \'ocdere bijzonderheden doe
aan,zoek bij ,

G. W. STEYTLER.
Koloniale W'~eskamer Gebou~en,

Kerkpleinl Kaapstad,
12 U~i, 1900.

'1.1. tI'. \ :!

$TOOM ZAAGMOLENS.

88, Breestraat en Riebeaks Plern;
".A.A.,.::a STA D_

':",\",":1

/ ,/J "".',1/.'I'~"'\'''''' 'l·r11lnqtlllll l'Xl't'!l~l'!'!) ('Il \~)(jk

.,',/II/rf! {,(lr.I/I.irlt, terwIJl lHI'·ClH':il'l1 hl1nUl~

I r ,1'/l"",,I.-I, I rId" .'lul .IU(JI' h"1l ,'Jlllr'n

••~

Nederlandsche Zuid - Afrikaansche,
SPOORWEGMAATSCHAPPIJ.

.~.l

., ! ~'/' ,..,,!. ~,:ldll"Il':";~lh;: aallt,lC'dt, Illaar

_" i 1" I" II· :iall.l~ i, 'I'r,·kl·Y"t.· lJ"f,·,lkill!..!' Yan ZlIiJ-
\ t' ":,j I / t' ",,! I;, ",ti.'/ "/'/Ill Iii hf) "l'I'!"'/"n "Of/I' ,/p,

·i··· : i. ,.1;" ·i.,r., lf ",f, "I,HI ('Il lk n~ll'l'rl·ldID).:

'! I (
De kort8te en Goedkoopste Route toor Reizig~rs eJI

Goederen VfU de Zee naar Pretoria, !JohanneabJu'l eD
andeN pla&t80n 111 de Transvaal is v1a I

. LOURENCO MARQUB&
VU :t.o.r.aeo lIarq_ DUI' Pretoria 349 mijleb., aMI' J'~

Van n:.-!!:' pretoria 611 mijlen naar JohannMbarg - .....v. JG.,. d DUr preioria 1941 mijlen, naar Johj,IUMWburg 1012 mVt-
VRACHTPRIJZEN REIZIGERS.

Ta ~J1__ )(r.rques nu.r Pratoria £4 , •. Bd&Il a. ..
• "Johanil.burg £4 19,. 'Ill £1 18a.

" Preiaria £6 Sa. en £4: 11&.
" Johannesburg £8 lOa.:. M II. IL

II ~,. II , " pntorl& £11. 18a. Dd ~n .a a..k.: ! ti Jeh&nll8lbarg £11 Ua; 9L _J.7a,,,
...''yb verkrijRhnar aan het HoofdbJJ4 PwtI: • U I lit }ta

... (Z......Bepubliok) ,'n bij -J,' Pir·'('tiH lIeereI .. +t~ .... hili
~Am ttr....n.nd). 'I

' \.u.u- .. J 11%

i

I, I '1,'/1

_"'411 • II l:l"ll~'1 \;'1) llt'! (J}I.J,'r-tr~J'\· (//' lit' .'</·ho/"II ('"

I I I • -t I i II '':''''- ',-)1 , /, r \ -,..; , ( J' ~' j' , I,' I I l·; t::' t , '. C L' ti: .

.. , I .it, "i !);;." ..1:: .\: ("'. \"'\\0"11 h,,,, .:";Ij'·'! 1,'.1 ,J" lVel!~chl'n

:1 \·'lih.IIJt, H",·r· "''I.,~'1I1d, l,)"tl.lt t'l'fl L'HIg-gel'laat:;t

~,' 1 ti' d,', lilt Ill't"'" ,.: 11",,11 /J,- .I 1(1.'(,"'" (,,<Jl' .j,' r,.d/l."'f/If! IX

rl

E EN he~wame boekhouder en
ook e~n' flinke winkelklerk.

De boekhouder ook, zoo vereischt,
in den winkel te hdlpen. Appli-
kanten moet~n Hollandsch kennen.

Applikatics met getuigschriften,
opgevende welk salaris vereischt
wortlt (kost en Illwoning zullen vrij
verschaft worden) moeten inge-
zonden worden aan

C. STEYTL¥R,

" \, ;., ... \:: :';·'tt~1 II " ·i.- i j./ "'I _. , .1/,,··j,rll.l( elI 1"110 1I,.ie

!ji'.. i, ..Ill ~,.: I 7 .l:', h,.·fl llln:r ,IaYl'" 'It h"IiWg', Jd lendl! "I' ,Ic' "
'. \\.Lt i \ • Da,

.. _'

i.l:j'P "'~,II1,"" ,;,·rk\.·\·r:, l'l! I" / 1;",'5/,}"/I 'I'(llt ""'l ':fJI) IUdtl~1t'

,'"c. ':. ,/- ~ r'+d,1:1~':'/1 val" ;"rlra~ttr en ótreHlng is. Ten einde ,'en

~,~ ''l'- I
~', 1.,-,:", lf f !'.'{'~.r}I)I/! r" 'Ir !(-,fyrl1f"~~/',£,· ("!u-,;,I,/!, 1£,

11&:"- J,t,ir3~ W'l.lrll>"!· ,in,ln,'I1)l't' kllnnell in~(;hnj-

li'h::-vl' .iL:IIl'I'~ \;1'1 1!I.,C;.b~j\llll!' "Olier b,:r"ik komt "1I11

\~;'1' ,rJ'ik I;,n ''''h \·"'·r "1'.,,/,., h,..!rolg'ing-~"chrt'v ..n
,-

!~IJ ,

TENDERS.

TENDERS zullen ingewacht
worden door den onderge-

teekende voor het behoorlijke
repareeren van en in stand houden.
voor een (1) of drie (3) jaren van
den weg loopende van Fraserburg
over Rateifontein, Steenkempspoort
Oudekloof, Rietvlei, Beksplaats,
Tamboersfontein, Kranskraal, Dans-
kraal tot naar Fraserburg Road
insluitende den weg van Letskraal.
tot Roodewal.

Tenders moeten ingeleverd wor-
den niet later dan Donderdag, 19
Juli, !900.

Tenderaars moeten twee goede
borgen stellen.

De Raad is niet verplicht dell
laagaten of eenigen tender aan te
nemen.

Op last,

A. J. BOTES,
Seoretari •.

Fraserburg,
18 Mei, 1900.

TENDi)RS.', .

TENDERS zullen ingewacht
worden door den onderga-

teekende tot op Donderdag, den
19den Juli, 1900, voor do behoor-
lijke reparatie van en in stand
houden voor een (1) of drie (3)
jaren van den weg loopende van
Fraserburg over Gansfonteiu,
Kwaggaafontein, Blyde Vooruitzigt,
Vogelstruisfontein, Klipdrift, Dam-
piesfontein, Langbaken, Walkraal
tot naar Williston.

Tenderaars zullen twee goede
borgen stellen.

De Raad is niet verplicht den
laagaten of eenigen tendes a n te
I)emen .

Op last,
-... A. J. nOTE§J"

Secretarjs

TENDERS.

Op last,
A. J. BOTES,

SecretarÏB.
Fra~erburg,

1~ Mei, 1900.
-------

Afdeeliogsraad, Steynsburg,
HUUR VAN SCHUTTEN.

T
E~DERS worden ~evra.agd

voor den Duur van de Schot-
ten te Van-Vuurens-KraaJ, Plaa ...
fontein, Morsfontein, Leeuwfontein,
Tweefontein en Jagersfontein, in de
afdeeling Steynsburg, voor een
tijdperk: van een jaar vanaf den
1sten Juli, 1900.

Tenders moeten ingezonden wor-
den voor 10 uur des voormidd~s
'tp Zaterdag den 2den Juni, 1900,
~n diegenen die tenderen moeten in
nun tender twee borgen noemen
voor des Raads goedkeuring. '.

De schutten zllllen verhuurd wor-
den onder dezd ve condities en
voorwaarden als de thans bestaande
pachten, bijzonderheden waarvan
bij .den Secretaris verkrijgbaar zijn.

W. F. NEStMANN,
Secretaris.

Steynsburg,
15 Mei. 1900.

KENNISGEVING VAN VERHUIZING.

IKwensch mijne clienten mede te
dooIen dat van wege verander-

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

V. A. YAN DER BIJL,
Procureur, Notaria en
Transport Ultma~er.

Kaapstad,
1 Mei, 1900.

I
~~~~UUUUU~~LC i - - - L

~d1g u1~voerdj.
!or.... IXlII·dell$ In Hollan<lsct( en Engelaob. I

daard Bank ivan Zllid~frikarl
TeleQI"lI1lk~h Adrel!: : CROOKS, ,Xu.p1t14

R4t)EIERftrCROOKS" Co. .

wordt i hierbij gegevenl
sect ie 265 Tan wet:

van 1889 dat de Afdeelings- .
~van Worces~r, beden heeft: I

"''''''''"'~II op alle pe*sonen die ervoor; .
. zijn, een! l1elasting van'

ze I achtsr "n van een penny in het.
£ t!te~ling, (JP de waa-de van belast-
baar ~igendorn in: deze afdeeling,
voor 4(' doeleinden van de genoemde
wet, $1 dat dezelve ,!verschuldigd en .
beta.alibaar zal worden op den laten :
Juli, 1900. '

i> . Qp last,
F. L1NPENBERG,

Secretaris.
Afdeelingsraad·Kantoor,

Worcester, 11 Mel, 1900.
----_._~._-;., --- ,; _'------ ~;

AFDijLIlfGSRAAD ~nWORCESTER
~ ~:

Voorsestelde Veirleggin.g van
, e~n Zeker~n Weg.

,,, .

1 ;, ,. --+
K ~NNI~ wordt. ~ierbij .geven ~.

; ingevolge sectie 152 van wet
No.4Q van 1889, dalt, het in de be-
doelin~ Van don Afdeelingsraad van
Worc~ter ligt om aan Zijne Excel-
lentie pen Gouverneur te vragen, bij
proclamatie te verklaren dat de
ondertermelde publieke weg in het
veldkcmetechap van Achter Hex i·
Rivier zal worden verlegd op de
volgende wijze ;- I·

De lJUblieke w,eg va.n Klipfonte~, . j

gaande over Klem Spreeuwfontein,
Groot ;Spreeu wfontein en Kéurfen-
tein, tot aan zijn aensluitiag aan
den Ladismith-Laingsburg weg op
Keurfentein, zal'. worden gesloten
voor het verkeer van een punt op
Groot ,spreeuwfont.ein ten Noorden
van - . de publieke uitspanning
daarop Voor een. afstand van
ongeveer drie mijlen van zijn
aansluiting met den Ladiemith-s-
Laingsburg weg, en iin plaats daar-
van zal een nienwe weg,ongevf3er vier
mijl ~IlIlg, loopende in een meer Zuid
Oostelijke' richting tot zij zich aan-
sluit bij den LadiBmith-Laingsburg
weg, worden gemaakt. '

Alle personen die bezwaren heb-
ben worden hierbij verzocht schrif-
telijk hun bezwaren in te dienen bij
dezen raad, binnen drie maanden
na de publicatie dezes,

(lp last,
F. LINDENBER(1,

'; Secretaris.
Afd€'ei ingilra', d 1\antoor,

Worcester, 1:":M"i, : ~)OO.

STELLENBOSCH.
"

IIUI'CIPAlEIEI.ISan'I ••
K ENNIS wordt hiermede geg&ven

overeenkemstig Artikel 32
van Wet No. 4.), van 1882 aan e.lle
eigenaren en bewpners van vaste
eigendommen binnen de Municipali-
teit van Stellenbosoh dat de nieuwe
Kiezerslij&t voor inspectie van het
Publiek zal liggen bij bet Municipaal
Kantoor in Dorp ~traat vOQr oon
tijd perk van zevep dagen van af
Dinsdag den 29sten Mei tot Maan-
dag den 4den Juni, 1900, beide
dagen inge8loten tU88chen d~ uren
g v.m. ~t ] 2 middag en 2 nJm. tot
3. n.m. .

Een hof zal gehoud('n worUt:ln op
Woensdag den 5den Juni, J 000, bij
het Municipaal KáI:toor om 11 uur
v.m., voor het doel van eil:SChenom
g.eins_ereerd te wOMen iD, en ~objeo-.
ties tegen, gemelde Kiezerslijst te
hooren en te beslissen.

. D. V. MOBTERT,
Secretaris der Municipaliteit.

Stellenbosch,
28 Mei, 1900.

IAIOHEELIUIOE.
nR. J. L..COOKS, p.D.S., (u.s.A.)
U gereg'lstreerde Tanddokter is
verhuisd n~r het Matktplein, Paarl,
de eersu, deur naast Mou, & Co.,
waar hij kan worden geraadpleegd
over alle onderdeelen; van de rand-
heelkunde. ..

TANtlEl'l.-De allerbestcEngelsche
en Ametikaansche ge~itten, op goud
en op vulcaniet platen.
Pijn/ooze t,ekki"ge~

Op iede,~ bekeJlde 'Wiize.
, l.O.-lu l.fI•• '"'1" ...,..........

(
r

h~~
I. ,

. I
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OVERLEDEN te ,I

liDI C&ledonop den
ELIZABETH8USA!'iNA
'rU Dijk, wedu.e Y&Il ..

BenD&Ilu. Groelle.&Ici,
jaren eli Il lIIuDdeu) diep

Caledon, 28ete MeI, 19uO. !
----------- ~ --
AA N lfamilie en menden waSt bekend ge·

maakt, dat op deo 19den dezer.' verleden i. te
Kimberley, onze geacbte br . er J .~cnBI";
AD.U.S, in den ouderdom TII.,::>4 Jaren en III
maanden. ,

Uit l1a&m der broeden en zustjJ!'!I.
• M. J lfil'W.

8ttclwat"r,P iladelphia.
X )lei, 1~,jIII.

BLOEDVERW L"ITJ':N en vLenden w,)·de"

30 Uitgezochte den (Ruins.)._ .

Op WOE~:::;UAG, 6 JUNI,
l,ULLEN opgemel,le Paarden
:..J gesehikt voor .ladelij«, gebrUik
publiek verkocht worden ~tl. KLAP-
MUTS-STATI I!:;-Zij z~n de aan'
dacht vap koopers II aardi z,

A. E1. l\HOODl ~;.

~an de
nieuwsbladtln il)
opstellen V'anhet

toElkO'~lti~~tladmini:ltr,!tie
Ue1IW.~I.K reed~ d()or het

het impt!rid~ gou.
door sir ....LFlu:n
h!)ofdpullt<t[]. ZOO

l'IREI:SKH h~dt l!'~

van dit schtlU.a
BritselI be1ju .. r te

1'CH E:S liR alb tuil],
zullen d" ,,1'F[]zen

Kllaplml~tsi4 VredeDb~, St. Hel~aai, A,JIIBP""-',Iouiezoo-I .. u~g v~r.
29 Kei, 19()(). ; worden, dat er in de ni e u "'t 1.:0.

TE HTlTUR. ' I geen meerderheid van ilullj~l,j8che
UI ' , stemmen zal Z~J, war.UE>er

K
LEINS Oottage ~et. plantagie (cm- ,...,oMil ... nwoordigend ~lfbestllur wrJrdt in.
hemd) te Noord .. Paarl. Voor een 1i"~,... A,.. _.i De aard van het ii h'i"b, Idt de

pond per ~nd, open ra-I} af 1 Juni. heef I SCHRBLN£R t zeu get:~.l. ll..Lben.
. : P. J. RETIEF, bllt"'t niet nit dece medede ItL'. .

Eigenaar. '"~ -Qt; het waar is dat zulk ee; ", h~Ulais
Est.herlMhJ. o~teld en of de heer SCtfRt;J "ER "~rjrj1

MARKTPRlJ ZEN. Illlna~el ~D het op;~lIen .. r van beef I
ge~d, weten wij niet; Joch ddr ll!'t "~I
ovefeenko~t heef~ ~et w .. t In d"ll \' r~.
ataat reeds 11 geschied valt daJ;'I!jk iu het
oog; In verband met JeZ(1 m."lt·j ..~lrng
in dct. Morlliuy News is het iUI"r"'~"'lt te
letten op een gerapporteer.I l?"z"l!d- van
den beer HHOVE:;, kort YO'Jr l'JIl Tl'rtrek
naat, Beira, eu men:tieuk~ er "'"l da: hj
onlllngs Uit Londen IS t',rlol.gL:l'lk!lerl
"Het is niet ncodig dat ik d." Ii'JUll"r.de
seesie van het par lemen: z,,1 I'~J"'unen,
daar ,het 8CHR8I:SSR Ulini8terIl' U1U; ,h,l
lleti:lr bevordert dan eenig J.'l,jt'r ,ruillltiu,.
rie het ZOU kuuneu doen," IJ"'JI "on.
doel" verstond hij h'""l waarscll1jtdUk Je
bevordering van du belange u \ au Je lie.
charterde kapitalisten kliek el; J~ W~U.

schep van de jiugo iuiperialist-n
!fet zJ n prok .arn.uie li ,t- t t lord

!\oSER'rs, namens' dij koaiug i., ('Jl kY~1
van hare minis rs, verk la.cr.] dat h;t
gropdgeqied n Orar.js \'rijit!i.4: in
verwolg t - tsch e rij k z.al L ·hoorétl.
Hij heeft :'.'l~, gewapend- ruau"Chap.
pen met houderden kanonll~!]-,I!:root eu
klel~-nooJig gehad om eell h'lll-lJ" rol
boeren te overtneestereu eu huu land te
rooven. Zoolang hij die UUChl h>!<eftom
tijn proklamatie te bekrach-ig-n Uil u
aatllurlijk uitt:évoerd wordeu. I;~ mili.
laire macht der wereld hll "cbiltr hel
har~ Van één enkelen \' rij SLaal,dH Il bnr·
~er 'veranderen. Het har I \. Hl bel voLl,
<{evued door de bivert' er\'a.?lug HU de
banpeling van Croot BritLaoJe t"felJOBr
bet; Afrikaander volk -als \ ui Ic -blilft
\\'at:ze geweest ill, Ilietteg>ln~u.and~ p~
kI.arhaties en kanonnim.

U~ éapc A'1l:~ Z~L h€'t vol;!'nde om·
trent den stattUl van Ue bu ~'g"rs iil h..t I?&-
.wntxeerde gr()ndgel)i~d :-

wh too~en aan dat ~de d..ad van apnautlf.
kom~nde na ve~verink. de burgers VI.1! dell
()nDie VriJMtaat 'pou ~fild', bur,,,,, van de
OraQ~erivie, Kolonie .n und..rdantu van li!
koni!qgin maakt. IQ solnmige .h·cht ilnil'~hehte
kriuJ~n wordt ,erond~r"t"ld. dat alle "';O~

van f~rma1ikiteD noodlf Z!I'O en dat doollwenten
>("t.ec~eudllIoet-en wordep tn eeD eed ,.fgel~d.
vóórdat de burg,," B~t.,,;cbe onderdanen lUn.
Eeni~' zoodanige verodd"rstellinl( IS 1D80lnnt
verlli6lird. De aunexatje van bt! laud .Iult UI

de l"6rlwderiJJg in 8tll(U~van de btvolkiag.
Alft deze rtldeneetiug j 'libt i~,dan i~le

)ok v~n toepaBlIin,g av de kulullislen. Sir
AL.·R~m MlI.Nim ~lt~grJ.f"erJ~ offkieel
aan. d~n heer: CÏJ:."~IlKRI.AJ:'\, j'l 't begiD
van d~u oorlog, dat tl.b lt "pu ulIe ken zekere
distrllcten ha'idtlu .geannex~erJ. ja, hQ
v3.llJ"4igde een proklam:J.tie u lt, mede·
onder~kend dOor 4en h~r SCIIREISKR,
da, dill annex.atie proklawalle ~8 nul eD
van ~n waarJ~ ~tjehou wd mo.'st wor·
,]1;10. Intu88cheb "areu de koloni8~n
in ·d~ geoccupee~<le i:J.i~triktPIl dus preciee
in dezelfde p08it~.e als de burgrl'1l van deD
V rijB~aM thans zijn, Wan t Jt! oorlog is nog
uiet 8l'ëindigJ., D~. (},·cbd.rterJu pers-'
or O:.ln~ Ji~ dag n. dag verhaalden, dal
,je Ett1publiekeIi dJelen n'l J.e Kolonie
hadt.le~ geannex~erd~ Ji .. lJ;!ar ó(p>'n rede
0,> dit pnnt wil-ieu p.oor"t1, omiat zij het
voorgenomen roovejl Jer I{"pu tJlikeinen
zochten te bed~kkJu 'JllJ...r h~l J.eki!el:
Jat de Republikei~u h.t \'c)Jrbe"IJ vaD
t~ annexeeren had,jt.n gHwt, .,n Iii.. thaDi
tOt'jtiiQhen alles w~t Jour l(;nl HOBKR1'!i
I.ll~ d~ Y rijstateMi wPrJt getLan, dIezelfde
persorga.nen predilam verJ,'rf t,e~en de
Kolon~8tflD, die g'3qoudHal.:L waren zich
aan dl' Judo regeeripg t" oll,j"r~'.·rp03n iD
,le distrikten J"r K 11(J:li~, w .,1k~ <loord..
imperiale regellriug,iJitl ,it'll UU11Jl voart.
()nbeschermd wartln1 g,,,lat"ll ell t""11 door
de Hepnbli~"inen )vtlr len il"'(JC~upeerd.
Voc,r ,le Gech,uterdr kliek i,.. ~chtt'r geeD
huiC&llillrij of "car;t'~ tt' wr~wJd.tn. indieD
het Afrikaánder "I"ol~mdar l',..rt ra~'t word\.
Aadnemende dat (le .lr!},,' ..:elijk 11€6ft.

dat db burger!! van <!,.n r rt: ,wa! tha.U1
Bri~e onderdaner! zQn, d<iU hJld,~O wt
ze n~t gelukwens~hell md hUil OleO'"

burgerschap. Zij hi·ld"1l ,,"11 \"r;,'" Il-pn·
bliek, met hun eig~n uati"II"J~ ".~l,ilIU·
geD. ~elf!l de Gechat,terd" k;r ...!. ~, i.n ·,"'i.
dle, l)elu~t op de g1udp·I!'·II. ,'eej· Jeo
mond vol hadJeu h>w..n d ...Z \], I, !leD
niets anderd dan lof: V,'(lr ,I,' \ I' ;:.I.,tfcae

; . \\ ..
rt'geeting I n natioL~I" l)lrll'!l~"I:";" ij

geJOOVell "a~ er g',jell \'(Jlli I' ·:r \lo.reld
is diie zijn uat\(~lalilt-it ::.'\\ ,l. glO~
wen~ht te v&,l.lld~rt'(, V(JOI....' :.: ander.
En ~t sijn de \'nj.;tatel1! tlUld . l.uc(!el"
van;en rijk-Je jlngo-iwpt'c:,dl""" \I(Jr·
den fnooit moede ~ \'t'rt,,:j~l, :,1: J- ZOD

J: dook b' 1 ' """.'nOOI$: over at rIJ 0, upr5a.at -l,' ,.' ,

van heind .. en ter had iidll l'- \'~:reD
o eer dan ï waaI)deo lall:': :\\l" kl Ine

1l.8taten te be~'ech~~I', /." ", ~J I~!lik
te erstroomen wed I!eu,·r:.;d!'. !u.",-chJIp-
pe~ ,paaru ..n en ~~OOfl'I"I" ,:;. MO 'l

ei \~ twee kleill ~olki,;. b,; ",I,:ran
. i ! .. , . ~ ,.hi·~n te outrooveQ. Uil gr"",·' \I rrij~1~ dna niet J!ro~t g.-DC,.£: 'J:Jl ('t'('Ol ;.e

jl&genon.r tW6f' klt·i'l \'"jii/".

~ kunnen .Je \'rijstJte!o 'I ;.; 1.< ge·
It .nscht>n, omda! de .'rrart u: ""I""rd

hetjlt,: dat de HollanJ,;('h~ _.\.frll;,I,<I:!er W
Brii<~e onderdaan ;lii.,t d<"z,·jfJ, '·enlen
h.J:lt :alB de on;dpr(laan vat! I:r, .,:b- ;J.
kCII~~ Theoretisch ~g me.n "l,rr':t'lJ van
"~~e rechten" v(l(jral." IJnl'i,'be (illj~r'
da ; nl doch de VrJkt:jk "':<c' Lwr I}let

". i I "
1 t! de toek<mlstt zal han"!) \\,,;,,0 W~

nÏie \Dat de na~out' l~ Afrib":ll, r i,artii
, , , ; .1 , ""f ,,!sal I'yen gJ'Otl\t!n ,en ,;t~eu" o,~p,

WO !1::'~~~::I.
1 .~? ,e" I. . h' ,0,'tennorgen pnttwgen WIJ :',, 4elegtam :+"Tan A. I. (~.\\ ",;~",rn.

.' '~!iL'~~.13~v~:~~~:J::
!:I . 'I'

i I 'I I'
LC',i:~.. "",,' ."", '"~i

,

PUBLIEKE VERK

O~
De' ondergeteekenden

DONDERDAG, '.

gelast zullen

,UNI,' e.k.,

I..J' EN onder~iJ lieres benoódigd voor het
D onder .vijzen in Engelscb:e en Hol-
laDdacht.,Muzittk lessen en Zingen. Sa.
lAria £,6u In h~t jaar met V rij Logtes.

Doet vroeg .nzoek bij

J.'L. UN HEERDEN,
Waterval,

P.O,. Kleinhaaafontein,
Via Tatkltaci, VER~OOPINGEN

.1, s. JfA R li rs ct CIJ. A ':~!il~,a$.Ten 10 uur v.m. uit hun Vendutie. Kraal te
liek verkoopën, de ondervol

EZELS,EERSTEKLASSE PAARDER
-,
Opgebracht uit het district viz. :

30 Eersteklasse geleerde en ongeleerde Ezels.
40 " Merries, met en in veulen, en Ruins, ook ge-

leerd en ongeleerd. ;

J. B. M.dRAIS 4".00., .J.f,lll9ef".
:( ,

hiermede bekend gemaakt dat lhet den ilecr~
behaagd beeft tot sich te ueOled op den :!II'te,n
Hei 1900, IIIUU dierbare ECbtg~uOUleJ ," Lh
NIELBorx, ill den ouderdon fa 31; J"rel', lUl'
nalatende Wl't vier kleine kind en ,III .I,l 011

hentelbaar verlies te beteuren. : De Ledr"dde
IWednwe. i

M. Mj S, uot x.
Geb'l Van de v e n ter

KAAPSTAD.
.ucmn: IUBItT.

3,) :dei, 1900.
£I.d ta.d.
003 0311
o 1 1 0 3 10
o 2 5 0 8 1
OOt 0 0 2.
049 049
o 0 1t -- 0 0 2~
·015--056
o 1 2. -- 0 1 6
o 17 0 0 18 9

... 007 018
Ol!~! Ol:! 8
o 3 3 0 5 1
053 096
o 2 2 0 9 ii
051 0.75
050 054

BENOQDIGD
20 EerslB Klas Onu~leerde Jonge PaardeR
16 do. ~edresseBrde Paarden,
20 do. do. Ezels.

Op DONDE IRDAG, 7 Jurri

l tT L LE:" op~f'nlllld ~t'tal I 'dardell
.en Ezels ~I,hllt'k verkocht

worden aan KUI'ML'TS Sr.\Tlo:'\', van
goed ra", afkomstig; \litgez,0cL.t door
den (1IId,'rgt'teekelJlle, zelt. Onder
de luurdeu zijn er \ l'r"cllilleu(le
paren, g'1'uot, ';ktrk, ill go.:de cOIlJILw
cu ~e~chikt \'~)olt daJdijk !!L'hrUlk;
under Ut' b:zel" tiJtl kleur "pauuen.

Komt ell ',vliI-wigt uzelvon.

V,lE Et of vijf paar sterke, g 'l!IChikte
" paardep voor wagen werk; 16

lulllden en h®ter; -i, ~ of 6 jaar oud.
. . A. R. McKENZIE,

Waterkant·atraat.

G~na'

ter:,neDi'i.:.
&enden
Bioemkool
BC-de ...
Boter

~

. n •••
Z nrlimoenen

ppelen ••.

PËtaI
Uen •••
N rtjes
K,alkoenen
G~zen --_._------. ---

Alsook voor rekening van den welbekendon iinvoerder van Paarden,
den heer WHITE, zullen terselfder tijd worden a.a.ngeboden. 20
ingevoerde Paarden, waarvan sommigen gel~rd zijn., en bijzonder

egale paren. '.

l)ONDERDAG, 7 JUNI,
1 .

Allt"t> zal present zijn en niet te voren uit, de ,nd verkoc~t iworde~:

Het genl)emde vee is in goede conditie en [voor dadelijk '.....gebruik
~t~reeJ.. I

\ ergeet dus den dag der vtlrkooping niet, oio goede en bruikbare
,iieren te verkrijgen. ['

I ADA-MSTEIN.
I .

& C~., Afslagers.
1

DroJlUt Rivier,
Afdeeling Caledon.

OVERLEDE:S op tiden )Iaaft I~II)IIte Brt!
brou O. V. SIMt, oue geliofde ~rooder D." lf:I
JOHA~ FRI':DRIItMI:>'~~AKIn depouderduill vau
'3 j.ren eo 7 maan.en. ,

Uit naam -.an de geza.wentll~e Hroeders en
ZWlten. '

JACOIil J. ~I~:-'-,\.\H
Purl, 28 ~ei, 1900. I
ZEER zacht ontslapen in CbJlstuS. np Z Iter

cl..: un IUn .onini! te WtJllingt~,n,uille l(ellelJc
eclitgenoot en vader. EnWA.RD,JOIl' ~L\I;, rx.
iJJ <feDouderdom van 43 ju~ en t) ma.md e u
00ae harteljjkeu dank wen!!Cben Wil toe le
brengeo aan alle vrrendeu dl~ on" lVO t rou w
hebben bugeataaD, in t hu"ondjJr ~8Udl' be~rcu
JID KinteD en DaVId Roux.!" '

LIt uum 'an de wedll"e en ~Inderen.
M. ~[*RTI:\
J, FllK
E.)[. 1'1:\

M HOLLANDER, AfSLAGER
13 Juni-e-Te 1'..1ol..t(ont.. ia, di t r ikt flS8<!rburg

.buioraad, vee. en I<.
C W eOGlE, AFSLAGER.

I Juni-Aberdeen, K.apatel'll.8c!(llpen, ,:nlL, _enz.
I Juni-Aberdeen, !Ced'oelteder plaats Kuna

J S MARdS ILCO., A~'SLA(JERS.
81 Mei-Klapmuts, ~O)Kaapecbe sen"pen

l6 Ju,,j-KlaPIDUI,.tAlie, paarden
• Juui_Klapwu'.atatle, eseb
J. W. MooRR}.....1I Ja ... Uo.. ArsLAOE&8,
7 Juui-Ma111181l:ury,esels, merries ruinen, en.t

JJ THERON. AFtlLAG.Kli
V Juol-Worcester, uatgoed

A. B. Dil VILLIEW! $. 00, AFSUGItas.
7 Juol_Klapmutlltatll', pa uden en er.cl.

GIDEON P VAN ZIJL, AfSLAGEn.
16 JuDl--MoDtagU, erf met ~~WUW

BM1LE B VAN NOORDKS, AY~LA'H£R
S Juol-Glen Lily Estal., L>u:r)lO,UW"Il, de plaat.-

_ 1.< eyenatein en Zandplt, le,~U, Ic bil.Ye, 1~;8C

~n (ilUlOlveat.eboedel. J li ea hl Ir! VII. • .:oi,lt'

ALEXANDER INN KS, A~'~LA(j gl~.
IS JUDI-Te Poortje, Murraysburg, 4,~3U diveT8C

acbapen, muilen, paarden, oeaen, .truil<;u
O:lM.P'IBaI, MUUliB ., 1I..I:>lUIIo, al'tiLAGltliS.
t JaDI-C&ledon. 26 ~den, 2.5eselS, 3J va.rk..m..

EENE Onlierwijzeres op de plaats
••HUEK.SPLAATS," Af,jeeling

Victoria West, li uur van VIJtona Weg
Station. Moet in staat zijn onderwijs te
geven in Engelscb, Holl&ndsch en Muziek.
Salaris £4:0 per jaar en vrij logies. Er
zijn omt",nt 7 kinderen in de school. Doe
aanwek hij en land getuigschriften aan. •

J. J. HUGO,
Sovengem.eJd Adres.

J. W. Moorrees Jr.,J. lJ. J~\CKSON.

A., B, DE nLLIERS & CO'I Afslagers Malmesbury, 29 Mei, 19UO.

ISpoorwegen .
------------.----~

Kaopsche Ilounernements
Municipale, KennisgevingO~TSLÁ.PE~ in bet ho.plttal te J"hanuc.

bul'( Z.A,R, op den lOden det~r. mun t."derge
liefde ecbtgenoot. W, J, ~1"f,l<, !lJ IJ nalateu-ie I' E".·'·l~(a~\'I~G C7l'schiur!t
lII.t twee hulpeloo se kinderen] n,,; te JOl!;; "Ill ., .' "
bun verlie8 te beseffen,; \ hrérrned« ill u-rmen van :-lectie

~. ~llillK ~o. JI;II tot l(d van \ret ~o. I~)I ue. L" u w . -
! van 1,,:3~, dat d~ ('otlltnl:,saris'len

-:--I \\. I van lItl 'l'11'l"I,,1t .\J II',icil'alit, it van
TOT baar eeu '''ge rust IOgei'w up ". Il' I~ '-', k

den 2381endpzer. on.e bemlD e m"cd"r \111,1' VOOIll ·lllt'n.~ ZIJIl lll'pll\..,ltle te ma t1D
Zl'ID:>IE'.K oef' Holt., n8.flela lW W"JII~e v" aaD ZIJnt' E\l't,!l,"ll<' dt'n GOllVer-
wIJleodtu beer Juhannell UOrDC IS ZUIJIlICcr 'Ud~ '. t t I
72 Jaren ti waanden en ti dage diep betr',ur,] IWIlI', \'VO" ZIJlIll tOl'"t('IllIDg' 0 \ e

Tot "ederzIen, H'rkouprlJg valI l't n u·k"r stuk
Clt naam der resamenlllke klllderetr errond z(lo:lls l)t."clil'en'n door de

BER~I.\~l ~ 7TlD~[EEIt ,., ,
I ~('hechte Illeraan ,chedul." fUll ll,:t

paarl,2" :'tiel, 1\)11() ('OlUtt(: van dl,'L\\'l't1U., Kla" lJllulil'ke
- IN -~;;-H~er ontslapen te ·Raw.onnlle den ~chool, Tul\J:tgh, allt.enliJ·k voor
27sten :\lei, rnun teedergelief~ Jong'te d,,,·'lter
lUcnE!., (oud 21 Jareo en I caaandeo) na eet! opn1edings d{wll'lrldeli.
lijden va.neealie waanden 8.an'eeo hartkwaal IIldiL'[l el" t,ellwt' IJiJjf'cti.-" tt>gen

PHlylPBlOPL\. n .. . "
Raw!«&nvlll"lln,uollnil (h· ,oor!.!l':"egtl,.. VPI koopIng ZIJfI,

---------------- : IUOt'll'n ZIJ' Jn~Ptontll'i1 wordl'!, aan
, \)VERLEDE:-'- Iflden oorlogtn den Yrl) "taat n " I
op Il Mei, I\K)(). HESIlKlli: lJ"i!A~~f.-. et'I.I~ I de'! ()llIit~r;_;l·t',l'kl'lj(J.J op ol \'.001 l ,II
gehefde zoon van Samuel en 4nna Luw" I \'t'r!UO!1 V,1Il 1 ~ d,'C"'L'V VUIl af !tl'IL'I1.

• Pno •. .\_II...rt I ,'" ,! 2' \lel, 1:"111 ' Up la,;t,'
1 cl I I 'De Onde" en ecbtjj'enoote van eo (wer e<"nl' Il' H \:-; A DA ~l~,

yenacban biHmede de Hledden te b,·,larken •..
voor bUDnebarteluke deelne~ng in huu veri ..,; : ~t'cret.;.lris.

- DANKBETI#GINU. : T\llbag'll, ~.-J \Iel, I:lil(),

~(ïlElJCLE.

Wiuberg , Kalkbaai en Snunnsstad Treinen. i
~ \' eranderiugen V$ af 1 Juni, 1900.

\__________________ i LOST TRANSFER.'
AF - TREINE"".

, _" I

I::, I " rn, Zal naar W!lllb~r" allee\l;uopclI.' i
,~:,;', V.ID, zal ~Iaaud"g" ell Zaterdag8.n3.ar H')nddlOsoL loopt nl
~I2:) V,Ill. naar Kalkbaai i! opgehc, ....,Ii. i
1'12:, v m, bijkomende trein naar: \tijnl:>trg, ,i'
12 " midd!\g' nl up Zaterdag niet Ióopen. I
I:! ,~I)0 \II. Z.terdag" naar Rondebo"cb. alleer, ie opgebev~n. i
I:! ~:, o,m bljkomt:llde trein naar Wljnher5. ,tilholldende te Otfervatory Road, Rondeboeob, en

vt.;rIJ!~re ~t dies, .
I li m, "Zat 'rd.~s alleen," zal .Iecht< tot Plnmslead loopeD. I
I I,) Il lil. 'll'et ZllterJ,.;. '·za! dagelijks loopen (behalve Zonda~.).
;)~ n III hou,]t op le Zl)utrivier, ~n dan:! minuien later zijn. ':
:,4:) [1.ID naar H.olldt.:bu8Ch. i,
,-, ~:) u m. llaaf Wtiuberg. I
~':,I) 0 nL blj1wmende trein naar Rondebo""h.
',I:111 n.m. bijkolllende trein naar Mowl"ray. :
:' :,'i tun l81'"Il III n.lD. vertrt·kk,'n un tot W,jnberl( loopen. I,
I"':!! ,. Z.terda~. alleen" zal om II) JIJ n.lD. vertrekken. I·

• i
OP'- TREINE~.

'dl' I' Jll verlaai W'IP1,erg om 5'~:'v.m~ I,
~ :,01 v m,_VllnSlluon,lad wordt opgebeven.
~I~I v m. ,\haudag" en Zaterdags van Hourebosch. I
~I;,:, V,Ill, van Smwllstlld zal uiet meer te Claremont ophouden. i
III ~~ V,lD,KalklJaai naar Wljn'Jerg opgtlbeven, I.
I:! Jl; II lil, van ROL.debo"chzal Z.lenlag" !liet loopen. !
1 ~:, Il m, "Zaterdags alleen" bijkoll1ende trein van Wijnber~'f
Ji Il; ll.m... llIet Zaterdags" bijkollJende trein van Rondeh<)8cll.
I::\:', Il,m. bijlcomendo trein van Wiimberg. t
~I'I,; n.m. biJ~omelJde trein vall ~[owbray, tf
IU'I,) U.Ill, van Jt,,"deboocb word Opl(;-héven,
II' ~I [1.111, ""iel Zall'rdag'" bijk"lllel!de trelO va,n.~I()wbl.y. !
111';{".. Zat(jrda~, .Iken" hijkulIlcndtlltrein vau Wijnberg.
II .; "Zalerdags all"on" bijkOmende ~ein van H""debo.c11. !

ZONDAGS.-AF-TR.INEN.
~ 2:J v ID. zal vertrekken om \1 lf, v.m." !
~':5:, V.IO, lal vertrek,·" um 92;) V,ID. eJ naar Sim IDsstad looped,.
',' 4:, v.m. wl \'"'tr~kken om \1':1:, v,w.• n stilhouden te (Jb.!erv~tory

til H')l:rl ..lx),dl, maar 81~cht8tut Kalkbaai loepen. ,
H 10 V.lD. bljkumend .. treiu naar HODde!lpsch, I

OP-T::KEIN E~_
(j 21 n nl. blikomende trem van Mowbray.
ti ;;Ij n,m. blJk<>:neodetrein van Rondebosch.

NOTICE! is here~y given that
we 'intend applying for a

oertified copy of the Deed of Trans-
fer made on the 4th day ot,~h,
1873, by Johannes Christoffel
Fourie, Christia.a.n Willem Fick,
Philip Coenraad Fourie, Louis

" Christoffel Hendrik Fourie, Coen-
raad Christoffel Johannes Fourie,
Erick Daniel Albertus .van Dyk,
G;erhardl1s Josephus van Dyk and
Coenra.a.d Johannes Fourie in favour
of Eric\c: Dl}.nifll Albertul'! _v~n Dyk
and Gerhalpus Josephus van Dyk,
whereby certain one-half part or
share of arid, in certain perpe.tual
quitrent placif>ealled I, !Je', kleine
~out Ri vier a.a.I\; de Remhoogte"
situate in t~e di vision of Bredasdorp,
formally caledon, fitjldoornetcy of
KMS Riv~er, measuring as per
rema.jnin~ ~xtent 735 morgen and
one hundred square roOds was
conveyed: And all persons claiming
to have any objection to t}le issue of
.~uoh copy are hereby required to
~~ge the same in writing with the

Ropd, ~[o1l'bray, ROllebank 1Jl,egistrar of Doods in Cape Town,
(Within foul1teen days from the pub-
Q'ioation of this DO' ice.
I! Dated ut Cape Town; this 30thida: of May, 1900.
!; f" WALKER & JAC mSOHN·

LMartin's Ch'lmbers, ,
! 16, Wale Street,

Cape Town.

([lllllnll.EI' OITIUT 1I1JBS-S£V11-
. IElEI.

De volgende inlichtingen en imtrukties om-
trent het verzenden Yllll goederen eD gelden
aan d" krijgagevlUIgeoen der Republieken,
worden yoor algemeene informatie ~epubli-
ceerd, en v_nden worden vrienthilijk doch
dringend verzocht, zich STIPTELLJK daaraa.n
te hoUdeu, ter yoorkoming van opouthoud en
venvarriDg : -

1. ~ Goederen voor krijgsgevangenen te
Groenepunt in 't algemeen kWlIleD gao.drea-
-rd wordeD: '

Priaouen of War
elo c. P. 8chult&, Esq.,

149, LoIIparket Street.
Ca.pe Ton.

2.+Goedereu yoor SPECIALE krijgsgevail-
géue& mOet.eD buiten op de kist of trollllll8l. t.
n.tteln dea DUm yan zender of zenden, $11
~eueerd worden: •
~V ul in naam van den geYallgene,' bij-

voor: d, Jan J&IIIIIlII), .

~

Clo c. P. Scbult&, Eeq., :
149, Longmai'k.~t Street, 1

, Cape To~.
3. elden yoor &publikeimehe k:rijg~

vang en moeten gesonden wordeD aan á.n
heer, C. 1>. Sohulte, 44, Burgstrnat, KaaP-
stad.,... .
Alle ohequll8, poBtwissela, drafts, ens.,

MpmEN hetaaJbUr worden gemaakt ~ dim
heta!" C. P. 8chulte, Kaapstad (NIET GrOene-
punt), en ~'IET UIl den krijgsgevangeue zelf.
MBDkan in een brief bij het geld meldeD yoor
wie het ia. Deze regel moet attpt gevalgd

.------ w~en, daar 't anden heel wat cmaa.ngenaa.m-
beid nroon.aakt. .
'.--Pakjes en goederen yoor de krijgtogevan'

~e~:ST. HELENA moe~ gezonden wor-

Mr. C. P. &hult&,
149, Longmarket Street, -

Cape ToW'll'.
Met opgaaf op het pakje, van INHOUD en
WAAJU}E er van.
. ZOOde goederen bedoeld zijn voor een ape-

cialen I!;eyangeuen moet, zijn naam ook op
het pakJe .taan, ~ 111 nummer 2 &a.lige-
·duid. ,

6.--Geldeu yoor de gevangeneD te St. Helena
moeten gesonden WordeD aan deD h~ C: P.
8oImK'é, 44, B~traI.t, Kaapstad, eli alle.c:t:' en poet"ll'isaela aanHEM bet&a.lbaar
w gemukt.
6.:-Men ~elieve van de verzending 't'lUI alle

pakjes, goederen of gelden, dadelijk kennis te
geYen aan dm heel!' C.' p, 8c:hulte, 44, Burg-

....;....-'- ----------- .trut, Kaapet,ad, met opgave 't'lUI alle noodige
.~Inni6inale ..KenniQdAwing';. DOOR het terugzendeD van 80mmigcn ilerlil, UI)"14 krij~~euen uaa.r SimOIlIIStad wordt veel

; .... .' j m08lte yeroorzaakt in bet overhandigen van

{(
ENNIS geschiedt bij dezen dat gelden UA pa.rtiouliere gevangenen. De heer

vo1"'ens Sec. 31 en 32 va C. P. Sohuft& verzoekt derhalve dat de toe-
. ~ . . ..n _den wat geduld zullen oefenen.

Wet 45 van 1882 de lIJst van Stem;:-rKI..EZDEREN vooa DE GEVANGENEN
g~rechtig~en zal ter inzage liggen ~Het blijkt dat vele ~ pnapuea, die ~
biJ het K"''' toor van den Onderge- SUIIOaatAd..... GroeMpunt yerplaatat KIJIl,
.. ,.- .' ~ behoefte hebben • ~ P--,

~kendetJ. . van den laten tot ~en die gMCheuken Y&D ~Jt of nieu~e klee-
Beten JUDI 1900. Verder dat op dereD. yoordegenage_ heb'ben,gelieYIII1de.

. , ..tYe te SendeIl (ert'oer tr' ...........)
Maandag den Uden Juni, 1900,~B aan: y. per em"._

11 uur v~m, in de nofzaaI alhier .Mr. c. P. Sohulta.!" .
een H~f zal gehouden worden· ~m No. 149: ~ ~~0W11.

alle obJootaes tegdn de gezegde lIjst FONDS VOOR TB.AN'SVAA.L8CHl!: EN
~n te hooren en te beslissen. VlUJSTAAT80HJt GlIWONDEN, WEDU-

O 1 t
WEN EN WEEZltN.-M_ ptiet'e an. 1..1i..

past dnPD. un _ h~ te ~

C. ADAMS. Stadskl,rk. ::a ~ -- P. 48 ViItien, po.t.baa

Wll wenscben mi~ deze· on.en 1111\10("1"1< I'

daDkt-e betuigen un de vele :Vriendenen "",." Zt,i."r ,.(Ilk groLll zijmie :226
diunen voor al de bewi1len IHn Je It..rtell,k: . I
deelneming betoond in ons Te['he.. ' \',erkar{tl'. Lwdt'!1, ~~'k,!..(l'Il lil .. lUt

De treureQde luder' i DOI'I' rDD!stnkt van Lulb,!gh, zlJllde
~[,A.PEKIIII\ IIIM.3I PE KIICK I gt"deL"ite van llell grolll ge IOW en

; Geb, L()ub~cr I voor jllllJllL'ktJ dot'ltt'ndl'lI hrgn'Dsd
l'fooitgedacht, 1 : als vul!!t.

Pb iladelp bIll. ~

24Mei,I9W. i I t\ool'li-dO'l'l1opeStraat.

Verdwaalde naarden. i ;;':'~;=::~:~':~,';·~~';~at.
~ Uost - " lll,in ::)traat.

-,

I

"

HIERBIJ geef ik k~nni" dat ik d,·
volgende paardeq zonder brawl,

merk bezit, die vtlrondersfelJ zijn te Z~J"
'Verdwaald tU88Cben he.t ~aitlD.nd KClw)J
en deze plaats. 11.ldleQ deze UI'>: up'
geeischt worden bine en ';en """ek, "',,,, t;
Juni, 1900, zal i~ hen perlpnbliektl H'dllJg VERMIST

1

Maitland en Durban Road :Treinen.SOill'fSet w:~rStr ·od MnnitipaUteit.
,LIJST VAN STEMGEREGTIGDEN, 1899·1900.

(j :!I) nm, illMlullende )[a.andag en Vrijdag, zal vertrekken dm lj; ~.m. voor IUe staties nur
DurlJan Road. ii

j ~I) run. :\halld"~K. WO()1l8dagsep \' rij,la!('!: zal 'te ~Iaitilind 8t~lbouden.
VU(j1' \~!'det·t;l kleine venmderini-!,jlJ zie men de Publ~eke Tij,ltll.fel Biljetten.

C. lj, ELLtOTT, Algemeen Bestuurder.
!
1

;~ EDERT den 19dbn dezer, uit
~~J de Wateruintjesvlei, Klein
!Drakenstein, een ruodt3 Koe, min
;813n hoorn, en een zwart bonte Koe,
met hoornen achl~ruit gegroeid,
:beide staan te kalven. Gelieve bij
'wien gemelde voo mogen aankomen
dadf>lijk &.Iin dt>n eigenaar kennis te
geven; alle billijke kosten zullen
v~rgood worden.

Aires: -iCo F... VAN JAAB.SV.ELD
. . / Paarl Station.

Ir EN-,I::-l worJt herbij gpgeven
\ ill tt'rmllll van Sectil' :~~ van

Wd ,t'j nw l:-lf'~, :rlat Copil"n van
dl' lijst v:tn Stemg'dl'Pchtigdeu voor
het iaar 1 ':3\)\ 1·1; Ion, t lmu:3 gereed
zijn VOOI' inwg'e t,'1' Kant01'e van de
Municipaltt,'it, gt'(lul"clHle de Kan-
toor uren, Pil dat die VI)OI' inzage
zal opL'n blij-'en \'uor een tijdperk
van zevpn dagl'n, V-dIl af rn na
dezen datillll,

Verder, dat ('('II Hof (woa.ls bê·
paald in ~~'cti" ;1:, van i:t'lTlt.'ldH
Wet) zal gl'houd"n WOI'lIL'n ten
K <1ntOl"0 van de ~lll!licipalitelt op
D"XllEHI'\t:, dien 1 \(ll~n dag Tan
.h:"I bUil, van] I) tot 1~ lIre v.in.,

eli
\\'anIlt'l'f ei:ich(~u om ,(lP dL' ltjHt to
wordt'n gel,I,Labt of ohject ies tegen
gezL',:de lij.;t, ·t.IJlkn gl'l\'Jol'd erl
besli:-t Wurt!l'll.

'Veri[oopeu. ,
W. BERTR.ql, :\I ..joor,

Bevelv,:erder van
No. J Remonte l!rl"\t,

Stelltlnhu.,ch.

1. J..)onke-r Bruine RuiD, b·iJ ... acht"r
hielen wit, l'6ebter yoorhiel ~Ir...ó

\.\,r IJ wdDscben onze talrijke ~Ianten te be~ichten nat o.nze volgende
bezt"Ddlllf{ van RIJ- en '1 rek Paarden, Aanteelmerrted, en groot."

Mis~ouri .M uilen thans verw,iCht wordt, en dat!zij na aankomst, knDnen
be.iacutigd wurden bij onze stallen. ;

CWebrc:»eder.,

wit.
2. Zwart" Rnio, klt"iue witte k,)!.
3, Rood.@Chimmel RuiD~ kol wet 81 ret'p ;

belde achter hieleu WIt ,'u linkt'r
voorhiel wit. 1

"" Bruine Ruin, Kol linlkl" voorpo)t ~Il

rechter achterpoot wit.
5. Donkerbruine Ruin, klei tie kul, lJ.;;ide

achterpo.lten wit.
6. Voe R'lin, bles: recntt!r v'-,\rpoot wit,

beidt> achter hielt'n wit.
7, V08 Ruin, kol
S. Zw,lrte Ruin, beide

beide acbterhiel"n, t.
9. Schimmel Rnin, zee' ll.lag ...r.
10. Doukerbruin' ui ,; stIl' 'p .

pooten wit.
11. Bruine Merrie rechter Hx)rLI,·1 eu"

beide achterhiel~n wit. ,
12. 'Zwart Brntue Rnm, kol, 8;1" el' ..n

i'\ witte pOOLen
1:1 Zwarte .Bruine huin; rechter \,\)(jrpoul

Wlt, en ul'l'le bcht!'rhlelen wit.
H. Donk'r Bruine Kuinj geen merk,·!],
15. Donker Bruine Ruin, recht r achtt'r

hiel effen wit. I
16. Donker Bruine Ruiol, kl,'illt' Wltt.!;'kol.
17. Vae Ruin, klein'l koij eli Mtreep.

.... II
74, LA.NGEMARKT ST!RAAT.,

BETERE WAARDE ONMOGELIJK:
GELIJ fV~ WAARDE ONWAARSCH!IJ NLlJK.
KEUZE. SNIT EN AFWER,KJNG pNOVERTROFEE.N.

OVERJASSEN, WATERPROEF BEKX[!PPEI,iiO&HEI, lOUSEl, EDI.
!

all,'

.01' Ja"t,
lil 'J. S. , C TOIT,

Stall"klerk.
.\IOQiste Assortiment van Heereu, Jongelui'8 en JO~118 Eereteklaue Kleeding van
edere B(Jort 'uor Winterdracht; Fianelle~ P&kkeD, H¥en, ISclloenéll:. Kousen, ens.

TOT EEN BEZOEK UITGENOODlGD.S0I11('t ,;et W l':-it ::)tl'and,
~lu!1icipaal Knntoore:

;ll Ml'i, li)uO.

,

West of England.
LET OP ONS EENIG~ ArRES; ,

J. ~A..WIT~E:Y'&;iCO.
Langemarkt·straat en Ker~pl~iil, Kaapstad.

WIJ wordeR In, de Stall el lp bd wd niet "rt~'I ... rdlt. Ht, 111111'''.
.. 1 !:

_.
I

KENNISG
VAN WYKS VLI£[ Slïlrr

ING.
'l'E worden' verkocht cw D,)nderd,II', dell.

288ten dag van Juni, 1~11J(),iuJi"}1
nietigel08t.' .,_

Een licht bruin bles merri~, t wet'
!Khtervoeten, linkeroor wink!'1 haak' \'al1

voor, mak geleerd, omtrilnt S jaar oud.
M, BIEW\fA:\,

~nJ.

• ' l~:RH[J ....vnit n het puhliek
bekeml gcma kt, dat geen

vt'e of .~chareD. zullt'n orden aange-
ml'n om per spoor e wordt.>n ver·

zonden, t, Raapst d, Piketberg
Weg of eenige Stati da.arLu:sschen,
tenzij v' ..['gezeld va u een certificdat
door een VelJliorne gtJteekend, de
plaat,,; aangevebde '. rvan zulk vee
geKomen is, eo. lllel n<!l.edat zij vrij
van ,ziekte zijn,

Departement van I
Kaap de Goed

Kaapstad. ~ MOLL & CO . ·AGNIE
'f!J ,

ers,
PAARL

Municipale Kantoor,
Tulbagh, 29 Mei, 11100.
. I f

DE ZUl~AFIUKAAN
'YlV__ IIIl•• -.T

OBS 'L.l:':»,
!!!!!.,KENNISGEVING....... TIJD IS GELDUIIYERSITEITS RAAD.

VERKIEáING.
; i '

1 ---T

DE bijeenkomst van CODvocati-l
, voor het kiezen 2 leuen van

if· Universiteitd zal plaats
den op ZATER J ~ JC"l, oni

1 .30 v.m in dei Lniversit~its
Kkers, Bureau ~ :

GEO, GRIST,
Secretaris Convocatie.

.~ ~ - ---
Hoe la Q vtf Lever?

II 0 t: lJ n\II g~i>,udb",d, dit .. il...._to- ding
dat gij kunt ,1i,..nom NtCht te komen m"t d.
W~r elo, Da .... io mi"" een aI!!"Dl$6nmid let
eeler'S Ext(act; met POIR gelil. la. 6d

Direkte In
MARKT

& Co.
APQT HEK~ RS, KA AP8T A 1)

HoilAndache
. J'URITZ &

CleII~I".m,euar.,
& 00.,

~.&,&.lr •• TAZ1

Jl•

! " ï .,~.
,.. : ·,1



arm,
JUL~t
mond en urwuI-~,eu'e'
opofferen om
alleen gedurende
m de nacht te ODtv~lnQ:e.
gehoord dat het
om, allen waren
du~p m de SO 18,
kom t no~ alle
en besoekt nog

WI."""1TEEN OOEDE...'1 NA.A.}(.-Ala eea komt e&II of
geneeBmlddei YOOr rewn&tielt WDlt. Chamber- wel &Is andere
llUI1S PIJn Balsem een álmn ~bNlden D.IIUD. vade2' ~ nul alle Uller-oo'rlOll:eD
D R Johnston van Riohmoad, lDd, is met. gebeurtenL_n
die k-wa.al geplaagd g_ _" aedert. 1862. De Heet' trooste bem
Toen hili ervan .prak &el hIJ "Ik yond meta geTe de twee Il00116
dat 1Ill~ yerhchtmg gaf YOordat ik Chamber- hem om alles te doen
la.ina PIJn Balsem gebruikte. Het wllkte geoaam te makel!
op lUl) !ala __ t00l'erllllddel. )lj~....... De beGallIIllS ltOnd
gezwolliin en deed mIJ nel lIeat maal' _ Ds, ~ hield den
&&JlWIlll4mg .,.n de PIJn Bal.Mm bnoht IalJ wOIllDg "a&rUlt de
1'.~. Te kCIOP hij aBe win' __ , klem ea beknopt IWU,

P. J. ~ ... Qt., ....... ....._ 8Il Telen met iiedl de s."eu._u
{4dD.l _ __ ,. III rA IIM $I

De TraCht nn de
tafelb&&l aan anker
Ian brand 1111. alle
bl nllllOben mlalnkten.
n.ar bet Wood8&ock
deelte WlW' de brand

f{1"~""'_,die thaB. ID
daren lang

om het Vuur te
"erd dl! boot

en bet !le-
gezet

Maandagnaebt "erd blanke man In A.I
ben Road, W ood.toek, OT~ede~ door een kar
"lW'Op t"ee oftiOleren Van de Imperiale T eo~
ID&DIY&aten, met bet ~.o~ d.t bl) bet leven
verloor De overledene IS onbekend en het Ink
"erd naar het doodenhult "i8r"11derd De politie
beeft onde"_k gedaan en ib~tnobt dat beL bink
baar een onreluk "U

GEMENGD 8IEUws.
~

Ds /lEER C P VAli J.U.IlIVKLD doet In ~ene
&d".nentle navraag naar 'W68 wdsguluupellc
1I:08len

'3"
"Ic v""nden aangeboden ze
'u ItclooO\ daarvoor lf te stun,
r ,men die op de bette wua. te
• , I" geene !!ecufltelt knnnen

I , 11 w'J no,p. 'M ~ vertu gd,
H )0'ier of lat, r !kk.r terug

I

') r dat einde 0"8 donatld8
J, r lO van e"ne fbroeder te

I onl'.U.j'en ZIjnier nu Diet
t lanJ dIe op e I t der Qelde

• j I v, r lef n~o) lf j(elou~ het
Vu r '~'I CJO~eobltll:~nken w.t

, I-I' 10 de Repubtleken yer
" lt l I le lIJden be ben Dit
i p' I ID huu bltt!"!" ~ker ziJn

P J G ~It VOSJ--------
krljg,.gevange .. e Op .t. He-
lent. doodge.chotent

Il " 'ren '" IJ een bnef van
, á 1~,Jt van::it IIelen~, waann

Jl' !ld droeVIge gebenrt~nB
, 1'1,,11 H"'t bliJk! d,teen der

ril ouk Jaar Joor fie wacht
ol "rJ Wie Jenkt bIJ het
~ \ "r,laJ.\ illet aan dEll trennge
~ , 'I If'n Jl)ng .. nh~eIj Cronje,
,f I )hanne~ Fran~)ls Vd,

'" II \ I ht'ill hetz,lfde Ir)t De
'Cl" (li I .. n de aodere 20 _
tl"t 1 -~In '>an hUl) manne-

\ t rt kaansche 'Volk ml

Da. H..usN, vaD bet ZOld;Afnkaao8Cbe atbae
neum, la gt8teren "oor een ....k.nhe Daar Europa
"ertrokken

DR H A Engelbaob geeft kennIS dat geen
JareD zal worden toegeataan op de plaatsen
HonlOgll:hp en Eenzaambel~, 8t Helenabaai

Dg beeren gebroedera Hall, de welbekende
IDvoerde" van pa.rden ~n muilen, geven In
onse .dyertentie Ironnis ..aDi een belangruk feit

Dg beeren parlementsleden A S dn PI811811
M :J da Pleesis. H van H~erden en DUid du
PI_la "aren ID t begin van de week ID de
stad

TI! WORCE8TER zIJn "el'8C~eldene kleur lingen
die op Mahlnng d.~ runen badden IDgegoold:
veroordeeld tot een boete 'aD 1: 1 t O~ of drie
"eken harden arbeid

.REIZIGERS op de treinen baar de voorstedeu
zullen "el doen te .zIen o.at dil vprand.mngen
IB den loop der treinen, 10 deze Ultgaye door
bet .poor"eg departement aangekondigd

BRITl!CBE GEVA.NGENl!:N-~olgens den oorres
pondent van de Cape T.m" .aren er te Water
val k.mp op 17 A.prll II. 4 431 Brltecbe krU&'8
geullgl't:.en, "aarooder 142 oIIiCleren

DE area ~oder qua"ntaille In ~erband met
bet tlltbrekell v.n mond 'In Jl:l'uwzeer IS verder
Uitgebreid De area wor II " Il'lchreven In een
proclamatie In de (J,,, "1""",,, lit.. Ga.-Ue va 0
Dlnad&i

De beer M J Pretonus l.W R , was &an t
begm VaD deae "eek ID de slid om de aandacbt
der regeenu!! te bepalen bO hpt rekwiseeren van
~eren vau kolon18ten eli andere gneven
onder de kl'1Jg!!wet

DI REJfQJl'l"I!OFFICIER te iBtellenb08ch geeft
ID eene elders yt>rsebl)nende radvertentle kenDlA
van een aantal bIJ bem aan$eloopene paarden
met daarbu behooraude bLJ&onderheden Per
IOnen die paardeo verloren hebben moeten d1l8
blerop letten J;

EENIGE hooge bezoeker.J-aaD ZlI,d Afrika zIJn
gt8teren met de mulb)ot Dallr Engdanct terug
gekeerd, n.meluK de graAf va* .Rox burg he, lord
Wicklow en de ed, beer R ~resford De be
kende teekenlW', l!elton Poor, 18 ook /bet de
zelfde boot teruggeKeerd

DE AANDACIIr VaD alle boereD en vJbande
laars wordt ge\ estlgd op eetJe ID deze uitga ve
voorkomende kenDlsgeV1ng .qn bet landboll II'

departelllent met betrekk~ng; tot L~t vervoer
per spoor nn yeo tW!schen de! statJes K'Lap3tau
en PiKetberg weg, ~'t\ee(]lg daartus!!Cben Itg
ge.d ~tatlon f -,

\ (,,)
Z,HE IIDAG:IIORl, E",", om h lit elf uur zal dd

verKieZIng plaats vlbó~n l<l de UOIV'r"llelt ..
kamen Rureau8trliat 'oor !lteEl leoen '",a den
raad ~ UOIversltelt In pl ..aÓ. van wultn eer ..
James Thompdon en van Is ! J L Il;ofme) r
De kandidaten zlJa sir H tl Jola ~~r W B
Retry (.peaker) eo de heet W A ~u •• elJ
11 A. ~

Zoo .AAT IlEl - De ptogr('!<Slev' Ige'lt
Hammer, die I"er (Wotc<:l8ter) op~ebracht
werd voor falSiteit bl, de r~1.Itralle tan par
lellleu Wllre kieZers te W <)rct!!~ter en dl~ Ud
onll:o.ten la de zakeD die tege~ bem werpeD Uil
ge.eaen Dlei kon betaleo, zie IIU hldr 10 den
trook als ClVldle lit' .. 16"'U~ IV <Ilr ~II l J ~e
progressieve vnenden omdajt zu hepl rllet
belpen '

ME1 de mailboot zIJn gll!téreo nau !Enropa
"artrokken de gezlD oen van db beeren C C de
Vllhel'll procureur Kaapit'lli, en J A l
Graad .an de S A Supply rhaatsch 'pp IJ ~
denken natnnrluk de PdTl)~cbe tentoonstelhog
te gaan bezoeken en een toeril3e op t vasteland
vaD Europa te maken lIet kan zuu dat de
beer Graaff ook naar Am9rlkjl zal glan WIJ
wet:ischen hun een VOOl'llpoedlg~ reis toe

WEL EERW H UONIN -~et de T 'fllIllloli
Ctlltk IS aanllekomen wel eerw H (,onlO zen
dellOg der N G kerk te Sa"lspo8t (Rusten
burg ZAR) met zijne echttel oote en twee
ZOODS' De eene loon, eerw ~roponent GonIO,
B A voltOOid" Z J " .tudlen aall d tb~')lo,p.chp
kweekscbool rl;" 1. I I t vorig" J~ lf ~[] I' III1U,
beroepba.r d 'Jr e ti, e gemtlfln te U a" j re
loon Charle" <lU I~,r k IU de meJ (III I, I
moest Z Jne ,Ludien tLJdelIJk we,;c '" ,,,,,,kke ~
ie£ondheld 8'aKeo WIJ roepen le allótJ wel
kom !.oe III ZUId Afrika Een, (,anin vertoeft
thans te Stellenboscb en hóop~ naar zun werk
knng terug te keeren zoodr .. de vrede her
stel:! IS

WORCESTER, 2;> MEI Il/GO LOI,A~ I

Met diepe verontwaardll!{lng be~ Ik gelezeu he'
ach_aal door den heer L)llatJ O~U Ik ge
loof~t dit niet het eerste publteke !!Cban
daal 18 door hem gedaan en ij je 1'1' lj bem lan
ger als on&en vertegenwoJrdlter IDJeten er
Kenneo ID het parlemeut wellt Ik niet DIt
weet Ik dat hat gevoel,);] hl!!r sterk Jo )v'
over dit .Un laatste scband~1 Aansponug
tot mlsd.ad IS dat Olet krlmiueel onder de
wet zoo Ja laat het gou rnrdoment dadelIJk
een pobllek Goderwek InstslteiJ en ala LJgan
bet gedaan heeft, Looals geplilbllCOOro, laat hem
yolgens de wel behandeld .. oroen Dit IS bet
ge.oelen van vele IDvloedrul4e personen bier
en ook van M

Ter-

f-; II ...11 kO'Ilé'n berl1hten dat
1 Yh!H "routPnueels[ op een

u Ir I"' Hp I.LCJ lf corres
II \ertel! uage~ks van

r Jl' tropp"n van de hnl-
pn klOderen op de

- 1 \Ii 'r lt ",eroofd. Wat die
~ DurJrt'cht en ,lders ID
lo ln hebben 18 ~lgeIDeeD
, hrynt of de lalllJne-kolo
\ lakzachtlg te. werk gaat
II 1>:"11 'l'een 8pJediig elUde
! I I ~ ti ll~ verbltljerlUg na
\ ......1 nojragellJ~er zIJn.

Lild] jor', h..d III het
\ ti ")llr I volmjicht om
I I "('E'fentln ~tocnrenr
li IIlDtshllrg als' Itenant
~ I' I,.. mdltlu e gevol

I Ir!;,\ U "I ..nz pie zoo-
d ... Ilvl~le m~kt zICh

~ r le r LIJ de Hollandsche
~ II~ en de bverhf'lld
\\aTlJ~jeo te laten wel·

\[ f{ en dil l{aap~he
rin zO Qlet blDnen

-,~h()a Jell J
DE heer J J de Kock, v:Au Belmont die

un t elDae van November IQ -tin bUIS J lOr LW
militairen gevangen genomen werd en op ltl
!thart werd ontalagen, omilat de p"ucureur
generaal "elgerde te vervolge~, IS er elOdeiIJk
In geslugd een pa. te krl),ell tan de militaIren
om naar ,un hUIS eu beZlgh,eld ~~rug te kceren
HU .. erd ontalagen door/i-de clvwle overbed
docb die koo bem geen .erkJf .er_trekkeD om
hUIswaart8 te keeren lil) 18 gl.tcravood ver
trokken, en wenscht mlt. dellen ;ZIJIle vele .nen
den eo belangstellenrlen bart~luk te danken
voor bun sympathie gedurende de dool:ere
dagen die hIJ beeft doorgemaa1lU Het was hem
oDmogellJk allen een handdruk t.e komen geveD
en verzoekt 'e derhalve deze b~.nlglng un ZIJDe
"aardeenng UD te Bemen

De ~o,rJ'~,~ll I bezit \ an
~ I I \ clen VI'1J-
I ~ rapp rtf'f'r,de drle

It' " Il, rdal8 F1rnch en
'L lt I Id"n tt'q westen
1\ lt In le llablJhslJ van
n " I lt' ZIJD g~eDe bij-

I r, , lit 'l'f\vec~t Joor-
II ~, Jl r Ipport'f\rde hiJ
I il) f ti lilac h t 5 rp IJ 1 van
\"' 'ti >:I~t"'r~n 0[1$ 12 uur

"'1 H tr .. kkt'n I TerwiJl
, 'r Oc)1.\ nle~ verder

r < I.("'pabllc':lerdj. Van
~ I I... "()r It benc~t dater
, III I t, Klipriv r Het

r, "r' ll~r t gevecht
n ,Tl !lamt! on. Te

I 2 I I"z"r 'n gevecht
" UH, artIIlerf Zee-
'''II un :\1af lung, lil
IU.iLhl I'~let. f

Armoede In Dordrech1.
'r .. tt wIJ een b~lef van
•II! ar I van A.lt:>;Jjllle, ten
r ",..h 'Pf!IIrA faqlllies 10

jl rltchr lit) heiJft zIJn
I f>t'r~t .. hanJ, en volgen!!

\ ~ wo .. t de toesjand te
1 \'''' ~ .. \all",n hartv'ncheu.
IJ" ll",pr Lombard glleft aan t. ....NUltKOIU~
J 1111"", lJ[Jdragen te 1zenden Mei :l9-Pembroke Cutle van rle ~ust

i"'l! plaataeli) ken I, lee.raar, 29-Aull"barg fIln Ant"t!rpe~
29 - Blanen Id, VQn( ,or liJf

,~ IJ,H~ll letllen waarlnooJlg 29-M&lne, hOf'pltaalJchlp, .. n Soulh~mptori
~ 29-AlatJa, y&n Olhraltar

Krljgswel-prokl.m.U... 21I-Martb&r&, no IiIlD!{oon

I
29-Taatallon C&3tle, van Lonn, n

(~rtlO wg een IlAlltal pro· YEBTII.f!KK"'N

':"\aardll{d oDder dq kI'1Jgs-: Mei 29-\\&kool Daal' GU'JD
'e plaa!.!!eli)k:e komma1danten 29-Alaha. nau de kust
I "lan~ alK toonendel wat de I 29-Tr&I18pOrt ColombIan, Dll&l' GUllm

'I \ fnkaanda~ III die dH!trik 30-Mailboot Norman, Daar EnlJelAnn
- to! lIJden want de ID IItlllren I LON OKN

I ,le veronderstelhug 'dat alle I 30 Mei -(Per telegraAf) -De !kot k"am om
I \f kaanJ b 1.1' balf 0"llen op den m0rlrtln un den 29.t.cn 'e

'c L'" " I I ers re e ~n zIJn, j Madeira a&D De T!ntagel Cutle kWLm ODI3 aar
"gellovergeetelde beWe&e4 wordt. In dG UmIddaC ~ dalhteR lG P.l.1l1lOutAMIl

..'.
KERK EN SO:m:OOL.

Ds ,[>. Bosma.n v.n :-<ewcaspe ,)Je gearres
teerd JJerd b,j de occupalle val' die plaa;ts door
de Engeischen UI weder vrlJgelalen

--- ,
De JaarllJKsche schoole.urneq8 door de lle

bfJele KolonIe, namen glStere~ een aar"auli
Er '!Jn dit Jaar mlDd~r ulldlbttl1 dan verle
den Jaar voor het elemeD 1l1irQ ('amen J 763
tegen 2 43-1 verleden Jaar hooger IICboolexa
meo 8::>btqen ~155verledeu laar

Gevraagd tiene ouderw J~ere. te Hoekplaat..
V Ictona W It.t sa lar I. .1:4U pjlr Jaar en \'TU
logies

8CHE:EPVAARTBER.CHTEfI.

I
Het ~oljd' hierbij beblNl ,.....ak. aan alle

belanlbébbjaDden dat de prolr1amat.ie, aitgere-
l'en op 221 Februan dqOr bripdier.,lenera.1
Brabant, Q MG, "larbli Hk_ ToorwurdeD
un rebelle" "orden UngebodeD, herroepen il.

Rebellen dle "811l1Oben nur honae pr.......
terug te ga.n, knnnen luik. doen door hune
"apeoen 6Q ammanltle over te ..... a aan den
naasten m.gtstraat of nwten mtiitaireD .m'blle
naar ; ZIl sullen een pu oDtvangeD geteekeDd
door flll~el) 1J1&Il18traat of ambtenaar, soDder
welke ZlJ ~erbevlg lullen "un aan arreat.

Zolke fle'aollen moeten op hunne pluteal)
hlnven, en 4U zullen die alleen kunnen verlaten
onder een IU vali den m.glatraat of mihtalren
aOlhten.ar ~m hen 10 staat te .tellen bunne ge-
"one beZigheid te vernchteo

Zu lollen onder.bevlg ~un om later tot ver
ant"oordmg te worden geroepen

Niemand zal toegelaten "orden om sonder
verlofbnefqnef wapenen te draPlen

Deze proklamatie zal v.n kncbt run UI de
d18tnkten A:Ibe rt, 8tellnabnrg, Molteno, Wode-
house, Ahwal Noord eo Barkly OOllt\

De mal(18traat of militaire ambtenaar 1&1 eeu
zorgvuldige lIJMt meeten bouden 9'&n .lIe per
sonen die "erlof hebbeo om naar hunne plaa~
sen terog te gaan, "an IIfgeleverd£ w.pen.n 'ln
ammumna eJl VUL personen die toegelsten "un
om wapenen te draqen

W. GAl'ACIlE,
LUI~ Generaal,

bevelvoerende over de 3de diVISIe
Bethulle liillmp, •

9 Murt, 1110)

EEN VERBETERINO DOOR MAJOOR
HOOK

De volgende verbeten ng VaD sectie V v.n de
rellulatcn door miJ gepubliceerd op 2. April,
1960, wordt hierbi] bekend gesteld

De woorden II rebel l-n en """daebte personen
zullen Diet toelj'elaten worden om "88 ~ ver
vreemden .. orden hierbjj geschrapt, en I18Ctle
V zal lezen al. volgt
Sectie V -RebelIliIn die hunne wapenen heb

ben overhandigd en naar bunne plaatsen zun
gegaan onder recht van wederoproepIDg (met
U1tslultlrg YaD hen die gearresteerd ILJn, en
die wegg' loopen zun, wier eigendom In be81ag
genomen 1_) mozen bun vee verkoopen In deo
gewooen loop vaD be"gbeden -maar de "er.
vreemdlllg van al but! eigendom zal DIet toege
staan "orden tentil outler een order VaD bet
bof ter voldoetlIng van krediteureD -EeD Mr
mlt moet "'erkre>!'en word.m voor verkoop
eu vervoer vaD vee !u zu ka gevallen

L BIllloK majoor,
Kommandant der d,stnleten BarKly'Ooat,

Lady Ureyen Herscbel
Barkl) Oost

14 Mei J 101)

KRIJt.:SWET REGULATIES

III de Frqnt"r lilJald.a1l een blaJ dat te
Dordrecht K K ultlj'eó(eveu .. urdl v.,r~chUl)8n
d .. voli(end~ r»gulatlel oud~r de krl)!l'~wet, "oor
de ~fdeellng Wi)d~boUl!e, die van leraoht "Un tot
nadere kennisgeVing -

I A II.. rebellen en "erdaebte personen Willn
het ver'lulHI I" of .-ergll'ló moge worden vrll te
loopeD, z[Ju blootgesteld later bahaDdeld te
"<lden

2 Allo rebellen of v"rdllcbte personcn wien
bet ver.unJ 18 geworden Daar bllnne plaats.on
t~rug te kc,"r"" m ):;"n hunne pbatsJn Dlot
verlaten d'll1 alieeD om nau de na-ute mariti te
gaan mH het do I ,')od~cI~e bu~ner proJucteo
van de hand te lel'en al. In bun dadelIJke be
hoefttln zal voorZlell of '-o!llr bet bJ'''' NU, doel
hl t nachtmaal biJ te WOll"O BIJ aankomst In
ltd dorp moeteu ZIJ l ob dadeliJk aanm.lden bl)
den kommall lant (Jf bil ZIJU verLeirtinwoordll(er,
,be ben \ ~ll """ pas zal 'oor7.len OlQ naar bun
plaatsen t"rul( te keNen

3 Alle reh lien uf verJ'chte personen dl" In
de dorpen wu len zullell d" dorpen. Diet Dlogen
verlatpu

4 Perm lil. n te p 1.~en nm Zlcb In het la'ld
rOlJd te mogell bO"~tlU worden alleen a.an per
!C1'fienultg~rll1kt WUlr loyaliteit boven verden
kwg IS

~ Aan alle r~b;lleo en y"dacbte penOnen
wordt belet huu Vtle te vervreemden
I \1n goon p"rs ,on aal bet Yer.glJnd ZUn

eenq Vtlurw'pen Hl <I)n bellt te hebben, tenzu
zOManl:; vllurwapen gertllg'lstreerd IS en een
licl'utl., IS ullgertlkt door den kommandant

7 Politieke vergadertugen !IJO verboden
Il l'on,uur aal worden toegApa8t
~ Bcpi,ljlkH i'en 1I1uliUnde den verkoop van

drank eu luike anJ~re plaataeluke regulatl68
als noodlg ID I!" Il WeZ"D zulleu uitgevaardigd
wurden d,)0r Je k, nmatJdanten

lO Elke ovortrll'lllg van d"." rei(ulatles zal
den ov~rtredtr blootstellen 1I,8n£war" strllffdn

_\lle na.'ur lien k ..ulleneD moeten g 'sloten
gebouden ,. ord"u en deo 'Verkoop yan draok
aao naturellen I! 'erhQJen Ho'ol bars mo
gen opell llJl! tns-cneu !J UDr ft morgens en 5
ullr s namld lBi" Zood~ voorrechten blLJven
als vroeger

1) jl Iii tol
o [)II~O\ \~

Ko:nltlilndallt DLlrJr,cbt
~laJoor J R M F

Dordrecht lij April 1'100

• In hetz>lf:l~ hlad veNchl)nt OOKde volg"llde
latere kelll) s~evlUg

De v"l ,~nd" ver IOderillg IS gemallk! In de
reg li laties deur U J)JllOHtj komlllaud~nt, Dor
drecht ult!!iageveu ollder de krugs"et, op 1~
Apnl 1'101)

Regula!1 , DO 5 I_ gellmeoóeerd als volgt
r, H~bellen of verdachte persouEl@ die passen

hebbeo om op hUlloe plaat8en te 1Ilnven, zitn
toegelaten hun voo te '" rkel )pen yeor bOlla fide
halldelsdoelelOd"n eemll zulk pel'!lOODzal eerat
permls.le 'au den kOltlrnandant Krugen om bet
te verkoopen

Het volgende I~ eene, bV 'veglng tot regnlabe
DO :l-

EeDlge luboorlIng of geklearde pel'llOOn met
draDK ill zIJn be~lt savonden, lal onderbevlg
"eztJn aan een straf

Cif ARU8" LEVEY,
Lt Kol DO: VG, komwandant

DorJrecbt 12 Mei 1900

6£8ED VOOI DE REPUBLIElEI.
Aan den Editeur

:'tIllnheer -~Jen uwer correspondenten gaf
011lani(' 0Il1l de hand did men tusleben Hemel
vaart ~n PIllksteren bet reWOOD ooderwerp van
gebed zal verandoren, 1)11 In plaatR VIUIom den
zegen dl s H (Jee.t"s tOl bidden v# 008 laod
ell volk J),,~h bet gatt toch DIet om de eene
zaak op zW11lle 8chulven teu bate "an de andere
DocL beldt;1l kUllnen 10 ae gebeden I!ameDgcut
worden Wir looren i!tvau Je ou.fhankeluk
held der ReplIbIteken Poven genteluke lege
mngeD te stellen Een hu volk tocb .on~er
!(odlalt'lheld zal spoedli{ b.nd.loos "orden en
verzwakken eD tot verval komen Ik geloof dat
God wrgen zal voor bet behoud van de onMf
blWkell) kheld der Repu bhell:en, al woroen b.re
.vla!lgell ook voor een tijd lang neergebaald
lndien G" I bet Afn&allnder volk .en groot
volk lIll makeo moet Hu het ael'!lt loateren
Laat ons derhalve 10 deten tud Ilrn.stlg bidden
dat God uuvr l JD Uetl8t oDder de kutudillg
kracLttg werke opdat ZIJ Ilene vreedzame vracbt
d, r ~ercchtl6'b",d voorlbrduge

Waarom hét>ft l.od bet toegelaten dat ieDe
raaI. f rvllJe en Snum'!ln met bl&nne mannen en
zoovel" auderen w~rdeil g.,vangeD genomen? 18
Let DIet opdat II) voordat bei tot nede komt,
(en tIJd \&n stdt~ "n afwudermg zouden b.bben
om tl)t Illkeer tot zlc:"zeJveu te komen, en om
~ujzaltge dlemtkuechten des Hoeren gelegeD
held te ver.~hatren om biJzonder aan bonl1e
zielen te arbsl<len? Laat 0!j8 God dan biJl:ooder
Lldáen dat IlIJ die leeraren In bijzondere mate
rud ZIJD H Oeest aal ve eD Hem overvloedig
over de dlOrbare krIJ!lligevangenen nl$storte, en
den arbeid aan hu~ meleD rl)kellJk zegeoe,
opdat [LJ op GodJ t)jjd al. oen aoa' voor hnn
volk "n land mogen ~rug koeren om op hUIlDe
beurt velen ID Lunce omgel'lDl tot zegen te
l!Jn

HeDE WET
Hemelvaartadag. 1900

(Voor

-'oWOA T4NN
Op lan_k

proVlaloneel
voor roo, onde.r",otl>en
protest

J 0 VA.N.LUlDE.
P S Jqn.ea "erd

provisioneel VODnlS gegeven voor d. som T.n
.£357911 met rentel:led'llg van een prom~

"TBIIOQM EN' ASUEII.EN "3 8TEENKKAMP \
Op aan loek nn lailvokaat OIose "erd ëen

order "oor finale sdjudikatie vaD den boedel .... n
"er"eerder toei(e8taa!l

BCIIWE~ER ". SKIT
Op aansoek un t-dvokut P, S JonN "erd

provisioneel Vonnil ~egeyen op een prom_
voor .£292 la Id i

GENERAjLE MOTIES

IN Z4KE DE PEnniE \ AN PII:RIlEIIlA
Op aanzoek van ait"okaat Molteno werd een

provisioneele orde, qnder de groDdbrleven wet
toegestaan bekracht."d

I(OLOl\itALE REGEE~ING ... IOGA.N EN co
CB'rERKT)

Deze akbe voor verbaal un geld voor "erk
gedaan bleef overst'81l, daar wegens eeo mil
teflltand mellland vpor do v"rweerden O'er
8Cheen I'

RAl IIAEL I" li UTTERBëCI(,
Arlvoka lt Hllrton !elde dat deze £aak ont

stond DIt een recellt. brand In PlelDstraat, en
bet WIlS eeo aktie vp~r bet yerlengen 1'&Dbet
bnurcontrakt wegens bet herbouwen no bet
gebouw door het vout vermeld, gAdurende "1'1
ken tIJd de hllur van ,eeD waarde voor bem lal
zlJo Men "lid" de .,ak gaarne bIJ deze ZItting
1'&n het bof verhoord httbben dallr bet herbou
wen van het !lehonw !(,u afhangen "an de lut-
spraak van het hof

Het hof meendl! dat het or.Jmogeluk W&llde
zaak gedurende de\o dttlllg te verhooren, en ze
moest de kao. staan. van de volgende maand
,erhoord te .. or len

nOEDEL VAN WP.~~TER VR 81)1,OIllON
Het verboor vaD d"4e al(tle welke 10 No"em

ber 1899 gedaeltelllk ,er hoor I werd, "erd her
ut De aktld wa3 vqor een order verkll~nde
dat de klager bel redbt bad gebruik te 'Dlaken
vau een zekerf'U ga1g voor bet afielden van
regenwater voor een ~Ilterdlkt en voor IICbade
"ergoeolni( Oe klagqrs w.,en dA ExecuttlUn
kamer en men Wet:i8ter III tJun capIWItelt .Ia
executenfS In Jeu b ),Jd.l VIlnWiJlen F J Webskr
die In 1"167 overleed enl"ol~enH "'elIM testament
£oeH WIlbster een le'i""Mlntereet had ID zekere
gebouwen Het elgenrom wat< Ileu.gen op den
boek vau Roeland tla Bult~nkiln""lraten en
werd d,"" Jen heer Wekter ID IIl:>3 gekocbt 1'&n
eenen RoSl! en s~meu lDet het eu(endom w"rd
een servituut gegeven o,'vtlr "~II zekeren dne "oet
Wijden gllog met ultfalH! naar Roelsndstraat
Het servituut was lat W"bstllr het rrcht ~ou
"ebben regenwater lan~ dien ~aug af te voeren
nON was ook do Clg',~aar van den aangren'en
den grond, waarop b~t .errltuut rustte welke
gronu tLaWl IU belltl>lw1l8 van deo "erweerder,
dIe er eellige hUlll u lOP heeft doen \wuweD
Het servltuat wer 1 gtnollmj lo tJat 'ransport
voor de klagen< lD)Iar niet ln dat van d1!D ver
weerder ft

Na verbo,r v.n .:etlUIl!en deed bet bof Uit
Ipraak al. volgt ("'d~ ochadevergoedlDg daar
er ge<;o scLide b we~en was geworden, een
Qrder ..er,. e"rder l("',,~~eude deo gang In zulk
e~n toestaoq te pla.th<en dat bet regenwater
door deu ill ng Uit dtl ~chlerplaa~ kan vloeien,
en YtlrweerJ'lir belet t~ .. orden vao .leh te be
moelen met ilet Ill) ge~rulk vao den g&n~ joor
de kla;ers V<>érregen .. ,.ter verweer Jer de kos
ten van de a~"be t~ bela~n

Daarna v~da:qde hjlt h Jf tot Dinsdag mor
gen

f- --
{>IX:-:iD A.~ i~ MEI,~

I~AAl8 • W AN[JEH~1i t; Ilt: MARILLAl
Ad vokaten IDl eg QW eo Gar~r voor

&lschers aJV1Ikaten Graharu QC en se voor
verweerdeJ

Dit wa. een actlt voor declilrl\~1 van reebten
en 1'00- Beb8 jS,vergoedlng De larahe' ""tte
uiteen dat 1I1':Sovemb"r 18~7de l"8ers en ver
weerder ondernaweD om eeu zek,,~ ",ndluat te
vormel! voor bet verlerll.gen vau nJlDerale recb
ten In de noordwestelIJk" Jeelen der Kolonie,
alle rechten door de expddltle .erzekerd tea
bate ~IJ.(I het syodlkaat te znn, verweerder
5-:.!l}slen en klagers 3-203ten te krugen, de
verweerder buvendleJl £750 te ontv.ngen als
"ergocdlOg Toor llJne diensteD Zekere recbten
.. erden verzeldll'd eo men ,.a3 van plan het
sJndlkaat te v~rd"el"u IQ Il&ndeelen volgenl be
drag van geld lo betaald, De verweerder bad
be&lt van de dokumetlte~ en weigerde ze at te
geven EI8cbers vroesef dilt een trustee &ou
worden ben6emd om Li; lt te Demen van de do
knmenten en el8cbton.t: Ou 1 IIChadevergoedlOg
en een terklaTlug vali d, rechteo van el8Cbers
en verweE'roer

N a verboor van eeOlg~ g-etulgen werd de ZUk
ultg6!lteld, waarna het bof "erdaagde tot
Woensdag

WOEXSOAG, 30 :'IEI

"OS I f Hl' [I f \ OS
Dit wa~ een actie a&1l!(.I,racht qoor Jam~8

Alexander F'oster prOC\1rcur til Oudhhoorn,
tegen De \' OtI, een boer ID dat distrikt, voor
verbaal van de b,lau. vlln lieu rekeOiog voor
professlOneele dlell'tt'll 1edaln Beweerd werd
dat £bO 15~ 2d verschul I,d "a~ VO.>rdiensten
gedaan ((l gelden \ oor e8~hotbn tUlII!cben Mei
1896 en Sopttlmber 11i')~ De ver"eerder be
t"lstte wkere poste Il op pe rekenIDg

Advokalen [nnes Q C ~D Burton voor klall'er
advokaten iearle Q eien tT pIDgton voor Ter
weerden

A.dvokaa t S<Jarie zeI Jp de p~rtuen de boe
ken gl8tereo waren nage all en riat verweerder
nu overtuigd Will!dat cr et (l geldeo un bem 10
banden van den beer F,) er zIJn

Het hof gaf DltMpraak voor elJlch"r voor de
som g~vraagd, mID il Iii tUet koston der zaak

De ~ de ~ de ledea
blJ~ fOElp8I~e TOOr, t."., _ ont'Vllllgl!t
colllit4 _ Dell108II"eD om de afpvu.rdigdeD Tall
't ~ te on~\"aI!4~en.N .
Sep:P~de
WlJ -tit ledea
maoht toeoroell'iD;ll.

De
A. L
D. J F de Villiera, J. B.. Louw,
en Sep~ P. B. Villiéra.

Dit Y9QRteI 1md door ~en heer D. P
Theron ,~~d eD door de ""'IadenDg
met ~ .temmen aangenomen. -

De .uIilQW op te richten boe!rN.adel maat--
~ij komt oOk ter IJ'rak •.
De 1'OQl'Zltter Ieide dat dit eeu .tap ia

rechte rioh~ w~. Hi~ _liga- bneveD _
.daarover Tall mvJPednJki ptthonell OD~D, "leu•• uit .ore .... r.
êll8 de Mak tea 1raI'ID.te ateuDeIt, en dringt "et
biJ de llIden &&Il om deeJhouden te worden, INDUSTRIEELE INRICHTING tegen .. ootwIUva., terllHJl de twee ork.~ 0.
daar uj dan Dieti alleen de 1'OOf ODIJ soo ge- lOI~n met ~ekiaga d4g cWD ge~ IDOl'-
wellllChte zaak ~ ateQllelJ, maar hUJU1e De gemeente was laatetledeD Zaterdag na- eh d' ddn "'!woo DUit bJa--
eJgene uk:Irea IHiToordeeIen, omdat het _ pddag OI~enoodigd om bl] de industa ieele 10- ~D, dDe:"',:~ W;!t!::n d;:r g~_1 mid-
zekere ..,m.t. 1'&11' tien perceDt '. Ja&1'8 &ou ~cbtiDg bijeen te komom, OlD het Jaarhjkscb dag biJ ~ dil speleu I lUID blaua.~ _
trekkeD, iadien ~et een Vall twmtig percent tapport te hoor6ll en ~ met de mnchting, beaen, ~et ~ verJ~ Vlul QQXO

De wel_rw. bj:!er A. A. Louw i.-nt toen den hU18vader eo de bU18aioeder (den beer en kOlllDg1l1, er in.tet. t~..n.-oo.dLg "1lI'6D. Oi
&&Il bet woord, ~ _aeide dat dit - aak 18 mevrouw VaD der Horst) bekend te worden. rekenen ~j l!i-ielUng dag mEF daD ko$,
die elkll ware ~der met alle macht Onder deote&Oweugen "aren 60IDDugen der verJa&rsdoigP Ve mUD.lI)JPalhelt .. wd ~
moet steQnea; &Dj) ab 't thana met oue Hol- mJ'loedrljhte mgezeteDen Tall bet dorp' 'e.Il genllVoordl8d :door de ~I)m Rau. ,
laadaohe t-l ~teld la, ia betre1U'8D8wurdig. disfrikt. rt abel' en S4eppard. ..Jell bet atg~,..
Het 18 &&Il ~ [worm gelijk, die laagznm De De Villiers beette de tTlendeo hartehjk wa.s pug een! leder naar ZIJd bWli. ik 0&11
doeh 011lllgeb~k_ lJlneet &&Il deo wortel Tall welkom. ZIJn eerw sprak over de gesobiede-lllog noon _ koWDglWl ver~ bier _
een booill. De ~OelinIt der maatachapptJ is 1118van Bou en Ruth Bou trok ZiCh bet stu &len nertn-: llr. heb lIU(ar t.wee ot diie
om gemnd en d~jk 1tollandJlDbe Iiteratnur lot Tall Ruth UD, wOO fDoet de gemeent.e Ivl&gJea &1en lUthaJ1geD Áll~ IS at.&! afaelOO-
door 01Ul Um~, WI~ en ujd, te 1'81IIprmden, Tall Worcester SlOh bet lot der armeD aan- pen. Ik heb Diet. _ ~e op ,uul &e-
eD takken- van deU boekhandel m onr.e dorpen trekken. De Heer beeft de gemeente V1U1 al8IL ~ I

te atioh~ Er tiDtwee -l1li die m 0_ Worcester een eer bewezen door deze 1Drtcll- I lo dell DaDUddati .. as :het dorp all;, o. _
dageD ~eheel en op den IIChbergrond WOl'- t4Dg m baar midden to pl .. tsen Het #Wn IZondag 1k .dIoet zeggen dat lhet. zeer g¥ ~
den geplaatst, en jIa ewer het hoofd wor- goed "ezetIl als vrienden DU en dan een bezoek fa.ttiOelllIJk la atgcloopun
deo reaisa m ~ scholen, lIII!(Iat II de aan de inrichtiDg daggen, en alzoo hW1De be-I .IJl verneemldat er over de ~oaderd ~nl
BIJbe eo de HolJtndaobe taal WIJ, ala eeD ~teJhng toonen. Boowel Bou Ruth hielp aan het kamp werden doodg;.cnol.eJl, dil! ..
Afrikaander bevolJJiiag, hebben het heft m de ~de hiJ toch haar Z411f-reo.pekt IIlet kwetsen JUenll'e &lekte bebben gebad. . I
handen WIJ moe~ toezil!l1 welke peI'llODen Zij bleef werken op het l&1Id Dit IS JOISt I \ erledell w~if; .ma.okUt eet(ttl deputAtle, ~
WIJ op ooze acbolmt &Is oomm_8lJ benoemell, wat hier gebeurt De Jongens &Bn de IDncb- de muwc~t, beosta&llde, Dlt de h~
WllolJtdaarvan lIangt het all. Tall af. Indiell ting moeten werken ZIJ .ord" geleerd dat t;luver, l:U.upUielbCb, rsbep~d eh \\~ (..
.II] met wwe go~t uJD bezield, eo MIl werk eeD eer IB, zoo "orden ZIJ nuttige leden Toof&ltter IUMl Dle~ g.uW wt.g8l18 OIl&$ii-
warme liefde Toor lllD D:loedert.al hebben, dan van de maatecb&'pPIJ Boaz deed Ruth "ong@- heid), hare op,,"achtlDg b'iJ ~eilbQl' &f .""
sullen ui ter deeg ~rgen dat dese twee wen merkt ~ HIJ _de tot de ma&1en Laat om bom gtel14 te WellliCJleb taet &lJn ~_
DIet "orden verw~looed door bet ondennJII- van de handvollen voor baar wat vallen" JaJ'lie bedJienl.IIg aJS leeraal. :ZIJ 'IilIlden ~
penonee1 dat &lj alanstellen St'reker wilde ZIJD "el- eenvaa.rde bf.nep ZlCb bier op de tel!Jl' antv~ell dour den 9WleD ~,
DIeman~ JUer vandjuul met den mdrult doen 1I0Itenvneaden LI] moesten DU en dan van _ '

tegwegg&&JldeEodat~1~eD de ~he tMJ of de handvollen }fttllll Tallen, lete ~brengeD voor ~28 Mill, lOOP,
eD ~UOWI.wu, Terre daar van daan, de mnchting ..4. deft .Bd ~

dooh w.. om moete~ WIJ dan oue moedertaal De burgemeester (de beer J W H Me,- ,lt, ,. .
laten Terdringen ~oqr een vreemde, en de r.-ng), vertelde toen hoe ~ mnchting tot stand MIJn.I1eer,-~ IJ hebben wet ID de afg~
ooze onder de 1'~ vertrappen P Eens toen gebracht werd Hoo dat Wijlen de W Mur- peile p.....r ~en beerllJlle .rtl!IMb ge.b.ad.. Ala
hl} met Il4Chtmaal llehulpzaam _ te Viotoria IlY zulke 1Drtcllbng lang reede op 't hart ge- men "i 1WIár i&enoes WWJtbaai'l voor la. N
West liep bij l&ngIl de ..trut, WlW' ~Dlge dtagen had, en ZIch l'erbhJdde toen ZIJ eelle .Met. de eob1!&6l1OOtev&4 deq Iu. Joel ..adé,
meDllOhllll g_llig _ten te spreken, en met wezenll1kheld werd die &all b~ergut.lgl.ng .Iee4. ~ het wat.
eens &aS bij dat tjeD Tall hen verrukt van De h. Van der Horst (de hUL\Tader) kwam beter. I: _. '
blIJ~Ji opsprong eD naar eemge .dere, llU aan ~_oord HIJ zelde dat deze elgen- I \ erleden ~ 1rJ1dag Ill. _ gekl.eqrde
die m de ~traat ~delde, liep .. Wat "U dan h)k IIJDe mtroductie aan het publiek van Ivrou", 01l4er~eg JlAW' Qe ~p.tau, 10 r-
de oorzQkJ' Wel, bij W&8 _ Bunto, en Worcester was HIJ had altiJd groot belang tnsm overItiCle , WeD zegt &&Il pUlAWuL et
lang bad !riJ met Zijn taal boorea spreken, en ID de armen gesteld en getracht leta voor bpn I !>ordt OOIL v rLe.l11 dil~ eau l>u,aa.at ~ nJdl'g
die mensolien die daar voorbij k"am.en, spraken te doen, toen hiJ ~og te Lady Grev (Aliwal avoUd VIW e.nl !>"blOU 1. g.,v~n eD &lW de
die taal, en dit deed ZIJn hart branden Tall Noord) 111'&11 Hl] lu toen bet rapport waann I !>Ollueu ui (lv lecI"n.
bljdechap, Indien dan de BllSUto's, HotteD- gewag gemaakt werd van den overled~n sbcb- t.awrUitg ullU ol nacht I.s eerw Jamll8
totten eq boffen hun taal 1100 lief hadden, ter (ds W Murray) en da John Morrny, die I .hSL! lUl ue I wJ III ruawnu.! p¥OOucIWL TU
&UIlen wij dan DIet de oue ook lief hebben' Teel voor de inrichtmg deed lflt bet rap- de vi asle, he keu)) eeu vr~ cmp-
Wat bem voorn] ten dIepste smart L'I, dat "-IJ port bleek verder dat da "ng V'3.D TulbllJ.rh IJl luk o~er"o n. ti'J logl*>rdei DIJ men. UIl-
lo 0D8 ~d te mm echt MriklUU1llCbe onder- 1898, teD guD&til van .zulke mnchtmg besloot, 1.J(If~ Jwll ab.IIe.lamp 18 dp oom gevallilD
"IJSOn hadden WIJ, Ouders, willen ooze en dat de Inrlcbting m Mei 1899 geopend en lHJll • l!Je"aad J'Wl.I<U aIW bI1Llld. .I!:.cin
k:~dereD !Daar alleen ZieD opl8ldeDr voor pre- werd Aan (~ uinchtmg EIJ~ Jong;nR Uit de ~n6Ulode • up .. ordL nrl.Cld.;. .hoorde een ge-
dikanteD, advoboteu, doktoreu, d$trikte, Warrenton, Sutherland, Calnrua, I l£liretUIV, ~~ond !ww VfIre:4Jk -verbrllllu op
handeIaani, ens, doob DIet gaarne Hppetown, Pneska., KeDhardt, LlUngsburg, den grand VI de détir lJ,ggen, Men ~ dat
WIJzen. WIJ moeten zorg Upington en Worcester Dne avonden per d~ <irs .. e~ hoop "oor neut he b bell. .l:l!j
Jongelingen "orden opgeleid week worden geWIjd ean de g_one vakken I ww; hier doP,' aU"o Uelll~l, ~iforllaluctij.k door
moeten kloppeo V&ll echte van onderwiJS twee IIYOnden moor bepaald zIJn \ new.ltJ tJlo;en OD S Itbl 'umg&Dg. !lij
In ooze ~en wordt. er ~ UWl aan godsdienst' oDderwlJs Het gouvernement hooft z.lCb Ir'li~ geeD pou lek Ilf Idol beJIlOOlcL
bet onderwl]zers- ambt ZlJ118 staat betaalde :£1 per ma.and TObr eiken leerlllll1;, \ rlJl1ag at~<l w..ru <er W~"COlll .e<oll COil-

- ODderwlJJlleI' op gell]kea tred m~et '_ pre- en de l<'erba7.en betaaldeD £1 per maand En eert gegeven)4uor de ~t.alreh, &Il werden de
dikant Voorheen werd op dat tJe met op £2 per tnaAnd per leerling werdeo de leer- prlJ&eD wtgt~d die blIJ ~ !aatl;te &1*eJl
veracbtmg lleergemen dooh nu III h omge. IIDgeD gevood eD g~1eed f De IDkomsten lUW be' bWi~twerden gewollllA!n. bIJ dJe g~
kaerd " "'oor het afgploopen JIl&f waren £951 !is 2id n.geDbe.td voH4 er uog al e>e.l1 .. tandJe plaat&,
Er 18 ook aog _ zaak wAAroTer hiJ (spre- de uitgaven £1,010 68 10!d, zoodat er ee~ !!.en gekJeUl'lre d&we, Ibe noi aJ WIL~ b1a~

ker) gaar"e lets zeggen wou Hl] )lad ver- tekort op de loopende uitgaven 18 vu £59 was, gmg oolli)llaar de coneert 4Jtet. eeD 'bean.
DOmen dat Uit ons midden ook e"mge vnen-j4s 8d !'ile' uwg zj4; l.n ZIJ daar ot !bet kwam baar
deD n.ar bet TOlb.-ooagree, be Graalf-Remet J!}en telegram werd gelezen VaD ds J 1 zeggen, ID 't ~ngel.sCh, dllt g!lell brwne el' Dl
te "orden gehouden, Boudeo gaan, "urop bIJ Murray, den peer Van der Hon.t gelukwen- toegelaten "1~1JIl, het 18 all_ voor de, ~_
toch vooral "OU &aDdnngeJl IB dit men moet scbende met Ihet werk van bet afgeloopen ken ZIJ bpl'i Ing toeu op, eD t..wde, IJl t &_
tooh zeer TOOra1ehtJg zIJn door DIet onl>edacb&- Jaar ge!&ch .Li: t equal nghts~ '"
zame woordén te laten ontTallen, die l'erkeerd De hoor MalaD, een lid Tall het COmIté,
kunnen ~epen wordelI Men IS opgewon- nam toeD aan het woord Hl] zelde dat bet
den, en het bloed kookt, en zegt d&ll wellicht eigendom gekocht werd voor £1,200, de
lets ,die _sad Iran verwekken LateD WIJ se}iool werd toen gebouwd voor £500, meube-
toch all~ met kalmte en bedaarobeld, doch len wNden gekocht voor zoowat £200, t:ooda.t
met TUtheradenbeld besprekeo, en toch vooral er een schuld op de IDnchtmg was van mfCa
Teel naar !loVeD op te ZIeD, tot Hem Tall Wien £2,000 Alleen kinderen die werkeliJk behoef-
WIJ alleeJI bulPl sterkte eD Wijsheid kuDDen tig waren werden tngenomeD
ontvangen 10 <1_ Toor 0118 IlOO hachelijke Het rapport 'VaD den IDspecteur V811 scho-
~811. leo werd gelezeD, en dat W&lI Ileer bevredi-

fIiermede waren de "erkllaamheden afgedoo- gend
pen en 1110otde wel-eerw br A. A. Louw met De heer Kuhn, LW V , WIde onder ande-
dankgebed, w&arm bij ook de afgevaardigden ren, dat deze ee~ zeer nuttige IDncbhng
Daal' Graaft-Remet &&Il ... Heereu geleide en w&8 De ]ongehngen werden m ~taat gesteld
beaohemung aanbeval. later onafhankelijk In de maatscha.pPIJ te EIJn

A.FG~NEDL'i De onde menscben waren voor ons Afrika&ll&Ob
Laat6t1M181l Zaterdag werd alhier een telepru volk verloreD, doch de Jongeren kondeu ge-
ontvangea, W&arm vermeld 8tQDd dat de heer wollnen worden Het w&8 DIet de schuld YHa
W. J. Mohr, IChoonllOOn TILIl den boor Heodnl!: de lrinOOren dat BIJ" arme blanlreD" waren
A. Lou", m het bospltaal te Johaooplbllr!l, Hier werd 't. fondament gelegd 1'lU1 de toe-
ZAR, m ~n bedenkehJken UJ..stand lag, kolDBt van ZUId-Afrika
lijdende Ian ~n lOl'ernntsteklDg, en dat men De heflr G de V 08 boopte dat 't werk 1500

bet erg8~ te Tenvaobton had Gisteren OIltwilrkolen zal, dat meD lat~r ZIJn rugene
(Maandag) werd een verder telegram oDtnn- werkwfnkel.~ kon bebben
gen, dat bij ten gevolge der &l"k:te op HJ De beer D du TOlt wenscbte de Jongelin-
delIer, de laatste adem Uitblies DI' hE'pr gen ~lnk met znlken hUl.s""der en zulkelI
Mohr wae _e der eerste voortrekkem naar blll!lllloeder AI werden de Jongens Jllet pre-
de Ba.rbertonsche gond"eldeD, wBArboon 'hIJ dikalltel) en parlementsleden, dan kjmnen EIJ
toog tesameD met de hoereo gebroedel'll Knel, toch worden mal1!lea die God VTeUeO
vroeger hier wooDBob~, en bij Wierp ZIJD lot Met een bedankje aan diegenen, die de ID-
m met 0IlIe Tnmavaal$obe broeden VeerheD nchtmg alreeda geholpen heb~en, en BAn de
dagen voor de DoodiottIge oorlog mtbrak, l'er- leden V1Ln den zuster zendlDg bond, gmgen
klaarde bij aan een zitiner mtlemste vnenden, de vnenden UIteen
die JlllSt UIt de Paail daar op bezoek 111'&11, HAN.MER vs DE VILLIERS
dat ... eemge gneven waren die biJ tegen de Toen het rondgaaDde hof laatstledeo octo-
regeenog bad, doch IDdieD het tot eene bot-- ber bier p.at, 'll"as er een zaak waann zekere I ~

lIlIJg kwam,.t'.lu; bereid wu om ook zIJn leven William HAnmer allllS Emmor, eeo soort vaD Yll.JOf:~SDRIFI', 26, MEI.
op te offeren 1'00r d, onafhankelijkheid van procureur oDder de bruIDe menscben allllpr, West RldlDl ("8guoent (MJ-il' 1 man licht
deD sta.t. Nur WIJ vernemen werd de kwaal £250 8Chadevergoetimg eL'>Chte van A J de gewond on 1 v,rnust, _
waaraan biJ leed verergerd door de voortdu- Villiel'll, voor voorgegeven onwett~rr68t__ Ll1ID6den'& Bqn;e $ergeant 1$:. A Campb4ill
rende diecsten die hiJ als rUlter-f.Childwacht ren en ve"olgmg De zaak kwam voort wt (lipbt gewond). !
te vemchten had Alzoo werd dan weder de regIStratIe VBn kiezers, toen er groote "<er- 38ste Co, Jm,perial Yeom~ 4.,970, d-
een 10 de kracbt ZIJ~ levens afgesneden, dat warrmg Wall m het hêrk~nnen van ZekeN'B daa.t J H P¥tV (z..-aar gellllOni1)
!aiJ 'VrIjwillig offerde voor de allerheilJg!ite Pieter DaVIdse De b&nd~eD1og \an PIt'- ~ _ I '
rt>cbten van IIlJn dier~ vaderland Meer ter Dav1dse werd als valscb beschouwd Ha.n- Rl£TBPRCIT,;' ~
dan eena haddeo WIJ liet genoegl'u ont ODuon mer verloor de zaak, en boewel hiJ va.n zekere New Zealao!l ~lounted Infantry -Kapt Rj.
Vriend te Jobann8flbu~, zoo"el ala bit-r, te "Cbllm*rs" nrzpkerd wa5, dat bIJ Diet. tI: W C Clayton (Iiebt gewoud) , "t_.
ontmoeteIJ, I'n wu bil,. Iemand die door E1Jn betalen t.on hE'bben, wero hiJ ill den steek JZ;p-1
IOgetogeobeld en ~hartigheid, Telen tot latelI nl] kon Diet betalen I'n verdween áer- S!I'ERFGEV ALUEN
Zlcb trok. Wil betUig~ hiermede onze IIlI1Ige balve De Villiers kTeeg mlddelennJI VODDI' ..Kapt R ~ FaDe (4de ~ottb Stalfords)~
sympathie aan de tre ende wOOUWf'en tWL'e tegeo htm 'l"oor cIV1ele gev&Ogen~traI op overleden te WIJnberg, op 2i Mei, &&Jlm~"
telgen, ~ &&Il de andere b1oedend'l bar- 23 Mei batstJeden daagde 011%6 1'l1end hier koorts, lwt J D Dalrymple-Hay (L.te Gor.
tea, temeer aan de g~e, daar ZIJ DIet eens op, en lIjerd ~enoodzaalct. konmgms verjaardag don Hooglandj3rsJ, ol'oerleden ~ Deelfontem
m de ~e stonde he" het koude doodzweet l-n hAret majestelUl hot.el door te brpngeo, op 2ó MOl, a&4 maagkoorts '
Tall het voorboofd te IQlnnen afvegen, en een ;waar hij I ook nog 15 I Troeper D ltothweU (I,jesbett'~ Hurse), o-rer-
laatst vll&tWei van hem lte vernemen :fOlliThGINS VERJAARDAO ledeD aan ma~koorte, op 2ï M$, te Kroon-

e J VERtEmOING K~ verjaardag ....erd bler zeer stil ge- r;tad
Werbaámheden voqr Tolgeade Dinsdag 'nerd. t:!IP VriJdag 111'8& er sports' m dpn Da- Soldaat W J{.nox (Glaha.muta" VolllDtiel'l!),

&Toad, li JWll: - BIJ~, oodenrerp IDlddag op den namiddag "drilden" de onrleden te Bloemfoa.telD, op 24 Mel, aan 4e
WAt valt er te leereD u,t de geschiedew.s van troepen (West RldlDg) op het pIelU, en werd lI1a8£koorta
Paulus' scbipbreult, lIOO!Jla vermeld ID Hand eeD korup.klijk saluut vaD het kallon gevuurd I '" - -:-r- f
27 P. Alles liet zeer goed van stapel VlRggen wer- Gr,j\, AA.RLIJK .Z:.tEX

r liNVULLIN8. den bl) verscbeldene bUl%4iln gebescben, en Het vo!genae IS '*'11 IlJf..t "!lO ide onder-otfi-
Onmlddllllijk na a1Ioop vaD de Bonds-verga.- alleD "~eogden ZIch m hater ID&JestelUl ver- I eieren en m:ull!iCbappem van k"I(»l1ale korpsen

dprmg kWlUDen de leden van bet pas belloomd Jaardag I' I d,e gevaarlijk ZlI>Ie.. uren, op 26 )Jel, te BloeDt-
comité hijeen, en wtrd de heer J R Louw, SPORT -~'1I"IS I font.elD Sow.a.t G C Allen, Jl Á Garde
A A.IIOOIt, gekozen .ah secret.aru van bet ont- De daaoes Hugo, Jourdan, Schmidt. en DfrI ! irjfn'deD mf~tene), soldaat J A.itcbison"
vangst QtIIDlté, daar de secretans ..an den Franklmj en de beeren W Hugo, J W Mel- wacht TAll lord Roberts, soldaat F W.
BonI! alleêds te voel hOOI op ZIJD vork bad nog, E ~n J TheroD, gmgeD la&tstledeu Vn]- WhyZ~w (Robert<; HC)I">e), korp H. Cramp-

OP VERTREK dag ov"r naar Robertson om tenU18 te spelen Iton ,.... tcbeJle;'s Ho~)
MIss johaDll& W_ls , J dir, die Jaren lang ZIJ wo~eD het met twee "games" Dit

oDder 0118 l'eroelde, vertrek beden (Maandag) IB de eer~te m.aal dat Worcester Robertson ill

avond DUI' <i..raaff-~et, alwaar baar ro<t('c, teD1l18 won ONGIdv ALLËNOP 26
die geb'Q"t1.18,~bct diillikt woont, docb die VOETBAL Ka. t R w1 H '
onge1u.Uig aan ~ngdunge kwaal h~nd" Laatetledeo Zaterdag gmg eell span vaD hier RIfle!) en ka I r~r.-ew
la ten IIlJlde haar plaats m den bDl88lijken om te W~Ilinltton te spelen - Zil 5peeld('n e<>n I en ~eGUlt ~ ~dkring ID te aemen. H&IU' beengaa.n zal geWIS u drs.w ", Wellington kreeg een "perudty gewond 1gen 'I"' e 1n.g('~dlel'l.},
diep Il;evoeld wordeJl door een talrijkelI vnen- goal"\ed Worcester eeD "t"," die door J_ Twee of I
denkrlng, daar ZIJ door haar. AChten en Jr.ID- Benade $emaaltt werd Hoewel het span van reden lllfIUlt.~1Ite
zamen eard de harten Tall T!Nen tot .-Icb W oro.ter z1Fllltker "a.s, deden &IJ zeer goed "'!"!''!-'~~~~~'''!''''!''!io
trok. Zij";'" ook tenDS _ ijTeng en ge- werk.
trou" lid T&D het christebjk atreTeaa-'n!J'eeDl- C. J VEREENIGING.
gUJg, de werken T8ree"'VUIg en ondeniiJSeI'U LaatBtJ~en Zaterdag avood had de cbnate-
op de Z~ool. ijjke J0n$ebeden vereerugmg haar ~WODe ver-

DE VA.K.A.NTQ: DA.G~. gadénng, toell ds De ViIJieI"!! een BIJbelle~
H_~ werd dit Jaar .. <lr rustig had OV~ u de Heilige Geest, gelijk een

en nij stil doorgebracht De morgedieJlllten duif" ~e opkomst Will! _r klem, 8D de
werden aI4 Daal' ge"ooote m de beide Ned !Aal... met op deu tijd Terlicht Ergem
GereI. kerksll gehouden, Nl des avonds We2'd een fout.
een aan~ gemaakt met de Pinbter bui-
stonden De opkomaten m beide gemeenten
w&rell ~end. De dag daarnaar afge-
.,uderd ter een na OILle geëlll'tlledigde
VóI'l!tin's "erd ook ~ door-
gehlaCht. de minste lnriteniporigbe
YODden er

DQOlllDBDiGEN:DE
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ml'~r, niet ~. .. CJOP.Il ... 11'6reW
~ uw &IIIbt een J1IIt~eflP, JII.Ur'. 'rit &ii iD. CH

Da. Toetetappe na waadeiea; daD m_
,pj uw &IIIbt : "De.lOOG die
meDIIC_ ia om PdjIad t. "Ol"-
den, maar om "Gij ajt eci&t.r
Ó(~n dienaar maar dienaar n.n
Christus, en a.ls CIlriStUS dient gij
de gmneent<!'. slecht. op Hem
!l;ev... tigd wat de men-
schen VIUl 11 .\an sijt gij
""rantwoordelijk. en dient Hem omdat Bij
u b"fgehad h"",fL

Geli efd" g"meen~
\I ,.·e achttug om bts will Let op hem
als van God r Hij i. verllntw90n:I..-
lijk aan God z..lr en •. Hij i. een di~tknecht
vun Christus en ftaa.tj en valt .r.lJn EIlgeil Beer.

\\" lj hebben (.r. op; gelet dat het Evangelie
""ne ...orborgenhoid 1I1llS, maar nu geopenbaard
I. De Apostel vr.aagt. wat. zal be~ einde
7.IJn dergen en die het Evau~e van Chri, ..tu8
oUj.(('hoor~aalIl zlJI1' . Het e-inde Villi ben die
..Is niet s waard I!<'ktttien wat geoo menseh kon
uitvind ..n ... u dl' ......u)ó''i.i(,. God uit genade 1(<<:'-
opeubaard h_ft? HJe.bt gij een antwoord ge-
vonden op de \"nagj: II Hoe z~!1 W.l) ont-
vliede n indien WI~ op,7,oo !l:roote ~he1<l geen
,,,,ht gl'vl'n"" [Il!ll. pr gt>en pntvlieden .is,
laat u dan ...r-rbiddett om d« op<inbaring God.
tot 1I\n' 1.ahJl:hplCl haztolijk te omhelzen.

HUIS

D,
Orr Comité werd. ~p~ht ~t ~êi d06~ dé·
diensten voor de Krjgsge,aogenen, d'e

van de vrouw behooren, te or~niseeren.
Het Comité w~rkt samen .en iD nV""'If!ta

gevangenen foadscomité, en alle geldelijke nfKll"lIJ7BD

aan den thesaUrier van dat fQ#ds ~onden
Tak-comitéol behooren oreral gevormd te

regelen en te bestieren: ..'
Mits dezen doen wij een beroep op het

zijn in 't verschaffen, :van. artikelen als
hoeden hemden met boordjea, vesten, ,
kbmb~rsen, zakdoeken, sokken, pakken kl~en, 'O'ferjll88en,
beschuit, enz. I i

De inhoud der pakjes en kisten moet buiten op gemeld worden.
,Adrea : ~

VOOR DE KRJJ.!!OE'AN01lN.~,
I

Cia C. P. ~CHULTZ. .
No. 149, ~ngmarket Stree~

. Cape Town.

'.orDlá StroOP Ju .
eri L...__~.-'oIl ~ de WiJ- _ lMftl,Jai
r:::i.cmr de.-lta&eDt ~-~'i opnlCh&e ea ~Jke . '

FOR.ll STll04p YB YlS"".
wonU I het illJIIUllIft." ea .erfn.-.

l1IIMk. ell 'ftI'_tt ucbt ...... .-. oft eie
D .. t.BYKR. ea ntGBWUD:B1I,
het'.,..... .lljt dOOD,~ _.

~~;t;.d. ~~.I!"~
VAlI" Vuap ill de eeaJae medecijD ftll IfIjD lI(IOIt
Ooit'~ ~ foor dell ~ ea '1111'

~ foor de lIMg, lIeker lA .1)11 .ert, .eD
~ Duttir la dfne JlefOIgeu. Hei il beleid
_lIeobU Rrl"~enMDpDII&IDII~
eD .Jj... teIe uitmantellde b~e" ft'COIII.
mend_ tieh aI1~ MD a.lleD en b.bbq be$ bet
__ popu~ Jle~el ~

V~GT • .A.l.a

California Stroop vap Vilqen, TaNDERS' zul
.. "'" _ .. ÏlI.ua ...... u.......u _. , .'

CILIPORIU SHOOP Yll YUG£1 CO. ,I gm aan het:. .' centreleur ~n
.. ~Z-tl. ~_w~-w- v~p8tad tot 12

ft ~w. ,_. P"r'.

'tt~.ne' lA de p1aatlll<e1llDpD eD namaataell M.,ndag den
Verkrijgbaar bij .\potb.k'II'B ell WlnteUtn jD levering V1lIl stoo
alle plulll!D, lA twee grootten, l/li"..IJ. 1{9. d h'II

C voor ejversc I en
Depot-32 SNOWHILL. LaRDER. E.. . . ht' I • 'tg, mr,c lOgen, UIeD\

TAI.EELlnOE. b::in~:~~;~n l~L
einlidgende !len 30$

Tender ,Jormen!
zonderhéden verh
Departetneut van ~'

(naast Amos Boardiojl-Jiuia). Cafedon Square.
~trand Straat, Kaapstad. ,noOO.r.akelijk aange

STOPSELS.- Verrotlte Tanden C. "~"i
geeto t met goud of zilver en tot Voor den ~oofd lJ~S
hun p vroeger natuurlijk gebruik 'Vau Pubheke We
hersteld.

KUNSTTANDEN passend ge-
maa~t door luchtzuiging alsoOk
zollTDuPlaten, Als echten en gelijk
voor 't oog en 'f8rmaling gQlarbor,4. VBRVO~R vAN"

TREKK~N ~Dde~ pijn ·..onder HEDEN"! MAAR i URTORENS
gas of met IDspult43n van COO8.lDe. T' _- .t •

TE R:MB'N.-:ledere . afdeeling is .ENDERS .zu~I;n worden ont-
in handen van .een Specialiteit en ,v~ngen doq, den controleur
all' tenilen ~jn gebaseerd op de. en audlteur ge~raal Kaapstad,
b~ijkste schaal overeenkomende ~e.!_t.t "V6rvo~.van benoodigd.
m t het Illlerbeste. werk. hedeQ. voor den ~zonderen difDst,

8 Tanden Gewaarborgd wll$l'VOO~ ~tend rd mag worden,
zoo.us. hIer onder wordt genoemd

l+.B.-'l'eneindedePij~OOIlheidY8Dh.t to5'12 u.ur 'smi..tlL- . d 6de'
door tlOI gevolgd lIyllteem van Taadbeel- ~ I • ~S \ a~ en. ~
kunde bekend te·maken.. zullen" wij VRIJ Junt, 1900, voett het Jaar emdi·
TANDEN TREKKEN tuaechen 9 on half ~~de 30 JlUli, H"-l' namelijk:-
tlep lederen morgen. 1;. Pdr wage i vafl Simoostowu

naai' KaappUIlt 'urtoren en terug.

U."ell's Borst EII·18r 2. Van Sir wry's Pas' naar
GEOCCULEERDE. I r ~ '- • • ~~:. L'Agul~; Vuurtoren en. il G~OOTE" HOE-ST-:ETNEESMIODEl ' 3~ Ván Sir" LcPIHY'S P8.8 DlarLIMOENEN, Npartjes Boo n ... IU • Point Dangeri"u~rtoren en ~rug.

. ook de limoen der toeko t, '~V1JVES·r·BO.ST IOUDE 4l Voor bét' "VleIvoer te paard,
de WashingtOn ~avel. Nu plan! d.. 'DJ'D D , ,eu. van; een P()st er ~eek eIken weg,
Doe in tijds aan.zoek bij :: - ].>RIJ8, Is. 6d. EN 21. 6d. tusB\Chen S ord en Point Danger
JACS. VAN DRR MERWE, J. Zofn ~enten: Do heeren LUNOY LTD: Vuurtoren.

Blau wvallei, Wellington. ! ~NBB. JdA TTHBW Il Co., en de heer Vloor v derel IJijzonderheden
--:--- -:- -'--i-I CilEGHORN te Kaaptltad, en de I)eer T. betr'effsnde tem ,1, doe aanzoek bij

E.OBL, Paarl. . het' Depa meJjlt van Publieb
l!ligena&J's: HAZ&LL & ZOON, Caledon We';ken' ps • ..i~ f H v-na

Street, Kaapstad. ., .' a ~ 0 ~ven AA ..

• t.oor~ Slm S$tad ~ voor Iwm 2 bIl

Oden O.C. BnHlasdofp, en voor.
0"" items ~e 4 bij (l.C. ta Caledon en!

den beer ORTolfi tvan Stanford. i
Geen'iender n~ zakelijk aan· j

genolDej}. ; ,\ :
, I' . ~OS. :KEWEY, :
l[6ofd Inspe4teur van Publieke,

Werken.
---~

i

J

Op lhn..L.jI" den r , werd ds. P
.K. AlbertlJn. de pos l.....raar, alhier
verwacht Hij zrjn jl<'r 'tr"IQ t e
Mal,,~,,~bu ry waren er t We<" gereed om
bt-m dadelijk over tt' bn'llf~u. ){,'H. prof.
)Juli,,: .,U zijne zust er vergt' eldeu 11<'m. Dar-
lmg i. zoowat dr-ie uur pt'r kar "un :\lalm ..e-
bury ge lpgen. T,' W,'yl a u , d... plaats van
den h....r Duckrt t , lO'" ..pil uarumJlllljk "pt.d
g•.~nt"I..u('1l den I... -raar t.. ""UlO<'t ~eJi.o-
men, en vun daar bf"gt"lel lf\ t>e-n !o.topt van
omtrent n'('rti" karN'1l lw het, dorp III HIJ
de l"'-,tone gpkumPII "-'IJn • w erd hom et'n
..drt's aan~...bod,·n van deu kr-rker aad , waann
hij hart .. hJk ve .....elkomd ",hd, "U de ",,,"'ch
Ultg •-sproken dat k,·rkeraadlt·u I....raar nr h.ir-
ruorue I'll lierd .. mozr-n aro.tdf'n, PU de hart ...
hJk" , .•m.'I1 .... 'rkm~ "all cl, ka nt (I.., kr-rkv-
raad;; dpn I"",nt.ar VI'rz,'kprd wHd jl, .t lbor-
t ijn bedankt!' den kf'rk .. raalri "n d" led .. n .h-r
",..meent .. voor 0" nWlId"!:Jkt. '·'1 ha rt elijk ••
wiJZf' waarop hiJ t'n ZlJll('1 ~lI~t~r ont vanzen
,,~erdpn In een gepa ...TH "P'-'ff"1l n",.1.rn,l." prei
hij h..~TOt'I nu-t "''1l ,,,.lk,,m1tJ..~I,door ""n koor
van Jon~el}'t\(Jt"n ":'t'7.0ng,~~11 I _

Op d--n ,.ol~,·nd"11 \ r:Jdf" voud ,k 1",,,"-,
tigm.~ pLaa~" "h't tt~~t n....,rtl.a.nd~ het oug un-
~tig weder ""._ ti,· kerk f.Ut,1 g"'u Irl. I Il
afwl'zljl:hl'ld vali d, .1 .\Ih<1rt ijn ,\\ .·IlUlgtoll \.
vader v.m dpn flJPUWt'1l !t·~·rtUl.r. di» than .. nu-
der d" "p,.an~<'IlPlI t.' Sr ll~l<,n.\" prkz,.am
JO;;, W"t'rcl' <lp bt·\·, .....t l~ln~ ...T,·(lt· dour prof ~1111-
IN >;t'boud,'n T.~euwoordi..:." a ren ook ,il .:la .. de .. Editeur.-:.1 lt ~."e- t hliru; IH"p.·h.·I,q. rOIl,III ..ot. R,lhl'·. .\IIJllh.'<'r. __ Met' f(rootu ve- routwa.;,rdigin;;
(\"'imp,bun·'. \lo()rn.·', I.l..uh.'rt IP,,,,rI I, I l.,'g Ik dat 10 de troonr.!..!.' 'an h..t :'\..ta.l,ah,'
Het ief I "oorr.,~~hllrl:i, .',,; Huzu I n"·I,,, ..k1 I r"rI,.m.'ut "('11 tuil lDjl:POIf'nd werd , dell gou-

:",. d.· h""p,tq,:lu",re,l" loll' <I, ,I. H '~th· 1 v, rueur , d., mlllist~r5 r-n de militairen schade-
ling hpt formnll<'r, ,·n .., '"ITn-oord op d.· \["-1 lO'h ,te!lend" \"()()r wit "edwln ,..erd ouder d ..
~..Il. 0'" ;.i:""t"Ir! ",prd,·". kram h.·t .lll'n-"'>nl, krll;'('Wl't H.'eht '11 btlhJkheld l'l,cbt'u ....\t
dUJdpl1)k pn '11·....ll~f . Jn'l Ik. ,".\11 _!,lll-..(·!lt'r I ,Plder.... .\If>m:lnd 1~1 \'11 mocht \,lll zijn ~{H'-

bart" " Plr·("htl":' ()(,gpnhl.k t''''1l d., /'t""'11 I d"rt'lI r"cht"n t!1\ "Mlh,~l<m beroofd ....ordull
l"NRrell dt''' klll ••I,'ncl"1l bro,·d,·r ol" h,wd,-n i op 011'" ,'tt.g" WIJ"" .. Z,t.! ou, pu.rl.un .. nt zoo
opl...:dell. "li rI.. ".110011<' "lnord"tl d.·r 7.''\(''11- I,. ~.t . .ht· r<,,,ht te ,·er·

I
• J I tik I (I '1.\ .ta. .... zIJn om "".\ onf£\C 1:i,

ht"<!f> .I,. dlt"pt' ..tl t.~, u' up ,,\1 oO..!:t'n) 1 klart.n.... H,.t mjnhtf~nu moet zich wel bodt~b.-

h.... ,....cbt, •• ,.'rnrakpn I , I k, Il "at hpt )<:,\I\t ~ 7.al docn ~Jullllell diP
•. Ont ' .. H.>,·ft·n 7PI.!,"1l ()I1 u d~H\.l. ~t"nl ou- I (l) dl' hankpll 7.1tt('n, dw' door de Afnka&n<i.P~

nllddptllJk (barop dour dt: I ~."mt'.·lltl' q,UHHI" 1 j..!.::'fo.tt'UIHI "Ordfl'l1, rqo(.t_.n wl~t ....n dat, al~ ZIJ

"~,,oll!,.'n f " I I : zulk .. dRd,·" zlul"ll ~r ..-dk ...ur,'" oil tiP nuit tH 1-
0'-1. ,-\U*,rt lJn. d.~ IlI·QIW ~'l'''''! 1":1t' ('f'r:t<uh I r. nonder dt' l.QOg-,~rluanHlt •. , kn~!';wet" seh..'l-

"'prn.k t()(,lI d., e!:' mt.O-'lltl
l
"' OP 1 Z/Jll

k
" "1f'U"''' d"loo~ Rtt,J1t'n ZIJ (JIb f_"'(_liIn Yrf:"'t~plIJk€'n ,..la~

~a .. 7.f'ldfl 1111 d,lt (;04: I 1)( lt I, IH It,':!,t'!\ 'I" 11 ti ,.. I· .. . , 1 I I (' I· ,ullt'1l tOt·nrr!lll:"l1 rIf,' ~rpIJ' 'J"st 1.a \\ PZ('ll
",at daar g.11...ehwd Wf\"', 7.1 IH' bp( f'. (Hot ,Ol (lp a.Ut-' n"rt.Ot"UII1\(S' l)t-'lWp\"ln~('n "'prakpIl aUe
h n n ocht [Tohrll1kt-n I Il knd hr rp'+t'll nm I ~ I""> d
PI I" l' l.:t II' .\tnk""nd('r 1(·rI"ll hllllU.· l"I>ront"aar lJI:lD~ ,,"

ri-at F."an~p.lll' ~Ptr!)l1\\~ f'l r,·(' lt kl.tr~ ,I JI'11 I ,u"('huw Hit tP).!:t'll d~ dadf'll drr lllihtalTt''l, ('0

openhaar tt' rn.t.k,·n I.l 11.1 "pri\ IJ l t-'Il htlt, kUIlIlf'n 7.1J dit. ~~kr;l('htl~f"ll, hpt yprdnWLl-
z£¥.!C'n Uit, '[ I d,' ft'cht 't~rk.larf'n, an tp~fln (I.... r":,,!,ln"Opkl1 '·a n

Iu df'n l1.lnlldd,,:.: 1\ ,.1'.1 ,'r ,"'II dllw :.::.;:"" :1. 1 r, ("ht ..n "t.rt~·hltgllf~rl hand ..I"ll ~
hiJ .....f'lkp g~ lf'\!PllhÏ'l("i knrTt'! tl'1l hRrtt'I1JI'\" .\111- I \~'n. h:_'f"rpll mln~tt'N t:fl parlpmf'Dt. ....lf'rI~n,
.pmkpn rloor (h 'I,)orr,"" ~I\ .10Id)1'rt. ·'n d"II, hl I cl kk I t \lz.oo Wllll'll pil

h -" H ,.. (.. lf~"I'rcl "\. dttn I Ot-'( hl' pr {an: wa t'r .
p'+;r .\.' Oll,......t r ,.tlll'n "Il nooit ln·dl'f ~·t'H~-I~hel(l OH1.t' tO~'-

- "-t,'mmlll~ ('11 io!.Of>odk.itnll!:!: g.f'n>n, ('U zuJlen ~·IJ
HE\"~~"TI(;I"(;,;jfn:f)~: : ook nooit "", hh""I,:ollzP ;.(l,loof,!!.,·nooh'n zlPn

. ,,'rtr,tpp;,ll Pil "prdIilkkpn Zullpll' n' nur-rpu
:( ol I ,r· ~'+-:2-, I" 'l'oOlt cl., klp<'Tpll nIPt hlo",1 bt>vlpkt van '11

\\"f,lkpr (lll'n.l.,r Ik ":;i·\\o*(lt~U Lpll, IIll.i\r de ~1,·f(Hllb 10n7,p }.tl'lQaf~pnoot-(-"nl a.ull de '·Of'tf'll
he<ioellul.!;, V,\1l (;OJ dlt" mil iJ.!t_"jo!;,~\eu Iii .......1011 Il, \ III (;am<lll~l (Olb \}l11nl ....tC'rltJI) lt~Pll, geliJk
om t.._- ~pr"'-ullt"n h.·t y.(}()rJ !Oo~J ...., narnt-llJk dt' I'. Il Saulu .... tVailrm~ WIJ (L\..n zullp'u tOOUf'1l

y~rhorllen.dht'"ld dH' \ l'ri-.0J1l.rn b ,.:,·\lï·t' ....t \'.111 dit \\!] m ..dt· •.>on ~~lg~\.,.alle-ll lil dl'll d~ in
allt_' t~ll,,€'n f'n ",111 .dlt' gtt·\.( htt'n. !Ild,lr l:ll Id, onft"('ht, ,utrrligt' \.,roornt'tilll~, £lil foof onz,'r
J.!f>'()ft'llha.,rd h a.lJl 7..lllh~ Iht-dll!;t'U, aan ';\'1.' I 1-:,loof ....l!(_·lloot'.n h..l<ldPIl" ..Z.ll hC"t oott ,~an
Go< h""ft wdl,'" Iwk.·nd ~.,k"n w. Ik" 7.11 ri" I 1J11-, al, ,','Il .. hrL,t ..nifolk. v<,rwacht worr!,'u d"t
rijkdom d,'r h,·,'rl'Jkh"ld .lt7.«r n'rh"r~"nhcld I "') onz .. ,!o.·clk .. urui~ znll"ll h.",ht"n ,,,"\11 di.,
nndpr dt' ht-'Idt->rh'tl, "i.~g(" ~ (hrl ...tu" olld.'r II f h.,rh.l.-\r ...l'hi' \'t'rw~ ...lln~C'n ",lil t·lJ.Z:t-"udomnlPn
dc hoop <lpr h ...·rIrJkh,·ld I "1\ wp<lprr,· .. ht{"ll)k,.:;lwhallclfthlll!; onZl'r ,Llm·
n~ pr,,'(hklll::!: "an ht't E'~,~l..!t,llt· 111 d" t~'r ..t,· \ "rn,tlltPll, PO dl' Qnlw"enaamd,. ht'roO','lI~l.;f'n

d.\~f'n d..r kl'rk ~Ill;':: :.:,~p'la*d IIlt't ~ruot~. n·r- 111 pl1Jlluf'nngPIl vall hU17.RTl Pil pl.\..at ...~n" lul-
drllkklll';:. mO'( n",1 IIJ<I""'lH't mot'lt,· "II ,','r" i, 11 "'IJ, "I, hro"clel'll ...an h,.tzelfd .. hUI" ,>Olt
Tol~lll': ' Paulu", op 7.IJ11(' r \ZI'Il um h ....t ~~o()rd ...!,tan l!.of~Jkt-\lln·n da.~ dp on7.t.lU, 7.ondeor b~hoor-
h" vprknndl!:!:"Il rl.Ul t>t-'Il ,,'f nr .. nC;,l,i.l.lldt' \\""r,·ld . II]!~ \"t'rhoor, J~'\r~1l b..udll'tpnarnpld mOf>tptl vpr-
h~'f'ft f!lt ,dIe., 1lIU.~tt·1\ OIH~t~rnndt'1l \nolt I rW!It.'11 111 d, ..trlkten waar ZIJ vrOt\~pr. "oor-
Wbt ,hIJ v. ,lt h.~t "l .. op tfl1t' plaat" "prv. ,·1- r1\,tllllt'Jl "'.tn'n {JH, l'=e~prd W"l""rdt'n.J "I .... Pil
kOUltl t .... wordt'!1 Zt,lf ....tUt· ft-iJ o't'rtrok Ill;J. \\ tt ZIJlI WI) dan lllis..~chlt"n 'j ZuIkt' ~rnwelf"u
~1.\Ct'dnll]l'. op dt' lIttIlO<i)(l! Ill..!:. ,·,lr~. ,1"11 Tll:l1~: ndh'u WIl IU)(llt, •. npolt, zoo wa.lr,l"ïJ Iev.AI1.
dH~ n~p hum ()\-,'f Pil h ,lp ou... ,ond III. ~!lt,Jkptlrp.n \\ IJ ~7.1tt4'n 110~ '.""t ..l tf~ \9f'>1

hIJ ZIJl'" aanknIH-' Ilh.ml\ll~ ... tt.·IIJk,' d '':''Il I' 'p"kt Pil karakt"'~. H.·t hllJrt du, tI' ZlI'''

\'t.rllt·pt'll ,·r \"()()TrI:\t hl] (4t'+\ .~I.lj,"':t'nht'ld h.t.', nr WI" hl.t mlnl~t("ri~ d,u! zal stf',une-fl ()p dt'
om tot 1t\[QHIl11 t,· pr,·k"Il' Jo,u ... 11 \\, t.'l1 °l' I lI:!t) .... llll- ..ch]t'n ol 1i[f't 1<' rill'" lwt Vt"rzo,'k ,'P ...)l
wf'lkt' WIJ}'.£" hll tit' ....t.td hi'>t.gt 1lI0t>tt'll t--t.:r1,"!1'1l (lllZ" jlf"'ulklt1;.:: (Lit; 0.,. \,prtt'~enwoonl1~f'r ... J11

H .....t E\-.ITl.!"!h' \.\ ,L... ,,)or ~em .:""11 f IJd"1·r- I I",t p.\rll'ml·nt hll1l1~P h:\nrtf"11 (\ll~vIHkt mop-
dflJf. ot. hrol)(l\\ Inllln,..: Jill d,·,"{l twt :HI1 tl'l1 hOlldt'1l \',~n zt1I~t' mbd.ld.'Tl ~ot"l t<C' kf"l1-
(hn ...tn .. PTl Il.·r :.:' nH:-t'lltp ~'I! IIII '~"T\-Il!fl" r, II, )pd.\t ~,t ll;lf!r.,,!arht on~ nipt lDP; ....chu.,,1l
{lt" o,·prhlljf",·!1']1 \ lO llt'~ J l~dt'n "lil (hn.. ,~ \ "n lo,'kl', ~n \" lJ on..'" ,k I!rocJt ~t ( JlIl1( h('har-

f),-. tl~k ...t It·.·rt on" ( lu-tocncn dIt ... d,) wt're-l,l OOIt ..!;PlIPtl had.
II' -- ))"11 Inh",,:! ""I d., E",I1I":' II .l<. H ....'r "dl,pur. Ik Ill" III J.' " S. \ ~',.", ,.

dh-Uln...: I ':lil II dt>wr, V,Ul .at ",:"opr plaat,., "uH: in
.:!'-IIo'1 :1 .. 1 "" It· L,.tu::.il.~i""It·· (ol,,,b ... ,, H"t ,,"'Rl mp, ('o"ll ..I" '·an f:dl.llk·

11111~!. I \lIJk. Zijn i~·hq.!.f'uOQte t Il t" ..~ d()( Il1vI - I"
En \lIJ-.t /In ... I)P 11I...r.:.rhaIlJt-IJlk ..t De armp vruu" pIl tWl'P

1\1 --Ht·t ,lIDI,' \ III dl'll r\·...ll~l·llt·-tht- I <it)(~htl'r"l \\f'rdt'n ,oor mt~r d'H! Ilt'\.!;(·" UlIJi .. n
lI,i,lf { k t't'll J()B~H ZOOUI. ,'nor dt' ~ol(Ll".~l\ op

1 - Hr't E\.lll..(I\II' ," ,·.~llt v,·rIHlr_'_,'llh"ld. I oIt It ll<\.nrdt~n door lwt ,~p!d ;!:~'pn~fl, ('11 tf\
hOVt'll hrt Dlt·n ...( h"llJk "t·r ...ijRw! fil kOIl ,dl, ....11 (I :" ht~r\· ~Il dl-" ~f"\·,lln~f"nl ... ~t,pIaat ...t Sf 11;.111l1('!
door Cod ).!t\oo~)I~nlla..lrl 'O\ortJt'l\ H"t E\',lll":,'- I)it I- ;t'>iJ'r h.... c-ha.a.f,1 oorl.)~ vOf'r,'Il' Dt'"
11.1> h ut"'rhalvt-' l·t·~lopf'u1)aryn!!, \',111 (;od, '.tll j""1 \',Itl ~('halk\\!lk wprd tOPll d.\lr ~{·Irr''''''·
(,00'" ht:>fdt>. "<..111 ( .. (~l... ..::r·J~1(1htt·1l 'I,~ \\ ,111- i, •.r 1. nlt'ttt'~.·n ...ta.wdf' hIJ l'PIl pao; had nln

dlf"n (,'hrhtlh Ill, t ~\·kOlrll'n \\ I'" Z01\d,·!! '\ I] d Il ",'nt'n'al tI] .\chtt"rt.llllo!;, t Il toen lallr'~p-
nooit ~t-'\l'ptf"n ht,hl,t'll 1\ .lU d., Ill.fcit' (;od, r Ind ~Io(lr Jpn m.lII du' h ...m Jil bt'wl~rll1g had.
,. Al>:oo II<,f h",'it (; .• I iJ;, r·,'r"l<1 _.'h,,,1. ,L" PI, 1.!ln h ..r,"Il' h'lknh- uitg",i.l¥,Pll Wat wpr,l
HIj zlJntl.ll f'f'nH.!j!,phor,·n ~:lOfUI l.:.'''\!,€'' f'n hrl't t. tOt.n 4 gt-'o(!,\.:\H lHpt hun hl~ PU g()4.d. -Pil ho,
c.pdat t~ll It':,!,,'ll)k dd' 11\ JI,·m -'.t'lo .. fr. 1l!1'! \ fHld .. tl 7.1) lwt" V('rwO*~ ....t. ~pphln<l,'rd Hu~r
,('rd ....n·,·, nl t.lr tH·t • 1'lIWli!,(' h""pn h"tltw" D,· \ .. "-OUlIn IrJ(" ,'.ul h()t ~n('d dat "f'l'rTnt'!d t'n !!t'~
TPrldul~ ,\lli'r lUttll"c\lI'll, O.lt W,l' dl \1 r II)lI1,'n ;;'ni S('hot...rh kar. op.pn k,lr t\\I>t'
hor.lt"-Ilh."d Hipt .lI!t·tll dp t'()()i! nl \.lr Dok t!,'~ rlu t'll~'-I.1, Ir", ztld.i .. ~"p,' !.!H'.~·It:.'lj. ~ff
h~ldf'n \11. m.·II ....··l+'1l 'ItH\tl'll ",·.,1':1 1I1.{- k nnl'll gcprt\ ....'...n fwrdp ,rurhtf>ll. L htJt tl'l",

t,oll 7.1111 \',11\ dl' ',rlo ........lll..!1111 ('hfl ..tll" If"t kOllflJt, hlJkdl1~ ,1] \JII~ kll .....('i1 .... komha.lrZPll.
.Jn()d~hf' ,o!k 11\(1 !1.)nlt ZOt II" ... k'I1IIlI'1I drn0- !{lt.'Il" ...Io~'n .... pr1'PttPtl, h(llHldo·kpll. ,1111.'
mp.1I Ih~ fhf'p ..t., \, ll"~'t n Il Pil Ot"llk"r .. d. r. bll'f~r.'II. d04>pt.lhhf'1rtJP, hll~ ~lIJk .. ~t· ...( ht nkl'n
(llId.-' wf=>rl'ld )J.·hll'll twt (1nl' hUI.III.'n lilt· Il. 'IIl1.H'ftIIiP ~nlt·uw). VIJf ~ro()tl ,dhllDl-.. mp'
\\1ld"l1 \flj ,,'r.!:t·ttll t" (hkwIll ... cl,lt hit ~I)rtrf'tfln i~r In, lil (lf· me ......I·ll PH \orkt·~. :2:('-
F, :1n~t ht' ,().'lr ,.. \I \ 1'n l.lIl'" ('I I)" \ \'rhllr\.!.~I1· r,~ •. d""l I Ippt'll zwpppell. rU'mf'U, . trvl,l ..
hf"ld W"a'" I - t 1I11111f' Htjl)l'l... ,,·rrp!:cllker. mlrrl)"-Cf)OP,

Df"7... npt'nhannl! 4 .....('1Ih~J~. \ In (~(l(1 'II \\j·1 ',} h(wndt'f'. prPllten aan dt). murpn "itlik j.!i~·

a.an 7.llnl· h..dl(.!.I'Il, ~llt't Onl~ltt 1.1) 1.::,'t Il l,on,l, ] rokt'Tl "plt·.!vl .. , ktN"dtnff'l, PO "at (lt.·....,nWf'r
h.addt'll. n1(l~,r nmt! lT ZIJ nf.!,'ZOlld .. rt! \, lf! Il ,I] 1\.1I1l1h'11 'nl tIn .. zlIlk(' <LHlpn ~ot'dk.'I1-
'.111 dl' l\'1'rf'!d H.,· 'IJ; t'rd tllf.t ,1.1\1dl' "I )71Il , J "1\ ~ Ell III J).'f·l'rmbt'r !.?~, c.(_·hr,·~f ('1"1 trof~pt'"
t n n'r ..t,ludl!.("11 ~P\)pt llh.a ..~rd. rn,l.lr ,iall dl' m .. t llimt' no,,'If'V'. nIJl \rulldt->l, IJ a. WI;
lu'rdt..-r ...., ,1.an <I, •• ·.~Il,,()!Idl~P ~·h-(hl.r .... 'Jl (lln,,- lwhh· n ""11 :.!r:1Ot c;pt-ll paarden vn '-'Ch,IP+'ll
tu ... ll./ 7.t·llh-. . Ik d.1.nk liti Y.H!,'r, H"('r,~ di· ... I p'komm 'Ildt,t-'rd. np Jongf"n ....doodf"11 d,l' hOf>u-
Hpn~., t'l1 dl r .t41rd,~ 1 d,lt ( IJ dl'!.l· dlll":_t'll \+ III : II'r ...doo&; hf'n tt... 1.1!:!f'1l flU mpt lan"f'n t~ door,
dt' W'lJ7.I"1l i~11 \ cr ...t."ndl~t·n rrhor ":PlI rlt'hr. pn , l'oort'll Ei'Il ".Ut df' l:1n"'It;~f"i' vond t ~()(I III
h..bt ,kwh,., d.·n kll\,jf'rk '11' _'''''P''llho"rd'' • ,'11 cl... III11lf'l\ op cl" :\lodderrn·If'T. D,' hlllZf'1I

,. . H.,t E\,(lll~t,Jh' I" 1111 !;"llp.'l1- n!ll prlC'htl\!, :::p,m._....l1bilf"~rd m~t klanf"rf'1I Pil

ha"trd, .'Il I'lk"f'n. dl' t-f·1\\1)ddl..:!" ....t.,. z.·lf ... d"1 L trmO!llUm" (h~ j001o!en; ka.pppn 7R ~t,J: ,,)t,

klnd.·rt·ll. klltln. Il h,·t nh't :1'1.""11 \I'r~t.l.ln flH·t : IT, Ik"n da.trmp.· ,'uur. Jo:{'n \"l011W' Zp()land"T
lwt n.r ....tand; ml.U nok ,at~f111 .. tni't lli~t lJ.ln ; \\"I'r. ,,-(·hrt~-"f 0 il : ll1er 1'-' ('Pil A()f"~p~lplaf\t ...

r:!\ (,od~ do,p1 mpt. ,~ F.Y(lIH!;('lH~·h.~dH'- I t:1t' -loor ,Ill> tr()o'pt-'oll ~t'llompn w{-l'nl GIJ m()(' ....t
!lIlt!!! I ~1'Zll'n hf'bhf'n elt' dingPIl door ht~n g:pnoml'l1

Hpt dop·l ','n (;0<1 ~,~ ... Din altI! d., h~lhl.:.t-'-Tl l\'maucl Iwm f'f'tl 2'ouc1~I\ horlo~(' f'11 kpttlng,
l~kAn(1 tf' mah.I'll df·tl ht-'f.rlIt~11 rijkdom dPlPT i '-'11 lnrlpr {"Pil 7.ih'prC'll, nog ;lnflorP'll wat ko ...t-
,·prho~"nh .. ,n. ""Ik .. "'0 0J:U'hg I'. nat tIJd 1....HI"'<I.'n. lk "nu zelf lllt>t nabij ril' plaat,
daarto(" t10()(}t:.::. w.\. ... h.·m tt' ;rlJpI'1l Do~)r :':'.13n, .daar lk hpt 'n d---- sc.h~dp n.chttf"
I..·t F:n'Il~ .. IIP t.' '·Hkolldli! n ..·orrlt riP rI)K- • "omml"p" rllkhll d.. plllnkvlOPre\l:pp r.m ti'
dom l,lf:itOlWnhn'ln] ()()k III I clt' kr'wilt (~()d.. I J ',~r.of <f'r n1f·t~ ('no(l'1;' ,·("rhorg;t"n w~; anrJerPI<f
ne nJkd(,m n... t{)!l'i ,L.:lrill' d.lt (;,,1. nldt,·· i ) rakpIl d" pUtll05 "D orl'.'l, ,tICk, ,IN·ht~ "1)1

I!pn't"and.' al <l.. IHtl\\.,kn h,·I·l.',wn. hpn d.li'nl\l'd,. t~ kmlll<,n tt' " .. ",u dat ZI) 71111-:<
tot Prfg,,'l.tllli''' 7.iJn.'r 1.<\ I mM.kt ... dat ~",I""n had,I,,".
II IJ ""II mld,kl ):,.d,1(ht h. \ ,In <"'n \',ctoria&n "'Pf'r, dIP zei· d"11 nil· /
'l.otvl .... 11 dp m,Ii ht d.·, Sa rI,'rPIt dal! '.... rr! p('n parti). h..,taandp lilt lOO W"es zoo g"'-'d bovenstaand'" petitI'", uit 16 IJ.nippen, te tt'ekenen en
,I'll 7..~ on:'r tf' brt->Ullf'on 11\ '·ICtO[l.l '[onllttld Rifl~s ('0 lnfantf:"rif>, Ultc:P" ,_ V~ Q; "" v ft(

hf't ':'"all..:"IIp PNI kr.leht ,,,"rl, Tl om op e('n BOPrpnplaat, tI' komman- zoo vele andere naamteekeningtm al lnogelijk et op te krijgen en 'de
nm nt' ma.cht df ..... ht>:drnllo t\,·,'rf'n TOt-'n wij nahll hpt hUl'" kW'lmpn " d ed . t . 1 ~ d
tO<'1I rio' .Iond d"l.t· v,'rhorl(f'n 'erw,,'rp, dl'll I"'["'n )t('ht mannl'Q d" Hl'ht<,nl. ur Uit WIj pelItJe an zoo spo ig mogelijk per pos 1~?Cn .nve oppe zen en naar
h,,"d(,11 ID 7.I)u.· pl.,at~ -I.·ll .. n .• 1"111"'ld.'1l bon'il ".,mf'1l rlrip w~ells en nlldl'u 7R mpt ali,,, ebt Bus 676, Kaapsti-td. Copieën van deze petitie zquden kunnel! verkregen Voorzitter: Hoog Edl. Sir J. H. 1D!
d"u .Jood tf' vf'rb .. til'll \\ IJ mu" hand.~ll kondpn op Zf'Ut'Il-t.afpl-, wornen OP aanvraag aan ONS LANfl Kantoor. :1 VILLIEII3, P.C., K.e.M.G. ,

l>tt F.'-anl1"I ..• " ., 11 hll hood-r·h.lf' ".,n """Ipu. h~llk"n. dozijnpn ""Il<lt'1l .. ft hOf"lld"r-; 0__ WER J !
i d I I tit 1 hiK 1 h dr! k I Hou. <:>eO. : el. enr. • ERIN. I ."'n wu I:.;"n "Wil""I 'ut ot ""m .... li lIP Wil '·001' ilI,tm" rlll~ a pn,n"r -a-
url komp".ov,>r "I 7.lJlI .:" om d., zon,j" ; 'I'rPIl: i )",t Ij1Rr Pil hout dat WIJ k.ond ..n Priocip&&l:E. T. LrrTLIWOOD, M.A., B. sc.
III hi-m .ti tA Lrpk"n "lI .. m.,kf'n gpllJk I' nnrlen. ook .... n k.lt'lll harmollJum nam<'ll wij BOL ......."I'DE'R'S ~..,.R,1...,.... D..,. Vice-Principaal en Ze. Auistent.n. i
Chn,tll- HO<' 1,·.'rI'Jk' oll,lnoqrTolld,,,.: mf't all- m ... ,.. l.&~ ~~ "f'.......... .... .( ,
lIJk' ~haud" clpr ~ha.lld,,' Pit" b..schaafrl 001'- WK" ,;,'D" ·0 S' ! O· Volledige C'UnlUS, Jda.triculatie ingealotet

.J<~gP hl'<"',],'r' ("I Zilt n (.(,,1 )",'r ~.,- I lOL: "o"r"ll' \\"141 kpurl dil' 7.ulke dlUlpn 1(Df'd, Z . 1:" S'C . EST. . V,ER Ligging bij uitnemendheid soed· !
.T,·I.I nm dell rtjkd'>ln dcr (;0.1- i . n hoo kunlll'n "'ij d,' ffilhtaJrpn -chad .. loos De gronden sluiten vieniehaH morgen in~
b.·k ..nr! te m.d,....." -t,·ilpu· Waar i, ,.jr AlhPd :\hlupr 1111 mpt 1 GroOt grasveld voor speleo. i

To .. hoorrl".-' (;IJ komt n (;o,l. hili' 1'11\ i"JlI n..tNt'n 'Ijd dlf' lIU :!"ll het. na,l,,",n i,. i Labo to' W "-I..u (jac! Co'
It'h UIT rlpn h ..... II)k"1l rIJ ,"an rIp "P"lI- , d.lt Rnt ph BOf.r ,',>I, " •." taf.,1 zullph y.itt .. n" ~ ra num, e_r .t' ...... ,.' etten.?-
\",nn" ('00<1, 'n h"t E ...all t \"I'''''\(''r \"f'r- I \\""I'II"n zlllk,' '!lood .. d"d"11 uiE>t f!",ban, kon- 'Voor Onderwiis per kwartaal: £1 ~I. l .
hor~"u 'U$, tf' ,".'I'1\ .. ",<,n' nue: n~'T ,0'(" I d.,u WIJ hpt ~rIJp('n dat. het zou g..h~\Ir"". Verftnder' m·g van ItJ

I

Mize~. .. ~
"'''' dt'Zpn nJkcloU\ h",·ft . h.... lt n"cht Doch llU 0 Waar!tJk_t'n 'Ir~Rr<loht~ nooit. D" A sr - "'\I 1 £3. :
z.l\"hu·lvptl ,I,· n'<'1:; ". d komt h"t l!rltt"tl lil Znld-.\frik.a ?nllpn cud .. r d ••. -\1.,. I Volle )t08~g, £10; T~]ating, £3. !
dat Ik ":t't, W, '·:1n "at ?'I .. n Pil ~,,- I k""ndrr, UOOlt N'n ',., ..nd"hjke J::"h.." ,an. - -- - W.blijkscne k08tpllg, £7 lCI.; ToeJa~
~... n iwhh.'I1· Ik" Ik 111' En d.'" '.' I, ,·110"" Cll 'ol, 'II InIOn.. ,Iud,," ni ..t r",'hh"~r. I i £2 l~ !

:':,I~~" np,!..t Ik mild;,: ;I:~,'·~..:r~,,;:~:~:~ T1~P Ipllg"I1- omtrt'llt riP IX",· ft geloIge lID bijlODdere Sc_en ~et de1 Fabrikanltn. Aansoek te doen bij ~en PRIJIOJP.w.~ NNISGEVING.
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FONTEIN,

22 MEI. 1900,
, HOTEL.
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ei~8D~r ",!fnscht flan hes
pub~ek: kebnilt te geven dat ht

hEieft !Voor boarders en VOOr
bé~ekert!l. '1 ~

~el' g~mFlttgd, llpeciale
voor fallhli~.
i~ het igebouw. G~

K.,·FII•., ..•.......'·u !Voor 1&ach~n, ~chieten

Geen schadeïoosetellmg zon-
der vergoeding. \\' ij rekenen op hartelijke samenwerking.

Namens het Comité, )
(Mevr.) S, STEGMAN.N (VOOrzitter), Greenepunt.

J. ROOS (Thesaurier), Zeepunt.
:: B. MARCHAND (~retar.ia), Rondebosch.,

-
tt worden ontvan.
kantoor van den
tlite,ur ~nel'8&!,
ur s ~)ddag8 op
J liDI, VOOr de

eQ hllJssteenlcooi
gouvernt!men~
dard het ipoor.
OOr de periode
Juli, 1~(lO eu

nJunJ,1901.
8 verdere bij.
baar aan het
blieke Werken,
Geen tender

Pe ••~.e_'
I " -

----- .. I
Wij de ondergeteekenden, nu wonende in ~ Kolónie Tan ~a .~p

~de Q-"ede Hoop, vra~en 11. het volk: TIlD Groot Bntt.al~ edn iAanzo~k om te Huren.
Ierland om ons aa'l te hooren. : I

In allf's wat vol~t drukken wij onze innig ~~voe.l~e overtuigin~.~it, 1-' ANZOEK ordt daan vuor
terwijl wij iedere red~n hebben om te geloovon d"t wIJ.ook de overtmglqg n lf ge d .,_
uitdrukken van de meerderheid VIln de hlanke b~volking die Zuid Afrilta 1 ~_ ~nhet.goMd'te. tgezon .:'1' .~~ .., pl88.1.810 e' 18 rlc van 'lCw~ la

tot bUll woonplaats heeft ge~aakt. :.. . West De ~s moet goed voqr-
Gij wordt in nen oorlo" dle nu woedt tegen de twoo ZUId Afnkaansche . • te' I,..~

Republieken geleid in on:etendheid van de werkelijke fditen en door ~18ln wezen vandwa r_en 'Voort-]~_
. '.. d Jrl' ~a gegeven wor en aan eene p~WI

nuddel van mIsleIden e ver arlD~en. . j .. na.b" do of s orwe sta~i n
Men liet u gelooven dat de Boeren DIet zouden, vechten; dat IIV 1:IjJ rp"lr POb" gd h

IllfaardR wareo. Oe ervaring heeft gel86rd d¥ gij in dit op'zicht misle,d ~e ~gén. k Y(oohrute1ij~~}ner n
wertlt . .Men liet u gelooven dat zij brutaal ed1.orimen8Chelijk: waren. qe oe aanzoe sc . _ aan I
ervarin:7 heeft het te~endeel bewezen. Men he~ u gelooven ontelbare H. B. !
andere ~Jing'en tegen -hen, die de ervaring ?Ok ~wezen h.eeft valsch _te Care of Paul Cluv~r, i
zijn. Wij voelen ons daarom gerechtvaardigd u,te Tragen onze plaatse- Attorney, !--
liJke ervaring in, rekening te brengen. : ... Stellenbosch'i
\; Onze ervariog maakt ons er ze~er ·van d~t ielfs wanneer gtl er l~ ~
slaagt dit volk te overwinnen, dat giJ ben nO?~t )tunt onderwerpen. ~1J AAN DOKTER
zullen nooit tevrt:den onderdanen van het RIJk, !worden. Hun kreet 1$:
II Vrijhei«l of de dood!" Zij vechten zoo ~Is ~ee~ me.~schen kunnen
vecht€n die voor hun wooDst€den vechten,d.le overtUlgd ZlJD dat hun zaak:
rechtv8ardi~ ('0 ~at God'hen om die reden :ten slotte vrijheid ~al
geven. . .

Er is geLegd dat de republieken een verovdnngs ~?rlog voeren ~n
dat gij gedwongen waart hun aanval te weerstaajn. WIJ ontkennen dlat
er ooit veroveriQg in hun bedoeling hooft W'le.ten; wij beweren d1at
wanneer zij Ilanvallend optraden dat zij dat d~en in zelfver_dedigÏI~g.
Hun onafhankelijkheid werd bedreigd en zij wist-en hét. Uw regeen.g
verklaart nu openlijk vastbesloten te zijn hen va~ hUD onafhan~elijkhelid
te berooven, en bewijst d~oor dat de vrees ran de republieken we,
gegrond was. . t

Vrijheid is alles wat zij vragen. ~rijhei~ i~ ~un eenig ~oel:. ~ij
verlangen "met rust gelaten te woroen : vrll'~ ZlJU zoo al8 ilJ vn~ ZIJt..
Wij metmep dat als eoit naties het gedaan hebben, dese twee republieken
bewézen bet>ben de vrijheid waardig te zijn. .

Heu van hUil vrijheid te berooven zou nie~ alleen onreehtnardig
z;jn ; het zou ook een afscnuwlijlce en bijna onh£' ~lt.:-tt.fo,~ zijD.. De
oorlog zelf was on!loodig. mj heeft reeds Zuid frika met onaergang en
wanhoop vervuld. Wij weten dat hij dag na. dag groot aantal van onze
mede oDd(~r<lanen nader tot wa.nboop drijft. Bl ehts éen ding kan erger
zijn dan ue oorlog, en dat is de stap dien uw régeering nu Toornemens
is te doen.

Wij voor ons, meénende dat Zuid ':Afrika nooit tot vrede kan komen
en nooit een wllre welvaart kan genieten wanneer de republieken niet vrij
:r.iJD,kunnen ons voor~an slechts verbinden onoplloudelijk ~or hUD
vrijheid te werken,pdoor alle wettige en rechtvaardige middelen; maar
\\ij wJten dat de beslISsing ten slotte moet l1l8ten bij u om aan fie repu Voor gij ergens elders koop, sc
bliekdn, in naam.der rechtvaardigheid en ter wille van Zuid Afrika en het eerst aan
rjk, de vlijheirl te geven waarom zij vragen én die wij zoo plechtig
nlogelijk gelOQven dat zij l'erdiencn.

zum-J.FRIKAUSCllE
lald_llllllfll lIltItlat;

POBLIEU

!RIEBEEKSKASTEEL· I
!

DAAR Dr. LooIt naar Wellingtj:>D
. is verhuisd, is hier eend goepe

opening voor een be kwamen Do1l4r.
Bij goed werk kan eene rmme qu-
dersteuning verwacht worden. 1

I

M. J. MAREE, i
P. E. HAMMAN,
M, J. J. LAUBSCHER.

Ingezeten D.

PLAK-PAPIE
WIENER &

BBPElBKT.
Tir EBBEN; jJlistaan land gek.regeo eon biedeo'&ln tegeo lde lalliste pr!.illen
de~ markt: ..

OALcUT'lfA ZAtAIHA VER,
PlAla's EI IIEItWIICIIE DII£LI., ,

Eveneena IJzerware'n en Pro-
. visies \tan a·lle soorten.

Telegn.m Urea:- WIlNER, CUE ToWI.

!
GUSTAF ANDERSON & CO.,

85, Lan_g Straat, Kaa.p8tad~
Om patronen van hunne pracht~e

Plakpapieren. i
, I~ -- ,

vnF, VERNIS, en SCHILD1R WAP
'TEGEN ZBER BILLIJKI PBlJZBN. I"
" - !'

Een prachtig aB8Ortim~nt Lln.
Cl'l'sta, en alle andere s~rten t

Versierselen. !

Komen Aanloopell
Of de plaats La Bonne Espetanre.Lnabij Piketberg Road Station.

~en roode Os, geen merk.
, lEen rood-wit !childer pens Os,
~teroor sneedje van 'toor.

~ên witte sqhlJder Os, rechteroor
Btqmp, linbroor slip, sneed.je van
ac~ter. Eigeriaar kan. ze krijgen op
betaling van (le onkosten aan de
088en gedaan.

R. S. nE VILLIERS.

NAAM. ADRES.

'1

\"
f,

GustafAnderson & CO.,
I

351 LAiG STWT WPSTAD,
._.-- --------"1

HET BERÓEMDE OOOWATE~

EIN beUJeJ bewerb_derea_d8tr-&Jclit
pbl'uiQD tuJlell 1II'1mI_ dM W da ~

r.ovheid la. K.pa.tpld sa. .o1lder poe'i'Md ... -
v....rij,._, bil, I !
HEYmm, KATHWW 1& ~

, I,~.ml.t.D. JtaaD8tad. . i,
I WAAUSCHUWING.

OE ondergetéekende, zijne plaats
I IJSB1tAND8KOP, omh6ind

he~~nde, en met ver~f en goed_
k,. rlDg van den .A fdeelingsraad
zeI$:ere hekken opgericht hebbende.0".1' de publieke wegec die door
ziJ~Eigendom looPen, en .groote l.t
~ d hebbende, ten gevolge van
he doen open staán van gemel<1e
h" ~en, geeft ~ierbij kennis, dat
ee~ig perSOOD, ~le na de publicatie
~.van verzuimt om gemelde hele-
k~. te sluiten, zal, worden vervolgd
vplgens wet. ~

I

lijDberg HOJgeSchool Joor~Qnge.s

I I W. MAREE.
on; 14 Mei, 19.00.
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II .-Om 6 Dur '~ namidll wae 't ultim.
tum der TNlavulaq'he regeeriDg. ~
terugtrekkiDK YIl" BritA he troepen ";'I!
00 '1'rau~e g!e D eilCheoJ ..
verstreken. ; • .
De krijp~ 'Oftr de gebeelcD r r','

.taat ~n 0rer de Zui • Aftikuap's, L,
Republiek, ~eproolamee II en de bUT
gen op~ofllen.

12,-~et Vnjs~tl.ohe ko ndo trok ovel'lUI Reenea,lll Pu Na biJwm. en W-
zette Albertba .tation.
De heer COnyngham OReDD verliet

PretQria. ,
IIOOVetT¥d procl tie door den

j1;ounruer uitgav '. JOAU kom-
mando onder bmmaa t CJonje pOR
de ~bu~d gr.~ over en brak
oen llpoorwl!g op te ~pan tUSCMD
MAfeking ell Vrijbuq;.

13.-Oepautllerde trein te IKraaipnn door
de boeren 'NI'OTerd, lmt.aant N-¥t,
en man_schappea levl11lg!ln ;;~~1l
a~muDJtae e4 ka.noQD8ll biiitgelWlut.
LIJD ten Iloorden TIIJDMafeking apg.
l..roken, en !leven EngelseheIl door bur-
gen geTall38U genomen.
_Boeren tiellen over LaiDjl,,,nea op
l'\e'lrcutle al.

U.-Oeneraal B1II1ervertrokkeIl naar Zuid·
Afrika. Vei!k'eer met Kimbemy aigf'-
8~~ten ~ Vrijstaatache tlll"rKen II.
h~n te SpJltrontein en Belmont in II&-
1-lt namen. Gevecht TODd plaat. t611
noorden TaD Mafeking. Twee 'Jurgen
werden gedood en zes gekwetst.

. 16.-FAn g9pantllt!rde trein ging uit Tall
Kimberley en mute .laaga met d~
burgen te Bpijtfontelo. Te RiYel~-c'3
road, ten noorden van Kimberllf!Y,~l'll(
een achermuteeliDg l.laats en 'Worden
twee politie doet burgen ge"...
gen geno~. De Kimberley water-
werken vielen in luwden der bnrgen

16.-Kri~wet in Kllnberley en noordelijke
distrikten ~pr()()IRmeerd. Newcastle en
Cbarlestowu door de boerenmacht be-
zet. VerSQheidene kolouiale voJUlltier
ko~n opgeroepen. "OTergave' au
Vrij burg aan de burgermacbt.
Een aannd te middernacht van lI9'

wapende IQ.ffers, onder blanke offiCIe-
ren, uit Ylafeking op de boerenmaob'.
Do boeren beantwoorden het "mr bn
,lo aanmllers werden feru~edreTen
met verlies, Webb, een officier, werd
!-\edood. Boeren geen verlies.

17.-De voorposten der boeren raakten
slaags met de :'\Iltal.ohe karabiniera en
Doraer RiJles bij Acton Holmes. Ze.
ka.rabinien werden gekwetst en luit.
nant GBllway geTa.agen genomen.

19.-H.t Vrtjhj!id kOlDll1ando onder kom-
mandant Ilucas l\Ie~er neemt bezit TIUI
de Dundee. kelenmijnen.

2O.-IJet kommando onder kommandIlIlt
Lucas Ye,er werd op Talana heuTI!\
aaagenllen van uit 't Glencoe kamp. Nr.
8C'bt uur ~hten trokken de boereD
terug met v.rlies van 31 dooden eD
66 gewonden en 30 "ermillt. Aao d.
BritJiChe zijde sneuvelden 45, en wor-
den ong...,~r 217 gekwetat, waaronder
generaal Sywon., doodeUjk. Cavalerie
en berede", inlanterie, die de boeren
r.chtervqlgden, werden gevangen geno-
men. Onder de gevangenen waren
verscheidene officieren. De Britacbe
mAeht WIU' 3 tegen 1.

'21.-Een macht nn QD!!:eveer~,OOOmali
oDder gen-enal ·French deed eell uit-
"I uit lllldy8mitb en raakte .laagI
met bet .Johan:lcsbur~ kommando, on-
ge.,.eer 1,000 man sterk te Elandalaas-
te. Na de llriblche macht driemaal
terugg8l!1agen te bebben trok 't kom-
mando terug. Het l"Irit&che Yerll..
wu 67 d~, 206 gewond ell 1.0 ver-
mLrl. Het verlies der boeren wu en-
Toor 21 d.,od, bG gewond en 100 @&-
vangen ~énomen. Oeneraal Koch eli
kommandut Sehiel waren ond.r de po
wr;ndc gevangenen. :

Klein ge-vecht bij RhoclONlnlt. \ fI'"
lifZen door de boeren: ~u gek,..et.t.
Verlies aan Dritllcbe zijde VIJf gedu >ol
en vier !-\~JVangettgenomen.
Oeneraal Joubert beschoot. 't kamp

te G1enci)ë dat in den Dacl!7'cntruim:i
werd.

22.-Gen.na1 Yule trokt met zijn kolon'le
op LadySlDith terug" de gewonden tol
Dundee aehterla~de.' .

2!\.-Dl1noee 1I'ordt door de republikein'::I
bezet. 7.lj vinden er 260 doaden 1'11
150 gewonden (Engeischen). Voort.
'!Iordt door hen proTiand TOOr G,OO()
n. ..n voor Un maand, ook w.SPo~ ro.t
ammunitie en rRarden btIit,;!<!maut.

~._Krijgnret flver gJlbeel Nr.tnl geprocla-
meerd. Gerecht Tood plaatd ~UMeben
groote iDBcht onder gellAr:llll air
Goorge White en een Vri~toat~ ..b kO!Jl1-
mando u! Rietfontein. lO a e.l gevecbl!"
nn zes uur trok de Brit..l~ha macht
terug op LadYlImith, met verlW!! vaD
23 gedood en 164 gekwetst. H~t n'r-
li,lS der ooeren WM S gedood, 6 zwur
gewond en 16 li~ht gewon:!.
SchenMltlleling 'Vond plaats ten uoor-

den nn Kimberley tUSIICbeD8"11 mRcht
onder kolonel Turner en een Vrij.t.eat-
ache kommand:J. net Brit.sth. nrli81
'ft 8S 4. gemeuveld en 21 ge" o:Jd~n.
Vertfos 48r boelen: 2 gedood en r.eYen
gewond.

~._O.nenal SymOD! overleden. Mareking
dvor de boeren gebombardeed. ]lm,.
!rhe maeht deed nachtelijke aanval o-p
[,.)41!renkamp. Brit&che verties 5 dood.
15 gewonB. Verlies der boeren I doon,
!) gewond.

~.--OencraoJ Yule te Ladymlith aangeko-
men.

28 en 29.-De Tcrsehillende boeren lo om-
mandos omrillgen Ladysmith en snij-
den den watenoorrnad af.
Generaal Buller aan~ekomell.

sO.-Doeren bombardeeren Lad,..mit~1 met
ID-ponlbl, kanonnen. Zij haddea po<>t
gevat jp. een halven cirkel om Lady·
aJnith. De gebooIe Drit&cbe macat
dood een uitval en een heftig I"ev.."ht
Toud plaats te Lomhaardskop of Far-
quhAn ,plaats, wo.anlll bet Drlt~che
maoht in bet kamp terugtrok. Een
afdealing troepen, ongeveer 1,000,
waaro~er ongeveer <lO officieren, lUet
een bergbatterij, werd door de \jOl)ren
!!:8vaJ1!!;en genomen. Dit geechiedd"
mei T'rliell aa.o den kant der h'lereD'1'_ 3 ~ood en eenigen gekwe~"t.

Het lJritaobe verliea Wll.!l60 ~e5II~U-

veld en 2s8 gewond. Verlies d"r b~
ren niet bebnd· ~

SOftIDlber.1._Nonalapollt spoorweg-brug en Col... ·
berg ":arnbrug door VrijlltAtll"ll ln
b<lZlt genomel). Oenerul Koch over-
leden.

t._Bombard8JJIent van Ladysmith ber>;at '
Telegr'a1iacbe gemeenschap met Wy-
IIIlitll ,afgebroken, Doeren nem6ll poei-
tie na:bij C~leD!O, wnar 3,000 HdtséDe
troopon ,gelegerd zijn. Het ~amp
werd, dbor de b~ren gebombartleecd
en Donderdapacht werd het Cioor lie
BriteQhe macht ontruimd, die terug-
trok op Estcourt. '
Qftecht llAlhij Ladysmith. f.itillag

.iet preoi .. \)ekend.
5._Kommandani W_ls eillcbt ~1l1gal'8

Vll,ll kimberley Toor Maaodagm(lrp;en
6 uur, uden zou bij d.. stad bonl'.a~
deenIn·

e._Bombardement Tan Kimberley begon.
nen.

7._11ombardement nu Ladysmith toort-
lZ:ezet.

II._lJoereDDlacb\ sluit Ladysmith uau" CTI
in. De lansien d8den een cbaJ'ge op
ten: VriJst8atache kommando" maar
_rden terugg .. lagen, met nra. v....
... 1

Gencht ten zuiden van Llld>",milh.
VolgeDAde "Friend" werd de B!'itacbe
...dIt met verli.ee ternggedreTeti.

10 -G.. echt nab i) Belmont. Doertn .\'
bouden hun positie en Dritache ;,nacht
~t terug naar 't kamp te Oranj&-
n Tier. Britsche verlieII 2 qllic:ierODI
dood l'In een aantal gewondeIl. "e.i .. :
der toeren ~"end.
Troepen aangekomen.

\) en t2. - )1eor troepen aangekomen.,
Tlom')l\rdoment TIIJDKimberley TOOrt- I
U~ ,

13.-iliwal ~ootu door de ~Ult
de re ubliktiinsolte vlr.~ ;:.h:SC&;;

ï---:iJ"~"~~kl~~y. Weet. rol~N!rg lOD
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:':-.,;."Qu.JEt.!.§'8==;~r~;~r~.V.,.-
1ica der boeren dood, ~ gewODd.

Boeren-komm4Jl(ln 8la~ met. een
panbertrein nabij l!'.etool$'t. Meer du
60 Briteche oftlciereu ,en :maucba~
dood, g_ODd. 811 g:f. gea~

16.-80hermutleling 'bij FAt t. Boerea
trekken te~. I
Gevecbt bil Kimllltl"1 ~ BritAlcbe ver-

li.. 1 dood en 19 ",.ond&
11.-Engelloben dedID uitvall uit KiJllber-

ley o~mfODteblmo' Ne-
geil IIUIUnldea 11 werd.
gewond. BOeNa .... tet'lW:lg
eo Bri~e maoht tzok •

18.-G.Teclat te KUTUma1I, w ij ~r8D
zwaar Terliee leden. I

lll.-Naauwpoort weder door Britache true-

21.~=~ling te Mooiritwr. Britache
Terliee 1 dood, 2 g•• oad,

22 ..,-.lJrit.obe kamp te Mooirivier gebom-
b':rd~. .

23.-Scbe$lIt.eling te Aruiadel,
Naau1fPOOrt. Brit&che IIlIIObt
terug ~et verli.. TIn 1 dood en
1I'ond.

Spoorweg-Terkeer en telegraAach.
gem~hap met Estoonrt TerbroQD
Boer.. in belIIit YIUI den apoorweg.
Oro<lt ~eobt nabij Belmoot toa-

acheD 'Bntache macht nn 7,000 en
boeren-kolJ1ll1llDdo. De boeren trok-
ken mug Tan hun ~tie. Het ver-
lies ~r Republ,ikeinea WIIII 19 dood,
93 geJl'ond en ODgeveer .0 gOTIIIgaIJ
~nolQen. Hj,t Britaohe verU.. Wal

26"olioieren en 26B ;manachappendood,
ge~ en vennist t8ll8.lllen 293.
Oe.,.~t nabij J'r;,toourt, Boeren OD-

verw-afht. aaagevail_ door macht van
5,OOO?h,~ij onmWn8ll bUD poaitie op
B~ beuvel, maar herwODDelldi8
later.' Het Britsehe TWes W811 11
d~, 66 gewond en 8 gevangen ge-
!lome'l.

24.-0erecht bij Derde Poort. Verlies der
boeren 22 man dood en gewond,

26.-<HTeQht bC~ ten noorden van
BelmQJ1t. trekken *.rug. Brit-
.che yerli.. 26 dood, 163 gewond, 7
TennUt. VerU.. der boeren geleid 31
dood ~ '8 pWODd te sijn.

Bearen laag.r te Derdepenrt ~
kodilririer) &anpnllen. VerliM din'
bNreo 6 dood, eenigen ~e1I'ODd.
~berley garnizoen TIel Bloembof

kommando in den vroegen morgea 011-
verwaobt aan. Boeren trokken terug,
kr~e$ later versterkingen en de aan-
vane" keerden terug IlAIr Kimberley.
Verlies der boeren ~ ~dJ 17 !lewond
et} 28 gevangen geuotnen. Britache
verli~: 4 dood en 24 gekwetat.

28.-He~ geTecbt te Yodderririer, dat
den pheelen dag duurde. BoeND be-
hielden hun positie tot den avond,
maar trokken III den BIIcht terug DtAr
andere posiiies. D. Britllohe macbt
nam bezit Tan de rivier. Het Brit-
Bche verlies 111'8.8 over de "75 dood en
gewond, waaronder vele oflioienD
Lord '1tlethuen "erd lioht g.woiad.
KirilLberley garnizoen deed een uit-

val. Het rlDel was lord lIetbuen'.
ma.ch~ te h·.llp te komen. De aanval
op de positie der boeren werd afpla.-
gen, met verlies aan de Britacbe zijde
van 20 dood en 30 gewond. Verliee
der boeren niet bekend.

December. ,
2.-Dordfecht door de hooren in bezit ge-

nomen.
7.-F..en der boeren poIIities bij Lombaard ...

kop (Lady8mith) werd door de Engel-
gcben: bestormd, d~e der boeren-bnon-
nen '"C!'den vernield en een masim
weg~evoerd.

9.-KlelDe schermutseling ten noorden van
Kim berley. Britacbe verUee I 1 dood,
iS ,,_ond.

10.-Genetaal O...ta<:re maakte eell aanval
op de positie der boeren te 8tormberg.·
en word teruggedreven met Terliell YIUI
van orgevecr 800 officieren en mea-
schappen dood gewond en gevaJl8*!. ge-
nonlep. Drie kanonnen en twee am-
munitie w..genl werden door de Repu-
blikeinen buitgemaakt. Hun verIiN
wns " dood en 13 gewond.
Eeu afdeeling troepen uit LadyllD1itb'

bestormde een positie d~ Republikei- , '
nen en slr.agde er in een groot kanon
te vernielen. Hun ~rugtocbt werd
bestreden en hun. verlies waa 16 dood
en 4~ gewond en 6 gewagen geaom8ll

10 en 11.-Gevecbt te ).{a~ersfontein, ten
noorden vall Moddcrnvier. Boeren
behiêlden hun ~tie en de Britacbe
macht trok terup; naar MedcHtrrivier
Het )Jrib!che vMlies Wll.!lzoowat 900
officieren en manschappen dood, gewond
en vermist. Het Terliell tter Republi-
keinlUl, zoover bekeiad, 'lrll.!l166 dood
en g.ewond.

13.--Schermutlleling ten noorden VBll Nauw-
peon. Britsche vedies: 1 aoo<l, 8 ge-
wond l'In 1 vermi.rti

Schermutseling bij Oranje - rivier
Britsche verlies: 4. dood en 7 gewODd
Republikeinen trokken terug.

15.-Bnt!IChe macht 20,000 man viel potD-
tie d*'r R<lpublikeinen bij Co\enso aan
en werd teruggeslagen met TArUMvan
68 ofIicieren en over de 1,080 man-
BChappen dood, gewond en I!I8vanp~
gonomen. Ook namen de Republikei-
nen lO kanonen. Republikein80h ver-
lies 5 dood, 1 verdronken, 2 Qoodelijk
p:ewond en 19 gewond. •

26,-BYitllche macht uit Mafeking, dHd
nanru op Republikeinsche positie, A
maar werd te~slagen met verliell
van 67 offioieren en mansobappen uit
80. 1

29.--8chE'rmutAleling teL:\busobag1les Nek
DI! lIritiche macht trok terug.

Jannan, 1000.
l.-~hQht onder generaal Frenc~

slaags met.Republik~"mmand?
t~1l1 r:uiden ~esberg. ! Gevecht
dnurde tot den avond. Rep~blikeinen
IH-l$eoIdenhUll positie. :
Gevecht nabiJ DouglBs. R.publikel-

nen ~rev_ en 40 gevangen geno-
mell·
Ov~aTe TIUIKuruman a84 d. Re-

publike1l1en. Honderd twintiJ Britten
en . iO naturellen gevaDj1,'ll1ienomen,
en ,ammunitie, enz., buitgemaakt.

2.-0e,ec~ IU\bij Colesberg ToortgE!lll8t
Z",!-cn-twintip; trucks met proviai. van
de Engelschen gingen op hol op,den spoor
"eg naat ColelIberg en werden door
Republikeinen buitgemaakt. Poging
om de provisie te ontnemen mialukte.

DoUilaa herb_t door de Britsche
mJcht. l!l.__R,n"~rrillA hArt"""."

6.-06deelw 'I'Iln DJáCht oiader pDMUol
Jt'rench deed aanval op Republikein-
scll~ positie, werd ~rugg .. ~t!n met
verliee van 7 officierlOnen 36 mea dood
en ougev8ffr 70 geVlLngen geDomen•

Republikeinen deden aanTal op
Ladysmith, docb werden t.,rugea~
gan met verlies van 56 doOd en 117
g~wOM. Bet Britache 'l'8r_ w. 14
otlicie~ dood en 28 gewoad; 186 00-
der-oflicieren en maDBChAppendood .n 2':z.--W!llre<cht
ui g_Olld.

10.- Veld-marsehalk lord Roberia en lord
N;it.chf'nM aangekomen.

15.-l\epublikeinen vielen een positie .,.an
gilneraal French bij CoI~rg aan,
doch werden teruggeslagen met Yer-
lies van 13 dood en 32 g_ond.

17.-De Britache macht trok do Tugela
ov.'r tNl westen van Colenso. .

20 en 21.-Gevecbten bij 8pionk~p.
25.-Na vijf dagen .,.echten bevolld de brit-

sehe IIllU)bt hare lltellingen ten noor- 12
4en nn de 'l'Qgela onhoudbaar en trok
te Potpten en Tricbardt~ften de
rivier OTer naar hei zuiden, na .... r
fedies f!:8leden te hebben. liet groote
gerecht vond plaats op den 24sten
toen de Btitache macht een &aIlnl Mei
deed op,Spionkop, doch CM Diet .~'ini1obfi~lld
)ton overoveren en t..'ma>t:t-c....
verli811 'Van
!NODden
~M O~L-~~!Ie:B!~ii1.~~~~

nabij
trok
2 ge-

lun·ju»......
JtOOPIn. Verkoo.....
018 0
~ lj I)

Q 3 S
& 8 6
I • 0
011 6
o 18 6
2 0 0
I 18 6
o 7 0
a 16 0
o 11 0
1 II 6
1 1'1 6
1 19 6
ft 1 6
o 16 6
i 6 II
1 Il 6
li iJ 0
•. 1 •.
o • a
:i 0 0
o I') 6
li 6 0
'10 0
o 11 •
l 16 a
1 17 6

1 12 •
OU 9
1 18 0
J 8 0
8 7 8
II 11 0
o 8 0 I
1 10 0 1 IQ 8 I

••• 1 li U 0
4 0 " i

... : ISO ti

o "' 1 0 ,0
Ill' Ill.!
015 0 017. i

AmC' tlo...., • n . !
, a.. IlO.... OalUPliII1 !

J... , .... , !
ChIAPl'lnlObaabljll St. ~~I. ,

IIoudl ~ nkt __ t__ JeIIjk '
fOUleD ID~jJJIL-Bu.l J

~r~t~~~t I

K.AAPSTAD.

30 Mei lnol

'l6.--8Plinstl'on tABiD
:,w __ ,~",_U'D nAP"~'~
;iN.--H.c)n:l[IVillA

" 'st.

I 0
(! 8
o 1
1 1.
I li
Il 1&
lf Il
9 IS
1 10
• 0
t 17
1 II
I Iii
1 •
o 10
o 18
o 18
o 16
1 IIi
8 II
10 J6
o a
o 17
o 18
I . 7
li 11
Oll
:I JO
1 Il
o 18
S •
1 10
o 16
o S
o la
o li
017
8 lO
o II
li 11
3 6
3 Iii
o •
a 6 I)

o IJ 0
I IQ 0
1 6 0
li 7 6
8 U 0
• • 6
S 0 0
o 19 0

1.' 0o 7 S
3 '6 0

1 IJ 0
I 12 0

li lO 0

li 7 0

J S I

o
o Ja G

nao Jl
.1 I'

o
o
6
o
9
o
o
6
o
o
S
o
0'
6
o
o
S
3,
6
o
e
6
It•o•o
o
o
oo
II
o
S
o
9
0,

i
o
o

o "I I
o B
o 7

1 1\
• 7

., 17
1 ,

1 6

.0 1.
o 15
I, II
Il lt

011

o 18

,
P 16 B
o l 0
01) 6
o 6 •
I) 18 0

cl l 6
jl 15 0

I! ~ ~
~ 4 6

o IS '0
S 11 6
1 7 •
5 lj e
,811 •, a 0
I
1 0 0

,1 16 0
o II 0
I 0 0

'2 6 ~
3 7 •

, 0 Il C

.,

adres mevruow McGregor
als "olgt:-

Robert.oo, 26 ... ltoo.
Mt'Gregorf

il ORA, zuster! van de 'bidstoDd, -
zoo.. el als een .,.ooneobt, u nndug

h••".aI,;iIr geluk te wemcbeD ~t II. geboorte-
Wij danbn met u den Beei' "oor al

BAgeDingen en weldadeu op uw penoon,
hui~>7.Ïn en werk geechonken iD bet Terle-

en wii willen nrtroUwetl dat de litIve
nog faag spuen zal tot hulp YOOr uw

ecl~t;ft&IUlOt.onzen geechten leeraar, en tot
ona en ouse kinderen. -,
Diet nalaten u te daaken .,.oor

wat gij YOOr _ pw..t lIlijt, ea DOl djt, ja
0IIfj8 uioeden-bidstond. Wij moeten getuigeniwil

- ....... ----g zijn ,_den, ell bet ona ..... lijk eeD
voorrecht M:or. u wilblijka alhier in ons

• den t. lIebberi.
Wij kullllé1l ook niet nalaten hier geW'1f te

mt$keu van u.. eo trouwen en on"eImoeiden
at1*d in da Zoadapchool. Wij kuDDea n ~'rgOediJ~
.,.~kenm dat uw aReid rtIedS nIlen tot ugea
is geweest. De Heere geve u knoht en po
r.opdheid, en make u upg roor velM tót eea
rijken zegen. Dit is dai eemoadige, doch har-
terjke w_h nA al dj! ~.

I (EEN JJItUUR-ZU8TER·)
Iqp den dood van Willie )(a1·
" herbe.

__,...-
NA TWElq JAREN.

::-:"ï:"'(Door "FRO Oud~ 8c:JJoolmakker.")

Reeda wee lange "'ren ViOgeJl
Onder woeling ~Del daarh_,
SiBda hij 8Ueri, JD&&1' wij vergeten
Onzen Willie niet;! 0, Deen t

• Steeds ~~ ..n Wij bem weder;
Want hil wenl seo teer bemincJ.
Ell wie lOU bet ona venrij,tt!ll,
WJM hij ~iet een ~erbe.ar kind r
Ja wij nllen na ~em spreken
AaD hem denken ~ en 1lICht. .
Tot ook wij eena daar mcog' kODlell

• Waar bij lang reeds op OM wacht.

Waar geen lICIbeidenmeer sal
Waar wij __ ·altellWll.
Eeuwig nllea vreugd genieieB
In Gods heerlijk brU.i1oftaaal.

Ja daar in 't "erre vre.ade,
Dur vond hij een \TeHIlll'lingt pf.
Dur meed Qod, de Heer der lteeren,
Hem het bloeiend It"I'en af., ..
Maar wij blij.,.en niet &00 droevi!t,
N_ wi~ staren ppwaart. beee,
Want WIj weten en .,.ertrouw.n,
Hij il nn niet meer a11eelt. i'_)

'Maar laat' wij Daal' d' lidftáif .tart>u
En de oogen op" .. rt. tdaaD,
DaD nrstaaD wi~ bet veel be~r
Waarom dit ons 111 gedaan.

Opdat wij eerbi~ nad'ren
Tot dM Vaders gIorie-trooa.
Dat wij dankbaar nedarbuipn
V~ de liefde VIJl Zijn Zoon.

opdat .. ij OnW dagen tellen;
opdat wij ons' kortheid deD;
Opdat. wij onll selYen kenuen;
Opdat wij Hem hulde bIh.

Laten wij dan, na sijn ~~
OmSIen naar 0118 eigen hart, '
Laten wij gelontefd worden • -
Door dM groote, r;ware 1IIIIIlt.

Laten wij teJnieden wezeJL
"Need'rig, kinderlijk 8 &ti1,1I
"Zijn kll6ujdeede baud nog 1nweD,"
En j' ona VOegeD 1l&aI' Zijn Wil."

Laten wij dan dankbaar wezeil
Voor sijn tegen.~
Di'e wij &00 .,..el jaren badiiea
Beide in _spoed eR ja atrijd.

•

"Laten wij met Job daD ~en' rl
"God gal htim _ OBI ZOÓ· lang t'
I< Hij ~ hem weer ~OJMII II
"Da1 sijn naam Steedll eer oDt~r;

i
Laten wij ook dankeRd ~D
Ooder Yft. onder tunal't. '
Da. zal Hij ou krnia ~
En &acht 8cheuken UA ODII hart.

n... Ml d' tijd OBI~
Du al 't !IOheideo Biet laai
WaDt Bij UI _ daar op ....,-11."
Dur il hij nedI heilig rem.



./

Korte opsomming.
VrjjburJ, 29 ",.;I~;-b;;",lard, de 1DI,1"I:raaa~~~,

MafeklDg 24iMei -(ReullOI' )-DetprDI.a eunaea tijd
van Mafelunr kali. eerlIJc aeaea dat het .. ada de be nID
het ontzet DUIt .tll heelt guete:! Op dea redeDeR ordeu
morgen na het blDneDkomea na de OD~t- niet toeplatea
kolonne trok mei! Uit om de repuolalreloaqbe te psn
lager. aan te uilen De republikeinen hepen I De .poorwe'lI
Ill. lIepagde tjokken en de KaaplCbe Joageoe Marlbogo, maar
uarueu een 'Uf ponder en t"f'e vllggen Voor spoor ....,
bet oo~eDbhk""baj bet garnIzoeD geeD gehtek mpoont."en af.tand IQ bet .. Id "DD
un goede dIDgen Uit het laFer dor repubblall .... ge"oerd
nen geplunderd j;eDlIe rebdlleu geTeD dageluk« baDDe

De manschappen VlD de spoor ...eg dl"lIue wappn.n bier ope' E.n!roer di. dne dOlleDd
onder k..pl tern Mor.. Wt rden snel tot een grenB j1&tronen "erbor,: had, werd , .. Iraft met Yer
lD!i(eDleu s korps I{evormd eo b-gonnen de lUn beurd"erklanng T. !lal ,un yee
noord ...alrts te berstellen Ik gJDg de eerste ReDe bUe.oko t yao dam", bedenmIddaf
t Kte heren met ee !IAdIen eo bet was laDlJe gebouden, mlakt~ IICblk.lugen om noow.a ea
naam te ItI,. met .... Ik. geeBtmoht IU bUD 11IoderotD dl. y.q Maf.kwi kwam.a, met te.
• iVallr werk deder OffiCier 0 en mUlICb.ppen .. atal lekkerauen ~ bedien.", die door den Ed
werkt e n lange elkar der In henne bemdlmouweo 0 D SmlLb ...ar.nlieieyeD
en .elfs uw c rrespondent die ge"oonllJk een ! ,......_._.
toeschouwer IS Jc iereen werd gedwoollen om DE TOEST~~[) IN VRIJ BURG
d nst te do. n til le IJ"II eo een spoorstaaf of .---
balk op te lichter eo sn ..1 werden de PeD Da de VrlJburi, 29 lrtl -(Reoter )-Ik beb JUlit
aodore de st ukkende pld,keD In de luo hersteld Vrllborg berelk~ laaal deu "~i.o ...e, Onraf
"I" orwelSbruJje. die men bad doea 'pnDgeD lanIis don Wtlll watetPer 'poniD yan Y.rDl.bna,
werden met d ur.1 ggen I(ebou"d wallen die en de rrpubllk.",ell baddea de IOldenlIJ en
men om ver gel a dd had .. rden weder opge .loerlng en 10 w.arbeld .Ilel Dit de pbollWta
w rpe De g ptnt. rdo I rein stond steeds genomen net la~4 II geheel yerlalen, daar~.
ach Ier de werkei s he t machine !ranon glineterde rebelleo de V1DClH nameD yoor de MafeklD'
n de LO vr de :-.:tdenfeldta keken door de kolonne en In ydle gennen all .. achterhet.n
.ctllet,;at n Jj I li Il de so welkplaatsen werdea Het we(>r op d., reil bierbeen wu bitterluk
voorposrou I tl(e onde en elke voorsorg I(eno I oud Het peld ,. Icer droog en bet yee moet
m en Ic pn een HusS-lng door rondtrekkende den gebeelen dag I~Dder water JlUn Te Tlung!
rupubl kc nen bad Ik een ielpr.k yoor eenige oogenbhkken

lp D u.d.~ cle 2 '"tCl waren de tn Illen 10 met Malala dIe Strikt loyaal bleef en de repu
e uaLJ net elk ar I e brug te RamathhbalDa bhkemcn "aa luoe !allde In toom hield

"ordL sIld her,t II I usclagavond ornent onlte -:tt
I "elie. VaD P '"DeI! kamp 10 Natal-- e zA.de

h t nOO'ue \( I b.. 1 ot d~t de eerste trein ~ 'I.
\Ltfek " l U I n I kom-n op konl gl~s te!!'
JRI da,: lJete d 'II waA ,uk Iltmol ... artsJag
Ll~ b" hl' an Mru;honaland leld~ de m .. jo
"t Jh" kerk v r het 0 tb lt Er W1S een
gerucht d~t L ~"van~ell genOmtD WaMdoor dltD
• an I de uee.teo onze' waren .. rhaud ht'm
I le kerk Ic Ziel OL-durende het ontbut te
Ll Ion' "rtdJe b m I wat t Ir~ ondHVlndl1l
gen "ale ferw I f J nd k I n~1 Plume~1
~uIOD' e truk werd h m de z ril 0p':t'drageD
Vln eene a, bui., c ", ..z.n 0 I hl) wa, tevetU
k lpelllan generaal van I" Rh{)des,~che voluD
Lrr. loe, ID'J r Url ~e ...o d "erd lODd
nc, om e.., e a nl u lnc 0 U I em te doeD ver
.""ren < dd b < ch pie 'mien ging tra~btlll
n 'u r.k n!! te k ne 'le c'c r chter IlInk
~ o~ I Jlt d I I dil le • :lnd opzelt~llk op
mei • hele p Je Iro I I n b,,~on op d"n

te 'I e ~ r kou gllen de IDIosie .er
~ I Vuor z n (te le b s"chop Uaul)

te r d kru s vlag had waa en
lHaa 1 I\a;:el Toeodebl~

n t d~ am ulaoe~ ttlrugk ",am was de
k rtri< '>¥lrt utro~ken le lvond "as
~n Je m I~n w I' pg kOIDPn De

pleltel • "p de an I ulaDee
va' VI (, ~ tr~ Itn "It

tuen ~~lJ aan val epU"
Vleale,le Jlt m lJ lcm ge

zou nemer r K '1 0( ed" orde
terug en LractJt do, uacbt loor met
II Jell weg "'an I )""u kl "Rf J." rcpu J.kelncn te
luopen cile op hem schoten I a verloop vlln
ee >( 1 til traeblte I I weder b) le ~ nboll\oce
e ~ <Den doch za;{ da die In handen nn Den
vJand ... '" II J t achtte toen '[!If ktng te oe Dl
fe k n 'Ula veri r z n weg :'tOl een of twee
au,." I k m KC' b olu>t I U de ".tlge boort

te veri .. e I eli tr k " ~t waarls Daarop wen4Je
Il I EIC" noordwurt. en op den t veden dag
'all' ru, I luleu k wam hU moede LoogPrlg
en gd ed u !!eput eeu goedlSd II deo kdT r
te~eD I" I em voedsel ~.f en tem ddn weg
we". ,aar Plume," bl ... kan I' waar ~ol 0,,1
~tlreckle) I et uevtl ruerJo Llngt< den weg
werd I gebaald lllor een w,elr J Ier die eeD
bo xl .. I lp Voor LeID nBm 'asr kolonel Spreck
le, Len paard werd toeo naar den 'erLonger
Jeu kerkvurst ge.ondt!n te.amen met een'l;
J on I wl "h) e' woter S rekend~ omlrent
de r publ kc un zelde z Jn 10rJ""L lp t r
kan I( en rXCJU~ z v:>or de mao Ier w..acop lil
Ol de ambullnce vuurden en op m J van eun
af_tand vau vllftlg treden ..n clat schooo k eeu
!(root rood krnl< op mIJn arm droe~ Ik kan
le~ begr pen h e ZU III J gem .. t heboen Ik

".~ Val op c Jat hdt beter Wa. nm ~) roJlen
n d.. "oe ..t J I tu relzuo dan 15u muien n:Jar
PreI on,

Delen m >rgen wcrd er groot p ..racle gehou
den van het g~rt zoen ou de 0 ltlet k .1)noc. en
lo g.,,,olle Ilecbugheden V:lU kvui01P IS 'er
J Illrd,,~ ", ..rden vvl ) rd-het vuren vsn
n lUU .eb ten bet feu ti' J het kOOl kIl ke
~dUlH en V) r het voolllil ma cheeren U<zen
n.mIlJ.", urn t,. e uur vergezel le Ik kOlonel
Il Ide , P wdl en 'Jn ttaf IU den gepllntserd"n
trel de ooder bevtl van kapltelOJ More stood
10 Jeo eeroten trt,n \ dn het noorden te ont

"0 ten eo b nnen tt! or ng 0 WU ontmoetten
I 11 lCS Dl Jle I I ~ttc kant da. slad de .I~ggen
,..erd n .duut naar ber.eden gehaald de flUitjes
I leZeO en een geJ I t \I d 111i(E' v Il K Jl
Barleo lowell p • nf g tl~ell p len tre n Utt
b t Door I eli .tocd rt ! d 0 v 0 , eo WdgCU
er ran l,e vrierd \I a~ m t bomen cn groen
e I t; Ut} J lek gcheschen 11-:1 OJk wa, er
je vl.g Vln ~t (Jo')r!; Cl d e ra I d Cb~rter<d
\[aalochapp De t Wl'e , re nen g ngen tOe 1

\Idek ng h ne Op don UUL1W3) ) trelo Waren
k )101 I, [l,wen I 'Well I umer en Sprecklly
varl rIlart n8n kap tu (orJo, \\ tl~n dt!
J er lIanhury I racy kol nel ~ c IOI.on lu tc
n, t ~ nltbemtn uw ere_iX je ~ tn onderen
() tIeIll werJ bU bd perru, do r CeO aantal
personen ont angen met ID "I ',nalen ce)ulch
en algemeene ~ees dn{l Heden avood .al cr
eeo gdenk 1\ aardI;! toooeel Zu Il al. kolonel
[!iden I owell eeo dmer geeft

Mell legt d lt de v Ja Id huone lagers lang.
de gr.nten veri .. en en naar Pr t na teru,
trekkeo On~e lD~n~ch:lppen k Il I I IlII
rtcbttog'cn aan en ~un reeds dr e of I
Je I ran vlal b nnen

-----(sermlstoo en Ela dsfonteia JU ctre werden
op '2 sten dezer (()IO@:!a .. ) door bet Br itsche
leger bezet sor tWr erU!lt~el1 tegen.taod te on
der. lilden Lord Uobe,to verwlIcbtte gisteren
Johannest UI~ blUUIlQ te trekken zoo er geen
weer.tand geboden werd

I, I et sui i oC)J!telu~c gfdeelte van deu \ r
st aat ~CDuut de Br sche macht raar te .. el k te
~aau en de boere allt!l! te on nemen

le Vruburg lo het N511~ msur voedsel
• chvars I
Van l~epubl kell,,!'1 et) Ie w rdt 1'6 ich t dat

Zeerust Z A lt p de z r Iu r Je J uliel
sel ep Lelet 1\ erd en een r,croo e ru cf t aar
Lichtenburg rmrcheerde

De Oral J~ \ r _taat \\ erd I ZR de zer bJ
proelamat ie van I rd ltoberto geauntxeurd CD
Jeu nieu weil as ru van Oranjeri VIer Kolonie
~e even '

Er broeij onr ust r Cl I 3
llil Lal gsuek hebbeu de r'l ubhke eeu de

r;~~cb"n wet gr f geschut b , ho eli
Er • , 'nO( l~~plll,j k insche kom nand •

n bet uo.irdooal eluke ged elte va dtu \ r
~ aa t

lord SJI ,I ur} heeft • a
woorden ge ..ltk t

ZONDER OROOT VEBLIE8

U.. YOJaeDdetal.,._. YID lord Roberu lID
deo hOlOlen COIIImiMUia .. aaa de pen Ye.Btrekl
YOOrpablibue -

RaadJe bezette 8eaelnl 9p deu t.tea deMr
GeeD venJar n.n .. at er plaata had Mefl '!!lj
tot aog toe bereikt. maar hU ~~ llaU d. '01
geode koet YaD o... ~n&M per teJetruf over
Wmhanr -

HOE LANG? GtQeDyeld majoor U 8 DalbUc, .. ",aant F
18 KI1.- (B.eotAIt )-HedeD Wa' t;roeper DDean ea U'neper R UllwlD
IDdruhekbDde pleclltl(heid "a.. d lolt.oaai E 0 Bepn K.aDaN
formeel aaDeu!prea n.n tnIe B HAgue., bebt, G W Webeter, Itebt

OraDje dl. than. "Ild.. 1 oit.I.llln A ellba,..
yaa 'bet YID bare Al de boy.apaoemdeD belioorea lID de Mat.
acb18llde op marktplein, door compagnl' yaa d. Impenale Y.omanr"

fooy.raeor, .. ".rul Pretyman De plecht., Op deo 2(atea Kei yooo.a de volgeude On
.. d 'rODd p~l. 1& t8J.eD ...oord1fh.id vali Mn ,eY&lleD plaat. oader de kolonae Y&D reneraal

ontanwnde m'OIP Bnbche olld.rdanen, en... RG~~;-P8ld lroepen F V Roach, bcht J
be\ rellebt qn e.a grool aantal Bnl .. lte PILe, Il-Lt R T JohDIOD leer licht AI daekoe~ D. llad Wil loei vJaaedoek VenleM, • ou
on ~, ,.boil. ea balcoa Y&D de olub ..... yol manacbappen bebooren aan d •• h'e codlpagole
met clamea, ID.luitende IadJ Rober", de Banta Impenal Yeomanry

YIn A-trb., JadI ReUlagliam, de éCI.le IQ 'VIJLEN VAN JOJn.NNESBURO
Roberte mill Br .... J, lady Heary Benhnok, ., -
mn. Bablngton, m,. Hafo& en anderen ~

De tro.opell .aren oPf8lleld ID den yorm '-.0 KLIPRIVIER BEZE~ ~
een 'lerkant., andel" beP8l YID ,eneraal Knoltj BERICHT VAN LORD R,OBEUT8
koiDuaandtur vaa de 13:1. hripde, en terwu
mea .... ebtte op de lan!r()mlt Yla den roover
near werden de to, • en onthl.ld op un Het vol~ende telegram nn lord Roberte .. li
I!.Dt&I mOlleulukkell door de nraameld. dea boogen commuuns redateerd Khprn;, r
mUliekko.".en vaD de 6d. dinsIe onder direk at.tlon, 28 Mei II "0 Cle pen yeretrokt "oor
tenr IGrgeant HONt. publlcane -

De Bou"ereEor yefllozeld YIn generaal Keil, Wp marchoerdeo beden 20 mul ea lun 011 18
Kenny en ataf kwam karl Da 12 our &.UI Ire mulea ua Johauneaburg.
ncort.rd door een detaohement YID de Wel.h D. yuand bad yencbeldene pollihea gcreed
YeomMlry onder 101tenant Fltl Hogb Een gemaakt "aar IU YIn plao waren ooe tegee te
&le.mten .. lout .... rd rereyeD, en de .taan, maar 'u vtrbeten le bU anI nadereo
neur I.. m.t krac:blJ,e ea dOldeluke Wu drokteo ben &00 hard dat ~ Dct tijd had

'ide algemeene .hlt. oy.r het ".'."",lIn ckon ow bua 6 JtaaonDen ID den lrela te kru,en
plein ...erd aehoord de YOllt'Dde pr.:>clamatle _ en Ol~ bet etehon te .. rtrekkeD &.oeneetuieD
Aani •• leo ,eker grondgebied I. ZUid Aflik&, YIn de West AoetrahJICbe benden lofanterle
tot Do toe hekead alII d. Oranje VrUBtaa&, Ylll blDnen kwamen
overd ia door de tro.pen y.n hare mlJestelt, 1In De ma-ehtea Y&D Freooh en Hanulton IUn
bet nood'llCbeen .. n hare m.Jeatelt dat ,elegd bll!kbaar ln ,e,,(cbt met den YU.nd omtrent 10
i"0F,lPbled lOU worden aeaaoucerd, eo yan mulea IIn onse hnke"lIde, daar scbleten aedert
ao--,"" eeo deel al yormeo yan barer ma,e.telta deo mldd., geboord werd
rulr en dat Iir proYl.loneel, en toi !tarer maj" De r"pobl~elnen nabu once IInlen ge"en &lch
tel~ "Il yerder bek.nd wordt wt admlllllLra Oyer wpt boene wapeDen en paarden
lieor Yan ge&egd ,randgebied ben lIag6lteld,
met mlcht om &DIke m .. trerelen te Demen eD
sulke ...etten te doen ol!lvoeren, lila Ik noOdlg
lIIag aohten yoor nede goede or.ie en roeI
beotoor faD remeld gron~bled

ZOO proklameer eo maak bekend Ik Frede
rick 8181gb woo Roberil yan Kan;{.bar, K P
G C B GCS IOC I E V 0 yeldmaarac:balk
en oppente be"elbel:Jber yan d. (Intacb. troe
pea la ZDI-J Afrika, op Wpel barer mlJeltelt
en Qtt kracht der macht.n au ontelt ID mo lie
"tllhld als SOOd&illg biJ ~ommlll" "aa bare
maJ.teit reaateerd 21 )tel 1900 eD aodenzla.
.. n ID!) beleend ,elll .. kt, id "a. oa na d. pu
blIklhe blerna het ,rOlld,ebled hekeod all
de OraDJ' VrU.taat reaeDueerd il en tea deel
uitmaakt "aD bar.r maJ~teita rIJk .n d ..t pro
"llloneel eD tot barer ma)8ltelta ...11 ".rklaard
18 gelead grondgebied door mu Eal wordea be
ItUUrd met luike macbt ala voormeld en h .
b86ft bare maJ el telt behaagd om te benI ...
gemeld grondgebied voortaan bekend al lila
ala de OI'&llJerl'l'1er kolo1lle God beboed. a.
kODl0l!ln Gegeven onder mUn baed.n &eg,l
ID bet boofdkwarller !.an h.t leg.r 10 ZUid
Afrika, ID bet hlDp ten 'Olden un de Vaal
nner en gezegd groDdg"bled op deD 24slen dag
vaD Mei In bet Jaar OOlel Heeren 190' Roberta
.eldmaarscbalk geoeraal officier opper"el "0'
rende over harer maJEsteltl troepen In ZlIld
Afnka,
Dti het s'ot werdeo JUlchkr.ten aangebeyeD

die In kracbt toenlmen ter"ul lor j Achllon deo
kODlnklllk. Itaadaard ootplooJJe, en de mO.&lek
korpseD 000 aaYe te Queen besloBneu te speleo
Allen legen"ooNlg oameD deel In bet liggen
"an het Enielacbto voLltahed met een kraobt de
iell'~eld.nardll Doera a w.rdeD daarop
geroepea "oor de Jronlolflo, lord Robert. en het
Brll· ..h, ' .... er, p"oljfd door eeD aal .... YlU 21
acboten YID den Manne heoyel

De Chln ••• ch. Algemeene berichten.
dell 19Md-(lttlt r)
t eP~k le el(ra[ttert d t(
"lit van hat d pJ mat t kd

deo poilt eien I ~81a d I
die als zeer fit3vaar I

CL) lPI ~~\llt; BI LlItHLl

DE EED VOOn, DE ZOOOENA.AMDE
RlBELLEN

I ,. nleuwlJe. uit
Londen.

-....---
or: [j \.~ K [)Ut \luL-.:O~ lt

l'\ ewcastlt' :lil ~el-(Reuter) -Veertig
bellen meer zuo lDaekomen

De eed door dil nbeU.n le worden alielegd
II all .olit -Ik eep Bntacb ollderd .. n Iweer
Llleron eli "Ierop, eo yerklur d.t Ik "erpli.bt
werd door de YIJtDcten YIn d. konlDgln om de
"Ipenen op te otmen t 'ou de troopen "aD
hire mLJeltelt en d4t het re "'eer .n de ammanl
Lte mil door den ko" Dandant werden "era,,..kt
dat Ik mll op ol 0 .,trebt --- bU bet kom
mandu "oogde en dat "erhet op of olDtreot
--- Ik overhandig thaDI mtln p:\lrd ge
"eH en ammunllle en zal zoo clliks IDI) toege
laten word~ mu dadel lik naar muD elgeoe wo
nIDI{ Lege.,eD eD !dur bluven all een lo)aal
AnllCb onderdaan zpo laDit bet hire m.je~telt
behaagt Jo n bet fil hlll1b'l bekend dat Ik be
loof geeo comrountd/itJ. te bebben betlU dlrekl.
of tndlrekt met d~ ~anden nn blre maJe.telt
Docn hen le belr .. n p{te ondersteunen op eeDlge
... I le boe:{bnaarod onder Btraffe Jee dood.

De maglst ... teD Ilebben de mlcbt om d. re
btllen toe e laten naar hunne pluteen terD8' te

JOHANNESBURG

loaden _ \Iel (Heut r )

\ \[.JlI IJt IU Pt BI Il KI ~ (I \\
\1 'OFlW \\Olt J~'"

(H JII[l~K LJL-.:Jt IOEKJlhl
DE VAAL 0 VER

VereenIjllog 27 Mei -(Renter )-De troepen
'OD de Vaalnvl'r overgegaan Alle koolmUlIelI
"l1n oobeeebadigd Al de VrOBtJten lun naar
bale lIepaD Geaeraal Gordon keerde een heele
klomp die OOItWIlrti Blng

Ex PI"ldeo' SteUii' h.eft Frankfort .. rlaten
en II nu te Vrede D. repllbhcelDeD hesetlen
Kltprtl'lerberg Vele Tranl"aJen ..un naar
hUDae plaatsen teruggegaan Men sert dat
pr6lldent Kroger Ilek II.

gaan
Cul Cro[JJ~ totn vali Plet op de plaals

Man.mama oab" lIkupe t.. kende ellne :ral
~cbe "f'rklannlf dut men lat.r wapenen op IUU
plaats "ond

De aoostrnklte trein k"am beden IIIlddag 010
Vier uur bier aan

Khprmer, 28 Mel-(Reoter )-De repubh
keloen bebben de Ylucb~ genomeD, LI "88n
goede ltelhn, le hebben ,ereed gem"'t Hnn
Illute trelO werd buna genollleo door de m.o
neD YlO Pilkiogt.on en de Weet AUBtrallPl'II
GeYlnr~lDeO melden dat be\ dretgem.ot 010 de
munen le 'l.doeo IIpnngeD .lIeeo Kl'brDlkt werd
om de boraen weg tl' hooien maar dat er geea
plao beatond OlD lollt te doen

De troepeD "DO thlnl blDnen 16 mul YIn
J ob&naeeborg

LORD ROBERTS NABIJ JOHANNES
BURG

GEftMiSTON BE~T

REPL BLIK&llH S Br;O[~ NEN TE
Sc BIE fEN-Newcastle :l8 Mei - (Reutn ) - De .uaod

"ourde bedeD bet groote !ranon op PokwaDI In
de rlcbllDg Demgoela heuvel Eeu bom barstte
ho06 tn ~ Inebt Oeen acbade "erd ged .. n
H. t bleeli dat net qen leA dnlms kIIn0Df."as en
n et het elf dUllIll kanon dat tle~ 91en "I'r
"eblet en waarove.r de repobt.keluen zoo graag
bluffen Wil llnen geen aDtwoord

Len klompJJ va~ UO gevangenenen wordt
gtl.eKd op weg bl~tbeen to! ,un meeit \ ru
stater' -r;E~ ARTIl\LEBIE OEVECHT

Mouot Pro~pect Il:! Mtl -(Reuter )-O'8Ie
rllD avoDd ,oDden de republlkelDeD bommen In
cie rlcbtlng nc onzl! poeilie op UlDqoell, wel
ke boo~er 18 dan Pdk"anl helt~nde de ... Iaat
ste dol bIoaam 1'&n PuffiDIl Billy gekregen
Du bommeD vielen nlbn bet IDfantenekamp

De rapubhlteJoen b"bbeD g.maakt wa' blUk
bur een oDo.er"lntieluke guchllhmuu{ IS, op
bet IUldellJke dool ....n Pok waDI dele Il! omtr.nt
10 .oet dil,
GedureDde dlln n.ebt brllcil~n wg de 47

lraaoaneD ID IlItmuotend. potIltll!D en noeg
dezen morgen maakten El) yoor bet cent ker:nls
met d, .rtJilert. 'ID deo "lpnd Van elf nor
ID dCII mnrlWn "erden ce!! aantal bommen
achter elk onder g.~nden nur PokWIDl eD
eeD ge "erd.ln met JQIstb'ld om de bonlwerJ!!g
gepl&lltat DOl repubbk~lnen ant"oordden na
e~r Igen tud en .teiden .Icb te ... eden met het
scbieten n&ar de L~UlDgen "an Umqaelol waar
'U geeu de minste "hade "eroor,¥clen Een
born ...el oeD pur t.teden .an de IIgn .. lge veri
WIJ "Ierpen ook bqmroell op LalDg~Delr waar
m.n dt!n f I~nd u groote getale zicb E&gbe ...c
gen Oe voorpoMteo _p deD rtlCbtertiaak oDder
kaDt Pok "&01 rukl.n slaag. eo scbolen een
aantal la~eD doch LIJIJ ontvlogen slechte een
oo~e!'egeld vuur ID ~ut",oord Op den haker
flink waren de repuLhkeln'D ook beZig met te
scbleten op onze vobrposteD eo ID de achter
mlddaj zag men .&<1beatg om een kanon ID

po'ltle te krIJgen tet feebter 'Jlde van Botha s
pu DJ twaalf po'nllers heteu bonDe .ffult
&teil. I unkea ten clode een grootere boogte
te ku lIert bereiken eli Dadat eeDlg. bommen ~
kort 'Ieleo k"am Ilr een JUISt tuucbeo den
vlland terecht waardoor..U "erphcbt ...area op
te houden met hnuDe poglngeD

GE~ ERNSTIGE TEGf NSrAND

Het volgende telegram yan lord Roberta do
den boogen OOmmLIJIIlrlll. a&II de pers yerlltrekt
foor pobbcatle -
Germlltoo, 29 Mei -Wil kwamen heden na

IIliddar b.... ..,. lODder _tigen w:eeaMmd te
oaderYlnden Geen oD,eYlIlen yoor ZOOyer Ik
..... t onder d. boofdmacl.~, en Dlel y"le Daar
Ik boo" onder fie canlerle ea bered_ InUD
teno.

De YlJlod verwacbtte OOI niet yoor morgen,
en b.d daarom nle\ al "un rollend materiaal
verwjjd .. d, .at leer g.lllkki( voor 0011 III
WDbehoefte bebben IWI locomotIeven en epoor
weg"~ena, d .. r ...u ooce yoorraai eeD dnlzend
mUien nr per .poor moeten brengen

Wu h.bben be .. t ,an de JunotIe welke J~
baonuborg ..erbiadt met Naltal Pretorta en
K,Jerk!dorp fer spoor .... g

Mea Hgt dat JohaaneBbUfll ral lig I' en geeo
munen IUD naar Ik meen, beachadtgd

Ik aal deo kommaDdaat In den morgea t.:ten
roepeo en IDw.n naar Ik "erwacht er geen
tegenstand zal ,un, bea Ik YIn plan de stad met
.1 d. troepen biaJ:c'I te rukkfm 010 twaalf Dur
smlddlg.
(Germll!fn 18 ongeveer 7 mill van Park

slatIOn JoQaan .. burg,.n 40 mul Yan Pretorl4 )

\r Jl I r R I ~ I)~ K UI I R
K )jPH~1'oiDL-.:1

r•
\Ie, - (ReutH) -Up

OVERGEOE VENEN EN GE VANGENEN
Huera, 29 Jtlel.-(Reuter )-De r.pobhkOlD

acbe getlDP.D.n d.. Ilch bebben OYeJ'IIIpYeD
te Ladybrand en Thaba Nob u eJ) weder de
wapeuen bolbben Op,reD"1D8lI lijn Dllar Bloem
fontelU ,ellonden 'Om "oor een krUphof terecht
te .taan.

De boeren gnen oude 'feweren op eD hoodea
bunne Maua~D! leruJ Zu wordeD derbalye ,e-
arreateerd

Smllh yan I,.aJybran I die al de Bmacbe 10
WODcn aaar Krooastai bracht, II gearrelteud

A'DELAIDE

OENERA-AL RU~DLES KOLOSNE

YEOMANRY IN EE~ WARM HOEKJE
8enek~1 :l7 M.I - (Reuter) - GeIleraai

RundiII met de l7de brigade hl tb.D. gekam
peerd "'rt buet .t.erke posluee de lode hrliade
IS een lof twee mUleu tea acbteren Il:1010pJ"
'l'&nd~n "uand clJn nog In de bunrt! DP een af
ltand ~In 4 of 6 mlJlMt:-

Op ilen terDit.ocbt ntar bet kalllp kwam een
patroQlUe un de IIantl Yeomaary II" aaD bet
yerkeODeo Wil In een nu warm b04lkJe WIJ
"erlo~n éen man gedood en drie ge'lfond I:r
lun eup .. ntal nluwe ontkomloj.n eli dippen
daden.. ui melden Kapitein JoholLo~e kreeg
een léol8l~bra.. Iangs ~uo i0rd.1 ~geaDt
maJoor Foolke I paard werd onder heli) ,uobo

D~ r;~GELSCIlE PO~ITIE IN NATAL teD en b I werd ap seer dappere wo,e gerei" Pretona 28 Mei -'-(Reuter l-"-Zeecust werd
M u t I'rO"I) ct til Mei -, Reuter )-WU door IOldaat ADdrew. dl. terug gl~ eo liln d d d Ilt_ L-h L -t A

\ ont .. delden kamer.al glDD halen V.lt drie of own morgeu oor e .r.ng ..lbC en """'"' ,-uhebben aao alle Irantelt een sterke po.tlle """!"en groote mllcb! trekt op Llcbtenburg aap
loeD lord Duodonald de repubhkelDeD naar vl.r .Qderen werden de paarden doodfll8Cboten &>n offiCieel oorlogs-buUetm meldt Wit dE'

I a ngonek teruadrc·'i yond hl) een yrlJ IterL• MaJ~or Dalbralc en vI.r maD van bet Mld E I h d \T lri
• a diesex regiment werdeo Vrudag gedoo.f1 en gUite nge NC en e BA "l .. r overgegaan zIJn I>jmtcht la beZit yanl't aJllbabeuvel Umd"ela b. .., Zawrdatl

ecbter geeft ODSeeo YGordeehge IttlJlDg ren 'fra"en me, milltilre eer G 1 Le b--' __L bt t
Met alle ~,wollden g.. t bet goed Een II1II eneraa mm!'r OKI t>t'1~..,..erp gevec f':\laIek ng ) ~Iel -(Reuter )-0"1"11 mor - KhpnVl~r VIJf burgers wE'r-'-- .." ••• g~

, r 1.1 regubll elD8u lun ge"aDgen lleaom8n of ueu _~-gen vertrok oen werkpartl vanb~t'porwg I~:'>I IRJKI \YA'ljIE VAN GENERAAL ~evl'n &tch oper maar w.. ncbUDlukzalhet wond NI twee gevangen geuomen De bur
dct3.cbement zu dwaarl. ondor bevel VIU hl I nL'~LER $ boofdltommando tot .taan kom.n la d. boort vochten op de vlakte lIet aantal Engel
kin More en z 'nu hud aan het ,..erk til R.> bl b btidrOt'g omtrent Vlll dUJ.Z(\lJd
de Illn u der chtwg te herMIelie 1 D \DE:'>I ZULLEN BETER SPREKEN y"n,-r_t e em __ ,.,-v.,,_u

I1et I~ merkwaard ~ dat ntetle"en.ta8lde DAN WOOnDEN I MASERU VeRRA:\.LTJES VAN HET EES bAG VA."'I' VEROOTMOEDIGISU
de belegenng van zeven munden de menschen :'>Iewca~tle 29 Mei +<Reuler )-De generaal 0" D 0 _

!II f k h f duE EHALTE EE~\ OE"ECHT TE KLlPRIVIERvao a e 'ng n et van plan lJln t.c..r "ten tot ee t e volgende proltilamalJe Dit jJen.ard 19d - Maseru,:l8 MOl -(Reuter )-E ..n patrou lie .'l.
dat ly den vre le n d" buurt hcbL Ir ro e I De tro('pl'ln van konioglD Vlctona trel.ken DU _
E d k d d I I Ii "I' '10 L\dybrend ~Iog Uit n&ar de boeren"onlog Ie an ere par I "er mlnre • I le. aan oor e ran.vas ar. maJeltelt voert ,een ran kOiDmaudaD~ Crowth.r eo bU bet d®rZlOe Loure~o Mart)ues, 29 Mei -'-(Reuter )-Eeu
d~ waterwerk-n ten eind .. die w I, urd Kr 19 met lDduVidueelJII personADI maaf la JUIst bevel 'Wt door den n'--ldent ultg-aardl~d

,.. ken der ...onlD, werden een a&IItal belaJ1""';lke ,,~~,te I reng'e~ U.eral 'IJn Je In\\ alle" I t il om verlaogend om bun zOO"eelmoie uk de g;ru"e doknmenten gevo~deD In verbáod met po.,1~:.n op den 7ste.n dezer, proklameereode d&t ..
d., gateu toe te melselen dIe Il Lu "bu zpn len van den ool1log W hllllparen De tWill 'lile om de Ba~oto. oyer te halen ,Icb bO d:' V....U twee vo~ende dageu UI. het geheeie laad moe-
z J1 gelll9akt lo r de bOIIJ'Ocn (' I e n I)'ar I::ngelanci heeft IS met de re"",nn" en niet md ten wOrOen "-'erd _t_ • ......:..Ie bld;1.-en en

~ •• ,taters "a le Ilul~n tegen de En-laeheD De... "'_...... --r-- ""'".. ekeo zal nlem,nd OOit dnolIJen d. Hafekl;;: I et yolk der Trans" .. 1 mltl dit nentraal bluft dokomeli"ten wann In een .loop t~-naaia De dagen vab verootmoediging, ter erK8IlJlmg vau
00 t een "e S ,rilLe ,,Ju J \.g Ueen PO"Ill" zal geduo wordea 010 "'eI"lOlaeDI_,I .- zonden ter L_....;~_ .. _n D~_'I.J.;n_

.. " ~ y patrouIlle nam al bet fee "an Urowlher en Dam .,., •• ~ ._ v__ ............ eoo InboorJ O!llm vertellen Jat g n raai 'nu de nab) ds manchllol8 wooen te beboud-.J -aD de on..n.--Leliit.\._d dDr D -pu
" beZIt "aQ de plut. en ook nn die yaQ Veldkor ""U , -_ ,....~. ~ nema .lln kommacdo heeft verillen t 'a"r 'IJne r;lke mogeluke be!lch~rmIDg zal buo 'ln)rden bliek

plaal. g ng waar b na lUU nc lerlaag op gegeven 'D 1&00het noodig be"onden wordt :::nd~·Q ZUI, d .. r zO nog afweng EUn op kom Gl8tel'$ lood een geveclJt PLU.t... te Van
Oonderda, lon\ier h%d aankwam m:llr 111 t ean lel8 van bun elgpndom te nemell ... 1 daar"oor "IJka Rhbt jf'"' ijl t d

' Twee I1pubhkelo~che govan~enen yertrok ..." 'VI ...en m en en l!lQ1 en vankart~t ..kogcl tn Z Jn voet lIel laa T r v:tn den betaall .. orden maar &an den andereo bnt lt Job.nn~:1 t te 1I'..--t--bd R' ken heden yan bl.r na" Lld.b .."n1 onder ~ s me eea groo .._.,...., ..v lan to 0 ,~rond .. verdor In d I rans aal moeten 'lI die toegelaten worden llDp d. 8ICOrie J macht, e oorkwam van de Klipn'VIer De
teruggetrokken maracbhDJe te blg.en' Woloen bunne on&IIJlg amb-t---I. h t 1._ IdO d h dEr heef ....... n "evecht phall ... yondell ill ..uuu;" II nu op e 8_,eOZ) r.ge per.onen diU met gewlil gedwon el reepekteeren en be.areD en de InWODen ? ",vv .. ..

gen werd 0 om biJ de rel'~olJ~fl ,h k()m "an eenl;!e plaals lulletf yerlnt"oordeluk ge Floltabnrg, slecb" eene ICbermuteellng op za OOOE" OND~R STIL
maadu 8 d'eost to nemel komen 01 I da~ell)k8 b )Dden wordeo Eoowel penooofjjk als ID eigen terdag toeo ~eo ~r onzen hobt ge ...ond werd
o de stad om Zich bU den mag,straat aant"lle d,m als er lIChade wahlt &.oegebracbt .. n den F..EN RAADSELACHTIO TELEXIRAll
",n Z I zegge 1 d~t d., ·fpllblJ~eln!ICb. kom 8poorng of dj tel"gr~ of geweld wordt aan 0& V ANOENE ~EPUBLIK:EINEN EN
rnando 8 ab3{)luut~gedemoral eeerd zIJn Een I{edun aan ceDlg hd 'all de Bntache troepeD In VEROVERDE WAGENS
aantal luoDer z Jn bugeeng Zleh 0' ertelleven de buurt van bUL le wO~loieu MaBerU, 2:1 Met.--(Renler )-Twaalf wa,eDs
ler,.. Jl anderen "elgertn om laoger te feeh en __ Pan 00110 troepea geaomen bO de ModderriVier
Er b ,taal ook heel w.t oneenIgheIl tU'llCben BU 1.1 ERS ntwEOI.:'tlGEN e-- w~rden ilIteren op eeD pla.ta gevondeo yer
dd &:Invoerders _ ~ borgen iaftcben boomen tb bel dlltrikt Ltdy

L'nensmld leien begIDoen de stad binnen te L \ IT LETO.:'tl N !AR VRIJ HEID braDd Een wapnyncht .MaUlilli en kilten
kornel I!n Je p J"en dalen Drank bluft DO~ :'>Ie"aasLle 30 Mei """'{Ren ter) -Het ...ordt :lmmonilla ZJIIl ook geyonden Drie hoaderd

ttett~nd boo'leo P"Ji eo gisteren zag Ik olholeel aaDgekoDdl~d dat daar een lager door stuks Vee eo 70 punkn ZUDook genomea
e lel bran:Jew JO 'I'erkoopen voor £2 I) den 'lJsnd ge"ormd 18 te ROEeuberg da~ OOlle Acbt en leYeollf der YOOnl&ammte boeren van

een d,e weg kan komen gaat zUld.aart. recbLer acbte~boede laetti. Y8l. dOlreneraal een bet district Ladybrand ~lJn ,::e'l'anlP'nen In de
nllar DIemand wordt toe~elaten noord "aarts m~cbt oDder gcnernl OudIard bevol~n beef, !!Cboolkarner De nieuwe Icboolumer wordt
naar Bu1Qw8\0 te gun of blerbeeD te komeo naar t; trecbt te trekken door Woolldnit en all bOBpltaal gebrolkt
daar wlJ no~ ge!:Jrek aan meel bebben Wu eerl aDdere macLt oDder ,eneraal LyttJetoa GIBtareD nam men de kar eó paarden Ylll den
oadenloden groote moelelIJkbeid ID bet belet nllar pPoroo rg door loebaogednit broed.r "aD ex prelIIdent Steyn
ten der klt!urhngen vin te pluader.n en le Op d(o 27.1ten l'tfel trok de v!land terug Dd republil"nnen Iun nog' In lager 10 het
rooven op de plsatsen der AfnkaanderJ! "I' de tan Dooroherg en ti en gaf zlc:b o'"r dlatnkt Fickabufll maar sUo begeeng zlcb o".r
grenzen did verlaten za. aan geDeraal H Generaal Lyttl..too te gnen ond.r lord Roberts proklamatie Oe

:'ii u dat "I In slaat • 1 I heen eo W6'l1 le rukt naar Vrubeld op neraal Bnibant hteft oDvoor"aardeluke over
~aa bren ~t tcOere aaokoruehn~ 0 ea"e verba Men scbat de macb YID"<Ioln"uand ID bet gape gtlellobt en Jlt welieren le
I"n 'an Ja~e wreedbeid un deo kal t v~n den iroot Ivan gfloeraal C te LlIDg.Dek tlllaCben
' ltnd wge over kleurl ogAn Gdl.leurde depechc Heu douend en mau
I o;>er~ werJen In koeleD bloede vermoord AI. VI)Ulg rebellen de declaraue 'Ioor
ee 'i(e tr Jep ""-tio"en de gd~!(en"~ld krrHt deu magta&raat g.tee lDilultende dne
lullen Z I vree8el[ k "raak rrtmeo krUgsg.p.ngeoeo De zullen (08¥ela

ten worden Daar b plaatseo terua te
keereu "

DE E]liOELSCHE.Jii TE ZRERI ST

GESERAAL LEM \IER HEEFT EE'" A\\ Ul~
OE\ECHT ~

}I U EKI:'>IG ~ 1 OhT A:'>I() SA
0:'>1 rz~ I

, ve le len Za ,rJ 'K an bier
z c kc eo ge woud.e Urtt be

I~ ook lD"t cen groot
g wun je~ rau Durb ID rertrok

\., "Il rr" JX>U I.'ut
Koloniale zijde.
(E\\tJ~DI::'>I Ir; \LIWU

Pp 1.11 Hl :'>lo rd 2>l \[ (Reuier ) -( h urg JO
I ""keil l \1 11 k wam hed~n h er aan
t but l V" ten 0 Il e'en n mao

n "~gen" <al \(.r~ ug Lld ruee.tcn
rd r Jar I t .a,te I ~pltaal

Pretoria 29 lIel - (Reut .. r ) - Een Johan,t
nesbu~ 'peciale correspoDdeDt telegrafet'ro.,
gisteren ~vond d&t de lltad ID d.. grootste o~
ge1rondenh~,.d WIUJ ~edurende deu dag v.;;:.
oorzaalrt door rapport~n dat de EngeL'iChffll
dicht bIJ de burgen waren bUJtt'n de "tad"
maar 1ro~rlijke rrtilte heersobt

Het Natalsohe Parlement,

H I!)st ~ In de 'on\re pallgraa
'Ok te "Illien bid ti .tJlI,lrl r

!;ct \\ ",,[ SI'IO I luar !et llJJ>or lj
i

l[1 \RIJBlRfT
\ r hurg 2~ 'I I -(B·uLer )-A.lle, 18 bier

.ttl Leven.mlldelen zlJa nog erg IIChaaf"llCh
I' r ontzettend Vl'el v.rkeer op den spoorweg
die langumerband noordw&lrlJl wordt bersteld

Geruchtêo habben 0,>5 beretkt dat de r"pu
bhleluen van p an , In om PhokwaOJ wejer te
beM:tlen mnr men becbt Diet ... 1 Ifewwht
daarun Olie J ~en die g18~ren jl'l'oDd bier t.e
paard tlBnkwllmpn lOud .. r ~en permIt werd.m
gearrCéteerd en zun I [ n mor~. naar Klmbe ....
I~y teruggezondolll

~ !lrl Il I I I a~ r I~ n I

f. .. Il.
l~lI 8 1

65 0 6
G li 0

21 0 I)

.£ I rJ-...a:> 11 1
D DE V! LLIERS

Tbnauner

30 ""', litOO ._ __

F...... r ,rij.......
..,. , 1'lil••.

.£ • d
24016 II 6

Visa
11 16 6

£240lS 6 0
Fonda toor ge".II«enlln eD" 1 li~5 11 7--.£34663 17 7

D 0& \ILLIF RS
1b_oner

do

<lo

do

do

do

do

do

dv

do

do

du

do

do

do.

do,

do

do

do

da

dq.

50 Mei lOO?

dell beer Jan 1'hflroQ ..oor P F
Tb,ron
deo heer .J D Wlat.jjl yoor C
J Il Wentzel "
den beer H C Mara.. 'oor J E
Mataia
deD beer D P HOII~ yoor H
W J.ock
deo beer D S :Malan fOOr P J
~mlt

do foor JJ
SmIt >
den ~r J vaD Sclialctfvk "oor
T p.,an Graan

dl}
P W Y&lI Oraan

do
P \V vao der ?der Wil

do
T P'd. BruID

do
C J J 'Ian der )ferwe
deo he.r D l- Mallll yoor Il Al
Botlaa
...elC!l8rw C A Neethhii, "oor
W I A StraDI! ,1
den heer S Faune voQr MJ
Faune :]11

deo betr W l'tIorkel ~ 80
mer.·t !.lorkei • ':·1
den beer 0 Poppe "oor 8trao ..
code Wltt H.amer
den hMr J 0 Beo~dell "'oor C
A O.nll
den Jaeer 0 J DI rbollt voor
DaDlel J du Toll

, df'n heer J OoetbnueeD yoor
DanIel J Scbee~rs
deD beer H ... 0 dl'r SChUif voor
A Japkowltz

, deo beet S J van der Spil)' YOO~
Melt "'aD der ~PU}

, d.a &eer C v.n der VjjY6t yoor
WH Grahlt
den beeT J G 8te,a ..oor WP
Both. A

den beef P J Olmcr Yoof' C H
Paulsfn
den b~er L C yan DIggelen
voor Fred van Dijk Mathey
me,afre." H F Morkel yoor
W T )lllrkel
me]u1f Ahnll .oor F{ed '"ju.,
adJuda, t
meJujf Hl'yDlk 'oor Gf'rrlt
HeyDlIt
den liter J \\ S<:habort toor
CornelI. Scba bUIt
dfn beerL Engels voorJ Smith
adJ Ddan t
mejlIjf )! C KI.,D yoor E L:~ral~

lIIiin b°.,r ::'tO S (oeb~ "oor J
M llatllDgh
d,en heer 0 f JODbert yoor 0
P Joubert
den htW' Af J Pretonoa Yoor
o J Oll'll'r P ,\zOOD
den htcr (.. J D.lport "oor G
J RO!t~ol1!w
den beet Nole V0&100voor W
N De, .. 1
deo be or W J pan dell Berg
voor CT 0 J Scbolt&
deo heer lf F Dreyer "oor JaD
C Ge~er
den Leer H G Kel ... r voor W
J Bothl
do do "otr Cornehl Botha
do do "oor H.n, Botha
do do "01)r J ID Botha
deo beer P C c8etaee "oor C
P Venter
den beer ~ J Bnok "oor H L
y d Weathllyl!en

De Y0l¥eade lIU_.D &fin door mu ov.rhaa
dl",d aaD parLicuhere ge'fIJlpDtD -
Ve ds ft C de Wet aan J A tan

Nlekttrl .£2 16 6
Van den beer CJ Vermaak "0 S C

Fern.ira,
B J G de Lab.t aaD
Jlcs. A du Pieu18
F P Coet&er .au 8 Il
do Pleu..
F P Coetzer aan E H
Grobbe~ar
F D du lrOlt aaD C R
de W,40t
P J l5"aLf'poel aan H
J nil ZlIl
P Badenhorat un A J
Ellee,
dr B 0 KeUrer .. n J
E Betr)'
F Bareael &aD JJ de
Vdhera '
A OowlllOn a&II J C
Llmprecbt
W J s.a)'man .. n H
J Venh>r 5 0 (I

dl W ii &ahoi! aaD
JJ &aho1f
dl. W H &ahoI! .. n
JP y.aa 8ehaJkwUk,
S P Rademe)'er aan S
C Ferren,
S POIItma aan Jan A
Venter,
S POitma aan I Il
Qert.r.en
M N de Villi.n Ilo B
F Rbeeder,
d. 0 D Dam aiD M A
Jaeo~ a 10 0
P 8 CroiIll.out aan B
J de ;Klerk,
G de Labat &IJl dr G
de I4b.t,

G yan F.fd.D un J A vanVan IOerr
~d.n,

Van den heêr J S IT FODne .. n T E
Smitb,

Van men D P van HUylteen IIn P
J HU"aD,

Van den beer 0 .Radrmeyel aan Den
"ID der Walt,
P B SUymao IIn J P
LIDdfque,
G A Cray ...agen &In
C Ela
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