
Op Maandag, den laden J=q.nit 1900,
B•• lnn... '" te bali 11 uur pr.a"~ . f

: ,>. ~" l- :

VASTGOED. - Het: eig-endoJa thans geoooup.ro qoor den
t'<':L:~tar Pu bestaande uit u stukken gronds verdoold in 30 perceelen
II~i:lj'\'lll het Woenerf een gedeelte uitmaakt, zijnde gedeeJhn van de
;, ja> 0 lJTE ~ lIO !{:)'r en OLIJFBOOM, in de onmidde;Uijke nabijheid
"Il \[olen en Plein Straten, aangenaam gelegen lB.ngs de lleHing van den
P,iai i-clieu ijerg; de gebouwen bestaan uit een ruim Woonhuis en :Wijn-
kL,;J,'I', :-It d, euz , de grondea die zeer Vruchtbaar zijn bevatt~n Wijn-
!!;lan" 1\, Vruobte boorden.en Tuinen met overvloed loopend 1fater uit
l.. l:""c'I'voil' in de nabij h ':\id. Dit eigendom zal op ve\,zoJ.k eerst af-
Llilllcl'ilJk ill rerceeleu en daarna in het geheel word$ opgeveild en
,I'r~"cht; 't plan li;.;t te!' iazag" bij de ondergeteekenden,'

L,OSGOED. -Dd gewone verscheidenheid Vaatwerk, Kelder-
:,r':edschap, Hrandewijnskvte], .Boerde-ijgereedschep, ens., enz .

•T. A. l'EROLD,
J. 1. DE VILLIE RS, A. ~. Zn. Sees.,

Executeuren D"tief.

Faure, Van Eyk & 00., Afslagers .
• DE PAARLSCHE EXECUTEURSKA1rIER, BEPERKT.

D~ PAARLS<?HE EX~~--~~~~~~~~
PUBLIEKE"

.
"

DB~ TIBBLB6' YI-C:OCO, I ~OJIIC,' bU-,',
bul' all lea lloe&lOlldCDY,~_
middel In de '10"- U~ ptJMil',
DeelJ,bei lt nof lat, lt tll!ltll_i"

I, .,
YClV1' aU~ die ,wen.KJJellhtt'
gewoel ~ eie .V;~WaD ,~
Inu le i • __ ,t...... '
met ""o~ bath! la _
......... _;wol·....,,:

PUBLIEKE VERKQOPING'
VAN EEN

Kostbaar Erf, Aandeelen, enz.,
",iN I)E ~~~_'~.

.Jatr-
,

,

, , ,

PUBljlEKE VERKOOP

-------- ..

TE

ALFBBD'·'
;':U Boedel van wijlen den WeIE(]' heer JOZUA }:l'SANCOIS PETRUS PEROLP

OP

WO~NSDAG, 20 JUNI, 1900,
ln d'én BoedaJ' van wijlen JOBA.BNES~TIP~U8'

TE, 10 URE V.V.

r.I~,""'~. :17 JULI;,
" •• I~II... ,.•.

1230 IJfachfi~ Merino u.~U"LI!I
G4,t', Ooien goed
8Uichter. '

875 .M+~ino Ooien I( "

875 ,j'.' l4Lmm'Is ran
m#a.nde~ oud I '

20 Merino 'QalJlQn ~~di'ete~l<1
100 Gi'Pote e11 Vette
486P~~ohtiriG~ H,IokJr.:let)
40 BC!)~OOl~
50 Bók.Laulmers
1V~s i
2 Vittte Slacht Ossen
2 Koeien! t '
2 Kalven. i ,

Het iS onooQdig te 1..ogge~bo~en.
, zijn ~pekvet ell in

goede ' I i
6 Muil Ezels, ~ ~

in dit distI1q,t ikan
, I

; I

,

LBVDDB HAVI.

l"...~~tij~ c: Blauw-vale Ezels,
1riXIWL, conditie, en

TE 11 l"RE 'ti }JORGENS PRECIES,

'1T!,l, ::; de ondergeteekenden in betrekking~ als Executeuren Datief
LJ publiek doen verkoepen :

V ASTGOED.-Uet gc:lwezene WOON ERF van den over-
.edene thans bewoond door den heer Isaac van Niekerk, gedeelten van
Berhjn, centraal en aangenaam gelegen aan de Main Straat, tussehen de
),[agb[ ra ats Kantoren. en de Markt, bebouwd met een. suffisant aange-
aaarn en ruim Woonhuis van alle gemakken voorsien, en eene der
mkit,~iIjkste residenties uitmakende. .

.AANDEELEN.
:', Paarlsone Fxecuteurskamer, Beperkt.
~", Afrjean Bank ing Corporation, Beperkt.
-_:',Koloniale Brandewijn Maatschappij, .B&perkt.
" Sporting Grounds " "

J. A.. PEROLD,
J. L DE VILLIERS, A.P., Zn., Seos.,

Executeuren Datief.

F.\ u HE, \'AN EY!( & t.o., Afslagers.
(li' bovenstaande verkooping zullen .• nede worden verkocht de

[·:hl.l21l:ue Schuldpn in 'tien Insolvent.eD Boedel van W. A. J. VAN DER

,,",.1;'\ - "in Wimruersbook, on bedragende £.175 3s. Bd.
l . Spiritus Maatschappij .Aandealen.

'.E Ondergeteekende behoorlijk gelast door de Executeurs Testamen-
tair zal pel' publieke veiling verkoopen .

,'p VHJJDAG. den '2~ten JU'NI, ,1900;

PAARDEN en MUILEN",

•.Het volgende Onroerend en Roerend (.Wed :
.. !.' I. I

~Zekere perceelen grond gelegen te Prins Alfred Hamlet,! zijnde Nos
12 tip 17 en hal ve aa~deel~n in de, no's 13 en 16 van plan no. 1 metende
tesajnen ,1 morgen 300 VIerkante roeden, met het aangrenzende stuk
lan~ zijnde het o-verblijvende stuk van gedeelte van de ' plaats Wagen-
hoo,srivier metende voor dat ovt'rblijve_nde \tuk o~vee~. 5 of ()
mort en. . De bovengenoemde grond 18 beplant lJlet , mtgdtoQhte
vruqjbtboomen en ongeveer 30,000 wijn.tokken; •allen ~n vollen dracht,
en ite gelJ)ouwen bedtaan uit een groot WoonhUl:5, kelder, stalleu en
bui~ngebouw?n. In verband met den-kelder zijn: er ook twee groote
ceminten I-,utten (Dopgaten). .
~ II~ , .
~Zek~re drie perceolen grond gelegen als bovengenoemd r;ij.nde Nos.

13, ~ó ed; 17 va~ Plan No. IL met een Woonhllis ~a.aro~ en beplant met
ODg~ll '7,000 Jonge beomen. : '

~ III.: .
1lZekere drie perceelen grond ~elegen als bovengenoemd, zijnde Nos,

12,t f,4 en 16. van Plan No. II. '
I : IV•
.~tzeker stuk grond gelegen als bovengenoemd, beplant met ongeveer

1,00i jonge blauwgom boomen, zijn~e een gedeelte van het Pl~,;
Wagen booms Ri viel'. -: ,

i.1 Paa~ Karpaarden, 4< 'jaat' ou~· ~ -. !
;~ Koeien in melk. ~
;8 Vaarzen, 2 en 3 jaar oud. \ \'
)8 Varkens.
';6.Schapen.
:l L~el1-teVeerwagen.
,:.1 Afslaan Kapkar. " , ,
jl Openkar, 1do. met Disselboomen.
)7 Tiekhouten KuiP'balies (6 loggers)~ "
~ B~dewijn Ketel,! 1 Zeep vat.
~ggArs, Halfamen" Trechters, Emmers, enz ..
floepo, ~en, Tuigen, Zwingels, ens, ..

V,'. ~rnd,d,en I(0~2 mu., dd,en Gat, . st, \ par.i,j K~',.,f,ElD Daks,troo.JIwsraQd, enz., e enz. ; , .' .

", .: A. ';RGMANN~ Afslager.
8 Jtiui, 1900.

ttellSCU;ltkte, Kat"en Rij Paarden._1~U.pa ras die: op kalven

~ AfITENTIE! S.V.P.

tuigen, bijna

tuigen
~JII~~iIICUfit:r tuigen

.......ft,.. ..... en ~ttings,
Snij Machi~e,

voor RanSome's

De heeren GEBROEDERS HALL,
De welbekende Invoerders van Missouri Paarden en
}lullen, vragen de vrijheid hun talrijke klanten mee t~
deelen, dat zij zoo' even .ontvangen ,hebben per~ 8.8.
'Bandaend '1 een scheepslading van nun beroemde DIeren,
dlC nu op de Markt zijn en kunnen gezien worden in
hun '

Stallen, 74~ Lange Muikt Straat.
ETERE WAARDE ON ,[LIJK.. I

, EJ.;IJ'KE WAARDE :ONWA.A&S.CHfJ.NhtJK:: i
ruZE, SNIT EN AFW£RKJNO 'ON;OViEHTROFEEN •.

, '- : ' ... ! ! ~ .
, " ,_- i"_~: ,';. _ 'Lr! '

Iflllf'fll)ilEK, iATERPROBR8BKI'IP~Rlt sC:iphB(' IOo.~git'Ro:z.
A(O<llisle As!Ortiment' van ReareD, ~Ongel1li'~ 81:1J~As Eer.~ltl .. ~
eae:",!4i)On 'foor W:~rdracht j F~nell"n 'l,'akktD~ H~ ~Ollloe,"~

ToT EEN' BEZOEK i .'.' ,

, m, ''//~t',"~'l-.,'~'... "'1.J.;•••·"t,bo'.", U:,;\'
1 .] •

\ \' ~G ENS de buitengewone stijgiog in prijs van "GERIMPELD
, ' GALVANISCH IJZEl{, Ir is het ons tot groot gen09gen ODzf
k,larHc'!l te berichten da~ wij eone bezending ".oNGERIMPELD (gladde)
',AL\, A~ISCH lJZ ER" hebben ontvangen van 6, 7, 3~ 9 en 10 voete.
.<ing, ti lt) wi j te koop aanbiedeu tegen de laag<l prijs van ~

J. H. SMIT.
, tkr Spuy Immeluian. !t Co,

, Afslager.

4:d..

& ,COIPAGNIH,
" ..;MOLL

r)1J .(:"Ict.e .111voel~deI·S,
MARKT -'PLEIN. PAARL~

, ~



JIL
Belangrijke Verkooping

VAN

Hour nll fere iste Klasse VIepla~ts,
---.-

r'·'. E BEEIL il, c.. THEIlAJN van
l. .: Kruiifontein, besloten h-b-
bende om de boerderij optegeven en
op het. dorp te komen wo~en, he~'ft
den onderzeteokr-nde met instruetees
begunstigd om por publieke veilit g
te verkoepen

TE <if'

Kr~idfo.ntel.n,
. OP

Woensdag, 2q Juli, e.k.
ox 9 URIr '13 'laRGENs.

131)
~O

) 90
f" 1 ï
620

Merino Ooien I i!l l\l~gll"tli:"
lummen)

Mcriuo Jonge Ooien
" Ooien rnef la Ill111CJ"S

Hamels
Hammen

Ad~orll Bokooien ,(ill Á.ugu~tus
te lummen)
.. Kapaters
" Speen Bokjes
" Bokrammen

Afrikaander Ooien
,\ Hammen

5U Aanteel Beesten
H Jon,gH Trek Ossen
1 Friesche Bid

130
Uo
lu

120
2

.~ Hij Paarden .
;JC\ Merru-s; sounnigen met veulen-
1 \ lpréclttt· ingevoerde Ht'ng"t
!\. B.-Bnveu;;taulJd \' ee is ill

goede condit ip en heeft geenl' aan
l),;vdi!,g t.oodig, daar het bekend li'

de Heer ï'Uf:R 'N go!d stock ;'ar,·
houdt.

IT. BPE!{['!<:liI.1IiEllf:F:D:>WHAPI't:,s) E\I ..,

2 Rok W,lg,ins, 1 Schorscho Kar
op VI eren, lOpen Buggy, 1 Eerste
klas Tvnt Ka,' (nieuw). 3 Dubb--l«
Voor Ploegen, I Eg, I ~pan
Tnigr-n, 1 ::-ipan Zwil'g.·18, 2 HpafJ-
nen J lik keu, 2 Zadel". 1 S:ijpstt e o,
Krui wagr n», . Graven, Riemen,
Stroppen," p' c. ell'.

JIL HCI"IL\\D V\X ALLE "OOIlT!::\'

Tafels, Stoelen, Kasfen, Kiste Il.

LtJekanten, 1 Monitor Stove, Keil-
kenge:('('(ischa;> en eene boeveelh-id
andere goe.leren te veel oru te
melden.

VP.RDER:

Zal dl' H 11\1l' \'a'l Jt:l Woonplaats
van den !.:lEI'li. D. C. 'l'HF.IW\',
hIHï[,rO\Tt:I\, met ,1.)0 volgroeide
Struisvog el», opgev.iild worsen voor
een termijn van 5 jaren.

KRlïl'Hl,'iTU~ is groot 8,560 mor-
gen en bijna geheel omheind ml t
twee afzonderlijke oerste klas kam-
pen, die gemak kehjk :)00 vogt'):;
kunnen drazen -,

Op de plauts zijn ;) dammen met
2 putt-t'n dil' In :de grootste droogte
standhouder.d water hebben. Ver-
dr-re aanf>thl,lillg zou overtollig zijn,
daar K!{tïl'V<'\'II:I\, hekend :-:taat
ab een van de best» pla tsen in dit
Di,-;tnkt.

Er zijn ouk laLden tour omtreTlt
J 2 illud<!t-n Zaad. KrllidfulJtein is
omtrent 41 uren van hier op den
weg Laar Nelspoort.

rajcd lUl.l : (,' r..1.'lÏlJFU.\ T/:'/.\',
wOL.\SfJ./I" :!.j .1U,/,,../..

1\ J. HERIIIJLDT, Af:-;lag,r.
.Murray"bllrg,

1:3 Juui, 1!JOO.
-- - -- _ .. )._ -

VERKOOPING
V.:1...'1

15 Eerste Klasse Ezeis, van
2 tot 4 jaar oud

10 Rlj- en Trekpaarden.
10 Extra Merries.

. (lp ZATERDAG, :!:l Jnui. UHIO

ZULLEN ho,'engemelde Paard.'n
eu ~;ze)s publiek vl:'rkocbt Wal'

den op het~Jarkt'plein teWORCE~n:R;
zij 7.ijn alll'n in goede conditie en
geschikt voor dadelijk gf'bruik.

P .. PRETORIUS.
J. H. VAN ROOIJEN,

Afslager.

WEGGELOOPEN.
EEN Zwart·bonte Kpn1.e Koe me·

'knijphorpns, in de llfhtste week
vao Mei. Ge1itJve kenui~ te geven
waar zij mage aankomen, met lo. asten
uan

C. V. "lo: Yl LLIEHS,
Dicrne.rsdill,

P.O. Dut·banvllie.

nemen.

.TEND&RS VOOR TOLLEN. '
, . ,

TENDERS ~merkt op de: env.,':
loppe IC Tenders voor tollen:

zullen aan dit kantoor o'&t,,~ngan
worden: tot op MAANDAG, Sdtln AV.,
Gl'STr'S, 1900, 's mOTj,!e08om il uur.
voor de huue )au de volgende ~~e
tullen in del afdeel ing l<ohertsbtlt
voor HlD jaar. t,~ worden gereke~d
van 1 September, 1900 af, en em-
thglJuoe op 31 Augustua, 1901,

I. VICToRa BRUG TOL.
II. COGM:\NSKL()()G TOL.

III. WOLVEDRIFT 'rOL.

Elke tender moet de volle. namen
bevatten van tWPt-\ personen, dito ge.
wi lig zijn borg te wor~en ~?or de
stipte }wtaling van de J8arhJk~~he
hUUI'SOT!l ill ~w.u-taulsche ge ijke
paaierneo tt' n. ,

Ve ter.deraa-, die slaagt, moet de
b_.t.ooji~lt:lricfbordlin voor den
tol verschaffen.

"orders bijzondorbeden omtreut
IC' het kontrak t te worden aangegaan

euz. kluwen verk regen worden bij
dell s, cretaris, .

De raad verbindt zich niet. d-n
hoogsten of et'Dig,:n terder aau te

Op la'8t dl s raads,
G. W. BORCHERDS,

Spcre! ar is.
Afdeelinusr ...ad Kantoor,

){(.f(:,r;::;oD, ].) J uni, 1900

Afdtelingsillitd ~ Robertson
1éLdy Grey Dorpsbestuur Wet No.

2 j van 1881.
r L;\,XI:') wOl'd~ ..hierbij £!eglwen da.t
u op eere bijreukomst van den
AfJl'elingl-ra',d van Rober tsou, te
worden gl·lw!\,len a,) DINSD.W, dr n

l tden dag van Allgnstu~, 1900, om
III uur v.ru., gezpgdtl Raad van plan
is om d .. Heffing voortestellen van
eene H. la;.;t ing il terme') van Sectie
lt; v.un.Wd 20 van 1881, op alle
Belastbare Eigendounnen binnen Je
Ii ru iden \ an gezt'gd dorp, ze oals
l'eproklllmetrd tn de G(il/rerllements
(l" ,'/,, v.m 10 ~<}JtelUber, Hl92,
\ 0 ),' de doeleindeu nm het Dorps.
lJ, -.t uur V,Hl Lady Grey, afdeeling
"an Robertson.

O}J last vali u,_,u R!:iad,
G. W. BIJRCIlERDS,

Secretaris.
Af det' I iJl g~mad- Kantoor,

j{,AJ, rtson, 15 Juni, 19UO.

DIVISION AL -COUNCIL
OF

ROBERTSON.

Lady Grey VIllage Board of ~Management
Act N.). 29 of 188t.

NOT IC~: is hereby given that at
a Meding of the Divisioual

Cont-eil of Hobf~rlFon to be holden
(lil 'l'n;:-;lJAY, the 14th d~'y of
..\UgIl3t, El' 0, at 10 o'clock a.m , it
is the intentiou of the said Council
to !,rop sa tb assessment of a Rete,
in terms «f t ho J 6th 1:kction of .Lct
X {J. ':20 (·f ] 81-<I, u pon all Rateable
Property within the Iirnts of the
said Vi1la!!e, as prcclaimed in the
(;,)(', rmneul (,'u::l'/le of the 10th
Septemoer, J tlil2, for the purpog.'J
(,f th:- !karJ of .Managemer,t of tho
\ iiiage of Lauy Grey, DivisiolJ of
J{obl'rtsulJ .

By oroiN of the Counc,l,

G. W. BORCHERDS,
Secretary.

Divisional CouDcil Office, "",tU
Robertson, 15th June, 19U!.!f/

- . -_ .._._~----
Atdedingsiïia 1 van StelltDb:,scb.
tlpleg'ging- "an \\'egbt'lasting._,,_____

1-' EN!\ rs wordt. hierhij gegeven
\ dnt op een vergadering ,van

den ..1, fdeelilllisraa.d van Stellenb6sch,
gehonden hier op den 13den Jun~
191)0, een he'asting van ~-d. (drre
fartl1ing=,) ill het £, werd opgelegd
'op alll' eig n,iom ( aar voor vatbaar,
voor dt n dit n,t vah het jaar 19~O,
irl de Yl'l'h, '1lding v!!n e.-n helft daar-
van vour tak \Hg en een ht,lft 'Voor
hoofd\\'eg doel,.ili(len, en de gr ~egde
ot>hi'ting z.d vprschllldi~d dl be-
taal bali I' \Vord'm !llln den ~ecr6taris
teJl zijnen kantore teSt.,lIt>nbo8ch op
dtln 16deu Juli, 1~00.
De St'cretari ol zal tI' Somerset West

komen op Zaterdag. den 28sten
Juli, 1900, om belastingen te ont-
vangen van belasting betalors in de
buut!.

Op last van den Afdeeliogsta8d
van Stt:'!lsnbosch.

PAUL D. CLUVER, Setr~tarfs.
-- ._- ~-- -_ - _.- - - - -.- _-------_-

GEEITE VROCHTBDOlfl,
BESTE SOORTEN,· ,

Zijn nu vel'krijgb&ar bij
J. H~ [JEK BIJL, J. ZOON.

gN verkocht
~p, Remonte Siding, OU'U"U~~Ju,

.DAG, den. ~.~DJ
BEGIN~ENDB OM '10 V.~: ,.

kunnen gezien worden aan bet 'RemODte
en 228ten, tU880ben 11v.m en 8

, TER.M__
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P te Stellen bosch, '
13 JtllU, 1900.

ERELDS R·E~OR:D:
DOOR

BOUBOURS·'te PARIJS.
39 'MIJlen.824 iY"'''

-op- i'"
'. .

U·NLOP WIELBA'ND·E:N,
'\

eerste in 1888. en. sedert. diéD. .tijd steeds VOOr.l8n.

.' SCHhlJFT OM ONS BOEKJB, "ALLES QMTR~NT DUNLOP
WIELBA~DFN!' POST YRlJ.

en
door nl\l[aw~'~lU.
h..t vef

5. Dë'DUIJ"'1''''''''
steld ,iul~n
eigendom .moeten
die w ,Wa,,·,~A<Rl'Á·n.

:~:"

-_ .._-.__ .---_---
De 1 Dmllop Pneumatic Tyre Company, (S. t) Beperkt,

pJST Bns 477.. 7, CAPE TIMES.BEBOUWEN, KA*,PSTAD.
voornamen
volle Qpge I

eige~.d~lll
8chn.1v~n
stig d.;: (-MIDVAl'tl~Illlf'

van 16
6.

duplo
toor

_...-:-V-re-d-e-.• -. -V-re-d.~e-.-V.,.....,..,r-ed-e--- ..-"--I
--------_._--

V R' E DL'" · Du" de ond..rgeteekendAn 0.... ..,..... hebben
. I ~. oorlojf.-WlIg n8 te maken,enhe4en geeD droog hout voor

wag,'bs t: vin.len 1<', zij u wij Y,erbl.ijJ onze begao8t.igeil. t'IoIlrend te makeu. dat wij
kl1:k~l'tlog hout in baalt hehben, en wij lulleD V.éd •. b;-"owageo,e maken,
tegen' k(}~r!ltUlCI("'Jijke kenrri8g8ving en m..tig~ prlJaen.

:N. 8.-Let w, I! O.)r·oIl'8 mannen bebovYt"n gtl8n &'Ul!oek te doeq.

. trl:l0:M '" VER.TER,~RJJfral., Paba-lka:nf;.:n.
Pa'Hj, 15 JUl". 1000. , .' ,.

, .

ËZELS. EZELS.
~ i

• - . va~ ~W!l'n, , of g.eelte.lJk,PUBLI EKE ,VE'R KOG PIN-6·" getenderd heeft
, ~n zijn~1 verplicht zijn :een

" E Oud(lI'O'cf.eo1.:endon oehoorlijk daartoa ge~ast door den heer rOnD'el:i . ,aant~gaan met
jj F. WHEI-:~,r;~, zullen publiek te koop aanbieden uit bun Vendukraal den Voqrzitt~r van den AfdeeliXIgs-

_...' raad. j~ i •

TE . ', '9. D~!raad verbindt zich niet om
- ~ L"'1\.n: -c:'1SB TT - ~ den laagsten of eenigen .tender aan-..LV-l-A ...I.;V.k..I'-' V f:-0 OL , tenemen.

, , . 0 P Alle verdere informatie kan ver.' j kregen "Norden op aanvraalg bij denPOND .·.R~DAG, 21 t.TUNI, 1900, Secretaris. j__~
.r . Op las~ van den 1JIW&U, ~

--rE 10 UUR V.M., :: .G. wl BORCHERDS,
40 Eersteklasse Jonge Fzels, waarvan' meest allen' 'il: ,f S~retéIis.

Kantoor Ivan de ! •.geleerd zijn. A.fdeeliDgiJ~.R d'.
6 Extra Merries. .c, Bo~~, 5 Juni, 1~00.

Dese dieren zijn opgekocht in het distrikt Colesberg, en geFohikt
VOor idadelijk gebruik.

; ~ ~ F. WHEELER.

J. lW. Moorrees Jr., & Co., Afslagers.
:Vendu.K®toor, Malmesbul·y, 15 Juni, 1900. .
i ' . I '

JlARKTPRIJZEN. ,

lID1J1nI i1UU1'. ,
15 Ju.a.i, 11900.
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DE ZUIO-A~RIKAAN
V.l••• *" ."

ON S :L1~D.
-._........,.......,...

j WIJnetlgql_ Qd~e~lt::=~
in het diItrikt 611
~ncbQn~nde ópl'Oe):llDg
~ :M: Kriel,_TIUl
vergadering ten dorpe
Ziaterdag, 23 de .... , 'I ItallD~4~~18I

DE OORL08. lU'e, in de O. J. Verettn1g1Jl~~
ebt heeft d doel een tak TIUl den Aflrik.l.-n'der

Zl)\.)A I." door velen Terwa ,: e ~ stiohten. Men lette
oorlog tu:>schen Engeland en de twee re- utum der Terpdering T6rall~tJ'Q
f,ubllt'ken van Zuid Afrika. E!eD nieuw make dat .00 wijd mogeliJk u",...,......
aanz.~ll gek regen , en i8 hij het tijdperk de noo;ll&k:eUjkheid van het .
van tt'D wt!rkelijke.n guerilla-oorloglDae- ~n tak bebOeTen wij waarlijk niet uit te

I li De hoop door velen in Engeland wijlen. Elk Afrikaander geioelt d&tde
tre- e . JC tijd gekomen la wanneer het 4l!8P mtadaad
Zl"'" ,·1 als in de Kolonie ,ek.o,*erd, ~t, tegen zijn land en tegen lijn volk .1' lijn
Wél ,I" iuname van Pretorla,' de krijg zoo hij niet flink: optreedt Toor
it'I["I:Jk I'ét.'indigu zou lIiJn. i.aJ ala aneeuw de ~haviug van zijne reóhten. Die
voor de zon versmolcen, Integendeel rer hten kunnen beel gehandhaáfd worden
lIJn lj~ ,oornitziëhten voor het &ogelache door eeae Tereeoiging' van alle krach~n
h?er ru langen tijd niet 100 onUClgenaam tot lI&IDenwerkJng in áene riohtlng tot
",,"wt!<'.;t als zij thana aijo. HOe verder - doel. De Afrikaander Bond I.e het
• lP. h Ian middel tot vereeniging onl8l' ,krachten.!vrJ t,uBERTS noordwaarta tro"" oe . - Laat onl hem uitbrei<len eo Yersterken.
'er !ll,)t1.H zijn lij!} van oomq11lDioatie Het t'oorbeeld van Swellenliam vinde
:·OrJi'll. en die' lijn moeat bij beeehermen. epoedignavolging door ande~ dlatrikten
Dl: schyDt hij niet te h8bbeu konnen .~ de krachteo der Afrikaanders nog
lJén. h>:ltzij omdat hij daartot niet de btet georganieeerd lijn!

DovJI':" troepen en paarden be~it, het~ E..... d voor.... W.
c.) UlI:l!!chlen meende, zooala "leIen m .
werkeliJkhtli,1 d ..den. dat de kracht van In dese uitgave pnblieeeren wij HlJ

H blOk van nationale ol4twaking, dat niet
.!~ republikeinen gebroken 'WBI. oe licht over het hoofd moet w'orden jf8zien.
L: ,'ok zij, de republikeinen hebben op- Wij bedoelen den brief van jOllrjn1fr. L.
Cl-U\\ gtltoo11U, welk. een onpettende van Niekerk, van het Hagenottn College
ó!""~:l[kracht er zit in een vol~ .dat ~n te Wellington. De g868t, dle in haar brief
;[[\J,l voor vrijheiJ en onafhank~lijkheld, doorstraalt. ia een geeat dien elbn waren
1'I)<,rI-ven en dood voert. ~eneraal Afrikaand.er, man en Vl'Quw. moet bezie-
, H.

ol-rl'AS DE WET deed '~erleden len. ~e.e ontwaking 'onder de jonge
~, ..... . Afrikaander dsmee il van te meer belang

"'''''!.: .Ie 'l4uiste datum is niet.bekend) omiat zij de toekomstige moede ... van olla
....8 "'Ill lal op de spoorweglijn ,t08llChen voLk .ijn. Als de moeders van 'Vader.
"rvv, sta.I en Vereeniging. kwam op be- landJlliefde bezield zijn, zullen hare
.l'uJtlrt'11:\waarJige manier talll5chen de IIOOn8 en docliters zeker niet van het
-cer- van generaal METHUBN asu de rech~ pad dwa\en. en zal de toekomst
~ d van ons volk verzekerd zijn. Leve Jong

.en'· li) le en l\eneraal RUNDLlI aall e Zuid.AJrib!
ill I-r- zIJJe door, met 2590 m4n en 1188 ~--
~lDuDlleO. en geraakte werkelijk. in bezit 1... 80n'" ~o........
vau <,":1 deel van den spoorweg, dat hij Het Bonds congre8 is geopend. Allee
"m.lt·:.t". tenelfjer tijd een ~utal En- liep ordelijk eD. geregeld af. De beng-
t I'" 8, .ldaten gevangen ~mende. makerij van een zekere seotle 'an de pen
:." ""U~ I :\[ETHU&Y nu op hem I&n- ia gelakkig-voor de blaJfera en 'lIOhreeu-
. 't'n or. .- • D WBT de 1wer_bij b~ngmakerij ~blev~D. Waar·
ruk[". var liet generaal B IOhiJnlijk hebben de meer verantwoorde-
'?"'rw""li.jtJ, ontsnapte aan den Eli- lijb lieden onder de IIChreeuW6J1 hun
lt'Is<:~el\ bevelhebber, en nam een invloed ten goede doen gelden. Of geven
rader ,l"el van de lij n in het be4it, waar wij hun te veel krediet dit te veronder-
U1 zi.-h weder meeeter maakte:VaD een stellen? Over de verri1:lhtingen van het r
.l&l1l.ll~lditia, die juist buig ~ren uit ooI1f'e& waa;chijnlijle l"wr meer.
een :r-!ll t-l stappen. Het schijnt eohter H" ..........,....
lat l'r,J t\')BERTii. toen hij vaIl het ge-

Het nieuwe ministllrie is nog niet ge-
"ur,l .. \'~mam, lOM KITCH&NBB IOni vormd en het is ook niet wai.rachijnlijk
~ l,~r·l \IETHt:EY te assisteere~, en dat dat lir Gordon Sprigg in de hAm opge.
or [c"'ll etl11 g6veoht plaats vond, waarin dragen taak. onder de om8taodighooen
Ds \\',; r, naar men zegt, verslagen werd. 100 spoedig .. 18lagen. IntulI8Chen zijn
IJ ,l~ r.."puh likeint!che generaal niet aHerlei R'eruchten in omloop aangaande
,.;n:ef 1l1ut,;eling op eell andere plek zal de mogelijke samenstelling van het nieu-

t' we minilterie. Het zij n eohter alle gil-
plu . .,:' 'J waar hij 't thinst verwacht 8ingen. De tijd zal wel ,penbaren.wie in
.'lr l:. 1; [jf)g Je vraag. de naaste toekomst onlle' beetulUders zal-

In h .. , oost.m schijnt generaal RUNDLE len zijn.
("lf "·,,u vordering te kunnen m.akeD
'<~"Q ft' bIj FIcksburg sterk vertChanste
I'~~"wr"r:l. ~ iet alleen moet hij zich
'"r~ell" ..~ell met een verdedigende hOIl-
1.0': ,4IllteIlPi)en. nadat hij bij Bidulpha-
beril"~ll niE'! ,d te gunstig gevecht leverde;
::'.1:;f h J ~chlj ut, volgens hel laatste
nlcQ\\~. ID ZIJD rug bed~igd~eworden.
laar ~ell aantal Republikeinen tU88Chen
:,Ill !Ie\ I'D Senekel doorgebroken ZijD, en
'lr" ..:"~ h"ill af ta anijden en z.ijne kon-
,'})l"n weg te nemen. Sprekende ~an
l'lonOl' O. Z')f) wordt bericht door de
·1/.L"III,'1 Trle!]raph,dat nabij Kroon-

;'J,l ,le l{epublik6inen (waanchijn-
,,]k ,je wacht van gllneraal Dil: WET) een
",0\ 'J.) 1 Hil lW wllgtlna veroverd heb-

Z..\.TE FWAG, 16 JUNI, 1900.

STADSNIEUWS.
Ter verpdering nn den atadsraad op Don-

derdag, k_1Jl bet ballon ongeluk ....n onlange
ter sprake, toen het bleek dat de st.dsraad geen ..
IIlaCbt bad luIke vertooning9n ~ beletten.
Daartoe lOUIJlen macbtiging van bei parleIDent
moe~n krijgen.

De bescbuldigden in verband met den diefatal
nn 420 sakken meel. bet eigendom YIn de bee-
ren TOlD8On.WataoB &. 00., "aren Donderdag
"eder voor bet magistraat.bof. Een aantal
getuigen "erden geboord. Hilt verboor
werd "eder uitgeIteId.

H.' liefdadigbeidaooncert gisternond ~n.de
Wichtual segeven door de C. J. VereenJilng
in verband milt de Nienll'e Kerk, 'u een '1'01·1
slagen suocee. De ruime zaal "U goed gevuld
door eeD..pprecieerende geboor. Elk nnmmer
op bet programma "erd uitatekend Ilitgevoerd.
Wegens gebrek aan rnim~ kunnen "ij ecbter
niet in bijzonderheden treden, en moeten bet
biermede afmaken.

);lD.

re\\:)1 ,jit a1l6s in den Vrijltaat ge-
~earJe, hael generaal LOUIS BOTHA. met
!p Tr:lIBvalers, eene positie opgenomen
.uoeD I:, mti ltln vall Pretoria, en lord

'\<Jcr~RT~ l"a zich door de olD.lltandig-
..,. EZIf MOW belaugrijke ad ..erteutién nn den

:".jm verplicht hem aan te vallE'D. Die afdeelingsraad .....n Robert&on vencbijnen in'
lJ:l'·., \ '[]lI pla.l.tB op 11 en 12 Jun. Het deze uitgave.
"hint ,lat helt vereenigde leger van den DaOOOTE.-Een ReIl~r·t6legram YIn Alice

h 11.. • t' sta t meldt dat bet daar zeer droog is, Gnde boeren
1:1~"1,;ch~Qmaarsc a ... nle lO a was niet i'n etaat lijn ~ ploegen. Het "eer is ook
Jm le 'llm~chappen van generaal BOTI'IA, seer koud.
c.: hoont! posities te verjage~. en dat HET DEPUTIUIJlIfT VÁN PUBLIEXBWEallEIf
lelt; ,le Transvalen 8Ch6rpe aan vallen vraagt ~nd8r1l voor diverse ~.ken •."aanoor
l~.j-D'JD le flanken vaD het Engelache men alle bijllonderbeden .. I vlod.u lo eell ad·

, .. C vertentie elden in dit bla.d venchijneDde.-~"r Jat een front vaD n~ minder dan
ONOELL'I!.K:EIf.-Menlegt, en het is bijna 00-

::, J;~I had. Lord ROBERTS schijnt geen gejooftlik, dat sedert het begia van de voorbe-
Inder llll'ldel te hebben kannen vinden reidaeIen voor de Parijecbe "ereJd-tentoonstel-
,m llJIl.tt'gfltlpartij tot den terugtocht te liug reeds 16000 penonen door ollgeva!len be

l.ven hebben verloren.hlO':eO, Jan Joor generaal .BULLEB een D ' . f O._._ d *erpl ....a!\I ... -
E Jonge]u. oom..,r, een er. _...,."",.

hl;" . le bdwegiDg in het zuide'tte doen, van de neke RepublikeinllCbe kriJgsgevangenen
:mk"n. Daar deze zich door Bo~·.pas aan bet Palace boepitaal, Simonatad is, naar
"pu W~.: h,ld gebaaud door de ~raken8- "ij me~ inuig leed"e~n vernemen, gevaarlijk

.. 'aiek aan de koorts. Te midden ..an haar menllCb·
)P[lISD. ~n de republikeioen LlYnganek lievend werk is ZW door de felle koorts aange~
'lad leo ontruimd, 8tond de wtB naar tast en ....rkeert ongelukkig in bedeDkelilken
r:rm~lumeer of min voor hem op~m. De toeItand.
Tr.ltIsv<l;il8che generaal ':l8ocreep dit, en PLOTIIELIYG8TEIlFOEVAL.-Met lt'ed"ezen

....memen "UI zegt een tijdgenoot, van .het plot-
l.PG,l~ ,ht op dit) wijze men he~ in den aeling o....rljjl1en nn deo beer Fredenk Schee
'U~ i:nD vallen, trole hij in deQ. nacht pera, een "8Ilfel!telden boer "oo*btig in bet
'jé ,1411 t weedtln uag terug op eene disirikt Uitenbage. Het ecbiju' dat bij een dag

v.rledeo "eek met zijn soontje .,.an 12 jaren
JU l"r~ positie. Kanonnen. wagen. of en een gekleurde jongen van buia ging om ~
ot; L 1,'r,; .!chijnt hij niet verloren te jagen. De twee knapen giogen in het ~b om
:1", ',,!lo et; zooveel UI blijkbaar, dat dese het 'lrild te jageo. Een bok sprong nabo hem

rd op eu bij IIChoot het terzelfd81 tijd dood neer-
·..."...l.n'5scbe ;.lag niet door lo vallende. Men gelooft dat de !Cbok YIn het
~"gt:!tT~ als eene Eogelsche o"er· ge"eer en een I.....k hart oorsaak "aren van
'0'1:1,.:11" wordt beschouwd. den dood. 1

[JA Lu"els~he maarschalk zal zijn,han- PIUTBElIO<.'LOnze oorretlpondellt aldaar tele·
e grafeert OOI dat .r een vergaderiQg aldaar plaats

leD "ui h9bb.1n om loijne lijnen van vond 'I'1Ul het comité van de publieke biblio·
:rJmmllD.catie . to beacllermen. en theek, "aarop onder andereu .geaI.ten "e~ dat
l.;r ti.] degellJ"k inziet hoe bache-. de KaaJ»Che dageljjla!che nleu"'blad.n lO de

I_saal zullen "orden geplaatat, soo"el ala
'Ji lJ1I'l positie is, op );)(~) mijl van 0... Land, de Kolom.t en een kl'lUlt uitdeooe-
l;~ 'JasI;. blijIrt uit l;~ eenipcinl telijke pronneiëa. Verder meldt .~ij dat men
"lad:!dacbtige verzekering: "dat het En- aeer flink .erkt op de epoor"e,lnn van Mal-
~~i:l<.heI.;ouvernement niet beVl'e4l8d be- melbury.

Ds. D. F. Boslil..lN n..n1 New Cutle, Natal,
"" t: :p l~ Q voor de veiligheid van het ontkeut in eenen eigenbandig lleechreven hrief,
,"~"r In llli,i Afrika." beden moreen door ds. RooI ontvangen, d.d.

[J,. I"r,l" p'lriode van den oorlóg is niet 9 JUOl, bet bericht 'I'1Ul [)u"du afkotDIQc, .Ja
I<'U hij "aan generaal Baller geschreven en bo·

!Jo' :,~.; J!l:lcU aL:'! 80mmigen zouuen ge· venunden briefgeplutst h.bben;"New Cutle,
'·Q'lhl ht'bben.· Dat \Ïieperiode thane Z.A.R.," en dien ~n g."olge Real'l'Nteerd, een
:l,,~ rua.lo,len lang kan .daren. dat ziet aan ....l nn 'bya~ria' -gekregen :hebben." Van

dit all .. is niet. "aar. Wel is lijllohreed. soon.....u :~,j,rin. ('6neraal Rundie schijnt . h" . b14ndley, in de ge~, wut IJ IlC seer
!on v'pnJ met dreigementen tot 'de gOad, kalm bedaard en moedig ~ Wel·
"-rga ve te willen dwingeD. ZOOaJe Iicbt beeft bet n.lach. gerucbt ~ijn OOI'!,rong
,:~kt uit pen Renter telegram. 't la niet in het feit dat de eerw. A.. Ptoeeeky, BerIODlChe

send.lin~. rearreateerd ".rd, die reeds een ~-
eIn lO, "ID hier te be8preken in haeverre ruimen tijd met lIijne gesondheid IIllkkeUeade 18,
:,. fficlUler van oorlogvoeren verkieze- eu wegeD8 den aeer nrz"aktell. toNiand nn
k rd h sijn hart een toeval kreetr v66r bel JUlÏatraata·

.'j 1, 'r is te neezen dat ze 840 er et kantoor. Due evangeli.dienaar •• rd op '9'OOr.
V"r l": 1,1n J"r dan korwr zal maken. In apn.ak 1'&11 den militairen pn~r op "parole"
"It <~v~1 is Hr niet het minate bewiJ8 loege1a~n totdat .ijn voorlooplg oa.derlOék
""Gul.( vali lle "elemoralieatie", di. volgens plaat8 vi~t; hU b.evindt aich iDmiddel;t m.t

aline ~~noote bIJ da. BoallWlun hma, om
I_ Engelsche berichten onder de repu. Ilch "ekelijb bij deu ID8(ÏItraat M rapporiee-
Dukemen heeNChte. ren.

GEldENGD NIEUWS

beI1taulde ait a. .'f~
prof. ~ YOI ea eie laêIreIa

P.rine Alb.rij B. P. Boih .. Bieb·
. L. dil PI.... oradook (ap aRden

beefeD 1D6.11 verwacht lJ ter, .. n &e idaitea),
hoopt D.Vimst de yolgeDde boot, op WoeNCIag
20 dese!',: nn bier te 9ertrekkeu, daar .... ~
be~ hoopt. belang geacbt "ordt ten .poecllpt.
uihoering un bet plan te lIoven.
Ten einile' te hiertoe in .aat te ateUen mu-

nen 'tJji met de volate "rijmOedigbe,id"jP
M mogen:, doen -op one volk iiiJde... nr·
.achtiug. "dat ieder die_een bart heeft" ,.d.
lUk rnimllCboota nf b5iid Il ter b .,
...n de onkoeten verbond $liD dUfJ aendiug.
;rHet iJt oDmogelijk te 'f onpellen ,,~thet ~D·
~id~~iike ge"lg ..an hill optreden. dea~ d~
~'ie aal ziln. De in'PJoedderde",,~ile III
wellicbt dadelijk gevoeld worden en .. I
langrjjk. ,l!ien.~n aan onse 1U'k be"U-.
Maar wat' ooie al b6t onolliddellilke gevolg
mar lijIl. 'ilkt;r is bot dat hUDDe"pogingen
"0811- 'til later goede v!ue.ll!en ~ullen d~:.
pn ia lt belang ..an bet'~bt~ I'!im.rt; IIU
"lullen d. 'tJUl'bdd bekeud "maten, • ., d. "aar·
beid beeft' ~ kracbt.' Tludbe\J"ij beden
geeu recbt. verIfWgen. wij Iru~en W41hd~ e'
voor &~ werken hopen '~10 de toe'\olD~t-"" v~r.
krHgen~ ,.... , .'

Daarlpm loen "ij dit beroep met '.t meetM
vertro~wea. Oe k)einste bjjllragen w~~en met
daDk oMvan~en. 6e arlDsL~onder oll!ik\D tocb
ieta bU~ragenfoor do btllaQgen ....n I'iio'land,
'ijn vol~ en b~'~~akroolt En delo' !bijdragen
moeteIl: ten' ppoedig~ wor~oo ge~ond~n lan de
"el-eer,,_ prof. Muller. 8~lIen~cb. L. .
Wij b~bten hieraan de retJ4)lutleop ~lt punt

lIepaaae~~dop het VolleBCOol(reL i.
. tGet.) 'Prof. D F J MULLER.I

"', ' 'A A MO<)IUU1E8,V.D.iM·,
(]paarl).

DR, 880'UW, V.O.M·r
(George).

JO 'fOLTEIiO,L.W.V,
,:N F OF. W.uL, L.W.V.

.. ..
L.~ihJ:&1t.

lUl;~' EH'80~OOL.'.

... 10-80 ..... (Bol·
... "80' aN (Eaplloh)-- ...-- ., ,

Londen, U Jaoi.-(Rea~.)-In be. h,nia
der gemeontctn ~f de-aeer ed. "St. Jobn' Brod
riclr, parlemelltaire _r.&aria n.n bnMnlalld8cbe
aakltn, eeDe lange verldariDg omtrent de recente
lIebeurieóÏtMn in CbiDa, en aeide uiet aadrult
dat er mlmaalrk o"lel'8tDatemmin, taMobeu de
Hor.nclbed.. beatood me' beWetkin. to. de
poeltie . ~oor ,ben opreuom.iI la de terenwoor-
dige cnll.. .

1Iat .... a.j-;1I Ko,...., tell 10-80 iu., en
ure, ..... Knobel
Brtlltnat.-', )(0I'llena. 10,
1IIIl, dL D J le B Marchand,

! lteak,' Bnite~tatraataal.-
'a Morge~ 10-30 ure

i BA., ea •• vODd.,1J·30
, KA., iB,.D.

1'I.Js.-.,~~~ W,*Dldapvond ten

E.nv d ..............-Lonnen, 14 Juni.-(Reuter.)-De Boben
behben . t"ee brogpQ t_ben Lant{fan en
Tien "ill nrnield, en op die manier.,pe com-
munieatiea afgeoeden "an de vreemde troepen
die Jaats",.aaeJde plaat. onlanga verHeten.

D........... k.......---,' ,
Londeu. 14 Jnni.-(&ellter.)-Reater'e oor·

re~pouden* 10 Tien-uin ~Iellrafeert dIlL de
expeditie nn ~de ~D. ~n ~ LangfaD.'1
is tl1811CbenP.klug en Tlen iIIm, en dat au
~ntl(emeld. plaau niet voor e.k. Zondag .. I
bereik.n. '
De t peo onder Tqng~bsiang, die door de

keizeri ,_teld ia, _ken sich ,ereed om
het . nenrukten de"r vreelIlde troepeIl ~ be·
lette
. V' r k.m~iën n.n het Hong·Kong regi-

m i met artiUerie, ....rtr.kkon beden .vond
'I' Honj-KoD, naar TieD-tIin un boord v.n
.H.S. Terribl.. "

Da ~Inti(l leest als ~ol~:- ,
Zij fit ~Ioten dat -en deputatie g~lOnden
zat '!VOMenDIIar Groot Britf.duie door
di'. ~ugres OlD d .or elk moge!iili: middel
be~eDd- te maken de resoilltlëal declara-
tic$ en gevoelens yoorgelflgd or r het con·
~ en lie petitie alreed8 dOO1lW con·
~'goedllekeurd aan bei, Bri J£e volk
... te biedeo.

Dal del" deputatie be&t.aan.aaluit ~peche
kO~lIiaten, en d,llt de pltcbt . zll~Hz(jnv~n.
de :deputatie om de unvOud1g8 aarlield
te ''Pertellen WO al8 zij die 11' ten met
be.rekking ~t de wezenlijke ftiten nn
de Znid Afrika'\nscb situatie, Il'n OlD,
waL- ook mogelijk, door getUt' enil en
d~r arga!De~t de boven~~el !'Holu·
tie;, declarabel! en dij petitie onder·
8t.nen.

Dat dete afgevaardigden .ullen ga n als uit
on, volk naar bet volk nn Gr t Brit·
tallnie en Ierland; dat lij blijmoedig d.
b~p' zullen aannemen ....n .eenilfe en ~:e
orgaDisatle& en penone~ In Groo~ ~nt-
tanie maar onafb.okellik &Dllen b.nde·
le~ ~D op geeu tijd onder de besoberming
staan van eeoigp orgsni8atie, persoou of

mU·o!: blln reis· en "u.plijke aitllaven van
on-ierhoud iJ7yerband m"t bd buren ....n
uien en het ad verwerlln van vergade-
ringen betaald zullen worden, eo dat voor
liit doel een fonds daaroleateld zal "or·
del1 :'111Orpublieke 8ubsériptie.

Dat eeu comit.! aange.teld "orde om de
led.n der depatatie te nezen, bestaan,)e
ait de heeren J N de Villien (voorzit-
ter), J H Slnith, l.~.V., E W Mobr, J
Marais en A Oert"nght.

Dat bet verder besloten zii dat geijjkaoor.
tige deputatiel! om dezelf4M ooglDerken
ten uitvoer te brengen en oP. dez ..lfde
"ijze voortgezet te "orden, gelOnden
zuIlelI worden, indien mogelijk, naar
AWltralll4iëen naar Canad•.

Dat v()Ortsbenoemd "orde tl tot leden nn
bet Fomi~ voor h"t inzamelen der Il8ldeD
ds. Moorraea, Paarl; 118. ROCIlIOuw.
Gearge j prof. MuUer, Stellenboeob ; N
F .e Waal, L.W V .. Middelburg; en
Obarlea Molteno, L W V ••Kaap~tad. ..._v ..........

8tnadatraat.-',1l0r.
(BoUl __ I), dr. Zabn. li'a

{:~;:!:u;da.:IIP &ou ...... Sill uatber.
de ~ tea 8 lire. fin
·.aVVl\ds~ I'~ are (Enplloh), dr. Zabn.
Ronde ..j,.·.. loqéna, tO'SO, ea 1.. V08d·,

'l Gar, da. lluoblnd.
Qroeot'pnn'--', Morgena, "46 {Hllllanda<,h}

11·t!, (EnPIaah). •.. mnd&, 6'110qre (EDli(eltooh)
de. 1'1 I Brtalller. KA., BO. Zood.,.cbool.
tea S an D.al.' .

Zuid-~ GeaUebt, Lanp\raat.-
'. ~ .. ~Oure, ea ••• vonda. f·30,,.rw.
1...!~~. iz."t~1 Woodnock. - . )(orl_ er,
'. aYODdl"f!S' ..Pe Villiers .,. BbeDeur . kerk, Boltejl"",st -'. M~,l1li, t·'!: 'a'voDda, 6'110 eer,. Urey.r,

VriJe r t.tOIM Kerk, Hoat.l.raat.-
Avondd.Jellllt,l_ "45 ure, door wrw. R Balm
fonh. onder.~: ".A.,noatioiam, or ibe Un
kDowa~", .

Wijabeq._J· ... 'ornna, ten 10'80 dre (Bo'
landecb). en ~"'I'Oni1a. 6'30 url' dl. --

BiDIoDIIW.[ ..... '. Morgeaa áioU.mbcb) elJ
•.. YOOda,,(~). da. Vu Llne-n.
Jtalkhul. "1 Kor,ena, $liD 10'30 nr",

.~ '.uorula, '7 ure ... r". propoDeDt ,J A
'fU BlIrk. I

. De beer &~obriat il niet .Ia '9'OOrlllt~rvan
do Convooati~ gekOMn. IOOtla ~n een vorige
nitraTe "-r m..... la _ ... t.ria. .

8lUdiebeU1D.,.oor b.. ,,,eed. kl.. onder·
"ijser& uam .an £.0 per jaar, IIUnbeacbik
baar _la lilrt uit .. oe artverten&ie ... n bet
oad~"iJe d~ent in 41._ ni" ....e nrachjj·
n.nde. I

Op Diuda!t, 19 Jl,lni, te' drie aN 'I aamid.
dep aal er ~~. pastori. v..n de Nederduitach
Ge~f. kerk ~ Wijnberg eea reoet"ie "orden
({eboaden om den ledan en andere llU.l'eaeten.n
in de gelege ~id te .teUeD, d.n "eleenr. beer
D. J. Pienaar te ontmoeten. De inaepning
vind' plaa. ~ Donderdag, 21 Jani. ~ 6'SO
'..... ~da.

De ordeni~ .u beveeiigini ....n eer". p~
poD.nt VI. F, Loa" tot herder en 14I8ra&rder
gemeente Unlopdale .. I op Za~rdag, 21 Juli,
plaa. viQden.j -

Da. 8nUma~ il naar Ventenbul'f terugge·
keeN. ' i'

1·E41n !lOOD 'faD d•• D. F. B'>Im&n. 'I'1Ul Ne,,·
outie. oDge" 17 jaar oud, en Lindl.y gebee
kil ilin de ~vanpDÏI onder de Jnij,nret,, !

Da. B. I. cl du ToU. "'D Licbt.en.borg, ZA.'R,
ia, Daar wij ,.. ..... en, door Brit.ebe troepen in
.Un paatone ~n.n .. n pnomen, tMn Lichten
borg aicJa Oy,rpt, en bevindt sich .edert II.
Di~ ala ~ .. n.n .. ne te Si.moDlltad.

i I .J
])a . .A.. J. E!ePJ.:, nn M:o""'0l ie onder de

krjjge1ei ~"-~ Wa~ de beeCbllidiging
legelI elD II, ~ ~ hekeud." ..'---Een i .~ildel Zondapicboolondenrjjlen
en C~~k J ~H'e"'era contereD.w. UI op 6, 7
.n 8 J~, *- G~ ,"iD" worden pbonden.

, i

Een : t~' ...rt dat de kerkerud nn de
Groo~ kerlt,i Adder~traa" bO mMMerbeid
van ,,-m_u i~tea beeft voort te pan met
bet ~den ~ een EMellcb4111 dieDat Zooda(t
avoDd&; :

BJilkea. eeniad,,~ dit nummer wordt
gevrUsd *fdondenrUser "oo? de 2de klu
publieke 1Ch~ te TllIhaab, .Iuie £200 en vrUe
woqin,. ' ~\!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

IIRIIEVU.U"
D6 beer Á.. ~. piebrd, Nieu"e lhrkt. Kaap·

~nkt 0$ 'fOOI' oalle boodint in d... n, lui.
Ue~n ItUn. ~liik dankl _

"GeloelitrH .lcbrjjft OYerbet volboongrea. HIÏ
"lDt volll'~ iJJ m.~ de geyoelenl daar nit
pdru ,en wjeuc1st bei Bondaeongrea *- Paarl
an..~toef . !

I i-
"~beJaq.tellendH die een onder wijlier

ia, _ .. t 0",", "bet oad_Oe l1li de Afrikaan·
den ,naar _leidiog nD dea brief v.n "Be-

H. .Dur het ralag ....Dbet Booda.
.der· aie t~~ YH l)~16

rudDte 1o~t, _UDM W1J lijn langeD brief
niet ut ajD ~l opD8IDeD. Bg meent d..t de
groote I fold iidU 'e .A.frikaander ondenriisenM5'~ wordeD. ZeJfl Bolland,..._aj=H= .... MD aitlaader on-
d' .. ~r. Bet~.a.tde

. aiet een "'naJe op'l'O~It, krjjgllll
t eie lIIIbát.. dat d'F1Lnr te veel
baH. beeft en net doet wa' bij wil.
... ~.baWdePV-

___ ti'fU 0DdIer.... .
Yooa ~ iD de 8tellenbolcb'

Diltri"' .._ ~ tidera eeDe belang-
"'t,~rIIaI~e '. rijD lIIIlftriell_., IDllead. eene v~...bo.~ of v.....u, 16 luli e.k.

(Voor'

nden 13 luni.-(Reuter.)":'ln de aaak
nn e T:..nl ... leebe regeeri(lg iegen ~roe.
ders 'Oppenbeim en anderen, !...iin be~eerd
"ordt dat 'il. op fraudnl.nae woae de W1III~n
hebben gehllim ,ebou4en in vert.u4 met den
Komatiepoort·8eJaw .poor • .,. be.eerde de
beer Oppenheim da. bij 600,000 franca voor
geechenken lliteeP"eD bad. b8haJ". und.. len.
HU V!'Oei. KeeDK"itanties, maar v.r~u ~de
op de, .eerlbkheid der ontftllgen. HIJ zelde
dat be~ on~pnaam ..,.. v?or h.m te leggen
d.t de' heer Kruger 100,000 franOll ontvangeo
, be ~k "erd "erder uhgeateld.

D. A"'~.,.,-OORLO ••1 _

EEN LEELUKE TQFlSTA.ND TE
O<)HK.A.~SrE.

\Londeq 13 JUbi,1.-k&euter.)-De ,oliver·
neur van' ~e gondkust meldt da, ~riehten
van Oomm+ie, onder .datum t4 Met, Hlgen
dat bet geh.i. garniaoeb op half rant_n il,
en dat er .I~bta geno. ammunitie voor ....r-
dediging is. ,

,
, Londen, 1.4 Juni.-(~ute,r.)-BeHohMn v~n
O<,mmaaie, 'd.d. 4 J"DDl, eeldentdat ltapltelO
Maguire dood il, en dat majoor Morrie en 1611

andereu gewond IIUD.. . ,

Dood ........... vrou ••
Edele b~reD,-Tijden8 ooze fee!tvierinl te. Louden, 14 Juni.-(Reuter.)-De dood van

S"ellenM- hebben "ij u bekend gemaakt dat mevrou" GI.dlltone wordt aangekondi~.
er eene publieke vergaderiog gebonden 1011
"orden til> Swelll!!l1dam aan bet einde deaer
maand r!rzi een ,Bondetak aldaar te sticbten.
A.ugenen dat er Of geno&mden dag (Zaterdag.
30 deller) :kerk la ziin, zijnde b.t de gelegen-
beid dea n¥btmaalariering, 100 kUDnen wjj on-
te v..-denng op dien dag uiet hebben.
Thana, trou "ens door middel \'&n de ge-

eerde koloJimeu 1'&nOm L,l'tId, nemen 'll'e deze
gelegenhei4j waar om aan eiken Afrikaander op
bet dorp ~ in het distrikt bwelleodam bekend
te maken dat genoemde pQl:fieke vergadering
gehonden ui "orden op Zaterdagmiddag, 23
deser ten ~ are te Swellendam in de Ohriete-
lijke J on~linpvereenij(ingt!zaal ten einde al-
daar een }Jqndetak op te richten. '

Wij Loolligen eiken Afrikaander ....n barte
uit om tegenwoordig te ~Jin. Laten die~enen
die geen ~ten lezen ZIch tocb ook bler1'&l1
verge"iuen! .

De tijd is aangebroken in de geecbiedenu ....n
Zuid Afrika dat bet bepaald nooduktllijk wordt
dat heel ope lUId over"even moet sUn met een
netwer. 'Iln BondatakkeD. Hoe noodaalteliik
il bet dna dd er takken gesticht "orden iD
diatrikten : '( 100 mogelijk) "ur ze nog niet ziiD.
Broeden, langer kuunen wii'niet meer 'Illachted.
Komt liPI allen op naar d~ vergadering op 23

dezer - Zaterdag namiddag: ~n 2 ure in de
Ohriatelijke JongeIÏQgsvereenigir.g8záa~. ~

HoogachteLd,
U" d". dienau en mend,

L. M. KRIEL, .
BoeatDInlpad, .

S"ellendant.

I. dil niet ...... J... .,

Londen, 14 Juni.-(Reater.)-De burgem_'
ter ....n Melbourn. heeft een publiek. bUéen.
kotDIt opgeroepen, met doel om te FroteA~ren
tegen eenig oompromia van de AUltrabecbe
Federatie wet. IOOtla door deD.beer Obamber·
lain voorgesteld.

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

KAAPKOLONIE.
....... _ all ....... rI.J.

Kimberley,11 Jani.-::{&euter.)-h groote
en vertegenwoordirende bijee~omat van de
kamer nn koophandel heeft .terke kJlObtpn
ingeleverd bij de militalN .otorikiteD van den:
.poonr~, er op aandri.nfende dat dadelijk
naar Klmbe~lel moe~ "Qrden vervoerd bet.
(flen beooodigd is voor b.' voor.aeiten der
lokale indaatrieën, "OOraJ .teenkolen, hous,
parafinelen bou" materialen. Er hee~' een
totaal gebrek aan parafine, ~ ~t -.atel
"erklie4en kuDDen feen w.rk krih,eb, en."
ellende ter plaatse.. groen lijD knajj ~.d.lijke
maatregelen worden genomen. De kamer nam
ooit ateppell m~ betrekking ~, h.t ~te ,,~.
liel ....n ~jjIi et! d. moeite, di. het ,.volg Inn
"an bet tbtill' beataande 8)'11teem ft$l verlof·
bri ..... n "oor be' ~roer "an aoederilln. lIelfa
nn Kimberley naai! ·Beaioonafield. ~e~ drong
erop aan dat lDeU" IllUtI'eI.~ i moeiten
worden genomen ~ .... betalell ...... lICIt.:de,
.,.erg.:Jedinllun de I .n, .,..le waar~ f!l~-

12 Jani, 1900. liik geru~ sUo. n sielr nie' ltu~8fI ~ren,
!!!"!!!I!!!!tI'!!!!!!!!!!'!!!!!!!!,!!!~ totd.t d. kw.ti. om.dt com~tie g.

BRlmSOHE VERT. TEZEN IICbiktil, vooral'd.lo1ale boeren. I_dien geen
,~, ~. behoorlijke 'tappen wMli. pnomen! omtren~

bet le~.... der lM.~en .. I de ~er
d.n barge",ter venoeken om eeue ipnbli~
....rpderina .. beroepen. Op "ersoet Ider mill,
tailen, eli. een .,..t wilden ... ~ oiD alle
beooodigb~eu '9'OOrbell te koopto, heeft d.
kamer den beer Greenwoocl White d.uirtoe un·
.. teld. i

Z.... V..... IUDE LO••
-.. I, r i

STERFG'EV ALLEN. kimberle)' 14 IUni.-(Reater.~ klear·
Twee officieren te Bloemfontein .n 3 man· ling die 4- ~1ariDg mube in de S • tfo~tein

ecbappeo eldera. aak, eD eeb boer,.~b md, , nl~d ..
is ter tereobt.klUIII .. '9'OOr1D81"-,

IMPERIAL LIGHT HOR!iE. Ijjad. hU ~'~ Te~ ta~·
Gesnen "'Id: (I oaderoffioieren !In manaebap- I In antwGold op den ~ at bG

pen' gevprliJk ge"ond: 1 officl.r en 4 lIWl· I.d~ ... ...-:--.::" er~ li
lO~pen~ ."aar ge"ond: 7 maaacbappen j liolit ~~ W 6A~ea . rr
rewODd: li manaehappen &II li .,.ermial . ~_, ..... toe ~ .....---,

. , ,

IMPERIALE YEOMANRY.
Opg.ve '"ordt gedaau ....lli de volgend. ong.

... lIen: ()!!8neuveld 4, ove,leden 6, ge... ·lijk
ge"ond 3•• ermist 4.--- .
S. A.. LIGBT HORSE, BQTHA'S PAS. ,
zee onderofficieren eD _echappen paneQ'

vel9 en liegen ge"Qnd.- .......-

,(



CarnaTVOU, ,tr-Juoi, H.IOO. Oudtshoorn,
. ,~- -- - - --- -,---:---.--I \)J uni, l 900.

A~lsten t !~:enOodlgd. B-elan'D-rfJke--leDn,lsïeYiiU~
BRED\.snOllP PCHLl,.'KE ;'lC_'lW/jL

ONZ~: V RI Kl'm DE IIEERA PPLICA1'H_R R'e (;e~igS~JlrifI9n

voor de VáC._[,ttI rl~al8 Tau Et'rsten J J r"fi..J' l_rH A U,
ASliLtcllt i.: de PniX ~l~",S-,·',., I tt'l f,r"dl:s- •• };'l , ....,
dorp. snllen 1.1')('1' dell o·,dl'rg'''leekell'!~. I'"
worden ont ranze n tot op den :!.l. n J ~Jil, zijrlt1connecte ten gevolge van den I'

·19UO. Salaris £75 p-r jaar z'-\lldt'~ 10.1,'1£'.i,,-/ Oorlog voor zood gebroken hebben- ~
Goede kennis in ,le ,Minzluk el'! !JH "!pL'lC f'O II I
:;olf .... Systu-rn wordt "VanSollicitaGt,('D do met. do lr~a van ,AABllOFF EN I
,·erwacht. G ;l'Je C'pI'T.iog 'o"r Let (·mlfr· MICEIAD te KImberley, en met .déJ.
Wijs grlven in d'3 )(uz" ..k. We:k!a."1 b~id De Beers Maatschappij (voor WIen
te begiunen met hd Juli ~W~l'lUtll • hij roter dun 10 jaren a~eérde Itl~

J. A. I\.OUl. V.D.\f. Procureur). geeft kennis dat hU
besloten heeft zich te

VOOR'epu .&'rmeIlR( h"ul opcone plaats
""bij Umt tA. t',d,'ri~ £ljO r,·r jaar

met vrjj bgit-~, Onderwij ..; ID lIoi'audadl
en Engal,.ch. Z'lVgkn11st f", e nanbe veling.
Applicaties mr-t ~et nig> eUrJfl't>l;I \; or d en d li-
door den ondera ..lt·t'ker. I,· ontvar gt 11 tot in de gebouwen van e eeren
op <.11'0 9d ..n Juli. WerkzaaiJd.l"d~ll II' Drssnm (Hollandscho Boekbande-
hegjjne" ZO" ~pot-dig !!l<,tr>llj" la de .am a), in Kerk Straat, Postbus 288,
Wijf'IEr vacant i,'. t -n hij vertrouwt op' de goed-

.J J. llOU\VER, ti .runstige en ruime ondersteuningUunata. I"J

"an zijne mede Bondgenooten en
Afrikaanders.
N.R-Ut, Kimberley bezigheid

zal voortgezet worden als voorheen
onder 't bestier van" eenen ba-
k wamen en echt Afrik~n8Ch ge·
zinden Procureur.

UWEVOERUE POOTERS (lP DE PLEK
g<'l~J voor tmmlddelJijke p'Joting:-

'Per kist, I)vereenkam~*!l kwaliteit.
F'l\DIlCQe Early Rose. in prach-

t;,f(8 conditie, g -ed nitgel'.ocht,
allen in k;F~m vau ong"ve"r
66 tot 70 11..11. • •• 8s. tot if.a. 6d.

Koloniale E. ROIHI, Duif8CM Blauwen.
Fcnrball .., ov-recnkomstlg de Qj&l'kt
prijzeo. ; .
l'e,.· cljf>'11! ziju J.F<1K;;;LAGEN

PRIJZI:<:N om dell voorraad op te ruimen
,'Cl rn;1ll1e t.u uiaken voor tiUTTON'8
ZU!VIo:Hg POOTAARDAP:P.EL8,; ko,
wetI'll i'. sose, E. BEGE1i"S, PLO UR-
B... LLS, HAG x U1d, DUITSCHE BLAUW~B,
st:pnE)I~!ll KING OF lUBLIES, enz. (Zie
'deeaRI\'olg ...ude nitgav» vandenoteeringen
voor Granen, Ml.'t'I, Io'DZ.)

Hl!:T FBl'f ~\.LI.KEN cw een aard-
appel wordt lD{lev~rd IS NIETS. Wat_ j nocdig 18, is qe iovomng'faD vereche,

..' pooteravan suivere hoogo kl888!8kWltliteit,DE heerR.MuUer~nKaapsta,{, ~nhct_i~ IN DEZE RICBTIlfG datde
garandeert om betere ~IAKl' hUTTvN:S lIt'N NAAlf B.B_f!N GE-

Kerk en Huisorgels, Harmonium~ VESTIGD over de geheelo W~d.
il d t ' . O....thoudt dat Bnttona Aardappelaen a e an ere S00r *'11 van muzre - met. r.~k-keDnlcJ zijn nitgezooht mei de

benoodighedcn to loveren clap hand, en (hIt het dH v.niverate pootera zijn
eenige andere firma ter Wflre!d en ] die men ruft mogelijkheid bn 'Verh\1gen,
teg-en lagere prijzei . ~ i evenals 't gereil iii met onze ZAAI-

De heel' H, ;lliiller Iwefl eerste ]MIELIES.
klas deskundigen voor gt01llmen e~ --

voor het. )1e~stellen van al.l«;ll'Ioorte~:H R1ES & COvan muzlêg ins trumenten. , I ;.
11e heel" H. Muller voert ook: • ," , a,

nauwlettend al!o or ders nit- voot Sn ln en Pootaardappel 8aD~ela&rs
gedrukte muxiek, enz. j Ooa-t .Londen..----.~- -- -t
A,&nPrcëuktenhandelsare an B06re~ ,--- E KOOP
DE on,l~r::"lcd"nd'~,.n Ir h,,;n l.,jLonde~ T.. •

."'l'k van "Ill. Ier pu.ntac·I'Jke te 1("101,,Dlsl"n¥ HAl AGNE TOESTE' rN PED~
1)( v(><.r ,C' .. ·hCl'iu~ naar de marken i" Jrn;:l"umd lp ,e P II. r ' 1\:tJ-."'nt,.n~e'l Wol, Stnt1sveereD. V"Uen, BOkl IACHI"E.

~llaar, enz. Vet'trollwbare K:Jibel, lnh.:r. I'
\'JYeJ'1!('bRltcn L1b,raleKaa "AD\'.l'ns,·
.!lAkt bij CDo.i"'1lemcnhm. , i

...poedlge Verkooplngcn en prompte regel IJ OVENSTAANDE. behoorende '
IIngcn gewaarborgd. ; , ) tot den insol venten boedel van

10;;.1.,<:1,., ~" _~md' k":,"I'C!J~ ('ootr"ctcn , 1
lur:;vul.!.~u:tge'l",>(, ,I : : KUJ:oTNER EN MALUB is vOÓ1' agen

B~kk;;r~eSti:n~~:d"i;k~;~l~~ït~r;it~ !prijs te koo~. :,o;;~~Jbij
P.K. Bua 646. Terégraftsch Adres: I Eenigtt TruStee.

CROOKS, Kl;Ulpsta~. I , ;39, St. George'8'8t-r~t,
-- I ! Kae.pstád.

Robert Crooks & C01 i-'- ,/
Heck v~n WKktk&nt,e~~~A ;StlkYltaD88ftqf~

~MIELIES-~··~1:('\.NGEVEER.20 ~~ twe~e
, ;, / I , hands of meu we ij of! 7 legier

OK beslo mons.ters t,L~D8 _HJ d ·';;stnkvaten j d~ aatlZOek:voor 31-.fuli I
.ml\rkt, ~Is~ok .\,0'1' I,Jllve~. I bij De lu 11)1 IIJI II "

'ft! bev1"8g'f'n ~IU (JUH:\ ~JLIH .M(_)L~J ,seu,plj, .... rtt, Postbns 'No. 24,
:.takt'har. (1';<1\1'1) 'Worcester.

A..naoek te doen bij dell Pltl~IPA.\IL
-----------...._._--
APPLIKATIES

ZULLEN door den orid ~rgeto~-
. kende o[Jt;~a~lgen worden tot

den 30st.en Juni, e. k, \'001' de be-
trekking van Onderwijzeres voor de
Private Plaats ~chooJ, tB Bitte~·
water in de afdl:eltllg \"ao.Carnarvon

Applikant.-rl ,. ~lO{'tén in. 8t~t
wezen onder WIJS to geven rn lw!
Holland-eb, Ellgelsch, Mul.Ïek, ('U

Handwerk, "a!, {) k iudereu, en
moeten leden Wl"wn val) -"dr; N. G
Kerk; ook moeten ~,ijcurl;nkat.·u
-van bekwaamheid zen d- Ilmot hunne
applikaties. Halaris £36 pm.', jaar
en vrij logies. Werk da.dellJ'c te
beginnen. Doe aanzoek bij

G. D. V.\N' SCU ALKWIJK
Bitterwater, Carnarv-on.

Bredasdorp,
9 Juni, 19'Ju.

Onderwijzer enqodig~

BENOODIGD
I)ADEr.J1JK op CPD pl.lats "*"11","pJ'ken

de voorman, r ct rr.u wde- (~ voor k euj-.
Deel falaris eT! .'''Arinl;' Ill~l' .. Poe :I',n-
soek bij GHIPl'ER eu IIOOPEH, Wor-
eester,
------- ----- ------- - -; ---

I,'EN oy,d",'" ijter' H ],en')f'digr! VlOI' het
• J undr rv ij !,\'II in }:oge;8c.) .. Pil Jrol·

land-eh, MIOZil!k' lessen Pil Zi' ~,'P.· ~·i.

laMs £W in he t jaar m-t Vrij Logic'.
Doet VI"'*g a;·Il, o. k I,ij ,
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