
,Ian Prodnttenbande~ en!Boeren.
DB ondergeteekPndetl mAken v ~n .btzonderwenr

't'lUl om, ter plaatselijlre te gel~ ~ng of .oor
vaI'llCh.pinc naar de marken. in Engl'nd. f.!! on~
Wol, St!'u1svee~n, Vullen, Bo~enlla.a.r" enz .
Vertt'Ouwbare ~bel, Inlicbtingtm Vl!l'IlChai
Liberale Kas .. ADV A~O!tS" gf'~kt bV conaign ..menaen. . .

.......... Vark proaapt.
re rbotgd .

Engelsohe en Amerika.aI18Ohe - :_ .. _
- - - Oentraeten zorgvuld;1g u.ttg8V~rd.

C'-or-et!pond6ntie in Sollaudsch fill Enifllsch.
Bankiers: De Standaard Bank vat. Zliid-A mb
P. K. Bus 646. Tt<Jegra1iseh Adret!: , C)WOX:S,X""Pltad

ROBERT CROOK~ _~eo.
Hoek van Waterkant en LaDW5traat. ~APSTÁ.U

:"lT"<'~,,",-;1~~~~
, .
i

1.08 zm............

Publ iekeNerkooping
VA.N

..

KAAPSTAD, DONDER uA.G.12 JULI, ....."" [Dil BW -\I;IIf Mi_~'_ tCc.o.t • LJL-~d4g. ,U~.
1.... _..,. prfirpc. i- £1~. P"Uvt .., ,"",./",."._, .... "

Het doel dezen Maatscha.ppij is een algemeen Handels Bezigheid --- - . ~ D
te drijven, in 't groot zoowel als in het klein, n.l. het koepen en verknopen GEVRAAG, •
van allerlei Koloniale produkten. zoo als Wol, V "I?elstru is .V~deren, L' N:\ J '[:~e man, dl~ Zt-& j<11'en kmg
Voerder Graan Vellen Hoter enz en te handelen 10 al ler lai NecrotIC I ~ !,j~rJ.ern h .... [e l<'el''il~J. IU Dene-,~, , ,., o·oJ.
Goederen én Smeerwaren alsook in IJzerwaren en Bouw materiaal m a r k- n m e: "Pil V"II",I1~ li;..nnia van het

.. kM" .. k J l' ' rliak.HI\ au L",t~r y. ,ekl ~1l6 LfIll'tlkkinlJf~mJderswer, en odemaaks~IJ, Apothe er e~. uw!' iers waren, cn om I (b;"Ititt.KldoII bot ..r !'''tiaraudlltmlr
10 alle behoeften van dezen aard, IPe~.r bep~~ldehJk van. den Boerenataud 0, LAXGIOLDl<':,
op een goedkoope, spoedige en degelijke Wijze te, voorzten. i, Wril5'bt.SIl'ut,

APPlica:ti~" voor Al\nd~',h.ir. mó,eten gericht worden aan een der ~ood8to(lk •
Stichters of aap. den Secreta.r ,:voor of op den llaen da~van Augustus,P " CAlU'\i. H\'U1\ _\.F II r;r.:L ING);. 'I:{<\AD.1900. e ~ti0hters behou de " .~ich het recht voor onge enschte appli. 4r __
ca.tle8 tel weigeren. t " l-L\.LFJÁ.-\.Hi_I.J r.:.!5CliE BCiH'CTVER

! • : .1 --. ' \'EKKvUI'IX(;,"

f OPEN VQOR DE KOLONIE. I'r EN~IS W'8C~ hiflr,wede dat de
~ (l~d"n!'1Il1 .. 1J." dll.!U1I18 ~at!tgeatold

~Ju vo.)r1h~l houd"1l van vtlrlt.,ppiogel1 bij
j" ve.1!(i}liIIAnd.., Schutt ..n ill: J"lI~ A{-
li. eliug, i"dur"llJ .. Ill't halfJi1jI,('tindigende

! :Il.t"" Dpcf',uhpr. 1\·UIi. ,
I !Je vtÏrkoopi>!'jl"il [U \)>'giuneu om 10
nnr iD dep "0 ,rrui,jdag, t.w,: '

lJoudt'rd!iIÓ, ~6 Juli
:\11 Augu., rtl.
'l7 ~e"t"mIJ8r.
~:, Uét !-H:ir.

'J:' .\,)I'''Hub r.
:!~ V ...CUffi e '.

Maatschappij t
. ! I ':::I' .. ~.', t

PERKT.!
i

_~I ,at
BELANGRIJKE PUBLIEKE VERKOOPIN:O

VAN

Landeigendom, SC_USR'i' Bokkal, Vee, Paarden, Ic.

fJ!!
B1IEKE VERKOOPING

'"w-.
Ricbmond

111 ' en Boedel van wijlen den hoor
ijlRK J~~('OBlS FIIA:-;(jOJR. vax
Hl- H A I.K \\'IJ K van Ril EE!lO K - F(JXn:1 N

dJstrict FRASEIlB[.; lW,

11-~1~RH EEB()KSFO~TEIN,
:t:. ~

"lti~ . ~om 9.30 ure v.m.
12:~ê Prachjve Merino Hamels en

1 n
:; (juost Ooien goed voor den
~ ~lal'ht('l'.
"

8ï;~ ,MbH,O Ooien.
tl7;~" Le mmer s van 2 tot 4

.~maanden oud.
:!ll ML'rm J' Rammen goerlgeteelri

1 (JC) Grootte' en Vt'tte Bok Kapaters
481~ f'rHchtige Gust Bokken
.tQi Bok Uoipn
jd Bok Lammer-s
I~Vaars
3; Vette Slaeli t O~S"Il
lt KOt,jt'n
~~Kal Vt'J"R.

BOKKEN De naam
HOOFDKA~TOOR :

is DE RICHMOND HAND ELS MAAT.
PPIJ (BE PER'KT).rs

DUQ.BA NVILLE,

Op VRIJDAS, 13 DEZER, te 10 ur. u•.
Een Troep van 120 BOKKEN,

in puike Conditie, uit het distrikt
Beaufort We Rt opzeeonden, zal ten
dorpe als hoven verkocht worden
door

happij .zal zijn de som van £20,000, ver-
"rie waarde ~an £1 elk, betaalbaar lOs. per

ke~ning ; \ en drie maanden na kennisgeving
kemaakt worden.

i StICHTERS.,

,I) E, I)r]d'>lg-teekeude heb, oorlijk
_ P"I' publi-ke veiling te

"'<»E:~~:.;a~~~'r!S,

daartoe gelast zal verk oopsn l)j'

Het K~itaal der M
deeld in 20,000 aandeelen
aandeel een baand
kunnen verd~re op

lilt OP

Donderdag, 19 Juli, 1900, te 10 uur v.m.
Tr. EF.RSn:: - Voor rekeninr n.n lhno M. H. ROSSOUW,

Il'Kflr stuk eeuwigdurende erfpacht land genaamd c. K U:IH'l\"
\ ' :,,:,'ll'l,'" n in de afdeeling Wur1'&y!lburg metende 3,091 morgen en Jij

·1, 1[1[t' rueden.
i,) leker stuk eeuwigdurend. erfpacht land genaamd s • GHI"IT

i,: " l;t·le~t'n als boven genoemd, metende 5,924 morgen en 9ti
. ""Ill:" r,it·den.·

l l «: illJI','ngenoemde rormt da plaa~ bekend als "lIo":n::<I'I." \T~"
. ·'t, ~LI:"III ltpt geheel 9,015 morgen en ~n2 vierkante roeden on gn'll-
,', :ld,' ~Ll[1 d" welbekende eigendommen Vleiplaats, 'I'oren wat-r en
II;W,,<!:t',-; Drift .
, -\\" XI' r:J{.r Dt' Buffel en de de Groot Rivier loopen door hd midden
\';,:1 ,:,. 1:I:t:I~n behalve dat zijn er nog zeven standhoudende foriu-inen.

Id':1\1 lrWEX.-Er zijn tw~ woonhuizen, een op het boven en een
":' l:.: 11":I,·dl'n gededte van de pIM~. Op het beneden w·deelt., is t'pn
I:: " i,· hO()I!I'-{d.ard, landen VOOrdri. mudden zaad onder cultuur £III ook ;,
<, "lit Il k reden. Op het boven ~edeelte is een goede tuin E','n wagon-
r , ' ,.:: \Ijl steenen kralen.

!l. t 1-; wt>[háenri dat 't nooit noodill i-. geweest om, tt'lIg('\'(jI~n van
',. 'I':;" of OUl ('en sndere oorZMk, te trekken met eeniz VL',' Vali

Il I,·k'I,:a;[r.-;. De kudden zulle. be"'r.en 'dat" Hoeksplaats" l't.'IJ ,l"'r"te
r'\ L.., I' :"':1' r. t L\ III 1:-:.

.J. ./. 1/(JFJrr:rR 9' ZJon, Afslagers. :tdaatschappij zijn tie volgende :-
W. ,Sieberhagen, (Voorzitter), W. Burgf'r, Richmond,

J. Haupfleisdh, Richmond" Visser, Vissershoek, D. van der Merwe,
Oudeplaats, ~ao. Visser, Sch(iltelfontein, H. Aokerman, Thomilsg-at, C.
v. d. Merwe, IKJaverfontein, C, du Toit, Kowenburg, D. van de Merwe,
Philipskraal, a. van Zijl, Knoffelfontein, J. Naude, Paardefoutein, W.
Viljoen, Hatelfontein, F. P. Naude, Haaskraal, Z. B. Jansen, Geelboks-
fontein, C. Viljoen, GaansfQntein, J. Visser, Richmond, J. van Zijl,
Jllgtpoort, .W. Sandilands, Richmond, J. Cilliers, Draaifontein, J .
LiebenbeI'g; Pot Kraal, A. vQ.ni; Lingen, Richmond, W. vanvde MerWE\
Klipplaat. .. .'

I :QANKERS.
, The Standard Bank of South Africa (Limited).

BELANGRIJKE VERKOOPING

KOSTBARE PLAATS,
In de áfdeelinz B&EDA.SDORP.

U~ IS onnoodig te zPggpn boven-
gelllqlde dieren zijn ~i->ekvct en in
gOt.'Ji- condit is.

(j';GeleurJ", ~I lIt! Ezpl", zoo goed
als men in dit district kali
'vinden.

ti ;}<;PJ"ste Kla:l Paarden
I ;I'ent Kar
I :!Eersw K las Vet'>rwagtln
2~a"r Tiligl·n
:3 ~wlll"el:,;
I ~'(It Uoerderijgerepdschap:-
~Pl<) geil, I:<~gl{f\Graven, enz.

1 ~,ot l lo is raad: Tafl'ls, Stoelen,
'J~eJdell er: z.

1 Lot Tunrner maus- en Smids-
?ger'eed"chap: - 1 Ulaai!bal~.
il Gr'JOLe Schroef', I ~chaaf-
.!ballk, ell ;)1) ~ll1d Kuoru min
~;()fme,'r.

En'~Losse Goedm'en t,lJvet·l om te'
rnelJeit.
8ul) Prachtig!, Kaapsche ~chapeo

(~ rekening van den hoer.
~~II.I.r:}1 nx SI'IL\I.b:WI.lI\, Klip'
£!'nft.

Vt'rg~'t dt'n dag \ler V"lJdutie niet
lJJ;.\';::,UAI:i, 17 JULI, lV00.

A. J. BOTES, Afslager.

liE onderzeteekendo behoorlijk ge-
U hst door Je "~xpcutrice Testa-
mentair in den Boedel van wijlen
JUli WJ.I~,...~[) Fm IIIE, zal verkoopen
bij publieke veiling

Op Dinsdag, ;31 Juli, 1900,
TE

KLBINZ~NDDRIFT.
n~ 11 eL lt V,M.

SECRET ARIS.
Z. B. JA:-illE1i, Geelbekafentein.

DOEL DE~ MAATSCH~PIJ.

De wt'll'l,kende plaate "IJeJnzlld-
drift" golugen aan den hoofdweg
van Brt'dasdo.p naar Caledon groot
705 1Il0rgl'll, ru«t gt>riofelij k W oon-
huis, (oJilangs g"bouwd door den
Overleden,·), stal PTl buitengebouw .

IJlt eigenJOIJ,I .j,.. een va.n de beste
g-ra;![Jho Ilwende pn wl'i plaatsen in
het distrikt, en geschikt voor. het
we:den van E:'t~nigRoprt vee.

Ill' p1aats beert pcn overvloed van
fraái sterk IUJIMnd water het ge-
heelt' jaar onor, ..n iii rAeds belJla.nt
ilwt epn Wijrgi!Lard, Vruchten en
anden. hOOru'·11.'

De landerÏJén en Tuinr.'n kunnen
op et'nu gemak kolijke wijze vergroot
wordeD, waar vvor er water geno(lg
'is. .

ledereelI cl jp B<'n dOOl' pn door
.goeJe plaak"! n: ,od i~ heeft h'Jhoeft
niet bevreo:"d te ztin voor teleur.
'HtelllUg. VOOl' vpniere bijz()nder.
heden doe men aanzoek bij den
Mslager.

laat deze lans niet ontglippen.

IL H, dIl PrPI'Z, Afslager,
BredaR-,lor!"

"j Juli, l~llill

;' \ T "f'lf::-Vocir rekening Tan en hoor J. F. RO~~OFW, .l!t.>-

: I ,\["Iïll(l Hamels, ~ maanden wol, in prachtige conditie. 12,) Afri-
",:,':. r !faro,'!:; !!eschiltt Voor den SilageI'. '500 Angora Ooien val! t\lt't)

. " .;. :, I()l ",m vollen belr en te lammeren in het eind .. van .J u li. PlU
, \ :, .. \ IJ';OI'a Ooien en Kap'iters (geschoren). -100 Groote Angora
r", . l'.';. 1,11 Boerbokken (gemengd). 200 Afrikaander ~('bapen (gt'-
, ,t :1".;· li II ~lL'llno Ooilln met I"mmen. 1 Paar Jongt) f'aard'![1
:,""'-' Ii d,)(lr d,,~ heer Brooáie uit "Kismet," 1 Prachtig Rijf'aard, 1 tw<'e-

,1" ]I i~C:y, \iplirrt,.r Dlell'iV, 2 vier.plaats Kar, 2 ~tel TuigE'n.

'I' \ 1)''']IE:- V oor rel.ier,ing T&O den heer D. P. RO~~OU W :-,
~.'" .j,ngoffi Ooit'n, te l~mmeren in Augnstus, 600 Angora Kapators,

'" .\:' i.;aander ~chapeu, een prachtige partij, 100 BOt'1rbokkull, I paar
1·:,,[1 '!~" h:;lrpaarden, getooId door den ht'er Bll.OOllII':, \lit het beroemde
t:,t:l .. Kr-HT," 1 Jonge ll}Jng1i1t, geteeld als hi('rboven, 1 Eer«k-Kla.s

Lr»la.\:c:. ") ~jernet;, .~ Koe~n m£lt Iralv~n, 1 Tentkar Illet Ttligen,
1 :-:~L, '". i,' Kar, 1 tw'ee-p1'-Ats Buggy geheel meuw, en het gewone
.l - '";',, ::1··:, I Land h011 wgereooschsp.

. [J, "\ "l1gt'T\L)t'ltlJtl Levende Hsve is in uitstekende cOllditie, zij
·1 -", .• .j ~"'L)I·t~rd z9n. en ...eFdienen de aandacLt van boeren,

;" " 1 .Ltl :1:'.'; t'n ~ldgeri.

. ...., .~...... ... ... ... ... ...~ , , .

VORM iYAN APPLICATIE.
DlIN SEORE~A;RI!!, ..•

RICHMOND HANDlEl.SMAA TSCllAPPIJ BEPERKT.
Wel. Ed. Het>r, " i

: Mits deze he~ ik de eer applicatie te maken voor,. I
............ ,..~., Aandeelen 10 de RICHMONDHA~DELS MAASCnHI'I.1 i

(Beperkt), ~1l beloof de som vad 10/- per Aandeel te b9talen een maand i
na toekennt~ l verder ouder~erp ik mij aan al de conditien un bl'pa'
lingen door; de stichters gemáa~t. , :"

t' Uwe DieIlBttv. Dienaar,
Adres , _ " .

!

KoloDIJ.le Wee~kalller en Trust Maatsch~~pij
I ---

U;rr DE HA.ND TE KOOP.
" DE PLA.\TS"

KI~in Dassenberg,De Verkooping zal wordeD -,eh ouden aan de woning van den heer
J. F. ROSSOUWJr., op Donderdag, 18 .lull, 1800, te lO uur voormlddag~.

HOEKSPLAATS II IDDI"el' 15 mijlen nn MURBAYSBUR4I
'DIWOT :1.:2.1:1MOROE~.

/~ DE K 4 APSCW AFDUUNG.

KENNISGEVING
I"

Gr:gCHIEDT hiermede·· dat eene Speciale Distrikts
bestuurs Vfrgaderipg zal worden gehouden, te

Carnarvon op ZATERDAG den 14den JULI, 1900, om
5 uur 's nazQ.iddags, met gelegenheid van Nachtmaal.

Op last
ALBERTUS VAN WIJK,

Sec.D. B.

;.

OK: Plaats i~ geschikt voor
i0aaien, voor Vpe en Schapen

~'n oo~ voor Tahab Cult111Ir.
De 1'uint>n zijn beplant met peIl

groote' \'er.~cheid.'n hllid vrucht-
iJoorrwp. Dl' moestuinen zijn groot;
er is ovprvloed van water uit nooi1
stOPPl~J(!O fOlJteinen.

Eprt 1Jitgnhreido . Kleinhandel
I\'OI'(it~p de pla.ats gedreven.

Voót verdure bijzonderlwdpu doe
aanzottl< bij

G. w. STEY'fLER. Op Woensdll, 18 Juli, 1900
H IERBI.J 'gf>sc~iedt krl1tn_is-

geviog dat UIt pIk dtstnkt
in de Kolonie 2 afgevaardigdê!l uit·
,genoodigd worden ter bijwoning
eener Conferrentie die gehoudel!
zal worden te Cradock op

Vrijdag, ii Augustus, I~OO, 1 8TOPSELS~rrotte Tanden
ter bespreking van zaken in verba?d gestopt met goud of z.i.lver en tot
met Afrikaallsche. Hand~lspe" zlg-l bun vroeger natuurliJk gebruik
heden. Afgev~rdlgden dui :voor- hersteld.
namens zijn de, conferentie bg te KUNSTTANDEN. p.assend g('-
wonen moeten :daarvan aan den I maakt door luchtzUIgtng als()(~k
ondergeteekendQ kennis geven :min-j ZONDE,RPl~ten . .Als ec~ten en g ...lrJk
stens 10 dagen VOOr den vastge- i voor t oog en vermalmg gewaarborgd,
stelden datum~ De Afgevaardigden TREKK~N ~onder p~n .oodel
zullen aan het s1jation afgeh~ld en gaB of met lDSpU1~n van Coc:~1l1e.
vrij vervoerd worden, en logies zal . TERMH'N.-Iedere, I1.fde~Il[j~
gratis verschaft worden aan, alle ID handen v~~ een SpoclahU-lt f'n
afgevaardigden. a~]~terrnen zIJn gebaseerd op df'

C. J: OSTERLOH, i btlhJkste schaalovereenkomenri'
Sec. Cradock Handels Maatschappij, ! met het allerbeste werk.

59, Dundasstra.ilt. I Alle Tanden Gewaarborgd
Cradock, 3 Juli, 1900. I N.H.-Ten einde de Pijnlc>OlIheid Van h"t

, door Qna ¥evolgd I!ysteem van Tandhf'el·
I kUDde beifend te maken, zullen ....t VUIJ
I TANDEN TREKKEN LilaItCben 9 en half
t jen iedfllllD morjl'eD.

L. A. WRIGHT, Afslager.
i' : "HlL'll dIL' wenschen ooni~ vee op te brengen op de bovengtlllCl'lllde

~f(, :01:1."; mol'tt!n daarvan bijtiJd~ kennis geven aao den Afslager. :
STE LL {:N30SCH.

Pu blieke: VerkoopingEEX VERGADERING van VROUWEN
ZAL W()HDE~ (;EHOI'DE~ 1:-; DI; VAN

I'o.tbare Meubel.n, ame.rw .... n,
Koeien, Paerden, enz.,

TAIDHEELKUNDE.
Zaal der Christelijke Jongelieden Vereeniging

te WORCESTER,
Op WOENSDAGT 18 JULI, te 2,30 n.m.),

- 1)'1

HANDELS CONFERENTIE.
, >Koloniale W ('(';;Kamer Gebollwen,

Kt'l;~plt'in, Kaapstad,
: 12 .\lei, 1!IUI) ZUID·!FRI KAA.NSCRE

Tandheelkundig Instituut,
(nlUlst Amos Boarding-Huis).

Strand Straat, Kaapstad

: ) E ulldel'gdeclkenden da8rtoe
j bphoorlijk gd-lllst., wIlen

publ,t'k \"l'I'KUO!IPn op bovengemel-
de;} datrl'a t.f' "1\0. 1 Krige's Cot-
tages," West End, Dorp Stra.at:-
1. Het g"'WOTi('u.ssortiment Meu-

helen Ilt'sL,ande Ilit :-Voorkamer
~lIiu>, Tafel, Muziek stand, lOtto
Hal'p, enz.
Il. ~1!UllJkanwr suits, IJ zoren

Lf>dekantell, bedding's, 6 Stretchers,
Wasch-tafels, Kleed-tafols, Spiegels
enz.
III. Eut kamer meubelen, Tafels,

4. Doz. ~t.oelan, 1 Groote Wand
Spiegel, !'nz.

IV. Kellken, 1 StoVE' in goede
order, potten, pannen, messen, vor-
ken, pon:deinflaren, erreen prach.
tige lot EnaJ'IW waren.

V. Srnf'Pf ~ren, een groot assor-
timfnt PULl,t:I{!~IPats. haringen, enz.
Cocoa, ingelegde Vruchten, Jam,
Boter, Kaa.'!, !'nz., enz., .
, VI. Eindeliik 2 Koeien (een met I. lULLEI'! NI~WSTE PUBLICATIES:
kalf), 5 Paard4n, en wat meer ten Souvenir de Kaapstad, v~.r
verkoop zal w4rden aangeboden. Klavier, v. G. W. KUH:'i ... 1;6

Hartelijke Gel ukweI180hen df),
Verk ooping- te beginnen ~ 10 ure. v. G. W. KuB' '" ... .~ t 't: RIP A R I A Mo n t peil Ier

P. J,' BO.SMA.N & ZOON, Afgla"'ers. Transvaal Vol~ed "ij' taat'<O 2- ,I.,' I s~~kJ'p's, gewortdd en (wge.
-Et Volkslied v. d . ..,.... nje- Vr 8 ~

Stellenbosch, Vaarwel, Salon Mazurka v. T. !£ worteld, gE'6chikt voor ent~n; dlln-
10 Jrili, I YOO. DUTBIB ... I ••• .'. .., 2/-

1

nere stekjes f; 5 (J, p(~nige ge'E'nte
---- ----- ] The Boer Pr18o~er's Prayer, v', '). Groene Druif en Herrmtage wljn-
J' L'N L I It L t J H L. SCBU¥A:s"N . ..... - 0 k ild 1
~ L man m.,t eeo.as op. ",om maar nraar K'.: -' te St H I n )~ stokken. 0 w e apptl en pere._. door de Wereld. fJaar i. nog boop ...oor ( .rtJg&gevlJll5'!ne . e e & ~ •

h~m a18 bil Wheeler'. CapillartDe gebruikt, Avondl1ed, v. W ..v, OOSTES ·t 2/61I1tokken .
bet lA bet bestl!! Haar-mIddel in 008 LUId, met - \ BLERSCH,
poetgeld 38. 9d -Ag..nten RUHEII, M..t~w Ver"ri/gboa,. bij R. ¥an. Kil<Ip.tad. 4~ ~ 47 Stellenbosch.

Co., Kaapetad, CI...mist'l eD Dl'OOIiÁeA Btrr.ind litracU.

. '::' :" k protesteeren t.cgl"n u> annexatie van de twe(>~ HqlU~
". ',1·'1 ."j, ru zak"tl van dérgelijk belang.
0\ 1.1 i 1:: \ ZIJ rile s,\-mpathiseeren met du bewl'i5lllg II'orden:

. _~I: '1)1:. _..d.

MOGIVERN & HENRY.. ~
1
fGROOTE·:~

VERKOOPING
";3a••a~

nr r1 f)111andscbe i Zuid - Afrikaan~r.h!'
SPOORWEGMAATSCHAPPIJ.

kortste en Goedkoopste Route voor Ru C'o":'>
';._'~leren. van de Zee DAal' Pretoria, Joh.a.::mesburó Cu
.. .1 ,lero plaat8en in de TralUn'aal1a v1&

LOURENCO MARQUES.
\.n Lourenco Marquee DaU' Pretoria 3~ mijlen, naar JoLann et;Lu 'g

;~-l. mijlen.
,'. !)llrt.t3n naar Pretoria 511 mijlen naar Joban.ne.burg 4133 m~len.
.1 1\aa.Pf>lad naar Pretoria lb,H m..ij~DaarJohaonesburg l(ll~ T"jjl",

VRACHTPRIJZEN REIZIGERS.

Dame~' en Kinder-Uitrustingen,
1inmngoed Hor 't Huishouden, enz.

,

J'U IN VOLLEN GANG!

PLE~NsrRAAT, KAAPSTAD,

lou.rmoo :M&rques D.a&l heioria .£4 7a. 6d en £3. g.
" ,,1oli+Ueabug £4 19,. eu. £3 IS.'!.

" PreWH £8 81. tUl £4 128.
'I la""'.bng £8 lOs. en £4 6a. 611,
" PNIari& £11. 181. 9d en £8 6. 6d.
ti lou.m.bIrg £11 l1J. 9<1.an r:; 19. 6d.

, ~n BOOIPJES! BOOMPJES I ._- - _- -_ .._----- ------_ - _ ..-
TE KOOP."

" Durban
,

KEI APPELS, 2s. 6d. de 100;
·.lIekkia, C.vp~s, Blauwgom

in bakjes '~s. de 100', bakjes terug
te zenden.

Pitt.emoen ent'en!teklMJaponica
Té koop bij

.J. J. Y. Jl. MERWE,
Bur~straat,

Wellington.

t,
"

" •
Inlichtingen vM'krQ~ MIlW Hoofd~, P08t.bua38S be Pre-

t'lr::>. (Z_ A. Rapubliel<) en hj rt~ Dir ·cti ... Heer_gracht 270.., Atn!lter-
HnO lod).

,i

WAARSCH-~ .'
.: IERMEDE gesphi~dt kennis-

I 1 geving dat \aU,: personen,
zonder de minste ' ui!t£ond9ring,
die gevonden worden bvertr8dmg
te doen, hetzij door lQoM~, rijden of
jagen op de pla8tge~ .. ! Les Chas-
seurs" en c, Zandber~Qntpin," ge-
legen in deze Afdt>elit\ll( ~D de eigen.
dommen der ondr:irg~*eekepden,
zullen ton streogsLe vqJgell8 Wet
vervolgd worden. ! •

JAeOBU~ DE,:WET
WI:<;~1"iEL WI£~~EL8
ADRIAN W~,St:;J:t,;LS
JAN \\rl<,;SSEL8.

Robertson,
9 Juli, 1~()O.

BENOODIGD
: 'ES OlJd'o"TwiJzer VOor ii..Llt-rde Kl_t.... tJu[;;i,·ke Sch oul te Riet Vlj.1I,i (6

ruijlAD van Moutagu). ~!ililri!l £70 'I!

J'lanl. \\'erkzaalub","·u te wor4en IIoIInvaard
den 8~t.,," U2(o!Jtlr, l~lO,).

.A J 'I·drea: i-e rne t .. t sch ri [i..,o van oertifi.
cal. u en !Iel u I~.(:hrift"n in~w"cht tot.
1 A.UguIILOti Jour , ' ,

De. J, C.: TRUTRR,
.hlonwga.

. --'----_._ .._-~.. ..,..._---
L.Jl LN (lod"f\\ ijleff'l'l voor hét Onderwijs

..l.2.J in h-t Eng",h.ch en Hollaudsch en
in .~luGi<lk. t:i,.I~I'jM i:!;j il! hst jaar met
VI ij 1u '{itld. Vue aanz .....k bij

D. p, RO::lHOFF, Sen.
.1()n bp! ts vallei,

I'.K. ~l"ulrivi~r Statie,
:\ aL.!.

Up l..st,
P. S. lJ. S~I~En.

Sooretaria.
AfJodic)l!' 'r",",! R"nt'lnr.

Caruarl'('o • JIJ J url', I "i)().

f ..: wnr l~lI ,pr""Li, (,]' VO~DEIl.DAG,
I ,j"1l :!,j,l"n .Iult "-'lUSt., itldi .. n niet

geitM! :

I Zwal'1 :'II.'rri" \1 ui, 1-: .. ,·1, "rij3 kOF, wit
kol op do, .clJ"f, :It'J~.,rd.
lt ,<Id 15cuin HUiU I'a;ml. kpl .,·oor de
k('p, \\ il I (·n" zw"r t \'1'-1{ a...n ret'ht~r
Wallg", k:.lOll 'l<I'l,iJI.K"r ll.chter been, Wit
ótr,,"l' "dIl c"clI:", .. dlk'r tHo~f, grU~ kol
op rt'ch ~T' l.. ,u, . hejiLiirJ. I

1 \'00 ='chlIUm.,1 ~Ien I" l'..arJ, kol voor
<1'-.0 kop, tw ..." w:t "dlr,er ~QtlUHl, om-
tre[Jt ,ler J lar oud.

H .J .) .\cml.";,
SdlL.t j.ll"'''Mtt'r,

KENNISGEVlNG.
f K !leelD hi'l~"ij dl' vrijbE'id kennis
1 te ~Vf'n áa.n hd pt.ihliek dat
ik een b..zighpid g't'opellld heb van
~ezoutcn VIRClt. De klHP)t.en zul-
!t~nvoorzi('n wt>rnt.'Q van de, hel:ite en
l<{owlKoop"te ....iscb in de stil.d, ver-
koop in 't ~TO,lt pn 't k~"in, ~n
zij zal wordt'Jl afgeleverd In eeDlg
ded '-,Hl Zuid AfrIka op de ",omte
kl'nni~gt:'vi[Jg.

Unll:!'''; :';ullrlPn KPUJT,rlEIQ wm-den
nailr LJ. S\\'c\ SJUU, Ernl'irf' Hotel,
WatHkallt st"aat en Slf< Lowry
H.llar1 bij de Tol. .

Oud GE'goten IJzoe ..
Oud Braai.,

Oud Kope.

I i (JOO:-iTE I'rIJ7eti ge~ten vO'Jr1 I [)()v,·rIS(;.iaIlOe door rHCJ.::olIX'
GWlflW, IIa~rtu~t"n ~tru.alj, Kaap.
~tad. ,

\' pn·;l.JlrdlS!".>r>l van p.[~(~r$('t:lO en
IXllI\\f'n gl,·t w,·rk.

TRAMWEG APOTH,EEK,
84" Sir Lowry Rd..

HOLLAND5CHE:, PAnST en HOIQPATHISCHE
GEKHSII~DELE~, [ l

EN

YEEABTSElU-IIDDELtJ IIYOOllliD,

:,
11 '
fr·;
f '

",!

i
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OIIH J...... _ .... '11.......
Wij Ubbttn reecla gew.-n op de boa·

dilllJ doo," de militairen aaopDOmen ge-
d1ll8Dde den oor~ tepD~ftI' de lee...,.
de'PHoUandeche kerken DD Zuid-Afrika. t

Het volgende werpt DOl meer Hcht op
de. saak:

De militairen hebben dl. De Bruin,
vau Braudfort, belet voor zijne gemeente
leden to preeken. en hij lIl&g le ook niet
bezoeken. Maar nog meer: zijn naam il
ook op de lijlt vao prominente in~onen
van 't dl$trikt die volgenl een proelaéra-
tie van lord RobertI op de treinen wor-
den geplaatalt welke naar Johanneabtltg en
Pretoria gun, om een aanval door de
Republikeinen af te WeNn. Hij moest
eeeda op meer dan een van die reizen
uitgaan.

Ds. Wilcocks, van Vrtiburg, Btaat be-
lChuldigd van hoogverraad, en werd in
zijn hUIB gevanll'eu genomen door een
pohttedi.b&&r, die hem vergezelde toen
hij vroeg met z.ijne eehtgenoote alleen in
een kamer te gaan bidden. De voornaamste
beëedigde verklaring tegen hem iIJ,
naar wij vernemen, van een koelie, die
verklaart dat hij ds, Wllcocks met eeu I{e·
weer in de hand heeft zien gaan vau de
pastorie Daar de eonststorte. HIJ 111 op
borgtocht uitgelaten, doch op voorwaarde
dat hij geen rechtskundig advies In zijn
eigen zaak ~l nemen. _/'

Ds. Scholtz, van Colesberg, die op boeg-
tocht WaB UI tgelat .. n, is weder gevangen
genomen en toen oos bericht verzondep
werd, zat hiJ weder reed" drie dagIIn
achter dil tralies.

Ds. Postma, GereformeerJe predikant
van Pretoria, werd eenige dagen geleden
nit de Z.A.R. gezet, en bevindt Zich thaOI
ala kriJgsgevangene ID het kamp te
Simonsstad. Ds. H. du Toit, van Lichten.
burg, 18 ook all! krIJ~sgevangeoe In het
zelfde kamp.

Ds. Pepler, van Molteno, werd ievaar·
lijk krank In de gevangeDl8 en werd toeo
ultgelawn op borgtocht, doch of hij weder
naar den tronk zal word"n genomen ali
hiJ gi.>zonll IS, blijft nog tfl beZien.

.Aan gemeeote·leden die over de behan-
deling "Van hunne leelartm glUgen klagen,
werd door de milltairfln ge~eg 1 ,. hoe
IOlUder gIJ van u we predikanten Ziet, boe DE Zondaga..chool conferentie boudt tbans

voor u." llthDg te (,raaJJ Reinet
MEN gelleye te letten op dtl DleUWil aankOD

diglOg onder het hoofd "Kennl8gevIDgen ow
trent .krIJgsgevangenen."'

OOK te Aberdeen saat ruen een AfrIknnscbe
bandels maatschapPij opnchten Bet kapitaal
1&1 £10,000 zun, verdeeld In 2JOO aa.ndeelen Tan
£5 elk

DOliK deo afdeelinrr.ad vaD Malmesbllry
worden ID een advertt\li!tle tend.,r. gevraagd vpor
het onderhoud voor ~'lri() Jur yan verac!lllllellde
,fdeehcgswegen

\'VELK EES oO"'B1)1Á.~lE:'-Een naturel beeft
onlaDg., Daar een Ellgelsch blad m'lldt, I'-I)n
kmd lateD doopen mrt den naam van" Bulier
Cburchlll Labouchere."

•

ELECTIE

lalmesbury I Dnicipaliteit.

SCHAPE

Hoe ... u........ ;.1.,
BEHOUD uw r-ndhtid, cm • dial

- IJIj ~ doen OlD reoh5 ~ met cl.
eie Wereld. Daar ,. m._ .I~ lDid tel
Wheeler'a 'Extract; w. po.t ~ ... Gd

HEYNES, MATHEW & Co
.&.P'JTB&~,

I

-U ENNIS wordt hierbij gegeven
~l... dat IDgevolge !Vet 45 van 1882
n!,mina~e papieren geteekond door
n~et minder dan VIjf municipale
kiezers zullen worden ontvangen

aa.n het municipale kantoor, Mal.
mesbury, tot 4 uur n.m. van Vrij-
~ag .den 20sten Juli, 1900, voor
.e&ndldaten ten einde de plaatsen
op te vullen van l raadsleden ID de

plaats van Fredenk Fortinatus Publieke
Werdmuller en Marthmus Smuts

H. ZOOn die belden aftreden volgens
rooster maar benoembaar zIJn voor
herkiezing.

Ook voor twee auditenren In de
plaats van Hendrik P. du TOit en

lsaac J. van Aarde, die belden
benoembaar ZIJn voor herk ieaing.

De nominaris zal plaats hebben
aan het mUOlclpale kantoor te Mal-

mesbury op Zaterdag den 21 sten
Jult, 1900, te tw aalf uur 's rniddags.

Wanneer er een stembus nocdig
mocht zIJn dan zl\l die gehouden
worden Weensdag den l sten Att-
gustus, 1900.

R. H. ROZENZWElG,
Burgemeester en Stemopnemer.

MUDlclpaal Kantoor,

Malmesbury, Il Juh 1900.

IALIE-SBURY AFD~LINGSR-AAD. E EXE VEHKOO PIK G
----- VAN

Tenders \ oor het Herstel van Wegen. HUISRAAD ENi7
T"~?!:dSv:~~~~:t~:;:~Ig:~I ' . , L.
onderhoud van de ondervermelde BEHOORhNDE aan FhASI IlH
wegen voor een tiJdperk VSD dne L. IJ<; Ronx, zal gEihouden
jaar. worden ID, het HlllS ac~4tlr het

De teDders llloeten "orden mgo. :n!aglstraat_ s Kan~oor, W EljiLI N G-
wnden voor lederen weil aflOnder- 'ION, ten 1() ure s morgenS!

lIJk. Op DINSDA.G, 17 dezer.
De tenderaars zullen mogen

tenderen voor eeD of meer wegeD.

De teDderaar:> zullen hUD eigen

karren, dieren, \\ erktUl~en eu Welllllgtou,l1 Jult, l~lW
arbeJders moeten versohaffen.

De u:mderl:loars zullen de kDlk-
sporen eD gatoD moeteD opvulleD
alleen met goed PU (lik gruIS

SloteD voor hellll'h\atel", leldlngeD
en doorIoopen zullen altiJd schoon
en open moeten \\ orden gehoudeD,
en waar geen slooteD voor hemel·
water of leidIllgen ZIJn gemaakt,
zullen DJ eli we moeten word8D ge-
maakt.

Alle atdeellllg,," egen zullen open
en lD herstel moeteD "ordpn ge-
houden I ) voet bl eed wet 9 voet
aan Iedere ZIJde

Alle wegeu (I e) hiD Malrn~sbury
Daar vaD Schoon; RIVier en ,UD

Malmesbur) naar PIketbergs Brug

zulleD moeten \\ ordeD opengl'hOllrleD
en JU herstel gt'houden 18 \oet
breed met 9 voet aan ltdere ZIJde.

De tenderaars zllllen ZICh mo· ten
verblDdeD aansprakeijjk: te zIJn voor
alle ongelukken, .den aEdee11Dgs"lad
met veraDtwoordellJk !lchteDd

Twee borgen do Jr den raad gOf'd
te keuren zulleD verelS{_·ht zIJn voor

I lederen tE'nder , \ de 111meo mueten
word m voorgeleb'<4-~

De laa~ste of ('t'nl~A tend~r zal niet
noodz.:alrehJk worden ,i,lt genomen

TendArs lU de zeDden onclE'r en-
, veloppe gemerkt "Tt-Dller voor
r weg-en to llld later dan d! D 31 :oten

JulI, 1900, te 3 Uilr n ru
()p ln:"t,

A L B[{ODZU.K,

Secretaris.

OVERLEDEN
PETIlOliELA B~N (IjeOOren Vu der
huisen), ID baar 66a~ Jaar, n. een ';lek bed
ongeoer drie ruaan<fen

UIt naaat der klD<leren
OORNELlS B~TBI
WILLEM BASSON,
J.&.CUBA JORDAAN

Hopefield, 10 J nit, 1900

t' ... ",. ' •

VAN

AAN F.mlhebelreklriogen On Vi":iond8lllw'onlt
bekeDd gemaakt dat. mun teeder "" ... lU ....

genoot, CHKISTOFFEL LOIlB.Llll.P,
wonIng, te RIebeek W.i, oYllrloe4 op
den Isten deur, In den ouderdom nO

en eenige maanden HU droeg 'Un
meQl~en dag omarteluk was, met
ontsliep eacht en kalm in bet
Heiland N lot vele weke ..
moest bn de droevige t!Jdln~
oudste zoon ID den oorlog
COllI! ...eduwe DIet kindere.
deze slag scheen hem diep te
tast

De overledene WIUI bjjeonder gehecbt
geweente aan welker sUcbtlOg, 42 jaar
h'I een levend aandeel mocht neaten
eerste Kerkeraadsleden ...as bIJ ,edu
laaste Jaren de eeDllle nog In leven. On
verulOtenl. VaD bjjua 50 Jaren. "Ill! U
gelukkig (.od helpe mIJ om te
Heere beeft Io(f·"eveb de Beere
de naam des !Ieeren ZII geloofd'

De bedroefde wed uWil
W ( LO\IH

(Geboren W 4L

Hiebeek We.t q Juli, 1!iOO

DE ondergeteekende b~hoorl~k
gelast zal publiek verkoepen op

MAANDAG, 16 JUL~ 1900,
te 10 uur v.m., op het lIartt"III.

-220- ~
Vette Merino Schapen

I
D1 Schapen ziju 10 goeQe Con-

ditlt;' en geschikt voor "lacht:

"P tle n ,I"IIIIIL -lJAj~VD_1G,
lij i-u, lf)(Jf), II! jl) «o ro.m

PAUL D CLUVER. A1slal[cr
Ste llen boscb II) Juli I~I~) I

Munlclp.l. raden .n Imp.rt.II ......
HET jilarlljksche congres van afgevaar'
dlgden der verschilleode municipale ra-

den der Kol01l1e IS thanl> in KaapBtad .... Alfr.d .n d. Zuld Afrlk•• n.eh.
vergaderd met het 10 ..1 algemeene mUDl-

~..ouw.n.clpalfl kwesties te bespreken en te be-
In onze VOrIge uitgave hebben wIJ mei-vorderen. Lht congres hetjf! volgeos zijne

,hng gemaakt van het welreren van IIir
bUI!lhoudehj ke regels niets met a'''~'U.'''''LI''n All rtld MlIQer om eAn deputatie van
polttleke za,,,'u te uOtln, en noch d vrouwen van Welllllgton en Paarl,
IOHlJIClpal\1 rdaJsltldeu, noch de afge met hem \vIlde ipreken over de admini.
digden na>lr het C Jngres wel den tot hl titratIe onder de kriJgswet 10 belapg der
tOtl gekozen om de politieke vrouwen en klllderAlJ, te ontm(leten, ter·

WIJl "het vronwpn gilde" met eflll vleiend
dl" ZIJ zIJn tOt'geuaan, maar wel om Il adres u"n sir Alft'ed Diet werd afgewezen.
bekwaamhel\\ .n 't behartigen van de Maar lieUtlrt hebben WIJ van een verder
langen van huune steden of uQrpen. stap lO de gaachledeDis vernomen. Maan-

Dat het een verkeert! beginsel IS, (lag middag, terWIJl de vergadering aan
mUlllClpaltl hchamen ZICh zullen I den gaog was, kwam een polItieagent
met algemeene polttleke zaken, heb naar de zaalfRO Wilde de prealdente zien.
WIJ 0 a. aangetoond, toen aao de verIIc Hem werd echter dUldellJ1C gflmaakt dat

hij haar r:let kon Zleo, !ln toen hij zag dM
lenue muniCIpale raden een tiJd er DIets aan te doen nel, gaf hIJ de vol.
ledtlll gevraagd weid etln resolutie I gende boodsch'ip "bevelen zIJn van gou·
jJ:lSSfleren de polttl~k door !!lr ALt vernementl! hUis gekomen, en geen (le-
:'II IUi ER voorgestaan t<>genover ne ' putatle van de vergadllrmg zou toegelat~o
Itllek'lq, ondert;leunende. Er ziju er I wordeo naar gouvernement~ hUIS te mar·
ter alt1!'J hedeu (Iltl hun eIgen I [J. Bch ..eren."

Hwrult kau men aflf'lden, dat Zij
II! khtHJ wo gaarntl op den voorgrond Excelltmtle een gerOcht vernamen
len, dat zIJ aan geen beglOselen hebben, dat zulk een deputatie gezonden
gtlvolgen deukelJ,;als ZIJ Zich Inaar op zon worden, en dat hU zlcn,tot!n naar
!lenn of andere "IJze voor de aandacht ue polItie wende' Eu dit tegen \len vrou·
het publiek kunnen brengen. De J wt!n·deputatIA vau zulk een vergJodermg!
lo) ale ler - In K~lp8tad _ de IUeen wonder dat <.ltJ S A. News. zegt:

• Elke toesprw gemaakt door de bewer·
O'REILL\ III een \an uie personen, kerl! van deo oorlog toont dat ZIJ het ge-
w'at erger IS Zijne bUitengewone b vol~ ta van dlplomaueke mldJelen ge-
Illng v lil ultra·loyalttJlt wekt ou woonllJk behooreude tot oO!ltersche lan.
keung het verlllo,"den, dat hij IlllS3Ch olen. Het Is te hopen dat oOBterschp
niet zoo uprtlcnt 10\ ~al I~ als minder lu IhplomatlRk DIet gepaaru zal gaan mét
rnchtlgfl onderdaueo, tJO dat er 80ms oosterbchtl manieren Jegens vrou weu."
geheel ;mJ .. rs ,lCht~r kan schllLlen

~ a Utl openIDg ~an htlt congres stelde
hIJ \ dor zonder kenDlsgevlng, een motIe
die t .. n d~ele ou!,;"t WIJftlll v;tn een polt-
tlsken a.lr! W<l.~ HIJ wIlde het als een
of\bpstr"d"n motll doordrlJ vsu doch de
heH l' J. 'IUtAh, burgemeester vao
Tqlba£h, o"Jecteflrde, en toen was de heer
o REILLY verplicht kennIS tti geven van
zIJn V)OrRtel. HIJ dOled zulka met het
\ erzoflk vao \ OOIrang, waarte;;en geen
objectIe weru gemaakt.

Gltitermorgen kwam de mO~1lJ toen aan
de orde en naJat de voorsteller zJn motIe
had toegeltcht, elUdlgde hg met te ver·
zoeken dat aan elk der volgen<.le "prekers
met mAer 1,ln -) minuten zouden wordeo
gE'geven Dd htler J G LISDESIJERG,
burgemeester vau Fraserburg. stelde toen
all! amendement voor "de vOrIge vtaag,"
de parlementaire mtdrukkwg Voor afs'ap-
pmg \ an het on(lerwerp, zonder eeo
direkte opinie erover Uit te spreken.
HIJ IIchtttl zun amen Ieme nt toe door
erop te wIJ ZeO dat het c lllgres geen
pohtlek lIchaam 18, dat ZIJ n doel 18 he t
bevorderen van mUDlclpalfl zaken, en
dat als meo eeus van dit begmeel
afweek, wat zou dan verh lUueren, dat
later 10 veen lllotIe van \\ l'ltrouweu in
het gou verIlJolment ZOl! \\ ,den IUge'
bracht' Hl] ",erd flIDk eon leri1teund
door den heer '1 \R \IS, van rnlbagh, die
erop wee8, dat als men dit IJ 'cIOsel prlj8-
~af. men een doodsteek Z 'II t()ebreogen
aan plaatselIJk bestuur, dJ.lr lOen \an
mUDlclpale elektles ook el'n pohtleke
k\\ e~tle zou gaan maken IlIJ waar-
sch u wde de groote steden t<'gen de ge-
volgen III de buneorlorpeo, (loCh voor dat
hij verder kon spreken, hOt'\\·1 zIJn VIJf
mIDuten nog niet verstrek!"l waren, VleI
men hem aanhoudend IQ Ut! rede door
't geroep van. uw liJd IS om

De heer O'ME \RA, van I 'Ietermaritz-
burg, een ander ultra·loyale Ier, maakte
daarop eeo heftlgen aan val op de heeren
MARAIS en LISDE~BERG, eU zelde dat
de Eogelscheh thaos gereed wareo om te
vergeten en te vergeven wat reedB ge.
daan was. Dat de oorlogzuchttgen
gaarne het ourecht dat zij aan anderen
gedaan hebben wenschen te vergeten,.
laat ZIch verlrlareo.

Toen de ilaak ter stemmmg gebracht
werd was het Diet recht dUldelijk of men
op het ame,puemsnt of op de origi'
neele motie stamde. Indleo op het
amendement. 'dan IS bet ongmeele
voorstel feitelijk oog Ulf'lt aangeoomen,
want de verwerplllg .an het amendement
IS lets geheel anders al. de aluineming
van het ongineele voorstel. fil de min-
derheid Rt~mcieh de heeren ~AnAls, LIS
DEXBIi:RG, P. J. BOSlIAY, (burgemees r
van Stelleobosch) en B. G. KE&T (
lId, Tulbagh.)

Deze heeren verdIenen allen lof
tie manmoedige w1Jze waarop tij he
~I n~AI Il!tDdhaaf(ltln. dat munklpalfl II
[lJ"n lIeh nIet lllel algemeen!' l'ohti
KW8l!tIe" behooftlo Hl te laten.

J. E. SCHOEVERS,
Afsla.ger.

HET BEROEMDE OOGWATER.
lj""'" ~ ~ bottel bf'twt rkt 'fI'OT\dórt-'!u~n dellfln8Q die"
J1__J ""brulk ..a IJ len ~rk ..nnen d., tetjde i",Lle
u"",held IS \l.t !,<""" .. lá ~•• 'uder pqt'Keld Ba
\ erlln]>(ba.ar lJ J

ITEYNES, MATHEW & 00.,

Stellen bosch Municip~liteit.
KF'Y\'T ' 1

H. :-; V<1D nomw,ltlC tli1 vcr-
krezillg van C,mdl(Llte~ voor

r,i"d ,leden eli alld Itelll ~ \J' Ol de
bovengenoemde MUDlclpillt lt Ill·

gevolg-éI Wet 15 V,tn 1882
KenD'" wordt 11lorbiJ f('geVeR

.lan !ret pllbliek van Stf'll nbosch
dat een verkieziog vaD Zes. Ra1.ds-
leden en Twe~ AlldIteurs ~or de
bovengeDoemde Mlllllclpah~elt zal

worden gehollden (zoo DOOd$g), op

Woensdag, 1Augustus~ 1900,
nan het l"l':"ldf'nt magï,;traa~', kan-

toor, :-3telle[lbosch, tusscheD ~) uur

Afdeeltng-sraaJ K.mtoor,

Malmf'sbur), ') .Juli, 1900.

SCHEDULE VA~ WEGE~.

" ru en i Ullr n ID

Yerder da: (je 2")3(,<:' .Juli, de

dag z.d zIJn \ :1'1 nomlDIl~10 vaD
canjldaten voor raad"leden en all.
Jlteur~ Uie moeteD wOrcltHl ge no-

Tlllneerd op de volgende lllilDier -
Voor ~ \li II nDl, 0IJ deD 2Lton
.Julr, 1901, zal '\ordpn IUgJlleverd
dan het .,rrenoemdo r031deul murTl-. '"
~td,lat's kaDtoor een nommatlO

papIf'r In Jl' vorm vaD 4e 2de
schedule bl] \\ et -1'1 van 188~ zooals
aaDgegeveD In St'ctw .)!) vin ge-
noemde w et. ~

P. J BOs~IAN, P.W. m,
Burgemeester V$D de

!IIllDICI r;ahtelt.
Stellenhosch "MuniCipaliteit, !

] 2 Juli, 1901 I. ~

D. oorlog.
De oorlog heeft thans re",ds biJna negeD

maanJeD Kedunrd. Op 7 ueller werd
Bethlehem door dOl Brtt3che troepen IDge·
.oI'fomen Da een gevecht dat reeds den
vongen dag was begoonen, volgenR de
mededeel IDI{ vall lord Roberts. Maar
opmerkehJk, III de ltjst van ongevallon
komen de !lamen van verschillende oQI.
Cltlren gesneuveld te Bethlehem op 4 Jul!\.
Wat van de RflpublIkelnen, met hun ka·
nonoeo, dill I3flthlehem verdedigden, il
geworden, bltJkt Ulet nit het rapport vall
lord Roberte. doch dit IS In elk geval
ztlker, ZIJ hebbeo zICh DIet overgegeven
eo zijn Dlilt gevaogen. De Trallilvaler8
hebben de spoorlIJo tus8chen Pretoria 1!tl
Jobanne8burg aangevallen en ook ID de
nabIJhed van Standertoo IS weder ge-
vochten.

De cnsis In ChlUa dunrt voort. In de
nabijheid van TIentslO wordt zwur ga-
vochten. Japan heeft versterkmgen ge·
zonden, doch die zijn nog Ulet aatlge-
komeo.

Van Malm»sbun Daar Schoors
RIvier.

.M.alIDL'~hllry n1lar PIIJ uetberg
Brug

Do naar Hopefield

Do ~loorreesbll rg,
naur DarliDg
naar ~losselbaDk

li •Voor Klanten van Bui~en en
Wlnkellers.

~
KCNNK~ de oor1lpronkeiJ]k, ecbte Fl~llAnnllCbe

gmeesmlddelen van Dr 0 F J01UTZ &
00, .erIr.re!<en wornen bIJ <k eeDl~. Clge~8,

Heynes, Mathew & ~o.
K..A.A.PST A.r

"
"

De "rouw.nv.rg.d.rlng t. K•• p-
.tad.

W~.• publlceeren heden het tweede ge-
deelt vao het volledige verslag van de
groot vergadermg van ZUld·Afnkaan.
sche I moeden en dochters ID Kaapstad
gehoIkden. Van verschillende kanten
hebb~n wIJ aanzoeken ontvangen voor
afdrulkken van dit rapport. Schikkingen
zullen getNtren worden het tapport JU
pamtllet.vorm tegen ][ostPMJI lilt te geven,
doch wij zouden gaarne de nameo van al
de allmes die tegenwoordig waren met
het rapport pubhceeren WIJ verzoeken
bun dUB vrieodellJk ons hunne oamep
toe te I'-enden voor 15 J uh. Meo zal het
pamflet als een aandeokmg voor het nage-
slac!*kunnen bewaren.

~
Vre ••• UJk.

ID de Weekly Fref'matl vElrschlJnt een
10tereB88nte reeka van biJdragen vao dl!
pen vau den heer Michael Da\"ltt. In
den brief mpt de Jongste mali aan~eko.
menj komen vreel!8llJke verhalen voor vatl
verkrachting van vrouwen en meiSJes in
Natal door Rnr.sche soldaten Het is
1'IJna to vreoselljk om ZlllkA (hngen te
lozeu. ) 11 OIlZH t"olgeodtl uitgave zllllAQ
wtj 8tlulge uIttrekseIll pu bhceert!n.

!Jo
Do

RIVler.

" SleDt vla Ultfanhfoowm Da<~r
Rlebeeks StatlO.

., Klavervlei Vla Rwbeek We~t,
Rlebeek Ka,teel Daar Hermon

" P•• op, w.t julli. t•• k.nt.
Op .l J uh telegrafeerde Reuter het vol.

gende aan ::le l)1nnenlandsche kranten.
Het Waakza.amb4I1d. Comité 18 van plan om

a!{enten te lenden In de rebel dtatnkten ten
elOde van rebellen bonne naaruteekenlngen te
krlJgon op een docnment, Uitdrukkende 8atlS
factIe met den maatregel die bet goo\eroement
ui Indienen 10 bet parlement voor een speciaal
JudiCIeeie reobtbank

De voorzitter van dit comlte 18 sir Gor-
uon Sprlgg, eo d", gRImporteerde elektie-
agenteo van de De Beers L"a!!,ue dIenen
ook er 0V. Door hel latEln teekeoen van
een document, zooals hierboven te ken-
nen 'ff'geven, hoopt meo z;vakkeliogfln te
vangen. NatuurliJk mag 011< Land eo
andere persorganen die tegen zulke stre-
ken waa rsc hu wen DIet In de dlstnkten
onder de krijgswet clrcule6ren. Wij
vertrouwen dat een leder het zlJoe zal
doeu om die ongelukkigen te waarschu.
,.. eo geen document vao dien aard te
teek:enen.

~~ GOUyernements Lan4meter
I--- "

A. A. D. MALHEItSE.
PASTORIE LAAN."

P~L.

..PAARDE.KOMBAAR.I.
VEHKRlll,BHR RIJ C. M<)LL

A1gemeene Makelaar,:

PAA.L.

BENOODIGI!>
Er~),"J:o.: Gt'certll!cflMde OndeotwlJzeres

voor I" Publieke "chool ~Bt.thel"
t" Ht'lJerberg, DI~t Stellenb08l b1 8allln~
~110 per par. behalve :\Iuzlek g6'lden, en
\ ril logies.

Kenuls ,an Engelscb, HolJaf..dach en
'I ullek veNllschr

W!lrk te beginnen il act 1900 "
Apr!Jr"tle8 met getulg.("hrlf~lI moeten

aan den onder"l<"ctookende gezond8l}1 worden
.oor of op tieD .100ten Angustus ~

A ppltcante moet lt J wegen lall eene
Prott'~taotschfl Kerk i

H J. MAl.Af.!
Secla-tans

"
Statie.
Paarl ,J unctlov vla }{UlDlel

Pas Daar HlebBek Kasteel

Malme,;bury naar Grootvlt.'1 (op
Paarl Weg)
Tegen over Kanonberg tot waar
de II eg den ,ddoehD,(s weg
oDtmoet vaD Klavervl81 Il,iar
Rlebeek West

Droogevlel (Durban Weg) Vla
~T olvedans, BlallbloemetJe:o-

kloof Dd.ar de mtilpalJIlllJg te
Allemansheuvel VIa Leeu" e-
daus.
UItspanDlog GrootvIel op den
Piketberg WE'g, Yla KltpfoDteln,
ZaDdfoDtew, Lmeheu vels Daar
Bnoge To\'. n.
WIJDkeller'shoek n3.Ar Zwavel·
berg.

A. L. BRODZIAK, SE'cretarls.

~
1 ~0 li 1 r' I IlrR 9_.~C0A. uj UIJ\i~Ui. et 'J

I, ,nuD {JJ JAIUI"V

ebi Jr.01;}c:er·, IIarolo~· en KloQlWri
1J~ Gtbov-:cea L>'rI'''1m-~

0011d"n ,.D I'thereu Horolnf'ol iw
V~n-'1Mi ,... ..... ~,

"

"

"

II

,-'
}
I

I
~

WOERMANN LIJN. l ) G IJ 1\00_ J:o.:s'l
P.O Helderberg

SOlllerset \Vest
Naar Port Nolloth An£;ra Pequena

WalVlschbaa, en l7l'aktj/J-mond
(A&!llegl{ende tt' KfklfJ Cross en ~uS8atnedps

~I~ er ,Ianleldillg tOd bestaat)

HET :-itoolll,d;llf' \{elItla
HooIen,' Kap'. Ihrke

( wortlt hiM t"erwacht up Zond~
den 1 • Jdn deler, en zalIlaar de

bov6ngenoemde HavtloR l"t"rtrekken op of
omtrent dcn ll;/den dezel

Hedt ongeevevua.rde I(erie.ell \OOr
PasBagIerl!.

Voor bljzontlerht'Jo>n doe aanf.oek bIJ

I'nrPF. <.;rHD:\'"Hnl I' \ rw r I FRY
\AI(~UI"II • I\' ~ 'I ,Iold)

KJ,;teell!tuat, lt

---- -----r---

J..

De hoereo Pul
liD C C Silberbauer

leden Yen de::i~~~~yenekeno!l
maatacbapPlJ
Bands eo P C

Met de mailboot ilio g1~eren vertr,*kcn to,
bertog nil Norfolk, lord Afan~", eo de ber~g,
van Marlboroogb Eel"8t~enoemde bet de bo
treklring 1'&n postm~stcr geu6.f8&l 10 l'logelaud
vareD om deel te nemen un de~ reldtcebe Hjj

mee lang In ZUld·.A,lnka gebJeyen

bet officieel vertll.g blIJkt dat !(edurend
maand J um te Kaapstad d.e geboortfl

228 kiuderen zeregistreerd werd VaD dat
tal ...aren 76 blank en 152 gekleurd Zei en
dertIg lund9reu- werden buiten echt geboren
...lIlr"8n twee blank en de re~t IfIIkleord walun
Het !letal ,terfgevallen "oor deselfdo maand
...as 227 blanken 103 geldeorden 124

De sta ( verandert DOg steeds wet den dag
ln bIJna elke straat ziet men oude geboowen
neerbalen en DIeuwe III nil plaats Yerro~n De
vel1lnderlnll'en IULn bet St George's botel Dade
~t.n yoltooll<li Het gebouw uI volkomen
rernieuwd en vergroot Z!JU Het huis In 8t
Georg_trut, vroeger door dr Roux bewoond,
wordt neergehaald, en de Kaap ue Goede Hoop
Spaarbank gebou ...en zullen weldra 10 zIJn plaat.
"errIJzen Lllngestraat ondergaat ook .toed.
Yllr&ndenngen

GEMENGD NIEUWS.

PKIJ:!1{A.ADSEL-,-Dij tud Vlln t !Dzenden der
antwoorden op de Jong~~ prusraadaels 18 bUDa
Yel"8treken Wu zulte~ nog antwoorden In w,ch
ten tot Zateldag, 28 deiJo;er

CORIIECTIF -In bel negeude ver~Je van
hJanm. gedlcbt ID 0D e vonge uitgave op "DI
vrou .. e stem' yerscl\o t bet ...ood ·'tro08t
J_ee» 'kro08 111 plaats aarvan

OK CAKEL PETE~ de beroemde Afnkaan.
Bebe r~I"lger wordt bl nen kort alhlCr verwacbt
op liJn teru~lel. QR r de Zambe~l, 'waar bIJ
rUke gondmllnen beeft lontdukt.

!lET plaatselijk l:ila/;i z.egt d~t bet tWijfel
ackttg I" of de .poor~eg nur TarklU!tari tellen
het elOde van AUgll~U. zal voltoOId z.po daar
.r nog heel ...at werk n te doen uit

VREOE)fIHJRG - L t.ltleden Zond"8" werd
hier door ds J B f eetbhng vao Hopeheld

klDdJe van deo heer J G P L._ub-cber
met name Pttronellll Jacoba Joul,:Jert

OP Zaterd1lg, 16 ~Ulll, ;ud er een erDsh"
ongeluk P~ij.8 te !'Ilougb (F nge.and)

van mouth hep op een piel
, gevuld ol I s'~'(lers Ila(l, met gevolg

f personen ",\~rden gedood Ol veleo
beleerd werdel ,

"TilE BoEI! PRI80.$~R S PU_HER -Dit ~ang
stuII, waarvau WIJ ee~I;:" dilgen geleden een
kntl~k pubhcJerden,~, verk.,Igbaar bl) deo DIt
gever, d.. he("r R Muller, muzlPkhand6laar,
.,tralldstr,"t Kaapstad. D~ komponlit IS de
heer J H Lo ~cht:llllann krllg'.ge.-angene van
Elandslaagte 1

' ZAL do Bond hIJ ven voortleven' Vrol t
de Bulawayo CArolff< c, en beau t wo 'rdt zelf 1e
naag met een volIllon!:lIg nee!! WIJ kunneu
Dozen tijdgenoot vet"f'kcren, d.. t b" bet heele
Wolal mis -beeft 1.<><Ilang cr een Afnkaander
volk I', en .oelang all.t volk IlO'; Idealen heeft,
~al er een Afnkaanaer Boud zlIn De Bond
be8taat OIot om de Jl ·pobllPkc J ell de Repu
blieken be. taan ule~ do"r den Hemd, zooal. ge
nnemd blad meeut

IN' eeD brief aan een Scbotscb blad scbrlJft
eon Jonge dokter dl~ In den oorlog WIUI nldWl
onder aoderen EeD ",vond z.agen 111'11 een trem
met elegante !\aIon rtftuIgen In welke Cecil
Rhode8 en zIJn "Jlce il-n~nden over een pracb
tige tafel bet ont.e' van KImberley Vierden
--een groot kontru( dit met eeOlge van die
"ndere Kimberley trjllinen, vol van 'leken,
zwakken eo ultgehongfden den gebeelen pacbt
lIggende In open trlfks In een geD&deloozen
regen

BI I bet zenden van liPostal Note~" moet men
zorg dra!len die hetl!/llbaar te IlIaken aan den
beer CPSchult .. (;~r partICuhere gevaIlie
nen) en aan den het 0 de V lihers (voor ge·
1vond"u wedu wen en 'teezen cn krugsge1'1Lnge.
nen) Munt.stukken.~ ballknoteu moeten In
geell geval door de po-,t gcz Jndeá ...orden, daar
het geld lOO hcht ved<lf<,n r"akt Men geheye
iht In acbt te nemen IGeid voortaan o.p deu
wuze verzoilden lIal :wn voor nSlc:> der Yer
aende",

OLIJtOLIE -Of de oliJfohe IDdu,tne ta On8
hjnd een toeKomst bee~~ met andere woordeu of
ae lIal betalen bluft nog te b<nlen doch dat de
QllJfboom ID bet ...estJeq. goed gro~lt en dat de
vrucbten er !laD gekweëkt een goede ohe geeft,
werd ons gisteren dUld~llJk bewezen door een
monster Uit de PIlAr) Op de plJUlts gel).&amd
"De Boop van de " ...edu ...e haak Minnaar
staan tU88Chen de 70 el~ 81) olufboomen IIj)mml
gen wurvan reed. Il J~ar oud Illn Ds nucb.
ten die on. ~etoond wEirden :tun goed en saj1ptg
maar het lDLere8Bant.~e d"el "'&lI het llescbJe
pracbtlg geele ohe M!~n beeft geen macblOene
om d, 'ruchwn te p,rsen, doch beeft dit Jaar
rllew .1 gallon" ohe;op ne eon, oudIg@te wUze
Uitgedrukt en vond tr een goede muk:t ypor
tegen 3~ per bottel

f••dl Yllr TrDlYl,l"hl II Vrljstaatacbe
..rui.... , IIZ.

Reeds erkend .~' .•
Bredaadorp opbrenga~ v'_b bazaar

te Elaudsdnft per, ~ J A
Kock. .

DurbanvIlle, maandelilldtbe bu
drage per den beer I) ~.Malan

Purl, Fer meJuffronw lt1 ;:tTU. •
WllIo ...more, per den Uletir A H

de Vries, Zoetendail! Vhn
Oradock, opbrengst ni(ll tlle~fee.t,

per meJullrouw L nosdlan
~Ieo ...wdtnlle per ids., C A

NeetbIing
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TELEGRAMMEN
OVERZEESCH.

......... la .........
EEN BBIT8CH~ WEEKLACBT.

Lauden, II Juli.-(Beuter) -Kolonel Bar·
rougba alaaIrcle er niet In de ltad Kokofq 10 ~
nomen op deo Sden deser. FAIn Inl~Dt 8JI
lj mao lIIIellyelden en 8:2 werdeD gewond. Ko·
loael BDrI!OG(tIl' beeft &u:b nD bil kol Wtllootlk:.
II&Dgetdo~".die op BekwaJynmanlbeert. Deriqr
dOIMDd AahaDtijnen wachten te KO_le OP,
een a&nval.

......... •• I{..........

Loudeo, ~I. -(Beuter) -De T.mu zegt
ID IDD ultg.,.e 1'&0 beden dat de heer Cba-nber
I&lD10 eorr .. pondentie II met sIr Alfred MlllHlr
betretrende de IUeaJng der ledeo Yan een kleUJle
COlllmJMIe, die ",aancl.unllJk ui ...orden aange
.*ald om plutMlUk ondor&oek te doen ID yet
band met bet geyen ylllf plulsell aan IIj)ldaten
die 1'&0plan lun ZIch ID ZUid Afnlta te -resugen

Sir Be ............ op de rota.
Lauden, 10 Juh - (Reuter).-,slr G ..orgo

WhitE! 18 te Glbralt.ar asng~komell waar hO etlll
gee8tdnfllie ont1'1LDg&1bad

ONTZETT-£NDE CIJFERS.

Londen, 10 Juh -(Reuter) -De zou ..erneur
V~D Bombay bericht dat de " ...rf,{... allen aan
cholera IQ de noodl.idende l"tnklen van
Bbmuay Yoor d week 6,5\12 bedro ~en balral ..e
5,031 lu de naturellee staten

KAAPKOLONIE •
E.n popul.1r .... gl...... t.

U Itenb'lfe, lO Juli - (Reuter) -lJe heer
Garcia CC en R M alhier II v....plaat.t naar
Oost Londen De beer BeU van Ma.feklDg sal
hem opvolgen

De hoor (Yalcill ~ bolna 7 Jarert Iller ge .. e~ot
en 18 de meest populaire maljl.traat dle..-e O(>1t
hebbeo geha1, eu z.JlU vertrek wordt door atle
secties van de nmenleYIDg betreurd

Op eenc vergaderlD~ Van den a.fJeehngt'rnad
bedell morgen t;ehuud"l1 ",,,rd "cll r&.ololl .. !I"
pa!~eerd Euue dlenSltlU prijzende 111 deo loop
der dlscuSlile zelden de ed heer Bdllugll11
L WRen andere voorname Afrtkaand"r 1...:1"n
dat bet alleeu door de tact van deo beer (,arCIa
18 dat het .terk gevoel ",roorzaakt d00r rIlcent"
gebeurlenl •• en tot bedaren 111'''. gebracht I:J bet
dl8trlkt De Leer (i.relA wy guw't.ld en geaobt
door de Afnkaan<:!"rs

Ov.rtredlng d.r dranlkwet.

Carnarvon, 10 Jult-(Reuter)-Twee Rus
.18ch.l b.ndela&nl ...erden I?lsteren door den
rClSldellt m.. gl8traat .eroordcciJ t<lt een boeLe
van J.:\lU w6gen~ bet verkoop>Cn van ~t-erkell
drank zonder hcentle

Kllpt Kennedy ~ hier gl8teren doorg~gaan
oDder we~ naar I{_,.tad, ow getUIgeni' te gaan
afleggeu tegen eeu"-ntal Sunn)slde rebellen

STANK VOOR DAN".

Klwborley, 10 Juh - (Reuter) - Groote
verontwaardiglDg wOldt alh,er uitgesproken
over de .Iecbte behandeling door d" koloDlale
regeerlog valI 50 Illlturelleu, dl" d ..el Dam"u &an
de verdedigIng v&n KuruDJau en wlUlrvan ...elen
paarden bebben verloren In den dIenst der r~
geen ng en die nu hier bulpelvos ~un ZII ruilE>n
(jen gerechtigd te Zl)n op ~ommelJ loopende ..an
.U5 tot £:10 elk Z'I zIJn than. In grooLen noud
tn klagen bitterlijk omdat ZII bedr~l!\d werd41n
met arre8tatle daar ZII d" beambter la;slt"
\leIen met bunne .,Iachen \V,,£ell3 reprelleD
tIL1l6ll III de .idverltser I. nu £0 ger.oDden voor
I crdtl6lIng onder h~n, h"t~een echter !Ian elk
slecht. l. geeh terwuI eel! shillIng coodlg Isr
een paJ! te kru gen om KImberI,,) t~ \ ert..ten /

a••n v.rvolg.r. I
-- ~

Kimberley, II Juli -Ow ecn of and~n'\"er
klaarde redoll was er heden geen ver v IgO!rbij
het verhoor Villl boogverrl1&d~k~u 0 O~r
Bower. de procurellr die tot nog toe vool\dd
mlhtalren optr.1d ...a. In bet bof maar nam nlCl
de vorvolglDg waar, cn dIJ mal(18traat mu<06t de
lau lelden Bet Ilevolg IMdat, hoewel d.. be
.cbuldlgde persoonluk d" liletuIgen wocnt krUI.
vragen, buu procureur, de heer f1aarhoff DIet
In 8taat WlUj eenige vraag ten buur.(n beboeve
te doen

NATAL.
D. ml.daad van hoogv.rr.ad.

Pietermaritzburg II) Juli -(R~uter) - BU
de laatate dn~ hoof:verrai\d.akoll In Natal zl)n
I{evangcnen hij veroord "I,ll": go '<onDlst lot
boeten In he: n()"~,{er~C,lt"1 II z Ile d~ bllofd
rechter dat h,) tuet WISl waart ". de Oll&daad
van boogverraad ZOII komen \ ro 'g<"r 'Wu bet
een ml&daad die met deo dood werd geahaft,
maar nn ...erden boeten ali e~u voldoende atraf
bescboowd

Onder de krugsgevllngcnen, die UIt deu VrU
8taat over de grens gezet werden Will< oOK de
5de compagDIe vau bel .jJ0tirweo plomer regl
roent hetwelk te HOlllng.prult door generaal
0" \Vet gQvangen genomen wtlrd

E.n b.l.ngrljke za.k.

Mantzburjl, II Juh - (Reuter) - Een be
IangrIJke £aak werd hedeu lu hut hoog!{erecbta
bof bealis!, toen ven.ocbt ...erd In berz.leDlJIi te
hrenllen de bandelwll.e "'"n deo ....aaruemenden
magl8traat van Ladysmltb bU het Yeroordeelen
van eeD mau tot :! JRrell tronltatraf wegens
dle£.tal vnn purden ~ "n wees er op <tal de
maglstrnat door (-'eor Je Wblie wu aangesteld
gedIIrend" bet b~le,; ow de krlJgawet toe te
pll88-n, zunde al 1!Jue Uitspraken door d.en be-
velvoerenden generaal henleu en bekrachtigd
Appelll.nt bew41erde dat d" magIStraat ZIJD
[JIaobt Wal! te bulten ge~aan door een YPDnl8
yan meer dan 6 maandeD te vellen, maar bet bof
wees bet appel van de hand ~eg~ende dat de
maglatraat onder 8peclalo wachllgLDg en bUlten
gewone oOllltandlgbeden hapdeld~

Rusi. ond.r d. kl.urII ......

Mant.burg II J uh - (Reu ter) -Maandag
bad er een ernMtl'; standje plaat. aan bet
mlhtalre kamp onder de Kaap-duI Kleorllnrn
aldaar IU dienst ZlI kregen dien dag betabng
en veleD hunner waren zeer dronkeIl. Er
ontstond fWI~t en ue u.ken bepen zoo 4ilrDlltig
dat een aantal soldden uItgeroepeD werd
Zelf! toen nog weIgerden de lawuunake", Uit
elkander te gaan eD Diet eer de 1>rder g'lgeyen
werd met de bajonetten storm te loopen
werd de orde bersteld De me'tllte ovcrtreder~
werden gearresteerd en zUG gevonlll5d tol
alagell

RHODESIA.
.... d•• poor voltooid.

I ---_
Belraj9 Juh -(Reoler) -De breed" _poor

...eg 18 oltoold naar BOlra De eeMlte treIn
kwam g tenuorgen aau en werd begroet wet

o Julcbkreteu door blanken en natnrellen. die &:UI
bet statt.n boeen wareD De dlficleele openwg
vlDdt heqeo morgen plaats

ac~EEPVAART.ERICHTE ••

KAAPSTAD

JulI
A.A.l"i1Jlt:KO"SN

lO-l-lallboot Klllfanns CaslLe, vaD Southamp.
ton

IO-Leltlium, Tao hu-noo A"frer.
l~-Malill trlUl8port un rlom"
lO-Lake Ene, Vlln de kust
IC-Rance. un Natal
la-Grwk, ""n Mo..dbul

v EKT BOlItXKlJ

9-1Jevonn nur I'ort F. lubelh
9-Mat.Ln,ITllIHs,;(Jrt na.r de kUoIt
lO--Ottow&n tran8pon, naar Gum
II-Mailbr.>Ot Briton, Daar Engeland

Juli

---0_
VOOR een lwedal plaataen IDd ..n muwclp&li

teltsnad van ~Ialmeabury zollen bll,keuM oen
advertentie tot VrijdaIl lU Jnij nomlDat'epa_
iPleren warden lOgO" acbt I)" -towbu. ~ EQO
noo<i!g gehou deu wurden op I 4-uglJ.!Stul '

hl"!ee
eondea
tit PreIIO~

geCJde behbef e
.taat

De r ..pu!hhkelOeu beáru!iende ,'>'1 ~ e,
sehen Prel:frl. ell J ohaonrsburg

i ---
Algeme.,ne berichten.~-

DE T"waE4EDiG~ JH 1 HLK.il.:L\,,
1-

ZU WO.WEN GLs{_lllël I)t S
Londen II J 1J - (Re ut er ) - !le ,;

l_lr'lral''' zegt I~ EUOultgaH 1I~1I b,,'e~ tla L.
afloop vas dejJ ~r1og Je t w cele,b_, [,. tn'" .g
'all OIT AlfreiJ .l'Illlner , a I worJt \,
xrr Alfre~ :II,ID~r za.! als hou![c )Olill"" ~
JU ZUid A:fn~ blll.ev 'er,. "I b, I r o f. "
8CbJap 'I1U de ~aJip"lllon" "&lir.' ol. _
(, "brge (J .. ldie &,,1 worden :l!ngdJudcJ' .

I

Dl:] REPl BLI~ElNSCl1t Ahoi! i x If \

W.AT ZIJ DOEN H. P \HIJ~
1---

Londen, I I Juli -([{tuter )-De re, li "L

scbe af!!c~a:Jt~v, 'elgezeid 'all u r L,,·..,cl- 1'1
den gl8teren eel! onderboud IDI I dh b ....
Oclc&8l1t' Fraásche minister v;n bUil~dall "I,
uJ,;en le wtiM<J[J later aan loet" ad.U I- il

vangen door d, ~UlllclpaJb-a:ll!)nt<J't.eu
~

IlU)\.U \i~ r TE Ol!~1 1,tJ"[)t~\

Oost Londep, lt! J uh -(Muter l-t'UL "-'
ll'sbao! Ul"Jqor T"rophlD en de b~r1 _ "aL
WlI8tmm.lur ~"anIen bedell WOri(tl' t t rtlL
hier aall De v ICe ourgemeeMt"r (Jl lJ,. U
R,ce) he.tttej dep ge u"raa I aan b, t, , Il J.
.. clkum <lu J.! f Uitlug aan bet troLbah .' 'It
van ()OIIt Loqdeli dal hll door lord RuLefi. _,
vraagd ..."rd l~et Levol t~ \(·ertn OVtr de hJlv
nloUe dl VI~lC I

.\lJt .. ocm!"n~c zmde geueraal Br.baLt,.1 t,

all"ll buo beII~'Ulllan hadden "n rik >Ildeo Ille

troli8 terog£le up het f"lt dat d~ dl<1~le ~t"'t
enkele neerl ~ad geleien 11'1 wa. '\"&t 1 lu
lOU .poMlg o;;l:ll)k ttlrug te g>llln l n ''', le I
Pr"tona Wt;,mioord4l ZIIU",wn"er Iml lt tr'
de Koloniale, Inl!le onlJslag lull gl \ tIJ \ I,! 0,

zune belofte al aat
-----:.

El"" ES ,\ ....1" H,---
KeUUl8J{t!Vln la ontvalJ..,llJ \ no bt:J} )~! t

p~lrt~we"l Jat) dtl ve"z.~r..J I fl... \ an i'a.tth. u I (rt..
bntlyen, .,uz: llaHt Johallm,,), Ir, L:e,'.uln I' Ict
nader .. keLDl~g""'lég

Onder de It><OOu"aD K lt, b~Otr N Hvr.* .. Odnt
er veel pnt"'"!)edeDhuJ I~ be.'taa1 'Vol~eDs
med"deellUll ",n leetl 'pUl/elloot bO,IlO 1 I In

lompeIl I(ddee6 to.>dat ~11 b,,~dJ,um4 'll~ 10

~ ual·uheld váu ,;reem l,·I,ogco tkvmen (lok
lIJ bun b"tah~ a4ht"r.lalll~

...-
Het volgcn<fu Ultlre k-ol Uil "en ~II' \ &0

taH •• knrporMI lRalter 'KI. ""mr a~D'u ~ UOIJl.O

r~ !/ed:Hetrd l'elll!ar lt ~, \1,,,1 \el"8ch IlJt i[

Ctl" EIlg;elt.ch &lad (B lX~r \\, rl KQrt toor DI
.angst van dejJ br",f t.e'lcbt dood t~ 1 li _

"Hoewel we 11Iet lil e~u ..;eHebl zllll;,gC\<C~"
hebben 'Wil T'el~ grqR.U~~Utti ';t'rn.a.a.iDt (:0 "ii

pent:D "n amlDUnltle bUltl?cmaald toaar ..
El)n allee blo~d0t."llg en vE>rlal!geo nfar l>leJ€(
en men 't:gt dat "'IJ .f ..1 f5I" vlO .ull® bel'k •
eer allea voorclJ UI \VII 'I'n vroesel~6 IU aan
tal verDlUlderd "'lIgen. L1<1kte-d~ .eptt-nt eL
andere plagen Hfl:t wa:.el dat WI~ ruveleo
drInkeu 18 voldoeode om eienlg dier ~ do"deL
Hel moet gekookt wordeDi om koor"" le '001

komen Ik denk "IJ tellen nn)jU Ult'llJ
--- <

Een tlJJ !i-ledeD ...erd dloor \I) d, .\me:-
kaansche )ougetl. een gr~,t .. dcmo(l~tr~tle ~,
houden ten guu.!Jt, der Hpubhkcillen teL
der"duke 0.11 nl )'1' Lr i 10 ... sr,i deler lial'" I.
Ruslaud gttlouden, maal '"n te meler bdall€
weglCus dt._ lngeuolbeubtld aa.arme,le OehnuG
door do ClarlnR 9HdtO PolowaetJ fien a.re<
ond, ell .."" ZOO(l\:'n den lan Vat.eDilbl r.nu,
van d~t.l Glur I.:re.'~ b'!! 10 JIll)n fJQ<)fc] t:e~t Hl
Ipdenni meI ancq,-e klUderen te bcu"~n OlD"
"'prekeu Qt'cr dtn J(Jor'oJ cO ei daPJ)';~ l"trd"
dl~el"8 der repuhhtken De ver)/"dercoj1 b""
onlangs pla'l' In fl'- mUlllclpale .. "I ~e 1)&=
eD WILl! e~(]( grool succc. Ue IJ t 14 eeD
Dleu ...sblad da 1,,1 ~L Peltr.au·,,: \Tf1I<b let
h.l""houwt bet "11~ een • n I r IJl IJk \ lI.O dl
warme .ywpatlJlc auur al" 'and~D <till be
Rn"lscb v" ~ gc\()eld V)ur 1 ranH,jiJ G" y.
staat 111 hu" "1\11 tou bebou J hua Itr I:telllr'
recbten

De lilt.ge<er~-l"l:lï de n u:, ", ( ,',,. nel
ben de !lOm '-an 7~ 6.?5 !loruneu ~o,,~e,ec
J.655.!1 ouhan.(en z Ind~ u- <ll'",en~.t IAO c'C_
coll ...cte te Teh"rau (Perzle ) gdJU~d< b ttt

ba.e vln de nal(ela!ene~ der 'I' hel ·Ii. K'
ge8neuFeidc Afll"aandcnl He, .,.g,bd' U

een ultt;leu ..1 Uit d"n be!("leIJeodelJ l,rl f 'Ot
gevun! wen~cn' n 'at b~1 geld aJleetl td IJ."
der Af.lkaande," z.1 ... orJen be- " ..d, (I de
verscheldenhmd vau natlonalltelt-cn rer~~te
wo:>rdl~d door Je onderteekcllaar' W"i<'r nawe,
hlCratn !-(cbecb t EI n lal men zie li h 'tJ ~I",mte,
de 'J'.~pathlc Dl"t de recht \8.arJlliu taá~ d,
boeren 15 HI"r IS mea 'erbaa.J (Her rit "!Cb"
del Uh eli onzedel"ke politiek Jer ~D, • .ebt
reg"enpg eD kllen bewonderen del! gr ".'h e D(>t"t:
en de ..."re (;odsrrndlt der B IH ..n ')!ogE cl
gennge hl Ik ~au sJ'''I".hlt Uit het I, rtl Pt""
nog een 'eder l"' ....", ZIIOlUllI de \'ri.,uJtr'
dat bun b Idb:dtli~ , ..rJedl~11I 'I I' '. 1 re
h~e reQbten I'ewonrlerd wordt .,1[: 104, It'
hookoo der a. rl.;

WITTE \ L 'd, I~"" 'illil
Tt" ..!) ly eed r..lj~ I. /.j 1 lltf.-.Jtr ~

mededllellDg vau lj,' ~! e "1 r~,p (
(eenBrlt8cbenofhClet~ Jij \fnka "a.·1 I
de beschuldiging. 11 \ u rr.l.l I ko G I !><K
ren w~derlegl li!) -dllllfi -

" Yan het l;eglD W'a, r', ,\)()rlo~ "' I~t "Ic'
eeQEI reeks .au hth<ÏJr-t,Jl!i(l~e I .il \\fll'" tlt:iQ

trou ...elo "held CD, \",rlJrd",,~ \ a il \(".cl
van bescbaaf I oorij),(lourdo UJ' IJ.;, ,
repubhkelnen H6~ Wtl J berh,ul lt lO'
na deQ 81a~ vaD (;oljJn~:> dl dt I>vc '.,r
oponieambnlanceLad ge'uur' li

wagen~ omver 1(1l$<1~ot"uWcr id>
Bet I~ onget wlJfeld I","nar dl t 'vmm.,
~r nab" de ambnllne, <Itlln maar ,[
geen reden te 'rP"m ).,Jc I da t ,
daarh"en gencht ....etd .. n

• 11( zelf moest bil gclcgenl,cIJ Ja", " •• l
lance gaan gedureod~ het ;:c..-echt , " "
)UI"t IVoor peu bt!ll~el wallr,,)' e' I, "";

kanunn ..n WIUI De 'eldoalter tll \ ...
ID hd ge..-echt op een kort.< un' ~
.reu, zoodat de ambulance_ tU"'lC I
HeD, en niet, er 'ftr .. !Iderd

Is bet rblelult (te vellHcbtu Je
.'tdlepe OItt het 'l'ttilr 'an "n, "Ii
beaql.~rden omd~ WIJ zulk eeu
plaaUi "oor onw ~woodeu IJ. id"
Zu kondêo Olet op le k..nolJntl ,
der dil! ~Ien bonilD ..n nabl) cl
'nelen ~

, Den dag voor <én &ao.... 1 op 'J
men t ...ee republ.kiu Jen IlIng- Il
den beu vel wet een Ifroote "I tt. \ I ,
hen !§&de totdat lil bl] bet l

WareD gekomen wAr .. eClll ,
~hlaloolJdell. de Wltt~ "la;; ho), IJ

dende, om de aa.nd~bl on~cr
ken I k kwam tot! d. ~C Vvl" I'
een boodecbllp badilen .-(,er
maar :pp hetzelfde Poireo 1,1t. ,
-ve1dunon • ..,n !ltO Win waar Z I ,

ORA N J E.
\RJJ:srAATscHt (,I)l \ ti,\ g

BJ::A\lBTt::\

(,EVE~ ZIcU ' \ I h

V!lll lord RobclUl I'rel" •
( {)mml&sa.rll'!

'j ·JtlIJ-Ht' h' \1.. I~ I '"

IJ Tl bl dal de heer Bil. I."
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\

J

1r.1 \

Lmd.aberg (barrm-w _0
1'·1'1.. "rbl' ...." vroe( de regellila' ....n den yooral~

.en der r.g.la.
"oor&1tter seld. dat het congres geen be.
..r tegen bad te berd. g.ltracht dat de
heden morgen lOU worden behandeld

n~RICHTJEtS {"IT PRETOR I \ l(18leren ah! een oabestreden moh. werd
, u I ---- De moue sou ..oork-ur hebben

nPI" I ~ '" \ A\ ~EX l OHRE:-IPO,\[n "r be. r () Retlly ,t"lde Dil de mor re '00. en
J'r, .or ra II) JulI -(Reuter 1 -H~t SU"",. va n da' hIJ den te!eoHtand van de bnl11"meca

I(~"" aal, elements, u Page t. Bdthleh !TI VN fulbagb en Fras"rbflr" zeer betreurde
b~ <rt le Vourultzl~htcn 0' vr ..dd llanm~rk ...1 Ik I lt) uat men dur 'JaA al" loyale onder

Ht foal. e de pr""dent hcet le II! two I,. , rl) bare mOJ .telt de lronlOI:IO, en .1.
~H_ rf''';\ erln~ ZIch o v er ..., \ Uil .Iorrie t:H1 S'~tal ver tccenwoordizeudo, en
0\ erg'" e V~II lI"n~r" ,I 1><1 W v -rdt I bi) verwacht dat nllen tou isn stJhifton toen

d 'I{ verwiOcht 1>" l" r " tll~r l _ d i t I bq ee 0 motre t, diende 'Iatr noen, er WIUI

II eed ~e7.wort cl hu ft , ( 'p ...rsoo nl: '{ Il Illt I ~a I Oppol'lItlp op hl"'t CO'l'lre:ri. en hU
te I,: " ru lar dat "I I in t III I, lien be h-t want het ...... rI,. ulfdl! gl!r.t die

uubtllilk he t '" I~\. Il. np e- (Itr~r~o t r wille ztc I,:ehet! het land openbaarde Indien
pers ""!tlk,, begeertel dal ie6llt van "er&OCDlng was, &011 die gee.t

, .. u erual Botha zal oog lwqfelJ blOc.ukort de D:lf"nschheld doen verbaasd staan. HU wae
I, I Gern h t on t va 'I,:IlU 'an de n ·.jerlaal( \ In ZIJn ecb~lH bIll dat er &00 IDID t"4eo.tand tegen de

Ilelia eli zal dan m rsscb ien beg inueu I,' ouder moti!!''' as, en bil 'roeide Jammer voor de bUl'l:e
u Illd~I,," Z III mueh t h, ef t va,clltHdenll de mee"ter~ van Tulbagh en Fruerburg, die als
III ""tratlt. tdl(eu den 'poorwel( ~emukt tus Bro~be oudl'rdanen geon recht hadden LuIk een
<eben I, '" plaal' eu .Joh.noe.burg, maar onze re.o~tloil tegen te sl.&au D~ resolutie bevatte
Ijlll li! ~'" J ve rs t er k t eu L(ere,d veor elkc poglDl1 geert" bet ...iatbaar plint HIJ hoopte dat men

Lld droo1.;eode behoefl. aan moer ei vie le ad 1",)!~jtelt zou hebbeu von Kaapetad tot aan de
rDlnl'tratcUrM duet zich ,hg_lIJk. rneer r-r elen Z"'nmeal<' 11j) pt'e", het w~rk van .or Alfred
l'Iet Ico/cr IS v er pli. lIt ellO enorme or<,{aUl.atl. Mlld#r eo zei dat hU bIll WI18een Brit te IUD en
te < r rn U ril kan de rna nn en nauwollJks ruis hIJ !folde gc"n vemodorlol<' van kouingiu en dit

U Iar.uDmen I. een keuuis van de rne u wa" ,du red.n "'aaroon hU de£ll resollitie bid
n leu tU te verel<ehte IlIge~~leud Het ,,~ noescfo]k goweest 'iln al.

t,n p nb"rtlg "ev,81 Via oudcr.vorpcnhuld r I uil elklloi~r l'U lUO ~eg,afl zoo Jer h~re
lu rt puhhlo:elneo maJtJjot, lt gelnk te wenscb"n ruet de OVerWlOnln

.., " IY":la ~e.tcl lal. rudltalte • cr< I gtll ;harer wapenefl waar lfa de vorklannl{"n
vali ~eo oud mlulster vanaf "en pubhek plat

l~U JJlkt:lllt 11 bv:J.lbrrdt:tHden "'l.itereu bet flHl11~ wa! hIJ niet vl:rhaasd orer d" burRemeet!!i
rtJL~J ....rI Uilt \J.fl I..: I tt lal p~I~ (are'A' ~ pO~'i.ltJe I te!'\ \)V<1U Tulbagh en Frtu ...rbnr~ maar bIJ
Iladr tr .ken tru.: l'l J. <e«cu JUI[J~ van two" hvuI~u Jat liJ nil voor llin moll" Louden stem
kalI [rt n men 'l

I cf LIJ" '10 Ird.e bi\ll ~eueraal l1utton lItt beer 5 TonkIn .ec()nueerde
pelJ ,th,r'lllJtspl", u)tt den vll~nd Dil ('alIQ lJ~he~r Llndeoberlo[ IFra.erburil) stelde voor
le c le til I fil' ro.l LI!;'ht II )"~ namen de, I en al. $end ..went' n tal voortgaan met de
I. "anJ wtrd tt!ru\('(eUreve I naar l Jn UIlde I!e.. ole .,erkza. VaD het congres

lil 'I ~ zelde dat het congreA DI~t eeo
polll,*k hehaam ...as en m-n behoorde
Illet I,et g~ .. one werk voort tt! gun HII stemde
I I ruit hut grooter deel van wat de beerO RelIt)
u.tl .¥".egd betrelfend~ ue Brttecue Yl",! en
lv) all$el t aan d~ koolOgln maar waar ZOIi het
tllJdli~,'n zoo men "en8 begon met poltheke
1.lkcI~Up dIt lungres? liel Ll>otd I", 1"111' btt
eJu~r*, w~" muul( ~I" belongon te bevorderen,
e I L~ meel Id Jdt volgen. de regel. ruen
"e'r. .rechl hid tu 'preken van dil Brot
"'( bf ~\ lag t;n 1~ J "che overWInnIngen (go
Ilch 1 en i oh Wel, teu WInste !lIet
" lj<: I ~e,,~t W UlroII het 1(' dMo W3A

\fen ..~I)U 1ll1"'~chlo..:lJ ! O~ komen tnt een moth)

\;.& I Wall!r0UW~ 1 ! J d I re~~rlul{ tHl audertl
lik Ilj(gelach )

I Il" lIeer P ] \1 ,r", (bllr~emee,ter Vat, Tul
l)j'i h)~ ...a. "ok It!, IJ Je motIe 0 [{eIII) Bq

) f -ll!e'Jfer) -I[et [)IJ'I-cnel I 1,cht .dat d" .oo,"loller geen be. et had van du
I kk " wO<;llliJre pooilie Wllann ZIJU re.olutl" dcl bllr

' ,a I f\. t vertI, 'u oaar L "ua I ~tJme~ldrs va, bUltenphl,;tl.en Wil .telJ(lu 0.,

tt r\t.! L"'~H"nRKT\t,t\ fII()ll'ó' li den 100d,lall l?e.ellll'uplut.eIUIo:
I 'el[b ..~tullr III deltl Kolon,e III] roeeado dnt

r I -li \I.... Il als d" polItiek lOge\ ourd \Vprd lO IDlinlclpalll
l<oj,t ekrt::'t 0 n~~r I zlkt:n 'Hl de b llLI":Ddl~tnkteo ffit'O dunnee !lan

, g ~z I mUI IL·fl',,~ll,e.tullr de" nebi.,.: lOU ~e\<n ("e
lie ea "" Led I ) ir ,ep '4Ll Ueen neen (,<Em V,," , rl burgemeeti

Lel' or bot congres \loareD 'oor [>()IoUckudo,,1
L I[JJCI~gcko'c"

lJ, llioorlliter Ik zou aan dit C(H1Rrc~wllleo
l.H,.I{CI~dat pulJIJck:e zaken ult~~sloten mo...ten
• I" D,t" ellkei een I(clllkwer. blng al. ,!Jor
alle LQt'gre, .. " gez" "ien" onl t

lJe ~tler () ~["Pro (P'~termarotzbur~) TI~1 de
lI,creni I ludell oe riS ' n ~hrll' aan en l~lde dat
d,e be'!lr~n "I' blln recbte plek zoudon ZI)n fn de
I raf "'ill •.! wd ~[uu.e .. lO ric baoden Om Paul
Kru.: .."!' te vf'Tdedlg ..n (gelach PO toeJuiching)
I).' III ~ wa. ,!ekomeu voor Brltoche ooderdanen
In ZUIl\!Afrl~u oon til .e!(~en boe lUfd Afnka
In dil 'titel",,"'t ~erelleerd onoe( \loorden en In
dien ~ .\froklLauder onderduneo filet gereed
\\ a.ren ~e vergeven t II te vergeten WH~ het hun
voorll,,~cn. al. Bntteu nm te OV(rheer.cb~n
( HoO', boor) ZIJ waren herelJ ~Jlc. tu ",erge
\ rll en te ver -(eteu dat bad pllUt" gehad tot
leo!pn Ju.or lf) zou deo het land bewoonbaar
makelI '0' I ltlluk, u (I oeJulchfng)

De r,""llll,e "CIU tot .t"mmwg :sebr"obt en
a 111~t:n~rll~11 met 47 tegf'n t 8t.eru~( lj mt' t
!.lt ('!a.rnil="tlt'

lJu !;\lgt n'lemmero "'arcIl d~ Ioeeren P .1
B{).Ola~ (bur<!uueeHter "'tellenbo;cb) K (,
I~eet ellt P J \[aral. (I ulba,L) en J {, Londeo
berg (~ra,,",bflrg) die blla zllplaat.rn bla ..en
bchoutillO t"eu de motte aangenomeu werd

De ce-t van het verslag moet wegen. plaat8
gebrek "['lien ov",.taal1 -RE" 1

\ 1 I "I "l Jo; II

\1 I "'" I If"\ \ \ I

\1 'I

\ \ \ \ I\. (

J ' I, , I I

DE OORLOG IN CHINA.
HH[I'Ir!1 \llh[rl~KI"l,[:-;

I I \ 1'111..,( I, 'K\DU:

\\\\IIWl\\t\

II[ Ut I IU I f{ h rt \

. \

I. \ 'I \

BUl6 cmeesters Congres
j Wtrd III le r ~1 1~la;11'tu 1 lt
) ...( 1 1 ht:t a 11r~tl: ~ 11r~t rut l:~tt f ...

t"" j nl ... " rZlttt I" lwp van der)
['I",t,l Jen heN Ih Hlil
J (J I~"dl, al. "IL" f re"dent
H\ \\ r 11 l-I.J!\ ~e('[t:tarJs \an

D~ MosselbaaI spoorweg
.J all den EtUttur
'I f l~er:- V..rgu I ml! eeu panr rel(el, te

v ~ RllIgaJlndtl bet bou",cn van deu Mo""pl
, t(rf"'orj,{1 ~p<'lorwe.{ Daar do Iqn over

t] t d~lte \ au m )U plaat. 1.( lit komt het yol
en I I ~t V"U bo Nêll z"~gcn 'len .. al een

~erufnoe'll t IC!tell': md het maken \' '!1 do Iliu
'"IJ \IeS"t I),,, I lar tlln dpch ol" litt LOO

t"o< rtgq,tQ. al!oó!lll \ "(!e'l Ik dat onl:e ~pf)or\Ve~
r >lt llSl VoltooId ""rd"n T. de fhames
Ifunwor~~ ( 'mpall) \I "rlIJk In ..rIJst met dlln
,))0 wet) 1)[ htblj(n ZIJ m"J<Chlen ov"roll guld
Il' vo.t.ptll~n r r wordt waarlilk Diet ge

1\ el kt lIl:)ar '" k?eQIJ CD Ik bel, nil IJlt'!' vonden
'" ,r, 11 ~l'norwe£t 1 lO) ko~thaar ZIJn tk Wist
hl.. nOl It(.tt rOft..:rJ maar- [U I~ bet 111'1 S5eope.:l
IH IT 1

[)e o"Jm,l{erq krl1en
',~ n kuilt) eD l,t 'noder
et: 1 ..:;roo~ proft t daar ~Il

h"lct'n dijg werken
lic uen tnl

per d.g (met
de 0 n!tandll(bedetl
feiteIlIk blecbt. ~u

F:t,~ BOER

~RK EN SCHOOL ..
) ----

'1llkelJll adverten:'6" wor.hn gevraagd etn
Hid. rl\ ~~r \ Onl de derJe .Ia. publleke .cbool
fc !{ld"~lld (\loutagu) ""anI .l7t! bulpon
Jt rWlll r, .(lO' publieke .rhool le Maral>lbnrg
..aJarJ~ ~ J. Tu t "'IJ onder ....ljlerc'l Toor do pu
hl,eke 'cl)0ol B~tliel 'e l1eluerbtr!! Ramns .£60
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, I:E\ '(IJ:"l:IOERZOON L'i DE FRAX"
SUIE "ltI:"iOURDE.'II," door ad" Malan
t ru.w. redijrt~ur YaR "Dna Land ") prij. la.,
po.otVTIJ VerlrriJgba&r bIJ de drukpen maat.
och.a.PPIJ ~ de Bandt de Villiwa ot Co.
beperkt) ,Wie &en goed en qttiglrboeli: Toor
eeu 11'IJn14r wil bebbeD., dat lIl.t alleen Tee'
IOfonn.a.tte ~u1'W het maken 'r&II 1rlJD geelt,
m....r ook +ral o"er de "Phylloxera n haadelt,
die moet lIPnder "arzuun dit werk beaten_.
j)Q !tAnbe~lllg door den ed. __ J H.
Hofmevr (Qazé Jml aau dit boek geg.Yetl la
.......1; nUl ~U 0011 n.wu- 0"11 d.........
vu

tegen11'oordl~ -De bu
J W. H Met~}, t'n
Th ..ron Harr .. , \\ interbach en Ta.yIOJ'

t>e notulen van de ,unge ergadeJ'llli
~8g g~EKen en goedgekpnrd

EE..'i' SLOOT VERANDERD
I)" nooi COflWll_lI' nl pport<14>J'de da t ZIJ oen

jD»p"d,e gQUWakt haddeu, un d ..t ZIJ de sug-
gCIObe 'ran dee heer P :.. Volgt goedkeuren,
dat lUIkere 5100t Ietwat hooger gll<l1laakt zal
\Yorden, en dat ZJJ ... t werk geplaaht hadden
in de bandert ve u Jmbn. Frluuman om een
deel VBn d" .Ioot op te breken 811 weder UIt
te leggen tegen êd per "oet
Goedgekeurd

"EER BOOMEN
Haad"hd HIllTl5 deed aanwek voor de ge.

broeden. Du :PIe.lila om nrlof ukeren eike-
boom die voor een poort staat Uit te hal eD

\ er ...eeen naar de boomon comru,.&1$,
~OG EE~ SLOOT

B~loten uat de \olgendê zaak verwezen
wordt naar de nooI commUlSte om DIl&r goed-
keuren t., bjtlldelNl -Dat de .. at~loot aan
de oostzijde van de verlengmg van Add'::t
,4 rRát o"er d.. laag,te dwaretrsat ge t
wordt om oot water lIan den !ageren kant "'a.n
de dl<"ar•• traat te brengen

REGlL1TlE :-';0 9
Gelezen l'en memone, geteekend door r.ekere

,lftchwr.. vensoekl"u<!e dat de munlclpRIe rp-
gjIlAtl" no 9 geschor-.t 'II ordt ln zooverre ZIJ
h~n (de .lacht~"') l>&ligaat, totdat sohlkkingen
k"nnl'U gemaakt worden. ~

R""lotl'n dRt de aanvrage", ben('bt worden
dllt <1e raad Olot 'an plan IS om do maa tre-
gel, \"all de 9de regulatie voor 't t~genwoor-
dlj!;e bp de slAohters toe te pL.~ea

:-iDG MEER BOo::\IXl\
De beer J A du Pn-ez vroeg nrlof pm

t.....,., blauwgom boomen mt te halen VÓÓr het
hpls bnlang.. door bem g..bouwd

.\allzO<'k "pro ook mondf>llI1gs gPdMJI 1<>n
hehoe' P 'au uo Wt'o! !\loU. r mn verlnf om "I'n
perenboom lilt tI' ball'n

Brief gel~7.en 'ran d~n b, er.l R.'ttray, ~&-

dll"tpek~orl <k'u 2&t,·u ult, Vl":\j:end&om ver-
lof olD tw,,, boomen, die J.(eD~~am dooJ
l"'Ir!'ll, \ oor l'Jll pa.khu .. UIt t~ balen
All~n , ..r ...fzen naar da l>oomen comml'Me
~ HEi' Dl RUE~IEf,8TERS CO"GRF..!
B... loten lat ID Jl;e..l\! de bur~, moo,~r door

onr< rnllJd~JoJke om.tandighedeu ..erhmderd
wordt h"t aan,taande burgl'met'st&rs ('.ongT""
biJ te wonen, de heer V Harn. aangpsteld
wordt om dl'11 rllad ID ZIJDe plaaUl UI " ..r-
tpge!l1l'oonllgen, en d.. t de onkosten v ..n dpn
afgevaardigd" uit de mUllClpRle fondsen bt--
tuld I<"orden

DA]\D: JE
Brll,[ gelezen, p;eJagw.,kend den 30sten uit,

\ an den beer L C Streoter, bestuurder "a.u
het "btE'rtamment ten h"boov.. van h..t
Orcbard Fond,," den TRad bNlankcnd" voor

hPt kost ..loo, R"bruik Vlln hf·t ,tadbUI" op
\\ ""Ilsdag dpn 27.ten Juni

ScI.:\'1TAIRE ZAKE:"
(, ..1"'''0 het TlIpport "'nn don NlllltaJren 111-

'p"cteur voor d" afgeloopen maand, W~lt
hl....·k dat vlJftlt'1l pel"SOuen Jl:ert><:ht...bJk \t'r-
'01+1''' ",prden "oor o'rertredlDg VIUI de mum-
"piJ .. Sallllauo r('guLI Y...., en t,..aalf persooAn
'lIerdeu gl'waan;cihuwd bunne WenI'll ,n h..t
I !'!'Volg I<Chooner te houd ..o

Fr"t rapport ze~ 'rerder De r6f>1;ulat,,,
ru..t bl'lr ...lclnnjl; tot de slaeht"fll, hUlll1e ,lacht-
hUI1-tl1l eu ,Iachtplaat>;t 11 Is lO de afgeloopen
III LaDd Ntr('n~ tottgef»L,t, en het verbbJdt miJ
te Z"~l!ll "ut d" ,lucbthulLen on .Ia.chtpla.at-
"'n nu \ ""I ""boon ... zIJn, perlIULnl'nto v"r-
I. t('nni( kou ,'Cht"r _Iecbt. ve>rkr.."on wor-
d..o 'lVann""r • r g' noeg "at ..r " om d, .te,~
U"n \'lot'r ..n der sillichtpl.,ats"Il, dil' 1111 ~el ..gd
T.lJII d(')!:"liJk t,> <liChrobbeu

n:RDETERL"\UJo;\
Ilf'L r.pport 'an dOll op."chtH "Md gel ••

'"U, .'n daaruIt bl, ek dKt 500 PIJP"11 111 rI..
,lootJe- o'r('r J" ~IJpad"n geIeRd ZIJU eli d,t
,r uog 1';0 p'Jpen zIJn .

Be,lotl'n dat d" o~ .. p'Jp"n bt",t"''' "or-
d"l1

DE SA~ITHRE WAUK\
Beto.lott;n U.l.t &l'n snnltalre wagen, volgens

Iwt phn voorp;ej,'Kd nUl den he~", A J IA'Ih-
hrandt, om V1... • .. u-tWlnt,g emml1'u to houd ..n
>angcnnlD('1l wordt, dat t"ndf"<rs 'roor 't ma-
k"n 'lll zull",n wIIg"~"a"d wordpn, ~Il
Ilat de COmmls",n da"rt"" ,IRng.,.tf'ld voll ..
'pt'<'lfh ab .., knJge!l zal ..all den h"t'T UoIO-
bl'1lo,dt

MIl ln
tlt'Veu
heer
ben

h....r het ,..oord
v "'I"illa" op
os, I Het 'I!'ordt

vel"lrtajU1 dat
11"81'- DlDg I1l8.a.kt

"'-Olde taal
h....r Viljoen

\ au de
ook ..om.
walging
, Hulle
te "surround!

Procureur 8tegmann, achooD~aD "'l1.li
den edelen bet.. J N. P. de Villiers, Iii alhier
aangekomeo., IIIJnde hij eeD dergenell dl& oyer
de gre~D gelpla~ &l}D I ,

Zóndag bep ..,0. g-ebt door bet aotp dat
ds Pie.ter Meiring, da. Mart.ins eu t" ee an-
dere heersn tQi Johannesbu~ gevatJP,ge<llge-
nomen waren, _ lI'&&l'8ehiJnliJk o'er. de gJ'&D-
&en .ouden geNt .. orden Dit v..r~ I-ro
f'Chter gelogeoetraft door een t('l~ Yan
d. Melrtng, meldellde dat hIJ nog otid~~ZIJD"
gemeen~ arbe{dt en nog wel lo ,t

Men zegt <if' de heer Roux, die te Her-
manuspletenfOlltem gepakt I', I,~UJ!Ied"D
Zondag geboel4"lDet een bondel op tien: rog,
en tll8.,chen t'l'GIl wachten, aan het statIon
alhier .. nkWII~ Jom per trem nanr Cdepberg
te worden TpnIIM!rd

f.AND8ZAK.E~
F"'D vronwell "'ergadenng, met bet I doel

t4>gl'n de annautle der RepuWleken te pro-
testeeren, IS ~ert.eerd "oor den 18den
dMeT, "Is WlUlDeer een groot .. opkoa.~ .....r-
wacbt wordt liet diBtriCt. UIlt .... Ie lD~ers
WIer zoons of op heit ~l.agvilid of i:ri.JlPlge't'll.l1-
p;enell ziJn, Of. t.reVJg te F<egR"n, r~da hun
Ipven '-oor hun R&ogflnomen 'Vaderlar1id geg ...
'''0 bobbpn Di. [41"5 (het klUl ~MrlI.Cht
wor<len) kunne!! "I dUR onmogehJTIi Urnp;-
houd~n om P'01It m de t ..,,en,,0o1'd:ige
politl('ko lUUlKelegen den UI Rtl'Ufln, Dér-
hal 'rA zullpn JU) l!un I~el'oeliln Diet Te~~gen
wannp~r de "ergade~g plaAts nndt, aJ 'IVM
h..t dan ook m4a.r dpor eE>nlge ko1't8 ootlboe-
ZAU1IIll1;~1lte ul6!-n, wa.nt. de WlI&l'heicl ~
met nl1&r "ee~ TlIn woorden, hoo'lI'&l In",n
onder de t~"n'!V0ordige omota.ndighe.lIBn :ZICh
Rom. DIet bed'flllgl'n ka.n 'l"eE>1en -png tfl
'pl'Pken In verh8.lut mf't de Tt'rga4el!lnp; zal
Nm tbl'e-ont}w,J p;~even worden, bij nlke
p:rueg",nbel(l v!'Jilere to8'Ipraken zuIl<!!b I(ele-
.....rd worden

'nE VREDE
De burgllm_tl'll', de b....r J W If Mel-

rlOg, ro"pt eene bl.}eenkom.t op om JilaDnen
te bfOramen boe f.t te neren wannoor 'Y'l'ede
verklaard wordt: Allen zouden wel die \'er-
gadenn~ willen bIjwonen en een aandl!till el' 10
Demen mdlen de gew8llscbte TTede al ter'
wezellhJkt word~, want zoola.ng de tw_
dracbt DIet geweken r. (al I~ het zwaarll reed.
III ZIJn ocbede) dali bet<t.aat er rn weTk~jkbeld
t!;een vrede, en die tweedracht zal no!nt op-
houd.m te hf.st8ll.ll t..nzlJ d.. OI1ll~lijlt-
ht>ld der twee lWpubliek9l1 ellge8C'onden
bUjft ,

•IEPUIUl£IIISCHE lBlJUln &laun.
--+--

De ..olgeude Mmm.lJ. zIJn door mIJ nau d.
Wmter gezonden, 'OGI' de gM'&1lgen8n te St
Helena _

RJo.:KE\I~GE'I;
Do ,olgende rek ..nlu;.;p.u "prden ~"p ....;""rd

I' Mol"~old £3 15, 3d Worc.'8tor Stan-
dard," 3~ 9d

Hwrna "m~ d" raad UIt"'11

FAlu colT6t!pondent zendt ou, 't 'ol"end ..
D" .oldn ten-pla"g hll<'r8Cht h,Pr OR ~.." "rJZ'ln
graad, <oodat men III d ... buurt "an h.,t kamp
'<f'<!11tleur of \ eru;ter on,hcbt durft te lat.,u
D., .altLtatJ('s (mf\6&t.a.! )Ollgo k.napt"n I tban,
h,,,r g6llt4ltIOnN'ro, ~IJn de""Ud ...o die d" Ho~
rl'n g'w lu"enpll h" ....,ukteto teo tijde to< n
JOlljZ;o('ronJ" doodge.o,chot<1n "'erd DOOT rI,.
10y~IA~ gekleurden "II gekleurd" loyaJeu

,",orden ZIJ

I O'liZE RE8CHERMl!.'RS JJ

g.·noeomd, "Il al, zulkt~ beantwoonien alJ oxe ..l-
Ipot, het~(' .. n ;m ..t de ,olgl'udo ffOlU,Dkan be-
''''ZI'Il wordAn -Do h""r '(\"mtroobllch (...e!bf.-
keod wegen. wondorbare loyahtelt) W811één
d"' ...r IWOndl'll m..t zIJn g""an rushg ID b(..!,
to<'n ""n ZIJIlAr bekken gobroken en I.r he~
roan epn dpr d"llreu g"hombardl'l'rd ....erd De
d..ur brak pn ook "erdpn r",t~n ,tuk geNa-
,<pn In f(f'wl"Chap 'an t ....!"t. anderen achter
Ioaald,· d" h(>('r Wonterbach ''''n dpr roolbaat-
1''''', dlO Clnn ouk 1.IJu 'erdlOnde loou kr~'f"K
D,t 'I loon" "erd eer$t "E>staakt u",n de !Kl1-

dant um<lp .. Don t kill me, I bavo a ..,fo
and "lvpn "ruldl'Pn" (&0 ~oede kans "oor
d~n .oldllllt om £500 ",Jm'fl""~rgoodm" "oor
"f>n Kllap.,tndscho JUMe t" eb,c1I('tl) Di"u
l.elfdpn a"ond werden

\\DERE Hl"lZE" E:"; m\E:";
nok I..<,zocht PD In Rcbterplaatwn rondg'~
duaald \Ipn ZOIl kunuPB "",!.kPIl dllt uw
hf ('rt)6s op d.. 'porPl' hUllner gekleurd~ 'cbr-
IIIl~s" "'nren DI,ar Ulll .lsl?PfI dan toch I1h.t
'GO va't dat 'rf.'n.~u,rs) deuren en bokk"u
n!Deteu gPorokpn "ord'll 0)1:1 h"l1 te w.kk"lI,
(ln,,,. he'! bermp"," b"ht",11 ook een 1llIlUW$

1\ IJ7.H \RU l",z~hl'ld tA> dm"!o Zoo gpbeurof1
h"t dat t. r" 'll l'en bunll"r b"zll( wa~ P' II
kooPJ" jn ''"'0 Wink, I tI' m.,ken, a.ndN(,1l ~o,-
dl' .. ·n nan df' <lf'"r zl('h"Á'k, 11 tOf'f"io(,mdeo
T. llio!" ....olio! •• dpzf>T onp;..r. g ..ldih~del1 hraCJht d••
Illllll:"tl'llat h, t k Lmp dpu volg"nde" oo0l'1!:..n
... n n"zo.,k manr met "'elk re'ultna.t I~ n't't
I,,·k, nd III "erhJkhpld Jf'!(en. bet rep;1ment
ZIJ b, t ):f'zl'gd dat ond ..r b"tl Zich ook

WITTE SCH \PE"
hl'\ IIId"", • Il "orrll'll de ,<od~"dien,,~oef"wngPI1
III Iwt "orp ID h",t uorp door _Il ~"", .....Ite JrE'-
troIlW d, .. Zonda~ bIJgl''lVoond "".,t vooral
t, u .J.!fll1't.' \ dil lWIl 'preekt, IS dat "Pil rler
, flllit r"l1 m..t "I'U ,ant.1 lIIl1'll'IChnppt'lI laal.t-
1,'(1"11lJltprd.,o< a",nd • Pil pond.. aao .... 0 vu .. t-
~p....('.ht tu"eh ..n t ....... blAnke JODgen, maak
" \ "rb ....ld een_ d'f'luI, waa.rWore ...s.ter h"d~u
fll"t 're" I mee op h..bben, _teu t,.. .... f,,;-
">f'nIIJkf' Jong"'1>0 fn dn m.,k.k ..", dl(, .tond, Il

fall tt' klJk"ll d~ lp, J-.rl'n' Nog ,pts kan
lot '"ordeel..)'lll Ouu R('S<"b.rmprs" g..meld
wordpo l.'["hebben ....11 klf'IlI, doch f'xcf'lIE'ut
muz,,,k "g~elscbap hiJ WIe dl' plllAt,-,eliJkc
1I1<trum~ot blazers" ~('h w",1 droemaaJ d ..,

<1.... 1,,' knnht"n aanmpldt>n nm "en of ro..er
"ukkru tot h"t aloudp 'True, true toll
df'a th ' 1f'lI \ Of'lljZ;pu--om Diet een~ 1an zoet-
klJllkpnd" toonen to ~ewngen '"rt'emdpun
,,"Il mO€>tl'1lw,,1 ,pt·st.'an dat de muzlkallt"ot
\ an Wor('el.ter meot naar het plaatseliJk .. mu
Zlpk. gl'2E>lsch.,p moet geoord...,Id ....orden

" or, .. ,tor I' 10 zlCbzelf .....n fraa, dOl
lna1lr het k.. n '"d ..rt d" laatste Jaren ofJk
poel]!'11 " ,t '

Pil \( HTIGE GEBOl-WE"
hetr. ft jo~I1 d.'r UIPU'll,to g"bouwl'u " h",
"oonhuL' \ an deu br Alf FrankJUI -ele!V"
III Stockell'tTom-straat dat door :m , "

'lIJIl p;e~w ónlang>; h..trok:ken w..!'Ii ".on bUI-
t (n \ ..rtegen ....oordll(pn de ver;clullende d~.,_
lf'I1 zoo,,,,le tlJdperken en van bif!ien L' h"t
futerst ~~rleflIJk lOJl;eneht roet kOl>tehJkf' men-
bto-}PDUie ~root.nd..pl" <lireet Uit Europa door""il Il_r .franklin ontbod ..n 'Kerdel' Dit
N' and~N lll(·uwg~bouwd .. bmull ID ,k.en <1nl
~to,·kt>•• ~rOhl - .traat (~U dH vltrlti .. 'loiki'e

'an d.lO bp6r S D :S aude aan F
J P ~andó

d,," b....r JJ. V05100 I1&n H
L Webb ,

mp" F. Dorl'y aan kapt F.
Ilorey

<lpn b.... r U S. de , TI"" aan J
de Vn""

dpo he..r S J "an Wijk aau
Karl Rle! .•

zllst.·r Chri~tme Kilian ,uw
C :Vosten ,.

zuster C'lhn,tme Kilia..n aan
D H Ma.I.be~

",st6r Chnstlne Kilian aan
P J. VIljoou

?ust er f'hri.~iJne Kiluul ,''u,
o ?J A Hough

zuster Chnstlne Kilia.n aan
JJ. "an lI~ ..n

?uster (1bn&tme Kiltan aa.n
Augmt Stem hf.r ~ 1

7.U,t...,.. Cbnstlno Kilia.n aan
Eoes de W IIlll

ZUi.ter Chnst.ine Kilia.n aan
J C Deeel

7. u~te.r (,hn.tin.. I{jlian sau
J D Mijnliudt

7.u~t,·r Chnstine Kiliall BAn
Ooms JOhA. SteyJ! •.

" zuster Ohri,tille KilIJIll MIl
H H YaD N~kerk

zlI,tl'r Chn.'<t.i110 Kllian aall
o S. Hom

T.U~ter éhnstitie Killan .... n
W H S Lleben~

zu.ter Chg.stlne KihlUl :t.'W

H. S. Krug.,
zu~ter Chn_Un... KiI:ULlI Mil

H H van Nickerk
zu<ter Chnstine Kiliall aan
H B BtlJoq"U ,ter Ohru.tme xilia.n :uw
D. M. C Alberl&

.. zo,teT Chrutlne Killan aau
J E 1,0Ul

lIuRter (1bru.ttile KilIAl1 san
CP. T'lIn Niekerk

zo.ter (,hn<t4lt'l Kiliall I\atl
T H Mentz

ml'J. Minme Rossouw !UlO T Jo"
CoetSl'e '

den h...,r 0 P V0$100 aan H
L Wl'bb .

d"n hoor 0 M du Proez aan L
S Grobbelaar

da. G P M&lhterbe aan W. P
"an der MIl",e

den heer D. fI. Do_an aau D
J Bosman I ••

mp] M. ~elinaD ,..11 P eD A
Fanre -r

d"l1 b~r P A. Myburgh aan
R H My~rgh

d..n hAer H ~. du PI~8tiL'Oaan
H F Tan V'IIUJ'elJ

df>n hf'l'r 8 Remhardt .....u d.
C T ys I

den heer H J~ van l'I",'rdl'n _UI
R Gouws I

m", r E '·IS.~t uan,:M AOI(""
1"llhurJl: ~

J .I Ht'ynik ... ""n C 8 H ..mik,·
d.·n bp"r G IGenl' .laD ( A

G~1Ui<
d..u tw.er .I 1 VtlJOf'n nllU
F lllJDhardt

deo h ....r B .• I Vosloo oan R
L Webb

d, n }.t:ler R "'"n Heerdeu aan
R Gou .. ,

den heer (' Wapenaar aan J)
o Lamb

m"lT R "alt 1I1l11 J H 'ran
Roov,,"

dUI h"Pr U S d,1 YT!'" aan J
D d.. ' TlP"

d,," h ..er Philip Both" aMI "
L loost<>

mpvr .I Jo' :!'tJod,crt ,all A
Burj::1'r

famih" Du TOit nail
Ier ..

familie Du TOit nan M )[ Brp--
Ier

d!'1l heer P ,\ Tl!n ZIJl aan
o 'ran ZIJl "

deu heer D . .T. Jlnnk ..an (
Ge DIS

dell h""r P J Oosthutu>1 aan
W H Grn~eH

den heer H ~be aau H l[
'{n!l"r

UPII b.."r II GrohlC'l anlf
H (.robIN_

d"n hr A P "an ZIJl aan .\ P
du TOlt

de "er B I Vcr,tpr aau .r
V,.r5t~ .

mej Sopbia ){arals aall.J r.:
Ludorf

den heel' J. J ~urnard aan .J
C. IbJnan

d..n h .. r ,\ S. Naude oau B
\ "aud ...

01..11 Io"er \. Q_ N:<udu ~ 'n P
l'I Naude •.

Het gHeebt Ic Plen~rll!;Poorl, uoordo_t "an
o PrIJwd. op 10, 11 en 1:.1Jun" bl Ik:t veel bef

tiger gt:we. st te zIJn <1aa Jo berIchten del!t!Jds
hlCr &"PUbbeeerd beLben d""n 'rermoeden Iu
een Engel-cl, ulad V1ui:len WIl eeD omlllandt.g
veral.g, .... araan WIJ b~t "olgendt! ontiteneD
De ecrate dag mukt<l .fe nrltsche mlch' geen
Yord~rtnll' dur de ollltrekkeude beweil1Jgen
m .....,uku,1l doordat rie R>-JlIll>Iok:elUen je voor
wr, I ám~n bUil ne flanken (!()ed te "enlrerkeD
C;eo~raal French met 2 co vakrte bngadea en
~eller8al II UttOI 5 ber.dtttlO IDfali tcMe wnl'l!n &an
dp recbtH Hank terwui I:eneraaio! (J"rJon en
Brvadlfood den uo ..al PP de Iinkerflluk leid
,lo n Generual Hamilton. d'YISIB bedreigde bet
front, ~r"'lJl I1Cllel1lal Pl,le ('HAW naar PlenUM!
Poort oprukt.- Kolonel I1enry. bereden infan
lene bezette de kopJes noordoost "an PretorUL
Het I~ dUIdeilik dat de lIeheel<l lJe8(:blkbare
On l-cne macbt deel nUll aan de (lparallel! OP.
den twceden da!! b"'gon het gcv",cbt aan &lIt!
caoten, maar WIL8 het &'IVa&r.t aau dA hnker

VOOR TRANSVAALSeBt: EN VRIJ tl.nlo: I Q' batterIJ tIoQrd ter bUIf. gezondeD.
RT AATSCBE KRIJGSGEV A.NGENE~ Wat tOf" plaat~ , .. nd 1óordt ala vo gl beecbro-
Oeoollecteelld door FranB TheroD, }o"Merburl! Hll De rt{'llblikell1Cll een kau. ziende,

~ • d dede', wat 1IJ .eld .." VrO<lr~r "~hb~n gtdallD
Gernt "an Wijk, Tllllenofon~m, 10 lO 0 I Pil I(r,.>',tc [X,edene m.cht Jaagde stqrm Ino Mevroow 0 vali W'Ik do 1 I (I I

' "e' nt .. , format! . 1)V, r opa I tarrtoln tot binnenW Reltz, TJl!{erafoDtelO fl 0 ;~
J W Reitz. K!lrreedoorn 2 111 n IJ (I }ard. v ," d .. l,atleru en opdr.d~ (en Illoord
Mevrou" J W neltz, do lf III 0 dadl. vuur Lr "'"ft m~r r,n plan mOl(ehlk om

de kauonlJ~n le reddeo De 12de 1311'lElfl< kreJ W Relt. Jr, ,lo, III/)
PB Nleu11'<lnbuIZen, HooI(onte,n lf Il geu bot om olora> te Ja!;'e" Dé 'Uand wachtte
Mevrou" P B Nle'Jw.enhUlzeu, d" ., ') "'ut lao}! !(en'''"l!, 'loch trultken tern\!, 10 uooden
J B NleQ11'enhUlZeu, d..", l) II en ,er l,e gewonden .Ic.lottlrlatendc lJe kanon

~ ~~h:.0~,!o~~~ntelO ,t: g ~~~e~~:Do .!I;::~g~:::;rt~~r C1~;:;~I::' ~d~!~
00 Jacobs do tl ( deel be,elkt.
P,et Jacobs do II I f () (,( rdnn b,~1 1 " h .tnande ho~"'el zijn flank:
W Jacobs do II III n bt~lr('l_d ....'rd Iu de" morl/pn zond Broad
1'>[ ARt' I·' I ., 0 woor! (<lU hooi"chB;-O 511" Unn"h,otl om ham utw7~::Wl1k~~,~rr':~6 !lllu ~ (J ~'~',~I'h\"( ~7:):~;~~~;)b~,r~:n~e',,~I4~:;;~:alUld'!:~ ,
M.... rou" IlIlk ~lIn der M~rll I, 1'10. g 0 don 71Jn I,OSIII. !", nou i*" HamIlton bad eeh

fonte.o , 2 If " d_____ ter ~~ ~., hAll en ,."J eD kon gC&Dhulp zen.
t! .:~n De pn\Olll aJtn d,.. tlaQt(~n Weer dliA on ..
\) nrD.ud, ,,1 Do lf,(;10tprl~ rukt~ nu Ui' telie:n bot

Illfdd"" d~r pogt!h, 1>tl"lLande UIt een pltitt"n
beu vel "IoelI de I.ngel.cbe~ bor'm op den
beuvtl kwam"n, loraren ~ I aan ""n heVig hom
IlD geweur' lIur ODd" l,u~l' Het wao onmoge
!tIl( kJnOnnell op den br'uyel le breugen !Voor
:! uur la;,; ,le IIIfM,trn. 1"11 oud, r ,.en 'uur
van all" wspene,n IIdt <cbu" nhol er eeue
h~rhaltnl( ~an Bji ou:':o 1 ."u L Iil "D dat onze
,ofantene lOU t"rbg.gedt"I CfJ wwd~D w"g~""lle
br"k aaD ontkr ..t~ufllUIl deor art ll~rle UngevalJen
namen on"l toe Eeu .errlere POl/lf.1l werd ge

() dSa, eb COlloii) .I""gde de S2,to batLerJJ bo,.en
o op il f heav~1 to. krlJg~D, d,e 'UUI opeD@, cn

d" UV' r~n verdro!:,! .Ill" [""'11" ...ert! Utgen
U deu a.ond genom."" eD la dUL nacht tro,ken de

r~puGI k'llI(u t~rLg

t a d

2 0 {J
I,

o 0

Krip_F.J

_t-rI J Romt_C W
tROU" '* beer F. JOIl~rt un J A
Joubert

P. NeI &aU D J StnJ<lom
cb Vaa LingfIIl un JlIOOOOS
Lw-t

.... 0. dell heer Dsvid 8cholt. UIl
J J JordaaD

den heer P. KOI;t"r Uil J~
Teenp .

~ heer H. Malan &all H P
'r&II Aewepn

den h_ H. Fick &aII.A. I van
NIekerk

dID ~ El. FICk aau Jool
Woest

d('ll h_ F B06DI&D aan E C
BMman .

JJ den hr W li Celliel'll &all J H L
Sohumann. •..

den heer H Holmea aan H li
dn preez .

" den heer J J F Hattingh a&II
J C Ebf.een

den heer A. Cooke aan Ben
VollnrlJn

.. den heer W, Weu.cru 81L1l T
F eom-

dE>nheer P J 8tnJdom aan A
D J Rheeder

dl'>tl heer D. C S du Tmt aaD
I. li VilJOen

detl heer JOM J aJl&.en AAn P'
J P Nllu~

" mt'VT. 1I"ed P H E Fnure
ARn D llalllerh.>

" mM'!' S 'Van der Me".." alln
J H L Bo.man .

PTOf" J .oL du PI6SIUBRan J H
KnJger

<11'11heer C T Enwunus 3an J
J. 8DIJman

<koon bf'tlr C T, ErlLlllIlus aan '"
Maritz

roeV!' D C Roll][ allD 0 F L
'VlUl Tonder I Il 0

den heer Pe~r aa.u J ('A>et. .. " ~ 0 0
den heer F. Bnnk aM J A
Joubert

JJ df'll beer P PI ..naar aan Abra-
ham Lieben bf'rg •

d"1J hl'>E>rJ P Kn ..1 de VII"
liet'!l aan Hond LodeWllk du
TOIt

" dB lf 8 Dansel aan Frederik
Stra'QM

d. y 8 Daneel aau Sybrandt
8tralllo..

d~ y 8 Daneel &an Andn ...
StrtlUM

d. M S Da_I aan Will ..m
8trauM

<Lo M 8. Daneel aan HeremiM
Stn.1ll>lI

dali beer D ol Bnnk alUl II
L. van der Westhuy.eD

den '*'r E 8 Z V'IUa der Spuy
aan Isn.t-l Norctin _

" den heer B J. Tan NIerop aan
J. N Coetue

" den heer B J "an ~1.TOp aan
8. A le'Roll][

" d~n heer C. J. DY" aan Oert
Horn DY"

dton ru.er cr. rY" aan DIrk
C. -r,.. .

" men A. P. Nel Ban H W
Look .. fiOO

den h....r CJ. F OOIit.hul.BE>n
aan W. L Foune, C.soon .

d..n heer G A Mon80n aAn
Henry VlUl Blerk, J B zoon .

men .T Toske aan -- Yan
8Qboor

meTT J. N Bauenneu;u,r ....0
1\ V Btluermels1<>r

meTT lIendnka --_ aan
Jaa Ilendrik: MoU~r

( l' S( BrLTZ
II Jull, l!lOO

j 0 n
PA

2 0 lj -•• EUW. un DE PAARL
":ol 0 0 Il[D~" IK 11:11llOllGEII GtJ

4 0 0 Iu de dageu oneer Jeugd, t>eg .... n 11'11 ODI
alhier naar don dtY>dcll1l>kker.en III ~e l&&eill

lJ 0 0 "lJ de versehillende opschriften !lJ> do graf-
steenen ,I e"" dcneloe D"oj bolt ,.ol;rend"

". at I<'J DO Zilt ""10 Ik voor dezen
Wnt Ik nu t..JI, Ilult gII b:".t wel.cn

o li D.I ma.".kte e-Cl. ze..r daepen Indruk op on. en
die zlfl.pretllo. s~,r~cf:it t,.t (l,,' "p ba ht volle

'1 II 0 "t.~ III de ''llt'le dagun
I,n:upr. " rd we-er <lef) dor .chlll!cl. die de

.. 0 li oude 'aders aan ello;""," r sno ..ren oUlC'ukt door
hel IIfsterveo vau JeQ beer lh~twl J ou PJ""

[) 10 il ~I' Czn, tIl' b'6lerell (Dlosdag) morgen op
r rer ..n ze<enll~J~rllc(en I""ftll<I ueht

2 J4 0 en kalm .8 ontslape» lIJn Ittaoichold
die ong, .. er 14 dl!.~en duurde, beeft hll met

3 0 () oUltoengewootJ 1(' dulJ en onderwor(l<lllh"!ld ge
dra~ e c

o 10 0 r WIJ betUI,<'U ~n'e b!lr~IIJko 8y:Dpatk<e Jell
kinderen, O')CII 'uoraiJ a~1J de o!lq. & ister,

S 0 daar '0 met ,llLa'ld e r lp, vele Jaren Ilot tl.f en
leed J~r \\ ere Id bj j e-n doorgemaakt De .\hn

5 0 0 der IlUhrLclI !:I~t" ""It de olie der v~rtrqQ;ltlng m
rit ~,sll!~t>n tU M'ewundt tur't"n

n 10

1'IE~AAB.'i POORl

I) EllELlIilEDIG

'\(f) oe \loeI VIIU ....I,I~n .I ..n il du Ples'I!,
n.,.,~"r t" ( rauuclc eo la ..l,t 'llooDachtlg te
Zeeruut b"dt1.,~) ".)1 li I',,"u I gftIDt'Cnto al~
lt.;'t.at narl.'. dr " Jr l!..: I ilUh.C ~~D,l om een
g' flOUWle M,cl,tt!\ \jill Il ~ l >f'~II..;""'lboOl lokaal
t..,d,euen, IJe lolt Ul, urle stdl u 1';0 tlJdmoedlge
da ,d "p ~ cr br" I, , pt\la.

o
o Il

2 (j

.j () ti

2 o () MAIL~"IEUWS.
2 D~ wl.llboot 'ran GC .,.,,~II;de Afnj<JUfW Ga./Jt,

k" atl' DIIl.d~g Ulorgpu 'r""'ll b'er lUI" ua eeft
re," Tit. "lIgf.)ft~r lf, eD een balven <tag De
door deze boot aaugebr.ch.e rnallbl.deu Ioo(l<ln
WI ~'" U.tcll JUni

Il~t

o 0

o (I

o o

OORLO(i:;'I\IEL \\;:,

o
IS ul.t van uII"onder lreJang maar hul IS DOg
<tee~ opmn keIIJ!. d.ct de t:o~d~<lheo bladen,

o GI (J mul van bet toope.1 Yau dl'n oudo;: "er
'" Jerd v~d beLt!r VOor.l.leDworden vau nleUWB
,alJ ~Il koloOlolle bladen OIO vIal.: aan bet oor
1~.l.on8t1 lpn Dit ".eft men t.c dan!keu aan
de neeren ceD!!Ora dl~ lIog maar [JIQl balateu

() "unu~o Aeo nq gebruIk: te maken' ian h!ln
roodQ en bllluweJ,otlodeo

o DCf c()rr~sP'>n euttn 'ran de Ru~de, organen
scLf f*n niel moede te worden .-an "e~k n"
"et k en dil' na d:lg het ~ngelscbe ~oh; te "er
tellen dllt de oorjog foorbl] 18 ZIJ legiell In

Il dIt <1'~lebt len eoel"!l'(: .un d"D d.g w~ke een
bttcr doel wwud'g II DIt wordt aatnurlllc

o mol ~(f.)" ander doel !!«Iaan dan OlD ltct<:Engel
SClle Pllbloek: te pa:uell dat bet tocb mut ru.lJ~

o mod blliven eu mei 2eok"n aAn de wroot" uH
b!l~en Hr~'IJcu aao bet IDsta!l(lbouden "an
luIk (CCl eroot I".er all! ~r th ..n8 In bot Yeld £S,
te~ell Let banoJevol r"jl~bhk,,'neu

a :" ,dat I"rd Robel!a i'retoela bal berdln bIll
ken .11e pogW:;:eo aan!l"'wend t· tllD om dell

o 1r'lrHaa'o;d,tn ~enpr!aj, LOUld lloth~ 'Her te
hal, n "ch to oud,rwwpon De on<1etbande-
lon,!(I) duurden eeulgl'lJ IJLl m.ar waren 'rruch
t,lo,). lo ...",,[,opl~"1l geest oIelod~ qe eerr"s-
1'0' den t ,. n de I"oudleo..cbe 1 "fk.'< 80tba IS
"cbi, ken mleder ieret.! te "Un ono te-oRder-

/) handelen ulln meo vtr"'llehtt... ol

2 o o

2 /)

1 o
() 0

(I

2 o
o
o ()

()

o 10

c, In ()

2 o ()

()

o
o o
() (I

o 0

o n

STERFGE\ ALLEN
De "olgE.nde krUjlIIgeV1LDgeDen""n o.erledell

aan h.t bOllpltaal te ~roenepuni.
o 0 I JacobUA StcU>haDul Botes, "&Il Brandfort, oud

19 Jaar
~ 0 0 Abraham J.c~blls Coetzee van Wloburg oud

46 JUl'

Door dtu beerfl' C de W,t ge
colleet..era te Lady (, rt \
Robert.on

lI, D ~ Bot~a collecte In d~
:'led Gefel, Kerk, !Swel,elf
daw

MeH J 8 F Hoth .., leppunl
lJe beer C J CJ (;IP, \\ oreester
De beer P J ,f'llICh"T, :5tél!ell

bot'Cb
(l Eerw lt[ D ngJel!,Cooeord,a

Van ~eIllgo vrlendeu te \',ctoroa
West, gecollecteed door d"n
heer 0 P Uugo

)O;E" \'ooR~_HfE DAYE YAN (HICAGu
SPREEh.,"'r -PI<of Hoxa Tyler, vali C111Cllgo
nee - premdent.e der JóIlinols Vrouwen AJIJan-
tiP, 8preiende !Van Ohamberla.in's HOEhtm,d
del, zegt "Ik leed dezen WlDter sao z..-are
kou, die ~de op IIlfiamJllfltJe ID de longen
UIt te loopeo Ik probeerde een aantal nud-
deltJ"'~, maar "'erd erger, en do roedICIJnen
bracbten lDlJn JPa&g .....n stl't'ilk Eeo ".Iend
ned mIJ &aD om Chamberlain'; Hoestmldd~1
te probeeren , ik be"ond dat bpt aangenaam
"an smaak WIlS, en BlIJ <rl.deliJk .-erliehtt ..
Ik ben nu gelJEj.1 hersteld, heb ""n dokters-
rpkell1llg, hjd e~ lijden gespaard, eli UIl nnolt
IJlt>pr zon4eT dIt uitmtmtJeoo mldd< I ,f JO T ..
ko"p bIJ »111' win.kel.ier~ -(Adv J I

o

III 0 (1

z (1 0
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o
o 0
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o n
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5 o 0
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o 0

:1 0 In
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I

5 '0

o 0

10 0 0

(l

Il 10
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FOlds Nor.. D.putatl. !lur [ng,land.
,

Reeds e, kend I
OotvanIllIn van t
Ad yokant ~lalam, Ji:aapstad .
De hl'tlr D ~, "an der Alerwe

Woodateck
rH, A:.apo!tad
De heer Rohert Blak", Paarl
De heer I Jl "ebooura!ld

81monutad
EeD Vriend ~llI~lra!t, K~np

.tad •
Door dec beer r Centllvr68 f(t

colletteerd ..an de beereo
.T B Jauaen £1 lf) lt
M Dreyer 0 III
J Jurgen. I ~
A J Louw 1 I
!ol H 2 \) "

!.16ï

il

"()

C I
L!20 1<1

J :m.-LLLU
110elltlurln

:-'lell"nOOsch, (
~ Juh, 1~(!U. _

UnlYll"sltelt ru d. lup dl SOldeHeop.
M A ~l<Rmen (kla!sleke afjcelong) -
E.IllJam, Robert Ma£lert', 8tellenbo.ch
Adyokaat8 eumeD (L I. B) voorlOOj"g
I De VIIlIera..._Cbaries WIlllaw Kaapstau
2 Stormont) IJ.Vld DuncaJJ Loved.le
Ad"okaats e~meD (I. L B) ernde:umrll
1 DeoooD, George Kaapstad
2 Dunbar, William, Kaapstad

,\' TU<i}!",)'
Reglstrakur

llllyef l'IItelt. !.amers
10 Joh l'.u(J.

fl

u

()

Il lf o
II

I) II)

I) ()
I 'InIF

De tOef'i_qrd lit U IJjh' 1>1,,(1 c"u'1TmllJk Nog
zIJn er over dv" (JO J O<J) meL,~ht'u ' I. Yo')r hon
bp'Ia:,n afh",keittlc ~,Io 'all Jle:fdadl!lb.,.d
lholera en k"lClhp~kk( n t1'Ch6U IlufzoQden
!l~d'ot!er. pH d.S'

'J

'f 1:41£

De ec>ne'ponJellt 'l"an d" [ondenocbe Tim~'
"."nt e(:tl klaa.{he.l '~n "'Imh W81lT"1f1 bil legt
dat dp "LIleer 'll1I Afl!llalll.L~n "0 ,rtg'ioIt Q"n
l,au,j~1 nwl If ',a le ,tr~OrtIZl6D Zoo betfc bu
DU de Ul(l'lJtr dUt JarUdf1n r nr (!fl dt Invoer
'".all IOII\ Uit 'nt1t~ \cf JolJ1j1itJ Pr)tO~L "Uil do
[ndl·tI't rtgcerlng beeft bem I.Hd kunnen 1>;,.
"('gc"

I 1f1~A.

IJ, kao l ",r" hj~n hebbe, (JU' vrIJ ~"e I "I' de
bo gLe óic!nIJrlou.JtI"ul(lI.IifHle d.u t''''.'alJJ In
CUma Wil \ 10000u In d" c.;[1g~IS<.-buIillldcn
geclI h ILoBderh~D JIEI eea n'euwe heht -ap de
':Lak "'trp.o _

Uocng<!IlS .. er ,:IbCO "'fII". van bt"'ng

jl Id

(J

II
f)

!Ill

j

(J

lj

" o

BRI rSCHE v'ERLIEZEN.
"'TI:;*~LLE\-".J,,~r H E ()~dl! JJ, tl;.te lratl~r I artollerie

o.erl .. len un \Vonden te L"dl',) 0,' f, .Tulo
'J:ql trQ~p>r !'\;1I)r,I~n. 1210 !'1:dJ'JU Impe

rlale ) romaory, uv"r1,~I, n a:u ,,"uIJden te
Kro(), "ad

(rt k1elHd .. rh ·Yl r K ck)q 1.·l[er dlfln>'t k")rps
Ol'l 1..<11..311 kaP \,.o~dt:1l Pt~t"~l i 4.J lJ11

-..--
I, E \\ 11!1i lJ E" \ f,IUlI" I

J). t J"'per Ju\, Il..3';' l .au ltl·l'!'S 't''''rUUIIit,
ILf "prult 2 Joll

14 12'\ truel)tr Bar .. dl I SJ, tJa LiIJon lmre
nal 't, ,manr) heLt b' "·JII j L "dIe) 1 .J UD'

\rt',ur Carl'l(Jck \~.ell~ tru~port <crmllJt
ltl(;ispru.lt1 ") JU'I

:>(;r;:(;.nt H Baliloc ":Ilcl,enen lIorae "er
m " PretorIa 24 J, n

1 roeper H U,dJoAld, impt'M;;1 Ll,Lt Horte
L"aar geuond, Kruzcl.dorp II JUr.I

DIT \l.E.E~T RHEt-liA TIEK -1Rt'r~ .n
gc l'O'ollcney&e .. nchten, 'llCberpe, 'r","'<!neten-
de plJneq, gek .. elde 'plllrl'o g....n ru.t g~n
,l"ap Dat meent r},"Ulltat"k H.t~, ~""
lastll!:e kW[I:\1 om t~ ~ '!tirlJdpn fn , .. r (haIII
berlaln's PIJU Balsem L",ft ze dw,,,nu ma..lf!11
OHTWOWlen HI't zal ·jtJk dr»'n roorlr~ .J
gelegenheid z:icb "oordot;t Pro~r het Eone
tel'pawng ~e"ft \ ,.rlleb_m; 'au P'JD Te
koop biJ allo wonkelio,r- ...-< \d< I

, ,



1<"" -

\.~

I•\
V rou wen - vergadering

tti Kaapstad.
~ allel wat ~ beMtea
~ BIJ Diet __ koudeA

'fT()UWeAea .k.iDdeHa wareD
weu .zelf m06llteD VOOl' deA magIIItraat.
taal. hoeren die allesbehalve ge8Cllilr.t was
hun '((rouwel1ooren Eu Wie iii de
daar vl'ra.ntwoordeJ.ijk voor Ill' \\ le
CUe hen doet 1Il'l'E6~reD ( ve heet'
lJ" 5prooloit;er WiSt met .". LIJ 1Jó, DlJ&&I'ffilal
w iat wio luJ "as \ roeger " .....
\ m de h.uapsch" b"re4eD politie
toen w.... ue OpUUOV&I1 de bewonen
"d Noord over hem VBJldien ..ard dat
\ er schordene huieeu goon toegang
IJ iaru .. lUll hiJ kandidaat biJ d..
klC"Jllb hiJ werd veralagen en
vvr.Oe wan door bem gelangen
",,,t D kandidaat };n naast llf'lU
lj I ar rar , die eenmaal "",lf ill

ft lwl ~CI ingeu werd genU41Qn HIJ
lt Il magl~traat en toen er
,<t rl voorgebracht, zei hij,,<~ yo IJ moeten niet. Je arme
lil bben breng de rijken Eu up " ..llce ~e-
t uigeurs "orden die mannen gt"vaUj,;tll g"IIO-
lum ~ Op gekochte kaffer getulgelU. Er ~
"taau bl rrukt.e circulair .... geld urelovende voor
I" cbuhhgiugcu

nsr Gt:1UiliI E vEH.LEDE~ DER
KOl O~1E

DE \~l!ll~ll" 1"t-;:-iPR\KES

DE I'WeK 1:\1 :'i ~:Y.IP\TEIlg BErUI
uI 'td- N

o • 1 t v

nil de

en

E.ElIi E."_GELSCHE 8PRl$EKBTER
lfeJ GI een (port Eliza.beth), Jei dat. &~

gaame ""n woord tot de verwodellDg .&0.
ncht.>n alJ lemaDd die ID EDc<!1alld gebq,..,..
en opgeV()>ed 11' ... , met DJeU du Engebol
bloed ID J!laar aderen, en opgevoed ... ~
Tory der lorNS, maar ala leIJuwd die dertieIiI
Jaar ID dit: land ge"ooDd beeft ell het beeft
leeren Lieflilebben, Vele .auden t.ot baar ze~
gen, .. elk recbt .IJ had, als een EngekobJ
HOUW Oil' Slab tegeD de Eug..t.cbe politie
t.., verluuen MeD IIOU dat disloyaal, Ollt
Engelsch, en on patriottisch nudeu Maat
integendeel, zei uJ, dat Juist omdat IIIJ eo.
EngelllChe 1TOU....... , die tot ap zekere boog.'
te .... opUegroetd ID bet. beat41 dat F.ng.Jan4
kan leeren, k .. am IIIJ tb&nS om IlADl8n lf
....erk .. u m ...t hCII (be de t.eg"II ...oordige oot-
log&polibel Y'UI ~eland beatl'lJden , e~
JAren 11''' Engeland ID dê oogen VII.D de wereld
geweest dOl ka.mpl()8D voor Vfijh ..id en edel.
moedighe{~I, maar de recente geschiede~
sch ....u aau te toonen dat t die posltle In
nam ondanb sicheelf Het ~eboort ..roch.~
van vTlJheld ...as DJet alttjd gefuk.lcig gewe~
zelfs ID dat land van vnJBn ZIJ noemde dit
Damen Valli Wa1lace, Simon de Montfort, Sif
Thomas )lore Labmpr, &idle,., Burke \\ ash
ID~U en JOhD Rnskin, manJlfID d.e prkend
..-orden ala Engebcbe helden ah de leermees-
ters van h~t Engeb.che- volk Die mlUUHlR
waren rebellen tegpn h ..t toen aan het hoofd
htaande bei..tuur Maar Engelaud 18 toch no~
trotseher "p h..n dan op Clire PU \\ ell.n;.t
ton Met betrekking tot dezen oorlog voch-
ten ZIJ die de
Rl1:\EEHE~DE ZELF~fOOHD-POLITIEK
van Salisburj' en Chamberlain u-genstonde
Pf'n atrijd DIet alleen voor vrijheid en
VAardigheid ID ZUlIl-Afrika, maar roor
h ...d voor Enp;"land en de wereld Die
bek moet ophouden of anders zoudeu WIJ
langer lo, aal kunnen ZIJn "ant alt ijd
Let dan hun phcbt blijren om overal vnj
t.. .pr"ken t ..n behoeve ran recht menscr» ... ·l
Iijkheid en nationaliteit, en metA sou haM
overtmgeu dat dit on Engebcb was ZIJ
Wilde niet moedoen met bet Engeland ran
de beuTlt-sp«ulatle en nn de renbanen ZIJ
wild .. teru~zl ..n naar h"t Enjr,lla:nd van zulk
dierbars h. rmneringen het laud 1"1111 Sh ,k,
<pear .. en Milten 'an Burks .n Chath'lll
van Gladstooe ('ft Court 0<') I \ pplan I Of'
dappere Afrikaanders hebb- n ev. nals
Amerikanen een f'CUW gelPden ~ .. .F 11j!" la IId
moot r- I t oonen .. at 'v.alltelt IS \\ IJ moe
tpn • ~_.. , r ngeland wnar""bUwf>D om DIpt d..u
stap t< nemen die be t Emplt" I 7.oU dood ..n
ID hp' hart 'an hen diP het. nu tu,f hadd ..n
tEmpIre' waarop ZIJ trohch waren Laat
"~ng"land de ongehoorde en onroohtvaarduze
lrllJjlHwet m de geb .... le Kolonie hr-rroepeu
laat bet ",PU aljtemoon. &mne.tl<' sch ..nken,
laat het er!kennen dat bet verkeerd heelt jle-
daan 00 h,a.t 't de onafhankelijkheid aa.n <it>
Republieken t.>rug geven Ar.. dat gebeurd
IS, zal eersj, het g.....aar lt rd .... ue,R..zIJn maar
ook IIIpt ... rd"r yo a- zou h"t .rn.",l zIJn
a J." .... n natne d..... ereld veToVl·rd. maar haal
zinl 1'prloor? (Langdurig applaus]

De r"""llI<lIp w"ra daarna ID .ten""'Dj! ge
bracht, na oe ...., zooals mpt allen g<N'blt.(Jd"
In het Hollandach te zIJn ttpl~n --< n me
algomeene stemmen werd ZIJ aa.ngenolllPn

1 (i
~ ) !

f I, !
I

~ als hel
hun h.bben ge-

bann ..lillgen paar St
koude, lil ",per pn
en III het begin In

H1v'~I~(lOr meq.geen door d"
mge"qhoten Ik ""K
land hebben Zl) ~e

bUltge"lJl
ons land, ook u r»P

moeten
En alo 't u

die bet land pn
Ook nwt desul

Ijdele eer daar ..nlleu
hunne ~cu willen vul

cl.. krijg .... et • ~pbe\ ( n
ruet noodlg 18, zct>dat on,
arhtAlrlllt ga, ell ID d. n

modat duieenden 111

onder zulleu moet. n
~ duurunie \'Toel'

gesteld IIlJt, als j:ll
11 geboor~lleu ZIN

pn wordt wls'klrer ""Ollt
10 dezen bloedigen oor-
waA.....an giJ reken!IChap
dell lag' de! oordeels
vrEeMn 'tOOT I'lien dag

ha.ndélen Daarom
en oat. .. aak En
hebt; te J"f!geerpn

igheid Mn volk zal
zonde Mn scliandvl,,"

DA'I;K AA~ AYMP-\TIU8F~RE~DE
'ROUWE~

:\levr Re~necke (('ot'r....) ~t<>lde de volg ..nde
re.olutle 1'oor -

• \\ IJ d; ZUid Afrtkaan.,ch" vrouwan van
Enjl;el><che en Hoilandsch« ar.tammIDj.! hl r
vergaderd zenden BAn dip vrOlIw ..n diP hf h-
ben J.:e.ymp~th_rd m..t ZUId \/nka ID haar
t(>l!;enwoordill:eo tijd "an mo(>lt(! on~d dlPJM'1l
IDrug ge~oeldpn dank meer 'p"<'IJUlI aan de
HOUWf'n ""n EnjlPLtnd me zoo ed ..1 RetrRdl1
h, bl ..n onze zaAk t<I helpen borurderen I

LlI3t d .. vrouwcn van ZUid-Afrika, :\el m ..rr
ReIDl'Cke In haar toelichtr.ng, een beroop dOf'n
op do nouwen 1'''n de cbruten ...ereld om
Zich biJ hen aan te slUIten en de goed\! vrou
w"n 10 Engeland die zoo edelmoedUl onze
?.aak hebben ombellid 111 oon protest Wgen d.
annexatie van de Republieken eD de daaruit
volgf'nde d4>gradahe van Engela.Dd & goed ..n
nll&m En moge God toeo<ta&n dat van dit
~In mag J'!JZE'n een nO!!: breedere lID edel ..r
en verd"r rillikende bew~!!: IllUIIel, dat de
vromo en VlIll de wereld ID de DI"t ver s.fK~
legen to.>kll>mst mogen voo~ om 8(>11

w"reld wIJdEl a!l;.tatle tegen áen oorl811: op
touw te 7...tt.en ..n zoo eeD vast .. en ollbewPjtp
hJk.. bML' gevend aan de beginsel6D neer
gelegd op de vredes-eonferentJe ID den ~
WIJ h..bben de maDDf'D 1'oor den oorlog t..
Reven of J!1IJk ecn oorlog reehhaa:rolj!: of
onrecbt vlUlrdIg 18, of 1I'1J vertrouweu hebben
ID dl' .t Rats:lieden • erantwoordehJk VI)or den
oorlog of DIPt WIJ .IJn de voornaa.mste lij
denl WIJ worden aehtergelaten om de dood ..n
te betreuren, de venrunkten en hen die g..
brekkig zIJn ge",ordeD door Ziekte t.> verpl.~
gon \\ IJ d.. VOOrna&DUlte .lachtoffen ZIJII
tot nu toe onmacbtig geweest om den oorlm:
t.> vl'rhmd ..ren Laat on. '<>chtl'n m ..t al
onzen m,lord, of om de woordelI te gel:rwk. n
te Paarl o.a.ltge-haAid Laat on& heden een
vuur ont-teken da.t wet zal worden UI!tt<'-
dooEd "
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Van MeI GeIl \f' kt UI I~ tt
\Vaar zg m(l~t13<lllkon III r
II,8.U

c v DI\IlIIEH~
lJi(11l11~1

\) Il I!

waren ever
Vllll dezen

om ben van
ona.fh8.nkellJk

zoo veel hadden
te bewaren, en te
5m~kteu 0..

gelaten De
en N aaJlwpoort

ligE'I'O<~p"!n,IDStOOe VBJl op
j;(el)laa~biI de KoloDI~ te be-

dier districten te
,oor de

_DllChen ID _

Ja, bo'V6l1Datu~
.Rechtpliude

~I. nOli'" Bpck (R{lndehooch)
ZIJ wPll},chte haar ge, at>1 1'llIl bUlt.>ngpwone
da.ukbaarhE'ld Uit te drukken aan de pdpll!
'l"rau..-ell nan de andere zIjde Vau de wat .. rpn
dl.. door hun ,oorbt>eld onze ~pn j;(1'O~nd
hebbf.n voor hetgOf'll onu rerhten en VOOJ'
rechten al. Bntsche onderdanen zIJn Hp! Oe" CASTLE to4 ... , L M.
Wil-' drop, lil: h ..t .treven van anderen, relf,
van nnt"che .taatsli ..deo gade te slaan, om
de bewon .."" V&D dit land te spliteen lA twee
sectlP~e BTltt..1l en Ainkaa.ndPn Op
~ond V1In d~t denJi.beeld IS het mode I1:"'wor
deo om o,."r d" "foorrecht .. n dl<' ric ro<l)l:e-

naamd" Dutch" gew"t.en onder d" .~ugel
!<Che 1'~ tt' sprekeD als van letA dat hun
toegekend 18 door de edelmoedtgbeid van bun
hf'erschen; Sprekend .. al. l'en Bntsch .. 'nOU ..
afstammpnd VIUl <>en HUl!;eDoot 1'erwlPry ZIJ
dat deukl>l'eld.,p De voorrechten dill 1I"1J RA-
DlPtpn ZIJIl ons g ..hoortprecht I'!<'n jl:eboort ....
rP<'ht dllt W1J deel"n met ler ..n Schotten. Il

EngpI~cl)( Il .....n !!ehoort.erecht, dat W1J t rotaPb
ZIJIl te d .."I, n m ..t de edel .. vrouwen lan
Engeland du' met hun hOOjte gedachten pn
huu dlpp !Z""oel ran recht den moed hadden
om on708 ",aak un t.. npm ..n Rf! hun j;(emOl'd
Uit te 'prek .. n

DE B\)I;D "\,\~ 'Rot WELI JKHEID 0\1
'AT DE GEHEET.E WERELD,

en 7.00hL, WIJ getrofft'n l<IJn &OCr de 'vmpathu'
1'311 onze ver "-"jl; zlJu<le zusters 1100 l!:a&.II
on108 harten Uit naar die daldooze \7o\lwpn
met gebroken hart die met bun strompeleude
kmderen het dak bOl en hUIl hoofd zagen a.f
bnnden en .he ln ""le gevallen of de slal'ht-
affe"" der kaifel'8 of de aIhAni<..tiJun van hun
ht'f~held uJQ geword ..n Er I!i let.! zeer
trelfend.~ In "pt hf.ncht dat de ka.ft'erbuttt'n
eeDIge Van deze dak:looze zw"rven Iwrber
gen hutten VAD trouwe dlenstbcxl ..n d.e vol
mpdehjden ZtlD voor hun l'l'Oeger .. bazen

Znsters, .,:J'4)u....en van ZUId Alrika welk een
pbcht ligt er voor ons I "at _n levenstaak'
Denk aan het legaat dat deZE' wrPede oorlog
reed. ID 00li heeft acht<>rgelat ...n 10 vader
looze, daklOOlIe tOt armoede verlóQnken kin-
deren I WIJ zullen al" vrouwen van ?U1d
Urikaveelwerk te dOt'n h..bben Werk dat TUHSCllltNI:IO(T""'" "Aq~
door on. n.e~ rnOt't worden ondemomt'tl "Is • Lect te St Helena Nl ~ '" U' • ..tO

w"ldadigheld maar als Pen pitcht Hll di.. ...... 'fall de Ma.r.I.«.LAr p " I Jo lit

Ran deze klemen een drank koud W.t"f zal boo_ al van 8OGTIlA~Yl , YO T~li:oI
gpven biJ ZIJllOgeeDe WiJZe zIJn belooruug _ HAMBURG, kort Dr. ()t, ••ul: ml nl
'Verli..zen" delle Ibil8toomboolen"lJ moeteu wet alleen oaze edel .. zu.'ltel'll B.ITOUB.KAARTJJ!LI *"'"
dauk ..n voor wat &IJ j!;edaa.n Iwhben, maar pacl.ar voor zee MI!.&DI. ..
hun edele ~ moet on. bemoedigen t.> P;~ I rUi; .... _ ,~U"IlIll:' n"
loov!!n dat 'II1J, m wat WIJ DOlI: moeteD dlX'n, op tt. l>ubbel_ f.........o: .. ~ J'
d" .oympathie "D mede_rlcing ht-hben van de RtroURKAA.ftTJt~ r ""
Engebcbe AJnerikaanllCbe en alle chnateu J de KUST word. ~!.jI;"retk1 '"
\'Touwen der wereld (Lmd applaus I I b..... Drie Mu.ndeu pvr ri_

De l'e8<>lutie .erd <Laarop 1'oorgesteld pn ~ Maat.lba.ppij Rt.. om I•• ~.

ZUID-A"IiIt\.AAN;:,(. Hl:.

'UNINKLIJKE MAJLVltMT

TIsscb8llboolea nUl t;1l~&h.n~

• Legt S..8 au..t aAD "" P • la
Voor vraoh\ of ~. (jv< ru"" un .......

&al d. Kaut.oHn nn d. (uti.
IlbiateeMppij, .A.AWerl.,..traat

UNION
KONINKLIJKE

LIJN

mOl 8TOOtrBOOTllA.! lljV~ A. ~pr..

-Dill ¥ailboot_ dolt M ... t~ '''f
trekkaa nB Kaa p"taJ 1UU f .iJb'I

na ~ OlD clen IL' ler~D .\ ..c ~1ojj

' ....... ,OD.~en ...

NAAR ENGELA~D

aangenomen
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