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DEEL No. 72.-6,937.1

FAARL_
I'u blivk> Verkooping ~.,e! JiL

PUBL1EKEVE

I'lt de hand verkocht hebbende
, .i : op

Woensdae den 25sten Jul
'S morgens te half lf ure,

l'llhliek laten ver-koopen op
'hl\"'!H{tJmt'lrieplaats, <11haar Boer-
';"rIJl{l'reedscuap, Levende Have
i i u-ine uble n, &c. als volgt:- ;
1. Lsv exr»: ilA\'F.:-2 Eerste

1\:1: -, Kar paarden, 7 Ko,"ie~ 5
wuarv an In melk, .j prachtige vaar-
",'n, :2 " .. : .un binnen kort in melk
z ull-n zijn, Jos, -1: prachtige hans
sr hapeu, 2:, vette varkens.

I I, H,It~hl":I;IJ(.Lli.EH)"I·U.H: _t

I Eerst« klas arslaan kap kar
I ")"I'l'r mak erl, 1 Twee' boom

_\m..t rican Buggy, 1 Upt'n kar, :3
t,aar Lu' :ui.c;e!), l'en waarvan ge-
.ec-l nu-uw, met plettle beslag,
1 TUIg YO,Jl' twee boom, ploeg en

aoJere tuigt'[], \'vlijngaard en Oliver
[,Joegen, 2 Cultivators, 1 Wijng':1ard Voor reke8ing van wien het aangaan :- ;
plan net, 1 TutU plannet , Kruiwa- 400 Jong~ ~aUl8!l3_~~etl,__~~~.lacht (Afrikaners eu Hof).
'-"e'O. sl~pstt't'D,; schroef, bushel, Het staat vrij aan personen om Le Have te brengen en .lIe
rua ndcn, zak ken; gra\'en, vorken, andere dingen die zij van de hand willen ; zij moeten .aarvan
~'Ik ken, schoffels, varkens-troggen. tijdig kennis geven aan den afslager.. ::

Ii I. Hl h~ElBHjo:~ ZOO\l.~:-Aan- Daar" BL;RGKRSr'O:-<TKIN" zoo centraal gt1egen is ka9/de aI~ger met
Z,e, Wasch, Kll'ed en andere tafels, vertrouwen voorspellen, dat er een groot~ aantal ~vende Have zal
:'till·lt'!l, Led ikanten, Vederbedden worden aangevoer? op den dag ya,' verkolming, bij ltetgeen
,'U mat rassen, spiegels, een dinper gl'ad verteerd is. '<.(~
:-;,'rne"l gla" cn aHrdt' werk,;,·kell· ,
~PLlgt'ree<1~chap, De verkooping zal begtnnenlte 10 uur v.m,

v.,:,;~JhroO\~alt'::~~~~::~:t"~an~:~:v ict:,ia \~:, I~J UI~;90f.ROB A1T, A fs Iage r.
Ann-rikaanscha Draai karn f!i£ i
I'atatas, ge4roogde vr-uchten, , II!"
Hozijuen, boom-u, eikels, ,')
I.,tkken koren] :)1)0 zakken 'kaf, . ...~ .. '
ra.uneu, f!la!'~en, det'len, eenige ~eI.a,1t]l"'..._.ia ....~e
\'<iatJt't'Iextra o~dl' wijn, en brande I . ~.&.,.....
\\Q~:;la::I~'a~:~:~h~~~~kelt'n te~veelll PU 811 EKE VE Ri."KO0 P,'··-N'n' m It' melden, . . . ~
,\lIes g-aat zender reserve ! !! l ~.
Wt·d. GIDEON JOCBERT. """~ _

~
i)E Ondergeteekenden met iustructies van ~en heer D. P. S. BRINKJr.
:... begunstigd, zullen voor zijne rekening_ i

Op DI NSDAG, 31 ~ULIJ e.k.,
Publiek te kaDp IInbledea zIJDe~."I,lufl ~.V KRDU :

, Zal de Huur van de Woonplaats~~DE GI'1!< FT ~,vaD den Hi!:BB D. C. THlROI',
, KR'ClDlOXTlfN, met 150 volgroeide

'L Struisvo~els, opgeveild worden voor
gelegen te RIEBEEKSKASTEEL'F deze afdeeling. een termijn van 5 jaren.

LOSSE GOEOEHEN,':~' Alsook de ondervolgende eerste kiasse Levende Have. KlI.UIDF6NTBINis groot 8,560 mor-
_ Losse Goederen en Vaatwe$, te weten:- gen en bijna geheel omheind met

i twee afzonderlijke eerste klas kam-
:n I. VASTGOED, .HS.- pen, die gemakkelijk 500 vogels

DALJOBAPHAT • .e-r> _. De plaats genaamd" DE. GIFT," groot jc i.rca 300 morgen en bijna kunnen dragen.
" geheel omkampt, beplant met'75000 wijnstokken, opleverende ten oogst Op de plaats z~n 3 dammen met

I:, j,·o Bocdel van \\'IJIl~l: ~fe;utv. I van l Ou legg ~ri:!wijn en 7 leggers brandewtn, ook: zijn er \veelderig 2 putten die in de grootste droogte
IIF,n:I( fL:\rl:.x Iii [,111', .gl'h,11 zroeiende vruehtboornen allen van de beste s...:r.rt. Deze plaats is o,ver- dh ~ b'L..- V
ti '" 'r-' stam oudend water I'-'e uvn. er-

'.0 bekend Wl'g'I:l['t'\deszelfs vruchtbaa.rheid, en d~wiJn die ze oplevert is van dere aanbeveling ZOUi overtollig z~n,
IIp DO.\DERIlAG. 21j ,Juli IdP~l'8tekwfiliu,it. ~erdereaanbevelingisovtrbodig. D6zeplaatska.nte daar KBulDFONTBIN,bekend Staat

I l'l'TlIgen tlJJ door liefhebbers bezlen worden. ~ als ,een van de beste plaatsen in dit
Il. LEVENDE HAVE, ~AL8:- Distrikt.

II ! i,~S Je "pd,·r",·t""""L.I~ll dU"Ii 6 :\lJ1Pnkaansche Ezels 4 en 5 jaren oud.¥l paar .Jonge Mtrrries, uit Br zijn ook landen voor omtrent
"'I~"')I"'1l ,d" VLJlgt:- dt'11 Hollanrhcht'n Hengst" HOODT," 1 Jonge~Hengst "SIR THOMAS," 18 12 mudden Zaad. Krllidfontein is

rna.ándt'n oud, ;::,eert:!te klasse Melkkoeien in n:le1k, 200 Persisch& Schapen. Olll~rent q .uren van hier op den
pn Bokken. ~ weg naar Nelspoort.

, Il r. LOSSE GOEOERE~ ALS:- Ynllet ,.'et : U KRUIlJl'ONTEIN,
lOpen Veerwagen nieuw, 1 Mslaan ~4 plaats Kapkar nieuw" WOENSDJG, 25 JULI, ~.".

1,Afslaa,l ~ plaats Ka~kar n~ellw, 1 C?penKir ?p .. veer~n, 1 Sohotsche D. J. HERHOLDT, Afslager.
Kar of] \ eeren. 1 ChamplOn Zelfbmder, ! SmJma.chlne (Osborne), Murraysburg,
~ f}ubllt'le-voor Ploegen (Ransom), 1 Enkel~-voor (Howard), 1Wijn- 13 Juni, 1900 .
g'aard Ploeg, 1 Cllltivator, llJzeren Slacht B.,'nk. 1 Alexandria Separator
\ o. 12, lOmslag Karn, 1 lot Graven, fikken (ln Manden, 1 lot
Brandhout, 2 paar Achter Tuigen, 2 IIpan V<t>rTuigen, 2 span Zwingels
ell Kettingt'\, enz., enz. "

IV. VAATWERK, AJ:-
; St lik vakn van; Leggers, 7 ~tukvateqi van (; Leggers, 6 Kajaten-

houten KUipen, 1 '~Vïj!lpomp bijna nieuw, l~ Brandewijn Ketel, 1 lot
Tn1Chter::;, Balies en Emmer~ en verder 40 Lfg~ers Wijn, En wat nog
zal \\'orden aangeboden op den dag der verkopplDg. ;

1). P. S. BRINK, Ja,

J lIt/. M oorrees Jr., &, ~o., A(sIf] gers.
\'''ndu Kantoor,

Malmesbury, H Juli, 1900.

::- 't;to,.D r: ondergeteekende haar plaats

" GOEDE HOOP II'
.') ,

TE "BURGERS NTEIN 1111. , ,PAARL,
Centraal gelegen tuascheu de

Victoria West, op

DONDERD·~f), 9 1900.

DE heer J F, TH El\O~, zijn plaats
aantal jaren en besloten hebbend in

heeft den ondergeteekende begunstigd
publieke veiling te verkoepon op boven
volgende, te weten :-

LEVENDE HA

urd hebbend voor een
bovenland te gaan wonen,

met lastgevingen' om per
datum sa 'plaat. het

230 Groote en Zware Slaebthamels
Bastaard en Afrikaander Hamels, 50
Mof), 50 Jonge Kapater Bokken, 30 Jonge'
met Lammers, 1 paar goed gedresseerde
dresseerde Karpaarden. jouze, ;3 Koeien
1 Hul, 1 Vaars, 1 Veerwagen, 1 Buggy,
Tuigen, én a., enz., 10 Mudden Mielies,

HUISRAA

t 240 Jonge Ham.la, 50
Lammers (Afrikane ... en
kaaien, 45 Bok Ooie.

1 paar goed ge·
Kal ven, 1 Slacht Koe,

afslaan tent), 1 Bokwllien,
~len.

Bestaande uit een splinter-nieuwe P Zitkamer-, Eetkamer e.
~laapkamer-meublementen, allen van de al, ..",,,,,,,,,,r.. soort eb in groOM
verscheidenheid, veel te talrijk om ze op te amen in een advertentie.

_~ J_ _

WELLINGTON.

PUBLIEKE VERKOOPING

·s namidUags aBn 2 ure precies,

De

~ :'itllKvatt-n,:\ !\,lil"'!l 1 WTJn.
,".HUf', 1 LL'gg't'r Tra p t' oonJerhal it"
~ Hr.lfnwfl, 1 ,HI'ande\\l]n Ketel,
~::n !l1<'r~, Titel! Id tJ rt, I:,rr:l VL' Il, pi k kt.: lJ,
I l{oZlJ!wnKl'lel, 1 Ploq;, I Cllhi·
'. lt"r, I ~!olw~c!l, zoo gOL'd al"
. "[IW, 1 Kap Kar, 2 Opl'n Karrl'u,
~ ti". T:1Ig,'n, lI,aar voor dito, enz.

\'O()ILT:'i.
1 l\ IJ l'!1 !n·k paard. ~ Kar Ezols
1-\0,'11.'0 . 'I ::It·ik, 1 Vaar,..:, ~ \' ar

';"~I', , .. !I"\','!l~ ht,t gt'WU[le a,..:"ortl'
':1,·:;, ILlhl'.l."[ t'll WIlt vt~rder zal
"l:;gl'i)od"ll wunkql.

D. (; Dl: ,[,OlT, ,
n. .A, Dl' TO I'1',

b: \l'l'llkllrl'O TesLlillL·ntair.

M. L SMITH & CO" Afslaaer~,

TE HUUR.
"HE:l'T I E:-i COTT AGE. :-)omer~et
, ::-ltralld, gOt'11 gemt'uhileerd,

~tl'\'l' L'!l tatJk. L::~c huur, van
1 l\dg\l:"tu~.

D~ (Ulflzol·kh!;
H.,;.. FA.GA:\.

J: L:\ :n,w md e-tln kaal kop, kom I maar _;""r
, .\" .. r ,j" Wer~!..t, !'aAr" no,,' boop .."or
UI _j. h" Wheeler's Capillarine gebruikt.

.e' !< hel b... ", Il""r mijdellIl on. L,nu . met
""'t,,e1t! Jo, \IJ -.1geor...o H;;Y'i:~. :\I .. TTHEW
C ' , K.up"taJ. Ubelllateo eo DrOOiiat<lo

Westelijke Wijn, Brandewijn en ;Spiritus Maatsc~appij,
'BEPEI:C.K.1" ,)

(vroeger De Koloniale BrandewiJn ,aatachapPlj, Bpllt).
. ~ :

Hoofd -Ka.ntoor:- 'w'0rt.atert K.K.
Kapitaal: .. £100.000 in 100,0<)0 aandeelan van .£1. elk.

il

Bezigheid: ' Algemeene Handelaars in a.ll~ soorten van de beste WJjn,
Brandew1jn ein Spiritus, - Tel. A4res - .•CoLONIAL,"

Voor verdere informatie doe aanzoek biji~
Worcester, 11 Juli, 1900. H. P"~na TOIT, 8eoretaria.

R

-OB HUB D. C. TB:"ON van
Krui dfonteia, besloten heb-

bende om de boerderij optageven en
op het dorp te komen wonen, heeft
den ondergeteekende lUet instructies
begunstigd om per pu~liek8 veiling
te ver.koopen

Di
Krulclf'QD,t.1.n,

ol!

Woensdag, 2& Juli, a.k.
Oil 9 UBI '8 1I0BODI.

1. LlViNDl H£Y:I :

~80 Merino Ooien (in Anratu. te
lammen), '

1,80 Merinu Jonge Ooien
90 " Ooien met 1&mm...
~o " Hamela
17 " ~en

620 Angora Bokooien (in AUilUin.
te lammen)

1SO " Kapaters
140 " Speen Bokjea
10 " Bokrammen

120 .Afrikaander Ooien

2" Ra$:n50 Aanteel Bees n
14 Jo~ge Trek 0 . n
1 Friesche Bul i •

4. Ril Paarden
30 Merries, sommigen met Teulen8
LOprechte ingevoerde Hengst
N.B.-Bovenstaand Vee is in

goede conditie en heeft geene aan-
beveling noodig, daar het bekend is
de Heer THUOI' Q108d .took~aao-
houdt.
Il. BOBBDBBlJGERBBDIOHAPPIIlN,BNZ~,

2 Bok Wagenl, 1 flohotsohe Kar
op Veeren, lOpen Buggy, 1 Eerste
Klas Tent Kar (nieuw), 3 Dubbele
Voor Ploegen, 1 ,Eg. 1 Span
Tuigen, 1 Span Zwi~gels, 2 Span-
nen Jukken, 2 Zadels, 1 Slijpsteen,
Krui wagens, Gra ven, Riemen,
Stroppen, etc. etc.

nr. HUliRliD V.A1( ALLB.~BTJN

Tafels, Stoelen, Kasten, Kisten,
Ledekanten, 1Monitor Stove, Keu-
kengereedeohap en eene hoeveelheid
andere goederen té veel om te
melden.

TE KOOP,
Prachtige BeZlgh-;lds-

gebouwed, enz.

EEN van de beste bezigheids-
standen en Jgebouwen in een

van de dorpen in de afdeeling Mal-
mesbury. De voorraad zou ook
kunnen worden ov~rgenomen met
de bezigheid. De' ejgeD~r tr~kt
zich alleen terug omdat hij bezIg-
heid opgeeft. .

Voor verdere bijzonderheden doe
aa.nzoe k bij

FRED WKRDMULLER,
•Procureur Malmesbury.

Malmesbury ,
" Jnli, 1900.

IELI IEIIIIID.. ,
GEREGELDE UDToer iD " groot per lpoor

weg (iedereD daal Geef ~ p_erpilou op.
llalit.chappij limrc de bIlkbD en betaaldt

alle __ r. Doe --* oader D 16 Oru,~_&oor.

eo rroeq eD bnUD; 7a.Ud., ... Ud .. ta.ITd.;eD~I.
WlII'talljlr. ljDOOI ea. 11'*1. prip lOi.e I. waarde .Ill ..
IJl e ,...ua; Lt. pWODe Jtii .. 7a.81. "PrOlimior prij.

nieu_te ...wIDen eD aUjl iu wit en kleur.u. prija"D
allllE:ru1Dld om plaau te wuen kpri la.lid. per .tOlL lJ_

Opa_..... hoeden enD_ni _r ~Jtogp.
In ruoh. II'>IChllr.t?~ het oprn&ken rau biDUJM

1Led.pel'jard, !JPiVIliIll,f.u ... ter.~ 6jd. per 1 rd.
D .... lI1Jk..1Ian .. talrtilt OlD op toe DQe_. Oo... eten, blou...

, weie ~ _tUD .... ~ lloedkoop, KOUIID eli
.H_ .ltnttiDpo. ~ III.Jd., !lOkke,
• all_ ........ j.... priJ_.----;:..---

R.OAB,EY, &tar Cash i Draperie,
H.... Va. LO••• a "AAL a"",ATK •• U.~TAD.

(I MinteD loopeo ,,&11 't boftDelude:u .Adchr1er S~t).

J. S. MA~AIS ~ Co.,
'"_I lfl.lqlra, II ;111_8~ _III~III AIIIUn,

, :.J:»! ~ I. _ x...'.
DUR er eeu mi~Te~ IOhiJ '! te beetr.n onder ~n.se ~u.tiger8,

omtreni de "~l8tting . de Beligheid, ter oorzu:e van de
aftreding Tall den Hee~ David , 'I D..oon, die tu~ hiertoe geageerd
heeft ala afslager toot ~e firma, ~.ordt bij dese bekeod gesteld, dat de
oude' firma b~ijft vbort~taan ~, ies al. te vo~n,--eD dat aUe bezig-
heden aan h~r toevertrouwd, ;;, zij als AUlagen, ~genten, enz., met
stiptheid en zorgvuldigheid zull ',.! worden uitgevoerd.:

De Firma:beaia.at, zoo ali 'eger bekend gesteld, uit :-, '

J~S. MAR1AIS, SB.
D. F. MAlUIS, J.ZOO.!f.

! !VeLdu Kantoor,
ABC Gebou wen,
'Pa.ar~ ..

~ ATTENTIE il
, i~~ j

i~
, ---- ,--......-------

WEGENS de buitengewone i~8~i~gingin prijs V&Q "GERIMPELD
G.ALV ANISC H IJZ KRI;t·' IS het ons tot gró9t genoegen onze

klanten te berichten dat ~j eenelt>ezending Ci. ONGERl.MPELD (gladde)
GALVANISOH lJZER' habbeq ontvangen van 6, 7,JS, 9 en 10 voeten
lang, die wij te koop aanbieden tfen de laage prijs valll

t'l.d.. P-tI' ~O.-t;.
I,

.S.V.P.

, I ~l j
fl

& ti COIF AGNIE,
Direkte ~nvoerders,

M:ARI(T PLEIN. PAARL.
H

MOLL

DE ABERJEEN AFi\IllNER HAf~DELS 'IAATSCHAPPIJ, (BEPERKT.)
--,----~, ..

BEJSTXEJRDEfi GEVRA.AGD .....-'~ ,._:'

4," PPLICA~IE,S voor Beatierdt van bovell,g.,noemd .• ,Hand?lt Maat-
OL.'1 8chapPIJ worden gevraag~ vergezeld van I{8tUlgsohrifwn van
bekwaamheid eq goed gedra.g. ~rplicati~ te worden. ingezonden f voor
of op den 25sten September, ta.D.8t. bIJ den ~eer, G. ~~ H1IBhDB~,
Aberdeen, bij wien alla informati~ te Terk~~ 1&. !pphO&Dten moe t
ook invoegen SiUaris v.preischt. j

J JOHNS. 'U. WILKE, F. J. ZOO.!f,
.' 8eor~tari" der Directi •._":;;J

.---. '

Aberdeen, 7 Juli, 1900.

iI!~~

uid - Afrikaanscbe.
TSOHAPPIJ.

i
_.,. -~..-:

:
,

I

30 Eerste lJaa
......,___,;_

ZULLEN' publi.k
, koo~t ua: ', ..._

I • -....",.

KloplIIMfs

J. S. J~f .4.B.&18 t ~
Paarl, 17 Juli, 1900"

._. ................ H..

I'ublieke
"Al'

Zeer '.rlIIS81IJl
AAN DE PAARL,

t ~E Ondergeteekende
( , sloten hebbende
Caled.on te vestigen, alwaar
groote Ha.Ddelt~zigheid
open~n en dUI niet naar dt .
tt k0ln8n. heeft bealoten
'i lli1!

WQEN8fJAG, 14U
publi,k te doen V81~KOO.f·:fi!

Het Vr~;u~I~~~~~
legen Erf genaamd .,
onlangs door heim van'
van de Paarlaohe PUbUtItkfl.
School gekocht, waarop
suffisant gebouwd rni,n
Woonhuis met groot
Boarders ane.x en het
ruim 8Ch~1 'c~
'den vertrekken, WageD
.Allea in den besten ateat .,..
ratie.

De Grond, ruull''-U moqeo groot
is uitent vruoh'b~ en '9I~ ... jo
van een .terke fontein .D' 4ta4-
houdende put. ii

Dit eigendom kan in Tl'Uoh~
heid van grond nauwelijks iover.'
troffen worden en biedt eene i: zeld., ,
same kans aan V90r het "
eene Boardinghouse en _""....... '!I.

Dit eigendpm zal eerst in.
sooals op de lI>:an .~aa.rt V.'I~iUCJiIl
en daarna in zijn ge~eel
opgeveild. \"

.;; HEND.LOUW
Intusaeben zal het e1Jil~.naO!1l

de hand te koop zij*-
D. F. MARAIS ~.~I&II,

Vendn

HIERBIJ ~hiedt i. • . '.

geving dat' !uit elk . .
in de Kolonie 2 af~vaardigdep uit-] )\
genoodigd worde~ . te~ bij"':Pping: \
eener Conferrentie die gehpudell !IJ !
zal worden te elradook op :' f .j

Vrijdag, ~ AUgU8tUli, l~OO, ti
ter bespreking van .ken in v~band l'i
met Afrikaansche Hande18~. I
heden. A:~gevaardigd.en d.ie itoor-/'.
newens z~n de ooJ).fetentie ~ te "
wonen moeten daarvan aaDij dera~
ondergeteekende keun.18 gev~1 miD..-,.'1 .
stens 10 dagen T6ór den~'" :
stelden datUI&. De Algeva . .. ' .. I
Zl~~tm &BQ ~et statioD afp;h .! Cf""'IIt!. :
VTIJ vervoerd word6Jl', Em' IOgI" sUl t

gratis verechaft worden aa4 .ne I '
afgevaardigden. . I

C. J. OSTERLOB, I
Sec. Cradock Handels Maatsc¥ppf.J·

59, Dundasatnat. •
Cradock, 3 Juli, 1900.

IN verband met de itnoÓ<iiging
van tenders voo de levering

van schapendippen urende de
periode van den }sten naril1901
en den 30sten April, 1 1, worden
voorgenomen tender ver;soo~,
monsters schapendip 0 te zëódén
naar het departement van !;land-
bouw, ;r,oospoedig mog lijk, ~t '
met het werk van anal kali .or· ,
den voortg.t'gaan.

, .
~ifrS~ook WjJneft,:'{'N' ORDT g8~d, De ~te'.
V lLarkt prijs bet&ld. Zen4, mOD·

sten dadelijk &aD ~~

COliXELl8 .MOu.
Alrmeene ~e1aar

.r .. _ ,""

,

i
i'
i

j
I

I
I
I
I.
i,"

I



zsl nw ha;Lr za. ht PU gb' 7, maken;
riJk eu Wl'l.;J"f1g. IIi·t Z.. ' I ., "n "·,.,td-

hllld \ nj \an rt"l~ hou.
tien en Z J' ·'(·kt'r nw
haar t,,!,· '"tvallen
lM,.!Jncdt."

Het "I,jlt nooit
in gebreke de oor-
spronkelijke kleur
terug t.: g-cven.
liet I!,·.,ft aall het

haar dat ' I' "t." glall
""Hde IU' " l'lju die riP
VYf/ege ! '.~d e1;::en is.
Vonr CUl.u'1I lIl,LO h.·-
doelt (!J'I I,,·t aal ll~'n
van kral·ld en stt'rk't".
VO<Jr t'l; lil' "rr,I)\,\" IS

het het L,lg" "I :::..

~nt \,,~ jellgtll.;tJ
scllonnhl;.·"f.

He,icnk dat pubtjl's. "''''. ,.'] ,I.·rg ....

Passend ge- [iJke (,ntsJenngcn ,'an hl'( gel.lat ;,IH'cl
weggenomen kunnen W(ITd ..'.J ',Itt.,r l'1'U--- i :I(I,l;j" t •II),Jr IHch tlil iging alsook kuur cn buhandclmg' met ,\v,'[ , "al'~;i;

J \ \ h" \'" I' II 1111- r IIII parilla. liet zal het nl zacht mal~p

IL' Jil''''' 'I ;"\I'f.r:!'1.dell. AI,; l'cbtt'n l'n gMlijk enhetblu ..dvcrrll·ken. I,',
) r, . diJr:aTi" Zot )f~lfl;,,·n. \ \\ v

\ I) li' 't IlU" ,'T! vl'rrnalin,r gewaarlHlrgd TocWtd4I_ ti
["/,,.;\1.1:'11, ~,11111"'" lld,' .., ., Dr,J,C.A1.rlc.. ..... tl1...... ,U.SA i'

f 'I'IU': I\. I\.ES lOnd"r piJn ondeJ ,ICllrs\l~~,'o Illor ol,· Ir;.tel ml·ri I ld' ',I' lt

de Grad"fl r:X,tru"llt 10 ,\ rt" .'tl ,(:t- lit' f[]l't lrl"pilltt'n Vitn Cocaine. 'TUIWEG APOTHE-RI
i;';J~.~:n',~',:,f,~";;';',,t,:';t~.:,':';:: j .::: :,',',,'; :::::':~,;"~;:'.Il::~g~;;,~~;t~pir • 1[11

84
, St'r Lowry Rd. "':'1', '

;~pt'nd \\I'f'Jell. [Ji'!'~' (·II[·',,:-."'rl ~1 · IJI,d[k-tp f'L'uaal overeenkomende ~ t,i zul en insilliten h,·rl.lfllill.! \',tlt L. t _ "

• III"t 1,I,t ,tllt-rbt!ste \VI·rk. :uOLLAvDSCHE plTEvTeD HOIOPATHléiCn! werk voor l),J(,t'mht'f',! I.~), " I, I." :01",1 :P Jl ,Il Jl '1 DIl

: als V'Oorber(·idln~ nlc:fr'.(!,. r. ""lW' rh Alh Tanden Gewaarborgd J GEIfEESIIDDELD, _ li
; van D~'cern\er, 1!J Il.l ~ .\ I ['''IJ ~lII"e 1··l'ijlltoosh~idvanhat ;:; l!i f
1 AiJwlIdt·rht'ti.·n Ol~tl·.··)t :.; Idi, _ li r" - ";' \ IJ'1 '\81""u\ "an Tandh.-el- ' YiElRTSKKU-IIDD&LKJ II YOODDltft.

'~ ~" " ", II I t, II',i,{ell, lnllelt 'lVIJ VRI lUUlU
";'Cursu~spn HetaiIngprf,.L'"'I''' "n' .\.\",.\ 11:I-:KI',r.:-I llh8chen:1en hail . j'
-i'kunnPI, !levonden \,~dt~t ,'1' lit: I I· I ". "" r.'t" LEES H::EER• .'
~ ~ - .:! Collpge C'alt'nrlar, W~arliln "",,'tf,- l.ihdoorn.! J )E ondergeteekendeW8DlCbhUl bet ,.Ijlerd
1 plarI"l) kIl onen WOrtftl "P' hl "c' 'I LIkdoor.n. ! ,:' pnbltek en algemeen bekend te m"~,dat

. i op aa',yr<l>l.g aan de!l :.;, lT":al" ~ueen Wagenmakerjj beligbeid beeft 1I'Uf;rJle
I LlkdoorJ"~!; ..erk met baDden gedaan 1I'orQt. Alle ....-Ir

. ! van den ~t:'n"at. i " ...... , ..i', Z~H Il." he" du<"telkeo.1a ,,"ordlstipt en net Ultgeyoerd. Geeft dit J4.roo
J. H. ~ EEliH'L r "(;, \\ •• ',0' ... Id I. 1001 "'n p.'>ti~. 40rp en dtize bezigheid een UnI. r

Honl,:,~el're[aI'i...,. ;,'.i~ "~THRW ~ ('I., I7l1pS,ID ' P.J.JACOB$.
. AU ~ t.airlgBburg, Kaap Kolonie.

De Goedkoopst.e in de St.~.
Municipaal Kantocr,

roote VoÓrra.a.d~ Alle Grootten.. '. Somerset West -Strand,
, "" 19 Juli, 1900.

SohrtJfyom P~ij slij st en. Ca.ta.logu~.. ,

~~;,-t:.. ~\ 't 1 --- ~--- ~ Afdeelingsraad, Kaap
\vOuDIlFl,AIl. PL.\\T & Co., SLUITIMGYA~SI.OI,StlD

r NGEVOLGE Ide voorzi~ningen
van Sectie 152 van Wet~ 40 van

1889, wordt hierbij kennis gegeven
dat het 't voornemen is van den
Raad om aan Zijne ExCt'llentie den
Gouverneur te vragen een Prpo)a-
r.natifl liit,;te vaardigen waarbij de
secti~ van weg, als hieronoer be-
schreven, gelegen binnen het Veld.
kornetschap van Simonsstad Oost en
gflproclarnecrd bij Proclamatie No.
77 van 3110-1874, zal ophouden te
zijn een .Afdeelingsweg. .

" Dat gedeelte van den ·.áfdee-
"lingsweg van Simonsstaq naar
"Miller's Punt, van een pu pt 600
"yards, min of mear, buij;en de
" zuidO-llijke grens van de .Munici-
"paliteit van ~imonsstad, bijna
" tegenover de bakens op l:')keleton
" Hock, van daar naar het westen
"van de nieuwe verlegde sectie,
"over de eigendommen Hugo's
• Valll'i en Rock:.lands, tot waar het
"verlegde gedeelte zich weer bij
"den weg voegt op het eigendom
,. van d .. 80uth African Land Com.
"pany, et'D afstand van 1,50Q yds."

Kaart van den bovengenoemden
wel{ kan worden gezien aan dit

, kantoor en personen die daartegen
bezwarpn hebben mooten' deZó
schriftt.')ijk in dtenen bij den Raad
binnen drie maanden val) den
datum dezer k'Wnisgeving.

Op last,
H. v. d. WE:3l'aUUSEN,

. Secretaria.
.Afdeelingsl·aad Kantoor,

Groeurnarktplein,
12 Juli, 1\JOO.

'f !Jl~;:'
i

l{EEMDELINGEN.
'I gMt'a (Qllt~ Onze voorraad is e-vn der grootste
/m de s~~ en isgesebikt voor het platteland.,

en best

tren v~or Heeren en

t

·\!hri~O:t,.>n en h.·t pul.li ...k koopt
\ 25 ~~r cent of ,jil. in het £.
~n Jeuereeu uit onzen VOUITaaol
) -,

Jongens,
EENE SPECIALIT
uit de eerste h'and '

te korn-n zien.

1,
2'E "v"I:!ST
J;~d, ADDERLEY STRAAT.~

.BOLIiN UER'S BEROEMDE ,

.EEDSCHE STOVEN
van rrjzen.

---- --------- ---

Ten gewolg· :Y.i~ b jzo~dl:re SChIK kil gen met de Fahrikanten.

In

,

geslag~n

prrjzen.

Wij kunnen niet

worden

ST. o\EORG. EN STR_\ND 3TRAAT.

;) I

ELANGRIJKE KENNISGEVING,.. --- - - -- ---~ .:

Groot~ NieuweBezighei~
'1 L

.~ b~·~,.A.. 4G-- "TeT ,
DE; *EEREN p, L. LE ROEX

....- ....
,)R
i·
"elurcreteek.~nrf", hdl»,'t1 ITro lt ,T,-llI". 'e'/) aanr-L h .. 4- ~,.,' ~_
Kt'nJ te s~ellfn, dat ZIJ IJ ·~IO)t'·!1 IJ ,II'h''1 l't"TI

!MPl-'lJ ten liort>e .\lU.'d'.\liL· t,· 'I·II'!,. Il, . ~

,jp Dt~ :lSTI·,.\ A L(_~C~TCS IDOU.

&

lId gE'cerd publi~k
ai',;"lll"eue Hall~l-

')M Ma>tt.cb-lppti i;;; L'.'r,'"d a11"1 I, I ~()'>I't"'1 Pl'oolilktt'n togen pe
M rnarktprLJ~u~ill ti' kOlll't'll, ,'rl HI';t',':I"" ;~II I'U ,')' rllii\'()gelvt:)d,er,~n

-- 'b ·'1..1):Jtalin ~ vau'erlfl /0, 1·11t~'· I' ,1/1111 '~I' li, I' ',' III II'kt ttj ,\":I'I.A::mlen.;
In vertland m' t ii... hel.l~il Id 1.,11 "I' '''li-: ,,' " IJl. '~'Il'l;'" rij geollepd

~ , . r .
wordt'n, di ... onder pe"'Soolllljk II,'i'.I(:ll' "t't1O'[' :1 '\"I·'..;du ,\[ )dt'1ll1a"óiter ~l
staan. Wij ve'trOllVIell dat '\Ij dU'H' \TI"IJ,it-i:jk'.\'ld ,'!I 'Hipttl uitvoering
van alle ordu!s de lDi~,. ond 'r,lt"lllIlll:'; V:l'] fkc f'llldl"k I,ullt'n orlanl{eu;

I aHt f:'lk f:'ell de.~pzi,"h,·id j'l dt' /"t'II' 1),(IlK ~. iJ"lll\"ll tell ~(Joedlgste
ef'n bpzl)ek bn'lw,'u êttJ ~.IL'iJZI'I\,._,tl 0" .. t II~t~!1 IJ IJlI',;ut waL el' gezj,t!~,
gehoord, ven_ocht ~n~gt'k(Jdlt kali II '!I' ,t [1.

L' I\'l' j )"'! ,J I l'

t·· c' LIJ., ft LI", j(UL\,
.. j)_\.\ I}-, .il.\ Lfj r.H In;,
J. (d:.lU L\ JWl::-, lU.l D.

Hope Tawn '*a--Bruo.
-TKND"&~/V(JO& ;;;-;-;J~I:I)I IV \ A:\ f:, :\

t;P.L'\:-':I\U ~~ HII'IJ-;H.

'J 'EXl)Ef{~ VOfJ~ ~et hov, 11"('·
nOt'md" \\-ier ki ,tJlit'1) WU{'I~ I!•ontvHngt'1l Joor Qt' l;OrJf {"ll"II1' t'll

~udlt, ur Q"rlt"aa Jta~l"'tad, tut'
.\1,' n' ...,10111 \

I~ uur '" IUldola;;(!'; ,L~ \\'u,'Q.,L-tC::' j.,J' .... 1 '''I
den 2·-)S!Pll ,Juli, II 'IJ.:

A lie blJz, In' Jer h· on ;?:Ij n I"'rh I'IJ".
baar van de lowttl Il hall J>1,b:lt'k"
werk"!1 tf' "aap:;l; ,f}J1t )<;11 :il"dL
,n KlD~ \\'1 Ilall)',; r 'lYn

Gt't'n [eIJder DOI~L~at liJ'k Uoan"t'-
I' to
; : .

JO~EPir ~..EW EY,
Hoofd IIJ"R~~ctt'ur van

Pllbltl.ke W lJl K<'II.
O...part .....m .. '>t \'!ln Pllhih,,·k.: \\'tf.k.eo,

Kupl'4tad, :!.6 .Lll,l. :~Ii.'.J ,~

SCHUTBERICHT.

1-' I" -< 1"11 Id" I' 1"'VllI,lt zich, (';j;I

~,l I r i" \,1 (1 I"/.' j fll}\1"11 d~Il V"'roQt-

]",,1 ~e' t' IdutTe!!! 11) r;r~'ll, Llind ~l

liJ "I. {lO ,_ :'1 !" rt f let ~eltldt Vw,r dftD
:!"I '" .. , I 1'1".'.1.1.1 I.'J 'I' oliHu datu!)J
lJ r j" ..: ril, 1'\ r,l. IJ Lr' ;(J Iliir ',.. 11lI)r~t1ql
\ ~' 1'\ ( IC , I t ~\", 1:1I

.\1 .1 IIIIH' \1.\:-;.
~tJ!JtLDet:8ter

'l'r: ~
,I·

:.(' I I.~ t '

I I,,, " I,k ,II

1.",li \['1"" lilllll':z"I, gru" k0p,
k,,1 .' .j., ,ch, ,f. I" J~ Lrd, ,
}{ ",,11>1111" UIlIII I'da,,!, kol voor d~
kl ;1, v" Ir rlt·tl .....ZWrut \'h"k aan r~cht"'r
\\'\1 _~. k')llp ol III 11'lk r t~('h{t-"r be~n, 'wil
~Ir .. ,·p ",,, I, .. [l'e "d,: 'I' h')ef. grrjs k~
(lP r"l)j "I L ....Il., ~'ejL,H·d -;
\ '" ....('111"",,··1 .\Iellt.· 1'~arJ, kol voor
d, I k"l' t"·" ",t nCLt"r voeten, oui;
trl d \ lt r' J Ijl tJU'J,----_ .._- ------ -_ .._-y-----

KENNISGEVING. H .J .J A. ('0 ns,
~chotlUtle8ter.

VAL t.1. BU~ Y. TANDHEELKUNDE.,
~ {){Jtlerl!.·t.,pkPlld ....n :r.'nl' H,,/,I"-

U hpid, '.'m_ V1ersc~e en G~- I ZUlD-A.FH.IKA.ANSCRE
zouten Vlsch tH ~lallll,,.h rr T dh Ik dl I t
begl)l,npn iJ,'b "'II,'jp, m4f'll :tIll II':' an ee un g nstl uutJ~
~ee....rd jJ,Ji,IIo'h 1)\').;'·IIf~ ,Lot I.lj ('lO ';;I ,~Ilj"" BtJ;.u'diIlg. .HU1~). '

hllllnH k <111
1
"11, It'll h~"tp lul ,'n Strand Straat, Kaa~stad;

voorl.tPI]. H. ~lln-lll{ini' Il I" ,).,l"lt
vrl,'nd"'llk g'·\9r·da!.(.J. :f I :--T()l):-'t~L~.-\\'rrl.tte Tandt.1n

I ,!.(' ~r(Jl't m 't ,,;,)ud of zih'er en tot
. ,,1111 vn)f'gt'I' natuuriijk gebruik
lwr.,kld.

: I\. [·.\ST'L-\XDI£.\

- -~

Victori I Col ie~e, Steili boseb.

"
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~! ..

I

I
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BOSCH. , _
.. , . • . BBV~ ftII ... friIICbe dochter op do

VERG EET niet dat de VflrxoopÏDg lSd ... --, Burn EbLIJ14 VIJ8&a (GeboreD
van TaolUS nu aan dell gang Ko.toa. ' G. G. Vl88EB IL ,

is, en als u nu koopjes wilt ~ebbeD PorierYille'.
ga dan dadelijk hun voorraád be·;
zichtigen. Nieuwe artikelén VaD
allerlei aard worden iederen dag
aangeboden, overblijfselen nn alles,
capes, Maokint08~ tegen zeer
vf'rlaagde prijzen, tlanelletten nn
af 2td., behangsel papier, van fIOf "d.
per stuk, pels opmaak sel tepa lid.
per yard, stoelen. tafels. ~traueD,
porcelein. glas, enamel; waren,
bedsteden van iedere soort.".

ENNI., wordt hierbij ,gegeven
dat een 'I'useohenbijdscbe

Schattings Rol van het belastbaar
eigendom binnen de Municipaliteit
nu voltooid is en gereed ligt voor
onderzoek aan het .Municjp£..liteit
Kantoor. .

Ver-ier dat een Hof voor het hoor-
en en beslissen van objecties tegen
zenoemde rol zal worden geltouden
aan het Mnnioipals Kantoor op den
6den Augustus, 1'.100, tusspben de'
uren 10 en 12 v.m. .

Op las],
S. DU TDIT,

8ttfdsk1erk.

THOMAS, WHITLEY leG.,
__ I_e_r_kJJrut,J!ELLEIIISCI.
Somerset West Strand

Munici pahtelt.:
TUSSCHEITIJDSCIE ia'AnlllllOL.

H.1.

II' f, J k,'. I er' op
'I, t.'! n, ,r Ir'i

\\! 1,,", /1 ,'-,j:lll

L. .11>1~·~'~1·!:~!',,,,t, aan de

III I L,... '
1; 1\ ,

(,t"!i,. ", •.

A1Jers
Haar-Vershrker

men. ,
Het eerste btiginael dat in dit wet8cnt-

werp verkrach~ wordt is de welbekende
regel wn liet ,parlement; dat slechts' één
zaak,in eeu bill behandeld kan worden.
Voor elke afl~)Ud"rlljke zaak heeft men
dui een an,jer !bill Dooliig, en geen amen-
dtlment, dat nitlt direkt in vtlrband Haat
met de hoof,lkwelltie in <ltl bill, kan erin
ingevoerd w~tdan. Dtlle bepaling werd
noodig bdvol!lden in de BriUic8.e parIs-
m ..ntaire coJW!titutie, olQ,lat het" HOQII6
of Lord.;" \ran zijn macht misbruik
maakte door! neemde amendementen in
tIO VOt'~tlll in ~i1l8 did dool' het .. Houae of
Commons" Wartln opgezonden. De heer
INN KS htlect echter drie afLOnderl ijke
zaken in .é~n hili 0pltlnolnf'n, namelijk:
indePlniteit! voor de milnairen, atrafftln
val) "beschufdigdtln van hoogverraad en
polideite ~i8daden, en 't hetalen van
compensati~ aan loyalist ...n. Indien de
bill wordt v~or!!,e8teld in den vorm zooalB
gepl1bliceer~, za! de ~peakcr wel de ge-
legenheid k~dgen te ro,ll(el~ll lOf de bill in
ord!! iii of ~iOlt, en wij twdft!lel.! er niet
aan, .dat zijQ. uit,;praak z.!1 zijn da, ze in
drie bill8 o~esplitst zat UI JeLen worden.

In het eers~ dt'til UI.! de bill worden al
de' cla'im \d"r militairen bekrGCh-
tigd ala ~eolaan zijnne ter goe-
dtlr trou w, i, ttmzlJ net L~eoo ver-
gestelde beweaen wordt door de partij die
object6ert of kIkagt. MeLan'lere woorlien
de verongelij~e partij moet naar het hof
gaan om daar \te l.Jew~zen, dat de schade
die bU geled64 h"eft door de militairen
met !.lor goeder trou w werd aangebracht.
Om een negatiOl~ te bewijzen is een van de
mOtlilijk8te din~ t'tlilS rechtllgedings.
De militairen kunnen altijd bewer6n, dat
hun da1en nooJzakelijk w.arlln ouder de
omstandigheden, en hoe kan de klager,
die wel gOlleden heeft, doch niet met al de
olll8tandlgheden bekend wa!, nu bewijzen
dat die daden niet ter goe<ler trou w Wer-
den gedaan?

De . eenige manier om recht te doen
en OIU diegenen die schadé hebben ge-
ledeil een behoorlijke kans te geven, ill Van h''''t De oorlog.n.

....nd' d k . I " oorlogsterrein in lnid-om een oupa ..... 19 OD erWe 10 te ste - Afrika is "'T geen nieQwll. H
I < d d d'''' d :t'. t' et J'H:gII!.Ioen voor at e ~en flr m:..Jtalren be- bericht van Ileoera'il Hnndle waR tiat
krachtirJ zijn. En dit tJlIolerzoek be-I geueraal De Wet, uf "iln ander, lli- t i,;l()()
hoort jll~emeen en Jo.Jrtj,,,tenJ te zijn mau door 't BrJtsche cordon Wall g"f'la-
en niet btlperkt door d" tegulaties uit- gen e~ hal(weg naar Undi ..} waR. Wat
gevaardigd ioor het gou vei newtll.!t. De van .dlt kqwwaudo IS ~~wor<iell wrJrdt

'~Il' Ik " gehelm gehoudeu. Van I reUma en :Stan.aans.., mg van zu een commWle van derton is tlr ook geen nieuw!!.
onderzoek behoort door het parlement In ChiJJla worden (le toeS.a.nden al
ea niet cloor het gouvernement te ge- ernstiger. Meu zegt dat de oorlog tU8.
schieden. scnen ChiJaa en Husland otficieél ver-

Het toedekken van de daden t..ler mili- klaard i~, en t..lat eerstgeaoemde
Wren door een akte van indemniteit is 950,000 man en laatstgenoemde een
een kortzichtige p.)liti~k, de bittere vruch- halve millloen op de bt-ot>n he.oft g,,_

bracht. De vereenigden h"ub"n TlenLi!inten waarvan nid zullen uitblij1'ell. Iffl ingenomen' met zwaar verlies. De bui-
inwoners der l;rensdi&trikt~n onder de tenlan~sc~e handel met China vertegen-
krijgswllt h,'iJJ. 'u veel en zwaar geleden woordi.gt .?:80m van £6~,()()(),()_i per jaar,
en lijden nug, en de eenÏie ,tn&nier om de waarvan tJ.~·.')percent tot het Briteche rijk
ontevrOOt'uhdd, die ontstaan is, weg t. behoort. Dit geeft een denkbeeld 1'an
ruimen' ill door het instellen nn een on- wat een o~rlog in China, en gevolgelijk
partlJ"A.~ en al~emeen ondere,oek vóordat de verbraktng van handelabetrekkingen

~ "& voor Engeland en Indie beteekent. 'de daden der militairen', bekrachtigd
worden;

In verblind met deze zaak nemen wij
het vierae deel van de bill door den heer
INNE8 :lJ6Public6erd, namel~k:, compen-
llatie voor voorliezen of schade, lJ~ "er"te
vraag ui Wie moet d" cOLDp~n"atle beta.
len J Ihlze vraag werd door VLuI 'herhaal-
delijk be"p~ken toen de proklamatie.
van sir ALFRBD en generaal. BCL~BR in
't begin> van den oorlog wl!lrden \uitge-
vaardigd. De bill voor ons stelt vO(>rdat
de com~nsatie zal komen qit deQ zak
van de ln boete geslagen. beachuldigde
ringlea4ers en van de belalltingbe&lers
der KQlonie. Met andere 'Woorden de
honderdm leiders waarvan ·.ir ALFRBD
gewlUgdé in de troonrede JÏloeten van
hun aardsche goederen geheel of
grootendeela beroofd worden om de

I

"'

B80DBERICHTEN., ,~ ,

OVmU.EDBN op I'len sateD .JnDi Lt io hur
Mate j.... mijD ~fde eohtgenoo~
SUUJrlf.l )(.lau SOFKKn ,.boreD Lou1l' Gdr.

De bedroefd. Echtpooot,
8TEPlid J, HOFMEYR 1ZN.

1obaDnubarr;
2 Jali. 1900.

OVE.KLBOEN te Koo&ag1l op den 4den 1u(i
1900 Da eeD &iekl>edYUI alecht. twee dagen
mijll teederpliefd, _ .. noot DASI":!. BIUNK
iD dG oacMrdom ftIII 66 jaren en [) maanden ,

A. D. BRINK,
Geb, GroeDewaid.

MOD"
17 Iali, 1900.

H.t
.. rt....

' •• rlbU....

Baking
POlda
\
. OOR bet maken van het fijnste

brood, koet, koekJes, poddings,
enz. Maakt het voedeel uitmuntend
lioht, qeerlijk, tin gezond.

Heeft de grootlte "'erkte om te
doen rilzen .n Is het eenig8toe baking
powder dat niet geaft'tlk~ez:d wordt
door het klima'\t. Bl,lijft verscb en
krachtig tot 't ge-bruilt wordt.

Het !Roy..l, Baking Powder, dat
wereldberoemd i8, wordt a.ll ..en
gemaakt door" de Royal Baking
Powdet Co., vlm Amerika. Let
zorgvuldig op den naam van den
maker lOp bet eti~et, ten einde te
beletten 'dat nagemaakte goedbren
in de plll&t8 er van worden g'·8t"I,1.

ROYAL 8AKI •• POWOERCo
NEW YORK, V.S.A.------- ------ _ ...._- ~ ---

CHARLES J. PR/JCH ~RD,
hzwll'.. ..n.rae.e.tl Uadmeter

VAN
hap Kolonie, 18&8, Oranje Vrijstaat 1872,

Tr&nsv&&l, 1886,

BIIIRRID IN BRNIG DRRL V A.lf ZeID

AFRIKA Til: MBTEN.

IlItore. te - LAWLEYSCHAMBERSj
Cbarcb S,quare, Clpe Tow.,

en te BEAUFORT WEST.

GEVRAAGD4
KAMERS (ongem~ubile6ru) in de Stad

door :een echtpaar zonder killd. ren.
in kAlm ~en fatoJoenlijk t~hQi8. Hcbrijf
onder G aan dit kantoor.

EID Hoek Winkel te Huur I

EEN eerste klas Winkel met
Woonhuis gwegen in de Hoofd

Straat. Voor verdere bijzonder-
heden doo aanzoek bij

J. F. KIRSTEN,
elo Kirsten & Bester,

Paar).
-=--_.~----_.

MARKTPRIJZEN.
KAAPtHAD.

EiereD
Boter
ZUDrlimoenen
Nartj_
Lim08llen
Hoeoderl
Kool ...
Kalkoenen
BIO<Imkool
Uholl ...
hrJappel ......
Patata.
GDa,...

lt III UWE II.ucK'T

:lIJ JulJ. 11100
£ a, d. £ I. d,
o IU 0 'J 17 3
o 1 2 0 1 6
o 1 ~ o. Il
U I 7 0 I~ 0
020 O~7
o 2 ~ @ 4 ,
o 0 II 0 0 :lt
o 5 10 0 l:l ~
o 0 I 0 0 2t
o 7 ROll 0
o 16 7 O:lO 0
060 073
o 0 11 0 4 8

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

J. W. )(OOaU:l8 IL I: <Jo .. AYSLAGBRS
BIJull-RIe'-bh"'l de plaat. De Gift, I~

eoedereu, YUt_k, !lOL (D PS Bnuk, jr.)
J S lUad8 I: CO., AF8LAGERS,

II Juli-KJap.ut.tatle, SOpauden (S Jacobe
J FUD PENTZ, AFSLAGER,

16 Jall-Pwl, leyeJUIebne, bUiameabeleD, boor.
der1jll--uchap (wed. Gldeoo Joubert)

Jl 8 S)(ITH ok CO., AFSLAGERS
sa Jull-DaJjMaphat, j._ goederen, levende

buiGud (wijleu men H B da Toit)
G • B I'ROBART, A.FSLAGER.

9 Aar-BwlreTllouteill. Victoria Wa.t. lennde
haYe, baiaraad, en. (J r Tberoa)

H B DU PREEZ. AFSLAGER.
SI Jall-KleiDl&llddritt, Breda«lorp, de plaatl

Kle!aauddritt (.1 WFollrle)
P 8 D SHEER, AFSLAGER.

J6 Jull-Jllll Loa.. Kolk, di.trilt rraaerbaTg,
,..., b.u.rud, boeNorijeereedichap, en&.

VU n.lRIPUY,l)()(¥L)(AlfI: 00, AFSLAO.&a
:16 Jilll-Melmeabary, 150merrlea met 'JDilena, BO

raiDa, 20 jODCe ,-nieo (0 Pieaa&r)
D J' KARAIS, D.IIK, AFSLAGER.

1 AUgUataa-Pa&rl, het ert &.enfontein (Hend
Loo w, 1I.e)

DJ H"RHOLDT, AFSLAGER.
26 J uli-Kruidfou&eio, dirrtnJr;tJl( urra,.burg, eeu

Yeeplut., 'nie, boorderljgereedlobap, buisrud, eQa

WH F KL.lIJN, AFSLAGER
II Juli-Herm&IIlIIpletenfonteiD, «"en, "le (wij-

leD .Iliabeth S Smal) ,
O. VAN B~N, AFSLAGER.

SI Jali-VaorhijDAdorp, 33enen

acHEEPVAART.ERICHTE ••

lUPD1'AD

u..tI.~OI("
Juli 18-C1audiu, YIIIINew York

I&-Gnce Harwv, 'faD Londen
ll-ClarYooa, haOaPOrt., 'faD Nn Orieani
II-Tapa, trauport. 'faD de kult

YD'l'IIlOKKD
lull ll-Ilai.lboot o.rt.brook Outie, naar South.

amptoo
ll-T_plemore, traDIpoct, naar de kWit
II-)(oba .. k, tnupon
II-ID"'., - Londtm19-AlU'OI'S,_ de lriIá
l1-W1I'fcrd, _ A.Jcuabll&! .
1.....atmla, &ZaOaPClrC, DUr Durbu

TUllen ftD de zoogenaamdll Goed, maar zij, I ze:b iet ooit en in ~
men 'IlfUnan gedUrende tde lW. plaats onderdanen van een and, ,

ueI""l.ltt Pregeld handel dl'f!ven met en ninJotijk, Wl!lb be~prderin;g niet Ifl
uit de Repnblikeinache van ,:waard eu gewflld:? De zendelin

1I:0ilDJl~rld_.0.. En waar men niet 1"i"""""'IF-I worden geroepen, ~aar vereiacht WOLI
~laren te zijn, e~ niet lievelÏllgen vi.

bron krijgt, daar moeten de belu- en ddelen ,tot toorwendael voor de
tlDgbE~l&lt!1 der Kolonie bijapi"ingen. MeD roofz~ tï,re politie~ van de.roogenaam4e

~~tad, 18 Jnli, 1900. vergete uiet dat de Kolonie bij de alp mogea n", .

~~~~~~~~~~~~ meentl eltlktie en in het parlement gepro- pO,.18me~n~H~,'~e~p1'OQtjes.'
' tecJteeWl heeft tegen den oorI""', dat het QI,& l ~.L UIQjO~ ZUID-AIU'UKAAI"t" ""

, , een oorlog ja tUlIIChen de Imperiale regee- ~apltad, 20 Juli 19001
rw I Il '. ring ~ de Republieken, en daarom kan

Li.Y6 mencle.-Ek "beboef mij nie bu luteO- S L ." fW' D • ' men lJlet recht verwachten dat de impsri- opuieuw teiotrod~-:r, want jul keDmil ..raai
. A" .& ... ' ale reg&erÏllg de oompelltlatie zal betalen, ..lUI Kl_r en m!)Q 1I'er~u om mbn !Bed.

' "I In ae ÏllBtruktiée aan de commiuie kieeen, die eeD en, ~r mee te deel _t ~
die .kerme eD "p die pl"foqu omgaat Eli: poet

aangee4eld door de regeering, in naam van jul almal hartelik eD ek hoop dat OD~DOnIII di.
den ,!ugetneur, wonJt uitdrukkelijk,.- dookere dage Deder unm.bar .. 1 at.u.o al oon
zegd (P, laUlUle 4), dat de aaDspraken Tall te YOre. OD8wat ki88l!re Ml moo,t O&8tIlq,c eD

b.liI .~ en die ban~ 'VIln .DA yoortlWl6t
pereonen betrokkeu in den opstand ni,t IlOO yeal mogelik at.erk.' Dit it! nou DI8dl~ t[ill
in aanmerking kunnen worden genomen; om druitjes te loop lID.. O~ m~t 01lA reg'" ei.
en in een aadeee clausule, dat indien een . D

Di. 811'ueltjea - kom"altijd met die IOmer.• Dbt>echuJdigde nog niet schuldig bevonden ek kom al~d met die parlement. Omt....Ul 'D
iA, dan kan zijn ~zoek wel afzonderlijk maand fGlelCie11''' ek ~laar om te lI:<lDl, eD Iii
opgeteekend, doch niet onderzocht wor· het gedlDk, dat dit al boog tud w.. , m.. r lDeI

' die ollklaar trap nD Sktyner, Salomo eo Hn.den, vPor dat hij niet onschuldig ver· bold het die 8pan deur mahar geruk en du
klaard : ill. Gejteld nu 'dat iemand Sprik met lijn klompie ,bet dadehk die pari,.
beech nl-Iigd is van hoozverraad en ment yeroer yerdaag. , ." ..door d.e militairen werd ge vangen • ,

BUBIIal die lede wl8 Y&D morre op bil plek.genomen, terwijl zijn vee g' oonfiakeerd bebalvedie wal in die t ..ooli: gebou word tO die
en verkocht werd. Confiskatie nn gos- lede "an George. Neet Dirk Yin Zyl draag I ')
deren is onwettig volgens onze wet, en li.dkerarm in een dook, maar wat dil ma!! iIt

Wtte~ ek nl~. DIe Atriibander -pan Sit 000 ClPdos behoort die persoon schadeloos ge- die opposuae banke en, SI Jt} bul koppe 1<11 dá
steld te worden, tetneer indien hij nog ill bui veul meer .. di... at bli ou Spnll siL.matr
door een hof verhoord en gtt8wft moet of almal -u.n hart op diie regte pltik 511 sal "!li

Pog moet aen.worden. Dit is billijk tegenover de vrou w e."
en kinderen van dee beschuldigde, indien . Langen ou Sprrk 81' lna, di.. nuw, proc~
hij een gezin heeft. En bovendien, welktl reor'jjllneraal, die .ruLn.. at eoou 'n goed "oord
staudaard van straf kan gevol~d worden bet vir die AfrikaaDdlt1'l! nie, KUk nou dit

ander dAgop die onderwjl"'el'8 vergadeno@b"
in het !confiskeeren van goederen zonder biJ mos Uit 81ln pad ge'&&n om die agt.eroeld..
proces door Ut! militairen? Van de eene menee te beledig. Op die voorste oppoo.it

banke sit meneere M. .... riman, Sa uer, Tel\' ale'wordt zegge 500 schapen genomen en van N V-_I '
Tberon, •. F, de \ -.., J, T. MolleDo, .1Il.

Ben ander slechta 50, Het kon zijn dat Meneer Skryner alt op OttD van die dwa!'1b&i!.
eerstgenoemde veel minder kwaad heeft kl6l!&andie lcllilt van dié Afnkaausen

e 0gedaan, dan de tweede., Wie onderwekt ..
Die opening van die parlement dear die ROll

dese 6Il dergelijke vragen? Eu wo eten verueur WSI IDtrkwaaJdi., om t"'et! redes. DIe
die personen drie malen gestraft worden: eerste it! dat, 'n beel putti "an rue AfrikaaDder
door het verlitt8 van hnn persoonlijke lede .-an belde bui..e Dle tegen"oonlq

wtu! nl", boewel bul in dIe Had .'anijhei4, Joor het verlies van hun lJ'oeJe- One un die "or~e minuten. DalDt.
feD, tlq dOOf de 8trd.ffen toegep,a!lt hk meueere MernID&D, Sauer eD Te Wallilr
~n 8peciaal of of de commiSilari88tlo ~ :~at di~t=ur~r ne:U:'~r d?eieoo~~~h.'::

In OilS v llfend artikel zulle'n wij bet. Ek bet al venkiHeodti troonredea b~
1'oorgestelde :behandeling die de "oorl6t'f, maar ek 11'16$nie Yan 'n and.r "'1
digden ,van Ihoogverraad en "poli 'n slegter wdruk gEmaak het Die. Dit bellIlp
misdaden" zullen hebl!len te on<lerl~aa'DJllgelijk of die si!lD,6VaDdie rede opsettelik to

gestel was om die Afrilcaandertl tA:gnet. DIt
besprek~n. Wat het IItrsffen van de lof buuln op jingo ltner Brabant, na al .1Il Itl
wone oollChuldi8'den betreft wijztln wij in die grentillgU'lkte gedaan had, 11'&1 10 aaDl~

telik at maar kon weel,~u reeds op dat het voorstel van tien _,0,
SCHRKIIIBR prpcies door h ...t HPRIG Ihe bele atblle bet '0 bcrOf'rde IDdruk'"
lIIlinisteljÏt) werd ovtlrgtln()wen. Dit i.8 cle mil gemaak, l.O<n! die op~ré yan die le<lDWOOrdlf'

eente vrucht van de vastberadenheid ~ouvernenr a!tud doet. Wanneer aalbnld·A.fnh
tan del Afrika'lndl.\r partij. HlAd zij tos 1'&n hom verlOllwo:;j~ , ;
áoegegeven en dat voorstel inge- Na die opening het dl~ lagerhOl8 w""r bU m4'
ii'racht, !dan zou de oppositie ht:t nooit kaar gekom, en na die 1_ "lIn die gebed btt
bebben ' aangenomen en heel waanIChijn. Louren. en Hun. van Kimberley "~r J __
lijk ZOQ de heer CHAMBERLAIN ook gII' ingebTlng. Balng lede het bul g8l!lgWeg!"
segd h6bbt,n, ZOO&l8hij reeds heeft ge. dra&l, eu IIlII bet "!III kop laat II&K liet .. of •
daan: "pvt!r deztl zaak kan ik geen voor. WIllI, en uI"mand het 'n gelalt Je
Itel aanntlm6n van de .-\.frikaander partij '<)enJame80n inkom, Uie omgooier un .p~._
een gro~t deel waarvan onder verdenkiog' karre II geeD aanwin. :~ die hWI :
8taat." ,Door eensgezind en stand1'88tig Meneer Mernmao be:.dadelik 'n bom ~
te :JIijniullen wij nog veel m8tlr voord6tl· tus.en die rege.mug'!! klomp.e, denr k..noll ta
len belltltlu. gê, cl.t hij a 8. D1ll8dag &&1 "OOrtItei dit dit

kru .. wet 0llwetll6 lJ! ed dat die proklalll&d.,
dadtihk woel berroep word, KUk ou 8pnë h*
'u vaal ge\{ord en In. bel skeef gegnm ~
aDder occu!><,,,rd,,r.<an die kallll6"" bon De'd~
pl"kke warm,

HIERMEDE 1I'ordt
heweD IV.l!I Nl&lI.oP EN . &oVV_'~-,W.., all Ab .,eDten YUI .'
6l4d JUDUIII"tel4.

ZAT~RDAG, 21~Up, 1900.

A } ...
... I ....,..

MaN kan tot geen and gevolgtr~kIdng
komen alti men de bill PauwkeUri~ 1668t,
welke door den beer JNNBS, ala pIOCU'
reur-generaal, gepubliC$8N i. om de mi-
litairen schadeloos te litéllen voor alles
wa~ door hen ~"daan ~. gedurende den
oorlog, om Ut! beecbuldtgden 1'an hoog-
verraad on politieke mi~den te straffen
..n VilO alle politieke rtIC~ten te berooven,
en om de loyalisten sc~deloo8 te stellen
VOVI' alles wat zij gete(lbn hebben gedu.
rende den oorlog. Al~em ..en erkende
r",chtsbf'ginllelen wurdtlll in deze bill een
na het aud era op~lid\1 i:~zet OUl plaats te
maken voor anderen 4ie geiuepireerd
worden door een geest v!ln politieke par.
tiJ :Ugheid. '

Eq dan zeggen de Geqharterde perser-
ganen, dat ala deze bHJ niet wet wordt,
dan - zal de cou8titnti6: van de Kolonie
opgeheveu worden. Ala.ut in hun macht
WBII dan ha Ideu Bij, daar twijfelen wij
niet aan, h"t in hun vel1blindheid lItellii
ree<!a ge,laan; doch zij <lie zoo gemakke-
lijk over de opheffing dtlr·constitutie spre-
keu- weten of niet wat z~ zeggen, of doen
't Om de oningewijJen babg te maken. De
AfrUiaander partij zal zich geeIl8zina aan
bangl(lakerij vau ditlu ~rJ stor'lll. Al8
de oonlltilutid weggenoQl,en kan worden
indien m"n van de conlf!;itutioneele rech-

~nder ·:i" cOl.!lItituti6 gebruik maakt,
18dan J" waardll of nut van lulk een

Wat 'helpt ~~t 't recht van
nr te bezitten als men

recht niet .nu.g gebruiken?
Vli'f een openlijke herroeping vau de

natitutie uan 6tln stilzwijgende, waar-
idoOr' gewone r, uhtsbeg~nselen worden
'v6rktacht en ttJ:. ,leel der bevolking g6f'n
recht heeft zij IltJ constitutionMel6 rech-
ten te gebruiken. De oph"ffing van
de constitntie is echter zap onwaanlChijn-
lij,k. dat wij er verdtlr lC~n tij j mt!6r Mn
~nll'6n verkwist1Jn. Zij die de constitutie
kUlJU.en opheffen, w~ten' heel rood dat
zulk een maatregel DUlt verdubbelde
kracht op hno tligan hoo(d zal terugko-
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O• .,...nlng v.n .... P..... m.nl.
Gi,lIter;middag werd het parlement met

de gew.one formaliwiten door den gou-
verneur,geopund. De troonrede handelde
bijua Qit81uitelijk rnet den oorlog en zijne
gevol~tlQ .eu het werd uitdrukkelijk ge-
zegd da( de 8688ie aan mets and6rs gewijd
zal worden. In dtl troourede Wbrd ge-
zt'gd daq al de bescnuldigden van hoog ver-
rdad die, thans in dtln trol.!k zitten, eenigtl
honderd;eu in ge lIll, en alle andt-ren die
.,en prominent aandeel hadden genomen
ill den opstand, voor het "p 'ciale h"f ge-
lmwbt ~u,l~n worden al" "ringlt,:ders."
Wat is een ringlt!ader of bblhamelt D..~"
vraag zal in het parlement QitgOllDaakt
moeten 'worden. Dat er f'enige bonder-
den leit..lers kan zijn iH ongehulJrJ, tt!UI.Ij
men al .de rijke en aanzieultjkd beschul-
tli~den heemt als zooclanig, afgpzien van
het aand6t!1 .lat zij geuomeu hebbeo. De
troonrede zegt dat v<,r!IChillencle listrik:-
Len der :Kolonie door cll' ~t'pnbliek"'D ge-
annexeerd wlfrden en dat hun krijgswet
daarin 'ferd afgflkondigd. Ala dit wo is
dan waren de beschuldi~ue inwoner .. van
die ui8trikten geene rebellen, voljttlDS het
voorbeel~ van de proklamatie vali lord
Roberts, 'dat de Vrijlltaters als rtlbellen
beechuQ wd zoQd6n worden na den 15den
J uni, omtrent drie weken na dOlafkon-
digirJg van de prolUam.ltie VlAnanoextie.

(ietln ni eu lVt! belaatingen zolll"n gehe-
ven worden en eea nieu w kontrakt m"t
de Thames Iron works Co. Voor 't bou wen
van de reeds geautorieeerde 8poorwegen
zal !.lor bekr.tehtiging voor 't parlement
gelegd wbrdeu. Het is te hopen dat aan
deze onaangename en onbevredigQnJ:J
ieschiedelJis en aanneembaar einde ~
maakt zal worden.

De heer Merriman heoft in 't lagerhnid
kennil g6geven van een motie voor Dins-
dag, dat de krijgswet tegen de inherente
rechten des onderdaans is en dat de
ktijgawet-proklamaties dadelijk herroepen
zullen worden, daar geen noodzakelijk.
heid ervoor meer bestaat.
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Die naam van die oorlogskIp wlt gebOu*
'll'ord ver UnMvloot bljdrasre sal "'- ''Goof
Hope" en DIet ".Urica..'· On SprU: bet III " ..
'n mdllOea pond gevra en die COrTetlpo!t
deu.ie tu....era dl" ..ong.. mlllL.tene en die fOCi'
vemenr met betre,dnDg tot eompen1<&aleeQdil
beband ..hDg van die besllDldlgd" werd op' diiJ
taf,,1 gtileg en sal gedruk wurd.

0.,;;. i
Dit was opm8rkehk dat InK nie keanl! "

het Ysn die gtpubhc..ere ..erg~lDgt; ~a pou,
tieh strafl'e !Jdl IJle. Dit kan W96Il dat bU apt
gekom b." dat die bill nie LO die ,"orm lIO!DIl
gt:pubLcee, ".lIJ voorkom,

• ee
Die .peaktir 18 nuu 0<:" 'n IIir eli d,,, bUla bfll

bOlDgeluk geweLA. ~!1u antwoord "U neden,
CDslDaakoo!. .
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Gelukkl,( lIJk dl" Sprlk 'P"D me, en a. dl. JJ'

r;kaa"der parLJJ tr ou bit lII11kaar"taao da.n k..t
bnl "IS "'at bIJl wtI, Hul het '0 leider ooodlfi
en dit moet wee•. n man "ll.l. oDd." lruilUC~dl'
met 'u kool boofd 'n gtnonde hart oo.uer

" "•Sonder 'n voorbok 8&1 dit nooIt gaan
JAN KI ESEj,. ,

F,••S ".,~.:-e~D:-e.~itat~-~le~I~W'!'!l!'!!Eilllu.;
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Reeds erkend
OntYangen nn .
Etin "n"lId t.e Z"epuDt,
D •. J ROOS do.
l..h. A B Ctlhel'8, XapllH. dL..,1

"&IJ coll·""w &aDde ""rk-ieur, ...
Den be"r C ti Haylett. oomen<et
, Straud, ".
Den heer S J .\blberbe, Hobert .....l1
per ds, Mc(lregor, ...

" I.R " Kaap<!tad, ".
Den beer H A Fagae. Somer--et
Strand, ...

Eell" dam" Lt! StdlenlJOllCb,
D~, D Marchand, Kaapotad, een tc
contnbutte.

Den beer (j J Hamman, 1).... r.Htl
rivier) WOr<Cf'l'Iter, van _

De hetren J l' Hamman, £ I. (; .1
Hamman. £ I; P Couradie . .t: I . D
Hamruao, £1; W de \' de Wet. 1:1,
DJ Moller, il. I 0 HUio: £1 I f'
Hago, £1, A 111du TOIt. Iu" ..... P
Klopp.,rs, .t: I. ....J Itabie Sw . .:.I
W R..bie, 11)., ~I PHaloit. £1 I) U
du TOlt RZIl. J(JlI, PR du TOlt RI.;
lo.., I S du 1'011 UZ!). 5•. lP Hugo.
I '8: A U du TOIl Sr. £1 ·A H du
Toit Jr., I:lH' J l' Jordun, '" J
~auJ", lO.. I,' l' :\'aud, £I,.r tk
V d~ Wet, £1. J du I' d. W~'I II',
P B F Bolha, ld. J S. d'W""t
bUlten, lOs, ,.."d.. J JJ J"r.Jun, !:I
De hceren J (; Bendr"'l en'l'>oD.

Mowbl'llY,
"J -MUn," Kaapt'ta,J".
Den beer C J un Br"kfl StA:llen
bollCb, ...

~n btier J Jd" Kock lt ln, ~Ial
lDt!lbury,

Ih J H N't-cthlrn!l. ~, ..lltnbo"ch ..
Den h~r J L Kn"l, Cmtata,
"8.enJ,:\." do,
Ds. W J 1-00 .... Lad) "lDllb. K K

opbrengst van c._,n\"~ni&.&}onf', ...
De heerelI A J Bnll eo tOOO. Buf
felsfonteln). l..ad)ljmltb. K K. ,..

Den beer B U H.·) d"nr"lch. Kaap
stad.

Den Deer I I Tber"n, K....therg,
Den beer I H d" y()~. llcxnncr
Worc<,ster. van -

De heeren I U de Vo•. il, I l' Vl,
joen, .£ I: I A Lanb.ot:ber. .t:l l'
Rabie, il, I Sob .. artz, i [; I t"< J ur
daau, lOt! } P YIIJoen, I',. l'.l
Aleinng, lU~ W de V M"Irll.g, I "
o H ViljO<!n,10> I r; Mtru"Il~, .
Pu Durger, 51<, SF Naude Jr. :",
A P llurg"r, b. I G .'tlalhed:w ,,"
I P Jordul., 4 •. • 8 \'IIJ .... 1 . ;!, ,;'!
I M de Koei.. :!, &I, A l' Bur.er
0&0., :l. &I. I Jo, Vtlj'>6D 1'1. ,4.' .\
P Burier, !:Inr, ~ 6J. 1J:il Hotba
2s; I P VIIj'Jen PaD.. h, (; P du
Pree&, :lo Gd, ,F de Wel, IM 6d. ~
ViljoeD, ~ Gd. ,.. £11J I "
Opbrengst tbee'meetlnjl 7 L '
Den beer I W Lou", \'laktA:Jllu!.
Oudtaboorn, "on:-

De beeren H S &boeman .Li I'
Schoeman, ~ J UTle&hoeman, .!. ..
Jan Scboeman £3, . "
Den heer H Louw Sr, Stdleobo&ch
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JuniO. Cblneez.n.

Uit een privation brief van Europa ne.
men wij h"t volgende: "Wat China be-
treft, mijo sympathle is meot de "Boxenl"
en Chil''''';:eD, afgezien van het "erk~er ..l"
en dweeptieke bij ditl ijveraars. Zij toch
ook willen 'vrij zijn van vreembe.hoeien,
en waarlijk,: het is d",r mogendhed6n nu
maar eenmaal gezet "dil baa.s tfl 8peleu",
.. De groote arend wil de kleine lcuikens
onder zijn ,vleugelen verga léran, om
ze wd.dra te verslinden en zich den buik
te vullen. V!lrder, de zendinl!' moet onder
de Chin~z'lil voortgang hebben. Dat i8
goed. Doch, voor den Chinees i.a het een
vreemd(! ,god8dieIl8t, die hem opgedron-
gen wordt. ,Van zijn Btandpunt dUll is
,een bitter ve~t gerechtvaardigd. En in-
dien nn de zendine lijdt, wat heeft de
Staat daarmee te maken? Ja, de zendelin-
gen zijn toch onderdanen van dell Staat.

C. ~ .1. ~llï.U.R

SLelleaboliCb, 19 J uil, I 'Jo)'),



De L«ke Er" IJ! Donderdag naar Engeland
vertrokken lDet 20 officlel'6D ea 470 ID&DlCbap- St-ellenbosch,
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TELEGRAMMEN
OVERZEESeH. RUSLAND EN CEiINA

ONTZETTENDE LEGERS Korta op.oIDmlng.Ile. ontk.nnlnl van "oe.
Londen 19 Jllh -(ReuLer )-Oe beer Cb&m

berl.un j beden sprekende In bet bUIs der ge
lDeenten seide dat er DIet de IDIDstets: be
stond 'foor de be "euug dat er on erhande
IID~en aan den llaIJg warel) over bet overbaedi
Ren van bet grondl(ebled vau de Chartered
Oompag DIe &an de kroon na afloop UIl den
oorlog

Jult (Beuter ) - RO~"lCbe
dat prins Toan 950jOOO man

met doel een leger te sen
Uit Mands]o"rne te drjiven

Wel bal wel en llachaa
met artirlerie hebben reeds

grondgebied OOn IDua gedaao

II bUDA geen nleD'" YU b.' oorlog. ter
r'lIl

[e aoolkrlntz ID den VrO.wt hebben de
lltpubbkHnen een sterk. poeitIe en de Engel
seb;ln .. illen niet een aanv.1 .... eo

Te Prlesk. IJ! eene 'VerkooplDg van vee IC"
hnudan van wenachen die nog ntet Yeroordeeld
zlJ~ all rebellen

pe yrou"en nn Republ kemeu die nog yech
te, zIJn door de Engeleche IDlhiauen Uit Pre
t ll'a wl'ggewndea naar de RepnbhkeJl)llChe
hll ... n

Than. wurdt bericht dat Cbln. aan Rual.ad
d,Q ,orlog v"rklaard hooft

P!ns I uan hedt eeu leger v.n bjjna een
Dlllw'HI soldaten gemoblllJletlrd om de vreemde
!Jog'''' Uit Le dqJyen De Cblnee.&eD hebben
reu I- een I 1val gedaan In Sibenie
~!r &~" d.., I" In I('r Ib "jen overeengeko-

rotI< zijn ..Ik 40000 mall oaar Uhma te eenden
Oe Eur 'pee ,I p ..chten hebbeu T'ientain In

g~~en ..n en de L ezen zun op de ylucht ge
g&;ln

KAAPKOLONIE.
19 Jnli - (Reuter) - Officreele
t'I1R~en maken m.. dlU~ Val hel
van 'I'ientsin De v.. rboodene troe
In getal warom beaig met een a-inval
van af 1. uur In den ro~rgen nn de'
uur 10 den avond Den vol"," I~
Japancezen een der hoofdp "

10 de lucbt spr mg en en trol!i(CO d~
en de ov"nge verbondenl'n .. lgdon

le stad en de rorten E!,ln~..no
Ch ineezen trokken baut'fl te 0"
verliezen bedroegen 211 ID dood

ond

D. gazonA.ldstoaatand van
Klmb.rI.y.

Kimberley 19 JulL-(Reuter )-Bet gOi
IOndheldlrapport voor J ODI toont twaalf
lterfge ..alleo van to bereulosis aan De gezond
b.1I1aofficler zegt da t de vraa!( om treD t d ..
Inyoer dezer Ziekte en de behandelt ng der
pa tien ten In buzondele IDrtobttngen opnieuw
lDet ernt ~yer .. ogeo moest worden Men
hoopt dat de epld"lllle van maagkoorta nu
'oorbU IS Bet Iterftecufer onder de gekleIIr
den v.,rmloden ook

,
I, F: W \ rER, nn Graaif Rti(iet, v.

r \ te Water LW V YéOp een
Il ,I ~.

~ r en 8tretton Idlto 'VAn
u pe -al e comrm •• ,e '(in ,Il:oader
.r r \I,fekmg vertrokken '

f f.\J.IIES-De ultal~,.a het
•• en wordt Yerwacbt _" Dlnl
.,~ eed te zUn voor publtllll.e,
r~an"n vertellen 008 nil dlIfJ !Qt
r I I( voor bU la en toch .f1!D WU
Iappen worden aani~~rYell

Horse ~
el h ..er N J de Wet L~R

"en gerucb I w.. d•• blii sou
u 'UD S In de KuPlltliêl alti
ir lemen t n te nemen ' ~

"-In dIt dlJltrlkt 1JI}t~ DDi
~ en water wordt sc~.rIlC4
er 10 goede condItte. maar
Irulnogela ."n er Iltt«;IU aall

.'geme<:J1e berichten.KImberle) I~ Jul: - (Reuter )-0., sub
commissie van deo raad die aaoge.kld we rri om
onderzoek te doen D~r de beweringea van een
hoeot 'Ttlkel In de A doerti •.". over den ouge
souden to.t..tand yan zekere deslen vap do .tad
Deefl baar venlag lOgelev"rd waarlo zll .~ltere
unbevehngsn maalet die door den raad aan.!;"
nomen ,un QednrE>nde de dl~cuas.e gBVe!!
IIOmmIg~ leden 1>anden raad te kennen dat de
be ...ennlJ·m ge~n r"cLt Ilaven tot btlt opsehtlft
'Onllezond Kimberley ton be.choowden dat
er te yeel ophef Vin de l ....k ...erd gem.akt
D~ A d"'r!' .. r antwonrrlt d .ar ! d ..t het artikel
Ran zIJn d )el be.ntw ,ord he~fl

r JOd"ll. I~ Jub-(Reuter )-Ge ra I • r
Francis Greufell gouverneur ..n opperbeve
hebber .' '!alta I. naar men legt aar I{

steld toll(1be, elbebber der Br itscbe troepen III
Clnna

M.n idt da t de wOi(t ndhsden overe. g.
komen I Oil! ve. rhg duisend mao e II< I,
I~vcren ,,,rb.nd met den vddtocht ID CCllnR

HbT 1If):-;I'I1 AAL COMITE

Londen 17 J u I - (Reuter) - Sir David
Itlcilln ,.1 en le b M'r Harrison voorlltLtlr van
cj" t ,"JtlU en Sorth Western Rallway Co z/ln
g 'Qegt! geworden bU I" cumlUllIale .. ogl!llteld
UI ;.on on lor ..... le hl doeo naar do mlhtalre

lJ '~plt, t n " ZUid A fnka

Á \ \( -Keom.l:e.,ng ~Ieclt
,t w"~"n. "en ophooru~ VlLn

p leu 'poor weg nopfli! van
el pv.t 'U)r plaa~!LIID

I e .'a j uuderbe .. " ... aao

DA4lt IHEFf ~11':~t,\SU lr;I81",(,EN

I,~nleu I~ Jul. -(R~uter )-Op eene .,er
gadertlJg va) de UoIJd"1l Club hedell geboudeo
went tjH'tl rUlOlutle 11" pa_rd teo ejf~li:te dat
Io(""~ "chlkk'lJg d, r moelt!ljjkheden In ZUid
\frllm b."edlge',d zou ZIJn, teDIO er nl)e han
.1 I !l1l.. r het b nnonla"d werd ~egeven en b .. t
IJ il 1I1e1 VILU de opene denr gehandhaafd
Ol rel

De .teenkolenvoorraad van
Klmb.rl.y.

~en p....geboren 'nof] wbrd
cU tu , t~ 80m..rset (~t ge
va 1 ~" I h.If.lag I"nd ti.. vol
.a Jeu dl8tnkl.8ge!lI1Mbeer

~ buren De plaataeJuke'pollLl6

K.mberley 19 J UOI-( [{e ,t r )- )rntrenl d",
groQte 1l00tltakellJkhe,d van~.. K \ltere vo<)r
raad .telmkoleo btlncht 8.r Lt a lo. ParAOI s
aao den .tad.raad dat h cle laak v"or d .. mdl
tarre autor tertelI le K.1P.rad ha I lIelel( I 'u
dat bU ho 'pt dat neo b Ol:en k rt te J Itu,
zal berame 11 a du b.oh :>ef ten der .ta te
t"oorZieo

Steenkolen k >men nu 10 Ilr) .tere h }"veel
beid blDneu en I. "d '10" lIultfvlJte I enJn
DlutschaPPIl d.e vree.de d"t "I met werken zoo
mooten opbouden I. nu la ,taat b..ar w"rk
voorttelettEn

f<opden 'l) Juh - (Rduter )--Generaal MlrA
Palm.r le warm,emende opperbe,dhebber In
I,dIe zClde 10 len I )OP van "'eu onderboud dat
er Illet meer Hn!loche troepen naar CbIDa kon
II n g'un totelat het Indl>lChe cootlngent IU
ZUid Afrika WIU! tt!ruII'g'ekomen of tenlO deze
b,nue!) redel"ken tIJd !toodeD vervangHo ...orden
doot lIeoufeude tlUepen van de I(aap

EEN V ~ ELBI I EEKENEND HERTUIl r
lJ \ <>eIe upgaveu ge'\II,P d"

, b van l b a alA een tot.-l van
,- voL,t ~ nJ{el.cbeu t,92O

j J 'pao""6eu 1 I \)ij F rapfi:hen
r ) Portu!feeztm n:> $PaD
I.wooen en ~ oren 43~

•• le lllleen.town &Fe..94f1'Pt' ~
l~O Liat de knlgswet opg,be ..en

.. Ide dat blad een stlJlI: nD
!' u lent o.er ceDlOn Q"er
I aa"dIUle" Otlnsor hll41de er
-Itel Lo bd boofd C~at.In
l~ krant

.er!('lder ng van damet lal
" l)Ck gebouden word~ om

be. preken van bet bou
'" 0 gres. om oYer de 1t1l'fIa
~ b"rall I !lagen en m8<Ore~1
d.iU en VlD bet fond. tM be

,j.pu .at,,, Le ver.terkea
, ,ewe ..rongelule ba.J etilJge
\1~lat eie plaats D~ ~r J
"er Cbarle. Vollmer IIIng eD
) 0 de heer Freeman ae den

tr un~"lule n bet a.an~lcbt
\ 0 I lie r werd Daar bijt hoepl

Jerd waar b I overleed
• h er DÓg erg droog MI

kl;,lut kan men een koorta
w I '~Il- r rierdaad de koorts
r~ )Oder Je narurellen Dit
• e nie waLer dat 'lIdrioken

,I le b.-stut LU Willen
"'g~ende dat geKookt

Dood v.n een ouden kolonl.t.

KImberley 11 Jul -(I~~uler )-£60 oude
kolonU!t 18 gest rv 10 den p"rSOJn vao I"r
heer George Henry Franc"

De beer r r .. , CIS kW"ill oaar d" K I JUie
10 182) en .ell" z h n I r 'e Graha"'e
town HU hac! lat~r .,,,u bez4!:bcld te
eradock vo< r veert.>!' Jaren lang [lJ nam
deel In dr e kajfero< rlo,,"r e IO'Ii eon d r
...olntgen d.e bebul[ "am w.. r~n n bet nemen
van ammun, e 0 tar .1" bel ~er lu ,Ill \\ I t
tlesea nabl Q lee .tuw I IJ .. overl" leUt
tOen bJ .tlerf 'n z , ~-.te J 'ar

DO()I.) \ \S IHN I SllEL8CHE~ (O~~VL
I~ BEIRA

."daden te Kimberley.

Krmb~rley 20 Jol - Reu er ) -I w gr lV"
gevallen van .... urauJ" w rden b"deuUlvri(en
door deo magIStraat verl > rd

Een Hutte, tut !lenuw I Boo. fantJ werJ
voorgebracbt W~~eU' e~n 1ll1.d",!t,,~ a<lnra"d n~
lIlet geweld op m8] \ an der Rcr~ de vrouw
van een boer te Kopp,e.dam De be.cbull gde
orll:ende de aanrandl g "'n lelde die i{eda.an te
h,bben u t .. nak h..r d k ll~"ter
bern bad doeu '"n I~e v, r v lf" LJe
getull(enl8 •• .aar d I Kr J • rvul.,er ge
zonden

~ en If. bek k , rJ b I; t IOC r \ ft!«
.llllltog. w~geu, aaarar d ng up , n !Dell eeoe
MalelJlCl e

.PREEKBEURTEN.

,I~D'\(, 22 JLl r l~)o Ub IH (,R \H ~!S VA~ CO~~L L
~C~I UHER

II Juh -(!i""'er )-Dc heer MoMu
verled ..ne Hr tocb" eonoul w..rd beden

Omtrent 2 Il<}O perIOnen yolgden het
de bej(r ..afplut.a, feltt,llk de geheelp

blan~e I v Ikr"g van l1elra De be~r Lawl y
KW"1lI van limtalt af voor de htlgrafeDl8 "d
prte.!) Jla.l"r vertegenwoordlg<Ll generaal Car
r n~t;on uI lu tunant Ma.,lerman dun adwlnlJltra
tuur Vdll Rb"de.la Ue gouverneur en alle
awl tonlirM van de ~lozambllJue maatachappu
\\ ar n t,,~ellVl'vordl~ \lle wlukel. eU btltl~
I ,I"pl~lek Il wa," g' ~Iotcu ruet lOoiuItlOg
Villi de 8pl)rwel( elJ tdel(mafkant'lreu on de
,Iag!!en W.rull balf.tok ~r waren vele bIlIken
'JU "YIIJ I ' h u

Een .erle ongelukken te
Mo•• elbaal.

\

zcgt da t Illm
v Ier bet ruodv"" n bet

Il eren vru zware yerl!e&eD
dd,,1 70ur deze 7.leJhe

'" ud Irarooaut vao soda
I e, n balf ...at ..r Dade

var deze OplOfl"lDg geeft
I el Ka.ap.clJeo branJewun

n ol ... rJt ook aaDbevolen.1s
., Im JJel

\Iu"", II aar 11 J Ir - lltut r )
ker Harry I(en .am I I I I Ir" n
bot.1 vert ,dde !ot n~ luen III r~en naar eeo
barb.erswlOkel om z b te laten ~cberen De
barbrer wa, JU ,t ue l g Ba" ~IDg oaar tie
POIDt hep 'oorb I eell'l(e ns-cbers de up de
rOLWn waren eu 'pr rIl, Je zee IJc' •
IIChers zagen belli ,.."der een leVer tig tal
vard, vprd. r • el , e I oden or~"bev n ~l
bil verdw6eu 10wn II w rd herle"nd aa z I
boed dien h acbtergtl.llen had In den barbier.
.. ,~leel lIet vreemJu gedrag van rien man had
de aandacbt !(elr k'

ren kleurhBg brak ~p.t~ren l Jn betlll b I de
Ravonwerken

E:en Ideurl n'( werd Ib kren gearre"teerd
..oor aa~rand n" op l vr U 10 I h J He h rt~
met gevol!( dat Jr c uarer r I b"n gel roken
""rden

V ti', 'an gisteren buncht bet 'rol

IIJI US!;:,SAPPfN(,

H1N NIl C\\ K()L()~I\AL I E;(,rR

IJ" ~
gendt -

WIJ Ver emen lal het verzenden van tro'!
peo van Z u d Afr k, ' ....r l hma het noodlg
h 'Aft iem ,akt d 1 een Illeuwe macht In de
K)I 'nie p de wordt gebracht lien
bede omtruol I man vnore('ret noodlg

U en d" tO I talre cl t.on hebben naar Wil
de ~I tan Hall verzekerd al.

een ..,kWIJL dep t 'I Kr. \p"tad
\len w"t i..t lu opt"rtcb en macbt voorna

meliie ,eLrurkt ui \\ur len al. een _tad.wacbt
vvur Iub.tnn"Hbur" un v ,or sn lere doeleinden
up leu Hand dvcb J ..ar "'n bebb~n wu geen
tekor., berlchten

NATAL.
Een verhaal van de

Witne.....

Pleterrn,ntlLur.:r R, •
Vnlll H ,,'" verbaalt reuter
van bet ~ atal.che h o~ h f v r nb Juri, "eo
UKen onlan~, ee 1 !iata lie a. !\eb le I werd
'In .lJ ()I)! I' vuorwaarde d Il I z I trek
king &DU ue leg.:"u en le vcde liking v,dcr
nelIlen van wKere 'Ii atal" hu \f r k~ 11 lo," be
!!<lbuld.gd ua h,,0llverr1Ul.d tiel <la}bud werd
gew~lgerd De i~, v rt a.lt )<Jk dat
nosg rn den veldt cht toeo m n VerIn ",d"r·
bad dlLt re~hkr Bo,bo \ I" mpatb,,, wa. met
dt Afnuand ..,.,. d",,, l ne d eooten aan de
rtlg~enng aanbuod • )r ambulao e werk op bet
oorlo~.to<)o",,1

PR Cl, \HK V\ J lt DE: BOl REN

liet I ,~ I, le pRrle ner t..I,d dr Clark heeft
lU he~ J r een \menk iansch mundscbnft
)Ver J<:n I. Il_ "tlatk IDdu Jegea. de boeren ge
"cb" va.

II I lrIP~ft eun a tvocrlg overzlcbt vaa de be
trekkllll(eU tU'lIChen boeren en Britten .tnde
~ ederlaud de Kaap aan Engeland moeat afstaan
en "cltriJft aan het elOd van zIJn artlleel het yol
gend. -

Ue 1,II~d~chcn V)eruu LhanM huo vIerden
oorlojl tegen de boeren -meD weet met .. elk
gev Ilf tot du"Y~r Mur de Bntten "lIn
41)wO e\)O lO getal eu dtl boeren mIDder dan een
kwart 1D.lhoen, en III t eind zal lodlen Zich
Keen bu tellland-cbe verwlkkehngen voordoen
de IIiac:ht van het aantal bet moeteo winnen
Wanneer bet militair 0l'pergeaag geY8stll(d IS
zullen do kllnde en de w'Jsheld der Brlt8cbe
.taat~heden op de pruef ge.teld worden voor de
pohtle~ .nndre!(ehng

De Afrikaander. zUn geen OltsterveDd ru
dIl Ii~rtlglulaend v..n Iljl~ zIJn thans buna
500 GiJO en geeo reg ..hng uI blijvend cun .. an
neer ZIJ hiet In overeenstemmlog IJl met hnone
recht8Pel{rlppen Het zal mO.lllJk vallen deze
rep }qlteken kot krooukolonleD te maken en het
Bnt.eba r II: lal DIet veraterkt worden door de
toevOt!Il,ng van dOlztlnden Yuandl!{e onJurda
nen die &lechts zullen wachten tot t.ngeland
elders 10"i"moellukheden verkeert om opDleu VI'

een fOging te .. agon tot bet berwlDnen hnnner
onafQILOKelukheld

W.nr~eer de r ~decben ecbter erkenDen d.t
Afrikaand, I, n volk IUn welks rechten

ZIJ eerbiedige, ten gellJk.u de rechten der
AlIlenkaaDscl e r I' lbhek ontZIen d.n maar DIet
eer ~ btlt Z II I \fnkaanacbe vraag"tuk opge
lust ~iJn en L u de vrlendscbap en goede ver
.tandlloudlDg lU.>IIChen Bnten boer dUt nood
zakel[jk ~lln voor den voonp'ovd en ,",ed. YaD
ZUid Afrika herlteld worden

RHODESIA.
P•••• gler. van Bulawayo.

Bulawa~o lil JulI -(Reut r)-(Illin
tacbt1a: pas.."4.g' to" vertrokk LnPt deu trt:IO

van Jl"teren van hl"r naar t lUld~o I _Ill
tende de ",dm nl,trate" el' I awl" cn
bl.ocbop (,oul I ure ds 0t<lll

De Chlnee.che arbelder.-
kWQ.tle.

- • Hurg r, \ IIvliand ...~b) en
\:ll I IOgcn
B. teu 1) 3\) ure
o~r.. pr ponent J A

\ va I hut H ugenuten
" a ngu.t Id al. V!te

i I 1" t va J I ,cl Le lburg Z All
Oo[.\' , cl r de kr gSIi".,.ngcncn te

w"" ........ u.1I ell u' Pv.tllla van Pretoria te
~[eu zegt lat laaU!tl;eO( le ook

lal w r leo J!cLOodp

J~ (.le vuur Rukl) II
'''',v~""",,, z Ir,., mo ...der eu betl

den k t riled. ~{.Janda~
tcru~ te keeren

op ~en
~ Igen te
"er naar

f E:'-ó EN ANDER

Arbeld.kwe.tle te Salisbury. \\ I I ('" 4 \,.) .,ernemeD Op goed gelag
dat o.np:eveer b 'WO troepen gedurende de
IaatslA!. dal(eo Uit ZUid Afnk. naar ChlD. ver
trokken 'Iln Ue m.nschappeo werden un de
ver.dnUendc bavens IDgeecbeept

~ahsbun J' Jul - \ R~u er )-Op le I/e
wone v~r~adrrln~ \ an le 'Iad.raad wer I 8
kWtl8lte vau .nboorl IgC rt e ! voor de ill Jneo
b.otoproken en lIlet algemeene ,temmen hesluten
pin Len sterkst., te pr te_teeren tegen de ttgen
"QOn:ltge vouT1!tellen laar lt, ,tr~ len met d~
belangen van .,jken tale Jer bevolkrng

~ r llll eene verga! r nl< VaD ",Ia"tlngber .ters
W'Orc!en gebooden dpzen aVJnd om kllDdrd&ten
tG kiezen ..oor ... kat tren n len .ta 1,,0.3 j

Me* het iransportacblp Te IIplon'l)u die
w oon8llRg hlCr arriveerde zIJn tnuchen 400 eD
SIN offiCieren en manschappen aanmllingeo Y.n
dlver~e ref{lmenten aangekomeo, alaook oyer de
1.l)OpWden

.l lOo
I

J [ MA.RAI-

(J Vo~,n! Le I/JI," treft IUtn ID het beW4llken
o boek tfI) het Tran~Y&alscbe paYdJoen op de

PllrU!!(llte tentoooatelhng bet yolgende aao _
De Yertegenwoordlgen 'VAnde RUlilsehe pera,

le I ~rlr< vergaderd geYeD onze warmate wen
sche~ ,oor de bepaalde triomf v.o de Znld
Afnk""DlIChe Repubhek In haar beerluken .. or
.tel.t~ud voor haar vruheld en on.fhankeiok
beid

!)f.~ beer LouIs Pltlnaar een boer w uuachtll(
nabIJ '" berdtlt" overk vi am deler la, Il een
PII,llle ongelik [le) l~ h tr r Il ee ng
paar I he-le.en d3t l j,"1 dp"l hem u t bet
,adel te hcLttHl eli c Il Id k • I ~rl)V"r ,Ineg
!Det bet nog"lul<k'l{ re.ultaal daL je haker
lIOhouder un d"n he~r I'r~n"ar Uit hd raakte
De I'laatlitl I ke ilen~Ct<bNlr k)u ClletM c!o~n om
'V.rhcbtlDg te ~e.en noar b rllet le nuod.ge
lustrumenten ha I en men m008t twee !J"oees
beeren te (j raaff Rewet gul.I !:talen

Allee van lltenha~e h jij ft
treurlJ.{e om.tandlgheden een

I }fen 11"t mPIMJe da tongeveer
W""', .peeldu met een d0081e IUCI
hare kleedere per onll'eluk aan

er bulp opdaagde bek"'lLlIl het
",-";ru .. u,~,,, brandwoQd~n dat het eeu poo8)e

,

Pneaka, 19 Jull;r (Beuter ) -Bea
YerkooplDg Y.D "" d.r rebellea .. erd
bier @'ehoadeD BI! waren tUIICbea
800 personen t8ll!l.oordJg alt alle
Kolome De yenl1oaf.1ager hracb'
pmg ten einda hl~o 'VIer en sea hall
lot elke t .. ee min~tan &oeeIaaade
behaalden 21& per .tok, bokken 7.6d
lid hoorn.,eec £13, paard.o £12 De
betaald "Iren bUI~ll!e .. oon boog
numde leoopen •• rden teleatgeeteld
kooplUi bracht t~beo de £7000.a
op

......--
DE REijE'LLEN ZAKEN

EEN DINER A..Ui DEN BEER HUGO

Ahwal Noord :.!I}JDh -(Reuter )~H.t ~r
loopig oudennek in het ge .. 1 Y&Il du 'eer
Botba L W V op eene aankla.ohte Y&Il hl!!Ol
verraad wordt hedlln Yoortgelet, voor 'leD
magillt-aat den h'" Whltlwn De le~~l1
voor de proeecutie 4uurt nog 'Voort

Ve..rtren der PQIiJ.i"ke inangeoen hier blab-
ben kenn.. gekrena d.t clj ood.r ~bt
&lJlIen ...orden ultglll.ten 1>e borgtocbt .. I....
puld op £3 000 eJ~ Yoor heozelv., In , ...
b..rgen afz.onderluk 1110gezameoluk, bebaJY. UI
het geval van eerw Roes, yoor W18" de ~
tocht £.'i )00 lA

~eo aantal vner,deo nu deo heer HUio, d.D
Yroegeren magtstrait) Inslnlteode den b~.
meester en vl:flch4<1ene yooroame 1D .. 0~
gave u bern g'Ktere!l &voad Mn diaer 10 ib.t
HalmarIl !:lo tel Kéo gaf uiting aan de h09fe
achtJng die bU vaa .p.u geOlet, en Y.O bew;Oa
donog van de 10y.h~lt en de phcht.beiraoh
tlOg die bU In "Une l>etreklring getoond bath,
IIn )Hk droefheid lA!.~ennen UDgaaDd. de piPt.
selt, ~II en on verlel .. rbare yerindenDj', en d.
hoop dat hU .poedlg benteld zou worden-

ORA'NJE.
Ml T RUSDL~ S KOLONNE

ONS~ EMR.BE POSITIES DER
REPU$LLKEINEN--N UT I HOUZ! VERKENNIN(tS-

TQQBTEN----NaLU Roolkrantz 16 Jnh -(Reoter )-Vrqeg
dtlzen murgen voerde genera.IRundle eeoe yer
kenDlUg.tocbt Uit IP4t doel den yoand te 'fin
den D~~e ~aakt" ecbter ge.o poging om de
vuaodelukheden te IJJ!gID0ell en er YQnd i.n
vecllt"n vao eenlg ttelang plaat. Een p¥1'
bommen werd.m tu"en de repubhk8lDeo.
...orpen die hunne 'VeracblJ.llOg maakten, 180
8nlpIDg wtlrd m.tlI" ol mln deD gehee" ~
..oortgtilct Roolkr.lltz LI ..uu. onDeem~,
en loolang de yuanct geen poging deed om doer
te bn k"n WBI ~ener .. 1Rundie 'fer.taDdljJ' ._
noel! om geen aan 'al te wagen

X ..bll R }olkrantz 17 Juh - (Reuter )_~
KolonllLle dl'VlJ!le tr,lt. op om eeoe nl.U". Jl!)
~1I1" 10 te nemen ;Geperaal Rnndle lUet eie
Yeomanry Soou tt eo: k.noDnell trole naar d.n
recbterkant van ROOInanti met doel deD YQ."d
af te lelden eo In bet lPgemeen dlenl pomtl. ~
.,erkennen Iegen deo avond .. erd het d~1
bereikt en keerden <ie troepen naar he' ka~p
terug louder dat IIr eenige ongey.nen w.rfn
gtlW8eftt

TRANSVAAL-EEN ARREST

Pretona lA Juh -:-{Reoter )-0. beer W~
maran8 WI!!tlS hUI, brooen onze hnlen li, DAl!!1J
l1atherle> .s gearresSeerd ge ...ordeo Een hoill
ve!.llh",d wapenen en £0000 I. liaafgoud Werd1D
10 Z!ln bUil! gevonden

DE V'RI)UWE~ EN DE
RANS

Pretona IjJ uh -( a.euter )-Dewn IDOI'ftD
Illnglln t WSfl tr.n"pOftw&llenl met nou .. en-"
klndereu nan de IlIui!n der repobhkelnen .,.
de andere z Jde VaD Pl#lnaaropoort Zu IOhen"
allen bl J dat zu zICh bIJ hunne mannen kondfl
voogen

De beer Wolm1r.I)~1 die ge.rresteerd .. eJi!i
kwam onlangs te KalIp.tad .. n Y.n een be~
naar Europa lI!I hlllliC yerlof naar hUIjl teru,g
te"keeren nadat hIJ de oed van onzudlgheld ~
af~elegd

D~ ZAAK VAN WOLMARANS

Pretoria :! ) J uh -(Reuter )-De zaak 'filII
W ,lm .ran. II een VIlOergen aard NlettegeD
stallnde 'lJIJ afleggen van den eed VlD ODIIIJdi(
h I i erkende bU dllt bU op kommando ....
~ew~e@t De tot ..le waarde van het goad lit
draagt .t;121)<)0 De olitdekklDg II te "IJten aan
kapltem MacDonald A. S C

Zt;~RUsr BERICHTEN

Zeerust I~ Juh -(Reuter )-Twee nn ooI\'
(llvlele verkennera dill Zicb le Yer In de .. ij,It
Z"'lirtrugl{ens walllldoQ., waar nog een komma4
do II zIJn door dtln vijand genngen genom ••
Daar belde mannen l)ur~en waren yerwacht
men dat ZIJ ru W btlbandeld lallen .. ordeD..

AI de boeren YaDZ ...artruggeos die de ...
pen. hadrlen op~nOm,lU Dad.t zIJ ze 8e08 haddee
o"ergegeven vIJftien III getal zun gestraft g+
women met verbeordverklanng bnnner aoed~.
ren en YerbanDlng ",ur Ceylon, om daar na;r
gOEddunken door de &Iliontelten te .. orden ~
h.ndeld

Booy.en be8chuldlgd met hRt IChleten op eID
berooven ... n ItaP'kllli McLaren, toe~ due ,.
v.. rlilk gewond op tWD groad lag, 11 IObDldrg
bevunden van laatatgllnoeDlde miadaad, en naar
Ceylon verbannen OIU ZUo Itrlf te di.n.n W,
&an bet elode van den oorlog eo Yerd.r met
twee Jaren hllrden arbeId o. dieD tud Lord
Cecil II de voorzitter nn het bof no IDIIlIll1Ol'll
JUl'lJldlctle

v
Ker n 'ge\ I IJl( g-"$tbledt mlt. dese d4t

,Me\ r ~I :S va.n eier Merw., Wedn1V~'
wijlen del heer \V van der M.erwel v
BokHplaats AfJeehll'lf RlChlDond, &AD h t
rheolog'lM h Semmapum te Stellen
een r mdR ge8t)(~ht heeft, groot £2, ,
ter onder.tenDlng van behoeftige en T •

dlel18tel Jke ,tuden~n die begeeng z~n
&.an ~noemd Semlnq,nnm tot de Ev&~h ..
hetlIOnIng III de Nad; Ger Kerk m Zufd
Afnk'l [I~eleld te worden

Dat lilt J( renten Vl\n dit Fonds dat
voortaan bekend zI!.1 ",taan onder den D&&~
vall Ho VH r 'II! 'MERWE FOliOS," tw~
heUl zén elk groot ~,)O per JII.&1' voor ,4
]1U'6U zullen gevoll~n ... orden, door 4e
Profeslioren te 1"01den toegekend onder «le
volgende bepahngen J
1 Voorkenr zal g-egeYcn worden Il

zonen van behoeftige ouders en and~r
dezeo aan zooda.n1lpl stllde.ten al1l1
~raad yall. U A aan d" Ka.apsche Uwv
telt verkl'egen znllen hebben

2 la genl van YóAngedra.g van de ZIJ e
V8.11 den student of van ootevredenheld d,r
Professoren over z~ne vordenng, zuJl~[D
dezen gerechtigd zijl!l hem het genot ~"D
zoodanlge beurs te On~nemeD en die &lUI ~D
a.nder 8tlldeot, naat hnn goedVlJlden, toe tie
kennen

~ Over elk geva.l van wa.ngedrag M
ont,.,vredenb6ld voornoemd zullen de PI'$
feSBoren a.lleeu te oordeeien hebben ein
hunne bll8llA8lD~ zal anaal zIJn I

Deze beurzen zulle", beschikbaar zIJn Da ~
Ja.nua.n 1001 ,

N a.mens het UvUegle Profe.ssoren
U F J MCLLu

zwAU 81'JLU1'.
BIJ de arieiDI.eIe 11*111 'I'aD bei •• boops.

NOhtebot op ~ YOOr NOh&er .IIaaIdOrP
eD'" Jurie"
DaaMl J~ r~ ... arbeider, woon&Oh'" te ~ clia6rik& Herbert, beeobuJdied Y&Il ~WI'Ud op twee aanklacbten

Béecblllditde WIrrd ~iad door ad"okaat
Bartoa u pW", OIIIChádcUI Ad'VOba& Ward
... yoor de ~ op.

Toen de ~ UI d+ bauak ,eplaatat "rea
maakte adYOa.t BarWn obJeo&Ie tee.n d.
b...... O~ Orlwtord ea F Bert terwIJl
adYOba& Ward~ du beer E_ obJecteer
de

AdYOba' W&Iid,d. aU IDleideode ceid. dat
h.abalditdt ijjd laDr In roonrnementa
clieut ... ..w " eo toen b.t kommando
Donglu biDDeD k, ~ bil d .. 1 aan bet pion
dereD ftD ... ;rinkel .. paradeerd. ook door
b.t dorp genpefd
Daar wij bO be, t'OOrioopljJ' oDdersoek eea

YOlIedia veralac !rU al !I. yerldaringen lI'.. eo
,,'VeD WIJ ihaaa aIeohta MJ! Irorte optommlng

W"1lliaia F &e,ao1cIa, Q 0 .n R M, DoDj'la.
_iele dat het "pablik,*ache kOlDllWldo yan
Vrjjaiatera op 16, No_bar Dooglu binnen
trok. BO keD4e beacltuJdirde die lID gou
vernrementadi_. w.... ~t

BU uDII"erboOr door ~yokaat Burton Yer
klaarde ,eta". dat de P~tl. Gnll: .. a1and=behaJft Kimberiitoy, tot VrU.taat.ch

bied verlilarende ID Eageltloh eo Hol
.. -- w.rd ID trout 1'&11 de hofaaaJ

...... ... groote IObare $ejreowoordig .... 0 L
ook d. boofdkooat.abel ,De proclamatl. Yer
klaarde ook dat de VriJdatera recM &ouden
b.bben roederea .. Iromlllalldeeren

Wi.lliaIa .Lathér Searl.. _ti.rder no het
~lu botel, .... klaarde: d" beacholdljJ'de &eer

.rljjk 'It'U lD8i h.t Vrijataateche komman
do eo g.~.,. WáarIobu"de Iaem Dlet te nrge
ten dat bjj ID die.t d.r fepenDj' ..... n nie"
met de rlbellea te doen IDp88t bebbeo Beechul
digd. beloofde dit te lOlleD doeo Eenige d~n
later werd de 'It'lIIk.1 'VAOden beer Cum ml"
geplunderd eo pioljJ'. ., beeohDldigde yer
lICheidene malen .et i.wjler en handelaer daar
beea pan, de vroa ... o y." rebelleo verieleUen
d. So_ w.. bil m.t Ma reyol .. r gew.pend
Later bad ,.iWIe ... een gesprek !lUlt be
IObuJdlld. die y.. kJaarde dat mea bern bad .. n
ielteld ala w.ter6akaaJ Later .... g"tDlge .1
tool , ..... pead pe 10yllllten mocht.ea geeo
.... peaeD bebbea Op Dlen"Jaal'ldag bracht
eeo bOAD de tiidlD' te Donglu dat de Eogebcben
h.t kamp te 811DD~dll haddeD pnom.n L&Dd
droet De Kook liet toen; de menaeheo blJ88n
roepen Getuir. &OIId: een kalrer met
eeo boodaobap aan I~n "lIDoot die op
een nabogelepD plaata w.. Be.eholdlgde
..eiprd. den boocWCbappet le laten gaan "n ont
DAID hem Ion paard.n :udel 8eachu1dJgde
ecbeen beyel te ..oereD .,yer de menIICben en
trok I&ter het dorp Uit

Ond8f't'l'll&id door .a y"kaa' Borton aaide de
g.tlllie d.t bO baad.1 d~ lDet den yu&nd Ue
laaddroet .... b.m £60 echoJdljJ' .n getuige
DAID lUeel, Iroffie eD llUk.r yoor dat bedrag
&ooder w.lke d'.l meDlCbln Y.D hODger louden
zua ompkomen D. laaddroei &ond ook een
'Vat brandewnD HU DAID O!JmIDI0l' drank teiton
kooppru' oYer, pl •• hea rrcent, en yerkocht
hem aan IUDe klanteu, di ..erd OyergeDomeo
ala pdeelteliJke betalmg yan de rekeolog Yan
deo I.nddrost

A.dyokaat Borton. Het IOU.rg Jammer IUD
.Ia al d. andere 10taJlItea te Doailu nD JUU
gehalte .. aren

StepbaoUl Jte Bahe y.. klaarde dat beachal
diJde bg t plund.reo van den "lnkeI yan Cum
mlDp acbl.er de tooabank wa&.

KootJe, een b1fer, yerkilaarde dat hil VlI&gle
In .ad.rea op w.. Da&I' SQDnyelde lAIieo k....m
V*il• I81d. dat bii EDj'llacben gin, echieten
HO eo 'Un metge .. n.n ... ren a1leD lI'.w&!I<lnd

N.d., eeDlp ~Iialr.a honne y.rll:l.no~.n
badd'Q Ifgelecd aaopaod. de iev.og.onemIDg
nn beacholdigd. wlli'd

Tooa DB VEaDED1G1RG
bpgeroepen

Ed"ard Miller Ward.n, een oude man dl.
lelde dai hll een lOOI! ...... n majoor Wardton
'1'08ier Bntach oomIlU_", te Bloemfon telD H II
...... tDk.ller te Plooylberg eo eea Bntacbe
odderdaan, maar .. erd d~ d.,a Vru.taatacben
kommandan' gedwoDpll Da&I' Doulflu te gaan
om \daar ala landdroat te aperen HU kon nl~t
... Iromen Uit het diatnkt, daar hU geen ru taIg
eo ~ekYee bad Ztj;ie ""Igerden ... nneer zu
g'ëkoipamandeerd .. erden ... rden In de lI'ey.nll.
nia opgeeJoteo en ~ half yerhoOierd totdat
'U h. beyel om de "'pen.n op tG nemen ge
hoor*md.n Getuige, ala Iaoddroat had Via
UIle y,aak ielleU, eo hU " .. niet ge .. apend tot
n' 1 J&aoan, toe~ bil g.kdIDm.ndeerd .. erd
Johann. () W d. Vllli~ ..er klaarde ook dat

hU VlUIle dlkwUIa ,OdoreDd. de occupatie had
gellen lIIa&r OOOltoader de ".peUL

WiJ~D1 Ch.rl. Jl SlUldt lelde d.t VII&gle
.11 op&lchter onder hem .... rkte aan de Dooglas
bulp .. erken Het _ril: wMd '8IItaakt op den
das YIn deD lDtoohi der Vru_tatera. Gedurende
een gedeelte yan dlea das WU Vl.sagte nOJ bu
de wlter .. ellken

De beacbnldigd. gaf retall8l!1JI tar zuner
eljJ'eDe behoe .. u "Ide d.t bU ID Dourl ..... a8
toe~ de republikeIDen daar hlnnentrokken De
m~traat pf b.m benlom Da&I' den beer
Smldt te gaan .a de .. n te leggen om .. eg te
glllan maar hil kongtISD ~rd krl)gen om dit te CRIMI!\~ELE ZITTING
doen -Toea hO den yolgenden das ging yond li
bu de Vru.taten dur die leldeD dat hU naar ( ,
Doul(l .. lDoee~ terug gaan om een paa te krijgen II'
Dit deed hO, maar toeD de poDt over de Oranje WObNSUAG 18 JULt I
nYler rernllllc1 .. u, yeranderde hU yan plan eu Iu de ZItting YlU WosnedAi kwam 1
bleef Chmtiaan Nel, .. n Vru.iater komm an vollIende zaak .,oor _
deerde hem op HO .. eigerde te ,aan en Nel DIef8TAL
ging toen met hem Da&I' de landdrost die hem James HilI (.toU dle IQ Kaapstad eeu f
plaatte te pall, Toen IU'Op weg naar Sanny bell,(hed drrof ouder den uaam Hili
&lde ... rea lela. Nel to, hem d.t het Ifoed wa. werd bescbuld'gd v.n dlefaial De _lOhuJd~1a j
dat hU gepan -, .ode,. zou bn (Nel) hem pl",tte OI"t echuldlJJ
dooda8lCbotea b.bbR Een I aaLt&! .nderen U,t bet g~tu'idnll bleell: dat bU deo ~~__....-
glnien ook m"', maar .. yen mao .. aaronder D"cember YaDE~ ward H.nry Ellen ee~I!iIQ.
hiJ .. If,werden later oltp&OCht 0111 naar SUD bad ontvaDg.,n yan ~80 ba Sd om ioed.re~~ 1
nyalde te gaan, ter .. ol de apderen oaar DoOi Ju "" klaren Eoo veel'tleo tt.cea laWlr bem_te
terog gmpn Toeli m811 te 8ullnyllde"D de bt>er Llle18 dat hU den beltJaagie t'<J te ~
k"'am, beyooden IU 4&' hit lager door de En had beta&ld Dece bad bern ge. dal, d. )
plachen pnolU.n.... VVf d.r .... n gingen IOvoorreebtGn op ukere tlDl Ulg.'t'08rd ......
toen naar Dooglu terug, maar gev&DI{ene en 2d per pund W&8 .n htt .... ma&!' lel Tou[.tit
een anden mu giIIg.n llaar de plaata Doyer &an bel<l..a.gde ...erd llleelledeeid .. I bU dat"",
waar &ti pVaolen g,DOlDln w.rden Getoige te veel betulde koo 'Worden terugg.y~ ~ \
bad peo 1ICh0(opd. Bnt.cb. troepen gevuard t d:lUaueunloor en 17 Jan gaf bU.£3' fOp
of op l.mandaQdore Bg bad geen kommao deD \lden JIDU&r1 pf bn a&II beli:laatrdei-Q @

dMrbnefj. On~ftDgtlD andere cheque nD £23 om IDyoerrecotet te
Op krDlInafen aO wlrd geboreo te Col_ betalen eD bu bel11erkte later dat de bell:Jaaird.

~ HO bad ~epan IDM d. VI'JJstatGn toep dil lIlet betaald b&d &OOdat bU het ae.If _\.
&0 ID Dooglu kW&lluliDSYeD .Ia .Ile .ndereli btotaleo
HIl kon nies. aQd.,. ~ Het .... olet .... r D.. beklugde verklaard, ~r &UI1III'v.rdtdi
•• , door geiD&a.a "erteld ..» d&\ bil bU lléo glDg dat bU reedll langen tijd caketl deed Iaet \
'It'Iolrol na OOmlUID' ,egaan .... Bet zcu t;1l"f1I & Co Dur bn 6DlUleleei niet .t4trk .....
..,. IIlOplllk pw_, &Qn!la, melA hem dood b&d bU Vlln tud tot tl)d ....a 8,len YO<>nCbOf8D
geIOhotea bad'llOO hU al.t: naar hef kommando gevraagd aan h"t elode 'VaDIedere _ud I)ID
.... gesa&D. ..frekduillg Inslarend aanlooaend d. be= I

Ad'VOlraat wIard.prak a. Jurie toe voor de die bU voor bom geda4n bad eo de yOOPet, "r I
~"., .n lDeeoa. datlde getUIgenIS vao be door bern ontvaugea Het b.,trek.lrUlg tot ,
IObaldlgde ,.lIbeI-1n wa om hem scbuldlg te eerste con.l~newllnt z.;t hU dat áe goederen ;en
doea " .. kIareQ de dukken _r Iao"zaam blnDen!t.,.",e~o .n

Advokaat Bluton de ltU!l1 9'Oor de yerd ed I I daar bU ,,~n overtrokken balaal b&d bU d. II:
pg toeaprek~da, IISjd. dat BntMcb iezag ID v"rbll "lulde hU bet "oor d. cheqae van EI re
DoD(lu tijde' k opgehana .. u .D V'rlJataatAcb I & (<) I o.n daar.... .Uó bor" bIJ de ~
groDdpbied , en dat de IDwonen ""rpllCbt Jamel H.ll naar Engei&Dd vertrok, ...eljJ'etd.
waren OIR de benl.n ... n de VflJliaatacbe re d" ballk zl)u cb~q 11'" te bonorev.o, z,ooda,!tU
geennc te phool'Am'D, dat het Ik facto iouver nIet In Itaat Wall d~ IO"otIrrecbt.en op de JIOII!lé
nemellt ... Ook beWeerde hij d.t er geen be "ID vao ]:;IIo,,@te htotaltln pe fout die hU be_
"Ol w.. da, Vutagle OOit een IChot gevunrd had blLd wu dat bU zlcb In JIUGAne niet lnaol;.t
Hij ... alechfil onder dWaDi naar BUDDY.lde b.d ,erklaard
Na&Il. De Jun" .p ....k een oordeel yan onachuldi& illt
. Do rechter, la ".t Op80IPID.n d.r saak wen en de b4!!tllLlLjlde... rd daarop oo"Jagefl •
er 0,P dat de , .... ng_ liCh met .nderen Yer
eeap OlD krijg te voeren teeeD har.mIJt!lLeIt nUJ DAG 20 Jt"Ll, 19C()
.n dit - reeda een dUd no boognrra.d HOOG\ LRRAAD ZAKE..'Ii
Vo1gena genoieDe I eli"n erkennIng ...as hIJ Solomon ~IJlntz. oeD J.DDie boer, ,.~
daar om tag1ln de troe.,-n nn h.re male8te.t tig 111 b"t dIStrict Herbert, plettte nh~
te \'eChten, .n tenzu h:ii Ilch rechtv .. rJIgen kon op '*'n IlUIklacht van boogverraad.
moest d. Jone bem .::hrHdIg YlDdeo Vl.agl" \dv \\ ard ven olgdll en ad" Button thd j
woonde te Doqlu eo koo getlD .. apenen teg"n op voor le n rdedJ~lOg
.iln et«.n land opn.men en het feit dat Adv HUrtoli pleitte voor 'ferzachtUtg faa
de t'jjand ID bellt .... y.D Dolliw ver vonnlS lleschuldigde had ~een deel g......
.nd.rd. d. &&air niet en hn .. erd daardoor aao bet "e'rerbt te SaDllyside, bOeWW lUJ ...
geeD ond.rdaan Y&D deo VrUltaat en kon yoL- ...apend wa... n ID + llllCer
~eDa Intero.Clonale Wilt Jllet yerphcht "orden Be<chuldtgde werd veroordeeld tot 3 J~
om de 'Wlpen.n op te vatten .IOnd.r ZICh schal tronk.traf C~
dig te mu.n aan booifyerraad Hilt e..nlge Jan H ..ndrik RW1egel"b, woona.ehug UI Da
eXCll08 dat hg koo aebbeo .... dat aoodanlge dlstnct Ha'r pleitte t!lCbllldili, &&Il ,gevoa4eG
d .. ang op hem Ultgeoef.nd .. erd d.t clJn leven l!;eOl "6Iit te ZilJn lO het Republill:einache Japr
ID genar -, en d" Jutle moest beslilaen of met wapeneon ('n werd nWt adv, Burfon
dit het gev.I.... pe ge'r&.DIene wy gereed 'I'OOreon Lchte VODDI.FlSPlelt lJtd, v~
om de ... peneo op ~ aemeD voor mlln hem tot 3 Jaren tronklótraf
dreigde te IChieteD Nol.ad "elredreifd bem Gert V1Ul \ u ureo boer f "Ya.a b'" m.ttikt
te IIChI.ten, IDUI' ~ VllI&ile k .. am .... dat Herbert pleitte ook .chuldig .. da ~
ge'faar 't'OOrbjj Tot op den tud dal V1I&gle 'raD hOO!-,T'ferraad ,
,eYlDgen geDOmen w.rd wal hU g.-i om ,un De rechter m6ende dAt III deze Z.aU er ter.
deel te doen lil bet p~od .. eerat8&n nn schoon"nde OUt!ta.n~edeo .aren, eD ter.
H M I troepen oordeelde beschuldigde tot 18 mauden traDk-

De lune yerwodord. Sich daart?P_ YOOr eent.ge straf
1DlD0tea, ea 'VODd toe~ be.chllldigde IChuldig I AAXR!.lIt'DI!'iO
aan beide aanIrIacbten Romano MichIel _ arbeidsr, werd door
zed acb&b. den g .... lIgeoe toesprekeode I de June schuldig be.-onden &&Il ~

aside V18aile, lil lO' IChuldilr beyoDden aan met 'Voornemeo ern.stJ.g leed te doen aaa J>.\riil
hOOf'Verrud, en dat bp _r klare getoljJ'en18 Solomoo 'JO ook Ya.1I a.anrandi.ng ZIJDer WOIllr,
De June achjjat weUll( mqette te hebbeD ~bad en .,eroordeeld tct 6 maanden hardeil .. bëld.
OIR u KhuJdia te YiD4eD. Do m.iedaad r III BD VI'.-N.



Be8taande uit:-3 vt. Solide Easchenhouten met Spieg81Den; 3 vt. Solide
E880heb,houtenWaschtafel, met hoogen ·rut en handdoek hanger;
3 vt. Solide Euchenhouten JOeedtafel, Pl&at GlazeJl S.iegel op spillen.

Wij hebben beeloten het Publiek te overtnigen dat het goed huiarBad nk OM MgMl ma.aU61
, koepen kan, dan de gewone ~voerde die ()p deze DlárJd worden. verkooht.

G~.llU8treerd C'a~ en Prij8lij8t . gepo8t op Q4fWrq.g~.
Alle' Goederen door ODS vervaardiad' worden door .••.Kaapsohe Gouvern~. ents Bpoorw~

vervoerd tegen 20 pe,- oent minder 'pu ingevoerd huisraad.
,} i

;~. '
'. :~

'1
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.j'lIU8Y
ertE
OPING

EXECUTE "-r8' .. -:.. '.A.··(ii:i" .&~o.t~ ·.AA
!' ", l -:

I I .... ! j \

~,Oudem~~ in Koloniale] 4B\;laUJBlIT:l6

''''l'HE i'DE ;'IANCE.'
1.888.

~olide Bsschenhouten Slflapkamer,
ExCellent

ONS EIGEN MAAKSEL
... ~

tel. Goedgedroogd Hont
kt. .

eEl EI_.
Tl6UWOORDIGI UTI ViJ

P&A.....D.'uu,
USTGBSTILD DOORaTl T.lI
17, 1889.

. VOLLER GANG!

A1[KAAPSTAD.
- -Kanto .. .n :

,.... ,.
-,' ,'~.'

leDnlsleylBI Allndeelbonders op
Reserve Fonds

£27,000. 0 0
83 4,00 0 0,DI B.lIB

Dil Weled. heeriC. H. H.N ZYL, "I De Weled heer W. MARSH (De'
h".ren Van Z~I en , heeren Mal'8h en Zoon). '
Voorzitter. , De Weled heer A. H. PETERSEN,

D~ W..,I"d heer ADRIAN V I M.D. ..
D~:B. HIJL (De beerert Van " De Weled heer W. E ..M.OORE (De
BIJl en Co.) . heeren Moore t'1l Zóon).- ---~-----Iiir Personen d~ l'eg..eren tenrskamer tot hunne Exs'.

cuteures. Mtlde Exucuteuren of 1111 aantestellen, kunnen haar aan
stH:ltm en uomineeren eenvoudig den titel van ol EX6Cuteurtkamer"
iu Kaap.t&<j.

.UA AanzQeken voor Leenlngen,l er Securiteit van Vaataoed,
leien de, loopende rato van , zujten dagelJJka gedurende
d e bezlghelds-uren In be .. l1ng ~orden genomen.

-------"i~-
te Boedels door haren

J lotaris, Transport bezorger
el.~eiedigde Vertaler,

. gebOuwen van de heeren
Ololland.cb~ Boekhande-

iD Kerk Straat, Poetbus 288.
vertrouwt op de goed-

~"'ó1""_~,,en ruime .ondersteuniug
Boádgenooten en

Vi Kamer

. \ ~

CHUBBBE~E!A}WELL, Fransche ~'Ecolomlqne Stoves
37 BURG STRAAT, ; . . 'l

KAAPSTAD De let Eikelt.

tiehoeite IJzeren Standaards,
en Veldbekken.

DEZB ILLUBTRATIB 1B BIN ........,...~

"DEFIANOEr' 8L__.~
AFBRELD1NG VAN ~KT

.ER ,STEL
van eenen
Afrikaan,sch Ons is

noemde artikelen in te
zellde hoedanigheid als .•
laar aanboden.

meer van bovenze-
ren, ze zjju van de-

e welke wij het vorig.,

TSCHAPPIJ.i~,:Jo. 4, IeriplelD, K~apstad
. i . Ik., 142. TUl1ol(, !w.
: fU718C •• !~ lLLB!L; APDRBoi

. .. FI0ELITY ..

Gegalvaniseerd Draa(\
t' spannen vanDoorndraad, en

Draad, tegen de

D. ISAAGS. & GOJ ertoonklDl8lB. Langemar kt Straat.
~toom Fabriek, BAWet I:BOOISTRATEI

KA APSTA D.
KoeB-

8u rg- en Castle-
DIBIE

raten, Kaapstad.
-_.

£20,000
, ... !71,600

Voor rijden op en slechte wegen.\

\ DIREKTEUREN
," Ol YILLIIIRI, Proeursu-,
< . VOOU.ITTF.~
\

lO~I]'. Jl. W. MILL!!

II.~. ÁII.OUO,g

It J. Ehp.
PIJ, neern t de Ad-
H0(\dftl~ ftq Eig.lO'

!;II;y,..,.nt",,,... Admioistrateurs
ro, Truseeee, no lo.
..n or.der HaweliJl18

Inspecteurs Gevolmach-
ivers, Al(eD~QO, voor Ioge-

. eLetentf'; Likwateurs
!,"laC~'&ppIlJeo op ;aJndt>eieD e~

OUNLOP :SANOEN,
Alle' soorten JJ serwaren, Houten Besti Stoye eRDeuren en Vensterkollijnen, Enamel.

waren, Tinwa.ren, Bakken en der- YOOr deD Dlbbelegelijke, Borstels, Ma.teriaal voor
Verven en Vertiissen. Boer O,els.BOUWMATERIALEN.

GEGALVANISEERD IJZER. Ingeyoerd. , Alle PrljzlD •
:

Doe sanzoek om ons boekje II bout Dunlop Tyres ", postvrij.

De Dunlop Pneumatic Ty····, Company, (S. A.) Bepertt,
. GEBOUWEN, KA~PSTAD'

Geld op Eer", te' Vérbande
E.igendom eo pnd~rpa[)d op

belegt Kap,{aaf,' k<1opt en
. . eD and-r Eie'.od<jm.

.-.,,,'':tI.... V e rbanden, W'&i!ElI•. en
alKiéiii'beilltlld ..DID. .

ZAMELT Hlï8HLTR in, intNeat
op V.rb&Uden eo at,dere ~url!.iteu 00

doel le<JerIOOrt _n Truli of ..liant be-
Iiibeid. .

GEVRAAGD
.EEN JONGE PROCUREURpm

samen te werken met een
' . iin op het land met een vrij
"'''"'"'0£1'''' praktijk. 'Aanvragers moo"

eenige ervaring hebben in .M,L.
,,,,,,-,."''''''80f Zaken. Doe aanzoek
t referenties dadelijk. onder cc L,"

zorg van C. P. 8CHULT~,
Land Kantoor, Kaapstad, voor

bijzonderbeden. i

. iHet volgende g~tnigichrift spreek voor zi'chzelven :
" ; 'Witkei, P.K., Oude Post,

.i '. I . Malm ... br.rt, 25 A.prU, 1900.
De Heer,n R M. Ross, ':

Strand Straa.t, Kaapstad.
W .U.RD~ HBBREN, :

Dil FRAN~CHE STPUF I' L'ECONOM1QUEr' wss mij vroeger onbt.kend
doch na ~Jelve een jaar te hé~ben gebzuikt, ka.n ik van hare vele goede hOedani.g~
h~den getuigen. Zij wordt ~~oedig warm, verWert weinig branthtof, en houdt d~
hitte ~oor'een langeren tijd dan eenige andere sto)lf, en daarbij i. idj een fr&.ai meubel-
stuk IU dil keuken. Ze is f)epaal1 eens ve~bet6ring 'op eenig andere stoof, mij
bekend; iferha.lve kan ik ze zonder vre68, eeu leder aa.nbevelen.

I ~U~
: G. W. D. RUST. '~,
•

Het Paarlsche Gymnasilim.-" WA:ARBORG1AK
De, MULlichapplJ "eeft ell,eo""1JiA 1'0.

lï.en nil ala SEtTRiI',tfT .(,or de
Eerlijkheid, en Trou w ~ab Trustees,
Lilnrmteurs. Krpcuteurft rn Voo!{deu,
Uihoereode UurIt>.)". R,,<1hL~.• upp4~an-
-. !LaDdme~r.. l:le-b"er'pCJs. Secr.,.
t&r~n, Klorken en ..ndër-e :Be.mbt.,n in
den dienst van Bankan Clr..,d,et,,· Ver-
&e&eringa- en andere M&4tllCh ..ppuen .
GemeeDte en Afd eel,og.ra&den, Corp<>-
ratiet .en Fmna's op vour#ElIlligl) roor
~rdeD. '.
_ pe .. Poliuen worden eY4neeD& aange.
nOD1e~ d",,: de Irnp"nal~ K<;IQn,&ltl,
TraoUa&Iaoba, eD Vrij.t"-tache Re-
'_riD,eD, en door ..II~ cor~poDdellteD
door hëel Zuid A/ri ka. ;
VorlJoen roor aaollutcn: en i(nderei i.nlWatiln,.n op ....nwek te .erlEriijfeh bij

G W. STEyrLER,
S~luals.

OPGERIOHT 18&••

H ET oudste opvoedings instituut
aan de Paarl, centraal en ge-

zond gelegen, de vormings plaats
van de meesten der prominente
Afrikaanders van den dag. beeft be-

DE beer R. Muller van Kaapstad, balve nieuwe klaskamers materieele
ga.randeert om betere PIU OS ENIGE heeren I..ostgangers in verbeteringen ondergaan. .

'~Kerk en Huisorgels, Harmoniums een klein gezin (Afrikaanscij) Ook is er op bet eigendom oen
00 alle andere soorten van muziek- de Paarl N. P. Kerk, luoli- welingerioht lokaal VOOrtechnisch
benoodigheden te. leveren dan kamers een goede Tafel en onderwijs in bout-werk, onder de
eenige andere firma ter wereld delijkbeid gewaarborgd. Mep leiding vau een bekwaam persoon.
tegen lagere prijzee. rvoe~e> zicb bij I Een ft.inke kostinricbting onder

De beer: R. MUller heeft eerste CORNELIS MOLL, persoonlijk toezioht van den Heer
klas deskundigen voor stemmen en Algemeene Makelaar, J. C. Dreyer als huisvader.
voor bet berstellen van alle SOOMen Paarl. Een eerste klasse onderwijzend
van muziek instrumenten. '\---------!...- _.-. - "--_ personeel.

De beer R. Muller voert ook:é GEVRAAGD. i -; Voor termen schrijve men aan
nauwlettend alle orders, uit voor ~. Ds. W. A. JOUBERT,
gedrukte muziek, enz. V EN VOORMAN voor MelkerV Voorzitter,.r1J in Kaapstad. Man met twe_13 D. A. A. PAUW,
VISCHVERKOOP zbOns in staat bet beheer te nem~il . ' Principaal of

. vlLzide bestel karren beeft de voor:' ~ DE V~8 H BeO taris
Groothandel in Herma.nusPie1terdlwntefn, en k~tir. Goed Ioon. Huis vrij. Dolt ... '~_._. i. L~_~_..on _~ re ~

Groothandel en Kleinhande ill . oroeater. aátizoek RoBERTSON,Court CbarR4
t1r$, Kerkstraat. . , ...v ..", ..,A£A, ..... mSWD en TROST
--~.-- ..-J IAl~~.~iJ ;No.... KERKP~PSTAD.

Eigenaar' D. ALL ENGEN8KY. ~..••_ ~ ltpttul, .£10,000.1 lestn, FOlds, .£80,373.
Bestuurder: J. J. WIEHAHN, ',l • IllRBORG TI( YU EEILIlIHBID.

_______________W_o_rces_ter. RIEGELRDTI EI l81E1 i Dl! "'AATSO~PU mkt P......

Wijnberg Ho)g~ Scbool foor J~ngeo s ..-tl . GEVESTIGD 186J. ! Oprech~~: W~i a:=U'!;b~~~lij":~~
-- . pitANO EN ORGEL DEPOT: Truteea,Likwida.~ en .A.dminiBtnteurs,

Voonitter· Hoog Ed!. Sir J, H Dl '.' .' BxecutelU'll en V. en. Datief, Curatol'll
VILLl~R8. P.C, K.C.M.G. LANG8TRAAT 100. .: Boni, Ba.ljuws, Lan . eters, Beltierden en

Hon. Seo.: Wel·Eerw. R. JIni:" • B S ~ : KAAPSTAD' Seoret&ri.uen van Banken. Loges, A"llJ'&n.
Principaal: E. T. LITTLl!WOOD, ~.A., . C. I) • tie en andere Maatschappijen, .,Afdeelings-

Vice-Principa.al en Zes AS8Ist.enten. Alii BI~. Pyp- en RlMlinatrument.tn, SD&~ raden en MunicUJa}iteiten, Klerken en
Volledige Cursus, Ma.triculatie ingesloten. en~z!lit.&lIende .boogstekwaliteit. . andere Beambten ln dienst van Firmu en
Li moa blJ" uitnemendheid goed. \Bi-Eemg9 Ar>nten TOOrd~ HOTUoDtaleen 'Publieke Inn'ohtin-n op veordeeH.- t--g,.,- " . . rd h lf . O' de Groote PlAno en Ámenkumohe Orgelf ......- .",_ _-Ve gronden slUiten Vle e a mor~n ID. dooiiid_ Voorna&lDfteJl'abrib.oWD. ; men.
Groot gr&8veld VOOI'speleu. Vo.ii. liet stemmen no Piano'~. eD Orgela~.wo~~ Dese Poliuen worden in ontvaugst gano-
Laborau>num, WerkplaatB, Ca.detten Corps pe~ ..lilk aorg gedrageD.Schrijf om Oat&IogL VnJ .oor de Imperiale en Koloniale,
Voor Onderwijs per kwa.rt&a.l: £1 5s. wt l~; i ,"""'''1(100 ....... 'KVU en &11e Employeerden door

Volle£~~stgtloog, £10; Toelating, £3. B_8IPJES I BIIMPJES I armen ~~:lQ8k, ena. op &aIlVl"Uoi
Wekelijk8che bstgtlDg. £7 l(.s. j Toelating ,,' __ ,

£2 lOs. K" EI APPELS, 2s.6d. de 100; G. W. STEYTLER,
Áa.nwek te doen b~ den P~L!!CIP.u.L. " Hekkia, Cypres, Blauwgom • Secretaris.

-_.-- ----- in bakjes 46. de lOO, bakjes terug t.:.__. _
VoorKlanten van Buiten en te ~Ilden. ~ Hoe III awr Le..... ?

Winkeliers. ~itLemoen ell~rsteklasJaponica.. :'BJlHOUD lnI',_,adheicl, dit y He.,..,. dm.
.' T kb' . .' dlIi dj kut doe - NOht .. koms met cl.KDSNItS ,le oorspronkelijk, ecbte HoUaudocbe I t e OOp IJ 4e 1f.. trId. Dur la ..,._. mid lel

~middelen nn Dr. 0.". JURlTZ & J. J. \'. D. Mli:k.WE, Wh.. a.r's Ext,...ot I"'_ pId. IL 'd
00., 'ferLregcD worden hi) de renigaelgenaar., (' Burgstraat, jl ti,' EYNES, MATHEW & Co

Heynu, Xathew &: 00., !;~ Wp.I1:_ ........n.
KA.Ap.TAr 'e ~"" : ~ •• ItUPWr.&J)

~ J

---..rdappels!
i i

RDE POGTERS 0; DB PLEK
oomiddpJlijke ~ting:-

kist, oV87'eellJcomsU" kwaliteIt.
ly Rose. i0 Pr-a@1'

tie, goed ni!.€ez(~~,
iSfÁ'lnvan l)lJg~v·.. t.~~,"".tJ)8· . . ... $It. tO!.~'1d. 6d.

Ro.)(,. D",itllQije~ Blauwen.
oV6re(,oicuw~Hi.g1 ide markt

: .
cllfprtl zijn AF(t~SLAGEN

~_'~RlJZEN Om den voorraad Q~te rJIimeo
en 'ruimte te maken voor IiUTTQN'8
?tUtVERE POOTAARDAP~LS) te
~ B. BOSE. Il: REGEN;r$, "j'.O GR-
B\t.VL8, lUGNUM, DLIT~GHR· 4t.AtlWRN,
S1:rPllB• .8Sj KINO OF BARLIES; enj, (Zie
Jie"'f'IItvul~nde nitgavp vandenQt.-ledogen
~ Granef:i. Met>J. enz.) , ; ~

FEIT ALLEE~ d.~een a,a;d-
'Wordt Ulgevoerd 18 NIl\:f'S. Wat
II, is de ill vOt'ring vai. vel't'che,
van znivpre hoojó(lJkl&l<llelcwaliteit.

IN DEZE !:ICHTl~O dat de
.--rl'~'8 HUN NAAM Hh:BBl:!;N GE-
fFlI>I'''''''TuD Over d" ilHh"pl" w .."';'ltl.

,lat . ~U!t"1l8 ~~rdaPt>eI8
,..... -a.'nJuis Zijl, ui:ge.M>ch~ met de

dat hM' I... zniv"r,;~ l¥l"f!lMi zij n
met ·11OI.:elij lt b.f> ,t.! k'lll Vlr4 rijgen,
't ll'eVR I ip; rupr on~>I; ZAAI-

FIl•l Duie Visch altiid in VOdrraad.
Vlek Heel bek, Geelbek Biltong) Makreel
Mootjes. Ge ..lbek Mootjes, Ziltervi8Ch

Mootjes, Zoute Harders.

B~1i:RE WAARDE ONMOGELIJK.:, .
GELmKE WAARDE ONWAARSCHIJNLIJK •
KEU~:E .. SNIT EN,:!kFWERKING ONOVE RTROFEEN~

I I'. , _.

OVERJASS'N, WATERPROEf BEElfUPP81, SCHOBNEN, (OUSEl, Enl.
L" "! :

Mooiste Aasottiment van Heereli. JOORelui's eli Jo~ena Eeratekl88l!e Kleeding v
edere IOOrt .por Winterdracht; ,:Flanellen Pakken, Hoede~ Schoenen. KolDen, e:

tOT EEN B~ZOEK UITGENOODlGD.

~esta/England.
i LET OPi ONS EENlG ADRES: .

J. ~~ "'~:E:Y .. 4Cc..
~emarkt-ltri,L&t en K.,kplein, Kaapstad.

"J ~ ·1...... I• ., hf LU' .... ,........ ,... "
:1,

, ~

RIES & OO~J
en Pootaardappel HahaR.IUfs
bo.t .Lande ••
, --- --.._---_._~-+;~-
BEROEMO€ OOGWATER.

bottel b<rw~rkt' .. ",,,id""'D ec der;-et>en du, ..
..... ik ••n culleD ..ri:MDeD d,", het f. ~bl.

I•• nl·d .... ~ ..

"_·v"".... HA THEWaSt Oo~.
' Cb.mi.t.n, Kaap.ta .....,

)
, (

r

£. ili '*- POEL,
·~bul'f.

BENOODIGD

en
EEif .fliDke Klerk ell eeiae Dame. Ill~

lWliDer. .
.App'lbaireD die vlOeiend HolI&ndtlch
'prek •• eb echrtjl'en kunnen, znlleq d.
voorketar hebben. Voor bijzonderheQen
ve"oece men lich biJ del) onderjf8took,n_
de. es-

W. S. TRUTER,
Calvinia.

BENOODIGD
L' BN. ~ Halp On.lerwijzer voor de
P... Manwburg Publieb School. Balaria
.£no per jaar.

A.pplliClronten moeten bevoegd zijn om
onderricbt te geven in En~~ IIn Hol-
landeob tot den Mem St&J;Miaard en ljQoel~o
verklaren tot welk KerqenootllCliap l~
behoerën. Werkzaamh8den te bti'innfln
na de September VllCanli8;

Aan"raRen vergezeld door afllChrif~n
van celltiflo.1ten en getnipehrilten lul~r
worden ont vanJj'en door den ondtJr~t'Lee-
kende tot den 30_ten Juli, 1900.

1) F. MARAIS,
8eon>t&rle School CoinlDi,,~ifl

'r. -t':

" ~.." '

t~ .-""
t".'...:,

..,..,..
FIl

":II-
~
FIl•

~

A. SPOLANDER&COI,
GEVESTIGD 6J J.tRBN

cm oDOmeter-, JIArolop. III rltt1na.tm
Il..,.. ~ 0..,. , ......

Gouden en Zi1"' ..... Hor;olope it
VoorT""d •• ~ •• -.

I. MULUI'S NIEUWSTE PUBliCATIES: ~
SouveJ).1r de Kaapstad. voor

Klai\i8r, v. G. W. KUllY... ... 1'6

Har~lyk~.O:~~~~.DBO~~.n do~. lG
Transvaal Volkslied ... ... 2.'6
Volkslied v. d. Or&.l!Je-Vr1jstaat ~I~
Vaarwel, Salon Muurka v. T. H. .
· DU'l'HIB '" .. : '" ... 'J.I_
The Boer Prisoner's Prayer, v. •

J. H. L. SCHUIIAN.N ... . .. 2:.
(K~jgagevangeDe te St. Helena). .;

Avondl1ed. v. W. v. OOSTEN ... 2.,6
Vaarwel I Lied, Muziek en woorden 'i

door J. H. L. ScaU.ANN ... 2/.,

r."..m:igb_r bij R. Man- Kallp.ttai., ~ t 6
. 8trand StratJL .
----- --------- -- -_
VROCHTEN BOOIEN EN PR rEEL

DRUIVEN STOKKEN.
(. --, X-ENTE Vruchtboom en iD

·I . i8OOrten. Limoen. Naartje,'
Zuurhmoen, Shedhog en Citroet
boomen. Ook een verzameling uit.'
gezoc~te soorten Tafel Druiven op
Ame~kaansche stokken, getint,
geschikt Voor prieel nitplanting, te
koop bij

S. W. JOUBERT,
Boomkweeker, Boven Vallei,

Wellington.

CataIogas Post VrO op 1411rrug.

ZUlo.AFRI~N8CHB
IOKINKLUU: JlAlLDIEN8T

· -De lol CASTLE MAIL • MaateotaapplJ



".aoala DIU 1azt,n ach hwuwellin "'&WIIIJ.,
"Aa m..v. l:nliDwr~t.-ISc.t&ralaw, beI.er bot.ll...uLl
uJlde.r w.ar DIO&W 'lUl Ul.In. t:k:llrew..r tu-
g"l1woorUli blJ hilt volk.ocu1lj5re. ..... lir....tt-
L\.w.u .. t, wur "lJ ook oom.. .....o..praa.l!. llWio.l

.tiaII.r l.DjlrlUl; OH.r <iw TergM<1tor~ Il""a &'IJ
lIl.~ede&lu &ow eeD vnau1, u....u III ~IlUulg,
wu iIWl ~ <aarvu heen. g"puull~ru l.Il CU
Uo~ .I.M.Il..r ' 00II blMU 1J1 Lo..w..ll, doI.t

gfOOI4 aywi*&.we been ~ <.le Alra....wLlW
"IJ ,even hlaronuw ..... 11 v"r~

\ aD d. g.puuw,-etorde QMleIl "a.a mil Lr.¥!,
ille ZOIl.ll...r met: g6Duegen <lOur OlIM I_lo 1I>e-
lw;ell za.1 wox<hul --- L.lJ bCllrlJlt

.'Il vnWIJ~ rU<1;w WIJ dOl .LBU Wl, 1ll>aI ut!
oP'Jrta gro~u, wau Ch. V..rglW...-mo; ..vu

111-1<11 VUlUtloll rid lil WD pr_uLlgo I""",
meL de i'rMQLl~e olWe u.,rg"ll v...... wLl 41-
rlil&, lOll .lU"rw.~ 111 <1. rVllu~ 'Ue Hvl.l 1l
6ll "pr.wo.1Ol'aJU(1uilll wL"la op d" 1!>' L1
.t..lIIJ, ......Wi.alon .... r »tA.luu ""U gr"" ..... ~_
te lIUOA.Il..n Ue gen_ .. H.rlUlllWJlgcu h.U Uil

VBl'l9"l"lllli VorlllO!D lets UILt a lluvlL ' ..r!!.....
tton W, lUIt II UIJllOlldiotr OIlU.... li.! 1l.I1,jlol.
vUl1erVlJl<.iln8~u. .IJL heb ....n grooL !IOW .....I
\er~rUliIW ill de opeal'flllulAt ui LUIu!' ..
lóel.lllll, IUUZ .Jo l ..r. .... L la lIllJ 1."1> Uuull
"WW de. uogllll g_~ U. ",,,,,,,,,ml,
IJtl.Ua ernat 'Il0l1<iI4I W"_'., <iI4I ua..r "lJ ....
&QDt lU"Wl aclltllZew1 ul eie ~1lU(h, 200..........
• traJ8A Mtonáen, milt .. n tU&MJlllfJlj>UOU\ ....
uau w.w,jU _ ha.U uur ul Il"'- ID..UlU...... 1'&u
d&.ll~, gtMiOll ~11~OOrUJlr. WOON, g_n l.o.cl.l,
werd g8bootd qawer <iw groote m .."""te ill"
urea .LOO.D& 8toDQ te lwatarlll1 Il&&l de .... llb pr ....
luw ulJ zuit de veralapa der &&AIIl'r .... ~1.l
le., &.IJ w&ren .u.n wtmllDWIlU, w1 <lal
JlWlt "8i1lDa llllD vreemdaoortljj;eu, IIUll .....
ernat. laeel1 <iIer _prIJteIl, u1e wt Iuot
J:uapllCh-Hollalldillah Y.n.&a.ld &.lJIl, Ir.llDllfIu u
het d8A1r.*Id weerg""q hoe alJ 111 d. taal"
lwdd&l1. H.t WA "" wOI1d8ru,jk.. r.aa.l!. om
hler 14 IIltt8A biJ di .. oude lrwd Afruu...u..cli"
bergen, met hWUUI .Iu1wtaen ,.la.k ttlgtlDO, .. r
OWl, tennjl de dooru.boom8A rondom un..
Ifllol •• n ,_ dauOllder do Ain&aa.wier och.u",
en &lil men Uit I,ll.. ag, dAR w .... het moow..
liJk om ZICh een deAkbeeld te vonn ..u dat de
1IIAIUI«l, ilie dOOr elite band vu bloed "U
Ynel1dachap Y8l*Wm W&l8D_ Ui. MCbar ..
w.arollder of di~ ~de oogeublilr. 1.1l1li dood-ei. '.l'r&Diyu,l 1ItJ"ed_.

V~~~'~lro~a~~r-~~~~·~~~ln.iA werd een~ &&ngallOWII1l,
aflLaW"lJlg ward g..ooord Lr

IOtda* ID GruJi-.H.ei.net,
VLll heG ter pla&t.e lk

ZOOa.iJI ze &.lJIl &&11 &l-
verbaaed mOOl8A heb-

bed..ard.btl1d

lJ r

WES T. doch hiJ geloofde JUet dat se talrijk IDdien IIIj ~
llnderen werdlll1 geforooerd de peuatie beta1im.
nemen, anderen Peechouwdea De beer:r Piedur ......... lOII:tWI ... ~~
reehhaarilill: en gnoelden d. betmujj; dit &l\twoord, ~ <de KoloaiePlm._Wd
bloed tot ae Repnblikemen, en had tijgen de" ~

\\ EEJI~R E.'Ii de wapenen op Hoe het ZIJ, De beer Harhoirit Rntw~.
h<>t feit erkennen, dat velen K8lrellel.lleert mand ande", IIfOUbetaJ6Il, dim IDc_~cle
I, I en naar de Repuoillumllen rue het dC'{'D waar bet _t ~n

il: I ,n HIJ erkende- dat de om te wscbteJa ooi te IIIC11l wát _ .be_
t I~ was, en dat een akte nm indlemlllilOCl@ De heer E C &.man noeg of hilt reebt-

e"'" jo., 'uI e p -seerd moest worden, doch Yaardig zou $ÏJD dat de KolOnie *'~ be-
uro rt II", 'r, f dlllj(en d.ie gedaan talen P j

\1 I" 1Il\1",...1 H~, zlk,IIJk waren voor de krl De beer Herholdr m...ade <I~t "" kolo-
d ,Cl AL ~U dUf!, I lOll I)' n-at ie zou betaald wordrn lliaIe lege. rlOg de ~ader der koll)lI~ WM,
"t~, leflu!', "as d,,, I r de knj~ ... et hadden en waar 'T zroete ellende ..n "liade .... ,

1,," I 11 -tem -WIe zal de b. m~t ZIJ de rol ",rvuUen van d. n h~a.r-
h", r t,d, Il ~ tJgen Sam,Lrttaan

n heer Herholdt zelde >lilt zulk. ,e- / De beer BOHVlRn __ Al heeft dill JC.ololUt'
1,&.11word ..n of door ons p, rl. lIlf'nt ~ r allee m ""ar n-rnJogen gedaan OUI <lea oorlog
1.'t unperiale gouvcrnemen t te verhin leren, moest se daar .. rn bi5talen?
"" 11IJ van gevoelen dat de imp-rial» HIJ meen I" dat de Imperiale "'>:~, die
r "" do compell.ll&lJe moest betalen den oorlo", had geforceerd, 0., cUII1'pt'IJ,...t..e
- ,ande het betalen van comperu.atJe alleen meest betalen •

la.,.,,, n _een v..rschil in bet vonge mnus De hN'r P F Pienaar Vl'OCIg of vWlI!I kolo-
dam ... I t oon kwaID (bar de k" Mtle van msten niet oputtel.iJk g9VJLDgen ~men

met hunn e I De '-'uur werd III het kabinet werden om ze onder verdenking te bNbgen,
het 'p. "t hem dat eeu zeker persoon zoodat "IJ geen compenaahe konden eiaehen P

om d.. 11 llldru.i: te verwekken dat I Do h_,. Herholdt dPcht dAt dese l'lW llWI
Nt ..1 van buitenaf wa. gomaakt HIJ Ran hem gencht moeet worden.

d .. v= r Illoprmg dA ,."rzrkArJIlj< gpv"n dat DA vnorzltter merkte hier aan dat ~e pro-
I do h,·,.. Solomon noch e"lIIg and, r lid I klarnntlp, van den gonverneur, ~enel'1l!!l Rul-

Id.. kabinet bUllt'naf de Mak had besprokon Ier pn lord Rooort~ g('z6j.td hadden Jlat de
u t-log v In ,lo onderhand ..hllJl:en van hot. zo('l" kmd ..ren eomponsatta zouden k'lJ~n
\I~t "'Ilo. de rmnut s aan do imperiale rN!t'@'rH:ll! doch IIH~en, ""rd !l:euogd wte die odmpen-
HI_ od'l ''en amll .... tle, beba!>, 'nor <atlA zon h bl ..n -\1. de Imperialil rllHeenng
ham.,I, HpI "nh'eord V<lll den hp, r \\\ I"errl I., ('(lUlp,nsatle te beta.len on4er d ..
r.. rl un wo, dat de belhamels I!" traft om~tand~hodt'u dan moest men he~ woord
" n worden te"vljl li cle ander, II "fB.lr pi" " UIt df' Engel<ehe tR&! sclll'Jppen
flI"",tpn worden door tronkstraf of vprh.... IToejulcluog) DMr de ve~nag ;bel8jl;d
,jpmr,,,,hl -{Zoo wSTd df' be ..r Herholdt I,,,...om zoo v"el lDlicht~ afi mogepjJr 'It"M
'taan d ",h 1nter ZeIdo hiJ dat bet an op de hoofdkwf\8tie t.. krl]gen, en ",,.o.kaat
";c, ~()or d .. an I"rpn tronk.trllf I'll verlIes MalEln nlt!l:enood.gd was de vergadeflJlg bl]
'r mrecht Rapporteur }--HIJ zelde dat u> WOIU'll, EOU hl] bern verzoeken de ,trgad~
':'" pn v In ""n "mnp,tle of parrlon ~Iec rmg toe tê ~preken
I. macht vali de kroon w"' en daarom \dvok lat Malan Mltpnr ~Rn "On< tand"
h.,t u0O<hg naar d., Im p' nale r"g,"nn.,; "p"t."ano" wprd m..t gP8I!tdrilt betvOlli, en
I, 1 IJlk t~ ",l\~11 OIO" "rd ~e7.el.;d bPjl;on met te zeggeu dat hij ~enwoord1jl
h .. r ""ilrPlnN nIet .ekr r ...as dat liJn WM op Illtnooil!.R."ln:g van h"t dlAtrikhbto;.tuur
promh 1.OU "ord"n aan~1 nomen docb de I 'an Reanfort W""t dat ook den heer JIl' F"
, fn IIr hId g~z.g I dat hIJ IDln.tl~ ~e7.lIId <1" Waal LW V. gevraagd bad de ,,~.~
tot het c mpromL' nn.,; hl) to wonl'n HIJ"',," DIet zonder per

E~n ,tpm --\.an "If' heeft do "OllVenll!~r I <oonhJk .. opolfpnn!l: oVl'rgekomen, doch_hl] ji;P-

lIt ""'''I(d ~ vo"lde d"t hl] het 7511nemoe.<it doen <WIl cl..u
. n" h... r H. rhnldt - -\.ln ml] I Vet"1l;M~rJng epn '''('00' tn maken, en' Indien

F., n -tem - W,,, dIt "'-'n p""'oonll]kn mIk, mot he,t l1:~v,.] mO<'ht zIJn lIO~ Ijl't nipt
I. f'", of \lam ..n. d. n ht', r Chan,hprlalD? prpk"r tê WI]tAln zIJn IToo)urohJIlJl:)
II" Il<..r Hprhollt zelde clat het I'I<'n Mpt, ~I nadruk .... rd PT op o;ewe&tlll, d,1

n '"1IJk,. oplnl" WH" do"h hl] Wl,t dat alA hf't Al.,;enl'Jk do,,1 cl .. r "Ar~a(lpnn.,; moe," lilll

- , " rnPlIr aan zIJn liJ le WH.' da" wu r m de pariemPDt.lpden to ""'rzoeken bd hun
, ,r t, I i", r~ 'R\l n, men.ch Il nnder p rt II te hhJvPll. ,,-oortl In d"",en kPltlekl'n
kr Il ... t en 10 dpn ITlnk WITpn ID lIJd op d" taoote hoofdkwt'She.. ,he voor bt't
Dl oIIJI,hed"n <n hIJ ...oIde ze hplp"n p"rl"mAnt znnoen worden gehra.cht D,
"lIde ppn Older plan I In lmn<",tll' p< nig". mem ..r w!tarop le "'rikaander partl
I A r,... ,l, W"' 11:"""( I':<'r I pn men 'lrh knn clo"," geidpIl Wa" door 'HmrnlYllrlnnlr
erwneh'"n dat ~{'u Iflllll,t.'r h ,rpr mOl en dnqrtoA wa. In ..lie om...tanclljl;he<I!t1l des

zIJn ~plnll W'l ,erandrr'l1 ZIJn dod II"vpn, nooolg clat ,le mmderh"l<l ''''h 281
IC I, .'pr"e pInat, nm h .. mell'rl,pn le I on,lp .... ('rppn Mn de mN'rderllf'ld Spreker
I n 1)(' Ilt t ...f lurhu ...b.an In {lt'n ! Wa...c;;voor VTtiheHi 'l"HIIl dpnkeon An vnJheJd f'811
'''n 1\ li (ln' Tand' hld g..a('i!d ,I,t I dl'''''''le lil den volstf"n Zlll des woorru., dbch
z I'm If'r I plp~p" '~u zlJn om h,.t ..oeNt,,1 7()od1"l\h", ., ... Illlt VElIlde pRrtlJ WII8 genql!ll'n
I, rt I, • r RM-tr"lner IIlIl te nem n m '"r dlln m'){t,t"n all"n !:JOh vereem!l:t'n om dRi be
""" nil t het Il:e,~I want door d lt 'lUlt mt tt' VOf'ren HIJ zou het nlemancl
, rI, n IlP m, n "hen ~ch <ippn elI ont h lnnllJk n"mpu <lal hl] t'et\ Ilnclp!" plan ,.oor
\ftn I. ~p\<nne wet van het land S stood en beplAltto totdat het beslUIt bul
Wtl 71ch ,,,'! lat'n ' JO<'ky " maar hl) zon ,rn. hp.h,t Intll:oooeel .ochttCl hiJ e<'!n 'lUr.l]
f IJ liJ" r 1nl) hlJ]vpn Tnulen ~""n heter I rhl(" tw'pr"klnll TRn Ril.. PQhtu.ke klPMtl8<
w rd 1IIt"""IlU'ht z ti hij ,Iemmen voor \1,tp,...t .. en.chehJk, docb dle~prekinp: 1Il0e01
Idl In:c, hra('ht dnor hpt SpTlIZ;)(-mInJ<tpne I..,rlen tot saDlpnwerkrlljt en ruet tot ,.erdeeld-
~r nd op hpt vOol"'<tel v In den hPet' "'~'"rPlnIPr" h",,1 D,t venrl\ehtt .. m_ ook met betrek.
II IJ v, rh, lid Zich nl"t n, t voor VTI].tpll kmI( tot d" )onll:"t.... mull.ten .....le Cr18lJ!, HI1
,t, mmen nm daardoor rie m"nS<"hen w"", lp hpt voorb""ld VIln bet Bonds-eó~.
r 10 hetrokk ..n lil het \ o'rrlprf tp lat .. n nan (le P 'ar! d.. t hpt be~hlJt nn de Am
'J 1 "", nIet ,lMr om d.. 1",lpn tt. hmden ""Rndpr pflrl ..ment lire partIj hElt! Ilf'kraelihp:d
I )nr helnftpn dorh al, d .. \inkaander partl] ii..t all(pm~ ..np 'f<lmm ..n nB rle tophebt..1l¥
n h.IM plan !>Pdae"t zou hIJ pr vnor weT- '"II] rlpn hfl<'r 'I; F de WR&! Men ha<l WtoI1

k \I R IJ hnopl., ,lat (1" kIP7(>r- hpm mpt no<..(nJHI riP hll7.0ndf'rht>den van d.. rn<l,\ daRr
"lin v. rte"'"nwoorolg, r. III 't la.gprhlll' zolld, 'I «"<'n mmlSu>r die ettn hetroU"n w......nog ha.d
'l rtrOnl'"Cll ", ....prok"l1, ..n t{Jah bekrachtigde men h~t. he-
n hf< r la( ~ \llJrIe ...rni'M biJ ",('Ike .h"t ,Lit op de Kaap.t.ad.ch .. vel"Jl:nderlllg, "a.
h... r H "fhnltlt ,lon,l? I! nom"n omdat mA'n gevoelde rlat hAt e('n
n, he or Hprh"ldt z, Id, I" h'l zaak WHS waarop d" HTlkR&Dder partlf nIPt

, • .!.!pn ot h'J <lPll hp"r ~lerrlnJ"n al vf'TrI""I,1 mO<'ht ?Ijn Aooert het oolljlr ..~ aan
I, r 1 "I rk unen 10,,1. III clpn h""r PMrl h..d m ..n {'('hter m.....r IIlllchtllllZ gI>-
I 11 hIJ nn" v ,I vprtrollW' n rllUlr de h"or"n M"mmAI1, TA Wt\u>r
n) ~'" r ( Jl' Er: Am" w,l le RMholdt III h"t pubh"k over de M.ak hAd
~r t 1 \ n Il !('Tl hf'PT ~('hrPlti r l1lf>t ~I~hv. ~pspTnkAn

IPil, "Id wa, 'm rie ""hawllll ..n van ,Jf' mlhw, En hpt \("8' c.. n lllt"Nt bIllIjke v..rwBChtw,lt
I' n on I"r dp krll~,w"t to dokk<.n' t ~I cl, Ipdpn nn de Afrikaander partij

De hpor ITNholdt '1'Id" dat hiJ d t met Wil 1 zou I,,, w..rken op de groot .. k.,.."",tllll'
d,)t'll I n II, rI" h('Pr Bchr"lIIer (lit wu voor rplfend" deu oorlog I'n ~IJne J}:evolgen, en 10
'1.llpn WIJ hiJ er tAgen ,,"prken b"zoll,ler op de b.>handehn.,; der hHobuJ-
np 'OOrzlttpr ""Id" riat hIJ h, t np h"t hart nln ho<>gv..TTruLd. Wat WItA de 1!"JIJ"I'

I r ,eT.!ad ..rden wd,le bIn I..n d"t IV1Jm kn-I""'~'''''<'ht Vali die zaak? Do hN'T MemDI8.ll
I kp tl)rlplI I""fden -\.Ikn aomHZl1I: zool"er te ~t"lInnl",."h gp?'E'I!:ddat In Manrt J I
hem I,pkpnri l:eloofd ..n 10 dpn Al)h,,1 pn daar I VOOT't,,1 wprd ~""'aakt OVPTtllP 1-"ak, ..n
,n, b. "",,"rdp hiJ "An h '! woord dnt· mpn f "prokt'll m het kahln ..t f;lp,...

In 1)( r r.arhtrno€'\bghpld ,()m~ mpf'f ka.n \ntrlf~h- ","{t 11 I \ Il win dat VOOMtAJ hnm mBar

t II hn <loor ,,6'tl"f'ngheHI nlJ hr.Dpte ri,t da.allloor h. doeld werd h...t onderholld van
I, ""~ld.rJlIf!: (PZMlgd pn ..oorT.1rhtJI! ZOIl h ....r Tnn"" ID"t d" J,ondf'MChe "Tun .... "

""'n ""p''! h, \ lO d'>n h""r C'hnmberIAtu.
J had Ar mets op t"lten dat men g()('(!en
;VI nn BI10"n'n 7.00 aallnpmen Hl] Irf'ek

1I0 LT rI<>nmAd din naar den rnadg""l'r
"",rot .. 1 VEln rlpn h""r Tun"" "'"&II rLt.t .....n

p dnnr h"t Bnt.leh" parlement zon , ...
pr.1 wortl"n ..Oljr kolom.t"n ond... ver-

,\(,onlell)1; "".Itlilr Dit ,.,"" 7.00 011~

o"t hiJ 't onn~>!: RObtt.. or veel o'r!'lr
R""d te plAj::f'n met d!'ln htW'r

mb ..rl"n o""r zrucpn der Koloru" kon p:Wln
ad ,j()('h hpf "0. ",t. g"hPOl Elnrie... "nn-
men aan 't parlpment van bUitenAf .,.,lde

"pr('1l De nltsL'lj!; VIln dR ber!La,hIR.,;tnJ;P;f'n
h...t k~hlnet 'IT"_ rl.. mlDllt" llAJI dpn heeT
I>.orlllil VTa(!encl "jn olld",...-t<'urWtlZ
"An llDnpstlf Voor d" b"""huJd4l:,J ..n ~
d.. a.1nvflf'ro"", OTt "a" dp poht".k

r I, I In r h t I!"h", I" kabmet Het
...-oorrl 'ran df'n h ....r Chl\mberlam w......'f1Q-

I rn df' h,PT Rprhnldt had !!M!E'1!djIat
hppr C'ham h"rlaln ,lICht.. het stra1fen
"n", ,·rdpT' pn Ironk.!rnf m Vf'Th.... "li
rPf>ht vnnr riA .IInde n

h"'T RPTholrlt' "en

dur
ja

~ eie ÏDIPeriaIe
eie NIIe8ea kolarw:::....::~IUIMI_~~

Wu __ P.OIg .....

JlI'l'til -- ...,. bePMI hebbea
.. ~Ilta, as de ...... SoJ.r.aioer, die. Iliet

iUnAealbel ~I sou mo.
ten 00IIl"..a1 CI$IIlPf',1llD.I En bona-
dien '11''' het - lIUIl.ngiIlg na baiteual met
onse bin_l.n....", .... l~ _ W
,.erhind_ 'II'MI'YaIl bet een;t. begiUW. ouer
partiJ IL De ~ Herboldt bad g-..gd dat
Ar A. Milner hem priftat bad gaesd dat
hij ten gn_te 'ftIIl bet SoIomota-l'OOJSW .....
Had de b.r Berholdt wel goed ... t,.. p
Maar m&.ll moest niet T~dat _ Ulplo-
maat ruet aan nlke v gebonden
ta Bo ...eDdi8ll -u Mr .A!fred Del" niet de
h.. r Cham.beriaia, die altijd kon wetgeren wat
Ill" AJfred had beloofd. l>oor YUt te staan
bij de ""JatelJ:inga politiek bad mell J"MdS
veel ge WOllDell, daar bet teg8llwoordige lIllDl.t-
tene waanchijnl,iJk _ bill &ou inbnngen ge-
bueerd op bet' ...oontel ,.aIl d. heer 8010-
m. Il D.. OH rik'l.lUlder pM'tiJ kOil dus nooit
nnuuer l.r.Je\t:n <Lul u.. __ 80hreUlW bad
voorg ... teld Bet DJet a&mleInen Y&D bet
voontel door de Afrikaander partIJ had echter
n~ dit llDder groot YVOrdeef, I1&D1elijk. dat
WIJ ala een pnrtT) IV'" MI' 8Il aeUrespekt II&-
hielden 1 nd« u''... ItJlaCht "an onse partij
gebroken III ,-I ""rdell, laten 'II'IJ dat lUet
met e.lgPIl Illino doen, 'll'"aDt daardoor sou
men .. lfmoord plegeIl, docb DIet in den ZIn
door den heer Herholdt bedoeld De beerelI
OoethUlZell en .$erholdt hadd8D SlIIIpl'Oken
van de deputatie elle lla&I' den heer 8chrelDeJ'
werd geeonden OIR bf'tu te Yerzoeken Illet t.e
bed&nken Dit w.. aoo, doob spreker bn
voor geen oogenblik aann ..men dat de bed.,..
Img WII8 dat het IIllIU8tene IIOUahriJkell T'Jl1I
de eersto begin.ae!1ln der partij nett JrUI&r om
op de ku."'81ll! te blIjven Een Y1lD Je argu_
menten die gebruikt werden teu g1lD8te van
bet aAllbltJYen Vil.)] het IlUIl.IStene '11''' dat
zachte behandeling kon lerkregen wordell Y60r
personen die &Jeh mochten misdragen Was
(!tt bet geval met de Douglas ge .... ngen.n
roor een Kaap&tadlChe Jurie en te Gr&hams-
.tod? SNln, de Afnkaander pvtl] lJI~t
~etrouw bltJven aan hare be,tin .. len, hare
leden moeten bljelltllnder staan op alle boofd
kweeta ••, en dan .mUen WIJ 't beIIt m .t.at
zl]n de belllngAn "ILJI ona land en ,.olk te be-
vorderen, en m"t eêr pn &elfr88pekt Uit den
strtJ(\ Itomen (ToeJwching)

De beer Herholdt antwoordd.. da.d'tlt~k op
de to'''praall: van ad,.oluat Malau HIJ ned
de ,prga.den~ Sloh nIet te laten ~Ieiden
door J, 11 vonjl;on .preker liJn (~prokf'l'1I)
""""t... ()Q!l;lnerk w.... om JE' Illtne lJlf'n'oh ..n
Uit d",n tronk te kriJgen en ~ tnt de ellend ..
te redden

Advokaat Malan merkte .LIl dat dit het
doel t'an allen w.. , doch het bereiken er ,.an
bud nlet8 te makeu lIlet het voont.1 van den
ho"r SchreIDer, daar de belhamel. die thaD»
In den tronk ZltteD onder da t voo1"1!tel ver-
der !l:E"'tn.ft zonden worden Eu om de
"Il en de te "('I'zachten wall IIOOdtg de dad&-
liJke h..rroepmg "'n de krljgf'll'et de bron en
OOTZ8&kVI\Jl een groot deel ""11 di. ellmde
D. heer Weeber IIIlJd. dat &dyokaat Malall

~lMln Ilntwoord had geg .....en op de YI"IUIg of
men een ,..,lrprhllld voor _ onzekerheid flon
il;ltan verruilen

DA heer E (.' Bo..mao meeude dllt dit
punt dlJJdehJk genoeg ""lUI opp;~bolder<l HIJ
7.l141'; Dlet waar de lIelrerhpld, wat\JTJln de heer
Weeoor .prak. InkWJllll Had de Afrikaander
partij dat voor.t ..1 aangl'nomen, dRn WIUI het
hoogst tWIJfelnchtlg of Ill) het ,.ou doorgekJ"&.
~en lt..bOOn, daar de heer rbamoorlam g8t:egd
had dat hl] geen ,.ool'ltel VlUl dien aard ,..n
de Arrikaand"r part" kon a&llneml'n

De heer Ji:ra..mu.o kou lUet denken dat de
I.·den van tie A frikaander partl) III dezen kn-
hck"n tijd met trouw hlJelka.ar wnden .taan
RI] kon niet veMItaan boe Iemand kon z~en
dat hl] hiJ d" pt\rtl] stond al~ hiJ op der.e
I..,.en.lnr('>!tle met d.. t~n pmt! ""men !l;JIlfl:
Het 'peet hem mrug dat ..r een vprd8êbng
wa.. g..komen SR de groot.. hepl"O<>vmg waar-
door wtJ g8!l;Jl&ll "IJn, behoorden WIJ ala ge-
lonterd goud UIt 't 1'1lur te zIJn gekomen
Hét ,. 811de phrht 'l"&n dA mmdC"rbeid bl] de
mfl&rdE'rbeld te staan, ..n hi] kon zeggen dat
hl] van hartê met de III6f>rderhAld IAlgen het
Solomon-voonUol -temde

De beor Herboldt -Boe w811 het met de
hrRndZlelrtewet?
D.. heer E.....mu. - Wilt de br"lUldzlekt ...

wet ook moge Zl)n, 1Ir heh nooit miJn
partiJ er om verlaten (Lwde toeJUIChing)

IX. beer E C Bosman zelde dat de verga-
denng gaArne Mn rlilinltlef antwoord "an elk
der leden op eie volg8llde VT&geDwtlde heb-
hen -

(&) Zollen de leden erUJ motie VlIJ] rantron-
".,n ID het Spngg-ml11ll>t..nê ondenteu-
nen tndlen zulk een motie door de
Afrtkaaader partl] werd lIlj<ebracht ~

n.. heer Weeber zelde dat de partij O:P dH
punt verdN>ld kon ZIJn, on dat ..'" ds 1ci8S8~
vol v"rtrouwen III h"'" ..telden rou hIJ die
vr~ hev"r yu"t beantwoorden HIJ zon
echter met do Afn"kaander partIJ &temmen

De h, er Oo.thwz ..n IC'ftde .ut al~ 't nl"""'"
m nL,tE'ne rPd"R flJd "oor rulk een mlJtle zou
hiJ ze Mtelhg onderotet,tnen HIJ meende dat
do vrnAg 'n beetje voorhllClg w... Ook hangt
het af vnn docr W1!'1 de motle Ingebracht
.. erd HIJ zon met de partij .temmeD, 1ft-
dIen het noodlj1; bevonden werd zulk een motl.
In t.. brengl'n

Do hoor Herhol~t uude dat zulke moti""
nooit voor het h~erhllJ" namon, en daar
nm achtte hIJ het onnoodig een ant ...oord op
~ ,,.,."" te geveil

(b) Vl"ll&jI; -...()f de IMell een motie JOtIden
nnderntl'unen dnt R&Il de R"puhhekl-n
hnn onUhanlehJkheid oDgMChondell zou
gelaten word\en?

AI drie &Dtwoor,.al'n be'rMtigtllld
(c) \'1"lI8jt --of ae leden voor d. vnj.tel-

ltDgll-pohttek !lOUden ~t«nmen en wer-
ken?

Dp hPf'T Wf\()",,~ zelde dat hIJ met kon
..."'lZ:eren eT voor t"'I' stemmen De partl] 11011
oo,",t lI:.. raa.dpl~d worden, en als daartoe
be8lotoo ..."rd. JOU hiJ er voor stemmen AI.
er 9<'nlge ka ft.< W!t.'I een a.mn88tie te varmJ-
I!;etn Eon hiJ er nn ~.rt.ê. voor steD!Men

De h"",r Oo.!thuidm Eelrl. dat hh pr ~t-êllig
VOOTWM dat dIe ~chnl~lj!den, hehAly" de
'anvo ..rdtJl"tlT,YMll!f'!Icholdpn lOnden word"n, en
hl] wa8 bPreid dit 'Ijoor heli te VT1IjI:8n Hl]
Z011 bTl d" A,fnl:aanller partij blqven

De h_ l'terhold~ ulde dat al" ruik een
mat", l>e1"1!tdoor h~t laiI;erhtlllO .. sa aangeno-
men pn Toor het hOO!l;erbul~ Invam PlOUhT) Ar
\'OOT ..temmen M.. r AI. een bill, henttC"u-
rle hpt Schrelner-\'oorwt,el YOOI" het blUS kwJI.DI,
zon hll 'A' onderot"Uben

De h_r Jl! (' RQaman .tflld.. dAarOp vnor
""n motie van da.nk: en Tertouwen ID de h h
W"",her en 0o,! huizen, ,.",rtronwende d...t zIj
hl1 d .. Afrika IIld"r partIj mnden -taan door
dik en dnn

Dit 'Voont ..1 wprd mpt algemeen .. stemmt>n
aan;::enomen

IX. heeT Ho.mnn r"""d.. dat. hl] m een moel-
hiKhe-rd wa' met betrekklJU( tot dP1l heer
H ..rholdt H Tl I!pvo.>lrle EOO otPrk over de
''''Ilk d"t hl) hever zou ZI..II dat Iemand an-
der; """ Toorstel d.....l

De voorzttt .'r HOl'1I: of I"muut! ""'Il 'oontpl
had

Er ..."" I!'f>n ... ", nIr; .hl-t.and P1I dl' h .... r
R.pr)lOldt .t..ld .. voor een JJlDhe 'l"&ndank &aD
d.;ft' 'Voonattn

De hper Hosman kon d!!ln heer Herholdt
g ... ·nszlD. op denzelfdl'll VClêt plaatsen mei de
twee nnd. re 100_ Hl] zon DlP! tot bet
nlt ..~te gun, doch ,.oorstellen eeD motie
van dank voor 1.Jjne ~enwoordll!;beld en l'OOr
1.IJn" dTelHten In hpt 't'l'Irieden in r.oo'rerTf' ...
de ~oed} euhnj! zi]Der IciHJeJ"lll wep:droejren"
rloeh cl" vergsd<'n"ll Tt'OI"OOrdeelt ZIIDe hou-
rllfljl In (I" m.Jmrlenl!f\le cM. PIl vertrouwt
dAt hl] In 't vervolll lI8l _enwerk&.ll met de
Hnknand ...r partll
nl' b__ K'ooo. Pienaar ..-reno/erde
De heer M W....oer stelde yoor pen motie

"all v ..rtrou"'81l ID den hMT Hetholdt
ne h"""r No,"tz IMlOODdeerde
Het voorstel-BooanAll. werd met bl]na. a1j1!&-

mt'PnA ~têmJlleIl aaDgillDOmell, sJeehts negeD
voor oot amMldpmf'nt.

D" bllt'T Herholdt rJelde dat hl) naar het
parlement IIOU pan. en de zae.k ~ JI01I

nvpn Pl!<'n HIJ zou ZlJn 'bco.st doen om t.
'rMt'lIh"Td aan ~IJn.. 'llflt•• '" te I!: en en "-IUI

mpn nntpvrerlpn mpt hem pn d ld", ml'll
ht'm dit med.. dan lIOtl hl} VOOT SIjn ~I
bedanken ,

AdYokut MAlan W'li'rd bMRokt .00(" ~J'l1I.

ov"rItomst en de inlie~ting die biJ btt-d g(!fr8-
f'en

Met (!I(.U bedankje -.n den yoorllittfto ~
Dlell ~

D. ~ dllutde Tall dea aYCmd OlD
,.".. 11111" tot ca laaIf t'll'Mll •

ra pporteur I

j

&,~~
..aD d..t. tlt..U~"'l!OIllC'''1Il ........ 4. ' ...... cII'.Tlift-'.J. 17;.-;ra: -- ie ,-~,"*.IIII.
beIlQ ..... ...na.
_vd Ipp kellllUteYin,
pDeQ,.r geell
_oo~w ... ,op
IUd «lP n.u..dag 10

T~woordtg
J. Bot!lJIan P.W
J. "_bc-r, H. P
.D J. "tY. H Fick

De (lQtvleo 'fall de
den o_p26 J"ui 1~1 en de
gebOÓ44lJ1~"n Men
"D eq a....

De i,,", .J" U. BllIl'IIaIl'diiY'''''''1II
gadtri, .. yeraoek:ende ~lre1t~
... n ".nndah Yoor .Dn lIifI:enfOilJl
illltruit te álogen maken
llrQ·tu!he. OlD.nn _toep.

D•. tllad betaiovl dit
der d. ~w()JIe "O()r..raalrde,n.
de lI~k.llflltg IOU ""'lla~UlIL
Het ..4rder .erlOtllt: "all
to"'el..... ... worden 'u
konnen Jllnen werd to.~gt.tll&"
dell, ntnallJilk lCedur..nd ..
en d'" ~11 yerantwoordelilk
blupt ra'lln van d<&un PllP

De b~r Burnard DRfIl llelro..aed
w.. rde~ ;door d. n r ... d
tot &DD,!lI'LIldab en PUP

De bier R. McKendnck .elrMtJellli
denn@', l;;~noekendll den
maken il'! de .. lakte o,.er
atra.t l,*..no,er de IIlenwe
etgendOAl en dat Tall den

De rud gaf .heIII tO!n
II: hlln<!ell Vali de •• IT .. "u.••
len Flak .n HauptBelsob,
met 1D&j;QI om t.e h&lldtllen,
be.oudl!li wurdt

De liIIuulolpale
DavICU'; "u"'('b'"n ter V"lrtI'la"~1
8181( \ "" .I., <erkUoplhg
Uit b. t . mun'clpal~ -chut
balan" nR .t;99 2. 6d al. '10''''''"''0'
.~rkooPID, tJa aftrek van

D" rhd buk.ot at
O"vid •• bltlrV'lOr"," be
lom van.£9) 2, 6d moet
krediet nn pubheke we riten
htden lll~ du v"rkooplIlg In
tetlk.nel}.
O~le&lIn rapport van dell ge'IO:.a,ll.llo.

I, '1- dell bl!:r J Wortl"y, bvt
en aangenomelI "erd

G~l".ell rapi>OTt Uil den O[JI~"'D."r
s.,.lohlll dat eie .... "etarl. ,le

bter J a. Geyer nog ~"n.
i1..derluk81l tot..land .an
• Ijjcndom ju Mlllktatr.oal, "Il

w~keD h.lQlleu ~ dagen Van
~em.ldll eloot IQ een
u'para t lit !.co I rengen tv md,
voor '!Jlle rl'ke 1nl! IatelI duen
GerapPQl'\oIlrd \lat de .a

rle' Race SlaDd' In een leer 1"'''1 ..... 11.'..0
IB, werd I_lot." d.t helde
pil bil ke 'i"~' kOl! oom Il '118'

IL "I" k'e"rtm, en ue .oodiKe
"lilde vcr~.re klacbten te ve:rmliditn.

H".lote'ct den opzlcbtor te
etn bydrull~ t.e pl&ataen op den
'eld en Unohoek S'rateD

\)( rzrt tor vn r

de watrrcuQlul~le

B", lot"ll dell beer
I... tste 01,..1 te verloeken d
aaul.ggen ua de houldPUp
Iward. ra, WOIJ IlIobtl!( In d" h
beer C .tlbor·y" In Piel I
al8 agent ie .aoguteld
dat Indl"Q bil md dadel I k gbb"''''~g",.n
.erwek ,~tI ri~n l"tl11, het werk
kenen .. I 'forden J;" l!Lan

OP vol)(Clnd~ brluvClIl werden
E.n brIef 'an ar Turner ID aO""[)()lr'O

, ,mlllunicalle un dUll rud,
dIn)! v.n el()p en ander aClblA!~rnlallttil
de publte~e watérvoren
d. nde dat znlb met \ "'h
...orden, ollder de volgfHIde
w .. !en -

lB) Oat de aB.ide,d" .100
gemukt woden

(b) O.n de 8100""n g~re~eld
lpoeld worden
(e) i)a~ d.. 8loot~1I wh nIet

riVier of ~t.o m of op grond
gang tot IIr.okw.ter kunnl>n
Illla een bron VRn onlleZOIlObelG
kel De raad beelU()t
!.ten, urn 14*er te worden over'IJo,llelll

Een clrcqlllre bnef v"n den
setrelarJS in ake d~ Tlllu..tle nu
riolDm..n blupen de wanlclpahlelL.
Terder 11 g~IIQh~ le worden
Inhchtmgell te .oncb If"n

Een brief ya n d..,n beAr R
h"p'e van den b~eftln J C Jilt a
l~, ua laet yerwl,der,. v~n
\00" bUDDe WOU Ing 1'1 J\ArJr'rr
I{~h"rluk bl.Jlct te liJU 'v~r u~
'al 'an ten t(erke!l wlnJ
I' " lld .. n Vill de .. erkt'lIde
rUft ma,ht om te hand"I,,"
..Jo .. ,•• erwud.reu "aD gelkl,CdeD

Brrevt:n V.II Jc h~tre I IL \1
Geo Fil dla) en Co •• aIlIJl~d,"dc
te koop ah ovk C!tl' ruw pl,n ta
v( rt.ru~b8ar bli de be"r,," "·Inol.,
du _om I"all iJl. 9.. He.loten bet
t cU ruUpr v!>ur UtlCte~en """,,,dig'! Uit
a8l1ljeZleu dl! .,rkIUIU!( 'an nk .... e
op handeu 1&

G~le,.m "11 ... rzo~k •• hrlft
door de lUIoren C I' !lhrall, W
.t~ln J l:l .!\ebt.bI)p!I J H
koyak"s, W 8 VII],," C J C
C hal man dd ue IR"d p, n straatl
t('n plaalf'8n .. tt du bo, ,tlodl! q

tOllllch, n Rylllfdd •n ' dl wgd
HUlhlell dit veno'k loe t.

opllcbter gel~t '" de .,)I!I lil
lomp te plallt.eu u!, e..u pll\l<tl te
~cweZtn door de .. trkend, co
e~" lamp te p)f.,t.en LU Jtn l'l~an"
end eD ~ell "p d~u b 'ek '.Jj PI~II
etrateD

1."11 Lr" f vali .lt: Cur~. wo
z" k I de d. r, r!\ad b.... r IlJut ..eD

I l~qIl16tlt. te \0 'TL""
d beIIl" ... " ID .n I"",,,,d lur,

dat u" l..ad op be t VU~~L bliK, jj'''U
he, ft over ru WIelen

Eelt bnel vali dell b.er J Uu
k~DJ" toeg ..IRtllD te worden,
v 1\1 "ID b lDdr!lOOIlJ}:b"ld ..au de
de publlcke stnten te kunnen &.an

Bf810t, n helllJ tO!meldtln dat de
'IJn ~tlraoek )tan \ oldoen, daar
IIp g"pa_rd Jl. teglllJ bet _u""- __v''f!'
k..reu van k3nntag~vlUgen vali
boomen lan,l(8 de .traten In ..fU·baadillD.at
Itweetle werd q.loten den on.lie:bt.er
den hter DngUld te ..ertoeken
TIlIgen nn d. boolDen te doel) "'!1rwiid,fIto.

Voorgelegd .,n liJat "an OOom"n,
bIJ de gou,..rnlUellt.ell.lantaue te
sloten de .. llIst Ollder .. wnntCI
beJVaren. om la~r te WbroeD on,tler'a()('Il~

T en brief "" de heerelI Dil Waal ei
G. Iel"nde all. JOOrtea ~.n ~ereed8chap
tegen bIlIlIke proaen Bt, ..I"ten dezen
de andere p.pleren te be .. ar~n

Een yerzoelr "an de .rt rg"R Co
.Mlllende de AlnnlOlpa!e k"nnfl .... ,... nlltl
~erkTezlDg "an raadeledeu ~oor ml,~ICI~1lU1
t..lt In de .rt rqu~ te plaatseD

Jl..'IIloten du ,er~oek &Iln t-e """"""",u.
Voorgelegd .,.", r"pport VBn

2"" aan yel"!'cl,JlIIende perlJ(lt'~n
\: oorjlellteld door IaaU8Jad P D

....condeerd duur raadaltd J We!,.,r.
duor den- ra.d "'JlienOm,'n dat de ." ..r........
Lt lt 0 P M.<Jt4-rt, LI..tmode BaI'II"E!8t4II"1
een tUMCbt!n ,.lllatie 1'&n al lI'.oolnwde
eigeooommen biJiIJ"n dewtw'~'~'A"'_ •• t.l!ilntllLl'~,ll.

De volgende "1tI'DTPI e'l .. ~rden
en gep_erd Á C Hokk,,", &:
Phlhp. £ I 171; (Jnl Land. £2 28
Naudtl 1& V.n Schoor tO
RIVIer cement ..., rkA, t:32 13e Gd, M
158 JU Juta & Co. £1 41 3d. Ca~
7a South.rt fr.CtUI SewI, £2 I.? Gd

Voorgetlteld <loor r.,rl.ltd II P 1SIJIPIlIDe.nl
II"tseoonrleerJ dOPr raad.lld J W
d" laan word. 1I!!Blolen als eell
,.erkeer, unge'''11 bet nu lC"mluu,eIIlK
de bewonen aid,,, O~I I' pn Illt te

Voorgeateld Id. e..u IlDlrnJelDeot
lid Clnver, gtseeQO.I>deto,d dOJr
lD&lI d.t de mn!Jielpailtelt aal
den ~nwoo~n weg o"er t. Delll.'n.;pao.1IC
V&llJonanhoeill'anp he~ e'll.nd m
heer P de Waal, P .lOOD, naar d. lau,
en d. andere eittlllarell .&11 gronden
&egden _eg. den.eg in aoede ordv
1I04KWd~t.ea aad bcide 1wt1&eR~1!m

nf tl.f n fun
lt:> h~'r hu I

1\
Z JJ 1

II h'.r hc FO"rJ!' ",l~p w"l .. n of dr'l
, , rZltter l(\(l- z.,ehtm()A';l)"h",,1 hor)" ..lrip dat

rn t \f (lil, mo c;;t In~hk.kf>n?
f)f "0 rzltt..,r zPHle hJt dJt (!'pflo,..r.m" zIJn

I~ 10,1"1,, ,,' ,jn~h hIJ wIlde -Ierhl' An.n-po-
rn' tb,",,"'; _ Ih"ld I
n I pr rIT' IVlpr ,rop.! of ,1" hper

H"r nl it 1... f ,"",hlll<h>:<I.n In d,. i:l"f'l1'<dl'trJk-
I. n I ... rho"wriR d, r"h"ll, n nlett~Pll.tru.n I
1 If' pr )klamatl" litn Innf'xatlf' door cif'!
H' pllhhk Ill' II'

D .. h,,,,,, Hf'rhol it ' ...Irl" dat het
"l-L' ... 11 an t" (\(lrd n n hmn op cle"", VT1lAl?; tf'

T\\- af ht"n Ze mOf¥.t nn~ door T~('ht,fi:gnlp9r
I t ~ mn \kt" r lpn

]) h, Ar P F Pipnaar >70'" of het de
r I! '"~ "oor OQ...Zlll 'WPt'lP\I1H! nm na.ar dpw.

- r (harnt ~rlRln )m hev"!po t IIn""

n· h.'>'r Herhnlrl' rrkpnoe rI,t rilt nipt g~
bT'Dlk"b ik ,..as. maar onder de om.tandigh ....
i, Jl <nH'U I I II rilt het "n nNI pLan W~,
, r·t h"t l!( ,n"lpn ,,,n OP lOlp"nale r"Q;eenng
\ r I amn "tl k'Al tIr tf' ,r:l_f'on dils.r rif'

k Tl ITnn.--.Gtll '4nn !lI vpn

(''4 ':1n Cltpmre<"ht
k IIH M.lan r-"lrlA d_t h" rlpn b....r

olrl! ,nrl ..J"<. had vpr~t""n rl()('h "anne-.
, <ht h"t "n" "R" ....nt wa- .Jlln hltt
I ln dn vnoTll""t ...i<IA b.-h,,,.ri,,llDll: cl""
''"' • n cl" It-on" h."'Chnldii[denf

<!"m<if' .",n" hij dat hpI ~"volg v-nn dit
nor I 'an d ...n h""T C'hamhf'rl!un w.... 1""1"'
h, ,,1 '" hpt k"blllt't dn .. mlnl-tp", lVII-

1\.1 ~dn ,\!pn on cl" amnR.tl" of vrI J.tplh~
t ,,,k 1,'rw'11 dA nnp andeT"n IlArPAd warpn
~ncl"r >oor,I,,1 t .. d""n WAArom haArl..n
h""rpn ~hr ..mpr !':nlnmon pn H"rholdt

hun pohttplr pnl' I1:Pilpvpn voordat
,"t('p, oarlen of dl' h ....r rb.m ber.

I"t ~"""Ihg Wa_ ZIJn vo01"'lt,,1 tn .... ran.
, TT" 1PTrlp h"t nIPt d""h m"n 'I)Q
klJnnpn VTIlllPn of ?'IJ dl" nmnAAhA

" -Ipf'ht- oadpl"<!pl1nri"n mpt Jw..t d""'l
o"' ....nn.."'n ,"rlmk bIT ri" HnkflandPT p"tl] t4'

Dp h""T R prhnlrlt hat! llf'Zt>i1ddat
nl()t l' In ~n lmPf'nnl~n mlnlCl:u-r kon

1"'l'ltr",'I,t,n dat h., "lfn OplDl" r.ou vAra"d ....
n o"arom Wrut hij tegen het allndTlt1j!"u
n n"l],ehpld,"~ pn t""h Terw-lLtlbtte d..
H"rho1dt dat hpt t .... "" .. vooMOtel. dat

'nn 't ont woord vnn dpn hr C'hamb.>r-
vpr'''!lJlcl.. 1011 worden IIAnll;pnompn Kon

C'hnm h...rl~1II '11" npln"'" In h..t tw ......
""pagen ""arom dan met ID h'!t

,..~~ ,ht t,..pede voo ....t,,1 P Naar
h Id Wa' clat vn<m<t,,1 p,gen!lTk

VRn d",n lt_r ~lolllon Tpn ...."'t",
"anvnprd ..rq '"n d"n op.tand wndA"
word ..n Op dit punt w.... er !t....11

11 '"lUl Oplllll' n" heer W ....oor 1UUI
I dat In C'nruuln dl' 1"ld..J"<. gp.traft wp,._
,ht weTlI nok hlPr voor(!""t .. ld F.r r,ou
W"",..."hllnhjk .... ""'hil van Oplmf' ont-

omtT't'\nt de VTa~ 'W}IflI waren nanvoetL
Zpkrr mpt ]lll.1 de nikpn, of
op pohtJ"k J}:pbwrl. of de prommente

tt')!f"n..tand ..", v~n zOOj(enaamde
'IPVI' ka.ndld~t"n Tpn tweed... dat
knnnpn be.n~en ria.t 7.11 il:~'nrt'EOerd
VTI) 7.Oud"n komf'n Dit m~ mooi
dO<'h m d.. prakhjk bet ....kende h..t
III W'lIlt wnAr 7.oud..n de j1:t'tulj1;ea

n mOf"t.. n knmpn
d~ R ..nllhhpkpn hop ,"..Ien rol"'"

dood ZlllJ ~ F.en komrnandeM" bn"'I"
MI .tPI1Itl~ I!oon I!pnOf'jV:lI.8m I1:..tUll1:""'

daar rn' n ZAl moPten h"11'11"..n .Int
valQrh L' pn dat de dW1l.ng nl ..t~

wo < ,kn b...dJ"t>I~l\I[ VAn het IA,.en
cploofd .. IIlp! dat m....r dan "én mt
.!"fl'110~;tnu::.n dWIlnc: zon knnnpn h{'-

"l'!!plat ..." te wordPn ,r..n knn
't rllO",t,,1 riuo bUlt ..n r"kl'DlD~

nrltm \n /t"lnp rt tt df nr'
d0,rN>rl ~,rl j"CPIT

Krl nl' Hl' 1 l
nnt! P<"JTrllIlK ''lil lt n he-pr TT r

tn.. In f'om04 }......tl '1)11 ntnl tpn hf t

'l ,.,~ h." Horhnl<lt l"d I"""~I
jp lmp. nt\lp fj!il.']Pf'nO,2

- n 1-0 f..pr R.rh~ldt "'~'~n of
d~t d~ KnlonlP

d'f'Tdp d ,t _1 <l" nvenl!p h..<C'lmlrl,cden
r""ht TOOr nlf Jaar wud_ verll_n
Hnl<nonder partij ootreft ,,"n< v'lf
mo 1!0Pd als hpn of tWlntlt:r; 'II'1lnt
vnf Jaren 7.0U "",n Rl.tzl'mN'n.. eI.k-

pn ell kr~ de tel!enpartlJ de
dan zoo "1' mM r<>dlotnhuti~ of
hpt \'001' d.. AfnlrAllnd ..r J)ftl"tll

maken "'Mer de m.... rder'heid te
"MMr p:est.eld de part I] had ~

dit ...~el .... te nellie, JI01I ae
't aa1l!1lI101D.n heb_, Dit

prot

{" j t r ,

hf\" 'h~ It

('''n tltlI' "1
f r 1- ~""h li IJl-

• r" 1;" -+in...pn ~hd'wn -w,t Dp hp..,r Herholdt .",d .. dat h" nl ....nd~ dat
',h'LhC ,(lrn~e ...ar"l1 bt>lhAmeLo ,d .. Imp<>riaJe rf'lll'f'rTnc; mo"," betalen, dooh
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I.-Jl&A.UJ'OR1' WJirI'.
Bern.hardt lrIabel.
9oban. F&IlDy Birdie
De V iillen, !liora.h.
Elliott, Edmee
Goodrick, Violet.
GraaJf, HettM.
Ki.rue1, coaatu..
Le Ca.m:P, JOMp8iu
LUOll8, !lic..
Pywell, w iI.IianL
St.a.DdeuJ Dor..
\ en.t ... , A1lna

n--ClU.DOCL
Du PI_, Á.Imie ~
Du PI.,._, A1lna JaooO.,
O'Coaaor, Mary Dac~.
Petut, ilot'ellOll Editil.
1born. MabeJ EllubeWa ....,.,
\ au ~6D, Cecilia.
\ enter, AnlU8 Dorothe&.

lil -i..UIT LONDONDaiJ..... An.ni.
(outUi, Mary BIOaeam
lr9..by, Gnoe.
jo uHer, Alii<
}oulIer, Dauiy GeorpA&.
}o'uller, Gladya
Ga) larcl, Allee Cryat&L
H..cker, J~e
Kearney, K..thl_
Maloney, ~atha.
l1artrn, B.atnce
liunn, EllA Dorot.by
P~l ..non, Mary
P ....ne. 'Ther_ Dae
Perl...int., L11e.u Athllntoae.
l'efT}, Flor.... ce
SnlJtb, Amy
\~a!by, May

1\ -0 R.A.H..Ul'II TOWN
.A bi>ott, ~J.aud
BOl' er, Eu ...l 8&rah
JJruuk., M..".,.
Uwwl..a, L 110&
(lo'le, £Iu'"
Luru"r, .Ei U ~rt LOOn'"
UKk"raon, Il-.
Ulrck" i!Jjnda
~Lleu berg, !to....
.I' let"bd, Alia.. \{
Hudges, Wa,.
lioolt., H"ttle ln-....l.01ltOIl
Jul.l ... , A.4eI .. lA'I::... ..
Luyt, \\ lnifl'ed
~l."Ll,,>, Oilben t·ord.
.\fel ville, Ivo Eed.
Metc.a.lf, Mary
.\l!lea, MaJ' .
MeC ..h., lda.
l'aclan&1l JOtiua rr.d~It&.
Parker, Willnd
I'ocock, ltLwietiae
(,IWil ton, J>1estina Fra.AOea
}{tnger, E1Ian !tI.arPret Hoaiea
.sou th, Conatance Jw.i.e
South, Eh&a l4aty
Stewaet, Loma EIoue
\ -, G..rtrude Letit...
\\ UlOY. Edit.b
\\ <>Od, Mande,

V-LWWB.
W"b.ita&er~. !'lIelI

\ I -A.1!1óQ WIl..LUltI'8 TOWN.
Arnholz, Fnada
CuIllJll1ag, &rbars
Fe&t.hllnton., A.imee
Maeatrelli, Lydia
Sewman, Maod
Ranger, Vera
Su.va.ge, Geetrud.
8chna11er, Peregrma

\'ll-KLlPD.IUFT
RauOOnheimer, IUi_ 8......
BanbenheiJJler, Margaret JobMuaa.vm -MIDDELBUJW
Ca.rdno, Maude Mary.
\\ lJlI.IIter, F.loreboe

IX -M088EL BJ.T
Andenon, Millioent Ha1
Meyer, FI"aI1Ce8,

X -OUDTSHOORN.
A braha.ms, lIiJJ.nie
OUrtI8, Oli1l8 Maode
.oe Jong, Uoru.eIia
Heltritz .. Anw.
MIlY't, Elitllbeth Jolwuaa Bdith
Le,"n, A ugu.sta
~Jl!.neb.....t<ky, JlUlCI VioWot
Nl!ncb, AnnIe
Reed..,..., M.na
Bauders, Annie G.rtl'1ltk.
,'~n rler Spuy, Aup.ta.
Wa.rrea, Hilda

XI-PAARL
( urle..,. (,"brat.tana ElnwbM&.
De 'illIers, J ohan..na FAt.baw
Doman, Doroth_ JohaaJJa
Du TOit, Heunet~ L1Zette
Lou .. , J uL"ttto Ántoinett.
Reo., Anna Joban_
\'an d..r Spuy, A1lna 8ibeUa Ba .....
Zwdm...... M.na COrneI.i&

ID -PRINCE ALBDT.
lUMe, Leonorre ~~.

nu -ROUXVILLl!: (O.R 0
DruOl', Euruce

XIV ,-STELLENB08<E.
B.ttboudt, Mar"ar.t ~OL
Retthoudt, Dma Cecil.
Rosm.lI, .\Iar!l:aret
Flnnk M.na.n
JJa\')d •• , WlDnl.
De Kock, M.na :a,.ral ...
Dry.r Johanna MOther..
(,,,rdeD.,r, M.thild.
MarftJ.l!. C.tb.nn. ~
MaTAl&, M8.l1II Wilhalmm.
'.Itcbllu Beien
"rfvbur~h, Sopl
Sc}lolt~l Mapl 1 EJ.i.abetla
TlIJt. 31&nOtJ '" 'L red
1)8 BenJamJo ( Jrneha
'11.11 Blomm tem, Alida Jo-"
Va.n B1omm te:in Johanna v d 0raaW
WaTd, YJarenoe Mabel Grut
\\ Inter, Enca
WlIdn, Hendrib Joliaa_

XV -SWELLENDAJl
8m.tth, Bu.an <AtheTlla
Tulor, Bu .. 1IJJ&h 8 r
W~, JohallJla

XVI -WELLINGTON
Jack_, J_e M.uy
MeK ..". Kathenn. J_
,"i1JoeD ?rIlmmle

XVII -WYNBERG
Adams, habel
Bounse, Eda
Browne, May
eo"linjz;, Editb.
Donnan B_e G"_r
Fldd"", Lily Marie
Harvev Winlf!'ed ~U'1Am
HU'SCh, Florenoe
IAn&O!, B..tty
lMaca, Lil,..
McCrindl", Mame Manoa
MOTkeI, Su ....n M"ria
MlJlIt'r, c.cil1&
lije1ll"l!l&rd , Hennetta
Ppnn,. Comtaooe )!lannalin.
R<l,,<,-Inn , Doroth,.
V .Ientln ~. Mildred
'-an Putten, Cou ... L.muque
,. oslrnle, Alida

tilliepilMl~ etelde veoJ", feHeon
de hailOl.agea.kt., ID
mn.nl81pahtelt. In

.wden t_ee petitIe.
biaD8A de maDlClpatikll,
eie 1Dl'OenIIf Tan de bal

tO! hebben, .erd UDa
IIlem nad ll.taluMn delll It.eat.e <)T"r
te 1&&en OOD&ld<llrawa"all den nlenwen Ir_d.
\'oorpndi door rudalJd P D CJurer ell lP

II8OOn_rd aoor raadaii4 Á 8 .l:iaupl~lacbl en
UWWllllD uoor 4"" rMd .. ",enum.n, bOl ....lallil"Il d8A .eeua.lth:rk, dttn beer U .I" ltloatert tot
~I .. pee m.OlW LO! .,rlluol"'O,IlcU "'"V:'U¥ ". n ..
IIUOI1'U 1 .\.1I,W6~U. I:lW ",ule"I"O ~d w"rk
Ylln de mu ...l~"I,paIl""H¥rw""I!J1I:8 v e, lu<erd ..rd lil
1I..... 0rdell In GAlD laat.ten lUr1

~oo'llelllMJ4 l1uur l'II1I4lIlla .I" U (Jlu ',r, iU~
ClOUUctlO \]our na.1ah.t ti I' ~hephtlrd, eD lIua
nl"w l.lvor d... raad lI.u'¥cnome8, o"u b•• , J F
l.A '" re"Ct> ""1;1 too ..... ileu al8 .~"lDO,,""ID~r DIJ du
ll&Ual&&ud.. '*II"lI."'&1.I>1I "'"" n.aualcáell vuur de
WU... "lp .... loel\ loll ... urdeu lI"bvudeD up 1 ÁUIIIlA
t ..a UN\)

EEl IIt£f UI lO GUn SCdIfIIU."

0118.

stroomde de ft &Oog een ven
Y&D een g-.ag. \ lI.I1 de
.r.aa.k w.. dat d. geacbretluwd
lil<t de meer 1I01datton lIl~t
zea:ul.ea om het vpUt ul orde ul te houden,
.. rw.t er kw ~en een groote op.tand
plaat.s YlDden 1 :u. waarheid wu het gedrag
der mewgte meer die V&Il mellliCh ..n. die b"t
HIIilig Avondmaal gebnt.aen, daa yw wen-
lIChen die 86D ~t.e polit.ieke ""rp<.!..rmg
blJ ...onen "
In een ,.erdere ......, .. ul den l.riel komt

bet ,.olgende ,.oor.
Mur de pnna ,.all aIIeo wu de goede,

OU<UI HIJ 11 ll8D ' Dopper," eeu
der rechte oude aoOrt. BoweD, ID&llr ul bew
ZIet giJ bet edelate beeld n,n den ouden Hoer,
een • gentleman" ID den zwventea ZJJl, vol-
maakt oprecht e~ waarheidlievend, gebee.!
Ol1bewWlt "'Jller CNgeJle grootheid, een
vondig en kru.cbtt.g. HIJ en &IJne TroUW
JlJJll ware Toorbeeld8n "ac wat ei., bt.1Dl1U.lera-
Waard.i.ge Doeren ZIJn IJ

MaLMESBURY.
ltiLMl!l8BURY ,EXltCmURSKAMP.:R
[!Ii' VOOGDU E.;'Ii BRÁlIID ABSlRA...'illE

MAATSCHAPP;U I
D. J~lt:eoh. ~em"D. YcorgadenDil U.U I

boT.ng.meld.n ma.itachaPPIJ rond pl.aeu te I
l4alm.bury op W~ den 18 d.n deu:r, I
onder ,.OOlEIttenohap nn den heer G W 1>
Ruat, ala WUlIleer b.t yolgend.. rapport lW.11

u.ndeelhou<l.n werd "oorgelegd _
Rapport n.n den VOOlZltt..r ell directeur.n :

1'R.D de Maimll8bu:ry .lt8Cutel1ra1t&m~ en I
VoogdiJ __ Brand AlIaurantl8 lD&&t.schM PPIJ t.-
wordea voo~el8l{d &&11 u.ndeelhoud.,n up
hUDIle 36ete ]aar1ij~ &lgemeeae .~rgade-
nJlg gehouden aAn het kantoor Yan d .. Ulaal
IDhaPPIJ op den lSden Jnli, 11100

Directeuren bebben het gllDOOg8D tAl kun
nen m.elden dat <UI wtelag dar weTkUl4m
beden ,.oor bet laatate Jaar, _ bevr~"Dd
la, aoo ala bbjken al wt het rapport en .taal
Y&D J'tIkenmg die nu &&11 d. aandeel.bouden
ui wohiea yoorgeleji(d. •

De be.lana op credit van WlUt .a verh... 1.1

£4,"82 1& 7d. na attreII 'rus .u. wtga",.n
Ul~ten, _. ~

De ~ ateIlen 'rOOI' om fil,. voljrt
O1'er dit bedrag te ~en
1 Toelaag &&11 directenrea,

aedit.euren en bouas- aan
&JII.bteWll'eD maande een be-
d1!ag .. an ~ {J 0

~ Een diVldend te verklaren
V1UI 12 percent op het opb.-
taald kapItaal 986 8 0
8 op bet reeerve foutla te

plaat.sen 2,500 0 0
I op het gebouwen rek8DJ.Dg
~"'eJJ 195 11 9
li LaUQde een bala.n. op

rekemng van '"Mt en ,.erli""
YOOr het YOIgende JMf, YaIl. IWÓ Iii 10

£4,982 III 7
ldet -. b~ bl] het l"Il8IlTre foud.

,... ~,600 t:aI on. r..,..,.e fond.. £18,500 z.IJII
op voom.! ...... de 'roormtt6 werd het

rapPort met e1gemeeJJ. StemJU.i.ng ~~
men
Nadat de altredllllde aaditeunon berkozen

'll'8J'dClll stelda de ~r Jaos J Loaw, ... ""
daDkbetuiging m ua de directeuren eli &mb-
teDat81l voor hnDJIe diensten gedurende het
afgeloopeoe JUl' het welk eenpang aangeno-
lJIea werd, en na d~ 'rOOl'Zltter voor ZIJDe
dieiI.ten bedankt te bebbeD ga.ng men UIt

....H -The r.uJt.t of ta. __ ~ ~
will be pu bliahed next week

I -CAPE TOWN
Madd1llOll, Beatnce Georgina
Lem."., WinifNld ~y
Kny. BIADcbe
H!nChbel"J1;, &rtha

n -qt!EEN'S TO~
T>"!ane, Lilian Malld

m -S'I"ELLE1'HI08CH
Berthoudt, llma ~
MOrstAtt, Gertnad Bed1t'1g
V.n Deomter, Cune Eluahet.b

IV -tl'ITENlUGl
~tolley ~mJe ~.
P&aDell, OD ...e -'licia

lV mOMlON,
a.;m.,.

..'uly 19, 19Oó.

1 '



du de om 13 mi li 0 Y

M URRA YSBU'RG.
(" .... er ~, ~'P(H '.)

I

pr"'l uot r ..pport.e.rd. uut,IIo
troonrade.

Op "'lOra
lou n besc wd. ,.

COMITI<.: VAN PRlVILEGIE~
lJ" ed. hee r F ..ure t~IJd voor & "lIP re

d ..u 1110(1.. d tt "on comit~ ... n P' i"ile~ie~ wo
ng ... teld, a.I. uit &1 d ledea' n den

raaJ.
Dit ".rd aangeo) -u.

CO:\{[Tfl.: VA.Y rlS' .lNOIES'.

MIDDELB RG.

f'" 30 0
10 0

J
l! 0

I)

5 0
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25 7
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&1 0
0, ver dl.
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