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DEEL No. 72.-1J,887~1

. J8!C_ilL ..~
Pnblieke Yerkooping f .' .

Publieke YerkooplDg I f
VAS

PUBLI~E'KE 'VERKOOPING WELLINGTON.
:R «> .. :0, Publieke !erkooping

1111_,',ill" nllrr
'8 ;NAKIDD.08 TB 10 URE,

"ULJj~ de-· 'bndergeteekend!'D
/j. ptlbliék ver'" al het H1D8-
reatFi,hlen: Boedi valI wijlen Mij.DE ondergeteekende zal verkoopen per publieke veiling voor rekening ;M~TutaB, bes_de uit 1 P~, 1

van den heer D. B. HAUPTFLEI80H op den bo"engenoemden Si.boe.rd, 17 8~en, 1 HOl.klok,
datum en op de plek: ' . " els. 2 Fraaie .KlePder Kasten.

HET' . , 2 aachtafeJ., 2 tleedtafe~ IJ..
rou' Ledebuten n Katels, Stret-

l8:lP~ ~C». II, :FIIc.k .r:.;. oher, Spi~B; <. bilferiJon. Glu
, - ~ eD. .l--2eW'el'k,·K.~ge-,-.l _,.YA::' Z r JL ax WALKER" .A.¥U ~ ..~ """' uay

I; J DE()~ P. VAN ZIJL. Het Huis is nieuw gebouwd, hestaande uit zes vertrekken 'Y8D goede etc. etc. ,i \
.Afslager. grootte. Groote' Tuin beV8tten~ verscheidene soorten Vru~ht-boomen. , ,ALLIa ~.xDp RESlB.n ....,

ïendu.KiiDtoor, Verder lilies wat ten verkoop mag worden aangeboden.' VerJroopiDg bijlde gebouwei(n.a.
,-MOD~i!II, CRAS ADAMS Afsla. denllMr,8cb .... lIain 8traaa

I ~I ~[aart, 1 ~IIII). ., . g,r~ M. Ii. Smith ~ C~. .
:' .AflJlo4,eTf·

J. S.' .Mara" fao, .Af.ZagerIJ

J r. Losse 1,llEOfl!aEN:
\11 Bokocicn. ;W Lammers, 40

jonge Bokken,;j I'aarden, lOpen
kar, 1 paar Tuigen, 1 Lot Tuigen,
1Wa~en. 1 Dommekracht, 1 Break,
1Lot'TImmermans gereedschap, 1
L0t Graven en Pik ken, 1 Slijpsteen,
7 Kuipbalies, 2 Zeeppotten, ~
Groote zaaz. ~ Brandewjinsketel-,
~ Le~gers, 1 'I'rapbalie, 1 Trechter,
I PIOt,~, i Kruiwagen,

Ol'

DONDERDAG, 29 MAART, aanst.,
TE 10 UUR V.M.

HrISR.\.\ll ;-

Tafels, Stoelen, Ledikanten
Katel;., Bedden, Spiegels, Kleeder-
klOten, enz. enz.

OP

\\'Illlll'llrl!r .len :Wsteu )Jaart,
0\[ Il CUR \',\1.~

DE nnrler;:f trekende van plan
, ZIpl", van wODing' te veranderen
b~fl ;'C<CJt.~~ publiek te doen
verKool ,.~.; _ •

1 ZéKer -r f g,']o:.;eoaim het Markt
Pie;~ ,. \\'( :::llgt'lO," met de daar-
0p,t:klnr:" :2 \ette eli Suffisante
Gebe"lWl'[] or»] .. r LJzere'n Daken,
verdt",;ol:'I Z.,~ il\li tr Vertrekken
lp za '" n j' , " I I ." ,,,' - 1_II uur per Jaar
Oporen(,·o,j" en oenc uitmuntende
g~]J'rJt "i2 g n I;' a 'ID biedende.

l\IA.\IDIE~ \Il] TOIT.
Padrl, ~2 .\laal't I 1 '.)1)1)

__ Faure van [ijk & Ca., Afsla.era.

Kostbare
I

Bouwgronden, <, j' KENIISGEYJIIQ AAIt " of LEfU.

Publieke verkooping BELANGltIJKE
VAN ZEER\'.\~ .

ttstbare Huur Huizei

.. 'l...t ~ _

"' .
Hoofdlwflloor: DfJrWtg"raiJl, Kaapll4d.

\VEtLINGTON. Tulbagh, 18 Maart, 19QO.
, I

Onmiddellijk na de ..uJroJD8li 'RU den Morgeotreln Tall Eaapetad.-Zi.
Groote BlIJet~ lSD de UDJ8becbte Kaart Tall Bipudom.

J. Jr. MOllS.
(}:.J. K,BIGlt

! ~ ,
, "

i

I
! I

Jl.:



. DOOD~CBT. __ ;
, VEKLE9EN ~pden 21~D dezer,.aauU baar woola, te Paarl, JOHA.N.NÁ,

\ JÁCOBJ SeH.IDT, geboreD Pickar~ Da
, eeD lange eD pijnlike ziekte V'Ul 3 Jaren
eD 6 maaoden. dlep betreu~door haar
treUrend.D ecbt~oot en tiDd~.

-G ESNEUVELO' il! deu alag bij. Tugela op
deD 27.&8D r"bruari, J.uc IUlwwIG,

oadate en innig geli4fde 10011 Tan
SAMUI;L Ê:é ANNA' Lt:TTIG.

PriM Albert,
2\) ~aari, 1900. ,

Wo ~e11llCheD ook biermede ODlIen harte·
.Juken dank toe te breJll"'D &all onze .. le
ui.cden die hun docIln"1P1Dg betoond hebben
ODI. & ""aar ver li... -

OP den 20Iiten deser 's namiddags bm half
,vijl uur werd &aDJ de deur van mijn hart ge-
klop door den bode van God, namenlijlr. de
dood om te zeggen dat mijn onvergehJke huis-
vrou~ MAIUA .\~G))ALIiXA SUIBKJiTI! op bev ...!
vall haar H eer dien zij met de armen <It'S ge-
loofs ~eft omhelsC_ onder het verbond z,¥"l
der genade, mij ft baar kinderen en ouders
bet Iaatste vaanrel beeft toegeroepen om
met haar Heel' OP' de reis der _wi~ ..id UJ~
h..ar gezel te wandelen op de r~dlDgs boot
naar bet nieuwe J..rnsalem. ZIJ kan met
Paulus door het geloof uit roepen Philippen-
I " teN :l3, want, iu baar WILS hefd e on g(~
trouwbeid "oor haar beer echtgenoot, kiude-
ren oude", en baer naasten Het ..-aA miJ
&t,n' pijnlijk )l;ev~ toon de pijle des doods
mijn h••rt trof ntiwr U-'" wil. Heere , ~11 nwt
de mijne. Ik ~ri><'t haar tot ,..,>dn ziens
Zij' bezw!'ek aan de t erutg ID den ouderdom
vau 31 Jaar. 1 malLnd en 20 dag(,ll, ~ob 1,
vel'S 8, en Psalm tos, nr. 14, 15 en lU_ ,_
ft Doom deze gIllegenheid te baat om miJn

hartelijkeu dank toe te br ..n~pn aan DlIJn
schoon ouders :" .• n ~1. Siebreti<, Dr. Lou bser ,
Miss Hester Smuts , en de verdere. Smuts
familie van Krui""""en ..kraaJ, 00_ Alheit , ~Ir.
en Mrs. Marais, en de verd ..r .. vrienden "all(_"res van "'j,,n zij troost "" hulp heeft "e-
noten, God z,,!>(ene Il allen voor uw w!'!,dadell
aan' haar I.eu-pz.'u. Ik blij! ""'nl,t"ll onder d..
hand van mijn Hf..r want zijn gM1aue IS WIJ
genoeg, ge:r:a~ 12 vers S-

Oe bedroefdIR Echtgenoot. en Oud ..r=
S. S_ UHJBSF.H
x. SIEBRETS-
\I. )1. SIEllRETS

, (Geb. "",,_)
Zoutfontein, Malmesbury,

23 Maart, lflOO.

DAN.I03ETUIGING.

MET d"'~n! w -nsch ..n wij Or zp', hart ..
lijken ~lik toe te brvn r-n aa1J a.1de

familie en vrienden die zoo innig -net ODS

lUympatbieeer-:d hebben in ., IR droevig
lot.

P H MORKEL.
, M. MORI\EL.

Ouverwacbt. Somerset West.

BENOODIGD
BRAN[>HOUTC'Eiken- of [lenn. nhour )

afl1Alflverd te Observa.tory Statie ill
4 VON blokk-n, of ill lel ;!~'3 /.(,~t voor
laden ge.chikt,

A. T. STRIDE,
Hout.<tapelplaat',

Observator y.

EEN~ M ,d~IIl3"ksler om te belpen in
dA vertooningakamer in e...n b z:ig-

heid in een buitendorp. Moet Hol lar-dsch
kennen. IlOB aanzoek per bl i-f aan
Poetnu s 224, Kaaps 'ad.
-------

EEN Onderwijzer om 4 kinderen op te
leiden tot Standaard V, in J<)ngel..ch

en Holl ndsch, op de ~I <ats }f:z,.j~f.)nwin,
di~trlkt kichulOlI'l. G..tr"nWQfl persouen

- ."Il ..n de voorkeur hebbe u, ell ill,~·t"n
sch-ij veu aan d ...u beer A_ P. OE VILLIEU-,
Richmou.I, en hem hn uue t',rOJen bekend
8t6tl~n. In !(t·val van onzetrouwde pAr·
BOnen Is het salaris £.')0 ver jaar _en all-a
vnj, Werkz:aamheden te beginnen op
den l sten aanst.
--- .,.__-----_------ -

TE 'KOuP.
11~EN aanzienlijk aantal Amecikaansche

J Wingerd Stflkjf>s.
Ook geelïltl wil\R'erd.tokken.
Voor bij zouder h,·d ..n, '1.... aan ,,)pk bij

~I"H. RL..IbCH,
WeidPDhuf, Steler.bo eh.
--------------- -- _ ----

,l: . . . ~

11"$9.) .'• ' ,,;1
~.L..::

Paarden
~:zels.

40 Gedresseerde
30 do.-Op VRIJDAG, 30 Maart,
ZU LLEN opgemelde Paarden en

Ezels publiek verkocht worden,
aan KUPMUT$ ST~TlON,-Zij zijn de
aandacht waardig en behoeven g...en
verdere omscln ijving.

J. BROAD! ~:.
J. S. lfllfai8 & ('A)., Af"la.gers.

£5 BELOUNING.
WEGGELOOPEN of gesolen

van Mayfiuld, Newland,;, een
d mkergrijse ruin. ] 3l hand, goed-
g ebóuwd. Een wit neusgat De
vinder zal bel<;x>ning ontvan~en op
aanvraag bij

J. A. YA~ ',IEKER:{.

- WEGGELOOPEN.
OP den l8den Maart, een Zwart-·

Mof ~lacht l\ (w, Wit hart,
voor den kop, paar knij IJ ho "-us..
Gelieve kennis te gevt"n aan N. J_
Rullsonv, ~Ia.chter, Boven Paarl,
door wipn alle billijke kosten zullen
belaai i worden.

De uwe,
N. J. RUSSOUW.

Paarl, 24 Maaat, ]900.

ATTENTIE S. V.P.,I..--
L~ C. J:)ERKSEN

TI~~~RMAN
v. D LINdE~STRAAT, PAARL

Voor KÏanU;n van' Buiten ~~
• ~Pikelie~
KU'INIC:S <ie ooftpronkelijk, IIC'ht.>Huliandache

~ddelim Tan Dr. O.F. JURlTZ &:
00., ",rbell"D wo~ bij de ~ eigenaar.,

Keynes, ;1(athew &. 00.,
KA;"' •• TAr---

LOGIES

VOOR één lpf tw~ mal1'!J per-
BODen tegen redelijken prijs.

Doe hIlZOek bij
D. S. DE VILLIERS, Paarl •.

'~1'BE obrb" :.
'~ .. ,:n."bi,;,. doe aant.oek~ :

DAVID KENNEny
-. I

Malmesbury :
~'s te Koop."-, '

l'Iel~l&ln'(IS Statte Geleverd.-1
'. ,:r.J. van der MERWE, i

, ~ew~"

Solide Esschenhout-en

VcPoRZn,~ ZIJN KETl .'
IELBANDEN"

.:_:; !

KAAPSTAD.
IlUtrtn lUUT, l

26 Maan, 1100. ;
£ I.,d !Lll
Oó(J-osoJ
012 ~ - 02tjG~
o 0 .~ - 0 , 'j
OG~-!)1'J
o 5 4 - 012 Il
OOIl-~11
o 0 8; - 0 I
008-()3
o 0 51 - c 0 I

PORT ELlZABF.TH.

, {v"" tU ......... Hireclt, LOM_ ~ te.)
\ 2'2 Ma&ri, lJOO.

8TaUlJJVEBREllI.-Oe aauvOjll" .U dae
rmiddeld gehalte. Prjfiwnbi,.
algemeen onveranderd. Ér.u gÓeCIe

vlerkvederen, waarvoor er
wae, vooral voor de

worden lD

.\1 ',.\ RT, e. k.,
1IILLU'&I""~D TB 4 URE,

sullen gebouden
Gr~, L.W.V. en D.

,
zal den' Voorsitterstoel bek leeden.

D. DB VOS RABIE.

£ a.
superieur prima 12 1(1)
pnma ••.... 90
witte ... 7 ~

II...,_....~. ••• 6 0
" ••• 2 ~
nperiear ... 7 @
I(oed toi gewoon 5 10
tweede... •.. 3 I~
derde ••• ... 1 (Jl

. douker ... .,. 5 ~
. (faDey) ••. ... 6 ~

....... goed to~lI1lp.laug 4 @
" middelm 2 1(Jl

" ,,:ltori 1 $
I' "kori 0 lID

1I1•• '.'_' mferieor kori 0 ~
.. 101 •.. . .. I Q
" kort ei gebr. Ij ~

roed tot lIDper l&ng 3 (jl
'I middelm 1 10
" kort mid. 0 10
"kort _ ... 0.

i " inferiear ••. :.. 0 1
." ,.101 •.• ... 1 0
. kort ei gebr. 0 5

p:Jpalcloaru (jonge TogeIe ) 2 10
amaI eo hard I 10
chieb ... 0 1

••. 2 ()
. .. 1 0
•.. 1 15

IJler~ Omheinings Standaards,,
span-posten· en Veldhekken,B-1 ANG . T or /_,tY,'. .. 1: .', Lt) (\.__w

Wij noteeren:
£ ~ d
6 0 0 .
4 0 0 - i4 1~
1 5 0 -:2 0
1 7 0 - ;1 10

••• •.. 1 17 i 6 - il 5
•••.•. 080-1011

~J'DI<II. - Bchaapvelltn lltbaien ...
iJl bondels. Andere soorf!ea

i
I

Per ~.
e. d, d,
I) Mt- 0
o 4' l.. 0,

I 3 LI'
o 4 ~ ol
o 12 +- 0
II 4.';' 0
il 6, +- 0
o 5 +- 0
U 21';_ 0
o i .._0
II 6i +- 0
c 4 .I- 0
Jl 5 , 0 ij

A ' 0'
o J

VAN

IlllBll1
MUNICIPAL~ VERBEfE-

RINGS WET VAN ] 899.{;
~ L :

is verzoch~ nog meer van boveDl'e-
artikelen ill ~ voeren, ze zijn van de

,uu.:JUQ.LU.Ji!;.u.VJ~\.I,· alla die welke wij het vorige

Vast Eigendom, BoerderlJgereedscbap, HuisIIIbill Ic.
0\ Ondérgetceket den behoorlijk daartoe. ~elast d~r den heer

W. G. JACOB3, die zich nu in de Paarl gevestigd heeft, zullen
op de plaats'KLIPPLAATSFONTEIN, _op

Woensdag, den 28sten Maa;rt, 1900
TE 10 URE IN DEN VOOMID'DAG,

ter publieke veiling aanbieden.
I.

: ENNIS wordt hierbij gegevep in
\ van SeQti~ 1'1 van de MwUci-
pale verbeterings Wet van 1~9,
dat eene bijeenkomst van belaatj:pg-
betalers yan, de Municipaliteit; 'T~
Kalkbaai zal worden gehoude~; ul
de schoolkamer der Engelsche k~r.'k
te Kalkbaai om 8 ure 's avon~ -op
18 April. 1900, met doel ::een
besluit te passeeren ten gunste ] '
het toekennen aan de M.tlm·cl·IPatnt~1~1
van Kalkhaai van alle en een
machten door.: bovengenoemde
verleend. '

spannen van

De plaats KL' PP LA!\ l';JFO ~1' E [~ (zooals door den verk?<>per
voor jaren bewoond), gro()t 2 5:3dt morgen 460 roeden, gelegen IQ de
Afde~ling van Beaufort Wt st. in de richting van Fraserburg onder de
Nisuweveld Uerg'll, en omtrentê uren van het dorp Beaufort W~t.

De opstal vali de plaats bevat eeu nieuw Woonhuis met zes ruime
kamers en geriefltiktl buiteugebouwen, alien in goede order. alsook .
kralen, Dip Tank eo Dip-krale.Il.. ..

Daar is ook een SIal,d vastige fontein en een put met Bakkies
welke genoegzaam zijn oliI deo grooten Tuin en Boomgaard met een sterken
stroom water te besproeien. Deze zijn beplant met bijna-alle soorten van
V ruchtboomen, Lemoen bocmen en 500 Wijrigaard stokken en bevat ook
grond voor drie mudden zaad, met draad omheind. r

Het wei veld is pr.whtig voor alle soorten van V5'.
Daar ~stitJ{t Ook een kontrakt tusschen don eigen ren een Sijndikaat,

om voor Steenkolen te dslven, en iu.ljen deze in betaal a.re wijze gevooden
worden, bet 8yndi~aitt het recht te gevpn~de p'aats te ~oopen voor £4,000

N.H.-De plaats kan dadelijk in bez.it g~DomeD worden.
Indien ni-t verkocht zal de Huur van het eigendq,m voor een jaar

opgeveil~~orden,

Op last, I'.
ALFRED H. BARNES, :': .' .

Municipale KI~r~~ , ,
Municipaal Kantoor. li·

Muizenbert, . t . ,
18 Maart, 1900.

DOG TAX

Beaufort "West, 1 Maart, 1900.

A·PPLICATIONS for
, dog t&x during the yeu
Dl one or more of the several
oornetcies in the- division of
v~r, accompanied by an
taking in writiD~ hy two
persons (to be approved by
Oouneil): that t;ey will be BU
for, applicant, WIll be received
" p.m., on Tuesday 10th
1900.

The remuneration will be
shilling for every deg licenoe ·us· D·UIC'\&,

" by the collector. '
B.; f Dlf VittIBRS: JR.,

II.
Huisraad, bestaande uit Ledikanten, Tafels, Stoelen, Kleederkaaten,

Keu kengereedschap, Boerderijgereedschap.

Let. wel op <11'11 ~8St\'-!1 ~Ia irt, 1900.
RUIM KREDIET.

Rice en De Villiers,
Agenten en A.fiIlagera.,

·J. Cl SMITH & CO.,
Bou~ Kool en .'fimJnerhont laguijnen, ~',.
· '_ Koloniaal- erAmerikaansch lageUout,

STOPM. ZAAGMOLENS. .:.;..:;

88, Breest~aat en Riebeeks Plein;,
K.&APSTA.D.

I

INVORDERI~G VAN HO
BBLASTIN G 'OOR 1900. '.

AAN~OEKEN "oor den poet '
Invorderaar van Honden' ,

lasting gedurende het jaar 1900
een of ~eer van de _ft"· .",,,,t., .. T

veld~orDetsoIur-ppen in de af(jleeJllb.Irl
Hanover, vergezeld van eene
bindteDia in. gescbrifte, doof'
ge, oe~ p~rsonen (te wn'rdAh!
go.,dgekeurd door den Baad)
zij zich alS Borgen voor den
cant Bullen Vutstellen, zullen
!aogtm -~OrdeD ~t "uur n.IU •.-"UI"'~

Din~ 10 April, \900.
De b;j 'lOoi.g .i~

iedere HOOdeD :lic8ntie door
ooUeot.eur tUtgereikr.-~-----

~. J., DB !VILLIERS, J
, ,i· , . .8Pt~l'E!ttaJ~.. :., I

Kantoor VaD deo ·Afdleelill12l!~~
Hanoftr, i •

24~'1900~

J. D. CARTwalGHT &Co.,
GLAS- EN :PORCELEIN- MAGAZIJN

~DERU1Y EN DARLING B'l'RATBlf •..', '
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ZolDer Jr
Z0rud rst
T .,.,J~n
L0kk~1l
Wwccr lnd8

D~ ZUID-.'\ft'HIKAAN
Mn

ORB AND.

!Il :e~k-',·1[.
LJ~ Il,..,..r J.

.:r, I'" ,l,' !'t'r~[e

::l. $R.\IS, L.W.V.,
resol tie voor

'ed III ,'.':J kracht ige ,1.) pr.';': DIJ

.J.. ;.)<\1,' ,e" lrr nnpertale re~"tl:in~ .
\\er,'. li.' . lt '["'0 oorlog he ~.Hd.
,l"r,": ui l' t t h.i US ge _ll g.l or-
JeU L: I" Ndt de v er adering
O~ lu: ir1l) 'e tjlot! eischte
,lt' ~'Iol, \\ ,.Irup Je vr ,i~ g-sloteu behoort
'. \\ 'I' I-u l~ ," 'IV'JU II ,~J t Lie R'3pablie-
,t ~\

k-u :"ICJ ,01,,11/ ldkt'llJ 'hlt' ou houden
Il.,'''' I" hru lH:l. Dit i~Jf' e uigf'
'" .ur' ',I k bl 'J "end" b~,au e u an

\l' .ne r: wordeu bevorderd .. \; 1>;'

r"'",U'," vau deu hr'. A .\IS wer.l
~()...l ,,::l""(o'llIIJ doo 'dd heeren A. J.
1,,~.1 0'" ,,\\IIo:L nr: VILL RS.

LJ., '11·'o·.ie rt' lut ie werd rgesteld
door .l-u neer F. J. JOCH RT en hij erd
~e\'(',..: .l"ur de he<>ren J .,1'. L ROUx. en
:-. 1\" ,Ir: \ ~I!';H.WE.

l le-I-u vulg t Je erga ring te Stel en- Zond
bv . i) 'u i lc<g'i er n te Wel lington, der
Z ,~r>i. ,lllorg"Il tt' T lba h en in den

and re

D. R

.L •
,; 1
4 15

o
1 lO
1 5

we
·gen Od,
erd.a

lb.
d.

- >I 9~

- ,) 1t
.. ,) 8
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- >I 61
_ ,1 6
- >I 41
- I Il)
_I 9
.. 1 8
- 1 4
.. r ] 11
_ rI st .
- \) ~_ ,) 9
- >I 8

j,)GJDIl"'cOl)IL'oS:

lae-n ill .I- h lap ...ilcure uio ste a t awl

oliën>' .JJ: net ven,pNeu va onschuldig
Q ed i~~t" kt Lal wor.Ien, De j in oes
z n I')" v-roli u I, ,L.t zij ban eigen ver
derf u.e t runnen Zien, e n zi hzel en
l1~r",l lu""[>'n ord n. p de vol nde
~U~:-Q k 1'1 m-t g.JO "5 n trn k gal gd
w"r.J·,u \\"J "I~"hf'll dat de vred her-
,'~)j L;.J '" l~n."[1 om .Iieu vre it! duu r-
zaa:n :.. 1""0 l'jn Ill')tlt Je o uaf an kelijk-
held I· r ,:"pu'J)lkdue oog eh nden
gelJten \I .r It'll II .e langer de oor-

..l u '. 1.1 I rt, h jo Jl pe Je worteie
lor ·',,;"He,I,·nh-t.J III het hart vau de
Del' ,;~,u.: vu u ZUI i-,\fnka zullen echie-
:~C,·11 Il. ,11" 1>![terllt1l1i wrange vruch-
:..n .:, le' , .. k'lIll:H Lal dragen valt niet te
[).-[w')I-i .. ,1. LJ" Isra lieten in Egypte
'·r jell ,.I I" i.ir.L-r eo z aar.Ier verdrukt,
j,,_c ';"':1 I "r~:, k.u m-t zijo lasten en
j "j~["ll li', I;" Ispl au met ,I' t volk er-

adres D
v t ,-
Prisonera of ar,

imons To DG P
car f .&leasrl H ~()

81

S<.'n~·Jl'
:l.'·1 lrr, Ill"

\"111":"ltJ~'[II" t .... te"'keneo,

MU j. .: ""i"..: bdwvrt genraakt te r-
i n el, II' ,J. ""pil ,)It en nun 0 Ihan-
k-ij cn-. 1 'l ,~- .bouIan moet n behou-
1--. :UIII' I.'J Ien ken et zal verreweg
a-: "':_ I. J '. »:u h et Boudscongres bij
..lk:.iH r ,,_op-n. O~ hut congres ordt
ne: ;" ,': 'I \ 1.1 .rl .Ie Atrikaau Ie
r\,,:, ',' ''''I, 1'1I""j uitgeepro en, ter.
,. ,: I,,' " ,,' ti I.' "j,ic>rl\j k Ihor d volks-

r- ,,' L,d'ellt worIen." Een ge-
I ""1' '1Ii~llt van :lli..t..Ielbur

"', 1.1: " -t l.ouIscougr po dig
-. .. rl ' e- '.!'·~l 1 1":1 't' word
II; ·.r : I1IIII..r. vul kom

1....
,

I,

, h1rdchtlloi
'. \I,,,,,j··o. Iurusschen moot
. ",,:,, .u idd le ter haud
, 'r i,·,l. .vl len Jl

[. : "'>1, 'L; thans een iud ge-
'" \1 'I' jell "p de basis d t d Re-

.....u la.:..··r

h:.I.' .

"lJ .. r" ,1 llu':',~ .uaf hauk lUl(heil OOgd-

~ il, ~J-I, C, 1':1 1,-hou..IllU, zijn echter
e.,:, ,,,.). ': 11:1 .Ieu Afrikaander Bond en
",.," ':" ',1"r'[_'11l1-[1 li het verzee-
n.:.,.. . ""W"li1lig' V' U harte, die allen
"'.1 " "'11 .Ie n Bond behooren of
'-, ),' :1< I: )nd~c'JUgr68 gehouden zal

) r- .r- .•. ' 11:1 i..,,,r~ hillend plaatse-
,,"" Ic:, J..r 11":"11. I" 'JU!>(etwijfeIJ de be-
: .... , I "I lo, I!"h",,[e Afrikaan er partij

Il, ) I " :h ill, ht'et en geen middel
•• t " .... \)f!l:~t I;,.lat~n te worden m
c-: '\, t", L,'d var. ZU1\1-A.f . a eh lpe
'J I "!·:·ll. I), uroderatuur longe
:.\,".! .: 'I \l' iau-Iacht aan dez
!c:J-: t,,.;: -r..

~LL~R.LEI.
De z all van

•. ,
, I'
I

\. r.~



Wij de ondergeteekenden, DU wonende id de iK, 'abDie!
, de GOede Hoop,· vragen n, het vol~ van

IerláQd om OD8 aan te hooren.

. _ -Jin alles w~t volgt drukken wij onse inn~ ge~~e ~rt\qgin, ~t;
, ~jl wij iedere reden hebb~D om to geloave, dat ~J ~k~de oV~l'tU1~g
. uitdrukken van de meerderheld VAD 'de blanke bevolk:mg die ZUId Afrika
tot bun woonplaats heeft gemaakt. " . ' '.1

Gij werdtin den oorlog die nu 'Y'0edttegen,de tw«:~ZUld.Afn~aaa8Che
Republieken, geleid in onwetendheid van de werkehJke feiten eo door
middel van misleidende verlclaringen, " " ' ' ..

Men liet u gelooven dat de Boeren niet, z~~~en . veqht:en; d~t ~
lafaards waren, Ve ervaring heeft geleerd dat gIJ III dit opzicht misleid
werdt. Men liet u gelooven dat zij brutaal e01onmensche"k: waren. De
ervaring heeftehet tegendeel bewezen. Men liet u gelooyen. ontelbare
andere dingen tegen hen, die de ervaring oo~ bewezen keeft valach te
lijn. Wij toelen ODS daarom gerechtvaardigd u te vragen onse plaateo-
lijke ervaring i:n rekening te brengen. ' '~..

Onze ervaring maakt ons er zeker van dat zelfs ""anneer gIl er 1~
, slaagt dit volk ~ overwinnen, dat gij hen n~!t kunt ondef1!erpen. ~~
.ullen nooit tevreden onderdanen van bet RIJk worden. Hun kreet IS.
"Vrijheid of oodood!" Zij vechten zoo ~s allee~ m~8Cben kunnen
vechten die voor hun woonsteden vechten.die overtwgd ZiJn dat hun zaak
rechtvaardig is en dat God hen die om reden ten slotte, vrijheid lal~~. '. -

Er is gezegd dat de republieken een veroveringa ~rlQg voeron en
dat g!j gedwoD~.waart hun aa~val te weerstaan. WIJ.. ontkennen dat
er OOIt verovenng ID hun bedoehng h.~t gAlegen ; .WIJ bewere~ .dat
wanneer zij aanvallend optraden dat Zll dat deden 111 ze1fverdedlgt~g.
·Hun onafhankelijkheid werd bedreigd en zij wisten het. Uw regeen~g
'Verklaart nu openlijk vastbesloten te zijn hel van hun onafhankelij kheid
te berooven, en i>ewijst daardoor dat de vrees van de republieken wel

~~Vn~.wha.8d·· '1'1 " . V "I id i h . d I Z". nJ el IS a es wat ZIJ vragen. "r1J l~~ 18 .. un eemg .. oe:. .)l
verlangen" met rust gelaten te worden : vriJ te ZJln wo als ilJ vn~ Z]lt.
Wij meenen dat als ooit naties bet gedaan hebben, deze twee republieken
be1fe~en hebben ~e vrijheid waardig te zijn. .

Hen van hu~ vrijheid te bereoven zou niet alleen onrechtvaardig
zijn ;"het zon ook een afschuwlijke en bijna onherstelbare fOllt zijn. De
oorlog zelf was opnoodig. Hij heeft reeds Zuid .Afrika met ondergang en
wanhoop vervuld; Wij weten dat hij dag na dag een groot aantal van onze.
mede onderdanen nader tot wanhoop drijft. Slechts éen ding kan e~er
zijn dan de oorlog, en dat is de stap dien uw regeering nu voornemen!
is tedoen. ,

Wij voor ons, meenende dat Zuid Afrika nooit tot vrede kan komen
en nooit een ware welvaart kan genieten wanneer de republieken niet
sijn, kunnen ons voortaan slechts verbinden onophoudelijk voor hun
heid te werken, door alle wettige en rechtvaardige middelen; maar
weten dat de beslissing ten slotte moet rusten bij u OlD aan de
bliekén, in naam der rechtvaardigheid en ter wille van Zuid Afrika
rijk, de vrijheid te geven waarom zij vragen en die wij 100
mogelijk geleoven dat zij verdienen. .

Liju'~
Londejl Olll _

uur il.m., DIll
Bint Helena •
de bef-lde ..

I

Men: voege rbij .een ICbrijven, meldende dat h~ geld '~oor eie ,,',rt11P1'",.
, ~e wedl,lwcn en we n i•.i Afzooderlijlte verantwoordillli van di.t ..
.1 k'· ,Iurupetll. c I \ ; i ...

lEen ieder '.ve metj vaa~bcid en bereidwiUigbef4 en naar '~$~t'eD.
overvloed, de arme luit zij~ OOQddrntt.. 'i 1 .

. iRekeDen~ ~p uwe vriendelijke ~edewerkiDgleD op de
Noemen wij 0011, namen. d~ CommÏll8ie voornoe!D4.

1 U Ed8. DieDat~iUip Dienaren,
i

R~ VoorzitYtt
LTZ, iSecmtari.. .

i

NAAM. ADRES.

LOO·PENDE.
VAN DKlf :'

AFDEELINGSRAAD
Voor het Half·jaar v.u&11oU6111J~

Get.eekeud TOor mo, ale letllile, deMD 3late ~ I 1~9.

Hoofdwe,... 'W!,':'!... Totaal-
I. Ld.!. Lel ~ Ld.

8tI 10 21· 0 0 0 , 0 0 0Aau Balaoa
" Loopeude
" Speciale Belutin,., t ..... :-
" Tollen op Hoofd en Af,

dealing ....ept ", ".
" Andere BroDDeD \'liD ID'

kom.ten :~
" Verkoopiu nu donltiealt ...
" Iotel'elt op donkie. ".
" Dorpbeltour bel •• ti D R

~R98 .£37 16 8
" 1899 4 7 li

d •And.re
Hoof ...epn. WeteD eDI. Totaal.

£. •. d. £ I. a, e L d.
o 0 0 290 ~ 11 268 9 1()J

186 Hl 1 186 10 Jt 371 (:J 2t
SlO 18 10; 310 18 11 621 17 ~,

000,2000 20 0 0

o 0 0
o 0 0

00060890
o 0 0 3 18 11

" o 0 0

24 13 6 o 0 (I o 0 0
Overtrokken BaIaDlOD of Hoofd

,Wegen ... '

Wees 71>0 goed bovenstaande petitie uit te knippen, te teekenen en
zoo vele andere uaamteekeningan al moselijk er op te krijgen en de
petitie dan zoo spoedig mogelijk per post in een enveloppe te zenden naar
BU8 676, Kaapstad. Copieën van deze petitie zouden kunnen verkregen
worden op aanvraag aan O~S LAND Kantoor. .

,---- --__"..
Totaal £.b:ll ~ 6i 806 11 Hi 1,377 19 Jl,

BOLINDER'S ,BEROEMDE

ZWDDSCHE STOVEN
....

Verandering van Prijzen.
-----Ten gnoIga van bjjzondere~ ScbiWngen met de FabritanteD.-

CalyiDÏl, 31~ DeoelDber, 1899.. ,/: ~;
Ik, Nioolau BaloatOn Lou ..., oertificeer 1IiÏ" dezeD, ooder de 1'oorlieuinru ~D Sectie 2 na' .

Dauwkeurige oppd Ïl1'&II mijDe rekeniDg al. Tbouurier 1'&11 den Afdeelibpriad 1TaD Calm. .
de balanl is SOOala ge.peoifioeml op De,..Dlp&Dden Vorm C. OLf5 A. . i -

Wij kunnen niet geslagen
worden in prijzen.

JOHN L. LOUW!
Gee:u.miDeerd eD goedreJreard dj)or deD Bud op deo 7den)but, 1899/

;' , T. E... ·...."uo;v

De GoedkOop.te IQ d. "ad.
C:ro~ Voorraad • .Alle Grootten. '

Schril' aDJ.PriJ.liJst en Cat.logae.

ACCOUNT CVR- .........,·.....
OF THE'

D' · ,. 1 C illIVlSIOna· .! onne ' i
, , , . . I'

SPOORWEGMAATSCH'APPIJ. 60 9 0
3 18 11

'I'UiI.lMeI~1Iwlbgelud! rt. Lu
PIl1ll~. .

AV;4~m)AI4I!: CA.8TLE, JUpt. BrqW'U, oap
12 April. i
J;.s; Diet u~ t, Plymputh.

of 'doe -in a&II1- .1AlIilt.orlen ~tle ~toombcd
... .... fIfJ,

WOODHEAD, PLANT & Co.,
ST. GEORGE EN STRAND STRAAT.

Zuid - AfrikaaIiscb~..
To Balance
" Current
" f'peeial Ra", vi.:-
" Tolla. on M.in and

sional Roada
" Other Soureel of ReveDue,

vil. :-
" Sale of poDkt,. ... ...
" la&ereltloa Donkey. ...
n Vil1qe Hanapaaeu1 Board

Ratel, 1898 .f-i 7 6
" n " ,,1899 37 16 ' 8
,,0Yerdn.W'1l BaJances on

MaiD Roads

Main Other
Roada. ~ch, ac.
£ lo d. !. •. d.
000290211

... 186 10 1 186 10 11
... lUO 18 lOf 310 1& 11

Dhi- i
000200Q>

: .
Total.

£ •. d.
268 9 Jot
371 0 2 .
621 17 !I~

20 0 0

,;-'l'~
lt, I. d.
0: 0 0

6 81i 6 0 1~~" ....DU.
23 flO 0

,
i' Nederlandscbe

o 0 0
o 0 0

o 0 0
o 0 0

i
o 0 35ifi! a

, I

o '0 0

24 13 6

o 0 0

o 0 0

42.4 2

o 0 0

2 3

61
:

1 '4 :5
6~ q JO

~~
. i

1---------
TQ"l 1.521 2 6-1 806. 11 Hl 113i7 19 lit
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: <" ' U,d lOnl .. tt' ....rk eopen.

Ii"'r ~. t \' illi .. 1"'< - an hocren wij
luik. ""k n,et t" doen. (Ge h.)

\T UW \'.\~ AF\lEZIGHF.1D,
\' -rlof \ an ,tiW'!'z hf"u" r,. rtien dllgcn
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orgeJ;t bier

PSCH P TERECHT GEKO-
M •.

. 23 ma .-(ReuU:r )-Il \ troep
l:illM d..t gepraai<i wert.! op' I ti mjjten

.. D Point d 0 le, ronddrjj .. ode lLet
achroefa., is ..eili te Coh bo aan

VRAG ., ~IU TWOO D.

OVER AL ERLEI li] ITAlRE ZAKE~.

"'- --,PORTt"OEE:olCUF. V ns ERKI~GE~
~AAK DELAGOABAAI,

d
3.l't;- Reut r.)-Ant rden-

arde de Portnee eh.
dat 750 ID 0 rOUID·

g. Z!i s lien het inboor-
terken el; bet Euro sche

NOG EE. lIeRTOG TI::~ OORLOG.

LoD ,25 .!aart.-(R ute ,)-De berto
...a ,Norfolk v rtrekt na r Zuid Afrika pilr
stee boot Car -br ik Cl. ti op' lsten. om eicb
aan_luiten bij de Susse x II ured Infantry,
di richt L!!.

I

TE~ LA.\TSTE VERTROKKEN.

E EERE ABEL VOOR KOLOXEL
BADr.:N.POWr:LI,.

Sir •
dat zijn xc<>11
len Il n lord Salu
'ale ourerneu-s.

en, 28 llaa' -(Reuter,)-~~ een op.
ontho d ran 14 di n is lord Lo f. karpe
""D Hooglandse le verkeD en aan boord der

.G1af,rJ!J e naa luid frika vertr ken.
VdX ALLES WdT UIT ALIW.\.L.--

DI;: TROEPEN TE VA~ WYKS VLEI.
uenos Ayres lUO

PASSAGIER'; V('Ult DE T .\.~SY.\.AL.

reuvat. DAVIT r S ER OOK.
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