
D
E ondergpteekende .zal per Publieke Veiling te kooplaanbieden op het

Markt Plein t,'} Hanover .' "
., . .
TE',']. UUR. V.Dl~

Op Zaterdag,. 7 A_pri~, '1900.
0. t ,

ZIJNE 4LOMl3E~E VEE EN·~.A.lA.IPLA4TS ~ A,Jr~MU~'N~e

WACHT ÉEft~:aEÊfJl~:~~':""D"~'~eduwe ' •
~ ~ b r

--- - - t'de on(ler,retEI8k4ilild4~b
J

Groot 45':19 morgen 164 v. roeden, gelegen aan den spoorweg" en B om ' , '
mijlenv?n De ,Aar. Het. woonhuis is 10 minuten vali Elliot Siding. Er DIMSDIG den tOdeD,URIL iB I.
lijn twee standhoudende fonteinen bij de woonstede e~ tWE18fon~inen in ., I

het veld, behalve twee dammen. De geheelepla. 18 toegekampt met' Publiek te·v8l'k~pen. op ~ven-
een heining van zeven drade~, en 'kan dageJijks gezi,n worden. Bezit ' plaats, de onde~e
van het eigendom zal op 1 Mel, 1000 gegeven wOTden~' Have, Boerderij, -

P. O~ nu TOIT, III. . sobap eD'GraDen, te wetl8D:- :
ti. LpBND.Hnl als:- .i

4 Gedreseeerde Esels •
1 Ezel voor paard 4 iaar ou~
5 Aanteel Beestén . r '

25 . " Schapen, (merinos)
II. BOBllnDI1 GIURD8CHAP ál8:-
1Bokiragen (bijDa' nieuw), :
2 Open karren QP,:t~reD
1 Koo~b~. 3 ~seD ;
2 Dubbé1evoorpJoegeo,l EBe
1Span Pu. tuigfn
1 . IJ Wagen do' I
1 Paar achter do:
4 Zwingels,en Kett~,

wagen
2 Gebreide Beeste Vellen
1, Lot Gereedschap
1 " Mandjes
1 .. Granen, Pik:~en en Vor~eD:

ens., ens.,
Publiek te doen y...koopen:- III.GRAND &1s:-

Het welbekende eigendom genaamd "Roze{ontem," gelegen in het 20 Mudden Voer Harer.
Centraalste van het Dorp, groot omtrent Een en } morgen; voor jaren Ook eenige stUkkeJl Huisraad. e:.
langgebezigd als een Opvoedings Instituut. . wat -v:erder zal wordeD 8ange~en.

De gebouwen bestaan:- Wed. M. SMUTB.'
1. In een ruim en gerieflijk Woonhuis met slaapkamers voor kost-

leerlingen. ' lo I. IOOBBBES. Jr, a Co., Afslagen.
2. Het Schoolgebouw \verdeeld in drie de~enten, twee ,van Vendu K-antoor, ,

, welke,afgedeElId door een houten partitie in eenige oogenbli~k~n, l,?sge- Malmesbury,
schroefd en in één kunnen gebracht worden, zonder besohadiging l-!l de 21 Maan 1900.
tiftitie, aldus een ruime zaal beschikbaar stellende voor een Jongelings ~..:...
Vlreeniging, of Publieke Bijeenkomsten ~nz.. . ' ,

Buitendien zal het gebouw, met gennge kosten In een Woonhu18 'S!jLLENBOSCH.
kunnen veranderd worden.

3. In een gebouw, bevattende Koetshuis, Stal, Pakkamer en be- k .'
dienden vertrek, benevens andere noodige vertrekken.-De gronden Publieke Ver oopillg
zijn uitgestrekt en uitnemend geschi~~ v~!: ee~ kleinen Wijngaard, Boom-
gaard en grooten Moes, Tuin, en zijri voerzien van een standhoudende
Fontein en Pnt. "

Het Erf heeft ook doortocht naar de Berg Rivier en biedt tevens
I roerrechten aan voor het houden van eenige Koeien. Het eigendom

tal eerst opgeveild worden in Perceelen, blijkens plan van den Lnn~-
meter, ter lnzage liggende ten Kantore van de Afslagers, en daarna In
lijn geheel.

Hanover, 13 Maart, 1900.

B. de Villiers, Aifslager.
Zel.d.z~ .... e

,. ,

PUBLIEKE V;ERKOOPING iVAN

EenKOSTBAAI;EBl
AAN DE PAAR"iI -

A.ASGEZIEN er andere schikkingen gemaakt zij~t ter voortzetting of.'
eene grootere schaal van de Iste Klas Paar~e Publieke Schoo ,

en Kost Inrichting voor Jongens, hebben de Curato.-en besloten

Op VRIJDAG, 6 APRIL, 1900,

A. MOORREES,. Voorzitter. $
J, S. MARAIS & es: Afslagers.

Paarl,
22 Maart, 1900.

1tV"E:~x..I~G':rO~.

D
E Leden van de~n Tak van den Afrikaander Bond EN OOK HRT

PC[lLIEK DAT ONZE GEVOELEN DEKLT, worden vriendelijk en drinll8nd
uitgenoodigd ter bijwoning eerier Vergadering in de DBI~ ZAAL, op
ZATERDAG, den 31sten MAART, 's namiddags te half-drie, om de
mag te: overwegen: wat is onze roepin~ en plichten als loyale burgers
van het Land met het oog op den droeVlgen toestand van. ons volk?

Op last,
D. G. CILLIE, Secretaris,

Af:rikaander Bond.

EENE PUBLIEKE VERGADERING
Z.1.L gehouden worden te CERES. op ZATERDAq. den 31s~n

dezer, 's~'avonds, te 8 ure, bij welke gelegenheId tegenwoordig
verwacht worden 'de volgende sprekers :-de beeren Hargrove en Graaff,
Rabie,en Dr. Beck, L.W.V. ,
, Het doel dezer Vergadering zal zijn de Volks Petitie en de venom-
mgsCOIDlteresoluties te bespreken. '"
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D'E onder geteekenden daartoe
, ge188t 'door den heier M. 8.

HURWITZ die Sr.ellenboach gaat
verlaten, zullen publiek verkOO,p~n
aaD zijne woning ~dringa 8~t
tegenover. Beyer ~tJl&&top

Woensdag 4 April ~tw4a
zijn geheeIen Winkel·voorraad
bestaande in Negoti&' en SDteet-
waren als:- Dre8II'lItbffeu, Chit.,
FlanneJetteu, c Hemden, ~ Bte"'l,.
Manakleeren ena. ~L ,Kome, !Sui-
ker, Rijst, Zeep, •Kaarsen, .Jam,
Specerijen, Potten, Pannen, lUtels,
ens., enz. te veel om te meld8D.1

Verder bet ge~~, ~nt
Huismeubelen bestaande uit:-l '

Voorkamer en 'B~,
Suites, Stoelen" Tafe18, G1aal eD 1Il1.lf
.Aarde werk, Keuken~p,

I
I

lOLL

ens., enz.
Verkooping ~ beginnen

te 10 ure V.m. \ i

• " IP. J. lUID • ua AfIIqm.
I

Stellenbosch,
27 Maart, 1900.

KENNISGEVING.
D'E ondergeteekende verklaati bij

deze, dat hij ,zich te Franachhoek .... " 'H'_." 1w8tp~I~.
en omstreken heeft gevestïg4 ala
Metselaar (Bnilder en Contract.e~ )te
huize van D. P. de Villiers, W.-gen.
maker. I

In de hoop dOO!;'goed en degelijk
werk het vertrouwen vau een ieder
waardig te worden, '

Noem ik !pij,
Mr. K. SCHUT, I

JdetaelaAr.
25 Maart, 1900. '--

P.a-Tevena bii mij te T~j-
gen den lód~D April, Kalt..Oe.ent,
en alle noodige bonwmate ...ial~

Aanbevelellde
I Mr. ]C. ~HUTJ ,

BQuwonderneJD~,
, FraIlicbJ,loek.

, ,

IJHIIES', j
• ,II" I.

VOOR éénl\ of , t1rM m.ans i ~
BODen 'n redeli~"_ pïija.~b'" r-.Dqe 8M.D~ " V!. " i '
D. S. PBVlLLIE1S, p:aarl

, "
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Nederlandsche
SPc)'ORWEG.'II' .....-

De kortste en Goedkoopste, ea
Goederen var de Zee D&&I' Preto~ " eD
anderepla • .,n 1llde 'l'rallnaalta vu. :i

, LOURENCO MARQUB&
V&Jl LCMnaOO }(Nq1iI88 Daar Pretoria S4.9 mijau. JIMl' lo~

aM mijlen. . ' ' " ~O.___
Ve Darbm DUI' ~ 511 mijlen naar Joban~ - ......-' '
VaD X-apn.a naar. pretoria 1041 mijlent:DaarJ~haDp"burg 1012 ....

~O'HTPRIJZEN' REI.GEBS.
Vu Li•• v bqu8I nw Pretoria £4 7a. 8d • Ba. I-

" JohAn.burg £4 191. la £I 1k
" Pmorl' £6 8a. en £4 lIL
" Jobnneebulg £6 1(1$. III !' IL Id.
" Pretori& £11. 18a. 94 en £8 II IeL
" Joh&nllubug £11 lla. 94.. £1 ua ...., '

W4~ verkrijgbaar aar>het Hoofd~ p~l8I" p,.,
toria (Z.JO:i!publiek) en hj j i1i"cti(1 H~-" ~
d-m, (Holland).' ,. , la JAJIO'J5'

rt

.' lMrbA
"

•
• :I.....

GEBOQRTEBERICHT.
---)-p J~;;;:i(~"-:1,,z~~\8oos eeu fri~i>Chl}

zlInn tr~botell.
J C, DH PLE-;Sl ..:l. V,D.M,
KIfTJ E PE KOCK.

p..slorie, Ell iotYERKOOPING van ¥UILEN.
DOODBBRICHT.

IIIl: ondt'l'_.;ptf'l'kende oarll'toe i-!'(·Iast
; 'lal dt'.pn \('rkoopen i «r publieke

veiling IL'

, CE R:E S,
OP

Z:ttprila,g. 1+ April, iDOO,
H lil nlf{ v.u.

z.-\ (tf-f-:-~n-;-~I.;p::,'u-~;'J';~t-('~;~-i~il~~id~~E~ht~;:
noot D_,~tt:L (;ElIllAKl>US, in deu ouderuom
\',111 \IIJI1" .ï:! j,ir~n mij ual.\wnd" mfl,t 9 kin-
UN ...I1- ~ WIJ ZWIJW'U met de hoop op God,

WILHEUII\.\ HJ£\DHI\A ~L\LA:\',
(Gd,,) Louw,

P"rH'rvilt •., :!n ~laurt, lW)\)

l-H~T lu'elt tIen H""'T b,·ha,,~d tot ons te
kumt Il TI1pt de ...tf'm df'''; doods en van onze
"lJdt> 't' Ot'I111'11 op d(>n :!7~t(_'n dezer ons teeder
lTt,llt,fdt> ZOOll1 jo:-' ,j!)UA!'S'E-'\ ('J"Rr.L ALBERTU8t
~n d. ti ulHjt'rd~nl van .5 maandeu Pl1 13 dagen
Il'! .'.'li kort lijden nm, 10 da,g.>n.

J.) •• tl\p»h ..UTI)t'fele oud .. r-,

J. C, Ac v. ;\IEKEHK
COI:\E'LlA '1'. \IEKJ.;RK,

tGeb.) Smith.

20 JONGE'MUllEN-
A. BERG ~lA:\, Af:slager.

Ceres, 2~1Maart
1)rl)o,;,' \-t",.
:!ï ' _\I .u.rt , J 900,

()P(,(.;uFFEl{D in het v~r(le.Jl~..n V:\O .de
thlll.L~ r,chlt":u,vau tijl di\.·rb'l:.r \"aJerlaud LO

I JIS" ik t BIo, .. ndolth 1''' Op d, lt IUJen deser
(,nl.f~ "Il"t'rg ...t~liike • [1' bt'I!Jllh(,' H)Hn Isx«:
,1~JlU.:'\'('-_:-<. 111 d~u jt'lL.:d,jg·rJ :.·t?'fL!IJ vun i;)
j \Id! Lf: ~1maauleu. l)!t.p b.;II' ur i l

"lh- l.leer Jt)V met (Jn~ \\al, ~,,~d,lS \U Zijne

UH de Hand te Koop

Aan Bloedverwantén en Vrienden.

\, DROGEVL~I,
or

DINSDAG. 3 April, 1900
I".\'-\C JUHA~"ES Hill-X,
MAUL\ C, HlII'X, nee !I1a\po,

1'..~H:, :L~I~lal,rt\ 1~H)I).

ooge n

20 UITGEZOCHTE EZELS,
\"l'l ~ tot G l',,.rell ou.i.

Lel op dICil x uum \';1'1

J. l:.."\,v 'S :\tEKb:l~K,
D.o£t'\'l('l.

I'.K Kli!,bell\'el ~tatif'.

,-\,,\.' Bl"•.dH'rwanten en vr o-uden dip in
Tr.ln,,'aal pil \'riJstaat w or«: u, ",q_relt Oe-
kt.ntl ~l'Illa.akt, dat he t, den .Ht"".'r van leven t'U

oI""d lH'lt",a!!d lurft ua 1'."1 .IHartelijk lijden
vu n ..kc·hl" -..;ln.-i~dell, UIt on ... midden ,,"Pg tt ..
rukken, op d.·n IjJ..u _'Lwrt, lot ziju eeuwige,
r n ..t ,JIJH.4.':"£i .t"KF.D~Jh: SCH:\J'M'M, in deu
t>ul!<'rtlolll va u 111 J""r II maanden en 20
tlac:t'll, lil] bh", z iju lu.abtt'lI aU"m uit in
dr-! rik t (;r""tf_ll,·itll't biJ 1.IJI1 schoonzoon,
.\Iw~'n .1, 1', lI'tfi!PL
, b.n ;:root ~~t.tI kmd,'r"n Pil kin(fn-kinderen

"Verd ru 1'"1,, ten om zijn h",·ngaan te be-
tr(lun'n.

.J «z n... lr+f t ['U l\ lj rm-r hcin ,
Dood, W,!Hf h qw I.,<.:hnk t!l\blf'\'en:'

.J(·Zlb ll,t,tt --u zljnJ:~ ~tl'lll

l{{Jt'pt ook 011'0 th.'Il1'; W('t'r III 't leven
Z,d 011011 t-'t')L" wet 'tOer bekle-i'Il

Dit h nnz.c troost all,,<'u,
Gez. 1;)7-1

.J. 1', BeRGER,

~ Jl!C_
PuoliLlkc \'erkouldllt!

'",\-:\' ~

40 :Flinke' Paarden,
, .\.\_\' hlot'Jv~r~'an!('n en vriouden wordt hier.
m ..d .. h"Kt'f1e1 ;p:ema,akt dat lwt, den Heer" b ë-
h,uq"d I",.·ft ·um op Jen :!,ht,'n ~ta3rt, 1900,
door d!'11 dood van mijne z ijde weg te nemen
III ch'n oudt'n.iom van ·to! jaren. 3 maanden en
:1 da~en, nnjuen gel",fdell Edltg"noot WIJSASD
,J, W, VH WET, mij naln tundr- met'drie kleine
klIld~ren.

HIJ h voor nllj ..n mijne k in.h-rvn onrnis-
hu.rr , ru.urr "ij" dll'>l1 zwiJ,I!pl1 w.i nt. de Hoere
h, ...ft hr-t >:...uann, en dE' \'I'rz~kcnllg dat hij
til ti., ru-t 'Jlé voor God" volk berei.! is inge-
~'l.iIll h, .....rt roost ons. r.·rder breug ik
nll)ltPll bar!folijken dank toe aan 1\1 de familie
"n nh'I"lpll die mIJ zoo 1I:('t rouw gl'holpen
ht']Jlllïl ~t'"(jtlf(~ude l.Jjnt? ~H'kt(\,

.1.\l'OB,\ ;Dl'j WET.
(Geb,) Swart.

\I/I'rkr",J, (iI,trikt S ...~lIcn,LI!ll, ,
~() ~Iaart, 1\100,

TE

PORTERVILLE.
uP VnI1!) ïG, 6 :\['IqL, A:-;.

ZULLt. \" Op_ri'ltl··1 :1' fH;u-\lt:n
_ p\l~III..k \""rkt)('ht \\,,)!·d··!l, "t'

h,'t r!Ol'j' i'ulten·ill,·. [)é t[tWP

oe!\tn;\t uit J!['dentl.!:'· 1~llin" I'll

~Iért'it'8 gel.·,·[' in "ll Illlgl'\' nIe tilt

de beste: stlJt't"r,jell ~,·t roi<kell PTl de
a'mdal:ht waar,l dl~ lw·n :-Iec:l!r,,;
Jet op deD naa'n Va'l d"ll ond>-'r.ge-
tet:<horle bt'hodt ni, ts llleN gez>'gtl
te worden

1), .L SC I{WA. RT l, J K.

P. J. RETIE1<-', Afdlager,
PlljUet\),·rg.

Z \CHT en Zali! in deo lIeere Jl'zn. onl,lapelt
mijn~ I " .. ,!er:.!,·!ldtle doclltH MAKt.AHITll,\
~I"".\S~'\ \" \"'-' ll.IL, in d~tI oudert.lem \'aD '1.7
J in:n en '7 Inaan1eo. ua ecu lljdt,rJ van ~en jaar
"'-Itl d" le,it.1i( Haar leven wn. Chrr.!tlS en' haar
L<ar.,€ wo,lrden waren, Ik r.:~ lll<:>.r .J~llJ.l

rt'rdt'f' \V'H ..eh ik rniirH'n bilrte;v':u:J1 dank te
\wtOIJ"n M" den Edel~ b,l, Tl' H, A Flck\voor
l!Jnl-" clr('(lI"ren .. n ook &811 JdU heer t"U mevrouw
Jan ~;II't ,,".1. (i, Eu.: 'JIl vrouw le l"ilMP""
\'I)(,)r lllltlll~ troU we heide aan .mu tjU mt/oe
klndf!ren h~l,ff'z:m .

Dr bl..>(iroef·t'e mn€dor co kiodtreo

..
BENOODIGD

B l{"\~ Dil' IC r (I<ik.·n "f IIf'lIlJ:'llh",lt)
all1 ....\ .. \·t"'I', lt" I}h~pr' a1i\ry t)ta~le ln

.. voet hl", k"II, "f in k' ",lH !'hH VVtll'

1"kl] ge,clllkf

'\'~duw" II V.-\:\' ZIJL.
geboren A, E, BllISK.

.-\. T, ST:\! 1>E.
lI"'1 t ,t3\,,,1 p' "at",

ntl:-'~'r\',L'" \.

; -,

BE nE {KING B NOODlGD. KENNISGEVING.
l~'~J"I'; :.:e",rt::i'·'''''l'lI,· illl·l.·f\\\.ilert·~.
t ~ thalJ' tllt,Jerwij; Cd"'W I." We I~cht

jleplaat~t le wordeu aau hd b"ol, ,1V \11 "cue
publiek .. ~cho{)1. '

Al'p,ic,Vlt .. i" lid de .. :'c l. (ier Kl'rk, en
beef, cirC,l ;') jaren ood.,rvinJillil jlf>nlllen
al .. (lOUerwij tert'!! bllO eeUfl publiek,,' school.
I~ b'lkwa.lI'lll on ierwijs t .. geveil in de
HI,lhnri~l,e eo EugeliIChe talen, naaiwerk
e'u Zan.:kt:lo"t ..

Aauzv<."kf>a om g"plaa'><t tt' \\")r,len
~ull"n inl·.wal'ht wuNt"1l g'l',lll·"n,l~ hl'<
kwaltaal .,\t,\Ii.·.·",j !':\O .Inni ,;;;\1 ,t,.~,\L<r,,,
en and.'r .. VI)/)r "'"arS81\,[Ut'I,j,m~~.'

Aur ... : ' OSDER\\1JZERES."
C »., George &: Ko.''''''' !lt:r,d J,"

George.

1)E hooren gebroeders Melck
. nemen hierbij de vrijheid

kennis te geven dat zij voortaan
geen schiete~ mNlr zullen toegela-
teD op eenige van hun plaatsen, te
weten, Kersfontêio, Doornfonteir.
"n Klipfontt!io, noch eenige over-
treding daarop met geweren _of
hondeu zullen toe'lt&an.-I lvertre-
den'! zullen izonder onderscheid
\,prvol;;d worden.
Hopefield,

2tj Maar.!, 1900.

\

EN,;:
"

Erw"EN ..
I '

Smtt4aa.rds,
AD Veldhekken.

Gthoeïte ' .IJzeren

0"8 is varzocht
noemde artikelen in te
zeilde hoedanigheid als
taar aanboden.

Eveneens Zwart

.van ,bovelnl'o-,

ze, zijn vani de"
I

welke wij het vqrige
- • I

Gegalva.niseerd Draad
"-

t' spannen ,van'

If\P 28sten·
W. plaats
DIStrikt
~je met~~rkon/~uidelijk.
biimen zes waken
~~ de onkosten
&.t loopgeld niet 1>~lr.asIIQ

Wij de ondergete"kend6B, nu wonenne in de Kolonie van de KII&j» #zelve als mijn
de Goede Hoop, v~en u, volk van Groot Brittanje en I '!Ó~ouwd word~n
Ierland om ons aan te ~ ,C. A.

I Tl all •.s wat vol~t,lruk\..en wij innig gevoelde ovet'tl~igin~ ';lit, S~dkrt, Steyn~
terwijl wij ied ...re reden hebb~n om te gelooven Jat wi.j ook .de ov~rtUl~Dg :".8 aart, 19UO.
uitdruk'kt'n van de meerderbeid. vnn blanke bevolking die ZUid Afnka I
tot bun woonplaats heeft gemaakt. '.' V.ID

Gij werdt in den oorlog die nu tegen de twee Zuid A£riluiansche, ; ,
Republieken, geleid in onwetendheid ,de werkelijke feiten en door IIOOR
middel van misleidende verk lariegen. " van

Men liet u gelooveo dat de Boe' niet: zouden veohten:; dat zij Qt',hio.e Kzels. Zij
lafaards 'Yaren, I 'e ervaring heeft lleerd dat gij in d\t ~pzicht misleid ~~ hen~ten en
werdt. l!fpn liet u gelooven dat zij taal en onmenschellJk waren. De mpen zVn ,
eryarinf7 heeft het tt-C1endeel Men liet u gelooveó ontelbal'e. w~t wftoar zv zijn, i
andere dibgen tegen hen, die de . g ook bewezen aeeft valsch te ~iienaar kenniS te !

z.i)n Wij,voe~liln ons ~aarom gerech ; igd u W vragen onze plaatlW- R. ,LAMBEB.T.
llJke ervarmg Jl) reken mg te br-engen. , ., Joo' I,

Onze '3rvariog maakt ons er ,:tu dat zelfs wanneer (gt] er l~

slaagt dit volk te overwinnen, dat gij, fin Dooit kunt onderwerpen. ~ij
zullen nooit tevl'ëden onderdanen van :ht't Rijk worden. Hun kreet IS:
" Vrijheid (Jf de dood I" Zij vecbten zoo als alleen menschen kunnen
v-chten die voor hun woonsteden VI:: die overtuigd zijn dat hun aaak
rechtvaardig ia en dat God hen die reden ten slotte mjbeid r.al i~
geven." i , . , """ENOEH.S

Er is gezegd dat de ,republieken' verovermgs ~rlog vo,oren en . t' van een
dat gij gedwongen'waart hun aanval ~ weerstaan. WIJ ontkennen dat ,pLi&ts van het
er ooit verovering in hun bedpeling heeft g6legen; wij beweren dat, la~'d straat, zullen -,;,-"~ ""P~i.J~".t,
wanneer zij Ranvallend optraden dat ijj dat deden in zelfvel1ledigi~g.' doPi' den eontrol ...Y.I..
Hun oDafhankelijkheid werd bedreigdlen "ij wisten het. Uw tegeermg 'gep~raal tot 12,
verklaart nu openlijk vastbesloten te z~jn hen van hun onafhankeliJkheid: vall den 12don
te berooven, en bewijst daardoor dati de vrees van de republiek6n wel! ,Alle
gegrond was. ,,\ .. S.H.' het kantoor

Vrijheid is alles wat zij vragen. '''frijh~~d is ~un eenig .<:IPe~. ~ll w,tken, Kaapstad.
verlangen" met rust gelaten te wordet' ': vri] te liJD zoo als giJ vn~ ZI]t.. Peen tender
Wij meenen dat als ooit naties het gedaán hebben, deze twee republieken w~n aaogeno
bewezen hebben de vrijheid waardig t4' zijn. . . .

Hen van hun vrijheid te 'btroovep zou niet alleen onrechtvaardIg JOSEPH NEWEr,
'zijn; het zou ook een afschuwlijke en bijna onherstelbare fo lt zijn. De
oorlog zelf was on'Joodig. Bjjht>eft r+ds Zuid .Afrika met ond~ang en
wanhoop vervuld. WiJ weten dat hij da~. na dag een groot ~anta~ van onze
mede onderdanen nader tot wanhoop drijft. Slechts éen ding kaJl erger
zijn dan de oorlog, en dat is de stap :dien uw regeering nu voornemens
is tedoen. '

W ij voor ons, rof·enende dat .Afrika nooit tot vrede kan komen
en' nooit een ware wd vaart kap ".,..,nu.tbn wanneer de niet vrij
zijn, kunnen ons voortaan slechts k voor hun vrij-
heid te werken, door aUe wettige en ; maar wij
weten dat de beslissing ten slotte rusten u 01Jl aan de repu-
blieken, in naam der rechtvaat1digheid ter wille van Zuid Afrika en. het
rijk, de vrijheid te geven wli$rom zij \Tragen en die wij zoo', plechtig
mogelijk gel-ooven dat zij verdienen.

KOCH:
Burg- en Castle-~

I

G. LUIBB&T

2 jonge rood-
beide 1 jaar
Bta.a.rt.en en
}lsi~m&nd

ieve hij ?en

NAA.M. ADRES.

..

1

nit te knippen, te teekenen en
mD'1l8, IillJ[ er op te krijgenl en· d.

in een enveloppe te lenden naar
petitie wuden knn.nep. ver~n

J.U;lltiOtor
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:K.A.LK ALS. MEST.
; (" LaDcn:;;:J'oumMl.")

. Kalk:.i8 een der ~ vu ~ ----.I
plaata~ en wordt iD de _..te ~ ~ ~
'-.oldcMa4e hoe~ lf'Oaden OlD lAD - ,
eiJcbea \ou ,_one ~ te .Voldoen, eD gel, .....
dus mu bE-t op bet ;~e gesloot kullDeD ViDg na
IIChijnen: a.l8Of bet I'4Ilwenden van kalk op Jen, maar .....:2_-=... .2_-

bet )an...' VllD niet véél' voordeel voor. den boer 'trijsen ~t, " TJd'DllUDl'iug ''faD ue». ).A;~- .. p.
.. direese b ~ ID' VOftlUlll,_t .. ' -0 Sb>

DIU sip.. Het is niet als een . '''''"' nm den op !aDel dat bik Doodig beelt,' er toch! ~ w.n teyu urg. ,
":ua plailtvoodsel dat. bet gebruiJr: van.bl\ een fertililer ~ di. bik iD _r ,~ ~'bollden Op dell l-tdell'
wensëbelijlt.il\, maar ala een cbelDlllCh middel hoeveelheid bent. Wumeer ~ l'bat-! ' 'Ide" D__.2 _.;.
dat hOCIgSt belangrijke wtwerbelen. beeft haat Poeder, Jo.... _eea bek$ad alt ~ "',i ,geme ..DIUIU. y l'ODi'lil81D8D
op het organisch lllI!oteriaal - du IJ1lDerale p ~ d fij""..6_ '''''_ ..1 "tI'Hi bel lng
best...Dddee.len in den grood, en ~ oefeat ooit op ·land ~d .wt tot • ~ poe-: "ua ZQQUaJll,,_ .......,
4'NI boot5st belangtjjke iDvlQed mt OP. deaard- der eellUUlkt, ;en, dus all bet ~ur: op al het daaraan oÏ1ldflll'.roJ''INID
deeitje& dill niet over bil' hoofd gemen moei mj gezet 1JOrdt mt de kalk 'Vel" ... ~ in deze als
wordeD. bonden gew~ ia, 811' door, : 'f8D"!SVV'A. ' , rel
Kalk :..ordt niet HL een zuiveren IJta&t in 'Dom~ wordt,' ~ ~ de ,lD mage noodig geTOnd~ I . WO en

de natunr ~tlTondtm, mAW' hooidsakelijlt in ~:~lin0:: :":d, ,en :~'t.~, 'TO?r den dienst vau het J~ ] 900 •.
. deu YOr!n V'IUl cu.rbolll!at vau bilt; de ~j.t echikki ..... ea ~twOQl"dt aan alle doeleiDieD W. FJ NE\otB'H 'fJ'1tJ,
en ltalltsteen rotsen bestaaD lOin of meer bil" waarvoo""': ltalk o~d aaug_e~ wordt. • ~ ~~'4' .
na geheel uit onzuivere carbonaten van ka.llt. 'et tans.

d L_n_ Uit dese 0CjN . moet men. DJ, op- ,Deze rui dergelijke rot..en wor en tot ........ _..1:_ '
lt L' t malten dat" ie slag" Doodw~ _" g... Steynsburg,omgezet· door ze tot leine stUJl.J"" e 'Ver- _n ~t..1..L_ D

hrokkeJen PO dese te brandeD met steenkool schikte m0!lt is voor' .... e t""" ..... n, maar me , 12 Maart, 1900;
in het )l:lukovenM; wanneer gedurende bet moet begrijpen dat telkena 1I'UJl1l8t' er- eea

d rd tOD van dbl't hospu.t gebruikt wordt, MD'n_ ~t koolzunr en w..tet'· verwij e PO goed L_ __I
r: --" od d dt halve ton -waanaJl f'Eln Et .....,..,_-
ong.bl~hte luUlt-zuul' gepr uceer wor . beid vrij i&-op den lITO,neI. aangewcnd wordt
De bepaalde samenstelling vsn eenige kaalk or.: ~ L-. . d tel- in den vorm van bet fjjJmte yv-vr, en .,.,.
,.b ze verbrand is hangt Ilf van e NUIlens halve &.t het niet birt~Dd ia, is 't toch instaat
linz der' rots die in de over vl'rbrand. is, uw.r-r ~. el'~," '- __ I

.. . al het werk te doen van een ,geup.e,'_ ........• J. aSESS'u'ENT OF RO .l ..n R ''TB.behnlve 'WlI&rv<'el magneo.JA JlAllWe«lg I.M, ZlJn U_..L. Lane E:t "~JIL AU A
oDtleedknndige ondersoekingee VaD niet veel beid gewone luUlt. - u ..... c.. presa.
betookenis.

Het gebruik van kAlk in den landbouw is
hf.trekkatijk een nieuWigheid van den laatsten
t.ijd. Er i8 Jl:l!en hewijs van dat de oude rassen
kalk gebruik:eD in 't cultiveeren van hun Ian-
den, I'D zoo kort gele<len al.. 1534 ....erd
in bet ., Bose of Husbandrv ,Ol bet eerste
werk van ee~ belang over' landbouw dat
in het Laad verscheea, kalJt nauwelijks ge-
noemd., i

OngeWuSl'bte kalk lO'ordt op v('rschillend ..
wijzen gebnlikt. Ze kan per kar vervoerd
worden i<<>odra ze !,ebrund is, in deo vorm
van kalJt-schelpeD, en onmiddellijk gelijk ma--,
t~ over. het land vsrspreid worden. Som-
ruIge plaatsen do schelpen li1wer in ldeine
hoopen ap het laud, en na de hoopen bedekt

?te hebben met aarde om de.r~en, ena., er
uit te houden, laten ze de hoepen HAAM!
totdat d~ kalk tot, poeder va lt , ,",oneer de
hoepen uitgespreid worden. :\fullr vooralge-
meene dosteinden i_ het bet e r kalk-schelpen
in kleins boopen neer te Ipggen, zeg N'D of
twPe schepel per hoop, die onmiddellijk g'-
blusebt moeten worden met wn.ter en dan
bedekt .. orden met asrde en '.00 gelatl'n om
ineen te vallen. Honderd gallon.~ w!Owr zal
voldoende zijn om 'l'ijf tOD kalk-schelpeD te
blnsschen, en het uitspreiden kaQ op den vol-
~endt'll dag ged .... n worden. At.. de ka.lk-
schelpeo Ran de lucht blootg es teld golat.,n
worden dan \"erbfndt d~' ODgeblulIChte kalk
zich 8D~1 met het koolzuur- s in de atmos-
pbPer en zet zich spo,,,lig om i cl..n vorm van
koo~nr-zout. Om d~ reden moeten kalk-
schelpen altijd door aard ... beschermd worden
totdat ze uitg""PTllid en in <kongrond gt'werkt
kUDDen worden: :\Iaar als kalk jl;l-d..elt<·lijk
geblU8cht i.. op de l>es<lhreven mani ..l', dan
krijgt men kalk-hydraat'; el~ dit U't zidl ...""r
la.ngzaam om tot den, .koolzuur.zout \"onn.
Sommigen bPwen-n da t ,het goed IS d" kallt
in regenachtig ","",r lUUJ te wooden, zoodat
de kalk van Dature );eblUscht wordt, maar
b ..t is hfÏel verkPerd om dit w doen; als er
niet _r dan een of twee regenbuien vielen
dan wu h...t reo.ultaat.__;uitmuntend kunnen
zijD, maar als het lang.,.,áchtereen rE'gent, of
l1li1£8 als er buit..nll;"wonfi! zwou'''' bUII'n: "leien,
dan zouden de kalk-schfi!lpen kUDnen veran-
deren in pap of cemeet, CD d... kalk zou
bijna gehe..l beroofd S.jjD van die cheml-
scbe he:rtanddoolell di"" de w"'Tkin~ ..rvan
van :w<n'eel waardo m*eu voor den boer.
Wat. verlangd wdrdt iu !het. nanweDden .....n
kalk is het door eD doof vereenigoD van d..
lta.llt met den jl:rond, 1'11' dit wordt het hest
tot stand gebracht door de kalk te doen om-
~ten tot iiroge poeder, dat ...il :tpggeD, tot
de ltalk-deeltJ<'>I zoo fijn al~ mogelijk vertleeld
zijD.

zoodrn. ze !lp h"t laD~ uiti1:espreitt...i., het-
I'lij al~ !;Cbl'l!",n of ..Is po<><wr,dan moK de kalk
onmiddellijk bedekt worden ten emde zoowel
nadeel door regen te, voorltomen als de moge-
lijke omtetting tot den vorm nn koolzut_U-
7.oUt. Sommigen !,eveD do ,-oorkenr aan in-
ploegen, ,anderl'D aaD iDwerken met de cul-
tivator; inaar het hoofddoel ill de kalk doel-
treffend te bedekken, en ZOO oDdiep mogelijk.
Kalk driDgt z.eer spoedig in den grond, eu
na verloop van <!'en paar ,jaren, al... het land
.,.,n duim dieper gl'ploegd wordt dan gewooD-
lijk, ~I!D de kAlk-deelt~ duidelijk t~ :tien
"zijn op den bodem nn de' voreu. IDdlen de
OIDBtandiaheden het verooTlooven, &.n kan het
land tot 'eeD diepte un ongevoor 2t dwm
geploegd :Worden; en dan zoowat oon maand
ater, opllienw geplDE'g,t word ..D op eeu diep-
te. van vier of '-1Jf duimen, I'n het proc-e~
"aD vermeDWU~ zal dan bevorderd en de
kal.k nabij de oppervlakte gehouden wordeD.
.Als de bllt als ,whelpeu uit~spreid I'n jl;e-
ploegd of ingewerkt wo~t, dan is het van
groot 00Jang dat zo kort ..r na ~i>rueuw be-
wel'ltt wordt, teD einde 't oohoorhjk veTDlPll-
geu van de iDeeD geva.lkJu schelpen met den
groDd te bevordereo.

Onder g.....oDe omstandigheden i.~deze vol-
komeile veret'lliging met <\eo grood bet punt.
waal'DJUlr gestrPefd moet ",orden, en hoewel
't nr!it's aan scherpte des. te grooter ZAl zijll
naarmatll der tu~ ....beDtiid die er vf'rloopt dat
de kalk voor bet laat..t 'b«Iekt wordt kan dit
'I' .. rlies over 't aljl;eme<'n OV"T 't hoofd jl;ezien
wordt'Jl,i'lfaar waar kalk a&QgeweDd wordt voor
zekere spewifieke doeleinden, eD vooral. als ze
~eweDd ....ordt 000 uitwIl.' of "li.n!!:er~and-
toe in rapen te vOOTkomen of t~ verruetlgen,
daD ltan de kallt niet til vro~ of iD een te
bijtenden' &~ aange .. end. "'OrdPD. En voor
dii bijzonder doel is het wel18Chelijker dat de
lta.lk heet aaogeweDd 'll'Ol'dt da,n ze zich 'Vol-
komen met al deo grond zon vermengon, eo
daarom is het 'bv€'r het algemeen beter om de
lICheipon uit de oven te verwijdE'1'e1I wodra.
ze koud geDOejl; zijn om ~ehanteerd te wordeD,
Voor de ~wone doeleinden van de plaats kan
tie kalk ~edeeltelijk ~ebloscht worden en be-
dekt, en iD de veThomlinp; 'l"aD drie tot vijf ton
per lI('J'6 aangeweDd wordeD.

Voor ~nden i. kallt bet best aAngewend
in dllJl vorm nO mest; N'D UJO kalk ...ordt
vermengd met t ......, ton afval aarde of der-
p:eJijk materiaal, I'n nadat de hoop eeD of
tweemaal omlz:.....erkt V. ml\t tU"IChenpoooon
VaD zoowat een w...,k, wordt bij nitgespreid
in de verhouding \"I\n' on!!:ener U'S tOD op de
acto. Onr het Jl:ebeel is ht't beter zulk f'eD
hoeveelheid mest op !(md.aDd in i!'der 'VaD
tWt"ll opvolg£'nde jan'n aan te w"Ddeu daD om
het t ...... maal in oon jaar te doen. Voor dc
rnE'....t.. doeleinden is het betl'T kleine Ml hl'r-
haalde boeveelheden op bouwland aan te "'''0-
deo daD in ..enij.: hijzond ..r jaar epu groote
hoev('9lheid te Iz:evpn, maar h.,t mOl't nipt
v"l1Z:et.ou wordeD, dllt h.,..w,,1 .. fin~er - aDd -
toe" voorkomt'n kan WOrdl'1I door h..rha.aldo
kleiDe aao .....ndingf'n ,-an kalk, groote hoe-
veelheden toch Mn!(ew"nd wO<'t .. u word ..u
....aar 't land I'rg hPsmet is, t",n ..inde dl'n tI'-
rugkeer der aan'l'al in do volgeode rotatio te
voorkomeo.

.Ala een chf'llli.ch midd ..1 .zet kal.k het or·
I(aniscb ma :.. riaal om in ....'n groDd ('n maakt
het geschikt om ,Ioor do jOOjl;e ....orteL~ dpr
planten o~<,nom{,l\ te worden. Ze verbindt
zich met de orgaDischA zureD, lOO gereed ..lijk
geprodu ...... rd in sommÏjte grond"D, di ... TlIim-
Hchooh nlOfZwn zijn "all orgaDi.'<Ch rnat ..rinal,
"n die dilnriJls .. 1.UUT" zijn eu kalk - zout..n
produceeren. ,h" mut bl'hllip van salpeter·
vorml'Dd" badl'rit'n, wn ~Iottl' omgezet wor-
tien in nitraat \"an kalk. Ze maakt in 0II0p-
loo-bor.. v..rbincliul:t'n de potasch rrij ('n d ..
~oda in "·('rk...too7." ~o"d('n, ..n 7-" oo\"ordl'rt
<le vorlUllig \'an rlJ", dubh.·le kiewlzuur-zouten
.an "lumina dl(, in ,,"tl opoN'mbarE'n "onn
,-en ~oot:"lt,. ""U d .., \"ruchtbaa.rma.kl'ndf'
Ntolfeu I)t.houd<'11 die auden; uit het laDd
~espoeld 1,Qud..n "-ordeo . of nrbindingl'u zon-
elen "Onnl'lI onoplosbaar in de wort ..huren, pn
dUI met op" ..uomen kunnrll ...orden door d('
Jo~e wort..ls cler "ewa&'I'D. Het IUD met
recht gezegd "'ordeu, dat kalk-,toffeD ....er-
kood maakt di.. \'ToejZ.er "'A.rlt.. l()()ll WRr..O, H 'E
ze verbrokkf'ld olloploshar .. vprbmdw!1,pn, ...n vise v RKOOP
7.e verbeterd die zuurh<>id die c\e oorua.k '
), dat zooveel van deo planteDgrOi't onsmak&- Groothandel in' Herm&DUJpietantontetn, en
hjk is. . • GroothJJldel en Kleinhandel iD. Wotoél1er.

Behalve <le ('b"mÏ.'lcbe uitwerlriDg die kalk' -
vl'eft ot'féDt ze ook «lO mlK'hanische in\"IO<'d i loute Visch alti;d in Voorraad,
.tut die !U!'t b"-Schreven kan wordeu ID de i •
ruimte ter t:-chikking, maar di .. aldus op~.'I Vleit Geelbek, Ck.lbek Biltong, Makreel
>omd ka.n ,.-orden. Ze maakt sterke en ",,,,t- : Mootjea, ~eelbek Moot jel, ZUyenitch
klevende jZTODd..n meer hrokkelig en dool" Mootj., z"u te, Hardere,
ÓtUlgbaar' door 00 gas.<en 'VlIOI1 de at.mO!>-pheer; E' DALLENGENSKY
t.enrijl u lirht .. "n "l\ndigo gronden mindPT 1genaar : . ,
t:<>rpl.h "U ID.... r i;am..nhangaud mwt,l'n dil. Bestuurder: J. J. WI.fCHAHN.
t bebond \'all vO<'ht..bevordert "0 den grOl'i en "or ~...._
ontwikkl'JiJlg der wortels van die plaJlten nr. "O.n,,~!'.

VAIr Wl!lGJELAST1NG.

. . . ~

"Ditlslonal ConneD. H~ulaod.
!

NOTICE' is hereby giVell in
terms of Section 266 of 4ct 40 of
1889, that the Dirisio. Counoil
of Namaqualaod, at a m¥tm.g held
in the Court Room at ~pnngbok,
on the 2ht day of lIaroh,ill900, did
asseea and impose a rate o. ld. (One
Penny) in the £ sterling: ~up'0n all
Immovable Property ~ttJllB the
Divilion liable therew'! for the
purposes of the year 19OQ~

Tbe said Rate will become due
and payable -at the Office of the aid
Council al. Springbok, on the Ist
day of May, 1900. '

All suoh Rates left upp.id Three
Months after due· da~ will be
charged interest at the ~te of Six
per eentam per annom, . reckoned
from said date. .

By order,
A. J. LOYNRS,

Sec'retary:
Divisional Council O~,
Springbok, Namac;ualáDd,

22nd March, t 900.

K.EATING'S POJmEJl DOOD'!'
lUIATING'S poe_a DOODT
KKA.TING'S POEDER DOODT
HEATING'S POEI)ER DOODT
XEA.TING'S POlWU DOODT
Kl!a.TING'S pOEDER DOODT

~\VJJ:EG.r..UIZD ,
~LOOiD.
MOTT.N,
TORUN
MU8x.u:T~N.

Ol18chade

m
lr TOOt' Dieren,

Ol18chadel lt Toor DiereA.
01180hadel Ir Toor Dieren,
Ouchadel lt voor Dterlln.
Ol18chad.e k voor DierlIn.
01180hadeliJk Toor I>ieren.

maar i. onl.en.1ard In hit ,ernictlaea "aft VLOO
IF.N, WEEGI,Ul{~_COCKROACrt!.!l, TORREN
MOTTEN I~ PE~ED, en lcdcrea _ .u
InHet. JajCCl'l .. uee dlt cnach<ttbaar Yl ..-!MI
'C"ernic.'tigen .-an rkMJieq op bUQ bo""'", ca ook "mee
"oor bun .cboothon4jea.

Het PUBLIEK wotdtGEWAARSCHI!.WOdat
p.tjn _an het ech •• I"""'i« de numleekenlnc ......
.-an THOMAS KRATING. Verkoel" au.m bl
blikja.

KEATING'8 WORKKOEKJES,
KEA.TING'S WOR.KOEKJES.
KEATING'S WORMXOEKJES,
KEATING'S WOR.KOEKJES,
KEATING'8 WORKKOEKJE8.
KEATING'S WPll,.KOEKJE8. :
EEN ZUIVER PLANTAÁRDIG SUIKERGUAK, ._.
la t'O(lfllomcu iilie in .maak en .1tertt •• n~me JnCth,ock
unchatfenJ om bet eeni,. "ken pnenm .... J te nnrt.ce
Iq.n Ingewanb- of oIrudwor_n. Het.o _ .ol ..... kt .dllg
enaacbt mlddel,.u I. _oonr .-hikt -oor kl........ Vettodtl
n blikje .... IInchja bij alle ... _, ' '

,Eigenaar. THOJU.S KEATING. LOlld~n.

DE ZUID URIKiilSCIlE
Oldlrllt,1 UI'II ,erzlurll.IUtSCba .. 1J

DE heer G. W. Steytler (secretaris
van de Koloniale Weeskamer

en Trustmaatschappij) neemt de
vrijheid z4n vrienden en de ¥Il-
doo:houders van de Zuid Afrikaan-
sche Onderlinge Levensverzeke-
ringsmaatschappij mee te dooIen,
dat hij eeo candidaat is voor den
vac8nten zetel, v~roorzaakt door
het terugtrekken van den beer J.
G. Stt>ytler, en dat' hij om hun
stemmen voor hem verzoekt als
directeur,

Kaapstad,
15 Maart·, 1900.

Aar~appel.1-ING:F.VOERDE POOT.as OP DE PLBK
gereed voor onmiddellIJke poot~:-

per ki8t, overeenkomstig krl1aliteit,
FraD8ChEt Early Rolle. in prach-

tige DOnditie, goed lUtBezooht,
allen in kisten van ongneer •
66 tot 70 lhe. •.. se. tot 9•. 6d.

Koloniale E. R088, Duitacbe Blauwen.
Fourballa, overeenkoJD8tig de maria
prijl8n. ~

Deze cijfers zijD AFGESLAOD
PRIJZEN om den voorraad op te ruimen
en rtJimte te maken voor BUTTON'S
ZUIVERE POOTAARDA.PPELS, te
weten: S. ROSE, B. RBGBlIT%, VLOU&.
BALLS, MAGNlTK. DUITSeRS BLAUWBJ.1f.
SUPRS.lIS, KlBG OP lIARLIES, enz. (Zie
de eerwtTolgende llitg-.sve van de noteerinpn
VOOr Granen. Meel, enz.?

HET FEIT ALI.~EN dat Mil aatd~
appel wordt IDgeyoerd IS NIETS. Wat
noodig is, i.a de lnvoe{ing y&1l ....ncm.,
peoternan suivere hoogo kJ ... kwaliteit.
en bet is IN DEZE RIOHTING dáttle
SUTTON'S HUN l(A.A.l( HEBBEN OB-
VESTJGD over de ,eheeie Wereld.

OaJth01ldt dat Buttons AardappelI
met vak ..kennl. zijn uitaesocbt met de
hand,-.n dai het de ..uiverate poolen ~D
die men met moge~kheid kan Terlr~Ï'
evenal. 't geval ja mei onze Z ' .
MI'ELIES.

TINDERS zullen ingtntacht wor-
den door den ~dergetee-

kende Toor eene reparati, Tan tien
Weg loopen<levan Fraaerpurg onr
KlipheuTels, EzelfonteÏD.\ Bqndea-
f~tein, Drief'ontein rot Bhenoeter·
vlei. ~ :
'TenderS moeten' al~riatief zijn

n.1'1
~• Voor reparatie TI$D bovena

staanden weg.' :
2. Voor Reparatie van aezen weg

insluitende het maken: van een
mep..-e hoogte te HOJldéIlfontein te
~ aangewezen dool' iden Heer
F~A.; Smit van HondsDfohtein.

Tenders te worden iD~iend niet .
later dan l8,}lei 1900.' .~

Op 'Last, .~
A. J..IBOfES,j·'

• i Searetanl.
Fraserburg, '" i ' i '

19 Fepruari, 1900. " i

ÁftIeeltngSraa~ _ .
TEN:DER~.

'

ENDERS zullen ingQw~cht wor-
1 den door deDionder~kende

td,t den'19den April, 1900~ Toor de
behoorlijh reparatie vim, d. weg
loopende '\'an Fruerburg tot op de.
Sutherland grens. •
Tend~ 'zullen twee ~e

borgen moeteD 8tel;len.
De Raad H niet ...el'Jtlicht deJa

laagsten of eenigen tell~ &all te
nemen. '

Mdeelingsrwl Frl$8rblllg.
TENDEBS;

H. RIES & CO.,
Graan en Pootall'llppel HandeJur.
00." .Londen.

,

ULIBIAIIUIIGIP1LITEIT.
MUNICIPALE VE'RBBTE.

RINGS WEr VAN 1899.
----,-

iJ ENNIS wordt hierbij gegeven
l\ van Sectie 17 van de Mun'
pale verbeterings Wet van 1
dat eene bijeenkomst van uv._' ~"""K
betalers van de Municipalite1t van
Kalkbaai zal worden gehouden .

8{)hoolkamerder Enge1sche kerk
te Kalkbaai om 8 ure "s _avondH op
18 .A pril, 1900, met doel een
be:sluit te passeeren ten gunste van
he~ toekennen aan 'de Municipaliteit
van Kalkbaai van all~ en eenIge der
machten door bovengenoemde wet
verleend.

Op last,
ALFRED H. B.U~NES,

Municipale Klerk.
Municipaal Kantoor.

Muizenberg, '
18 Maart, 1~OO'.

"
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LORD SELBORXE tIVF.R DE KuLtl~IEX,

Londen. :!~ Maart,-( eul ..,) -A ntw""rdtm_
de op n geda"n dOM gTa4f CR perdown in
bet hu lor.Is, omtrent d .. plichten un
self 0 Ion iiin iu
,lord '>o,1..r secreta-is
dat Y phc.bt ....a nm

eD, - t e r
"au .amellwerkiag raD 0" Jk.- eo k 10-

e regeen g~!". eu \l'érd 1111.11..111~.. J ('V~r-
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'WEER U:" \ltl\'l'TEH\ EHG,l!J£IU,,\;
E I)K~T,\(l

Ph
werd uur
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Er "aren geec.e Oil \.d' u aan repa
!OChe ai

lIeD Le t d,.t de Efl£: 1;..1. '0 u .rc
Jl te Eland 1Ji/~>eBtnt"eI1.

)\ ·~t' L :,....... .\Llar! - -( H"'llti'f I - Een mon-
.1:fi!TT'f'TJ! er ruv \('"~'r I t !t'r ~I .. it'rt'n vond ~f'_

botulf'n, " trop n ......oIIlT"'", wf'r,lt.'1l .,:tp ~"('rrl,
'" aard ....t>nt t dru k k. Jldt~ \ oor d. ,Lld.· "an
deu h -e-r ('lamt rl;<l1\ u 'Ir Alt r cl ;\111 .-c,
f>n tt'tl ..t rk ...tt pr op ,landnlll."::PIHit_· d.tt d u i T-

7 .... tn., ,rt,d,~, vnor ....p')..,! "U d.·!!,'lll~" r":':~"f'rill:,,:,

xl-x-ht ... kUUHf'll "'Ut'!\t'rd \lito!" Ic-u door 'T t"11

voll» hr Ilf:~lf r\"r H I'rl! hlJ~ "Il oud r- r Hnt ....che
T'f..' '11.1lf.!:.' IruU11...t rn tir-. Rt:--....olu tre ... we r-

~ .. pa...;.~·prd. d~lt u 1 r"('ht, trdl.l.:; t e
tf'~t->nOVt'r tit' l(1~',J(' kolour ...t-en. !"trt.~t~

tru.fft:'n hf.honfJ'n trU'i!f"f», ..t t.' t)rdt'l1 op aUf'
Tf4 n du- dt.,,('I h~·hht'n ~f'nomt'n u-ru t-If'DlITf'

d d van hf)( ,,'rra.ui }oA'U v--rdr-r« re ..olu.
prak h r1."'Jkf' "rkpIUllil~ Uit voor df'

da pperr- diP! tt'n vun rw JOO "If Hr-n rv Elhot .
dJ r 7.IJn t1mkt· f' (·r-.;l.dIHh.:p~. ~ltrt~C'_'_
1 n inval In h ...t luhoDri n..:,- 1 rond~ph J
hel Ut • lit> r" ....ol ut re-, rdt'o mr-t r- ~tdnft
o dt. I\,jojnl\'I"'T. ;.::PtÏ a.angt-'1l0mf'n. d.p ',J1IIf'h-

li: t~1l a nh ""'L1 "Il hs-t. EIl).!:"l.."'b..... ,il ,,1
zaag

Th~ hf-'t·r !'o>tamj(,r J k~·ilUl hlf'T ~~..t~rf·D aan
),. \1 t (.nk,.."J.,nd h"'t"p,J.·n. ,dw'l',rh rt-

t.f'~ ('Jl tu·! ulhoort llCt'll rpntlH!.!:f"llt zi in ont-
.Jagen, ' -

ut ... J\u
lh t ,. il:.


	gray00097.pdf
	gray00098.pdf
	gray00099.pdf
	gray00100.pdf
	gray00101.pdf
	gray00102.pdf

