
MAQUALAND.

,werd er eene ir.i!oedrjjke fil druk.
, Iek e vergader1Di te Koete bo.
,,,.t.n.ande elektie 1'OOr bet 1'1.'
Lw dun ed. ~ llerrïawa ook
.'L ...cb",r.a wvk 10 he, .... _ •
,'.("rkomeo. r- tD.

: u.Ier, yoorntter d. Bonds,
D., Uvricb w. ook 0."::

,l~ met j1ebed. De ~nitter ...
/lj J~ bnds. De oppoeitie ~
'i,;: alom toebe1'8ideeleo te ~
<taanden elelrtiMbijd til &la "
Jo he~innen, aal ou.' Iud ~

Wij hebben t. ka.aapea .....
" R hodespsrtq, die alla! in " ..etIi:
'0 mannen LO ~ pulelDeD' te 1Irjj.

meer dan OOit te~reo, 'ijd, ebt
•an schouder ltean, OlD lIIIIUItll
bres gen die 'I laOCM beIUC-

\',,·,rl. een I;edce:te nil prof
"-praak te Rnrpndorp .~
,,' dll voorZIUH -t. dat ieder
temmen. Wij hebben de b......
Molteno tet:enoyer Rhod. eDi
«rklaart!, d:'t &DuepolitiKe ~
-,t EOn begiDDen. £ea lDUl dl.
it, dat hU 0111 fWVoaweIl .-

r~ I_i een brief aJt 0.. LI.I
'en .. ntandiaeD E~
rjj ver dWdeliik al d. biperjjen ..
Rhodes uiteenzel RfIOdëa wil
II tot o.er d• .z.mbe.i kaaiaf
W8t het WIlt .... Iril. Bil __
n T~TUI. HU W de lumiia
ke ClUlB, LD de pnlliduta -.wa..
z. Ell D., eina de heer KO.Mrt
Rhod .... UI O.tee ODI a1MrIei tnm.!
, :-;&DlaqnalaDd, doM, aoodla wil'
Id hebben, lDepD wij &o.ien. Bi '
voor eeD Rhod_ .......
bet woord DelDeacI., Ipn.k 0. L
, ,- Hli r'I'oeJ' aich UaaM aW
bil de politiek liefIi an- ....
eekl wei. Wai prof_ c.cw
arteliik &D4~ ',la an..
E a wal da pieftta _1IWaDien
belraf, biJ wu oor· ID __
de omwenteJiDpla aJdur. 1Ia
, !. '1ranuaal ill _ fI'OOie ....
es bnrg bet oeatnma. 1>. Impi ..
I er om ~ ta aaUa.
, een repobfa~. )leu lOOIt
re wetaeNi hebbeD, lUlden du
... n enkel laDdboaweD .eeteeD,
.~ kla::_D OTer .ware t...IaiiDpa.
00 verteh dat b..r. Georaa Farrar,
n geledeo te Job.-hart ....
:J 1ge geleende .billinp,.. UaallI
,.~ll4 of 6 miIJoea poDdeDl Kan
,a'geD over sware ~ of
Ier gondindGllVie? Ea bet 1ie!D.
'O!Il Diet den eed 1'&0 .-lrOnwbeid
'aarom bun ,old 1'8riiendabheld..
>al!uet l[jn eliaa PllllaiI1Ip?
t ")D:niet de beJulinpn DOCh',
,eh eonig andere Krie- 1); bpi-
:n hun eigene "....a,. GeeD
.. ereld geeft be&ere Dmen. __
om geld te makeD dan TrUa1'UI,
"le bU liin aeu in- &i,,,a UbD.
"l< en r""hL
,1<., Wij .taan 'I'oor&eDen aIek"
,..der tocb ..oor lIiCIUeJ1'eD denk ..
I ;,>d beaU ou tieD ban ea 1'entaDd

HU beeU bat recht 1'&11 om t.i' 'I hart zaUen latea ..,..keJl"
'DkeD, Rhod". is niet te 'I'.nroa.
'n Wil hem, dan ,II.eD wjj oa..
I .vand het _ in baadaa om
te ODUdeD, Er .Ioeit omcbaldic
tamverwa.nIeD tDMChen Bbodelea
Dem die er iloelbloeclif. orer beeD
'r een Rbod. man sUDe1t0lD "
el...,ht hét met reeht 1'&11 OIY, dU
t verder <nlleD latell aUalei4en.
':0 mao deo beer Kern- .iaa·
le rech i. mao, dit bewijat het lwit

hem zoo legeDltaat. IDCliea
,il DOj( niot open aun, snIleu se
',;,,'0;8.8D, God helpe Dil&, iD
,:I,rill"te &&:Ikgetrouw te zjin aan
"II<, en boveDal onse "igene belan·
n'~Jr Merrimarlf
['rt,.e" volgden in denselfdea
"'!I)k ...erd nnwel1l beeIOien du
• !1 te IteuneD.
1<1\)., v~~keDde den beer Merri·
',y,.- :-;amaq 1l.land ta 1t.aaD, werd
",kcnd, Voom beeloot oIererp'
-'!,otrihutiebill, aooela door de
,: I, ..t te kenreD, en leden le ftf·
tOll le stemmen.
I Juor den beer C. A. ..an der
.,'"cconJ"erd door deD h_ J. J.
"k Do.ar "'Ii eon ontbindinf van
il t t~ w,cbten kDoDen .iin, eehl
I!J>( het van bel uiten' be1anf eeD
I Hl UIL OriS midden te kiueo om
,r 'Ierrim.n le werkeo, die ftIl
,l.ldero zlide VM ooie boerenbe-

"Cllen om hen ....akkerte ochudden;
i,'n heer C, A. )108:ort aan die
~ \' c•., r d.m be. r MerrlmUl b,,;n
l ....:rJ met g_tdrift ' ....

,; "'.c r fraai geregend. pIoeg'Ud
\' ,I h0t'en een ja.u- va.o eigenbiood
liet <dj wvn.lt ..1 ~roen; ':' :
n \~e i~, ducb de Ho,'. Ja! ~,ol

,a1..ell.
l_'crct aris der ~'( rga4:r ."lg,deD b:· !"

I, h~bben wii d.. nol,oI ,n der nl '

,wgen, z.. komen JH""'iell oreret.D
a" dat wu publiceeru. REp.] ,

;8r Joseph Nolan,
T A...'1D·ART8.

,\THEWS GEBOCWEN,
ADDERLEY STRAAT,

JU,.AP8TAD

RERKEN VAN T.uroD'
zo !iDER PUN

ILOROFeRM.

GEEN Gil

GEËNE BEDWELKlI'

WIJSHEIDHEEnDWEIGID ,BUmG.

O~Drapt'riën van een oud-aev,eBtlgde firma
te k oopen, ~lwaar ~~ beste ~e tegen

den bagHt mogellJ~en prIJI, verkregen kan wor-
den, I' ware economIe zoowel all groote wijeheid.

DRESMAKER/J VAN HOOGE KUBBE.
DUJllt'i! die een Mooi Pas8end l'AIItuum volgens

den ,tijl behoeven, behooren onsen nieuwen Dree.
milker een proef to geven.

IJe nieu wste Dres Materialen, het beste Werk,
en ('('ne perfecte Passing gewaarborgd.

MONSTERS VRIJ PU POft.

MORRISON &: Co, Plein Stna~,IuPltadi
I •

I
VEEL 69.-.No 6,606.1

Koloniala Weeskamer Gebouwen,
Kerkplein,

Kaapstad, I Juni, 1898.

PAUL D. CLUVER. A

KOLONIALE
"'p,.,;!"lll1l'r I'll Trust .M:ut8ehappij. .t" ~

PUBLIEKE vERKOOPING.
publieke Verkooping

Tl!

STELLENBOSCH,
•

Hulsraad, Wijn, Brandelijn, eDJ.

DE Olldergeteekende zal ver-
koopen, voor rekening van den

In,cl\'t'Dtl'n Boedel van G. HUGDS,
MU bet )lasonic Hotel, Btellenboeeh,

OpWoensdag, 15den dezer,
1. El':l nieuw Geld Register, No. I,

Kurk Trekker Machines, Meesen
}[achiDt"Brood Stand, 12 Bedsteden
me: Bedd,'goed en Vederen K1l88eDB,
een I'~III' Kleedtafels met bevelled
Glas, een paal' Wascht.afels met
mannereu bladen, 10 Kleedtafels,
ti Wa,;chtafels, 1 Kleederkast, 12
Rotting Stoelen, Toilette Betten,
Bcdmattvu, enz.
2, E,'rqc,kla",s;: Pony, Karretje en

Ttlig.
;J, Een groote en uitgezochte

Vi>0rraad Huitenlandsche Drank, in-
sl,titl'ud,' Likeuren, Brandewijn,
Wllló'ky, Gill, Duitsche Bier. Een
groot voorraad ingevoerde Stout,
Koloniale Wijn en Brandewijn .

Yerlooping te beginnen om tO UU.

G. W. STEYTLER,
(Beereëaris.)

P. D. CLUVER,
'I'rustees,

DE Onder_geteekenden hebben a~dermaal ~~ Oftt..antNm
.. den bt8r P. J. PtaAJ.l, wims Paarden tBr ·BI8J1.... IIIii'·,~ .. 1i~ ..'~

und ZIJn, om voor zijne rekening te verkoopen, , !'bul.,t1te

Op Donderdag, 23, Juni, f898,
uit hun Vendukraal, alhi~l' te

""'.A..~..,..:m:S:Ea~R.'Y" ,
Ten 10 ure v.m,

40 Paarden, Ruins en Merries, en eenige
Prachtige Ponies,

Alsook:

30 Prachtige Ezels, 3 jaar oud.
Bijna al deze dieren zijn geleerd en in eersteklas conditie en de

aandacht van koopers waardig. Zij zullen zeker present zijn. '

P. J. PIENAAR.

JaW. Moorrees, jr. & Co., Afslnge l'S.
Malmesbury, 3 Juni, 1898.

WOJ1DBN ge~
Juni, 1898, voor ~het

of eenig gedeelte T&1l ~t
werk aan het Ned. G~l'.
gebonw te Montagu :

(a) Het opbreken Tall ~en
en het legen Tall ~n
vloer. :

(b) Het verwijderen VUl de
woordige banken
maken en opzetten
nieuw ate1. •

(c) Het mabD van
" platform." .

(d) Het~ftIl_. U"'1IiI!!1

TeekpniDJ-. IP8Idcl_.
dit_ te lÓel1
t.ebnde.ne=of .nooclw . te w% ... 1WO

NUDeDI '

Modewareu, :Mode~ren, en al de
laatste ParijsoheNieuwigheden.
Opgemaakte iHoedjes, 1'IlD.
6s. 11d. tot 45s.

DI Mn'"Wlndmolena .. maakt met
WI"'n Bew~ TO.L Zullen
meer water pompen dan .. nllr anden.
Mol.na In d. markt. '
De hoosste prijs werd ~haald door

deze IIMotore" op de Chlea.o Wereld
TentoonsteIlIna. J898.

cerea, 23 Mei 1898nn- Materiaal in al de nieuwste
kleuren. Is. Sd.:tot 4e.lld. per
yard. Nienw Geruit, Zijde en
Wol .Mengselen.i-Reppa ct os,
la. Gd. tot 6a. Gd. per yard.

Eene eindelooze veracheidenheid
van Zwarte Dre88t.offen, een-
voudig en fancy, lso 6d. tot
Sa. lId. per yard.BELOONING I BElOONINC' I Wij venaardi~n Snijdel'lg8-

maakte Commms t.egën 50s., 678.
6<1., SSs.~. Wij t'B&l'borgen eeue
perfecte passing. :__....

Buis Dra~en.
Laken linnen, geket:i8rd en ongek ..

perd,S4tonOÓlduim, van 1Ojd.
tot 28. 6d. pe~Jd.

Kláarge'Ill88kta Labns voor Enkele
en Dubbele Bedd~ alle prijzen.

Witte Tnrbohe Hft,nddoeken, 'id-
tot 8a. 6d. stuk.ons waarde in' F1annellen en

Kombaanen kan niet overtloflen

Arctio e;'iJona QuUhi,-van-'
'6<1. tot 96a.

Damee Blouses, 28.;tot 25a.

DE Ondergeteekende, den geheelen Voorraad in den Geassigneerden
Boedel van V AN DRR SCHIJF gekocht hebbende, zal

op DINSDAG. den 14den dezer,
Aan siin woning Heek van Maintn Gymnasium Strate»,

Publiek doen verkoopen, BINNENSHUIS, den geheelen Voorraad.
bestaande uit:

STELLENBO
Belangrijke Publieke YertoopiDg

VAS ZEER KOSTBARE

plaat. in vaD' de Joae en .
Lift...of Ralelde. PO!ll~.

Zij die voomemeu siJD WiDcbDD1eIdoIIW-
te kwpen moewn wel ónderwchlriclen ......
L1oyJa' Galntonbeorde StateD J.DJlOTOIS, ea
aDd"re ialerioare ell waardelC)C)A ~

.Hat echte, Lloydtl' A.DJIO'!Da .al hR ai*I-
lroops. ell beste bevonden wotdlll, fU 'Melt,
dell f o~tA r('C\!iI d,J('Ij{CI!~ft. i, '

Wallne;,1' \'creillCht, worden ~i.kte ....
lODen ponden OlD' het toeat.el op ......
te~'n. enkel KOdeeltelijk. 'eia~ 0l1'Ofpal
lpeoiaJe IObikki"g. ' '

Schl'ijf Om prij.lijlli en ~
of zend bijzonderht'deu omtnlnt cliep&e YUI
UVD put or bfMrl'cclheid ",.&ter (lUc., waarui' ...
but,keniog der ku.len ~r vol*eude POR 111
tuec;ea<Jn<ieo 'll'onlu.o.

110 Lampen, Snijders Stoffen, goede kwaliteit, lIans, Vrouws, enDE Ondcrgetookenden, begunstigd Kinder &.lveis en Schoeneu, Dresstoffen, Flannels, Flanneletl, Duitache
zijndc met instructies van den Chitz, Bedden Tijk, :30 kisten Zeep, 200 ingelegde Blikjes Vleeeoh, goede

EXl'Clltelll' in den Boedel van wijlen kwaliteit, een lot Bloemjszen, Boter- en ::!uikerpotjes, Koffieketels,
den heer J. \'AS NIEKIRX, zullen P p I Machi A d I V h'lul,' ',' , ot.wn, annen, eC,D ot ~ Des om ar appe en en rue ten te
pc Il).; \, rkoopc n schillen, en een menigte andere goederen to veel' om te melden: Alles
OpDonderdag, 16 Juni. 1898 gaat zonder de Minste Reserve .
1. Dc' geriefelijke en aangename

wOllIng van den overledene,
voorzien van alle gemakken,
benevens Buitenkemers, Stallen!
enz. enz., gelegen in het aange-
naamste gedeelte van de Stad
Stellenbosch, "wgen over
bet Bloemhof Establisse-
ment" in de :Reyneveldt
~tJ·aat.

II. A.I de Losse Goederen tot den
hoedel behoorende, bestaande
Ilit Huisraad, als Kasten,
Ledekanteo, Stoelen, Tafels,
S[!iegl'is, Wasch- Kleed- en
am!c>reTafels, Beddegoed, Glas,
..1ankwcrk en Keukengereed- EENE ztTn-ERE ZUID AFRIKAANSCHE INRIClrl'ING VOOR ONDIIR:LI1ftftILEVENS, ONGELUK, EN ZIEK.TE VDZl!.'KKRING. '
.;cbap, ell wat meer op den dag
dl'!' vt'rkooping zal worden aan-
gl,hodcn.

'\'crkooping k beginnen om 10
lift' \'.m. Vcrgoct den dag en
datum lllH ~

A. Ba De

-...-
Zwarte en Gele C"'hme1'e Kousen-

waar, 10!d, 1", la. 3d.. 1I.6d..,
le. lld., 2& 6d.

Zwarte en Gele Kid HandachoeneD,
D. J. SOHNBIDER. lso sa, la~.na, 28. na,

•• 'II' 88. lld.,4e. na, Sa. 9d.

~,lltefB' ei .Oo·/lA fs/age,'s. 0 1'••1'''· I ' be·...... ......1, ' - - _ _ DI .. .e 11 II In IU& Iwu,

MCGlV£RN1& HENRY,
HOEK ~AN

Plefn en Spin I,Straten,
KAAPSTAD.

; "I;;>

Voor rij el';-cw~. ehlers verassUl·eel't, :r.ell~lt om onze l'

DE

MdriIDgIrUd. ~BartIJ OoIt.
--+-Schutverftooplng.

TE wordeD .. rkoch,,·f uit het Schut w
Coldbrook, op ~ Juni, 1898, lndi ..

niet ~r gel4>8t: f
1 BruiD HeD'" 1I.nk.raoh~t wit, aan
lI.nkerbnt ftD Mtl Ideine wit plek,
omtrent 3 jaar olld~ .

1 Bruin kol Merrie,,,twee witachterpooieD
omtrent een jaar 'bUd.

1 Lam,lInk.roor zwaluwstaart; twee bal
manen, een VOOI', een achter.

1 Lam, rechteroor all\t,lI.nkeroor halfmaan
achtt'r. "w. :F. VORSTER,

Schutmeetlter.

DIREKT va# de , ' ontvangeD, 80 Kisten WintAtr,. KIeeder,. "
waren,· J1OO&la:-~ en Kindeml ~ Kleederen, EBNS

Manl en Kin~ren W~roof Jaueu, lIelton Clo~ linole1Ulll, d6,Gou'V~
Mans. JuflrouW'I en KiPderen Stevels en Schoenen, Hemden. Boordjes, worden gehouden lUl 4e,
no~kH~,n~eO~~':~:ijd.~~~r:;:i=~ Snijder, op woeD8dag,' 18 1~
om alle ~~n ~isf~ te geven. . . ' alle

Drestoff~D. FlanelleD, Flaneletten In soorten i ChitzeIi, BorduU1'lle1.
enz. iV rouw~ en Kinde* Ko, usen, en nel meer andere Artikelen die in de
lijn van Kl~eren ~D. gebruikt worden. . '.

Daar deze IGoederen! direkt van de .Fabrikanten naar ,den onderge-
teekende zin gezonde*" heeft hij niet meer noodig om 'bet Publiek en
zijne Begunstiigera de pte onkosten van den KaapIC~n Koopman
te laten betalen. Een: bezoek zal aangenaam zijn en zekere voldoening

I

geven. i I '

X». IJ. ! .• ob.xa_.ae~,
- i J)IJ!tEOTE INVOERDERS, '

Hoek Ivan G~mnasium en Ma.in Straten,
: ' I PAARL.

soutt
ÁSSOCIATIB.

VOORUITGANG VAN HET LEVENS DEPARTEMENT,

J ... r GoW Poli.m Tot&al Jurlljb:he KillChen x.-...
eiDcLiII'nde v"n Bommen Premie Uitbd4leld. tOGdL
L>eo-:mber. KrachL V.ra .. ureerd. loko_ten.

189l 346 £126~ £4,8&6 N1aL ..-
189" 1,673 661,1110 21,996 £3,064 .. ,ort

1897 2,171 1.107,974 S6J73 M,l80 7O,oea
_-, ~

P. J. Bosman & Zoon,
Afslagers.

ALGEMEENE SAMENVATTlf'G.
, ..

Nieuwe LcvoMbezi,beid voltooid in 1891 '£266,426 \ lledrag Jtar" Uflucbc J .o .... 14ft
Nieuwe Levens hOllden <.laan'p ... 8,,388 Bedrag BiIObm bct ... 1d ,••
lI.eóten verJiend ID 1891... .., S,39i .lJedragJ'~ 18:17 ...Verm~nc aan :.1f:mdMa 1897------- Di_DIl ~UlciJ! of Barkly But.

PoUND SALE.

Et. !kllbo~ch,
.\ Juni, 1898. Coldbrook, 28 :Mei. 1898.

KEN NIS GE V ING. SPECIALE KENMERKEN...
Alle profijten behooren ....n de Tffien. LeTen.·poU..a sijn wel\6kend, f/lZ1 ODooeIeoh~Ë

den uitrcikiDgo datum. llaLit!'h.i,18 Sectie voor tolAle AfIohJen. .aUIIeDI!""OtI8 billijke
:!peel!Ud Kinder Poll_n, KIk<:.oorl Levens, Ziekte (lIl Ongeluk Besi~b,..t venic" op de JMIP'!"'
Ialre planDen. abo1lderli)1t of t .... ruCD. 0." South.ro·," vereeaigde Lc'~14 en Ongeluk Polla la eie .. •
}(ooptte en be.ite protect le ()mt A.un~"Cbocip.n.

Nieuw Plan van GeMeie Levens A8surantle, bctaa.lbanr \Jij overlijden, waar~ bel
<r"'X'tat.e _rantie ""'trag l<:~euJe g\lfingste kosten, mot bet .t.akeD der prr ,mie-bctalial: op deD da»
lom TAD 60, Só, of ,0 ju,.
Centrale Kantoren en Agentschappen overal dOOl"fgan8Ch Zuid Afrika.,

Hoofd Kantoor: Lager St. George's Straat, Kaapstad.
Aan:oeken om Agenl,cMW"" 'lCt:1"aaqdtOG,.' onClerlege,," ";'rd.gde ~

BBKOO~J:GD,

Dr:Omll'lgeteekenden, in vennootIJChap
~etred~n z:jnde, zullen een Drnperiên

I),.zi~helJ in .\lalmel!bury Op den 15<1,n
Jnni 1.~~1,~ upenen, en verwachten door
Wpte r'pl~ttendheid. beleefdheid, en het

n'"twk>nrig nakomen van alle orders aan
hen I, ",'ve rt rou wd, de ruime ondersteuning
\'"n hel ~",'erJ Publiek te erlangen.

[.Je ht('r V..n d ..r Merwe was gedurende
-; J.rr·n l,ij lh· firma Lombard en Van Aarde
ai8 Snijd,'r werkzaam geweest.

Van Biene
E~

Van der Merwe.

TO be eold ou\ of, the POUDd, at Co.d
brook; on the 25th June 1898, if Dot

previ01l81, ~leaaed :i
1 Browu StalliOD, .é(t hindfoot white,
amall white mar~ fht~ Bide of back,
about 3 year. old.' ;:

1 Browu }(are, white Blar. both hind feet
white. about 1 year old

1 Lamb, left-ear IW&llowtail, two ,half·
moons, one front, one hllhind.

1 Lamb, right-ear Blip. lefHlir hillf-moon
behind.

Gehuwd Onderwijzer
EENE GROOTE BEHOEFTE AAN DE P4ARl, EN DIS-

. TRIGT VOORZIEN. j, ~1?

'lV- F: VORSTER,
Poundmaster.

~ldbrook,)(ay 28~.1898. Voor de lN8ubsldleerde school
te OOedpvondep diet. Pot·

. chefstroom., Z.A.R.

I)'E V rionden en V erwante~ die hun afgestorv_enen ~n eer willen be-
wijzen door een MemorIe Steen op te nohten, hebben nu een

groot gemak om niet meer naar Kaapstad te gaan steenen tebestellen
en de moeite w hebben zich hier op terioht, en maar kunnen slechta éOhrij-
ven om prijslijsten, of zelfs naar de monsters komen zien bij de heeren

GEBROEDERS BOHLMANN,
(Agenten voor de Z. A. Marmer Maatschappij.)

VAN DER LXNGBN IlIT:R..AAT,
Die de steenen zullen laten oprichten en de moeite aan de .kluten sparen.

Contracteurs en Cabinetmakcrs kUDnen ook voorzien wc U'den van allerlei
soorten,

Marmer Mantelpieces. Tiles. Marmer Toilel Tafel :Blade". (7Df6 TO/6Is. 8111.
.Alles wordt het billijkswaangeboden, lager dan zelfs. in·~patad.

EEN BEZOEK ZAL IEDEREEN OVER-(UIGEN.

BEZJ:GBEJJ:D:

Tegenover de Aldeellntsraad lutoreD.

GEVRAAGD.

EF.:\", GOllvernante voor l'en plaats
,('\tooI nabij MaJmcsbllry.

~,tlall.-; £-1-l) per jaar. Logies,
\.1, \T~. Werkzaamheden te be-
I-' :111,'11 (lP ~5 Juli, 1898.

AI'jlhkanlt'n moeten hunne eer-
Ltikatl'll, gt,tlligschrift~n, enz., aan
d"n Ondl'rgeteekontlc zenden niet
htt!· lhll 20 JIlni, 1898.

~'RED. WERDMID..iLER,
Malnw8bury.

Malmesbury, Juni, 1898. .



VEUOOPING: 0.'

. V.AN KOSTBARE

Amerikaansche Paarden en
, OP DE. PARADE,

OpWoensdag, t5den Juni, t898,
.: -TEN 10.80 URE. .

nE heeren GEBROEDERS HALL hebben andermaal, ten spijt:e valmO
,JJ de des corloea, eene prachtige l~ng bestaande ~t ..
. Aanteel Merries en 40 ~ui1e~, geland. ZIJ ~llD

..: ,....rlijlr: een superieure lot, in prachtige conditie, en m~erd~ d~ ~peciale
... aandacht van Liefhebbers van Eerste-Klas Vee waardlg. ~~] ZIJn door

de Eigenaars met groot risico ingevoerd geworden, hetwelk ill vertrou~eD
rdeerd te zien door 'het .Publiek op den dag der Verkoopmg,

:::jk. op Woensdag, 16 dezer, ten 10.aO v.m., op de Parade.
J. J. HOFMEYR EN ZOON, Afslagers.

VOOR

HET ONTBIJT EN AVONDMAAL
II KR .. Ina DAT GELIJK aTAAT MIT

~Jff!
50 SLAGHTOSSEN,

DOODBERICHTEN.

AAN Familie en Vrienden wordt hier-
niede bekend gemaakt dat op 12

:!\lei 1.1. overleden i8 te Verf heuvel, dist,
Bredasdorp, mijn tee-.lerbemiode Echtge-
nuut. FRANCO!:! JAOOBUS DU TOIT, in
ut'n ouderdom van 44 jaren en 7 maand-u,
ua "en lang en 8martelijk lijden die hij
met Christelijk geduld droeg, mij na-
latende met 6 kinderen om dit zwaar
verlies te betreuren. Ik dank den HeereI dat ik in ..III" vrijmoodigheid zeggen kan,

, hij is niet dood, maar slaapt.

lA TERDA G 77 JU VI 7698; Ik neem deze gelegenheid waar, om
, I, , de vele vrienden die ruij hebben bij-

'13 morcrens ten 10.30 un'. gestaan gedurende zijne xiekte, en vooral
o Vr. Whir» vali BredA.' iorp, hartelijk

G. J. HAM.YAK. uauk te Zt'ggeD. De Heero vergelde he-n
I HERON Af: 1 rijkf'lijk voor wat zij san den overledeneJ J. T , sager. gedaan hebben.

De bedroefde Weduwe,
M. E. A. D;rJ TOIT.

ZULLEN publiek verkocht wor-
den op bet Markt Plein te

WORCESTER,
OP

Worcester, 6 Juni, 1898.

U IT na.am der gezamenlijke kinderen,
wordt bekend gemaakt dat onze

geliefde moede 'ELIZABBTHMARGARETHA
MARAIS, geb. Hoos, op ZIlterdag, den 4den
dezer. zacht en onverwachts ontslapen is
in den ouderdom van circa 73 jaren.

T. J. MARAIS.

Ermelo Execntenl'skamer en
Voogdij Maatschappij, Beperkt.

.
UIT DE HAND TE KOOP.

R Helderbere.

.".....,....___.O~~~J~~~~~'~~~~~~~7 Jnni~ 1898. _ .

~n t;illlJke prijzen en gemakke- lItrultilplla lenn~lmg.
~e voorwaardem ---

Voor verdere bijzonderheden ver- MONTAGU MUNICIPALITEIT.
voege men zich bij den Onderga-
teekend@. KENNIS geschiedt hiermede dat

de Kiesers Lijst voor het vol-
J. O. H. SLUITER, Sec- gend jaar thans gereed is, en dat

Ermelo, 2 Juni, 189B. een oopie ervan ter inzage op het
Municipaal Kantoor ligt, die ge-

---- inspecteerd kan wordea tusschen
South A[rica n College. den 4de~ en 13~eD dezer.

Kennis geschiedt tevens dat een
bof zal gehouden worden ten kan-

ADEEM'S "SCHOLI RSHlPS II' I t?re .vs.u den ~ ~rzitter del' Muni-
V Jl Il. 1 cipaliteir, op Vrijdag, 17 dezer, van

- tien tot twaalf ure 's voormiddags,

JEN of meer J uoior en eon of Iom te vernemen vau eisehen voor
. meer Senior Queen's "Scholar- opname en daarover te belissen, als-
ahi~a" zullen openvallen met. het I~k van alle objecties tegen gezegde
begin van het volgende Acadermsch lijst,
jaar in Juli.' Op last

Dez? "Schola~hips" zijn open J. IlAMILTON WALKER
TOOrDlet GematnculeerdeStndenten - •
onder zestien jaren oud, en worden Secretaris,
c~:~:en voor Twee Jaren. Toe· Municipaal Kantoor,

. gen worden gedaan naar de Montagu,
~tie door Kandidaten behaald 1 Juni, lB1J8.
bij een Proef Examen, dat door de _

~=~o::;l~; ~~j:~ronwor- Municipale Kennisgeying.
De Queen's "Scholarships" sluiten

alle College School-gelden - in, uit-
.- senomen do Registratie Fooi Tan

£1 28., ?d. pel' Sessie. . H1ERBI.J gt-'Schiedt kenuisgeving
ApplIcaties moo~n ingezonden in termen VOl n Sectio 14ti, Akte

'Worden Toor 20 Juli aan 45 van 18-"2, dat de Municipaliteit
G. S. CORSTORPHINE, '~vsn Montagu van voornemen is eene

Secretaris van den Senaat. [lecning te sluiten, geen £3,000 te
• I' boven gaande. om op de volgende

. : I wij/'t' te wordeu besteed :.. ,'South African College' Raad. £500. om de bestaande schuld
. . door den aankoop van de Keurkloof

af te betalen.
£2,500, om een Reservoir met

opvang-sloot in de Keurkloof 't
maken, en om van daar en door
1lontagu dorp pijpen te le 'gen, ten
einde het water van uit genoemde
Keurkloof .in hut dorp t~ brengen,
en de inwoners met water te voor.

MONTAGU MUNICIPALITEIT.

iSO.Extra leUt _er Bona.
....t.ool,r.-a
Za~ ••.,_ -o.
KOQl ...r-.--

Studiebeurzen beschtkoaar
van af het volgende
kwartaal.

OP

D/:V8D4G, 14 JIlni. 1898,

ZULLEN opgemelde Bokken, ill
. J extra go8lie conditie, .pu})liet
ver\cocht wordton té KLAPMUTS
STATlI~.

P. J. LOUBSCHEa.

J. S. Jlarais'& 00., AMegera.
Paarl, 8 Juni, 1898.

JlL.
"300 Eersteklasse Schapen,

11>0Boer Bok Kapaters,
20 Blacht9ss8n en Koeien,
20 Eersteklasse gedres-

seerdé Ruin Paarden.

'.
JO~. ---'. 8 Jum. (P ....~Iepaf.)

0. .01gPCle WaNDd. pry_lier week:
£ L CL

Gam(gr.)perlOObdLlO _0 0 - I 0 0
8&ruo, per lQO n.. 0,-;1 6 - 0 S 0~l:bu1 n-19 6. - 016 8

•••• ••• 0 -~fS 0 0 8 6
BMnn p. do.Un ... 0·'2 0 0 8 0
Voer per lOO bd.Ia... I 16 0 !l' 0
Boeudetll... 0'1 9 0 II 9
Bralldboa& p. Yr. 7 iO 0 - 10 0 0
GanleD 0;&00'8
blw. (I. I.(wit) 0 (5 0 0 17 8
Uie,np ... Ir ... 0 ,5' 0 0 18 6
AArdappelllo(bMt)... I I) 0 1 7 6
Aardappelen (gem.) 0 til 0 0 17 6
Aardappelen lmin.) 0 io ij 0 UI 6
Tabak 0 (I 6 0 1 9
Zemfllen 0.0 0 0 10 6
Manna p. 100 bund. 0 10 0 1 0 0
Patataa li i~ 0 0 8 0
o-a 10 :jil 0 - li 0 0
Schapen "180 - I' 6

Op N~iSDAG, 14 JUNI, 1808,

ZAL ol'gemel~. Yea puhliek WOl""
dell verkocl.t te .KLAPMUTS

STA TI E. ZiJ zijn allen eerste-
klasse, de aandacht waardig. en
zullen zeker present zijn.

.~ ,.
(l. P. STEYN. Jr.

J. S. M-arais& Co.,Afslagers.

over deze T811J1~DdtlJ'illil
op leveDd.m.lht1rM.
werd inJr,.vo;H'IL

..1 SVIl;
alachtvee
51. atuIr. Dur.rI)GITeIl
.. el meer Nl'l'ftU''1111D.

bnlik wordt

~ONDERWIJZER BENOODIGfJ
\
7 00 R eeue Private Boerenschool

nabij bet dorp. Salaris: voor
een Q"GEHUWD persoon £60 per jaar
en vrij logies; voor een GERUWD
persoon, £80 per jaar en vrije WOD·
iug. Kennis van Hollandaoh,
Eugelsch en Muzl e-k vereischt.

Applicaties met getuigschrift.en
van bekwaamheid en Ohristelijk ge-
drag, worden ingewacht tot 9 Juli,
e.k, Werk te beginnen met volgend
kwartaal.
D. J. LE R. MARCHAND, V.D.M.

Aliwal Noord, 6 Juni, 1898 .

VER.l{OO!tINGEN
J. W. MOOKRBKSJa. 400., Ar8LAGSB8.
Il Juni-'i'e lIIIaJ_baf1.ipaalden en _IL ,

1. J. BOrMJ:YB A; zqo~, AFSLA.GJ:BS.
17JUAi-ln de TolDeD,~pMad,~'" ....

~M:PBBS, MOORS i .tRioB. UBL4GKU.
11Jul-T. CIIled\)D,eeti'te.kta. paarda •

_IL ~
18Juol-Te Zolllkull, allJeeUna ou.doa, jODP

purdu. i.-
P. J. BOS.AN A; z<>d.l'. A7SLA.tlKJI).

la Jllul-Te 8Ie;Ira~: .aat~ • hallrudo
PS ClLI4ERS, lFllLA.GEB.

15.Jll'll-Te De tot, .'il- W.,um,.tebl, nabij
BriUtOWll, ut~ _t4celaudom, ,. ell h.
rad. ~

DONDERDAG, 9IJUNI, 189&. -, .

nencnt aan Crediteuren
en Debiteuren.

AAN OORR~l\DDT_.
(}ed1l181lCl. dL' ~...r..,taiilt.l.na.._ il .-. ~t.1lnl&'~e~~.

JlTUl&riIïinte &eer lie~ en _,aadeD •
teD _ten kort eo .. kit~ achrjJ.ea, iadiaa
sijn .poedi.w 811 oDY.rko~ bU11D8 brie.... ..
plaag$ will811 ,KD. '

In den Boedel van wijlen Mej.DoBOTBBA
CHIUSTIlU. MALHBRBB, geborft
Jaspers, van de Paarl.

DE Z~ID-AfRIKAANY_.'.~""
ONS LARD.

\ LLEN die iets te vorderen heb-
,- • ben van of verschuldigd zijn
aan bovengemelden Boedel, worden
verzocht daarvan opgave of betaling
te doen aan den Ondergeteekende
binnen 6 weken van af datum.

G. J. MALH1!:RBE.
Executeur T~tamentair.

Pastorie ~traat, Paarl,
7 Juni. 1898.

HET NIEUWE TOLVERBOND.
SIR GORDONSPRloG ~een verlof .. kre-
gen Tan de wetge;'e1ul. Terpderm, om
in co.áUtévan weren e4 wlddelm t.ePaD
op de Termeerdering 4er Invoerbeluiba-
gen onder bet Dieuw. tolverbond. De
heer IRlB8 d.. reD~ heeft een amen·
dement om de be"'~ ftIl bet tol·
verbond Toor een j" uit te atel1o, al·

BENOODIGD. thana tot va de al"'_'eene eleldte, De
~ reden waarom hij dIt uitatel vraqt la DOl

EEN HOOFDONDERWIJZER, niet door heJllJ8l'nln ~ doch Ilr
, GoRDONkon geen an. reden aim dan,

VOOR de Hanover' Tweede Klas omdat men van de nieu"e TerdeeliDar ftIl

Publieke School, van goed ki_toele groote dingell''YOOI'del&edellJb
zedtllijk ~. en die de vereisohte partij verwacht. HIJ .lwkende dail ook
bekwaamheid bellitomkindereD voor dat aid &!JDbill wetlWerd, et alle bill
het School Hooger Examen voor te 100 beetaan de inT08rtteJaatin1~p koorn
bereiden. Hij moet in 8ta'lt zijn en vleesc:h met de htMt verminderd te
ook degoelijk onderwijs te geven in .krijgen. De heer WiB*BRGad.meed.
bet Hollandsch en in de Zangknnst. sir GORDONop dit p'Clnt,en JI8i dat het
Tonic-Solfs Hysteem. daarom w~ dat men wiJde ·wacht.en. En

Certifi kilton van bekwaamheid, toch heeft air GORDOlIlSPBIGGin SVn
I ) d zed ,rede, waarin hij de tWeede le&iDIvan SVn

zoowe a il vali ~oo elijk gedrag redistributiebifl voorat..l'l.de, beW8eld da,
wordeu vereischt, ï"de landelijke ~art!J ,12 pieuwe leden .ou

Het Salaris aangeboden is £240. krijgtlDtegen 6 voor de ~llJb.
Applikanten moeten melding ma- Wij hebben reed8 vtóe.. r op het con-

ken t>lgen wanneer zij gereed zullen stitationl'6le punt in nfbud met télTeJ'o
zijn indien hunne applikatie aauge qond.confenmiies ge~iln ... toond,
noruou wordt. met het werk te dat hoe-Nel het patle~Dt het recht be-
beginnen. Indien men met den houdt om lie voo~lde "",~D
aanvlWg van het Juli kwartaal (21 goed of af te. li:e1ll!eni;de politie
Juli) beginnen kan, zal dit eene aan- geheel en al gek(),Jllpto~5eerd J~ Da
beveling zijn. lUIk een conferentle, !Wantseete14llet

.Applikatieg zullen onwsngen parlement zou J'elgere~ het nrbo!ld te
worden door den Ondergeteekende bekrachtigen, dan slaat men daardoor d.
tot 1 Juli a.s. andere sinreu die ledenivan het ver~nd

zijn in 't w·7.lcht. iIe~ mill8te 4at men
CARL N ATH.AN, uit eeu co nstiturioueel ~unt tan: nr.

Secretaris Schoolecm, wachten it<, ..Jath"t parlelhent per rêac¥utie
SVne goedkeuring heeh4 aan 't beien-
van een colJferentle. _bV welke gele,en-
heid een algemeene o~ht aan d.;Tel'-
tt-genwoorrliRera van dEi Kolonie op de
conferentie gégeven ka4 worden. Haar
aan den anderen kaut u.oeten wt erken·
nen dat het gebeeie ldée van eeDtol·
verbond t·DlIIICheIivertqhiUmde .. ten
met v'!rschiJlende .ringll'vo~
iets bui~ngewooll8 Is~ en dU8 ·niet
te 8u-ik, geDOw"llbehoor. le worden.:Oo8
parlewf!nt heeft het besi411el vaDeeDtol·
unie· aangenolll!>D, en perIODen~ re-
hf't!1 v<lrllChi1leude politieke richtiDgen
lij n het eene, da& m.iltt.... uDie l&Jver
babIlOrt nit te breideD 'dan te beperken,
en daarom ataat onaDi" aodel'll te cloen
.diiu te berusten iD het fltn, dat een lleel
ivan de oiReaaanitP be-toerdheden ivali
het parlement, (),~n la op ~
ledeD clw 1ol-co8&nMW. Het kala ~
oii*kend word., '""" :dat ~
001tt.utiea wbn
het rooh~ftIl de .. AI~''l!Ilkl8 '"_ ...
WIl allt ~ _, ~.kUaa

1. Queen's "Scholarship":-Zie ken-
_.. nisgeving' van don Secretaris
~ den Senaat. .
n. Kanay's "Scholarshi_p "':- Ten
_ nutte van het minder ver-

, mogende deel der Kolonisten;
de afstammelingen van de Oude
Hollandsche volkplantel's zullen
de voorkeur hebben. Vormen
vau applicatie met alle bijzon.
derhedeu kuDnen op aanzoek in
geschrifte bij den Onderge.
~eDde verkregen worden.
South Afric&n Colle~ School.
VmJ' "8chol&rah.ips.' Appli. Municipaal Kantoor,
ca~le8 zulleD door don Onderge. Montagu, rE RSïE- !:Lt:;
..... nde ODtvangeD worden. . . 0 S

Applicaties voor Il. en III. moe- .- 2 Juni, 1998: L G I E f-J U IS}
~ 2 Juli ingesoDden worden. Voor lentlnt te Koop Gen.u(lL. . G. BLA ~ E,

JO~ PROCTOR, DE BESTE STANI>PL..-\ATS.~;:1:tr..t. BENE Plaate in of nabij Stell~D-
• boaoh. Adret H.B.B.., Sea Pomt

Villa. Zee Punt. . . Jl W' BD IlDij RECOmu••

zien.
Plannen, Specifikatien en eene

verklariog van de voorgestelde uit-
gaven zullen voor belft.stingbetaler:s
ten allen tijde ter inzage liggen ten
~lunicipalen Kantore. van af den
iden dag van Juni, e.k., voor het
tijdperk ,van eeD maand.

. Op last,

J. HA.MILTON WALKER,
Secretaris.

Hanover.

LOGIES HUIS.
VOOR Studenten te Stellenbosch.

Mev. DunK, PUIN STRUT &ál
gereed zijn StudeDten in te De~en
~ af/uni kwartaal tegen billijke
pn]!8D.

SOMERSET ~TnAND.

BILLUKE PRIJZiiN
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Publiek. T!'J1deri1II geltouclen '" 8cbaap-
krul, op lUI~ 1898. .

Tot .oonitMr wvd ielroHa de Ileer Z. B.
31UJ8!1D,: een., tot _...terii, J1COb1l1 A. B.
Bot_ ,

J>e\ ~oonitter maak'" het doel der Ter-
a:ad«ia. bekeDd dat het· rudalid Ï;D ... Id-
iorJl8WCha~ No. 5 na dell afdeeliDprud
"lUI J>bilipato"a gelut "eid _ yerp-
cleriIa" .. belepen ia nldkornel.lohap DO. 5 0111

- de p~ "U II-.do Yeldkomebobap '"
lIoonn omu-t een .. kor pad YaD dol. Dplaal tol
Jtar.e~ OT" dea beri 11"" W~k, dat
~ . a door d811 afdeelio'" WilleD ie-
_kt bben. De voorsitter eD de heer Z. B.
.Ju.eo; nadal_eo, .pTakell de verpderiai toe
0'"' hft .~enrerp, .. aarna nog v_heidene
heeren 0"" de saak .prakeo.

De heer W. QIl dea sera: ."Ido ..oor, ge-
teooodeerd:;door deu beer O. QIl deo Bertr,

e " nageod! hel rudalid om meer inlicbtioi te
pTeu omtrent bet pad. Hot rudalid seide dat
biloumogelijk ..oor bet pad koa ,temmen. Er
..,aden grOOl8 koetea ua bei" ID&k~n ..an bet
pad ..... bondea aUD. Alo do afdeellDllaraad bet
pad m.-t maken dan aal de raad Y8rplicM aua
eene nieuw. belast.iug op te leaeo op de grond-
eip_ in ..eldkoroetllohap DO. 6, "aarop bij--_.be '-r 8. YIUI dan Bera atelde Toor, ~-
..,.,Ddeenl door C. ftB den Ber" eeao peuSi.
lIP .. trekkeD ea te laten teek.aen teaen bet
p8d. . rd '__ ;fta

Tool'ltel-J. 0111 Pleaal8"e toe ,-_
,ebracht ; 6 voor en 17 stemden toten.

D. beer C. vaa dea ~ las eene petitie
Toor, wijz,nde op de onooo4iabeld YIUI het pai.

Na heel wat dl8C.... i. werd ftB die pant af·
ptAp' en w.. up de orde de 1*"'"

De beer z.. B. Janaea ,,_ op bee aIR YID

d. pas"e'.
De beer H. HuekoDl WeM er op boe natiiK

een pu .. e' voor ona ÏMD. wii "bbea di. .or
lIiet.

De l!eer W. ftll den Berg stelde Toor, i.'
MCOnde.rd door R. Zwieeers, dat b.t raadalid
bee reebt aal hebben te ,temmen ..oor eene
puwet en de wet ia oDi distrikt te prokla-
meeren.

De beer W. YIUI dea Bertr w_ 'WMr op b.t
,eTur ..an een paswet.

Tot ,temmen o"ergaande, kreeg h.t "ool'lltel-
O. Tan tien Berg 19 .temmeo tegea 4.
-Wo van der Berg -.enoch _teekeninl .. an
la de minderbeid 'e8temd te bebben.

Brief gelezen "'D J. L. dn PI.-ia, ..ragellde
eeu petitie- beambte te Potfonteia te statio·
neeren.
Voo'1lesteld door Z. B. Janseo, ,eaecoadeer4

"oor P. nn den Borg, den brief lilt te .telleu
tot de volgeDde vergaderini·-ÁIUI,.uom.n.
De beer Z. B. J all8Qn .prak d. ,nrpd.rillg

toe, en vroeg de opinie van de ..erpdering om-
treot bet nomineeren nn parlelJleDtaledeo.

De ~eer J obaauee du PI..ïs .telde "oori
"'_'adeerd door W. du PI..ïs, aJa de ru4
h .. pod o..er deo heli Diet ku malten du al
lie padu door dea raad gemaakt ait te fOOi.u.
,~oo~teld door O. YIUI deu sera:, .-on-

deerd 400r .J. Botea, de boeren J IjlObrui J anaen
ea P. ~ea ,Boli de pe.titic op te trekke. en
du te oyerbandiru ua het afdeelinpraadalid
Toor ... Idkoruetachap no. 6.

Het Toorstel-JobaDnee du PI_is werd Ter-
worpen me. 14 tegea 6 .temmen.

De heer W. van deu Bori vroeg inlichting
omtreut awalibekken.

Bet raadalld iaf inli9btiug hoe de ,waai-
belrklla moeten weselL

Hierna bedankte de voorsitter d ... efKade·
rin, en veraocbt den secretaris te alull.en met
pbed.

JAOOBUS A. H. Bon.,
Secretaris.

[Wepna plutagebrek wareD wjj yerplicht
bet rapport bier en daar wat te nrkorten.-
BED;:l

DE ACHTERKLAPPER.
Wie is de grootste ecburk op aard,
D. grOOl8te ""u.laar .

Van twiat, ea &Ond'na ieder aard,
VaD tweedracbt, baat gekiif, eD s~pper ?

De Acbterklapper I
Wie loopt gebakt met 00' ndrwaarta

G.IUk een a1uwea bood,
A] dreigead, kiikead rond prooiwaarla,

AIaof bii olD&-ietnaar eea makker?
De Acbterklapper I

Wie is geveiDid ala d' farizeên,
Mol achijnheilig aang.sioht?

Wie doet de armea lucbt' en ween?
Wie .teelt eeDi anden goed karakter?

De Áobterklapper I
Wie de gewoteoloo"" man .

Die kerk eD .taat wil dieuen ?
Die self. de domiDe ook kan

::;llleeken to~ ziin vriend en makker?
De AchIerklapper I

Wie .owligt meer teen God en meoach ?
Ea wie blijft ongestrut ?

Wie ia..~t,.a-na _,rt aaar w.ll8Cb
la .\ln ... r&CM1iikaID'" .oe wakk~r'

D. Acbterk13pper !
Maar wic uI eenmaal boeten moet

la IIJlg!lten heyi" pUn?
Eu wie gaat buo vertier! gemoet

AI IUD tien dO!JIine~hnD makken ?
De AcbLerklappen!.

Á. DE V.

De Nieuwe Plaag.
.la" dtJl E.I.le",

Milllhccr.-:Stt een pur liiuljo •. C wruimte i.
bepe~!ct. .ou i. ""k mun lijd. Ondor nw '-Gemengd
Nieuws .. \'~n Ounderdag .ag Ik eeD benebt dat
de heer Lioll~1 Ded;', eell rei.il!"r in middeD-
AirikiJ.~ ocn uieuw plaag in dt'o vorm \"'an ee~
.. lieg die men""h uu diU Ix-drei!;t, had outdeh,
Volgel1ll dat !>dricbt dringt he.t. in....:t g""tadi~
&uidwaarh, dvcb nur mUDOpiniO bel-toeven w~
aiet. oo.,,,,,,d to zjin dat bet ouo In de.en &Ul-
der hoek tal a.aut....teu. lIet i. Dieta nitu .....
BjU1 (}"ht j<l:.r ~d.doll.!.oe" ik mij in bet
,,~fO noord\!11 vl\n Jd 1 r;lnl!lvil:ll bi!\-uud op de
wogt:!ua.llllii'J Murl'u.i~un niln~e. tU88Cb~~) d\j
8.&lati ,'n Letaba n\ït:n'fl. ontrnoctte la: up
Dkt:r~ll lLL:; CI:Fl ~Ir. illa.ck, di~ l.H.'~t.ierJ'I,.r ".,,111
et!ll Jt)r Ilta.al~cbapP!ieli al.J'\Jl.r was, Uill al hm-.
ktllldtJ nwrtlit·p. ï 0011 ik. hl'lll vroog: W.l~ hem
tseh\..'Z.':Jo, altt.,..)orJ\le till d..lt iln t~)()\v.1t l.tn~l:
ZWl!ri:U .nn l.:1:1~ I:x:I.JIHHl llJ,J uO nld kUl! Uit

ma_kdu Wilt. hd W;lS. Lea t ljJju d8-4lT'1J:! (.ut-
WO!tttJ ik hPUl wet!', tlJ~lll W;L"4hd gebcol her
.!.ald. flU ,·ert,l.i. Ulp tiN" J .•t hU uit eik d"r
leven zw~tln.;cn w~t had Ultg~lletiOQ Z,)\]

groot lit" et'n hij, ,wart of dOlllwr gc~1 van
kleur. lIij L"J zo in .krlnutdr ..oow....rd, doch
ik had geen 'ljd met. hem naar z!ln bat te gaan
om :tu t.t:) :Lieu. E.~tIllge w~ken uuraa kro'J;; 1!i
d. koort:"ztt!kte en tl'~~:u~erqid 6tiD t'r~o P~,IH

aan InU liukurn.rm. lJct WilS Oodll zweer, C:I Ik
dead el" af ou t,>t) wat zalf op, Joch hot hi ..!p
n\",t. E-f"ln~ op een ua\( toen otj doktC!_.T ~n;j
kwa.m bezot..'k.cu toonde Ik h.:t hem. li!) nep
vertJ.~asd uit .. milll !iCYO lijd die diol( i" leven·
dig:' ill) IJr:u:ht't()en .ti" .kuijpta.ng to ..-0".
•chijn on r,aalJe bot m.eet UI t d. wond.

Yolllen. uw begchrtjviog zeg.t de boer Deel.;
dat h.t w_,t ,.jeh door de bOld ID het vl"""c1l
dringt eO d~ verzwpring vcroonaakt, d,·eh m(ju
opinie i..dal d" mo",:lcr vaD bet lDoed, eeD vllalj
of ~eD !IOOrt van bij, eon g-..a IJ" ID d~ hUid
.t""kt en haar ei or in legt, net zooala .ekere
nachteD iU8CCt~n, beh.elk dan I~ter uitge.
brooid wortlt: Het diertje wonit daD groo",r
eD om ruimte te hebbtm, of ook wel om roed-
eel, ."",t bet in je ..Ieeoch. en dil vcroorz,akt
de ..crn,ering. Ik killl u ve"ekeren bet l~
een .1 H"toud~ .. pun.

De uwe,
1'. R. Run;.

Fleurbaai, SteUeDbo."h.
3 Juni, 1~\'ll ..

lt>'H \',"'()R ~ If.-r".-Ik k'ln nwt hplpen <Je zeel
t"ertroulfbn.ro ~;ile '\'f'3l\mp de eig('n~Qrs \"3'1 dr.
Tibbl"' Yi.~ ad."rt."'''''1 op l;r;i.• I\. s!c!Jon.
ZOO lelcer "iD 'Il d:1t ur. TlhLI ... \ l-,,·'Coa het
beate is van ~OtO<lezaken dat zii eeDigeduiJODdeD
poDd. ~eJ.~a in b.-t ru}verteeren VB.D gmtis
Jll()lI8t1eMl nn bun product. DWI IDdien gij zien
wUt of ~ u bevalt eo luIk eeD g_1 artikel
• .aI., m~D .on~eeft, beh,,,,rt mee .Iecht. eeD
ariefWurt ta rich'\cn aan d.. ~tor~I1, 21 K:\8-

. t•.Kanp"lr.d, en .m~~milD ooh(.~)rl!;k.n
gr~l" "0 om nIet een trui kl.'llI mOD·

.... rbliiki·.· lI dr. Tibbles' .Vi·cocoa ontVlIJlgen,
~~01~~~ lo~m~d~oonll!egOediJ ODtb'Jtlropjet 'I'1lII.. "nthijtdnmk te malt,·n. 0 ~er

nog oon kleine ualc .. elke i~ <.rgelen
DOOmen,eu d..t U. 1I"1UIDeerIÓ tI"hriilt

. deu U3a1D n,>emeD uu I)", L"II<I als o,·n
__ bn YIn ioe4e troaw. W..rlijktwoo groote

. dr. Tibblee' Vi __ aUa ,potkoop
___ .... IID... briafbbt.,dll8 aeeaamija

.. ,,- .!II.!!I! (~ •. ) ,

Eerst_e Assistent voor de VOOReenIfFarmSohool" omtrent
ASsuraritie f'laatschappij Dorpuchool te .Amera- eeD uur rijden I vu. het dorp

foon, Z.A.R. Caledo;n.Iemand die het HoUandach
. "verstaat e!l het' *erwijse1'8 ex-

S.LARI. 8 £~50 met voo~tmcht amen heeft .egdlal de voorkeur
op spoedige verhoogmg tot hebben. .Applicaa~n gelieven te

£180 of £200. melden of zij met Juli kwartaal het
£1,166,775 Applicaties, met ~~ifikaten van werk beginnen ku$nen. Balaria

2 8 ~de klasse OnderwtJzers examen, £50 r.n' jaar on .nes vrij. Doe
54,2 6 lidmaatschap een~ Protestantsohe ~li~ ~k, ni.et later dan 18

Polissen geschreven ... ~-l-2-,48-9 Kerk en geed zedelIjk gedrag, zullen Juni mj .:
door den Ondergeteekende worden . '"

BELEGD FONDS. ingewacht tot den 25sten Juni. J. G. J. KRIGE, V.D.M.
December, 1898... £1,158,059 De geslaagde applicant moet' ge- Oaledon, SI Mei, 1898.

Vermeerdering, 1S97, 80,790 willig zijn een aanvullings examen af
te leggen. Schoolwerk.te beginnen

Fondsen, op 31 Decem- op den Uden Juli, e.k. . '
ber 1897 ... £1,238,849 W. F. KNOBEL, V.D.lI.,

Totaal Inkomsten .Amemoort, Z.A..JL EENOnclerwijserofOnderwijzeres
voor 1897 £279,316 voor de 3de Klu 8ohool te

Zenu ~m Pr~~ctU8 .~n Rapport Beeste· nvleesc.h. ~pieafonteiu." Balaris. £60 ,per
over 189(, verkrlJbaar hIJ de _, - J86l' ~ vrije koet en In::::!.
Hoofd Zuid Afrikaansooe IantoreD, NOG altijd ,!A' k.", ..per .~ ~~e:,~:n I -
30, ST. GE(,nGEf-. STRAAT, KAAPSTAD. tegen PnJl58D billiJke bIl I '

CHARLES F.dHE& SMUTS, O. J. T. DUYD. N. F~8.IB1JERHA.GEN,
Bestuurder voor Zuid Afrika. Moorder ParI. KoppieefoiltfiD, Frawrburr

-Eeu elp_ Bcmd1I.~1 ...,..
~adell te Bpw, op 21 Kei, .l898. .
T.... woonlll "area de ."-TOOnlCMr,"

beer Kiibarah, de aeoretaria • .. .... &a1
ledolL .

De 1I0tOlen YID. een vorige .erpderiDr wer-
deo TocqeIe_ ea i~' .
Itierop pf d, beer Beetp T.... na lijD

werk aI. OOIIIIIIi8Iielid,OIDVllRt drua till fII'f~
boDd.... •

Voontel J. O. :McDeuld-D. J. Nel, _ YaD

het goa'rWDemen' te ~en erf·bonden draád.
om d. 0fT0II te om.hlltea op be. £ - £
beCiDeel. en nil te le .._ op de _tbijail~
,poonrega~tie.

Alpmeea UII(Onomen.
Voontel J. H. BeotpJ. O ...,.Iin,..OID een

petitie op te eend.a DUI' h.t par_ent OlD
te werkeD teaen de braDAbieluewe'- ......
nom.D.

De booren J. H. Beotte en J. OreylillJ. wer-
d.u benoemd om bonDf.meld. petia. op
te .tellea .a de h_ N, lID Koeblaoer wer-
dca UII.';'teld om de penoe te !atoll oDd......
keuea doer b.' publiok.

Voo,.1 O. :Mjjburah-P. Knaer, om dappen
te n.men, tan eind, te lion dat ~ le'W-
fen op '''''0 aoll.n lelaouda w....... Auap-
nom.n.
Alhier pt de beer A. :McDooald boait dat

bii ale aecretaria TaDd_u tak bedaz\Ir". olllCla'
bij hei diatrilrt pd nrlateD.

Do beer J. C. On,.lilll werd \tIeD UDa-Mld
ala tIOCI'8tarU,.n de heer·J. B. Beetr. aJa- ___
tent _.!&ria.

Met den duk TIIDdea ..oordtt. aaDdeleden
pg de ... rpderiug nlteeD.

A. :McDoll.u.D,
8ecretuÏl.

DE GOUDlNI-Tll.

DE REDl8TRIBUTIE-BILL EN ELEKTIE
ZAKEN.

Eene ali.meeue BoadlYerJlderiq "erd
bed.aD&llliddag ,elleuden teD balM Tan d.u
beer Hendrik de Wet. Er .... _ talrjjb
opkollUllo behalv. de leden waren tIir.'WooroÏK
de beeren A. de Villien eD LamDen P'ick.
Op ..er_k VaD den voo,.itter .. erd de Yerp-
deriDg m.t gebed geopead ,door iell bMr A. de
Villien.
Bealoten de heeren A. de Villi .... eo Lambert

Fick toe te lateD ea recht toe .prek.n te , .... n.
rVoor de bespreltiDi do. rediatribaU.-bill, lie

oader bet boofd "Redistribane."':"RID.]
ELEltTIEI.

De beer L. H. Fick ácbtte b.t nog heelem8.31
te Yr08ftijdig om kandidaten te nomineeren
..oor bet lagerhuÏB en stelde ..oor: "Om d• .aak
uit te .teUea tot de volgende nri8doring. ~

De heer H. H. d. Wet aecondeorde.
De lOCl'Oiaria .... outovredea om de ... k

lantrer uit te .tellen, daar b~t moeite " .. om
..eder aUe leden bjj el :Cur te krijpJ: eo .telde
Toor: dat men nu Yoortgaau aJ te nomm_.

Geea secoudaut.
Het voor. tel ...erd dna aangellomea v.rklaard.

AFDEELISG8ItA.l.D.

Op voorstel van den beer H. C. de WetJ
get!8CoDdeercldoor den beer L. H. Fick, "el'l1
de beer C. G. Human met algemeeae .temmen
geuomiJieeni al. kandidaat ..oor dell afd.e-
liogllraad.
Een deputetie werd benoemd, beatolaud. uit

de beeren C. de Wet, H. de W.t, en Pi.ter de
Villien (Rietkuil), om te worden afaen&l'diad
naar eeBe ..ergadering te Rivienond.rend, ten
einde de belangeD 'l'&aOoudiai te TeTtecell-
"oonJiKea.

De beer A ..d. Villi.1'II .. id. dat de tijd ,ok.-
men w.. om hei geld v811 den raad beter te
bee~.a, "ant b.t Inid.lijk iedeelM Tan b.,
diaml:t "eid aednri& alaeacb .. pt met .Iechte
".,ea, terwijr al bet ,eld aaa aDd.. "epll
beeteed werd. Hil boopte dat indien de beer
Haman gekoMn "erd, bij dan op allllr. dinpa
&od l.tten.

De beer HU!['.aDwas verbliJd dat d. heer De
VilIien! d. saak bad aangeroerd. Hii &Oilaltijd
aijne kielen raadplegeu "aaueer er belaD81'ii1l;e
k"eeti .. moestea bebaDdeld "ord.n, ta indie
hii mocbt iakozeo worden IOD bij aieb aan ieea
kliek binden, aoch laten weglliepen.

BUSDZIEKTEWET.

Het nomineeren van een brand ..iokte iuapec-
teur kwam toen ter .prake, eo na "Dige dia-
cuuie werd besloten dal de saak uitgeateld aJ
wordea tot bij de volgend. vergaderiDi.

WI.IZIGING DER BOl!fDS-<:OS8TITUTrE.

Voorg""teld door den' heer L. H. Fiek, en
gellOCOndeerd door den beer H. H. de Wet:
.•Deze ..ergadering keart vaa barte goed de
nieu we BODd.regulatiC'l gepallieerd door de
jODl:ste provinciale v~ril&denng tcr ontbiadini
van O:ltrODIt'eBoodstakken, eD ter "oorkomial
"an de uitoefeDiDg van tyrll.Dnie bij elekties
door ontrouwe bondamannen,eD door Jloodanig.!
Bondatakkeu. Augeaomea.

De heer J. D. de Villi.n werd met
algemeeoe .tOlDluen KOko&ea,lo .... t .. t &eer.
tari., en n3 ecne bedanking un d.B beer, m.vr.
en mi.. De Wet) voor bet gutn-jj oatbaal, aloot
de heer A.. de V Illiers met gebed.

P. J. DE VILLIERS,
8e<>retaru..

ROBBENEILAND.
Ailn den £J't""r.
~ltinbeer,-Het jaarliikach ..en lag omtrent d.

inriebting de.er plaats iAdoor den heer Pien,
commi:.saris alhier, gegeve. en iu d. Jf.rgu' YIUI
30 !tI"j verscheneo. net verblijdt ona te aien
dat dJ beer Pien!, lOO manmoedig w.. bet
""handel!jk kwaad der ontucht voor b.t publiek
te leggen. en uI door meer dan eea die ge-
lie_fJe b3trekkingen bier oDder de melaatecbe
Idder. hebben, mot nrdriet wonien gelezen .
Diep grieft het on8 daar er in dat rapport
boegeuanmd geeD oDderscheid gemaakt ...ordt
ta"-,,,ben het gedrag der (iD do '0) blaDken of
d"r ~uklourd, II. .......

Tot oneer 'r.ln bet be.tier, en bt vordriet
nlfl d) betre<kjllgctl der blanken CDook voor
un. 7..,1 ven ...ord t cr gewag gemaakt van de
\\"al:.{e1!lkc tlnlul:!Jli~heden uie hier heersebeD
uuur d,_, g~b')'Jrte "'·;lI1 utl ...etti~e kinderen.

Oe huer Pier, ver,;cct dat cr' ook hlanke
vrv:lwen en mei,jc., en l){)kblaDke getrouwde
in:Hl!i (':.1 ju:qelin;.:cn h~cr z;jn, en ",eie van
,C.,;lx.:dalJ;'.dt' lif~.)mst, u'.JCll elo hlJer Pif'ra kao
.)uk [,"":17.011 dat er Di.t ;.en ""I"'ndulijke daad
d,)or on ....gep}o~~d is, en ol 6éo onz.er reden tot
~lat;en .Her 011.' !loom;: geeft. •
0" V'!i3l""tKcbe pallellten worden gept'Czen.

I k zeg hot is recht, geen de eer waar eer too·
koru t; maar wurom dan ook gO<'nmelding ge-
m lak t VOII het <oor beeldig gedrAg der blanken?
Wli blank"i} w0roen, tot on. ,-erdriet, op gelp-
keil met ge.teld met de kleurlingon zoowel ID
l",h.,,'le!ing hier, Ill. ook met bet voorleggoo
van bet ja-.rllik.eh rapport voor het publiek.

EF.~ HIEP <l&URIEFlllI.

LONDEN EN LANnASHIRE
LEVENS

Opgericht 1862.

RAl'I,()RT OVER I1ET JAAR 1897.

~ieuwc Bczigheiu
Geweigerd, of niet vol-

tooiu

,, ',. ... :
'c'~ _;-.~ ~ ~t'\~~;;:;:'i.:·~~>_"~ i :~'.);,""':i

BENOODIGD.
80iisds Kolo"iaal-~emaakle Essch8fJhoufelleB :>

"EN Hoofd Onderwijzer wordt 8"
li '9T8fIid voor de Gou"u. Schoolop'
het J?OrJl &thel, Z.A.&.

salaris .£200 en vrije woning.
Ap.Plioatii511 vergezeld van de

nOOdige getuigschriften van be.
kwaamheid (muziek onderwijs eelle
aanbeveling), goed zedelijk gedrag.
en1id.manMobapeener Protest&ntacbe.
Kerk:, zullen worden ingewacht tot
op den 16den Juli.

J. P. LIEBENBERG.
Bethel,

24lrlei, 1898.

Dokter Benoodlgd
VOOB

s. Reneke, Z.A.R.

Nederlandsche Zuid-
SPOORWEQMAATSOHAPPt".~

!

Kortste enGoedkoopsteRoute voor Relzhrers en
Goeden~n~vande Zee naar Johannesburg, Pretoria
en andere plaatsel'"in de Transvaal. . \.

Dagelijksche personendienst v~ Lourenco.
Marques (Delagobaai) in 24 uren naar Johanne.burl
en 21 uur naar Pretoria.

T~rid loor RdzlLfer3o uur lobannesbnrg£, i11.-eJl £3 i71
Pntoria £4 6s. 6d.~en.£3 4J" " ., "

Dagelijksc'heper.on.ndicnst van Du~b.n (Nataft
t1nnr Johannesburg, Pretoria en andete plaatsen In
de Tran~vJ.:ll en Oranje Vriistaat.

ONS -P A 1'1 'f 'ffi ~ lt \~,""1T .'1898r1.1\;d~lLlDr'.. ,:, •. .. ;, :
", '. ;'-'tl

AANGEMOEDIGD door dp .;.rmdenrteunmg die onze ~ve Tan
een HQ!)ándsche "Ha.naa.-d. tt van de jongste Parlement·

air>eSessie heeft erlanj?d, hehbt-n wij be81ott>n eene soortgelijke uitgat(:
100r de Ses8ie van 1898 uit t.e goveD,; . ,

De iftteek~Daren van On. Weekblad: dien('t1'~er op
te lettt"~ ~at de b.ladzijdt'D V:1D Ona Weekbl..,cl gedurendt!
de Beesle 10on~brokeD volgorde \\ ordeD IUlflgt'OIommeJ.'ll. tln dat aan't
einde lier Ses8ie een vollt ..iig.· hlll.{hvi,j:&erzal wo~en egeveD. zoodat dt:'.
btlWBIlMt'1'8Vkn ce PllrJ..tnt'ntail't, nllmmt'N van 0.18 Week-
blad t-t':~plijkeen " Ha.Il..ard " zullen htthben ..

iJIL1', dl' oplMI{ gt'r,·geld lUoet wonlt'll Daar I",t $'etal der aan-
r.oeken e.1J~l"ll'fI hij du vorIg. Uit a~e lflOtl,.!.t·p :W'OI'Ih'Dtk·laurgesteld, dOl'
men toch dadt:hJk aiiIlzoek eD Zt.ude ht:t I~dntg voor de 'b&itelling
het aanzoek

Áan YAli Dl SAN T nE 'lLL!ER\' & Co., B·pe,.ht,
KAAPSTAD.

ZUlo.AJI'RIKAANSCh .:

KONINXLLJD VAILDmrr
De IC CASTLE MAlL" Mut8ct,cIWII

IItr ..... ,Ml 1Igelu4, Jil Lu PalIl.
..i.JU1NDm. CAfITLB, Kapt. Bso .... , cmlZOlll'
Jui ('Pia It.BeICDa ell ~D)
Voor Vracht of Pa118g6 ve",oor~

sich bG de Asenten van de CAll u .. '
JU.lLSOOT IlAAT8CHA.PPIJ, (Bplr:l~

Gelu"" hU:I'/H'l'MB /.tJ vill ..h'n de "mil "IJ.,,- xhilling8, en mt,
doof"1WOT per t /.tJ reT«krl, "tI tlf/vlp tkr S~Jfie, 86n tamploal'
Mn " ONS rAllLt)l KI\T, d:m8," . . ...

Gea.dj"eIlHetrrd aan§ ...•...••••..•.... "••..•.••.. "•••• ~•••••••••• ,•••.•••••••...
§ ~•.•••• ~.,•••..•••••••••...

'Vul in "ii' indien p'" t.r.>IDor te K"""I,,,I. , •• j,,,lion P'" poort •• rl."" .
fVu.l iu #rn. or 1"'",,0( lul oniu[(..... t.1 i..d,,,,, t.. "-I"~ .,,,1 ..01,....
'Vul In ..oll«n naam ~n ,~"",

BENOODIGD .
'# •.

&COii PLAK-PAPI ER.
V6cSr gij érgeI18 eldël'l koopt, schrijft

. eerst &aD

Voor patroJlen DD. hunne prachtige
'.'PJakpapieren.

BENOOplGD. MAKER nil de'
"L'iN~" 011'·

bIkeII.:J .,."r ,Iti geheele
order gemaakt .11\0 C:l
IlÏftw
,,olp (l&t.t'Ol1tIMt

-m::rX~G:I!i:N
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