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DiviBion4I COuDOilof the Di
.of Jamaqual&nd.

CASYAL mANCIES., Porcelein, Glas, AardewertVAN GEVRAAGD, :' ij

WHEREAS Mr James Samb.,el
Philip Loynes, whose e8~te

bas been ipJaced under compu~ry
sequestra~ion, vacates his seat ~ a
member of the Divisional Couqcil
Namaqu$nd for Ward No. ~V.
8pringbo~. ;

I hereby iuvite die voters ~J1.
titled to vow for mombers of Di'vi.
SiODa1 C~mWl in tbe said district
of tbitt ~jvision to nominate, ,jin
writing, ca.ndidates for the repr.e.
sentetion of the said District No.
IV. Every candidate must be qo.
minated l>y not fewer than fi)ve
voters, or otherwise his nomination
win .be null and void. No. voter
can sign more nominations th~n
one, on pain of having hi.s n~~e
struck out cf all the nommatlOns
in. which it appears, and consideêd
as if never placed there. All nb.
minations Joust be received by t~e
Undersign~d not later than tije
eighth day of Jllly 1896 and av
nomination received later than th.t
day will be taken no notice qr.
Every voter signing such nomina-
tion must.: state bis place of resi-
dence. • i

Dated this 29th day of May, 189q. A, H, THERON,

VASTGOED, lrincipa&l, ~alaris £250 per ja¥,
en vMJewonmg;

Vice-?rincipaal, Salaris £200
per J88.r;

Eerste Onderwijzeres, Salaris
, £130 per jaar. ,
'.Applicanten moeten opgeven of

ze in' staat )'lijn onderricht. in Ho1-
Jandsch te ~even. '. •

Applicaties, met getuigschriften,
b,nderdom,gezondheidscertifikaát, eb
volle lijst van onderwerpen, moeten
ann den onderget-eekende gezonden
worden op of voor 30 J uni a.s,

Werkzaamheden te aanvaarden na
de September vacantie.

N. E. SMUTS, Voorzitter.

ONS WEDGWOOD PAKKET NO. 2
' ':':&EVAT-

Een Th.... rvl... Eetse rvI•• , 8 Koffl.koppen
en 8choteltJea. Theepot en een Stel Bek.,... In

het .. heel 84 Stukken.

I

ASTGOED @ 0°/._ Doe
!

11'OOR
'VOOll

80s.Gele,en in de Afdeeling CAL V I N lA. Qoc .... j~.Q'+""._ bij

De Villiers, 80a.
In de zaak "an WI.L.LIlJI PnaUll STJ:r.NUlIP

eieeher 8ft J(lR.lll)i1l8 WILLEM J.lCOIlUS

P.lUL8£lI, vermeerder,

.TWIt DADfUJlt ÓM EEN.
ook 'lolleUettea. 8/U.Theeeemezu 8l11, ~ 12(8, It..... ·filL, "...,.._

~. Qroea&ellohot.els 2/., Bor4en 1/8 4osijll, ItoftlelraP aa. ,
WINKEI£IERS I Zend om Speciale Prijzen In , Groot.

LB'1' OP ltBT ADBIII,

"~"MD· 'HODSV" mUD GQOUIII. UIPST1D. iBDWUVV . . U, DIILIICBftUT, .

Malmesoul' '.i JIt9~18~.6.

I

·AfiJlagers ~n Agenten.

-~:r-·-.~·--'--.
santooien. :

O.p de p aata Boven Downis, t».

maan en geleden, een rood.
bruin Mem omtr~nt 10 jaren oud,
met kol voo den kop, ongemerkt,

De eigen r kan dezelve tet'Dg~
krijgen mi betalende de kosten
van adverte tie -sn grazen. In;
dien niet afg haald voor of op den'
lsteq Juli, I de ondergeteekende1

deeelve voo gemelde kosten in:
bezit nemen.

DAMES, die keurige, juist.passende Costumes voor hare Dochtertjes
noorlig hebben, worden verzocht ons een Proefbestelling te geven.

Wv maken goedkoop op, wij verrichten de beste Soort Werk, en ~
ander Huis in Stad kan ons overtreBen met volmaakt passende Kleeren.

Wij stallen uit een Keurige Verscheidenheid van de nieuwste
soorten Zijde, Satijn, Fluweel, Velveteen, Fantazie Crepons, Sluiers, Gau
en Loovers, enz. .

Om teleurstelling te voorkomen behoort men zonder verzuim atle
bestellingen in te zenden.

Op Zaterdag, 27 Juni, 1896,
Om 11 uur 's Voonn1ddags. ._-- - -_. -. -----_._ ----r--_' _

Het Burgemeesters Ba]
BN

SPHOlEN
Z"J y IIrlrocht worden aan den hoopten
[> eder voor den H.eeident Magistraat V&Il Aliwal Noord,
.ta lvtnia, in ...iju capaciteit ala Commiuaria 3 Juni, 1896.
vs n het HL1Qg"II Bt1f:-

- TRILBY COSTUMES.TIES, vel'8"!zeld van de
v...•..' ....'ht...C8rti6cate~ van bekwu.m.

en lidq.aatschap van
PtIj't.estantilche Kerk z,UeD door den

on~lefl!:efjeeke.nde ingewacht 'worden tot 15

Ze ker eet. Jerde deel van of aandeel
In de eeuwigdurende Er!p.oht pJ"ats, ge_
uaatud " LangekuiJ, .. gelegen in de .Afdee.
:"1" Calvinia, Veldkorn"tschap Under.
H,'i(j(t'l'efd, groot 15,696 morgtIn en 3~
1'It'rkante roeden, g,etr.n'porteerd op ver.
"~erder op 13 Maart, 1891.

HET HUIS
VOOR

OODE,HOLPBRBOEYEMDE lAl MEM
IN FAURE STrAAT, KAAPSTAD,

Zal (D,V,) geopend worden op DINSDAG
9 JUNI, om 11 nul' v.m, De Edelg'e8er
Sla Hnn DE V ILLIEIIS, zal presideeree,

Alle vrienden en belangstellenden WOl'.

den vriendelijk nit·genoodigd die plecht
heid bij te wonen.

D. BOSMAN, Secretal'ia.
16 Buitenkan\ Straat,
Kaapstad, 2R Mei, 1b'96.
AanZ08ken om opname in het Buie lOGe-

ten aan den ondergeteekendl' worden gMOll.
den, va.o wien nadere informatie te bekomes

J. A. LOUW. I

bea-innen op a A~gnstlHl,
£120 per jaar fn de school.

gelden.
Kenlli~ van Mnziek en Zing-ell

II.ILIl!Je\·t.Jhlj:(.
lliJliJ~ reiskosteu 1\'01-0"11' vCI'",oed,

Onderwij zsres BenOOdigd."Beesrek
(Signed) H. HUGH Cowrs, i 1- v"

ActS'. Civil Commi.8siooer for tbe i 1....1" EN E On~erw'ijzeres wordt ge- , wi, Hoop_I. O.v.s.,
Division of NalDaqualslI!' ~ vraagd, vbor eene op te richten a Jnu_i,_J_S!I6_. _

Publieke I:)c
h401 van de DerdeKltlS NNISGEVING.

te Quaggas vlak te, nabij Zand.
Vla.kte..· Stati~e,1distrikt Alexandria.
~alari8 £60 . r jaar met vrije kost WEGELOOPEN, van de
en logies. tkwaamheid om Hol- . plaats Groote !Post, nabij
landsohzoowe als Engelschteonder. Darling:' op den 4den dezer,
wijzen wordt tereiscbt. Kennis van een ottentot jongen met
muziek zal eerie aanbeveling zijn. inatne G BRIEL SJ,;PTEMBKRmot meid

Werkzaamhbden te beginnen, in en kind, De jongen is omtrent ~
dien mOgélijk,jop 15 Juli e.k. voet 3 d i-n hoog, su:r~ gebouwd,
.Aanzoeken zullon door den on- met Ier. haar en wemIg baard, en

dergek-ekende ingewacht worden is omtre t 27 jaren oud.. De meid
tot 4 Juli a.s. .is geel v kleur met lange haren,

P. . VAN ROOIJEN. omtrent ~ voet 7 duim hoog, naam
P.O. Sand Fla s Station. Amalia. iHet kind is omtrent 2 jaar

oud, witw.t dan beide ouders.
. Eenigipersoon die bovengenoemd
V..olk er~. ~ mogt. tegenkomen ge.
lieve dádjehJk kennis te geven aan
den ona~rgeteekende.

i (Gea) P. J. STEIJN.
Groot P '.t, pik Darling.

Pe \. oorwaa.rden "an verkoop zullen zijn
"i Koutant of een erediet \'ao drie of zes
a.xanden, zoo de koeper twee borgen levert
Ier voldoening van den Ret!ident Magiatraaj

De Re~rings.' eo Aflllagersrechten
, rt'''''' men :l per ceot) zoow~1 alII Tl"&IUIport-
rscht , en alle .tranllportkosten, in.luitende
aiie achterstallige belaatingeD en 1I:rfpacht,
rer-,.:bld'gd, moeten door deo kooper be.
ra .Jd worden,

L't)UC

Yoore. Scbooicommilllrie.

MORRISON & COAfdeelingstaad van de ~Afdeelingi
van Namakwaland, '\

Het elgcmdom wordt verkocht ZooaJII voor. ja,
~r.teIJ door de Transport.Acte en i de _
k aarten. houdende de Baljnw zich niet
vers mwoordelijk voor t'lluig tekort en af.
reude "KU alles, dat te veel ill.

..:'
VACATURES. STRAAT.

TOEVAL~IGE PLEIN

J le ver.oop ill ooderworpen aan een
li',ervl' prijs, bepaald onder regel ll~ vaa
Let Hof.

NADE~r.AAL den heer Jameil
1 Samuel Philip Loynes wien~
boedel gepl~tRt is onder ged\vonge~
sequestratie' zijn plaats als lid va*
den .A.~deellngsraad .vernietigd if
voor WIJk no. IV. Sprmgbok, i

Zoo geef ~.~hierbij aan alle stemt
mers, gerechtigd om voor leden vaq
den afdeeJingsraad te stemmen iQ

D. :~!~GS~tion. het gezegde édistrikt van deze afdee~
ling, uitnoodiging om kandidatell]

. te nomineeren voor de vertegen,
woordiging : van gezegd diatrikti LEE HIER!
no.~. EI~e kandidaat ~t .~~. VER SC HFv I DENE soorten
nomineerd worden door met mm-, '.. te V ehtbo
d di."f te hti d l geen rue omen ver.er an ';lJ. s m~e~c 19 en,] krij' baar bi I
anders zal ~IJll nominatie nul en; g lJ
van geene waarde zijn. Niemand' A. D. ROUX.

kan meer dan een nominatie onder. Somerset West Een H er Assistent Onder-teekenen, op verbeurte dat zijn

uaam, op alle nominaties waarop HE-~TDO-R-OSARMENHUIS '.,.. "zer Be:g,oodigd.die verschijnt, zal doorgehaald en
beschouwd "",orden als nooit er op AP CATIEN vergezeld vu

C. MARAIS, te zijn gep~aatst ge:~eedst. AIdle EN DIAKO ESSENHUIS. .. hg~. rtificeerde cobePkwvenaamhvan~d,-
Secretaris. nominaties moeten biJ en on er- ....__ tuigsc . n van el

geteekendo ~..ijn ~ngekomen niet De Dertiende! Jaarlijksche Ver. good elijk gedrag en lidmaat.
later dan ~.. Juli, 1896, en. op. gad. ering zdl gehouden worden Schap eener Protestantsche Kerk,~e »C:«»o...._ later ingekomen nominaties zal ter plaatse aan db Breestraat voor de i betrekking van Eerste

'-:-7 g~n acht ":Orden geslagen. Iede~e. ! AssÏBtentjin de Gouvts. School te
kiesgerechtIgde, die zulk een noml-: Op'Dond8r~g, 11 Dezer, Wepener. '~worden door den onder.
natie teekant, moet er zijn woon-] ! _. geteekeu4e ingewacht tot den 7den
plaats bij opgeven. i Tm cl 'tT'f7B _.~. Juli e.k. !

Gedaan de~. n 298ten dag van Mei ~Rapport en To!espraken in Hol- : Salarisl£135.
1896.. )andsch en ElJgelsch. Belangstellen- ; Billij~~ reiskosten zullen uitbe-

, (Get.) H. HUGRCowrs, . [den worden vrien!delijk uitgenoodigd t8.ald wo en,
Ageere~d Civiele Commi88&rill, \ I i Betrek ing tie aanvaarden den

' Afdeeling Namakwaland, ' A. D. rUCKHOFF, 20sten JUili, e.k.

. . sec ta.ris . : G. R. KEET, V.D.M.
re. ! Secl'8. Schoolcommissie.

Wepener,OjV.S.,
,IJ nni, 1896.

VOOR BET ;KOHE!'mE SEI7.oF.X BEVELEN WE UN ONQ
TUINSPUIT van de beste kwaliteit.
GRASSPRENKELAARS, ·TUINBANKEN, HANGKAT.:

TEN. ...
PICNICJrlANDJES, bevattende alle benoodigdbeden voor groote 8Il

kleine_gezelseha~n. . : .
BERGKNAPZAKKEN (zooals op bet nateland van Europa m.:,

gebruik) zuJlPh zeer nutti_g_Oe"onden worden voor berg-beklimmerw. i
Prob('f>r ons CARBOLINEUM, die Hout.bt>warede v}oei"wf. Timmer •..

mer'hollt, mt't deze uitstekende Btof bt--ilandeld, zal met IUCCtlI an. ;
oorzaken van verrotting weerstaan. .

Opperbaljuw'a Kantoor,

Ka&ptltad, 1 Jun-, 1~~16.

"

AANGEKOMEN. ,------------._._~-~-

100,000 VRUCHTBOOffIE~,l
Al de Beste Buropeescbe, Ameriiaanstbe en Australische Soorten.

EEN blauw muisvaal Merrie
Ezel 2 jaar oud, met witte

bek. De eigenaar kan dezelve
temgbekome.n mits betalende de
onkosten dezer advertentie.

(Jm verdere bijzonderheden doo aanzoek
>Uln het kantoor van den Re.ident
~ll<gu.trtlat te Calvinia. NAAlf Gegarandeerd en Vrij vao Ongedierte, Geleverd franco Vrij aan alle Spoor,

weg.StatioRll. Prije] j. tot 1/9. •
BIJZONDERE KI!!\'XISGEI'ING AH HEN, DIE IN Dl: OM~TREHN Wos~s,-Alle bocmen. di,

besteld worden, BOllen fl'&nco Vrij aan uwen Tuin afgelevl!rd worden.
Voor Prijzen, Conditiea enz" Uitgebreide Catalogll.s en aanwijzingen voor delli

Vruchtenkweeker doe &allvl"Uff bij

H. TENNANT

Opperbaljuw.
Kooldrift,

Malmesbury,
2 Juni, 1896. H. E. V. PICKSTONË,

CONSTANTIA, WIJNBERG.BENOODIGD.
Catalogus i. te bekomen bij de \'O()M!8JIUlst" ~1""J1'\\";; B", I. \ "1 i. "'! "TWEEDE KLAS PUBLIEKE SCHOOL

KUILSRIVIER. ONDERWIJZER met oertifl-
kaat voor Publieke School,

Mistkraal, Humansdorp.
£100 en huis. Doe aanzoek voor

Juni 30.

BUR GST RA A T, K A A PST A 0:

• OOB&D~ ..
Invoerders ran Allerlei IJzerwerk,

Behoort men altijd eerst te gaan om

KOMBUISKACHELS EN LEDIKANTEN.

l.88istent Onderwijzer Benoetigd.

AP P LI CATIE metgetuig schriften
zullen door den enderge-

tvekende worden ontvangen voor
h"vengenOt!mde betrekking tot 15
Jil m aanst. Werkzaamheden te
1Jt.'glUl1enna de Juni vacantie.

Kennis 'Tan HolIandsch en
Engebch een vereischte.

Salaris £50 per jaar'

P. A. M. BRINK,·

ZELDZAME KANS.- Een
prachtige oud Hollandscha

klok, in goede orde. Kan gezien
worden bij den heer SEAL);:, Kerk.
straat.

Voorsitter, S. Com

Vruchtboomen.
Departement yan Pnblieke Werken.

.UN BOUWMEESTERS.
WEGGELOOPEN i .

VAN d 1:. j.~ E'k bo t K. aap8tad, JUIU, l.896.e p aa"" I en om us..; ,
schen 23 en 24 Mei, een rood t--__;.'---..-: --~_

vaal RUinezel.,.omtrent 5 jaar oud, R. ondgaande Ond4l'1ijJer Benoodigd
en omtrent 14 handen hoog, maan • .' ~
haar en staart kort geknipt. i . v: DE ,

Hooren schutmeesters en anderen Rondgaande Sch~l te epnngbok.
bij wie gemelde Ezel moge aange-.~ fontein Dist. ;&thulie O.V.S.
loopen zijn of nog komen aanl~. ~ A· PPLIOATIE~, vergezeld van ,de
pen, worden verzocht er dadelIJk L\ PPLICATIES rergezeld van de bij , bij de wet vere~schw certdi.
kennis van te geven. aan den o.n~~r. n de wet vere;SCht.c bewij~n van )[aten van bekwaamheId, goed zede-
geteekende door wien alle billiJke bekwaamheid, goed : gedrag en lidmaat- liJk gedrag en liJmaatschap eener
kosten zullen t,etaald worden. !(cbe,p van een PreteistantllCh Kerkgenoot. P...,....~stantlsche kerk, zullen door4chap zullen dOOl ~dell ond.ergeteekende I uw 'I

J. N. LOUW. .wacbt worden :tot Zaterdag OOsten den ond~rgeteekebdtl ingewacht
I Eikenboom, .Juni, 1896. I worden tot Dondtlrdag, 25 Juni.
P ° H St lSalari8£I00perjrtarendetichool~elden. e.k. '<.!a}"";s £120 perJ·a.ar ende. . ermon a. , Slechts gehuwde pt80DeO znllen iD aaD' " .....

lP8l'kiDg komen. : sdboolgeldbn.
': Billijke reiskosten ,woI:den vergoed. :Billijke reiskosten zullen worden
~School (te worden geopend op 8 Juli vE)rgoed. i

l!'96.. : lf ..J. S. ". lJ. ME RWE,
! A. J, ~VILiKEN, Voorz, Schoolcom.

v.oorz, :Schoolcommilsie, •.
I '''k. G t" Metz, dist Fa.nresmlth, 0,~ :S,

, .. roo nner. a Juni, 11896.J•.W,g,I""!~~8~JB~'tBet""' 0 V Bi V8rlb~n-O-fGes~l-e-n-,-
I: I

A A N GE ti OOP EN, IN .d~ la~tste twee. weken, 1 Koe
i , III gocrde conditie, moet IJiDuenOP de .plaats Vil.n den onderg~: kol·t kalveren" lichtgeel vall k1\,!ur,
. teekende op den 3rden MeI,: witte been~n hesten en pens, hoog

lB..96, een Koe (V.aars), omtrent. 21 0ll wit langs de bouten, een wit
j4ren oud, vaal van kleur, onge· streep op Het blad paar korte knijp.
nierkt. De eigeqaar kan dezelve horens. :
Wrug bekolXlCll-tDlts betalende alle Heeren ::ScJtlUt,m€iCst.eJen anderen
~. ook van deze ad vertentie, :m?ge komen aanloopen
b;nnen, ~ne Dlaand van heden IS te geven 8.4IJl den on.
Z~k8 dpeischende, z.ullênde dezelve door wien alle billijkena diell tijd gehouden worden voor betaald worden.
d~ k06~n. aan den vinder.
. JAN A. MUNNIK. ALJ. LOUW.

VOOR goed geente Vruchtboomen'
doe men aanzoek bij

C. G. MARAIS.
Banhoek, Stellenbosch. AAN AANVRAGEN VAN T BINNENLAND WORDT

PROMPTE AANDACHT VERLEEND.

._+-------~-_
.OnderWijzer Benoodigd

Vhor de Ro~dgallllde School te Weltevre.
den, wijk Vanrij/'8pruit, di,trikt
Faure,mith.

TE~DER8 worden gevraagd voor
het oprichten van een nieuwen

Tronk te :Murraysburg.
Bestek en wekenÏng kunnen ge-

ZIen l'n verdere informatie verkre-
gt-'Il worden aan het kantoor van
uildergeteekende, aan het Resident
_\Ll~htraat8 Kantoor te Murrays-
burg, t'n aan het kantoor van ,den
VI'ti" k: Inspekteur van PublIeke
\r'Tkt'l} te Port Elizabeth.
TC'II<!t'r>; gemerkt "Tenders voor den
~I'I ITay ,burgsehen ~Ieu WenTronk"
L ,Ilt'll door den Kontroleur en
,\ ;,IH, Ilr·Generaal ontvangen wor-
I:, Il t'Jt op Donderdag, :,!.j Juni,
] -';'i "!lJ twaalf uur.

T, III~t'raars moeten twee vol.
e, . lid., b()r~ell leveTt'n voor de uit.
\')1 T'i!I~ var; lId kontrukt en die
i"'It;t'!; lll')t'tt-n den tonder tt'tlkenen.

[j" ];Iag"t.· (Jf l'enige teil der zal
:: I' II'",dzah'iJJk aangenomen wor.
)."1"

KENNISG E'TING. ._--------- -----------, - ---

,J. D. CARTvVRIGHT & Co.,
EN PORCELEIN- MAGA'ZIJNJ

KEN NIS G EV ING geschiedt
hiermede dat na datum dezes

ieder; die bevondfm wordt heide-
kruid 'af II.Ddere bloemen te lezen,
hout te kappen, te jachten op eenig
soort wild hetzi~ met geweer ~f met
lrond~ of op eeDlge andere wijze te
overtreden op de plaatsen u <;leel-
beeksvallei " en "Mount Horeb,"
gelegen in de afdeel ing Caledon of
op eenig ander eigendom van Ser·
vaas Daniel Le Roux, volgens wet
vervolgd zal worden.

Dempers, Moore & Krige,
Prokureurs voor S. D. LE Ron.

Caledon, 1 Jun~ 1896.

GLAS-
ADDERLEY EN DARLINGSTRATEN.

SCHUTl3ERICHTEN.

---~
I...ET·, 01ltJ,ijt., p. n'Th"f'<;.'rvic,;<,Toiletartihleu en alle soortAm .Aarde-
~ \H'rk III "('<'or._. kl~llze.

Hang-en ,raf(.Jlamp!,l}, \'Jot'r]allll'f'lJ \" ..roe Voorkamer, Taf.lmeuen
en J~lId(/.~ij'.artik,'lt.'ll eli alle Hlllsll"l(d-Bt'I .. ),_"II'!dllf'ri~.? .

Verzilyerup en Fantasle (Jopdpren. )!t~..clilkt voltr I rou~-,of VerJaar- ~
dag~presenten een Specialiteit. J'jist ont'-angen een lading van hwa ~
~peciale Port.

"'VICTORIAX \rATEH·\rIIITE OIL."
1600 VUURPROEF,

IN PATENTE "FAUCET NOZZLE" EN KANNEN •.
1l1': nJ:~1 E (i;.Ii: 1\ )lj·: ,\I.\RKl'.

AANGEHOUDEN in bet schut te TOU4

telbol!cbkolk over den veroorloofden
tijd en te wordea verkocht op den 30llten
Juni, 1896. Indieh niet bevoren8 gelOl!t :~
1. Een zwart witpens merrie donkie, linker

oor 8tomp, l'l'Chteroor sneetje va.n achter
en baar 8 jaar oud, .

2. met een zwart ,,'itpellll l'!lIQ veulen onge.
merkt, 6 ~aanden oud.

a. Een vaal mel1,e donkie met een Ewart
streep ondel' de·l\choft ongemerkt' 4, jaren
oud· ,

4, K~ zwart witpena mo donkie linkeroor
stomp, rechteroor sneetje VRn achter, en
baar 2 ja.ren oud,

5, Een zwart witpens metTie donkie onge.
merkt 8 jaar oqd,

6.. met een zwart witbek venl ruin onge-
merkt 5 maanden ond,

7. Een zwart witpen8 ruin ongetllBJ'kt 2
.........0l1d. 't- ' ...-.......... , '.

8. Een zwart witp!IIls, Mlin donkie linkeroor
etomp 7 jlU'etl oud,

9. Een blaanw vaal . wit'pellll ruin donkie,
linkeroor· stomp rechteroor sneetje va.o
achter en baar ~ jaren oud. '

(Get.) J. N,. VAN DER MEBWE.
: . . 8ohutm.eelrier"A1d1eliDll'Udlkonf.oar.OW,.,.. , "+u. uae.

Municipaliteit yan lontagu.
H, :-:. (j.H EA \' E::;,

\'OPI' dt'll H uol'd illspt·kteur.
!1"I'drtll1H'ut van Publiekl' werken,

l\: Ita I,,,tad, :] J \lui, 1t(9ti.

APPLICATIES voor de betrek·
king van secretaris voor de

municipaliteit van Montagu, ge.
adresseerd-aan den voorzitter, zul.
len o)ltvangen worden tot op 14
Juli, ltl'J6.
- Applicanten moet.Cn eeu dtlge.

lijkt: kennis van het Hollandscb
hebben.

J. C. S}lITH & CO.,
IJzer, Kool en Timmerhout Magazijnen

KOLONIAAL EN AMERIKAANSGH WAGENHOUï,
I,ETTEHZE'rfERS.

US ~lll)DELLlJ K gl'Haagd goede
llolland!;Cht' LeLterzetters. Vallt

80,
Op last

L. PERKlN~,
Secretaris.

ZAAGMOLENS,

en Riebeeks
STOOM

Breestraatwerk. Doe aanzoek aan het Kan·l" ." 1V __

. _'LUWClpta .n.&lltoor,
toor VIW dit Blad. XoD., 6 Juw, 1890 I

Plein, .',--';,
KA.A •• TAD.
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tl:DJ:~~=·= 4QD, ~
..der Wot!l!&e 'hIIroo. lJet .ge;!~~~~,

pn de verliefdb&d, ~ lOO1'eel
~ pcoeht, ill zonder twHfeI te
in \et v~n van de neiging t.otl..,I~O!iIderr-,
_II: wUrbU de l(leDlll)h .zifn .eiPA
ata;;deo, DII&l' Spinoall vtlC'itohriftr plÏÁ 1('0
btltébouWi a.ItIOf er' .prak. ware Tall lijD.~
..~ou of ticharuen."
Wie n1l illpnomo je mei eeu leToudif Il&-

tiooaliteitapyoel, die kan. Beft profetl!lOl' Spru,.,
ovn ol Cbámberllin·. de geschieaenia der HoJlanCltlChe Afrikallen
" Die politiek wer'!, niet roado een wvm medepvoel gadetlaan.

lijn ~ acbreef, d~r .•Daar ileen handvol manoen, o..er eene ponte
praktijkea dOU beer Obum uitgelltHktbeid Llnda Tel'llp""id, Terllt.en door~:~~==~verooldeeld, door liberalen in bUD IJAtuW'I~lI:en beachsrmer. dio bun land in

.1 .."._, Wa bet eeu eerlijke poli- IIH4 voor eeu IIOm pide aan Engélaad 0"81"
I;OQ .u wellig\ gevaarljjker'cijll voor de deed. Zij zelve. ,begrijpende dat wel het Iud,

', ·dan p~eId, maar .jj WIll niet eerlijk. tnaar niet de daarop levende mellilCbeu ala vee
Will! de, b.eei Chamberlain een eer1vk DWI, dan Hlrbandeld 1mnnen worden, habben met onver·
bad' hU de G~erde en bepaaldelUk den heer zetteljjke ~heid valltgehonden un wai \'oor
1ulocfét "01)1' de l'ég$b&nk moeten breugen, en hen het hougate iB, de bev~eid om hun
ZidI Diet moeten bemoejjen me, de binuenllad- loven zoo in te Tiehten aill zii_ aeJf dat voor
de aangelegenheden der- Zoid •.A.triba.neehe het besi houden. Toen do Engeilclle regee-
lhpIJbliek. In pLlats daarvan laat hij Rhodes. rina hun dat up den duur onmogelijk maakte;
toen deze iD Enpliwd bem geepro.ken bad, ver: zjjll zii bi; duizenden 'de WCJe8t;jn.ingetrokken
Veldt.... ...ofacbqo h" retoda toei t .- om daar M de onafhlUlkeJjjkheili uf deo dood
w~l;llljjkheid ~er~ kon n :: IC: te' vinden. Niet alleen de DWIne0.1, lIlUI' ook
de ID&II .... dit! QIUJlden lanf mei duivehtche \-rOuwen en lrinderen I1'ven de trettendate be-
tiá eeD UII4Iag ~ bad op de niets kwaad. wijzen van die onoverwinnelijke lltand-vutig-
vermoedende ~valens"; en hoewel hH de ~eidl oDOverwinneJjjk oJDdai Ijj ook voor den

. onafba.okeljjkhei4 der ""publiek in haar binnen. GOOIl n* terugbeefi. Juiet de vrouwen waren
landacbe aaAplepnbeden erkent, komi hjj.met het die in de beswaarljjltate omatandig~enJ
eeu .. \'"rien~" voor den da,r die, van al8 de maDDen vel'Jia8lden. met.woord en aaaa
aVn bui komende, voor een eiach Kaa gelde.n. bennnerdlln aan bei eenmaal genomen besluit.
en clie toont of dat hij een toeetand wil voorbe Toon de uit IIJaIlQen bestaande volkaraad van
reiden waarop hij met kaUll Tall IlUccetI de Tra"",. ~ata.1 iu 18-'2 beeJooi tot onderwerping UIl
na! bn un¥ll1Jela, of dat hjj geen flauw begrip Engeland, toen riepen de vrouwen te Pieter-
heeft van Zuid-AfribaDacbe aken. mantzburJr een vergaderin~ bijeen, 'waarop :lU

~aarop grond~ sich nu dit oordeel. dat hier deu Euge1acben oommÏMarul mededeelden dai,
te la,nde celts door vele Afrikanen 'niel gedeeld nt de mannen ook mocbten besluiten, .Jij
wordt? Waarotb il bet, voJgena prof8llllOr zich nimmer souden onderwerpen. 'maar over
Spruyl, .1 volkomen duid"Jjji: dat de boereu aan den Druk.er .':>erg been naar onbekende landen
Cham.berlliu·. ''rieadachappelijken raad geen trekken . den dood of de nijbeid te gemveC."
gevoJg Intnoeu 8evWI, en zicb liever zonden ZOO spreekt een Hollander; dat een Engelacb-
4tell doodmartelen dan soo iete tedoon ?,. Voor man ander. spreekt. dat laat zich uit :lijn natio-
de boeren, il het &lItwoord dat bU op die naliteitagevoel verklaren. Maar de DlAIUlell
vragen geeft, il ILl Tl'IIIl8vaal hUlt land in Ifeheel die wij strales genoemd hebben ale den Afrika.-
and_ ain dan Nederllad voor de Nod"erlan. nel' boer miskeunende. die zijn geboren Afrika-
den. Buu vaden en groot"aden. en vooral ners, verbasterd doer dien boozen g_t der
niet minder hu moeden en grootmoeden. negentiemie eeaw (he door professor 8pruyt
hebben ter wille lmnnerYrjjbeid en onafhankelijk. 100 naar waarboid geschetst wordt.
beid bei land veroverd; en die lTjjheid en on Dit is het wat professor Spruyt "an de Mri·
afhankelijkheid, die voor hem bestaat in de kaners zegt. Su de Nederlanders. Wel, bij
~ ....u zijn leven ill te richten op de erkent dat de Nederlandsehe Oost· Indiscbe
Wijile die hU het verkiealijkllt acht, Iéhat de boer Kompagnie haar kolonie in Zuid·Afrika aleéhi
veel booger dau bet leven ~If. Dat "entaan bestuurd heeft, maar in een voordrachs over
d••• béachaafde" Europeeoen niet. .. De Se. de belangen van den Nederlandsehen stam in
derlaqder die naar Argentinië verhuist. ver- Zuid·A frika wlJst bjJ ('I' op dat de-l Hollandacbe
!!Chilt zeker aanmerkelijk van de inboorlingen Atrlkan~N ook onder Britsch bestuur aan het
,-.n SpaallllChtl ol Jndiaanscbe afkoDlllt. l.[aac vader-land gehecht bleven. en met vreugde
dit vflncbil UI toeh gering ab men het \'ergel,jkt haalt h!l. in een beoordeeljng "al) een Zuid-
met de diepe kiev" russehen deu boer en den Afrikaall-C!le reis door den beer H: l:luller be-
l!ft'mi<idtJIdcll negennenden-eeuweehen Euro- schre. en. bewijzen aan hoe men ook nu nog,
PCaAt'. En die Europeanen Ui" nog bet best met b!lv\)(lI"bt."'tlldIn de Halland8ch·!!prekende.llekka-
den boei' zouden kunnen mededenken eli m-de- J'Ulg~l". den overweldigenden en dnurzamen
voelen. Jilll jUi8t met degenen, di ... loor den invloed asuscbouwt door de aeventieude-eeuw-
mineralen riilt,l'lm z!ln~ boderns aangelokt WOT. sche 'afleren In Afrika geoefend. Hii orkent
.jell .. eh hij hem te v....!I;{t'n... Tegen eeu klein dat de S"lcrlallnel'" zeer te kort zijn gescho-
aallt.l uitlan<ler. tile Aldl III Z',,, land ne-rzerten u-u III het beharrigen van de belangen hunner
heeft de Mr niet. IImar h!l wil geen tairiJkl' _tnlll!,roeden In Zuid-Afrika. Toen de Stel·
scharen uitlanders III. kleze..,.. om alle;; om ver Ic 1011bo...scbe kwookHcbool jf"<>p'lIld word 10l1li Cl'
w~rpt'n WIIar hj, Prij. "P "telt. .. lil zouden de ge"" Xederlalld.. ...·h geleerd ... die .. verkoos de
F:L1gel...:b" !MI met d" Iandsl.alll geilik kunllen rmakken eo vuorduelen "nn zijn 8telling in
ot"lIen, de kle'U'tingen met ,je tJlallken. Lij • ed.,rland op t,· gm·.en OOI zich ~n werkknolJ
",,)uden Ier will" '1":111de ludulltriO ('n den handel te 8,'heppeo te OIlMen der hcerlijke natuur
rI~ "reemdeliDgen d,," IlOt:r ~waar kunnen en d"r trouwhartige l>el'olkiug \'3n Zui,j·Afrilla:'
t,..l:L~ten. en wat dI" .. ID'-'t!r zij. Aan het g"'Mr Hil het invoerelI eellet nienwe wet op het
vali zulk own . l'r,,0o48lUe' OmWtlnttlllng knnllen hoo'!1l'r onderwiJij haJ :'\ederwld de bellnaen
de booren Zich niet bluot.lellen; il!1 gel'ol'! ('r der Kap"ua".... geheel nit het 'oog verloren.
\'''''"' de voorkeur un nogmaa.ll! met 610tfeljlke .Jaren had het geduurd eer men in Zuid·Afrika
wapvnen voor buo onafhankelijkbeid te .tru. be~I)Jdigde C<>Dsuia IlaDlItelde. Maar het erg-
den." 8te WaBdl" men de gewoonte bad ziin " ... Io""n

Wel. profeaaor 8pruyt iJl geen Afrikaner; zooen naar Zuid-Afrika te zenden, en 100 te
hij beeft nooit ~n voet gezet in Zuid.Afrika; Ql&~en dat Hollander en deugniet in Zuid·
bij kent bet alleen UIt boeken eo gesprekken Afrika voor hetzelfde golden. Aan dien toe·
met Afrikanen. l\{aar. Wij heriDneren om boe. lltand had wel de Tl'lII)lITulsche vrjjheidsoor-
toen de beroemdstegeAChiedscbrij\"er dezer eeuw. log een einde gellllUl.kt, lIlAIII' Jelfs toen ont
Leopold ..on Ranke, een book over de omWell- brak het niet aan woorden maar welaan d~n '
teliDg !!Chreef Uie Servi,; van TurltllChe heer. niet. aan dinel'8 aan pl'e8ident Krnger áIIIl:
acbaPP!j benijdde. en dat wel wndtlr de &'n-i. geboden, maar wel aan bet kapitaal dat hU
eche taal te kellnen. geleerden die bun le"en tjjdeWl zijn bezoek io Holland voor een ~or-
aan --de .tudie .-ag bet SIavU!cbe ral! gew!Jd weg WIlde. .
hadden erkenden dat b,j de ware drjJheren Het spreekt overigeu8 "an zelf dat HolJan-
der %aken in ZI)O werk beter geva, en OOIICbre. dCr>! V<llJ de l!ide eeuw die met Afrikan81'l1
ven bad dan éf'lI Vlln heli zelve doen kon; en aanraking komen, io "eIe geTallen niet juet
wii uggen dat als een Leonard en een W COl. hen overeenkomen. Doch er zijn, wellicht piet
!leis. een Aurel en-wel. wu 10uden andere ID Engeland maar stellig in Nederland, man·
nameD .InulIIen noemen maar WIJ ",illen het nen der Hide eeuw die hei kwAde van die
nilrt,-ook maar in de "ente ..~rte het aan "eeuw inzien. en zij zijn het die. juÏllt om hun
profeuor Spruyt eigen l>egrip hadden gehad kenmK ..an die !!euwenhare gebreken het
vau don waren :lard.. der Trallilvaall!Che kwestie Afrikanervolk t-ot steun en hulp st"""ell en
e~ ;an ~e bexwanm Bie een doop hen \'erlangde het ol'er "!I" eigen beteckenÏll Toor de wereld
w.tbretdmg van het stemrecht in den weg st3lUJ. Inllcbten kunnen. Dan ziet men uit de laat-
Z!l met geen !!ChoolJongcntmebtlge en onhiHto- ste a&nhaling die wij uit prof_ Spruyt's
nscbe .beWogen over het wezen l,lU een repu. boek doen. .. ~ gebreken," zegt bUo "die
bliek, met geen praaaje8 over het \"erband tn8llChen m".n den boer verwijt, ZIjn grootendeek lu
belllo8tiDg en verterenwoordlging. en min8t van u~rtlu/M rif .... UI'tu3 (de gebreken ;,;ijner deug-
allen met de bewering voor den dll8 zoud en dell.) Dat hij er ·bartelijk voor bedankt gilest
zun 'gekomen dat zu er eigenlijk door bun en hebaalD te bederven door overmatigen
meerdere ontwikkeling \'oor bestemd waren om licbaamsarbeid, en liever al8 een berdenlvl>nt
de Trall8vnalllChe boeren te leeren boe zij bun in be8cheiden eenvoud leeft dau' meer geld te
land m~ten best~n. lXIaken door zich toe te leggen op den IIjnd.

Tot dua ver bet 8tuk over den heer Chamber. honw, .. is volkomen waar. Maar men m988t
lain, aehooo wij er gemakkelijk meer vnn kon. eludelijk opbouden met de dwaasheid om die
den meêdeelen dat onze JeleJ'll inte""_ren reden de .Afrikaneu te beachn.ldigen van 'lui-
zou. Lievt!r melden wIj thaUll ietl! uit het beid' of • gemabuchi.' Zouden zij !deb een
eeI'!IUl stuk flUl het boek. dat in 1886 g'elIChre. bah'e eeuw gehandhaafd bebben te midden ~1U1

ven is en b-*lboowingen van vol'llCbil ende ge_ wov~1 krijgshaftige barbven, ala ~ij tan
..cbrifLen 'over Zuid· Afrika be ... t. Daar roert h.un Jeugd af geloopen hadden io bet gareel
proft1liilOl' Spruyt bet hoofdpunt van geselill van dIJn oTennatigen arbeid, dieD onze heer.
tD8I!clJen de boeren en de JobanDe8burgache ILike ' industrieeie ' en • arbeidzame ,. ml.at-
prar.eta aan. "H.~ zijn," zegt hij, .. vooma. tlCbappij van ODA. rmne slaven van den neg.en.
melu~ h~n~e denk~elden over de behandeling tiende~-:u,,!!CheD. vooruiipng, Tordert? Niet
der InboOrlingen, dte aan de boeren in Enge. aan lUIheId hebben wU te dimken mUI' aan
land J:ulke maehtige vjJAD<lenverwekt baboon. een de~lijke leveosopvatting ala bij 'de Ouden,
Honne overtuiging dat zit zelf. vergeleken met door \Vle de handtlnarbeid, in !oo verre hij
de hn orunngende barbaren, een gedilltinaeerd dell geeet ventom~t en bet lichaam leeluk .en
en &rI1!tocratltlCh element in Zuid·Afrika vore zwak maakt. gemmacht werd. Voert men on8
men, mooi wnder h!'life! den kalmeu en on. te gemoet, dat hU de Afrikaner ~n weUrig
pqrtjjdtgen onderweker a11esziua ~nd voor. te bemerke~ is van de opgewekte geea~
k"meD. ~har li~ Li ~tuit.,nd voor oe vrienden werkzaamheid Uie hii de Grieken met de ~n.
.kr 1U,,.h:rn~ d"nuoa-atlc eli 'oor dp.1I<'lu-ieten. a.:blmg voor handenarbeid gepaard ging, 4an
nn. lOw."I. "i.· .1•• ,1' d" me ....t.. zen<1ehngen I'e~eet men dat _~e boeren een volk zijn in .Un
1"':.(TI·p"" ""flh IIt,z"lfol" <lweper!l m"l hl!! pntlc Jeugd. NIemand vermag te voonpelJen
Ilf~ctr .. kk.·" h':"glll"et de. ,~",'ht'<f"I"khcld. die welk,· heerlijke vruchten op bet gebied tall
111 on1.', oI"llCn tie ,.....lken ""' We<!t-I::uwpa .. efenl!Chap en kunISt een lIJltie kan voortbren-
In 'r bet ongerl,rnde a1t.r,mll'''u" ","Inrecht drijft. J.(8u dIe. wat. lichamelijke eigelll!Cbappen: en
w, rkt O'tk b[1 "de 1nl I......I!"!lkt' f:ngtlL.d'tln eli karnkterguven aangaat. hare loopbaan zoo IICbit.
i'll "en d",,1 ner V'IlJ~o .. ,tcn. !lw llCb'lll .I~II terend beaonntln I.H BI8 on:&e AfriklUler ~er.
latenlIl Ifld '" .Vrl"" b.,hl,.." """'1l"'d. Wat wan~u., ~'oordaL de dicltte"rt! en geachiedBcltU'
111'... 1.,11 tie70e lnfn.!l'lll\a .... ran ol" . gTv"t,,' r~l·u. ~t:I" In I..nekenlao<l blln werken kouden IIC~ •
kltle deu,li"II, V,," DO!1..~r"'l 'lie het denkbeeld nm. m0e8ten de kolonit'n gesticbt en de l:iaT-
v'ln gE:I!Jkhew 1II!I;I':beo ~'Cn blanke" t:br"'LtllJ baren bf! Marathon eo bjj Himen venlllien
60 ""u IWart sdl"pRel e~II' "U,hg heluehehik z!ln, De kolonÏ8ati .. van Zuid·Afrika door de
VUlden. zo.) bel'",beljJk. dat 1" het alleen ~s boeren en hun _trjjd met kalfen en Engelschen
eell oll~pa.;te .ebena opnemen ~ Dat de K""I' I~,eren rUllne stof ,"oor een nationaal helden-
..<:JIll boeren teil ''6.1''''11 m.u., ""toelr,wkeli,k Zijn ,heltt. Wie weet welke Afrikaanacbe diebtera
...",,1' d .. tno<lern.c bes ·ha, Ill:;. -Blt;kt II.. jy~r ze bt-ZIIJIl'f'''. welke beeldeude ll:unstenaan 'er
volmaakt "\'crtuigd t~ W"1.en dat 01' U1<'I .1,: hlln .. ,,,Ienro ..pen aan zullen ontleenen, als ~e
naturellen nIC'" aan te 'anl{t'n b. al. '!I IJ,," h.,· .. .-I a,,,, Ilnle "OI'wantl\n genAdiglijk ~
d'll<ll'l!lk 1"'llIprl;,·" ,1.lt Z I .Ic' 11,1:, '.1 " "'1. '1")1'81"...,·1 pn d"n t~en!lpoed blijft toebedeelen
""" I' li I In h". """; d".':r' r!liJcuJ~1rI", ..lell ! III dl' n'ehte vcrh~)IIding dio de me~b nrio-

t)"" ~l"IIw ..hk ""'i""'" -Wat <lp "',"1"'''')1'''' 'hg b.·efr om "~"r hduuun Iln gee..t te l(edij"n!?"
I...·N"'-'ft. oIe-t~ 1.... "h"l1...-u" 7.ld, lIalllllrl"k ,d. D.lt I< (,,,~I ,!te dctl Afrik&ner d'>et zien ~t
rte I,e..eh,·rlll"l" .It.. ti' .trl!,II.~" <!III le<.!r11" hl, waard I- en h,... '1UIIMhg: hjj "f.teek! bii .pt
'''''!f,t ,ft. t.cke<:.h"I;"IJ ,h,· ziJl.,jf ;{l"",aakt Ill' I, IIIcnllChenra' \"tlll ttUIli< dnt :4.Ïclt verbeeldt ~r,j
ll'ell. ' .....'r ~l·cI I"'t ..... hn-t(,Il~n I,· houdclI ,h" 00 l,.,ler. <ian ..nder,," te ziln; cn deu Neder.
tl~ ":eh''';e.r r.~dlll1l"'tgc. lOa".r tl.""II, h.u-d lamlcr d,e z"". delikt eli zijn l(t'daclttclI ...bo
h;t"'''Jie I'U .I,llh,.,fd,t;'" 1",1""I<t""."· '1IIAIrukl.,. III ,h.m mag het Afrikaner ral! den

D,,, li"I~IO(Tlttl" hc"ft IlItt1"""It.'tI, '·"'gen. waren vn end nn hUtl land en vQlk zielI.
r.rofe...or Spruyt. ~..,,, all.,dletlzaam"l ;rt"'olg ill
Europa geb.td.: OOn hed""fIlg vali b"t n"llOna.
Ilfl·lt.gtlvOf'I dk' met 1_'0 Iwhhell ph,ats geharl
al~ ,It" l,'t!gQelJ;, 'l,lllIdcli di,· zicb .. Jc trenrig'_'
,. .,.,1<1,," "uwnen v"',,orlo' *'n om n..em<le zed",l.
"re"JDde dellkbeelden. een vreemde taaJ aAn !-Il
nemen, llfIU waren gebleven, ill plaats Villi te
wliken voor de. min .~en. Prof~r Spruy~
hecht aa.n uamnaJitelwge"')6I; hij sproekt vali
E'en kleW'~ en &iello'o8 wereldbnrgenehap en
een niet mmdel kl!lurloo:&e lielko 4 "humaniteit ..
~ h.UllI&IIi~eit die, in bet voot'bjjgaan lCel~
~ Zaid·Afrika maar al te ""er door kort~.
tige maar lJDtiera l108dgeainde i.ndhidns gepre-
dIkt wordt en heel WIlt kwaad sticbt. .. De
Vt;I'lIluldenng," zCjlt profeMOr ~I)J'U\ t in eeu
~luk ,"'er een me door den beer' Hofmen
Hl nf. kon "'>;\r lri\!:? ~ I!ItolJt;lIlj()@C:ho'''~r
"'f<d .. r~e. ,t:fIeh~eQiI gebo~n. .. I'an
het '1&t10~t"~~?e1 bij vele be.cbaafde
ouN'peanel'l In .Ie uegenciende ~QW ill lD.i. ten
II!iotw ~n ~ vel. lII'lyo!aen \'1111 d.i t .
<iel ~unrwetensc.bappeljjlte m.~ ~~
~ke we~ oe natu.urkuUdia,
bem .~"rd. Iieb titi &ijA oadenoet ,... an:
v-t te ~, llIi mea Ja"" ~ dU
111ft ook bij": ~ tUl ~ ~

~#·1=~...4 D.~'

AANDEELENXARICT.
:; ---

(Yan de h4~rf.rf Jf)MUl Ja.,." ti; 0,., e ••··U"<!vr!,~·
Itrtl(d, . K<I<lp4I00, makdaan tita9~V

WJtkli!l,l),

ZUID-AFRI~AAN8CHE
. ONDERLINGE

LEVElBVE'RZIXER1HG
:MA..A"'.Ca:&PpU.

8 VCl8t ~;. s,··voet TONIl
:.; 8 voet wiel en' 80 l'Oel TOl81l

8 voet wiel eD. 40 voet Tore
voet wiel en 26 vost Toren..
TOet wiet eD. 80 voet Toren

',10 voet wiel en 40 voet Toren
{12 voet wi,len 26 voet T01'8Il
U voet wi81 en 80 TOet Toren
12 TO&t wiel en 40 Mt Toren

o P Q E RIC ti TIN 18" 6. Pompen van alle soort Ollt op alle putten te passen.
Deze Windmole~ zijn op een verbew,rd plan ingericht, en 'sterker

. iete nog in dit land ingevoerd. De torens zijn sterk gekop~d,- en
ielen zijn zelfreguleerend, zoodat er feitelijk niet naar omgezten he-
te worden.

ALUi INFOJlMA.TII KET PBISZEN VAN

ESSELS ,&, COM PY.,
26 Langstraat. . Kaapstad.
van Landbouwwerktuigen en 14achin.erie, Bak·

kiespompen, Graven, Vorken, Eggen, enz.

-'; JOHA.."~E8BU~G.
6 JnnL-,(J'er tdw...t.)-Markt

nlll"t. Jl. i !is. Mi;J1UI-ij9;, 6d, Hiet
l'ly' k.,. lule ilb. a.I, Balmoral»
HdflellJCr;; 31. 9<1..

DlaB'hVI .. :
ib, lot. ARDEJl~; V.ooni'''',
,"LYRED EBD-lil'r.
,HENRY SOLOMON S.D,
l'.RIW. J. CENTMV':US.·
I'AUL UI VILLIERS.
'.(}DPREY 8IOHEL.
J. G. STEYTLER.
lJ \RKY BOLUS.
Uon. J. :1..MERROUN, 1l.L.A."'!IH 6f!liI!MI'II:trt>IOB .lDl'IIIn1L

G, E.•e A.NDEIU!ON. lI.D, M.O., LoJlllq, li.
R.C.8. Eugelaud. atuurlijk Gezondheidswnt.

Een Vonkelende, Verkoelende Drank.

; L(';S-IIE:S-.
ti .Julll.-(l'er telegraaf.)-at

staan ('I' li? '--.....--Een martelaar aán
matiek.

Dat de' .;lagon der mirakelen
waren was de geliefkoosde
ling van ee~ gt'OOt deel van een
dig publiek' jaren, en in onze stad ill
als overal, elders zoo aangenomen.
waren ook: van die idée totdat een
teur van de;Cape RegistfJ'r Inet
oogen vol<.(o:ende zag om geheel
te overtuigen dat een mirakel in
heid gebeurjl WM. Een speciale
teur van ue IRegister, bracht een
hij mej. Herbert, St. JOhDSStraat, en
hij klopte, ;werd de deur geopend
een dame, die een groot kind i1\ de
hield, en m~j. Herbert zelf bleek te

Het doel tijner kOffiBt uitleggend
zij hem w~lkom en zei terst<lnd dat
~,'aame alle' informatie wilde geven
trent hare ~onderlijke genezing van
matiek. ';

In antw~rd op de vraag of zij dat
gehad had,:r.ei ze: .. Zeventien jaar,
neer, was ik:nooit vrij van pijn," ..
kwam het ~ret? tt " Wel, ziet u,
jongste ki~d was ziek en ik
weken lang ~ en nacht met haar
ten. Toen 'aiierf zij. Tengevolge
<..lat waken I ~nz., kreeg ik "U"llLUIU,1611"lD

de I!chouder li~~_na zee maanden ging'
in mijn elléQOOg. De pijn was zoo
dat ik geen ,mst kon krijgen, en
erger went !'had ik vijf jaar lang
arm in een hBnd. Dit verminderde
kracht lang~erhand. Ik had
waarvan dil; laatste in het leger llInllAlii:&t,
was. Hij zet dat hij in oorlogen
was en lijd<:ltl gezien had maar
hartverscheutend als het mijne,"

" Deed de,9okter u wat gOed ? "
. "Ja, een uiJdje. Toen kwam de

~tiek in d~ :beenen en o"er mij~
lijf h~tf de rheumatiek.
bedlegerig e'_ twee maanden
mijn hoofd ~et v.an het kussen opl,wnten
en ze mO;e~ mij als een baby
maar ik had;~et veel noodlg, daar
laatste alle :tjetlust verloren ha<L
eindelijk ~~ ik opstaan, '1I100htll om
bevinden dat arm en hand zoo erg
ooit waren. : Ik kon miju hand niet
bruiken totditt ik Ur. Williams DWU'J)(lb
.pillen inuani,ien zie nu (ze
hand en vin~rs vrij). Ik kan ze
kelijk gen~ bewegen. Maar hoo
ik; en voo~ mijn ann, waarvan
vleeech als idood was. Het voelde
iemand het rttMltlCh genomen en het
de beenderen atg6llChenrd had.
kou ik nie~ ,een. toohtje verdragen,
een rocht te ~ttea zon me zeker
hebben. D~~ hemel zij dank,
dr. WilIiaffiBI,Paarsche pUIen
alles andel'f!, ~n het' doet mij getloel~n
womlerblladijke genezing ervan
te dllt'1l worqen. Mijn pijn is JIll
OWl', toU ili :p-~b niet alleen
8Ia"cll,l)z~n uacht, maar ik hen
sterk.t·r. Ik' mij opgeJ1limder en
Inkktgel' t'll mijn lijden !lChijnt
illJ'lof ,h. paal'l:!che pillen

Your mij geopend ""'''''JI''U.
paiu'SClle ))jJIt'n

ziek[t~u als ~'~~:::~d:3oou zeker ~
in4tig:eslj(e, en bQuwen

\'",):.~rij,~I"l''''li kO()pt sohrijft dan
eet'dt )JMr

HT~TA.F ANDERSON 8£ 00.,
,33, LANGSTRAAT,

Z~.,..~.A.P.T·"'-D,
. v"ill' mOlll4teMl VfdI'hlUl

,PRACHTIG PLAKPAPIER.
\:: }lP' "nt! <lWlen vft_,brt db -"-"i lIUII_q

1IlkiCl)iug en B"RSPAA.lH. UW
V RRIt', VERNIS, lIOBSTBLS

I"'~gr<t,~P':ijIl9n.' . '.

tïiLMaJ Anderson
.6, '..IIJUIUlt1:&aJl1',

TOOltJIIU1UTB Voo.DULn
A bM~ute 1.ekerlleid, Gl"IIOM BoQIJIIjCll.

('''''II Beperkingen.
lIt'fl'llin8"n omtrent n~Yefbeu~ ~.

()@en ~etie op R4!ÏpQ .. W'oe.pt.tl.
Matige Onkotltft. '
t!poedilft! u,taJing _ Vlll'deringen.

Alle Veordeelen behooreu un de Led,n
0,'011 Per.oon!iju Aansprakelijkheid,

~r middellijke BoUUI op VorUriDpn. :
1t'"Wf' .8cWing .,oor O.ergave.

Drlejaarltjltsch Ondffloek, loUt ÏII .Jui 189$
de "olgende in Juni, 11198. '. '

Der:tif daj(M ~u voor betaJit ot ,..u
l'rl'nlllllllB, gedureade ".Ike cl. POIÏI _n lr_Lthlijft' ._ '_
I'"ti .._ bJijven van u.cbt lOOieS er ,olllocrul('

'Ycr~p"rswaarde is o. _ k1Pftlalsehe premie
te dckhu.

Pas op voor Namaaksels.
VAN EEN KWART POND, 9d, BLlKJ~8 VAN EEN KWART POND, 9d.

OBPABBICEBBD ALLEBN DOOR

WILKINSON EN SIMPSON,
Aan hun Laboratorium, NEW CASTLE-ON-TYNE.

UA T8TE U/TBE. tALIlIfJFN 41811.
~uultfleJtllt Agent de heer HUGH lloGREGOR, 21 St"G1!orgeaJtra&t, Kaap!ltad.

dOl,>r alle Apothekent GD Kruideniers. .

VnTJOIUO'OOBDIUD nr zutn...lJ'lUU DOOR

W ..HOLJrIES, TIMBERSTRAAT, PIETERHJ.JlITSBURG, NATAL.

, P.S.-Keer dan 20,000 Blikjes zijn de laatste tIla.and Terkacht.

Poli."!If!ll \')Ln tc!rI'ChilJenrMa dunr nrdm betaa(d
!net Jc' vOlgeude lIOIDIDeft "tor \llUre'l 000nn de
oKInprollkelijke ,enek"; ..,,.. •

Duur in 1889. DetuM.
47 JA.AU
4il JAAR
IIQ J.i ..\&
2Q JA.-\r.
1~J.UR
1~ JAAR
, JA.' R
6 JA.U?
• JAAR.

.. £a,ooa
lI,781
l,~
1•• 71
1,a..'>8
~,230
\.1110
1,100
1.0:;2

...
die' Ploegeu, Eggen of Landbouw-

gér~edsohappen noodig heb~n behooren
den grooten voorraad van de :Heeren

T. bezichtigen, bestaande uit de'vorget'ltte :

SCHEEPV AJLRTBEBiOHTEN.
TAFEL8AAI.

Ul'GEKOJJEN.
,Juai G-Dnit ...he M Leut_in, van W.,!vi",hh.. ••11

6-Brit.ticho bark G le_Ii van Ij~"
i-S8 Orne!&: "lID l'It.>Ufh1Ul~OIl. .
i-SS Clan LittiJsey vM! f1lugow
i-SS TokollllU"L~ lolltl"n, .
i~.,8 Bnl"waYl\ Tan londen.

VEllTJlOIII: lY,
Ju!!i o-~~DlInne Cutle, DAIIl Natal.

;,_.,~ Oanl. naar Sotrthampton.
r.......":)4 O<-t!ftn;('.It&IIl' ()oof r.on,ff'fl.
r,_,..:s Mount l"il'i(IQ, DMf X.tAl.
,j-UattSdll~ kl'noll,~IJI)(Jt Si.'CII(ller. op

tocht.
~Drltsche bark \".o4lI&ra. naar Coronet
1>-1'1' Clau Ol'llba.m.blW' Xstal
--88 \.ellica, lIMf Nat&!. • .
!-~~fl!Ch~lUp D.nrm.i&nlliJl. IlIItIr TlUiI.Ilo1avdr.
,~!i TokoDla.tll,_r ~leQ"\v.&eIand. .

JIlDI.-("or
mnd l'lUl

verttollbIl. ea de

- ,...--.",
, l'

"

HXEV"VVE
"OLONJALE PATENTE

PILLEN.
DE HOOFDPIJNPIL,

DEZEpil il8enDlACbtige bloe,lzulve!'&&r
en ia Hel' werkdadig niet aU~D I~

geftl Tall hoofdpijn, mMr niet te '"'Mr
dee1'8JI iD ft8,.,J van Aam.be ien, Le ~e'
Long, en N18l'lnraIen. ParalJSIX, B€'toer'

DE VERSTERKENDE Pil,
Voor het R8V1111HIJ kracht en literkLe •. L

het gestel.
Dese pil werkt als een z"Cht t"TlI.~h m«.

del, en ill VMl gr"O'Jteu dienst in llev.J1"lI "-11."
O,Yllpepsia, Slapel,)08heid. Rheallulutk en
J ieht, ('D is bijsouder ko, t,,,liJk "J'Jl .. Ilt
vrouwensiekton. &n proef zal r"IIO~' h'"JI,
overtIligen dat d~ koloniale patent .. I,:l!eu
boVen eenige ingevoerde ~taan. lO(,·"el le
verkrijgen van den l»ltellthonu,·r. 1 H
Proodfoot, PrieA~ ab van de he,,"·~ li I,
Lennon el' Oo., KllllpStt\d, Prij' 211. 6d . p."
doos PUlli geld exh1J.. .

GELD OP VERBAND.
GELD op eerste Verba.nd van

'. Vaste Bigendommen o\"eral in
de Kolonie kan tegen de ~tA!
Batekoerl verkregen worden door
G. MONTGOMERY WALKE~
Irttunr, 8tt.ndarcl Bt.U BaiNi""

KAAPSTAD.

Zuid Afrikaansche
KONINKLIJKE MAILDlE~ST.
De lf CASTLE MAIL" MaatschappiJ.

DE. St.oombooten dezer Lijn vertrekken
vron Kaapstad nur Looden mu den

aodéren Woenadag, te 4 uur n m., uW
Madeira eD Plymouth, te Sint Belaus en
.AacensiOD aanleggende op de bep~lde tUS'
achentijdeD.
Jani lO-TA:!-t"TALW!'I ('A1>lTLE. K ..pt f'l \I.'S

., IH-NORHAM C"~TLK Kap' HARUJ"'"
Jn)i II-GRANTULLY CASTLE. Kapt. BM'" ~

" lr-DUNOTTAR CAI'TLE, Kapl. HA)

Enn Booto lOor Eagelud, Ila Las Palmls
RARLECH CASTLE, Kapt. WAI\lII!~, om'ttlJt 10

Juni, doet aan ~t. Helena en At'CCu""lt.
A.RWJCK CASTLE, KapL WALLACE "mlnnt 11

Juni.
PEMBROKE CASTLE, Kapt. CRLAtiH" UlI",O'nt 8

Juli doet aan st, Helena eli A .. ,'n.,on.
DOUNE CASTLE, Kapt. HAllRl!, umtrl"t ~~ ,'uli

V 001' V rach t of Pueage venoege men
!ieh bij se Agenten van de CA;-;TLB
MAILBOOT MAATSCHAPPIJ, lBeperkt.
---------- --~. - - ~ -

flii'
'UN:l:ON LIJN'

Konijn k ~ij,ke;, ~[ai 1di e/u~..,

urIOI STOOMBOOTM..UTSCH4· i? PIJ
(BEPERKT).

l1-ATHENIAN, K.apt. Con.stili l-ltEXWAN, Ka.pt. R£1:l<oLQ~.
" IIt.-NOKItlA..'\, (TWIn &re'O\'), ~ l't ,f,,,,. ~
" 2t-TARTAR, Kapt. !.lOIIIOS.;-Ixra. BOOTK~ '"OOR t~G"C:LA "J

GAl'L, (Dubele bchroef), Kilpt. TY.. CK~_ ".,;, -.:

• JUIII. na Teneritft: eli MadeI"'"
SPARTAN, ]lapt. )lAllT!');, omtrent 1~ ,r" <.J

Teneri1fe.
GUNK. (Doub~ !:-cb"",f). Ka!,!. }{()LO~ \ .".

trent II Jul!, Vi:.. rcncn1tc.
PRETOIUA, g_'-,t, ~tIT1WG. omtrent 6 J 'OA

Tueri1re. •
EeD VUt de .Mutachappij'8 mane 81.' '".

booteD l{a.l 80UTHAlfP'fU:\ verillten \ c
HAMP~URG, kort na de MUI. 911HH "',
Cle'l.O ·.Mail.8toombooten.

llETOURK..AARTJESna.a.rE: ~G ELA~U
gangbaar voor zes MUDden, ",. ordert u ,~e·
reikt t.egen eeD vermindering VB .Il 1U pt" ,.p nt
op den Dnbbeien P~prij8.

RETOURKAARTJEf' nal tT HA~ l-.~;
langl; de KUl:iT worden uj~ .-eikt "',' ""
terusreis binnen l)tue llaaud~ at per d ... l, ~
of the Caatle :lIlaal4chappij f ~mbuó""

Voor Vracht of Pusage Il DO men M~l,{'i:

UIl de Kantoren vaa de u· .ion Stoowi",-,t
Maatschappij, .A.c!d.erley.t.t'l .at.
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