
"Lloyds !eI;IIlotor~..
"STALEN WIN~MOLENS,!

Hebben de volgend'éEereblijken verkregen in luid.Afrika;- , , ;

W8Itelijb provincie Landbouw-Tentocmate11J~g te Roseb&D.k )(aart 18M. :. "
lame Prijs en lled&lJe. . . ;'.' 1,'.,PI v:ft. ~ J1iI&bet~he Landbou.....Tentoonate~ A.Pril. 1894. llmte Np 1 ',~', .~'·V· en 9ou4en VaiI.U.. • . "

f •• ~ " ' ~. l }

WeateliJ"ke Provincie Ludbou ... ·Tentocmate11ing B.oaeba.uk, J'ebruti, t . "
1896. Speci&le hijs. '; _"

DRiJ.UUpj_'8 , ,Lu.dbou,,-'.l'en~tellil!g Joh&DlleBb1l1'g, Kaart, i
188o~ Imte Prija en X8dalje.

. "

.
!" ".

Ezels! .Eaels ,
Publieke--

:alLA. LlW... v-.V
Euntemkarm 0 Yoo,tJJ- II' Brud

AaslmUe lube""U.!

"'." ."

Van hUlltl~ .ALGEMÊENE VOOB. ;
TREFFEDIJKHEIDenBRUIKB.AAB, ,
HEID toor" dit lati.d ,oordt, g8tuigerais .. ' '
gegeven door de groote verkoop en door '
de getuigsckrift.e-n van kooper«. '
Deze Windmolens zijn de laatM.e ver- :

beterde Maohines voor dit werk, en.zijn " . "
gewaarborgd, naar hunne grootte, meer
werk te doen dan eenige andere wind·
molen ter wereld.

D-ezeWindmolens zijc zelfreguleereUd
en zijn gewaarborgd eenigen itorm te ~•
weerstaan dien het huis weerstaat. Zij.:: '
zijn licht maar sterk en draaien met :.'
den minsten wind. , .,

, .. i
Grootten in algemeen ,gebruik 108f ket !

pompen YID later aBeen.
S Voet Kolen en' '20 voet vaststaan4e

Stalen Toren.
S Voet Molen en 80 voet vaststaa.nde ~

Staleri Toten. - l .
S Voet Molen en 40 voet vUtstu.nflt. ';

Stillen Toren.
S Voet Molen en 80 voet n88l8wdt

Stalen Toren.
S Voet Molen en 40 voet neerala&t1de

Stalen Toren,
12 Voet Wiel en Stillen "B.&nch" Toren.
12 Voet Wiel en 80 voet vaatatu.nd.

Stillen Toren.,
12 Voet Wiel en 40 voet' vastlt&&Jlde .

Stillen Toren. '

Toegeruste lOIns lOOfIertbackL
12 Vou- KolJn. en .u voet vutat&u.de

St&ltll Tom. .
Geen kosten worden berekend voor !

het oprichten van Molens behalve., de ;
reiskosten van hem, die .ze opzet. '

'Nieuwe Prijelijst, alle infol'lD.atie )Je.
. vattend, postvrij op aanvrage bij .

LL.OYDS & COMPAGNIE
40 Burgstraa~ Kaapstad, (Naast het MaglstraátsH~f:)

,KENNISGEVING.
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, ~ de "erPderiDr gehouden op rl April Il.
._ alle leden tepn"oordig.
; Na de notulen der ...orip veJ'llllderina JOfJd'pkeurd te hebben wmlen een p1a.t rekeoiopn
.. &afel PIeSd en ~.
~~ kurebniq toonde een ban, aaldo van
1!M .£~ se. lid.
. Iluiariyjenreg.-Dc heer A. G. de Smidt "'er.
.boen ·tIm· behoeve \'ut het depariement "¥
publieke werken, ten einde de ~e kwestie
t.e bellpnken, en na ditlcuMie beeJoOt de raad ach
.. hoed811 aan he1 beelnit van 'n No ...ember Il.
811 den "eg o ...er t.e ~~ en te proelalileet:en
~ de noodige veranderingen en ...eJ'beterin.
pn gemuh lUllen zjjn.
. De heer WiUiuu deed "eer __ voor de
~ van -jine reken. ing voo,het bergen van
.. d~' ~ De _1'etarÏII ~ gelaat infor·
DiIlUe in innen van eenijre firma omtrent de
"yo.De e gema.kt ....oor bet bergeo van
.. d . t."
.~ D. J. van Tonder, jUII., .. erd UJIBe'

Iield ala tolparder bjj BraodriyjeJ'lltoI.
Tenden .. erden ge''fUId voor bet repareeren

"'l1li den Anjjabergw,.
Tenden ...oor bet everen van krnj"atfell8.-

Er ..u maar een tender voor £3. die aangeno.
men .. erd .
.Bu~lfont..inweg.-Qp voorstcl van den beer

Van "lik werd bel!1.lien .£4 uit te geven voor
zekere noodige verandering in den nieu .. en weg
óver Oljj ...enrivier.

, Scbut te Welten-edcn.-De ochutm_ter
le-rerde zijne J'eIIignatie in. en de beer Xel werd
verzocht provi.ioneeJ iemand in zjjne plaats aan
te .tellen en bjj de e!Rt volgende vergadering te
~~~Q. ,

x.iDgllburgweg.-De beer Brink rapporteerde
dat de "eg onder contract met J. A. Sel thalll!
in iamelijk goede orde WM.

Arme blanken.-De raad was van gemeien dat
het fonds Ier diHpolritie on voldoende it! om de
armen door den drukkenden nood gedurende

. deu _taanden winter te belpen. eli men be·
aloOt bet gou\'erDement te verzoeken urn een
verdere bjjdrage ran £:151) onder het £-mor.£.
8ywteem. Ook ....erd besloten een ",oonlCbot \'lin

het goo*mement te ....agen ter dekIcing van de
aitpven in verbond meI be( werk. of andel"ll de
goedkeuring ''lUI bet goo'·ernement te "erzoeken
voor een ,·erde..., 1eening "an de hank ten
bedrage van £21,0. I

Verlof '-an ¥wezigheid Wl)ro verleend ail)l denbéer Van d.ir Vij'-er gedureAde de parlem"ntll.
.Ilt~,

don rmcb&
A&IIfJotromcu,.

F,~,,,,,,,,,,,,,, UA:mTlltUIn iiir Grahám
niet al to gabraehl
dat lil'G~m Bo .. el"
lIus dfS WeUo Pretoria l!Ja
~n.,_ dán!bn dU all

lCbOOl nh &e QlelaeD dat' dM -de Bri_bo rogeoriug
in ona midd~n, . , -on het De ~ ''aD den
mesr iWij of hij eeD maaJtjj(l!in de ClOWmta~D:eeJe

' 1IUI' (TembaJandI) puml. '.... iD bur phtel in de IIWJllllldcn meeipdIBeJ.d,
...., ••• e ,hOIIdbeid Teel be.. heei Illm Ilec!btea indnJk '
1 .. op. kerk~jjk pbied hebbeD _011 bareD hebben, aU' :",-,.u dat
~tD, IW1eD (ea Ilit.eiodeljjk 'aepdeo 1)' "rwu- MWJU,g ill Zi.,ul . ' , . .
~t' , t'!JllII Jill 11('11 Ik "Tim_ li! IIf!rlD".,h", Dlkwhlll\ .;v.; IIdtJIik pbied '9ait &e melden dai d. rebenri het da' sekere toeapraken m"'a1leo ala
jl'_" hootilw" die hier lJOl1I8aki wordt om men le io dO bladen met; met de .. ill dit niet
'Work ua de armOJ:I te venChd.n. mM dere- bet rem. ti I.de voorio oper van d~ nn v~
~ Y~ beeft. 'VencJ14dd4111 bJanJ(en leden "t>tIldn het hl4ierhnÏII. Hen ~t hltt ID
:-ba ...braik VIW de gelegenheid en achten f>lJitechJand dan ook &eer naluurliik ut de boo.Mt'" ""hun brood in hot:nreet bllnl aan· ren lieb npe:oen. Uit een ovtlireenkomlt
,~-- ;~ twmen VflJ'dienen. En ail .;tn bhnkeo omliNni ToJipJand ~Ullicben li!ogeland en Por.
~~-mn unálcnljjko familiÏ"n alA die \'lUl tupi blilkt !let dat beide ....-m1'lD de Zuid
'~(on L'Id<lJ'e plaat8wJ ?) die niet ·wer· AbikaaU.Che llevubliek ge1ilkelUk ignoreeren.

", .... .w.D aJ. da!rloi:lnera of ala pklenrden. Verder 1f'eiw, Zuid AfrilraaJJIIeb meu .... behah.e
.:"0.. IDên.cllen» werken _n met de dat oaui de trujje 'f'ere4IlJiginr VIUI ~iemonta.
" ~ .. on "gekJeurd.en.· docb er wordt leden UDder AaJuDoad.Bart.leu om in Zuid Afri.

~

'~ dat elkeen ocb een .. op .jjn ka lOO ...eeI mopljjk lnraad te lItoken oeh ook
s :ioudi;'" on pal staat op -ijue vermeende een andere gevormd beeft, welker leden ol den
,- .. '"fOOrretlhten VIU'I kIenr. klu en stand. geeIl' van d8, Dail, C4rotlicJe willen wel'klUDl
-. '~DDen "jj, beer edlt.eur. mei bljjdlchap zijn' maar o~l WIllll'Olll IUI1I men Zuid AfrIka
.......... tten da, hier haut pene God eo DIet ~lIeeo laten? Bittere klachten zUn in Enge.
'áDeDICh oD&eerende. lIieJt.ergende en Invellende-. land van w~e de Anglibanacbe ket'k.alhier ge.

' ............. ulammende. rll88en·. natnrelJen. uit over ..e~brek ; de beele boel aan al ver.
~ eo .. anne blanken" kweati. _ijn. onge!uki IUn'" roudlrooingen. zooe1. Rhodell,
.. hu in 1900 door gebeeI Zuid Alrib.oo Rlldd en Bobinaon. ni"t mei bonderden en dui.
....... &enden hieJpen. Haar boe komt bet. dat de
; De droogte bleet voortduren. Doch gieteren Xed. Geref. kerk lODder millionairen lichzelf
~.0Dd,.&enrjjJ "ii dankten voor den regen te bedruipt P LI bet omdat bur leden in den re.
JUvendal. ~ten wij ook aan onzen .nood, gêl niet tot d_ progreMieven behoonlll? Om.
;t _-rel' Jdëmmendll behoeft... en nu terwjjl ik trent ~ vrucbteoaanvoer .. eder ,,"n
-rUt Yale er een achte regen, die meer ruMtire bellichten, althanII wat de druiven
WaUut te belo ...en, De naam des Heereo -jj betreft. SOmmitIe er van waren in de beste
1eJoo, id ! orde aanpkomen, maar om~t zij door. het .~f

1I'Urin .Y gepakt waren eenlfrUUll roil er wi-
th. &agen woU Dlemand at! hebben.AfdeeliDgsraad Ladismi lo Enpland bljjkt de liberale puinsich ver.

eenÏiJd te bebbeD 1f'at het bemijden a.nieuwe
..flt op bet ond-ii- betreft.. 'Verder aiet men
dat lord Charla Bereeford onlanp verklaard
beeft dat Enpland in der ~ ,een "_""e van
_trozen ...oor de oorlop\'loot had. Zeer wei·
n.ig Ilit "pooler Brittanje," behalve .* op een
plek in Briillch ColllmbÏa, Kootenay pnaamd.
eeD groote del&toJfeljjke rjjkdom, maar v~r·
loopi( _t llteenkolen, blIJkt ontdekt M zllD.
¥oon. blijken .. aier\'lóeden in Canada veel
kwaad M hebbeD pticbt. Bet nieuw. nit het
Njtlpbied ja van geen belang, en wel omdat
men eent in ~OguatUI met operaties \'lUl ~D.
geJeeh". kant bn betrinnen. ff_ben Menilek
en den opperbevelbebbet der ItaliaanlCbe troe-
pen bleken de onderbandel~,en feiteljjk ten
einde te &jjn. Aan de AruwUJI, de noordelIJk
~te bjjrivier dtlr Congo. bliiken de troepen van
den Congo ltaat beel wat met de naturellen te
moet.en _bten.

Duitechland had ook een gecharterde in
Nieuw Guinea, maar er waren klacbten over .
onder anderen van den bnt \'lUl Roomacbe zen.
delingen, en de regeer:ing lal haar land in ee~
kroonkoloDie tiencheppen, aan de maatAlchaPPII
£2á.OOO "la vergoeding gevende. Verder geen
nieu w. uit Dniteohland, behal ...e dat de rjjktda,r
sicb tegcn duellee ren verklaard heeft. Beel
ROad. maar dnelleeren u! toch fateoenl(lker~n
aat teerea en veeren waar hier het Jeugdige
Brabantendom in roemt.

Spanje bljjkt than. ook met Malejjen: in de
Philippiinillche eilanden te doen te bebben! ~
RU8land beeft de eer om door de regeenng m
Corea te bulp te worden geroepen.

Belangrjjk it! bet bericht dat men vindt om.
trent bet bedanken van bet ministerie Bour-
geois. Toen de senaat het krediet voor Mada.
gaskar bad geweigerd. op grond dat het
g~'Taagd werd door een minillterie dat %jjn
vertrouwen niet genoot, verklaarde het ministe.
rie in de kamer dat bet hierom -ijn ont.slag nam;
maar bet be&luit met betn.kJcing bierop. naar
zjin wenk. eens~m4!' .ll'enomen wu dat de
kamer op nieuw hevMtigde dat de reclJtatreeka
door bet al,cemecn stemrecht gekozen volkaver.
tegenwoonfiging bet, overwicht toekwam, en dat
·ii ~..,u politiek '·an hervorming in democrati.
scheil zin bleef "oorstaan, Dit he.loit lijkt bet
baast onmogelijk te maken dat men de tegen.
woordige coll5ti'utie kan laten ~taan •.WlUlt ~e
I16naat Óestaat, WO "JJ ons lJIet vergJ8llen, al t
,-olknertegenwoordigen die door de kamer uit
haar eigen midden zjin afgezonderd om een
hoogerbuia te vannen. en dit niterst dem4llCfll'
tisebe tweekamentel&el blijkt bet dos lU te
leggen,
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'EIGEN MAAKSEL).

0000 SO'lIÊUE83CHENHOUT,
OMPL·.~-t

~....S. as
i a ARTIKELEN AtB HIERONDER:"

Lond,n TVtdheellcundig InS'!tuu~
m.t.er Eazaera, GroonLepl~lC.

KAAPSTAD.
OUer Beitier _ tien heer J. 'WU.UI, IL li,

Londen.

& CO.,

_ ....' £S

•

• 'Door d"n huogell commillKari.. is Ier pulJlicatie
Ifegeven het \'oIgende telegram '·an den minilIter
VBn koloniën omtrent bet reods gepubliceerde
teltlJ.l'llDl \'an den staatMecretaritl der Zuid.
Alri.baru!che Repnbliek O'ier den intiruk door
de rede l'lLn den minister en het gCIICbrjjf in de
B'liiel:be bladen gemaakt :-
Mioiater van kqlooiï·n aan hoogen oomOlis.

IBriA. 13Mei.
lo antwoord 0J? telegram \'an Il Mei. Ik

..,._ dat de preudent dv Zuid.AfrikaanllCbe
Jtepubliek misleid it! door verkorte rapporten
Uil lie1 debat. en ik ben zeer tegen het \'ormen
van buatige en voorbarige oordeel ...ellingen naar
te~. korte OpgaVoMl \'lUl toe.pralren die
men lIIechta dan behoorlijk bn op Prijs lltellen
ala lIl8D ze in hOD gebeeileMt.

De president is verkeerd, ingelicbt alii hij
meen' dat harer maleatei~egeeri~ de partij
heeft. renOIDeU \'lUl eenig lid Van de directie der
BriWcII Zoid·Alribaneche maat.chappjj, daar.
dUder deu heer Rbode., wat eenijre betreklring
aangaat die "jj later mogen b~ken gebad te heb--
bAn met deo IIlniptogt "!"anonlanga.

Het is niet Jnist om te ~n dat de be.
weerd. handelW'jj. der liedon. die vooraf ...an den
aluiptoF w-iaten en er bnlp aan ...erleenden, door
banïr maje&teita regeering of eeniee vermt-
Woord~le perIOnen \'erdediald lIun:igrondda! lIjj ID ..het belang of voor !fe uitbre . \'lUl

• imperialisme in Znid·Alrib band den;
integendeel. tenrjjl "jj erkende de Vl'Oeger door
den heer 'Rhodee bew_n diell8ten beeft barer
majtllltehe regeeri", den Ilhaipt.ogt eo het gednr
"'an alIen veroordeeld die met de onJangl PPD,
bli.erde telegrammen te doen hadden.

Harer I1I&jeorteitaregeering beeft een volledig
JllU'lemeMair onder_k beloofd, zoodra men
klaar zal zjjn met bet pJ'OC(_'8tegen dr. Jameaon
eD diena officieren. naar het ('barter der Britecb
Znid·Afribanl!lCbe maatschappjj om de ....erkingcter
bepaJinpn er van. lIIlllend" te"'e'llI worden nap.
pan of eenigo ..""I><!leringen er in wen""beljjk
.lijn. ZaJIr een onderzoek ml over de gebeeie
-.k och uitllpreken. niot .ucebtH w"l gebeurte.
_iMen van onlan,. ma8r wat bet heelt! bestuur

~ majeateita rlllfeering kan hiet verwaeht
worden eenige bealiMmg aan te kondigen om.
trent d!t toekooIAi der maa'-Chappjj. voor en
aleer bet pllflementair colllité zijn aanbe ...eling
~ft 1I'ldaan.
lo den I_bentijd kan harer majMteits re.

pe'hog niet inzien dat d6 oefening van lank.
~ in het ge,·,,1 dCl' pen!Onen die te
PretAma acbul<lig hebben gepleit. afhankelijk
ÏII of beboort te zjjn "'01nde taAl Vlln onbekeude
8IJ ongenoemde personen die "oNlllde"'teld
worden CL!n inval te '·erdedigen. en "ertronwt
lij dat de p...udent zulke uitingen van on\'erant.
wOOJtleljike p4mIODen. &bl .r dezulke IIjjn. uiet in
~ zal nemen bjj bet beelÏS8en wat
beboon .ftIdaan t-e worden in bet 1lJ,rt!mecn
belaq taG Zuid.Afrika, en wat .trookt met
beta-D men geIoo(t de edelmoedige gevooleD8
na ckm Pft!IIicIentzelf te -jill.

Dr wif VaD deae gelegeDheid gebruik maken
,om den president. te "erzekeren van mijn op:
redate I)'IIJpathio me'·abed. in de ~teldheid
'ftO aaevroaw ~, 'lI1UII""faU Ik met ifOOte
1mIri, tWOOmeD beb.

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!I!!!!!!!l!!!!!!
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UI,ter Kamera GfOfnttplein,
KAAPSTAD.
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Het volgende resumé van 'een onder.
houd <lat een van onze staf laat~t had met
{'en HollandiIChen boer van dit distrikt,
zegt de Bat'kly &l8t R';l.101·tel'. zal beJang.
"ijk voor onze lezel'll blijken Le zijn :-De
heer Abram Vorster, van Malhaide. was
zet'r gewillig de feiten mede te deelen.
Hij zei dat hij een langen tijd geleden
had aan jicht ID de heup. In de laatste
zes jaren had hij el'g geleden, de pijn was
801Ill! 80 martelend dat hij geen slaap
kreeg en niet in staat was ~ werken.
Natuurlijk nam hij zijn toevlucht tot
verschillende m~cijnen en kreeg raad
van veJ'llChillende doktel'll, maar nooit
vond hij de mins~ baat. Een gevolg van
het onveJ'llChilJig gebruik Tan de medio
cijnen was het loeworden van zijn tanden.
Afgemat van geest, gepijnigd in zijn
lichaam. en met gees rust voor een van
beide, wanhoopm hij er aan ooit gelOnd
te worden. Eens bracht hem de poet
een pamfiet" dat verhalen van wonder.
lijke genezing door Dr. Williamtt' Paanche
Pillen bevatte. Het geleaen heb~de
wierp hij het terzijde, daar hij twijfelde
aan de daarin vervat~ genezende elgen.
,.lIChappen en bijna geen geloof wilde liaan
aan de authentieke verhalen. Kaar""ná
toen hij in het dorp W8II aan' den ~el
van de heeren Valentine & Co., werd hij
overreed Dr. Williams' Paanche PUIen
te gebruiken. De eerste bottel verbeterde
zijn toestand zoodat hij weldra een tweede
kocht, en om zijn eigen woorden te ge-
bruiken: ., Die tweede bottel heeft mij
geheel genezen." Vool'tpande zei de
het'r VOl'llter dat hij van de waarheid van
dit zeggen dat hij door de pillen en ni~tA!
andel'll genezen was wilde inataan. HIj
vf'rondel'lltelde geen oogenblik dat het
een I'8dlkale genezing op aana waa, maar
hij w88 overtuigd dat ala de pijn tenJg.
kwam, hij in bezit was van het geheim
om die te bedaren. GeVl"lagd of hij
eenige objektie had tegen het ,publioeeren
van zijn geval. antwoordde hij dat. hij
hoopte dat het overal zou gepu hlieeerd
wnn.len, daal' hij gelooflle dat andere
lijde"'l als hij. IIoor zijn imdervindiftg
gehaat zouden WONt!U, fOndu~ veel pijn.
dlelll.1e en gt'ld zouden sparen. De heer
Vlller(tine hevl'l:lligde de vel"klaring van
den heer VOl'!:!tt'r,en voogde er bij dat Dr.
WiJliaJllIl' l'aa1"ilChe Pillen alii een genees-
mlddt>1 Ztler in popularit.eit wonnen en hij
ze l',onder aarzden aanlJe'1i1 aJs hij daartQe
in de gelegenheid ww. Wij publiceerein
deze verklaring, niet omdat wij denkeJl
dat f!r veel twijfel bestaat .aangaande <le
zekere medische eigell8Chappen van Dr.
Williams Pnan!clle Pillen, maar omdat le
een nieuwe verbazend&~neaingopenbaart
(die op eigen merieten verdient gepubU.
ceenl te worden) teweeggebracht door bet
gebruik van dit Ilu beroemde geD~
middel.

In alle gevallen als bovenatllande heb.
ben Dr. Williams' Paarsche Pillen een
wonderUjk effekt. Zij wonlen erkend aU
een der voo~ medicijnen van
nieuweren tijd, het bloed óp te bOtlWfni
en de lebuweu te ,herstellen, en gell"-l,,
~e_" f~l rheumaUek, !lCiatica, D::;::~
=~:t~~zénuWhoofdPiJn,

, I

'..,ALE WfJNGAAROSPADEN,I
WIJNSJOKMESSEN, ENZ.

I

~-.,RO_.I'" Co••
.~, ' S"'FR.ANDSTRAAT,KA~PSTAD. -

BUR GST RAA T, K A A PST A D.

BOOII &; DID« IB.
Invoerders van AllerI~i IJzerwerk,

Behoort men altijd eerst te jgaan om

KOMBUISKACHELS EN LEDIKANTEN.Spiegelgl~

De Iheer Chamberlain over,
dr. Leyds' brief.

VOOR HET KOKENDE SEI~lN BEVELEN WE UN ONZE
'l'UINSPUIT van de beste kwaliteit. . "
GR.A.SSPRENXELA.ARS, TUINBANKEN, HANGIlAT-TEN.
PICNICItANDJEs, bevattende'alle benoodigdheden voor groote en

kle~_gezelsc~~n.
BERG~APZAKXEN (r.ooa)s op het ~teland van Europa in

gebrwk) zullen zeer nutti_g_!)EJvondenworden voor bergbeklimmers.
Probeer ons CARBOLINEUltI, die Houtbew.arede vloeistof. Timmer-

met hout, met deze uitstekende stof behandeld, zal met succes alle
oOr~ken van verrotting weerstaan •

. - - Zuid Afrikaansche
KONINKLIJKE MAILDIENST,

Een pijnlijke episode op een
plaats. AAN AANVRAGEN VAN T BINNENLAND WORDT

PROMPTE AANDACHT VERLEEND.
Oe II CASTLE MAil " Maatschappij,

VRIJ LA}! EXCIT~,

OE HOOFDPIJN?ll,
IDEZg pil iseeum'\r.btigo b!oadzllivel"a:lr
i on ill leer wel'kdadig niet ...Ileen in
1geval van hoofdp1jn, maar niet te waar,
'ldeereD in geval va.n Aambeien, Lever
ILong. en Nierkwalen, Pal'luysÏK, &l'Oer."',
I OE VERSTERKENDEPIL,
lVoor bet ~Yen van kracht eD .ter1cte ....LI het geIteL
i Deze pil werkt al" een lacht tonÏllch mia
liel, en il vao grooten dienet in gevallen van
DlIpepilia, BI&~IOOlbeid, Rhenmatiek en
#ioht, on il biJzouder kor.t.elijk -roor alle
+maw.nllÏ.kten. Elln Proellal ruilDlChoota
oVertuigen dat deq koloniale pAteDte pillen'
~en eenige ingevoerde .taan. Zoowel'_
1erkrijgen van den paienthonder, T. R.
JmudfOot, Prieab, als VAn de heeretl B G.

3 VOET KmDTAFEL voorzien ;v~n een Spie_ge1glas18 duim bij 14 dui1h op ~POll~:·~:':stad, Prijs 21. 6d., per
patente I , _sa 7••,· .-+- _

' I,

NAAM Gegarandeerd en Vrij Van Ongedierte. GeleTem fraDCO Vrij UIl alle Spoor.
weg-Btationa. Prijl lf· tot lf9.

BI1ZOlfDDJI KEJilIUSGKVI.O A.IX BEIf, DIl: Ilf DI OMSTRIKI!"!t Won,M.-Alle boomen, die
beeteld WOMeD, uIlen franco Vrij &&0 uwen Tuin afgeleverd worden.

Voor Prijzen, Condities ~., Uitgebreide CatalogtlB .~ uuwijlÏngeD TOOr da
VruchteDkweeker doe aanvraag bij

H. E. V. PICKSTON'E,
CONSTANTIA, WIJNBERG.

Oatalogus il te bekomen bij de VOOI'Ilaamate Spoonr~ '&ekverkoopen, Prij., SeL

•

,

DE Btoombooten eiezer LijD vertrekken
van KMpetad D&it.r Londen ow den

anderen Woen.adag, te " uur n.w .. naai'
Madeira en Plymouth, te BiDt Helena eD
.Ascension aaa1eggende op de bepaalde tu·
IChentijden. ,
Hef 13-R08LIN' CASTLE, Kapt, TlU VEB~,

27-HAWABDEN CASTLk, Kapt. RIGOY,
J~i IO-TANTALLON CASTLE. KApt. Vu~c.&.~,

U-NORHAK CASTLE. Kapt. HAIUlIlKlsJtili l-GIl.ANTULLY CASTLI;;, Kapt. BBOW~.
" 17-DUNOTTAR CASTLE, Kapl. HH.

·100,000 VRUCHT:BOQMEN,
41 de Beste Buropeesche, Amerikaansche en ADStraUsche Soorten.

VOET MARMEREN Top WASCHTAFEL met Tichel Rt!B",met Klein Kastje:
beneden, en een Kap~k aan elke Zijde. .SIS14.. :

Ji

~'.'-I.a.~ u ""if .Ej
I KOLONIALE ·PATiZNTE.

PILLEN. -

BUrl BottII Joor bgtlud, ,ilLas PaJmu
DRUJlHOND CASTLE, Kapt. PrEIIC~ omtrent 21

Hei.
HARLECH CASTLE, Kapt, W~IIN. omtrenl 10

Jani. doet aan 8t.. Helena en A.!ocn6ion.
WABWICK CASTLE, Kapt. 'WA.LU.CE, omtreftl 11

Jwrl. •
PEKBROKE CASTLE, Kapt. caulHIr., omtmlt.

Jali, doet UIl St. :HeleIuI GIi Á8CCM!on.
DOUNE CASTLE, Kapt. ,1Uaaa, omtnnt 22 Juli

Voor Vraeht of ,Puag. YeZ'Voegomen
lieb bij de Apnten VaD de CASTLE
MAILBOOT lUATSGHAPPIJ, (Beperkt,

HET GENAS HEN .ALLEN.

U:aTXOK LLJ'N
KoninkJiijke 'Maildienst.

111101 STOODOO'DU.A.TSClUPP!J
(BlPBKT).

I UlT8!lLKA 1fDB.
T, - LANGKARKT ..srBA.A.T

I EN.
, ' PLEIN • STRAAT.

P~TAD.

_OEnEL enWEE8K.A.IlER.
! -Abe van Ovel'OOnkomtt, gedateerd 9 Hun 1800;
!inplijld bij &:te uo bet Parlement No. 81 _
1
1861• •

~apitaal • • •
Reserve Fonds •
!

V.. Ju,t AdminÏIIlreenll 'ml Eigendommen en
: .lloedd8, ala j,;J;,",U!eiu'en. Administ.rateweD
I '\" >o~ Cura~ Trwtee. en AgooLeIl,

I DIRBCTEUBElf :
I l,)e W.J.Ji1cI8ie l.B.lW», V-.i_.
! ,De Wel·Edéw JI_ •

p,~. I,lNI>r.l'IIUO. I .1. 1,. ~J,!luo,". J, W.V i
J. ~i li ICUT. i' 1-'. I'. l~l"tHI!:JII'Il()JtI).
P. ,Mou, ALJ). P. J. B. WIlBJUWr.
, I .At1DITEtJREN :
, ! De Wel·EMu Beeren •

P. JtrUft. I Jl. Á. BUeJr.

DE M";Jbooten dar Ka&t.chappi j n ..
trekken VaD Kaapetad naar Engel&Dd

.. )bd.ira, om deo uderaa W08IlIdag Mn
• 'Dur ~.m., ala cmdar MDleggende ;

VOOR ENGELAND.
Kei _TARTAR, .. pt. Horrrol(.
Jtmi --aIOOB. Kapt. GatFrlll,
" 17-ATHENU.N, Kapt.. (.loPP.

Juli l-KEXJCAN. Kapt. RIlm<01.D&.
" 1&-:SOlOUNb(l'wiu !'cre .. ). IUl't.JO!'fEa,
" 29-IAliTAB. Aapt. HoaTOl!I.

Bovengenoemde is aalllm,erk~ltll~beneden. in prijs dan de inferi~re inge-
voerde artikelen en daar hout gebruike lt dat goed gedroogd is
in de Kolonie lullen voordeel hebben van onze ~aarborgd at
de artikel~ de hitte van zullen staan. '

CS&CO £20,000
.£12,000



'de Rearen~ : ..

'&'00.,1:di:e:~~~~;=~~..,;,: ,w,Mt.BD indrtt.It
. t~ CkH

Iliw.,_· jH 'Z,,;a
." J~ Nil "Timn"'fhI1UI_~I"",

beurt het dat, zebra lbe..a11eDge . d 1.'_..lI •men Ile III lt UlllQeD. Slet.;
bet geyal. 't Li devoorlooper "8!
leden weeJr in bei lagerbuis. Hen bet III
DuitaohlaJ1d daD ook aeer Wltuurlii~ dat de boe-
ren. zich -.apenen. Uit een overeenkomst
omtrent TonpIaDd twuiohen 'Enge~d en Por-
tugal bljjkt het dat beide i'eperin~ de Zuid
Abibanlélïe ~ubliek 81'ljjltelijli ignoreeren.
Verder.einir Zuid ~bn~n, behalve
dat naast de fraaije Y8I'tIeniging van:parlementll-
leden onder .AaJuneed-Bartlett om i~ Zuid Afri-
ka IlOOveel mogelijk lnrud te stoken zicb ook
een andere gevonnd heeft, welker leden in den
I-t van dé Daily CAroukl~, will~ .w~
zijn ' maar o! waarom kan men Zuid Afrika
niet 'alleen laten? Bittere klachten Ijjn in Enge-
land van .~e de Anglikaa.nscbe k.k alhier 81'-
uit over geldgebrek ; de heele boel lOU al ver-
ongelukt zjjn ala 8Ou4koningen, aooala Rbod~
Rndd en RobinllOlI, niet met hondeeden en dm-
lenden hielpen. Maar hoe kO!Dt .bet dat de
Ned. Gentf. kerk lODder millionairen zichzelf
bedruipt? la het omdat bUl' leden in den re-
gel niet tot de pl"OgJ'eMie...en behool'en? Om-
trent Kaapacbeii vrachtenaanvoer .eder ~n
gunsUp berichten, altbana 1J8t de druiven
betreft. Sommige er van waren in de beste
orde_ ~men, maar omdat zij door. het .~
waarin a., ~t waren eeniguma vuil er DIt-
1liien wou hlelD&Dd lilt hebben. .

ID E~ bljjkt de liberale pvtjj zich ver-
eeru,.t te lNjbben 1J8t hilt bestrijden der nieuwe
wet op het onder1Vjjl betreft. "erd". ziet men
dat lord C~ Bereaford onla¥ verklaard
beeft dat Ebgela.od in der dud geen reMrve van
maVosen vOor de oorlogwvloot had. zeer wei-
nig uit ..~ Brittanje," behalve da. op een
plek in Bri~ Columbia, KooteD&1 pnaamd,
een groote! d,lhtoJfeljjke ri_jkdoJll, maar voo.r·
loopijr m'" lteeDkolen, blijkt ontdekt te Ion."'oort.a blij~ .atervloeden in Oanada veel
kwaad te hef.,ben geaticht. Het uieu.. oit bet
Nilfpbied • van geen belang, en wel omdat
men eent ~,AugnatUB met openltiell van ~n-
gelaehe. ~ kan betrinne.o. ~u8llChen Menilek
en den oppe~bevelhebbet der, ItaIiaan,8Cb~ tr0e-
pen bleken ide onderhandel~1l fltJtelgk ~n
einde te zjjni_ Aan de ArawIDl, de Doordelj,k
Rte bjjrivier cmr Oongo, blijken de troepen ''lUI
den Congo at.at heel wat met de naturellen te
moeten wecbten,

Duitechland . had ook een KOOharterde in
Nieuw Guinea, maar er wareD klachten over,
onder anderen V~ den kant VlD RoolIJIICbe zen.
delingen, en de regeering aal bUl' land in ee~
kroonkolonie hencheppen, aan de maatschappIJ
.£2&.000 ala 'IIorgooding pvende. Verder pen
nieuws uit DuitecqJand, behalve dat de tiikadaM
..ich tegen duellee ren verkJaard heeft. Heel
goed maat duelleeren i8 !.och far.-nljjkerdanaat ~nln en veeren waar hier het jeugdige
Brnbantendom in roemt.

Spanje blilkt thana ook met Malejjer.: in de
Philippijniache eilanden te doen te hebben.' ~
RWlland heeft de eer om door de regeenDg ID
Corea te hulp te .. orden geroepen.

Belangrijk la hét bericht dat men vindt om-
trent het bed&nken van het minilterie Bour-
geois, Toen de llellaat het krediet voor Mada.
g&8kar had geweigerd. op grond dat bet
gevraagd werd door een minilterie dat ljin
vertrouwen Dlet genoot, verklaarde hei minilte-
rie in de kamer dat het hierom IIjjn ontalag nam;
maar het beAlnit met betrekking hierop, naar
ZIjn wenk. ee1l8temm~ Benomen wu dat de
kamer op nieuw bevllllttgde dat de rechtlltreeka
door het algemeen 8terurecht 81'kozen volksver-
te81'nwoordiging het overwicht toekwam, en dat
&jj een politi!lk van hervorming in democrari.
schen zin bleel voorstaan, Dit besluit ljjkt het
haast onmogelijk te maken d&t men de tegen-
woordijre eonetitutie bn laten bestaan, want d3
IOnaat bestaat~ zoo wjj 0118 niet v<3J'gÏllen, Ilit
\'olksvertegenwoordigel'll die door do kamer uit
haar eigen midden zijn afgezonderd om een
hoogerhuia te vormen, en dit uitent democra-
tische tweekamel'lltelael blijkt het dUBaf te
leggcll.

VOOR BET KOKENDE SEIZOEN BEVELEN WB AAN ONZE
TtrmsPUIT van de beste kwaliteit.
GRASSPREN'KELA.ARS, TUINB.A.NKEN, HANGJrtAT-TEN.
PICNIOIlANDJES, bevattende alle benoodigdheden voor groote en
. kle~_gezel8Cha~n.
BERGKNAPZAXXEN (zooaJs op het 'f88teland van Europa in

gebruik) zullen zeer nuttig_ bevonden worden voor bergbeldiminers.
Probeer ODS OARBOLINEUJt die Houtbewar~e vJoeistot Timmer-

merhout. met deze uitstekende stof behandeld, zal met succes alle
oorzaken van verrotting ~ee~~

AAN AANVRAGEN VAN 'T BINNENLAND WORDT
PROMPTE AANDACHT VERLEEND.

::;tH.Zj()ntlïA8n-i1::l~estaa,1qe .•.••".,,,. ~o!ge~t1e :
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a._e'8 enBOW~e:.etggen,'.. : .'" ", ~ " '.' . . I
~Bonersj DamsohtaJ,lers, Wanners,
, llielieDloleu en $chWeni. .

. '. I•

--.:r., ..': ...._

'A-L- Dedi. _den hoor J. WHU•.R D,
..,_. Londen. ...

het AdminÏÁ_n van ~men eD'[5=3i~i=~3i5::=e;;;aBoedd$, ala J.UllCuteureo, Admin~ hUrOJtkY~~ Curatoreu, T._Wee eD ~ .

DrRBc'lEU·RElf :
.De W~ .J.lt ~~eVOll;li"".

De W tl-Edele netJ!ll
IJ· J... ;'J: RlI.o'lO'. LW,-V

j. F. 1'. lknil!J1700,.u. .
_ . I· J. .B. LdGlWraS'.
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ESSEN, ENZ.
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BoaB.
Invoerders van Allerl, i IJzerwerk,

Behoort men altijd eerst t~ gaan om .

KOMBUISKACHELS EN ~EDIKANTEN.

., ..
.\

De Pleer Chamberlain over
. dr. Leyds' brief.

VRIJ LA.\I EXClTS.

Een pijnlijke episode op een
plaats.

•

'Door den boogen commissaris is ter publicatie HE't volgende resumé van een onder.
it!lJeven het volgende telegram van den minister hond dat een van onze staf laatet had metvan koloniën omtrent het reeds gepubliceerde
tel'ftI'&ID ..an den 8taat.88ecretllrÏI der Znid- een H()lland8Chen boer van dit distrikt,
AfriltaanBChe Republiek: over den indruk door 7.t'gt de Barkly E(ut R'J.)()-rter,zal belang.
de rede t'IUl den minister en het gesehrijf in de I'ijk voor onze lezers blijken te zijn :-De
Britsche bladen gemaakt :- heer Abram Vorster, van Malhaide, was

Miniater van kqloniiin aan boogen commis- zeer gewillig de feiten mede te deeIen.-z! ~~rd ol' telegram van Il Hei, Ik Hij zei dat hij een langen tijd geleden
vrees dat de president der Zuid-Afrilcaanache had aan jicht in de heup. In de .laatste
:&epu bliek mialeid il door verkorte rapporten zes jaren had hi] erg geleden, de pijn was
van het debat, en ik ben zeer tegen het vormen soms 80 martelend dat hij geen slaap
T&Il hauiÏ81' en voorbarige .oordeelvellingen naar kreeg eh niet in staat wae te werken.
~- korte OpgaVM van toespraken die Natuurlijk nam hij zijn toevlucht tot
DMIJ alechtll dan behoorliik kan op Prij. IteJlen verschillende medicijnen en kreeg raad
ala men ze in ban gebeelleeat. van verschillende dokters, maar nooit

De president il verkeerd ingelicht als hij vond hij de minste baat. Een gevolg van
meen. dat harer majelteita regeeri~ de partij het onverscJ.l'J!lig -bruik -n de mediobeeft geoomen van oenig lid van de directie der ... e- ...
Britech Zoid-AfrikaaoaC:he maa&lchappij, daar- cljnen was be, losworden van zijn tAblden.
c!ndlir den heer Rhodetl, wat eenige betreklring . Afgemat van geest, gepijnigd in zijn
aanpat die &jj later mogen b~iken gehad te heb- lichaam, en met ~ rust voor een van
ben met den al1lÏJ1tQgtVlD onlanp. beide, wanhoopte hij er aan ooit gezond

Het· is niet Jut om te ~n dat de be- te worden. Eens bracht hem de post
.eent. bandelwjjK der lieden, dié v~raf van den een pamflet,. dat verhalen van w~der-.
aluiploF Wiaten en er hulp aan verlëenden, door liJ'ke -nezing door Dr. Williams' n..";--he!:mer majesteit. regeerin, of eeoig1l verant- e- CIllU1fC

woorde~ penone~ verdedillli IUn ~nd Pillen bevatte. Het geleaen hebbende
da~ ijj m het belang of voor de uitbre' VlD wierp hij het. terzijde, daar hij twijfelde
W imperialiame in Zoid-"urika hande n; aan de daarin vervatte genezende Eligen-
intepndeel, terwijl zij erketrde de vroeger door .BChappen en bijna geen: geloot wilde _laan
den beer Rbodea bewaen diensten heeft harer aan de authentieke verhalen. Haar MM
majelteit.l regeerio( den alaiptogt en het gedrag hi d . den -l_ ,_1
vI\Á ~lJeo veroordeeld die met de onlangB 81'pu- toen lj in het. orp WlIIIIaan "'WAe
bJi-roe telegrammen te doen haddelL van de heeren .Valentine & Co., werd hij
Harer Dl4jeateita regeering beeft een volledia' overreed Dr. Williams' Paarsche Pillen

parlementair onder_k beloofd, zood"" men te gebruiken. De eerste bottel verbeterde
!dur zal zijn met het peoces tegen dr, J amltllOn zijn toestand zoodat hij. weldra een tweede
en diem officieren, naar het Charter der Brit.ch koeht, en om zijn eigen woorden te ge-
Zuid-Afribanache maai'lChappji en de werking der bruiken : .. Die tweede bottel heeft mij
bepalingen ..r van. zullende tevens worden nage· hl" V "+-"~d I d
(!lUl ·of eenige vor~ringen er in wenllCbeliik ge ea genezen. . 00. "1!!_" e ze e
.jn. Zulk een ondel_k zal o"cr de geheeie heer VOrster dat hiJ.van de waarheid van
.zaak.wh uit8prelren, niet ..Jechll! wat gebenrte- dit Z('ggen dat hij door de pillen en niete
'-u van onlangs maar wat hat heele bestuur andel'!! genezen was wilde Instaan. .Hij

to "t'ronderstelde. geen oogenbllk dat het
majesteit!! :etfeering kan oiet verwacht een radikale genezing op eeUII' wae, lII8ar
eenige beaIiaing aan ill kondigen 001- hij was overtuigd dat als de pijn ~_

*rent de toelrOll18t der maatllcbappjj. voor en kwam, hij in bezit was nIl het ge}teim
et ~lemlmt&ir oomité "jjn aanbeveling om die te bedaren. Ge~ of hij

ID den tlUllChentijd kan barer majeateits re- eenige objektie,had tegen het p1lbU~n
pe~ niet inzien dat de oefening van lank- van zijn geval, antWoordde hij dat hij
~'heid in het geval der per!IOnen die te hoopte dat het' overal zon gepubliceerd
Pretoria lICboldig hebben gepleit, afhankelijk \Vonl€'n. daal' hij gelooide dat andere
io of behoort t-8 zijn '1\n d" taal V1Ul onbekeude Jijde"'l alII hij,' door ZijD onJervindiftg
en o.noemde penoncn die \'erondenteld ltd _I ,1 I'
.orden d$i inval te' verdedigen. en \'ertrou1Vt ge)88 zou en 'tonlen, en uus vee pIjn,au datde president lIuike uitingen van onverant- ellend" -en geld .zonden sparen. De heer
WOOJtIeJjiJtepenonen. ala •.~ de.mlke zjin, niet in Vnl"rt'tine l)tl¥~tigde de verklaring \'an
~ aal nemen bn het beshuell wat Jen heer VOI'8Ulr,en voegl.le er bij dat Dr.
behoon gedaan te worden in het a4remeen WiJlilUllil' Paal'l!C:he PUIen nis een gen~.
~ i&D Zuid-Afrika. en wat strookt met middt>1 z-oor in popnlaritdt wonnen en hij
he~ men plooft de edelmoedige gevoolena ze zonder Barwien aanbeval als hij daa~
na deD PJeeldeDt zelf te zijn, in lie gelt>genheM wail. Wij publiceeren. Dr W!If van due g\lklgenheid gebruik makon d k1ari '

. om den preeideni te verzekeren van- mUD OP:: eze ver - .ng,' niet· omdat wij denl:en
NCIlw IJIDpaUUe met abed. in de ongesteldheid dat er veel twij~eI bestaat aanpande de
YU lII8\"rOa1r ~, 1JaU'VaD Ik met aroote zebre mediscJlf! eigenschappen van Pr.
lIDIft "WDOIDeD heb. Williams Paarsc~e Pillen, maar ~mdac le

een nieuwe 1'er~nde.~neaingopen~
(die op elgen merieten Verdient gepnbli.
etoerd te worden) teweeggebracht door ~et •
gebruik van dit nn, beroemde Ben ....
middel. . i

In alle gevalle~ al8 :bovenstaande
ben Dr. WilH•• ' Paarache Pillen
wonderlijk . Zij worden erkend
een der lDedieijnen VIPl

op te ...... _ ••_.
hel'i8telleD. engeï19~!,b

~le .. f'eU rbelllqatil~k.

100,000 VRUCHTBOOMEN,
41 de BesteBuro_I, Amerfkunscheen,AustrallseheSoorten.

Rl!8:' met Klein Ka.stj~.sa 14.. ! NAAKGegarandeerd en Vrij van ODpiierte. Geleverd franco Vrij MD aUe Spoor.
wego-St&tiODS. Prij. 1/· tot 1/9.

BuZ'oNDIU KINlnSOIl:VI.o .AU BIlII, DIl IN DI OW8TRIIICn Won:lIT.-Alle boomen, die
besteld wonien, nUen franco Vrij .... n uwen TUÏ!l afgeleverd wordeD.

Voor Prijzen, Conditiee en•. , Uitgébreide Cat&logua eD 8&lnrijliDgen .uor ...
Vl'IlOhtenkweeker doe a.an~ bij

. IJ

H. E. V. PICKSTON'E,
OONSTANTIA, WIJNBERG.

Oat&logua is te bekomen bij de VOOI'IlaaJute ~poorweg Boekverkoopera, Prij.. 8CL

~'.'-l~ (.) ,,''v ~
,~OLON1ALE'PAT£NT~

PillEN. HET GENAS HEN ALLEN.-i OE HOOFDPIJN?IL,
i DEZE pil iS8en nt~htigo b'03diuivera;~r
I en ilIl88l' wel'kdl\dig niet alleen in
geval van hoofdp1jn, ntl\ar niet te waar.
deeren in ~evo.l van .Aambeien, LeYeI'
Long- en Nlerlrwalen, Pal"a.lysÏK, Beroer.,~,

I OE VERSTERKENDE PIL,
Voor het Ir"'8Il V&Il kraCht en aterkte 'aL

. het gestel.
Des. pil werkt aid een uoht toni.toh mia
en is van grooten dienst in geVAllen van

DV"1N11I8ÏL Blaf8100aheid, Rheultlatiek en
biJlander Im.telijk voor aUe

Jro'1lw8ll.iek1t.en. Een p1'Oef ,al ruilDlChQOh
deze koloniale PAtente pillell

ingevoerde..... .ZpoWe} .._
van den paiOtbo1ll1er, T. a

l"llI)Ut:llfoo,t. Prieska, als VAD de h__ B',G.
en Co., Kaapstad, Prij. 28. 6i., per

POII&pld extra.

k?" ,,-.<

~".,'~

een Spie_gelglas l'S duim bij 14 duim op
• sa 7••.·

.Bovengenoemde is aaI1tme'r~el.lll.l~.beneden in prijs dan de inférieure
v~rde artikelen en daar hout gebruiken dat goed D'f!(il'Oi)Q'(l

in de Kolonie zullen voordeel hebben van onze w.aarbQrgd
de artikel~n de hitte van ~en s~n.

D.I ,L"'t's: ;,' . &' .. ,.' C· .",-,. '.. ' ...

• £20,000
£12,000

Uft'STltKUfQ8,
LANGXÁRXT.~nRA.A'l'

II PLEINi.iTLUT.~
:p STA~O.·

Lft OP HET ADB.E8:

U/.ler Kame,.. Groenteplein,
KAAPSTAD.

Zuid Afrikaansche
KONINKLIJKE MAILDIENST,
De tr CASTLE MAIL " Maatschappij.

•

DE Stoombooten duet Lijn vertrekke
\"&Il Kaa.pet..d naat Londen om dia

aaderen WoelUldag, te " our n.m., uur
·Kacleira en'::~:nth, te Sint He18D1 eli
~mrum de ep de bepsalde ~
achentijden.
Ke) lB-ROSLIN CASTLE, KApt. TILH£1I1i.

21-HA WARDEN CASTLk, KApl.HIGBT,
J~ IO-TANTALLON CAHTI,E. KA"I. IJuSc.u.

U-NOIUIA)( CASTLE. KAfI!. lUlUlOO!'JJi a-aJtANTULLY CASTLE, KApt. BROU,
" 17-DUNOTTAR CA.llTLE, Ks.pt. uo.

Bma BottII ,oor bgelud, III Lls PallU
DRUHKOND CASTLE, Kapt. PlEllCE. omtrent '1

Ke!.
HARLBCll CASTLE, Kapt. W,U.DIL", "mIren! Iq

J ani doet MIl St. Helena en ABccrl.51un.
WARWICK CAB-TLE, Kapt. W ALU,CR, omtrem lt

Juni ;
PElIBROU CASTLE, Kapt. CIlEAGR_~, omlmlt I

Joli, doet &&II st. Helena en AaccnaJon.
DOUNE CASTLE, Kapt. lLuaIII, omtrent n Jllll

Voor Vracht of .Pa.uage Yervoege mill
Eicb bij de Asenten VIIdl de CASTLE
MAILBOOT llAATSCHAPPIJ, (Beperkt,

U_ZO_ LLJ'N'
Koninkljijke Maildienst.

unOI 8TOODOOT1LUTSCWPU
(BiPnKT),

DE lla.ilhooten der l4a&tacharri j lie,.
trekken Tan Kaapetad naar Engel&lld

.. JUd.ira, om dell aDd81'811 W ~ WD
" 1lQl' Il.m., ala mUISr UoOleggende :

VOOR DGELAND .
Kei IO-t.A.RTAR, ~ I(OllTOlf.
Jiuti I-)(OOa, x-. aarn'l1l,
" 17-ATIlBNW, Kapt. Corp.

.hW ·'-XEXJCAN. ~t. R£Tl!OLN.
" t&:-SOaJ(AX, (T1ViD ~). KApt.JO)l'U.
" J9-t4BTAB,!tapt. )loaTON.-



W.... ,t')leil
Aan~, redakteur 'rU OIU La.J.' ,
JljjDbeer,-In - IlitPye un heden • ik

dat eeu reeoJatie 40Qr lioveDpI1oemc1en afdee;.
~,it"~op.eeu y~~"

deli - wa w.;' ora ~1er1Ub fta~'tegenClpmU te DaDI.eP ...-:~ ~' '£fn, te
weent 1IIlh~, te '~ élOOr' j,i,:,} .. 'tol,' ~
aelCMa. '~ODbi'jk 'aan ~n
Hu peul-uWe te iUn' ,Yoor ~ .. .' •
tolpJdeD; ... ~IÓIIl, door: liliJ 'be
it ~ biUeIi ~ .... ~' , bei
~.... Ilt~ YeJderet,f!pPeD' "
",melden nad DeIJleJI voor be,' ~ ~
Illlk eeu pnPlJ"Onde publieatlo. - , I ,

De uwe" 1
J. C. WnmsuAcfI.

..... ,I
DI. DU TOIT NIET VEaTBOUWl\

I

Oranje VriJ.taat, • Hei 1811~.
Aan den redakt~ur van(hu La""'. '
Mijnhoer,-8lechta eeru,e "'I8len. en dil: om

" geen huicbe~, .'nntaan dat d.;! Du
Toit nooh !tet"" " ouwen Tm o~ ~ïs.
trikt (Paarl ?) ,ht van het (leheele ~nd"
bezit. Schrijver. dezes WIIII aan de Paarl met de
8temming voor lid "an het parlement (1894). en
de weled.. II.C« Marnis werd gekpzen. Dan 'heb
ik de Kolonie goed doorNiMl;' en bevond ds] de
moonlerbeid t~en ebt. Da Toit il. Die!loor
zou goed doen zich met den godsiien8t nie. te
bemoeien. Wij wlU'e AfrilmneT!l laten on8 lIiet
meer l1)Mr 1:00 'l'P-rhlinden, vooral in dezen .~.
Doch genoeg voor ditmaal

" ..~ ..

~~r:'~':*d~~~ ;aneen' ii~: tau4li~oef' liad;1IIij ~., ,
" 'ik, :. \:~a-."Uti· mllD~ ëa :"

volettekt ~t oord*"o,,-;. ~ , , 'f,-"'-'--- ; ,.'1dit ket:1 Wiatfli;'Jf"rjW ::t,
~~"and!te'~~Ctie:=; ~,~ .beurde. i' -ZU, "die trekken, "die niet.
Wisten'WIe ati wt14.iii 400r' onderJinae .,erdeeld- .
heid," Ijj trokkeh op' nur de L~(IO met
hunne rechten in filebaqden om Mubonaland in
bezit te nemeu. 'Maar"'o wee IttmnerJ WlUJtdr.
.JameflQJl, gouverneur van Muhonalánd is daar,
OOIte beletten dat de trekken, in· hilt land ZQQ_
den komen. Op d. ''rR.IIg der trekJrers op ,nem
geag bij handeJd,e, antwoordde hU (op leAf der
Charter oompegnie en bedreig4e hen"met (JtfJtl""
gl!'tll/llmm(J H/I tlo<)(I, zoo 3ii WBIifrlen het land in te
trekken. HOJllllltwoord wall, .. mqgeljjli: ruilen'
w'il het land later zonder leva.:lf van, OM leven!
in bezit nemen."
, En daarop keerden 'Eli tel'UJ en do beeren
Rhodes en Jamtl!Oll heersehten In bet laud. want
hunner WaB 'Tkl~ht. Wat ueatjjda omging in
menig gemoed bleef voor de mOOfltemensehen '
onbekend, De eenige en gen~me troo&t
~ dat do rechter der ganllChe oa.rde op zUnen
~ recht zou doen, en het dus veilig ~WIIII onze
~in zijne handen te geven. M8.!It ill twij-
fel of ",mand der trekkers, of van hen dia-
KYmpath!e mot hen hadden, geducht of VCMI'lIcht
heelt, dat de Heers die twee mjjnheeren wat
Jlata\>eleland 'en, M3.~honall\lld niet tevreden
of tcleurgcstele, lIOO lIJI04ldig . zou over.
geven :um sulke dwaaabeid en onzinnigheid
om to pogen door bedrog en moord' een
"riendKcbappeljjk volk t-e overrompelen on
hun unum en hooMICbappij onder ,lml hemel oit
te delgen. Ja het gaat boven de verwaohting
vnn allen, dat zij volge1l8 etl, met recht wo
epoedig wliardig zouden worden nm gedompeld
UI worden in den kuif dien zij voor anderen ge_
graven: hebben. Ja wjj zien het waarwe de
mensch komen kan die God buiten rehning
laat bil zijne beraadslagingen. In den tweeden
psalm lezen wij omtrent sulke lieden" Die in
den bemel woont zal lachen, de Heere zal ben
bespotten." Het l!ehijllt wel of P~. 37 : 35 aan
Rhodes vervuld ia. "Ik heb ~ezieD een geweld.
drijvenden goddeloo:ae die ZlOh uitbreidde als
een ~n., inland!!Che boom ; maar bij ging door
en ZIe hij Wall er niet meer, tin ik zoob hem maal'
hij werd niet gevonden."

Vrienden. Trekken! on allen die de
waarheid en recbt liefhebben, laai ons 0118
vl)rljjden naar Ps. ó8 : 11 "de recbtvll8Tdige sal
zicb verblijden als bij de wmak II&Il8Chouwt."
Laat om' nog eens den Heere ptijaeu·
voor zijne genadige, onverdiende en onwaar-
deerbare tull8CbenkoDl8t, waardoor een, waar-
8Cbiinljjk vree.!<llik bloedbad van 0118 land en
v<ilk werd afgeweerd. En lui one.den Heere,
vragen om Da. en, door middel van ~ dien
tagen.poed en telelU1ltelli!ll1 die personen tofi
ware boetvaardigheid te lelden en, le betere
li~en te malcen dan zij tot hiertoe 'hreJI.
Mócht ook, ons land en "olkt en vooral het voUr
eu de regeering der repUbliek dankt.a.rheid,
ootmoedigheid. eenegezindheid. en zooYeel als
be.ta:ml>ll.llr is toegeeflijkheid hetoonen meer dan
ooit te voren, dan ia er hoop dat de toenemende
plageu en bezoekingen zullen ophouden en
dat al die beroeringen onder Goda be8tuur, een
zegen zullen nalaten. '

. , P. J. CiLLIE, D. II9On.
De Paarl, Erprec» en Volk..um, gelieven OTer

te nemen.

I'

De uwc.
J.C.llf:W.

BRAXDZTEKTE.

WlUTent<lD, 7 Mei IXV~.
Aan dell redakteur VBn 1;11. Land.

l1jjnbccF,- Vergun mij toch ook ditmaal een
pJaatll in uw veelgelesen blad, alleen om nijjn
onllChuld te bewijzen.
Ik zie een !!Chr{jven in uwe u.itgave "an den

ilden M,ei VlIJ] .. brandsiekt&-inspek1eur" mjj op
een onwettige wijS aanvallende.

;\Ijjnb~r, ten eerste vl'llaff ik u wat denk, U
van dom inRpekteur dathjj alleen tegen mij gaat,
is het het belang voor zijn distrikt of b~t ve~te
salaris; tweedellJl-waarom is- geen enkele van
unze veeboeren tegen mij, is het oradas Plijn
schrjjyen hen bevoordeelt uf benadeelt?, oor.
deel zelf; derdeDtt-heeft hij dan vergeten wat
redeneering hij en ik hadden op Zat~,"
April, té Warrenton, in de gouvernementssehoo].
Toeh zt'gt hij driemaal ï dagen. en geen ffiIIiU'.
man. DaD durft hjj nog "ragen wat Jenkt 11no
van maarman ? Dit i. groot gewaagd. Vierdérul
-waar zoo inspekteur daar sau komen OlD' mij
r.wl te IJ1!ven dat ik bH het tweede clippen de
dip moet zuiveren "an bet verrotte vuilnI. v)ln
11)of l4 dagen .. Weet ik dan niet meer vjw
Coopen dip Rf dan hij. of denkt hij 41t ik zoo-
veel op een varken felijk om oehapen zoo ellen-
.dig tA! behandelen <> liever te mishandelen, 'om
ze in vuilnis te dompelen 't '

lIiinboor, als bet de meellin~ van Inspekteur
ia om mjj te betriempelen, dat ik: deo dipbak Mi
het tweede dip'pen niet ¥eheel ochoongew8IIId
heh MJ alle "mlni" w('ggedTagen heb, verzoek ,ik
hem nooit weer te AChrjj\len mor hij woot wat
bij doet. want wat gesebreven !lt.aat dat slaBt
geschreven. :

Heer editeur 0 hjj voorbaat dankende voor dl'
opname deses, bliif ik: Diet alleen .. mBarDWt
onder de dip wet" maar ook.

, W. H. BOMlfII!'Y,

Witpan, WamlDtcn, O. W.

u :,

KERKERAADSLID BEANTWOORD.

Hopefield, 9 Mei 1896 .
.AUIt doell rf-t!o.l,wHr Mn 0"" Land,
Mjjnheer,- VerguD mij om den brief van

Kerkeraadslid te beantwoorden. Kerkeraadslid
weJl8Cht zich gaarne verschoond te zien van
pftehtverznim. Ware het de eente maal dat
zulb geschied WIUI dan wensen ik niets er over
te &eggen. Maar het !lebeurt 'toch zeerdikWtila.
BUM elk jaar gaat onze leeraar nau Strand, ~k
el)ren tweeden Zondag in de maand ia onze
leeraar afwe7.ig, daar bij dienat houdt in onae
hulpkerk te VredMbur!!" '\I)ID!I ook aan ~
buil. Zoo er dan nood. een leenar te verJaii-
gen ziju? zeer ongelukkig niet waar? W'1f
moeieft oos altijd gedurende de afwezigheid de.
J~ tevreden stellen met den dienat "an een
ouderling. OfsclJoon delle dienst zeer goed ia,
nochtan8 is er geen groote opkomst, geen opge-
wektbeid in de gemeente wat buitenleden aan-
betreft.

Speenvarkje op Zondag zal door ",einigeD
geweigerd worden, daar het in d. eente pu.
ieta smak:eliib ill, en bO een ied~ me het al ge-
proefd heeft boog aangeschreven' stut, eo ik
geloof niet dat Kerkenu&dslid zich daamm ZOII
ve~irderen, als hij er ook TaJl smullen kon.
Het verdere deel van lijn atol: sal men niêt in
lICht nemen, daar bet uit ~iCI afdo;or
kwaadwi1lilfheid bOllevOClldis. Het.ÏI IlOO ahi bet
oude 8P,ree~oord ons leert : 8p~ men de
waarheid daD .wordt men gehU .. , Ten slotte.
wenadl ill nog ie~ te leG- over dat deel dafi

ill .door den achr:tivor, D&Dl~I"k "In
van hem ~ 'wne tepnwoo . eid te

vereereD." zeer tcIepIweljjk, ni.t W&IZ" vooral
ala men in de onmiddelJijb nabijheid der kerk
",oont ; maar aie toch niet den splinter die IDIl'"broeden .oog il!, eli vergeet web niet deo
btJ.k die in uw eÏ8fm oog iL

ot heb de eer te zjjn,
GElIlEE.IIITELIU.

O~DEBWIJZEBS 8ALARIM8EN.
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'DE llE&B Vl88IB'.(}VB'R 00)( Sir ..GeOrIe ~ brq.-'D!e eecretaril
• c. nu.NT~~~·;BBf:BP, , ~ cw IfdJXYJ op • ~ag• ........... __ , ~ . ia YOOP W .,erbooweo TlIOIl dele·

....,. Mt. .... 111' __ d4 s.w .4ft'iINIaa ~o.. bma. .. .. - ., ..; ~. . . ~ •.......QelesM Clroct1aire van
" .~.-:",ln ~ u~tp"_ nA Jl. ~ .do !8~ ,.. ~. oqder ~ voor-
t _" Jlé ik een brier ~d .Do p,',,; cl:. ~ dU wet·op IicmCleDtieIutiDg. dat
lJee'(.r.-...urin bii de ~t nA "publiek __ ip ~01 op publieke koeten ea!
..mp'(lf het. ooClel'houd" dM _.._- '.P!'bi--.,eo ~ eie ~~tnlillChe re,mipt, ..... ~ dat eie ,_ ten guutAl il yan Vel'"

~,_ pooi veNChU tualCbea Aoatnlil volaiDlJ op eablieb JroatieD. ,
CID deU ~ . 1Joti... -lD8'llyO!p keon~ng atelde IM
Ik aio dé boofdaaak van dit. tob.rij"en i•.om beet')(alan 'fOOI' dat pijpen ..Dgekooht. worden

op d8 bruulPtláeWet. te klJlD8D. en 'fOOr te "oor een riool QP den w~ UIl gene aijde van
.WIeD dat lult A.nItrr.\UICbe ~ "eo! Leb LOCh Imlg." ~ pijpen koStten ISs.
guutiger il _ ~ 01lI8 voor de uitvoering 'lkwfot.en de aOItl te betAIleu, .eeue'" ~ bn.nclaiekt.ewet..· Ik wil UIl' lqevo).ge tenuitlge.1.ag .t.eldtrde hoer .Krlel
merbm Gat bet versCbil dat bierop ~t YOGI' dat negen ti dun.- pijpen aangekocht
bn wor4en, niet 100 sroot is al. de heer v. CL worden \'OOI' deu FrutohhOek weg.
1leeveuioh vóontelt. wam bet laIotet.eJaar nog . Besloten dat. de ...,lt blij"e overstAan om de
hebbf:n sij milJioenen I!ObaIIen yerloren door ko.ten van de pijpen 'te weten te komen.
langIjarende droogt.én, fn diatriben van 88U Invoerbe}Mtillg.-Gelesen brief van den
ft" de v~ acbaap-of W'olkolonies- afdeclingsraad van Lt4~tb vragende. de
"~81f Soatb Wa1ea"-maar mot.t de arm~ medewerking van aer.en rMil om de rcgecrmg
van d. IMlMpen door droogten. zijn &ij noch· to vragen de invoerbelaatiug op graan en
tAI.Da niet baemet. ge1f'orden met achairft of broodstoffen weg. te ne,men. .
braru1eiekte. Ziedaar Qen bewijs dali" !!Cab" De beer De Villiel'1! w88 or ten eene ~~e
niet. door r.rmoede veroorzaakt wordt.. Wij tegen. De belaating ia 8lecht8 -441. i de pru"
-nren in de l(O}egenheid. on hadden .Ue onder. van gnan z&l DÏet<t moor rijzen. ll~L ge-
NllDingv&n bet geuvernernenten anderepr&k- aehreenw dat er hongorllDoOO~ komen 18 aliCiI
tiaebe 1D&Dnon-veeart.sen. inspec$eUl'II en bluf.anderen-om alle informatie daaromtrent. in te De beer Retief WM het eeus meL den heer Do
win'Oen, en wij h<.>bben speeia&l er naar onder- Viltiel'8. Hot a.fnemen der belasting zou
soek geclaan, en sijn tot de conclusie ~komen sleohts den middelman bevoord~len.
dat deze liekte hier in onse kolonie ook ni'ge- Besloten dat de raad niet bnmedewerken.
roeid -kan worden, !us de rncnJIohen r.iob maar Gelezen aanzoek van den heer J, B. &etief
willen onderworpen aan de wet, en indien het om hulp voor het maken van een zeker po<l.
gouvernement do wet behoorlijk handhaaft. Besloten dat do "li4k blijve ovcrs~ •
In Australie wall dezeltde AgitAtie of tegen' Geler.ell aanzoek van den heer; E. De
werking, mur het gouvernement heeft "ieh Villiers om £10 voor l'eparatie van , .. water-
daar niet !ww gesteurd; van daar dat. 5,000 loop.
IIChapenop eeJl hoQl' vel'u~ zii_u. en ~OQO ]MAloten dat de raad .bet verwek niet kan
un booten betaald IS geworden. Het gevolg iii toestaan.dat men ill gcbt.oelAUlltmlii', Neiuw 1..ee1and. Besloren dat de IleCretarl.s 3 tenten ,w ont-
en Ta8mania ingesloten." hoegenaamd P:COfi hieden voor de pa.d.lDakel'll. .
" scab" meel' heeft; 't laatste had men het nop: Beslot.en dat de hOOTVan del' Merwe gein·
in Neiuw Zeeland, doch in 189'1 is dit land ook formeert! worde dat indien bet riool hij Eddy
schoon verkll1&rd. hrug niet hitmen een wook gcre,parecrd wordt
Ik kan verstUIl dat er ge"u.J1ell zijn wOATÏn de ra.ád de M1p"mtie op zijne kost,(-n zal laten

!!Chllpendoor slechtcweide, wo.ter, of wa.chter, doen.somtijds bra.nderig worden of hun wol losser. De heer Vlotmau !Jepu.alde de aandacht bij
ook door wo.r_m bij ~a.ter te komen o.l~..zij d~n slechten wes~nd van deu weg aan deze
seer dorstig ZlJll. WIJ noemen het 8omtl)d'J "\Ide van Hu"o-n\'l"r ... bevo.ngen." Ik noem het .. brand," IIUl&rde Beslot<ln do y.iI.I\k ill handen van rIen socre-
.. sceb " is ongetwijfeld een insect, is leer t:tris te laten.
aanstekelijk en kan niet ander~ dan door
dippen genezen wordelI,
"'Wo.t tWJ.ngut pl-.gen, ziekren, roofdieren,
hebben zij ook hun deel; zonals konijntm, rup- DaArna ve~t!e de raad
teil. ~prinkhu.non, roosten dingos, wilde homlcn); WoelL..dagnalUlddag en avond werd " oen
vossen (ja.khalzen die uit EngeliLod werdeu Ghrij..a.nthemnm show in heL slbflhul8 alhier
ingevord voor de jacht en die I1It over "I do gehouden. De uitst&J1ingen hocwel niet lOOCr
Koloniën verspreid zijn) enz. enz. enz. klauW' talrijk. daar "bet reeds laat in het, seiwcn is,
en tongziekren, haarworm .. st,rongylus waren V&ll zeer goed gehalte. De opbrengst
concoctus," lliutworm .. iaenia oxpcnsa," long ~t tot stijvinJi! van het Ionds voor het op Le
worm W filaria. broncalis," de laatstgenoemde richten hospi~al alhier. Do prij"lijst i~ als
denk ik ia wat hiel' de R1alt genoemd wordt, vol~t;-ook dikkeel of .. water" die veroor~_kt wordt KUJ;.;;t; 1.-Von. Chnsallthcmulll; Dr. Hoff-
door de wurm, man I, Mrs. Il. P. ,i'; V illiers 2, Maggie le

D:.t er een groot verschil tU811ChcnAustralie . Roux, gunMtig nall he.-o!t·n.
en deze kolonie is, is ongetwijfeld, doch het KLASSEIL-Verzameling "Ill) I~: :'tI I!!~ L.
zal teveel plaat.~ inuemen- al~ ik er een be- en H. Marais 1, Mi,s G. Mamis :,!.
boorlijke. uitlog van geven moet, ik denk het KL,\ssE II L-Bestc lj bloemen; ¥i.1! Lizzie
vooreerst onnoodig. Illl! ons rapport publiek Marais:l, Mi,,~ H, Aling:l.
gesteld wordt zal het pllbliek er genoeg van KL."-'!!!! IV.-Best.e :1 bloelDen; !lii~s B.
kunnen z.Jt.'Il;vooreerst genoeg. BlIoIIl'OnI.Missie J... eli H. Ma.rais :l.J. D. J. VISSER. KL.\&sE V.-Be~te enkele bloern : Mis_ E.

Bessen 2, Mr". B. Basson gunlltig uanlJC\:olen.
KL.lll'iE Vlo-Beste tafclde<'~ratle: lollS" E.

Mamis I, Miss H. .Aliug :l, Mis" }laggIC do
Villiers ;j. '

KLM.lIE 7.-Bestc geraJl!(!!chiktc sumd : Miss
H. M.an,is I, Miss John. We"bl·ls :.!, MI,,' Aliug
:),

KLA"". 8.-Besw bruidJ<ruikcr' MI'S MalAn
1, Mis>!HeLtie Bosman 2, Miss .Joh. Ml\I-ai. ;jo

KLASII~ g.-Beste K'trooiJUci~je. ruiker . :Mrs
Malan, Miss H. v Niekork 2. Mi8~ A. Ba.<"on :J.
KUIISE 10.-Baste bandruiker ; Mi.1lE. Marais
1, Miss A Ma.ra.is :l. "

KUSSE ll.-Best gen\ngl:lChikt mandje:
Mrs. Malan 1: Miss M. Nieu\Vstadt :l, )fiSH
Lett.ie .Marais 3.

Kl.ABU 12.-Bcste kraus : Mi:;>!a. Marais 1,
}fiss lOerck 2. .
, Kwal lSo-Beste bloemtecltoningcn; Miss
M. van Niekerk I, 2 en 3.
KLA881 14.- Ven. knoopgatrulkors raar

heeren: Miss M. Marais 1.
KL.L.s8ll 15.-Verz. sprays vuur da.ine.~; Milia

M-.ggie Maraisj
Ku.ssE 16. - Gero.ngscbikte hocbtand:

Miss H. viln Niekerk 1. M.i~8 Lizzie Marais 2.
De bIloordool_r .. w..ren Yi'H. C. vr. Brol'l'S,

EedClt, J'IlPie de Villiers, en de h.h., C. C . .A. de
Villienl eD C. Voigt.

CHRYf::\.~THEMUM SHUW.

'Occult Dale, ?tIei 12, 1896.
Da P(J.fwl gelieve overtenemen.

DE TAALBOND EXA.'U~A.

.1,111den RcA,((kt,."r valt <k .. Zl';d~ Afrik",,,," c<'/'-
,'",ufI,1 ",el .. 011:>1 LmuJ."

lliinheer,-Het taalbond-examen MYU\t den
13den Juni aanst. gehouden te worden. Ik heb
voor mij op de tafel het papier met de vragen
over .. Nederlandsch" ID het lag&rtaalbond-
examen van verleden jaar. Met ilie beacheiden-
beid wensch ik hier eenige aanmerkingen te
maken. Dr. Viljoen van Stellenbosch Wall de
enminator. De bepaling luidt: •.Het b8er
eL'UIlen zal omvatten: diktaa.t, gemakkelijke
-rertaling van 't Engelscb in 't Holland8eb, en
V11Ig6nover geslacbten, getallen, naamvallen,
'l"eJ'buiging, ven'oeging, tn;ppen van verg~ijldnC
en verkleinwoorden." In -het papier van dr.
Viljoen IIChitterl het dictée door liine pezig-
heid: .. verbetering van foutieve opi'tellen-
een vak van 't hooger examen '"-ecbjjnt de
plaats van het dictée ingenomen te "ebben,
terwijl de examinator een nieuw vak in 't exa-
men invoert. door VIUl den bndidastt te ver-
langen een opgegeveu stukje in Z!I"e tJigene
woorden terug te geven-iets wat boiteD den
omvang van het examen UIlen waarop de kandi-
daat dna niet voorbereid ia. Over de ingewik-
kelde wijze waarop de VJ'IIi8u gesteld zijn, laat
nwe:ruimte mji nietltDe te wijzen. Ik \?en ook
niet geneigd om het stukje ter vertaling opge-
geven, g~"j;(Jk/':pJ,ijktJ vertaling te noemen. De
examinator scbijnt, over bet algemeen genomen,
vergeten te bebben dat )let een LAGY..K taalbond-
examen UI,en WIII"'V001; er kinderen van 12 tot
14 jaar oud opgaan. Een lid van hét bQOfd-
bestuur zei mij us afioop van bet oumen
voorleden jaar, dat in zijn oOrdeel, de kandidaten
in het hooger examen beter kans tot Blagell
hadden dan die iII het lager examen. Ala dr.
Viljoen weer examinator it, dan hoop ik dat hil
'ijne vragen stipteljjk in overeenstemming met
da door bet hoofdbestuur VJIIIt4ltlllteldebepa-
lingen zal opstellen. Het zal m.i. goed Eiin alii
alii er door het bestuur .. moden.toren" aange-
ateld worden om de vragen van de examinatoren
Da te gaau. Dit gescbiedt bij de univeniteits-
examina.

,lM'*
OFFIOIEELE KENNISGEVINGEN'

(Uil <k GuufJertl£lJUillIJl Gruel1-.)

Een proclaD'latic OJU l<! bepalen wat cr bij ccn
mogelijk Ilitbrclren van rulldeTl"",t ill llasuloland
moet get;elllodcn, wordt gepublicrerd.
Aangesteld zijn ;-tot "U!C.magt.tr .... t; Iienry

EUmunll Marsludl, n!>!itlent-rnag"Ku'lIAt voor het
diKtrikt Pod Nolloth ;-tOI vruleruchtCl·.: Harry
K<lwal\l (',.,,-SeT voor he~ di.trikt Willowmore. ~h'in.
rich Christiiut BeckPr VOM het llistrikt La<li".mth,
Willmm Hahtn!(1on MlljlCum. \'onr hel ,IL·trikt
I''';n... Albert, Henry BdolUlld Mar"h,.U ,'oor ,le
gchec1e Kolonie. l\obert C"",bi, .. L.W.V .. Vl'" ,le
boehecle Kolonie, Ue"r!-", I':tn.ylC voor heL dist,riJ.t
Moony, Henry Alfre<lWarll "001' het distrikt Kim.
~ley. flut!IA""" H,·nry 13<1'''''' voor het ,li.trikt
KlIl1berley;-tHt I'J"O('c8llit,rciker vali het periodiektl
bof te l'ort,'rviU,,: A.. W. 1" ....ler ;-tot ... I,lkor-
net: voor wijk l',t.ill~. ,liJotr,kt Mount nel<:hcr,
T. H. Ho).kr ;~L magazijnmec,;ter van !Jet pri.
vate Iu'uitmagar:IJD te Omdraai.vlei, l>rics\uL, .an
Groell eli Brintou ric heer A. E. DevenWI.

Het ,llCTiodieke hof te Klcllllloort zal gchouJen
wordc,,"0l' 19 Mei, dat te Va.u Wijk.!vkl op 20
'Mel.

EEN

Ik ben, enz.,
O'SJlERWJJZER.

EENE BEDANKING.

Caledon, 9 Mei 1896.
Aan den redakteur van (}Jq Lam.

Miin)leer,-Ik heb den brief van den heer L.
H. Fick,in.antwoord op den mijnen metlljUldacllt
gelezen, en moet den hoer Fick bedanken voor

. zijn beleefd I!Cbrijven. Ik boop de raadaleden
zullen hem antwoorden, al800k de voormannen
van het veracbtelijke Hennanu8pieterafontein.

Ik ben, enz .•
TOF.8cnouwER.

!!!!!!!'!!!!'!!!!!!!!!!!"!!!!!!!'!!~

SOHEEPV AARTBERIOH'tEN.
TA~·KLlI.UI.

i\A.1I0EIWIU~S.

Mc, 1:l--SS 1'"w,lcrhnm, vAn :Salal.
LI_M&llbnnt Moo'r, Vlln l'Oollthaml'wu,
I ~'k.·bocll,.'r LiU", villi So-wmnha.t.a,.

\·I':IITROKXD'.

pA.,ARL.

Mc' I :z-,")'! lIfa:zuel,nAaI' ['m1, Nolloth 'lil ':~I..ua.
I~S Ali") ..... naar St. 1I.·1.,n.~_'"
1;l,-SS Clan Mftclcod. IIAIlr Ic t!lnven" en

:Sala!.
I-l-BriUlCht' bArk Beu l.'ruacIUlII. uMr ('hili.
H-Nool'l'Che ,lrienUlirter Ncplllll, naar Sydo('y,

I,oNDKN.
14 Mei.-;{l'er tdct-;!.....t.)-De Alhenian i«, op

"". IIMr Zllid·Afrik&,hellen Ic 2 n.m, vali M...I,·ira
vertrokken. -
.1' MeL- De CIAII LinJ8IIY iH Wocnsda.g van

LI vefl'ool IlAAI" Zuid·Afrika vertrokken.

A.FDEELINGSRAAD.

(rilwone vergadering van den afdeelingsraad
p;ehouden in de hofWl op Woensdag, 13
dezer.Tegenwoordig waren de voorzitter (do hoor
8, V. Cloete C.C., on R.M.), en de hoeren A. B.
De VillieMt, P. A. Vlot-man, D. H. Malan, J. P.
Kriel, P. J. Retief en de secretaris.
Notulen der vorige vergadering gel ..".·n

en get.eekend. F'ulant.ieel Vflt'1!lag van den
llecretaris toonde een b&lanB van el"U8 195.3d.
waarYaD £1,152 18s. Bd., in de St&ndard bank.
eJ.ó716s.11d., in de Paarl bank, (in liquidatie)
en £7 lb. 6d., kassa in handen.

~ voonitter Tapporteerde det bij de UI1-
stelhng van nog een bereden politieman
ftl'k:regen beeft van de regoe~, die re
JDaflmuts gestationeerd ... 1 'Jorden. Hij kon
echter als nog geen man krijgen daar de prijs
van voeder 100 .oog is dat. niemand de betrek·
)dng onder de bestaande voorwaarden wil
aannemen.Lady Loch brug.-De heer VlotrDAn rap' OORUlK GED A1WE&.
porteeyde dat de reparatie Vl\n de nmg \ lie .... W Willa,CJj-- •voltooid en h"t werk goed ~I ill. IOhriift, d ci., .llIDi ~' Goulbnnl, ,N.8.W.

PhyUoxera.--Gtiezen braef van den heer ben ik pp"'" door he~:-Deboo~ dr.eró

)[ayer mede~'" dali ~ een .vergadering over de ..... ,,. lW _hUDIde ;.r,_ ~=-j,/_.,'~
v!>Omoem _ op_.?f Apral te FraD8Ilhhoek Heheaa, ...... ""'"- - eet.lto&, __ af,f!J-f!J8~
blj_PWOOnd hIIIL Hij bad ook de wigerdcn ,_,.l,,. _ja ,emcbt wwd _.nk dM ~
lJ8!!l8~rd en beVODq le allen belllmlt. • ~ 4t:« -- luID..... ...- - ID8Md

Ie

•

. V~der beYal hU.UIl bet kweeken van de • ~ Ik - ... _'t'1Il .,_ iDIae_, -~
nparaa en TU~ swkken en bet. llticbten WY _1Iiek - _awacMIg Wik .... 1; -', beloer
n.n een kweebrij ~ A.merikaan!!Che stok. le~ _._. 1Ia _Kt rl1_1 ~IeD,
ken op há co-openItleve begin"" ~ PM .... dedee, wd Ik onnwd Clemeatl

De heer De Villiel'II .. i dat het best. Wall le pro...... N. a*aik vu - bottel ....
voor de meMChen om .ich bij de landbouwers- Ik - ..-1 bRw, ,. mlJ ........ wwcl ...... r-ik
v~ te vervoegen. lUID-- -"- --- na .. t.."",bo' &el8
De 'VOO1'S~ _ dat de !'$Ad rum vonter ~ .. ~ VOIIIk '*- ct. ill de I_tAl

UIl de saak kon doen. Het. publi~ moeit :'-81~t .. ::::: IkbH na PISa Mt _.
baar nu opyaitelle "-"''::''0.01' - le benIen. lIleC. "ILalr "a_' . ... ID...... 1--. OoaIban,l!I.8,".

AFGJtlU. TRBID,
ROOFDPIJN,

aUGPLJN,
EK INDIUEBTIE

ON'1'8'l'BLDr:N~~NTE"KNEN VAN

CLIiDNT8 TOIflC 18 BET KBIflGE YL&-
TROUWBAIl£ EN RADlItALE

OmiBE8lfiDDEL

...........

-----"v"
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