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DEEL 55. ' KA:AiWA.t)i:Z~'URD!G~

CLANWILLIAM.---
PUBLIEKE SGHOOL

}
) E1\OODlGD een hehoorlijk gekwa.
) I;ficetm1 O~DERWIJZI<:R voor de

Hetrt'kklog van ASS I Sr EN '1' •
~[~; EST E n. ,'!oe' onderwijs kun-
IlI'Tl gevpn in de Engelsche en Helland-
-che taal.-Salaris £',20 per jaar.-AaD-
zo,.ken te worden iDgewoden voor den
20"I.'n J nl ij aanstuaude. .

L. G. H. FOCOOK,
S..crets ris der Sohoolcommisaie,

BENOODIGD,

VERE' NI (} D

~
60 Extra Vdte Slagtossen
25 Paarden (RuiDs), jong, groot

en sterk. .---
OPMAANpAG,

Q JULIJ AANST., '
,~ ULLEN bOTenJtenoemde Ossa ea
, ,J PUBDU PUBLIEK WuRDEN
VERKOCHT, te •

KLAPMUTS STATIE.
~ij zijn in goede conditie-, worden per

Treln opgebragt en zijD ingekocht door
deD Heer

F. J. RE'J'IEF.
Paarl, 27 JDl\ij 1885.

DE VILLIERS.lAURE BI Co., Afslagers.

~ Jr
WELLINGTON.

,eo_.',..
100
40, 111".1(;g,B~~,

ALLES TE n·"",jI,.I">,'jfJkia:.UJ~n

STAAT van
eindigen~e

-~~.......;..,...,.....~-
LA$TEN.

A.. IlIJlICIart ... n lt..
piU!al .. . ,•• £ 111,000 0 0 ·.BU~.A&DJ

IN ZUID AFRIKA TE ZIEN IS." A'lIlCh.lhollh,n
YOOr Opbewld I.a·
pi... I ... ;.. £IIPOO 6 0

" &..,..toDdl ... IJIOO 0 0
6,600 0 0

BATEN.
Per ..M1ID,~.lo d. '

KoIF~n clerBalik .£3,908 13 S
.. ,Olleq_ op u- .

._ Buba... lP03 8 10
" No.. n ..........

1lu'1I..... ' NO 0 0
----- ..... -6,8Q -8 0

911 13 6

l,E
• ,k ftn

audel'll1l
mouth, te
eggende op .,1)4 !Jl!ULloe

JIllij 8,"

" Oireallti"t Da., :-
NOR, lall4.a a~." ...3,000 0' 0

" v.... O.poei"" .. t20,BI~ 7 S '
" VloUeft~ 00.... 1»,616)8 8
" 8aWo'... _bol-

d~ ua IIIId_
BaBkl1l... ... 'ed 19 6

----",007 610
" Ra.Ul I>.e.}88t... '" 4IH 6 &
" &Ido' WÏ!tI&ft V.tlel 31

Dee. ISIY , ... ...
ti W..... dDYorderiDg

" Onrpbokk .. )Millet" .......
" VoondO&tea', UIl h__

lN6 19 8 Io~... c"... .•.
',089 6 6 " 1II• .w.. ...BcluiiRldoe' ...

'Jl z.o.lIl. VciOruIiId'... ' ...
, " Te O'....... 'WilleIlTTWEF. Bekwame en tnakgeleerde PL'BLIEKE VERKOOPING

HIJPAARDJ.o;N van 4' tot 6 Jaren "
(Jud en 15 Handen hoog. 40e aanzoek
bi J den heer VAN £fJ),fY16 '18 ,

KOSTBARE
lIoek _all de LADg~markt· en d~ PI.inltrut. W· k 1 H t 1

D sv ALLEN aan de Paarl, op I Julij, 1ne-I 0 e-
.lJ Mejufvrouw A. 8, BHIl'lK, geb. EN WOONGEBOUWEN,
LUTTIG, van eene Dochter. HUISRAAD. HANDELSVOORRAAD, ENZ.,

A. J. LOUW,

= ....
DOODBERIGT.

Ol\TSLAPEN in den Beer, op Z'ltnr·
dag namiddag, den 2~8kn dezer,

te hali zes ure, mijn teeder g~liefJe Zoon

Eerw. JA~ STEPHANUS D~ VILLIERS,

in den ouderdom van 29 jaren, 3 maan-
dell en 4. dagen, no. een kort doch smar-
telijk lijden,

II Zijue zon is ondergegaan op den
middag."

w-a. A, J. liE V lLLIERS.
Paarl, 80 Junij 1885.
Mijn hartelijken dank breng ik toe

aan die V riendeu die mij gedurende zijn
lijden hebben bijgestaan.

,)VP;RLEDEN, aan de' Paarl, op
\._ Maandag, 29 J unij 11'., ons teeder
geliefd Zoontje, HENRY, iii den ouder-
dom van I jaar, 9 maanden en 7 dagen.
Diep betreurd.

ISC. JOBS. MARAIS, D,F ZN.

ANNA CATHAHINA MAHAIS,
geb. DB VILLIERS.

Paarl,2 JIllij 18&i. '

( }
Vr.;RLt<.DEN, aan zijne Woning te

IJal Josaphat, op M~ndag, den
29stpn Junij 1~85 de Wllr·Edele Beer
GLILLIAM JACO'BUS VUTOIT "-'.ZN.,
IQ den ouderdom van 78 jaren, II maan·
den en 15 dagen.

Namens de Familie,
D. A. DU TOIT.

,~ ACHT ontslapen in haren Heiland, op
L.J Woensdag, 1 J ulij IllIltli:leden. Mej.
ASMA MARGAP.ITHA CICILIA BJtnn:, geba-
nn HW()DRIJCK, in den onderom vaD 72
JIHPO, P maanden en 21 dagep.

Uit neam van den bedroefden Echtge-
noot en de geaamenlijke Kinderen.

LOD J. BlUNK,
G. W. ELLlOTT,
J. A. HEINEMANN.

Paarl, 2 J ulij 1885.

BEKEND.AKI NG.

OVEHL!l!DEN, te Stellenbosoh,op den
28eten Jnnij, aan de' woning vaD

dt'n Ondergeteekende, MejDfv. J At:OBA
AU.l:tET, in deo ouderdom 'ian 72 jaren.

P. J. J,I ROUX.

DOODBERlGT.

OVERLEDEN,teWellin~ton, op Don-
denlag, den 25sten Juuij, na een

~lnM:ki~e echtverbiodtenia . van ruim 19
)'Hen, ml)n ~eliefJe Echtgenoot, FRAN.
COl~ JACuBlJS CILLIE, JD den onder-
dom van 6J jaren. I maand en 17 dagen,
IDI) nalatende met twee kinderen om ona
Yerli1'8 te betreuren.

C. J. CILLIE,
Geb. Bu,u.

. ,__' ,vl'llingtoD, ~9 Junij 138.').l_ = _,-.' 111

(·)VERLEDEN, gisterell avond, cnse
~eli~fde Moeder, MARGAR)<~THA

WILll~~LMlNA GREEFF, geb. SlUT, in
den ouderdom vau 60 j,,,eo, II maanden
eo 7 Jagen; diep betreurd,

)jl) deze wel,achen wij d~ Vrieaden die
oos zoo gt'tron" hebben 'bijgestaan te
danken; in het bijtonder den Wel·&nr.
J, N. V LO&: eo DB. SllAltn;

Uit nIlaID der geaamenlij}te Kinderen :
D. M. GREEFF.

Ren08terfootmD, '
I'iqlletberg, ~6 Jlloij 1886,

P. W. BO$MAN, J
J. M.BEY~Re, A.... . DireoIe .....
O. P.IU,R,US,PIII.,

ft. O. V.AN REENEN, BeI&lerM.

TE

CALEDON.
Door mij lI'.uditeerd eli NpSIft.

8. TWYORCLSB,
P.bIiUe Boekhouder.

tIn ,ien G Ba" IJ i 9 nee r dIJ. Boe del
mn STE'P/IANUS JOB.4fiES

. VU TOIT. . c

DE Ondugeteekenden lullen
doen VerkoopeD op de Plek.

OP ZATURDA01 11JULIJ 1886,
1 Zeker ERF, sijnde een ge-

deelte V8.Il Lot No· 4, waarop
Woonhuis, Winkel en Buiten-
gebouwen.

2. Zeker ERF, grenzende aan
het bovengemelde, waarop Hotel-
gebouwen. te zamen met Drie
~tallen. Wagenhuis, enz., en een
HUURHUIS.

Deza Eigendommen zijn in een
uitmuntenden staat van reparatie,
en zijn gelegen in het drukste deel
van de stad Caledon. De verschil.
lende Gebouwen groot zijnde, en
uit.gestrekte huisvesting bevattende,
zijn allen geschikt voor de Bezig-
heid die zoo lang en winstgevend
daarin gedreven is.

LOSSB GOBDDIN
Huisraad :-2 Dubbele IJzeren

Ledekanten, 13 Enkele Houten
Katels, 8 Wascbtafels met Stel
(compleet), 5 Kleedtafels, 2 Ron- W81i811··:i:ealléle.
de Tafels, 2 Eettafels, Kaart-
tafel, Sofa, Buffet, ~toelen, Hoeden-
rakken, Lampen, Schilderijen, Mat-
t~n, Horologie en het gewone 888Or-
timébt Glas- en Aardewerk.

ALSMEDE.
De resterende Winkel~oedereD.

en eene verscheidenh eid andere
Artikelen.
BONUS ZAL AANGEBODEN WORDEN'

G.W.STEYTLER,} A" .
J. r. FAURE, ssignees-

Gebouwen der Kamer.
3, Kerkplein,

Kaapstad, 23 Junij 1885.
W. H. F. KLEYN, Jfslager.

STELLENBOSCH.
HET RHIJNSCHE INSTITUUT
IS eene School yoor JONGE DAMES,

reeda 26 jaren bestaande en wel be·
kend un ODden en VoogdeD van wege
hare gesonde begiDaelen eD goede .....Dl-
_ten •

De Curatoren wenlOben uu aan de
V rienden en BegDDlltigers deser Inrig-
ting bekend te maken, dat het nieawe
k"artllAl derselve AI begoDaen worden
onder het Bestuur na Mi88 ROSA PIOIt,
ala "Lady Priucipal," zijDde een de-
gelijke Christelijke Damt! en b:kwame
UuderW'ijaerel met J.frikaa~ oDder-
YindiDg iu sakeD van Opvoeding en Leer.

Applicaties t",..tonl1 M maken &aD deu
Ooderge~keDde of "D deo 20."D Jlllij
af UIl d. Lady PriDoipal.

Nameua he' C~tori1lm,
J, G. XBONLIIN.

I JuUj 1885. .. '
Verkoopb.: Oft.~!'Ptous van )let .,Roog Gefegt..hof:

'.VAa '

Voor Conditiën vau Verkoop lie de "GOUf1B"1'MmsnU GMtdU" Tao -den 80aWD
JUWll, of doe aanzoek aau het Kantoor yao deD OpperbaijDw, of bij de Af • .,.. de'
beeren J. J. Hon.na &., Zoo., Hout.ttaat. '

JO,a~ J. GRAHAM, Opperbaljuw.
Kantoor vaD den Opperb41juw, 80 JIlDij 1886.

KA A PST A 1). L"8 Moaate 6 ah.
1n.·-la,DrUIIIJI 1 P1d. 8L pri-

DE Nieuwe ~enaai', terwijl.hij zijn begunstigen, dAk~ toebreqt
. voor de li~~ onderateuDmg door hem in' .trm~ Hotël.

_______________________ de S~·~eorgea"geD~~t !e~t ~eefd om ee~' . 'Jl~eel1'aD

Koloniale. Weeskamer ~n Trustmaatschappij. de Publieke Bepn~g 10 ZIJD Nle:qwe QodeméuUng. ,"
ALP~lPHIIJDUI ~· ~fI"''"'~IIrW~--------------------

JfOOPIU'· XOOPJBS1... . . ...
-

£a6',000
£7,0001

RiT' B~lJ ',aft. deu; GROOTEN UITV·ERIG.r :,IU -
deo' lleest" fersclaelden foorrud, Qeetlerea ifaD
,Alle,Soorten;"Ia:dN:~G~.lpeerdtm Bcmtel'!¥U
de lleer.elr'SK&V.i'$: V,.AN DEK BIL ,tt IJO.
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WOODSTOCKSCHE MAnT,

(PAPEN DORP. )

LIJST ViN VERBANDEN.
Ju",}. 1886.
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HET PARLfiJMENT.
KAAPSCBB BEREDEN SCHERP-

SOHUTTERS. WET Q e VEN DER A A D.
DONDERDAG, 2 JULIJ.
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JIllIJf.
STATIONS.

--_

Nominaties
vulliog van
door bet ••_ft"' ••~
van de heeren
eo SoLOMON,
zijn.

.... LID.
6't6 8"0 -

6'. s·s
i j

J !
~ ·e
8'f.1"3 t'37
,.lf 8' ••
e.M lOoi

10-:10 10'S

U·U to·.,
11'" 11'7

E
..m.
li'lO 11'U

12'47
..

U'66
._ID.

l'le 12'1&
1'10 12'36
2'18 12'66

1'6
1'68
2'11
3,34
4'16
4'30
1'23
6'23
7'20
8'60...
10'U
11'41
U'68
D.ID.
12.. 1
2"0
2'6a"O
h8
6"0
6'10
6'40
NI
S'l
9"0
8'26
0'11
10'84
U'61
••m.
12'6.6
1'80
2'16
a·u

BÏlrb Sheri'" OIIie"
80th lane,1886.

Bor VAN APPEL.

Breederhw .•
In ZAk. taIIOh"" nAIIlRL GABBfllL DR VILLIDI, Ooudinnreg... •• •.

Bileber, BDJOD .IAOOIIu.Sw,urr, "iI,_de,. Aanltomlt W'OrOeIter

Pa Exeollti. "D <Hwijd. RIl h", Hoor Ge- Vortnk do.
",,,bof la cl. bnnllge ... !de Z&air, ... V.,.. Hexri'rier

......'pinl( .orden lI'ehoad~" &e8.I)Iln&l ru.,i""III HexriYierOoit ••
bet Ireu,rd. DiIt,icl, op VrijdAl(, dllO 17JeD Jallj Triau3le ., ..
1886, .,an bel .ollreod", IIlUD11lijk:-RijJllllU1l, Auk. TOUWIri'rier
IDII' .. del." too .. ; 1 OpeD Kar, lDet TaijJ .. ; Vertrek do.
Vark"" .0 Sob.,..,. eon.table

JOON 1. GIlAHAIII, ~""e:!sOllteiD
OpperbaJjaw. B 'Yier

NB, Zie de t.eoordeeJin, iD cle Z.id Afrl.\uGII Kantnnr .a. eI.1I Opperbalja., . GrootfOllteiJl
'VaD 19 Haan. 80 Julj, l886. B'ltIedN'iIW ••

priu AlbemN,
JrurerbDr ....
UiUriJi ••en
LtI~ ••••..
A.aU. Beaufort W
Vertrek, do.
~1oop

D~Kailboot.ea der yertrek. Nellpoort .•
kea .aD Kaapstad D.... OE Iat.ee1r81liDIf op dit Blad il ia d. Stad IJr:k.z..ter, e. ••

Via Madeira, om deo acd6reD WoeDl~, £1 Uie. ., iD de Ba.itendiltrilnea £1. ~~ ••te. uar a.m., te 8~ B.eleD. ea AIoeuIni 48. per ju,. VOORUIT BI!.TAALBAAH.. 1lfoa1tpoorl
ale ODder u1llegpade. Aau elkeD ID_aD .... wordea Drie Volle BkhDaoDd" ..

VOOR ENGBLA.ND., Iladm per .eelt ioea'8IOodea.
'IATBENIAli," Kapt. W....ll1Gll, II JDJij. -
"GEIUfA.N," Kapt. JO"8,29 J.lij, ,ie IiJ"'Zijdie~oorhetBlacl"lDICllellte

St. Beleor. IHJ AlGeD.ioo. ~edI.1lkeDm"&eIlclri'lD&&Ddea yoonit Houtkrul
.. TARTAR," KIpt.TU,.I., 12 Áug. QDIlI'reYlD YO luu:a yoome.eD.

--' AGENTEN VOOR DE ft ZUID ArRl. P~/tnI_,.
RETOURKAARTJES NA.A..R KUST. KAAN EN VOLKSVRIENO!' ~u:r.1

RAVENS worden nu uitgereikt, Alice •• Geo.MDI'I'IIY. ..bclt. 0raIIj'ed.i.
bruikbaar voor de Terugreis bin- Ali.al Noord J. J. Berf.,.
oen Drie Maauden per Stoomboot Banyclale • D. Z. 0. VI1Hen.

.. 8eoMIfort Welt· - P. Teab.
betziJ van de" Union" of "Caatle~ Bel_ot,Griqaa1aD4 W.. i.s.d. ~ock.
MaatschappiJ' BethuUe • • • H.8. VJl)oeJl.

• BoUof - • • Is. d. Villi .....
. Sri .. &owe • • D. B. V'Lljoe1l.

Toor Vracht ot Passage vervoege mea ~ • Oh, ft" ~ij.
lich ten Kantore der Maatschal?pij, ~bur - J. L. KIlOhei,
clerl~t THOS J. FULLER. Algemeen 0aleCI~: . r..~~=

JJestierd voor Zuid Afrika. 0al1'ÏllÏa" A. ftO BeéDea.
Cndock 1. J.l. taD Rellllnur

Z., A.~ASSOCIATIE gl~ t!'~=:·!lra7er.
- DiamaDmldell· 8. W. ftOWijL

Ïu de~ In80lY8nten Boedel VaD J.t.COJJ DilL Ermelo, Trau ..... B. T. BoIIrme.
ST£nl.t.JIU8 VAllI' SCHOOL FlUllCbboek. - I. I.le Roez, p.a. P ...

~. ~~.t'- • Vertnk do.DE ODdergeteekenden Inllen. veJ'koo- ....- • Mu': . ....'fIIII
pen op de STOEP DEK KOOP- 1. Kret&eo~).

MANBBEURS, op ;,~_::....: __.. T. O.Bothr., Jr.
lII'I'tft umaJJ' --. P• .A.. Lackhol.ZA...uADAG, lllULIJ unat 1Uiclel1lq - P. W. I, Boeawt.
TEN 12 YRE 'SMIDDAGS HalDaDldorp Ohahotttl.tYa&ft,

I !lope TOWD- Ito. Loa••
Het yolgende d?Or den IOllOlyent te V'R· =ld %.~~:J!bb.r.
WBchteDgoed lnt de To}geDde&edeba :- I_Wal Klem.•b·De ViJIian,

1: n.D gesamenlijlten Boedel nil K_oalaa4 G.8ch0llkea.
la80lnDte Vader WILLD ABw KI'I*.IIJ&Itd.. B.I.Morkel
'" led Itnbebiner In.L. Ferreira. , ",,-!!rqji~qhlrI:':CBOOa, onr en, en ~ (Bi• ...aa1e) Á. G.B.1'1IIl Va1~ iJl

Echt~oote, ds Wedu.e ~ .Grey (Alnal N.) 0. O. Cloete. '
'fU 1:)08001&. LaclibraBa JL P,,1'IO B.......
'2 D G looL 'b __3 lfaniaharr • • • D. Jl.1laaie.. en ezamen IJun .uu.ael VaD deD UaJ ~ J 1. 1. _ Aane,

V';ader .ijner Ecbtgenoote, Puaua 1II·.....r 1O.·deGred: D.m.
IU8 M08TD'I', onr1edeD, en acht.erpbJe. Mida.Dmr. • J. L. Pretori ...
veDe Eebtgenoote, de Weduwe MUD. ~ • iJ.J.:_~~
CaRt8'1'IlU. }{08T.IIlT. • .~,.

BoVeDgeDoemde InUen verkooht wo.- ALm&ap • A. J.IOD~ lV....
den BOndR een""",n waar""'_ vaD deo G.W. b. Ral&.L' C -.,- -'Ii • A.. ftII VeIdeu,
&ant d. oratore. • 1.G."-cIae,.

ALSOOK, • P. J. Nta46.
IDa Uits..... ' d Schul.l OIifuwisler s.,P 'Ell........u e ven·, ,,,clMlworo • • B. eier Spaij •

WILLEM F. STAMPER, ftilaclelpbia • A..~.
Ee' C~_ ..- PhUiplt01I'D • D. .~.

- mg ...-..ur. ParI • r T• .Rooe, T...
Z. A. Al8ociatit', 6 Kerkpleio" OD.3• .A.. UIl der8"f.I~=C::',.
Kaa-tad 28 Juui,' 1880 POtCbeIArOOa. • K. ~wait.e.r-' ,. pretona • _ J'......
H. JONES '" Co., .A&lagers. • A..l.l!ylllur••

• J. B, P. Zoër.
• .Gto. Laar.Dee .t 00.'
P. 1... 4. )(enre..Ir.I;~=:",i;';"-

• 1. lfen.mttl.
• O. A. P. de Graa&
• no..OIe_teoa.
• 1.. B~1le1UaD&.
• I.L. Oouaclie.

1. A.. N"&IlIiAr.
Jl. :aa.o.w.

• D. Knae. .1"~W,l. eie Koek. . • LID.

(
1 B.. It D __ '7'03 11'27

• .... ·Oo.!... -J=::rl~~ 7'68l-".)LP.A.. wo
• G.Reiaecb. -....... 6 8'6 l.¥-aa

· :.~~ "~~Id"~~''A!r't!
.ICaIIfmM t.1lar.. 6'10_
1.B. a..-_ ~-V-Al-.MJI8BO--UB--m--'(I""".--"'---

• Oto.l~;' BD.UlI.

PBUI4IJa.

UNION LINIE
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KOmlfGIII t~ ."eL[II.
neze 1U1r, " .. riD adw. 8010moo woor d. KrooD

op~r.d .D 'PI"'Uant niet wer&el(eDwoordill'd'11'.',
betruf ."0 Itnflaalr. Eollin WAa door hilt R"nd.
I(unde Hof lAlGrl.lF-Reinet .Ijlelll .and.ticb-
tinp: nroord .. ld omdat biieen koorDmije in braDd
h.d 1I111101leD;maar Da ... bet de "rug of die
.. i.drijf oDder u brandltichdlljl' "( .... en) .iel. He
Hoofd,.,,,,r leid. clat Eu.liD'. 'bedrijt IteUi,r wol-
lIene d. W.t.trafbul ... , eo d.t de 8alliciteQr.
G.ner .. 1 beter Ileclua eGa h.hbeo ••• bit ond.r
.. kwaad.illig biecb.dig ..a ....0 eÏjfeDdolD" "
ranlfKhililiell. Na DOlf "nit. woordeDwiluliag
• erd be' Hot bet "III da' EneliD on&elagen
moe.' word.n, daar de &IIrlD.. bllll1Utiob&ioi "
lich &otbaillD, .0", beperkt.

..
'1'36
NO
8'0
8'21
Na

TD1TG.

t '11,1...... III !•
••m.
7'80
8'30
POIT
8'16
10'46... 11-.0
a...
1''0
11'"... i-u
2"
2'61
a'33
4'16
4'69
6'31)

e·*!"5aO
8'28

,.al
10'10...

,.'

J[OMlfGIlf t.g".WIITTIIf.
Appellant ...... roord_ld door het Rooelp:l&lld

Rot WAnAli_I Noord, m.. r sijn ad.oba& had
"" ... rd CIA' d. akt •• an IlelClbaldil!'Ïoll oDjl'eldi..
.u, daar iD hst cliatrict d, W., op d. Hollaad-
ecb. taal in Gertg&lbow.a ... afl.lloadirel, eo
~i i jl- Bollallct.cbe ....r&el.inlr "0 d. alRe had
bekomeo. Na eenige red,o"r!,,1I' oYer de.,..
ot Hoadl( .. ad. HOYea oDder de Wet wi,I , .eid.
ele Hootdregter 9111 ja, eo clat,.I d.. We'
werkeerd, m.n er aiob "II m.,.., bortet.n &otlij
werbetelë ... ; lDaar da' de all&e niet onlreldilJ
werd door cia, ~r ,_ .. 11111101bij ."!rII.ooden,
wao' dal IIrlClbaldi~e er "n bacl kq:lnea .lIebe ..,
en dn DOOda OlDai&llel .an el. belWteleliol lijll&l
lUk ha,d 1101111 ••• r&lreD, &elieiode de all&ein b'"
HollandlCb &e "anneo haetad.ren. H., appel
.... rd dae .an de hand """ •• 811.

KOl!lJJlGIlf teg". CHAIBTY.
Oak dit ... ...0 appêl io e.a .II1II ... ". elit.

mul .,,,n HO ait~reaIi YID liet Rooge Hof "
K,mberl..,., "..,bi, appellant tot "0 jaar hllde
pad .ej(llD' lDeineed wa ... ,oord"ld. De kw_
tie k .... 'OOfll8ID.lijlr durop o.êr of Ouwt,.,
.Ie bij DUr "..,heid aDder eed ... rklaarcl. del
bij ..en paarel .an X. hael Ir'kocb&, ... r .al-
ecbeUjk au Y. d. ID.II ... dl. 1I'ID"n eael
had .. rhoht, at clan d.t moaet .eroord .. let
• ordea al. m.n b.. b_balelIJcl. d.' bij
in beide 1(.'fIlleD _iDeecl Iaacl r.p1eerd. Bet
Bot m.. nd. yan ja, eD d. Di&lp,..k •• rd .,..
.. Itlgd. ..
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A.d,. IDII. .oor appel.laol; lid•• 8eUein.,

"oor rMpoDdent. Dit •••• e. app61 "All eeD
aillpr.oalr .,oor bet Boog. Hot &eKi.berl,y,
... rbij 1I,.lcIueeet ,.1 .. , werd al .ijD boekeo
"D papi."D.. door de Alea&lCbappij e..&eII door-
IIijIl.". D. BootdregMr acbt&e dit eeD on&o
•e""04 groote -i' DIDaan el. M.. flClhappii teIJ."", 80 na dilCllllli. belJoot _ dea Gri1Iier
na b.t Hot OlD iollcbtilljf" &etet.,,_terao.
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De beer Vpnter bad een petitie om aan 're-
jenogten m""r regt 1<> gt'ven en ander~ rum.
De heer Manuel ern UItNï.uwland, en de heer
Cornwell eeD rut ll"ftcon.neld. De beer Aylitl
alweer een VII.Q Goede Tempelieren, natutlIUJIt
tegen d..n jenever. De heer Cornwell nog een
t-r uit dezelfde I'1e1<.
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,KRLOF.

De heer Msrau vro"g verlof om afwerigb~,d
'Yan eeD COInJt.! voor de Beacoll..tleldsche W.t
op Maandag, en kreeg het..

K.E.....~lWEVINGo;.
Onder de kenrusgev1ngell w~ er een Tan den

heer Koyter. UI9 .sl vool!8tellen om c,.ver eeu
rapport omtrent Meiringspoort in Coml!~ te
ga.an, en Cen.,.., den b""r Robertson die over
h4 onderhoud van hoofdwegen een "ooralel
zal doen.

DE Caratoren in d_ Boedel.alleD """'baIJ-
. publiek lateu verkoopeo, op S..n-ClIGI

Za,turdag, 11 JoIJJ aa8S&., e:::;
TE TUINPLAATS, ....... ' ooet.

lD. cle Itarroo. Df*fet Warceder.

- ?

STt'KKEN.
Di! COllllllJ.5ll&ri. VlW UpeJI bare Werken legde

eerug_e .tukke'l ov.r Sa'urellen voor, d,e .....n
een ~poor,¥g gedielld b"ddpll.
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4'12
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l'E ....Lf UI' LE.El<lS"lIl'.
De COlIJuUS&&rIS TSll U!>"llo..re 'Werken vrneg

eo kreeg vulof tut bet IndIenen Tan een W..u-
ontwerp om ill leke", opzigtom de ,"et No. 1l
van .11'>82,gewoonlIJIl g<·......md d. "Wet op
LeeJU.Dgetl voor Plaalsehjk .. Werken;' te &men.
deren. Tweede lering op Maandag.

O:-lt'lTUEOE'L." SALIXlS.
Dezelfde Minilt~r vl'Of'g en bellwsm "er rof

tot het tn.u8nen van een Wet60rjtwerp tot bel
aan"enden "an zekere oowtg.geven ""Id".
~d die toepigend rijn vbor den bou. en d..
lit'trosting ..an r:eIrere l'poortregen en andere
da.ulled.. in verband .t&lUlde .erlten, om te-
korten te d.lrlten in de t<*iptiug 1'oor den
, ._ aD CJ. llitroating "au ukere;andere l!~r.
~ eD .Wedren. Tweede le$o, op ,!.)w •
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• IICB,l:1U~».
De heer Tu4ho~ giJlg 'Ioort en zeide dat

bet Mini.t.erie te pn~zen w... omd.t't oorloJt
had tracbten te 'I'erlllDderen. Hij weel verder
op de onmogelijke'll1annen 'I'1UlSir Charlea
Warren. en bij betwijfelde of het nrataadir
zon zijn tb.ana de documenten in de zaak t.r
tafel te leg~. nu de zaken nog ill zulk een
CJn2:ekerentoeatand .erkeerden.

De heer lnne. telde dat de koloniale partij
niet alleen aan de kini.terieele zijde te nn·
den ...u. Wat bij 'I'ooral afkeurde"'M de
speech door den b_ Upington te .Rooigrond
Iemaakt. Het verdrag 'I'1Ul Ootober 1882,
...aaraan de beer Upington zoo'l'eel gewicht
hechtte w... tu .. oben Koutaioa en Moehette
en niet met de mj ...illigera gealoten. en de
Preaident T&II de' Tranavaal -t, 'I'oJren.
het verdrag. bet ten uit'l'oer leggen. en dat
..... niet ~ied. De heer Sprigg had
ge.l!Id: geen Prot.eotoru$ IOnder troepen.
maar al.a Engeland Egypte onder zijn Protee-
toraat pIaatate, lOU geen ander land Egypte
in bezit nemen. al warell er geene Briteohe
aoldaten in Alexandrië. De 8tellalanden
hadden het Protectoraat erkead. maar de Go-
.enieten niet. Zij badden daarentegen oorlee
blij1'8n 'I'ocren en den heer Rhodea 'beleedlgd.
De Miniatera "'&ren met de beate bedoel::.'i!;
daarheen re«an. JDa&l' het wall een m'
ge...eest, ZiJ bidden de R&oigrondera, die
verkeerd waren. 'I'ert.eld dat zij geli~k hldien.
en de heer Upington bad sich daartn niet ge-
draaeu al.a de noopte gerecbtelijke ambte-
naar. m.ar al.a ~ aAD'I'oerder T&II den Afri.
kaner Bond. Al W&rende Go.enieten ook
Afrikan.ra, toch móeet men bnn '!'GrieUmdat
:lij ongelijk laadden, al.a sij verkeerde dingen
deden. Pruidént Kruger had de Goeeuieten
plakkera pnoemd" en had geserd dat Sir
Obarlea hen tot bun plieht moeat brengen.
!>eM zaak moeat door het Parlement bealilt
worden. en daarom meeat men ook bereid
zijn 'I'erantwoordelijkbeid op sioh ta nemen .
Hi] meende dat men annexeeren moeit. Het
nitateJ om te handelen bad reed. 'I'eel kwaad
eedaan. Men moeit dat 'I'ooral doen met het
oog op Dait.chland, dat IUldera dat land in
bezit zon krij~n ..
De beer KeiJter wu het een. met den Pro·

cnreur·Generaal. Hij ..... geen Bondlman
_r en al die publieke politieke vergaderin.
gen deden kwaad. <Hij ...ilt zeker dat de Afri·
kanera loyaal waren en de Briteohe d.g
lief hadden. Hij lfU het volatrekt niei eeDi
met ...at in tie Bennverv.dering gesegd waa.
De expeditie WlWlWlr BeohwuWlUld gelOn.
den tegen de bl~ken. en intnuohen werd
~a niet ten onder gebraobt. Boerenha.
tera badden de nij ...i1ligera bela.terd, en dit
allea zou .trekken· om tweedracht te be'l'or.
dueL

De heer De Waal zeide dat men tijd 'l'er·
k....i.ttemetdezediaenallÏe. Hij beltreed betgeen
door den heer Leonard in de Beura gezegd
w... Op de Afrikaner Bond nrgaderinr had·
dim zelfa de Bditenren 'fan de ..trglU en het
YolIc.blad den tocht der .M;iniaten DIU Goaen
goecl,ekeurd. en toch waren die Mini.tera
later zoo fel beatreden. Hij w.. tegen .nnex-
atie, en al. de Mini.tell niet gehandeld had·
den lIOOal.a zij deden. dan lOUer oorlog ge-
weeat zijn.

De heer Wiener le!rde uit dat hij wel de Ter·
pdering o'l'er Bec'-uanalud ill de Beun
liij~woond had, ma.&r niet die waarop de
handelingen Tan -de Miniltera 'I'eroordeeld
werden. Voor bij naar de '!'ergaderiAg,' ng.
had de heer UpillBton zelf bem gezeg dat
hij 'I'oor de be~gen der Kolonie zergen
meeat. Hij ..... hét echter met al die .peeebea
niet _. 'tt'w_t. : In Kimberley had hij ook
een dergelijke vergadering bijge ...oond. Wat
hij ill de achikkiDg door de Minilten 'I'oorp
IIteld afkeurde, w.. de Commilaie die zij
ToorgeateJd badden, waarop Engeland niet
Tertegenwoordi,d WM. Onder de omatandig.
heden ...ae hij tege11 annexatie.

De heer Scbermbrucker verdedigde de Hol.
landen en Dniteobera die Bditnra T&II cou·
ranten ...areu. tegen de I&Ilmerkingen 'I'an de.
hr. Leonard. Er .... ren twee lOOTten Duitachen
in de Kolonie. en miNObien ..... bij met da
mindere lOert in aanr.king gekomen. <ndn.
rende de ta.atate maaJIden had meu de begin.
!leIen 'I'In VeTlUltwoordehjk Gon'l'ernemeut
ge...eld aangedaan. De op~tie bad '!'eel
ge.proken 'I'an de: deloyalitelt der be..olking.
maar t....ee derden waren loyaal. Men bad
den HooIfel1 Oomaiiaaari. reatenn~ ~o'l'er
het lIlimaterie. De Hooge Commtuanl had
leden 'I'an je oppotitie geraadpleegd. in plaata
T&II de Milliltera. Hierdoor w.. Verant-
woordelijk GoD't'fÏrnement. ondermijnd. De
Bond had niet getraoht zoo grooten iD'l'loed
nit te oefenen ala tie oppolÏtie. die .d~ ~der.
heid nitmaakt. Men lIad bet Huu.terie be-
iIOh.ldigd nn wérktuisen T&II den Bond en
'I'an den heer Holmeijr te rajn. maar wall de
heer Hofmeijr niet lid geweeat van het
Soanlen.Minilterié P De zaken Tan Zuid
Afrika moesten door de A.frikanera prereld
worden. en de :Mini.tera waren .. eer loyaal
dan veraoheidene ·.prekera op publieke v~rp-
deringen. Kamera 't'IIoDKO?~handel. predik~.
ten en editeuren •. De politiek der Reaeenni
werd door een groote meerderbeid der bevol-
king onderatennd. 20.000 _peracnen h.dulll
adreaeen aan hem geteekend. Tot allerlei
on ....aarbeden had men de toeVlDoht genomen.
om het Minilterie te ben.adeelen en kwaad
zaad te zaaien. Hij herinnerde &lUl de ge·
achiedeuiuen T&II' Bethel en" Van Niekerk. en
betoogde dat de aebikkiq te Rooigrond. 'I'oor·
geateld door de .Mini.tera, '!'lUl denielfden aard
....... al. die ...elke de heer Rhode. la Stella·
land gem•• kt had.
Het 1elf uut en de IIJlrek~r moest afbre-

ken aarop het Hui. yerdaagde •

W~,..ch
,.PiUakt, maar
ontklllDllll dat er ~~lerIlwtdlc~he
den pDg warea;
beer Leou.rd een op een publlil~
'I'ergadering ~lezen Het waa
lijk de GotemeteD roo.er. te DOeme..
beIOhaafde yolll:en hadden op d~elfde wijze
land gekregeu. en ZIJ werden ni~ mjbuitere
genoemd. De Goeenieteu ba4den lhet het
land ID bezit genomen door vero'l'ering. maar
ook door een 'I'erd,... Het Duiteohe'l8lfioen
had op dezelfde wijze land in Briteob Kder·
land gekreren. Hontaioa w.. wel g<'d ....o~
den 'I'rede te teekenen. maar dit wu altijd na
eiken oorlog het ge'fal. Later bad Montaioa
kich op de Bnteobe ~ring beroepen en
eerat had de Rijbregeennlf hem geHgd dat
bij mlar zien moe.t boe hij terechtkwam.
Zij wilde niet tUNOb~nbeiden komeo, omdat
bet nrdrag geteell:end w... Monteioa "aI
gered door de proclam.tie van de annexatie,
Qitp'l'&ardiJr(l door de Tr&DI'I'aal. Hij verd..
digde nrder het gedrag der Mini.tera in
Beohaanaland en hunne Bechuanaland poli-
tiek. Hij w.. een Dniteober. en dn. Doch
EDgelacb noch HollandilOh. en sijn opinie waa
dat beiden Afrikaner Bond en Rijhbond
dood en Tera;caan .....ren en de twee nationali.
teiten moe.ten en zonden één ....orden. De
Rijhregeering h.d goedllell:eurd dat de Mj·
niltera naar Bechuanaland .....ren gegaan. De
lIliniltera W&rellniet naar dat land ~gaan op
laat T&II den AfriklUler Bond. ZiJ w.ren er
beengel(aaJl op aan.poring VIUlde Beuraver.
radering en andere publieke 'I'ergaderingen.
Het nienw. dat £750.000 i. bet Engelaobe Par.
l.mRt geltemd w.. 'I'oor de expeditie deed
de publieke opiaie '!'Granderen. aijna ieder.
een lOU nn blij !tijn al.a de IIObikking der
Kinilterl aangenomen wa.. De nota nn 23
September WU gNObre'l'en naar aanleiding
'I'.n de dNiging nn de Tran.vul, om de
Conftntie T&II Londen t. 110benden. Haar
Preeideut Krupr had die proclam.tie met de
belte bedoelineen uitp'l'aardil(d. en .die pro-
olamatie had Montlioa en r.l]n 'I'olk gered.
Het Engellcbe Miniaterie had tengevol,e 'I'In
de nota 'f1Ul23 September de TraDIvaaI gelaat
de proclamatie terng te trekken. Het Mint ..
t~ne bad zijn plicht gedaan, boezeer bet ook
I&Ilgevallen Wal door de drukpen. Hij w••
bet eeDi met den heer Sauer. dat men annex·
eerén mOftt, maar than. nog niet, waut men
wi.t no, niet wat Sir Oharle. WalTen gedaan
bad. en ....aaT'I'oor men Slob 'I'erantwoordelilk
maakte. Het Mini.terie wilde de welnart
van het land bevorderen.
De heer Leonard zeide dat. 'I'olgen. het

nieu .....bladen rapport. de heer Sohermbruoker
gi.teren gezegd bad dat hij (Leonard) 'I'1Ulden
Gon'l'el1leur zekere inlichtingen onbangen
h.d. Dat Wal absoluut on ....aar.
De beer Upington J.u een brief 'I'oor. deteD

morgen door den Secretari. 'I'an den Gouer.
neur aan den heer Leonard gezonden. zijn
aandaobt ve.tigende op batgeen de heer
Sobermbrnoker gezegd had en een antwoord
daarop 'fan den heer Leonard. die Hide dat
de heer Rhodea hem zekere documenten ge-
toond bad.
De heeT Rbodes zeide d.t dit waar wa_ en

dat bij 'I'olkomen recht had .. b.d dat te do.m.
De beer Obluon legde ... t waarom bij de

Beuravergadering had bijgewoond, en ont-
kende dat de be'l'olking deloyaal W&lo Vroe-
ger b.d hij de rei. der Mima~ra naar GoteD
afgekeurd. maar nu wu hij '!'an gevoelen
'l'eranderd. Het land moest tbJlDi nog· niet
geannexeerd worden.
De heer Dyer w.. zeer veJ'Ontwaardird over

de aanmerkingen door den heer Schermbruc·
ker op den Hoollen Oommiuari. gemaakt.
De heer Gooh keurde ook de 'l'ÏoleDte lpéecb

'!'aD den heer Sohermbruoker af. Hij ont-
kende dat de pnblieke vergaderingen in het
le'l'en geroepeD waren door de £750.000 door
het EngeJ.ac:beParlement 'I'oor de expedItie ge.
.temd. De nrgaderingen ....aren in Septem.
ber en October geboadel1, en eerat in Novem·
ber werd dat geld reatemd. De vrede door de
~rijbnitera gesloten ....... een oneenolle vrede.
Ala meil Sir Obarle. W.rren nroordeelde
o'l'er zijn voontel om dat land met Engelaobe
immigranten alleen te be'folken. moest men
niet vergeten dat de inboorlingen opperhoof.
den op die 'I'oorwaardeu hun land hadden af·
geltaan.
De heer Brabant zeide dat de 'l'Tijbnit~ra

geen rechtmatige &ADlpraakhadden op Goaen.
De 'I'rede TIn 1882 beteekende nieta.
De beer Veuierzeide dat. ofachoon er acbur·

ken sijn onder de Goaenieten. de meerderbeid
fat.oeDlijk ...a•• tOO fataoenhjk dat President
Krurer ze bij de TraDivul b.d willen annex·
eeren. De 'I'ereeniging van de t ....ee ra.uen ill
de Kolouie acbeeDhem nog 'I'er af, de Afrika-
nera wilden .iob niet door Yreemdelingen
laten regeeren. Kooplieden en apeculanten
hadden om de troe~n If8IIOhreen...d om zich·
self te be'foordeelen. De Bood bad geen
t ...eedracht nroorzaakt, maar handelde con·
atitntioneel. Hij ...ilde WilLenwaarom de Re-
geering een nota had gelChre'l'en. ....aarin zij
om treepen g_e'l'raard had.
De beer Froat 'prak tegen de annexatie

onder de tegen ...oordttte om.tandiSheden.
Op 'I'ooratel nn den beer Ay~iff ...erd het

dehat 'I'erda&gd.en het HDia ging naar huia.

DONDERDAG. 2 JULl.
PETITIE8.

De heer Innel had er een nn Peddie, em·
tnmt kinderpokken.
De beer De Waal had er aen ten pn.te

van het branimerkll11 nn 'I'M, tegen 'I'eT]lliob.
te ombeining.wet, en omtrent Iie8mettelijke
zie1rte en .ndere onderwerpen.
De heer Le ROU. laad er een '!'aD Fraaerburg.

tegen een Omheining.wet, en vragende om een
wet tegen belmettelijke ziekten.
De o'!'erige werden niet nrataan.

.a.V;ONDZlTrIlIfG.

De heer BJ>rirg .telde 'I'oor dat men heden
a'!'Ondzon Zttten. . Dit werd aanaenomen.

BECHU ....N.a.LAND DOCUONT1:.II'.
De Iaeer t'pinlrlon lerde documenten hier·

omtrent ter tafef
jXPLICATIE.

De heer LeoD_rd zeide d.t hij ieta wilde
corrigeeren dat door den heer Sohermbrucker
gesegd ...... namelijk dat hij (L~nard) doc.u.
menten in rijn bezit had gebad die de )(Inl.
tera niet badden gehad. DIt ....108 it.beolnut
on....aar.

De 'heer UpingtDn zeide dat de beer Leonard
iu de Beun ~rd had dat hij sekere tel~
grammen gezien had ?mtre.nt W1"8edhedenIn
BeehllAJlAland. en in dien tIJd ..... dat rapport
'I'&Ilhet Kini.aterill niet bekend.
De heer Leonard uide dat hij den Hoogen

Commi..á'ri. wilde ...erdedigen. en de heer
8cbermbrueker bad gezegd .dat bij iet. ~It
door den Hoogen : Commiuan.a. w.t de MlJllI-
tere niet' wilten.

. BE1::HU.a.N.a.liND.
De beer Sehermbrncker aette zijn rede 'I'oort

en zeide dat hi.i ~.teren niet bedoeld bJl:dden
heer Rbode. te beachnldigen. 'I'an gepublic~d
te bebben .... t bij. van den Hoogen ComDtJU&-
ri. Ilehoord had. Ala bij dat gezegd b.d. lOU
de Speak-er hem tot de orde geroepen bebben.
Wat hij Ilczegd hIld...... dat de..beer Leonard
gezegd bad in do BenT'll d~t bIl docnmenten
gesien had. die aan de MlJll.tera eerat late~
bekend ...aretl ge...orden. en daarop bad btJ
ge.egd d"t er t)nderhandecb werk aan den
gang ..... en dat de' heer Rbodea in een
politie "'aII rt>...._t om bekell~ te worden met
pnblieke documenten. en dIe documenten
...areD later in publieke nien,,"bl.den lfI'J'u,
bliceerd. Hij bad den beer Rhodes 'I'an met.
beaehuJdigd. De heer Leou.rd had heden op

VRIJDAG. 3 roLl.
PETITas.

De heer Venter had een {letitie nn VeDter-
.t.d. 'fragenae om het Vnjwillig Begin.el op
Scholen.
De onrige werden niet ventaaD.
N. eenige formeele werkzaamheden werd het

dabat henat 0'l'8l'

JlECnu.a.lfALAND.
De heer AyJjjf zeide dat de meerderheid 'I'an

de Kolonie 'I'OOrde lohikking W'&I door de
Ministers in GOIIengemaakt. Zij hadden bun
plicht gedaan door er heen te liaan. Het .ou
beter geweeat zijn al. hunn. IICbikiiDI aange·
nomen wae. D. heer S.uer had ten gunlte
'1'&11 de annexatie 'I'&IlBeobnanaland ge.proken.
maar hij wae hierop tegen en het l.nd ook.
De k....estie 'I'&D den baodele ....eg wal niet. '!'an
100 JTOOtbelauB. Wij konden de verantwQl)r.
delijkheid nn .nlk een groot gebied niet op
on. nemen_ De Bood wu soo genarlijk niet
al.a men hem 'I'oorstelde. De leden er van waren
oDtwukt ID .tandeu op bunne politieke 'I'OOT'
"obten en hunDe 'fergaderinllen waren .eer
gematigd geweelt. In EDgeland elf be.ton.
deo er allerlei bonden. De Bond had nooit
gevaarlijke reeolntiel gepu.eerd. Men moest
e daarom met TUstlaten. Hij boopte ook op
een Vereeni_gd Znid Afrika onder de Brit.tche
'I'lag. De Tran.naleohe regemng wu 'Ier·
plicbt ~weelt de proolamatie ui~ te vnanligen
....aarbiJ Goeen gea.nnneerd werd. Dit wae de
eenige manier om daar orde te hentellen.
Eqe]aohen zoowel ala A1rikanera wilden grUIl
land hebbea, en geen wonder dat er slechte
karakten ovder hen ....are1l. Men m0e8t tban.
niet annexeeren. maar bet Protectoraat mOest
blij .eu voortbeetaali.
De heer Croabie roeidedat de heer Haolrenaie

dm 8tellalauden niet on.aanl(enaam W&8 ge.
w..t omd.t·bij een INndeliDilwae maar omdat
hij een Briteoh Oommisaariawas en die personen
wilden nieta 'l'&n Engeland weten. Hij ont.
kende ....rder dat Moahette bet opperhoofd .....
'I'&Il Montsioa. Hij ontkende ook dat de publie-
ke vergaderingen oppositie nrgaderiugen
~ geweeeG. maar allen waren In dien tijd
'I'erontwaardigd door het denden 'I'&D de Con.
'l'entie. De komlt 'I'an Sir Cbarlea had oorlog
belet. Bij ..... tegen annexatie 'I'oor hat. tegen.
woordiae.
De beer Len zeide dat de heeren Wiener en

Obluon exouUll(e't'T&Agdbadden. omdat .ij op
de Beursverraderin.g waren geweest; hij wae
ook daar ~e...cest en achaamde sioh niet daar·
over. Hi) zou thans 8'l'eO&oohandelen. Men
bad geaasd dat het Briteohe geld 'I'oor de expe-
ditie uitgegenn oornu".. , __ t '!'aD al
die nrgaderingen. maar dat ~eld wae iD de
.. kken der boeren aegaan. Hi] ...as een mend
van Mackenzie. en de heer Maokenzie W&8Toor
anneXAtiemaar niet thans. en hij (spreker) oor·
deelde e'l'e1lzoo.
De heer Barry seide dat Maokenaie de En.

goeleohenallerlei storiea verteld had .mtreDt de
lwarten. Parker Gilmore had ook een boel
leurDi 'l'erteld. Znid A1rika moeat sell de
inboorlingen bettnnn. He' waa thanI te neeg

........ Bet· ... ch
l,~""~" WYeD aai lij a1echt "::~=

wu het e8DI mat cleG ~
WY trotlOh op hem. want hil .....

fort.ail~zoekelr.hij had .ijn .praktijk op-
werk te do·n 1'oor d. Kolonie.

had EDJr81.nd niet door bare
beleedigen. maar lij _rd

het belaDg TaD '!'rede. Bij
aDnentie, maar bij hoopte

zou dat meu annex_ren
zekere- 'I'oorwa&rdan.door de Kolonie

Bij waa lid TIII1dan Bond eu
~1Ijall1l!1e.iob niet er 0'1'81'...... nt cloBood had

iu het land gebracht. eó Boeren.
bet Parlement I"braoM. De heer

e<'!nBond.vergadering te Swellen·
bii,ge'~oo'Dden hatt zijne tevredenheid te

Sleohte weini,.en will.,n 'l'&n
,n.al.olI~e vlag ontelagen worden. n. P_

lenlPI1t••,ecU,ndie door den Bond gekolen w.ren.
goed de Boud bad 'e ....erkt.

Van B.enabnrg zeide dat de diJou.ie
geworden .....1. AUe Bngelaohe leden
.•I re~t,,' hem .poet het ook Toen hel

P..,.t.rnMlt werd. wie waren toen d. nr
tell.n",oolnli~renP De boeren teekenden tOeD
'-;l'!'-"M_'- 'oor iedereen, .1 kenden sii hem niet

Boeren Vereeniging en later de
heer Frolt had ook den Bond 'I'an

dell~yalite.it beachuldigd. maar geheel teD
Hij (apreker) ....108 zoo .loyaal .1.

en de Bond bad altijd dat.elfde ge-
Al. men niet znlk een liohaam bad.
de hoeren niet in bet P.rlemlnt kun·

Het .peet bem zeer d.l.t de heer
z66 iu de Beun geaproken bad an de

Leonard WM een geooren Afrikaner.
meeat meer beaadigd aijo. De heer H.r.

bad een. een .dl'H 'I'an den Graa1f·
.Doqll''''''''''.'''' Bond gekregen on hij had lJeaat.

dat bij geen Bond kende. Hil 'I'er·
ziob ook koloui~ te sijn. MuDen
oppotitie waren e'fen koloniaal al, de

Todbnpe en de ~eerinlr'partij. Hell
geaegd dat bet MinlIterte het IaDd 'I'an

gered bad. Hij ontkende dat. .Men
ge'l'en &an WIen ze toekomt. De

P~"'i,d..t.t 'I'In de TraDl'faal had het laDd 'l'&n
gered. Dit Mini.terie had een bood-
naar Engeland gezouden om troepen te

(De beereDDe Wet en Upington ont-
dIt.] De heer Upington zelf had
dat toen de b009.ohap gewnden Wal

baar proclamatie terulf8etrokken
blieke 'fergad~riDjfen h.dden .llen

te beáohnldilfen. Men bad
willen bebben om de TraIlI'faal tot

te brengen. VlUldaar dat er
101dat.en~nden waren. Eu dit had

aan bet Mlni.terie te danken. Bo'l'en·
bad bet Mini.terie de IOldaten .lechta
halfprij. 'I'enoerd ~r apoorweg. Voor.

WAl annex.tte aangenomen en nu
Mini.terie nieta 'I'an .nnexatie hoorln.
de .Mini.ter. niet onr ....elf konden

GoD't'erneur. Men meeat niet het
land van Kama en anderen aDIIex·

maar eeD "QI!eelte moeit men .nnex·
Dit w.. de eeni~ weg om een Verae.

Znid Afrik. te nrkrijpa. Hoe .poecli.
men annexeerde boe beter. want de

m"fJiellijkbeden zonden .ltijd grooter word.n.
A. de Villien seid. dat bet Hini ..

"RI'"""" beIOhnldird wu 'I'an onltand·
vulttg'bellc1 nn ra_hut op t. wekken.

bad niet .lleen den Bond~·
ook het land. Hij lOU100

het .tennen .1. lij de belan·
'I'all het 'I'olk .tennden. op 'I'enoek van
Kolonie w.ren zij naar Goeen gegaan.

zaak ...... een illboorlinlf8ll kwetitie.
inboorlinjfen k....eettel waren ill hlLllden

Riikeregeering. De oppo.itie had de dra.
in EDgeland ken en daarna 'I'olgde

l.H<eur·8'fI!rllac1leriIDIl..... aar ra_haat opp-
i.. andaar dat hilt pam8et in de
uitgege'fen ....a.. dat getiteld w..

oorlog. oorlog." ..De heer Upington
betooad de recbte m.n te zijn

de rechte plaata. Ale de Pl'Hident 'l'&n
TranlTaal en de Eerate Mini,ter er niet

.... ron. zou er een bDrjferoorlog If'"
n. De Ellgelechen hadden de 'I'!afr

door de JQOdder geal~t n.
eD dat wall deloyaliteit. Hi] WM
tegen alle .nnentie geweelt, mul'

l.ter dat het ...enilOhelijk...... om
6epbll&~UUlLg4te annexeeren. maar nu zijn cie

veranderd. tenge'l'olge nn
en apeeohea; daarom zon hij

'I'oor annexatie .temmen.
Van der Walt uid~t hij blij

dit debat, want 'I'eel waa nn .un bet
Rekomen. Het verwonderde hem dat de
Van ReDiburg. VooRitt.r ,an den
getraoht had de oppoaitie te reinigen.

'I'el~lladel~lnlll8n...aren oonaaf vaD de expe.
oppositie acbaamde Zleb en daarom
ill het Hoi.. De he", Herrimlll1
d.t de AfriklUlera Di.t om den

zouden worden door den Procu.
reilr-1:ieJlef111al.en hij hoopte dat da Editeur

hiervan notiu. lOU nemen.
moeat "ragen om

del!inlboc,rling<anllOliitieltgeheel ill ODHb.nden
en eerat dan zou hij fOOr annexatie

1It'l'lJllllleD.
Stigant legde Dit wat ooruak w••

'I'&Ilde Beuraverradering. Voorleden
hadden beide Huizen reaolutie. gep...
dat de Regeering met de Rijlr.arepeting
onderlilUldelen o'l'er de aDIIexatie nn

De Regeering had de reden
genoemd we.rom zij niet naar die resoln.
geh.ndeld had. Men waa ftrolltwaardigd
het ecbenden '!'an de Oonventie, "n '1'&11.
de Benra'l'ergaderil1J{. De heer Wiener
de Oomit4!'I'ergadeftng gew~ en h.d

....,"""...... moeten 'I'J'aIen T&II den heerTT"'_._h_ mocht. De resolu.

Mijbnrrh Terdeditide cie Rooigron-
de aanmerkinpD 'I'an den beer

!"Il vertelde de ~biedeni. nil het
Bethel gIC100d werd. Bathel

dOl>dl:_:boten omdat hij toea bij gewond
nog geprobeerd bad hoeren dood te

lICZ", ... m. Men lOU de Mini.tera gepreun
de Rooijp'Onden ait bun beait-

1''''''&1... 11 hadden. De heer Upington had
voor bet laad dan de beer Leon.

deed meer Toor s.... rlen d&ll 'I'oor

heer Com ...ell 'fertelde d~t bij lid waa
maar nu geloofde hij dat

mr'lCDIUDIII' niet noodi« wa.. Hij w•• bet
iIOhiklrin, door het Kinide·

voorgel&eld, maar zij h&clden het goed ge.

Le Roex zeide dat hi) lid w.. 'I'an
A<rI ..am,r .BoIId maar hi] waa daarbij

De Bond lOU meer 'I'oor Engeland
dan de Beurnprekera. Ala de Bo1ld

lOUmen sulke goede P.rlementl-
niet hebben. Men Con nU niet annex·
WlUltSir Ch.rlea had onderlaDdeliqen

....i.t niet hoe'l'eel, ltammen aange-

Warren ontkende dat het R8heele
...... leW'1l8ltdat de MinÏltera naar

~nua.nalanll moesten pao. Hij begon te
IIChandelij k:art.i1rel door den

SebeJ'1I1llrDokllr.le Editenr 'I'&D lie Bzpr_
maar de Speaker 118Ïde dat be~

noodig was de peraoonlijke ,_,hiedenis
leden te vertellen. Verder.prK hij tegen

Du preez Tertelde de I(eIOhiedenil
_, ......ht...n 'fan lIlonteioa en Jloehet&e,

Enigelllolldhad .e onafhankelijke opperhoof·
verklaard. en de 'I'rij....illigen hadden reoh'

het land wat .ij eerlijk: 'I'entiend hadden.
Kolonie lOU ~ea &DJlIXIWesijn aoolanaJ

sir
lui.warecl.. .
De heer TheroIl. seide cw

lIIootlÏoa in 18&l "1ote.
I(ou nle' anoexeenu, "ant
oiéÓ ook O'f'ememén en 'I'eel uit-
1fG'I'8Il. Hij WM aecretaria.an ~d, en
.hij lM eenige artiiI:aJ.eD '11111hehq;lf!m~n~ 'OO!.
De Bond keilt awn aaUoaalitei£, ou bet ~oelll
bet 'l'8T1DR'I'au1ft Zoid Afrikaanaohe nationa·
liteit. De oorlog tegen din Baad i.:iu de
Benrt begoGilen. Geen daad 'I'm del~
Wil t8l(en dMl Bood·he_Hn. De:Bondl,l.d de
Miniaten Jr8naaad naar Ooaen. ta ~ ea
bUDneachikkiq """kenrd. Hij kon tbanI
Dlet 'I'oor .nnexa&i.It.emmen. i
De beer Rothman aeide dat bil reedI· Toor-

ledeu j'l&l' er "001' .... temd h.ai dat het~·
&erieaioh niet met Beohaaualand moeat In-
laten. en waa er n0lr ~reJl, Men bad nu rijf
dalen hieroTer geaproken eDdat koItte het
land £1.500.
De heer 8oaolen seide dat hij d. papieren

gevraagd had en _r ~ '_'rok8A
bad lOnder aan.toot te R8YeD. RiJ WMblij
dOlttiit debat had plaate ~ De JliRlaWl~
hadden niet be~d ' .....elgerd de pap~reD ter
taM te l.g~n. Zii konden dit niet ~.
.,.rtt aommlR8 'I'an die papi.ren waren.-da In
Bn~eland Il8publioeerd .. De ProoIlrear Oene·
raal bad elf .talrlren 'l'&ndie clooU:_~D "00r-
rei_D. bij hocpte dDi dat lij ter tr.fel:re1.gd
BOtldenworden. Het waa dnidelijk: c1at hat
Kioi.terie .pijt 81' van had. dat het de nota 'l'&n
23 September geaoh......en had. Zij had4en hun
bel' ged ....n hur "er te cijferen. D•. ~OGa
beteekeDde _ Tenoek om h'oeJlllll. of. Ill) ba-
,"keDde nieta. Hij wu toen in LondeD, en
bij wist dat de nota daar 100 opge'f'" w.reL
Hij wae nOl hnlg &oenhet MI u.,.. .loejI.

(Door ........ .A,.,.,.,J
KABELNIEUWS VUJ .ADEN•-~B ft ,epubliuerd 3 Juli.3 "'tit.

LONDEN. 3 JULI.-De inkom.ten "001'
het kwartaal, eindigende met 30 Jnni, be-
dragen £20.125,000, lijnde £]87.500 meer
TeTlf8leken met het Toorgaand8 jaar.

Men is belloten de provincie Dongola
bezet te houden tot aan .A.haahe.h,waar eene
Briteche Afdeeliug .. I worden geposteerd.

De heer GreeD. de conlervatie'l'e candi-
daat. ia met een groote meerderheid ge.kosen
'I'oor Wak.field, in plaat. 'l'&nhet overledeu
lid, den hHr Robert Mackie, een liberaal.

KAAPKOLONIE.
KOKSTAD.

3 JULl.-Umquikela heeft de volgeDde
proclamatie gepubliceerd :-" Nademaal het
ter oilier kennIl il pkomen, dat de Rijlts-
regeeri.ng nn Groot Britenniil door middel
Tan Haren HOGgen Commiuarie te Kaap'
stad een Proclamatie heeft gepubliceerd,
waarbij .ij .ich een Protectoraat aanma-
tigt over onle knIt 1'&11 Pondoiand, en daar
dese Proolamatie uitg.'f'a&I'digd w.. lODder
onl8 voorkennis of toeItemming, en daar
zij waartehijnlijk neemde mggendh.eclen
IOn misleiden ala men 18 oDwraakbaar liet
'Ioorbijgaan,-Ioo ....ete een ieder dat wij,
ITmquikela Groot en Onafhankelijk Opper
hoofd '!'an Pondoland, met a(biee T'&Il onSe
raadalieden hierbij proolam .... n en bekend
maken, dat ....ij het recht "an genoemde Be-
getling om lich zoodaDig ProtectonM o"er
onl8 vOOl1loemdenst aan te matigen, ontken-
nenen,weigerenteerkenneu.en,erderdatwij
bereid sijn in onderhandeling te Ueden met
eenige natie of natiea die .ioh .ten doel stel-
len de ha'l'8118aan 0818 mt te opeaen eu
den handel Y&Il 0111 land te ofti1rikkelea eD
te be,orderen.-;"_Gegeven onder Ollle hand,
aan de Groote Plaats PODdoland, op den
6den dag nn Juni, in het jaar 188á, in
tegea ....oordigheid TaU de ondergeteeken-
den."

De Pondos be8chuldigen de Bacu het
jongate geTecht te hebben uitgelokt.' De
heer Stenford heeft de betreklring T'&Il

Hoofdmagietraat overgenomen 'I'an den heer
Chalmel'l, die &&BItaande week ,an hier
'I'ertrekt.

KING WI);LIA}f'S TOWN.
3 JULI.-Een detaohement n.n 20 man en

één officier van de Kaapeehe Rijdende
SCherpachuttera 'f8rtrekt morgen naar
Hopeto ....n om da orde te be ....aren op de
spoor ....egverlenging naar Kimberl.,. •

NATA.L.

PIETERM.ARIZBURG.
2 JULI.-Hier wordt gemeld dat er met

de laatste mail bericbt il gekomen dat Sir
Arthur Ha,elook genoemIII wordt ale de.
op'l'olger nil. Sir Henry Bnlwer als GonTer-
nellr van Natal. Sir Arthur Havelock is op
het oogenblik GoU'f'ernenr 'I'an Trinidad.

MJ:IRIl!i08BOOBT.-In de veerenmarkt te.
Ondtshoorn is een talrijk bijgewoonde
vergadering gehouden om te overwegen
....elke lteppen er genomen moeten worden
tot het ....eder openen Tan Meiriugspoorl.
De hr. Karel Snijman ~e ala Toonitter.
de heer E. Ford ale SecretariB. De Co.,.,.,.,
geeft de 'I'olgende bijzonderheden :-Nadat·
de Voorsitter het doel 'dier "ergadering
uiteengeset had, stond de heer Herman T'&Il'

der Splly op en l8ide. dat de "ersperring
der Meiringlpoort dit district tot groote
achRde "eretrekte, dat lij gedllr'8llde de
laatste 25 jaren de Toornaamate nitgang-
pluts.tot het YerYOer n.n de·producten 'l'&n
dit district ge ....eest wu, eD dat het achijD'
dat het Gouver'll8ment 'l'&n plan ia de poon
aan haar lot oTer te laten, en daaz"m lOU
hij de yolpude resolntie "ooratelle.n :-
.. Deze 'I'ergadering is '!'an opinie dat hot
gebiedend noodsakelijk: is. dat de Meiring.-
poort onmiddellijk htn'llteld en de 'Ioor-
noemde Poort met den grooten ....eg naar
het binnenland verbonden worde. daar lij
altijd het aenig beschikbare middel "an
gemlleDBChap en handelsverkeer naar de
plaats geweest is. 1i00 voor ODdtahOOl1l a1~
'I'oor de omringende diltricten. Dat, aederi
.ij door de laatste overatroomingeD T(,U"oo
woest is. de gemeenachap en handel ,,01-
_mkt opgehonden lijn, tenge1'Olge WaarTan
de boeren r;ware .. rliezen lijden en de
bandel over het algemeen ten 'f8I'd8l'Te.
gaat, en dat het Gonvernement 'Iersocht
....orde onmiddellijk ltappen te. nemen om de
voornoemde Poort te laten repareeren."-
Dit ....erd door den heer J. Muller geeeoon_
deerd en met algemeene ItemmeD aange-
nomen.-Werd 'I'ootgesteld door den beer
J. F. M.nner. n.n Armoed, en gesecondeerd
door den heer Gert Th. du Pl",,,an
Kamnatie. dat den Premier een afBchrift
dezer resolutie per telegram, al. ook aan de
t ....ee Tertegenwoordigerw de heeren Keijter
en Leonard. toegezonden worde.-Aange-
nomen.-Op dienulfden dag werd met het-
selfde doel te 8choemanedorp eene ,er-
gadering gehonden. '..,

Da. C. F. JURITZ" Co., ~8"" de kali
tpMJliteil Ho~ en Ha.lleacM Wltldieij-,
.....nt het is tegen hnn geweten de _aoben
af ~ lIChepeDmet eleehte waar.-ADf. 5.
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