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TEll PL.UTSE

"LA MOTTE" nabij FRANSCHHOEK!

DE ondergeteekende besloten
hebbe-nde eene verandering te

maken, zal publiek doe, I verkoopen

Op Woensdag, 10 Dezer,
ZIJl! alombekende en Vruchtbare

I' a<l r s .. La Motte," gelegen aan den
II", .td - weg naar Franschhoek
,:",,'t cuca 100 morgen, bevattende
.:: <utfisant woonhuis, \\rijnkelder,
'·~.:l'U en Bedienden Vertrekken,
, ,,!,Iand met circa 70,000 Wijn-
.:.:;L:·d~tokken, pene groote hoeveel-

\. rllchtboomt'n in soorten,
:·,1.... Limoen- Abri koos- en Peer-
::"'11. heeft uitgestrekte Tuin-
'.,i, Il en Vee weiden. De plaats
.: 'I' voorzien van loopend water

. .: h'·t·le .Jaar door, en is bijzonder
; l'~ t voor oen Melkerij.

Losse Goederen.
.\ \T"'ERK:- 8 Stukvaton,

,- L'l'g-('r~),.~ Kuipen, Leggers,
, :1. lIalfanwn. Trap. en Onder.

\rIJlJpOmp, Emmers, Manden,
t\ i'.' 'I; (,IlZ.

;:IIJ-:HIJERI.JGEHEEDSCHAP:
',\ ·..:'·II~, I Kap. ell 1 Opt>nksT, :l

.\d.ltPrtlligl·n, \. uortuigtllJ,
"'I', :-)tr0)1l'el;, enz., 111(1 :\[lld

L\f-:~[)E IL\\'E: ~ jlëHl.rKar-
";' lJ •. :- ~ jaar, 1 Faard, ::? Ezels,
: '~ (I'''l'll, ~I' 1\,1('lell l'll Vaar-
," \', Itl.' \"<l1'k'·II.", l'IIZ.

\ (I( lilTS :-.",0 Ll',!!~l'r" Wijn, -4,
-.:' !', B1'<lIllk\\"ljll, :jl I Mud Akers

Il "hlll.'llhdf'll, e-u wat verder
. 1,1: <t'! '(Jdt'Il wordeu.

S"\.('ILUERS

Faure, Neethling &: Co., Afsiagers.

Departement, ,an Publieie Werieq.
AAN BOUWMEESTERS.

VERLOREN TRANSPORT.

'}~~~,:~~·~t:
<1".

IIIKLEE DERM AKERIJID EPARTEr.t ENT,
I

f feb.rijf om p&tronen.!tI
, Zelfmet mgs v 0 r.mell

naar lie It'lODomic (Ill t·
littillg Gii , Broek en ,ll~
Pa868Il 1~ 6, 18/6. SI'·

; P. Uen Uie plUlflen !5 .
65,· -;-~. Blauw Serge
Pillen tl[)l-

POit. Vrij lA aLle ge-
vall6l1.

Koek V&1l Plein en Spill8trateu, Kaapstad.

1896.
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!i!.!l:. LET WEL I
ver:ooemg UITGESTELDE VERKOOPING,

P De uitgebreide Publieke Verkooping\'..1.:00;

VASTE EN lOSSE GOEDEREN,

KENNISGEVING geschiedt mits
dezen dat wij van plan zijn '

om aanzoek te doen om eene ver- WnEREAS Mr James Samuel
zekerde kopie van een Tl'ansport ?hilip Loynes, whose estate
gepasseerd op den 19den dag van has bee~ placed under compulsory
Juni 1879, door GERT JOII.\..:'~F.S sequesttation, vacates his seat as a
COETZU, ten gunste van HERE.\lIAS ruembej] of the Divisional Council
COR~I!:L1SCOEnEE en DIRK JAC'oDes Namaqualand for Ward No. IV.
COETZEEwaardoor Spring~k.
I Zeker een (halve) stuk of deel I hereby invite the VO~l"8 en.

van en in de eeuwigdurende erf- titled td vote for members of Divi-
cijns plaat!IJ 'genaamd u Well,om" sional Council in the said district
gelegen in het distrikt van Clan-] of this: division to nominate, in
william, veldkornetschap van Kam. writingJ candidates for the repre.
iesberg, bestaande uit 4,i2;~morgeu sentetion of the said District No.

II. Zeker 3/S part ot deel van eu I V. E yery candidate must be no.
in de eeuwigdurende erfcijns plaats minatod by not fewer than five
genaamd Buffelsfontein gelegen als voters, er otherwise his nomination
bovengenoemd, bevattende 16,589 will be! null and void. No voter
morgen, werden getransporteerd en can sigh more nominations than
alle personen die eenige objecties one, ani pain of having his name
hebben tot de uitvaardiging van struck out cf all the nominations
zulke kopie worden hierdoor ver- in' which it appears, and conaiderd
zocht om dezelve geschreven te as if never pla-ced there. ~-\.11no-
plaatsen bij den Bewaarder vn II rninations must be received by the
'l'ransporten in de Kaapstad binnen Undersigned not later than the'
veertien dagen na de publicatie van eighth day of July 1&."l6 and any
deze kennisgeving. nomina~on received later than that

Gedateerd te Kaapstad dezen day will be taken no notice of.
tweeden dag van Juni, 189ti. Every ~oter signing such nomina.

FAIRBRIDGE, ARDiRJE a LAWTOI, ti on must state his place of resi-
Eisehers Proeureuren. den ce. i

. Dawd this 2'Jth day of May, lR96.
(Signed) H. Ht.;t;J! CIIWlt:,

Actg. Civil Commiss ione r for the
Di"ision of ~l\llUI.cIUH.I&lld.

Ailieelitg;r~d;a~ -de Afdeeli~g
van Namakwaland.

~~EA~~~\~~~~hi'lli;'~~;;'~>~;~:1Porcelein, Glas!_Aardewerk,
hoedel geplaat:<t is onder gedwongen ONS WEDGWOOD PAKKET NO 2
Fequestl'~tie zijn plaats al~ lid van VOOR BEVA I

dell Afdeellllgsraad vernietigd 18 30 Een Theeservies. Eetservies. 6 Koffiekoppen
voor wijk no. tv. Springbok, S. en Schoteltjes. Theepot en een Stel Bekers, in

f ik I' I" 11 het geheel 84 Stukken.Zoo gee I lier JIJ aan a c stern- ~ __ ~ __ .. _~ ... ..__.._
mers g~rechtigd om voor leden vali STUUR DADELIJK OM EEN.

den aft~eclingsraad te stemmen in Ook Tolletsetten. 611. TheefterVleZen6 11.Eet96rvl6zen 12 6, Kommen 2d. Theepotten
het gez~de d!8~rjkt van deze nfdet'-I 6Id., Groenteschotels 2 _. Borden I '6 doz ij n . Koffiekannen.
ling, uituoodiging om kandidaten I WINKELIERS! Zend om Speciale Prijzen In 't Groot.

l te nomineoren voor de vertegen- LET OP HET ADRES

------ ------------ ---- 'woordig1ing van g~zegd distrikt SE" THEATER GEBOUWEN, KAAPSTAD
LETTERZE'rfERS. ~~~~~~arJEI~v~r~:~d~:I~ ~7~etm~~: "WEDGWOOD _~~U~__, OARLINGSTRUr, •

der dam vijf stemgerechtigden, ---- ---" -- ..

anders ~al zijn nominatie nul en PUB LIE K EVE RGAD ERIN G,
van geene waarde zijn. Niemand
kan moor dan een nominatie onder-
teekenen, op verbeurte dat zijn
naam, op alle nominaties waarop
die verschijnt, zal doorgehaald en
beschouwd worden als nooit er op
te zijn. geplaatst geweest. Alle
uominatiee moeten bij den onder.
getee kt>lilde zijn ingekomen niet
later dan 8 J uli, 1891), en op
later ingekomen nominaties zal
geen acht worden geslagen. Iede~e
kiesgerechtigde, die zulk .~n norm-
natie teekent, moet er zlJn woon-
rflaats bij opgeven. .

Gedaan dezen 29sten dag van Mei
1896.

N O'f1CE is hereby given in;
terms of Sec. 152 of Act 4(.~ V AN de plaats Van deu onder

of 1889 that it is the intention o~ geteekeude, 13 beesten, ..~
the Divisional Council of Van] trekossen 2 zwarte en 2 roode, ~I

Rhyn's dorp to apply to Risj jonge beesten, g~basterde Afrika.
Excellency ' the Governor to pro-: ners, allen gl'merkt rechter oor
claim the undermentioned deviationi winkelhaak van achter eli halfmaan
of the Branch Road between Van~ van VOOI' (hetzelfde 001'). Alle
Rhy n's durp and Namaqualand.t billijke kosten zullen dool' den
viz.. ; ondergeteekende betaald worden,

To declare the old Road as~ illdien eenige illformatie omtrent
closed from the beacon marked 1.] bovengenoemde beesten kali ~e.
of the Vau Rhyn's dorp village; geven worden.
Commonage, North o~ ~he Vau) HEXDRIK N. ROrX.
Rbyns dorp Church building along;
till) North. .Western Commonage; 1'. O. Baartmausfuutein, .
line to the most Northeruly Klein ZWH.I·tu,,,·g.

\' ia Lain~8bllrg.of the said Commonage and 28 .Mei,18}I6.
H. whence the deviation will
into the existing roar to Namaq
land on the farm Trae Trae.

All persons claiming to have
jections against such deviation
hereby requested to file same,
writing, with the' Secretary, at
Office, at Van Rhyn's dorp withi
three months from this date.

V.lN
TENDERS worden gevra.a~d voor

het bouwen van een woonhuis
voor den 1l.esident Magist raat VRP
Beaufort West. "

Bestek en teekening kunnen g~
zien pll verdere informatie verkre;-
gen worden aan bet kantoor vat
ondergeteekende," en aan het Resl}
dent Magistraats-Kantoor te B~aU:.
fort West. . [

Tenders, met het opschrift "Ten~
der voor' een woning voor de*
Resident Magistraat, Beaufort
West," sullen door den Controleur.
en Auditeur· Generaal, Kaapstad)
ontvangen 'worden tot op Maandag
8 Juni, 1896, om 12 uur. ~

'I'enderaans moeten twee bevre]
digende borgen leveren voor de Ilitf
voering van het kontrakt sn di~
borgen moeten het kontrakt teekei
nsn.

De tlaagste of ~eenige tender za]
niet noodwendig aangenomen wor]
den. '~

:H S. (lREAVES,
Voor Jen Hoofdiuspektcur 1

~I,.rlcmcnt "an I'ubl!ckc W"rken,
K""p'tad. so ~1,~1.I~\I,;

TER PL.u:ru

Verloren of. Gestolen.

ONMIDDELLIJK gevraagd goede
Hollandsche Letterzetters. Vast

-----UALVACANCI::onrJIetBurgemeesters, Bal
•

, ~
j

Levende Have, Vaatwerk,
.Huisraad, enz.

"WEL VAN PAS,"
WAGENIAKERSVALLEI,
In den Boedel van wijlen den heer
D. P. J. Rl:TIEF, is wegens het on.

gunstig weder uitgesteld tot

OP DINSDAG, 9 JUNI,
Wanneer deze)ye IItellig zal plaats
vinden, gunstig of ongunstig weder.

De Yerkooplng ten tO ure precies.
Wed. D. P. J. RETIEF,

Exec. Tetltamentair.

J. S. MARAIS & Co., Afsla.gers.

Vervoer van benoodigdhe-

den naar Vuurtorens.

DEYIA TIOM OF ROAD. ;TEXDERS zullen ontvangen
worden door den Controleur

en auditeur generaal, Kaapstad, tot
op Woensdag, 17 Juni, 189G, om 12
uur, voor het vervoer van alle en
andere benoodigdheden van Kaap.
stall naar de ondergemelde vuur •
tOl'('I1~, gedul'ende het Jaar,
eindigende Ju Juni, 189ï,

~J. Cape Point vuurtoren
Kaap L'Agnlhas "
Point Dung-el' "
Simonsstad

"
Tenderaura moeten den

tegen per lOO Ibt-i., opgeven:
}!inimum vracht ~,I)OO Ibs .

De laagste of een ige tenders
zullen niet noodzakelijk aangenomen
worden:

prIJs

~:~
PUBliEKE
I

Vormen voor tender en verdere
! bijzonderheden kunnen op aan-
vrage verkregen worden bij den
magazijnmeester, Caledonplein,

VENDUTIE. Kaapstad. Jos. NEWEr,

Hoofdinspekteur,
Publieke werken.f-: u:ldngl'teckt.:ncll', behoorlijk

) ""'IJl<lcbtigd door den Execu-
"l,1 u: ,j, Jl Boedel van wijlen HE~.

. -, Iti.l·'!:'\R.\!.llt:, lal publiek op

.:,':, "P dt' plaab

NEW MINSTER,
I' h~t District TULBAGH.

1\

i .,

P. A. VA~ ZYL, . ~~ __ '" _
(

D· ,. I 0 uos SecretarY·i Departement ian Publieke Werken.IVl810na ounoi ce. ;
Van Rbyn's dorp, --

19 Mei, 1896. AAN BOUWMEESTERS.

Steijnsbnrgsche Publieke School. TENDERS worden gevraagd voor
--- het oprichten van een nieuwen

I:fOaF D ONDERWIJZE Tronk te Murraysburg. i
::-l Benoodigd. Werkzaamh Bestek en teekening kunnen ge.

den te aanvaarden op 15 Juli, . zien en verdere informatie verkre-
mogelijk. Moet door en door gen worden aan het kantoor van
kwaam zijn Hollandsch en Engel ondergeteekende, aan het Resident
te onderwijzen. Salaris £200 Magistraats Kantoor te Murrays-
£.')0 huishuur. ApplicatieR, . burg, en aan het .kantoor van ,den
getuigschriften, ingezonden te wor.; Distrikt Inspekteur "an Publieke
op of voor 18 Juni a.s, ... Werken te Port Elizabeth.

Eenr. A LOMAX ; Tenders gomerkt "Tenders voor den
Hon. Secr~tari8. Murraysburgschen Nieuwen 'I'ronk"

'zullen door den Kontroleur en
Auditeur-Genaraal ontvangen wor-

------ -----~-- - den tot op Donderdag, 2[) Juni,
AAN GEKOM EN. 18~l6 om tWMlf uur.

Tenderaars moeten twee vol-
doende borgen leveren voor de t1i~.
voering van het kontrakt en dIe
borgen moeten den tender teekenen.

De laagste of eenige tender zal
niet noodzakelijk aangenomen wor·
den.

1-----+-------------------
SCHUTBERICHTEN,

. ~:
;A ANG HOUDEN iD. het achut te Tou-n t4tl olk OV(Il' den veroorloofdeu

._.I 'deelingsraad f'tllV1..t.nlto tijd en te .w#.eli verkocht op den ao.tend' lUI U41J"tlW&e jui, 1 . . lJ!dien niet bevoren8 gelost !-n·E ondergeteekende is genoo • ( -Ben I !l'itpens merrie donkie, liD~

zaakt vplgens wet te handelen . di 1 .oor a lP,~t.eroor meet je van achter
met het Vee, dat 0p'lijn handeel, in Yerkiezing vlln een Au .tear, ! .~8~0Ild.
de plaats Bosjcsmans Drift gevon· --/ ,. ~ ;=~ruin veulen onge-
den zal worden, van af den lOde; KENNISGEVING geschiedt i -::,~.'.urne donkie met een zwart

I
·J lJni, 1896,· behal ve de aangren., hiermede dat een publieke r"~ naei' delchoft 'ODgêmerkt4 jaren
. zt'nde buren. ve~g van perso~en, gereoh- I oud, J .,. I

tigd ~ te stemm~n voor l'8adsleden t. Een III art witpeulJ rulU donkIe 11IIkerool" :
D. G. STEYN. .....l.ouden zal worden in de hofzaal i atom})' -echtel'oor 8DCC!je Tau ach te!". PU I

d &..... " baar ~ Jaren oud, . .Voorhuis, di.$t. Swellen am. .. Ilhier .~. Zaterdag, 13 Juru a.8., om $. Een z",art witpenll meme donl[)e onge.
21 Mei,'~896. 10 uur 8 voonniddagsj ten einde . merkt ij jll&J' ond,

ti I . een Auditeur te kiezen voor de re- ~,met ee~ zwart witbek veul ruin onge-
B E JOO 0 IG'0 keningen van den afdeeling8raad •. merkt ~ maan~tenoud, . on-merlct.). . ',~1;1··· . . . overeenkomstig Art. 110, Wet 40 7· ,E:n~~tr w1 pens rulD ....._ -

.! van 1889, in pl~ts ~an den h~er~. 8.. ~D II: ~ witpell8, ruin douki.lin.kel'oor

ORDER i.!.! JZER ~et ~rtifi·. B. BORen t:UDS, die wet langer JD dIt ; 8tcllnp Jaren oud, . . d ki
kll.at ;!\foor PnLheke ~ d,·kt ht·· 9 Een b uw vaal wIt-pens rulD on e,

Istn . woonac 19 18. . . linke r stomp rechteroor sneetje van
Mistkraal, H~m8nsdoJ'p.. lp. N. S. LOUW, achter. n baar 2 jaren ood.

£100 en huis. Doe aanzoek . Secretaris, (qet,) J. N. VAN DER MERWE.
Juni 30. I Bch'lUmeel&Wr.

Afdeetm8"8raadskantoor, Afdleeli:Illi' ~bkol\tocll'!
Calvinla, 28 Hei,.18f16.

Kan toor voor publieke werken,
Kaapstad, 21 :Mei, 189t1.

---~- ._----------
Tenders foor lJYerantie aan bet

Gounrnement.
Op\Voensdag,10 Juni189B, TENDERS zullen ontvangen

worden aan het Kantoor van
II:TI 10 uur v.m .• Het volgende: den Coutroleur en Auditeur

Levende Have: Generaal, Kaapstad, tot op den
middag van Vrijda~ 12 Juni, 1896,

._. k- ()~ql'Tl en Aanteelvee, voor de Leverantie te Kaapstad,
Id!" i!,)l'd~"t ..-elde Karmuilen. Oost Londen, Port Elizabeth, en

\1,; ril'::; k tik IKimberley, van ze ere ar I een,
,I Ill" Hf'll~"t (~ par), benoodigd voor den dienst van de
.....'. '1 !{IJfJaart; \:, jaar), Gonvernements Departementen voor
il, 'liK, \hellg,;t bet tijdperk, beginnen?e 1 Juli 1896,

" \.lntl·(·I~dlapell en eindigende 30 JIlDI, 1897. .
\ 1'1", Tl,. Om verdere bijzonderheden zie

Boerderijgereedschap : I de advertentie gedateerd 18 Mei,
- :\"~\I'liI("'lh III goede orde 118\'.HjgPl'lIh1iceerd~ndeGonL'entement
.. 11;"'11 Karren "" I Gazctt« vun 22 :MOl.

" ·'1" j'I''''I Ploq:t'l1. C. \V. '1'. DUMINY.
~':"" ·1- \ oor Ploeg - \'oor rten HoofdlO.peklCur .an Publieke Werken
; l·c. :Ird Et;' Drp&1"tcment van Publieke Werl"_,
H. ,1:I;';Ialld" Eg KtlAp6llt1l. I~ MOl. 18116.

"': Ijl/I'ldllllt' (Daisy) ID goede orde _. __ - .-
::li, .\, ilkrtlllgen, 1Zaaltjes BENOODIGD.
I:" "jllkkl'II l'umpleet, I .. d
"',01"'1, 1'lkkL'II, t'nz.,enz, [~E~E Ond8rwlJzeres. -;oor e

KOST EN DRANK VOLOP.' j 3de ~las ~ub!leke ~c~o~l, te
Buffclfontew, dlstnkt Ladismith.

C. .-\DAJIS. Afi'<hlg'el'. ~alaris £100 per jaar met kans op;
... --- -- ----- verbooging. terwijl ..kost en in,won'

DASSEN E 0 VUURTOREN ing in een fatsoenhJk hUlsgeZI?I LAN . verkrijgon zijn voor £30 per Jas .
Eene dame, die beide talen k~nt ~al

~,~;,: \"UER ran BE~OO.DIGDHEl)EN. de voorkeur hebbelI. Appltkatll'n
vergezeld van getuigschrifte.n VRn
bekwaamheid pn goed zedehJk ge·

Ti .\ II r: H~, gead rl';l~eerd aan den drag moeten ingez.omhm worden
I "lit rolt'III' !'II A llliIu'ur·Gl' voor 2:) J lIni e.k. biJ den o 1111erge·

teekende." '.' , !-\ll:lJ'''tad, ZlllkJl olltvangPll
'" ':""1" ;]Ieu anJhtenafll' tot op

'Ic(, I; .JlIlll, 1,,,\%, om Ladismith, 28 MeI 1896.
,II". \"<ill1)~'r::;OlJf'll,bereid om

': 't", 'III,chIP nam' Dasseneiland
. ,. ,''''1'''11, l'l'n" per maand, olie en

;: ih'llovdl)Sdheden voor den
L.." I ,lil .j"11 \'lllIr1oren op Dassen· U IT den dienst van de..,onderge:
, r·· i "Il ti"II wachters. teekenden op den 2/ste.n Mel,
; I. I ,.:,r,. ,>I l'(·nigL' lt'nder zal niet l'en jOlï~'e bastard Hottentot Jong(IJl

: l\, 1,01 Ib danl!{'llomen wordl'n. I g'tlnaall.J Jaffey, ZOOWflt 3~ voet
"1, I. \'IJZulldel'heden kUJllll'Jl loog met l'e.Il z,varte hroek a~.n.

, ,LJI' 1'llIl", k aall rilt ""11- \ lk in(()l'matH' 01!1tn:'nt de ,·erbbJf.
1',1\""'11 'lUI' "'11 I iaat", \":III ri, It'll Jou~n ~ met

t"" • I dank ontvwgtln worden door
J(I:-; ;\EWEY, P. en J. BREDELL.

. 1 - ·!I·u·l",kteul ',lU publieke werken, , H Id h.o....,
I eer""" e' ,

LJ, >',' ":"' "1;1 l'I!.n Pol·heke \V In'keu i . ~Dlfln"')"I'". :. "&a lilK.aapttlld, ~1 :Mea, 1&16. • v

)K0oldrift,
Malmesbury,

2 Juni, 1896.

Steijnsburg,: 30 Mei, 1896.

L" EK bl~uw muisvaal ..
~ Ezel.2 jaar oud, met witte
bek. De eigt'naar kan dezelve
terugbekomen mits betalende de
onkosten dezer advertentie.

D. G. RUGa,
Hermon Station.

Ds. J. W. LOUW

KEl'NISG EVIN G.

GEDROST .

• f<'8rk. Doe aanzoek aan het Kan-
'. toor van dit Blad.

H. t;. GREAVE::i,
voor den Hoofdinspekteur.

Departement van Publieke'. werken,
Kaapstad, :3 Juni, 1896.

BN

TRILBY COSTUMES.
----------

DAMES, die keurige, juist-passende Costumes \'001' hal:' Dochtertjee
noodig hebben, wordeu verzocht ons een Proefbe~te!ltng te geven.

Wij maken ~k~p op. wij verrichten at.' best-e Soort ~ erk, en geen
ander Huis m Stad kan ons overtreffen met volmaakt passende Kleeren.

Wij stallen uit een Keurige Versc,heidenheid van de. mellw~t.c
soorteu Zijde, Satijn, Fluweel, Velveteen, Fantezie Crepons, Sluiers, Gaas
en Loovers, enz. .

Om teleurstelling WO voorkomen behoort men zonder verzuun alle
bestellingen in te zenden.

MORRISON & CO
-~ ~--- ----- . --_ ... _ ..... -

WAAROM VERDER GAAN?

OP EERSTE VERBAND van VASTGOED @, 5',.0 Doe
aanzoek bij

De Villiers, Immelman & Co.,
Vendu-Afslagers en Agenten.

Malmesbury, 6 Juni, ltl%.

VOOR

30s.

BOCB& DDD£.
Invoerders yan Al1prlei I,Izer,verk,

Behoort men altijd eerst te gaan om

KOMBUISKACHELS EN LEDIKANTEN.

AAN DE PAARL.

BRAN DZIEK'TEWET.

DE Ondergeteekeude noodigt zijne Constit~enteu uit ter bijwoning van
een Vergadering te worden gehouden lil de ~T ADSZAA.L,

e. k.,Op Zaterdag, 13 JUni,
's Morgens ten half elf,

[Get.) H. Hnou COWIE,

;Ageerend Civiele Commissarie,
Afdeeling Namakwaland

Ten einde het voorgestelde 'Wetsont werp over
Brandziekte te overwegen .

Alle belangstellenden zullen welkom ZIJU.

de ~ etelig. Kwestie de'

J. S. MAR*-IS.

WEGGELOOPEN

VAN de plaats Eikenboom tus-
schon 2;3 en 24 Mei, een rood

YMI Ruinezel. omtrent ;j jaar oud,
en omtrent 14 handen hoog, maan-
haar en staart kort geknipt.

Heerdn schutmeesters en anderen
bIj wie gemelde Ezel moge aange·
loopen ~ijn of nog komen aanl~?-
pen, worden verzocht er dadeliJk
kennis V;an te geven aan den o.n~~r-
geteekeQde door wien alle billijke
kosten zl.rllen betaald worden.

J. N. LOUW.
Eikenboom,

P. O. Hermon Sta.

100,000 VR[(1111'J~OOJ)IEN,
AI de Beste Enropeesche, Ameriiaansche en Australiscbe Soorten.

NAAM ~ndeerd .en Vrij Tan Onged.iert.e. Ge.leverdfranco Vrij a&1l ..Ue F;po-lr.
weg-StatIOn.. Pl'1JR II. tot 1/9. .. .. . •.... 11' ••

BlnOH'[II.E K[~=-ISr.EVI\\) ~ ... HZ!!, IHI! IN DI O}l~lnl.~r;N \\"~K~.- Alle boome . ~le
hMteld worden, uilen £I"&nooVrij aan uwen Tuin a.fgeleverd worden....

Voor PrijHD, Conditiell eM., Uitgebreide Cata.logua en aa.nWJjzlDgen voor rl~",
Vruchtenkwee.ker doe a&I1~ bij

PICKSTONE,H. E. V.
CONSTANTIA, WIJNBERG.

'l
Catalogus il te bekomen bij dil \"()"J'na~DI.t.· "i""' \\,.t[ [l .•.", ,',

.;::;;==;;,:;::;;:====::::::.::::::~:::::===-_.:::_-=- - ----~--_.--
K A A PS t AD.BURGSTRAAT,

--------~.
Y()I'IR lifT J.,' \If ~ r,r·: '11'/", ,. rn 1:1 1::'1: ~ f: U'" ('\/ ~

TUINSPUIT van de l;rste ....waliteit.
GRASSPRENKELAARS, TUINBANKEN, HANGMAT·

TEN.
PICNICMANDJES, beyattcnde alle ~uoodigdhedl'n voor groote en

kleine _gezt:'l"chaepen. . .
BERGKNAFZAKKEN (zooals op bet vasteland van E~ IJl

gebruik) zu)]pn zP('r nuttil.! hp\flnn"n 'W(lrOen voorbergbe~e1'L
Probeer ons CARBOLINEUM, die Houtbewatede vloeistoL Tinime~

melhout, met deze uitstekende stof behandeld, zal met IUccea alle
oorzaken van verrotting weerstaan.

AAN AANVRAGEN VAN 'T BINNENLAND WORDT
PROMPTE AANDACHT VERLEEND.-------
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DJI;, ~~darget~konde op verzoek.
zIJner menden en begunsti.

gers zal Zaterdag en Woensdag ver-
kooping op de Parade houden.

Beesten, l'njarden, Ezels, Karren,
W&gens, Rijt~igen, liuisraad, Plan.
ten en eenig i~ts aan hem ter ver.
koop gezonde. za) rijn beste attentie ~-L=~~~!~~~p~~~~:-~~crlangt>n. .

Prompte betaling na a.8oop der
yer·koopmg.

.. V ooÏ'SCbottell op verkoopiogen ver.
leend.

Iedere verkooping in
de V ~tr .. t
)~ Dr. 'van Huisraad,
GIaIel'l . .

lJDJ1e,

BJ9>B~J:
,eveneen~[,1'61'1ud;w()()fdeJlVIE
diade l'e~ningen:

MONTAGU'
,-

G. P. VAN ZIJL,
Vend,,- A1kl138r. Algemeen en

Wetsagent.
GEVESTIGD SEDERT 1870.

KANToc)R :-BANKGEBOUWEN.

R. MULLER,
'Grud HotelGeboDen, Strudstrut

K.A.A.PBT .AD.

Cf RELLUM." KAAPSTAD.

TANDEN! TAHDEN! 1 TANDEN I
Londen Tandheelkundig In8t~tuut,

mater, Kamera, Groenteple1D.
KAAPSTAD. '

On<ler Beliieri TUl den heer J. WALul, a,D.S ..
Londen.

LH OP UT A.DIJIII:
III,tBr Kamen 9roentepJ.;n,.

,KAAPSTAD.

, gEN VUSCHRIKLIJD HOm.
EEN VERSaHRIKLUKE lION.
EE.~VEBs<;lIluru.UKE Hom.

l:L
PARADE VBRKOOPINGEN. I

.".lIItUi betObselYllOl1q

i~
"ROUNDER & CO

; " 'J
,1fIBvBSTIGD ss JA RES....,...*-' ~ en Klokmak en.

',,;........ G Darlmgi<lruat,

,90+n e.n Zilveren Hor(Jl(Jill'~ in
. " vOorraad gehouden,

'HET ,G~NASHEN .\ LU::,
; . ...

. ,.

17 :ENNIS wordt .tliéfltlV: :g~~
A dat QP eens ,jH' ~iléi1tét1fádi~l2-
van de . ,
gehouden op .
besloten weld aaJJZOË.k
de toestetpming Q'uuvefj{lewra.'(Jm.
Erf No. 34, (De .,
makerij) .te omheinen en in ten l'Vk
te veranderen. ..' .

Alle objecties tegeu de voorgeJ»-'
men handelingen moeten binnen 14
dagen van datum dazes' ingeI~verd
worden bij ondergeteekende. .

Op last, . :t
L. PBRKlNS~ ..

, Secretaris.

beta!
~lmilll

De MtHJIt'
(;erumdJw:Ge
Werkelij

sa:
De venD

Mnnicipaliteitakantoor.
Montagu, li Juni, l896.

ZUID-AFRIKAANSCHE
ONDERLINGE

LEVDSVERZIKERII&
8:Voet 81146 ~voet vu1:at$lQld8
: SWen...Toran. ' ,

81 Voet KOlen en 80 l'oe~·:1,_lWttl8 J
i StaleD. Toren. ,( .
8iV~ Kole.nen 48" voel
; 'Stalen Toren.' ,.',

12i Voet Wi81 enBtalmlf'
12: Voet Wiel en 30 ,
l. Stalen Tortn. " :,,:, > ••

12 Voet Wiel en 40 .vOet- "~~dJl
: Stalén TOl6Ilf, . , ' . "y 1· . ,

Toegeruste lultOS '901' ~ttt~t~,
12: Voet Molen'en 40' voet Vu~de,
:. Stalen Toren. .' ." , i ,~-.
Geen kosten worden' ~re1cencf vQgr

bet oprichten! van Molens behatn de,
rels1costen val' helD, die zeoput.. / ..

:Nieuwe Prijslijst. iJJe.infOraume ;"~.
'f:~d, post;'frii op -vrap 'bij " '

"",_IUAAlU, 8 Voet 4 J)uim wijd e~,6 VOet 9 '~boog, met Sp.,lu
: • .f.8 Duim bij 14 D,uim. .. a.. · . '

.-.TIIO··••U.
o P Q E RIC H TIN 1 84 5.

geincOtpOretf'd bij A,ete ran Patltmfflt 1881

IodIaatoor: nu.tIl88Tl.UT, IaaPAad.

DJ..,..,,,,,
Il. H. A1mD.NB. 'Voortik,
.lLPUD BBDD.
BENay 8OLQJION .....
hED. J. CllNTLIVUS.
IAUL MI VILLIERS.
eoDon 8JOIIBL.
J, G, 8TBYTLB&.
-Baay BOLUS,
BoA. J. X. HEaJ&IKA.N, ~.L.A.;

- - --nun Gjjj'nm:1iDjG.-~---
a. B. ~C,ANDB1l80N. 'M.D" M.O., ~. IL

a.C.8. EAgelaud. '

Verloren of Gestolen.

IN de laatate twee weken, 1 Koe
in goede conditie. moet IJlDnen

kort. kalveren, lichtgeel van kleur,
witte hoonen liesten en pens, hoog
op wit langs de bouten, eeu wit
~ op het blad paar korte knijp-
horens.

Heeren Schutmeesters en anderen
wien zij moge komen aanloopen

4relliell'en.kennis te geven aan den on-
Idtt~!t~~kel!ld.e door wien alle billijki
"\RIllVl.I zullen betaald worden.

£1 belooning aan den vinder,
M. J. LOI"W.

Steelwat.er, 'P:U1adelphia,
22 Mei. 1896.

OOM4P1iGN;t£, '.,
...._..,.....__, (Naast bet ]I:agist__ ~'

dheidszont;
, ,

Verkoelende Drank.

1l0El(J8:lllgn~.en'vJn Engelsche en .andere Minerale
aan ~den Lever. Geneest HoofdpiJn;,
atu\tr~ijke wijze. Wersterkt de SpiJs

I ' "

Pas op voor Nama3kse18~
BLIKJES VAN EEN KWART POND,' Id;

Zuid Atrikaansche
KONIiiKLIJKE lLULDIENST.

LAATSTE UITBETALlflilFN •• .oe If~AST~EMAIL " MaatschapPij,
PoliMeu ftIl Y_~0IllIr werden betMld

IIl4de yoll!llll4elOlUlDell YeoJ' ~ .. ll1,oou ftIl de
tGfI'pr~nUlljQ Ye~'_ ,

Duur if) 11189. BetAald.
.7 J..u.a .,093 ,
46 JA..A.B _ '1,781
8010 JJ¥aa •• .- l,846

...A 1,m
16 JA.!" l,aa
Jll JA.,a \.-
9 J..u.a 1.160
• JAAa' .N r .. 1,106
• JAAB 1.062 '

WILJJAJI l{'\ Tt!!Jt 'LL. 8eeretaria.

Plal.u.'lgll: Aplt de heer BUGB ...."'''''''''.,,.....'''&0
Yer:lmeJlt·dOQl'.Ue Apotheken en JU:1~lde,rue1l'11. i~jI=~~~OA8'fLI!:, KA!," [)n'c.u

'I! B,U81IlOJ'"
11801011.
BAT,

, ~
bill B.... t......... , IIILas htrw
IlAJlLECB CA8TLR. ~ W.uI>D, omtrent 10
" lUll, doet un St. lrdeaa lIDA80en,ion. ."erb!l&erlen
W .AllWIOK C~TLJil., JU.Pt. w .u.~CE. omtrent 11

.lviii. "
PEnROU CASTLE,Kllpt, CIlJaGBft, omtrent •

JIlii. duet I11IIISt. HeleU. en "'_DIllO'1.
DOUNIL CASTlJl:, Xapt.ll.uart!. omtl'CUI 22 Jill

'\' oor Vft!Ch* ui Pauar Ytlnoege IDA
zich bij de A:gent.en fan de CASTLE
)IAlLBOOT IU.::AT8ClUPPIJ, (Beperkt.

A.LGEJIEEN]I \

BOEDEL en WEESK..A.DR. Eggen ~f LI;lndhouw ..
DoOdig hehben behooren

~,. . ~.!

van, de' Heeren

&'.00., tlBl
UNXON LJ:JN

Kon iln k ItijJk é~Ma.il d,i elu I' t.

.&de Yan Overeenkomot, gedateerd " 1(..", 18116 ;
ingelijfd bij Acse \'liD ~ P",I __ No.'l ftD
1861.

Kapitaal
ReServe Fonds -

Voor be' A.dminiRreeren ft1l ElpadolllJDell er
,.B-1els, au J,; .. eeuteureu, Acbilioia~
Voogden, CwUot'eD, 'rru.t.oe. ea AgtIa.. n.

DIlUIlOTEUREN :
DI Wel·Edele J. n. lWD, v~.

De W tl-Edele Heerea
P. 1', LnrDP..... · I:I, L. M. B.ow., i.,W.V,
J. " WICJIT, 1'. 1'. BVUiiUOOD.
P. Boa, M.D. 1'. I. B. LAHaJwr.

AUDITEUR' U, :
De Wel-EdeleH_

!. p, P. Jl'tlTZ, I lf. A. Buo.
?.ij die TeJ'IaO@tln de KalJler I an te stellto WlIPdea

nieodlJlijk .enoobl haar te tit1lleereo
De .Di".,1.ewen der AlgeJDeen. &edel

en Wenbmer.
De T.~ Jnoolnnt ie za!door den 8ee"'1'l.s ,",men

. ~nomen. """r "je"" )mfllielinlo('eoo" _ ...
tcbappij ~@J'!Illt"'oo,..I~JijL io,

W" A. CURREY, Secretaris.
G.bounn de KAmer,
. A.dderleptl'b.~, Kaaptltai.

UJIOJ STOOllBOOTllUTSCWPIJ
(BlPnKT).

D'E lhilbooteD der Maatacblll'pij ,'"
tzeltktm 'Y&Il Ka.apetad nul' !<lnl,l&ad

via }(ad.ira, 0lIl. den anderen W uenadAg lf!)
.. aur J:.m., ala onder aanleggende ;

VOOR ENGELAND.
1.', J7'-Á'J'HENi.L", Kapt, ('<JI'I',

JIW I-MEXICAN, Kapt. REt.N0L.D8,
.. 16-NORIIlAN, (.TWlD &:re ...). Kapt.JO:i1."
.. :9-T~IAB, &ap~.IIlOIITOli"

, ;, BXl'lv. BOO'l'It.... VOOR E~GIiLA;\I)
GAU;.., (Dubde 8ebroef), opt, 'I'TAQE, ou: ",,,I

t JUIII. yi& ll!Uelilk en lIl",lctra.
8!'U'l'A. ..., )lapt. M.utTlJll, omtreDl 11,· J IIn u

l'ellerl6.
-GUSK, (~bbele Schroef), Kapt, Ml'LOIIJ, 'lO"'

tftnt » JUlJ, ria TcuCl'lIfe.
paXTOJl.u, Kapt. .uut8TJIOG, omtren: ti JUl, ".

·r_iJIe.
Eoo Y&II. de lrlu.tech&ppij'~ mooie Sworn·

IIwtea UJ SOUTHAMl"fUS v6Cla~n voor
.l:{A.b1BUBG. Irort IIA de aa.nkomat Uil

dae Mailstoombooten.

BETOUBKAART JES n~EN GELL' V
gugbaar V()Ql' zes .Maanden, worden nirge-
leikt tegen een vermindering V&Il 10 peJ't~!lt
op'ëleu Dubbelen PII$&gCpl'ijs,

RETOUUKAARTJt.:1' naar HA \ L\ ~
wrp 'de KUb'T worden uitgereikt \'f)-cl d~
teragrei& binnen DI;e Maanden per de L nJiJU

ot the Cutle Mut&chappij Stoembooten
Voor Vracht of PlUiIlagedve m.eDUDl'A:~

-.n de .KaDtoren -ran de tInion 8t.ooJUI)')'!t
M.u&ecbappij, UderJeystl'llolitt.

, '.

ISAACSACO. I,· ,.' ,', . ' '.' ' '; ., ..

'. Bt~B~~~:!~TlLAlf=~=S:"AT
': Rlf'·· I ...
a,OOJl-STRAA'i'., PLmt:;;<~T.

K ,A~A P ,8T AD. '

-~lEIO'~EI
KOLONIALE PATENTE

PILLEN.

I;JlfI::1D ,~llP'-:lVER8MB. ~AN::,DRUI(KERS
-... '~'.~""', <...<" :-~~.:,r~'j,: .... ;, '. .: .

".... ~~'c· .•·,.._r -- .. _. V"'4, ,;_ ;BOURGEOIS - en LONG
.,~:;r!l;tlOOQ ~ gebruikt"-.£~II·~"'.;1,rGm-, ,~!éD



"'prille: ,,,iele da~ de' ItCJllien te
','lJ .j,~·iJ ,h, n,'iee~", iii aereeCL

....lJrH!g LPU eent den iatae1Jl8GlleD
~:.:"lJle "' oopn.""JaOuw ~

. ("'lJ"" ee ue \'ermind~~.iD op.,
,1..". uundvr uad ge...ut .....

P.",,.rl"lJ "I" vermee"lerd, rooook
<'1'''''''1:,,1. Bokke.), en ~
I',' '""'r<:!ll.qll Jerhalve nietin_

., .r ".j IhnkWtlzen doreen en de
':'1.\: ..,IWJ ,,~on.lIt. ot. :~k-;'

._ ,,'. " Y.,,)rult~gYll, "De _taee
· " r: . ",~, .. d I. I.qlla '£-1,090,000 \meer
",", ',' " r:~: p,. ",hep'cn zjin meer dab
· ii:' "".I i"'·'''''''1<·'''' ru 1896, WU 27,000
1'" ,~, 1'\ 1 ... :14 U~ J:lOat· ~ ........,~

".<.l'l .".~ .,w[ ,.",rult. \vlij bebbeu Dil
:.' I,;' ':1"1.t :.11-.<1"". De ui~oef' il

r:n: ,.j. ,.,[ ,,,,n[ ~"u,l. hokbaat en .. ol,
· ~I, ;"t ,,( .I, ,'rl.".]'lckwwet beter ...
'n-v Lt ,LI/I .n,·11 "n ..acht bid. Uii1'OBl'

t't!) t'lt ...d \ \l, tl,i.;~,~.()(J@, eene "'ers.
':nl!' v an .ir ic III ti Il,w..n. De: ioyoor ",...

2.,11_1 ,O':It" \. rt1l.·.·rd~.~l:;g.va.u £j,300IOOO ..
ot- ,11\"\'\ I ~: k,,.,nl \\ l.'; l.t)~,OOQ, hoe~ h.

. I' ilat "':1 '1 • ..,.,1,,; ~"n~ YOOI' eipn
.u ll-u kunne" jlCOd~ •. De

" li I",bh.-Jl ,'r""ger nie. bunue on-
i, "•.1.1 ,j,,·h [.I:.I.t" Jaar...,.,o de wiu-

I ",.:, .....n .tIt I' ~ ...>d btulin_
Jo. .... ,' !r'~ '" _,::11'" 1~ als t'olgl;-
+t- ,"";i •.I, \I;:;.wf I~·.I.'J,; 1:.'I:l8l) UOO
lA •.rK' L Kt' dl) •. , t5:7dO:OOO:
,p.:-t.J.illd.' l::kllrn"lt'!! 18~\)-t.i.. , .£5,l6O,00D.
Wer);"; 'kc ,l" .£7,010,000;

",rp[u, £1,~,00I}.
Do ·"',a,,,,·r ..knn,; ill de inkolWlien is te

.: ,jc ",·rttc plaats aan onu tPOOI'-
,j.,11 cic po;t en telepaaf-liantGrell
t'lIk hllltt.·n~\:)woon goed gewerkt. . &ti

-r; he .. r French VIlJl hanegelak mei·de
'lt'nl :l ~,..urt ::e\ allen van over de wateren.
"rm,.",,!..r:II1: \II de uitgaaf is te danken
~,''u.,J'·'l,,·.l. ,I", tot aan het eind der lIIIaDd
... ' "'k')o! ! li h-bben. De ui~ er voor
.. ,,,.:CL": ~I\I.I~~I per maand. Betpost-

· ,,~, (,'UW .. n de l'poonl't"l"n bebben ook
:1"'\'t':",,,,:flL

II' .: ",; 'Ih" hd surplus ge<IáaIl worden?
r"..c 'f .... • 'Ill.. .t:l"-t.lk!O: oudersteuning der

,'lItIl "Z W. t::!\JO,OOO. Dan _ ver-
·""~ nu ! percent onder de publieke
. ' We'. ell dit al .t lOU.OOO opnemen.

· """pP."".ng>!werken; de regeering pat
~ ',j), f'th'Jlt'fl doen .
,!\ "pnh.NI-1.1)))altkenkuonen OOsproeid

",rok" .o..,l"n C'\l.I})). Dit geld sal later ténIa
(Cmt: " •• 1<, de el~nliike uitgaaf ~t. zál
'" ~;'.,' .\1. alles io werkinf Ï8 lUllen de
...r.·L~",,_·ht'Llflkl~"'ti~n .LSO per jaar aijn. . .
· : ",I:ld"rr,___j Inder bellproeiïng I,m ak·
i'" :';,.,t.·" ~:" '.1 ~ MI. Hier zal eea deel van bet
..,: ,e;"'·:'l ·",,.,,,,c worden". Wtll'ldrosten
i.: Ht ,wr ;J~I:- 1 nkomaten ná, in werking

e
';,,, 1",uCil -~ti.'M.I\) akb:n. Kowten

,_.,.. 1\ II~ het geh.:"! zal terug'lmmen
,.. ' -""1" en 1.'T,)nJ. "Sett.o uitgaaf '£2'l,OOO:
!' ;'. ','...[ ~,·k,-cht worden. Inkoll18ten na
':" ~\..:.,:~~ !' t.":

.,
)

t \ . ,,,'g «ver ongeveer .£500.000.
i " ~'11'·<1· ,i"t'Jl' De runderpest 8-t.aar\

'" : >I' L. Il [. daarom gelooft h,i niet dat
.~l'\.. '.',_ 7~d L:IJI té veel ar "1lD uit te

·',r ...·'· ,I,· p".t niet. betgeen wii allen
> '.1. "" .,",' Il··t ~dJvoor audere doeleinden
l"'~jI<: _"C,(· I: 1).\ .,lIJandi!I!Cbuld, verweerde-
-:C ". "i" "o"n·".beboeften. Van al ense
",-_, .. I.' ,,,ml ""..I goed en dat moet vervoerd
, ·e:' 1',HI" ..laar de verdediging der
,," [.,,[i'.11 '" niet de oenige plaat. die
~~!'I'l.':!";'! ll'''''t '4iJrdt!o. Algoabaai un de mood
-u Ik~,.' ,',Ill'.nder aandacht en de relMring
, " .·,>I r.d!.l!J,klillg met de imperiale re-
i""" ;

\' .. ~., "j J..ir"IH;J;rooting.-
' ... ,....iI:!'''' \lItgaaf ..• £6,:l84,OOO.

I" :-.l.:l::ldt _nk()Ill~tcn .•• .£6,6.50,000.

" I' ,'." ",,,,,md ,urplUII ''lUI .£366,000.
• " Id r;;:CI:k.,k punten i.n verband me~ bei

· '..v. ic )'"" I ,n lla~de 'poorwegen inkolllllten
tn.l;n,J .... rtlen "P ,t;.~.UOO.UOO.Yeo mag zeg-
i'" !j' ·Irt 'e "root ~, daar het mogelijk ill dat
k \ - .t.ut ,le huofdljjn zal overnemen.

cal .. , nt er "'d kunnen gt!heuren v661' den
.!te!. Lt,'cLn :'7 De Vrijstaat zal .ne. in
r;. 'Wd"" nrengcIl. Bij il! niet bang ~r de
'''l'crnln~ Doch;u neemt de Vrijwtaat ban

· dM: ,"li I",t niet een groot .,_bil in
~.':" :.....:n:kt'nltl!i ma..ken.
3 ,,.1 "1'" ....<'( Inbrengt!n om al de verkoop-

',< ..,.r.,f1 jl p<'rl'cnt) af te oemen. en de beeren-
"O;litpn Le vernundenm tot li percent. Dit zal

'errr.ln,lcrtng van £90,000 weun 'I'lUl helM-
,u.j, h<Jv'JUung. De oonferentie van bet

>nol ,. OIet gebouden, en daarom bljjfi do
· tJeLo.tmg nog de&eJfde. Bij ill echter
nm Vel'alld"f,lngen t.e maken, OD hij be-
h, .• ,I;,t. de bel;utiDf op lo.,eosmidde1en
,', rmltldero ia, .

uitgaven voor volgend jaar ,-
t'M "erouw t:60,OUO-bel pbouw zal

.':,1: UI}).WO. De opellÏIli zal a.a. 31
lU.rt 'Nelen en dan zal bet gebonw afbet.aald
"zec "p<>orwegen tullen nog een lOm op-
""-';;'l\'~I(). Hij boopt in de toekomst geen
~.d ~~er up te nemen om on~ epoorweten te
'rl<,<!'tn maar alle onkoeten m de begrooting
'-,!1'"~,n. \Vegoo en brugpn £100000
"lIl<!erp""t £51).1)00, telegruhresen £76,000: '

· . al de om_ntelinpa in
I~ ons erediei het hoopte in de

""'!d. I",halve dat '\'lUl EnaelaDd: .De redenen
''!1 fn de cen.t.e plaata, dai deze Kolonie een

, '1iI1 he' Brit.sc:ne rijk is. Bij beeft gehoord
~,mllligen zicb 'iVlllen Joe maken, doch bij

lor",; dJt t8 ouventandic, ",ooral ala wii onze
Il'''':' .""kult. be8cbouwen. Eeo tweedtl reden
I >1.1 unz" !andxhuJd DIet meer ill dan
:.:;,HJ 'MU, waarvan bet ~ l(eCieelte io
~. :"t:;cu be!egd ill. Hij hoopi 6et buis za]
.'·r".lal' 'Jill Je toestand 'I'aII bet land t.e Vel'-

l;"r"" \ !"d. toeju~). Sir Gordon sprig
Gru '-',u ~'lr "D 15 miuuwo.
u.; Ot'Cr!hy leide dat de rede wont dal te
,,",i,ld 'ut. rle rakken der in..onen is gebaald.
i," nedt ""0 aarplua en toch Ï8 bet land be-
tul<: H'1 h?",pt de das sal spoedig komen dai
':.,en,I",LutlIIg op diamanten en brande .. ijD
lJien h"bben. Voordo eente maal werd 8!111
~ "'''rd ge~ 900r de namr.,nen. Laten
'<,Jr.IllI' Juurder en brood aoedkooper maken.
lJ.; n"er ,JODelI aeide dat het surplWl te danken

I .10:1 ,l.: l>eboef1.e11van onse b~n en niet den
','rJit(!"aIl~ deMr Kojome. De 'ermeerdering
~lt '),)K!uar 1lXllU'de, niet "QtnI~id, werd aan-

~1en zal vinden -dat de vermaerde-
~~ •. ' iell priJ. en dit ia niet een bewjjs dat
I>t '''.'1 ',",ruit is gegaan. De !lcilaapboeren
;rkk. '.duwdiliu geDOe( om de loopende on-
~kl. ". '",tawn. OIOregeeriogeo van dat hij
.~ ,...." III hd huis Ï8 bebben do Kolonie ver·
"",. I ;"CII mijl spoorweg ill geboo1rd in
.. , '" ,Ic III 1O'0r.e-",. Bet ill na niet dil tijd
, , .. "., I.dao;ting. docb waarom niet ver-

< . WllMurn Olet een belallti:ng op brande-
I , !ell k t de manier waarop het aurphu
t ,.al worden is onder d.. omstandit!-
~'" d. hoewel C"ll paar .poorljjnen w
~'''~ konden ; ~in genomen. De vuor-
"' ·."ell van 0118 .apoorwepysteem oaar
'·!Il.IUJcll ....orden afgenomen eu ....ii
,,' I .1,·" "lUelb"u'" vt:rwaarloo;&en.

i\, 4;'- ",Id" de LAatJIt~ (wee ~prelu,'",
I" Il .,1' het ''';''line. ZH willtin een be-
'Il hr"nd~wljn duurder le IDJikon. wel.
- :'.II"l( ",..hc"en werd waa tic prils VIllI

'1 C~l ~...I I"![ief, IIU i~ lil tSO per
. Z ... ,,· ,h'zo leden nog nje~ tevreden '!
~ "". I "" hennbrucker wen8Cbte bet land

Ill, t de g''''']., wo;tanden. Bij verbeugt
l •r 0'''' "urpl\l1l il! om te wakeD tegen dtl
.".... Ik." 1" .t ,> ue groot~tIt bezoeking

land n~ ooi~ bedr~ heeft, en bil
do rCiOOfUll ..za1 a1loa aGeD om de peil'

10 tllj\Ww. ~ b.Mft ua <Mt /;MtrJ .....

VE&LATE.N LAlIDEIUJf.:-i.

~ Heer W -ce st,eJde voor he~ aekozen
00101t6 op 'ferIaten landerijen .. orde last gege-
.., ~ ~ o\'~rwegen eo '" rapponeeren op d"
peilile, lDiediend op deo 19den Hei, van deu
heer D. F. Haaaelmann en andereo, inwonen
'I'aII Kenbardt, om de ienlgpve "aD WIle plaat.
aeuaamd" Lomoenkop," op vU'bew1iti van een
ileal der koopeom.
. De heer schreiner zeide dM men moet toe-

~en dat de petitie niet vraagt wat bet oomité
Dlet doen kan. De beer Hay denkt dai de
mach, van het www goed emechreven wordt.
De beer W. legde de ...... '!it., doch de heer
Theron toonde aan dat bei gevraagde niet ge-
daan kan worden. Verworpen.

BR.A:'iDZIEKTEWET.

De beer Des Vage. vroeg eeue opgaaf &an-
~mende bet getal l!CJ:lapeo gestorven .. egetl!I
dippee waarvoor de ellr"lla&r8 vefllOOding ge-
elJ!Cbt hebben, ea of eenige lOmmen voor soo-
danige vergoeding betaald ziju eu, zoo ja, boe-
VllOl. Aangenomen.

PII(}Y~II W.lll.ACE.

De beer Ryan vroeg kopijen van eenige over-
eeokolWlt aangegaan ~ullMlhen de '!'.Jeerillg en
profellllOr W.u-, die oalangs de Kolonie 00-
zoobt ab een deskundiae in landbouw. Twaalf
maanden zjjo reeds verloopen en oog geen rap-
port. la bet oiet dat de beer Wa1Jace slooht ..
door bet land gereiad beeft, no&aa genomen
~ en DU een boek rat IlCbrjjven voor ziJn
etgen voordeel? le dit wat men ooemt de
dienaten inroepen van een landbouw Clt~ ':

Dr. Berry oodel'8teunde de iIIlfOlutie. Alle
veranderingen in 0lU2 landbouWJCholen wwen
uitgut.eld wegena bet bezoek YIUl profll88Or
Wallace_

De beer Abn.bamlOo wildo ook informatie
bebben.
Sir J_ Siveqbt aaide' dat bet bem IIPUt

dat de boer Faure in bet ander buie ill. Het
Ï8 oogetwjjf.eld dat de landbouwec:bolen meer
koiaten dan bet. .,oordeel dat aij afwerpen .
rapport van deJi heer Wallace is op wea en zal
op·~el ~ worden.
be heer Ryan : du de .Kolonie zal voor al

haar geld een PUI' boeken van profll88Or Wal-
lace ten l[elChenke luiiro.

Sir J~ Sinwnpt : Dit kau ik nict zeg-
len. AaqenomeD.

IJIIAND:&I£X.T£ \n;T.

Dc heer Der. Vacet' vl'Oel 00 ne oPlrdaf aan-
toouende 100 nauwkeurig mogelijk he\ aantal
SCbaPeD, bok.klll) en ander 9..e ge>lt.orveo ge·
d11ftnde de lukte twaalf lIII&IlDdeuill de droo(re
diairi.lnen VicWria Wes.!t f'ruerbul'l, Prieska,
(JarOar'I'On, Keulu&rdl, willilIton, Sutherland,
Cal'l'inia, Prill~ Albert, Beaufort West en Wil-
101nDOnI r.peetievelijk. ,
sir Gordon sprig Hide dat het onmogelijk

al sUil d~ oppaf t.e Keven. Het vool'8tel
werd terupetrokken.

TKOCU ES LOCOlioTIE\'£!<o.

De beer Ryan noeg met bet <MIg op de
chroniIche lIChaanobbeid 'I'aII web eu locomo-
tieven ol:! de spoorweptelsell der Kolooie, eu
bet ge..olgelUk koetbaar an oDf8riefelijk ell·
pl~ 'I'aII bet.,erkeer en de hindernis eu
iichIde un den handel door bet gebeele land,
.. orde eene oppaf op de wel getead van altI!
'-tellinsen, are IlU uit en oiot aao voldaan
lIjjn, door bet apoorwesdepartcmeut gedaan
"001' locomotieven 8D tr'III:b j de datum wan-
noor &OOdauice beoItdlingen gedaan werden, en
eeue oppaf in hes alaemeen aangaande "eike
-.ooniening ,emaakt wordt om bet tegenwoor-
dice druk spoorwegverkeer te verlichten en eene
berbalm, er van in de 1.Oe1wuult le verhindereo .
Bij .. eet de oommilMria doei wat bij bn,
duch de tOeIItand -duurt reed8 .,ljle jaren voort,
Hij wil den minister de gelegenheid geven uit-
leg te pTeD.

De heer Weeber gaat nie, den comruisllaria
belehuldi8en dai goed te Tou1fariTier werd af-
.aebaab dái lIUl' 1:JeaIlfort moellt !romen. Hij
wij.t alechtl er op dat vele apeculatelll1l de voor-
keur kriifen. lodieo men oen week te voren
truc:D besMlt en ze dan niet op deo tijd daar
zijo, op -.lena onkoaWB moet men dan wacbten ?
Hij donkt de "'leering moet hewen.

tI.ir James Sive.rigbt acide dat bet "en-oer
bet land beefi overvallen. Zij hellben KUeI!

~edaan wat zij kunnen om de ~t:n te regelen.
Zij bebben 98 nieuwe loc'Omotieven goorderd
waarvan GO nog muet.en aankomeu. 8edtll1
AllJUst l.I. h.,bbell zti !'W ni"Dwe trucJu. goor-
dt:rd 60 gedurende bet ta..tI!te jaar I.4flU. Er
zijn thaws 1,3-«1 U"ucb ),ell noorden V!lll Bloem-
fontein. Eeniie weken 'geleden gaf .bU order
pn koloniale produkten m06J' naar de Tra.ns-
vul te vervoeren. Dese prodnkten leunDen
altijd vervoerd worden, doch de vracbt der
IICbepeD moet dadelijk ootladen worden of u
pan naar ander baVeJlll. Hij za] de opgaaf
gevOln.

De beer La~ aeide dat b,t bem bekend il
da, de beer Ryan denkt dat al de iaden iD ver·
band met de .IXIOrw~eu onbekwaam zijn
dooh hij il! er van o"urtui4rJ uat het (lllnll.>ge~
lijk WI~.ill d., behoeften te ,·oortien. Had <le
regtlcr'lO!J v"lu .. trucks" georderd eli het ver-
voer yermindelllc Uall iOU het vublilJk ontevre-
dell zjjII ieWet!8l.

De boor {"IIIW "cid\! dal de I'el{ce.ring mwr
(rOOaaD kon behben.

Oe heer lferrimAu oteÏ<k dat bij "t:nig~ jaren
geleden nieuwe .. truuks" ordetde, hei ver-
voer verminderde eo jaren lanJJ werd hU ge-
Wa.meord. op vele pluillen 111 de Kolonie
oom~twrt. de OIIMDW..,n DOl met den u-em.
De JohaIlDeabuqert ~ joed teseD 2cl'{I!l.':
&OD, 011 -u -- 6CL per ~ ~ Iiji
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l'El'(TH;~.I.

Van Ziil-(Calviuill) tegcnbmudzu:ktc. \'iU1
der Walt eli J. dl) Ple!!HiiI---4egcll !.Jela.lil!g ol'

Ilt:L&(rr l:o,IITE J,\M1:.1plO ItlJlIPLoT •

Het comité brncht in een ;rspporl, dat na ,lu
ruling \'ILO den llpel&ker het; nood ii! i~0111 oon
'bil~ zonder verwijl in te brllll~n 0111 dut "omit';
bwtengvwone macht te goV'en. Aangclloml.'n
en Sir Tbomas Upington en )le hoor lnnes WI'r-
den aangesteld al~ een commiseie om een bill
in dier 900ge io te brengen, ::

UITESHU(I.
Dr. VILDes: Het gekoUn comité op het

Ulteahaagecbe municipale :we\80ntwerp te be-
staan uit de beeren Ila&rb01f, Oouglass, J. P.
du Pl-. kaptein Bra~t .en den voorsteller,
Aarlgenomeo. '.

WIJSIlElIlJ.
Dr. Smuts , Het gekozen comité op het we ts-

ontwerp op Wjjnoorg raa4 'land te bestaan uit
de. heeren Beard, JODel!, Tamplin, De Villiere
en' den voorsteller.

Sir Thomas Upington bracht zjjn hili over het
select comité, <lil vroeg of de t wc< ..d" k£illg
dsdeljjk gelloflléu kun wu)~lell. I>c ,,,,,ak,,r
zeide dat daar de bill gt.'ell u itg:!af \ all geld
voorstelt, ze dadelijk I{enomen kun wOl·dell. Vu
klerk WOlrdverzocht de bill te leseu, U" heer
J"n du PI_U. vrot.'!!' UlO z.,. ook ill Hollaudscu
te lezen, Bet comité had g!l,.n qjd uog de ver-
taling te maken, doch do sp.,aker. wide dat de
bill MO het comité dezelf4e macht geOlft om-
trent telegrammen al!! aan een,gerechtelllihof.
Tweede lezing aangenomen~ In eoruité derde
lezing Maandag. '

De volgende billB werden cell twoodll maal
gelezen: addinoneele toej;igening, gedeeltelijke
f.o9ëigening. In comité l'4~dag,

VERMINDEllLSG VAS llEl:RENIIECllTEN. '
Tweede lezing: WetlOotWerp op verminde-

rÏDi van beerenreehten. '
De beer Van dir Walt weet dat het land er

om naagt, docb bij bad &ltijd een bezwaar cr
tegen. ne bill is met io belang der boereu
~ der speculaQten en companiel!. liU ZIU de
bill niet ~gen s;aan maar Wilde slecht!! zijn g"-
voelen ultlipreken.
, De beer Innel! zeidt: dat bet juist d" armo
~nachen zijn die deze belal!ting voelen. Hij zal
nIet zerien dat dele de beoIw manier ill OlD d"
lIe1a6tÏDi op de bevolking af te n"men, doch het
ill een begin. Imlien w[j later wed"r geld nood"
hebben rlio knnnen wii betere belastillglln hef-
fen' [llarai~ (Paarl )-ac<:UIll! i'1

Innel! : Ja. Aangenomen.
De bill ter tafel afllchaffing van vendurtlCbten

tweede waal gelezen.
Grabaruutad watervoorraad bill overwogen

na in comiw.
Derde lezing ."evurvoerwllt uit tt br"iulln.

Aangenomen.
. U!<i l\'ERSI rEITSBILL.

, De~" lezing aangenomen met de verandering
ocbreUler dat de Uitgaande raad aan den iOu-
verneur lI&obevellngll11 !Doet doen 6 maandeu
voor aftreding omtr8Dt do behoeften van het
onderwijIl.

HAVEN IH;';TURt:N.
Bet huis ging in comité op deze bill. :Sa OCII

droge, o!,~langi'jjke beapreldng verdaagd" men
bet IJOIUltc.

.~.

. ,
,JACHTWiT.

Het oomité Ilorvatte de oonllideratie.
. De heer Mcr~man z.cidtl ~Llt C~O(l \"I~randering
In de wet noodlg 18. HU heeft laatste jaar meer
"an grijllbokkcll geleden dalf iemand door jak-
halzen. Het helpt oiet plantagIllI aan te I~n
indien zij door deze bokkt:D worden venlleId_
Bij .zal voortgaan dew bokk~n io eli buiten tijd
10 z[Jn plantage te dooden. i

De h~r lOl Roox zeide 'dat de gqjjhokkilll
81t.~bts In bet westen wa.rt:n. Ht:t utI niet !,>aan00l
z\! te df,lOden Illdien ze niet in dIl wiingu.rden of
h&nden komen.

041 heer .lnnes ..telde voor al>! aIDendement
dat eeD boer of bewon"r v~ grond wild .kan
d~eo op dieu grood, beuU in de plantagtl of
DIet. .

De hecrcll Faurt: eli :illlutt dacbten dit
amendement te wijd. .

De heer P. d" Waal wild!, wild bc;;<,henuclI '
docb de wungaarden wordén te voel "crniel,!
door de il'ijabokklln. AI~ tie wijniMr<lt.oppeu
te .oud wonlen llan komen de 8lagtizcr~ naar
hwa.

De beer Holullauzen wilde de w"t niet H:
wijd make~. lndien aUt: bijwoller8 het ('coht
bebben tA7.J&Cbtendan zal bijt wild spoedig uit-
geroelll zun.
De beer Vau!der Walt ill OOK ballg dllt de

amendementen te ver zullen gaan.
~ . beer Hay zcide dat' het noodig i, hel

ooqllw te verdagen om een miniswri'l te kl~zcn
dlllJ' de' miniaterieele banken ledig warCIl.
(Groot gt!lacb).1 .

{De heer Faure was in hilt hUlAeJl b'lllg lo.",
naar ziine plAats.] : .

De heer du PI_ill bad éen verder amende· ,
ment ea: 'Irilde wilde-rammeD ook ooder de WI't ;
brengen. ." r-- _.....----r-"'--

De beer Faure dacbt dat ~et beate 74n om S'
BeD DIeuwe claqaule voor te: stellen 0111 uit al de S
amendementetl tit komen. Hij III.~r.[jn iWlolI<lo- ~
ment. ' ~

lIet comit~ verdaagde.. .r
t Te !("J/Ylell ~~I'(bI:J<I,)

SPORT,

1.
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HET P T
bad gurne het voontel Merriman tqreD het f &jj1i6 hOQRe. wUl'doering vu: ·1.,ARLEMEN • ClIarter willeu sien aannemen. De lliUaadeN beId door "un boog edelen ~I~,., I'" "d", .-
m meiI hadden de Transvaal g!'OQt gemaak\, pet gouvernement "an h"t ZuJ>! \'r """".
IDUI' w~n "ii niet vee)e.,~ rijk gemaaki door do .Bepubliek bewezee ID bet ont.t<hc IJlt '1••

oadm"n<'n der TrIms ... al? M~t de Tran~' vangeIII! van de politieke ge,""r,~,- ,.,. ;
~__I Il t .L. -"da man _!_ ...~ stemreeht 'j{C ..onnUl\ z!ln tot g.'vallg~nktt"." , .• ,.. , ..'..... -wan ..... "" v -, ..,...,,""',. , h' d k d -e ,",

veil die men met een gllll !,mJII.lewiJn kan teltaac enIU8; en rU'1 "lHnI,:' :"'1
~~? Ken wide dat bet lalld, door de dAt de aldW! bewezen "";,d.Ill,,.,'hllh. ,.~ ,'e. "er

Bollaoders ~ 1I'tlI'd ; maar indbrdwld IlIage ow vrede en ,.d':lJ\I'1 aan d. -, I· ""l
_ bl!t p~fKntgar die me' de Hollande"" te ver,zekeren, en ook nWIl" j,,,,,. ,"
~e. lIOOILh hier met bulp y-.t.ll ~n vneodcltllc6 gevoelen. te l",'·or.l, c, • .. ~,

c:ivielerl dieIUIt werd geregeerd. Hi .'r to de Ko- veJ"8CbeJdc!le staten, komnl>''' en • ,I.... •
lonie waren de lIlIUlDeDmedeplichti[ BaO de r.aak ZUld·Afnka behoorten te ,.ert'cn'g'·' Il.,
door majJÏIItrateD tot gerior kosten veroor- er op da.t de goe,-...ngen'l'n ""huIJl~ I" '., ",
deeld maar bad meneeDinvalal8 van dien van pleit, en a.1 mocht men hun ''''1'1' ,t·: .,
Jam~n in eenig land ter wereld buiWn-,de vi~en. men mocht met Vtlrg .. tl n .1, ." .. _t
Transvaal ~D, alle.o souden ziifl opgeban· t.eltuchenmJ een .. r~ uu..la...:!, ...", 11li.,'lo
en Otlen volk kon zloh ~ hebbon bad echter de regeenng der I r:,,,» ... 1

t~nd dan Tranlvaal VercIer sou hjj over de bannbrut.Jg Ibetoond, Het het ZIel. I'", l'ë'

taak niet uitweiden, maar .toeb 1riIde bij daarop kennen ~t de goede '·er-t.:llldl,,,,, 1 " 1,...

"zen dat de KoJouie _sameugegaanmet ~en scben Bntten en Afrik&ller-. " ...1 e- '''1.,
~f Rhodes, eu toch had de Kupo!che reg~nng maar bet gedrag nm d- 1n"", '''', ", ;"
geeneRkel ",oordvanaympatbieme\de 1J"11dl8

1
..
k
- n~j( roll medewerk"n OlD .I" ).,~',"",": ~

vaal laten beoren toon de&o wall veronge 11 t j rurmen.
en toen alle I!taten van Europa medegevoel De heer Bclbngan second ..,·rde. 1<,'1,
met hur tooaden. Hee. verheugde bem d.t bil dat zamenll'enlllg hier noo<hl! ~ l-' ': ,.-
o ..er de &aak &ich bad kunnen doen hooren. en licbt tot stand t;bracbt Icon ~. '''J. : 1:1et,

hii hoopte dat bet huis zicb sou uitapreken op waad dat hier eerschic b nm ""'''''1 'lO
IJ .. die ~ft liefdeL.-.l cussehen de Kolo· knnten die op de overkomst '~I Iln,,,, I" 1-,een wUze ~~.. OIWU I h ,,'-~

nie en de Tran.tvll&l rou bemieuwen. Het lICheeu aandrongen,. terwu et JUl" n,,,.I·c '", ""
dat 10uunige wetgeven reen welgeV1lllen In het de Zuid-Afrilwm..cbe ~ta"'m ZJ('h t", ~'''''''''
vooretelhadden,en toch,alechtadlllLl"CiOO!'zoll1i1en IlIke verdOOtgtng vereenigden .
soonen dat men met een volk IOI\mellJlng waar De heer ROAA stelde "I•• m('11'1·".:, '
men door voordeel I<OOwelal8 door andere ban- om.aan het emd "lUI het "K.r.t, e't,
den mee ..erbonden 111'&11. Had hij ongelÓk, guDllte v~ de andere gevlUl!l~r"'1l ,... t, '.

mocht men bern dan hiervan o"ertuagen: maar De presIdent ,wal! ~terk ell k." v, ~~,

bij had gesproken Bl!! een loyul onderdaan der nI8!Cngevoel,llIt den wog Il' '" ",..,
k;'ningin en een vriend van Zuid Afrika. , De heerWilmot ~nd"",rd, ,'Il '1. I.. ,' \

De beer Wilmot ..ond bet verkoord om de hng sprak Wil gtJDllte er \ an
GecbBrierde ronder ..erboor te veroordeelen. De beer Van Rhlll1 geloofd. uut ".1
terwjjl in het andere huis andere wall gehandeld, pnlI!ident of vo ... t ~ b&rmhartl" l"C

miniater V1IJI landbouw legdé een paar Bet andere buis bad sich niet, nitgesproken, en deld hebben ak pl'MJdent Kru ... , .'. da:

stukken voor, daaronder die door den beer dit toonde dat bet er niet genoeg van wiwt, en iets waarom ~ horn sympat hu '11"'"

Van den Heever aangevraagd, dat een ondersoek noodig 111''''', "Met die oude gen. Hij had. tegen het OIllt'Il". 111' '.1 "

De b,*, De Villiere vroew naar een ziekte storie ging bij op ~iin gewone manier een tlid de pretlldent Uit ,,!Cb zelf reeds
die te Carnarvon heeracbte en pokken beette lang voort, n~t alsof niet iedereen het beter mei! WIlde.
te Eijn, De miniater van landbouw wil!t er weet, vertellende van al betg,,~m de r!Jk..re Ook de heer Wilmot ba.d kn ,,-""'" "a' 'I'!
niets meer van dail iemand anden, lIWlI' welligt geering reeds gedaan OlD de Oecbart .. rde alle amendement wa.l te vert .. llen. "';"lf .j,

wist het koloniaal kantoor er ietl! VIUl. elegenheid te benemen om kwaad te doen. Van Eeden herinnerde bo" ...-t.·"d
~en bee- Chamberlain prijeende. en ,~ndc dagen tegen de mannen en '1'111"" "'.
of dan de Briteche regecring \'errnderl[jlr h~, tersnek gehandeld WJl.!<. terw ,.1 d, 1,:.
delde. Het voorstel noemde hli een slag ID sohe regeenng, ~~artJ.gbeld h:... ~.
het gezigt voor de Engelscbe knlonieten, terwpl Men woonde bier In er-n land "li n,·· -ru
bi' zelf de mOO8l mogelUk .. acbting voor de toehap samen laven, maar rneu m- .~' ,.
lfollandllChe Afrikane~ koesterdl'. Men moest "iill met hetgeen door d,· Trall"· .. .1'" I"
in de feiten t~n, eft dallJ'tut bleek het dat de ruag gudaan w....
hoor Rhodel! en do Gecharten:le verklaarden ten De hL'Cr Van den Hl.'C,·cl "cI,,"f.: .... t
.telligst.e tegen den JamMOn 1II\'a1gPWfIC8t te dat er letl 1']1 het ,.oOMlI<II" h,,.·~l.
ziin, NIUIJ men het vooreteJ aan, dan rou men te wordell. M.m kon de T,,,,,,, ,",I'. tic
de Kolonie zeer echadell. Aan den boer ring s:eru~t '·ortroU,.'Cl1 ,." 111" -, 1, .. "
Rhodel! m06llt gelegenheid gegeven worden om met meuwe venroeken laJ'Il:.r ".11,",
een opheldering te geven, eer mon bern vcroor· De hoor Botha "ond hc, •.•." . Il .".1"
deelde. Hij Wal! een der groota.te weldoenel"ll en de minister "an ,-..n lanrll.""
der Kolonie, die de Afrikaner. hof had en die cell tegemoetkoming van h~t ICe,'·,,1
ter wille der Kolonie de Transvaal tegen· mlge leden om het 1U11endem<l,I ... 11 I.
werkte, teil einde den kolonialen bandel te be· Het beette dat de Tr4ll8\'aal~che

DE GECHAllTEBDE. vorderen en Duit.8Cbe knoeUerJjen tegen te gaatl, godaan had wat in het amendemen.
De heer Van Rhjjn .telde voor: "Dat "01- die den heelen Zuid.AfrilcaanllChe bandel wil· werd. en bet boeie Afrikaner ~olk .....

gens de gevoelel1ll van deun rud, beboort bet den, en door de Hollanden geholpen werden. verdere bannbArtigb"id,
Cbarter toegekend aan de Britl!eh Zuid-Afrika De beer Rhod88 had, door dil tegen te gaal" De heer De ViHlel'l! ZIJg niet III h.",
maatechappij 1<00 gewijzigd te 'II'Orden dat de zicb een vriend der Kolonie betoond -:Meer lUTIendement bIJ Z1Jnvoon<tel ~oegdc maar
maatachappu verhillderd worde eene bron Villi VIUI dit ha!lden de arme leden on rapportenl'l! er Zich "'><lbme-I "crec'"gen.
gev&ar te zijn voor de vrede en welvaart. no nog een '-Ien tijd te verduren. oen I~frede op Voorstel eo amendement !lAligellllmrn al,
Zuid-Afrika, Da.t dit besluit zijne excellentie de Brit.8Che vlag en een aanval op DUlt8cbland een verder voorstel· Dc VlIlwN! om d..,
den bewindbebber per eerbiedig ad1'8lI aange- en dr. Leyds. waar hij liet Eon weirng VI\II WCtOt neur te verzoeken bericht "'e.n d.· lWIk ur
boden worde," Htj liebtte ziin voontel toe als Villi ieta Ilnders w:rar bij o"er kakelt. Tranlva.ab.che regeering "" geven
met te zeggen dat de zaak de Kolonie £00 De beer Hf>rholdt had 11011 noOIt lIO() 'Il ouge· HuU! verdaagd wt giSLeN,n
goed ilia dil Republieken Ml&kte, en dat bet loofeljjke rode gehoord als die "LIl lRAtK~enoem·
noodig WIUIdat het hoogerhuil! zicb over de de, die altIId pl'llAtte over matiging, maar dil'
zaak liet bouren, Hij lOU er voor ..vn geweellt than" lIct tIcn t.oepraak hield om """",,,haat te

, om alles aan een rechterl,jke commll.,ie op te Z3Il!1en, De hoor Rhode~ mochl wel zeggen
dragen, maar het andere huis had het aIIdel"ll roo mIj van mnn vrIeIlden , w:tnt df' heer D~ ho"r Yan Rhpn h""""l1 I"'t,",
gewild. en nu 11'&11 het de vraag of de &00 be· Wilmot had hem ,-oorgll8t.eld al. eell "!land "an pCrIlIl>II!IC"" bl"d.lIdzlektewHI flt I.. " \ óf

, perkte t,jd ''ILII het onderzoek ictKgoedg EOUWe, d .. Tran8\·naI. en allerlei 1I"cr de lJult!'ChuN! IIcc"cr ,,"n du ne h~er ll(lil., «.
laten te doen, In de Jame80II'z:l&k ww! blijkbaar "Olrteld wallr niet. "lUI aan wo' Hp r.Rg goon (vour'~) <Ic b ...."d"ektewc, D,· h.·,oc \'"
nieta gedaan zonder den vorigen 86fl1ten mUlIJ4· rodol) om tegen het "ool'>1tel te znn, dat lJIet neever een nlt M .ddellmrg ,,<,:r ,1, ,:.
ter der Kolonie. die niet tevreden was met de eenmo.al deu hoor RhodeM per><oonl!ik ,_kte; wet.
rijk.t-e mu.n vu.n Zuid-Afrika te zon, maar ook tnlULrWII.I\ de Gechll.rte"ie niel ,ernlltw..ordel!lk
o ..eral in bet land te zeggen wilde bebben. De voor hetgeen haar lJcaonbwn. met den admllllS
goudrjjkdom van l'olatabeleland ww! een mi.· trateur &all hUil hoofd, gedaan hadden? Het
Inkking, en IIn moest er een IllIdor plan gc· WI18 w,,1 bekend dllt mun dnlng op den beer
maakt wordeu, nl. de innemi.J.g VIlOJobannes· Uhamberlaill ton gun.te der God.&rterde oef ..,,·
burg. Reed. in IR94 111''''' een plan biervoor <hl, en moe"t het hUI" dienM han,le" niet sterken
gevonnd, eu het hegin er van Will! de heleedj· IIIM daartoe gelegen beid Wal' 'f I>e JllmoJ'<lI1
ging toon <'lour het grauw Bali pl'Cl!idon\ Kru, mval had de Brit.Kche ,.jag door het MIUk~e·
get' aangedaan, een beloediging waar bil de ho.ald, on de wetgtJ"endo ""Id 1tI.>t!8tdje "lag
sandacbt VlW het buis op gevestigd had omdat helpen. Het clUiTter werd !liet vertrouwd door
h,j wiBt dat anderen er aoht.er ltuten. Hij bad de ropublieun, en wWU'Omeen ligchaam bier
he!.I'n,ud in de geboorte willen vel"lltikkeu, laten dat don vrede V&ll Zuid-Afrika stoorde 'f
maar men had bet niet gowild, daar .Iochta Held mog!. "li bl,jve!L_makon, mits geen ge~
eenige Afrikanel'M "oor "jn voontel "este md oefenende. Hij gelomrde met dat a.fwe&igtJeid
bedden. Hij bedoelde de beleedijpng san d" der Gecharterde het noorden _chaden zou, en
Tr&lUlvaalsche vlag aanlfcdaan, De lieden 8Cbul· bwpte dat bot vounltel zou ,,'ordon aange no·
dia aan boogVerraad UI de Tl'IIJUIvaal WlU"8n m('n, en dat men geen t.oeKprakell als dOlvongo
niet do eenile j Rhod8ll W&!I het evenaeer, De IDlltlr booran P,oU.
irlvloed ..rw aen heer B.bod611 wu groot, en De 80QJ' H~o Will! jammer dat het voontel
bij had hier veel gedaan, want al wat hij wilde op het papwr WWI, omdal or roods elden ZOO
kreet bi; er doorl.tot bet oude spoorwfllnllan voolover verhandeld W&ll, maar nu bet ge.
no SprJgg toe. Men lIprak no "iln ifOOte daan 1nl! zou bij er voor moeten stemmen, Hij
daden, maar een dier daden '11'l1l:I but o?,lf!Ii8u hoopte ecbter dat men geen onaangenaamheid
der IflOOrwepcbuld.-De pretlident &olde dat Wil deuiteerOln. Hij WII.8bet eens met bet be·
dit meta met d", Gecharterde te doen bad.- .Iuit van bet &lIdere buU!.
Mei de Gecharterde, ging spreker voort, had De heer De Villiers zou Dob Imlm houden,
de JIUIJMOn·zaak stellig te doen, en wat zelde de mil&)' stellig WII8 he't dat er CCD krenking van
beer Rhodes v~ te Kimberley than, te Bu, het recbt had plau.ts gebad waar bet bnil! niet
lawayo, w&ar bjj zlcb boven de beele Kolonie alM over kon zwijgen; en wa.arom moebt men !!~
de aterll:e man stelde? Waarom WIll hii zoo stork? niet hetzelfde doen wat b.... ~d..re hni. reeds
WIIUOIIl "prek hij te BuJawayo van zUn ..jj- EB: ball? W........ m bad iemn.nd tl'e. dat men
andeD? De koloniaten warel). altijd zjin vrlen- t.aohe koloaillteo een slag lil ~ Je&icht
den i6weai, maar hij zelf was zUn eigell vnand. ~ven? Will! de O1lChan.erde niet "er-
Ala het parlement niet za.menwerkte Olll bem antwoordellik "oor hetgeen haar administrateur
onmacbtig te makeD, dan ZOIl men ergere mken gedaan had'~ Men xeide dat a11l! recht aan
en pooi bloedvergieten zien. Vandaar Zijn voor· ae Oeeh&rterde ontoomen WM, maar werden de
lltelj iet. ala belireen tbawi_jeecbied was lD~ t.roepun ruet door de Gecharterde beJIOldigd?
niet. herhaald worden. HU kon tbans niet Het W!lA verkeerd om over de T..,..vwalache
over d. poote daden van den beer Rhodea I'ej(OOMng zoo te .preken als de beer Wilmot
uitweiden, behalve over de laatllte, bet blood- gedaan had, stelUlt:nd. op lua.nten die het kwade
vergieten, en hij boop.te dat Engel&ctlcn zoo_I wilden. Die rogooring bad het Kwaar genoeg,
aI. HoUand.ehe Afrikanel'll dit wudell velVOl'· w1 verdiende In'od.iet voor betgeen zil gedaan
deelen, want dit W&.II recbt ou zou eendracht had om bet te houden. De gevolgen van den
te weeg brengen. inval waren noodlottig; bloed W&II ve'l{oten,

De heer Villi den Heever II6OOndeerde, zero rusenhaat geaaid en ó. Matabele-oorlog 111 het
geude dat bet hem verheugde dat de zaak ter leYen geroepen, Het bloed der geomeu ..elde
apruk wae pbracbt. Zij was V&ll aroot gewicbt, boeren riep om wraak. en bet alinate dat bet
en vooral moes!. men op drie punten zien, Voor· huia kon doen wu bet ooroobt te ...eroordeelen
eerst.&II bet de vra88 boe bet zat met Jame· dat de TraIllIvaaI WIM aangedaan, Dat "er·
IOn's inval, en dan moest men Rbodes in zijn roeJjjken van hot onrecht dat men toon boordel
veracbillende' bOtl$ianigbeden napa.n j en bad ;Jat sette kwaad bloed, en wa.t een gekbei<l
men dat ~ drw moest men vragen wu.t de .... bet te ;:: dM bet Uit liefde tot de
plicht der koloniale wetgevÏDI ",ae tegenover de Afrikanel"ll aan wy t Wat _t men. na
ataten van Zuid Afrika. De heer Rhodell was &00 ictA, den en van bet Engalacbe eergevoel?
de oen&e 1IWliat.er der Kolonie ~D de JamOllOn De inval w"" get!Cbied niet. om prot.ec1.18 van
in9&! plaat. bad, en die inval ",BA gMchied onder YI'OlIwen' en kinderen, DIet om grieven dur uit-
de oogen van Koloniale beambten. Bad in dien lande!'!!. een "IIJI Wier voormannen erkend had
tijd de l'llleerillg, waarvan nog twee leden aan dat men geen politieke reohten wijde, maar
het bewind W&l'6n, haar plic)Jt tegenover een omdat ur goud in Jobanneabuqj WIll en om de
bevrieudun lIt.a&t Ifedaan? Waarom wu ruer- becnoOOlNobt vaD. bom die eT aobter zat, en door uomen.
omtrent nog nietl! aan bet liebt gekomen? Bad eencoy tl'éinJ een num wilde maken en betBrit-
men er pen onderzoek QII&l' moeten doen, of ache rijk uitbreiden, Bet gebeurde W&lI niet
althaaa verklaren waarom men van de zaak niet bet geYOlg ..an een oogenblikkelijke opweUi""
bad pweten? Op die vragen waa de repering IIIIIIlf men had el' zich lang op voorbereid,
een antwoord achuldig. Dan bad meo Ide De wnder te geven om de boo.ze gevola'en, die
Beer'1I ma.atlcbappii, waar het boompje geplant nog erger r.oudon IIUn gew_t rW! de inval
_ en men de wapeneu geborgen had om een gelokt en oen bllfllWOOrlog ontstaan WIUI. Het
roofbende tegen de Transvaal te wapenen. Waa WIIII Engeland'~ plicht om de Traaava&l te be·
de mao aan bet hoofd er van niet tevens ~ lMlhermen in bet belIet van haar r,ik laud en
minister der Kolonie? Men r;ag de werking h8&l' vr,jheid i en een Enplache maatr!chapPU WETG 1i!VENDE VERGA.LJ.£'-'''''.
der ..oonienigbeid in betgeen tbalU! met wilde die vrijboid opbeffen! BO was oyer· ~ •
hem geechied WIM. Had nu echter de tuigt! in den zin der oprecbte AHkall6l'8 te
regeering tel'lltond na bOlt gebeurde Diet spreken met bet ondenlteWltln van het "oor·
het parlement moeten samenroepen? Met ete!.
dit niet te doen bad men de naburige_ten Sir Henry 8t.oclcenlltrom a.cbtte but O<>gOn-
argwaall ingeboezemd, lfl1 Ee1£8nu wist de koln. hlik om de zaak te besproken :&eer ongolcgeu.
niale volbvertegenwoordiging nog niets van de ~Iaa.r in bet andere hni. de zaak aan ceu oolllltf
zaak, Hij hoopte dat de leden niet zouden bab· wW! veTWeJI6n, waarva.n mell bet ra"""rt m"""t
beien maar ronduit spreken, zooa.ls in het andere afwachten, en daar JflmCMOn's zaak in Enge·
huis get!Cbied was. WIlOt men moest bier zijn land nog met w&8 afgehandeld, De Ja",,,~,,n
hart uitsproken. 't WW! een pijnlijke zaak om inval Will! verkeerd, Dlaar waarom mOCliLm""
to bedenken dat over de koloniale llpoor· dcn hoor RhooC!l in de zaak IDongen. dI" onl-
~n geweren en ammunitie ten na· und had er In gemengd te ZIJn gew_t ~ De
doele .YIlII de Republiek waren inpmokkeld, loden vali dcn ,\friklluer Bund \'001".1.1."oor

, en warl'~m bad de rogeering niet naar do oor- ....io hij zoo\'eel gedaau had. m,_ten !lUllfl .t€'U·
zaak eenTPnderr:oek gedaan? 't WIJJ4de eer der neil op b"m werpen. ell de leden nm het

I regoverinJ om zoo ieta r:elf in bet werk te 8tellell. hervormmg!H]fJlllltf "erdiendeu de '~'llIl"lthll'
"Maar wil -'{&.II er verder gllllChied ~ lI,j oobtte vali 1e<lerecn, daar zlI motK gedaafl h",itl"n dun
bot zijn plicl;' om hierover bet woord te voeren, wat recht Wil><. Het yoortiwi WILl< o!llloudig,
UJ leken u.ndeT>el<!den haastig, en bil wild" cr op du.r d.. (.rt,charterd,. reeds hMr ma"ht ver·
wijzen dat in de Tl'DlUIvaal de oproerlingen t.'CII- loren hrul t (JU blerb" zei spl·cI.er dat grw..f
voudig hun aaaapraken op hUIl grooter IUlIItuJ Only door de l1iksregeering w,.,. "ullgtlllteld:)
~n hun rijkdom gegrond hadden. Voor zulke Ilti hoopt<: dat men h~t voon>tel ..,JU nr
liedeo had bij geeD verzoek om genade willen werpen,
teekenen, olet omdat biJ t.cglln genade 1>0 hoer B"th" achtte de zaak \''''1 !,'l'f)·,t
w&8, maar omdat hii "ezien baa hoe toege· oolllng en wtld" ~!lfl gevoelen el ,,~,'" ultbrOll. 111,,'_111 '" I ,,:. , '

Yend de Traoa...-J zich tegenover de I!CbuldigeD gen, en hIO"'R1 "tcldo h" verdagIng \'IIn bet 1Jt' '"~,,r H,·ltJh,1 ,,' r, ".
gedragen had. 't Wueenvowilg op bet rccbtdel debat vour. \".)nt"m",,· "ge,·dg L< ~" •

• terUten da, de I>proerlinpn zich g~nd bad- Dit werd aangenomen, rollende hot debat in 'an bet pul,ltck "IlII \ r"I ... ,.
den, en bet m~ aahier de lIULk zaten, voor- de ..olgende JIlt~ing hervat wordon. bd opneLt.cn "Ilfl C"'" di ..,·1 .' , .,. n '

aem de vurIp=lIyerae1ll'1 ~ie had IIILmuage- lIl(lII'ATlllj; lit: r PItEflIlJI:NT KRt"(IF.R. HecllUanaland ell 'I rall·"",,1
~ ..,.. do dur Traaavtal, ';JUI.lIea "',De beur De ViJlicn ~teldc voor: .. D" wet- I>c bOler !'..tlIT «'Idr da! Il I'

........... iii ill .. Gecbar1enlo. BD' SOnmdt raad weD.rlCb\ aaasetoakOlld te bebbeQ , Y1mgen h«:ft VIUI d~ buerea VIW
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PETITIES

De heer Van den Heever bad een petitie
.oor een permisliev. brandziektewet.

De heer Wienan.d had er een over eea betere
onden&euninc der lDI&á'epleu tegen onge-
dierte.

De beer Rrsd1IeId eeo over tcbólen.
De beer Herboldt een uit Sneeuwherr tegen

d. bnDd.dektewet, die gelezen werd, en voor-
namelijk does op de droogte tI' op de duurte
YIIIl cfe uinoerilll der _t.
Da heer WieDand eeu .oor zwaarder .traf

bij ......u.fte, een over de verplichtingen van
de ~, wáar die ..an het betalen
voor ge_g der beunetteljjlre ziektes V1IJI

, lOU IIDOeSen worden nfIenomen, een over IIChei·
I diDg van blanbn eo nrarten op spoortreinen,
I eD eeD over de rechien der Nederlandache
I taAl.
I KE-ltINI8GEVINGEN_

De heer BerboWt ltelde ahi ont-treden
motie voor den heer Wienand bii het comité
op de KaaJlll9be W1itie te voepn.

Aanatenomen.
De b.. r Keyter zal een "raAi over een be-

aproeiinpuak .tellen.
De beer Nee~ling zal een voorstel o ..er de

brud&iektewet .tellen, dat echter volgena den
pl'Mident niet ontvl.llklllUk ...... ~oodat bij hei
wij.;gde. Nor t_ andere kenniApvingen had
bjj, 1lI1IaI"fan een omtzent den Kowie spcor-

w~

ZONDAG~IlUST •

De beer De VrJliel"ll vroer of het IfIlMlcbt waar
is da_ treinen en werk in bet algemeen des
Zondajp on.lanp aan bet vermeerderen ia, en
soo ja., of deze inbreuk op den rtlAtdair zoo
vroeg mogeliik g6lltaakt zal worden? Ónder
anderenl zeide bij, waren er klacbten uit
Malmel!bury .

De minister van landbonw antwoordde dat
,bet niet anders kon, omdat er zooveel te doen
WIIII YOOr den Matahele oorlog, de runderpest
enl, Bd Zondagt!werk rou &00 spoedig m.·
lijk worden afgeacbafl. Het rollend materiëel,
hoe lrI)ed ook, WUI in tuden als deze niet vol·
doende, en uit Malm6llbury IJIOOIItenbeel wat
produkten noord",aa.rtII gevoerd worden,

!
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De heer Hu~ zal ''''Il "ru.&!!
een penodlek hof te Ruuxnll.

I>c L...""r \'lW dell Hoover ,,,,I lel- ,',
ov.,r een teleg .......f .."""" Le VUIlh'r't,vi

Dc lul'er l\ecthhng Kwld,' ,·",'r .t, .",ien
den dag vóór zlin voonlt()llcn lA:

Dit werd goed geToodcn
De mmiater .-an landoou,. en dl'

lI'enerul legden stukken voor. J"''''JUd.,
begroomtg dor mkomar.cn,

De
l'1!MeM
het H

am
Ilan
MAp

\ ltA.uEN.

De hour Wilmot ..rotlg of de regecrllij
dan DIet voornemen. I. lA! hall,lel,," "I'
voo!'!!t.el ,an don commlll&an" Uil pol1\.e
diatrikt Il UI .un jafll'hJk .. ,h r«won,
trekking tot de verbIDctenng VillI
no drank ID de Tl'IJlSkoL (In hul

WUI er ra&k vcel bU, maar !tel "erWe"
waard,)

De minillter van laodbouw &nlwoordd.
de regeerulj dil zaak III

br proclamaties o\-er UltgcYa&f'.iagd
hot bielp niet, daar de natorollen rel••
IfIngen koopen. IntullllCben, <I., .'~; .ra;

ieuoej, 01l wa.t de '_-";;..Illnltul8n~ '-au
'wilde OIJl :!., taak Le lJelC10tell ""' 1llel

Opper
Ka.

TWEE

wis
r..dt.

De beer Keyter '"roei of ~r ""'ll!!"
door het gon"ernclllenl ....dert l~:q
zUn met betrekkIng tol het (;ah
aproetings acbema dal non<pl'Ollkellik
is door wijlen den beer Hall1 Ell "t
correspondentie plantII g('\'Ow1e"
bovengenoemd OJ.derwerl' """'rt ""'"''.mi_
datum tWll!Cben hel gouvernetnellt en de
zetenen to de buurt. en .'''' Jil I)f
aanzoek I!'edaan 13 om d" rent,' "I' !Jd
benoodigd voor bet UIlH>CTCIj"IIJIhet ....rI
waarbot'fell.

De mlOister van land bou w vcrwOOll na&'
begrootingarede, w&arm het pla.n "lIumJCld
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Het debat bJAll'O\'crwerd vcrnteuwd n'»"
hoer Botha, na WlbD nog .,.", .w,..1
leden aprakell, &en urt ..oeng "",>port
wij t.o\ on8 volgend nommer' tll""1.eUen
heer Peacock .Scldc, ....Il bet eUl(l 'lO"
recht oog.puie rede, ~uor om wt d,'
'1'&11 den dag OYer te ga&n_ Oil "uN
{>'fn met lil l.ejJen 7 stemwOlJ. r,,<JC"
de beeren Botha, 1'0eelhliug,lkllingllJ',
Van deo Heever, Van &hlill, Van &.,<Iell,
Keytorl ,~lulder~, l..oehneJ', HUflo ell

I',jór 411 I"oeren a.ou, Faure, Pe&CU<1<
WiJmo,> Bradtield CD MlrUcn!') I'Ilf·'l<An.'!lII.
Voorswl zouder hoofdcl!ike .1~mlllUtg TE~~
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Deze wot werd ter Iwoc>dc lezlOg
Een vool'llt.el Both" ow z<; urer Wo'

voor de tweede m»J te lezen "'enJ
met 11 tegen 6 8temmcn I il de
Ktemden da heerelI Botba, Yau Jen
VILlI B.bIJn, Locbncr, Vali J::.OOcu
HUI3 vllrdaagd t.oL Maandaj;,
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I. ,\Pl t,J, t '1 hl:l I, 1"; li'

weel '-an du (_Hjvuld'_}clldt aCVlllllll'" I I'"

Ore) Brug P'it.at.lell z..~IWIJ "",,ll r,,"-""
glorn a.l" got ..."(ierclI, ctl 1.1 el \, •.jT!I' ...lil ' I

UUl \'oor~lCI1IJl~ ti' HHlk":!J \,~()r d· I'I',,,J, .. '

clJtChwn 'RD ht'[ 1II;".,..1110U

~lr Ja.n.u.:8 ~1'T"llght ZI IJl..' <Lit d, :l

l{f)l-.J Weel ,'a.lI dl' t.n~·/'ILa.lld"'l ,1Ll.f 'J'_ l.l 'I.

\all dIL dud dc ... LlJIII .. lil/I d wd'
gnC\t'ri te lJulll,1..:l.'\ I' I I., I' ]I!;'!.... r,. .... :

kaUlClzaJ.i!fl:I~Ju~dw'd,j'I't... .U.' " ...
het gchcdt.· pl"tf"fm l' • JJf J .,~
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