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VOOR COEDE WAARDE

IN JONGENS KLEEDEREN,
, .,

[t£ IDMIC GUTFnJ'18 CO.,'
} 'abriceerende Kleerenmakes,

KAA PS,T AD. i
j

V,q';L ui.-No 6,295.] EEL EX.EJlPL.J.AR]
. 3 PENCIl ..

Kellnisg""ing No, 54 van lR9H.]

•
Kaapscha Gouvernements Spoorwegen.

Verlaging van tarief voor het vervoer van OmheiD1nr
Materiaal en beenderen.

Dir

ekteur- Generaal. Kantoot-. Kaapatad,
11 Juni, 1896.

T, R, PRICE.

Ageerend Direktenr·Gene.l'8ll.1.

PUBLIEKE VERKOOPING
-YAN-

V~st Eigendom, Levende Have, Enz.
-TE-

Zoutriuier. Achter Hexrivier
In de Afdeeling WORCESTER

In den Insolventen Boedel van PIETER WOtTER CLOETE,

OP DONDERDAG, 25 JUNI, A.S.,
Om Halfelf 's morgens.

De Ondergeteekende zal doen verkoepen ter plaatse :_

(A) Een zeker half deel of aandeel in de Erfpachtplaats Hatelshoek.
gelegen in Acbter Hexrivier, afdeeling Worcester, het geheel groot
ti.')63 morgen .

(B) Zeker t aandeel in de Erfpachtplaats Ezeljacht, gelegen alsvorens,
groot als per rest 2055 morgen.

(,) Zeker half aandeel in de Erfpachtplaats Baviaanskraal, gelegen als
bevorens, het geheel groot 1408 morgen.

(fl) Zeker half aandeel in de Erfpaol-t plaats, gedeelte van lot 1555,
geheeten " De Braak" gelegen in de afdeeling Robertson, het geheel
groot 893 morgen. .

(E) Zeker droog Eri, gelegen in het dorp Montagu.
Deze plaatsen bezitten groote Zaailanden en zijn wel geschikt voor

groot en kleinvee.
Verder zal verkocht worden: 500 Schapen, 8 Beesten, 5 M I'In-ies,

Zadelpaard, Wagens, Karren, Ploegen, Eggen, Boerderijgereedschap
H uiaraad enz.

J. H. N. ROOS,
Eenig Kurator.

Johns. Theron, Afslager.

ZAADKOQRN.
---------

NU geland van Calcutta, 200 Zakken Klipkoren
(Baard) die wij in kleine kwantiteiten te koop aan-

bieden speciaal voor deze Kolonie om in verandering Viln
zaad te komen en die wij hoog kunnen aanbevelen.

Kaapstad. GEBROEDERS STEPHAN.
~lnllll('~hnr.r '·..X(I{·I, f'; -, LI.'I·

en ,"nog-flij. I'll BJ·lllid·

N d I k 1 K A~surltntielUalttsehRPl'ijle aatste twee we en, oe _
in goede conditie, moet binnen, r..g .. zijfd bij "Iele tJan J',,,I~me,,1 x: lf'

kort kalveren, lichtgeel van kleur, I (Id" tHE!'.

witte beenen liasten on' peDB, hoog: Voorhf,t~lmini8tre(,Pll V"'I Ei~..ndohlmpnf'n
op wit langs de bouten, een ~it I' !>oed".ls. als Ex~cut.pnl~n. Adlll "i.t."tcn.
streep op het blad paar korte knijp- ren, ~ oogden, Cn,ato,~u,. "0 A~'>nlell en
h bei \I erassureereu van J.,I':~nduJlllUen.
orens. 1 DIRECTEUREN :
Hocren Schutmeestors on anderen; Do Wel· Ed. Heer TIt. A J, Lot'W. L ..W.V.,

l'IJ wien zij moge komen aanloopen ' Voor.,".."
I k . te d on f De Wel.-Ed. beereD :~,. u-ven enms geven aan ~n ..• i P RUif. I N.•1.H. ClIOun.

t1t'rgetel'kfJnde door wien alle billqke i ~. R. B. OR"". C. P. n\8501<.

kOS:"11 zillle~ betaald wor~cn. u. W. D. B.t18T·AUDlTEUR~l~'; Lot:w.

£ 1 belooning aan den vinder, ne W".E<i. B'eenn T. J. J. YAl'! ÁlRDB en J. J

M. J. LO UW. . H~~teu",n yprgaderen eiken Dinlldl\jl's roor-
,..:! .... I .... lpr. Phila.delphil\, : middaf!'l, in den Zome r te 9 uur. in den Wint~r te

·.U•• \Iel, 1,-<96. ,. lO uur.

B. WETHMAR, Secretaris

Verloren of Gestolen.

--------- ._- ._--

J. C. SMITH & CO.,
IJzer, Kool en TimmerbontMagazijnen

KOLONIAAL EN AMERIKAANSGH W,~GENHOUT,

80,
STOOM

Breestraat
ZAAGMOLENS,

en Riebeeks Pl' .WIN~ELI~RS I

em, "noowoouK.AAPSTAD.

A. BUIRSKI,
J. H. N. ROOS,

Gez. Curatoren.

De beeren DEIPER8" MOORE li KRIGE, Mslagers.
-~--------.,._-~------ ._._--_._.__
Het Burgemeesters Bal

EIN

TRILBY COSTUMES.

DAMES, die keurige, jUl.st-passende Costnmes Voor har~ Dochtertjes
noodig hebben, worden verzocht ons oen Proefbestelling te geven.

Wij maken goedkoop op, wij verrichten de beste Soort Werk, en geen
ander Huis in Stad kan ons overtreffen met volmaakt passende Kleeren.

Wij stallen uit een Keurige Verscheide~heid van de. nieuwste
sooI1en Zijde, Satijn, Fluwee], VelNteen, Fantazle Crepons, Sluiers, Gaas
en Loovers, enz. .om teleurstelling te voorkomen behoort men zonder TerZUlID al1e
bestellingen in te zenden.

MORRISON &CO
PLEINST~AAT, KAAPSTAD.

------------------

100,000 VJ{UCHTBOO~fEN,
11 de Beste Enropeescbe,Amerikaanscbe en Australiscbe Soorten.

NA,!}{ ~deerd en Vrij vp.n Ongedierte. Geleverd franco Vrij aan alle Spoor.
weg.8tationl. Prijs II- tot'1/9. .

Bt:JZONDJI!BI! KENNI8Gf:VIlI:O A.\:' liEN, DIF. IN [lE OMSTRF.K!N WOllEN.-AlJo boornen, die
besteld worden, znllen fl"'"OO Vrij aa.n owen Tuin afgoeleverd worden ....

Voor Prijzen, Condities enz., Uitgebreide Catalogus en aanw'lzIDgen voor den
Vruchteukll'eeker doe aanv~ bij

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

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

BGeB" &; .» E.
Invoerders van Allerlei IJzerwerk,

Behoort men altijd eerst te gaan om

KOMBUISKACHELS EN LEDIKANTEN.

VOOR HET IW)fF.Nn~ SEIZOEN BEVELEN WE AAN ONZI
TUINSPUIT van de beste kwaliteit.
G~~~RENKELAA~S, TUINBANKEN, HANGMAT ..

PIONICMANDJES, bevattende alle benoodigdheden voor groote en
kleine _geZt"I!"chappen.. .

BERGKNAPZAKKEN ' (zooalsop het vasteland van E~pa in
gehruik) zll~I('n zeer nuttiO' bevonden worden voor bergbeklimmers.

Prob('61' ons CARBOLINifJM, die Houtbewarede vloeistof. Timmer.
merhout, met df'1.8 uitstekende stof behandeld, zal met succee alle
oorzaken van 'te1'l'otting lv('Prstaan.

AAN AANVRAGEN VAN 'T BINNENLAND WORDT
PROr.,';PTE AANDACHT VERLEEND.

Porcelein, Glas, Aardewerk.
ONS WEDGWOOD PAKKET NO. 2

-BB VAT-

Een Theeservi... Eetservies, 6 Koffiekoppen
en Schoteltje •• theepot en een Stel Bekers, In

het pheel 84 Stukken.

VOOR
VOOR

30s. 30s.
8TUU" DADELIJK OM RN.

Ook Toll,etaetten, 6/11, Theeseme~ 8111, Eetserviezen .12(6, K.1lIIUD8D24., 'l'1aeepoHa
e.d., Groentesohot.ela lij., Borden 116 clostJll, XollekaDUIl,

Zend o;m Speciale Prijzen in 't Groot.
LET PP OT ADlUI8:

HOUSS; " TREITBR GElOOID,t DIiLIlGSTIIIT,

Onderwijzer Gevraagdvoo R de Derde ~1a8st' Publieke
School IR \ oorbrug, dist,

Grorge. Salaris £100 pel' jaar eB .
vrije woning. Kennis van ....Ho~ ....... ..J_;;o
Iandseb noodzakelijk Aa-nzoéién.
vergezeld van de noodige getuig.'
schriften te wordeu gezonden voor'
of op dell 2-!osten Juni ) 896, aan den
ondergeteekende. Alle noodige in\
formatie te worden verkregen van
den Wel. Eerw. heel' Z. J. DE B.usALLEN, die ~1l1ke uitstekende , Woodstock, of van

vruchten WIllen kweeken als THOMAS SEARLE
jaai-lijks op de Stellenbossche ten- SVb S 'hool

. d d ec. oor rug c .toonstelling vertoon wor en, ge- C' BkR"
. I I t b Hoot ra rvier.lieven el' op te etten (a oven-
staande verkrijgbaar zijn van de
oudgevestigde, welbekende kweeke-
rij van J. L-\.XDER BIJl., J. zoon,
tegen verlaagde prijzen.

Bestellingen, ontvangen door oen
eigellaar of de heeren L. P. CAV\JX
& C,).. Darlingstra.at, Kaapstad,
zullen prompt uitgevoerd worden.

KL£EDERMAKERIJ DEPARTEMENT.;,
of fr.b.rijt om .patloHD' ea
, hlfmetiap TOl.1D ti.
uar ti ltloIem!a W,"
1Itt!:f 0.., Bnet. che
f lIIIIIl Uit, 181t, 21/·
1\kbJl die JlIIIIIIl 51!.
16/· 75/·. Blau. 8erp
PUk. 65{-
Pod. TrjJ 11 aUt ,.

rilla.
KoekYa. Plein en Spiutra.leu, Kaapstad.

[D'I 81.u/ r·'··.·"i"l dr~_ll.,r ,('#toL·: J)"''''''lfI''. /)"Hrl.,..klg' "" z../t'-rlng"J
Jnu,k,"i"fjA-/,r;;.'( l""r jfUU' LJ 10,.. l"'I.'9-l·/'/ 'ff.(j'.tIll.lt TI '·'I'IJf"1f.it bI"I",,,IIJ,"lOf".

A. J. WILKE!\',

Rondgaande Ondel'lijzer Beooodigd
Rondg&8Jlda School te Springbok.

fontein Dist. Bethulie O.V.S.

APPLJCATJ:J.:8 \'t'rgtl7.eld van de bij
de "'t't ve reiechte be.l~zen van

bekwlllUDheid'!lood gedrag OP Ildmaat.
schap van een Pretestantach" KerkgellODt-
schap ru lien dOOI den oucler.geteekende •
i~wll ...ht worden tot Zaterdag 2Ost.1l
.1uui. 1HII6. •

Sal ar i..£ 120 poor jltar en cl" scboolgelden.
Slechts gehawde personen lullen in aa,n-

merkinK komen.
Hillijke 1...i8kOiiten worden vergoed.
School !A' worden ~opend op ~ Juli

1896.

V001'7. Schoolcommissis
Wk. Grooh;rier.
lM. Bet.hulie O.V.S.

pk. Willougby 0\"8.
~;3Mei. 18~.

--------------- -- ---
ALIW AL NOORD

EERSTE KLAS PUBLIEKE SCHOOL
GEVRAAGD,

Principaal, Salaris £2[>(1 per jaar
en vrije woning;

Vice-~rincipaal, Salaris £200
per Jaar;

Eerste Onderwijzeres, Salaris
£l~luper jaar.
Applioanten moeten opgeven of

ze in staat zijn onderricht in Hol.
Iandsch te ge,pn.

Applicaties, met getuigschriften,
ouderdom,gezondheidscerti6kaat, en
volle lijst van onderwerpen, moeten
aan den ondergeteekende gezonden
worden op of voor ;JO Juni a.s .

Werkza.amheden te aanvaarden na
de September vacantie.

N. E. SMUTS, Voorzitter.
Aliwal Noord,

:3 J ani, ) t<\I6.

STELLENBOSCH.
36 Extra Vette Groote Varkens,
40· Prachtige Speenvarkens.

KEN NISGEVI NG. Op WOENSDAG '17 Dezer,
ZCLLEX hovengemelde Varkens,

nit de Kraal hij de Races Stand
publiek worden verkocht, zij zijn
tie aandacht van Slachters en
andere overwaard.

A.L"i

E ondergeteekpnde, besloten P. J. BOSMAN, P.W. zn., Afslager .
hebbende dat deel vali de
Pakhuis, bekend, al;; Dam. Stellenbosch. 12 jani 1890.
onlangs bewoond dool' X. ----- - -------

. ' Smit, te verhuren als een Srne- !K_dr rij en Wagenmakerij, en daal'
d ze plaats op den hoofd weg tus-
hen Clanwilliam en J Calvinia

g legen is, is het ecu I'l'achtlg'l:" 25 Gedresseerde Paarden.
8 andplaats voor dat duel. -_

Het bestaat uit 1:'('1.1 goed, Jege. Op Woensdag 17 Juni,
li k huis, eep stal VOUI' ~ paarden, .. , . '
e n smederij met een goede suiids- ZL LLE:\ opgemelde Paarden
baasbalg. een tuin bt'I,lant met eeu. pul.JI~~k,\e,rk~ht ,w0r.den. ~Il

a4ntal verschillende soorten vrucht.j KLA PMl r~·~T A.r J E z~J. ZIJl: I~
btj>omen en indien vcrla:ngd door extra. condlt.1e ."'11 geschikt 'OOI
dén huurder schoon zaailand voor dadelijk gebillik.
4lmud. C. G. MA.REE.

f Aanzoeken voor de hIIur zullen
déor hem ontvangen worden tot op J. S. MARAIS & Co., Afslagers.
1~ Juli, a.s., waar ook alle bijzon. GEENTE VRUGHTB--O---O--M'''--E-N-.derheden kunnen verkregen wor-
d'n.

i
P~khuis,

I' Clanwilliam,
10 Juni, 1896.

M. A. BERGH.

OpUVERNEMENTS KENNISGEVING
I

I No. 534, 1896.
ol I

BENOODIGD.

iDepartement van Lanq?<>uw,
i Kaapstad, 6 J nQI, 1896.

~u,ernements AmerikWl$cbeStetjes
OXDER\lnJZER met certifi.

kaat voor Publieke School,
Mistkraal, Humansdorp.

£100 en buis. Doe aanzoek voor
Juni 30.

, I

:Ter algemeene informatie wordt
bekend gemaakt dat de uitdeeling
v~ Amerikaansche wijnstokken in
d~ volgende Distrikten. nl:

; ,

, DE KAAP.
PAARL,
STELLENBOS~
ROBERTSON, ~.
WORCESTER,
TULBAGH,
CALEDON,
MAL1rIESBURY,~i

Komen lIan/oopen,
OP de plaats Boven Downis, 5

maanden geleden, een rood.
bruin Merrie omtrent 10 jaren oud,
met kol voor den kop, ong-emerkt.

De eigenaar kan dezelve terug.
krijgen mits betalende de kosten
van advertentie sn grazen. In-

. dien niet afgehaald voor of op den
Isten Juli, zal de ondergeteekende
dezelve voor gemelde kosten in
bezit nemen.

C. MARAIS,
Secretaris.

HOOFDONDERWIJZER' BEMQODIGD.

APPLICATTES voor; bovenge-
noemde het rekking voor de

Armenschool te Holpan aan de
Vaalrivier delverijen distrikt Barkly
West, zullen door ondergeteekende
ontvangen worden tot op 8 Juli,
1896.

A pplicaties moeten vergezeld
wezen van getuigschriften van bé.
kwaamheid om in het Engelseli en
Hollaudsch onderwijs te geven, als-
mede van goed zedelijk gedrag eu
lidmaatschap van een Protestantech
Kerkgeuootschap,
Werkzaamheden te beginnen op 15
Juli, 1896.

Salaris £8() per jaar met school.
gelcl('n.

Adres P. J. PEROLD, V.D.M.
\:V arrenton,

dist, Kimberley,

D40r het .Gouvernetl}ent zal, ge-
schieden op aanbeveling Van
Distriótsbeaturen, die bestaan zul-
len uit den Civielen Commissaris en
tw~e vertegenwoordigers; gekozen
doër het plaatselijk Landbouwgs-
noetschap of Vruchtenkweekers-
ve~eenigll1g. .

!pplicanten, die niet reeds aan.
zoek gedaan hebben, behooren zicb
dus t.e richten tot den Civielen Com.
missaris van hun Distrikt, niet Intel'
da.it Zaterdag, 27 Dezer, na welken
datum geen verdere aanzoeken om
StElkjes voor dit seizoea kunnen
on6vangen worden. .

Schriftelijke aanzoeken, reeds ge-
daan aan dit Departement, zullen
~ de Besturen gezonden worden.

~en beperkt aantal Stokken zal
Yoór uitdeeling ill andere WIjn-I Ket:~lll)U"l'It.
d ~ k d d D OINt Ml.Ilm ..,j,"T·'Is~n ·ten Oor lt epartement c J I~I,'

1 ,) • nOt (""'~t,geHouden worden; waaJ"wor ter.'
stopd aanzoek behoort te wOI'den
wOfden aan den ondergetQekende ..

!

CRARLES CURREY,
Onder Secretll'ts loor Ludoon.

J. A.. r.orw.
Boven Downis,

2 Juni, 1896,
Calvinia.

AANGELOOPEN
OP de plaats van don onderge~

teek en de op den :3rden Mei,
1896, een Koe (Vaars), omtrent 2
jaren oud, vaal van kleur, onge-
merkt. De eigenaar kan dezelve
terug bekomen mits betalende alle
kosten, ook van deze ad vertentie.
binnen eene maand van heden
zulks opcisehe nde, zullende dezel ....e
1111. dien tijd in'houden WOI'Uell VQO!,

de kosteu. AI' l'l.lt· .\TI f·:-;' I.!liier. ,j,);)1' dell onier-
:.t.....'t-t-kefjlif:l (!r.!'llDzpn 1t..nrt!er. ".fI I.il l.·nh;: ~.t';I, , .. ""'T' d" IIf'IT·..U,n;.r n.:.

JAX A. !lfC\·:\'TI\. '(II,.Jell\)J/'" 'li", d~ H""d~iI."'ndeS{"h(>"ll"

1 T\\l't~:ïHir· t w "'" Tll'P'! ·,:.n l-et L.'lq'
: ~t"rlr·~al. ~"I" b:"'CZt·ld \ :ll\ li.· r,,'"t."I,,;;vhtt! ht-w: .
"7 .... 1, . Hr, 1'tk"wn.a/lJtJI1d. ::!H:,l l.I·d...j;.I~
..!.·rll':1l' ,~:. l!dnl;tat~_f'rl:t!1 .....'f'.i:f p.,·"rOlo.tau' ..ctJ

. "el).,

! H....~\I, lla IJJLt-ld ill JJet :,tl-\'l"11 \"tit:} nnr1t'J.
i WIJ' In de Il1u'l .. k ZKt .-etJt: IWnb .. ~elinll z;jn

AANGEHOL-OEX in bet S..) li I I le i m ..! de n(){)ciil!(' '·eMifikRtell.
La.kenhu,)( ()\'el' d~'n " ..rool·k'ufJeu I Een ~alli"l~ >811 C.l:!() p.R. wordt !JBTlg~.

tijd en Le worJ .." verkocht op deu :?ï,'eu boden .. })PD('Y~n8 d" :-;,·honlgelden.
Jam 1896. indien nipt be\·ol"('n.~ gel,~t - Indl!'u lll0ll'"hJk zal de "ehwl gwpeod
Rooi Bont Koe a-emerkt ,-echtRroor wiok..J· w:Jrdt·" na de Wlllt"rn'.t'autie ApphNlnten
haak of halfmaantje van achter onrlnidelijk 1!'~1i"\'en rio, t,., melden wann"",,!' 1'J g~
Linkeroor zlV&loWKtaart lJl~lfmaantje \'all zallen zijn het werk te aanv8&rden.
'voor of 6neetle ondaidelijk omtrent 4 Alleen ongebawde m.a.nspel'ltOtlen worden
jaren ood. gevraagd,

(2) met eeu Rooi Va&rlIulf gemerkt R. li 'IS DL WALL, V.O.M i,
Linker oor lilip omtl'ent 1 JMl' oud. Voorz. Sohoolcolilmillit.

a.. A. J, L. V,A;.~DIR MERWE, Senekal,O,V.S.,
&chutmeeetw. a JtW, 1896.

DOODBERICHT.

SCHUTBERICHTEN.

Ol\-"ERLEDEN op 12 Jnni mijn geliefde
! Vader ClLUlLE8 DIRK JOHU' &'l.[lCll,

iu cLjnouderdom v&n63 jaren.
I. - W. RAUCH.

~ 12 lUDi, 1896. .
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KEIII88EY1NG
-v.....-

VERHUIltf'J)'
___ :8 wo... ge,,~ voor

.• rich..., raD een 81811"
,te Jln",.,.abQrg. ._~tekt'D t(.'("ltenmg knunen g~.

ft l'tM'dere informa,i~ verkr e-,
"orden 8J'O hel. k"ntoor van
-- aan bet. Retlidrnt

Kantoor te Mum)',,-
aan bet kantoor v ilO den
Iupekieol' van Publieke

'If -_ te Port E1iz.tbelh.
T.... ,. --rid;""TeutJers voor den
.illftllJ'lil_s:acbeD Mieowen 'fronk"

den X:oatroJeor eD
, ODtft1l8ft wor-

des i" op J)oaderUg, 2s Jimi,1.om hnIa)f nr. ,
. T~ DJOt!ten twee vol

d:~e boJ'8'8D IffY..,., voor de nit.
Y~ VD,: het kontrakt en die
~D moeten deu t8DdeJ' teek.DeD.
~ Jupte of .eenige tender zal

.. bOOdsakel91t UDpJOIDen "q!-
deD.i

ROBmtT C. nLSON, 17ocu.
reur, Notwiaf:(m T:nmttportult.

maker, is ftl'huiad naar No. 4
Bpfmep, .Kamen,. :Adderl.eJltnat.

IMSSEI EILAID VUURTOREN.

H. 8. GBBAYES,
voor don If'oofdinspekteoi'.

~t van Publieke werbo,
xupstad, a Juni, t896. .
I .

TOD van 'BDOODmnmn.

:Boeren, 'Joegen. Eg~en of
appou noo<Ug hebben '·06JlL60Jt"Ctt

IllENDE1l8, geadresseel'\i aan den
.la Controleur _ Anditeur-Ge.
neraal. ]{aapet.ad, ~Ien, ODtvan~n
worden door ~ien ambt~naar tot op
Weenadag, 17 luni, 1896, om
twaalf uur, van penonen, bereid om
per Stoomsobip naar 'Duseneiland
te 'ferv~ eeD8 per maand, olie en
andere .benoodigdheden voor den
dieDSt van tieD vuurtoren op Daaaen.
eiland en den lIJ8Chters.
De laagste of eenige tender ml niet
noodwendig au~n worden.

VeMere bijIonderhede:n kunni.'ll
zoo nooclig op aanZOek aan dit kan-
toor verkregQn worden.

,JOs. NEWEY,
Hoofdiupektear''nUI puhlie.ke werkm.

~ t'UL PltbJielr.e Warba
x..p.w, 21 lW, l~.

DBIlATIOI ,OPBOlD.
i,..,OPJIJIf B_,II,.KlIM,. 6,..",.,.."
. KAANTAD. I

IiR.
Zuid .A.trikÁaDache

KONINKLIJKE JfAILDIENST.
De " ~ASTLEMAIL f1 Maat.echapPiJ.

DE Stoombooten deler LijD. vutnlli.D
van Kaapit.d _ LoDden om elo

andeno w~, te .. uur ILDL. ~
Madeira 811 PIymoIlt.h, te 'SiDt Hein. eo
AlO8MÏoo a&ILIeggeDde op de heJ-Ide t_
eeheatijdeD.
jmU lO-TAliTALLON CAEI'I&. Kapt. J)uJ[(lU
" U-JiOBllAII ~LE. ~ JlAJawIo ..

~all s-GB.\BTUU.Y Ca\lffLS,.Kape. 88OW1r.
. .. 17-1){.TJfOT'U.a CA.8t'1&, &ape. 1U.1:.

naV_.O"~LKJ_
~

KODinkl,ij,ke )(a.iJld.i.(st.

mol 8'l'OODOOTJ(UTSClWPIJ
(JmW.').

P. A. VAN ZYL,
.. ~.

Dm.iOaa1 CoUDCil 0JIClre."VI- .Bbyn'. du,p,
i Ut 1fei, 1896.

B.l~ BOO'I"KN VOOR.ENGEw..xD.
G.lUL,(Oabele lSdIrOef), hpt. Iucu, _tim!

, ol... 1'ia T~ ea JUdeira.
AIlTAJ!I. lPflC. JlI.JrrlJ(, oaatl\!Dt 18 Jc!.!:. u
le..-d"IIle.

GDH'A, (~Wlroef), J(apt. )(oWlH. om-
.. '-\ II .184, .Ia T~

YJLIil'Q.IUA, ~ J.&IU1'IWU, OIBtnat ij Ju..• '.
l'eDeri6.

EeD 'nUl de M.. tlchappij'a mooie Stoom.
boo&en Al 8OUTliA.1lt'1'UN verlaten vo.r
BAJIBUBG, Imrt Da de aankomst vsn
dele UaiJatGOmbootleDo
BBTOURI[ A ABT.J.B8J1&&rBNGEluL\'[)

~ TUOI' zee ~n, worden 1l1l,,\e-
~eibleg!m eeD Yft1DiDderi~ VU 10 pert<"o I
op daD JJubbelesa ~ja.

RBTOU1ULU.BTJEf' JI&ar' HAVE~"
..... it. JU,i)T WOrdeG IlÏlgWe1kt YOOI (10

........ bi:aDeO Drie.Maan4en perde L ruou
. . . Gf tIM CUt1e HaattduIWij;8 __ bool.eli .

. B()l1B&BOIS en LONG VQDI' VrMh&of ........ doelD8llMDwek
~ ...... _.._;_.",. eie ~ fta a. Thtion StoombfJt

, e-n ~III dr.".,. Alctoi6j*"
~•.:n'l_ '11fiCt. ;.~-.. ~ WIl on t!!!!!!!111!!!· !!II' I!!!!!!!!!!!!!!!!!!I!!!~!!!!!!!!~~
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De heer V"n den H~en!J' stelle voor diU er
ter tafe! van J"" r.1Ad woroeil~el-J ..rd lIfl5Cbrifteo
\'1\0 .dle c:>rretl,>OChlJlltie DIet ueu poatm_ter-
genera~1 of bet gouvernemeut gedurende de
laatste drie jaren lDet betrekking tot de post-
eli telegr,L:lfkantoren te Vententad_ De eer.te
ministee beloofdo <I" voorlegging.

(;lnU.UIl'TAJISCIU': w,,·rEIIWt;T.

Vier montellen omtrent deze wet wenlen ge.
daan door den beer Wilmot, 'die le verwêea
naar een, comité bestaande uit de'beeron DoHey,
Herbolde en den \'OOBteUer. ...

. nnlu:XRECIITE.N.

De heer VI\ft Rh,jn .telde voor dat er ter ta-
fel van dit tllUa worde gelegd eene opgaaf aan'
wonend" bet bedrag \'lUl de beerenreehten door
bet goavel'U"urent onhangen van 1 Juni, 1896,
tot I Juai, l!!tlG.

Hij .eirle dat de heerenrecbten eellgoede bron
v.m ":Itr.l·,~_ ..t~!) Wl.·~ I. :=:) .;.Ir~,m rn \\'..:Jdra hJal
wa' getd kw!it zou zij". Uet voordeel ,ran ~
wet zou dool' de »teddingen en de speculanten
getrokken worden. en er waren nooit klachten
over de IJel:uting geweest. E{ji herinnerde aan
<I .. t~"I" .. ,lat ..r·lf ....ot pl.r.oL: ......, .....<>dat lD.m
niet wi..t hoe de traktementen ~ betalen, en
zoo kon hei weder women. De uitgaaf voor de
runderpest Wall onuettend groot. HU wilde
uiUlte! van de behandeling der wet tot a.behaf-
Hog der b!}ertmreebten, en WIll! ook tegen die op
de vendueeohten.

De hoor Bl}tha ondenteunde het vool'8t~L
Men kon de wet beRt later in behandeling
nemen,

De heer Xeetbling stelde alii 84Dundement
voor OlD nok een oPJ!'!lllf over de vendureeheen
voor te le'~gen. Meo bad vroeger de heeren-
rechten gehalveem en 1.e weder ()p de eel"llte
hoogte moeten brengen.

De eerste minillter seide wat de opbreng.>t
der beide' belastingen geWtlellt WlUI, en de heer
:Seethling trok zijn amendement in.

De heer Van den Hee~'8r WM voor vermin-
dering voor beerenrecbten, WI&r de Bond lang
voor gQjivero had, en noemde de h~renreebte.
eeu onrecbtvaardige oola.~ting. Yol!{ens bern
was de h~r Van Rhijn voor de h,;erenreebten
omdat bij lIeIf een riike man was.

De heer" an Eeden WIll! niet tegen de ver.
hooging. lJlIIM WL~ bang dat· men in een \'olgend
jaar het gerd weer nood~ zou bebben. ~aarom
niet S percent. (O,o! nep oom Daaneja). Er
mOCJ!tge.ld zjjn, eu een ROm Il"Ids zoo ~r 1!'eg
te goojien ala men zooveel UItgaf, dat g'I"¥ ~Ilet.

Voorstel aangenomen, en ae eerste mlDlIlter
gaf nadere inlich,ingen.

(;r.nr.f:J.n:LI.JKE TOEPIOr.SI~G8wE·r.

Up voorstel van den eersten min LIter werd
deze wet voor de tweede maal aelezen. Comité
in de volgAllde week.

JlF.J,_UTI:'Ii'~8Wt:T1'1!~.

Oe eerste: minillter ~telde de tweede le<liug der
wet op de heerenrechten voor, verklarende dat
hij zijn plig1i bad geacht om de laaten der bevol-
king te verminderen. .

De heer Wilmot bield een rede over bt>t hier
he..taand« steL'Itll van belascing, en kwam met
het gewoDe gepraat over de levent<behoeften en.
d.. belangen der maIIIIa'8 voor den dag.

De beer Botha erkende dat de heerenrechten
"en zware beluting 1I'lIA, en dat de boeren voor
"erInging waren, lDMl' hjj IIChttl; de algemeene
finllnci;;ele politiek der regeering goed. Alii rueD
de levensbchoeft.!n niet belaatte, dan zou men
we ldra ~een helasting meer hebben, Hoe goed-
kooper "lies wa ... des te minder ZOIl

w .. rden. Xet om kost te krijgen an ...." ..... men.
De louer Lochner WM ook VaD. oordeel dat

')phdling ,-ah beia8ting op de levell3beboeften
~"cn goed zou doen. De koopman sou al bet
.~..Id in dtlo zak ..eeken. Bn Wail .-..or. de
afsch"lling mo de beereurechten, IIIAIU' wilde
Wilt minder geld aan hooge tralrtemente~ laten
!{"an. Veeleer moest. men bet geld WlD be.
'proeiïng><wefken bestedon.

De heer Peaoock sprak in den. zin VIUl d,en
heer Wilmot. maar erkende dat dit, t.bans Diet
!(ing. De beerenreehten waren een f':OOt be-
T.Waar voor jonge lieden die eeu bu ...bouden
wilden opsetten.
Ik heer Wiouand wa.. voor goedkoop voed.

""I, eli vertelde dat er altjjd veel arbeid te
krijgen w,~~ ;ti.. km.! g'>e<lkoop WM. Iu tie
tl~rcnre<"htetl l.ag hij geen kwaaJ, want DIen
rekende ze ~ttlC<l. hjj de koopsom aJ~ men vWlt-
goed wiM e ""'pen, en ziin middelen here-
kende. HjJ vree.....le intl1lUlCben dat bet inkomen
.nel genoeg lOU achterllitg'.&an.

De heer Bailey zon er niet tegen bebben
als de heerenrechtcn juist m" boenm-eigen-
dromml:Q wetd~Q afgenomen. In de steden
deden .rii getlfl kwaaJ.
!)C- boor Van Rh;;n :achtte den maatregel

een groot vtlflitll! \'001' he~ Wo? eu wilde de
,egearing Jel} Bo~ ier mlJe ~"Il,waarom ba~
"i dan de ~nandzlektew&t Dlet n.fgtl8<lhaft.
Hrj zag vooruis dl\t aI>'ChatIing der koo';"t1be-
hiling weld~ lnu VOlgêll. Meu '?ouwde in de
'k ...len hoe lállgur hoe meer, en dlt beWIlfl!! dat
·Ie hooreul'tlcl1ten geell kw:aad deden.

Tw"",le 1p.1'.ip;l \'olg'Je_ Comiw al~ voren.
De ,.....t or' dol ve..-lul'<l<:hten volgde, aqnder

.ht ..r ie~ ."ieT voorviel,
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. sir Gordon sprig zeitl. dal bet doe.! ~
bill, W'IIl'V&D bij de tw"t!ile leeing voont.eld.; '--
Qm de ~ van de recbter8 eR miniaien
per bill VMt te 1lfA!1lt;o.
De beet' Sauer zeide dat. due bill noodtg il.

If~t voontel is Qm bet SaJariII van de l'8Ohtenl
met .£260 te vermeerderen-teamen .£2,000.
Dit -adn hij niet te veel" doch bij ~
dat wjj te veel rechten hfibben. Dit is ook bet
g... oelen Ya" meer dan _rechter en aIa_ bet
werk in de boven, behalve' bet' boogpreehtllbóf,
QedIAll nagaat dan HJ men vindeD dat w;j werke.
!fjk te ve6\l'8Ohten bebben. Hei lI&Iaria "'LR de
permanente hoofden der tdeparter.nentett werd
van tiJd tot tiJd vermeerderd, doch niet lOO •
van den auditea:r-generaal; Een-en.twintig jw

en werd hij lI8I1f!'I!Iteld met..£900; en bij
li beden nog mau £1,000. .

beer Weebel' ziet niet ~m dese bill zal
worden in~brscbt. Wordt dit gedaan dan zal
~ hui.la._nietin lltu. _ om in tjjdeu
''lUI druk per rellOlotie deMi ga~ te ver·
mimlel'en, zooal1l gedlWl 'weN in 1886. Wit
verhindert 3ulke dmkkende tjjden \'lUI terug te
komen; en dan moeten wil, dese boogs a&l&riuen
Jmnnen verminderen.

De beer'ln_ denkt-da+ het, zeer W&nllCheljjk
i. dAt de reqhtel'tl geheel en Id ollll1bankeljjk sul-
1110zjjn en dat hun 8&l&ri1l1 Jaer een wet VJIjIt;ge.
_Id &al worden. Hij denkt ook dM wij te ".,el
rechten bebbeu, doeb het' is moeilijk een ander
f!te1M1 in te voeren. F..enl~ jaren geleden gin,
bij in de gebeeie lAak en miucbien kan men \lA!
later weder opnemen.

Rn!. 8chermbruek8l' leid .. dM hij in comit.6
aal voontelltm dat de ambten: booge commi&.-
lIIUia en gouverneur !kide ge_d zullen
woroetl, hoowel deaalfde l>enoon beide ambten
IJekkledt. Het kan mi8llCbion niet Mdtonr mur
bij ie in lJeginl!el t.egen d" m.telling.

De' heer Marait zeide dat het H&IariII vsn
dele ambt-enaren door d ... bill uiet buiQm het
bw. gebraobl. zal Wf>rden.· 81i lOU het aaIari.
liever elk jaar willen ~en.

Sir Tholl1M Upingtou _. ut hjj ook reed,
Jl) jaer wig it ten ganItAl van oen venmd@d
Hytlteem van reeh te", , IUt IIlll&riIl der roohtct"l!
moet per wot vutg_1d worden,

De heer SclareinllJ' verbeagt zieb over dltS8
bill, Hij acht het niet nt1lcbeliJk het getal
der I'I!clJten te vermindeNII, Men moet niet
V6J"8'Iltiin dllt lIet gebied d"", KoIoooWo ~ ton.
neemt en dearmede hei _rk en de vernntwoor·
del!llrheid der rechten. HU iII er tegen hét
~ van den n.oditeur-generul te v(..~-
deren omdat mM gevaat loopt ook _ bet
_1ArI8 van andere IUJlbtenaren te gaan tornen.
.-\angenomen,

IImfJ)I'.IIHSOI K£nKOBlll!l1l,

De boor Merriman .telde voor de tweede
lesiug van dese bill. Deze bill i8 eenvoudig en
toch vindt hH dat 81' oppositi(O is tegen de bill .
Het doel "ail de bill i1lreedll bekerul. De grond
ligt nu ongebroilr1: en ~ijo ~iIIUIom den grond te
lre'l'en llAn de mlln.ioipal~tAJit, 'I&oda' bij gebmikt
kan worden, Thana wordt se ..lacht. gebruikt
om doode paarden III te ~vt!n, en bier 611
dMr gmis te gmven. De municipaJiteit \'lUl
:Rondebo!<Ch iA voor <le bill:, en de op))Olritie
komt hierop neder: ik kan het niet ktiipG. eh
daarom gun ik bet niet aaó iemand tmdeft, Hii
hoopt de hili zal eonder tlppot!Ïtie dêoJpan.

De hee" J, T. Melteno lI8ide dat bet Diet een
aangenamt! tMk ia deze bijl tegen te lltun. doch
hH acht hst zijn plicht in b81ang. vaD' het publiek.
Ifil vindt dat de info1'1D.tie voor het hó !&og
niet mUedig iR, Het .electeomité heeft niet eens
bet tJ'lllltlpOn ,"oor bet buia gebftcht, en het is
zeer well80beliik "olie intOf'lJllWe te hebben
indien men' priv:tte rechten gaat ver.mderen.
De voorseeden wonien al meer en meer een
groote· tltad, en binnen Iron mUen deze opene
pleinen VIJl groote waarde zijD in belang '''1\0 'het
publiek. Ook bebben de grondeigeDanln in de
Dilbl.iheid dW!er gronden er op ,!JI!1'8lrend dát ze
altijd open 1.u1len blijven, Er !lijn velen die
tegen deze bill zjjn zooaIe blijkt uit de petitï.
die ongelukkig te last i~., Toen de pond
gIlgeVen werd _ de kerlr hei -np publieke
lic!haam te Rondeboech, en de gromt 1PeI'd
baar lJII!Pven doch voor bet gebruik' van het
publiek. <leen publieke verplering werd ge-
houden om het gevoelen ,-an de belailCingWt&len
uit te vindet).

Sir TbomM achtte de .. ~tel ff \_ dese gron.
den \'llJI bet grootste belang. Bij P>U zegen
dat de tweede lesing genomen al worden,
en dan kan iDeu de bill iij comité v~.
De recbten van het pnbtid _ten gewllU'bora'd
'III'Orden. on huis ZIJl zeker niet tOeIItaaD dat
private rechten ~ .orden. H1i be-
tW;jf-elde bet of deze! bin de bedOeliIIfJ der
voo1'llt&rlden ZM uitv~ ,

De beer DÓDglMt relde CIat als voomUer VIllI
bet safeet comité hU denkt dat de biD in &elang
is van- <le inwon .. van~. Hij mieent
dát de ~h van den • Moheuo l*1iJdig
WM en een verkeerden iDdmJr pt V1W wat de
bill doet) zal. Het ill Diet: juillt te zeggen dat
de rechten Vlln private pél'llOnen niet in aaa·
merlring weMoo ~ ..

De beer l1chr_ Jling ID de geheele zaak, en
ill """ oordeel dat de bill nietI! _ vraatt dan
biitijk UI. lien rooet niet vargetetl dai het
eigend'!f'll!1'9Cht. in. de lreF;~iill, en dat bet publiek
slecht)! eeu setliltom over itert grond heeft. De
objeeti8l! van grondeigenatén in de nabijbeid
van dit stuk grond .jjn weg'gl!l1Omen, 611 ze zijn
sUen tevreden. De eerrise objt!Jctie die ll('!I'
~t ift dat 110.000 te vEleI is voor hei recht
vllfl de kerk o'l'er dit .tu k !frond, Dit mag 7A)O
ziin, doob men moet n* vergeten dat bet PU'
blielr fI1' ook "eel hii zal wianen-61 morgen van
gtopd. Hij 7.&1zeker wakeu tegen de ver-
vnle'mding van publieke I'Il!th~. doch deze hili
ill ongeiwjifeM in belang' ~ het Pllbliek.

Dé tMeede leung wenillilnpnomen.
RA.PPORT VAS eOJlIT'· qP I'K"!lI"F."f:'1.

Een diacuMie vond plaats over de vraag of bet
l'lIPPOtt niet .edeI' verwezen ,.al wonien naar
Mt comitJI om de eil!ehen """ een JMA" applibn·
teu te over;regen. Het bóill _ er echter to-
gén eu achtte dit een verkeerd helrinMJ,
Bet boill ging in comic@' op het ~ rap

p!>rt. '
I.)e beer P. De Ww zeidc dat .£700 genoeg is

voor den beer Bu"o_ I De verbooging ilItot
£.'100. de som die' hij getrOkken heeft toen h»
jong en in dien&&_ enlriDdereu bad om op te:
vCJeden. ~teu moei niet een penmgel'l UIl zijne
kinderen door hem geYiu.

De beet' Jm}_,~t~ dat ,leze ;uu~ 51.
WU- ;r<Jdi....u ht:M:t ",. ti.. h .._ llt.,rrtmcW reide
dM de bOOt'JJtm.uWt":l~1 zeer klloappeambtewwr
WIU' en _i, een 19'uut 1llWaJ'is lkoeft ~imklron.

hecu- D. G. D.Waal :\'nJ8fr boe bM Irom:t,
:wan die \"lUI Pori BJiWJetb ~wan:t.n _ Ilea:

~_,'W4.'" itI: ..,..",:-d,.allPl «fle.Of pIU·,

\oor ~r\·I.·· t(

a.J~ : .t:f""" "rl
rnet L:r~.'4""

een detde of . .Jo he! _1,1.~
m'een haven \\oNlt RI, .• ;,
minder Gatt inte\'()erd \ '" '1.

DB. IJ(PIlY.

De b_ &y objeeieerde tepD de OOelage
!!OlD £400 "oor d.ao POÁ A.I& tUIlbtenaar op
Bobbeueilaud 'RU hU geheel on~
Later werd bij naar Ewupa gesoDden en publi-
caerde ~ boek dat door de doltCenl der wereld
bebelaeo ja.. .
Dv tu.,D. e. de Waal beecbOllwt dr. lmpey

eeu \'&Il de b(Ur'lll'1lalDa&8 amb~n, en de .£40(1
het laud v-eell*flll'8ll' Toegestun,

F)E \ kOl·W Tan tl-.:!u b:", ..~r IJ. J~.• ,~.,,-)tL
1""':)' \·uJ,l.enk.oopt!F \"1i.1I H"~,,. ..~ ;10 ~

IJUWJ:..leJ. laag.uek aar.,. ,,·I~·lt..tu.."1.1ff';". r:
klJ<l(! ~ ,le l..,.,.. l"-'l,'n ... 1: - '-1101mb" la,

l..wem Is bet oonli!'" ,"" Iuoa.r '.""" r..... " .
~~c wqpleluil-:,t VAU r~jtt kau uJc.._~17,
W')TiklL.;" Vele Cl'';::.' .!·!'v.. i!';Q 'jifl~

cl' dllOl' ,_..,~. 'J'e b '\1
~.... P. J, P..'l,: •.. I<.
1rB.-A».n.
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