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HÊT GEBOUW IS VERKOCHT DeEC1)iIoIhicUitrusting Co~

---HET G'EBOtJW IS VERKOCHT
De VOOl'l'lrld moet uit den W~ geruimd worden
eezqek8rs naar de Stad behooren ona

een bezoek te br"ngen, en zich van eenige
de,. aangebodene Koopjes verzeke~n.
Verpet niet :

De yeorrud moet Verkocht worden •
Boek.... Plu en Spi.ucraten, Kaap

.
Dg 0 GRUW lOEi' UITDEI lEG GBIUIID 10DD.
Bezoekers aan de Stad behooren I

ons een bezoe:k te brengen en zie:, van, .
c"nige aangebodene koopjes verze:~ar- f.
en. VerQeet.nlet: ,

De Voorrud moet Verkoeb t worden. I
I

&et tU :rw........ ten, Xaawd&4 j

»

VEEL 68~-No 6,450.1

OSSEN! OSSEN!

Huis.

'~....... AANGELOOPEN
OP 5 Mei u op de plaat van

den ondergeteekende, 1
Lichtbruin Merriepaard met kl(';l1
kol VOor den kop, circa 6jareu oud;
1 Donkerbruin, do. ongeteekend ool:
circa 6 jaren oud.

Da eigenaar of eigenaren kunnen
dezelve terug krijgen mets betalende
alle billijke kosten ook van deze
adverkntie.

PUBLIEKE VERKOOPING'
Publieke Verkooping

VAN

LOSSE GOEDEREN,
Ondergeteekenden zullen op

Vrijdag, den Il Juni, e.k.
uit hunne VenduekraaI. alhier Publiek Verkoopen, -TE-

GROOT DRAKENSTEIN,
Na afloop van de Vendntie van den

heer JOIlS. J. DU PLE~ IS,

··.Ijtt_,$RDAG,-10 ~U_NI,
., ULLEN mede worden ve~kooht:
, 2 ZesJegg-l'r Stukvaten, 4 Kui-

pen, Trap en Onderbalied, (kajaten.
hout) 1 Wijnpomp met Leiders,
Le~gers, Pijpen, Azijnvaten, Em-
mers, Vlootjes, Kranen, Kaj aten.
houten Koelvat, 1 Brandewijns
Ketel, met groote slang, 20 mud
Akers. '
Varkens en SChapen: 40

Prachtige Varkens, 70 Aanteel
Schapen en wat verder zal aange.
boden worden.

P. A. GOOSEN, J. zoon.
J. S. MAlLUS & Co., A.fslagers,

DE ondergeteekende waars::-hu wr
hiermede dat allen, ge,ou'!":l

op zijn veld jacht-ende met of zon lei'
honden of eenigerlei wijze UI ,._

schrijdende op zijne PJalits, doer
vee te laten grazen of hour tJ
kappen op de strengste wijze ZOIl': •. ].

onderscheid van persoon, zlllL_'Il
vervolgd worden volgens de wet. .

D. W. KRYNAU\Y,

50 EXTRAVffiE stAGHl- 088£N,

nEOCULEERDE en ong .. el-
\.:1' Jf'f;rde Limoen- Nart)"- ,;1

ZuurJill;l.rn BoolU,'n LP, koop "'J

(J. A. v, D. MERWE,
c/o deo heer SWC1U,

WellingtQn.

C. F. Kraus o,
opgebracht dool' den Heer J, Foum s, en die zeker present zullen zijn •

Malmesbury 5 Juni, 1897.

Rheboksfontein.
dist. Malmesbury

5 Juni, 1897.

J. W. MOORREES Jr. & Co., Afslagers. WAARSCHU'VI~(j.
No.246.

GOUVERNEMENTS-KENNISGEVING,
--

Oahinia .

16 Eers
26' do
800 do Merino Schapen

. , . :
Op MAAND4G, 14 dezer,
ZAL gemeld get~\.f. aarden, Ossen

en Schapen Publiek" worden
verkocht te Klapmu'ts StAt~1 ~Ihet
Vee zijn in Puik conditio, worden
opgebracht door den heer Jan
Baartman en zullen . zeker present
zijn.

A.. B. DE fiLIERS & Co., Afslagers,
Paarl, 5 Juni, 1897.

OPROEPING geschiedt mits dezen van applicanten voor de betrekking
van

Secretaris van den Schoolraad der Witwatersrandsche
delverijen, salaris £500 per jaar, zonder ve~oedin«
van reiskosten.
Bij Je applicatie moeten overgelegd worden ;_

a. Certificaten van afgeleguo examens of andere bewijzen van
bekwaamheid;

b, Bewijzen van grondige kennis der landstaal en van behoorlijke
ken-nis van Engelsch, Fransch en Duitsch ,

c. Bewijs van [idmaatschnp der kerk, waartoe applicant behoort;
d. Bewijs "an goed zedelijk gedrag;
e . Korte be-schrijving van applicants leven;
f· Certificaat van den Veldkornet der wijk aantoonende of applicant

is vol stemgerechtigd burger of genaturaliseerd burger.
De applicaties moeten worden gericht uiterlijk tot 2 Juli 1897, aan

-net [kantoor van den otaatssecretaris Afd. B, met vermelding op de
envelop~ " Secreta~s Schoolraad Witwaterstrand delverijen,", ..

InhchtlDgen~zlJn te bekomen aan het Departement van OnderwiJS.

T. J. KBOGH,
Onder.Staatssecretaris.

Zwartfontcin,
Dist. Maln:esbury,

8 Juni, 1897.

...... CII.,.......... ~~=_i;lP__ i;,

TAD. KE 1':N ISG E VI ~G.
KENNISGEVINGAfdeelingsraad Oalvinia,

Gouvernementskantoor,
Pretoria, 31 Mei 1897.

ALGEl\TEENI!j Agenten in Afrika voor NE~8 en Co's
beroemd niet-vergiftig VI. baar 8chap~ndlp. Toegeken?
Acht Gouden Medaljes en 'de JJoogste ~ock.enllm.~ op de Wereld 8
'I'cntoonstelling te Cbicago, N04rd Amenka, m 1893.

Scbaapbocren behooren dit Dip eensf~ probeeren en zij zullen overtuigd
worden dat het het uitstekendstë IS.

Het v'l'mengt zich vrijelijk met ~oud water. Vraag. er 0n;t bij uW'
pl~tsclijk D'ip. Depot. Getuigschriften van ZUld-Afrlkaan8che
Boeren vrij op ontvangst van adres.

IJzeren"'Ketels~m Buitendeurs met! Rout of Kraalme8~ verwarmd te
wordon voor het maken van ~alk- en Zwaveldtp, van 2Q. tot
60 gallons. I .

Eeni e Agenten .voor Kaapstad en iOmstreken v~r de beroemde
~ixon Sproeipompen. Een~tweede besending nu verwaoht.

Ook voor het beroemde Nlxon S~roeirriixtuur. .
F.enige Agcntell voor Kaarstad voor rG Amerikaanseho Vruchten-

droogers. De Eenvoudigste t''- Deste. .
Invoerders vau Verbeterde AmIerikaansche KafsnJjders en

Persen. _ .
I . 1 . Graven Vorken I Schopgraven, 1< ruiwagensnvoorr ers van , '~ Pilpen II/IJnt1a'rdPikken, Bosehp,ikken. PonlJen en .. I ~, H C ct

Outuvato-s en Stalen enz., ~nz.

No. 4, KERKPLE1N, KAAPSTAD.

Kapitaal, £20,000. Reserve Fonds, £34 {\l~•.---
WAARBORG T K VAN rs LUW£iD.

KEXNISGEVING geschiedt 11i!r.
mede dat op een Vergadul>ill'-{

van den Afdeelingsraad van Caled{)~
gebouden op ~.\TERlJAG, 5 DEU:I:,
een belaRting van td. in het ;£ ~o.
heven werd op alle vestgoed biauen
deze afdeeling daaraan onderhevij-,
en dat dezelve vervallen' en. bet(u).
baar zal zijn t-en kantore van deo
Secretaris op 16 Juli, 18<a7.

JOHN J. MOORE,
Waam .. Secretari~'

Kantoor van den Afdeelingsma1,
Caledon, 7 J un i, l/)97.

VERANDERING VAN WEG.

AANZOEK gcdaan zijrl(lo door
de heere1) J. A. L. V JSAGlE en

S. W. J. VISAGJE, ;lr , van de pJaats
JAN FR1WERIKS KOLK, gelegen in
wijk N.O. Roggeveld, dist. Calvinia,
om in zekeren We£! als onder eene
verandering- te verklaren,

Geschiedt hiermede kennisge\7ing
dat de Afdeelingsraad van Calvinia,
voornemens is Zijne Excellentie den
Gouverneur te verzoeken een Pro.
clamatie nit . te vaardigen ver-
klarende eene verandering in den
hieronder genoemden Weg nam:-

Het Trek pari loopende van JAN
FREDERIK KOL~ naar Witkraal.
1200 yards naar het Westen, te
verleg~en.

Eemg persoon die objecteert
tegen de genoemde verandering
moet zoodanige objectie eh rift..eliJk
inzenden bij den ondergeteekende
binnen drie maanden van af 1
JGNr, 1897.

WELL/NGTON.
DE ondergeteekende zal publiek

doen Iverkoopen aan zijne
woning in de Kerkstraat, op

·Maandag, 14 Juni, e.k,
20 Half Leggers, 3 Tanks van 400

Gallons, 10 Kistjes Lekkers, een
lot Cango Tabak, Half doz. Stoe-
len. Madeira Stoelen, eenige
Katels, AardenKann~n en Potten,
Kraf jes, Kelkjes, L:impen, Gla-
zen, Ijzerwaren, eoeals Graven,
Vorken, Snijmessep, Boeren,
Schaafbijtels, Scharnier'en, Blik-
WilTen, enz., enz , enz.

Ook een lot mans, Vrouwan en Kin-
der·Stevels, J uffr. J3aatjes, en
eene menigte andere. goederen te
veel om te omschrijven. DE MAATSCHAPPIJ reikt P"li,~(l1t

ui' als Wa.n.rborg \'CtOrdo h:"rli.ild~iil.,
Rechtschapenheid en GeLl'Ouwl'fi,l <:a'l
Trustees, LikwidateuI'S en A,lminiiill-ni.t>tll'li,.
!<]xecutenrs au Vooi<den DIl,tiet, Cu,n~
Boni, Baljuws, Landmeter~. Besri Ni r:;, en
Secretarissen van Ban ken. "Loges, A 8$U ran-
tie en andere 'Alaatscbnppijen, Aldao14IJg~-
rad",n en Munioipaliteiteu, Klerkt!n u.
andere f!eu.mbten in dienst Vlln l<'irmru Il
Publieke Inrichtingen op voordeeli.,; jc!:,-
men.

Deze Pulissen worden in olltvangst g"f'1JO-
men door de Imperiale Koloniale, l'r:uo:- '.
vaalscbe en Vrij6taatsche RegeeringMI 'u
alle Employeerdertl door geheel Znid-
Afrika.

Vormen van Áunzoek, enz., op IlAnn'U3
bij

LOOFS'J?RAAT,

HET JUBILE LOGIESHUIS,
Zal WOENSDAG, 2 JUNI geopend worden te -66, Loopstraat. KOLONIALE WEESKAMER en TRUST

MAATSCHAPP IJ.Tafel, Bediening en Termen zullen niets to wensehen overlaten.
Reizigers en Vrienden bij de aankomst der Treine opgewacht en de

uiterste zorg voor bagage in acht genomen, -

J. VAN DUJ:JN. EXGENAAR.
84, Loop.tor .......

J. C. BMI~H & CO.,
IJzer, Kool en TimmtrbontMagazijnen

'KOLONlAAl EN AMERIKAANseH WAGENHOUT,
I

STOOM ZAAGMOLENS,

80, Breestraat- -en f Riebesks, Plein,
!Jr'::' A A :pt BIT A D.

Onder Wittebergen, ~jst. Winburg, O.V.B .

APPLICATIES voor de betrek.
king van Gouvts onderwijzer

te Koedesfontein it! bovenvermelde
wijk, vergezeld van bij de wet
vereischte certifikaten van bekwaam-
heid, goed gedrag van de laatste
Schoolccmmissie en den pJ'edlkant
waar Ilpp}jcant werkzaam' waS,
tevens bewij Vl'_I,n lidmaatschap
eener Protestantse.he Kerk zullen
door den ondergeteekendeontvangen
worden tot 30 Juni, 189 i.

Werkzaamheden te li.anvarden 15
Juli,188i.

Salaris £120 per jaar en de
schoolgelden.

Billijke reiskosten gestaafd JOOl'

kwitantfes zullen V~l'goed worden.
R. GtTDATH,

• Voorz. Sc4oolcommis8ie.
Senekal, O.V.s.,

28 Mei, 1897.

I;EN onderwijzer (gecertifi<lc~r.d),
j voor de IIJde Klas Pabliclr&

School te Danielskuil, dist . .Barkly
West; moet met bei eIe Hollands(ll.
on :Engelsch bekend zijn. &larD:.
£120 per jaar benevens vrije woning

Applicatie met atchriften va._
g~uigschriften te worden geadres
eerdaan,

TUINBOUWRAAD.
Bargains! Bargains! Bargains!

MAANDAG, 14 JUNI, e.k.
G. H. MARCHAND. Afdeelingsroad-Kantqol'.

Calvinia, 28 Mei, 1897.

~J: J N TE N TOO N STELLJ:N G
n: WORDEN (; E<.;HOUOEN

TE STELLENBOSOH, OP VRIJDAC, 25 JUNI. 1897.

lS. S, LOUW,
Secel laris.

----------
Mededinging voor de Gouvernements Prijzen.

A LU"'monsters, aan den ondergetookendo gericht, moeten n&DrBo8manll CrOisiag
Station, niet later dnn DINSDAG, 15 JONI, 1897, gezonden worden,

ltuendinll8-vormen en Prijslijsten verkrijgbaar van

. F. BLERSeR,
Hon, SI crJlnd_,

Landbou \IV Genootechap, Stellenboach.

J. FRED. PENTZ &. Co.,

Afslagers. Rondgaande Onderwijzer Benoodigd--------------------------
AANGELOOPEN

OP 2 Juni, 1.1. op de plaa:~ van
den ondergeteekende, 1 Rood-

bruin Paard met klein kol voor den
kop, linker achter voet wit, omtrent
2 Jaar oud. De eigenaar kan het.
zelve terug krijgen mits betalende
alle hillijke kosten ook van deze
advertentie.

ROBERT DE VILLIERS.
P.O. Holvlei,

MalJnesbury Afdeeling.

IN DE WI.JK

......
Nederlandsche ZuiU-Afrikaansche

~
SPOORWEGMAAiTSOAHPPIJ.',

( ..

G, W, STJ;;Yl'r,F;n.
Secretllri~,~40~~~~

l-~odjg hebbende Ploeg~n of Doerderijgcraadschap, be.
hooren, alvorens die te koopen het groote voorraad
van de heeren;

~. 1\II. ~~SS ~ C:::O'.
Ploegen en; Gereedschap te inspekteeren.

POSrRl'R No. 14.

Logies

BEZOEKER:' naar Pretoria ",ul-
I len wel Joen het Viljoen' ..

Pretoria Logies Huis een b zoek: te.
brengen, alwaar men rekenen k:ln-
op eerste kla.s ontvang t, 611 gJX"d'o, ~.
vriendelijke bediening .

%

Kortste en Goedkoopste Route voor Reizigers on
Goederen van de Zee naar J~hannesburg. Pretoria

i ,en andere plaatsel'" in de Tra+svaaJ.
. Dagelijksche personend~enst· van Lourenco

Marques (DeJagobaai) in 24 u~ennaar Johannesburg
en 21 uur naar Pretoria. !

Tarief loor Il. DUr JOhID_ OU17L~.£8 11s
~.

" 'J " "Pretoria I· '" ho· 6d.-en.£3 .ft
DageUJksche pen~onendierist van Durban (Natal)

naar JOhannesburg. Preto'riá eh andere plaatsen in
d'eTransvaal.en Oranje Vrijst~at.,

VRUCHTBOOMEN.De "V_erity" Dubbele-voor Ploeg·
BENOODIGDf)UIZENDEN geënte Vrucht-

boomen van de keurigste
soorten overeenkomstig naam :

Prijs niet bol'cngaa.nde 1/-
2,000 Dragende Guavas en Loquats

Prijs 6d. ,
500 Limoen (Seedlings) vrij van
,-in1!ekten. Prijs 1/.
Doe aanzoek bij

C. M. NEETHLING,
E"er _Green, Stellenbosch.

AANGEHOODEN in het ScJ1Ut te
Langfontein over aen veroor_loof den

tijd en te worden verlj:ocht op 26 Juni,
1897, indien niet bevorens gelost :_
Een rood·bruind Merrie Paard, 1dei.n haas

kolletje voor den kop, ohgemerkt, omtrent
4. jaren oud. '.

Get J, H, Y AN SOHALKWIJK,
Schntmeester. '

~
~zu. ~ van £1 tot £6,000 te 1001.1 a->'tl
eeatp. .taoe~ ka penlOIl8n tn éH.if
doel nn Zu1t-..urt1ca tegen .

BILLIJKE RENTE.

SCHUTBERICHTEN.
R. B. WILLllM ,

Voorz. Scool. Com.
Daniel kuil, dis&. Barkly West.Onderwijzer .ofOnderwijzeres"ONS UND" MN DE PAARL

l

-_.__ ._---- -'~--

APPLICATIES, verge~ld. van
de noodige certificaten van be.

kwaamheid en goed zedelijk gedrag,
worden hiermede gevraagd voor de
betrekking van onderwijzer of on-
derwijzeres voor de Derde-Klas
Publiek ~ehool te Halfztianshof,
distrikt Tulbagh. .

Applicaties te worden g~zondeD
aan den ondergeteektlnde voor of op
18 d.ezer. Werk te beginnen· lDt>t
Juli Kwartaal. K&nnis van de
Hollandsche taal e~n onmisbaar
vereischte. Muziek eene aanbeveling

Salaris £60 per jaar met eene
woning. . ~

J. A. BUCHNER, V.1;).lf.
Talbagh. li Juni, 1897.

Rovengenoemde Ploeg is van Staal gemaakt ten gevolge waarna
hij Licht en Sterk is.

Kan verkregen worden met Stalen of Gegoten Scharen.
Ransornes, Rowards, Zweedsche en _imerikaansohe PloegElD.
Ransomes en Howards Eggen, Dam·Schrapers, .Grond-Rollers.

De Massey Harris Cultivator
Met of zonder Zaaijer. Deze is de beste Culti vator- nog gemaab

en geflft alle voldoeuing.

HERHAALDELIJK dringend' verzoo~t zij~de ~oor onz.e on~er-
stauners aan de Paarl' ODze zaa~ _,:,rder ID die Afdeehng mt te

breiden, hebben wij besloten een PlaatsliJk Xantoo~ aan de P~I t:!
openen, e11 de heer D. F. Marais, J. son., " A:trican Dapkmg Corporation
gebouwen, id. aangesteld als onze plaatselfjke vel"tegenwooI'(hger. J?e
bedoeling is om meElr plaatselijk nieuws op t;e ne~en en (Jml La-n~ dus lO

alle opzichten aannemelijk te mnken Toorl de mwoners der .P~rl.sc~e-
A {deel ing. De rápporten van den Paarlsche 4fdeelingsrnad, MUDIOlpahtelt,
Magistra.atshof, Publieke Velgaderingen-, CqnOOl'ten, enz. zullen geregeld
'{epubliceerd worden_ I..

De hoer Marais zal ten 811('11 tijde gerEfd zijn de nAmon VIJ,r:D1enwe
Inteekenaren, Advertenties ai undel' Drukw.erk, Be-stellingEin, NlOuwsbe.
richten, enz. te ontvan.gen eu op to zt'nden. 1

Wij rekenen op de onderi'teuning vall aben dio de bellln!Jcn van ons
land en v.ol~ op het hart dragen. .Men V'~nbegtl z.ich bij .

DRN BEEa D. MARAIS, J. ZOO:'i,

•, Afrioan Banking COt'l'oru " ~bouwell" P.u&~

Aa.ngehonden in I et ,Schnt te· .Matjes-
fontein over den voroorJoo{den tijd en te
worden verkocbt op 26 ·Juni, 1897, indil1n
niet bovorel11l gelost ;-

1. Een Rood Schimm~1 bib Os, rechter
oor zwaluw.taart, op rechter bout gebrand-
merkt, lijkt naa.r 0,0.,: linker. bollt lijkt
Il&&rC omtrent 3 of 4 j¥r ond. .
2. Een Rood Bruin !tol Os, linker oor

slip, wia.kelhaak van a;chter, wit stroop
ouder pens, scbim.me-! kwjlat, omtrent 2 jaar
oud. .
3. Een Zwart Os, rec~r oor winkelhaak

van voor, linker oor winkBlhllAk van achter,
delll nvt IIChimmil op: ribben, omtrent 4
of 6 jaren oud,

(Gett F. D. TROUT,
i SchutmeQ3tu.

TERUGBETALING BIJ PAAIEMENTEN.

Afstand doet er niets too.
8ohrlJ(tn 'thgelaoh) insluitende fr~r.r:1

eJlmoppe ~eerd aan ., BilLL(Liz.;.-Xan,,- van On. Land. '

R. M. R0SS & CO.,
STRANOSTRA \Tt KAAPSTAD.



-,'DE Plaata ZUURBERG, mat inbagrip van een deel van Van der
:' We thuizen Kraal, ia geheel omtrent 4,900 morgen groot,
, Bovenoenoemde Plaats is te Koop. daar de Etgenaar. besloten heeft
Zijn aandacht te wIjden aan Besproeiinga- Werken op Z1Jn aangrenzend
eigendom. .

D~ Plaats is geschikt voor Bokken,. Vogels trui sen en alle soorten
Vee, i we] voorzien van Dammen, Fonteinen en. Putte~,. en heeft een
good Woonhnis met Bnitengebouwen, behalve kleine HUlSjes op andere

- dealen van het EIgendom. ..
Er is een Vruchten-boord en Baarbeide Grond beneden den Da~. bIJ

he~ Woonhnis, en een VogelBtruis-Kamp met draad omheind, twee mglen
in vierkant. '.

De Grenslijn IS twee mijlen ten zwden van Willowmore en de
KJipplaat-Oudtshoorn Spoorweg loopt over dezelve, waa.rdoor derzelver
w8.al'de voor de toekomst grootelijks verhoogd wordt.

Zeel' groote gelegenheden VOor groote of kleinero Besproeiinga-
Werken doen zich op deze Plaats voor.

Prijs £-1-,000. Termen gemakkelijk, Doe aanzoek bij
Willowmore, 1 Jum, 1897. F. W. BAKER.

GEBOORTEBERICHTEN.
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- VElU(OOPINGENHEDEN bevallen van een Iriseben won
de echtgenoote van I

P K ALBERTYN. P zn.
La.mlocb, 27 Mel, 1897 I
--------------Ili' EN of meer Junior en een ofBEVALLE~ van de tweedo dochter, I J meer Senior Queen's "Scholar-.

ze;'de kind, de echtgenoote van I ships" zullen openvallen met hat
.AB~OLD :SMrT il begin van het volgende Academisch

LncMfon!A'III, Jaar In JulI.
tl Jwu, 1~7 De Junior •. ScholarshIps" zIjn

open voor metGematT1culeerde Stu-
c.leaten onder ~estlen Jaren oud, en
",orden gehonden voor Twee Jaren.
Toekonnmgen worden gedaan naar
de pOSltJe door Kandidaten behaald
biJ een Proef Examen, dat door de
Professoren zttlJen afgenomen wor-
den, otlgmnende op ~b J uh.

Dl' SeDIOr "Scholarslura" ZIJD
oIJL'n \001' Ger1l11tnculeerde Stu-
dentE'ti bUile<.ku de ltl ]al'en, en
\\ orden gellOudelI VOOI' Dne Jan'u.

ToekennIngen wal den gedaan
naaI' dt' positie van Kandidaten bIJ
het Mcltncul.ltw Examen, hunue
applicatie voorafgaande_
De Queen'a "ScholarshIps" slwten

alle l 'uill'ge ~cbool-gelden In, Ult-
!::,"UOWl'D Je Regl"tratle FOOI van
1.' I :2" Gd per SesslC.

.\ fJ pl.ea tws moeteIl IUgezoll~eu
"or den voor 20 Juh aan

QUllHS "SCHOLARSHIPS." J J THERON. AFSLAGER.
10 JUlU-SlangnvleJ' na.bl) TouwlJ'lt'l_tatie.

kOlJ'tb&re .eeplaatJ, Ie"ende have. ens,
10 JUnJ-8langrlV1e1', nabij Touw&r:1vieratafie.

koetbare veeplaat8, levende ba"e, eas,
J. W MOOR.REES Ja. I: 00., AFSLAGERS.
2;; JUlll-KlapmutMtst,e, extra vette al&chtos!ren

en gedresseerde paarden.
DEMl'ERS, MOORE 4< KRIGE, AFSLAGERS.
lil JUnJ-CaiedOD. eerste k.w sehepen, oaae:n en

·"fo~~~ll--CllUedon, eerste Io:la8Jonge paarden en

ezels. J 8-. 'f",RA[S" 00. AFSLAGERS.
) 0 J anl-0 root Vraken tClO, 1O<!3e ·goederen
10 JUOI-WcltHrl'\len. Groot DrakerustelO, kost-

bare losse goederen
ANDRIES J BESTER, A["SLAGER.

II J1I[1I-HoetJo.b·al, '''BtrtH Malmabu'l. SChUl,
tdn en vlsachersgereedschap.

WH F KLEYN. AFSLAGER
6 en 7 Octobel"-RateJClvlcr, Bl'edasdorp, zeer

kostbare "&ste en u- I!<x'<l.crcn

DOODBERICHTEN.

AAN mendelI, en bloed.erwnnten
wordt iuerruode bekend !,'emaakt dat

het aan Algoedo Gud Vfln lc'V6flJ en <lood
b.>haagd hpeft tut zIch te roepf'n onwn
feolel gelrfJ·" \,.Jer JA~ HE~DlncK

LOLl';. op Zatel I",:. 16 ~1"I, 1<;97, In Jen
onJer.,jc,m V.1Il 66 JII"r, en 8 maanden,
na. ct.'11 'In~''ellJk i1J.fcll VlO ZOO wat 28
dJ.'"n /'.IJn ·he!. I bt .. ' I \ reJs en \\ 'I
tl·~~te-n Oih , l ... dt. \\ U Jl d II "Lil den
Redan I '\\-lit Ik IIn J' t, Inet K'l D1t>t,
Dlrta,r na dez.t'I1 Lu t g'lJ lt:'r 't:l:-,tauu '

Namens de b"drodrle kluJu'On

DE ZUID-AFRIKAAN
V!REINIClD Mn

ONS LA.ND.
DONDERDAG, 10 JUNI, 1897.Harttllgtiburg Tml'" a.d,

.5 "It.>!. 1"" 7
ROE MOET MEN STEMMEN t

Na de vragen. wIe kan gereglstft:eI',1
WOlden' en hoe mOtlt men gereglstreol'd
\\ orden' ht>spI'oken te heLben, komen WIJ
lot du laatstu Hoe moet men stemmt>Il"
Dit moet volgens de ka'zel'Swet van IS!)::?
bij ballotage of gdltllme stemmlllg ge-
schieden. Onder deze \\ et heeft de vuld-
koruet, dIe de stemmen opneemt, ,eIe en
\er,mtwoordel1Jke plichten te vervullen,
doch de zaak IS heel eenvoudIg van het
oogpunt del' kleiIers, en het iS meer te.
paaIdelIJk UIt dit oogpunt, da.t WIJ de
Zd.ik Iller' gaan bespreken.

Op den stemdag gaat de kiezel' n!l3l' den
veldkornet van ZIJQ '\Ijk, tusschen de be.
paalde uren om zijn stem Uit te brengen.
BJl de IJtemptaats gekomen zIJnde, geëft
IllJ zijn naam aan den stemopnemer, dIe
dan de kIezerslijst nagaat om te zien of die
naam er op vOOl·komt. Indien zoo, dan zet
nlJ een mei kJA voor dien naam om aan te

toon en ebt die kiezel' reeds gestemd
heeft, 'en dan geeft hij hem een stem-
briefJe, waarop de namen der kandida.ten
gedrukt zijn. De stembriefjes worden
achtereenvolgens genommerd en aan
belde ZIJden met een offiCieel teeken ge,
melkt. Het stembriefje, dht aan eIken
kiezer dool' den stemopnemer wordt over-
handigd. heeft deli vollfenden vorm:

I BRI"K
Jan Bnok, 52 Adderleyatraat,

Kaap5tad, bandelaar

LF. Ron
Willem le HO\Jx, van Caledon

( )
VERLEfJE'I' nan ZlJn noolng le

Knrl~lI"el. Hplmanu. rranS-0I. Bos-
man In zIJn 62ste Jaar

zoon
3 Jnul, 1897

CHARLES .E. LEWIS,
:)l'll't tar IS ',Ill Jeu Sen aat.SPE)iG LI H -A 10 de \\orllnc: '"'' den

!.('tI :' .J C. lil<J\,a), Novll;:;-e<lacht,
~.jven l-h.l ellktllll~rJ.t..lr, 0l' ti delel -~\jHI1a.
Jacob... lL1!IIl)~1l \\cJuwe \rUI \\Ij.Je'l den
heel' G W :::'pen;ie" In haa,' I:- ~~te J 1,\1 ,
diep bet eOl,1

.utt~rC'~Kln~n pn \'-IIt.:f1 lên "ur l~n ,rlen-
dellj" \'~,7." il. de Ppl.[l)lf~"1< bl, W nonen
te vcrtr-okl...11 \ ~n boveTl.:p~oemd l1drC8 op
ll{)'lden:hg I he le ,1 [H\ID I klag Dm 3 15
n IJ. de ),hl\\h,,) IHp ....fpiaate

~I

'South African College' Raad.
Stud1ebeurzen beschikbaar

het volgendevan af
kwartaal.

\ A'< f"".dle belr ...kklngcn {'li VI end ..n
...-\ lV 'I d t j, J J, z. n btk~"d gpm'I.ak t d.•t
h~t tiP" li ee·.,. '" n I PI e'l f Il IJoon I,)(.h"")rd
~ceft III i""" ., I, II' c(·\)f~·~ "uIe EI rZ.lEETIi
('UUt.TD, \\111111,\\ /'oIEI\ (geLoten
Jksl~U). op h,d." L,e Zith ta 1l~ln"n In
df'il oude,J".'1 \I. ,Ol· Jalen, il ma_udcII en
4 t!"e~" lt e I \ll.t[ n IJ d,t Hl lfS u(>k
~Hlr. 1" 1 l. n t I (;.tHe lf'!l,!t::f1 • \rRt de
jl,el'C oet 18 ".... .: \! li( 1 f \ lip.! ~ a.n 1k
lit't nalaten Dl n.' 1 .'1' IJkelI d,l"k te
belnl!!fn aan I' J. llJ"r IJ, !taint:
M'Julvf'ouwe'l I, ,,11 11, ,tl,-, eli Smul, en
de andere \rle:1 lt' de WIJ Pil llIlJlle kilt

d",pn heuben hlJ!.;,·,t '''' ge,ju ~n id hrll"
zIekte

1. Queen's II Scholarship" ;-Zle ken.
nIsg-e\'llJg van den Sec re Lal1S
'a Il den Senaat.

II. Murra.y's ., Scholarship ";-Ten
Dutte van Let minder ver-
mogende deel del' KvloDlsten;
Je ~fstamme'H1gen van deOude
lIollandsehe volkplant.ers de
voorkeur hebben. Vormen vao
apphcclt e DIet alle blJzonder-
lJeueu kunnen op aanzoek III

geschnfte bIJ den onderge-
teekende ,erkregen worden.

I 1. South .AfrlCan College School. 2
VrIje .. Scholarships." Apph-
eatlc:s zullen door d~n onderge- 3
teekende ont vangen worden.

ApplICaties voor 1r. en lIJ. moe-
te'} voor 2 J uIL lllgtlzonden worden.

J. DE V ROOS,
Secr'etans,

1:.! Waalstraa t

S}IIT

Hendrik Smit, \'lID .cole5berg,
boer

Ma.1mesbur·y
6 JUDI, Ib~7

KENNISGEVIN3

I~E.\':'\I;-:;OE\l\"G g'l"cilledt
\ lllermL,!t) (lelt .le heel' lo' J

Stmuss v Jn .:\>fat Jl'::.r 1\ I('r, dhtrrk t
KenharJt. be,;-eeng lj het wdd op
zlJne pllut-. te presL'rveeren, en dat
alle penonen IJ Ierlla gl'\'onden op
eenige WIJle hoegeuaamd WIld te
jagen, v Jlgen5 wet \L rvolgd zullen
worden.

ERXSr SCHRODER,
Pro('ureur 'oor Jen

Heer F. J ::iTkAlS::.

8 JUDl, 189ï.

VA N D. SPUY I IMMELMAN &: CO.
Vandu 4f5Ia~t'fs en A/Tenten

Tel. ad. Malmesbury en Paarl:
" UNITY:

Upington,
-t- Jum, l~\)ï

BRI:-'K
T. A.

Arch,tect
12 WAALSTRAAT.

'WA TSO:r--l,

Landmeter,en
Jan BrlOk, 52 AdderleystraM,

Kaapstad. handelaar

Eenige stern op eenige andere mamer
uitgebracht \\ordt UltgegOOlu. lndIen de
kIezel meer dan een stem VOOI' deuzelfden
kandidaat kun UItbrengen, moet biJ enm.
ueel 1r1'l1l1'J1'8 ac/drr den tuutm ['(tf! d,en
kandidaat plaatsen, als hij voor hem
"'enscht te geven. Wil hIj dll8, Om bij het
voorbeeld t~ biJj\'en, aan JAN BRINK tWI')e

stemmeD geveu dan zet hIJ twee krUlSJ(,8

M:hter zIJn Daam - zóó XX. Wil hij drie
stemmen Vool hem geven dan maakt hij
l!J'}I~krut!!Jes - zóó X X X.

:\1en lette el' nauwkeurig op dat met8
me,er I/edaall óehool t te worden. De
kIezer mag dus Olet zijn naam op het
stem briefje taekenen of er eenig teeken op
maken waardtJOI, zijn briefje later her.
kend kon "orclen. Het mag nooit be-
kend worden, zouder den wil van den
kle~r, VOOI' "le llij gestemd heeft. In-
dIen er eeulg merk ai t.eeken op het
st-embrJefJe gemaakt wordt" behalve het
kruIsJe of de krntsJes aehte'r de namen
der kandIdaten VOOI' Wie men stemmen
'" li, dan \\ ol'dt die stem Uitgeworpen.

Deze zaak IS zoo eenvoudig, dat
bijna DIet rnQgelrlk is om een fout te
begaan, en toch hebben WIJ gezien, dat er
DIet mID<ler dan iO stemillen bij de
elektie te Wodehouse werden ui

KeIlnisgeving.
~.A.PSTAD.

HEr worJt verwelit dat all"
elschl'n tegen !tet Departement

1 VAJl Publieke Werken mogen lUge-
diand worden 'l'oor vereffenmg
N£ET LATER dan Hl dezer.

JOS i\EWEY,
Hoofd-Inspekteui' P. W,

Kantoor van Pu bheke "'- erken,
Kaapstad, 9 JUUl, 1327.

Van de Sandt de Villiers ,&_ Co.,
lQEPERKT.

!-] IERl\1EDE wordt kenms ge.
geven dat dB heer C. P.

SCHULTZ benoemd IS tot Se-
cretans ,an de DrukkenJ en Ultge-
versmaabchapPIJ Van de Sandt de
Vilhel'8, Beperkt.

FRED. J. CENTLIVRES,
Bcstll'l'end Direkteur.

Kaapstad. 18 M<~art, 1~97.EXECUTEURSKAJIER.
(Board of Executc'~ )

~KaJJtoren I Hoek van Adderley en
• Wale Straat, Kaapstad Maatschappij Van de Sandt de Villiers

BEPERKT
OPGE...'1.ICHT A.D. 1838.

IIET zal or.s aangenaam zIJn
md)L'!1 de A f::.lag6J's, wIer

verkooJllngen door ons gead\erteerd
\\ orden, Oli::' de prijzen dIe zulke
\ erkoul-J1ngeu opbrt'n~en, willen
roeiden.

'>.lIIlilletjj&!U Kapi taal in 180 Aandeeien
@ £15£ £27,OOu

~e Fondsen £70,000

DIR ECTE tJREN c r. SCHULTZ,
::iecretans.liel. Edele hee1" J H FI 'nt t l c., \' oorut Ier

W HrDoi~olf, L L I)

" - A H PETER3ES. li: D."• lJ W MARsn,
A. vu DEll Dn.

"Jd oproetlge kane!'!! worpen.

Inlhen fen ku"zer I)t>r ongeluk een
8temlJI'ldje bederH, dan moet hij het yn
den stemopnemer teruggeven, die 4Em,
llldlCll' hl) OHI tU1g,1 J,B uat het Iler onge-
Ink of pU' atlull! was.. een ander stem-
tm ef Je zul geven.

~adat de klfZCf zIJn krUiSJlla heeft ge-
maakt, vouwt hillijll bl'l'efje foe, op. zulk
eeD~ wijze, dat'béf otficieeJe merlt op den
rug uitkomt, Thm ~oe~ hij, zonder om
de zijde waarop 4e~ ~en afaan'iUW
Iemand t~ wijcen, het ~omeléele,
ach ter op bet briefje aan -déJl m-.amtfiU-;"'t.
nemer toon en, en ............. __ ..
dlgheid van den
britfje in oe-

AAN INTEEKENAARS ."
Voor het AdmlUI ..tnerell vall Doeilel! en

eipodommen als ElIecnteonlU, AZ"~ten,
Voo-gde:n. Ar:!miuIs~nteunm. of A Il. uZll,5

hnollilll verllUlgalHle de kamer ante.
...Lt voornOGmd wordl'n venoc h thaar

en IlantcstellE'n. ala De
.:Ei(lIOltt.'Ill'$ Kamer. Kaapstad.

adDlllWlreerl lnlol"eDet
SecTE tarl',

om be!eenUl~en op
(:nil.fI!t04l'd "Ol'den dadehJlu gedurende Kan

lo overwtgins_rnomen.
J.l1.1i. Baas,Been_-,

DB Subscriptie op "DE ZUID.
AFRIKAAN en ONS LA..'JD"

lil van af 1 Janlla.n, 1897, k'rug
gt-bracht op dt"n ouden prijs, te
weten: Een pond zes shillillgs per
jaar of 6/6 per kwartaal.

C, P. SOHULTZ.
Secretans.

DrukpBrBInaatach8 pei),
"Van d. St.ndt de ruim AI" Bpkt.,C

11 Aug'} 1896

Overuo'kQum
aan zbl1 S8llt
l»M' .d.! 1'VJ-"oot een uitleg

:lran:ik niet Dil bespr~lreu,
dllt d~ cna;is :vel'OOr.aakt

der- d_nftett. de <1'oo1111ieD{l-
heeren Chmthm-laln en 'Fw-

field .met die en de overeenkom.t tuJ-
eeben aen heer ber.Jaln en ~en PI'emier.
Rbod~ met betrekJcing tot het t'_h&jfen van
een gezamenliJke m~cht, oaurta.ndl,gbeden ZOu
dH! veel .,all bet ge.heiDuinwge qnu8ll cplos-

.. K'OPl'''IIUC .... ,Ju, merken. een.
jd 'Il" . Dr. H&rris bMfi bet comité pz:egd dat bUde'bepaalae lItem!i voor lJ 18, weta 'y&ll deu overeenkomst "1lI!;, ep lFJJ noden...."..,irt~"'..bus, waarin de tstemmen ~ dat bij op " Nov. aan Rbodet telepatf'erdo _

officieel toeg~lakt door den IItem- den dag na Rbodes ten beboeve van bet &u.p-
Opnelller en naar aan Tna<rÏ8traatgezonden, sehe parl~ent ondernomen had om de laat van

.....". de expeditIe te doelen - ru dese
na al de stembussen zijn Ingeko- ....'''(J('lrdi,n''·'' He~ 'PUt mu 0 Le ~gen dat J.
de tegenwoordigheid der asenten I,Chalub4ltllin voortgaat den ooDl!ul-genernal der

latndiidaten orw.nt en de stemmen telt. Tranavaal met betrekking t.ot de driften te !mU-
r-, pen." Waarom 'POOt dIt hem? 0 I oqlc4ct hli WIJlt

st4~mbriiefielt die niel- gemerkt zijn dat de heer Rhodes ruet VaDim~e mtelTen,
hier beschreven, of die tie hield, en bU .,.t Dle~ dat bU er om gevraagd
teeken of merk op zich heb- had. DUB speelde de heer Rbodes ~<l dubbel

af tweevoudig spel Wu !-!Jneb4jdoelit\lf dlii
uitgeworpen. Na de telling JamBIOn eerder zou iuvallen, de dri#en crisis de

het resultaat publiek gemaakt., en gelegenbtnd makende, en de Bnt8che regnenng
het weenen of het gejuich al voor te liJn- Er III geen tlFufel dat bil op" en li

Nov. In een b~ende baut 11'88. "Bhodes tele-kiezen! gestemd hebben. Al de lmdeerde den gebeeien dag &an miJ" eebJooef de
dGcul!IfentE~n in verband met zulk een lieer' Faldleld Mu den beer Cbam!,;rlain op "

versegeld en naar den Nov. Ook dr, Hanie bad laat de overeenkomst
tegen 7 Nov. gereed te hebben, en bIJ vond nehI!6cretaris gezonden. om, inge- gestoord door al die l!lW!t. Doch .kort ~

objectie tegen de 8tem.JD~ bl] werd de driften.klFeatie bUgeJ~ en bet "Jame-
binnen een jaar aon plan" _t omgewerkt worden. 9Y 12 Nov

, telegrafeerde Rhodes aar. Harm il!) ,.Nov w de
ingediend, weder onderzocht !" tijd ahn. "en op 24 Nov. berhaalde hU dat dit

tud genoeg zou ziJn voor dr Hani' om ~ ver,
trekken Dr. JamBIOn lFas terug VaDJoblLIlnes.
burg en alle" gmg goed Dr. Harris moest den
hoor Belt meile brengen" voor .tnn gllwndJleld"
Zg zouden jUL5t ill tijd l!Jn, en cu kopden ~&tnen
met den gouvenleur gaan. Dan komt de bood-
schar van Rbod, .. op 26 Nov Ilem wlUlnlCbuwen
de 'dat de beeren Pblllrps en Lconard f'r aan
daobten" weil te doon zonder de hulp van de
B Z A. compagnIe. Flora (mlY SbQw) gaat,.het
"oort, geeft alUl de hnd Hl Dec de berdenkmg
ftD de oorlogsverklarlllg 10 1880 Hoe VeE'lsIJn
WIJ verschuldIgd llAIl de vruchtbare verbtleldIDg
van de T,mes!

Wat betreft de 5chlmpen en insinull~u)s legen
de lmperllle auton~lten., hnu JIllste aard werd
ontwikkeld toen men dr. Hams tn banden nam
DUB was bet eerste telegmm, meldend. da t
lIldien bet plan "au dr Jame on mISlukte er
een groot Ill:bema van lDIpenal" federatie was,
dat de beer Chamberlain wIlde doorzetten.
gegrond op de IDfonnlltle 'I'-lln dr H.arris dat
troepen naar Zuid Afnka zonden worden ge-
zonden Dan Will! er de storte dat me),uffI'Pu IV

Flora Shall' vall de Tinru.W1enll naam dlkwllls ID
de kaf>elgrammen voorkomt. die den heer Cham
bérla.m gezegd bad dat hU kon rekenen op de
onder1!teulllDg van de TI/nes Dit "'3S gegrond
op de verondenltellmg dat meJu.fI'rouw Sbaw sir
Rvbert Meade oler do zaak gezlen bad Na
'TaAg had dr Han Il! nu bevredigd dat hU ver
keerd was De gebslmzlUlllge gew~.king
van de beangstbeId van den beel' Fatrfield met
betrekl"ng tot J ohanuet!burg werd opgehel,lerd
<loor een memorandum door den beer FaIrdeld
aan den heer Chamberlain ID Ju ol, 18:16-
nadat kop'Jen van de telegrammen op geh.nm
z.mnrge w[lze hun weg hadden gevonden naat
het kolOniaal Ieantoor Het bleek dat de heer
Fairfield goon oplDle vun zun er.gen had
geuIt, maar als eon sprookje aan dr Ham. de
beschOUWIngen van eeD vnend lU Johannesburg
mededeelde. DIe vnend dacht dat d-e BnUlche
regeenng beter zou gedaan hebben lUW'
mvloed te gebruikon over bet dynlumet-
monopolie en de opvoedIDgs ,kwC!!b.e dan
Zlch ID te laten met een partg ge.scl:i:1
over ~n spoorweg op eell wank van den heer
Rhode. Nlet veel blenn Maar er Will! een
telel{J'lWl dat &eldat dr HamlopenlIJk met Jen
beer Frurfield geeproken had Dr Harr18 wel,
gerde Zich te ontboezemen aan den heer J a.ck
son of Sir WillIam Haroourt De beer Láb()u-
cbêre drong er :r.acbtjes op aan dat bet conllté
moest weten wat dit beteekende "Ik heb
een bnef van den heer Falrfield," zeI de beer
CbamberlflJn. "met betrekkIDg tot een gesprek
op 4 November, dat eenIg hcbt op deze 7.\8k
m:tg werpen" 1I1aa:r het COIDIté kon ruet be-
slISSen of de vragen bjJ dat gesplek JUoeswn wor
den bepaald De kamer werd ou trllllJld en t"tUl
de deuren weder geopend werden las de heer
Chamberlatn den brIef HIJ WM ~edateerd 4
November eo gericht aan den heer Chamli'erl.un
ID BirmIngham. HIJ maakte gewag VlUl den
drang van den heer Rhodes, en bet plan
voor bet scbikken van zllken met ,Kir&-
ma, voorgelegd door dr Hams en
611ldlgde met een gewagmakmg van lord SaII8
burys bood8chap aan den heer ~IODtagu Wrute
dat de Bnische regeennl1 zeer ernstig waa, over
de driften kwestle. Maar dat was niet ..I dat
plaat.. had, ' olg'lBs dr Ran-IS De heer Fall"
field, verklaarde hD nadrnkkeluk, droeg ,geen
kenDl.l van den lOval. of de omstandIgbE1<len die
daa.rtoe leldden " Wat bedoelt g!J da~ dr
BarrlS 'J " vroog 8lr WiJham Harco1frt, t met
warmte. " Ik bedoel. nu Ik gedwongen ~n te
spreken, dat l.k den heer Fairfield v66r i:lete
~el dat de heer Rhodes het protectoraat 'tilde
bebben ten IillIde een macht op de grens te
plaal.ien 10 geval 'an een opst.~nd te Joharin(5-
burg, JOOdat, IOdltlB noodIg, 11{1 dia machtIkon
gebroikea" "GIJ Eelde D1et~ anders?" ..~
de prokureur-generaal. ..NUl'" anders hoogo
naamd" Daar rust de laak thans daar de ~j)d
voor verdaging gekomen '11'88. Zal het daarbo
bluven? Zeker DJe~ zou dr zegge" W~nneer
wU ootbou.den dat <1e heer Chamberhun op 1
Novembor zUn MpIlebe zond aandringende dat
de Kaap zIJn aandeel zou moeten dragen lngeV1ll
van eell e:xpeditte.18 bet ten nUDsl.1leen mogelHlIe
veronderstelhDg dat de beer Fairfield het zo~
opnam dat de Qpmerlting vau dr Haffll! op deze
voorberetdaelen sloeg Oorlog met de l'I'&Do-
vaal W&ll In bet gezicbt 00 dr Hun&, .als "er
trouwde man van den beer Rbodes. ,kon ..er
ondersteld worden le'" daarvan geweten te
hebben Wd IS meer n..tuurluk ab de Kaap
Ion macbt moest verschaft hebben? Maar per
Blot "an rekeqmg beeft dr RalT.Ul vele ver
Itl&riogen gemaakt dIll een onderzoek Diet kun
nen doon!t-aan, en dit kon ,lecllt8 een ander VillI
die IOOn lI'eleD. Wp hebben III elk gevAl bet
lFOOMvan den heer Fairfield, dat hU tot op den
&vond van den inval lIie'" van do ~k W1St. Ik
heb bet booren zeggen dat bU s1ecbts toen
acbt'erdooh~ kre!lg wegens eeo opmerking aan Juf
Flora Shall' ontanapi bU een v&n bare bezoeken
aan bet koloniale kantoor

Verder bteek het mt de teJ~mmen cn bet
verhoor.
l. nat de beer Rbodes ane. prusgaf voor de

Brfblcbe vlflg (Vlag, volgeRS dr Hams, ~_
teekendo niet vlag flWU' Hritfiche belallgen )

2 nat graaf Grey ID het vertrau'wen Vall dr
Ham. Wa.tl en van het Jameaon plan wml, boe-

Wu kunnen Diet al de getuigen18 voor be~ wel MagnlN een beter qUln ron geweefit '!Jnparlementaire eoDtlté in Londen gegeven pubh· om den heer Chamberlain ID handen te némen
oeeren, omdat "'U geen numte bebben. doeh Graaf Grey werd zoo te zeggen al. execu'enr

van dr B31TIII gelaten toell die heer IIJW' dewIJ geven beden het oVlll"llcht vlln de lA:uly Kaap vertrok.
OTtrolfkle omtrent de bbelgr.ammen, en hopen 3. Dát de TI_IJ tot aan den nek 10 de zaak
later de .,oom_te kabelcnwlmen lelf J.e ge· en dat het beloofd had eemge polItiek te

ven .- den beer Rhodes begeerd ( T"'M8
bet:ee)tecdellliet r"n,u m.aar "Flora Shaw.") De"De kabelgrtl!nmen pan. over Gecl!arterde' cQdei werd werkelijk llAIl mej

van 2 November. I89ó, tot il!) "Dtldltc.p~~n:1 SM. o~erbandig4 tt: bet einde van Novelll'
er sIJn lm 'b.oodBc;bappen, De ~ __.J_ d b bod k makJC I 'kr..-Leo RhodBll en Huru vaD ber, .......... t e eer es za én ge e IJ
........... 'en in bet gebelm kon bespreke.o.
't begin van N'o..e~be~, lUll door >l.'Dftt bet de ~eerte van den beer Rbodes
maat:echapPlJen Yemietigd, en lf-&IJ dat dr. Harris aune gt>helmen bepaalde
de aoo_n zun nog _It: d h b.: 'u t G
dele kabelgmmmen uiet- ~r rot e é"eren oout, _ag1:11J'C, gr~ rey en
'"L hab -hoord dat fir-B. We beter, mej. Sb...... HU kendtl de a.ndere directeuren
..... ~ ,.-' ~ts " op eeu manier." .reul'-£.';JIetai.l.~.báaát,met.déAali: Da i.-'d bel k 1
moae !lOO au'0 !1t llIe" .doob hilt ja te onploJr. 5. t veno .... l ene aD81'U e le egrammeD

ve ., ...... I.+~I....... ad VenIlut ....OMeII. ên ale dr. BVrl! weet 'W&III: zij!rig dat de l'oornaalllltte ·~ .... .,.....,,,,,e Vl, • b' L~ _

MUl! d.r kroon ~t 001;lP1.é nieS. dadelijk pra: IUn 1riJ U_t Diet &eggen.
den lieoeh dat dIe bhelpmmen v~n Dat alles en nog meer kregeo inr William
m08l!Wln wordén, iD .Iede van .( maanden te- H.t.reou:rt-wiëo. onde.rderl'l'lI.lClOg ~oo Ilirtllg

1'oorbjj gaan. ]Qet alleen kOD men de al. dtooa 'll'3S-de beetell 4"bouehere. Blllke
verllfetig:(le co.pikn bewktd hebben, tnaa:r do Elhs ell Huston Uit getliIge. Ilc heer Buxton

dr. J~1l el;lllndere g.hugen loak>.ook :pet plint Dit dat dr. Jla:rris onder !lune
onden~ I[fO '"rieDdell pr.egd bad dat de heer modet Ins,ay, de telegrammllQ ~ JCan ~t,beid~ "i"keden ,,&II te Jonanneaborg

. Yelell behl;eu betreliltUli Welk eep bQ(femJooze f!&DIell_enng i. dB ge.
Gecharterde ft! de boeIe"". en "lire prurlijke, .Jeer 1I'6"IU-

ljjke wateren beeft het koloniale 'kantoor dOOI
moeten &ellen en aeili bet nog door!

:MAGISTRAATSHOF.
CRrML">ffiELE ROL

(r'OOl' den hur C W B"Jt:r. « t;

DIN -DAG li Jl"KI 1>5'7

I
A:LI.cE &'18 8&N tegel) depa.rtement vlln pu'

bl\e;lt:eyerkeo mOffen _ I ~ dan l~ de.£'el' ter
vereJt8ll:I1Ig troro\>n IJlgezoud6u

.lAJllllIA IQ het !d18tri:kt Ke.riliardt verwIjten
W'D tWU:' een kenllU!gevlng van den heer T J
StRu8ll vn)la:tjtll!:"lV1er in dat distrikt.

B&LA.NGllE'~.nEN~E" I~ de ..fdealing Caledon
v~ljzen WlJ ll&lU' eeQ kennisgevir;g namens den
afdeellDgsraad aldaar ill iake dce heffing van e n
belaating.

Tom "'iJlrIltna, Adours HendrIk, ,
AfrIka, Leeutja Kuaba en Lil' H'"'I • ~, II
schuldig bsvonden aan dronkenschap UI , c

deeld tot de geW01le boete 'an ..,8 'Jf' J"'cn
harden arbeid.

HendrikJeftha werd ~('buldlg bo e I ,Jc' -'c
oproerig gednt.g tn de publieke 'traut"n 1... 1 "tt
met £1 of 14 dagen harden arbeid IJt!_,._C"
werd betaald

JohanDel!, een doof stomme kleurling I,lll'"
scbuldlg un die£sW, en daar JIt nI~' d" vë rv c
ovcrtredi~ '11'85 werd hU veroordetlJ tot ,
_lagen met de kata
Pieter Pete-sen, earn lornou Boa e

Johannes, Carel AdaID!l en :Sample ~Iouca "er
den l!Cbnl(.)g bevonden met khppeu te bcl,b..n
gegooid naar- een voorbilgaande rICflIt
wallen Daar beschnldi.l!den nog )O'lg "ar. n
~erden %11un hunne GUders ter lcas.t,~ 0\ el
hll.odigtl.

Elias Theron was onbekwam In den d"nsr ".~
den heer J J de Yilllers Hn werd gelonD',.]
tot een boete van £1 of 3 wektn ha,,J,n
arbeid.

Klaas Peten! had Gert Gurtse aallge~['d door
bem met een kieris over hoofd ",bouder en
arm te slaan. Beboet met £2 of 1 maal j
harden arbeid.

DE TWEF. KOJLU;YAS, Khas Khartonp en
Gert Na.toog, die deu Jongen Van ZUI op eoo
wreet:la.iIrdIge WiJle vermoord hadden. zun t-e
ViCtona West opgehangep.

W AA.RSCtJ1]WJNG.- De heer D W Krgnauw
van Zwartfvntein • .M&!mesbu:ry, g ft kCIl1lL5,
dat hO geen oVe.t'IiChrUdfugvan eemgen aard op
!lUn plaafll r;a.f toelaten. zt ad v.

KE!\'NlSOEYfNG geschroot namens den "South
Afr= Oollege" raad, da.t er eenige stadie-
beunen 111 .,erband met deee InTlchting beschik-
bur zun Voor veMere informatie vBr"lV1}zenwij
naar de ad vertentie

VnUCUTEN'K\\ EEKER -'I'EREENIGI~" _ Er be-
11.'\&t een plan om een vrnchtenkY.-eekel'$-verw.
nIglng op te richten 'foor Albame en andere
008'teliJk:e distnlrteu en eep vergadeI'Ul,g r.aJ roer
dat doel op 17 Jom gehouden "ordw te Gra,
hamstad,

TE PORT-ELfZAJJF.TII gaat men bij gelegen.
beid van het jubileum een drieduizend kaJfers
op de ren baan onthalen Aan dezen r.al vel'BOh.'lft
worden bet volJl'ende 7 ossen. a schepen, 100
Ibs kGffie 300 Iba. SUIker en .000 Ibs. brood,
benevens het aoodigs vuurm&tlkgood.

Spoorweg naar Caledon,

Wij hebben Dil de geheele stem-wet
besprokeu, en vertrouwen dat geen stern.
gerechlJgde a,1Q onzen "--:mt ongeregul-
treerd' zal blijven, dat geen onbevoegde
tegeni5~nder op de lriezer.slijst zal blijven,
en Jat <le aan.staande elekl.ies toonen
zullen: Jat de Afrikaners hunne rechten
weten ~ewaardeel'en en te gebrUl ken.

BEKENDXAltlN~ - De wapensch()uwmg- en
oeferungsvereentgtng van Wtldschufllberg, no 4.
diltt:riJci Tal'ica, beeft besloien op Jubilee, 2"2
JUni eeu wapensch.onwmg te houden ter eere
van hare lIlll]etltelt de kODlngm op de!.l&a'"
QuaggallfoUtelD, dllltnirt QuooDtown H
Esmeuer. Bhenostel"8hoek.

"ONS LAND" AAN DE PAARL.-De beer D F
Mal'als J z, 18 aangesteld al 00%0 plaa.t elUIt.e
vertegenwoordiger aan de Paarl Zijn kantoor
III tn de' Afncrm Btmking CorporatlOn " gebou-
wen en de namen van mteekenaren. bestelllD-
gen enz Eullen door hem onh'angen en opge-
z-onden worden Het doel 1Jl O'U Laud meer
&tlnnemelrJk to maken voor leze!'!! en adver-
teerders UI de Paarl.sche afdoetmg Plaarselifk
D1eUWB mJ geregeld worden opgenomen -Z'8
ad"'e',·ft'Tfl,e.

K.A:SDIDAAT 'OOR nE" N -W c:IP'I,EL.-Naar
wu vernemen wordt de beer D de Vos RabIe,
van Worcester. aanbevolen als Ben kandidaat
voor het hoogorbUlS bIJ de volgende elektie Het
distnkt!lbe tuur van Woteester zal waarscbiJllIUk
slecbts ééD kaudiduat nomUlceren elJ d16 der
andere diatrllrtsbestu:ren In den cirkel aannemen,
mdlen zu deu WOl'C'estar kandidaat wederk%llg
aannen:on .. DlIIte" benchten zun DIet meer dan
voorloopIge, daar bet distriktsbesluur nog ruet
do finale benoennngs vergadcl'lDg heeft gehad

RAPl'ORT 'A:>I DE PARLElIESTSZfTTIXO-Vol
gons .Ulllkondig>ng ontvlUlgen wU nog 1UscbnJ'
VIngen voor bet boek dat wu aan 't ellld der
parlementsZ1ttlug zwlen uItgeven, bevattende
de volledIge I'<lpporten van III de deb~tt Il 10
belde hu,zen van 't parlement ge.luTende dcr,e
seslne, alsmede de IDleldings-arttlrelen. parle-
men.tau-e verslageo, enz~ gedurende de S6SSle
verschenCJl Aan 't eIDd zal een volledig blwl
wU~('.r "orden gevoegd PrIJll 55. per post 6s
Inschl'lJvIDgen 1-0 worden gezonden aau de UIt-
gevers van Oil' Land

DE OUDTSHoolL~-K!>IPPLA.AT SPOQi:WEG _
Een correspondent schl'lJft lllt Khpplaat !lBn de
OuduhoQrR Cottra:nl als volgt "Ik oe dat nn
lalIgS v6l'11cbelqene vragen \n het parlement ge-
daan werden aangaande den bouw van den
Oudtsboorn-Kltpplaat spoo:-weg, en ik denk dat
bet tud werd Ik hoor dat er dagelIJks DIet
mIDder dan 21 passen aan mboorlingen wtge-
reikt word<ln, dIe het werk verlateIL Z!] ver-
trekken geheel ontevreden, en als-dit zoo Hloor,t
gaat za) er spoedig geen een ,un om bet wer k te
duen En toch ~egt sIr James Sn'ewnght ID het
parlement da t ze bet werk spoediger voort gaan
zetten Ik lean niet Zlen hoe zu bet zwlell
doen"

NOODLOTTIG O'iGELt:K - Dwsdag II te SI
moussl;ad had sergoant-maJoor Chapman een
ongeluk met eeu . bicycle '. aan de gevolgen
waarvan hU denzelfden avond o,erloed Wt.ti
over twee nur verhel de overledene ZIJDeWO,
Ilmg op een '·bicycle". en ging kort daarop lang
oon '.eer gluien weg af toen de ketting brnk en
hIJ alle beheer over de machine verloor Met
~'Toot~ spoed gmg hIJ toen voort en werd BlOde
lUk aan den \ Qat der belling met zlllk geweld
cegen een harde wal gewor}Xn, dat hU Z'ID
hoofdscbedel brak De overledene laat cell
vrouwen dne londereD na., lUet WIe ter dier
pla&"'e 'eel sympo.thltl wordt gevoeld. daar hij
(de overledene) door allen hoog werd glmCht

DYSA~IleT I S DE TRA" \.A.~L - De heer
Phillip. l>estuurder der ZUJd AfrIkaansche fa
bneklln , oor olltplofbare stoffen, 18 voor de In

dnstneele COmml8l!Ievoor den dag gekomen met
el'lllge CIJfers welke de leden der COlllml e tot
leenng en de aanvallers der dynamletfabnck tot
beschllmmg zullen strekken Na al de wookhch-
ten over de <iuurte van deze SprIJlgstof, bh/kt.
het da.t.de b,er te lande verva;ardigde dynamiet
nog goedkooper III dan dIe JD Natal wordt wge
voerd In Bnt8ch Iudl' 18 de Ktof [a!h nog 25s
per k18t dnnrder dan op den Rand Verder bleek
dat de Transvaalsche dynanuet-maatschapPU
Jaarlllks ID dIt oos werelddeei 300,0001 span.
deert WIJ] bedrufkostent,om wet eens te gewagen
·an de welvaart aan rut land b4u;-orgddoor eell
pel'!!Onool van meer dan 2000 Zlelen UI dlemt
aor maatlll:huPPlJ ral hIlUm.

DaoEvH. Ot\GELt::K TE CeRI::S.--Maandagmor_
gen, 7 dezer. gIogen een tientlll JongelUI UIt
om een der bergtoppen te besiijgen, Om
treDt een maand gelode!) gingen ZIJ ook In
dle rtc.btlUg eu genoten de Olltspanmng zoo zeer
dat ZIJ er dol op waren weer te g&Iln, docb wal
Will! het droeVig toen om balf vUf III den
namiddag dne of \'Ier hunner met verbleekte
aangllucbten en ll!appe kmel'\lI JU het dorp a&D.
kwamen en met bevende stem de tudlllg braeh
ten dat bUil voorman, Tbeodore van der
Merwe, of zooal!! zu hem !:ieist noemen Bos.
VaD eou krona gevallen en dadelijk dOOd W84
Het dorp was onmIddellJk m dIepen rouw ge-
d)m peW. die kond'en gingeD 4ad~ifk dsn be-rg
op om zelfs met eigen Jeven.sgcv11&t'te onder-
VlDden of daar nIets meer a&D t.() doen was
doch voor eeowlg te la:lt, hij was reeds koud
en stIJf ]lien koord-e terug en mGeflt heL ~J1r
wegens h~ ge~aar vaD III 't donker af te ko-
meD. daar laten. Den volgenden morgen Yl'Oeg
gmg ..-ene partij oln het linhum, dat zeer v r,
llWJkt 11'&11. te balen. belde, dokter en ma-
f18traat bielden bnn ondersoek, bet was een
ongeluk Er 18 een ledige plaats in de school,
bet leren Vlln den speelgrond ISdur Dlet meer.
III den namiddag zal de treurende meUigte,
w1l4rOnder zun schoolmakkers, "Un stoHelUk
overschot naar het graf volgen Het moest
alles wo wezen Hi) moest JUist dtlac op dlen
rots gaan Iitl-en. een klip moe t heID Jru8t daar
af st:Ooten. opdat zooveel vnee.denJ Jong en
oudt r;Ieh mogeo hermneren aan die woorden
"8<:hïkt u om uwen God te ontmJ)CteJJ_"-Cbrr

!

MUuh.eerCIk ZIC III nwe parlementaire H
alage.n VlUl Vrydag, dat_ de eerste clausule van
deze bill reeds UI oomll<' \'lID de wetg«endc
vergaderIng aangenomen werd •

Doch bet verbeasde ons da' de tunntl door
Franschhoek berg op bjjna t..-ce mll:en bere ,
kend werd, daar de berg aldaar toch maar u 1_
tel'$t amal U.

Met betrekking tot de opmetmg ,an ,t.e " n
III het dwdelyk dat er geen groow poging III h~t
werk gesteld werd Om dcn kortoiten en best"n
weg t.c krijgen

Wat Is nn de oorr.aak dat de FIallScbhOtk
route &00 atlefmoederlUk beb"nddd werd'
Er kan toch zeker geen elgenbelang In bet spel
zUn geweest ,

Indten men In aanmerlung Il<.'emI da t
Klapm.:;j,s p.lechts 29 nllJlen en 1;lr kowrys pa.
35 muIen vau Kaapsw.d 1&, UI er geen twuft!
aan dat een lUn door Franschhoek lang. de
effeue oeI ers 'an Ri, Ier Zonder Lwd ToorbIl
Galedon = Riversdal en S\\~l1endam ,,,,,I
korter zal wezen

Verder werd er door de regeenng ge£egd d. t
Groot DrnkenBletn en Franochb ...,k een ee"llt"
recht op een t.n.klUnhebhen

Wordt die Iun gebouwd dan moet ~r toch een
JnllctlC le Klapmuts komen DH nu brellgt de
8poOT'l\eg Daar Caledon Hl mUlen nad"r la!5taud
van Klapmul4! naar Franschhoek). hetwelk btt
.ersch:tl ID onkosten van die twee lIlnen met
buna de helft zal vermlIlderen WIe kan oos
nD de venekenng geven. da! de bouwkosten
VIID deo spoorweg door de bergen en dalen
tnsscben SU' Lowl'ys'pas en 0aledon nlel de
bemnung ..er zullen overtreffen '
Nu. ah men ID aanmerlriug neemt de vrucbt

baarhe,d van de eene rout., tegenover de bar-
beid "LU de :mdere (.ooal m statistieke op
gaven vermeld), en dan ook dat wu meteen
nader naar Worceat-6l' en het noorden komE'D.
kiln bet met moelijjk EVn 0111 tot eene oonclu.,,,
te komen, welke root., bet best .zal betalen

OPlLERKEIl

Verspreiding d..errunderpest.
Met veel loedwewn vel'nemen WIJ dat

de I'UnderpE}Jt zach Wer snd lD de Kolome
vel·spn,ildt. In bet distrikt VlIn Ah ~ al
Noord ~IJ 11 Ieed::! ve-le plaatsen besmet. Een
geval f,e Wolvekloof, drie 11Ul' v.m Dor.
drecht,' iS ook bekrachtIgd de pest te zIJn.
V<Jn Riichmond hebben WIJ een spec!a,II
telegl'aj)l dat er verschillende vel-dachte
ge, allab JU Uat dlstnkt ZIJlI. H(·t 18 nu
t.och d*ldell Jk genoog dat de bestl'iidlDg
mets heIpi, Uac de groote oukosten door
de regi:.ertng gemaakt moeten ophoud.m,
en dat'ae boeren vrijgelaten moeten wor.
tien OIIJ le enten.

Een WUDt van groot belang, do(}r ue er-
\'lU lUg !lau de booren in Bechuanaland ge-
leerd II! dit De beesten Wiel' g-dl meu wIl
gebrrulfell om mede te enten moeten zoo
veel lILwelIJk van het wfllel' gelww:Jen
w~r'den;

De b~8mette dIere!) moeten afgezonderd
worueu IU aparte kampen, en de overIge
beesten' op de plaats dadehjk geënt. De
gul van één beest 18 genoeg om ongeveer
12D bee$t~1l mede te enteD. De runderpest
beesten Imoeten lO de schaduw gehouden
wo'aen•

NOG MEER STEMltEN
Caledon, 5 JUnI, 1897

MUl!heer ~Ik ZIe ID uwe Illtgave van 1 Junr,
dat de edeie heer' an RhUn Ben voonrtel deed
ten gunste van een Iun over Fr:t.1'18chboek naar
Caledon, en dtlt de edele heer Van Eed-en dit
voo!'!!tel ondersteunde Bravo wunheer Van
Eeden,!!IJ ztJt met Caledon bekend' Ik wil
Dltli veel (},er die' twee Ijjnen zeggen. daar het
bier het gevoelen van v"len 18 om he, er stil
te blUten., anders krIJgen wIJ wefll , maar w"llarom
zendt het gou'ernemcut wet !'en comnllSflle om
te .samen met het pobhek de Ijjn le bespreKen.
zoool8 de edele heer Lochuer ~e~egd beeft?
Door zulkl! t· doen zal het gouvernement met
"Heen het pnbliek be,ooY'deelen, mtl8J' zelf later
de zoete vrucbten erva.n plukken W'J hadden
reeds een OOlUnu e Il:mgeet-etd om het gou~er-
nement 0' er die Junen te r-aadplegen, maar Ik
heb mets, erder van ben vernomen als dat de
aehte. laaier, an den heer J G H reem besteld
was VOllrde d<lputntie Verder vernam lit: ebt
de beer H Beyers bij het gouvernement de liin
0' er Sir Lo~-pas annbe~olen heeft HOe
moet ik lret verstaan daar de beer Beyers 11.18
lid V1lIl de oomml8lue er 8tef'k tegen was de re
geermg een zeker l!Ju a:w te bevelen Of ligt
er nu let@ achter de echermen' Laat bet
gonvernement t<)Ch VOOttJcbt.il{ weZ&n. daar Wil
met alleen een lIJD 'oorlpa&.."Ilg1enr cn gooderen
noodlg bl'bben die zoo ...ele duizeDden van pon
-den zal k05ten , maar WlJ moeten eeu trelO beb-
ben om onze produkten t~ vervoeren, ando",
baat het on ID het gehflel mets Dns denk Ik
dat onze laudllVade!'!! er aa-n mJlen denken] dat
hoe meer een d18trikt met andereo ill aa.nmI<Jng
komt des te beter voor het pnbhek WD moeten
m:tar al te dik:wUIl!on:r.e produlrten na.'ll' aodere
plaatl!en vervoeren MilDe heeren rlements-
leden., Iledenkt er aan dat lW den ID langa den
reaht.en weg ~Qrgt. daar bet ~eel geld r.aJ
kosten en de klim voor een and<lre lun voor aJ'ijd
voor ons zal gesloten "Un Ik weet nlet h0e-
veel w3Ill"d.egU~aan het rapport van den Illge-
nIeur beeh~, d'och ieder ongeoefend man kan
:raen dat tOO men dao tUIm 1 bUiten rekelllDg
houdt. tht de IUn over PranSchooek veel mmdel'
za) kosten dan OVe.f IT LoWCYS'Pllll.

WELGKXEE!\'U..
P -WIJ weten ID onze bnurt ID bet geheel

met ''UD petitltl81 ,tmdel'll z;ou bet zeker veel
meer met naamteelringen gevuld zgn geweest..

Oe Bulawayo spoorweg.
De . overeenkomst van sir James met

den heór Rhodes met betrekking tot den
spoonveg Daar BuIawa~ 0, werd Dinsdag-
midd~g fbesproken en de heer SChl'elDer
stelde vPor de zaak naar een select comIté
te vcnvlJzen om de noodtge Informatie te
kl'ljgen. ~Dlt voorstel achten WIJ het beste
onder dp omstandigheden, daar dIt de
eenige rrjanler is waarop men het getulg~-
lIib t n de OplllIt~ der Bpoorweg.beambt~n,
die ID <tit geval toch gehoord behoorden
te worj~, daal' de gewone pel'Bonen moeI-
liJk kunnen oOl'tleelen over de biJzonder-
heden van oen ingewikkeld spoorweg-
kontrnkt; III t-e wlIlnen. Sir James toonde
zIch gereed de zaak in comlté van het ge.
heele hQIs te behandelen, doch uan kon
men lll~t het getuigenis van experten iu--
winneD, daarom hopen wij dat de Schrei-
ner-motie 7& worden aangenomen.

Rh~es vertrokken.
De heer Rhodes is Din.sdagavond van

Kaapstad vertrokken naar Mochudi en
het Door,den. Het WOI-dt verwacht dat
hIJ eeDige dagen te lGmberley en Mafe.
klug zal vertoeven. Volgens onze Engel-
sclle tiJ<l«enooten gaathij naar het noorden
om zijne belofte 8:!n de Matabele opper-
hoofden te "ervuIleIl. Hij denkt eenige
maauden in Rhodesla te bhJven. De heer
Rhodes is tijdehjk vertrokken, doch zijne
agenten en zaakgela8tig~en blijven hier
om zijn politiek Uit te voeren. De vol.
gende elektie zal veel moeten beslissen,
daarom behoort men geen moeite te
sparen de klezel'8lijsten JWst en voltallig
te kriJgen. Reg18treer IS £hans h('t wacht-
woord.

De kabelgrammen.
Met de laatste mail zijn de coura[\teu

met de geheimé' kabelgmmfl1en met be-
kekkmg tot het komplot aang-ekomen. In
een andere kolom l'ubhceerén wij het
overzicht van de Dali!! Cliro1Uck. Men
zal er op letten dat die telegrummen
slecht .. van ar 4 No-v. begil1llen. Ze wer-
pen eAD belangrijk licht ook op de driften_.
geachiedawl!.

!!!!!!!!!!!"!!!!!!!~~!!!!!!!

Franschboek
Mijnheer.- Vorgun mj) ook WJjebbeft om le.f:a

te ~eggen oyer deun spoorweg
I~ wil de heeren leden van 't par10ment slecht.

~eggen, dat ~J zieh toch met moeten laten .bang
praten met de tnnnelll.One. Het m' een g6ede
!lom lCosten, docb bet ovengtl ~'&nden weg III wo
eiren. dat de totale kOKten oomogelijk zooveel
moor zuUen I!JD dan dJe Toor den anderen "'eg
als voorgegeven.

Het rapport ~ lf geeft een idOO van die IUD,
v,'lI.ar bet legt dat de grond zoo ScllU108UI dat
men met m()elte geschikte- plutsen 'oor I.c« ata-
nOI18 kon vintien.

ZOOaJS reeds a;mgetoond UI de 811' Lr~WTp-
PM-welS veel la dubbel, lIte,ler dan de vue. en
gevQJgetj~k za] dubbel woveel kraoht (dal betee-
kent kolen) Doodlg aun. En hoevoel al dat Old
JWlrlUltS ko ten ? Oose IUn gut door 'ilO uI 10 d"
beboeften voorzten van rutm 41.100 menscben ~[J

de andere slecllts VUDIlBIHge bDlsget-tnnen
Door de FTanachhoe1r:lltlhe pas IS een :IJlde r

ronte, w!lllrdoor eeD tunnoJ vermeden eo de ". g
verkOl t wordt WRllrom wer.ddlt DIet opgemeten'
Men zal den Nek mooten doorgraven, omtrul'

360 y-:I.I'd! met be«ek:.keIUk gennge kOSteli ~n
.een paar moouuijke plekken moeten duorga.a.n,
doch lang Dlet ZOO al Houwhoek

Waarom de voorstanders van de Sir Lowl'Vl<
Pu-I!Jn 1166t~ d ze IUn zun, kan onmogc!""
verstaa.n woráen. C.aIOOOll '(!erl.e~ 'lid. doch
inRI veel bU onlle lijn

Hot gehoete land moet de koeten beUlleo laat
men doa liever lf8Chlien en ee.nst meer oudenuek
doen.

Komplot-kabe[grammen.
TIMES EN E~L GREY WISTEN.

.El.ET KOLl.iNI.A.AL. KANTOOR?

HET DRIFTEN-KOMPLOT

Taalbond-eUll1ens.
De taaloond eumell!, dle op 1~ dezer gebou

den zullen WQrden, :tulle" in de XII&J*tad op de
\'olgende pwtIsen 'II"Ordenafgono~en : NGrmaal.
achool. ZUld.Afr.iIra&DlIChe dhenáeom eu Goede
H09P !l6mJnIlT16. •
In ..erballd milt deze examen U het micrllA

u.nt te ver,uemen dat ~ over geb~1 ZUIlI-A.frik;a
'8,ll Kaapstad III bet zUldtm tot aan KOllllIl8ggaa
ID NanuikwaJan<i In bet "WtlIIren en M:&:rtb.iIlU.8-
Weuelu!:room in "noorden der lJ'IlUIIVlIIll, ge.
houden zullen "'Groen

,{ an den Ed. leur
MUnheer,-Daar de tweede le:ung III hel !ail:[

hULS aaugenom n 18 nn de lr ],owryG'r>--'
spoorweg·blll, lFel!!eb Ik IR! aandacIll van I
leden nn dén we4il'.veDden rw.d bwrblJ te bepal, n •
1) Dat lndien een spoorweg O"cr ~Ir L. "n.

p:ui gebouwd "0rm. het een ramp 'O,'r d. J\
IO-Ille zal z!ln, W&llt bet mJ een der ),'"en I "

die DOOlt batalen z;un.neu en 0118 hod In II

Ignxtt-er IlCbulden .tal OOlllpelen, .. aan oor V,"
volk ml lIWeteo behft worC n
2) D t gelyk dil l'eeart.en een ml"luklrJl".

lI'tten voor de ItQIOnle, alroo mJ de Ing_IJI( t

tnet de O~eten SIJ' LoWry8 pw; "P'''''''''
Ion Il IDudnklring lijn 1'~ de KokJnlt
Daarom venoekeu wij beleefdell)k 'la'

wetgevende raad een lle.Ieet.colD1t;< uI,,,
!Iiellen om de beide o~tllD ljJllen eli Z'

de niet opgemeten 1l.l....er.zonder~nd i n IL
laten onderzoeken, ell wlle eenoDnoodJgcIS<L",j
~ . op OOI land te leggen.

Edelo Jt.nds.vaden, wij bldden u, WIlt tvd ,
gehoor l{eJ'ell.

l!ct hoopchting
- !~ Vmn V....'i RLUJT,

SOHEEPV AARTBERICHTEN.

KAA:PSTAD.

..u.N.G~x,olrelf.

Joni 7-.M.aJlboot DI1D~ OUtie, "an k!l.I~\'Wl1I.
1-Harland, van Caid.ill'. '
f-8B Ávolldále Ga;:r},e, *'&Il ):~hueD!!,
7-Ell11)~, UIl LGrulcn. ,
I!-lIaifbooli NOEmen. V4l), &:mlhfIDP~m.
8-BS Wa:rwlck CaWe, van Bar:ey,

V&aTBO:XX:U.

iI!lIIl 8--s!! loh&ll.llelbnrg. naar k"llltht-ven•.
i-.lWlboot Bunvecan ~ S~.
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-4!llWluie ~ ecYenaltl,rnet de parade.
parlement en: de gou vereeur ID063teu snlDen
gaan..

De b r Brown sei dat hU met veel, door den
beer de Waal ~egd, eem 'II'u. De Jl'onvemenr
mueu een bOltl\DverblJjf hebben, maar moel!t te
Kuaplltad .onell. In plaIlts "an de woordeu
"hoofd woonpJIIIlt6" lOU b!j' voerstellen m te
voegen de woorden "officioe e woomg", eoedat
ti" gou vernear voer alle officieeIe doeleinden te
K'H\i>~rad 10063' wonen.

II" llB'!r LoUIV zei dat bet buis niet ''OOr het
alD.uud~m<:nt kon stemmen, daar dJt bet doel
VIUl de motie IQU verruetlgen. HIJ objecteerde
toen de begrootIng voor het huis was tegen het
Ilaukoopcu van Ermville. en boe e..rder je re-
geeno\!, die pl'l<1t!ime, prof!), kan VerkOOI"lD,
hoe beter Dat was geen bUlt"nverbIUf, wsnt de
pJnatli wruo lOO ""UW dat de buren In de keuken
kon<len zren. Hil WIl8 "an gevoelen dat de gou.
veruour een bUJtemerbluf ver Uit de s~ moest
hebben.
Su J ame Slvewrtght dacht dat de woordeluke

Wf)ZIgIUlj' van de motie geen verandenng WM.
Wat Erin Ville betrof had hU reeds zline ID.
lólCl!t"U modcgudoeld Als oolDJDiUarU.bad hLi
lange n luide klachrec moest aanhoorcu lOan
de oDlieoocurktbe\d van hel bestaande gonveme-
ruenr.sl.ulS Gedurende een Jaar werd £16,0(1)
UJtgeg 'en voor reparutle van hei hUla De
regeertug bad geen idee van hvee gou, erne-
ment&bulzen Haar doel Wa.!! de hoofd rest
dentie te Erlnvllle (IWndebo8Cb) te bou Il en
ROlldehosch zou nog bet centrum VaI! Kaupstad
word",,, le ~ouJ"boscb zou de gou'erneur
[UtI el1(' ol"k eeu IJUltenverbln r hebben. Men
zou met hu' hu... le K" )"'~ 1,,,,,,bouden ..ull
een r......len tie en R·'I1.j"b .~t, zou du" niet als
"en bo.,eo "erbIIJf k uun- 11 '''<ehol;wd women.
J..rlj'~JJ't..:. d.wht ti J Wc 'lt met te duur ge-
)<"ciJl c n IJII kOIl Let r""d. goed verhuurd
liei>h,·II Hl't ".11"011 h"01 of IDeo voor het
tel(cul\onrdujt:' den gou\erneur in dq Kaapstad
wd"" " ...udeu, eu b., Z·,U dus d~ moue van den
b""r D~ Waal a.<llUlem"n. H!I hoopte de beer
RobeM..!u,. lOU het il\?11ftl! d'lll "!LIl zUn &mende-
uien r t"rtl;.rekkeu M"ttertlJd zou er ver-
arl<lul '''I( k"rn~D. rnanr VOOI hel tegenwoordIge
z IU IIJt1U met te j'.ntl\'d'd b''lllwcn.

DI' Jhvr lJ\)\lg:a"'~ wus ook t-tl.., gunste van de
mot r» t'1I IUt:"6IH.If' tl:u. l het gl)U, eruement8hU11 hu
lit"' " ti Jemenr~bUI1'4 moe-r i. n, maar bn W~
Il'~C', ;o-.,',rut:)i~t \rt:"t \\ lill andere dorpen
\\ .11t. \ k III 'ui e n a,tf,,",ell.Ulnl t boor, hoor, eo
Jiif,"lJlilit II \'<UI hraba.llL~tt1d ')

K.l,: Ural>al.t 'el d"t men hot OOIIten ruet
mot..~;: \ l rgt::ltm [De heer Sauer' Kelroad!]
f) JA 111[ l~ n,,!{ 'cel mOOier dafl eerug ander
pl,t •..

U~ lIC. r Sauer wa., \crLI'Jd rtat 81r James nu
'all gr'Pt.'lcn waCi JaG het '{oD\eruementshulS te
K""l"'l .•d I",h"ud~" lLlot'., word~u Volgens
~Ir J.tflJt..:"" zou mea n~a~r eeD paar kantoren aan
d~ 1\ aap h~bbeu )[., II b" beeft het gevoelen
\!lll beL ·IUh gt!.l.ltW e.u was daarmee lngeva.lIen~
"at 'prt,"r 'er"'lIude H.) bad van gou ver·
lIt"ur:-l \IIHIWen \ernomen dat bet hUlS te Kaap-
.t"d z~, I g"""hlkt was \Vat een bIlJtenver.
i>lqf I"'llo( kon bil er IJlet medegaan om te
~t"'~;:~U tit:.! guu, erneur Dl~t een gedeelte van
h"1 ).~.r /II de ",,"teliJke proVIDcle ""onen. De
!sou \ l I !leur Q]oe~t nahll de hoofJ.stad wezen
hll Lo)U I Icl In Hottentots HollaHd knllI!ed
Il .. n,., Uot wa. tOl ver en bet bUJtenverbl!)f
UHI~"it IJlt t \ t:rder of zlIu dan ue voorMt.edan
H 1/ W Lol '(tt-'rk ..an OpInIe dat de flnu .. ttrneUT BeU

~edeeJh' \ H.II h~t Jaar In de stad fT}ot;:.Mt wonen
Uil Z,~tI "OOr J~ mIJtte IHemmen

[)~ h~er Hlly wilde den "Ultsteu ZIn li<Ulgaande
Wt tge\ ln~ wt!!{l{elu.ten ZJen, omd.lt er Diet meer
tgu ,",x'r W!lll HU n """lJl.le Kaapstad een Zwarltl
"It:!,i t:'ll zei Jat Ztt flOb Ja ..trl"KM zwar1cr werd. Hl!
""...' I..,n .terk!!re WD !(Un_lc 'an de verplaats"lDg
na:\I ten der voorst.eJeu

De hrt't K n~ "nl tell go '\8t~ \ an de motje,
lila lf rJlt'l (..e\ rt'dtm met de s~ef'h ..tLU den heer
D I d~ Waal. dl. &unen;et WC"l ,"'nbeval en
~telJt:'I1LoiiCh \'ot)rhlj~lflg (gelat.:h) ~omer~et was
lUaar t t-"'! dO<.;lHt;;r \ Jil ~telleniK>sLh eo laat8t.ge~
notrud ...plwus rnl}~t Jus voorkeur htjbben

J)'t! ht.wr BrtI" IJ trok ZUil amend" went terug
[Je ht"r I·ull~r achrte EflllVlU" eeu gescblkte

plaat~ \Oo~ ~cn bUItefl\erLI"f
Het a.nwoJcluent RoberW+fHl werd aange no-

ml:""fl en (~Ik de orl!(JneeJc rnOtlP De \Va.aJ

VaD eter Walt, Van Zijl, W~ebiir W~.
Wolfaarilt;. l~llenl: ulI·heeron ~ VllJl1Il'1 en
Weeber.

Tege" (J T)! AbnlhBlI1l1011,Crotlbi'll, Do!llt1atl«.
}'r08~ BAarbo1r L&Wl"e900, Ohyier PitTruer;
Schormbrucker, SOlartt, &noellberg, UPIn~ton,
Van Heerden, Vlln~) Viln 'VUk, Venter, ''''nod.
Tellcra: de heeren AbrnhamllOn en Palmer,
Aangenomen.
De origineeIe motie kWllln ter .temming, eeae

verdere verdeeling vond plaat., en werd ~nge..
Domen met 52 tegel) {)stel1lIJHlll.
l~gtlt (9)' Abrabam.on, Douglau,Froet, Haar

boil', Lawrence, Palmer, ebe~mbnJCker,Venier,
Wood. Tellers : de beeron Lawrence en Baar.
hoir.

lllng Y&D de
<lAU. niei be_.,.n. ". '. '.,

De beer 'Scbeiner dacht de bill beeielDlt1 on,
nóOdig. BoBJmige Ie<h!" lJI660den dat het :C;ma
t100d~wae beclel4o,n teon$hoornel'l. W..,. illef!l8ll
wet die dat belet? Als,men 'tln beett behoor.
lijk o.niboornt londer hem te pjjnir,en hd de
we" ~r nieta tegen. . Men had geen verdere we*
nnodlg. " •
De beer Fro.t zei dat .!Den den boer e~e

be8cberming _t geven. Er &ijn snaaXaclie
magistrateD, die het onthoorll6n ran vee al.
gruwellike wreedbeid beschonwell. De bill
dacbt hiJ zeer noodig, ten bij zou hur onder.
.tennen. .
De beer Weeher ui dat d. biJl elechta aan

boeren die wilden recbt fIIIf oin te ontboofnen
en niet bet ontboornen van heetten verplicHtend
Il1&akte . .BeL wb .0tD4 nc:>odig. NielXIand &1)1) on-
noodJg zone beesten gsan oDthoornen en bU &011
dnA voor de bill stemmen.

De beer J. P. du Pleuia kon het nietverata.n
boe menacheD die tegen mahaildelinlf "an dieren
waren, voor 'bet ontboornen konden cUn. Hri
dacbt het gruwellike miataDdelinr een heest te
onthoornen. Het wae maar een negentil!Dde
eenwach ideé. Ala een Jl4&I'd een kind of een
veulen doo:Jachopte. of ala BeD .zelhellglt !!eD
veulen dood beet, moest Illen dan bet paard den
voet afsnuden en de ezel 3'ln tand"" uitslaan.
Dit 'lV1I8 de logiecbe toef.lu.lllg van tie redenee-
: lUg van de vQ<.,rstander8 der bil]. Hf) zou er
tegen :ioomult'IJ

De heer P .• T du TOlt zag geen voordeel in
bet t1l1thoolllen VRn vee, het Will! eilkei wreed-
heid. lITen kou oovendien bU kalveren bet
groeien der hooren voorkomen. HIJ kon niet
voor de hili ,Ielllln~n.

I).. Smalt '01 .tat vele beesteu yoot de markt
geteeld werden ~Il werden in trncks >'ru voerd tin
dlkw!JJs door hunne groote hoo'rr>en be.
zeerd. De t-ill W!UI UI belang der boere!'1 maar nil
dupeecb VIID dell beer Schreiner dacbt biJ lie bill
ook ':lDnoodÏ1!'. • . ~

Kol. ~(!rrobrucker was ook t~n de bill,
wani -u wns onDII'JJI....;. ~

De twe ..de I"'lnll der bill werd \'erl'lorpen

I,~ {dJ{ Vt~k\'l::l R

I I" h"cr 0 (' de \\''''tl srddt' \['or een eer.
I"edll( ••dre" worde &alll(t:boden .JaU ZIJ~e E_~cel
lenhe .It 'I !{I)uv~rnt:lur. hem \'erZ(>eke~de In aan
merkwg (t OtH1ICLJ Je lhclllir.Jgheld en de wen-
•cbd Ikl'Cld 0111 de t,\:,enwoordl~e gonverne
mt'flh hUll('fl te 1,t:bOUt.ku al~ Bene stad~wonLOg
!{t. d IJJe Id~ de \\ 111termaanJtll Nl de Zol thngen
\ 1 I h, ' fil, lt tn ....~t

\al1~1 IllJjlltll

DULAWA\'O-SPOORWEO OVEIlEJ;SKOJ(IlT.

De oommlM8ris ran op nbare werken atelde
voor: Dit hUIB keurt de OVd'e l1ko~t goed, ge-
dagteekend 28 Mei 18!!7, &nlJgegaan tU8!Klh~n de
Koloruale rell'eerlDg en de Beehtlaoruandsche
spoorwegmaat80bappij, met botrekIcing tot het
exploiteeren V81! den spoorwflg ..an Vrjjbnlll
naar Bulswayo BU dacht het niet noodjg het
buil lang besig le houden met deu zaak. Bet
huis bad wllIon ...'oten oi deze _k de eerate
overeenkolllst Wil s, Hf) moest zeggen dat er geen
andere overeenkomst was. behalve die
thaus voor het bUJ8 was. .A ndere Voorwaardeu
werden besproken maar er wua met een guu.
"tiger rapport, zooa ls men veronderstelde. Hil
bad de zaak met verte;:enwoordJgen der Geebar -;
terde besproken eo op ~llne vragen antwoordde
mea dat lUO! de :<\pJ6rwe6~n zelf zou ex ploi
toeren of do Kaapsche reJieeriug kou het doen,
Zu wilden dal de KIl11()@Chere8'eeTlD~ de IJJn
moest exploiteeren en een loker per ell!.:l!:e "f.
geven Daarvoor kon bU met lUIo-aan H!j dacht
dRt de controle van de ljjn naar Bulllwayo JIl

banden der Kolome moest zuu. HIJ (su James)
wijde 60 percent "au de verdiensteu voor ex.
plOltatlekosten door de Kolonie. H" !,'llf odk
aan de band, dat als de Kaap de ljju Wilde koo-
pe.n naar Matekmg <!at m.ell bet zou toestaan. De
hoer' lUwd:ea, .... bir.cid..en o"llr.oonJrollUlhan te
flIIaD maar bU (air Jame.s) sei neeu, hn ko!" niet
voor hU ziJn coll~u bad gesproken. Zoo gill!!
men toen uiteen. BIJ latere be&preking dacht
men bet beter de IUD te ..,erken tell'en kostpriJS
en voor wIDat te zren naar den aan vr-er welken dio
lijn op onze ljjnea zou brell,,~u Als het 'pllrle-
ment do overeenkomst glllJ~!Jg (laeb' kOIl Z:J
baar goedkeunm, indien met dun mp''''t men lo
maandcu kellDlB geven. De englllo8 ""rdell ver.
huard op dezelfde basiS al. opd.Indwe-IIJI1.
en de bUllr van roUenl1 ruatell.lal '''u dezelfd"
ZlJn Ills op de Vrustaatsche I'JIl II lj w"t ulolof
bet nQo<ug zou zUn In comité op de zaak te ga.1n
HU had de overeenkomst, meende h". breed,
voeng uIteengezet Als de rege"fll1g ric 1011n ."t
meer WIlde bebbeu, zou de maalllcJ."PP[J hut
8urplu8 rollend matenaal moeten o. e['''em""
Het tanef zou nl~t meer ZIIIl d~n!d pel tn"
per mUl. De werkwlIlkels zoud"n te Mafekmg"!I" HIJ betreume bel ml8veI~tUlld dat er wa.
HU dlllJht de overeenkomst zeer ;coed Het tlaf
tiek nam zeer toe Illettegeu,t;UluUd de Vl'lI"t.<.,t
scbe IUn overgenomen "'lW! Laatste week \\ AI d
£83,2!!5 vemlend door ~ .tel.ds, "" \ ..qr de
zelfde week 1Ian bet voorgaando )U.11' warelI do
opbrengst&n Ya"~ 4 stelsel. .t:8;l,H~(J H li k"n
de overeenkomst vrumoechg .tanbcvcleB

1
tUl

boopte 'U zoo lIangenomen word_II
De heer Palmer seooudeerde.
De heer Jones tel dat het noodlg zou 'Un ln

comIté t.., gaan OlD de buzollde['heden te be
spreken HIJ haajd ... aan dat de Kolun", nog
geen penIJy huur Your ver .."Oor mat.e'tlaal IJl
Becbnanalllud bad Ont\Ungen, m lJil sj~cht voor
versl!Jilng
Sir Jam". '-61 dat da n.et zoo wa~ daar de

Kolonre 7 percent oht vlug-i{ pel cent \ 00.
veru!)tlog en ~ Voor buur

D~ heer &hrvHler Zt" dat 'eien b... len ga"rne
de lUn .ouden ZIen Boreel un eli h!l bO"!lte dllt
men bem nltH "lJandlg lOU dt:Hlke:,11 al~ hl} Zt!l

dat een zaak Vlifl l.e(H'et:l gt:wlcht nog IlUOlt op
meer lossen voet lOOI' het hUIS "erd qebruebt
Ht)t 1\ as sPlJtlg dat 81rJauJf"'z,I; Ulet \ roego(outkend
had dat er filet een llllder overeenkomst wa~
Een zaak VaD zulk g"" Icht mvest llIet dOul
lfedreyen maar nuar eeu eVlDlt(· \er\\ezen wor
den 'oor zorlS' uldJ!o(c 0\ erwegJlI!{ HU stelde
Voor de 0\ ereeukomst t~ ver" !llCU naar Oell
seJe.ct comIté van ze\'tn Jt::den oru onderzu.ek te
doen op een 'nl ver bezlgheuJ. voet

S" James Sl\'ewllgbt ZCl Jat hl[ tie za.•k "'et
wllde door Jagen, en bet speet hun uat 'lJ
sJl<.'eCb11101 goed bevonden werd liI) lOU !wil
de hand geven dat bet bUl. lil "'\flut, \'''Il bet
gebeeIe hUJ8 zou gaan Het was "'er de ge .
woonte om zulke o\el"eellkJm:t~n n.A.a.J eBn
select comité te ver\\l)zen Dit "Cid "'et g~
daan met de Vr'lstallische overee"koOl;t 111;"',
wel met de Mafeklll!l' ovel<lIlnkom.1

De héer Van der Walt stelde V()(Jf veltl..glllg
VaI! bet debat

Áanl(enomen
Ber -bUIS vemangtle Om li 1')

KALKBAAI .1It:~ICJPAL!lt.1J'

Dr. Smut. (namfIns den heer 111110.' .t"'d" de
[,tee,le leZln~ VOOI v .•n de bil] op :de KIlIk.
1)8.,'I"<'lm mUlIlclpahtelt.
rwcede iezlJlg aangsnomeD.
Dr RIllUt... teldo '001' dnt men d~deluk tu

cOJllué ZI)U gaaJJ

DJ h.tlr Bay wa> er voor dat men eeDlge
!lvolldZJttlugen mOtltit wilden Blln de nrumcrpale
bill. walll bet WIll; noodlg dat Z!I defe zlItmg
we: :L(~UdfHl worden,

Het hUlS glltg toon In COlDJt';
Gedurende de bebundehng VIIU de bill warea

er .Ied,," Ilj ledelI 10 bet huis .
Dr S",u", bad de bill oIlder Z!I" 7.Qrgen de

he I ~clll 0111"r tmd op als kam ploeO om d.
rechie" 'a', het !,ubhele' tê bescberuien. HU
cl.",,!! 'ooml zorg de mUntclpalllelt nuit to veel
lo"ht te !jel en op hilt strund mbreuk t~ makeu.
0," I,Jlj g'Qg dOtlr "OlIlité met eeruge W!l~lglngen
eli wem gerappol teerd

Z,l]IIJJ-.:LlJKP. YOUP ...~TEUJo.:~ II{ÁJ\rW~G

Hel huu. glllg w~der lU COlllll<l op dez~ blii.
D~ bill giu:; dO&1•en w~rd met eén 8rneude.

men t gerapporteer d.
Mer' verlof Villi het hUI. wCld bet ,mende.

ment o"erwogen Derde IczlIlg h.den '
W"t::I OP At DIH.! I ~'o8f(AIH ~ !

De "eerVentm steldu VOur dllt 't hUl' IJl comJté
zou gaan op zun bill ter aluendlltlc van ;dl..' wet
op Ilfdeellng.I.vlen In .a1<e. trekpaden et\ ZwaOl-
hekken O<er wegen

Op cluu,ule ~ Ztll de heer i\"ort.ou d~'t teen
!{C\ aarlqk begm!o\el wa!i om het woord 'zwa.al-
hek weg te I..ten !\Iel! zou dUll ee/J "uJer
bek mogeu phataen dat niet "en z\f, .. hek
'rl as, tut augur tef nln het rl'lZend publIek

Dr ~IU"[ tt \ roeg of eeL hek /!Iel.$" wiel
ook een z,,'aaJLe~ was. en de I,eer l1Jllnphn
antwoordJe dUI bl) meende d.1t zulks liet ge-
val IS

Do heel' Plllm", kon nwt Zien waaroin meu
IJiel de ko.ten \ .'I! een goed hek kou iUnken.

De beer "uu del Walt zel ,lat bet I~OUdl)k
W,l,R een hek In dIep grond, ~oornl III r6gel~!Jdefl,
ll1 orde tt: houdall •
Du beer Du Toi wllde de m.lcht ""11 den·"idee.

lJngstaad g-V\efJ Het ko:;1 ttl \ed 0111 Je~z"Ware
zwa;llhl~kk. Il III \Hlle tt' houden

Dr ~lUlUtt Wl\Je I1lpt u In Je uf,lt'clln:!tra.deu
de Inacht gbVeJI om te z.e~Y'en of !Jen b~k ~e-
.ch,kr I, of n'el •

Du heer VenLer zei d"t de kaffer'. d.kwi)ls de
ht!kken met efm ~H·d h.ett'll ()1..H..:fl~taan ijn al8
\'CI"~O()Illn6 Inbrachten d.lt bet geeu Z\.tj;lILek
wa. Het wus 'oJr b,·t hu," om de "et Qurde-
llik te maken

De hee, 'Vege meende d.lt he! doel der blll
(:n~t IlIIJk W,l1~ om te bepaJt!11 wat een ~Waal-
hek "!l.!!, nMuel!lk om den af,J"ehng"r:lIld de
rn.lCiJt le ge' en ie r.egg6n uf ~cn bek ~ocd WIlS
of met

D... heer \" OJ tUIl achtte dL IJl11OllllOOqlg- en
ge\'l<+rll)k

r.: I) IJllel S<:hermiJruckpr meende d~lt lOot een
,d_Ulh C 1(' \\eL [1lOd~t hebben) Vali t!)ejJ~"'lqg op
de gehede K I)loll.c ,

Dr Smal-tt stelde Cell nH ,H\e ('LlUi:'UI..., ;oor,
een z vaalb~k omscbr!l vende .

Dol heer J I' du Pit "'I. Ler dat el "cell
slecbw, hek Wa.8 om te ()pelleJl dan cen bek~met
een WIel lJe ,wa,ubekken t.cantwoorden Lest

De heer Hautenhach Zei dal UIf'II .tll, t'" op
effen tt:nCIIl ('en :lw,u:uhek k011 pJ.uu ..ell W,i~"Om

da.n nh L een hek met een wh·d vok (Indcr lWB.,ll
bekke" klassIti, eere"

De heer A S du Pie""" Z~l cl,t er réeds
VOOrZl£JIIng Wa... gelJlH,tkt III du bf sr,mrultj wet
\Oor "'lt de hc.~J \'clItel l Joeg JIl Z JO bLIj De
blil waR dus onllo(JdlK

De hoer P J Ju TOit ZeI dllr "IJ ""l een
ge\'al \'Vlst waal cel! m,UI !..•• ~\ fllI/llsd \\ eld om-
dat het bek >111i d"" g"" ti ra.lkte eli OIlut~oo
wqd aL~ de weg \'U~ fh'i 'HlS daarom IIv~hg
te ~J61J,det1 wat eell Z\\ .L<u~u.."'k I~

De ""er van d~r II .tlt lOr d.ll 0,,01,'1 de !Je.
staande wet de magJ8tr.l.il • Icull nl()est "".Iiseeu
wat !':e', zwaaIhek' \\ .IS eli w lf l>let De IJlll
wdJe ti lt de afdeehn_.;"1 let 11 11I1)U;:t Ih ..J'~hgSen
boe eell hek llIllest zlllJ

De }J(~el J)oll;{!a,&'i ~t.eh ..h.! \ 0,,, \'001 tgnniI1 te
rapportecl(."J) An \erJ lf L~ \]·u.!{cn (lIJ) we-fler. te
ZItten Uft" erd rt lTll{lIlutncn Tt;! \\ orden ~er.
vat. op ..!~, deZer

( 'I \11' l' \ ...~\ I IJ.

WOE:\"SD.\(~ !J Jt;XJ l>l~ï

..

li' he. I If,·lrzh.u ••,," 't.,ldo 'I~>r bet buIS ga
In I(llll't.t (,m het \I)h{t.'nde t.e overwegen ZUne
EX{eJJollIJé clt;' JfJU\ ..'rflt: ur 'l'\orUt' per eerbIedIg
adrt.-!; 1\ t'l f.n( ht om de I:!lschen varl t;t.lcere boeren
LD HccLu.luaJand \\ler \'te dOfldgeschoten werd
up la.....t \ ..LIJ den \ et'art'" tt! doel! overwt!gen

Hl, Z,.I .f.tI cr Ol' IJ I 'CLokr re Vruburg eeDe
'·~rgaJ'·TI"!.( ",~"l ge honden waarop oo..lotell
y;er-u flkl met h~t dl)otl ....l..tnt!tcll yoort te gaan
[)(. \ ~"",1l f" haJ tOi>n rt .. d~ d~· l,ee8ttHl \'un ver
'i( hJ/I, 'Hlf' h.leren veu)( [~:t)eld de zIeken en ge-
lUlldt'rl werden te ~IIJ cl 10 de kraleD gejaagd
Li IHlt'tJ'~O( "'-.lrt;:CJ In Z'JD i,Joe"', Ir. geteekend door
Jen \ t (',lJ t ... dl>(:h de rel{et:nfJl{ \\ tide de compen
~tjt;' Iller t'ttaJcn Hl:t w~rd. Tla de \erga.d6rtng
t"rqs..." Ilt~n afHl d lt" p~rs()nen "m hun bewIJzen
h'nl!.;' lt I;{I-\ell f)f hUil Ut~l'lt..en tt; lat.enaimakell
~Ornlll!!.{t'rl ~.I\tn hUll ul1(·fJc,:: terug, doch hU
hrl,J nn!{ 1 ; III 1.I/fl helft, ff'feret"rcl.Je naar ongs
\ t t'f 1.,1) I" c,,(tell \\ aan an 1:i7 werden d()odge
~'hott"fl t Il Oe anderen \Varen bl/na zouder Uit

ZIJtld"rJlI...' dood De kafflH~ 'urd,1Cnten hem nu
,lar bq h t ~eld bad ollt\UII)(ell docbDlet Wllde
tJpgf'\( II !)1[ hrncht lijn hUIK eu plaats In gevaar
H 1/ hl).q~J:""dat het .hUIM t1l;t !fel ,d In aanmerkwg
ll.U !lt nil Il

"Ir .Il/il• "( ZPl dat de t1eJuge objectie was, dat
Jt" lIlII!" I .. \aag- W~ D_, h'o~ren worden DIet
gl'r"lt ffI j

U,· I,,·, r Il olt<bansen z.el. dil, hll l>edoelde de
I~"'""I ..a .rl·all hll de bnefjc. had

I)t: In. , .....\lllllc-.nberg ",tf}/rtt.: \UI)T 11.1.8 aruend.-
nJ. 1\' 'P ht"~ \ol)r;tel van dvn b6€r FloJtzbausen
- CtUI Ijj le \ oc1fen Hal800k Jt' e~h van M L
I .llt ...!: "Iel" petitIe I'll dit bu ..... erd mge.
d lt II j 'IJl lt. II -Vlt:rl .] rllll

J)I hi ~.~ Sauer l§teJde Vt)or ( lIs verder amen
dt'lltt"'q( lp h~t \~oor~tel \ 'lil rlen heer Hohz
il '" 't"ll \ 1 \·e~all.. Hl t.c voogen 'en het
U~, Li \ ,lj I tiPIl nttjr '·a.n ZIJl, "at! RU8rnans Drift,
\"' HU t ~ o¥ dl Jd WU"'l'" \eo:.' k~~jtn getal. doodge-
~(hllr. li WI:'"I dnnr de polltJO

I)t: ht. I I ht"nJII lt!1 dar h~1 fllt-t weder gelegen
il lid Il [1.·I)l~·11 d,.lar'HlI 'fInlde hIJ wat zeggen
~, "IS tt: t We! W.lflrulld.'r i. I Impensa.tJe betaaJd
\\trd In 'II! ~c,.d wt"T1'lt,U d~IIt"t~stenmeenlcraa..J
~'lll....,d \ I r ondf'rn.,..kell"l'\t~tsga.feencer
tln'.id Il 'l'IHl Lt:o.1uft!1 "erd,llet meerteschJe-
t.', 11~1 ..I' .-d \bn \ lil lJ]1 was waarlIjk een
h lid, \\ 11 t .111\ "'erdt'n Il' Z'Jutcn bE.esten· dood
i.,'e"'"bill..II \Id het .!e\ ti \'.ln den heer 8onoen~
~I~ Iii H. .. r ml I 1.~{:1 \ )(IIlilcbt~ wezen In het

1..'\ I~ 'I II.. I lJ f-r II .I. 'hausen had OOf'Ooenl-
hl I l II \ Il 1t.~ll , ..... al h maar 10 geval van
d i1...( .... ~ 'It Il'~r~ 111~r.,eu bet geva.l van den
L ti \ Itl I. ,f \\,Uj th Il IJuJtt.~ngewoon harde en
us lest III llillOt'rklog llf'UOmeo worden

I I,. h. "r \'an Jer \\ . .It "eh!t.., bet billUk, dat
d, '''1 ...11 ,~.l· Ullltll' ~IIU wordeu aangenomen.
lLu, IJli'! I~t!..'ift;'fl rl'~' Is \!erooroeeJd waren
maM hd gev..u 'aH \ U\\tll kou bIJ In gebooi
nl.,l 'eN1nan daar hIJ 0." "IJ de II)n ln de be.
8fllt'[{t area woundt: en kOI1 dokteren ,:\[eo
mllp~r: dt, dt'"ur \"'oor comptmsatlC Diet op deze
WIIZf> opt"nen

I1t,t ,U!lcnuenlf'nt Souuen)tH ...r:g \\ erd \ erwor.
J)f'1} "n.J ....~h:l'r ~ollnenbt;rg vr()~ acne ~erdee-
!."li

J .. r (J.) -Al"rahams"" {l<:aru. Berry.De,.Il..-, 1).. u~las" Fro_t. 1I",.. hotf Holt.hau
'~n .J"",., KI"l nL"u,," .J I' .\larau. p,umer.
Pt:arS'()ll, ltHuteulmcb. oau~r, SchreIner H1Ve-
"'ngb I. !'lmnrtt ~nDellberg T1UJ1plm. Te·Water.
t'plllgton. \'ant.-S. Weil TeUel'!! de beeren P..u,
flier en Vanes

J "I'f/ (34) Brabant, Brown, CrQ8bIC, Dem.
"""'. D L' ..n P \\ aal D X erf P J de Wet . .A
:-. dil Ple.uo \J du Plews, Do 'IDit Fuller. Bay.
IUllllc IlIJ.lll. KnlfQ Lawrence. Le Roex, LuttJg.
D J .\laral". (Juner. Robertson, Ryan, £Cherm
bruck"r. S,nllh muts. Theron. Van der W..ut.
"Illl l:leerden Van Wllk, VIiD Zj)l. Venter W"'"
Ot'r \\ O!f.I1U-Jt. \\'ood Tellers de beeren Van
Z'I' .·n Hr,dxJllt

Dc 1"',,1 Fro I noeg een dlvlSle o~ 't amen
dtlll~nl \I ..rrnnnn TerwIJl de ,hYlsle plaats"
n'n') t"nlld~ de "l'c..ker aan ~t de beer FroM.
die eell dl'!>1C bad ge ..rugd, Dle~ ue "ayes" bleef
zItten Uil moest toen naar lien anderen kunt
gaa.u under groot g<:laclt.

Voor (44) : Beun.!, Berry. Brabant, Brown.
Dtlmn De YilliW'll, D. C... le WMl P .e• 'iV., D. X. de Wet, P. J. q.e We~, ls. du

- • n........1• D~ Tq,it. Fuller kHay,

~

....eVfnfltlr

•Ieieu I<.>sch
(J .... rg-e
lilla .che iHd

D,)

Het bUlB bervatte om ~ uur
I'f rf I rt ..

PetIties worden lngetiJentl dO(lr dtPI be. r \ "'II
ter te.gt=n Immigratie \ an AZiaten dfJ lf dt,;r!
heer J S Maral.S ult Paarl, UUl meer p~n .. )tJI fl

voor den vroe.gert:n mBglStraar d~1l ht!~1 ('loelc
Voor getrouwe en lanKe JI1:~n:o;t.en en Cl lIlde
andereo

Er wa.ren geen kenmsgc\'Jngen \ an ~r"'gell of
vooNtellen en geen rapporko

Bf. Rtd'_A \ r \ I A R:\1~

De commISsarIS VaIJ opeIJhar~ werken .relde
voor Het hUlK ga IlU U\er tot htt H::rklt.::/';I.;n
van een sergeant al arms per ba/loLlge Cri de
namen vnn de dnc candIdalen die hl:t gruot...,ie
getal sLemlDen hebbeu wOl'dcll lu...,r um get,"llo
teerd totJat de lust ultgepu t hj

De .peaker las de hawen der J4 kUlld,daten
De heerelI Haarhoff en Tamplo" IV" dell .11.
scruteolers benoemd De IJCNtc I5L€'IDOJlflg \\Jl:I
als volgt

Perry 4, Campbell 1. ~f().t~r! ~ ~lI1Dt, I)
MuUer 2J. Plton (I. Vun Culler I .JlJr"e ... o,
Eosor ~U D J Cloete lJ H (; UOd~ li.
Brand I. Mocke:J .\yhff IJ

De volgende stemming W~8 du. Lu", hen
Ensor, Muller elJ ~locke Oe ,tellllUln.: "." al.
volgt (scrutemers Swartt en Hay) b"or H,
Mnller t'J en Mocke I

De derde stemmmg tll>!SChonBnwr en \luller
ww! als volgt (scrutelJlers .1 :ol JIn .11< Ot!
Norton) En""r 18, 11<1uller bl

De be ..r Ensor werd du, gekozell
f I ... !~( II Jl \j ...\\ .. J.J.;, I '\ (( I II ''''I)

Hli dp.~,H O\~'l Jeze f. \ Ir< wu'ti \tHJ! tg~7...:!t.
Ir \, 1'4 1\.11 IJlOrle I II I li t ddJH \erdnagd

"\1' d de \VI.. '" htd I~h ti IJlU'!,r k, lJ Ic dat de
IL I' '11111, I Jd \olg' I"i~ !i;l.....le Ill~pruêllnp
..ch 11'>01 1011 \ oorl -t:gt>d

I· - J ,,\ I I ~ltdde Il...l'~n d'Jklld'lIle I' oor 1
/t'>I 1JL11tl ,I hl Itl .. ,tIlJ';,"'ilfeth"ks_
! I \ I I Ilil t ) II 'I -C." t::: ! J "~ \\ J kt:."l\ nill J,e

\1,.

O~ flIOok ~ I- \: V \ \ \ Jo ,.,

Dr Smuts skide "....>Of Je lwue..ie lezlll~ \,111
deJ:e bijl H U zeicl~ dat b" 01.,.1/t .. " • ,': '1>, Id
wae door het genootschap \'Onl be~chl'r IhJII5' \ .111

dieren, genoeg wa.'Tbor5' dat de hep dlth!CII d I

bill DIet onmeus.chellJic et! w rij d Z Iudeli Z I '

De blU rou OICm<lllJ dWld '1::11 zqn \ ee {IJ I' t

hoornen, maar wa~ alle I ('In h 1 11'1 r
boornen te wettlgen

De beer \an der \V.lh 7. 46 ;:;Ct,;/I lluv ....L~akt.d 1
beid voor de bill Hel "1<8 wreed een dli I

onthoornen, hoe goed UJ~U bet ook mllg rl 't J'

Al, men een cher .10",; dat er blved IJlt ~\\ "lO
werd men beboet, el, HU werd Voorgest\ 1'1 du
bee.!..,n te doen OfJth'lOrnen HII .teIJ" \'oor
dal de bill over li maa'ld"1J gelezen ZOu \I • len

De beer • all WOk vOI'wondeme .lCh 0' er
deze bliL daar hét" !t,,,d w", let-l "ill e II d el
dat de .00rZieOlghelQ had ~eg'e' "/1 weIl' te 11"'1/, n.
liII zag dat lemand le PlkeU"'rg- beboer '\L'rd
met £5. maar hll rulebt £ lW of een Jaar II onk.
.tmi was eeD beter siraf vonr bel wOiSnem./) \.in
de boornen.

ne heer Palmer 'Cl da r het door een, " ts
geJaan moeit \\ ordell km WaB her IJICt 1I11't.Jr

wr""d om de .eh'(Jl·1I meI "rliDdZlOkLe~, IlIl"n
loopen dan de be0.tell te onlboorneo ?

De beer' D .J MaraiS dacbt dat me".1 l.I11
verkeerd opvat te lll"'as bedoeld orll d~1l boer
te be8ehermen AI. mCD de hoornen van een
beefti no rerw!lderde wem·men b~hoet. en bl)
had reeds twee paarden Ver101'60 door een beest
die ben doodgest.Oken had In A lJ"tralte en
Amerika werden de beft.ten ontboorod. Al! het
op een behoorlijke w!lze gedaan werd WM het
DIet lI'Ttled te 00 tboornen. .

De beer Van der Vnver waR 'er"ollderd over
de speecb van den heer Palm.r m.lar DOg mller Lotter. CJ.
o ..er die van den heer D Marai. Het maakt.., ~[aDn"e. M S
wemig verscbil op weUre wu"e (Il boornen wer. BenrdiCD. li:
den afgehaald, want wen moest t<lch In bet Ifybargh.}"
1 Matthew, Il Yeten Vlln het dier gaan De bIJl kw .•m van Mattbeoy eli Th..
remand dIe geco veeboer was-b!) moebl eeu 1 horp. IV L
paar melkkoeIen hebben De bill was ollnoodlg. "'oDtzen, J E
en eene mlshandeltng Mell kon maar ha. puut lhchruoud, W
van de hoorens afzagen.. ,n"rr. ft ~

De heer SrOlth betreurde dat er zoo veel gp. I Soode, IV
sproken werd. en dut el zoo velelJ 't)()r I" t \)II!- / 11uboer, l)

boornen waren. Men kon een soort lloeU J""u TL J .1 JJ
Icrugen om de boornen te yerwlideren zouder L tnh",c1,t..!. J
pijn aan bet dier te veroorznkell f1IJ wn met M.m.. i P
voor de biU stemmen ;o,"'Y'1l1;)IIr Oll ...r'\ t I~

De heel' A. S le Roex was verbwud o"er den TI ",h~ 'oho- I
beer Manus. Eenige d~en fleleden WIlS de h~er ~I .... , rl ~!'
Mlll'lUS tejtao ml!!handebng "nn dIeren en n~ ~" ..• "j n,
iitond bli ontboornen "lUl bee ten "oor H ut i,·uO'J U
'WM een ""reede tnLbandeJill1l Il bces! te ont- il::;~e3. t~ I
boornen. P'..,n beetlt had ZlJllu boorne" voor HtwlGQ I' H
aieraad en 1,ft boo II het, huis Z{;U I'ver oolwiFd \\l,.itlo 'J -
der bOOJllJW w.lóén. '.' •

J)~ I, '.d \ ,UI dl....r \\ I., t lt.: I : I ~1 l()(H'a~e

! IJl 'liuKe '1. IIldl; I k)1 I\;.tl (1 ! • I U lHet ZOU

I ~'I l Jl waar te !lt 1111,OIl ledelf' .tltleellng Z6u

er een an.nbe, eie I .'11 de regeerJrlg zou de pLlll.t-
~D tegel! Kroote ·...,'"i~t.:n IllOttten )f)spektecIQn

~::efl zou tot gl C11 prat tlSt J resulrnat k*-
De heer Fro.! (1.Id" het best uile besproolillgll'

werken ,lit J""" na I,' latcli Hl) breldo \ ..,Ir
dat het nebat \ erd ...agd worde . .

Dit \\ t ru !lang! IlflJJlt:ll, eli het debat \ erdaaga
tot volgenden W nc <cl 'Il

"1 Ik I I-IIZAIIE11I

Het Illlts gm,; "' c·, "lt, op de Port Ehz3b •.tll
lllullJcJpalo bill li. k I d"el 1o.ld dl' munlclpah.
telt Uit ..{ehreldtH JIJ, r te ge\ t.;n

VJer (":~LlISUjt s ~, ~j, II afgeh,lloeld en VOOrt-
cang gel llPPDl"tt·.... I t,;!) \ el Ivf \ erkl egen \\ 6 Ier
te zItten
Htt hurs \ elI;!"" ;de om 6 {> Uur

VERBANDLIJSTEN.
~t t~ 1(.'1 26 M lt, 1897.
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~N& CO.
·RAAT.

~S

iU IS,
EE. lEI.
DPLAATS,
JZEN

)PEN
Ier

zeI, 6 jaren
ebrandmer"
ant van nek.
mame Ezel)
merkt hoef,
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leo ongel ij}
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-uin Ezels.
'merkt F. op
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PEL':IYOlWO'<DS·I1II..L.
De ""Id giog lIJ comité op bet wet8,m~werp

op eu delaingsfonds met den ed. beer Wilmot
in d n stoel.

Het ontwerp werd sonder amendement ge·
rapp<>1'i<Iérd,' en de derde leslog bepaald op de
volgende vergadering.

DE IJt:G&OO'l'l:\G.
Het huis ging in comité op de begrootilli

met sir H. Stockenstrom 10 een Stoel. I
Op post 70, secretaris van landbou ...., £142,330

lOi
De ed. heer Van Eeden, dRt bij wilde "eten

wut de in ekten-kundil!'e geduan hnd Al, men
met te lVete n kon kl"lJ;"" wnt del" deed. zag
hU niet in wnarota deze £I;I~) lHot..."Ht«urvungeu
en %[jn _18160t ook nog X;![JO. H II had al 111
Appl aan de reg eerlllg gevraagd hem UIt te
leggen boe een z'ek to III lemoeubooinen kon
geuezen worden, en hIJ kon g"~11 antwoord krij'
I{en. Ulf. WIIA hIJ het kuutoor \'1111 den secretarts
van landbouw. Hij wa. er tegen dat de kolo-
niale ~er.nrI8, kfl'ljl h!! een vraag deed, met
den heer HlWlfonhcr sprak 011 Illat luisterde,
Dal wn8 'e~ll ,'n!:PnJgpl<lh",,1 ('11 t""nu~ dnt hij
niet rexjliIkt hllu VQUI' "1'1·"k"r. Uu had even
veel r"cbl ah oenig lid in het hULSop te staall,
en ,le laadbouwsecretaris bel.oorde als JOligere
hem te respekteeren. De zaak was, alJ! bij bj)
het kantoer kwam. dat de mmiater altIJd bezig
lYa' li I v "1 cl d·nr .llt1"ro<1 1W!1l~ g'H'llllon
UIII lIdH:hllll1{. en kon (hij rll",t k.IlJgtJU, dus
'U""'1 bil /.e lol""""wlloll HIJ zon tie laatste
lj/Il om tb).;'on to LtLtHnnHJll, Ja~ el" zulke ambte-
naren wan-u, rnunr I\.JI'\ ~-t." loL'4 Uit \~undon. moeit
,ht l'ulollek gClIIlIakt wordeu

I)., ""I h,,,,r P Faur» Hot 'P!!t mil Jat
""I" edele vriend ZOo kwaad 's . dat WJU! geen
:,;ul·d voorbeeld vali undere Dh usehou.

1>" ed heer VIlII Eeden: Jil. dat i. ju, die
'"11 ,hit 1""1', maar Ik verwacht dat een jongere
.,.,11 oudere rol respokte ..ren.

De secretaris van landbouw vervolgde dllt
b'l "I vroeger u'tgelegd had hoe men DIet gu
de ,-,.rl IW,nl,. 10 boonreu doodde. De mensehen
wuren IIltll"no",III:<I dit te komen Zien, un als
het edel" l.d nadere Inlwhting wilde, kon hen.
dat 1'.\11 het kalJltlol ge.l'\t'11 word-m

D,· "I heer Vnn E"d,," Z"I dat hU al dik-
Wl)lrt /Ja'I het k.rntoor \\ tA"'. Uil &lt LIJ re lkens
wegge.tuum werd.

D~ ed heer !\' ,,,Jl hllng ~ul dat ui. een man
Jl! III sa larIit \ ordiende. he t Je eli t....Hno!OO! WilS.

Ja.tr hu \ eel ~(hade "our·k wam
D.· cd heer v an Ecdt!1J tJ"lIk daarop £!111 'oor

otel terug
D~ ".1. b"", rnll Rhll" ze r dat hIJ de post

.onr ve-eartsen niet kOf! stuu nen Alt.\ er llJt
j.iar met de runderpest geen veeartsen geWetHJt
waren. wuden er lI.et luo."le onkosten geweest
syn

De ~...Lh;;er BalJ~y 'rue:; of d" hoofdveearts
."" ""rk ~l)ed d- ed

lIu ",I hoor I' Fuur""'1 dat 1111UIe vraag be·
,"'(I!>{'nd ~on IJeUutworde" De. kolonmle
\ t't.:art~ had 011\ tJrmoetJ ell nJfjt gTUote bek:waam-
held h~t bem tve\crtrouwrle werk mtgevoerd en
hl) \ ('rdlelld~ dt:!11dank titr Kolfmie ten zeerste
',,"r "Rt hll lKotr~lfcndc runderpest ged&aJJ
b.ld

I>e ed heer Yan Rillin daagf'l" den vongen
"'prekor Uit te bewl)zeli \Vat goe~1 er In dat op-
!I< III tted,illll w,'" Hd wa.- geu" geleerdheid
om bte.t~n Jood te sch,etell Eli daara.nn moe.t
een eind k(>men. want de kranten badden er
k~ell gt·""bl'tJvell en de HOlld hat! ZIChtegen d,e
mtlh,,..I,· ""rk~l.lrd \",em:lll<l wilde op dIe
"lfl~ de pe"t bestriJden eli loch beweerde rle
lalldl"",,'-mlnl.ter dat h!1 gOBJ gedaan bad.

Dl" (~i bett-r Faure ZtH dnt men met \'erachtmg
Vall \ t't'art.t4€n ~p·rtLk. ma.ar tOt li liep meu Ills er
Zh.kl.e lll[hrak i'4poedlg na:lf helI) en dat zou
h~, edult lid o"k dopo

I,~ ,'d het!r Yan Rt.ljll "',It doet men UI den
"fll lu,tL ~ Ur K,~( h IS tllcr gekomen om IlW

d(,kt r~ tt' l~trll1

I I, "I heer FKUI'C ze' dat du '·tllst.at Ju,st
0111 kol'JnlAI~ \ eelt! 1"'1:'11 ge\- ra.agd had Dr
!lutcheon nnrl IIU ~er"l'polklJrd d;tt wentlllg
\olg-\:'fl<;O dr Kochs UJdhrn.l •.., XII pClcent ...-an bet
'lt: rt..:dd,' ~Ojllmlgen maakten dr Koch voor
~iet:ht lilt mn~r men kOIl JankLaur z.qo dat men
z'ln dlCn"telJ Ultr gehad had De kosten voor
dt ht'l'IlTlIdltlg dtl pe~t ~ arell Biet te "ee) <lis
m('11 h:d~( ht "'ar tH d"lJr ~~n·d "erd

[J,. ,·01 be.". \\' t1ll1ut hu"le d,t! "erlagell der
\t'part;(.:naf Dr HU(('henn \t"rdlt:,noe zqnwan ....
d"hlx·1

Oe td heeT \"all Et.xlt II 'Aas hII: te booren
dat 11lt:lItlllg zoo glwd hielp liet uucdsdllt'Len
mOt· ...t UIen uu lattn s:aau Dall Wll.'i er nug ('CIl
"~t.ll~ wat O\tJT lt' hlluden 11ft \"\l\:-l. lIlet l()pg"
7.1ektt' "ok :aon gc~aaJl ell u()or IIJClltln~ had
lTItn \ ed bt:~pa.ird

lJ\~ ..·d heer Belhllg'.LII \ tll{'J.; {Jf Oe secrctana
V,tf} laudl)IIuw lets \lo 101,1 ':.Hl lit t fi:':-,u}ta.at der
uIt\ 1ll11lUg \"RII Je Frall~ht gcil't Iden III d~
Tra.Il ....\:L.ll, \au wie l"k.:t heette dal ze door hUil
"wldcJ :111 p"r· ...nt r"ddt/II

J)~ ed h. r Fallre Zbl rial hIJ 10 C Jl rc'l O' d ·"fle
wa.:" met tit': Trall."\ a.alschr reg-ct ..rtJlg, dIe e~n
C()m1ll1~"'le had n.ange~t~ld 0111 de.::ult\lnJJr'~ dm
FI.tn~wl!e icl~eldlell te olldt:rt.uekell tn el o'~r
lt- rapporteert'll .\1:0' het rt'~lIltuaL hekt'lld wa..~
Zuil hll hut laten weten

De ed he~r V,1IlHh!l" ze' u." h'l ""nr dr Koch
"'"1""'1 had. maar hIJ had hUllc;.;end, flullheon.
dIe ",e het dood""hlctelJ

Ile ".I heer Lochner \ rOC'S'ufhet Jood"'hltlen
nu g".·bt"el ZOII uphuudt:n J of had Je \ ceart.:i lIog

dnl red,t ' I)ok wdd~ 1111weten of anJerelI "nn
OJldt"rnlldlll~ konden elIteIl

De ed Iwer Faur~ ze, dal ""Ueren Ja' ook kOIl

dl'JI en nu had. men opgehuud~n duo4.i tt:!schlt.·ten
De ed heer Van dell Hec"er gdoofde dal dl'

Koch ziln b""t gOOnan had \la"r d,ullUlt ,olgde
n,,·t dat Hlle veeartaen goed werk dedell De
1lllld:-;Ler \ all landbouw had z!ln I)e~t gedaan
(ho'.r. ho.. r l. ru""r deze I'Rd 'liet de 1I("""lle
rna, tlln~nt' 1111 wdóe £';[,I~J ge-dil lipt bdJbell,
ht","",temo \"oot' \t:rtntlerd~rlng van UItgavBIl \oor
dt hrandz.ektewet ,n de 1'1"1\1I,I<el.

[Je ~>d beer Faurt' Zei dat d,e ,ermeerdermg
llo<><.llI,WIlS ,,{Tldat IIU 'Il geheel Trall,ke, de wet
lil werking gt:-tteJd WIlM hctg-eeJ1 v-roegel het
gt1va! 1lI~[ Wet;.

De "d 1..,,·1' Van d"n ""c'er ze' da hIJ Ime-
ven had uit de Tra",kel, waaml 7.eZIch tegen de
"'el \erk11rdcn Hn ha.d nng bt.ll! Ca1hca.rt man
(III' /lIOet hem ,"('rreld had waL tten fahel de
wd .....a.i ~ lallJhnuWmlllll'itcr kre~g ooie geelJ
1Jf>(',le "'PP(tf"1ell zt'lfs \TUl IJl~pe<'lellnHm wegen~
dil' faljujl'Ul'~ ~prakt," WlJ4t de Inlliister nlC't
het nJChL~ '"HtIlEI< r~JlAAI

liet v'KIf,tcl "li' de .. ed heer \ a .. de .. Hee· DA heer Van Zifl st,elde voor ., Het huis ga
\lr wt!rd dii.lrnp \erio\(lrp('11 \t:lklaarrl Een divl IJl cumltl~ op het volgeode Een eerbledlg adres
~'t: \\t rd !.{1'\ra.."\\,{d, met het re~uha·,t dllt,~ fol I \\ordt aangehode.n aan ZIJDe cxcelleDLie dell
\ UIJr t:J1 dt:'r 'J~1l ~r tL'~.·1l WiJn"lI I gnll\'erlleur vragende verlof om het volgendp.

I', '" de Hi ht;.'t!lrfl \ ,lil f't·dt·n. Dt:! \'t1ht::'rM \I)ol~tel te ()\'arwegen -DIt hDh~ IS ""ROgevoe.
,-"" ril" H"e"'r ",1" Hl,,)! "IJ Lochn"r : le .. dat de rageenng onmdoelllike stappen he.

I "/'" ol,· ~d I,.• " ... IIl'1dti.ld. fh.,further I ""nrt te nemen tot het houwen, op /le tWllltlg
1)'>11·" F,'tltl' '\"I IJJ lt H,'J1Jngal1 Pt'u<.'ot.:k ! morgen grond teruggenomen do()r de regem'mg
\" ,I",: H.,,,· 1:,111,·, Wltuand. Kl') If'r eli '''UI de plaatJ< Otterdam, vnll een pakhUIS nan
'flll'o Id" hnl"rt "'UJ LambertshaJlI, en .ndIe" de hceren

I )"IJ ,·,1 hh' Ho... peet IJ"I dat de I_cart.en "Iepball & Co" de elgel!llan van ge1.C~rle pla.u.
to.. a.,,,\(e,,t.lI~1I IYel'dell Ur Hut"''''''I! had Uit I "bJecteeren tegen bet bou",,,n I'"n zulk I'AI!
~1t:'kt:lJd welk ~1'ILUlfl 4/1 \t:.rdlt'Ildt! .L.lt~OU 111I DakbuIs door de regaerlng. dat alRtbll stappeIl
1>1 t ... \101 t::t;,'il Ill) /,1/11 wdlt.'fJ \\'(."t"f1 of hl! hehooren te worden genomen orn h.\.re redlf('f1
\\.lH \~II... II LI t.., Yil.'t"!' ~Cfl l)uHM~le t'xpcrr ~lIe ~dlal"toe ill het booggerechtshqf te !J"-"pr'oovl"IJ,'
11<.4Ir ltl~ l ,jl knUU'1I lJ,. 1\.(.)4U \\~lS eell lUlsluk Ve voorstellor ZOl dat het nu't nood1t.: W~ een
kill" gewce~1 wal rUllderpc.t l.>etl'OfEn w('n had lange aansprna.k te maken ZIJn doel w1l8
!(~,." lIud.Jlchc, hwI' mtoCI llood.g. Men moetlt Ulet am mbrcuk te maken op pnvate rechten eD
[ngdoche expert"" hebben Dat WruIde rechte ook IJlet om daar handel te glIBn dril ven, docb
... ·rt de motIe was slechts om dat deel van het land

I 'I' 1'''.1 71. g..tne"l(d~ d",,,.t,·,, £:111.1i5 7.e' een vqje haven te ~even.
Ilo. I".,·r "UII .I,." flet"~r dat hll t.!e JlO"t 'an Sir Jame. Si.ewnght zeI dat bet hem speet

£-"., ".'1 .pr ... kh"II"" Cllllt""ktell ",,·t ,·"",t"nd dat de beer Vnn Zuilliet ZUDbelofte wijde alln.
IJ,· ",I hod r.,,,',· le' d,lt "r voor "prtnkLanen- nemen d'lt hiJ de zaak .ou laten onderzoeken.

Ullr1wlltl'-: "lt't .. I ~...r. ("I ZtJU \\()ffjerJ De beer Stepban 18 thnfUlI ZIek, docb de r8iee~

D,· cd Iwp, I an d~n lIe"'.r '''L' tejlen de I'lng was nog vall pilln om de zaak te laten
grHtJfc IlJt.l{aaf \;jll L.!II'Hi n)OI hd /.llllrll""/lr- onderzoeken HU hoopte dat de heer Vat:! ZIJl
Jltl/rU/ldl niet \~erder zou 2aan met zijn uIotle.

I),· "ol h~, r r, I' '"I d.,' <lil' '''01 ,·ol"en. I,,, De heer Wege zel dat de Z8l\~ tOO dIkWijls
~11I1I rit-t \\1 r ' 1", ...If·Hi \-\oerd F:xt.:m}Jlnll"1t n.·t.-ds V()(lr bet hUU4 WilS en men had l.ooveJe
wprdE'1I g~wlI,j"n :';'ll die I.,It·lI 'all lan,II~,t."- 1...,loft<llJ reeds verlrregen <lat hU 1!J1l vrknd niet
!l' ",."., haI'I·'" knn aanraden de mot", terug te trekken.

1I,,~,f I,,', '.'. It t,.. t ... ,. t"liell £Jlj.I~.I.l)or ~edert 1>l!J3"Ill! de zaak aan den gang, en wat
u,troelllll{ lall '" ,'do dt~ren was er gedaan? Hij wees er. op dat de zaak

D... ett 1""'1 .. ,n ol, Il lIeeler Ze' <lat dl~ n 1'1 lmndtln van private pcl'llOnen was. Het
go,"le I."t '\". 1111 '"lr"Plel> d"r lakhalsen zou beter "un 10 het belang "an het publiek
W~ Of)')c]I'l J), I.thlt I''''~I! W,lrp[I U(lrzaak \Vaar· dat de zaak in bandel1 der regee.n:ug zon ZUJl,
om me .. ti,· I.r"·,.t,,, kt, 'IJ,! k"n u'troelen Kolonel Scbermbrucker zei dat de motle iets

[lo etl h., l II lp", h.."ple d.lt m"[1 !lid het noei! d.t niet betwufeld werd, en dl14rom
,"t''''''''n h. I '" """I" de, lIaluur n'et lOU achtte h" de motie onuoo(l!g Hij meende dit
'erbr~ketl ' .. a.'! .lechtJ< een andere manier om inbreuk te

1>0 t·~j h,," \1 t lidl'l:': .1 htlf" df' \·(·rho()~llq~· mnken op de private rechten van de heeren
vall .t::_,OIl" i :'.!'1IJ1I1! \\;1 l.!fvot ~tephan De regeenng had het recht l-onder

II" ,-I I.·~, i' 1,11"'"'' l' iJ'''' d,· I''''t 1I,)lkh~ I deze motie. De bed(JQling der motle WtlS om de
Ut' ...d ! "CT \\ J('" l', I I. lIT '.101,Ill, 'I JHI !lJ.·t ha\en te openen voor privat.e personen.

rl I ~ !)!tr .. III.! I t', , , I \\ l' d· I 111!! 1..!e!n Du beer .Schrelner zei dat men verkeerd WaB

"ee verhezen. - om te de,d,ell. dat de regt'erlllg het v00l1ltd lion
il ....I' I il I!)~ \'" I II li· d~, IJI.I I' \.1. ti Ult~(lCr~ll. wa.nt f;,r wus geen geld voor de-UUtk

UlIr.,eUIJg' till.ir \ t r,.:..t IdlfJlt.·r):-.( ht-Iq.k gE"1Jtemd. en er ww! nog Dlet een d.eclarat18 varl
Ile ",j I",.,,. II'., IIJdd "., ,hl lid ,,,,,I 0'" rechten verkregen. 'Men kon nlet in de ZJUlk

tncfl~("h ...llfker \\ Ol' mot ,.la~llze~ te \ :Ulg ....1l g3.n..D voor men eeu doolarutie vnn rechten door
Il" pO~1 ,,<!til J",,,,,p .",n~"n"Ill~I/ het hooggore<;htshof bad. De !'83Oluti(' zou !)lets
(lp post ;'t, k:,)<,,,l>o....<Ch~1I ~n pl:tU1.'ge~, baten De regeering moest eeMft lO den tllJ1!Chen-

,£.')~'.~J:\', t!Jd onderzoek doen w!Sthnre rechten waren. De
IJ ... ~d. h""r' ,,, .. rl"n .'!e.., tr wtlne ,lo 1-0.1 ge· 1.a.llkkon bot v<>lgendjaa~ we<!er voor.komen. .

schnlpl he!.!>.." ,.,,, 1;1;01)I't~,r plan"'~ "oor I De beer J. P. du Plo!!!}!! z.el dat hrr oog lIit!.itl
"'l r... uwen I~" hlll,en .....>rku!l'm·"11l Trul/skel t-egen bet voorstel had toch kon
..~ een ZtlIf,!tj ~H).! '(.qt h.. ttclfde d""ld.u<le in h,; niet tegen deu motie 'lll'&Dt indienB ddy- t.' hIJ de.rech1iéu mn Ste~
, ~ ~ J -~ ~,

ftIl soo
wordeD ~ .eo be1- l'II!Óh_t .• W om
bel boll'lll'eD ftIl butten. waarom wu er dan .
kdera ,"i se wilden,.. DU _1JII!.nle'IDeI~_d'~'-I-WUdet :e ~e8I!Ïng_~an' , mt:
boom en ft plantte tllsen "WII~ae" ate en. ..
plantagee. _- .beer Veater bad ,e~.taan dat de ril~nJ1g
n. 'OQm~ter bracht bet yoonte} __ .~. bant reebie1l zou. heproey,n door-'MO huild~r

ming en verldaard.e dat het verw~n OJI áe riCbáen. Hij ~ht dat soa de ~ ~
was. De ed. beer Tall den Heeyer v!'08l. wuen om tot een oplQlllljng te komen, • - .
een diviaie, lIIet het ,.~oJc dat 3 er 1'oor en 13 De beer Van do Walt zei dat meD_erk~~
er tegeD waren. - bad dat de l'81!'eerinll recllt had op''20 morg~n;

Vo;>I': de ed. beeren van den Heel'er, ftIl Welke IIwaritlteid kOl er dan lIjn. De beeren
Rhijn en yan Eeden. Stephan apeelden er de bW! en de WI~ kwam.

De becrootinIJ voor het departement'1'&11 den ieder jaar voor het huis. Waarom M.8r nHl.t ee~·
minister ..oor landbouw wu daarop af,ehandeld IIllIIlI aih4ndelen. Hij sou met vrUmoedJgbeid
en aanrnamen, en dl! ed. heer Neethling stelde de motie ondersteunen.
de verda(ing van bet buis "oor om 6.10 u.m. De beer }<'4U1'6zei dat de heeren Stephan

nooit ,geobjecteerd hadden, dat de regeering
daar een BObun!' konde opzetten. Maar wat de
boeren hebben wildeo wtal dat daar beaigheid
nlQelt worden opgezet, 110 dit k~D be. laud !li.~
doen. [De heer Van Zijl: waar lIijn de hUlI8D
dao 1] J'a maar bet parlelDftt beeft Dooit bet
geld ge.temd. [De' heer Van ~ijl ootkende dat
meo iet. andera wilde hebben dan een IChuur.)
De heer Faoro &eidat hiJ dit niet zou ontkennen,
want de beer Van Zijl wall slecbts met ltin .eiren
opinie 'tevreden. Hij meende dat de motie on-
noodia Wtll, ook WI18 er geen geld om te doen
wat ge'ITUgd werd. Hli wilde de &aak nog onder-
loeken en aanstaande Jaar met een ,ooratel naar
bet huw komen.

De beer Jon&ll dacht dKt er geen inbreuk op
private rechtelI lWU tun, eli hH dU(:bt daL de re-
geering de reflOlutie Woetl' laten doorgaan. ,Wat
het geld betrof bet lOU waar een paar bonderd
ponden koeten en met deze resolutie Iron de re·
gearing de verantwoordelijkheid op sich nemen
our de resolutie uit te voeren,

De hoor Sauer Uil dat deze motie geene pri-
vate rechten wilde wegnemen, en daarom be-
teekenden de argumeruen van den heer Fanre
en kol. Schermbjucker niet veel. Het gebrek
MD gold WI18 ook gee II argument, daar er dit
jxnr 1101( eeu groote 80m op de additi.onlele
toe'\lgellIng werd gustemd, on de regeenug lOU
gocn Ift'.anr leopen met deze motie.aan to nemen.
KIJk maar naar do runderpest. HII WltA nor
altiJd tegell dese LIlOtlc8, doch deze w. .. zoo
recluvuardig dut hil ervoor r.ou ~tornrllon

Dil heer Ryu n le' unt hll Ulet mu 1I"spr"ken
hebben als liet met \\l.1l"l' -Iu t rUu'l IJ ot tWU W lHI'

insicht III <le zaak had. 1':1' W[\.ll W~II l'eZW,'Rr
iegeu dat de ml.:u,f!K!hulJ duur \'J schen eli
goederen laudden Dc boeren Stephnn ~oel <1"11d"
goederen aau landdeu ze en lev" rden Z'I nf !"'!len l!s
6d per ton. Out lageen hardheid Nu wil meu
er eer. regeerrug s-kantoor hebben. lJ,t zou
veel uitgaven medebrengen Men wilde op re-
geerwgs kosten cernpeteeren mat de gebroeders
Stephan die hun best deden orn do mensehen
tegemoet te komen AI. men bekend was met
de toedracbt vali zakelI ZOIJ mM' [JI"t voor de
motie stemmon

De heer Sm,t; zou d 'tm,lal ook "001' de
OIotie .ten,rnen. omdat de !'e!leerillg gezegd bad
dat Skphan geen "bJeetJe had dat d" regeerltlg
daar aell 8Cbuur zou bouwen

De he!}r Louw wllrl~ lIel! ameodemel!t. waar
door hIJ den beer Vun ZUI tegemoet zou komen.
HlI zou \001'8 ellen de woorde II .. voor pnblieke
doelolnden" ID te yoegen.

De hum IlC(lw', dacht dut de beel' Vlln Z'II
te' I'edell ",oest zlln liIet de ,,,nakennl; '"an de
regeenng

:-'\Lr .1allies o"'e" ,,!;ut dacbt dat. de beer Van
Z!JI ten'ede" moest zIJn H" had .,If,ooo gc.ym·
patblsetlld met de 7.aak .U. m"l1 de resolutIe
allnllalll zou mun te ver ;,c..an Een goe<lertlDloods
aldaar zou Illeer dan .t::WII kosteIl en l,eLgold was
n,et' gestemd. Het was een ""ak \'lU! begInsel.
Waarom n,et een hoek.teell leggen als een be·
glD, OlD to z,en of el een d,spunt omtrent rech·
teil w". HU lVe<1 er op dal er OIet zoo "eel
ball.t bIJ d~.e ullIk 1I0od'g wa. Hlf gehof'de niet
dat de )leeren Stel'han eelllge objectIe zouden
maken ) II het reces ,ou cell spemaal onderzoek
geda.IJl w(udon eu de J'e('bt,en vnrl de I·ogeel mg
getoett't worJen al yoalolhet zelfl\ 111 het boogge-
I·ccht.hui

I)e heCl Wecb,·, hVt'ptc .-Jat de beer Van ZIjl
toned,," zoa 1.'1" met de belofte van de regee-
nII)!, en dat IOon aS JIl.r c'en "!.lIpje verder zou
gaan om de pnvate lechten ook te krngeu.

De beet Frost meende dat. de eigenJ"ke bedoe·
I!ltg VUIl die tOotle let. anders was dan wat ze
\'foeg

De beer ,"nn Z!)I Z<'.l dat hll niet kon Dalaten
\\ at te zeggen over de toespraak van kolonel
&hcnnbrucker HU bad filet geIl et.en dnt, be-
hah e de leden voor Malmesbury, er andere
agenter: waren yan de hencen StepbalI . maar
nu vond bfl den kolonel ook een agullt, en hJj
(dfj kr,lonel) WIst met m!'er Vll" rle zaak dan eell
kram van DleUWJallr H!I kUil Z!J'. motIe L1let
terugtrekken, de Z:lak \\ a. van het hoogne be.
lang vor,r z!lne kIezers, en de heloften der re.
Ileenllg werden DIet u,tgevoerd De beer Faure
hat.! beloofd do utilk te zullco gaan onderzoeken
en bil had noolt ZU" bciofte lIagekolll"n. De
opinIe vuu den prokureur·generaa.1 waR dat de
regcerlllg er een goedeleldooJs kon opr,chten.
maar d,.t lt· 'liet goederen kon "fsch"i'en Er
was een monolJQl!e A Ue" WHS III handen vali
de hcel~n ~tepban. fiflder'e koopers kOlldell !liet
III eompet 11I~ treden, ZIJ konden geen lUlJtI~1
ooen zOlldor rt:!rllJf \'311 ric hel1ren ~t.epba.1I Ju
hnnne getu'gen •• haddLn 'I~ heereu Stephan toe·
gestemd gebou wen daM te laLen opnchten.
Toen TIlen '~cbt..r een kontrtl.kt w!lde laten tee·
kenen. weIgerden de beeren Rteplmn) HIJ zou
op belofte van .11' Jallle. 8lvel'l'1'If,{htde motte
lerugtrekken. u,aar hoopte dat h~t DIet weder
nOf"dlg zou Z!ln zulk een motie III te lhenen.
SIT Thomas l'plLlgton Kali de h"AI "IIn Zlfl

DIll zeggen wat de datum, an llIli" "plme was?
I)e heel 'tul l!ll De UP""" " lollS'f James

wet de andere papIeren
De hewI .r R MaraIS noeruoe de lIJot,e btll!Jk

C[I unschuld'g. en het "I"'"t bern d,lt de mntle
werd terug-~etrokken. die z!Jne ondersteuning
hud De:lO morgen land lagen nu dMr ledig
en renteloos

De motie werd teruggetrokken.

W!lTGEVENDE VERGA.DERING.

DINSDAG, 8 JUNI.

Het bui. bena~te om 2 uur.
De heer EDJOrageerdeala"l8rgean1 .• t·arm •. "

"ETITlE8.
D. beer Scbreiner bood een petitie aan van

den. b~f ElJIIC)r vragende om .. n.tellinK in
de betrekIcing van "Bergeaot-at-&l'lDJ" _oe petItie
werd gelezen en het bleek dat de bHr EDlOr
reed. 20 jaren in diflDllt van bet gouvernement
w1l8.

De speaker zeI dat er eenig misverstand Wil
omtrent de plieln en lilUl die post verbonden, eli
hli lC>U de regulaties. voorlezen. Hjj deed zulkl.

De xpoaker "ei dat veel ungerief veroorzaakt
welod ann ambtenaren van het huis en hij zou
aUD de hand geven do verkIezing 100 spoedig
Dlollelilk te doen plaats hebben,

Sommige leden wilden dndeljjk met de ver-
kie~illg beginnen, maar de speaker gaf un de
hund de verkieziug Woensdag te hebben.

Sir J BlIle" rei dat daar de leden niet allen
kennis hadden, de elektie morgen eerst wu
genomeu worden Aangenomen. •

De heer Hay gaf kennis dat ht! zon voorstellen
dat de aanstelling van den 8erge ant-at-arms
.."laten zou wonloll in de handen van den
.peakpr

IL\I'I'()R'IIiS.
LJ" heer ))oul(l[I"" bracht een specinnl rapport

over d" 1111I1I611·.. et III en het zal Donderdag III

behandel ing IIorden genomeII.

D~ bill op de macht vau runderpest-comités
Il erd. ~eluk genmendeerd ID comité. overwogen.

Beril!:" gerlllge woordelijke amendementen
werden liemaak!. De amendementen werden
uangeuomen. de bill voor de derde maal gelezen
en gepasseerd.

L..r\I'\(f~Hl!l(n

De beer Inne" \"l'Otlg of de regeerillg de rWld·
tnambeld heeft overwog<:n VaD een a8sutent-
magl.traat le Lalllg.burg null t" .tellen

SII' Thomu U plllgton zeI dat hU veel moel"
IUkheld had met dOl" zaak Deputatie ua de·
pullItie deed bare opwacbting b!l hem. eli hU
was vast besloten zij" phcbt te doen

8POO){WEG ' I(ASHHAX[JES

De heer \Varren noeg welke verantwoorde·
l'Ikbmd de regeerlIlg Iqdt duor grakbranden ver·
uorz.aakt dOOl FIopoorwuj.{-treJueIJ en 7.00 noodlg1
of de regeenng eeDlg ,,"ddei Vootswlt.

81r JalDes zeI dat de gel'el'htshovell besloten
harlden dat de regel flng ,erantwuol'd(,I"k was
voor nrulltigbeld en dIe llaluu!!(lleld kon worden
\'oorkomen, mdlen de ell151neB met "onk vangers
\'oorzlen werden en dIJor een stlo(J~'Je grond aan
be.de zlJdt" van de 1ll'len kaal re !Jouden. A I de
~ngll~es waren \ooJ"2:ten ""Il vangers en er t!ln
ulet vele gevallen vUP ,-eld·blnDde!!

EHFPA(.II r r~ I \L\ fNIA.

De heer "Ul Z"I \ Ioeg of de anlldacht der
regeermg gevestigd I. go" onleu op de ta1r!lke
petltlt:!S aan de regeenng en 8-nnbet hUIs aango·
booen door boeren 111 btt dllrtllkt Cal nIJl",
verzoekende om velllChlll'g wegens de gI'Qote
droogte heerschen.io III clat d1stl'lkt, en of de
regeenng bere,d I. verllebtmg tp geven allll de
petlt,onaTlssen, het"!1 bIl wJlze vau vero:lIlJdel'lug
van erfpacbt. of dool' ver "'II!(lIIg "'u. den t!Jd
voor de betnllng '~n rent-e. of op eemge andere
w!lze, of Indum nIet aldu. berold. of de regee·
ring ondel'l1emell zal Olll den tvd voor de be·
taling vaD rente Ic verlellgen tol.dat een ,"oUedIg
onderzoek Ingesteld 18 na.nr de omstand.gheden

SU' James Snel<nght zeI dat de zaak onder de
u.aOtlacht d~r rpgeel'lng gebrad.t lVaR. maar de
regeenng bad """n r~chl de erfpacht te ver·
lnlud"ren ZI) zou gedurende het reee" onder-
wek tlot'TI 'IJ deze zaak

sn:.' N~HL l{(.i -1).\ll

!lc beer J C ~10lteno vroeg of eemg aaIl
1.,,1 gedaan ll! nan de regeenng voor 't bouwen
\'11 "en d..m te Steyn.burg. "IJ zoo Ja op welke
\ oorwanrden
",r James Bll'ewrlgbt zeI dat de bneveu '-an

de heercn Halsa til onhe.hst waren Hun eCl·
"e Imef wa. dat ZII den dam .ouden bouwen
",,,' J:,'.O.IX)O elJ dnl de regeerIlIg bet geld zou
L!:"\ PH An de 8ecuntelt zou Z!JD het werk gedaan
Je regeenng- was nu met ,',lil plan deu dam
te lt, ,ti ~ en en Indien t~ndel'S ~t:J\ ra.agd werden
zouden de beuren Halse ook kUllncn tenderen
lJl' 1"!j'enJeur WlUl nld guU8tlg gezlDd Jegens
het aanbod
jl\"',f-U). IF. HY,\(O'lSJ.'Jt-,/.IJ !IlI'Otli{WEi_iSTAlïON

Ue heel Lawrence vroeg den commissans
'all openbare w~rk"n I)f z!lne aandacht geves
tlgd IS geworden op een ongeluk beweerd te
Z!11lg~beUl d te Be :con.field spoorweg·statlOu
(Jl' tie II .'lOstell Mei en of een onderzoek Ingc-
steid .. naai de omstandIgheden, cn wo Ja, LOut
welk gevolg
:-<Ir .Jame. SI\·ewn.,ht zeI dat de aandacht

"In de regeel'1 ng bil de zaJlk bepaald.l"1Ll! De
regeenng har! wat lIlformatIe over de ,.IUl.k tOaar
WU ,erder onderzoek Instellen eu ml vraag doen
of de "trucks" remt-oe.tellen hadden HII
k,," >eggen dat al de ,. trucks" "oorzlen zullen
wr)rden van automntlsche remtoestellen

\IAllA~H)IILA Io;OlJ\ ElO.,. MI<:\l'RHl r:-:..
De heer D C tie WIUll slelde vnor 88" e,·r.

bIed 19 "dre. WO,,:OIlJlllgel><>denaall ""J1e excel.
lentle Jen gouverneur, hem Vl rzoekendt' Jil ;llLJ1.
mel'klllg te llelllUIl de dWII8tlghcld en d~ wen-
scheiIjkbeId om de tegunwoOI'OI!,(o gouvernp.
mentJ<hU1wn te b~hl)uden nlR 6e1l1lf,ad8wonwg
gedlll'~Tldc de wintermaanden en de z,ttingen
,"an het parlement. De sprak!]!' Ze! dat bet
tegenwoordige gou vernernent81lUl> vlln \'Toeger
I"den door de gou, erneUr. der Kolollle bewoond
lVerd De Yan dcr Steil. hadden hun
IJu.tellverbl'lf TA Hottentot~. Holland. dus
waarlilk e~n b'lltell\'c,I,llIf Rondehn>lclt w".
~Ie(".,htshet rotltenolJld \ :\.11 deR gOII\·e. neurs hei
Oe voor naam!'!te WOIlIll_':- van de rCi:{uel mg moest,

111du eind wezen Men 1Ilag bet 8elltmlont rlOe-
men. mau, hel wa•• enllln~"t (bt h€1 ollde
Itnst"el bewaurd h"cft Het hc.t,,,,,,de gO!1\ erne. ,
nJl·ntslru,. W88 IL8l1g6n1\amg~legell Cll gezond ..
D~ Voor100pLge uItgIlven, III verband met de
U"ndebosch residentIe zouden £24.000 wezen.
Als men een waar bu,tenverblilf wIl hebben
w,wrO/ll niet de plll8ts VHgolell~n knopen?
~I>rt·k~. prees de schoonoedell Vlln K8Ilpstad en
d,.t twt zeer gC8chtkt wa. lIlg de hoofdplautM van
Ibrhlqf van den gouverneur fl.Adert 1705 woon.
den de gouverneurs duaT. Hli boopte dllt de
motie eenpang zou worden rwn~eJ]O"lelJ Kaap-
stad was d.. frani.te plek oadur de zon en de
regeerwg mOCHt de gouvemernentswonlOg
nah!i het parleOlentsh UM! hebben Als bUlto-n.
verbliJf voor den gon ve1'neur kon men niet
een betere plek krilgen dlll1 de pilLllUi Verge.
legen Uondeboscb bet!Chouwde bil een deel van
KIUlp1!tad te "Uil

De beer Le Roex fIOOOndeerde.
De heer RobertMOn stelde een amendement

voor, dat eerug nieuw gouverlleme'nt3bul8 op de
tegenwoordige plaats gebouwd ,.al worden, en
dat ne £ 12.000 voor ErlD VIlle nIet gebrUIkt zou
worden. voor de regeerUlg onderzocbt had
naar ander" plaatsen voo .. een bUltellYerbl!if.

De heer ThewlI secondeerde.
De heer RobertBon W'M geheel teil guMte van

de motie van den heer De Waal. De plaat!! wu
prachtig, de omgeving was Seer gelCbilrt n!lbij
de blbliotbeek, hU het parleme.lltshuis, de plaat"
wllar 200 jaar lang de gou vernetlJ'5 bebben ge.
woond. Ot' gouverneur moest een huitenverbluf
heuben, dooh het voornaarnstfl hUIS moest in
Kaapstad ziJn.

De beer Jones zei dllt het hem vreemd Wal!
dat de leden DIot tegen de zaak waren toen de
oogrooting voor het buis WtlS. (De heer Robert.
80n Ik objecteerde.) H~-t kon hem "'emig
schel"n waar het gOllvernemelltshnjg wns, zoo-
lang het maar geschIkt W,lS, en dat was het
tegenwoordige met. Het land kon niet twee
bui2en cr op nabouden. Men 8plak v~n senti.
ment. WMr WtlS bet sentiment toen de beer
de Willll voo1"8telde om de pnrnde te beMUWQI)?
Ook was er geen kwes.tie van sentiment nu men
Ilet hpoggerccbtshof wiM '·c-r'Wijdercn. HU
k<)ll niet voor de ·I-temmen. .

De heet Ir; 'Vut
'gou .'rerne'1lr in
W!IlU' hij thanlr

eo

Kolonel &bermbrucker stelde '"001'. "D.·
pelItIe 'an' ~lllbandhln en anderen. IT1hoorhn-
geil van \-Ictona Uost. gelegd op de tafel ""I
"et hUll! op Dmwllg. 18 MeI. en de peiltIe "an
lf ugh Keenan, van Keu,kurnahoek. gelegd op
de tafel V.1I1 ""t hUIS op Woen!!dag, 26 _:Mei.
worden verweren naar de regeenng voor over-
weging
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