
(E.a. '
DPMATS'

"JZEN

Bezoekers aan de Stad
1"..,8en- bezoek te brengen en zich vall":

aangebodene koopjesv.r~el(er-
Vergeet niet:

De Voorrud moet \'erkoeht worden. 'I~
na PJeba 1ll'1JiMt.rI_ Iaa... ;'

Bezoektfl'$ ~naar':de Stad behoóren ón,'
, Qn bezoek te br*'ngen" en zich van _nl,.
"der aansebodene Koopjes verzekeren.

,Verceet Diet:

" : De Y~d moet Verkocht WOI'dé&
BOek na Plein enSpiluitrateD, K.~t

EEN Tak van deze Bank zal
, , -geopend worden te Francis

Town, Tati Distrikt, op 1 Juli
aanst., voor het doen' van algemeene
Bank Zaken.

Pubfieke: Ve:rkooping , JAMES SIMPSON,
: . '\ VAN" Algemeene Bestuurder.
,Ujfife1_, leltl_" f Paard,'", an Kantoor van den Algemeeno Bestuurder,'6 " -, ,Kaapetad, 24 Juni, 1897.,

,< lmo, Wageu,Drt. w. ' ' , ,
, , ," l'E WORnEN 'VERKOCHT.'ON Ondergeteekenden zijn gelast ' -

" door den . heer ALEX. Z' 00 niêt gelost :voor 10 JULI,
McGREGOR, die ~ Melkkerij ~pJ ' 18??, een groote hoeveelh~id
geeft 0D;l: moor aandacht aan zIJn niet-geeigende goederen, thans hg-
~lacht.eriJ te. ku~~en weiden, om. te: gen~e aan het )vealseraat, Politi~-
SCh~~gezlCht,. :~n de belling Statlon, alwaar ~ezelve door El-

van Slgnal Hill te verkoopen ,sehers mogen gemspekteerd wor-
op, ' , 'den en oostaande uit: Dames- en
'"Donderdag. t Juli aanst. Mans Horloges, Kett~ngs" en' Borst-

om 1030 • spelden (gouden en ZIlveren), Arm-
, : .' . rIDgen Gouqen Hangertjes, Arm-

30 Eerste klas koelen, ID J?1elk ,banden; K1êecl.erstukkeri. Overjassen
te kalven, meestal uit Hol-, Beursjes, Hoeden, Gaps, Stevels,
~dache 1'&8. .: Wandelstokken, Macintosh, Schil-,

6 Ultgel,~~en Vaarzen IJlt . de derijen eas., enz. MEJUFV. BENFJELD wenscht'
stoeterij van den heer Melllsh, het I nbliek bekend te makell

6 Vaarrskalvers, do.' W.~G, BLENKINS, dat zij l'en Herste-klas Logies Hui.
.A.S.ZIiJTÉlNT 1 Bul, 3 jaren j 1 jonge, Bul, 8 'Vaarn,Hoofd. vIlJ}.Poliu'>. op bovengenoemde plaats heeJt

O d' II B :Aft,jI' d d Kantoor van bet Hoofd der Politie, geopendD 6l'1lJZ8res "e~uWlg 1 v:~:~,1 /' Melkkar (inge. W'aalijt-raat, 10 Jon,i, 1897. Dege~en die voornemens zijn liet
• voerd) met toebehooren er aan ., MALMESBURY' Stl and te bezoeken' gelie-ven le

VOOR de 2de, Klasse Publieke gevoegd. ' , E ., >;c. + ",,' ' , cbrijven of in persoon aanzoek te
, SchQOl te Lady Grey 1 Nieuwe Veerewagen. 4 Sterke ucatellnltlDer ti JlJógdij· eD Bfud doen-" Sea View House." Termen
(Robertson). Trekossen, 3 Berkshire Zog. ls&lfUUe IutSC~lppU. billijk,

Hollandsch en Handwerk een ver- ,.. gen, 1 Yo.rkshire do., en een -------------
eischte; 'l'onic Solfa eene aanbeveliag Beer; a)pr,Jk,4 Sterke Ruin- TEN DERS KEN N ISGEVI NG
Salaris £75 per Jaar., , ' paarden.

Aleen gecertiêceerden zullen in De' Dieren van den VA"lrnnn"""~i f; ,

aanmerking ~enomen, worden. pie zijn te wel bekend om ENDE~S zun~n door den on-
het 2de KlasOnderwijzt>rsGetuigenis aan te bevelen. dergeteekende ontvangen
bezitten zullen de voorkeur hebben. '" ,worden ;tot op DiQsda~, 29 dezer

, J J HOFMEYR & ZOON "an koo~rs, voor de welbekendeWerkzaamheden ts beginnen met '.. , , 1
October kwartaal. Afslagers.' b aat~ ., , luijswijk," gelegen aan de

Applicatien met Getuigach rif ten erg Rivier, Malmesbury Afdeeling.
M A LM E S B U RY Voor verdere bijeojïderheden doezullen ingewacht worden tot 12 Jnli "k bi

1897, door den Hoofd Onderwij zer " aansoe IJExecuteurBkamDr en Voogdij- en G 'UT KOI'ZEOp het Couvert moet het, woord B d ~ t' M t h " . rv , ,fan - .. 88uran" aa BC (Jnnu. S ." Appliéatie " staan. rrv eeretaris.
Logies te bekomen tegen £24 Malmesbury,

per jaar., VERKOOPING 4 Juni,1897.

Hoofd Onderwijzer. - VAN-

Ladl Grey, Robertson 19Juni, 1897. VASTGOED.

,
-I

lEE,
Schapen

Jubile Kennisgeving. E611'gedenkteeken teWitte
Bivier, Wellington.-----------------

J"&1b.le· »'[00».:Ie'8.
BEZOE~KERS

~ER 'In de Kaapstad moeten niet verzuimen een bezoek
IIolveren

en, _',

~ lJ. CO.

MAGAZIJNEN.
Namens de Oommissie.

LAKENIAIf ! CO.'
AlTen/en
en Paarl:

1181l1ghedeJlbij iedere toenbut-loopJea stueD lt.,81,tool~te'eel ou,etlbllumeat.
KENNISGEVING·

De Bank van Afrika,
BEPERKT.

che
I&JNG., Pleinstraat, Tegenover ':S~t.

i~ openge-'
aug van
aria (in,'de .
.cob M. de'
rende jareu
ng neer te
Juni, e.k.
den Voor-
J. Kotze,

eer Jacob
slle bijzon-
'en worden
£200 pel'
loeten ge ..

. ,AANKOMST VAN EEN LEER~AH
VOORDE

Vrije Protestantsche Kerk, (Unitansclre),

HET Bestuur van bovengenoemde Kerk geeft hiermede kennis val. d~
aankomst van uit Engeland met de Tartar van den Weleerw. h~

RAMSDEN B.UMFoRTR van Huddersfield, die voortaan de Zondagsdienste'n
leiden za]. ,

De eerste dienst zal aanst. Zondag, om -6.30 n.m. plaats hebben.

KAAPSTADSCHE EN WESTELIJKE PROVINCI'E
Pluimvee, Duiven en Gekooide Vogels Vereeniging. ~BEN,OODIGO,

'0' RGEL~S':l' Voor 'de' Ned,: Ger.
Gomeente. Iemand die de-,

gelijk muziekoó.oderqs gesén kan,
zal de voorkeur 4eQbeo., :Voor
bijzonderheden verroege' men
sich tot den ondergeteekende, niet
later .dan Zaterdag, IJ J uli, a.s. .

C.D.B~M.
" '

•rur,
OCK,
cretaris,

Volgende Prachtige Open Tentoonstelling,
GOEDE HOOP Z.A..AL,

Op DONDERDAG en VRIJDAG, 1 en ·2 JULI, 1897

:HE
,DIENST

30
o.ouu.-4,''', 100

Tentoonstelling te worden geopend door Ltrtenant-Generaal Sir W. H. Assurantie' en Trust
....h...nT'n in !';i"w' 'datie, 161GOOPE:'\OtTGlI,K.C.B.-Zie Biljetten enz., voor Speciale Spoorweg voor- "{

rechten, en bovena.l maak er Werk van om de TentoonstelliDg- MaaUlobappij, 400
bij te wonen. " , Exploratie' 'Maatschappij;

Sporting GI'~nnd8, Ltd.
R. ·P. 'DU PLESSIS, ,
CQR. M. DU PLESSIS,
J. J. DE VILLIERS, A. P.

Secretaris:
E.xecuteuretr

S MARAIS ~

Faurssmith,O.V.S.,
11 Juni, 1897. '

tschapplJ. ERVEN! ERVEN,!vert-reelm
den om aeu
n.m., naar
Helena en

paalde 'UIl- PUBLIEKE VERKOOPING
rt, BOBI!<8011
BA VIIJUI
~1.. RJOIIT
~pt. DuNC ....
UllIU.!Oli
'-fLu
'I.. ROIIJJr80lI'

-VAN-

Zeer Kostbare ERVEN,
Van de verdeelde OyDE PASTORIE GRONDEN,

Aan de PAARL. '"--_.

Op DINSDAG, 29 Dezer,

Eel'8te Klas Slachto81I!Jeh
, en ~oeien,

Eerste Klas Schapen
Bokken:

omu"nt 10

omtrent 10

omtrent

, omtrent ZULLEN de ondergeteekenden, daartoe begunstigd door
MALIlEnBt, Publiek Verkoepen Op Donderdag. t Juli,

gemeld getal Vee
worden verkocht te

STATION,te worden
door den heer J.\N BAA RTM
present

A.. B. ~e Villiers & Co.,
, 24 Juni. 1897.

~
) " Gelegen aan de Malherbe- Dirksen- en Du TQitsstraten, beplant met
, 'Vrochtboomen, Wijnsaard en een praohtige Bosch van Bluegum,

Port Jackson en Populier Boornen, grenzende aan de " Sporting Ground."
De steeds toenemende aanbouw op gemeld€) gronden, die in een klein
dorp is veranderd, maakt v~rdere omschrijving overtollig.

G. J. MALHERBE, Q.Q.

A. B. De VILLI ERS & 00..Afslag&rs.

ept 8 Juli,

BOUW ERV,EN,Omlre,n& '1
'oege ma
CA.STII'
(Beperkt

Geente Yrnobtboomen.
Het ,Genas Hen Allen In den Boedel van wijlen .SUS.L~NA

H~LL~GONDA CATHA.&lNA KITSHO'f'F,
geboren Van der Westhuijzen,
en vooroverledene echtgenoot,
JOHANNÉ8 JACOBUSKITSBOFF.

1;1E R ST E- KLA S 8 E Geënte
1:1 Vruchtbocmen zooals : ver-
scheidene oorten Perziken, Abri-
kozen, Peren, Pruimen, Vijgen,
Leqnarten enz., zijn nu verkrijgbaar
bij de oudste en welbekende kwee-
kerij van .1. VANHER BtIL, J. zoon,
Stellenbosch.

De eigenaar is voornemens zijne
kweekerij naar ni-u wen gt'ond te
verplaatsen, en heeft d 1I~ besloten
zijn voorraad dit jaar tegen ver-
minderde pl-ijzen V;oll de hand tt-
zetten. '

Geen billijk aanbod voor zroote
kwantit.eiten zal van de h?uJ ge·
wezen worden.

Gelieve dadelijk aanzoek' te doen
bij den eigenaar of de heezen L. P.
CAUVIN& Co., Kaapstad.

Paarl, 14 Juni, 1897.

.... P.S.-Plan Kaart te zien ten kantore van A. B. DE VILLIEIIS& Co,
,MJJNHEER,....-N ep1l maanden geleden

betuigde ik in .. n brief aan u VIUI

le ltOede uitwerkiog nn RHEUHATJ·
CURO ill mij1l g,val. Ik ben 60ianmoud
eo heb 23 jaren;l&nggeJeden aan CHRON. DE ondergeteekende behoorlijk
[SCRE ASTRAl{ en BREUMATlEK en, daartoe gelast, door de Execu-
IÓohte verlichting' T&n vele beroemde ge teuren Testamentair in gemeld en
neeskundige~ en Jlrobeerde alles sonder I 1
baat te. vindeÏl,eu, ;~ad in mijn ge~l alle Boedel za. pub iek doen verkoopen
geloof In mell8C~lï]ke bekwaamheid Ter· ter plaatse
19"'0, tot dat ik RlllIDHA TICURO pro-
beerde en in eeuit' :ziJnmijn Nenralgia, LUO.A.SFONTlElIN.
Rhenmatiek en pijp~n in boofd en aange- Malmesbury Afdeeling,
sicht verdwenen e,n het menWIl iB ver eo
wijd 'tenpreid da' .. ourneester V All Bo r - 0 P -
amper heellemaal gezond 1mS -ran d D d d 8 J li,' t
wooderlijke Medicijn," en dit WaB lI'erkeH on er ag u aans.,
Yet gevaal j elkeen die bet probeerde b TEN 10 URE DES V.M.:
h_ het aan.

De heer JA,COB vu ZIlt vao Vlakfootei Zeker onverdeelde helft in de
(-3 uur ván Steijnsburg), ia geneaen V&IJ plaats "Klipheuvel" ook bekend als
een echijnbaa.r ongeneeRlijkgevIlI van &heu· "Lllcasfontein," gelegc·n in het
ma,tiek en Jicht, Nooit, zei zijn moede,
Ken'. VANZlltaan mij, WIlUI'een erzer ge- Zwartland, groot in zijn geheel, Zuid-Afrikaansche
val nn "Koorts Ziekte", zroalll zij het noe· zoowat 1000 morgen. De gebouw. BI J B E lV ER 'E'E N ',G'I NG.men. De _te dolris RHEU,\1A.TICURO en zijn alle in goede orde, en dnar
dMd de lijdende jonge mao rustig slapen en de grond bekend is, als de Kroon
meêlecijn, werd v~rldnrend ~djend \ ANZOEKEN d
hoewel ~a buren e,n vrienden reiden dat van het Zwartland~ is het. onnoodi_g , , voor e openge-
nij aiet l'ërwacbteD dat hij leven wn, tOOI, iet~ verder over de pJaats te melden. ,- valleue betrekking van
lij tmu-maal hiM, en g.ltn.igde van de ge- Ue kooper zal het recht krijgen OlD Secreta.ris en Bibliothekaris (in de~~lr..-an de RHEUHATICUBO en dadelijk op de plaats te lattln braken plaats van den heer Jacob :M. de

V ---J bOO d bed d Kock, die wp.gens klimmende l'a.ren
JON,ES RHEU ....ATCURO. oor VtRUere IJZOner en oe 1 h

, J.U aanzoek bij verp ic t is die betrekking neer te
De onde, beer VAN DER WILT, V&IJ Red. leggen) zullen tot 30 .Juni, e.k.

de1'llbl1rg,werd ge!le~en dOOI(eén botteL G. W. KOTZE, ontva,ngen worden door den Voor-
De beer A. COKT~U, Bl'8oudvlei, ¥idde.i. Secretaris. 'tt d '1 D J K'

burg,e. e'""?!ld dadelijk verlicting. 'Mijn Malmesbury, z.l er, ,dn 'weoorw. r. .' otze,
, ,Ioon '1,..5 eu SIJn aehoonvad~r. de hee~ J. A. of den Secretaris, den hE'er Jaoob,- 19 Juni, 1897. M. d K .... )
B,IIlT, v~ wónder-boolIl'BU'lersdorp: wer· e OC~ van wien a le bijzon.
,deo oOk.genesé~~r Ik moetdnuJ.luciten- I.W.loorms Ir .. tt Co., IlslagUSt derheden, kunnen verkregen W'o.rden
Ik blijf uw d..... bare ni:el), • . ... 0 H '0_']' 1
Het groot.e Zgj~·A1.nk&lf~b.egenoe8~ddeJ p , Ir C et Da arlS za zijn .£200 per
yoor Jicht, RIi,nmtiei. Rhei1matische Jicht VAH D. S UYJ IllEtfl AH,(l O. jaar en waa:t.borg zal moeten ge-
LeI!de Jicht" Heup Jicht, A.angeaieh. Vondu ~fslo~ers 811 AiTenlen geven worden. ,
pjj~en, ens., en ~eef\ we, duiaeriden ge- Op last v'an h.et bestn,ur,
vallen, veel et;ger dan :boveamn" DOémdet
pD8J8t1. II 'V8)"krijg~ v~l\'tJ)~Apo~e. , rel. Rd. )fAlmPllltnry en Paarl: JAGOB Mo DE KOCK,_IllW~ -,. .... :~~~a " .. '" .. ,TY: Secretaris.

. "~ t. -1".>-- ~< .

KENNISGEYING No, 14 1897

Kaapsche Gouvernements,Spoorwegen.
Uitmuntende Ru.n

do; Merries.

[OLONY,

t PPLICATIES worden gevraagd voor de betrekking van Depar-
rt tementoele Soliciteur voor -het Spoorweg Departement tegen een
'alaris van £500 per jaar. Applicanten moeten behoorlijk gekwalificeerde
procureurs zijn met speciale ondervinding in het passeeren van transporten

Applicaties moeten geadresseerd zijn aan den Direkteur-Generaal
van Spoorwegen en zullen tot op 15 Juli, 1897, ontvangen worden.

C. B. ELLIOTT, Direkteur-Generaal.
~&Dtoor van don Direkteur-Generaal,

KaaPlitad, Z3 Juni, 1897,

IC.L

[OLONT.

ru
trent I

IIItl'6Dt

((ONS UND'~ AAN OE' PAARL;li.
omtre:n,

.;

nrulre&& 1 erwijzeres
1);, ttAALDELIJK dringend verzocht, zijnde door Onze onder-

'IALt,ers aan de Paarl E>nzezaak "erder in die Afdeelil!g uit te
'obe&)en wij besloten een Plaatslijk lCantoor aan de Paarl te
:;:~'heer D. F. Marais. J. son., .. African Banking Corperation"
I~ aangesteld als onze plaatselijke vertegenwoordiger. De
"")m meer plaatselijk Bieuws op te nemen en Ons LOifld dus in
~n aann,emelijk te maken voor de inwoners der Paarl~he
i'Jerapporten van den Paarlsche Afdeelingsraad, Municipaliteit,
~hof,Publieke Vergaderingen, Concerten, enz. zullen geregéld
<·orden.
, -ais zal ten a)lon tijde gereed zijn de namen van nieuwe

:tenties af ander Drukwerk, Best.elling{.u, Nieuwsbe-
'l'en en op to zeuden.

- '{el·:otenningvan allen dio de belangen "an ons
. ": Men ver\"oege zich bij

·"K!l. D. F. MARAIS, J. ZOO:'l',

lel'\O',,:ion"gcbouwen, PURL.

'-

FRANSCHHOEK
Eerste-klas 'Publieke SchooL

EENE Ond6l"w1jzeres wordt Ter-
eisebt op de plaats Driehaa-

vel, Malmesbury die instaat is on-
derwijs te geven in Holland-soft,
E,ngelsch en Muziek. Getuigschrif-
ten vereischt. Salaris £45 per jaar
benevens vrije woning en kost.

Applioatien te worden ingezonden
voor 20 Juli. e.k., aan

JAC. A. LOCHNER..
Drieheuvel, dist. Malmesbury,

12 Juni, 1897. '

Kenn isgeving aan Onderwijzers.

HOOFDO~DERWIJZERS,A..u~tea
Private Onderwijren eo Go• .,..,_..

nante-r, naar betrekkingen uits:iode, moa- ,
ten s shrijven &An of pe1"llOOnlijk .. 130ft
doen bij den Sl'Cret.aria van de Aaaoci.t.ie
van Q,.Jerwijs, IS Kuteel.traat.

Kennisgeving &anSchoolbe8tUl'8D IDI.

SECRET.AnIS~EN van Sohole!l. ell
, ILnderen, ,dlB naar Ondei'WtJ&ers,

pl'IVlLte onde.rwIJzel"8 of gonvernatUeo ait-
lien .. orden ver"ZOI'ht te SOhrij'V8DMil of
pereeonlij Ic I\IlDWE'k te doen bij deft
l:!ecrettu'Ïs van de Al80ciatie n.u Ollderwi].
1.), KMteelstl"8oll.t. '

Somerset West Strand.

DAAR de mondelinge overf'en-'
komst verbroken is, dat de

firma van VANDBR SPUY, lJUtELIl!N
& Co., niet in het Paaelsohe Distrikt,
en de firma van A. B. DE V1L-JJ.Blt:
& Co., niet in het MaJ.mesbilrl
Distrikt Venduties houden ~tinen,
zoo geven de ondergeteekenden
hiermede kennis dat zij nu voor1:iftan,
zoo wel in het Paarlscha alsook: ill
het Malmesbury Distrikt en ook te
Koeberg Venduties houden zullen.
Wegens hunne bekendheid alom ja e

verdere aanbeveling overtollig. ~
A. B. DE VILLIERS & 00.

Paarl; 8 Juni. 18?7.

GEENTE

VRUCHT BOOIEN.
I')E eigenllar van de Pioneer boomkw.e-

kerij biedt te koop MD; 172 nn de
best", nilige!.ocble Californie, AOllt"ltlCbe
en Koloniale vruchtsoorten. V6I'd.r Q
soorten geoeenleerde Limoen, 2 do. Nu.r.tj.
pn 5 rio, Zuurlimoen. De limoen boollteu
zijn allen schoon, vrij van "8fX'lh" of
Lirnoen sch orit, Ten Iaatste 12 Nieuw,
Soorten t... fel-dr-uiven die gt'IIChild ie ~
lend 1.ulle,n zijn voor Prieel nitpl&otio~., De
druif soorten zijn geënt op Jl.apeatri en
Mon' pellier. Uue aanzoek bij

S. W, JOUBERT.
Bovenvallei, Wellingtoll,

g-C a tn.klgos gratia op a&ovra&)l.

D~ Beerl Geconsolideerde Iljnea
(BEPERKT.)

Kenni.sge,·inf,r tUln Aaluleelbouders.

KENNISG E VI~<;t geschiedt bier-
mede dat de ] 1"<1Itl'\portBOf'IH'n

der Maatschappij van 1 tot 7 J uu,
18'.'17,beide dagcn inbegrepen, ge-
sloten zullen zijn ,

W. PICKER r~G,

Logies Huis.

[
) EZO EKE R.' naar I'retoria zul-
) Jen. wel doen het ViJjoon'"

Pretoria Lo:.,riesHuis een bezoek te
brengen, alwaar men rekent>n ,au
op eerste klas ontvangst en g<' '"
vriendelijke bediening.



Hoeksteenlegging .

\

t

.JlJIJ) .D'RIIIIISG BB IEPUBIJII.
I

tri Zake
MABELLE MORRIS

(OUOUlJ B.U8In-Jo... ),
Ei&chereB8e,

TIMUS

THOMAS MORBIS,
Venoeerder.

In uam en van weg. het .,olk der Zuid
Afrik~b. Republiek aan den
Hoofd Baljuw, of zijnen Wettigen
ondars-chik1. of Plu'e nrvanget'.

8.u.wr !
DAGV tiRO THon8 MaUlS, vroeger. .,.n JohanneJIburg, ..nenl tegen"oordige

woonplute &an Eiacher8llle onbekend ie.
dooh .,ermoedelijk. thana te Kaapetad,
KAap Kolonie i., hierin later te worden ge.
~md de Verweerder dat hij op deu tden
Mg .,an Augutue 1897, lIij-ne behoorlijke
'Al'SChijning make ter Griffie van het Hoog-
Gerechtshof. der Zo.id·Afrikaaneche Be-
publiek te Pretoria om dan en aldaar te
antwoerden M.uCLU MaUlS, geboren
&.ee1·Jone., van Johannesburg, hierin
later te worden genoe.md de :Eiacherell8e in
eeue actie voor echtscheiding wegen.s
moedwillige verlating.

En de Eiechereese ten Hove versehij-
Jlende door baren Precursur Jobn Hudson
Lamb Findlay. klaagt en zegt :
I. Dat EOOheretIIMIin of omtrent de maand

December 189"2te Pietermsritsburg in de
Kolonie van Natal met den Verweerder
hDWde, en wel in gemeeIl8Chap van goede-
ren, en dat Eiachere8lle aldaar met verweer-
der leefde tot de mund Januari 1895.

n. Dat uit dit huwelijk een kind geboren
werd, en wel met D&DleEILEEN. welk kind
minderjarig i8.

Ul. Dat in de maand Jannari 1895. de
Verweerder zich metterwoon te Johannes-
bu.rg, in deze Republiek vestigde

IV. Dat in de maand April 1896 Eische·
..... zich bij Verweerder te Johanneebarg
.etterwoon vestigde, en dat zij ald&al' als
man en vrouw leefden tot de maand No-
"mber 1895.

V. Dat. .erweerder de eischcre88e in de
maand November, 18%. te Johannellbarg in
d_ 8~t moedwilliglijk en IOnder ge-
gronde redenen verliet. z~ndel' haar eenil{
middel van belltaan te laten. en heeft
aederi dit'n tijd niets hoegenaamd bij~-
dragen tot onderhoud van Eillcherell8e, en
haar gezegde !rind_

Yl, Dat op deu 2lsten dag van Mei,
1897. Eieeherell8e van dit ed. acbtb. Hof
"rlof heeft verkregen Verweerder bjj
edicte en .. pro deo" te dagvaarden b: ij-
keu. ropie 'BIl order hieraaJlgehecht _
gemerkt A.

We8halve de Eischeres8e eerb~iglijk
verwekt dat het dit ed. achtb. If~ m~
behagen een order te verleenen :

(4.) H.t thans beetaAnde huwelijk tus-
lIChen EiaoherellBe en Verweerder ant·
bonden verklarende,

(b.) Verweerder vervallen te varklaren
van all. voordeeien die hem nit de
gemeeUIChap van goederen tUB8Chen
hem en de EischereelMl best.ande t0e-
komen of mocbten toekomen.

(d.) Verweerder t.e bevelen een door dit
ed. achtb. Hof te bepalen bedrag
maandelijks IIoIlnEi.8Cherell88 te beta·
len voer onderhond van haar en het.
kind,

(I.) Verweerder ta veroordeeIen in de
koeten dezer procedure.

V.) Eischeres8e nlk ander of verder
nllief te vel'let'nen als dit ed. achtb.
lIof zal vermeenen te behooren.

Dien op Verweerder eene copie dezer
~aarding, en relateer al8da.n en aldaar
al hetgeen gtj hieromtrent bebt verricht.

GETL"1(lE : ~. H. Ed. Achth. JUB)! GII.BIIT
KOTZI. J~.L 8., Hoof .I H.eohter, Tan het
Hoog Gerechtshof, der Za id Afrikaan-
sche Repnbliek, te Pretoria, desen 31
ete. dag van Mei, A.D IB!)7.

(.....g.) N. J. Dil \Vn,
Eieeheres8e8 Advoc.aat.

(w.g.) F. L. C. lllCCARDJcu.
Asst. Griffier van bet

Hoog Gerechtshof.
(".g.) J. H. L. FI:<IJL.H,

l!:i.chenl8!1e8 Procureur,
Kerkplein, Pretoria:

.4..
e,RO DEQ._

In het Hoog Gerechtshof
der Z. A. Republiek.

Voor Z. Ed. Achtb. Rechter ESSIf,R,
In Camera.

IlII KR

MABELLE MORRIS, AJI}Jlicllll/e.

.l!éCr:étaril. va~
801IldsOOIl~iIJs . sijn .qverpc1r-Ult in een
'DalpJle~t·eo. verkrijgbaar aan oils kantoor

kQlltprija, d.i.:'::' < :

~oo~ 11: 6d. met potfgeld 2s. (Jd

.,oor 38. met poetgeld 5s.
voor 30&' Qiet poetgeld 508.

Inllien de pamfietfen per trein geJOn-
,kun~n .worden zijn de vervoer-

veel minder., Men. g.lieve due
- {

de· orders te voegen hoe ze verzonden
worden. De verschlllende Bonde-
behool'8n de zaak ter _hand te ne-

Kersen
I'.... eo".... ··~.o

,.,..",!'d iHI' IJ,.. J. I.J,.,. A ct.,
OOUDE MEDAILLES

~YU'S PILLEN, versuikerd,.. __ 4.«,...

GEBOORTEBERIOHT.

HEDEN schonk de Heer ons een lief
zoontje.

J. H. MOMBERG.
J. M. MOMBERG,

geb. Neethling.
Vlaggeberg: dist, Stellenbosch.

22 Juni. 1897. ....

DOODBERICHTEN.

AAN Familie en Vrienden wordt bekend
gemaakt, dat het de wil des Heeren

was onverwachtII. na een smartelijk lijden
van eenize dagen, aan oor--en hersen ontste-
king, Z'(;ndag middag 20 dezer. van ons
weg te nemen onze dierbare dochter Maria.
Helena, in don onderdom van 17 jaren,6
maanden een 28 dagen.
" Doch gij. 0 mijne ziel zwijg Gode"

De diep bedroefde oudeI8,

D. G. ROSSOQW. D.G. zn.
M. H. H. ROSSOUW. Geb. Retief'

Wellington.
22Juni.1897.

DANKBETUIGING._.
HIERMEDEweuschen wij. ondergetee

kenden. onz.en hartelijken da.nk toe
te bl'8ngen aan de vele vrienden en familie
voor hUlUle liefde en deelneming in ons
betoond gedm·tmde de ziekte en dood van
onze dierbare COl·nelia. Johanna Hendrina
Wium, geboren Jordaan. meer bijzonder
danken wij de familie Smitb van Dl'oog-
vallei, daar zij niet allen behulpzaam voor
het lijdende lichaam ware u maar ook
gearbeid hadden aan de ziel; ook danken
wij de il Drs van Malmesbul'Y Dr. Lonbser
en Dr. Ron.x, Dr. Breda van de Paarl. Dr.
Mills van Durbanville ook 08. Malherl:e
die nog op laatst haar is komen bezoeken.
Wij r:nllen ons tl'oosten met de gedachie
van elkander weer te ontmoeten.

Uit naam der moeder en kinderen,
Wed. M. C. JORDAAN,.=.De znllter MARIA JORDAAN.
en echtgenoot D: D. WIUM.

Elandllvallei,
20 Juni, 1897.

STELLENBOSCH.
PUBLIEKE VEltKOOPING
ZONDER RESERVE.

DE ondergeteekende, gelast
door Mejufv. ECKII.UW, die

haar logieshuis in Bird Straat op-
ge~even heeft, zal opveil en ten
hUlze vroeger "ijlen door den heer
A. S. Van ColIer bewoond

Op Woensdag, Juni,30
TEN 10 URE ·V.M.:

I. Voorkamer: Klavier, Groo-
te Spiegel, Sofa, Stoelen, Ronde
en .Kleine Tafëls, Whatnot, Schilde-
rijen, enz.
II. Eetkamer: Groote Tafel,

12 Stoelen (Bentwood), Buffet
(ouderwetsch en van groote waarde),
Kostbare Sideboard, Aamet- Tafels,
Huisklokke., enz.
III. Slaapkamers: Groote,

Kostbare Kleederkast, Dubbele- en
andere Ledikanten, Ma.ttrsssen,
Kussens, Waschtafels, Toilet Sets,
Klein Kleederkasten, Spiegels,
Stoelen.
IV. Breekgoed: Potten, Pan-

nen, Messen, Vorken, enz, Kom-
buistafels, Dishcélvers, en een me.
nigte andere Goederen.

PAUL D. CLUYER, AFSLAGER,
Stellenbol!cb. 24 J ani. 1897.

EERSTE TROEP!

THOMAS MORRIS,
Meer,

RI'sl)(mdenf.
komen

I'NltOl;a dt!7:8n :!Isten Jag va.n Mei,
AD, U:s97.

N1\ den 1-[eer de Wet als ad vucaat voor
ApplH-allte gehoord, en de petitie en andt!re
Itllkken gelezen te hebben.
Zij het hierbij bevolen:
Int sekere Bevel ... ,i verleend door

Z. Ed. Acbt. Rechter iolorice op den len
Kei 1897 RrMpondent opl'O(pende om rede-
Dell &an t.e tonnen waarom aan Applicaate
_.iet "cl'lof lIal worden verleend hem pTO

"., te Jtlo!{vaarden voor echtflCheiding
.....egewa moed"illige verlatiol{ wonie en
wordt bij deze bekracbt.igd, en verluf
wordt ~erleend hem b.j ediete te dAg-
vaardell.

Da.gva!,l'JLng te worden gepoblicenJ
drie malen in de Staats Courant, en in een
-louaal bi...!te Kaapatl3d en inloverbaar te
aijb O~ deu 2den dag VlLU AngnsttL', 1897.

Advocaat De Wet, en Procurear ~'indlay
_bptelJ om yoor .applicant-e te a~rcn.

NllJUeDahet hof.

(w.g.) F. 1.. C. JJICCARD lUTA,
... Griller.

Kog meel' ZIlI

70 Eerste Klas Slachtpssen,
ZEKER PRESENT.

ZLLLE:\

Op Donderdag, t Juli, a.s,
Publiek verkocht worden uit de
Vendu-Kraal, Malmesbury, geschikt
voor Slachter en Boer.

J. N. BAUERMEEST.ER.
Yu der Spuy, Immelman a Co" Als11gers
Malmesbury, 25 Juni, 1897.

Tel. adres: UNITY.

c.E:~:E».
Et III, bedra, 1'IUI £1 tot £0,000 te leen aan

eelllge fatsoenlijke pel'&ODentl 6elllg
d 381nn Zuid-Atrtka tegen

BILLIJ KE RENTE.
TERUGBETALING BIJ PAAIEMENTEN,

Afstand dool er niets toe.
Schrijf (in 't Engelsoh) iDBlulteDde ft'anoo

enveloppe ~a:lreseeerd au "l ULLlO)i ..
Jta'ltoor't'&D 0,., LafWl.. - ,

lj PE BURGER .IN KAFFER-
: OORLOGEN"
$IR JA.KBS SIVEWRIGHT verklaarde in4et -debat in het boogerbuls over een
motie van den ed, heer V.AN DBN
'BEVER, l.L 1}()~der;~, dat hij de be-
~\Vaamheid der bUl]fe1"8a18 wapen voer-
<teMi niet wilde minaehten ; maar voegde
e~bjj-eD in dit '"maar" kom: het ge-
~oelen van den waarnemenden premier
~l duidelijker voor den dag, dan in sijn
z!>etklinkendé vléitaal !omtrent lIijn
rf'spekt voor de bUfgel"8-zij zjjn niet
Ke,Klhikt voor d~n oorlog in den Langberg.
D~r, zoo ging de commissaris van open-
bare werken voort, tlloest men ieregelde
troepen en nijwilligers hebben! Ik
~raag jou dltn I Wat lUllen wijvervolgen8
moeten hooreD,? lJeeft sir J AKE8 SIVE-
WRJGHT dJ¥l nog .nooit de geschiedenis
vlm Zuid-Afrika gelezen? Verkondigt
elke bladzijde varr'die geschiedenis niet
j~t het tegeno.,er~stelde van wat hij
dlUlr zoo goedsmoeds verkondigde? Het
il! waarlijk bijna niet de llloeite waard
dit met voorl~ldeD te bewijzen.
: Het spreekt vaq~lf dat geregelde troe-

pen op gelijken grond meer kunnen d~n
dan in de ruwe bergen en steile kransen,
~aar de burgers manmoedig en dapper
dIm vijand van achter eIken klip en rota
~et een doodelijk vonr bestoken. Waren
het niet de burgeriI die de krijgshaftige
BaIIuto8 tot op Ttaba Bosigo drevep eli re
~t de oye~ve'd wongen, toen de Briti!Che
regeering werd ingeroepen.door de kalfers?
Waren het niet de burgel'l! die herhaalde-
li~k de op3talJdell!Jgen nil. hunne schuil-
boeken in de Tl"dnskei dreve.1? Waren
het niet de burgers die in de Zoutpans-
t>e1'8'ea n~ onla~ 4e Malaboch kaffers
onderdrukten? Waarlijk, deze dingen
zijn nog zoo vl'r,!C'h ió het gehepgen, dat
men hijná ~eer~aD>_ verwonderd' moet
zijn over de' uitlatillg van .ir J ÁKBS.
Neen, de gesehiedénis ill vol van voorbeel-
u,r ten bewijze dat het juist in de ongere·
gelde oorlogtn in de bergen, waar de kafters
zich schuil houden, was; dat de m{)ed, het
beleid en de gehardheid der bnrgers meer
\'ermocbten dan de geregelde Iroepen.
Ontberiugen van allerlei aard moesten in
zulk ~en oorlog worden geleden, en hoe
is het mogelijk dat sh' JUIES, die betuig-
de respekt le hebben VOOI'de vechtkracht
der burgers, kon gaan napraten wat de
TAKPLIlI~ en de DALGETTYS on8 willen
doen gelooven ? Wjj wenschen niet de
bekwaamheid van deze heeren in twijfel
te tt-ekken. IJzer ~llerpt ij1.er-geregelde
troepen t-egcnover gereJelde trot'pen, doch
de burger ouder zijn eigen kommandant"
op zijlJ eigene wijze~ voor de kalf!'r!! in de
schuilplaatsen van den Langherg.

Maar wij achrijven' deze dingen met het
bewustzijn dat er wéinig kan8 is teue
verandering in de~:n te krij'ge.n, want wij
zien hoegenaamd geen vel'£léhil tusschen
de houding van sir JAKES en eenig
Bri~ch officier, die geen nut kan zien in
den burger die met' zijn geweer en bil-
tong in de hand vecht. Ja, er i.llliit ver-
sch.il, Iiir JAMES heeft geieerd m~i ..
pf'dten naar .het hal't van den A.frikaner,
maar, en in dit maar zit alles.

Sir H. STOCKE'NSTROM kwam met een
ander argulJ)ent voor den dag,' vroêger
zeide hij, waren de 'burgen. dapper, doch
nu-merkwaardig feit, g.oote achteruit_
gang-bezitten zij nieta meer van hunne
vroegere gehardheid en bekwaamheid!

• Maar het'ftdiegoeiesirH.STOCKSNSTROM
uan niet gelezen hoe de burgers onder

het presislent BURGER8 in den oorlog tegen
SEKUKUNI wei!lig,. dl!PRerheid' aan den
dag legden? Waa~m ?: H.(K)r wat zegf
dr. THBIAL in zljn:Jp~~.te .1Geschiedenis
van Zuid-Afrika,'P."een boek,dat wij niet
.genoeg kunnen aanbevelen; •• Hoe kwam
het dat dezelfde mannen, die in bet koon-
mando onder president Bur gen. ~n
geyaar onder de oogen durfden zien
dezen oorlog voor hun onafhankelijkheid
gevoerd hebben met dfl dapperheid en
toewijding der oude Spartanen, en toch
Later geen aalUlpraak maakten óp roem
voor hetgeen zij gedaan hadden? Het
antwoord is kOl·t: de godedienst was de
oorzaak van dé verandering. In bet ééne
geval geloofden zij dat de Almachtige
tegen hen WilS omdat hun aanvoerder
niet het ware geloof ha i, in bet andere
geloofden zij vast dat de Almachtige met
hen was, hen TOi>rlichtende en vel'llter-
kende in den oll8elijken strijd. Dit en
dit alléén was het dat de vlncI1telingen
van Stcll)poort in de mannen van Majuba
ver-anderde ....

Dringen de bllrgers iu den ~:ngtrerg
niet retds van het begin af erop aan dat
zij hunne eigene Jc.ommandanten moeten
hebben,oen nletonderde Btitache o1licieren
wmen vechten? Maar ook hier IIChrijven
wij onder de overtuigiDg" dat ooze over-
heid w~jDltjk pen gehoor zal geven!
Men ken, niet cle:-geeehiedeni.ll van Zcid-

eJMeJ1.land .....en wil niet' de
ter hárte ne~Dl.1'1i.!::~1~;;f!~~::t-In den boedel "an Ern_
.nog in -de- toe- wmi e!':n"I1~ veqpde..

g,Qlillalrt "ir..,.t"'n- d -_ba '-oNeriIilren tIm·'bednp- e_ e ar:gu- werdeq. In den boeCIeJ van
nltlraUtt worden om _ SloI:ey .....er.d opode.tw.eeileverpd~

~ v~. bow_ ~ £16 LI. ~oorlllalU',

Instituut,
STELLENBOSCH.

we Termijn zal een aan-
nemen op 20 Jnli. Het
het Departement voor

HUllBllpUll1mg, insluitende :-Kooken
asschen, Kleermakerij,
en Gesteld Naaiwerk

op denzelfden dag beg!!men
bijzonderheden doe aanzoek

Princi pale.

UTBERIGHTEN.

Schut alhier bevindt zich boven
velt'OO~loot(lentijd, 1 bruin witpena

witte lies ten, wit 'op kru
wast, korte horentjes, linkeroor

swm~',.jOm(I"'"'. 3 jaren oud.-Indien niet
24 Jnli. lanat.&aDde, zal dezelve

dat.nm uit de 8chntkraal verkocht

MATTHEUS MENTOR.
Schntmeellter

HOUDEN in het Scbnt te
pnt, over den veroorloofden

te worden veI'kocht op 31 Juli.
dien niet bevorenll gelost ;-

Os, linbroer Blip. rechteroor
acbt3r. omtrent" jaren ond.

KAA.P8TAD.

!JI.UWK1IJ-IIIlT

Gu ... ; ...
ZaurleUJ!lenen
Ntnj.. ; .
Roeaden .
I·JkoeMll
lieND ".
Boter .....
'-en
Appelell .
&eDda .
Gansen .••
Okkernooten
Uien
&aldIIppelea
Patat ..
1001

25 Juni ISlIl.

.. Ld.
o I 8
o 5 0
o 6 0
'I 2 4
o II 0
011 0
o 1 8
o 6 4
o II I
o "lOo • 6
1 1 II
o 7 II
0" :Io 6 :I
o 0 .t

o 0 8 -
o I 8 -
o I 1·'-
o I I
o 4 6
o IS II
o I 3
o :I 10
o I 10
o 2 10
o 4 1
1 II 0o 1 ,
o • 8
o 5 10
o 0 li-

PORT ELIZABETH.
25 Juni.-(Per t.,IPgTaaf.)-Wegens de vakantIe-

dagenw•• het ui~talde op de wolnl&rlll&iAteren
teer sering en de eenige tmulllACtie,die pla,18 ge-
venden heeft lledert de oorige week, w.., ten J(rOOte
partij Tan 1,600 baICn medium tot lan~~ Karoo
vetwol legen 4fd. tot 4l.l. Andel'>!blijven de
pra"zen onverandel'(1.

een v~reo ..eilingell werden deze "eek ge-
houden.
Vellenlijn onvenmdcnl.
Bokwol: Op het eind der voriJ:" week",enlen

ongeveer600 balen lup"ripur langeeer8teen bokj~
"'01verkwbt legen L.. Id. tot li "d. en h. lid.
reApektief; Weg<.'O. d~ ultanttedo{,:en l. el nict
veel navraag gew_L eo prij.t·n tlij'cn on'er.
&adeN!.

KIMBERLEY.

(Vali Ik lIuret1 Janlt. LallJre1fCecf; Gb.)

25 Juni. - (Pe,. Idegraaf). - Prijzen nn
prodllkten op heden :-

£ .. d. £ L d.
I 13 0 0 0 - 0
o 18 0 0 0 0
(I 17 0 0 0 0
0~20 0 0 0 0
o 7 0 0 0 0
o 19 0 0 0 0
o 10 0 0 0 0
o 14 0 0 0 0
o 19 0 0 0 0
0140 000
016 000
o 2 0 0 0 0

Meeil ..
Mielies
)[jeliemeeI
fU1ferkoorn...
lemeien
Banr
Voer .
Kaf .
Uien .
Aardappelen
Boter per lb.
Eieren

VERJ.{OOPINGEN
w B T KLEYN, AFSL10ER.

22 en 23 .scpt~ber-Ratelrivier, Brédaedorp,
R&tel.. vier estate, leveQdehave bui"",ad, enL

61 en 1 Octobel'-lt&telrivier. Bredudorp, _
~O!Itbare yute ea "- goedercn.

A_ B. DE VILLIERS lt Co, U'SLAGERS.
2'J Juni-Paarl. kO!lt""reerren.
I Juli-KlapmulMt ..tie. eer8te Hu .la.cbto.eeB,

kO<'ien,!!Cb.penen bokbn. . '
7 Juli-KIaJ lDotaatatie,eente kJ&S pil' rden (mIDI

en melTie!!). _
H. JONES'" CC., AF8LAGBRS.

30 Jllni....traapetad. ~08t.bur 1'Utgoed.
D. VERSto'KLD.AFSLAGJUt

3 Ang.-Honlngfonteln. distrikt BiYeflldaI,koet-
bur , .. teigendom.

J fRJIlD FENT'!;k< CO., AFSI.AGBR8.
:.r::l Juai-Wellington, eent.cJ<l.. lIIacb~

J. 8. \(J-RA1S "co. AlI'BLAGBB8.
30 Juni-Furl. Iw"tbanr buisraad, IH",""a&r.

aandeeleneu....
J. J. HOFKEYR " ZOONAlrSLAGEBS.

til Juni-Y"'TpJaat, ll"itL~ad, koeien, v~,
kar. pa,,,,len, tOJgcD. "
1 Juli-Schnongmicht (Sh;nal H,II), AUPftad.

cl 1'It.c k l!11 DlcllLkoeien,paarden, urkeus, rijlulpD,
eua.

FAUL D. CLUVER, AFSJ.AGER.
30 Jll.lIi-Stelk:ntoec~, LOlltbarc meubelen. lODder

relCne.
VAN DER SPUY. nU[ELJUN.tCo,AFSLkQERS
I Juli-Ual_bu..,., ce""t;,11.•8 .laebtqMen.
J. W. 1l00RRJilES Ja. " Co., AFSLAG·BRS.
8 Jali-LuctAo.,tcio, 11, lDuoorl. kostbaar vut.

ioed. ,
RAI'I'lJfiT \.A~ Ja: PABLf;IIE;>inZtT'J'I~o.- Vol

i.{eosWW kODdiging ont.vangen wti nOi ill8Chrii-
VlD~Uvoor he, boek dd .ti -.n " .ind del'
iilrlelDeP.~81iJttinlzdllen ui~even. bevaUellde
(le voUed:gl!rapporten '-an al de debattee iD
beide bulHn, van " p""lement gemarend. due
-'. aamede de i.oJeidinp'ariiltel~D, pule-
wenbure venIaven, <lUS.. gtidurendll Ik ..me
..encbeuen. _~an 't eiuá ~ een \'011edlr 1IW-
.Wijlfl!' .~~rden gevOfll!d. l'rija: s.. ; per POIIt '"
Ia.elirjjVlllgeD 14 worden geZonden.laQ' ct. llit-
pvw¥ '!'IUIONIILaMl.

..KEIf~IIO.a:y,l1lO. - E.o tU ·"IUI.~o':Bank..an
...... ,""".. t:1 Atrib·'" -1~ali ..-lIUdé $a ~t.oY1l,

.ve.~"len i,D bet-~~popeDd Wpi&lD.

~i~pj[ngdël',~_n ;\I:U!iI.....· _ "~r EJ,lf: .~i:L ~ Ui~ ~iJDta.rJey ~t p-
o!' • • ';"--:,. _1eI.aas lIJDe~éh pa-vemeur tegen

bei an -rJIi,dat Oet:~ ltUD~;_ ·baoek'u:I,.br.eJigcr>.
1)~'~'i-~~U,l.;ttl~~.:tL9.ot~r'llu:lJ'Ook, .ileawe ge-. BBUlf~H U8.Ï~uT ......De "we, Kbool-.-;1.- : _' ...n..u. _ui vernaQd!D-- bpveagenoeaade inrich-

""!lli;J)IIlI\~;n'j'tik:eJeiO' .' : h .' 1 t ting' te Ste.Ilêubo.c\ll, al eet. .aan.,.", DOmen op~ . "'T.PIC en Wl) Je l!O ~uli. It. ,Zie állY.
.nil:.d8_lIt,geloopen-~e k rle-HiD KEIUI~.V]JI{f a-hiedt.aan de _1ied.en,dat
te< "iltlppeJl.'~e werJ(mamlteden vau de ~ag ';OOl'Ilem_" Mn nieuw Iichthuill

het parlelDt'l.It kqnnen onder twee hoof- op t. richten te VUcbpunt tnuclIe.n Po,-tAlfred
den beb:ande.ld worden: a4miniilt.t'iltiéf en, en Oo&i-.Londlln,dat men denkt'm Maart 1898
-, ' . te volt.o()len.

we~velld;' want h~wel het de eigenli~~e Tl!N'FQ()S~I!LMNO.-Aanatund.en Donderdag
functJ. der regeenug is -om te adull-Dl' en VrijdAf 1 en 2 Juli. JI&I de vo~~de tetat?o~·
IItr.eereu, is' het de' J)'l.ieh~van het parle- .tel.line, In, ~nd metd.e ",!,,1ellJlreproV1llCJ_fl
ment de administratie te criti8eeren en p!uUD!ee, dUJ~en en k.oolvpeel. vel'HDJ-

&Jne. en .el In de Goede Hoop Zaal. plaat.
il! belangrijke kwetlti~ ze te leiden. Wij bebben.
bëpalen 'ous in dit artikel bij de admini- E!':!r O'SOEIXJt._ Dit Journal verneemt d&t
atratje. - , he~ ljjk "lUl een jongm~f), .,.11 dell qaam.~,n

Het eerste pnnt datouil~'aandachttrekt R. E. Hodtey, een ltIerk!o Grah~¥, hUde
. . . ' " . ' pisa'" van den heer WIlmot te Highlands ge.
lS natUurlIJk de bela'Ogn~ke v.rOOemnobe. vonden ia met een wond in sjjn bootd. Het
Die motie kwam juist <>P het rechle jongmellIeh . '11''' den <bg te "oren oit.lC~iete~
oogenblik, en Zuid· Afrika is ongt'twijfeld eega&u en men veronderstelt dat bU ucb bU

. ongeluk r.elf g88Qhoteoheeft_ '
Jeer veel verschuldigd aan ons perlement D I dit L" t. . • AO'l'A4Bonw.- n nnwmer """"""un
voor de besllste litem die het op een kri- een' d&gvaarding twDena bet h~gerWbU!hof
tie,ken tijd in belang van den vrede in .. n de Zuid-A.frilca:ulJObeBepabliek, cekeren
Zuid-Afrika. heeft geuit. Die stem vond Tbom.. :Morru, ~.~ge~ v.u Johann~blll'lf,

'. .., doch ttaana _hOnlUk In de KaapkoloDle, op-
weerklank nIet alleen In Ziud-Afrika roepende ...oor genoemd hof te 'l'el"BChjjnenop 2
maar ook in Engeland, waar de invloed A.ugl1lhu LI., om ali verweerder op te treden

die motie eene veranderiDg heeft be- ~ Mn actie door ~jj~eeobt.genoote tegen. h~m
k•· d h 1 hAl':' d B ·....Ah mg.teld om'eeht..cheidmg wegena moedwillige

wer '. In e ge ee e O~t..LU1g.er nie\> e verla.ting.
regee~mg tegenover Z~ld-Afnka. Onder OoK EE:N BUD.-Een kapper nit JeJla beeft
den Indruk van de drlften-overeenkomst un-bet te Johanneaburg verschijnende Dait.eche
was men daar gaan denken, dIt, de Kaap- blad, Dit ~~td:Afril;aiti..,;h~ Z/Jitu"!}, de vraag
kolonie ten gulUIt. van een insluk- in- gesteld,_of hUDIet ~en kon doen met een door

. . . . '. ' hem uitgevonden middel om WItte haNn zwart
~eDglllg8-pohtlek was met betrekking te maken. "NeeIl." alltwoordt de r;edaktie.
tot de republieken; doch dit denkbeeld "dat '8 a~ ond ~illu'll'l hier. probeer liever ee~
werd eens voor altijd door de motie ver- middel nl' te Vinden om.•W&J1e ml!lIIehen w~t
, . . -. te IDIoken.dat sou aftrek Vln.den." Of de kapper

nietigd. Ook heeft de Kolonie Q'pllleuW dien raad JI&I ópvolgeu wordt betwijfeld.
op prachtige ",ijze getoond, dal; zij het HAVE-NB&STl't'll.-Opde pteren echouden
recht bezit, en w&D.IICht~ handhaven, om vergadering van het bavenbeltnur we~ gel"lp·
een stem te hebben iJl de Qeslissing van porteerd d~t,er 1523 ton goe.deren Qn(lec huur
d I . Z'd Af'kaa h Wil, nl. 420 ton a.lgemeeDO vracbtgoedtren,
e a gemeene UI - rt nee e aange- 500 ton steenkool ·en ó03 ton timmer1)out. Er

legenheden. Daardoor werden de oorlog- waren. 12 zeibchepen en een lltoomboqt in .de
zuchtigen niet alleen in hun stroven om baai. die op plek ID het dok wachtten. Eewge

• •• • _1 'lICbepen waren' Woenadti met den storlD van
ZUld-Afnka Ineen bloedlgen burgeroorlog hun .nken ge&lagenen een ..na op strand ge-
te dompelen, gestuit, lUaar t~ven!l een ~t, .. maar .ooedia: door een aleepbQot weer
hoeks~n gelegd in den Zuid-Afrikaan- 10 veihg-beid gëhl"lcfit.
schen politieken tempel. Dit is "oorwaar Eb:l'IE VERGr88llSo.-ln een brief geteekend

. "Opmerker" in onze ..orige oitgal'8. werd bet
een wetk waarop de parlementszitting door vel'(ÏMÏ.ngvoorge8teJd, Il.eof hei boek
van 189'~zich met recht kan beroemen. . D. C. de Waal over Rhoo .. ia ge-

Het tweede pdnt van bel8Di' is dat werd na de komplot geecbiedenia.
. ;, h Ï8 niet het sevaI, daar de origineeie Ituk-

eene regeering ebben die op de ken verachenen a[jn in het Z.-A. TijdlJChrifi
gehoude!! wordt door hare nn 1890 en 1891. In 1895 welden ze vert&afd
stem erf de beslissende stem van den door een &nonvan den beer De Waal en 'fUen

" reeds in druk aan 't einde v.u 1895. Oe voor
speaker. Met 36 tegen 31 st-emlDen heeft stelling VaD"Opmerker" Wil dll8 oujuiat.
het lagerhuis verklaard dat het gtlen ver· BRAsD.-Verleden week hadden er twee ge-
trouwen heeft in de tegenwoordige regee- vallen vin brand in het distrikt van WeUington
ring : de regeering bleef echter, tegen alle plaat8, die doen denken dat lie hlJt werk van

. I rd' moe.dwillige brandatichten waren. Op Vrijdag
begin8e en van .,erantwoo elijk bestunr, namelijk werd ontdtokt dat het woonbuis van
op de ltU88elUl en is !lrin geslaagd'LPoor den heer Gideon BoeIouw van Zóetendal, langa
niets te doen uit:eigen beweging, toi het de Bererivier. in brand .W", doch daar genoemd

k buia van een degelb'ken braoozolder W!lAyoor-
einde de,l' _ie op de ussens te blij ven· lien, waren de gevolgen niet van·wo erDlltigen
Wij welUlChen nu niet afzonderlijk van urdJ en brandde alleeIl het dak af. Den vol-
de persoonlijkheid der miniaters te spre- pncen avond (Zaterdag). be8peurde men weilr
ken; rlocll het is Eeer duideliJ'k dat dr. dat de wonkelder yan den beep 8tefanl1l I..

Boex, d:eDllbltarm&D.in brand '11'&5. De IICbade
1'E WATBR, de koloniale IleCre~ris. eene in dit geYalungerieh' is aanmerkelijk grooter,
prachtige kans heeft gehad, doch die daar het gebonw seheel afbrandde.. Te bopen
kans ongebruikt h6flft l~ten .,oor,biJ·- ia het dat de booswicht in banden des gerecht.mage vallen!
gaan. bVI,()EO VAlf DB DUI!I1'I:RNIS OP DIEREN.-

Ur. TE WATER heeft zijn kalUl laten Bi; de heropening van e&ll oude .miju in de
voorbijgaan om een ollllChatbaren dienst nabjjheid van B.lngor in Californië von.d·men

in een pae. die twee 8ChlCbten me~ elkMr
aan de bevolking van deze Kolonie te verbondf pbeel witte vliegen l!}8t roode oogen,
doeu, door een veranderd onderwijl!- alsmede een suiver witte rateWang. Genoem·
stell!6l in te brengen: doch in stede van de dieren hadden in den onderaardjlCben ga:ng

wellncbt genoeg gehad ow in 't le'l'~n te kun·
gehoor te geven aan de dri~gende, sm$- nen blijven, maar VOOf 't oyerige in .tikdonkere
kende stem vaq. het volk, heeft hij het duiaternia pleefd.. De onderatellin;l ligt 'toor
goed gedacht eenlt met beloften en toen de band, dat de '!'msen n.k~melilli1en lijn van
met een doodsch' stil.wiJ'gen en een be- eenige vliegen. diet om.treeks 30 Jaar gelodeu.bjj een gedeeltelijk boder water loopton der
drukt glimlachje de _ van ziell te IChachten in den gaag ingesloten gewor-
schuiven.. De taak WllB m()6ilijk, 0 ja, dil. den. De slang Le miAchien op .

lf' leeftjjd door een repnbtij in de
spreekt van ze ,maar Juist dit gaf hem ruimte ,evoerd. Ee~i~ der witte ~Hegen
de gelegenheid een moeilijké taak te ver- werden ID een gluen Ici8tJe un de werking nn
richten. Deze kans, ill voor.bij~ en hij het licht blootgeateld en namen r.eea. na ver-
tl'OO8tzich steW" met de ",..Annhte: deza loop van een week de !deuren der gllwone buis-

... ;,""'4'" ~ vlieg un. •
kans komt a&UBtaand jaar weder. Wij . EEN E.Rl'IlNII!It'WE8TlE.-Onlangsie te.Berlgn
zullen zien. iemand overleden die bij uiterste wil lijn ver-

Maat· dan had dr. TE WATER Dog een m~n VlD ongeveer lt mill:ioen mark aan de
andere politieke kans die nooit weder zal • en Berlijn) MUD. en Bin~n bleek "er-

maalr:t te heboen, met 'l'oorbtJga.u "an zijn
komen. Toen .de r_egeeri:ng feitelijk in de Mni,gemater. De&e heeft nu den keizer '!'Cr-
minderheid werd geIIteld op een motie &oCht&UngoedIt'1nring aan bet unv .. rd.l1 der
van wantrou wen; 'toen de regeerlng erfew. te oD~~u~en en we.1 op grond dat de

erflater krankunnlg was. Dit '!lONt bf,v88tigd
onder hare ondeMiteuners mannen telde door den bnÏlJdokter, die vulrtUrl, dat .de erf-
<Jie gellegd hadien geen vertrouwen "ter aan ..en-olging.waanzin leed en hem vaak
. h te hebbe d h voedinglllliddelen had laten oooerr.oeken be-
I,ll aar 0., oe met haar werende~at _!.in zuster en haar ~'hem
itemden omdat de meerderheid in wilden vergiftigen. Die dokter heeft dan ook
de regeering ~HODBs·gezind is; toen een hem verm .. kt legaa~e boekerij ,an .den
die regetring beI!)oot op de lru!!selul te erftater-geweigeN. Due verk~ werd

door de di.eDl!tbodenbeYe8ti(d, Daarbij komt
blijven, nie~tegeD8ta'1Dde de motie van dat d. erftater de voor"aude heeft g.. t:eld dat
-wantrouwen, had hij de OWl voor zijn te BerliJn een le'Pellllgroot bronzen gedenk-
kleuren uit te komen en rondborstig te teeken voor hem moet worden 0Plr~riclit. Om

al die redenen ia men seer beruouwd of de
verklaren, dat hij niet lana'er met die re· kei&erlijke Ifoe.dhuring voor het aanvaarden
~ring kon l!Ilmengaan. Wij twijfelen ni~t der erfstellingen wel JI&I wordeD~eveD.
erun of die gedachte ie zelf bij hem op- EIIN lNT&RNATION.\.LE TAAL.-Met de laat8te
gekomen, en dat anderen met hem erover ~ ontvinlren wjj een eircaW:re van den heer
h bbe k hh' L. Samenbof, Grocino.Rl1Ilaod, sericht aan al de
engespro en: maar oe et zij, hij ond8l"ltennen VlD een int.rn.tionale taal. In

had de kalUl en liet ze ongebruikt TOOr- die oirtlnlaire wordt erop ge,,_ welk eeu
bijgaan. groot ~ee1 het lOU sijn, indien men

Mi88Chien was zijn arguinent' dat hiJ' tléne!&al koll hebben waarin de vel'lChilleude
natiën met elkaar kODdenverkeeren. Daar het

zuurdeesem kon zijn in de regeering, onmogelijk Ï8 een oooferentie te honden van af.
doch hoeveel vennag één tegen ",ier? zag eevaard~en ..uit alle la~en. .telt hij voor
bij dan niet in dat ,het en voor het land ~n .ebrifteltl~ ()()of_ntle te bouden, en een

led",: wordt ultg'enoodiad zijn opinie over de
en voor onze partij en voor zich.zel ven veel taal'ldé~ uI! hem te IIChrjjven. AI de OpWe8
beter geweest zou zijn indien hij had be- lullen lD dne bMkdeelen. p,publiceerd wordan
dankt? Gesteld dat sir GORDONeenande'l'eB tepn 4.. per deel. Aao bet 8lDdeVlDhet derde
kolonialen secretarie kon kriJ'geu,dan m--'" deel InUen twee vragen g.teld worden: (1) of""". eell bestaande taal gekozen AI wordel) of een
hij h~m uit de ~l zijper ondel'8teunen nieuwe_ in 't leven eeroern? en (2) wil men
balen en dan Wal! de regeering in de min. een be8t&ande taa.I, welke indien een nieuwe

",elk. provisioneeie taal lOUmen kunnen kiezen?
derheid met dr. TE WATER bi} zijne mede· Ciroula.iree in Enge1acb. FI"IMCh Duitscb en
Afrikaners. Het land t'ou dan een regee_ RUMiach zijn ..erkrjjgbe.ar b~ L. Sa;enhof op
ring gekregen hebben waarin het meer ~nding vaDld., onpbruikte st.mpe kun~en

t h ft da . h gewDden worden. docb berekend tegen drie·
ve.r rouwen ee 0. UI et tegenwoor- :vierdeder wurde. Medewerken hebben bUWl.
dige.ministerie. Iu plaa!é van een ven'eeld- lO8Chrijringen en biidnlren te senden lIIL.l'I den
heid in onze gelederen te zaaien door de beer. L. &!Dellbof, OrOOoo.Rualand. oprichter
A.frika'ler leden te tnlchten te influencee- der IQternaot!onal.taal. vereeniging.
ren de regeering te onderlJteunl'n, nadat
zij met hunne s:em verklaard hadden
'g~l'n vertrouwen in haar te hebben, zou
hij veel ertoe hebben bijgedragen onze

j nader aaneen t.e binden eu te ver-
sterken. En dat hij, indien hij van de ge.
legenheid gebruik had gemaakt, een pro-
minente plaats in de volgende regeenng
gekregen zou hebben spreekt yan zelf.
Maar hij dacht anders over de zaak én ver-
kO:l8 in het tegeuwoordige minillterie te
I1lijven, zijne mede-Afrikanert tot ver-
deeldheid aan te sporen in plaa~ 't'&Jl hen
tot 'sameDwerking op te wekken.

Deze kaDI! ill voor altijd voorbij. Dit
spijt ons, want wij hadden dr. TB WATBR
~dere dingen \oegeweDllCht. Wij hebben
ket echter .noodig geacht onae overtuiging
duidelijk uit te IIprek1ln. . . .
In ~ volg,end artikel zetten wij OUB

o 'Venicht. voort~
~~~~

HANDEL EN NIJVERHEID.
GOUDUITVOER.

Gi.teren werden met de BoIlin Castle Hi35~
OM row goud uitc'eYOe1'd, ,aclt&t Opeen w~c
Uil £l~,I116. • ,_

SOQKPV A..A.RTBERIOHTEN.
KAAPSTAD.

.t...UIGBJ[oJtu.
JIUli U-Cedcrl»nk, 'faD XlddlOlbro.

H-SCbOeDer Ella MWillPy,..an Nieu.. York.
22-l'roepPIllCld;pJelunga, vaDNIltal.
S4-Kailboot Tartar..... n KootllalDptoQ.
S4-Kurdisbln, van NieuwYork.

LONDEN.
23 JnnL-{Per ~)-De Duav.'ll CasIle

IJ te K~ op Maandag. Il ft.1II:., -..gl!komeu
De ]loor IJ vandaag OlD i nm. Ye ,Jtadeirn

vertrokken.
26 Joni._-(Per tel.egraaf.)-De Avondale Castle

kwamWoenJKlag om8 UllF Q,·m.te LM PallllllS....0
D: clan b vcrt1'OkDooderd&gID<}rgIln 011de UIl·
rells.

AANDEELENKA.RKT.

L. Jf Dinl!dagrnorren ...erd do hóelc:.t.eenvan
den kloktoreo voor de Pnit8che kerk plechu
tEelead door da. C. H. Hahn. Deu klok .J
iJieliën ~ herinnering aan harer DlII)eAts,h JD'
bileum, ..,..",oor over d. £50 geoolJocle"rd
"erd. Een ",einlg na 9 uur Y. m. yergaderd.n
sich ongeveer een 3O·t.llidmaten en over de '.0
kinderen. Eerw. Halm verzocbt de aanweLIg~a
om Geung 12 te singen. waarna bIJ een aan.
SPrU.IC hield over Palm 19. Toen de OI"eli ge-
l~d moe t .(lrdeD ven:ocbt de heer Udm den

SUll"k, .t. oudste I\d.maat tegen"'oord,,,
om den steen op Iunc pL'\:ltste zulten ~a ee';;
~bed werd een !lakdoek en een medaljs lUIa

ieder kind uitgedeeld. Dit 8100t de pleebtlg.
heid.
De regen lICbijntonze vrelS~depla.nl1ellovk te

stereu. Hd regent bier een reebie Wlllter
regen.

lttAGIBTRAATSHOF.

(Voor ek" hur C. W. Broer" A R .1I)

WOENSDAG, 23Jl"~I
De volgende waren besebenken In de pul.h.lce

.traat en Iosgelaten met eene vermanmg I""""
Jaooh., MarthlOU5 Minnur en W III III Dl f ~u,.,..
tin, -
Fortuin Petenen bad te' "eel gebruikt en kon

dill niet vellig te huil!komen. HU werd bel'O<!t
met Za. lid. of 3 dagen.
Henry Hepbnrn was onbekwaam In de j.u

blieke 8traat. VonnlS" lOs. of 14 da.gen.
DONDERDAG, 2. Jl"~I.

Gabbar Cariem was niet verschenen op eene
d&gvaa.rd.injr. Losgelaten mot eeue g<>ducbt.
IIChrobbeering.,

VRIJDAG, 25 JL'~I.
William Jansen WIUI dronken In de puLhd.:.

.trut jin werd veroordeeld tot 5&. of bdagen

V~ering in den inte8t..to boedel van "Uke
Helen Maria Goosen (geb. Goosen).
Tegenwoordig: de beer J. C. van Jaa rsveid.

soon van de overledene. HU stelde "oor .1.
executeur d.tief de Paar1ache executeurskaeier
beperkt. '

Viering van H.M. Jublle uitge-
steld.

Vrijdag. 'l5 JUIIl

De viering va.nba.rer majestert« jubileum di.
beden (Vrijdag) rou plaats vinden, ....enl IlItge-
.t-eld 'II'egeD8regenacbtig weder. Tot l1ug t.o.
beeft bet cemité niet be&loten op een anderen
dag.
De ganwchePa.arI.cbe afdeehng Jubel: 'n crr

waarbeid over de milde regenbolen ".arnnar
men80hen vee zoo smachtten.

Op WoeD8dag. den 30sten JUOl aa'''l. ,.al de
..endutie plaats vi.nden in den boedel vun w~ilen
den heer Barond Pieter du Plessis, sr H~ne·
vena andere lrOlltbareartikelen w eene g. ooie
hoeveelbeid aaoo8<'len in de marIa kon'en ea
eene IIQboonegelegenbeid doet "icb \'oot "aD
allen die aandeelhouden willen worden LO 0' ..,

plutseljjke maat.echa.ppijen.

VENTERSTAD.

19 Jum, 11S97. .
• De rnndef\peet-regulatiea zun, WOverbet ona
dilltrikt betreft, herroepen. W ii zijn nu weder
vrij. en alleA g.. t weer w vroeger. Wagen-
vrach~n met wol eo vellen ga.an weer naar
Norvalapont-.t&tie. en die wagtoMkomen me.
winkelgoedereH geladen terng. Deze ....eek
werd de markt redelijk goed VOOfueu un
brandAtof. Er is weer leven en be....egmg lO de
.traten.
Zondag werd biduur gebouden bUde Gere-

formeerde gemeente. Bij af .. eZIgheld nn d•.
S~iilDlln, 11"1& da: Viljoen voorganger. Voor-
IDlddAggewone dienst. lWDlddag bidutlI'.
De 4. R. M. heeft last gekregen van bet gou-

varnemfmt om een plaat8 te koopen, waar <le
boeren van het distrik.t bunne beesten kllnnrn
laten inenten.
Volgenl progrn.m) lIullen de volgende f_te-

lijkheden Dinlldll' hier plaate hebben: Van 8-10
v. _m. wapenaehouwï:nII; van 10-12.30 sporte'
van 3-5 n. m. gezellige bijeenkomAb; van 6-7
vreugdeynur eu ,'llJl 8-10.30 vnurwerk. Er is
veel meer vraag naar vlaggen dan de .. ioket.
hadden, .

Jl; 1I11.E-DAG.

21 Juni - Ui.teren Wllren eenige vlaggen
Ih:btbaar, bewjjs dllt men eraan dacht., dat 20
JUDl de dag was, dat bare maj6!lteit (j() Jaren
koningin Will!. Bij de N G. gemeente werd de
voormjdd.a.g-dienlt aan die gebeurtenis toege-
wijd. Ds. Pep Ier herdacbt de OO-jarilferegee-
ring. naar aanleiding V8nExodus 17, ver. I&b.
"De Heere i. mijn Banier." De tek t bjj den
namiddag-dierut, wil in verband met Ab dood
van deu heer Barn.to gekozen, Mait!:P.i6, "el"ll
26. In de preek WE'.rdeen gedeelte ingela.acbt
van wat (J". La"d daaT\'IIJl beeft gezvgd in bel
blad van 1i dezer. '
Bjj de Geref. gemeente werd in bet IfCbed blj-

.onder g8l~k.t voor de 'GO-jarigeregeering, en
God8 verdere legen o"er de koningin &fge-
IImeeIrt. De beide dien8ten warden door slu-
denten TaIl de k..eek8cbool ....n Bnrgersdorp
waargen,omen. die in de vorige week bDA
examen met goed ge'-olg hadden afgelegd. en
blUl laat8te studiejaar waren ingegaan en toe-
~Iaten ~ijn om in de gemeen"" '-oor 'te gaan.
s Voormlddag8 trad etudent P. C. niJma.nop,
(zoon van onzen plruitseljiken leeroar.) Rij
heeft de gemeente zeer gesticht., wei eene
leerrede over de verloochening van Petrol (Lae. "
2'2: Mb-6t). 'I Namiddag. sprak etudent J.
van der Walt, en nam tot tek~ Pa. 34 .16. Hij
gaf ook groote voldoening. Men kan "lIn beiden
r.eer veel vracbten voor de kerk.
Proponent W. POI<tmadeed ,'erlodon week

zijn kandidaa"'-examen, en werd tot de bedie·
nlDg des Woord, met a.lgemeenestemmen toe-
ge"t.en., en i8 nn beroepbaar bUeenige gemeente
van de Gereformeerde kerk in Zuid-Afrika.
Overal worden toebereid8e~ n gemaald voor

de f_tviering van m0"i0n. Men klUl lien
praehtigen d&g verwachten.

Geen hotel voor Phila·
delphia.

AaN dm EdiUur.
Mijnheer,- Vernomen hebbende dat een leker

persoon., woonacbtig iD de nabijbeid van Pblla-
delpbil, met een petitie rondglAt om ooder-
leekenaan te krijgen t.er opricbtmg ~lUl' .,.n
botel met kantien te PhiladelpblJl of op eeD
pluts in de n.bjjheid van d.t dorp. wen.scben
wjj de inwonera ....n de omliggende streken te
wUMlCbuwenhunne namen toch Dlet t.e lieven.
De bewont'l'll der omliggende plaatsen, die den
hAt ervan zullen moeten dra.gen,ziJnten sterkste
teren het uitgeven ~an een z~amge heentl!!.
en daar bet pnhliok geen b~hoeft.e Mn wIk
eene imicb~g be"ft. tal hel pul,heke l:.elang
daardoor geen8ZilJ8 WOrdt!Dbevorderd. W,j
"ertrouwen dat deU! wa.a.rsehuwingulet on~p'
gemerkt r.a1 ,·oorbijgaa.n.

De uwc.
Er,;!'1 VAN liE'

RUNDERPEST.

I~VOER VAN VEF.

Pn:n:RlolAHIT7.11lHl •• :1:1.J,
paarden, czela. mu,len, UIt dl:
li! belet.

EEX GEllt'ClI

BilE'" ErtSl)() Ill'. :lI .Jn, -&.
vangen, meldende dal ruod
is omtrent [JIJ muIen DO'

grcn~. Het rapport "
bet gouvernemenl b
genulllCn om de
duiten totdat ...
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. ;Itt.llfllf.IIGB~I'Q. - ~ tU nn de Buk yan
~Urikual o.~ .,. '!!,Illi ....,t.ndi W J'ranciIi(nRl,
ID bef T.~ popeDd Worden.

£'1'('·B&IO& ••. ..: Ui' Kimberle1w~ p.
IltellJ1inglle~}d'.1'I opiii.euw. ~'y,OOr _Id elM I{jne u~de pYerneur tegcm
de :vol~o;de, ~llI1ai~,8Jl hei.kan zi'n dat ~oIMtr.J[jJllberJ.y .. beIIOek' sal,brenge"l. '-
b~' Jlieuwe .'h~rIiQl& ook meuwe ge.. BJW1(IJCJt Ilf81WVUT.-~ nieu .. ~ 8C!loóI·
ficbum JIIl1 bevatten. " . ~D iD t'VbanchDM bov.engenoemde inricb·
In een .paar n~tfkelen ,;eDJeh~ wij het tilll t. 8&eUen~. sal eea.-"ani nem.n op

l!O Julf e. ~. Z~ ad",
werk van de nfgeloopen llellie kortel.ijIcJ KU!UlaBvtNG geecbiedt áan de _neden! ct.t
aan te il:tippen;' De w!;lr.lnuin!Jeden van d. regeerinl voornemeo. m .. n nieuw lichtnui8
het parlemen; kunnen onder twee hoof· op tt richten te Villcbpuot tUNCben Pori.l.lfred
den behandeld ',<orden: administratief I!n en Oosi-Londen. ut men denlttin Murt 1898

te voltooien. •
wetgevend; want hoewel hetdeeigenli:jke TESTOONS1'Y.LUNo.-AanltundeQ Dond~
functie der regearing is om te en Vrjjc.Iaf 1 en 2 Juli, sal de Yol~~d. te.~~·
streeren, is het de' plicht van het parle- atellinll"; In verband met q. wettelijke proVlbCl.
ment de administratie te critil!8eren en pluim v... duiven en kooivpplt ve~i-

gin" . en wel in de Goede Roop ~) plaak
ill belangrijke kwesties sê le leiden. Wij hebben,
bêpalen 008 in dit artikel bij de admini- E~s OSGEr.l'K. _ De JOlE,..ual vem"m~ dat
IItratie. het ~ijk van een jongman, vu den num nil.

Het eerste pont, dat onze aandacht trekt. R. E. JIockey. een klerk in Grahamutad, bij de
plaaUi VAn den heer WilmQt te Highlanda ge.

is natuurlijk de belangrijke vredesmotie. yonden m mM een woud in &jjn boofd. Het
Die motie kwam juist oy .het rechte [ongmenseh .. at den dag te voren uit scbieteo
oogenblik, en Zuid· Af'rika is ongetwijfeld lI"egDD en men veronderstelt dat bij &eicbbij
zeer veel verschuldigd aan ons parlement ongeluk &elt geacboten beeft.

DAO\'A..\RDlNG.-In dit nummer veFIICbijnt
voor de besllste litem die het op een kri- een dagnardiDg oamena bet b~erecbtshof
tieken tijd in belang van den vrede in van de Zuid·AfriwDJCbe Republiek, &ekeren
Zuid.Afrika heet1 geuit, Die stem vond Thomaa Morria, vroeger van Jobann"hnr¥,
weerklank niet alleen in Zuid.Afrika doCh t~ wa&nlChijulijk in de KaapkoloDie. op-

roepende v.oor genoemd hof te v.l1IGhijnen op 2
maar ook in Engeland, waal' de invloed AuguaIU8 ..... om ala verweerder op te leeden
van die motie eene verandering heeft be. in een acne door .Ione ecbtgenoote tegen bem
werkt in de geheele houding der Britsche lngetteld om'ecbtecheiding .. egewa moed .. illige

verhitiog.
regeerLng tegenover Zuid·Afrika. Onder OOK EEN BUD.-Een kapper uit Jena beeft
den indruk van de driftan-overeenkom, _ beL te JobanDelburg vencbijDende Duiteche
was men daar gaan denken. dat de Kaap- blad, Die Sud-A/rilcaltjlClte &U{UlfJ, ~e vr~
kolonie ten UllDste van een i081u1.-. in. getuid, of bij niet .. ken kODdoen met een door

SIR JAKSS SIVEWRIGHT verklaarde in e- ,.. hem uitgevi.mden middel om witte baren zwart
mengings-polltiek W88 met betrekking te nlAken. "Nee..... antwoordt de red&ktie,
tot de republieken, doch dit denkbeeld "dat'8 aloud nieuW'll bier, probeer liever een
werd eens voor altijd door de motie ver. middel uit te vinden om .warte m.nschen wit

te IIIILken.dat sou &ftrek "mdea" Of de kapper
nietigd. Ook heeft de Kolonie opnieu W dien raad aal opvolgen wordt bet .. ijfeld .
op prachtige ",ijze getoond, dat zij he~ HAVEYBESTuun.-Op de pteren gehouden
recht bezit. en wenscht te handhaven. om vergadering van bet bavenbeatuur w.rd gerap·
een st~m t~ hebben ill de beslissing van poi"Uerd dat er 1523 ton goederen onder buur

wat, nl. 420 toD &lgemeene vracbtg~n.
de algemeene Znid-AfrikaaD8Che aange. 500 ton steeDkool en 603 toD t.immerbaut Er
legenhed.m. Daardoo: wefelen de oorlog- waren 12 zeilacbepen en een stoomboot in de
zuchtigen niet alleen in hun streven, om baai. die op plek in het dok wacbtten, Eenige

8Cbepen waren Woentdaa" met deD .torm \'&Il
Zuid·Afrika in een bioedigen burgeroorlog bun ankers g.. lageD en een -.ru op atrand ge-
te dompelen. gestuit, maar t~vens een raakt, maar apoedl,r door een sleepboot weer
hoeksteen gelegd in den Zuid-Afrikaan- in veilIgbeid gehraofit.
schen politieken tempel. Dit i8 voorwaar EElIIE VERflJ88ISG.-ln een brief geteelrend

"Opmerker" in onse vorige Ditgave, .. erd het
een werk waarop de parlementszitting door eene v6rJï.a,ing ,"oorgeateld. aOOf he~ boek
van 1897 zich met recht kan beroemen. van den h.. r D. C. de Waal over Rbodesia ge·

Het tweede punt van bellUli is dat wij 8Chreveu werd na de komplot lfetCbiedenia.
Dit II niet het geval. daar de origlOeele aiuk·

eene regeering hebben die op de kU886ns ken venehenen zUn in het Z.·,1. Tijdseh.ri.ft
gehoud@Il wordt door hare eigene van 1890 en 1891. In 1895 .. erden ze vertaald
stem en de be8lis.'!ende stem van den door eeu I()On van den h~r De Waal en _ren

reeds iu druk aan 't einde nu 1895. De voor
speaker. Met 36 tegen ;U stemmen heeft ltelling van "Opmtlrker" WIUIdna oujuiat.
het lagerhuis verklaard dat het geen ver· BRASn.-Verleden week badden er twee ge'
tronwen heeft lD de tegenwoordige J'egee- ,-allel1 van brand In het distrikt van Wellington
ring; de regeering bleef echte I'. tegen alle plaats, die doen denken dat ZII Mt werk yan

I rd I moedwillige brandllticbters Wllren. Op Vrijdag
beginse en van 'Yerantwoo e ijk bestuur, namelijk werd ontdekt dat bet woonbui. van
op de kussen8 en is erin geslaagd. door aen beer Gideon R088()uW ..an Zoetendal, langs
niets te doen uit,;eigen~ beweging. tot bet de Bergrivier. in brand WIUI.docb dur genoemd

k buie van een degelijken brandEolder 111'&1 1'oor·
einde der se88ie op de nssen8 te blij ve...,· lien, waren de gevolgeD niet van I()O erD8tigeD
Wij wenschen nu niet afwnderlijk van urdJ en brandde alleeft. het dak .f. Den yol·
de per800nl;jkheid der miwsters te pDaen avond (Zaterdag), '-peurde meD weêr
ken; docn het is zeer dllideliJ'k dat dr. dat de wijnkelder van den heer Stefanua I..

Boex. diena buurman. iD brand .. u. De IICbade
TE WATER. de koloniale secretaris, eene in dit geval aangericbt ia aa.nmerkelijk grooter,
prachtige kans heeft gehad, doch die daar bet gebouw geheel afbrandde, Te bopen
kans ongebruikt heeft laten voorbiJ'- m bet dat de booswicbt in banden del gerechtl

moge nUeul
gaan. lxVLOEO VAlt OE DUlllTERNJS OP DfF.RF. .... -

lJr. TE W.~ TER heel't zijn kans laten Blj de beropening van et:n oude mijn In de
voorbijgaan om een on!lchatbaren dienst nabijbeid VAn Bangor in Oalifornië vond men

in een gang, die twee schachten met elkaar
aan de bevolking van deze Kolonie te verbond. ,eheel .. itte vliegen met roode oogen
doen, door een veranderd ondel'wijs- alamede een zuiver witte ratelalang. Genoem~
stelsel in te brengen; doch in stede van de dieren hadden in den onderaardscbcn gang

wellllcbt genoeg gehad om in 't lenn te kun.
gehoor te geven aan de dringende, smee- nen "lliven, maar voor 't ov_,rige in I>tikdonkere
kende stem van het volk, heeft hij het duiaternla geleefd, De onderstellin;t ligt "oor
goed gedacht eerst met beloften en toen de ~ ~t de ~lifgen nakl-melin!(cu aiJn \'&0

d dsch leentge vlIegeD, dlol omstreeks 30 Jaar geleden
met een . 00 , sti zwijgen t'n ~n be- bij een gedeelteliJk onder water loopolu de;
drukt ghmlachJe de zaak van ZIch te 8Cbacbten in deD pug ingesJoten gewor· Jl UILE-DAO.
schuiven. De taak was moeilijk, 0 ja, dit den. De slang is miaachien op 21 Juni. - Gisteretl waren eenige vl_-gen

reek lf .. d' . leeftijd door een regenbui li de Omleraar"lll<:be'l "'s
sp t van z.e • maar ~U.l.st lt g'df hem ruimte !(evoerd. Eenige. der wiUe vliegen cwhtbaar, bewUs dat meD eraan dacbt dat 20
de gelegenheId een moelhJke taak te ver. ..erden 10 een gluen kistje aaD de _rking nn Juni de dag 111'88, dat hare majesteit Go Jaren

b t I bt bl Id koniltgio '11'311. Bij de 1\. G. gemcQllte werd de
richten. Deze kan8 ill voorbiJ~ en hij e IC ootgellte. en namen reeds na ver, v()Qrmiddag.dieD8t aan die ge~rteni8 toege-
trnost zich stellig met de gedjlch~ : deze ~~~ v:n~en week l1e kleureD der gewone bujg- wijd. Da. Peple.r. berdacbt de 6Q·jarige regee·
k k t taa d . d W·· DUr aanleiding van Exodus 17, ven lbb
ans ~m aaDJ! n Jaar we er. IJ. ErN I':RYENI8KWE8TIE.-Olllanga 18 te Berlijn Heere 18 mijn Bamer." De tekst biJ deD

zullen ZIen. leDWId overleden die bij uitente wil zuu ver, na.middag-<lierut, was in verband met den dood
Maal' dan had dr. TJF WATEH nog een m~n van ?ngevoe: lt mill!oen Dlark &an de van den beer Barnato gekozen, MaUh. 16, yen

andere politieke kans die nooit weder zal stMen BerIUn, Mamll en B~~en bleek ve.r- 26. In de preek werd eeD gedeelte ingel"""bt, .. .. máB:H te bebben, met "oorbugasn van z!Jn van wat 0". Lw.d daarvan beeft gezegd 10 be,
komen. Toen de regeerlng feltellJk mde "ll1I!'e zua.ter. Deze heeft nu den keizer ver- blad VlUl 17 deur. '
minderheid werd gesteld op een motie IOCbt ZijDgoedk ,uring aan bet aanvaarden der Bij de Geref. gemeente werd in bet gebed bij·
van wantrouwen' "'toen de . erfenm te ontb?udell en we.l op grond dat de &onder g6<~ankt voor de 6O·jarige"regeering, eD

~ regeenng erflat.er Itranluinmg waa. DIt 'fIordt beve&tigd Gode verdere zegen O\-er de koningin afge-
onder hare ondersteunen mannen telde door den bnisdokter, die verklaart dat de erf· .meekt. De beide diensten werden door sl.u.
die gezegd hadllen geen vertrouwen later un vervolgingawaanzin leed en bem vuk denteD van de kweekscbool van Burgersdorp
in haar te hebben doch met haar voedingsmiddelen bad lateD onderzoeken, be- waargenomen, die 10 de ..orige week bUil

• " we.rende'*uat lun zoster en baAr loon bem examen t d 1 L-"d -~ I-I
stemden omdat de meerderheld lD wtlden vergifti(1afi. DI'e do~-r beeft don ook me goe ge"o g ....... en IlUge e~u, en....~ .. .., _ hun laat&te studieJaar waren ingegaan en toe'
de regearing RHOD8s·gezind is; toen een bem vermaakt legaat-de boekerij van .den ~e1aten zijn om in de gemeentp \'oor 'te gaan.
die regeering besloot op de kussen8 te erfIater-g~weigerd. Dese. ver.kl.a.rin.l werd 8 Voormidd&.gll trad Itudent P. C. Snuman op,
br" d d door de dleostboden beyestlgd. Daar[)ij komt (zoon van onzen plaatselijken leeraar.) Hjj

IJ ven, wettegeW!~9.n e e motie van dat d. ~rfiater de voorwaarde beeft I .. teld dat beeft de gemeente zoor gC8ticbt, met eene
wantrouwen, had hIJ de kans voor zijn te Berlun eeD leveoegroot bronzen gedeDk· leerrede over do verloocbening van Petrus (Luc. f'
kleuren uit te komen en rondborstig te teeken voor bem. moet worden 0Pl'ericbt, Om 22: b4b-62). 's Namiddag. sprak studeDt J.

kl da h" . . al die rede Den 18 men &eer beru8u .. d of de van der Wait, en nam tot takt Pa. 34 : 16, Htj
ver aren. t IJ niet 18,Di'er met die re· keizerlijke ioedlreuring yoor het aanvaarden gaf ook groote voldoening. Men kaD "an beideo
gearing kon samengaan. Wij twijfelen niet der erfstelliogen wel zal worden gegeven. zeer veel ,,~bten voor de kerk.
e1"1ll&nof die gedachte i8 zelf bij hem op- EEl'! INTERNATJONAJ.ETAAL.-Met de laatste Proponent W. Postma deed verleden week
~komen, en dat anderen met hem erover mail ontvi~n wij een circulaire nn den heer zijn lcandidaats-examen, en werd tot de bedie·
hebben gesproken; maar hoe het zi' hi' L. Samenbof. Grodno.R~land, gericbt aan al de niug de •. Woord. met algemeene stemmen toe·

., , J. J onderstennen van eeD mternatlOnale tut lo ielaten, en is nu beroepbaar bij ee:nige gemeente
had de kans en liet ze ongebrUIkt "\'oor- die circulaire wordt erop geweeen welk een van de Ge~formeerde kerk in Znid·Afrika..
bijgaan. groot voordeel het &ou zijn, lndien men Overal worden toebereidseleD gtlmuln \'oor

. ééne taal k h bbe . d h'U d de f_tvieTing van maroen. Men. kan -nMi88Chien was ziJ'n argument' dat hiJ' .. on e n waanD e vene 1 en eb'· .~Da!;jen met elkur konden verkeeren. Dur het prae agen dag verwacbt4!n.
een zuurdeesem kon zijn in de regeering. onmogellik 18 een conferentie te bouden van af.
doch hoeveel vermag één tegen vier? zag p~igden uit alle landen, atelt biJ voor
hij dan niet in dat het en 'Voor het land een schriftelijke conferenlae te houden en een

iede~ ~ordt uitgeDoodigd zijn opinie 'ovor de
ein voor onw partij en vGor zicluel ven veel tul'ld~ aa~ bem te schrijven. .AJ de opini ••
beter geweest zou zijn indien hij had be· lullen ID dne beekdeeIen ppubliceerd wordeD
dankt? Gesteld dat sir GoRDON een anderen tegen 4s. per deel. Aan het .lnde van bet derde
kolonialen secretarill kon kriJ' ""I.l.,dan moest deel zullen twee vragen g.. teld worden: (l) of

.,- een bestaande taal gekoun sal worden of een
hij hem uit de 31 zijner ondersteuners nieuwe 'in 't leven gel'Ollpe~? en (2) wil men
halen en dan was de regeering in de min. een be8taande taa~ welke? iruhen een nieuwe
d h ddT W w~lk .. ~rovia~neele taal sou men kunnen kiezen?
er ei met r. E ATJ1!Rbi.} zijne mede- CU'Cul&irea ID Engelacb. Fran8Cb, Dnitacb eo

Afrikaners. Het land zou dan een regee. Rn!ll!l~ zuu verkrugbaar biJ L. Samenbof, op
ring gekregen hebben waarin het meer toezendIDg vaD ld., ongebruikte etamps kunnen

t h ft .1_ • h g~&ODden wordeD, docb berekend tegen drie·
ver rouwen ee .... n III et t.egenwoor· ~Ierdo der waarde. Medewerken bebbeD buuDe
dige ministerie. In plaat;s van een vel"<'eeld· IDSChl'ijVlngeD en bjjdragen te zenden aan den
heid in ODze gelederen te Z3l\ien door de beer. L. Same.bof, Grodno, Rusland, opricbter
Afrika'ler leden te trachten te influencee- der rnterna.t1ooa1e taal.vereenigiDg.

ren de regeering te ondel'steunen, nadat
zij met hunne s·.em verklaard hadden
geen vertrouwen in haal' te hebben, zou
h.ij veel ertoe hebben bijgedragen onze
partij nader aaneen t~ binden en te ver.
sterken. En dat hij. indieu hij van de ge_
legenheid gebruik had gemaakt. een pro-
minente plaats in de volgende regeerrng
gekregen :zon hebben spreekt van zelf.
Maar h ij dacht anders over de zaak én ver.
kO::Jfl in het tegen\Voordige mini.sterie t~
blijven, zijne mede·Afrikanel"l tot ver.
deeldlleid aan te sporen in plaats van hen
tot samen"werking ov te wekken.

Deze Dme ill voor altijd voorbij. Dit
spijt ons. want wij 4_adden dr. TB WATER
andere dingen \Oegewelll!Cht. Wij hebben
het echter noodig geacht onze overtuJging

I·UU1LltHIIJKUit t.e spreken.
In et'I. volgend 'artikel zetten wij 0118

oJerzicht voort.

In Zake
MABELLE MORRIS

RAI'I'URT \A~ UE rARLF;MI;:'(n~I1-I'I'G.-Vol
~eo. MIlkondlging. ontv""gen wu nog iUlICbr-lj-
vUlgeu voor be' boek dat wll Ill+u 't ,iJ.1d der
, ..rlemeptS.<lttlnl tuUen uitKeven, be"attendr
de yolled'ge f'Jpporlen "an al de debat·ten in
belde bu •.en van 't pulement gMurend. deze
SC!I81e,&!amede de inleidiup-artikelen. parle-
menUllre vendasen. CIIZ_. gedurende de l8IIie
venche'LOn. .A.:m " ewd zal een volled.ia hW·
wUiter ... orden gevoegd. Prlia: óf. ; per PO!Ii Ge.
lnachruvlD!!,en te worden gezondeD aan de uit·
rVm! .lW u,., LaNd. .

De- drie~ inleidhl .. rUkelen yan
La1:uJ: W~e kao' ,p,regi8treerd ~orden?

Hoe mólt men geNgistreerd worden
~n Hoe- moet men .'8temmon? met de

circulaire' van den secretaris van llet

Bondseongres, aijn over$edrukt In een
pamJIet en verkrijgbaar aan. 0118 kantool'

tegen kostprijs, d.i. :.:..:.
50 voor b. 6d. met postgeld 2s. 6d
100 voor 3s. met poiItgeld 58.

1000 voor 308. met postgeld MM.
Indien de pamfletfen per trein gezon·

den kunnen worden zijn de vervoer-
kosten veel minder. Men gelieve dus
bij de orden te voegen hoe se verzonden

moeten worden. De verschillende Bonds-

takken behoeren de zaak ter hand te ne-

(O.'IOID RV8UWOKU),

EilcM1'88lfe,

~acbt de ODstOlteO vlieMo, lo,;~ ber
slijm, ea leidt tot ~~*ikkelldc
alaap. OeeD &Qd~r mi4clel is. zoo
heilzaam voer' het ,eatzu vai
Kroep, Kiakboeat, Zeere Keel. ca
alle loacaaadocllia8tD, waaraao
k.iDdetcll &00 oDderbcv~ zija, .Is

Borstmiddel,

VlBSOS

THOMAS MORRIS,
VenlJeerder.

II&&ID en nn weg. h.t 'Yoli: der Zu.id
~&aDMlh. Republiek r.&Il den
Hoofd Baljow, of zijnen Wettigen
ODd-s-chlk1. of PI.. ·s vervanger.

} '" eo ,. u.a V' •• AARD.If,,...,...J'd iH,./I,.. J. '_.A,.,. ~ C.. , lMttIl, Ifa,., U. $. A.

OOUDE MEDAillES w.,.~..::oc;.~OC:~~"se".

TBOMA.ll MÓRRJs, vroeger
wiens Wgenwoordige

aan Eischerease onbekend is.
"ermoede!ijk thana te Kaapstad.
Kolonie ia, hierin Ia.ter te "orden ge·
de Verweerder d.t hij op den 2den

4alr ftD Auguatll8 1897. zijne behoorlijke
,tinehijning ma.k. ter Griffie van het Hoog-
.Gtrechtehof. der Znid·A.fri.i:JI&illIche R-e-
t4l1liek te Pretoria. om dan en aldaar te
~rden M..u Il LL li Mp IIJI 13. geboren
~1.Jon.., van Johannesburg, hierin
1;~:r:te worden genoemd de Eiseheresse in
~ actie voor echtscheiding ...egees
~'Willige verlating.
:1,;Sn de Ei.schenlMe t-en Hove versohij-
~"de door ha.ren Procureur Jobn Hudson
~b Findlay, klugt en zegt :
·S ~. Dat Eiseheresse in of omtrent de maand
.~mber 1892 te Pietermsrissburg in de
~lonie van Natal met den Verweerder
,""wde. en wel in gemeenschap van goede.
~. en dat Eiachc1'et8e a.ldaar met verwe1ll'·air leefde tot de maand Januari 189:>.

'\ n. Oat UJt dit huwelijk een kind geboren
~ en wel met Il&llle EILEEN, welk kind
~erj&rig is.

'lIL Dat in do maand Jannari 1895, de
:1.erweerder zicb met~r",oon te Johannes·
l.m. in deze Republiek vestigde

~lV. Dat in de maand April 1895 Eisebe·
~ sich biJ Verweerder te Johannesburg
!la.etterwoon vestigde, en dat zij aldaar als
~u en v.rouw leefden tot de maand No·
;elllber 1895.
"i'

."~V. Dat verweerder de eischor68l1e in de
~and November, 18%, te Jobannesonrg iu
~en staat moedwillighjk en zonder ge-
~nde redenen verliet, zonde!' baar eeniK
~ddel van beirtaan te laten. en heeft
~rt dif"ll tijd niets h04!gena.&IIld bij~-
.~n tot onderboud vau EIBcher68se, en

~~ gezegde kind.
,~ .i:,~VI.Dat op den 21.teu dag van MeI,
·1B97. Ei.8chere8lle van dIt ed. aclitb. Hof
""lof heeft verkregen Verweeroer biJ
·,tjticte en .. pro deo" te dagvaarden b. IJ'
'''lUI oopie VlUl order hiera.angehecht .
PJDerkt A.

J:Weehalve de Ei8chel'es~Cl eerb.ediglijk
YlIJ'Z04!kt dat bet dit ed. acbtb. 11of more
"hagen een order te verleenen .

(a.) H.t thans best-aande buwelijk tus-
'.! achen Elseherell8e en Verweerder ont·

boDdeD verlUa.rende,

, (b.) Verweerder vervallen te verklaren
van alle vooi-deelen die bern uit de

:.~.";' gemeellllChap van goederen tusseheD
hem en de Eiscbe:rease bestaande toe·tic komen of mochten tQekomen.

i; ,(d,) Verweerder te bevelen een door dit
~' ed. acbtb: Hof te bepalen bedrag
E· maandehJkA lUIn Eillcheresse te beta.-

('\."

~ len voor onderbood van haar en het.
.~ kind,

:, JC") Verweerder til veroon1eelen in de
koeteD dezer proeedure,

, ' 'cJ) Eischeres.e zulk Ilnier of verder
:, relief te verleenen 11.1. d.t ed. achtb.

..:; Hof zal vermeeneD te behooren.

;, Dien op Verweerder eene cople dezer
'<lJg"aardlng, eD rel.a.teer al8dan en aldaar
. ~ hetgeen !riJ hieromtrent bebt verrlcbt.

G~·t:1(;r. r; H Ed. Acbtb. JORS GIUlnT
.::KOTZl, LLB, Hoofd lted.ter, nn bet
J.,lroog Gel-eclr!shof, der ZUId Afnkaan-

f Lit'che Repn bliek, te PretorI;>' dezen 31
': ,teil dag van Met. A.U 1~~7
"
·(-,f.g.) N J. DE W!T,
. Ei.scber6>lses Ad voc.aat

(wg) ~'. L. C. BIl'CARP JCTA,
Astit. G I,.ffier van het

~j Hoog Gerecbtehof.
t~.g)J II L. Fm)LH,
I~~, Eiacberelulell Procu reu r,
~~:"\ Kel-kplein, PretorIa.

AnB'S PILLEN,versuikerd, zacht maar werkzaani.- ..-,..
men.

Wij vertrouwen dat onze mede-werkers

in het belang van 008 land en volk zullen

wrgen, dat elke stemgerechtigde Afrika·
ner door het geheele land in bezit van

een . exemplaar • '!~ dit pamtlet zal
komen.

'Ithljnsch 'Instituut,
HEDEN _schonk de Heer ons een lief STELLENBOSCH.

zoontje.
.J H MO.MBERG.
J. M. MOM:8ERG,

geb. Neethling.

Vla.ggeberg, di st, Stellenbosch.
221oni. 1997. ...

GEBOORTEBERICHT.

Opgericht 1860.
. "

DE Nieuwe Termijn zal een aan-
vang· nemen op 20 Jali. Het

werk in het Departement voor
Huishouding, insluitende :-Kooken
Bakken, Wasschen, Kleermakerij,
Eenvoudig en Gesteld Naaiwerk
ens., zal op denzelfdeu dag beginaen

Voor bijzonderheden doe aanzeek
bij de Principale.

DE BURGER -IN KAFFER~
OORLOGEN.

- DOODBERICHTEN. het .debat in bet hoogerhuis over een
motie van den ed. heer V.AN DBN
HEEVER. 1.1. Donderdag; dat hij de be-
kwaamheid der burgers als wapen voer-
ders wet wilde minachten; maar voegde
erbij-en in dit "'maar" kom~ het ge·
voelen van den waarnemenden premier
veel dnidelijker voor den dag. dan in zijn
zoetklinkende vleitaallomtrent zijn
respekt voor de burge1'8-zij zijn niet
geschikt voor den oorlog in-den Langberg.
Dáár. zoo ging de commissaris van open·
bare werken voort. moest men jferegelde
troepen en vrijwilligers hebben I Ik
vraag jou dlln! Wat ..uilen wij vervolgen!!
moeten hooren? !Jeeft sir JAMBS SlVE-
WRIGHT dan nog nooit de geschiedenis
van Znid-Afrika ~le&en? Verkondigt
elke bladzijde van"die geschiedeni8 niet
juist het tegenovel'~8telde van wat hij
dalr zoo goedsmoeds verkondigde? Her
is waarlijk bijna niet-de moeite waard
dit met voorbeelden.'te bJwijzen.

Het spreekt vaqzelf dat geregelde troe·
pen op gelijken grond meer knnnen doen
dan in de ruwe bergen en steile kran!!en,
waar de burge1'8 manmoedig en dapper
dfon vijand van achter eiken klip en rots
met een doodelijk vunr ~t.oken. Waren
het ruet de burgers die 'de kl'ijgshaftige
Basut08 tot op Thaba 1308igo drever en te

tot de o'l'ergave dwongen, toen de Brit:;chll
regeeri ng werd ingeroepen door de kafft'J"!!'?
Waren bet niet de lJurgel'8 die·herhaalde-
lijk dIJ 0p3tandulingen nit hnnne schuil-
bO<eken in de Transkei dreve;l? Waren
he~ niet de burgers die in de Zoutpans-
belogeR. nog onlangs de Malaboch kaffers
onderdrukten? Waa'l'lijk. deze dingen
..:ijn nog zoo vl'r.!cb in het geheugen. dat
men bijná meer :,dan, verwonderd moet
zijn over de uitlating van .ir JAMES.
Neen, de geschiedenis is vol van voorbeel·
J~r ten bewijze dat bet juist in de ongere·
gelde oorlogen in de bergen. waarde kaffers
zich 8choil honden. WM, dat de moed. het
beleid en de gehardheid der burgers meer
vermocbten dan de geregelde troepen.
Ontberingen van aHeriei aard moesten in
zulk ('en oOI'log worden geleden. en hoe
is het mogelijk dat sir J .~MES. die betuig.
de respekt te hebben VOOI'de vechtkracht
der bnrgers. kon gaan napraten wat de
T AMPLINS en de DALGETTYS ons willen
doen gelooven ? Wij wenschen niet de
bekwaamheid van deze heeren in twijfel
te trekken. Ijzer scherpt ij1,cr-geregelde
troopen tegenover gere~elde troepen. doch
de burger onder ZIjn eigen kommandant.
up zijl1 eigene wijze, VOOI' de kaffl'rr! in de
schuilplaatsen van den Langberg.

Maal' wij schrijven deze dingen met het
bewustzijn dat er wéinig kaus is eeue
verandering in de~en te krijgen. want wij
zien hoegenaamd geen vel'!lChil tnsschen
de houding van sir J AYES en eenig
Brilt'ch officier. die geen nut kan zien in
den bUl'ger die met zijn geweel' en bil·
tong in de hand vecht. Ja. er ij! dit ver·
schil, sir· JAMES heeft geleerd m~i *8
pI-aten naar het hart van den Afrikaner.
maar. en in dit maar zit alles.

Sir H. STOCKENSTROM kwam met een

AAN Familie en V rienden wordt bekend
gemaakt. dat het de wil des Heeren

"as onverwachtlo. no. een smartelijk lijden
van eenige dagen, aan oor-e-en hersen outste-
king, Zondag middag 20 dezer, van ons
weg te nemen onze dierbare dochter Mru.;a,
Helena., ID don onderdom van 17 ja.ren, 6
maanden eeu 28 dagen.

.. Dooh gil, 0 mijne ziel zwijg Gode"
De diep bedroefde ouders,

D G. ROSSOUW DG ZD.

M. H. H. ROSSOUW, Geb Retief

Wellington.
22 JnDi, 1897,

SCHUTBERICHTEN.

IN het Schnt alhier bevindt zich boven
den veroorloofden tijd, 1 bruin witpens

Koe. met groote witte Heaten. wit op kruis
en WItte kwast. korte horeutj... linkeroor
stomp. omtrent 3 jaren oud.-Indien niet
gel08t voor 24 Juli. aanstaande. zal dezelve
op dilln dat.um oit de Schutkraal verkocht
worden.DANKBETUIGING. :MATTHEUS MENTOR.

SchutmeesterHIERMEDEwenschen wij, ondergetee
kenden, ODzen barteliJken dallk toe

te b.-engen Ilall de vele vr.enden en familie
voor hunne h~fde en deelnemiDg ID ons
betoond gednrende de zIekte en dood van
onze dIerbare Corueiia. JohanDa HeDdrina
Wium, geboren Jordaan, meer bIjzonder
danken wij de familIe Smith VBn Droog·
vallei, daal' zij niet allen behnlpzaam voor
het lijdende lichaam waren maar ook
gearbeid badden aan de ziel; ook dankpn
wij de il On! vaD Malmesbury Dr. Loubser
on Dr. RouI. Dr. Breda van de Paarl. Or.
Mills yan DurbaJ.1ville ook De, Malberl:e
die DOg op laalst haar is komen beweken.
Wij zDilen ons troosten met de geddchje
van elkander weeF te ontmoeten.

U lt naam der moeder en kinderen.

Wed. M. C. JORDAAN..:=.. De zllster MARIA JORDAAN,
en echtgenoot D. D. WIUM:.

ElaDdevallei,
20 JUDi, 1897.

Maml'e, dist. Darling.
18Jnni.1897.

AANGEHOUDEN in het Schut te
Raszijnput. over den veroorloofd.n

tijd en te worden verkocbt op 31 Juli,
1897, irdien niet bevorens gelost .-
Een Roode Os, linkeroor slip. rechteroor
balfmaan van achtJr, orutrent 4. jaren oud,
verder ongeteekend .

A, B. VAN NIEKERK,
Schutmee8t.lr.

AI dt~1 ingsraada- Kau toor.
Calvinia.. 21 Juni. 1897.

.t"rO<lUJttenmar ltten.
KAAPSTAD.

lIl.UWS MAaKT
25 Juni 18117.

A .. d.
o I 8
o 5 0
o 6 0
'I 2 4
o 6 0
o J7 0
o 1 S
o 6 4
o Ó 1
o 2 10
o 4 6
1 7 9
o 7 6
0" 2o ij 2
o 0 !

GII&YU ...
ZaurlemooneD
Nanj .
Roenden .
IalkoeDm
11:1-
Boter
Lemoenen
Appelen .
leaden .
Gan.m .
Okkemootcn
lhen
1&rdItppe1ell
Patat ..
Kool

o 0 8
o I 3
o I 7
o I I
o 4 6
o 13 6
o I 3
o 2 10
o I 10
o 2 10
o 4 1
I 6 0
o 7 6
o • 8
o 5 10
o 0 11-

STELLENBOSCH.
PUBLIEKE VERKOOPING
ZONDER RESERVE.

DE ondergeteekende, gelast
door Mejufv. ECKHAllD, die

haar logieshuis in Bird Straat op·
geseven heeft, zal opveilen ten
hUIze vroeger" ijlen door den heer
A. S. Van Coller bewoond

PORT ELIZABETH.
25 JunL-(Per telpgr.af.)-Wcgen8 de vauDtie·

dagen wa. het uIIgestAlde op de wolmarkr ,psteren
.eer ge:nng en de een'ge transactie, Ilie pla.t. ge-
venden heeft .roert de .urtg. week, " ... (en Jll'O(lte
partij .an 1,600 balen medium t?t la!ll(C Karoo
.etwol tegen 41<1. tot 4t.l. Ander. LI'j.en de
pr, jzen on.era nderrl.
Geen .eêren.eihllgcn wcnlen deze .. cek b""

houden,
,. elleD zijn on YCrandcl·d.
Bokwol Op he! eilid der VOrige wcek wenlen

ongeveer (iCO halen 5up"rieur lange eer~te en bokJ"'"
wol "crkocht legen 1•. Id. tot Is 6lli. en h. M.
respekt,ef. Wegens d! •• kantlcdngen I. er niet
veel n.... aag gewceat en prlj.,·n tllJ.en OD.er·
ande,,!.

30Woensdag, Juni,Op
TEN 10 URE V.M.:

I. Voorkamer: Klavier, Groo-
te Spiegel, Sofa, Stoelen, Ronde
en .Kleine Tafels, What.not, Schilde·
rlJen, enz.
II. Eetkamer: Groote Tafel,

12 S~len (Bentwood), Buffet
(ouderwetsch en van groote waarde),
Kostbare Sideboard, Aam;et-1'afels,
Huisklokke., enz.
III. Slaapkamers: Groote,

Kostbare Kleederkast, Dubbele· en
andere Ledikanten, Mattrassen,
Kussens, Waschtafels, Toilet Sets,
Klein Kleederkasten, Spiegels,
Stoelen.
IV. Breekgoed: Potten, Pan·

nen, Messen, ..,orken, enz. Kom-
buistafels, Du;hc.:>vers. en een me-
nigte amiere Goederen.

PAUL D. CLUVER, AFSLAGER.
:3tel1enboMch, 24 JIlni, U107.

KIMBERLEY.

(Van tU heeren Jame. Latore1tCt &: 00.)

25 J nDl. - (P.,. Idegraaf). - PCJj~en van
prodllkten op beden :-

t s. d. £. a. d.
1 13 0 0 0 0
o ts 0 0 0 0
(j 17 0 0 0 0
O!:.!O 0 0 0 0
070 000
o 19 0 0 0 0
o tO 0 0 0 0
o 14 0 0 0 0
o I~ 0 0 0 0
o 14 0 0 0 0
016 000
020 000

Heel ...
rtlleliee
~ieliemeel
!UJferkoorD ...
~melen
Haver
Voer .
Kaf .
Uien .
Aardappelen
Boter per lb.
gieren

ander argument voor den: dag: vroeger
zeide hij. waren de burge1'8 dapper. doch
nu-merkwaardig feit. IFoot~ achteruit.
g'ang-bezitten zij niets meer van bunne
Vl'oegere gehardheid en bekwaamheid!
Maar heeft die goeie sir H. STOCKENSTROM
Jan niet geiezeIl hoe de burgers onder
president BURGERS in den oorlog tegen
SEKUKUNI weinig ~pperheid aan den
dag legden? Waarom.?, Hoor wat zeg.t
dr. TliEAL in zijn IJO~te '(Geschiedenis
van. Zuid·Afrika," een boek dat wij niet
genoeg knnnen aanbevelen: .. Hoe kwam
het dat dezelfde mannen, die in het kom·
mando onder president Bnr ge1'8 geen
gevaar onder de oogen durfden zieu
dezen oorlog voor hun onafhankelijkheid
gevoerd hebben Inet dtl dappel'heid en
toewijding del' onde Spartancn. en toch
later geen aanspraak maakten op roem
voor het.geen zij gedaan hadden? Het
antwoord is kOI·t: de god8dienst Wl\!! de
oorzaak van de verandering. In het ééne
geva.l geloofden zij dát de Almachtige
tegen hen was omdat hun aanvoerder
niet het wal'e geloof ha 1. in het andere
geloofden zij vast dat de Almachtige met
hen was. heIl vo')rlichtende en verster·
kende in den ougebjken r;triid. Dit en
dit alléén was het dat de vluchtelingen
van Stool poort in de manIlen van .Majuba
veranderde."

Dringen de
niet re«1s van
1;ij hunne
bebben.oen nl.et(ID(ler
willen vechten
wij onder de nvPlr"l;ni''''r.·o
heid w~iIJ"8(:hiin.li :i!t
Men kent
A.frika-oW!
leesen daarin
DezelMe fQutell
komst ~maakt
lJle.ten sullen
~ £o"tel1 te reé:~iIU'4iUr.iD

'ii~~,
~O OEO._
.1~lnhet Hoog Gerechtshof
. der Z. A. Republiek.
:foor Z. Ed. Achtb. Rechter E:,olr,R,

A.

VER.1{OOPINGEN
w H r KLEYN, AFSLAGER.

~2 ell Z3 Septernber-Ratelrivier, Bredal!dorp, het
Ilalelr'V1er estate, leyendc ha.e hui.rud, en.,

6 en 7 October-RatcuiV!er, Breda!dorp, seer
~08tbare ... te eo 10_ gooclercn.

A. B. DE VlLLIERS &; Co, Ar'SLAGERS,
2q JunI-Paarl, kostbare erven.
I Jult-KlapmllUt8t~l<e, eerste kla!! Alachta.ell,

knO"en, schOlpenen hekkp.n
1 Juh:-Kls[ lDu!81tatie, eerste klas fl;8' rden (ruina

en merrIes).
H, JONES &: CO., AFSLAGERS.

30 JunI,.....K .... P'ót4d, ~ostbaar .utgoecl
D. VERSFELD, A.F'SLAG J:R.

3 Aug.-Honlng(oDtciD, distrikt RiYeI"lldaI, koat·
haar v... teJb",ndom.

J tRim PENTl k CO., AFSLAGERS.
:19 Juni-Wellington, ~t.e klaa alacbtoaeen.

J. 8. \(ARAIS k Vo. AFSLAGERS.
30 Junl-Purt, kostLoanr hnloraatl, ail.erwaar,

aandeelcn eUA.

J. J. HOFMEYR" ZOON A¥SLAGERS.
29 JIIIIl-\'Z"fl'lant, MIIIIL~ntl, koeien, ya.uum

kar, pan.nle.n, tuigen. '
1 Jull-o;c·hnnOge7.lchl (~.gtal H,II), "aap.tJld,

e.",~ Hl. mclkk()(leD. paardeo. urke"., rrj~li.lren,
ens.

PAUL D, CLUVER. AFSLAGER.
30 Jum-8tetlcnt08C;' lostbarc meubelen, lODder

re terTe.
VAN DER SPUY,IMMELMAN &:Co,AFSJ.AOER8
I Juli-Ualmeobury. eerstJ 11,8 .laclIIOI@eD.
J. W. }IOORREES JR. It Co .• AYSLAOItRS.
8 Juli-Luc '60 .tein, M. m'ribury. kust baar .....t.

iood.

.__
In Camera.I.

J~ RP.

'"MABELLE MORRI~. EERSTE TROEP I
" H·I'~

taoMAS .MORP.H.
Meel',

n'·;!J)(Jllrlenf.
Kog meel' zal komen

\.'
":: Pn,t<>lu delen ~ l~tell dag Villi :}lC1,

A D. It-Vi.
70 Eerste Klas Slachtossen,

ZEKER PRESENT.
II etor .Ie Wet al ... d .. ",aat "oor

iCBn!.e hehoorJ, eo de petltlll 6n andere
gelezen te hebben, Op Donderdag, t Juli, a.s,

Publiek verkocht worden uit de
Vendu.Kraal, Malmesbury, geschikt
voor Slachtel' en Boer.

J. N. BAUERMEESTER.
Yu der SpDY, Immelman ct Co.• Afslagen
Malmesbury, 2.') Juni, 1897.

Tel. adres: U~ITr.

zekere Bevel ."" "l'T'leend door
. Acht. Rechter Worice op den len

\89ï R~"pondent Opl"O(pende om rede.
aan te toonen WQ&.l'Om !\An ApplicBDte
vel·lof ....1 'trorden verleend hern pro
te da1{va.a.rden voor echtIICheidin,..

moedwillige verlatiul( wonle en
bij deze bekrnchtigd, en \"erl~f
Tt'deend bern bIj edi("te te dag.

ei\-:E:~:E».
uIlig bedrag van £1 tot £.5,000 te leen aan

eenige fatsoenliJke personen il €enig
d~1 VIIn ZUld·Afi11t!\ tegen

BILLIJKE RENTE.
TERUGBETALING BIJ PAAIEMENTEN.

.n."n", .... ,~Ilng te won!eD gepl1bhc0el-tl
in de Staa.ts Courant, en ID een

bl:a·J te Kaapstad en tnlC)V'erbaAr t.
dcn 2den dl\g vau Augustus. 181:17.

..,,..... ~.""'...... De Wet, en Pr'OCul"eQl" «"indlay
.iiIl1at>:I,ehi om voor Applicante te 110geeren.

N..uneDt be.t hof.

:(w,g,) F. 1.. C. JaI<;:CARD .JOTA,
: .Lut. GriJier.

Afst.and doet er nitlts too.
Schr\jf (In 't Engelsoh) IDliluitellde franoo

envelop1>C ~a lresseerd a'\n hl ULLIO ~ ..
Jta'lwor nu OM Lu,rr,d,. . •

L. I. DinlldagmOl'len werd de hoekoteen <a
d.1l Idoltti>reCl voor de Doitache leerk 1'1t'<:bw n
Plead door ~. 0: H. Habn, De... klok ~
d!enen alt bennn.Tlng aa.n bllrer majeatel' , JU
bileOal, .. ..".oor over d. £ÓO gecolJc-~eerd
.....rd. E4!D .. einig na \I uur Y, m, vergaderden
sich onge"eer"D 3O-ttl lidmaten en ov er de ',ij
i:ind_. Eer". HallD yerzocbt de aan I>reLlg~n
om G~g 12 te singen, waarDa bU een "0.
~ -bield over Psalm Hl. Toen de M""el'ge-
legd moest worden verzocbt de beer H ahn den
beer Stark, als ~~te lidmaat t...gellwoordtg.
om den steen op ,une pLut. te :tetteo .'i. een
Jebed werd een zakdoek en ..en modal)e ""n
ieder kind uitgedeeld. Dit sloot de plecbl'D.
heid. ..

De regeD ICbiJnt onze vfCulldeplannen ovk le
storen. Het regeot hier een rechte Winter
regel\,

MAGISTRAATSHOF.

(Voor clen hur C. TV. Br oer., Á R JJ )

WOENSDAG. 23 JU:S1.
De volgende waren besehonken 10 de pul.lieke

.traat en Iosgelaten DIet eene vermaning I«&ac
Jacob., Martbinus Minnur en WIlliam Uur.
tin.

Fortuin Petersen bad te' veel gebruik I en kon
dus niet vellig te buis komen. HU werd lJe1'V<l1
met z.. Gd. of 3 dagen.

Henry Hepburn was onbekwaam 10 de j.u
blieke straat. VO!lDl&, l Gs, of Hdagen.

DONDERDAG, 24 JU:SI.
Gobbar Cariem WlUl niet v1ll"llCbenen op e€ne

dagvaardinjf. Losgelaten met e..ne g't'ducht.e
lICbrol>beermg.

VRIJDAG, 25 JUNI.
WilLiam JaD16.D wat dronken IQ de publtcke

ltAat en werd veroordeeld .tot ba. of !) dagen.

Vergaderini in den inteat.to boedel van ... ulen
Helen ~lariaGoosen (geb. GOOIIen).

TegeDwpordig: de heer J. C. van J aan;<eld
IOOn van de overledene. Hij stelde "oor II.I~
executeur utiefde Purlache executeurskamer
beperkt. '

Viering van H.M. JubUe uitge-
steld.

Vrudag. :15 Juni
De viering 1'aDharer majesteIt. jubrlenm. di.

beden (Vrijdag) £ou plaat!! vinden, werd Ultgc·
,teld wegens r6ienacbtig weder. Tot ""g toe
beeft be~ eemité niet be&Joten op eeD a.nderen

~e ganllChe Paarlacbe afdeeting Jubel! 10 der
waarbeid over de milde regenbwen "aantaar
menlCh en ..ee zoo smacbtten-~

Op WoelUdag, den 30steD J~JOi a:uu;L ... 1 d.
vend.uue plaat. .inden in deu boedel mD wHlen
den beer Barend Pieter du Pie 1.&, &r l.l~II'
vem andere kOiltbare artikelen nl eefle groo.e
boeyeelheld aand ... leo in de markt kon,en. el!
eelle lIChooDe gelegenheid doet zicb <nor aan
allen dIe aandeelhouders willen worden In UI r.e
plaatselijke maatschappijen.

VENTERSTAD.

t:1 Jum. 18~7.
•. D~ runderpest-regu.latil!l! tun, ZOOTerbet onl
dIStrikt betreft, herroepeu. W li liJn nu weder
vrij, en aUes gaat weer als vroeger. Wa.gen·
vrachten met ...01 en vellen gaan weer nllll.r
Norvalapon~-.tatie, en die wag"ns komen met
winkelgoederen geladen terug. Deze week
werd de markt redeluk goed ~oonlen van
brandatof. Er is WeeT leven en bewegrng III de
lItraten.

Zondag werd biduur guhouden bil de ("'ere-
formeerde gemeente. Bij afwezigbeid van d•.
Snyman, WIUI ds. Viljoen voorgaDger. Voor .
middag gewone dienst, Illmiddag biduur.
. De A.,R. M. heeft last gekregen vaD bet gou-
vernemnnt om eeD plaata te koopen waar a.
boeno van bet distnkt hunne be68te~ kunnen
la.teu inenten.

Volgeoa program, zulleD de volgende feeate·
lijkbedeD DlOedag hier plaata bebben: Van 8-10
\I, .m. wapeDJCbollwiDf! j .. an IO-12.3() sportl ;
van 3-5 n. m, gezellige biieenkomsL ; van 6-7
vreugdevuur en VlUl 8-10.30 "uurwerk. Er'la
veel meer vraag naar via,ggen dan de IlI'wkela
haddeD.

Geen hotel voor Phila.-
delphia..

HANDEL EN NIJVERHEID.

,tau den Ed.#.mr.
Mijnheer,-Vemomen bebbende dat eeu .eker

per&O?u, woonachtig in de nabijheid v&n Phlla·
delphla, met een -petitie rOlldgut om onder,
teekenl\&l'!l te krijgen ter oprichting van eeD
botel met kIUltlCn te Philadelphia of op eell
P~~ts lO de nabijheid \'an dat dorp, wellliCbell
WIT de IDII'0nera ftn de omliggende 8treken te
-waancbuwen hunne namen tocb nie1 te I!"CreD
De bewonprtl der omliggende p1natsen, die deD
bat euan z~Uen moelen dragen, I!jJnten sterkste
tegen bet uItgeven van een woeiantge licentIe
en daar bet publiek geen bdhoefte lW1 ..uilt'
eeDe inricbting beeft, zal bet publieke helang
daardoor geeD"~1IJ8 worden bevorderd. Wij
vertroowen dllt der.e w&art!chuwing niet fm~p.
gemerkL zal voorbijgaan. ..

De uwe,
EEN V.'N IIEI

GOUDUITVOER.
Gialeren werden met de Bosiin Castle ,0,3.;\)

OD8 ruw good ultaevoerd, ",schat op een waarde
.an Lló8,61&.

RUNDERPEST,SOHBEPV .A.A.RTBERIOHTEN.
KAAPSTAD. [ Reuter -tdegra mm.,. ,
A.AXGSJtOJUlX.

Jllni 22-Oedcrbank. van Middlesbro.
22-Scboener Ella M Wille)', van Nieuw York.
22-1'roelWlJJIchip Jelun{,"a, .an Satal,
U-K.al.lboot Tartar, ... n Southampton.
2t--K lIrdil!t&n, van Nieuw York.

LONDEN.
23 Juni.-{Per telegraaf.)-Oe DmlVeglln C.sII"

ia te Wadeira op M.aandag, 6 aID., aaapmell
De Moor il vandaag OlD il n"lD. 1'&D Uarleim

vertrokken.
25 J uru.-{Per telegraaf.)-Oe Avondale Castle

kwam Woonldag om 8 uur n.m. re lds Palm .... lI3U

Di? Clan R08B vertrok Donderdagmorgeo op de Olt·
!'elS.

INVOER VAN VEE

PI~:TF.IUUI!lTZlllïil., :1.1 .J.
pallr<len, ez.el", mn,len, Olt de
18 belet..

EEX GERn:U

BIlF..\IERSJlOIII'. tI Jexl -Bf>
"angen, meldende dat TUUr!

is omtrent iji) muien li'"
{,"reU6, Het rapport ...
bet gom'erocment h,
genomeu om de
sluiten totda t -'AANDEELENltARKT.

hSOLVl:NTllo:lJ.(IY.-In dt!u boedel vaD Ernlltt
~beodore Winquiát w,erd een lpeciale Yerpd".
rD!i gebouden, waarop '"orderingen ten ~
van £490 ingediend .. erden. In den boedel VJD
Cb&rJ.ea Stc_>rey .. erd op~e tweed .. "erpdering
OM \'vtderwa btWe&eIl "I-'-au .fBI 7•. Y<>orb.1I1lr.

JOHA.>iNESBURG.
26 J lID.!.-{.Per telegraaf.}-De UlIU'kt lo ,ceuj!"'j,l

VerkO('pers:-East Rand 79., Wit o".,ps :H. 9d
Yorb 178. 9d, French RandJ 36. 3<1, WL"lt r
poon Deep 78 6<1, Robinsou Diamonds .,
dclber& lO. :Id, ~ta 108.
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KA PKOLONIE.
SLECH

8HfP80~ EN DA VlES.

, ORCE~rrER.

,

A SB Y.

Het jubileum .. erd bier gevierd
wedr nnen, --_-

IN ATAL.
PIET

Een kandi

(Reuter-ttlegram. len.)

lEK TR M EN POSTV

ZONDAG, UNI, 18S7.

Z.-A. REPUBLIEK. .)

EE. KA_.~DID AT.AAN TELLI G.

• JOUolSS sncno. 2:1 Jl I -( euter )-Kom·
ot T bardt , n M defbnrg, Il! e-

.~Id ..Ill lu Leo kolonel ran e .taat8-artJJ-

a ms g eft In
zIJn

t op te
t.

.n.

'E TMAAL EN CONCERT.

SAlIPSO DA ES. AFFERS.

HOOGGERECHTSHOF.
CIVIELE ROL.

KlWlber y 'III'O~ meer-
menseben op e 0 t in ab 'eke

werden onth'llll~. Zoo ook te Beaco eld.
vel malL!..te men zich op een dane.

VRIJDAG, 2 J NI, I 7.

PI 'K V8. GILl ..

land.

A M.

VRI URG.
H t jubilé-prograrnma 1 hier g van
pel en .. erd deor II t gro bie •• .".1 meRIICh n
~e"ooDd t to Vr!j~urg geZIen. Wantrouwen in sir

Sprig
(1\ I fell ('IJ""/ nulcel )

Op een tal kHODESIA.
UIT HET VREDE.R.IJ

EE~ I~OABA.

Tr pe
In de Transvaal.

bekend [let d
tre klflg als zood

erl en.

nieuws-
t

Franschh k ~1 JUIll, 1~17
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GABlUEt.. _D. l ".C p_ ... 1-M, p .... ""._.
I .K.C _nt L.M. Ld.rbu;il.

(HK KEATINGS LOZENGrs.
UIK KEATINGS LOZENGES.
UIK KEATINGS LOZENGES.
, ....... ~. scdcra Joln<,_ ('_~ I .....
~1I1 ~.,.~ dl '" Ytt.k.oft.p Hl p_.C'f ... .11
--.M_1 "'J _~ c;:na...ud SJ»> •• oe _,. .. hot 'lt: "'
\\ -~ IlONit." A&.Imaa. ~ I!ft;aca c ~k.

'TENDERS- worden geVl'&'-'gd
voor bet bouwen van een

Nieuw "Lock-nip" (nacnt-gevao-
genis) en Vel'blijfplek te DllrbanWeg

Plannen, Specificaties en Voor-
waarden van Kontrakt kunnen
gezien en verdere informatie ver-
kregen worden ten kantore van den
ondergeteekende.

Tenders duidelijk gemerkt" 'I'en-
der voor Lock-up, Durbanwcg,"
sullen door den Controleur e~
Auriiteur·Geueraal ontvangen. wor-
den tot op DlN~D.\G, middag, 29
Juni, 1897.

Tenderaars moeten twee vol-
doende borgen verschaffen voor de
uitvoering van het Kontrakt, en
wodanige Borgen moeten de Ten-
ders onderteekenen.

De laagste of eenige Tender niet
noodwendig te worden aangenomen.

H. S. GREAVES,
pro. Hoofd-Inspekteur.

Departement .. n Publieke Werken,
laledonplein,

Kaapstad, ie J uni, 1 :¥J,

EN AL ONGEEVENAARD
EN AL ONt;EEVENAJ\Rp.
EN AL ONCEt:VENAARD.

Kaap St Blaize Lichthuis.

TEfIDEBS VOOR VERANDERIMGElI.

,
i·

OF HOUT,
.. UI er goed med. Billu.

2I!:ATJ:GE PR:lJZEN.

~IPURGSTRAAT. KAASTAl
~~i, .
.Ir~-" __

ty'.,;
IIHIAlE WEESKAMER EN TRUST

,ti;; MAATSCHAPPIJ.
~~ ,4, KERKPLEIN, KAAPSTAD.
~rI.: POSTBUS 14.2'~+Wes K.a.H1 .4tlre#: .. FlDBLITY. '.
-di'

&.WCHT.31 1tU.A.R'r,l84art:.
~~ .... _
Re:fjrV6 Fonds, ..

TENDERS, duide.l.ijk gemerkt,
.. Kaap St, Blaize Lichtbuis

Veranderingen," zullen door den
Controleur en Auditeur-Gt'nernal,
Kaapstad, ontvangen worden tot op
WOK..~SDAG middae, 14 Juli, 1897,
voor de Oprichti~g van een Tem-
porair Licht en de Afbreking en
Weder-opbouwing van een gedeelte
van deu Toren,

Plannen, Specificaties en Voor-
waarden van Kontrakt, kunnen op
aanvraag gezien worden ten Kantore
van het Departement van Publieke
Werken, Kaapstad, en ten Kantore
van oen Civielen Commissaris,
Mosselbaai, gedurende de gewone
kantoor uren.

Tenderaars moeten den kortsten
tijd bepalen binnen denwelken zij
ondernemen zullen het werk waar-
voor zij tenderen, te voltooien, en
moeten Twee Voldoende Borgen
bezorgen voor de behoorlijke uit-
voering van het Kontrakt, en ~OO-
danige Borgen moeten den inge-
zonden Tender onderteekenen.

De laagste af eenige Tender niet
nood wendig te worden aangenomen.

W. WESTHOFEN,
pro Hoofd Inspekteur P.W.

Departement van Publieke Werken,
Caledonplein, Kaapstad,

24 Juni, 1837,

,<

£25.000
£60,000

fJ·

-r:
..J~ de Admifli~Ml~8 ",0 Boedel. en

~n.men, an Executell1"ll1l.,.Admuu.tra-
teu~· V~ CllrIUOTS, Tl"Il.WteelI "llI1

~ Boedels en onder Hnwelijb-
't'OO1'IH"i&nlen, [ pektors, A$ igtleeB, Agent..
en ~ Ingnetenen en Niet-Iogeutene.d

. Lik~ 'fill) O'l.j~rliBgt'. Maal-
lieha~ij en finna~,
V<tQtde Invordering van Verban-

denf~issels--en andere schulden.
V$1c:}rleening van Geldop Eerste

V.rbi~den van Vas~ .)."dan andereOe.!Mi keurde Secuntalten. het Be-
van Kaoitaal, den Koop en
p van Vastgoed en ander

• om.
I {. ~

Kennisgeving aan Mariniers
Zuid-Oost Kust, Kaap de Goede Hoop

Nieuw Lichthuis te worden
opgericht te Vischpunt tus-
schen Port Alfred en Oost
London.

EERSTE KE'NNISGEVING

HET i het voornemen van de
Regooring van de Kaap de

Goede Hoop om omtrent Maart
1 '9 \'an zonsondergang tot zons-
opkom t, van nit eeD Licbthuis nu
te worden opgericht te Vi.schpont
een 10 secondeD uftaghing " witlit!ht
",an de 6CT3te orde te "ertoonen.
Het Lichthuis zal een achthoekige
tor€'n zijn, :jf) voet hoog van _af de
basis tot aan llt't balkon.

De positie van den toren bij
benaderiug ii :

Bn.>e<l.te :~3° 31' 10· Zuid.
Lengte 27° 6' 34' Oost.

De duurte van de lichtstraleu en
denelver verdwijningen zullen zIJn
ala .olgt:- .

Lichtstraal 1Seconde
Verdwijning gt "

net Licbthuii\ zal geplaatst wor-
den op een rif ongeveer t mijl van
den oeYl-r, en het licht zal .ertoond
worden op een hoogte van 2ï8 n.
boven de gf:\middelde oppervlakt~
der zee, en zal in helder weder op
::!O mijlen afstaD<m zichtbaar zijn.
Xadere kenni gflving zal ~scllle-

den zeod ra het licht vertoond wordt
W. WESTIfOFEN,

jJro Hoofd Inspekteur P.W.
Departement ~3n Publieke \\TeTk~n,

Kaapstad, 19 J nni. 11;:17,

-
DlREKTEURE;S ;

-------

'; I
I':.. •

P;+'PL DE \ïLLn:n.;;, PI"OCUl't'lll'.
'..:, Y',~·u:fT("

L,~Ruu B -1.,<, C T. \' ',frp, H~.nrn. H M,AB:,fIH.
;·'c 11 BU\l':', ~ J L~l:r.
.~~;

;. ~e" d,e il..,. "~'.'~hr. ...." 1;0 ~lleD
It"r. •.", ~ te ""ID ""..,,...., ll~ "De

~ XDh"!~~~ W,_~'I).r c!l Tru,n .u~

L"j'I:l' 'l--:r' I' I'Jl
, J. h. \.\ ; ... \,

I Hook van "c:d ...rLJY e,
Straa~, Kaap~tad.

DIRECTEUREN:
bee'\' J, H, H',rltI:fR, VoontHe.r
. W, HIDllI"CII, .L,L I).

A. H. I 'IITElIS EN. M. D.
W.. hfl3D,

A..HII "U On.

DE NATIONALE
Onderlinge LeJensassnrantie laat·
scbappij tan Anstralazie, Beperkt.

OPGERICHT 1889,

Het Eerste Kantoor indeWereld
om dOl Overg>l&f 'IV aarde in werkiug te
brenll'eu om AcbtcMltallrgu Polis en ,.an
tcrncbt '.~ houden.

1I",:(.l J\an'()()T ,'oor Zuid Afrika:

St. George's-straat, Kaapstad.
Bairn!/; Mn A~surnnti.es van

kmph~ !luat te boven ... £I0.00\(}Xl
lJelegu Fond.; gnat te boven, .. , .. £~,50\I;ll().l
.lurlijk5ch inkomcn over, .......... ,£-l4O,'.:OO

DIREKTEURU IN lUID AfRIKA :
Sit· li,·r.r,Q>I SPR((l(l, K.e.M.G.,

Voorsit~·.
D., HN.rt'n A[,RU~ "A"I nEB BIJL" KnO!1Rlan'

A.. W. 81'IWlAI'~, Koopmun, Kaapstad; ,

JOHN W. RAIL.
Bestuurder VOOl Zuid Afrib.

• Qi

150,000 "VRU.8HTBOOMEft,
Gelaarborgd OnreentQmstig atD Baam .eD YR.J na, Iuet~

PRX"S, 1.I- EN DAARBOVEN.

ORDERS .voor 100 en daarboren kostcloos a4el('Terd aan eenig
S atacn, ,.

Honderdi," ongevraagde Oetuigscbrif~ uit geheel Zuid .Afn'b
met Iaatste • izoen ontvangen. '.

Voor GeiDu. traerdeu Prij -Lijdt en Vruchten-kweekere Gld8, Post
Vrij (Engels~h ui Holland ohs Edities,'.
DOE AA,NZOEk' BIJl

H. E. V. PICKSTONE, Wijnberg, de Kaap
.

. Bovengenoemde Ploeg ilftil Staal gem.,tt ~ ~TO)ge·narfta
lUj Licht en Sterk is. . ;': '. "

Kan verkregen worden met Stalen of Gegoten Scharen.
Ra.nsomes, Howards, Zweedscha 'en ..\merikAansche&lqegen.
Banaomes en Howards Eggen, Dam-Schrapers, Gt~d."'Rollen." &:~C '
De Massey, Harris Cultivator

lie, of zonder Z~r. Deze is de beste Cultivator nog lemub
en geeft alle voldoening.

Nederlandscho Zuid-Afrikaansche
SPOORWEGMAA TSCAHPPIJ:

R. M. ROSS&CO.,
STRA~!DST,{A 'T, KAAPSTAD.

Kortste en Goedkoopste Route voor Reizigers en
Coederen van de Zee· naar Johannesburg; Pretoria
en andere plaatse!" in de Transvaal.

Dagelijksche personendienst van Lourenco
Marques (Délagobaai) in 24 uren naar Johannesburg
en 21 uur naar Pretoria,

ZUID - AFi{fl(A'S SPA.
DE GAVE ALT ~N GA VEN DER NATUUR.

.Tarief looi BtJDgrn llUl ,~oUnDabarg U 1fs....,..;a .a tJl
Pr~toria .£4 fis. 6d.-tD£3 41

De Caledon Natuurlij~. Warme (Yzerhoudend) Minerale
Daden, en

SAN A 'r 0 R I ,U·'M. " " " "Dagelijksepe personendienst van Durban (Natal)
naar -Johannesbura, Pretoria en andere plaatsen in
de ~ran8vratJen Oranje Vrijstaat.

i
HET voornaamste .cn meest kostbare Uestaanddeel dier Wateren il

IJzerachtig Koolzuurec ut, ann Itezig in een boeveelbeid van vier:
maal zooveel als in <'enige andere bekende J'ronnen {eo onder voorwaar-
den waardoor hei JJZ(r zcr-r g, makkc-lijk ~('ru sim!l~rJ wordt), in ver-
eenizing met een tcrriperatur.r van 120':' Fahr, onwederlegbaar hunne
zonderlinge reputatie dacrstelr.

De lm'icbling is biuncn gf'maU( lijken afstand van Kaapeted=-Sir
Lowry's PRS is de tegl'nWf\orJif!c ti I'II)iulIS ~poorwey-Blatie daarheen.

Het klimaat van CaJ,,,,!oT!wordt als eeu tier h( sten in Zuid-Afrika
beschouwd. Het l3alil~t0n.:iu. en ,(!e 1'a !"!1 z'jll hd"1-'('n op een hl-uvel
meer dan lOOOvt. boven Jc 0PI!t'I'vlal,.;e t!cr zee, eu Linnen 7 minuten te
Toet van de Stad; elke 101 g en gdie! .\ï.J!"dC)l vopr kranken en bezoekers
bezorgd. •

Het gebruik dier Wateren (zoO\t·1 foor 't Drinken als het Baden)
wordt vooral voorgeschreven \'OOr L,·n die lijden aan Urine Kwalen,
Zenuwacbt,i~ .Aallt1~'l.ipZ'n, Dysjl!psi:!, Allremi:l, .li,'hr, IUJOum.atiek.
Lumbago, Sc iat:ca, Neuralgia, en verwante ziekten, Het Kolzuur 1D het
water aanwezig heeft I €'D PI i;';!; el IIde uit w,·r-king op IJ t vel. De
Wateren verschaffen een 'JOT!ic Lij h"rstellill~ van soel verloopende
ziektAn en voor zwak beid. waard. (Il' , uk cnt-f aau ; zjj zijn zeer aangenaam
voor den smaak en bieden 'l':.fel \\' at. r rum V:lU de beste kles,

Pam6etten, OntJeJiup', Gen·, t,.·k i:)Il:igf' en al;del'(, r:Jpportcn, Ternum
en alle \"crdere bijzonderhtdeu eu ild.t'Ltil:;; z.jJu le l:x:kOlllt'D op aanzoek
bij

• Het CJareDJ.ontGeD~- u ,
HeeIknD(lige Sanitarinm.

DE e.enigt' inl icbting van d._ aard in ~lrid
'Afrika. la no open voor Z'ieken en voor

heli die MISt en bl'rstelliDg weken.
Ge Icj!'8c op eeue I ()(ogte in de aehoQne

Claremont VaHei, op korten a&t~ ~n het
N ..... lands Station lII'aa.raJfijd bvvr.b.tTen aiaaD.

H e- t Sa.niuu ;u-m il eeue i.nrichting "lIAr el
de Middelen, M.e:tJwden en Benoodig.Jbedmt.
voor de {ffJwndeling der Zieken. ",orden

rbll1jl., J, e ;•. I{,,(;, I;, .. v L:....lkuode erkend ...orden. Het heeft ooi: IIC'OOnImadatie voor
pe,,,,, •.I:II, .jt' 1. eh niet ~i~" Lesehonwen, maar die moe ~jin en MUIt noodig. hebben, "

• AUf ~',;()ELIJKV. SOOll'fa TU BA)p;, !.OOS:!5 Stoombadm, 1'urlf'&du.LfuJm,
Elr~" ..",I,. [,(,.:.t:'II., I:Ad;lrilk'h Fit.1l1raJoull'-Hilk Bad. Di, Had heeft XWb 'hew,un de
""'bL 'j, ...,lll~ rrende ro' Dl ~...n b-handeliog te 'ijn voor RheD.matiek, RI.enlDlitieke jiebt,
l1~hl ill ('n1:. DI! ui/we'rhing is rC(llldcrlijlr. DijmndE'l' ....er.k wordt \'Iltl Jfa&al.l{/e
ftl'ru,.aH un n,ooi GJn,n:t~ium (met O'Jli!elt'ide DiredJ!Il.r:a); Diëet iJtglrieht naar de
bel"*ft,, "upatienlen. Huime T..Jel, Uili;lekenue Rioo!E'eri~. Flillke Kamen VOOI'de
behand ..l',,1!' d.>r Zieken, gf't.l'el vrij vau Besmetting, eD!!" en&.

EI. ,." i .'b lieln ,j,.;.. .. bei gl'bee!e gebou ..., eD l'en "lift" TOOr ce veiligheid eD bet
~mak "lin Z 'kklre r8tiell!"~, .'

De Inn i.tlDJ( n·l.eJ;ljrl: al de gt'm"kkelJ ran eeu '1eTS1e IdJ8 -"<:>1:£'1.en,n1le .tnij-
delrn E'IJde " 'I "',,le Dit \ i..dj"l"'l) voor de l1elial,ddif1! en Gel" ~,1Ig 'an (browliChe
Zi~I.t..II, cl,£' S! ma!e ... ,., i~(>hieu t>n I3eh"nd-:ling no' ,dig beb~fI ,he [lf'''¥C'DJI andna te
hijgt·u zIjn. )':'m v"lIcJi e Sla.{ Opgdelde Verpl"fen l'1l lJeh:l.o.1elaAr:a, en ..
w"Hmf'nde dv h'" I'D rl..mes-d"ktE'r.

.. VOUI n ";""e bijzonJE'l'hedeD eD pl"Ol'pt etnl! .<ireFlIeel'

(T t rt ":~--~l r'> \tF,rs. 1'\1 HUt'IKU~iDrE SA~ITARmlf,· Claremonl......t L ... I V ,_r.~li fin Jll'JJ. 1 I

T.!errammen i-lO nAU.s;" Caledon.
lIfCJ. liALLfl, Eic;enares.

---------------------------------------------- ____

Voorgebruik met Een ot Twee Disselboomen, Inra Sterk VOOl Zuid!trib.
.Bemoedigd door de enorme

verkoopir.tgeD, maken da Fa-
brikanten zich gereed 0';ll ,

H)OIl

WHITE
RYAN

& CO.

,
SIaO,OOOBLIKK ••

TE VERSCHEPEN.
, CATALOGUSSEN.

DOKTER'8 RIJTUIG.
14. 16. 18. BURGSTRAATa KA.APSTAD

VERKRIJGBAAR BU :-
B. O. LElOi'ON en Co.
llEYNES, ~'rHEw en CG.
J.D.O¥~GHT,en co. ,
B. LAWRENCE.en CO,
'STEPHAN J[oPItERSON en 00.>on btj AD.deze Pakb:U1zcll...,.. ......._ ,

Zuid 'Afrlkaanséhe Vertegenwoordiger :-
CHAS. W. HO,LMES,

Timber Str..aat, Pietermaritzburg.

KOLONIALE STEENHOUWERIJ.
De ondel'g8l.ee\rntie:o xii" be
~id mollllm.Cn~ en 8T'JI-
fiteenen m mlU'mer en ~t
te leveren en (JP te rieMen,
gt'a't'en llIehteellcl1 mn:reil o:f
@T&Iliei i.n te all1r~n te Mait. '
land 0.£ op allliere ,kerkhorelI.
in de.K.aLmieof'rn :reDeode
Stat.eIl.~redetiJb priir.eo
en met den m:ee.tmt Ilpood.

US.éren hekwerk tplel-eró
vol~ns alle tee1reni,ngeo, Op-
liCb.rifteD gemaa.k:t op de beN ,
'Tijze,in~,met lood. por.
ooeinen ~nsen t.gen d.
laapte pnJ$eu. .

BESTE TUINGFREEDSCHAP.
ao.rd.e~iJge ..eodacha.P9 Richel-, Goot;en- eD

Dek ..Mat.:irleel, Ver'lllr, OU. en K'IIIl'aaten.
CJlRBOLU"EUM" de f!.-oo~ W'olbe~aa.rd .....

~' TEGD LAQE PRUZER 'BU '

KOCH & DIXIE. XaaDsta1.

WAD~iER & ERIKSENI
~A.APSTAD. P.K.~DUB~1" AKEP..~ Y:LU Kl:rnnE:i W)(l" .raa.l"d~n

lV en alte Wl~~.re aool':f;oo.· '.. • .

Pl&m;ell en prijzen worden
franoo op a&nzoeii:: gew.r.dea.

.,~~fI1'-'D- :'VU, ,,,~Jt-,D11.
·TANDEN!!!

.De Heer WALKER,
DtnRIi T1Wll TAB JU1'

WBDEISCHBTAIDO I1SmlJUT
Ulster Kamers, Gron/ep/ein,

EI.BEFT de eer aan het publiek
. . in de Buitendiainkt.eD te
berichten dat hij een HEEL STEL
TANDEN. in EEN DAG DD
leveren tegen minder dan de
HELFT van den. gewollen prijs.
Een waarborg voor Tijf jaar worcit
met elk stel gegeven. _

•AfI, Coo.ultatie, feltel t;,.ti,

AI SPOLA~nER&CO.,
GEVESTIGD 58 JAREN

CIl!'Illlllll,l8ter -, Horologe- tU·KlObP.abra
Jlutaa.:. G~ ~

Gouden en Zilveren Horologt.'. III
Voorraad crehouden.

THORLErs VOER
VOOR

RUNDVEE,
Purdan, Varkens,'SGkapen

2,!f.Z.

LACTIFER
Voor bet grootmaken ran Kalvrm -

Zonder Kelk
£enlire Ai"enten ,

R. WILSON, ZOON & ,Co.
ST. GEORGESSTRAAT,

ZUID-AFRf KAANSCH E
.KONINKLIJKE IUJLDIENST-oe lf CASTLE MAIl. JJ Maatlcl'lappl,.

OK Stoombooten dezer LijD ~n
van K.a&pst&.J UIIal', Lond.n 0IIl ein

anderelI Woensdag. te , uur D.Jn .. DM!'
Kadeira eD Plymouëh, te Si.t. R.J.na en
Aaoenaion unleggeud.e op de h.pul_ tu-
acb_tijden. ,
Jnni t;-DUNvEOA.N CA.8TL" Kapi..aOálJlllU
.. " tst-ROSLLN CASTLE. Ir .... 1'uftD
Jnli f~RA lVABDEN CÁS'I'LX, Kapi.. iIa.~
" 9l-1'.ANTALLlON CAb"1"LJS,a.-. nu.c..a..

A.ng.!-.NO RUU C.A.S1'~~. l{olUl'. .,11
" J8-0UNOTrAB CA Tw.. Kapt.. Ru

Sept. I-Dm.-V£GA.."i' CAS'I'I&, ~ ~ •

btu BOitoloor _104. lil Lu Pal...
WA.RWICK CASTL1t, Kapt. ---. OIIltreIlt 10

J1lIli. ria HelenA en .t.>mJIsion
AVONDA.LlC CASTLE. Kapt. BIIOWli, omtrelIt lt

Juni.
<L\Jl'TfI CMTLE, K.ap1. W.... »EiII, _tr.,

Juni.
TLXTAGKL CA.LTLE, Kapt. llwDALL, t

Juli.. .
RAOLAN CASTLE, Kllpt. B.Il'Ol, _trea~ li J~

na L Helena en ~
A1WN DilL CA TLE, x..pt, Wnmu, om· .... n

Juli.
Voor Vracht of Pun, ••• fOOlp __

a:ic.b bij pe Agenten nu CL. CA.8TUr
¥A1LBOGT .JlAiTSCBAPPLl. ~
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SIr James SIVeW1'llrbt betoogde daartegenover "UIID Yroeger goede be~echtel"ll der .ka1t~
dat de ,erboudin~ van bil dragen IIAD seholen doch liU beteekendell zli nlOt vllCl. Het."" DO,
'eu 11 ,en<ehilleDd6 IoJJIlIS<l niet onbil1!1k '\I'aa, wnDt billUk om onder dese omstandigbeden de troe-
de uItgaven voor lagere scholen waren sooveel pen ~bt te makIID. De burgers ]flIeD njpt
minder dan die voor hoogere scholen Wat ge- meer wat se vroeger waren. Indien de heer van
dwoogen onderwijs betrof, die •• Ir JJIOCtIt door RhUn met :wo bW'lfel'1l den oorlog kon ten einde
de rell""nng overwogen worden ; maar hU moest brengen, 'II-aarom deed bn Inlkl dan met?
zeggen dar hIJ er uiet erg voor waa, want men De heer' an RhUn rel dat hIJ slechts den bn ef
moest de men~h'>D daartoe opveedeu. bad \ oorgelesen

D. ed heer De Yilliers .,,1 dat alle blanke kill De ed. heer W,elland heschou ...de de motie
deren moes ten opgevoed "orden Vol~en. de onschuldig De relleerutg wilde den oorlog ZDO
m,,,,~I,,ke .. m.t:tnd,gheden des Ianda ging het spoedig moge1uk ten einde brengen, doch W38

t'Cbt,'r IIWl wo gemakkeluk om bet onder" II" l!Jet gelukkIg Geen refl.ektle8 werden gemankt
aan de JO'ur van eder te breogen De gekleurde op de troepen en vrjjwilhgera, docb het was
I"" oIklll' moe •• loeren haar meerderen te re duidelijk dut de burgers met samen konden
"l""tcer<lI en daarom moest men h~t elementair werken mot de wepen Vroeger WIll'en de
, nJ~r" "' aanmoedigen door se III plrits 'an op burgers op hun eIgen en kozen hun eigen
het ~ voor .I. 'kl.el le laten botalen gelegenheId kornmandauten, dill ZIJ vertrouwdeu Nu moesten
te I«"n 1".1t te Letalen voor elk.!. door de re de burgers en de troepen samen werken Do
!i~'rII11( bl)gedf1lgen officieren UJt Fnl(eland waren onbekend met

~II J ~I", .. r ig h: kon .00 n bepaling met aan het land en den vijand en de burgers wilden nret
""m,'" De LW.. , der rCl(ulatle- was In bet undere onder die officieren staan (boor, boor) 011 was
hur- b. ~prok~1l on t. r \\ aM geen k.ans zulk een he Je reden wuarorn de burgers niets meer deden
r dill!.:' il21 Juur deu vorrgen spreker gonoemd er en het oorlogsterrein verheten De burgers
dr, <r<lgell \Is rueu hier op zoo n bepaiing aan w ild cn <poeJlg klaar "UD daar ZI) hun huisgez in
Jrl t..; lt)UJcll J~ rtgulutles 10 t geheel n iet in en plaal:l uc hter l ie te n Dit w l~ u iet zoo met de
!{t \ • I \\ J th.u troe pcn die lang" ilden ultbllt'\ en Ve regee-

l)~ ~dill vr 11t rflldd t h hj geda.t;h [ dat de nog lJIf)e,HT de Dogen openen de hllrger~ alleen
}.~I ~ \~!l, nder w us \0 deze sessie zou voorge Ilt~1I ('II dan zouden ZIJ even dapper ZIJl) als
KI a.I., 1 Il dl ui e n dour besproken lIJn Dat \ roever
,. I'" lt l.t e r !lIC ",tIJ, urd en HU wa~ he t beter de ..... 11 .James wilde niet", te!{on de burgers zeggen

till te nemen rnaar dan moest voo r "Ier vccht kruch t h'J'C ..pe kt hud dOth hl!
),..Ir !~ laak van het onderw.j-, Je \\<1~ vun gl\HlL!I dat men III den Langberg

b M I Ik\\t",t \_ ! IJ II I wue het el met UWd bens gert'~ddc t roe pe n floodl!,! had eli: niet burgers
Il ... le-chte r hehaodelJ werden lh 'L, r~ w I .. zec-r r-uw 1..11 dl! hurgers waren niet

ti lil ill it rt ~ ! I! luder:-. vuu k indaren die op ~L'rooL:ulkt \npr dit soort van werk De regeeruig
Il lt I ...! Ilo! I hadd, Il ) maal 100\ eel had r t.:ed.. I Jl ~ 1 Lianke troepen daar De' rl]

< I il t tldtr\\l)~ HLlIIkeJ'J ruoest eu \\dllgt l'S deden gl)CJ 'Werk en waren zoo gev.dlig
Jl Il lt r schoo! C'aan "ant I u:'! nm t~ ga.LlI als rnog eljjk l~ t Iok waren er Jlk)
I !)I.J.llk \\ us ~t-:n hernel .. br-eed katft'nol ht'( Il gpz.onden eo IIIU geloofde dat

'I II.{ I 1lI( n bil \ erde i u \\ ctgC\ I tl!: lil Zij LIJ de re~('t.·! mg zouden stanu I ndien dl t
<nl,'1l1t[1 I-r ....us voorhvm geeu twufel nog niet gtnocg wus zou de r cg eeriug nog

r-~ ...' I 1 \ In l)otltr'\\l!'" bt:t ItlL k las strengere :-ILappln nemen Hil lie t reurde dn t zoo
Il~ III , ... konu Il litt zou lllt~ g()',hl \epl geld Hlut':oIt "orden I1lru~g('\ell dat \OUI

J Il (" r " 1111! Gegm~cl IL: hfUOt u wunt ! mdere zaken I{ebrulkt kon wurden De reg ee
w a.rr 'Il' II jt"lllilkc g~rtl\p'-lll "ordent, Ilt-, ring wuardeerde de burgers umar mut voor het
Il \ ~ r Lcm die ltlt nl-t'tt'l\'){lr PUd\:lW'II:o!111 ,,"clk d.ltthawol, l5eJaan mot"~t \\uIJen
dr • ~ ,1 t--I nl' I'" ~,mg.t' tI ..",alt Il UUltt Il Ot: ed h~~r ',W dell Ht:c\~r meellJe dR.t JUl"'t
rt! I _ ...tI lt Il li,~ IDu 1 k \\ aaJ ti 111 goed de bllrgt\r~ de be .. te Ulell"io(._hen "artIl 111:1
li d I.JU d!.: llf>gt"'ltJl:S d~ btrgtn ~dj()on ti:' Illtkt.:11 lil hu lLttl!t

Il, ..,' '- rt'!ld~ pre~IJt:"flt h.ul ()ok go Ir! e!le (Lt diL npg nU:i~cllle[l ll~wozell zou Vtl)nlen
1 I j I,_, lt 1.J.J.k \ tl1 hl t 0[ldt.:r,l'q~ del\.: llLtlllg \lialllltt.:r Jl l)urge~ tu<.:l! opger0epell ZOUdlil

I ....' lukt:Il \f 1.-1. 11 I had J~ze re:;ul dle~ mOett Il wordell liet ~a..~ !lIet dat. ue L[]rger:-;
I JU Il !lJt::( J~ thaw~ geldige eli nh)\:~t Zll; !lJ1gclt"(lrz I.tm \\ lnn r!r)(_IJ Jil "ddell ondt.:r

7e II! Jt ndHlJl1(' "'.Hcll lv,-ld ... t!Ift)1 dC11 CJ~tll l)the~r stlafl en i.tln \\,.l.... h zd{t! dit de..
~r \\lhIlt1L '~l!all~d 1lIt:1I kl)1I Z!.: Ju ... oilipg 111111t:11 JI\~ ¥teken znu 'ti!lt.:Ir:deZIJIl

II IS!t)~f! Id ...,t \t.:!l [)t lJllrg"lf'-' ,,,('hten \oor hUil lanJ en :lj .. Ut"
I), j hetl l~t.:ll~lllo:11l I.t~ ~t:t:n ge\ J.U III i.;'t le~et.:llll~ gt~!1 \ul"tlenng lll;'Ulkte fll.'t;' .. t Zil de

d", J ull.ler\\ j... \\Ullt 11.. dl! !lIlt IIlIo.;t:\Pt.!rd Wlgl ~ l>prDt pen Hot 'KaJot tqd \Oo! ..." .J,lll1t~

l"UJlll \tlt.: LJllllktJ killdtr'll ~etn O!l1 zt.:!f.p te ga.in ell(bllZO!lhq~"'rrekt)
\\ ... klll,,:ol \\dt:uu,r\eclk~t"Il~t.'lllJ "llliellgHlIl ""Ir .June'" IIlOt.!st dl.tfl

b. I I \ jj I., relJJ"l tIOl !,t.!tJ !il l~lr dat \\ b Illt.:t:'i ..Ir I'hom,ts l plllgtnll \ Tneg('1 h~Ld gt:
p, I h~lr \ ,UI dLII Ut"'t.:\f r Mill \'_Jt r Je ,LUI zou Je t.lvr!'lg ,.poeJq~· get'IIlJIgJ

... ""It lIHllt'll !Illlr \\ L.,.. tegLfl gt::d\\u'lgen

... lf I lag Iliet dl '\<JLlurH [Jlt::n bc!
Il pilt III dl,.r IHI ILI~ tm ht"'t killJ op te!

I." d~ dtltlf h~ll lAllJuf,l \\crJ. IOU \\t':15
I I hl \\ !IJL de rel£t:t;rWlll \\a,ar

"!! II IJh rt.:thtt.:1l lfl pil! lliCli get!u III

1 ~. I ,.._ III lkt__ il

1)\ ~1 -. dl(I~~ \\cnit;!I d\.lrl p J..1I1genoullll

HJ I I

Wt r I

n!..

pt 1 \\ t.:rJ la.ngenomfll

'\

... \\'Il~ Ht-I ~IS

.....11.) i!lIC"" ...telde 'uor tht het ra.ppolt \an het
~Iall!lde Cllfllitl \\;illr hUI ...t'lqke regeling ,""ordp
u lIJ~t:llpnll'!1

Dl hCI r "dmlit b:1.d [lIet:;, tegen lict rnpport
lljt'(tt'(ldo hge!l et 11aUltllelkln~ 'an t"~n

Ltlll III ht,t andelf:' hUi" ."angaande het
gedaan dovr het hoogerhlll"i en de \\ 111.:e

....a..:lrI1p IIII hlll:-lllJll Wllk dt'ed lIpt hoogerhul,s
b.d "Itl d I"'l ",dere hUlS melre'pekt IJeballdelJ
en \ t I Ju I{tle hellclfdt.: \al1 dat hUI~ lIen rn()e~t
Ilh·t dt'1l pret;ldclll en de bearnht.cn \~Il het bUls

\()()tll\J/.I(ll UI) I,etrl:unle Je aanmerkIngen
Uie III hf't aJldere hUI1!t ~ema.:lkt \laren

Dt' h~('r \ all Rhlln t)IlJersteunde Wilt d. or
den heer ""mot li ol,; gezegd en zer dat lIet
Let ,,,dcre hu .. nIet pa.ste dIt LuLS en Z[JI e Ge
I1lllbten te hele.dlgen

~Ir .J Illlt!~ zei d.lt de unmerku_lgen III Ilct
lagerbul' tn eQn IIchtzl1lntgen toon" erden gc
maakt en dal hll het DIet !1ooc],g achtIe lets er
,lP tt.: zeggen De t ....ee hUI.~en "erkten steeJ8
IQ Hlcndschap met elkaar ell hl) hoop le dat het
zoo zou \oortg""n, HIJ kon \oor het LlgerbuLS
zeggen dat men daar \ ecl r~spekt h .•d \ oor het
hoogtrhul'" en lIlthen eenIge !l.,tnmCrklO£cu ge
maakt '\\:lrCll dali 'f\:;.uen ze lllet ernstig GeJoelJ

De eel heer 'Vdmut J lID laJ In de kraut la.
me!l \\at lllder'\ol.

....lr Jarues \(J-Ortg'l.lIlde zei JaL dlt \\a.1r~lh1J1l
lllk: de 1Lat~tf' ZILtlUg 'an Jeze ""..:~~Ie Z"__'U lIJIl

dlar de gOU\CIIHUr ueslott'11 !tau IH.:t pn.lltll\~nt
mUfI.!('1l ptr proklamatie te prorog-eercn De erf
padJt hlll dil III het andt're hUltoI bcsprokt'n \',~I~l
haJ iSt'en k lll~ Jlt J~Ulr \\ el t~~ \vtlrJen da-<lf t f tt ..
\u.:1 ()i'po:"'lltle tegel! \\as DIt spet:t hem daal
hIJ 1l1t.:t.:'IH_h.' d.lt tle \ er lIlden ng gelll,l.'lkt moc'St
worden!11 b, l bel.mg der boelellbc' oIklng De
rnt.:t~te l{:l(!(Il hadden reEds' oorzlen1l1g gema,tkt
ll[!I le ~t td te \crlaten t:n daarom ..teldt..: hIJ \UOI

.I,ll h( t hu I~ ll)U \ erdagen
lh (.I tit tr R08~ ZI I Jat het hem ~p( et dat

Je erfp I.t:LtJ,dl IIlt~t knil duorgaall t1l.ar IJlt'll
reeds Iallg er op \\lIc._hlte c!llH't laud tik J;J.ar
tt_o\ ndrn mocl'It ZIJlI m(~t eent G~lufte lf Il \ roeg
~Ir JMnc'" of lt.: ft gt.:(" IlilS \ III piall ,,3....~ de Ldl
\ .. J l.lr 'rut.:g ln Jt 8t !'i~ltJ II! tf brenJl'll

It'\ \ \" \ I t K~ ......tl JUllltS aut ....~)or~dt.: beyt~tl1~ellJ
Ilt ui het"r H(I~'-I~tt:l.!e \tlnr t't"n I.lres te 1)l; ed heéT \:lll RhlJll \\IlJe\\t-tenofhtt

WIJdt! lil! kil ~t)I!\erl!tur helU herll h[~nde lIoudlg zou 1.IJn lIlotgtn te 'lrg.1Jett Il 'oor .It.:
Jat t"f t~n \a,kallirt \\U" ont ..lalll Juur dt: Le I'rurobr-atlt'
dal1kUIg' 'all den ed he\:r HIJ[hl ""Ir Jalllc:o! zei net'n dllr e.il· g-l)U\erneur het

De ~I hCt;!r \\ dl1lut datht L felle OllllO(.H"lJge parltrueJlt llIet een IJrtJklulll,tlle ZIJll pr()ro
Ultlla.af nu t:t:n t I.. kue te hel)ls~ Il geercn en al hel \\erk lecJs afgedaan \\::LS dat

Dt:_' ed heer Hus~ Zei dat til! nlt:t~ te tillen had Jlt ]rur kO!1 donrraall
mct eel1 elekt!t~ d"cL ilt't.ht~ h\lldt:IJt: ~tJlbell~ De cll heer \rllmlH \loeg of al Jil ~ej1a.."~eer
de rtcg'f:'It:'Il \ all bet hUI" de bill" In onh waren

rf 1 \'il Jf Rt I RI lt, ~lr James gaf hem die '\""erzekt>nng ze~g~ndt
Ih !.:.I ht't r \ In dt..D Il<=t:\er s.felde \uor d:lt Jc Port r~lt7..ubeth bdl uok veilig- \\ l~

~ J):J.{ 1!l de <'p!llle \un dit hUlS hdl(~ort de \g't'la(h)
Tt ~t t flll~ ~treflge ma Itregel~n te nemen (1nl dt: n De ed heer" eet bllll..l k \\ am weder terug 'lp
0.. r- \0( III Helhuan.dalld re el!Jdqs:en 0111 hel hi:tgeen III het lagerhuIs la.ngaande dit !JUI~
I, \ I der 11iWontr" re l"c\t::lhgl'n en een e\llde "'~ gezegd 1111 bad undt nt llden tl,lt men 111
tt m ....kf-'fl a.Ul de l'lItlJ rne ollkv .. ren lfl 'erbclnJ het lagerhul.s gedurendt:.: dt eerste Z~S \\ ekl Tl
ti l,jrïlltdt' Hl) zei ti lt hiJ ~let:hts Jc handell meb t.J1dcr~ deeJ dan \\oorJcn vcr~pdl, n naar
Jt 1 rt ...l:trtn~ fidflt ~tt"rkt:1l lJe ra..ad \\ew~c.;hte door Iii t 'Iloerk achterulL Wtrd geh(JlHlen en het
t-lt:t.h .. urn den oorlol:{ z ...<) "Ipo~...·dlg tllogel!1k h!)l)gt:rhuI~ alJeM III d.· la.at",t.e p.lar w~ken mOtst
U"'fl lll\dt re laten komen ell da.a.rtoe bt:ohoorde doe!l
m, n IJ; lt e ~t.lpl-'en te nt-m(_ JJ De l,ulger~ In De ed hCf'r \ an c}f'Il HeC'ft:.'f drukte ook ZI ne
Jell 1.1I1!lI-~rg ",iren lfl ~ejnlg !lut zoo!ang ZIJ \, 11)1!lw.L.;l!dl."png Uit ri,lt eene 11ltlluodq{llIg aan
mllt~f""l ...t laf! Clndtr l,e,t.:!ell 'an othclerell die dlt hUl'" ~erd gencht 1.tlJlder dt:::T1 pre~ldelll erin
111.1... \all tit::: katf~[1i. ~Il hUil lIlanlL"f" \l.UI 'echten te keflnt~Il

a 'o\1~[t'n "lt dt rt:'b't.'t.:nll!..."doen lIloc ...t \\3,.... ~Ir H ~tOt._:kElu~trolll \rucg ot Jf" retreerrnrr
IltIl tit: I'\lri{cr.;l, lt fI \ rll~ hllld !e gl \~n lu"n I niet een plan kon maken om ~OIllIllICC lJd!:4 eer~~
flllJf-'r t~qlf'r lan hlITHJe t'lgenl h:ornrn.lIldlllltl! III la:t hoogmhu,s III te lJrt'Tll.{en lDdlt--'n ZP gd1n

t<J hiel \tthttll lil Jll 11 U men \ltd hetl'r u'lg.\af \aO geld nuodlg llI.l~kt('n Jllr menlo
MJ:lC'Cn Jan luans ht.:t lJe-glIl der setilSIC gf"y.oonluk geen "crk

I), t d !It:er \ UI Hh III 'lt I dat dl'" uItg I tt 111 b(J.d
\"'t-'rtlsnd !lit t den I [)""irand III JUl L.llIgberg I """lr .JIlJrlC"'I cl.lcht Jat dit een goede ~llgge .. tle
«"Ilorm \\3110 \Sl t mt:t.'r d!ln nUI.dl~ ~ l~ lt,dtn wa .. ('II foonJe .lan dat zulkH reed~ gedaan "d~

ID~'11'"-lecht~ de hur~t'r ... op 0, ret iJLe manIer b~ld 0 a Jlt Jaar mot de .lrbcllqen bdl Ook kwamen
~d)ru!kl m.Ullu!tIJ W Irtfl n;t.:d~ V{'r:itr~ken en 'eIe prnnte lHll~ eenol.t In het hoo<..1erhul~ ,oor
n!Ji;_{ W I.. t.!r gt:en 11ot.W'll:ol Jat Jc (Jp~t,lllJ ten H 11WLSt Diet waa.rom het uevraagde !liet mePf
t!lndt' /.( II komen 1111 Ll~ l('Il Lnt.'f tilt. (Jl/Jl LtllUl gedAan 'Iloerd Als het ho~gerhulH geen we;k
~lar111 teil d-er buq,(t nt 'an \ rJJburg 'erklll.U.rdc had besprak mer.. under\\erpen \.10 mmder
dIl ;<1 I.urge", ""Jer een bt,kwa.1rll "fflCler belang
rfOetI:>! Llll~ eeTl eindt> aaR 0, geh(~elu 7Atak ge Het rapport wen.l aangenoDlen
mUikt '"'' Itn behl ... " 1111" iS het ,olkomwn eeDS "'If James bracht een l'jst der gepasseerde
Olt. t .1, Il ...~hn \el dl, Ilt I lalld !loOit "<..:hooo ge ~ette..'n ter tJlfpl :lH In getal De gou\erneur
ma Ikt l IJ ....IJrd<::'n Indl(n Lll Jt.:Zl·n gpene veran zelde bn had de Ponooland·bdl gereserveerd
drn!lg" \\, rU !.(cmallkt uil) 'oor de unpeTlt1.Je regeermg' te leggen

I)e 0 I (lééf P II ~ aure \'Tlo"l( of h~t e I lid De preslde"t las eell hood.cb,.p van de"
gt·rt"t.1 \\.&.01 llth uw t buo fd dil r L\lr~~rs tt: ~ouH·rneur Jat hl! morgen het parlement hij
pl.:l.:lbt r proklamatle zou prurogeeren tut 27 Aagustn:ol

{)"l I lr \ Hl H.hUII Illtw(.'orddud:\thll7.ulk~ as
ge~!lh~1 klU dn(:'JJ lilt \\1l.S dnn'{t..'ud nll(.)(1 Ht..'t hUI'" 'eldl1lgrle om ~ ;0
:z. ... kt 1 k tt ne 't'r:lIlJt"! Ing In de YllJl~ \ ln vl'('h
t.eT! tol III ,kt.

i)t r'd heer P I ,lllre lel d lt nlt't~ h~m l{TOO
t ~r!.{t nno ~t n lt JUJ(l~ I I tLut dl tt ()(,r!ug hoe eel"11eI
b'J' lIt: l r ~e. lIHllt.{d te Zlt~n l>~ regeellng- bad
th:lll"l mt t d ... \".....~t('f k!l1'{ dit \ TrJd'lg en '''tau
~ tt' KllrUTHln loudt'1I mn komen ~enoegmaLl
M;ll li pt! III het \\t'rk [to dot.:o \ol~f'Il~ het oor
d\,1 \-lIII.\"cg.leauluflteltt..'fI Uehenlhobl..>er
h li JtH t:1 Ir!lepel! ~t. \ r3:lgJ dit: wer lell \erznf)
dl'fl • I Illl 'trwlchtte m~II '<-lU hem dat hIJ tien
o Jrl ~ "-\It,,,,,lll.! tell t !lldt.: zeu bren~f:n De t"xpe
dlt!T tll.l Iln~, r ge,duurd dan men l'lrwa( lit hld
dOo.. I 11\ nll'L op de plaat:-l l.el\e waren k00
dt'rJ II I .o:'ld,t!tll "tr ,ddemoollqkhedcl1
~1, n I (j den I, 'elhpbl~ r een hehoorllJken tIJd
il' \ lil Jm he-T lN~rk tf' dnen tlOl,.h ln(hen hf) cr
TlI~{ III "1.l.U4'dc]..:.l hll d'tl,r lemlnd and{'N \er
\.l.n~ttl Ollttt._'!1 \\.Inl(n HI1 erkende dat het
-\UI J~I I ~ \\ Il'! t I Tl "{~ r:l~n..{"e macht te he~ ...H ren

)t_ li III t lt"t",.J ht nl ~enot.:'gell dat ue ~l heel
H.hl!1l 1{eIccJ ~~ nu,r Jen LAnglJel'g als
'Id.lIlt t.._ i.;::UUI

n ~tocke(J'tr"m verdedlgdJ de Enl(el
• t,;'''''pen UIl kon nret zeggen dat de Glir

" ~ I werk IUe't konden ,1"",n dO<'h het
"'~1 Itcm, dal 'U dIe daar "arenlllct onder.e'!:~r 1'e konden SI:l.an De' rIJ" Ilh;;eN (In

• . .", troepen dedeu goed" Hk De Gurger;

'\
\
\

, , I

llt! I

" I

".. ~ I \ \ I 'II :"il! Il \! ~ I It I

J ~ _li..., III lt)mlt, Op dit t)llh\t.:rp nit t
t, \ \\ I!nlll( III Jell "'tikl liet Ollt

.lll \\ ~ I II 'I lt r IIllClldt::--uellt ~er:'[II~)rlterJ
lt r 1.... Ula.J.1 L{\ .lien til gtpu.."''''t..crJ

I I ~ll/\l~ I "1'IIltll\lt- tiLl

11 I UI.. !..:IIlg In c'Jrnltt op dJt ont\\cllJ met
Jl lt" j rh't' \eethllrlg lTl den s oeI In eell b,df
u I ... ":Ht.: Il le !. I J artlk~ I.. doorgegaan werd
bd IIIWf'rp ltlllJer amendement gerapportet:rd
'I.' tit tler le Inaal ge,lt:zcn en gf pa.."l.""\t:erI

lil' hIll" \f_~·rda.:lgd.c um 'Ui IIlluuten H~or
lJ-'" Donderdag

If

V, , I

DO"\"DEllD.\G 21 Jl XI.

Tl" o~€~r.nde pre'ldeut nam den ~tocl w om
1 !lI

1 I 1\ 1 I r: TF. , \.... r Jf 1 I"
ne ,I beer '\ eelhllng beptll11de de aand I( ht

"':l! L. t hlllS ij I het..;-een 11\ een aJIJere plaat ...
1{l ~ I t.\ L... dVtJr teIl liJ aangaande het hvoger
LI]!" Dt: ledt'll \ III Jlt hun~ hadJen ht::t all

dtrt il.' \J.lllh: vd:tge'lllg altld met rl"'T~kl
1...·1111 ! Id dl)t:h Je \\. jJnle!1 'lil ltd o.....d(Jt:ldt
lid ~I Uit In bun \ crgaJt:rz.a.;d ""an n lit let...:
dl~tl)ll (11 b I "dde \1 r~11 of I.Llt IJ I gtrbhll!~d
w l .. Itd~e a__;uIIIl~rklll~"'1l It: ruakt'u

Ih f r ....~lJt.![]t ,rt (.g • f hL! u-tdttt.!IJt...: lIJ tUI

liJ, lil lit: t boogt:rhllJ~ " b

Pt. ~d heer \e-<"thllll\;[ lel dat hll teil !id
}lt.:l :J. ...dtft' bUI'" b'VJ'Jcldt!

I)p prellldent lt:! t.b,1 dl! Q,}){'aker had tt r£
Kt'lrl W lt IJl het ~nc..it:fe hUIS \oonlt:! til

st. ht Il t"- Hic te k(JlDW!\ al .. t)! !pa rit..: mt Iltalf, Uit
drukkillg,n "erden ~eb<zl",1 HII geloc>fde dat
dit hl!l'" ~elIl ret.ht Larl. Ziell tl' b.ellll~ltjl\ ml!l
betgtt 11 III het "nrh"re \(\1)1\1 ...1 e\e!l!l!ltI .d~
hcta.lldlreh!.:tn:tJlthl.\lllh nltt dlt hUl" tt...:
}~mtJ~ Iln

WETGEVENDE VERGADERING.

tIet hlllR}tt natte om 2 ullr
I ""i" r :\ JII\. J(,. I ,.I I 'I

Het cnn1ltl voor IIlWendl!!C rf':{ehng 'an het
hur... legde ttll l:lppor1 tArt~dt:ld,lt gelezen "erd.
meldende dolt J~ he,'r H L1ofm."r lall het
kult[,O<Ir \.lll den kololll,dell ~ee r-et.'lns :l..."\nge
!".teld wa ... al~ l~~l<.:tent kier k ,an het blll~

(, ~ I l 1\ " l- 'i;O!,1 III \ (.
~lr J aml'S ~n e~ nght zeI Jat bq \ nor men

o\cn,nng tot het welk een ,11ln~t,l.lLlle pltcbt
moest 'cf\"lIen nameh,k eien <pe.lker "eluk te
wOfl~hon met ZljUt;1'ereenng d(~ r h:lrt' rnuJe~
lelt door bent (JCll 'I",aker) eelle ,erelit"! te
.cbenk£n D'I zOU zeker ,eder hd ",n het huIS
Terbhlden en het geheele huIS wu lOet belli
hopen dat 1I.Ir en l(lJ, .Jura lang mogon le\cl! om
dte 6t;r te genietelI

De beer Men Ifil3U voe~de er nog eeIlP:"p ge
paste wnorden bil den 'peaksr fel" IleNend ... "" t
'qn eerbeWII', 9n !(etulgende vali de a.eltlltlg
door het h." bem (eien .pt.·,lker) toe1:edra;uil
Hq (de "peaker ) b.ld hunlle ,tr\\!l(·bllng teil
,olie be\TP{hgd en beeft zich de a.ehllng 'au
allen verwon-en.

, De IJ+k4U: stond op en zei dit hU Illl! diepen
dAnk ~ bet buis moest toebrengen. DU wa.
vervuld met a.ok jegens hare majesteit voor de
~r, hem oowewll, on bet genot dat bet hem gaf
werd verlloogd door de wIJze ",ilarop de aankon-
djgmg door het buis ontvangen werd Het WII8
hem zeer TerbJlidlind Idat hU In den korten tIJd
dat bU 8(18aker Wll8 het vertrouwen "m bet ge·
lieele hUla gewonnen had, en de eer hem be-
wezen vulde hem met een gevoel van llImgen
dank.

De speaker sprak met aandoening
IIETALIN(, \ A~ I AHI t ln:'I I'SI EPEN

Kolonel Scherrubi ucker stelde voor dat het
huis III comité zal guan op CAD resolutie van den
wetgevenden raad op betalinp van parlements-
leden Spreker zeI dat het werk van het parle-
ment veel beter gedaan zou "orden als leden
een ronde gom betaald werd en de suungeu met
tot !IO dage Il bOI1'I,oId waren

De hoer Il\Uil zon er \'001 stem men
Sif J,UII6' d scht de zaak onnoodig
De heor Sauer dacht het verspilling van tud

en stelde voor \0[<la;1IIg vun het debat
De beer Merrirna» Zlg he' er het \ oorstel ver-

worpen Het hoogerhuis moest het lantste Z[JD
om 0\ el \ erspdilllg" van tlJil te spreken nu de
schandeljjko discussies deze Zlttmg daar pI'I ••tg
gevouden ilII duch t de n t!)d eeh ter gekomen om
Je tijd-boper kill!!, weg te nemen

Op een uanmerking \ nn den heer ){ernlllan
ze: su .Iumes "',,'ewnght dolt het hUI, niet he
den \ erdaagri zou kunnen \I orden daar bet
wak niet kl'U1r \\>1.' \1. h~t werk k laat "US
zou het par lernen t \ rljo1 19 per proclnmat ie ge·
proregeerd wordon

De heer Schreiner \V is ook ...all gevoelen Jat
de ~)n-(bgen beperk ing ver \\ Vderd moest "or
ei, ti HIJ zou dunrom Ite\ er zren dat het debat
uitges told worde \\ ant dour het voorstel te
\ erweJpun zou het schijnen ,dsof men tegen
de gehecle zaak \I as. en te vr "Jen met den be-
st-umdc n toestand vun zuk e II

De heer Beard dacht ri,t 0)1) cl Igen voldoende
soudeu :lIJn uh we tsont we r pe u en rapporten
\<111 doparteruentcu rooru f of vroeg In de zrt-
tlllg geptdJI't:eenl kondl:n \\()rJen, zood lt leden
OIJ dc..: hongte kOllden ZIJII U:-. ZIJ hier l{w.:l.men.

Kolontl ~c.;ht!! muruc.;k~1 rt I/Ill Cp.rdl~
lint \' )urstd \uor 'crJ 19i1ig 'ln het debat

\\ l~lti I lllglllnml 11 tiln hê't d( 1,.1t tot \ olgenden
\rpell"'iJ:1.J \eIJ,l:lJd t\IH1( r \c~1 gcLlch .....

I H~ I \( II I

d~ t,,,. d. leZIng om de bdl
en \cr!lchrlllg vnll crfpatht

Het ol, hat op
op \(>rm'ud~ IlIIg
\Iot:rd htrVl(

Oe hel! "YClfltrlUII dl(_ 1 lTl het "ooru \\ as
tI~tT1 lilt 11 \t Id\<lgdt: hen IttL t.1!l1 tot!sprUl.k ~ll

ltl il I de l)J II 1I111t.\ el ltlillillg lOU gC\ fil laU

dt' b.JI itJI JIt: (--.Ilwlgd!lre!lde t.rfpacht ITIOe!it.t:-'n
betallil I)H ll:ll\\ l~dU!lll,fC lrfpul:ht n IS een
JHt Iii ill \1I1 Il r dell bd! zou mell geen, er-
Itchtuq ~~\ t ,

De !tt ft r,lllflJ \\ Har(Jm lliet ')
U~ h Er \r~1f!IUUl l>wJat <.:r III de hili geen

,oorZlc..:]lII1~ 'ts(ll ,!5ema+-kt \It tltdt Hlt:r helJ!len
"Jl ec!\ lId lt.:r I cge~ Ing die IJlet ecn~ weet
\\ it III dl bIll I~ 1

Pe II' tIJ-- klj!l Ir, ... tIt; '\ et \un P~IJ4

Dl' h,~t.:r ~1trr1l1l1i1l ydig \Unlt un zei dat cr
t:'t:'fI gr' iulilk I ~":Ill"t! 111dt.: )1l!1 \\M~ 1:f'11 mall
}\:1)11 Ct.:Il lJl ut~ k,)()PCfl'; uIlt! III JU l 'en\- IJderen,
en do pla,~t:-; 'L r \\ a 111/,Ozell eli d III r..U1r de re
~et:T!lIg k\11111II ('TI om ~erillilldlring "ragen Er
!lJ I Jt '"-t t:en dcgllitk (:11 ~tleng underzoek ~edaan
~()Idt Il 'vnl nJt.:!I de 1)J1l k)(\ LtnllOmllJ Kroon-
lInt! li ~I ht h.) 1lI0c:-;t llH..:L \ cl kOl IlL worden zon-
del g~d\\oflg(_n UIl:UIJutlC' 1),I~lIJ()Or lOU Je re-
geertllg ''Cl beLol I ng 'an dun 1'Iond IJt vorJeren
eu ~pelulatle ult",lulLCll De bill zou ml~sdllen
a.angenomell voorJcrI) maar hiJ moe ..t het hUlS

VI aarschllwen
De heu oJ !o!oIteno zeI dat hIJ de zakeu

onpartllJlg "d"" \ oorstellcn Dlle Jaren gele·
Jeu \I ,l_ cr reed, een deputatIe vun EllIOt III

K cap,tad en "eli commlS"IC werd aangesteld om
de erfpachten daar te ganll onderzoeken Die
commlOSlC hnd een rappor t Illgebr~cht en d"
1,,11 \"'8 op dIt fnppor1 gegrond In Elliot was
de erfpacht ,,J per morgen te Barkh 008t ld.
ert te \1 od('ar ltd De pillat,ell te UllOt "areu
klt'1I1 \ n lit boelen zvuJen 111l.'t kUllnen \uort-
gaal! llldiell geene' erallder Illg v. tlrt! gema.akt
Uie pe~ollOIl \ ('J \\:l< htt"li cellt' \ eranderlflg eH
zlluJen 1I1ct In }ll.:L Juut kunlltll IdIJH!Il, lOUIen
de hill rllt:t dllol glll~

!le he' r Uougl:L" zeI rill cic bdl Illet allee"
belnkklllg' h,ld op litt rll"'itillt FlIlot ma.ar op
ll11lJl t,ll)lld OIlJt'I dt "cl \rUI !/""d,l gt..:k(J(bt 10
Jue!] g ...lericll \\érd \el!lltlldt.f'l!l6 gt'ge~en til er
\oYldlll beel ,~at :"'ILl ,llIllliell pl.Lal~ ~leneiLhen
krc.gt: II gft>ute \ l r IJII!\Jer Ing eli ~pngell dtlUrn l
de pl~L:lt:"'itn Olel grvOle \\ ln ...t \ er kuopt II 11 IJ
\ rl'e"'iJt:' dat dIt \\ t:'dt.:l zou gel~( uren Het zou
f'en gI~ ut \'t'rllt::s \'lIel! \Otl! de I!i(.;hatkl~t De
\O(lrgt .. telJf \t.llllllltknnge!J 7uudUllIlsuIIlmlge

gev did) Ct'll \ If 1"11tWllII!g"iotC' zq!1 'fall de SOIII

lh ltl' b,lo.al,' H'I 'leid, \C)Or dat de bill hedell
0' ('t f marinJclI z.~tl \\ tlrdl:!l ~t'iLlt:n

De liter \ ln dt'l \\ lit ZI I ti 11 hl! nll..:t er tf>:gt:[)
W L~ de bdl ",lcchb \ 00r I l!Jllt lt.: III lkcll dodi
hJ) ".b tt'gcn eell ,dgl·lllet.:l1t uIII fil ill t hU!1na
la!lu Jlpl ,eie ID ILlltH.~happqcfl dit.: nl het \oon:lepL
vali d, ze Gtil zuillll l,ebl,cll te"; III enkele boe
re rI ~I(I ht~ h('~t) • .r(If:'eld YatJnkll (huol hoor).
HIJ lOll ue ItZ\llg ovtJr zt':-I maaJldell ullder-
~tl !J!I(. n

Ih~ heer :-"'oIl!lelt!Jl rg zei dat de "~cretnfl;;; \3.n
IaIlJIJ.)l!'\ hl t Ia.at~!l J,lal bcl(l()fd IJ Hl om 'cr
OIllltiU IJlg '"l (!rfp.l(,,~ht III Ht:chuallal1nd te
ge' \ 11 ell hJf" IS 'erhl<l" cl" cl" 1,,11 ItlgeJlend
"crd llI,tar kOIl IIJtt mvt h \,lr medega:ln .."-Is
Cl Il mlO grond L;ekt,(!Jt h11'i rn(Jt~t hIJ hetalen.
'hn lII"e....' )"1 dtn kooll!,111!i1 LhJvt.-o Hl) had
GeI.llg I'll maarsch IpPJfetl d" gr\)ncl haddeu maar
zpu <lt rcgt..:t:nng nlt:t om verlllllldcnllg ,rlgen
!11 I IIlil gM "IlItIl ~~n UHIltd 1}I)lrt:JI die hLlIlne
pJ.13tSl:!l te duur gt:kocht b.Ldden en de elfpacht
niet kt)lldLiJ ht.:t.dell Zlllk(_> mliiSI heil ml)tsten

't.:I heb t Illg heIsheIl f'l\ h lJ hoopte lil ZOllrlf'1l 'l r
ltchtlJlg krljgell Al~ de 1111 ~t()!ld kOIl bl) h3.ur
lilt t l)lIdt~te!!llt.:n

!le heel "t breltler meende dot eie hili III de
fl{ ht8 nehling gIng I-lt t !)eglll"iot:J ti lt hl] 'nOl
l'iwntl "a~ da! men 'llt:lt liltJcr \ lil dell bOlr ffit1c:o;t
\rai;e!l din de grolId j,u!lllk .. ophrl('ht 'tfII
'" !lde ht.:\eI Jat zll 111111111pla lL<I..II \ ellJcwlden
en hunJle kllldt.:rell Itt:terl ondt:! \\ IJ/dl B!I mcel1
de ltd de hooge cr.fI'HC'btt.!tl etll It'den \\;]:01. \ lH
dell .J.chterultg-nng dt;r LlallkclI Oe LIllOt zn Ik
\\ 1S tt'J1 hairle enmtlllJloc!)t l.lllutlJlde ..'lIJere
Vl~t..:lt...o~n heiIJen )lul1 kon de landbo\ (II ZOI)

!'\1f1Kt maken aHoIme1l \etko{)~ De \\cL ',lil !)o{>-ij
w.,t hcllchel"lt daal men h, I I,lnrt gle~bts l2
!1Ilalld~n tIJd gaf om cn .111 g" iJl ulk re nl lkcn
J)c za lk stond li lOO lang u\ treil men moext
tua.n" It.:t~ doell Olll elt' hoelen tl! hclpf·n [)eze
heiaslIng """ een la.t ::lp ltul lanu "" li et kie de
voorlHtg,lIIg der bc\olkllig legen De KolotJlp.
\\-alil. fWIl ann llnd e'en tis Terl(lI1d en e\ell.ll~ In

Icrl,wd n",est men hlCr bet ocl(ln.cl \:ln een
bdl"ke erfpacht erkennen H" \VO" \oor de tweede
lewlg om een phutsehJk oudel zoek

Kolollel ~t.:hennlll uckcr zei ILt.t ledeI ltd voor
de 1~Z1llg Qvrl IJ m.lalldcll 1I)()(:: .. t ~telllmen 11.1 de
tnf'''io~nlak \ lil dell htu ~chl tIl (>r De toc!!Ipraak
h Id de Z lIk tot eC'n Le'portel"ke gemol,akt 'ol
getl~ de ,oor!>\tellofl 7.00 de prilS' an een pi Latll
\ i'rlllIlldenl wordell \ an ljOI)I) tol i.on ell alf4
men n\ cr een paar Jaar wedul kn nm lOU de !)om
\'t. der \ ermrnd.erJ wordtJl en zno [Wil totd lt
men naJerhand deu man Z:l.l mOl teIl ht:'t.llen om
op de plants le "onen De grolId "lil d,lland
If)U ti LJl mets ,\ ilard word( Il Zulk eell wet zuU

.Iecbts een land Jouberil wezell cn h" kOIl d,,,,r·
om niet \ oor den maat.ft,;geJ fitemn eli

De beer Weg" Letreu-Je bet dolt de Gdl zoo
OIlgun~tlg onlVrlnglll werd door bet hUlS Men
"rl.k hWI ol<of het dewlfde p"r.on, n "aten cl lo'

la."lbt af"dag kregen lile nu "eder Olll \ el T!lllide
nng vroegen D~ \ el minder wgellllle l.auiJ"e' uIen
wCIJon"areIlge\ dleI!J,)orde lallJho\ell onder
zocht Bil zou V(lor Je t" "ede Icndg gestemd
beblten Ill,UlI de I,dl C:'Ug' nwt ver geuueg d,tar
Zij niet op.lI Jf krounllTlduTIJfli akten 'nn toe
pa.'!~lllg zou ll)n Jil) Zl)U da.arom \oor heden
uver IJ maalH.Jen ~t\ m~l('ll.

De beel A '" ol" Plc.", zeI eiot het ~,Ihol
ge \"':.! I blllrenge\\o n \,a~ on men moest het
atzurHlrren 'a.n d, andt:lt._'lJ 1111 \\,\!OI beke[ld III
.1,1 d .. trtkt en mN IIdBttlt de boerell daar toch
rllet zoo slecht wa"'n ,d. Illen h,.d voorga"teld.
!let Wll" welGekrncl d,t deolwcrell doulr te veel
gaven Toor den otlockenden glOnd Eeue \er·
nllndenng ?;t.Q, reed", ~el)llakt doch eeue \er·
dere wa., uo(xhg HII dacht .tlt lI,e,1III c"mlt~
woest g:mD, en .Iecbb de z.l.k vnn El hot
behandelen, 0111 d,1Il a" JUolt eell .elect cormt;'
":tn te .tellen om eell sc hema ,oor het geheele
1,111.1 \ O,H hel bUI> te Gren.:el1 HII wa. het
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BIJVOEGSEL TOT DE ZUID-AFRIKAAN VERED'IGD MET ONS LAND,
26 rnxr, .1897

EEN INDABA.

te doen bij de koloniale ko~enmiin8ft voor bet
leveren 1':\n koloniale kolen ID plaats van JO per'
cent van E~hcb" kolen,

Sir James zei dat men 24,000 ton ~olen had
~cnomen en dat men 2,500 ton minder kor
nemen, li. 4,500 ton Koloniale. Men had .dit
verdeeld onder de venchillende Koloniale

wei te maken. Bet andere huis WlUl reeds voor
goed 1'erJaagd ell de diSCUS816wns nu vruchteloos.
0. bill 7iOU ".,lgend jaar weder ¥oo'1!'ebracbt
wordrn. Bet speet hem dat zU niet dese sittmg
wet werd.

Bet ,. oorstel dat de voorzitter den stoel zou
verlaten werd aangenomen.

IIET u~nE.
De speaker las een keuDlsgenng van zijlul

excellentie deu gouverneur bet huis prorogee-
rende tot '1.7 Augustns, I tl:Ji.

Het buis ..erdaagde om 4 uur n.rn.

grootendeels eens met den heer Schreiner,
doch men moest zekere beginselen neder leggen
waarnaar al de landhoven moesten handelen.
De beer Sonneoberg bad eeu groot lawaai ge.
maakt en IlU was bij niet meer in het huis, De
boeren moesten geholpen worden waar noodig,
doch de apeculateurs, die niet op den grond
woonden, moeeten niet in de hand gewerkt wor- mijnen.
den. MellJlCben die op den slecbtsten grond
wonen betalen soms het meest, en daarom
moest men later in de geheele ~a.ak gaan. .

De heer P. J. du Toit zou de tweede lezmg
ondersteunen omdat bil vreesde dat men te ver
zou gaan Voor de maatschappijen had hij
geen syrnpathie, maar de zaak <ier arme b?Cren
ging bern ter harte, maar bd zou ook DIet er
voor wezen verdere vermindering te geven nail
degenen die reeds verrm ndering hadden ge-
kregen. Bij zou verbljjd wezen als de wet door
Iling, maar men moest zeer' oorzichtig wezen ID

deze zaak.
De beer Mcrriman was met den heer Schreiner

in gevoel, doch moest zijn verstand ook rand-
plegen. HIJ was "It!!tl "oor Je beginselen door
den heer Schreiner gepredikt, en reeds in 1"7"
Wa.P hij tegen de wet van Solomon. Men
moest niet vergeten dat Z'I elle naar het huis
kwamen den grond op vendu tic hadden gekocbt,
die anderen die den grond wilden oecupeereu.
eruit hielden. Hel noordwesten betaalde bijna
t van een milhoen, hoewel meu de bceren daar
eigeJlluk moest betalen om daar te wonen.
Men moest echter de geheele zaak in aanmerking
nemen en de speoulateurs niet vergeten. D1B
zHn de personen die urn verf ichting vragen en
krIJgen en dun don grou.l verkoopeu l.ege" een
premium. Elliot had een hurd gevul, doch de
regeenng had ben reeds tiJdelijk verlicht mg ge·
geven-nu betaalden ZIJJJleL8. H!J dacht men
moest de zaak een jaar UItstellen.

Dr. Smartt zei dal er veel was 10 de argu-
menten van den heer ~leJriUJan. maar wat was
de toestand "an zaken" De mensehen kochten
don grond te duur en kwamen de regeering
\'fagen om verrnindering In do oostelijke pro·
vmcie waren boeren die :, ell j; percent erfpacht
betaalden en ZIJ occupeerden het land. en boe-
ren naast hen botaalden slechts I percent. Dit
veroorzaakte onaangenaamhoHl. Deze zaak be-
boorde In comité te 6'a.;.\J\ en bU "OU dus \OOf de
tweede lezing stemmen

De beer A. ~. Ic Hu," ZCIhU stond op om te
getUJ~en. De heer :\1en 1l11~1l zei Int de men-
schen dc n gr.)nd met Opell ot'gen gekocht hadden.
Wat was het gCI'al' Ve mensehen hadden op
den grond gewoolld til toen kwamen anderen
tegm1 hen Lieden, d:lol.' .uu inoesten 1.!j zooveel
hotalen De heer MC!1ITn"n had gC'Pgd dat hU
veel sprak ell het huis ophield. liet was de
heer Merr irnnn .Iio b, I uieeste lawaai gehopte,
en die heel deed het om op de banken te komen,
Illaar hll "prak in lwl:>lI, vun het la nd . Hli lOU
de tweede lezmg ondenst"unt 1\

De heer Immclll"'.l1 lCl dal toen h!) ..roeger
hnd r,esproken. hll ,unlal het oog h"d op het
IlOOrd "esten, ell dil! p·'Ir;cJIH.!n die geen verlIch-
t iug kregen onder de \\ t:l '.nl 1x8!'" die slecbts
voor eCll iaar WIlJl IJ, tIalIdhof zou bandeien
als een sele<.:t-cumlt,: elI de LIll zou ZIJD Yoor-
zlChtlg wtrken, d"t Illen nlet he\'J'eesd behoefde
te ZIJn.

De heer vall Z,t! 7.Cldat ?llue kl",afdeéling
ondor deze wet weinig \ erllt'htlDg zou I~ckomen.
Onder de wet van 1x:-i7 kr egcI' allen nlOt ver-
licutlng Hli Jacht lU'.n kon appiJcatles zend on r,"\" I':HSlc \I J:STSI.AA'I-nOUG.
om verhcbtlfll? en 'I,c Jpi'hcaues konden dan De heer J J ne Vllhen; \Tot..<gof de regeenng
door een .elect-colJllt,'· overwogen "orden bet nIet dlenstl~ oord"" lt, met bet oog op de
Onder (lit ontwerp ""e.we h!l dat men te ver talriJke gelegenb, den wfLarop eene eeréboog \\,..-
~OU gaan ill Tembuland. H!J dacht het was el::;cht worot ouder aan de G(1uverncmontslmtn,
"erkeerd van den heer le Itoe" om den heer op dle plek een permancntell gewelfden door-
Mernman te be"chuldlgen van een lawlUll te gung op te ncht'JD In o,-erecll,teIIlJllJOg met het
maken In he\ hUil!. D, heer Merriman was een parlementshuIS en ter herdenking aan harer ma-
zeer nuttig lid en maa.ktt Jllet lawa"u als dp beer Jestelt. Jubileum 'I).n H!97.
le Roex. HU duchl dut meu nu tot stemwlDg Slr James zeI dat sedert lSS!) de som van
moest overgaan. .£650 ultgege.eo werd voor booóen aldaar. Er

De beer P. J. de Wet beschouwde de wet als wru\ geen geld ",or dIt doel gesteld. doch de ge·
een goede, doch wilde bet buis vragen of bet legenheld was e"u goede voor epn stedelmg dIe
wilde dat de kaJl'eI'1! weder in het land moesteu lets wtlde geven HU kon zeggen dat Iemand
trekken: de blanken gIngen weg. H!I had daar reeds wa. voorw.,arts gekomen met een som van
een pl""ts, en de zes jaren dJC h!J daar had ge· I £i,(lIKl Het 1ll0,·st een waardIg monument van
II'oond waren de hardste In z!Jn leven. De grond kolonJ,dell steen wezeu.
was vruchtbaar, doeb ZUlll en slechts dric ma.lU· De heer Men !lnan wns zeer ten gunste "Bn
den lU het jaar brUlkl,aar "oor vee. De grond, het IMe, doch men moest veel aandacht geven
was vruchtbaar voor hout. doch grlUln was nan het plan. !\1'wtr hU wtlde dellandacht bepalen
onderhc"l'( alln !'Oest. Oe hoeren trokk~n el h" de COndllle van de laan. Hij zag met leed·
uit en de nattlrellell trokken cl.lal'ln De hont· wcwn dut de b,)omen veel achteruitglllgen De
bosschen waren ou gesloten en Je boeren konden laan was oen filer wd voor de stad, en men moest
daar UIot lc,'en. 1I1eU\\eJl l'r011(1 aa.nbrengen urn de boornen te

De heer J P dJ! Ple,si" betreurde ent de hcr[Jlcu"e~l
men.,chen "all Elhot te veel f"{)()r hunne phnt- ~lr .Ja.me~ wns het "olkomen eent' met den
sen glngMI "etalen. HIJ had il" een op"etll1l:; beer MerJ'lman. I,II betwnfeldc echter of de grolIj
gezlen hoc men tegel) elkander bood :ovlat uItgeput was l:-I et kwaad WI'" dat de gruls te
een partl] ll1gaf .-\_ ku' h'. dc grond. benIge hard ''''s en de wortelen kregen ge"n lucht. H II
j"ren L,tCI kreeg A "f,lag on verkocht zI]n ZOIl een expel I raadplegen om te doen wat '11
plaats met w",st aan il. In Ellwt wllrcn OIJ- kunnei!.
getwllfelJ harde gov,dlen ell hl! zou 1001' de De heer D. C de "·aal wdde de zaak !lJet lu-
tweede IczJt1g -temmen. ten !lun bet bOichdepartemellt, want nog ou-

Dc beer Faure dacht bet g,,~d d,lt de za"k langs werd "eli oude boom lJl de nabllbcld ,"an
besprohn werJ, hoewel Jfll~.chlell wat te 1,,")(. het gouvcrnerne!ltshulS afgekapt. ?lIen moest de
De blil gJIIg UIl'"chlen nlCL ,er genoeg, doch zaak geven JJl de handen "a11 den su,d.raad De
de regeenng had slecht. hare belofte ultge' oerd tUlllen werden lJeter verzorgd door dien rund
om de petities te latJen oud,'rzoekcn en een bdl dan ,roeger do"r de rugeermg. 111 en moest de
in te hrengen. Het rapport 7.elde dat indien laan 111 dezelfd( handen geven. anders kon men
men ".,n Elliot geelle ,'eriIchtlllg gaf, de blan- goctlen dag zegog'''' aan de laan
ken dat dlstrikt moe.ten verlatell. Oe beer Yro,1 'erded'gde bet afkappen "an

De heer ~>llllcnberg ?ou \'L!Or de tweerle le· Jell ouden hOOIII dle velfot WI1l<. HU wilde d~
zill~! ~telllmen. nadat de regeell!lg hem de \"l'r- za.ak lat.cn III 0\' h~nden vali het boscb-departe-
ztkertng had gegel'en dat B"el-uanalauo nuk Jfl 1Il""t.
aa.nmerl<lJJg zou komen. Dr Smlrtt ",eende dat de groml lusgemaa.kt

De t'A'ecdc le21ng werd aa:1t;CnOmell L'omllt:- moest wurdell lIt: z.wk moest gelaten worden In
geIleraaI morgen. de h;ulden ";ill h Jt departemont.

TOUW8RI JER WATERSCUElIIA.

De heer Hay vroeg of eenige .plaatsen of
waterrecbten onlan!!, gekocht zijn In verband
met het "ouwsnvier waterschema, e.n zoo ]a
tegen welken prU" en \'11U wie,

Sir James Jei dat de vencbeid~ne llaats~,n
g~kochtwerden voor de som van ~IO.:,oo. Lr
was zeer goed water. De plaatsen ZIJn weJer
verhuurd en de r"geering kreeg 4 percent op
het kapitaal.

(R,..t,,··/'/rlJrtltll

Br 1 \W"0, 2~, .1rx: .-(lp de indaba van
gisteren tusschen den heer Rhodes en MaL'-
bele indunas, waren deze laat ..ten tUMCben
lbO tot :!I~), die gezcten wnren op den vloer
van de hofzaal met ~~"mbo en andere voorna-
me opperboofdell 111 he'( midden Toen de
beer Bbcdes en kapitein Lawley blDnenkW'amen,
gaven de l\'latah\:h.~ huru e ~oedkeur1l1g te ken-
nen op hunne ()lgt'l\aardl~f' w nze. Ue waar-
nemende naturclle n ("onlT1l1s.~rtrlS Tbomas ~eer-
de al. tolk K~pllcln Lawley sprnk de indu-
nas t...reedvol'J'lg tut: :t.(>~~ ..-nde ebt ~11 naar RuIB-
wayo gell{)O(hg'd W-H-f'lI l"1 !;plf'genhcl.rl v.an de
GO-ja.ng" regeering van de groote koningin die
de~ troon had bé"'u~,,n )'Iren "oordat Mooeh·
katse het l.md y..l1l'1ollltlllf'ngittrokkcn, en re-
geerde guJuJ't,nJc .!,n IJld toe Il Lobeugula k warn
en nog regeerde

Ter on-zake "an de dr ..()~le en "prinkbanen
was de h u toc luer im; vun t ):lur uut Hl werkIng
gelred en. HIJ "'":11""""\\ dC' hen dat hll se
echter In het \·olj:..I\.'nde jarlf ll:l d~(l uogst 111
werking LrelJ~f'Yl ~()U } Iq zou h.-n niet weer
rnel koren vocrzicu. JI)C}J dl' nnturellen kondee
geld ~tJrdlet.H u ll..IIr tt' V;'-l k...u Dr' rrgoorlng
was Rtcrk Il"'geu ("'rllg' l(.'~~ dal np gPdwongt.·D
arbeid geJU1\t IDc uli.IUrl,Jlel" j\HlfU'j1,tHr18 In

elk distrikt 1.(l~ 1.UeZlI .. 11 ,J.d Z I \,~t.t1l!1g oot-
v uigeu ah~ '!) wer k t cn

Kapl!cll1 La w lt:'\ \ rop~ hun of ..il hot natu-
relkIl gt:hrulk ',til Juhel" ""l'nscl~tL'J1 le be-
bouden MJun ll.f1tW(I(lrdoe l)f'\(':-;t1!lend. De
heer Rhode. ze ide dal bCI ]lJei. goed w.... om
JOlige OIt!!rlt'll mei gt-Wt·!,i \,111 hunne ouders
weg Le nemen, e-n zeide d~t de oude gewoonte
VUil I. lobolo" .gt'l!Jk"taand~' \\ II.... !ht'l eeu huwe-
Illk'g1ft hl! de blonk, n JJI ~ehnlJk AI. de
melden sh-ch l",h.llld,·ld \I, "d"n konden '·11
naar hu nue oudt'r!' t~rtl·.!kt c' "Jl Jh' re~et:nng
zou danr toe \ cr-z.nch t lJt-"t "lnhcl(," ondersteu-
nen. dn t door de '·r.)ql,. kOTlJn<;lJl der blanken
III de K:tUp en ~ .. t.i l w- III ;!twdl!.'kllJ1(i

Dl" ()pperhoofde!l warl'n (~nJ.1IH·m 1[1 hunne
lJe~("errc om de \\ ,"dt~, \I: \ ol'nn~ \ :111 \hé g-e-

W()(dlh' l('~g('lltil ( dl11lJ:1l1u lht 1!1 dll' se-Iert
hun ,t>lk",}.t_·:-.taan t 'ldden ()ok w"ren de
oppe,.1ln0tden UIIanIdIl Jfl hllTl :llltwt.lonl aa,n
den titer Rhodt-."'. ,bl 71; nOPlt tt: (,('fllg-er '-I,d
t(:'(!en bUil \\11 gt.'dwO!l,-!pn ":Ilf'fl tt' v,l·rb;(-n. en
dat h(,t hun ,t1v.(, .. 'f!,(eI31t II wt'rd hlllJ (.'l~ene
ba7.~n Le kJ(.'Zf-'1l Z \\ 1.. 1,'11 d:\t t-t'n AI€'('h~
blanke zou ge~tr ...f1 """Tdell dtJtJrdll;1J geen Ul-
boorllT~!! \'(X.r hf'lII Wt .-b"} 7.nu

KUpltl'lll La\\ 11,\ wlf ht'l, lt' \ cr~taall dat
nat llrl'lItll (lie dt: b.lkL'll'I ',111 ~l.taLkeIl uf
"c'l:uon.;· \'en' :dt r.1(·11. ter ..,t:llL~ .. tl' ?ouden
ge~traft \\Ol"<ll ', ..... ':)l;]!]'-lll IlJdul':L'" dlW)r
hem aange ...lcld kHldt;1l ?_lell 1.1.\aal "t..~u d.
allderen IJwl Dl Zt:: 7I.HJdL·ll ,1f~l~7..'t "(Jr,ién a..ls
bun ne lova.liklt niet Ih:\\{'Zt'll \\orJt

Yen-ch~lJelle indllll~ dit' Lil dt· t..'tn..te ~faLorpO
Indaha tcgenW()OrJ.lg \\art lIell dil' llll f),lIne uoor
den !Jeer Hb()des \\erden Ilwge"'pI<!kcn ~ch(;lJen
zeer a....'1.ngt:tlaa.n te 7.!Jll ~lkGtllLu \\ as te onge-
steld om tegcnwoordlg lf 7.1111 IJe h..er Rhod",
noeg hen of h!J hun J1Jel beluofd had dat al.
zil UIt het g,.nergte k" ameJJ en hunne laude·
rven bearbe,ddell. zti dle""ge"ocliLeJl h,dden Yer·
giffenis wuden 01,[\ 9ngen. en dat ZIJdle mans,
"'rouwen en kinderen In hunn~ wonJIJgen had-
den "ermoord ge'traft zouden worden. eD Jat
de regc~nng wo,'cr mogeluk huo koren zou
verschulft'J1. t'mlllgalu anlwoordde dut d" heer
Rhodes zllne beloften nagekomen was. De
l'c<t der opperhoofd,'n nep IIJl .• Ja "adér'"

De heer l{bodes "",jc' dat 01lZ~ harten jegens
hen wlt "nren. en geloofde ook hetUllfd, ,"an
hen. HIJ ned ben aan hunne J("lge mannen
~ bewegen om .te "erken. wa'lI d.lI hl t '-'etcr
W:1.Q ict~ te doen t.L.!..J ~I k·.!J;':l·hl rond te lootyen
JJjl de kralen, en (!e d()dlll r~ hllnlJ~r buren te
8telell en kwaad t.e ...nh tl(·n. ":.lUoccr hunne
d'ochters gaan om met LdaBke pf K ,laI'~l'hc Jongens
te leven.

t mlllia zeI dat cIc _gT() ")t t· !:!n~,e wt\.s tint I!)

geen .Ia,·en haddcn Oe 'hh,ill. dronilen nlJ ''''ll
op gcll!kstelhng meI .Ic' .\1nLaI,ek, onderwol'
pcn alleen 'Lln .lt' 1,lallkell De heur Rhode"
telde (lat Z:J mocst(_'Tl '('r~taaD dat de hlanken
geen .Ia"ern!l tocheten AI- de :'Ilal",hs met
voor hen wtlden wt!rken d3.tl m,>csten Z!I hlltJJle
wons leeren om te \\ el kl'''. De opperboofden
schellen du niet goefl te 'mden (tut Z!j gT--en
slaven mocbt"n 1L1Id,()udell. doch de hper
Rhod~. zelde. .. gII 'w all(·n m'Jne .Ia,en.
doch als i.k. 11 vraag' oor ml] tê werken, dali
hetaal lk" Ik bpn "., -·",1<:n,en boe kunt gll
,eruarht.en dat de ~\(:dla!l~ \OOr u 7.ullen wer
ken 'J" Dit am\)~ce"(k de lnciullfr.!It zeer. da.ar
zlI '-'emerkten .lal 1 I dit 11lpI konrlen heant
woorden, doch (;aUlbo ,.clde cmdel!l" dllt dil
geen parallel wa.. Hunne .1" en w~rd~n
door b.,n groot gemaakt De heer Rhode,
herhrudde d.t hunnp z·'on8 I'u"r hen konden
werken Natllurl!Jk h"ddcn Zil mncht OY~r
bunne kmderen zooals de 1,J'lllkcn. wa ..rop d,·
llldnna... meer \'oldaan scl",nen [le hL...,rRbode'
beloof,le hun pl"atl<~n I,eh(l()re' de aan de n·
geclJOg om ZIch ald1tHr lll,der t.e f.t'tten. \an wnar
de blanken hen "'el konden nrdr1l,·en. Z1l
W!Bten ret,ds dat hel hnn IOt'I(elaten' werd 1_h h
neder te loet !.en op gOt dt' hror~den dOQr hf'n-
1.eI,cn uitgekoz"n. DJ! werd met hinken, an
goedkeUrIng ontvangen ()"k \\ I.ten '1) dat de
heer Rhode, hell bad t"e;!t·l.,tcJl "ch "I' "pw
plaatsen neder te ,,,tten

I.RA,~S or: oXZE SPOORWF:(;~".

De heer Lawrence vroeg d..n commissaris van
openbare werken of hi] bereid is te .eggen dat
de bestaande sp',orwegprnzen op gra"n met
veranderd zullen worden zonder eerst het parle-
ment te raadpleg~n. .' .

fi,l' James ~ei dat de tegenwoordige prIJs Il!

ingevoerd graaIt Id .. Kolonmal td.. eu na den
nieuwen oogst ZOIlmen lllge.oord gr:u.n weder
verhocgen tot Jfd.--den . vasten prilS per ton
per mul. HJ! zou noegtudlg kennisgeven.

r;f ~t·IIJEDK.t":\'IJI.;.

De heer P. J du Tolt vroeg of de regeering
van plan i, dr. Tb ..sal lJl st.aat te stellen do
arcbieven te Rome te gaan onderzoeken nuar
informatie aangaande de oude gescbl?,lems van
ZUld.Afrika, daar hu sich thaw! III Europa be-
vindt.

tilr James RlvewNghl zei Ja, instruct lCS....uren
reed. gege"eu eo dr. Theal zou de nr~lllcven te
Rome onderzoeken.

is omdat Wil niet JJ'mr InlJllheer
habhen geaan.t .lal h!J ons L'"' 00-

l'()STKA~TOI1R Tt·: "ORT F I.lZ_\HETIl

Dr. Vauea vroeg of. bn het overwegen van
tenders voor het oprichten "un de rueuwe poat-
kan .oor·gebou well te Port ElIzabeth, plaatse-
lijke steen, goed~ckellrd door het departement
van openbare werken. geluk hdoofd, el on' eel
consideratie zal "nho.ngen In mededtnglOg met
Saldnnhaball.l steun.

Sir .Iames Sn e ....rlght antwoorJde bsvest.igend
en zei dat men kolou iuleu s Leen zou gehrUiken
"an Kouga HlI r ei dat de tonder aallgenomen
was "oor .!:Gr.,O())

"II'U!! \I.E TROEf'ES.

De heer YUlI der \\' alt \Toeg namens dell
heel Srn it h h..e vele irnpe r iule truepen "r
in Zuid-Afrika w areu : hoeveel geduronde de
afgeloopen twaalf muande n ZiJll aangekomen en
boeveel nug op wug zun : of el plan Lestaut 0111
deze troepen, en .ndien ZOO, 11ot" eIeu. te Kim-
berley ~11 lIlafek mg te pl •."t'( Il.

Sir James ~IV(~\' r IghL :tel cl lt dC7.e een ,'rang
was dIe de re-get'rIng met b!1 rua.chl"e was toe
ant'lj'i'OOrdell en hIJ bad daarom de lllfurmatJe
,an gcnemal GODdenough ge' ra.agd, dJC ze btW

goedgunstIg. gaf lIet groot to!;'!.a! de: troe-
pen, tban" ln Zillo-Afrika, "as :,b otticleren
en K,1 ~O mfHl8( bappen. eene \ ermeerdenng
sedert laatste JUIlI 'an I[JU t,thcleren en ~.7 4~
manschappen. l:r "alen ge,'ne t.ruep~tJ onder
weg en het w". thans lli-et de InteutIe rueol'
troepen UIt te krqyefL

!'t)' )101._\ \ 11- 1'.11 I.

Killil'stad. :!:! J uni. I R~'7
_I{ol ,/,J~I R~-dIlJ.-f~!I1'.

Mllnheer.- Tocll ric Hula" a~-" spoorweg- "~no
der dlscu'§le ,,',..., lJ""fl d~ ed. heer H ugu Jil
den mad gezegd d-at Ik de ,·erga.denng I,·
"·"ree.ter helegd had Ul Jllll zelf 'erzocbt
had de bIJeenkom.t bil to- 11'011101. illl werd totn
door zIJn partO toegeJulé'lil Jk hel, geze"d
dat bet onwaar was. dnch zlln part!l gdoof(lp
het niel. Ik heb aan """ heer A. H. dn
Toit geschre.ven !Jlil l'olJdllO"ilg te aut"oor-
den of de heer li ugo de \\ ·l.arheld ,"erkondl",1
had of ;niet, en urn van '.!lll antwoord pu]'h~k
gebruik le ma.ken. HlcrneHIl. 18 zijn aliI
woord. Gehe"e bet le T'lJohcGt>r<:n"m Hug') ,
partiJ met de waarhcld t,· ol ertmgeJl. "'"-,,r
door u ten hoogste verphchten ,.al

Ol.' u\\ C,

P il l'A' RH, '.

f:"HA' tiT-HJI L
Het hUI. glJlg ll1 comlté op de bill voor ver·

mJnder1n~ ~:II\ e.-Iwhtulg \'au erfpacht.
De bcer Douglas stelde een amendement op

clau,ule 1 YOUr. de wet alleen op EllIot van toe·
pnsslllg roukend, .

De beer :-'unnenberg zel dat hIJ met met het
amendement kon medegaan als Bechuanaland
Dlet mgew>cgd werd At. bet ergeu, noodlg wa.s
"erhcbung to geven dan w,," het III Becbuaua·
land.

O~ heer P ,r. du Toit wIlde de wet van toe·
p","lng zIen "I' ,le geheele KolOnie. Hil st.eldo
voor Invoeging df'r woorden" en de Kolonte )'.

De heer -'lcl runan ducht dat het algemeen
gel'oelen w,... dal hlen deze zitt.lDi nie~ verder
moe,t gaan met deze zaak. UI) meende dut dit
een hegrop<:n .a.,k was. Men gIn" een gevaurllJk
beglll",,1 aannemen door deze bill te pllJ!8eeren.
Hct wa, ePll omeeh t tegeno,"er de belasungbe·
talen! De uen deed 'I In best om zijn plaalJi te ver·
beteren ell [11" erfpach~ te betalen le""ul de
o,ndcrc > lJ il pla" tslverwaarloowe en dan naar de
regeenng kwam OUI ,erhchtmg. Dez" was een
mak dw .tromg moest oud~rzocht worden als het
ondernomcn JII'_>cstworden Meer kwaad dan
goed zou do"l' d. bIll gedaan worden. HIJ moest
de l'egeenng ('rustig vragen de bill terug te
trekken.

[)e he"r Faure zei dut bet moeIlijk was met
kroonhmderucn !.C handelen omda t er zoo vele

rap- wetten over de L.'!.akwaren. HIJ bad de bIl! Inge·
dl€lld op ,uUl(lmng van verscbillende kanten.
De !teer Mernmun was inconsequent. BU wilde
oeCupRtlc van het land. De erfpacbt was te hoog.

De heer Frost Hoeg "at men met de nagen De nwn.cbe'l gingen bankroet. en kon.
ging doen. den den grond niet oecupeeun, en nu wilde de

Sir James S"'ewnght ,el dat nl. het !JUl.'! cr regeenng hUil verhchting geven en daar "as de
"erlnf t.oe gaf r:ou hU bereid ~l.tln te antwoor- heul' ~IClTImall ook tegen_
den. De heer Van WUk was tegen de bill en stelde

De speaker zel dnt het hu," moest loesluiten vo.. r dat de "oanltter den stoel zal verlaten.
of men de vragen eerst zou nemen Jaar het ee. I..)~ heer Schreiller sprak er tegen. en hoopt.e
orde·dag was het zou met ..1.1genomen worQen

I<ELMTIV "I" I n.~( Jl. ]le beer P J. du TOlt was voor alg~meene
De heer Brown noeg lIlet "crlul \ an bet !JU1S toepassing ".n le wet

of de regeenng met den Vr!l"taal zou mad· !le hber 'Vege dacht het !Jest de wet te laten
plegen aang.ande het "fnemeu "an de bel".t IIIg over.~aan tot volgend Jaar om een algelIJcone
op vlee~ch als dat lloodi" word I wegells dc '·er· wet lil to d1Ollell.
spreidlllg 'an rund.,rpeRl. Dr ~murt .p' ak voor de bIll. AI. Z!Iniet goed

SIr James Sive ...nght zel dut de "mag te ,,!lJ! kon men haar bet volgende Jaar weder wl-
IlChlel!lk op helll gesprongen was. H 11 wu Zlgen.
echter I",reld ,un. indlen noo<hg, Jen V I lJstaat Kolonel ~cll"rmbrucker wns sterk tegen de
te raadplegen. bill eil zou baal met alle macbt tegenwerken.

Besloten werd de vragen eenll te hehandelen. Oe heer ~aller zei dat al. meu vermmdering
LV1"''' lE tl'" !tAAL. wilde gC\( [J llJO"st men eeu algemeene wet heb-

ben en ll1et sieebts lIJet een deel van het land
De hE'er Frost HOOg den .ecretans voor land· handel~n Het was te laat ID de zittll1g om deze

bouw of hV weet tlat twee stnkken grond ll1 de gowlCbnge 1.:tuk bevredigend te bebandelen en
loka!le Oskraa!. gerese ... cerd voor ...oud·doel· hiJ wu daarom verbliJd wezen als de lall Qltge-
einden. verhuurd zUn al. welde, eli zoo j ...op worpen were. Hu duchl de bIll een onrechtva.ar-
,. lens "ezag werden ZIJvehunrd on aan wIe. dlge tegeno""" het land.

De heer Faure a.ntwoordde d"t \lllderzoek De beer VaR der V!Jver zeI dat het de laatste
gcd.au werd en men .ou erop handelen. dag der r.lttll1!{ was .en men kon "ulk oen ge-

KOJ.O\I.'U: ""LF::-i. wlChhge za.ak Dlet ID hlUlSt bealillsen, daarom
De heer A. S. du Ples.l~ rroeg welke stapT>en hoopte h!J dat de bill teruggetrokken zon

de regcenng ~enomen heef~ om de belofte UIt worden.
te voeren, gegeven door den commÏSs:Lns vnn l Slr James Sivewrigbt ,~dat deze bill noodig
openb:U'e werken, om e-ene grootere bestelling ww! maar er was geen kans b&:Ir deze zitting tot

Deze bIll kwam terug van het boogerhu"
met ern amendement, cl.lt met \ erlof van het
hu," dudelvk 111 overWet;llll( (::enomen wcr.J

Na toelIchtIllg door slr.l :lJlle!-' ~I \ ewnght en \Lit

kletsen door den heel HilI wcrd t amenJellJent
goedgekeurd. .

l'E rI rl C:o\.

Met verlof \'an het hUI" ,lJOnde de heer
&hrelIler twe\.' r>etltlc8 ln, b~lden Uit Ha), een
om \ erminuerlllg nln e.rfpacht en een om toe-
puSlng ""I Jc eien G rey·wet.

IJ I " ~ I JI";'I- \\ I- 1 .

De heer Selll elner ,teldc voor de tweede
lezlng "an deze 1,,11Uit liet hoogerhUIs.

[)e heeren J (' o]llolteno en Hay zagcli een
bez\\;;.ar JU de bil!. De noodzukeltJkhmd werd
[log IIOOlt geweld. Do hdl had slecht. be-
trokkJl1g np l"eJlkanten eu nIet op de 'magl~-
tmtell.

De tweed e lezlllg werd aangenomen. en het
hui, gIng dadeliJk III eOJllit,~. Een dlscu •• le
vond pilla ts doch geene alll~lldcmen ten "ertie li

gemaakt.
De derdo leZing werd .augenomen.
Het hUlS 'erd;u'gcle om ~.:3:J.

De Worcester vergadering.

DO:'<JDERDA<1. 24 JL·xI.

Het hUlS hervatte om :! nul'.
Er warer. geen petities} kenlJl~ge\'lnge[J,

porten of p 'l"eren.
I)f: \ Il \1 .1: \.

(A'TW'HJIW).
O~er HeHJ1I~r. 1><JUlil 1~07

Den heer P. B. vrm Rh!Jn.
Het sPlit m!1 rlnt m!lnh~er H ugo zoo let. h.,d

kunnen beweren, da.."\r UIl z){-h hewu!'t wa'" \ .11

het l>cleggon der '·ergadennl/. niel dat hIJ lel. , '
mede te doen bad. maar d;".t de httPr Both.1 t"
ik van plan waren luIk een I'crgadt>rlug tc l,eI'''
len, hetgeen hiJ !{oed1{tkeurd bad. acht da~ell
voor de ad ..ertentle ven;cb"neu W:\S ell lk u
ultgenoodigd had.

Het IS door toodoen "!lJl d~n beer Bot ha en
m!J~..,lven dat de ,eq;adenng b"lel1d "'erd. Ih",
heer Lochner heb ik er O'er lI:e""brevlJn of h!1
zoude Ultkomen om de "ergaderlug hIJ l.e ,,·onen.
waarop bU op muue UllnO()<hgll~ nagekomen '"

Ik ben recht verwonderd omlrl'nt de U1tlallnl(
VaD <len heer Hugo, d., WIJ .'. hhnden on- hel,
beB la;ten leldeu! alsof wODiet l.elf oordeeien Bn
onze eIgene oplDle vormen kunnen.

Bet zou ongelukkIg z!Jn IDdlen wu on~e
:lpIDIC altoos van boogere auturlt.clteu l!.rJlgen
moesten. .

Maar bet
zijne piJpen
leedigde.
. nr ontken het t..,u .telkst~ dat gil III bet llllflRt
~ta te doe~ badt met het beleggen der .erg-.de.
l ng doch ik he~ u pnvaat ultgenoodigd.

l !!'.ed. dw. 'TIend
A H. DI: TOlT Jil.
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