
,r

• dat ....O A. bIIr_-a......::.'
ollder.teu_~
trop OIQ hUIl...... Dell:
....ordeo ge... Ea

~''''O ..er OlD 100 '....
.n. De liefde "'ow -.
",laten dat WD· au.
r dat wii .. Il ........
,tbood_ ' .
ldgeoOQtea I_~ __
Illge _en. . _
l' '!,·.m At.gen.G .
. J~ ..ol~ ..od. effttie
"rucbtll!o bter .1I11eG
vast ,,"luo, uti "oa.

,;keo ba;r "oor ~ iD
,'~~IlwOQrdigde pdaan ?
.,,·i1iilrbrdea --r"1IIoIde
'iJ" dO<lrhemOD~
.a.* verstaadia"l1 DO&.II6ó
"">ode d"dea gep)"
lief hebt, ate.t .,_
uan ..ea die de weJYUrt .
r~ drageo eo !lie 1Det
k "'aland W.. t belmad

we.
J'u VOIISTIII

7 ~I~ï 1898. .

.erd eene .,erP<teriog
",oJ. te VaJechpan.,.
;.,luhe geJ__ rd ..erd
'1 p".lmuborg Vemor-

Je kandidaten wardea
er. ran de benoemiag
-t disrrilrt&bestoor .,u
Is van nf, behalve dat
.. door de talrkeu eu

ID bineerde verpderlng
'il tak en deo Paarde-
'I ri Irt.bestuor, De talr-
.nligd op bet distrikt&-
-lal( g~veo dat ailea
j 1.< trikt.sb .. toors-verga .
• Iontein, ,,0 daar heb-
kandidaten inl<eleverd.
7 sternmen de beer
-r-r J .• \ncaml'. met 1

I \""erteg't"fl .oordigen 64
k en.
",dl' tot inlicbting zal
It den we~ te ruimen,
t t,.lrtkt.oo"tuur 00-

J .cx '·qp,_'HER.
.., ,hslnktsbeetuur,

P oetwaaborg.

I "I; TE RIEBEf:K
,I'

4 J uni 18:j·~.
• 1 qng van nieuwe leden
ol i Jadeltik io bebande-

JO w, rden afgesloken-
:,-1' .\ Grobbelaa: ~r.
1.:''' .lutie in. welke aigu.

-" Deze vergadering,
-vaa r der redisrribune-
1""lkc bevolking in den
,.. r'l. acht tlo" ~ild van
I, .~ "C:lOl\en ..,... ooge-
irdJ. ~trt!"kende om bei
.j"':' in de bestaande
· -. ~,urt de bill ten
I.· 1..,),·" "an beide hui-
: l u:' .:..:ell te stemmen."
·,I led!!k afghaald om

'l":lll!.:: valt het Afri.·
".,r l'~l het zwaard. DU

:Jl.-t behulp van een
I.,!, nd Afrikaander
" ,,'r:lre!.:en, en 1"01·
":) .'t:nlio[e jaren ge~

'. ,.' ,'I) le hebben.
":, ,I, Il. Lat"gan stel-
, '.'''' Hn:tti~e vertegen-
T!t ;,[ dl' heeren: W, P.

I •. ~'[j ,1. .\. ~mutMt van
,·1,1._'

rt k ..~..,;t Jeti voor deze

,\ l:d·· mt' ni,·t.'4 hooren.
~1I!,ljl' z..:d l~Jf'h .noeten
1 er ~"'':J:' m~(tie!in voor

wcr I ~t'\"Jerd over het
v. I,·r d~"'~'-'n ardeelings-
lj .:•.·thllo noor a.o{t'nten
;.;, ,.. 1":1, krwql (le veld-
' .....' k unr.e n doen met

'I hut··l:k w.ror d. ver-
t • II :()t ~~·irnl.~·ht-id en
r . ~,~ II ",':-' !Pl·r hscbe-
: <1.l'Il"~ met een leer

Jer schapen.

_ I, t' v ,111 dezen morgen
· /:"':.;:. .la t t"en vreemde
.i.uPI-,:, ~ 1T1:dt'j,o". uirge-
,j."r ,It: ""haptrJ,
'..... bt·t ..;et:u un bekende
I~ h. .c r ~ali ze \VeJ drie-
'l III!~obroken. Ik beb
v e r lor en. Ik gebruilrt e
.".1 I~e middel als volgt:
111:dé) met vnurascb in
rId de1o(eljjk fijn. neemt
r.-r je. doet het tilenvel
n de ..-ozen der scbapen,
lier haalt bet. indien de

-ude ". :! dagen daarna.
h·' [ Il lt: t meer dan drie-
,,,u de blindbeid geheel
"eo. Ik heb bet altooe
,!<z ~a i. de v~to
'be kennis beeft er van.
, !log nooit 10 'Un laven

_heel de awe,
P. B. VAS RHnt.

~NMARKT.

f:';Hl'Ra,
)-}I ..rkt beter. Verk",,"
.han ea....768, Driekopje! 28
-nc h Rand" 2Sa_ ëd, Glen
<.1. K "'Kht Deeps 38s 6d ..
~.!'"t{,\Dteins 338 6d, Vogel

ijdschriften.
,--

[oo r C. P. Bl'1UIdtvan
'-crkrilgboaar ,bij J. C.
0 .. Kaapstlld, Prijs 90.
ee Jeelen.
,,,O:I!,, i. in Holland niet
<chr'lver van "Ht,liseliji:
t lt tl.fc st-elt voor de e eel
Il "oiH~we Vlor]";,," der
',H brak 'er wordt op
d"llde wiJz;~ bescbret'en.
»<mc kennis te bebben
van ~(_'hr!iv{,n i.! boeiend

liet book i. groot en

seph Nolan,
.-\HT:-\.

(a:HOGWE~.
.1{L~:Y ";TIi.-\.-\T.

KAAPSTAD

v vx TA:\IJt:!"

R PIJN

1nl.

~ (lAS.

;';E BEDWELHTh

,k t eene .pecialitei*
akt en opde D.~.aurlijke,.1 lJ)orliji:e prIlMO.
-;I\U \'1lIJ [AD".l

Parijt', O.V.B.,
7 Juni 1898 •

PARLEMENfT: -

nomen.
Tenders moeten ingezonden zijD

bij den Secretaris op den 21sten
Juni a.s,

Op last van den Raad,
PAUL D. CLUVER,

Secretaris.

~\ .

Heerea Paclements-leden worden
beleefd nitgenoodigd tot e~ bezoek
aande

HoUandsche Boekh~ndel

Een prachtige
crusta, en atle andere lInII,rt.l!ft.

Vcr~ieraeleD:
VAN

BENOODIGD~
Eerste .Assistent voor de.

Dorpsschool te Am~
foon, Z.AB. n......"" en Goedkoopste ~oute voor

an de Zee naar Johannesburg,.
.plaatse" ln de Transvaal •.

-s'''''..... sche personendIenst, .van
(Delagobaai) In 24 uren naar olQjR.. ~n"8t1lur-jll:

naar Pretoria.

Ermelo Executeurskamer en
Yoog',lij Maatschappij, :sepel'kt. SALARIS ii'5Q;et vooruitzicht

op spoedige verhooging tot

UIT OE HAND TE KOOP. £11~;~=·met ~~katAm van
_ . Bde . klasse Ondenn)zers examen.

O~GEVEER 20,000 JlO~· lidmaatscha:() eener ProteBtantsehe
. ~EN van de beets ~ m Kerk en ~ zedelijk gëd:rag, zullen,

de (hgt~~~n E~elo en ~lina, door den Ondergeteekende worden
~gen billijke p'MJzen en gemakke- ingewacht tot den 2áeten Juni.
lIJke; voorwaarden:. .ot. Jaasde ap~t moet.8&:

\ oor verdere bijzonderheden 1'er- willig ~ een UIl-fUl1iDga examen af
vCX'ge men zich bij den onderge- te hgpn.'. BohoolW8l'k te 'befPnneD
k~kend~. op deD 11_ Juli, e,k.

J. O. H. BLlJITBB, seo. w. F. DlOBJL, V.D.lI.,
,'. ~Z.A.B.I' i . .

n i ft .. ' .

...... lI!" .. ~k8cne p8r80~.,~I;."st,ván IJ.' '~tJl'ta1imMlQ!Uii',_.tiIlc;oril.
J·otUlnIJ1e8but'fE~··P1-etori.. .., '41'nChlrei ..tda."j'::ItIJ'MlJD..

~r,,",,' _" 'VriI_te 'RlanwftlllM-,lIr ........
, .. .,. ,

Ermelo, 2 Jom. 1898.
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uit de kr van
s verkoe t orden

eOiog van deo hoor
erwe:

lasse' erries, edresseerd,
zadel en tuig.

Kooien, in lken op
Iven.

3 Jonge V n.
2 Prae ti,ge Jonge Ezels.
I Nieuw Bicycle,
I Groote "haal, enz.

P. J. BOS AN & ZOON.

Eerste
BENO')DIGD voor de Iste

lei je Sch I te obe
kw m om de e on va
d rwij en, Hollandach in . .

Te ginnen zoo mogelijk met de
hero . d r se 001 in Juli.

i4 per jaar. Copijen
vang tui ' hriften zullen oot angen
W'orddn tot den en Juli door.

D~. .A. Mc REGOa,
Hon. Secretari

Rober n, 14 Juni, 1898.

DE ONGH,
SAt'"~tA",.

&JeiDlDeljg, P.O. Lang-b ran,
10, 18 '0'" 4".' ..\. ,. LtrTIIs



PfT WILLO

:;·DRANKBU,I ..

l". dw.

ORAN JE

BEZOEKE
BI.().un~rEIS. I~ Jes!. -(R e r, )-

beeren Barend Verster en Va W'k_jj
"'lD Pretorra .

.Een hi r1 h

Z.·A. REPUBLIEK.
SWAZI LAND ZA N.

\ fï:~ ..·DlOIS(l VAN BARD TOK.



'C lil RE 8.

'Boit.ngewo~ "erpdering gehondeD te Uii-
toma', op 31 :Mei 1898.

T.geowoordig waren twe.-ea·twiDu, leden,
eD enige and_ penonea.

De hO'ir J. dD PI...u opende met sebed•
Voorl ... l J.·Hap-J. A. Pienáar: ~ .....

_eriDg apreekt half inDige leed~_a .D~tdata. heer J. Graaff door siekte ftrhi.aderd • po
1I'0rden de nrpderiog bij te wooen, .n W.DlCht
'hem spoedige Ilentelliag. Ook ~t de "eIP-
clerini "erdaatad word. kit op 15 Ja.ai, te
Zoatp&1I8drifi, bij d.D heer J. J. KoUer.

De heer A. J. ftD Wijk, af .. ..-aardiad. "oor
de cirkel ~er~eri.aa, deed Yenl.ag "lUl de
w.rUa&mheclon.-GOedaeburd. •

Tot commiaaie OlD de tegiatra~~t :"'a
dm aftieeliDpa&d Da te neo werden UDp...1d
deheereo A. flUl Wijk,P. Pieaa&r, 8. Pl-
ea J. Hugo .

.Be.10teo wem een. nrpderiDg te HOtteD-
~tsk:r:w op lp 8eptember te beleqen: .
De hdllr J. t.. PieD&!ll',lIeYl'llllgd _unde sich

ala afJeeliujÏraadslid nrkiellWr te I .. Hea,
aatwoordde bevestigend. .'

"oorstel J. N. PieDa..'\r·J. H. Pienaar: Q<lH
nrp-JoY'illg 8pnoekt haar &fkeqriog. ait over
du redistribusi ..bill, door de rer....nul( OW"
trokll. ..n daar de"" bill bepaald "our ooit'

. boereot.:,volking zal scludeluk 'Uo, ea Y<lfzoekl
hare verte~eDwoorJigel'3 ef tegen te Ih,mmea,
en dal de: yoor,iHer hen met dit IHslu" aal be-
kam} maken.

Yoo... tel J. A. Pienaar-P. Pien&4r: Dese
..ergad"rtI'i! ur op g,!I~1 beubende dal ds. Du
Tuil gehe"l tegeu de belangen' nn don Bond
handets, zo.nl8 bljkt uiL het l'lcbtcn der
Uuie dill xlj ol. eeu bongenoot dor League be-
ICU,,~...t spruokt bur a(kenrin~ hiermel .. UIl.

..u. "';n werkend eomit.! op elektie! werd"o
aao"",tdJ do bcerooo~. J. '1Ul d"r Mer we, .P.
t'iCII."', Il C.)ur""Ii .., 'Á. un DOk, I' .&n., L.
E.lert.u~ en J. Il ugo.

J. H. PIENUlI.
l3earetari.:s.

YO«!
1.0.' ...
lOO""S. Dat
~.

c-::~optoo~. PJMa- ~ ..............-~-EhMWifk CIMDda de .
Baitiqb ... -mei iD dat bq,. ....tea..-u..· .o ~

- R' ~ werd .n ~ door'" deEeD. pabliéb~ \'aD dea .. .,.o·loclllUllIÏII~~ItW" w.a ........ '__ no
W. tat \'aD den .AfrikUDd8r Boad, werd óp 8 DeD, _ljjk: J ftIl Sku_ ft.ll ........"i::_~ =.lID""" Bet rappo" lllicWe'UYOIgt. ~ .. oom·
ta ..,... bewoordiDpa nil lie, o....ntJd6n nil ~~ waarop .aiI 0_..... Ijja tot
- ftani"- die dea AfribIDCIer BODCl poule 1. 0..' aleohtJ a ladeD afpYurdip wonteD....... W bew_. .-'IOL. ...........,.... t.IOeU _ motie ftD lympaUlie _laet diawia_ ...DI'._
. .....;. .. :_.. _ ....'a tak &aD·de • .dIlW." II. Da, de 00__ ..... ~ ~..- -- '--li__ 'X-wldoof tU.~~ . ~ _.
Duna nrd ten 'rOOI'IiUer sek_ de beer a. Da, ~ Bd iD .. YtrPMriDr

D.I. Viii-" tqt -maria de .... D. J. ~ wwdtia. ~"ial ~t.tIl1FCrieD
1~IMerN.J.J_tenrd tohoad.Jicl ...... .,:::!:-da:!f0PIÏl-,.. ..
kOMa ua de plut. 't'lUI wjjlea da "oonitter. ~ of hilWnDd dea yoonitMr of

ViJf Dieowe lOCJeO Werdea OPCeIIOIIIOII eli G. CLOHS,
CIOOr d.n YOOaÏ*W welkom ge1aeetea. 8eWetIriI
~NoWllen .der YOriP nrpleriac .-Jetea .D . . .
~ I. \'&II BetrdeD III eier y""'.ru. - '-ij&ipDpn in de Bo... ~

~ werd toen 1IeQroken.
De laeer D. J. nil a....a. "ftlMrde lIiCh

de 'WiiaiIrinIU
I' ....- J~i_.. apnk iD .a.uelfda

De beer D. J. JOOl.... ook Mpa de WD-
..... OIlW.la op 1MK~_~ ........~
riddurcl. Hi1- er \'OOI' liet --
nppon \'&II eie ~ nil toaiGIlt DUr eie
diIt;rikte nnrti- ea de iIIak tot bet
.,...._. ~ 1&len. B.d lW
mOJ.aC 'de beVeD 1IOfmeJr, Tlieroa .. dr.a...... Iedea \'IJl eie OOlllaaillie _, _ er
... PYa&r lijD, _ ~ kon ~ da.
er ~ lIQ)ke __ IIIde _111_ SalJen
lIjjD. Ea chi • lrDa niet W. ~~.....
_erd wordeD. :ar.t de eente &aDlaeYeJÏllf ...
Ipft-"er bet _. w. dl. bepaliDr .... 'mMI-

.... iD eie oomtitati. dan koa III"beF~

... eie Purl 't'VhiDderd bobbeu.
De 11_ D. J. V"1ijoea __ clat de derde

-beftIiár ..a..lia.".-ken tOll. 'J
. Daarna werd ~ieD eie -m __tweede

&aDlaeYeli.apa ftIl ,lJei ....-derlaeidarappon
ped • k__ eD ~ d. derde te prote.tee.
rea bil d...... _. I1UiDa \'IJl liet eongr:a

Daarna IÏne ... 0". lot d. benMllllIII \'&II
bndid&yn yoor de r.aaataaade laprlnaia elek·
a..
De ui..1lIIl der liemming w. : eie boeren L

J. nD der Walt, L.W.V., ea D. J. Viljoen -roof
d. kiee&fdeelilll Col.bere, ea de boeren :P.l.
da Toit, L.vr.V., eD T. P. TlIeron, -roor d.m..
lfóeeliag RioluDoDd.

Ale atg.nardiad. _ eie beaoeminp- ....r·
pderi.oi te Oo&.Derg, werd benoemd d. heer
b. J. Jooete,.n naar de beooemiDp ......rpde--
rill( te Richmoad de laeer J. A. nil ZUL

De heeren J. A. \'IJl Zjjl en D. J. J-*e wer-
den ..-êrder benoemd ala een _1IIiaie 0lIl de
-nrtiaiDg der bnctidatea te be"orderen.

Da.armllnnm d. redistribnlie bill ter .prake
en werd beelote. de biU teD aterbte af te ken·
reD en de leden per teleglam di~!beUait mede
te deelea, en laeu te "~eD t.,aa d. bill~te
ttemmeu.

De heer C. Vialer keurde de w.pruk \'IJl
den heer Tb.rool L.W.V., te Brita~WD af. BU
(de b.. r Theron) had de Bri~:.:feerinr te
veel lof toepnuid. Spreker • dat de
beer Theron _ ontuniea ea lIIopljjt \'OOr iiir
Gordons paatsencbip paa .'-men. Spre·
ker hoopte de verpderi.ag soa aich tegen d.
"loot bijdrage ".rkIareo.

De heer en D. J. Viljoen en P. dn Toit apra·
ken ook tegen de red. ftD deD beef 'Iheron.

Bealoteo de auk te IateD in haa\).n nn bet
eomité om naar bevind un aaken t. bandelen.

De 8011IIe O'1mi&ll... rpdering w.ql bepaald le
StunrmaDskuil.a op den 29.ten Jont
'i. d. Iewone bedaakjes aloo~ de --"npde--

riD;:.

W.A.. NIL,
s.-taril.-IlA.NOVEB.

Een nieuwe Stoomboot.

DE EBBIITB BEIS.

D. J. JOOSTE,
Secr"t.ri~. r~emeene Ziekten.

1.-AN&IIIA..ZEEKOERIVIER ..

VI!rgad~rir.'1 gebood en "an tak Boven Zee'.
koertvier. te Sobietfoutcio, or" Joni 18118.
Geko ...m als voorsiuer do h'",r EI. 8. Joo.le

en Gleseoretaris de beér Frans JOOIIte.
Men ging toen O1'"r tot bet kie.en van kandi·

d.uen voor bet p.1rlcmllot. Ou oit.alall ...a~: I.J.
Uil d.r WAlt, 16 &temmen; M. M. Veuter, 13;
~. Yan Ren.barg 3.

Do voorzitl.er 1'erkJ.utrde de beeren Van der
W.1t en Vaeter "Is wellig !lOko.eD.
AI. af~8Y""rdig.le na:Lr d. benoomingaverga-

d~riul{ werd geko""n de beer Franl JOOIte en
al'·lIOOaDdosde Qeer C. J. Marai!.
. lJealoten eene petitie te aenden aso ODae ....1'.
tegeowoordigel1l iD bet parlemeDt hen
n&gende legeu dil rodistribotiebill M wer·
kao en te ltemmeo.
Hiel'll& ve~ de Ye~erillJ, \

Fil"! J ()Ol!TE,
8ecretaril.

filA
V.so- LIJN

KONINKWU .IlAILDIENb'T
1JI1018!OODOO'1'KllT8C1UPPTJ, ....-sTl.

V.\.:'01 iUlIJNSDOBP.

Bond""org:áeriog ~ebondeD te Ali., VIn·
rh,worp, op Il J ani 1P98.
lJeelot_: Dele ..erpdering ..erkJaart sicb

ieD eterkate terD d. redntributi.bill 'I'IU2 lir
Gordon Sprig Da ~r be1I Fl.mut, omdat
-ti de be.I&DgeD \'&D de landelijk. beYOlking en
\'&II de boer.D 01'81' bet algem_ ondermiint,
ea ".rzoakt bare 'l'ertepnw-oordipn iD beid.
lumon '!'aD hei parlem.at a)~es in ha~ ... rmo·
pa te doen "m die ftrderfeluke wet ul!.pwor·
peD te krijgen.

Verdor werdeD noa do 1'Olgende zakeo behan·
deld:

Voorge8leld door d. h~D L_E. Nieuwoudt
-H CEDgelbrecbt en algemeeo &&apDODMln:-

, ..De.. tetpderi.ag hecht hare goedkeDriag
... het beelcrit door bet joDpte congres geao·
_ to~ .wiinging vaD de Bonds-aoll8tiialie,
o_nkomatlg de .. nbe""~lfeo iDhet ~eer.:
derbeid.tli-a.pport \'&D de c:omlDllil1e ..an tooltcb t

. Voorpeield dOQl'cle he6reo J. J. Nieuwoudt
.,-IJ. .M.O'. vaa ZUl:- .
. "n.le T8rgadering acb\. het w.D!lCbelijlt:Ier
.' .-komi.ag \'IJl •• ".rwarring bij .en mog~-
. hlk. on....rwdl. ooibin4ina "*:" .het parie:lle~t
" dát de iDpatenea ftD (''&1 .. lnl& looI bealntt.
, bIDeD wi.D I~ U plu"lilke Bondak&cdiuaal
'!rillen nolDiaeeren." Aanrnomea. '
'Op Too,...l a. C. Eaplbreeht-Fraas Smit,

~. beIloWD HO ~niriag iD \"CJ'''-l
.... CJ.- BooiWak op te riebten.
. . J, P. V""'''I Zn,

Voonitter.

.ON8 NJUEW IN EENIG ADRES,:.>e:D. .CSO.,
KM-S9rAD. .A..QELAIDÉ.

-'-- .
Verladeriog nn b., Adelaide diatriktabe-

8tnor, gehooden te Ad~laide op 4 Jom 18118.
De heer Á. F. Dreyer seide dat op den Saten

duer eeDe 'l'er'gadering !flin tak DO. 2 aal pbou.
den worden wlIDn.. r hU de ... k YlIII de Ilaam·
10a~aal ..oorlenen.

De heefen Á. Coetlee en A. F. Drey.rateld.n
1'OOr:
..Dat tak DO.2 dadeljjk de n_IOa' ulaen·

den naar den eecreuris vaD 't dwtriktabutUDr,en w&nneer IU onderteekend ia door den ,,~r-
litter _en ...... taria ftD he' beatllDr, haar dan
naar don secretaris, den heer N. F. de Wui, te
.. uden soodat die wt: ook ba erkend worden."

Do voorzitter, den h.. r W. ftO der Vonr,
protesteerde hiertegen,.enea4e dat lIei .... D
de oonstilotie wa&, en vefI4iiM -teekeuiar \'IJl
in de miederbeid gestemd M b.bbeD, toeD bet
1'ool1ltal met • tegen 2 Nmmen uaaen-
werd.
Bealoten een coDfare.tie te hoacI.n op d.D

2geten deser bij dea beer BobLoDf,Onderboach·
nek, \'IJl alle Boadatakkell in lae. didrit&, &en
eiude d. "olpud •• 1ebie te bupnkell.
Tak DO. , bad ... reede teaá de laoode.

belutiDg ni .... probuj ~ 1, II ea 3 b&ddea
n~'~.
. ViiYer-~~ ;'~':i~\'&D de lMerea W..........

"Dat het dinriktabeltDar, in UamerICiDI p-
DOIDea hebbende bei bealait nil den afcleeliap-
raad aaapaud. do Gleeb-A.deIaide ,
WeDMlat eien rMIl te berialttea da\. 11llk ..
.&ui' .iet je iD liet balaac ftIl W ,.WiIk laMt
.......... dur er .. btW, ............

··f.:,_ te leop atnugt
. ...-- i

DORDRECHT.
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PARLEMENT.
WETGEVENDE RAAD

S r Pieter Faure &~ dat er geen oblect:jI
wa. !.egon de moue liet lOU eebter DIe" b&l.en
den w~ III orde le brengen waai de afJeellog~
raad van Coleaberg had b""ll8~ geweIgerd om
den weg O1'6r te nemeu en h , &Ondus weder III
een slechtea toesta Id vervalIon De ~ng
w.... bereid don weg III orde te brengen nuta
de afdeehngr.raad !!OOondernemen om den weK
over te aemen lJe papieren &ollden ter tafel
gelegd worden

De ed beer Van Rhyn &el dat als alle plaat
seo 1100zeer bevoorrecht waren "Is Por' Eli ..
betb lOU er groote tevredenheid wezen Port
Lhubetb kr ..eg grooto lOmmen leder laar van
lo regeenng en wa. een der m_t beroorreebte
plaat_en

D" ed beer De \ III er. 181 dat de weg een
beel onbelaol:rlJke scbeen te IUn want als ze
lOObelangru" was zou de afdeehugsrud hem
.,l1eo 0 ernemen
De mo le werd toen unienomen

DINSDAG 14 JU:I'oI 1898

D, praaident nim den lioelm om 230 our
Da en Iia be~ gebed

l'ETITIElI
PetltlM werden ing.dlend door den ed beer

Vali den Hee ..er UIt SomeneC Oost tegon de
redletflbatleblll duor den ed beer DolI ey uit
Tarkutad teD ga nate ..an de Innes dmnkb II
door den ed heer WIlmot alt Grr.bam •• tad
ten gan.te nn meer toelágoo un zend, (;"Cbu
lee (r.le..,a) door 4en ed heer Wihoot tea gun
.te ..an beperkIDIl van drankverkoop un nvtu
....Uea door de n ed heer Da r lt u t Hope
TowlI voor herroep og uo deel I der wet op
be.Qletteliike llIekteD

KEIIN I!!OE\"I liG!.!'!
De ed beer Logan ... 1 vragao of de regeerIn

..an pi .... ra bet parl~ment ID de volgende a8llllle
te vrara om gedurende bet rece8 een om_taa

~dl&e epmelmg te doen ooor eeo hchwo .poor
11''' van Cereswegaall .. oa ... Cerea.

De ed beer De Wet ... 1 yrr.ren of de re,ee
nng "In plan ra om deo Iodwe apoorweg o.er
te nemeo eo of de regeerIng Y80rnemena la de
Iodwe--Koi:otad lpoorweg t. bou.eu

De ed beer Van deu. He.oer ... 1 oooMltellen
da' ..olledige o~ven ter talel gelegu woru60
tlaJllUAde d. I... alifi""tte dlenauijd.o aalarUl
_ vaa alle regeenur veeart&en

De ad beer Logan &al op 2l JUOI voorstelleo
.. all. pal"erea en corTellpondenhe .edert
11196 10 verbaod me' bet loopen oao Zoodags
...... en ter lAtel,eleg<! worden

De ed. bt.er 8erboldt sal .-ragen of bet waar
la dai na weagerlllg door deo directeur gea&-
rr.aJ van lpoonregen de oam"l8aMa eeo addl
tlon.ele treUl op Zondag tu_hen Ulteobag~
en Port Ehaabetb roedkeurde en ,ndIen Ja, wat
"on redeneo daarvoor auo '

rAHRII':KEN
De ed beer Van den Heeo.r vr ,eg of het

toa .........meot .tappeo genomeo beeft om het
'-1111' 'r&1l den r...J van den 14den Janl 18~7
m., betrekking tot de aao noed g nil van kolo
nlale fabnekeo nil te voeren

Mlt ..erlof nD het buUl werd deze vraag te
ruaet.rokken

DE WOR ESTERlIC.UE[LF.~ r I:

D" ed beer Van Rb n vroeg den omlL """
na ..an pnbheke .. erke (I) of hel met. In
"eaDIa en Soeit6lllDllng g6llCbi6d lOdat plakI. ..
teo me' de woorden St.em voor UI tf n de
I"u ..ernemeo\lltrel,!len aangeplakt waren en
Indleo &00 wat de reden IS dat bet g uverne
ment de eene kand,daat a1duo b< ven uen ander
be.oorrecbt' ( ) Of het .aar • dat ....n zeker
hd nn deo wetgeoenden raad pe..,. o~n n de
llad yao he' breek wat.er en van elder. blJel
kaar gebracht beeft om • oacbta .IIlel uen tNl IT

naar Worceat.er te veryoerec om voor uI tI te
.temmeo en Indlllo 100 "'e beef ,J k
van ..er ..oer ooor dId arbeide... I
heeft ben, ergoed v >or den IJ .I j

wer" waren bel iOU verne J
and ..... '

De pree dent SPIda t ue od en n~ >a
de vaug DIet er op gel,\t bad maar
bellesen bemerkte li d~t bet twee le leel d~r
vraag lilt de orde .. as ds,ar n I. vraag op het
ledrag van eeo hd ..an pet hu • gereflecteerd
werd Loo et8 kon b ... Ize uo mot e en
nie. ala vraag geach edeo daarom <ou b aan
de hand gevea bet tweede ~...,I der vrWlj( terug
te Wekkeo

De ed beer Van Rbl n zei dat b I hel tweede
deel zou teru~rekken

~ r P,eter Faure ze dat ~l op lot ee",te
de.l der nug kon ant .. oord~ 'i et met ken
n. of oeriof v..n den CODiW 8".U • voor pubh ..ke
....erkeo

r n!(
De ed I eer \ an den Heever lh
Voortgaande zelde .preker dat bU gedacht bad

da t • r I eter een progr .... ef .as maar boe
teonde hJ het nu :'tleo wilde groote drooge
dammen make Voo een leker achema .. erd
17 W u t!,(ege e voordal de comm .sre eeo
onden >ek en ... bevel ngon iedaan had D..n

Iet ook z){) goed al. zeker d..t de "r staat
•• me werken A I. "preker zeker w .t da
ed le rIC d ,Itoo op de bepekte baoken

lOU bliJOen zou I et o0I: iaan maar .preker
meende lat IUn (s r I eter Faure.) rIem korter
wa.; da hJ da lt Spreker zou zleo of bet bUlB
werkeluk progresolef UIdoor zuo motIe aan te

).

A.tE~R\r.R

De ed beer Hert oldt vro ~ f de ltand.
bet gouveroement getrokken • gewurJ~ op
bet Jogenuk voor bet rel &end publ ek tU"llCben
lIharrr.Y"burg Aberdeen en de 'poor .. eg.ta t es
op eie we.tel!J"e I 0 ged ureode de tuden van
regen doordat de Butfelsr v er vol • c of b.t
rODl'ernemdnt "an meeDing t! eCD brug uver d e
"Yler te doen bouweo

Sir Pieter Faltre lel ~-4lr £ I KlO op uo be
I(fOOUng ....as geplaats' om een be, met het
werk te rnaken Er wao no~ n et ....n beboor
loke opoa",e ~un en de regeerlog w .t nog
DIet wat de totale koaten zoudeo l

TELE RA\t LI ~ AI EI
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oe
gruf
..,...,. t

.. eg
ra,.,.r
niet deo

WOESSDHI lo JUlI I>m~

1>e pr • I t nam den .toel n om ba f 3 our
o n cu las I et geb.ed

ETIT 1>"

P t IJetI werden Ingt-.Jwnd door deo ed beer
Doll.. t Humamodorp ten gun~te nn deo
I an Ielo<f poorweg uoor de ed beer WIlmot
u t L tenhn.g. ten gun.te nn beper!.. ng van
u",nk erkoo

Oe ed
h: \\ f '" ES

h.." Pretor U' ui vra1en boevele wa
ue rel(eerl g V&Jl Ilan • aan t.e 1e00J>l'o
et !(enueg heeft om !la de aar Tfaagdaar le

te vo do
De ed heer \ an deo Hoover zal voontteUen

dat 860 brwd..oerlj! venJa& ter tafel rlegd

wor}.. aantoonende weIke .tappen door .lo r~ 1g- darn kon Ioopon Dtt WB.! n den regel KA "PORTElI
"eenn" genomen lIJn ter wtvoennll vau IJc. he~ gev~1 met II u .... spoor .. ogeu. EellliO aelect-eo

d
Jr.ltée oPbilbll1l8bnlrJcbtenh~n

beslu t 'OaO den raad ter bevnrdenug VaD kolo 08; ed heer 11,1 In!(:In Eel da. een man u t ral porI III en e I nvato 5 we en voor e
I tab k U lteoha£b H mud aardappeleo na"r do Bala eers te mul. geleeen.

uia0: edne~r Herholdt UI ,,",ge ID hoe ..erre wa) 1 mllkt had Illlz.. nd..o en o. aftrek 'an alle JU.LAllAbÁRAAL-KW,....OSl ~1)lWr:G

wtvoertDJ lIere ..on 1& UIl de UIlbe ..eliugen van ko..t"l1 ~reet{ hU oog £!2 Olt. Er WAa dus een De heer Loow yroeff of de regeenog op de
bet eeltel CODIlW In zake de Kupaobe politte. goede Ill:arkt aapplem.o I.aire begrootIDg ... 1 plaatloon ee n1g

DE ELEKTIETaIWIl De ed beer Vin Rhyn repliceerd mur kon bedrag da' noodig mag AUa om de lOm aan te
.I olet beat vontauo worden vuUen ..An de bagste teoder ontvangen door deo

De aecretana voor openbare werken &el lt Sit J~mea Slvewrlght SCI dat h I seker afdeehng.rud VaD Malmeabury voor bet bou
he~ bem "t-' dat bU den Tor~ !lDIet _ daC de edele laden aan de andere wln"a den Kalabaa"raal-Kbpfootem Wt'g
tegenwoorWg had kunnen ·Un. jj .. de OD .!jde v~n but huis do overeenkomst met SIr Jam... SI\'ewragbt zei dst dese een be
IIU
rne verdere IDhcbtIlIi pven f p de ...... " van de B~clluaoaland maatacbal'PU Dlti' , erstou lallgr Jkcn weg "&II en de regeenog 11'&11geWIllag

den ed beer Van Rbyn aangaande den ..rein d.m 14&lIIt"lJ&ar glngeo de edele leden naaT geld er voor te gevea ml" dat de afdeellDlI"
naar Wo"_ier ET IICbUat ..eel mlave",tand WorCM~r en .praken eene publieke vergade r:u I <len Wo" .. I overnemen eoodrs dezelo .. vulomtren' de --- L te li:!: en bet w..rd dour Uel ~-- d k k'- e r ~ d

• h I nag a1.._r toe over ese .a. eo mu ...n • e to. u IS De regeenog was gewillig lea'- gdepartement g oeld t Olljlegronde beec u misleidende ..erklana,ea Il I hermnerde sieh te bou wen
dunngoo tegen hem la-brr.eht wdrdea Toen d ddt d·· .. I I den den
-e- ,,- -~ u d eH verga enng om a e ""e e "" KAAPSTADPOLITIEapreker "aD de .... k ... rnam bllU bU eo iree Z.j t d t te iade n ID bet

tuur generaal van spoorwegen beoolen een do v~W~ .....m:,,"~~n "'ID rug re 0 e IJe beer Tamplin Vf';"'l: of die aanbeKvoliogdV&o
gelIJk onderzoek In te atelleo Op den 1:!deo De ed heer Van Rbyo den preardent toe II A Jenoer boo u van pu Itle aapatll ID
J UUI IICbreef de trafiek bestuurder &aO deo I. d dat dit melll met d .... k te doen dieus )&arllJlucb rapport voor bet oprichten 'an
u.. ektear I(eaeraal deo 1111Illagvan bet onder i.':te eo e zeI 'I een meuw politie d 'trlkt no 3 gUlI.tl&,Oover
loek ineluisende en meldende dat er erl1lltrge De president zeI dat deze aanmerkIDg slecbts' .. euglDllbzalonotvanbgeI dat d k d r
mlocepreaentat.ie WIUIID verband met de laak In voorbUeP'Anwu gemaAkt e eer Ira am lel e saa ilO" on ti

De b.ambten wareo er Hker ..an dat er geeo Sit Jam ... Sivewrlj!ht lo het voorblJi&&l1)a behandelmg wy m...., lDen bad ur uog llIet toe
decoratlet aan den trelo waren toen dIU bet Die gebearteoUl d~ bom aan de nrgaJerrng beeloteo
Ku.pache ltatloa ..erhl!h .. De iraliek heltnur denken M... r wat bil leggen wou 11''' d.t de KOLOSA IL tEI'&1I
der bad ooit aan de It,ue_tera te Cerea en overeenkomat Dletd'lOr de edele leden venwu De beer Tllmr In rueg of de regeenng deokt
WOroMter gaBlnd -.ragende of dIe treID bl) werd be Jlpoorweg WU DIet door deze regec dat d. tIJd I-: .. orneo UI om de tereowoordlge
aani:omat aldaar l[edecoreerd - gew_t De rlUg overgenomen en. behoorde oog bn de artIller e toepeo van de Kaapsche bereden
ltatlemoMter te éereo bad ,eantwoord dat er Becbuanaland .poorwegma&UcbapPIl De reg .... l..cl c ... d utten YBI dat reglmeot te aclletd"D
geeoe deoo .. t_ aao deo trem warea gew_t. rlDr explOIteert .Ioobt.e de luo en aDder voor e ..,0 karpe van kolor lale artill ..ne op te nob
~Iecbt.e bad een bank!na eogtne' eeu klell~e 'Ir&Iltd.1Il waaronder ZIJ geen pellDy kon v~rl" ten "ader afr.ooderluk bevel en of de reg88rlDf
I'lngelacb. ..laK voorop. be .taheme.ter te zen D, ..oorwaanIon waren m alle I obt.en de dle'l.atagbeld zal over .. egeo "an de bet&llllil
Worceater bad lean~woord dat bn aa onderwek ten voordeeie van de KoloDle M Kvn gooo toelagon ena VlUlde Ku.ptoebe bered.n ICberp
Dl.t bad kuenen uItvlDden of d~ trem veMl,erd groote WJ.Dateo maken nit de btiwerluag na de acbutteMl gelUk te nlakeo UD die van de Kaap-
was. Ook bad men onderlO8k gedaaD of een luo Maar mun veraeket lu dllo door ..oer over oche pohtIe
UIlplai:bIIJe~ omtreot de elekiie uo de rutul onae Iu~en '6n daar .. "" liet waar meo de wmat Sit Gonion unde dat de artIllene vroeger eeo
gen wareo aangeplakt De .tatlem_te .. g. maakte Hê1 ... Ilat ..er ..oer over onae luoeo apari korpa '"'" HU koo DOg¥0f!0 bepaald
....n de venekerlOll da, dit nIet het ge ... 1 wae naar Vriiburg w~lko de wlaaten a.fwlerp a..twoord gev<>Drnnar de zaait pnlet de oador
Hut .. erd bevooden dat uo de voornoemde De ed. lo ..r Van Rbyn &el dat de band el ateunllljl der regeen~g eo bet wa. mogeluk dat
bankIDg engtne 880 btiJet Wal aangeplakt over' uuura met de Tran ... aa1wu ....nl¥'e veranderlog.,n ,uUeo aangebracht wor

De macblDrai no die locomoilef bad llpoloal• Sr J,m ... Sivewrrglu Wu makea 10 een dag deo In dIe "chUng 'JOals gevraagd_
gemwt eo apreker Ju IIJO apologie \'OOr meer voordeel met het ..oneer over Vrnburg III SDERI'EST

fAURE SIDINO naar Rhod8llIa, d"a In eeo Jaar over dezelfde Dr' an... vroe" welk voorbehoedmiddel
De ed beer Faure vroeg den comm MllTlOvan plaata naar Trannaal De 1 raonaal.loot hare tegea rlIoder._t d:beate ultkom.Ieo heeft IC"

pubhek .. werkeu of bet gou ruelDeot vao poorten tellea ona terWIJl die naar bet ooorden gevon en .. elke wIJze vao t.e bandeien wet ee"e
moenIng " ,eDc beecbuttanr V"u( deo regen WUd open otondeo Het grooter deel van de u tbarshol ....0 de .. ekte 00 wordt aanbevoleo
voor p... I!a!l~'" te F aur "II DI{ te berboawuo? l.o.ten van be",tel van de veMlpoebogeo eo ter door bet laadboD. departoment

SIr Jaw". Slve .. " I ... , dat de regecnn); voltoo IDg va~ de luo Viel Ulet oDder bebeer bIr Gonloo (voor .Ir Pieter) ZOIdat eeo con
van plao WaAer v >OTt eUlDg u te makeo Er vao de "'Ireenng Voor ~,euwe .. erkea werd ferentle o ..er mo lerpeot .... gehoudeo Het
..... ,eel trafi k liar de aldlR~ door de regeerlD~ £13 KO 2a lId oltgegeveo ra port rou blDner kort gepubhceerd .. orde ..

"". F. SI De regeerrng omvlog al de 10kom.teD trok de m:"""blen morgeD waarm alle IUformatle ll!
De 01 loer De Wet vroel( of h tg uvernll s n:a~~n u~: eOD~et:!~e:~et;:~:· ;::'°l~: :o~:r vervat

o~ ... 0 plan s de Indwe .poorweg over l>ebeer te heb hen wareo dat wll bet varvoer AMAnEL~TRASSK[I SI )( RWE(]
u neo eo met de ,erlcogu g vao Indwe naar 'ot d kte De beer Warreo vroeg of de re"eenng 'oorkregen eo ....n mar" ooor OD.O pro un"

l;.ok.tad ac a..Rvang t.e mak.. ' H d d bte nemens IS eono om. and ge opmetlDg te maken"Ir Ja ..• ~ eWrIgbt ze dat de overnllme Opel en et.to I e regeerlDg ec r f b A. bel
" v" " I met ti maaoden keoDle~evmg bet voor een spoorweg vao 0 oa U IDa e naar

van d" ludwe .poorweg wen.cheluk WaKmaar koutrakt op te zeggen maar dao zou meo de Trr.n.kel
al e. b ng ut van de voorwaarden Ale de de.elfde gescbe deo. hebben alA met den Ne Sr James tel dat de roote van UOilt Looden
ma...tocl ,prl .Ic 'PO< rweg onder l>IIlJke voor derlaod.cben epoorweg Wat de truch betrof roods opgemct~n wa.. eo met de bovenate route
waardeo wilde uvermakeo zou du regeerIng de bad het edele I d aangebaald .. at bU n de Will!men betIg en de opga, en lUlleD zoo .poodag
sanctie van bet hu • komen ragoo meu .... bladen had gele.en 1IIa.. r meo kou n et m geluk ter tafel gelegd worden

n s ZO~ A • rH IN !fAlln op wat de n eumbladeo .elden H I KUil E LEYSl.UOLE'
De heer Herl olJt vroeg of bot waar ISd.t de III ",.t er Ol w zeu dat er hllur betaald ...ord er De heer Selomo vroeg verlof tot bet IDdle

comm l!8a"S va puGI eke werkeo nadat d t ge eeo hooge huur voor alle trucka zoodra zIJ ver oeu van een wet""ot .. erp om voorzleoloK te
.elgerd la gewordeo door deo a1gemeetJeo der dan Vryburg gtngen Er w&ren nOOt 400 waken voor bet te .. keoneo aan de Kimberley
bestuurde,. van spoorwcgeo tUoe goedkeuru g trucks o.pgesloten Het groutate getal w... op pubheke DIet .ecta .. ocbe acboleu eeo ",ker Ituk
bocbtt.e &al bet 100J>l'n van nog ce tre r op 17 Jaousn lBU8 toeo er i_'9 trucks wareo In grond gelegen blDoeo de muolclpallteIt vao
Zoudageo tU1\8chen t; lteobage en Port Eh... kort kOIl hU ant.oorden dat de DItgaven n 1 en Kimberley
beth el IDd en wo welk~ redeoeo bIJ daartoe bet verh.,. 011wa. (Hoor hoor) HU zou de Aangenomoo
had opga ven ter tafel leggen

!'. r J ame. :,; ewr ~bt ze dat dele tre n gc lJe ed heer' an de, Heever ze dat bet I em
machtig<] Will! Dd trelD was 0 >Odlg 10en de .peet dat de tIJd vaD bot hUll!.. eggegooId werd
heer t Ihott laatst te Cltenbage .. a. bad de ID belang vao elr Ja net! Ale bet mod zoo I>oed
rnumclpallt.e them gevra.a.gd om dezen Ire n te .. as al. meo bad w,lIen Ultmakeo wat zou men
latcn loopen De ledeo vao dIe ..fdeelmg beb dan daarbeeo vervoereo Zou IDeo dan koorn
ben oon v.noek aan bem voorgeleid om dezeo en I wIJn daarheen vervoeren Toeo Bntacb
trelD eo bIJ .. erd toeo gemach tig<] &c1 uanaland lleanoexoord .. erd I ad b gozegd

nULAW\Yo-SI"OOR\\& dat bQt land meer IIOU kost.en dan bet
De ed beer Vao Rhun .telde "oor d"t eeo .. aard WJIOS en dat .. &Ii ou reed. bet geTa)

volledige opgave t.er tafel gelegd .. orde aan Bulawayo wu nooIt een markt .. ezen ¥oor
toonende I De uItgave met betrekkrng tot de KoIooIe al "erd daar goud ge,onden
de oerbeterrng voltoo ng eo !lCbade veroor ..Is aardappelen vant Beira de oatuur
zaakt door veMlpoelangen a&D den Dula .. ayo Ilike haven un bet land Wa8 slecbt.
'poorweg door deo COmmI811arI8vao publieke 4()O muien verw Jderd ier.1I1 WIJ op eeo
.. erken ,an do Gecbarterde companIe op 4 afstand vao I 300 m lier zIJn De gladde
:Sovember II over;zeoomen _ Het verhe. ver boo ngtaal van. r Jaw"" tOU later l> t.en al8
oorzaakt door het opslUIteo of DIet gebruik r_leo Srr Jam .. w... de laat.w man dIe .an
mak~n van 4)0 blokrolwageo. te Bula .. ayo De relZeo op Zoudag moest .preken H ...... de
voorsteller te dat bU van geloofwaanIlge per grootate ootbelhger vao den Sabbat en w,,"
eooen vernomen had dat doze .poorlun zeer oorzaak dat andere leden op Zood ag moeateo
slecht gebou .. d wa. Het .poor ww! op zand re zen want 'U waren Daar Worcet!t ..r Ifegaao
walleo gelegd 0 er de rIVlCren waren er gee e In verbaad met dleo 'poor .. eg eo daar ZIJoud
bruggeo maar bet apear SlDg over laod .. kkeo waren eo vroegtUdlg naar de etad w Idea
Kort na de overoame vao den .poot"weg door terugkeflren om wat Uit te ruaten moesten zil
oOIe regelmog WD.! er een groote verspoehor op Zondag reIZen
Tau de IUn Wat bU WIlde wetlln wru .. ,e De ed beer PretorIu. trok z a amendemeot
moest de koste a I etalen, dese regeermg of de teru, waarna het vooMltel aangenomen werd
maatllCbappu ZooaL. bU de ... keo ventond wu VI':EART8~s
ODae regeerlng verantwoordelIJk voor alle kOt! De ed heer Vao den lieever stelde voor dat
ten sedert de overname Dao .. erd er destijds een opgaaf IMrtafel word. geleed aantoonende
n de n ea w.bla:ieo gezegd dat er 4 lO trucks te aUe bIJlonderbeder aangaande de bevoegd he
BuJawago opge.loteo waren t.erwilI er bIer den vao 1111.gouvernementa veearto al. ncde bet
kl""bten ... r~o over gebrok aan truc,," om goe tlldperk V!l0dlonst en het .alar. Yan elk
deren te ver oeren d d beer' an De voorsteller zer lat h de.e DIotie bad

"r Ja nes S vewr ght vroeg en e IDgedieod om meer Informat e to kr gen daar
Rblln uf me alle. 1.00 gelom en .. at meo ID er veel verschIl van upmle was omtrent de
k c v u veoartllco

IJ oJ loer \ an RI 0 \1. het ot" "Ir w"" De motie .. erd a"ngenomen
Waa om .prak de eon m ...ar. bet dan Olet
tegen Jil wide nu van den comm..,,,,,.,. weten
of het w.ar WIL' of n et I d e het waar Wall
dan kC)n.preker et verotarn loc bet kwam dat
daar .ulk ce groot getal tru k. waren t r W&ll

geen vervoer en ho.. kwa n er zulk een !,'Toot
aantal tru k. Wat he ... verder aan le dwg bad
gege en tot het doen van <le.e vraag waa d.
verklar ng va deo comml .... r!.' lat oe Inmeot
hom gedreveo had om dw I n over te nemel
:spreker hoopte dat eeo volleu g verolag ter
tsfel 7.OU worden gelegd

De ed heer W 1 not ze uat I et zeer onuank
bau W~ an de men~heu van dez..o Kolonle
1)0 EOO te"'en rle~en spo rwcg to wezen d e een
bru van ko nen zou lV010 voor ODM IJ J had
van pt'r8ooeo die er wat an W!i~ "ernomen
lat lih d~. ark was aan goud II U had de mil
uen ge. en en k n zeggeo lat het eo grootse!
e r k land zou .un liet land zou 0118veel
rafi k be.urgen e zo loze "poorwegcn beter
doe betaleu Met het ooI( I erop was het zecr
<) dankbaar altoos fout te v den met wat de
rel(oonng n dezen gedaa bad belaog d ....
Kolome

De ed beer Her! oldt keurde de aan n rk n
ge va de I or gcn "preker af HIJ had e hter
ook voor het cor tract ges ell I e had er " eo
berou w an hoewel u t b de laat.te elekt e
hem ten r!id eie w 15 gereke u De 0' erEen
kom.t ''''l! etln goede Het laud was een goede
"I werd er ~een goud ge ondcn Werd er gond
evonden zouden onze zonen v ur de kap tahs

ueten gaan wprkao II a htte bet bet.er
o ou •• meuscben nd en er gee u lIoud gev n
n werd D mot e vroeg ~Ie h • dat de rap e

af I gelegd lande w rden Da Ir bad
" te ge An h geloufJe ht bet zou bl
I goe I had gedaan du r laatote jaar

n r te ~tc 1 ne Dc ~poorweg
ut I lOU el alle zoudeo or V<)r

~W1It:: VA:'; WA:\TROl \\F'C

De beer SohreIDer .telde voor de regeering
beZIt me' bet v"rtreuwen vao d t hUll!

De beer Schrew(>r .telde deze motie voor eo
.el dat bet geen a&D!;eoame taak w ... de..., motIe
voor t hUlS te breo,en Het wae DIet aaoge
naam ...ant hU wa. '" t &elfde kabmet met twee
der UIlt wteMl eo aaderen wareo 'lJoe peMlOOO
IUke vtIendeo Maar de zaken waren 000 dat
hll den draog van IIiD ph bt DIet kon weenWE
In de.eo geeat roo bU kortel Iks zeggeo waarom
de regeenng nIet t vertrou .. en van dit buUlbad
HIJ zou dadeluk zeggen dat de premier verkeert
was toeo bIJ zeldo dat de redllltnbatiebill de
....mge redeo W1I8 voor deze motIe Had hll dao
r~a vergeten wat laatat.e Jaar 11'&11gebeurd
tooo bU met de otem van den speaker op de
kU"'''DII werd gehoadeo hoewel er lf""" redlltra
butlebill Will!Deze bill bad een effect op "uo ge-
moed maar er waren vele andere kW68tlea De
preouer .. erd lliaande gehonden door de COWltl
tutIOneeie atem van den lpeaker om de &aak
open w bouden Wat was er gebeord om die
.tem te veranderen w.t verBChrlwae er IDIje
politiek van de regoonng en boe sou eemg hd
zIJn .tem knonen veranderen De premIer had
t.elecbt geHid dat de regeeClng sedert IH92 ver
antwoordelIJ" wu bJ dIt bilra en DIet direkt tot
de kroon Dit W8.11een voorrecbt dat dIt bnUl
waatdeenle eYen ala andere deel en van het
Br tacbe rill. Maar wat verantwoordelIJk be
.tuur zonder eeo leIder eo net maar .temmeo
.ocht en telde \\ at ..... dit met een regeer og
rooder pohtlek H U meende dat drt de r.a.k~D
het In de handen VIlO""Dlge groep van leden
de te eeOlger tud gevormd lean wordeo HU
erkeodo dat de teg erIng moellukb<oden bad In
Januari l~~b HU was gereed naar den p",mler
te ZIen voor oon pahtlek en bU help de regee
rIog toen met woord en daad Daarom"lll! bet
bem Olet gemakkell}k te zeggeo dat b! tot t
beal"tt .. as gekomeo dat de regeenng lA! I cbt
WIUIbevooden eo dat de boom kwade vrucDten
had voortgebracht m b oneolandocbe zoowel
al. bUlIeolan<lacbb zaken De I rem er ."'" ver
a.ntwoonleluk ooor 6éMltgeooemde E gelaod ea
de naburrge .tateo HIJ wrlde eeMlt .preken vao
de verboudlllg dezer KoloOle tot Eogeland De
premier werd er .....cbt allen te oertegeowoor
d gen afgezlCn vau phatllclllke pohtleke partl en
en alle........,o De pr ..mier moe.t door den gou
verneur allon verteg~ow()(Jrdagen .elh waooeer
deopioIet! 0 et gehet! zua eIgene zUn D t """
n Zu d Afr ka noodlger dan ergeno anders
Canada kwam t naas aao ons maaTdan badden
Wloog de oaturelleo w er belangeo ook ver
tegeowoordlg<! moeKtJO worden Hl Will!over
tUlgd dat de premIer deze bevoegdbCld DIet be
zat of Olet wide beoefeaeo In 1896
WaA bet een moeIlike t d doch wat
had de premIer gedaao 0111 :le moeIlIJk
beden op te lo.aen De premier deed
mets en wao bet 0 et voor prIvate leden dan
z..u er geeo onderzoek ge e""t Z In of altban.
eo geheel ander D lprem er ba 1 to~n gezegd
dat dele .. olon e niets met de zaak te doen bad
en oIe toen mal ge procureur ,eneraal on I
.teunde bern De regeeru ~ hud deze pohtlek
u tgedacht om den .turm af te wenden eo strl
haar wel( te gaan lo het Gecbart.erd debat
zelf. nog had de prenHer doze houding aange
I omeo 1>e reg per ng zat .t I om te • en wat
er gedaan zoU worden Deze dIngeo kou men
zc f. n ct I ZUid Afr ka vergewo Het rap
port vlLn u. comllA. """ dB bas 8 an het onder
wek n I ooden en zoud r dat ....pport !wu wen
00 tot de waarhe dIn doorgedronge
Vele moe I JkbOOenwerden n den weo " he.
com t.e gelegd MaAt ou kwam II tot de.""" e
ao 1897 IJ. poSit e wao weder .eer gev:uarluk

een pos tJe deDen 0 IH~6 Olet eens kon den
ken U I wil" n et zeggen waarom bet zoo
wa. maar er wao gro t ge aar van oorlog n
Zu d .UrIk. Wat deed de prem er HU
ze de d t had mets n t 0118te doen Toen
de beer Inoet! den premIer vroeg wat b ge laar
1 ad WaB bet antwoord dat de premIer met. bad
gedaao Het werd v 10 hem verwacht dat I I
onze "evoelen. zoa lel geo oor de mperIale re
oorID- IIlllllr bid ed 0 e. De ge eien.

~ao de bemlklng verdel¥ n et voorgelegd
eo DIets .. erd gedaan om de val.che berichten
de naar Eógelaod we den geka.beld eo getlChre
en te wederleggrng. H baalde J.an van de

d en tel U t land be" elen door lord Rosmead
en" l rdon deed n ,,18 Dc dep<cb... van lord
Ro"n cad badden d t land !,'Tootendcels gered
\\ at Ifebeurde met de vrede. motre De regee
r ng stemde emdeluk met de motJe Du TOit en
n emand "UIt t.ot Ol t laatste oogeobhk aao
welkoo kant de regecnng zou gaan De apeech
,.,.n deo premier e air loter W3.lI n ct voor
Hede ma.ar onrast }) e speecbes gaven aa.nle
a g tot de mot e vao wantrouweo [SIr James
la I te Iller 1 De comIDIssarIS kon lacbeo want
hU w st mU!8Clllenvan de In .. endlge g_,ble le
r 18 degeen hcbt 1.00 verdrngeo (toejulcblng)
De regeerIng .. erd bebouden met de.t m ya n
den .peaker en de praml r g ng oaar t Jul I..,
met de klank va.n .Ic dIVlAl"klok nog ID • n
oor De leden wareo baog docb meo het hem
gaan bopende <\at de premIer gewaal'BCbuwd
was MaM wat vond men De premIer gtng met
de vloo mot e ""n :aak vao groot belang en
d e zun lartel ke oode .. teurung bad (1oe
JUlcblDg) De KoloDle wa.!! ann maar meo ,.ilde
de gratie van bet gOllCheoL De premIer bad
dese goode zaak IDge .......r gel>racbt (ToejIll
eblDg)

Kol Scbermbmcker 'ioOllense
HII boopte dal de ... taak nog eeo .uccea mag

emwt worde" Maar dan wao er de !nef van
~eo premier aao den beer Cbamberlam waann
hit gevoelen ... 0 de£e Kolome verkeerd voor
.telde .. aaT!lchJnllJk wnder opzel. maar
r ",blAo! verkeerd De gevolgeo \&n dlea bnef
tr Iden nog door de lengte eo breedte van de
KoloDle en bet ware beter dat mike woorden
noort waren gebruikt. Dit Wal t werk van 9Daa

Jll'9111lV
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Het dobat over de Iwoede le. ng word voort
gezet

Do ed heer Herholdt dacht dat mell dete
b II een tweede leZIni moe.t Iat.eo doorgaao
In comlt 'II' Id.. eeo ge leden b IvoeglDgeo
makeo AI. hd ..an den afdeehngaraad w st hU
dat bet !!oms moelluk wa.. ue bestaande wet ten
u tvoer te brengen De radon konden b wotteo
maken maar hot g ng Leer moelluk zulke bU
.. ett.en door de regoerlog bekracbtlgd te kru
gen Ale aideehng.radeo zou .Iecl t warelI ala
g .teren gezogd .. erd dao .. aa er reed. geVaAt
de u tvoorlOg der oo..taande wet aar hen toe te
vertrouwen Het kon goon kwaad deze kieme
h II to laten doorgaan

De ed heer De \ Il era had de b... taa de wet
el de b 11 vergeleken De bestuode wet geeft
de a.fdeehogsraden R acbt om b Iwetten te
makeo om bet krUid UIt te roeien maar h
meeode dat dit DIet voldoende was X~o hlum
8plD08um verla.a.gde de waarde VaD wol en
meD moest .treuge .tapper nemen 0 a het UIt

te ~~e~n Ieer De Wet had ook de bill met de
.. et yergc.leker HU zai geen gevur lO de
bill Ze maakte het voor de af:ioel ng.ra.ad
slechts hcht.cr on de kn.t.n m nier l> u t
voermg der bestaande wet 'ns k"stlta r De
b II lOU n et wo ko.tba" zun de

a.
Il d~,
I n

I> el! vr I> \ II eni lO
4" tr k. II la, a) opgeal teo ware
de da er vuel c er daarheen wa..~ Men zou
t ,d geen le I ge trucb dl1llrb"e gezonden heb
ben De V."'I" el g...... ets bIJzonde.. Up
andere I n IeG£' n vok "el ee • veNpoel n
ge plaat. Din wa. e~n ,erlengrng vao
o le I nel u 0 ze 'poorwegen bet.er doen
betal.n Het .peet hem dnt men zoo kortz cb
g W8J! en t kon nZlen" at n bet belang

.. "" an het la>d Hl meende dal mer oon
teer goede .aak I lJ geda.an door de explo tat e
der Il over te e en ze zou do KuloDle tot
groot .oordeel wezen

1>eed heer \ an t edeo ze het
wonder want wat gebeurde h I I ver .. acht
H hod verwac t lat de I n .Iecl t gebouwd zou

\I,ar I ver "chtte nOl(ergere d g"n
In Men zou d t hnd zadelen

n et de enorme • luid vao Rh desla ,\1. de
Bula ... 0 I n bet.alde zou n eo nODt naar ooze
regeerIng gekomen ZlIn R ,ree.de da de
K I le de 110 met al de ""huid l u moeten
overnemen H Wa.A voor voorn tgang maar
m~n moest n et met opene oogen eeu .Iecht
d nS(gaan koopen en nogal met geld vao bet
land UIJ moeat bekeooon dat bil geen boogen
dunk had van dleo ";>oor.. eg

De ed heer Neetbhng had olet gedacht dat
er looveel over dP-E6 motie EODworden gee.pro
kcn HU bad ook voor bet Dulawavo .poor
weg contract gest.eml on al. ue luo oaar de
Zambes oerleogu werd ZOO bil daarvoor ook
.temmen H I da bl dat men ....o goede zaak
gcodaan had md de 0' eroamc Op alle _poor
wegea waren ven<poehugen HIJ berrnnenle
ZIch toen de trero oog maar naar Stellenboeeb
liep dat de 11)11verapoelde en ue trem voor

dag

WETGEVEND:::: VERGADERING

1JI:\i-\DAG 14 JLNI

Ilet hu hen-atte ten ure
Ir. I1EER RA lE

Hot n euw gekol"n Id v{)OrWorcester werd
ngebracbt door de Iceren Merrlman en De , I
hero 60 legde den eed af HUwerd met toe
jUlcbmg bogrt'Ct toen b oJ.>kwam HU nam
"Iaat. o.... t deo I ~er Mernrnan ooder toe
JU ebIDg

ETIT!i"
De beer Van Z II CalvlOULverhchtlDg op erf

pachten (:l) de beer \brabamllOo en kapt Bra
bant baaden ook peLltles • r Jam ... bad een
paaT van spoorwegbeambten voor pea.lOenen
De beer Rautcot.3Cb hod een voor een spoor"eg
op verzoek weId deze petItie door den klerk
gelczen Hl bad oog 7 van deozelfden nboad
De beer Ha) bad een tegeo de C D akte Dr
Smarit bad een petatie van Bandy Oost teo
gunaie van de rediatribahehill

Nu k_ hO tot de hetl"6k1tir, .unn
deze Kok> 116 .taat tot de naborIge Ita.. HU
was ...e~oderd ooor de uttdrnkkllli ID d,
troonrede dat de ~eerang de 'l'Tlendllt"bappe-
Ilike lat18. met de atateo lIad hdoo.Jn HU
wilde eten op .. elko grond die werd ,_gd

De premier las du deel van de trooarede
"'UrIn aleilbl. ge~ .. erd dat de betrei:lrinren
vnAndschappeluk "art'0

De hf'tlr ~hreaner wel ik ea .Dd_1I hadd8ll
bet &nUe" verataan maar wat bewlJll&de aan
bahD~ ()at ~e regeenng nIe" gedaan bad om
de vneDd..,hap te beboud... Met dell V.,io*aa'
wru de nrhoudlll8 18111beter 0 a bet tol .....
""n~ maar tegenover de Tran ...... lw .. de boa
dlDg gebeel ande", He rn encbcbap _rd be
bouden maar sondee de ...... na, De
comml&!l&l!UI..... no~ meer dan de fl"'!Dler een
persoon dl. aiel. b..d In te breopo la de repa
blieken Sir J aIDe, Wal eeo poliloUl'" van ....r
ander ugeD eo alln luotJe 11'''' bjJDII DIL HII
ut tbaOI onder den r~ enllCb,$ITID"'0 de DIeDWe
progrealAleuo maar dit lOU bem DIet llelpen
en al. d. regea Inram &ou hU tot ann vel ut
worden ~I"mand vertrouwd. bem 10_ (t0e-
jUiching) Neem maar r.eo Gru1f Reinet
apoorweg eD "on tijdage bekeenng Zoo.,..
bet ook Qlet <norwe De polalleke kl_eren
..an Ilr Jamea pute hem "h.t en IOU la.m _It
..-eo IIU .. al DUkla.v mei de hulteland.che
sUeo en hu kwam no tot blaeenlaDdecbe
nkea 0. premIer '11''' een barde werm _
wat ..and ...,n om~r..oi 4e Landberr kweeUe
HU betwutelde n.et da.t de premier ..ea! 0..... de
u.ai: bad gedacht dNh un begin af weid de
&aak verkeerd «ereg"ld De beer Solomoa bad
dit .-la In de laat..t.e _le UIlget.oond De
kommandant vrae, meer maanen ....,..m
werden ... Dlel dadelIJk ...-:zoodeD· Wu_
hot g.vo" de burgen wilde ruel Illeer waeh
ten eo er on .. tonden m08llukbeden De ..er
aterkingen werden eIndeluk prondeo en 100
der gevecht wae men klaar maar l kootte bet
land eeo ..eer ft'OOte 10.. En daa wareo er
Dog de kootrai:t.Ao die ..eel ........ heelden
Dit allel! werd ... rooraaairt 4r gebrek aan
bealll!lbeid en moed aan den kant der retJ'8II"IIg
Dan .. ru er d" vrllbandelaara "iItatle De
premter koo ge811 bealiat antwoord p..en en
ve... ·eea de deputahea oaar den prelldent mn
deo V"J&taat Mea bet de meDlCben ID oaae
kerbeld CD wilde 0101 de poAlt.le &eggen Sir
J amet! WILln beetje meer t-h.t

Sif GDrdoo Ik zelde dat Zll .... MI, deze
Kolallle meeaten bekeereo

De beer ScbrelDer ZOO lIWlt wat omtrent
deo Vrnetaat .. aarheen de m..oacbeo .._,,&en
.. enleo HU beecb uwde drIe vrllban4el po
htlek een kettef[ In de KoiooIe Dan wae er
de runderpest Wat bad de ~eerrng 10 de ...
.... k gedaao vooml ID de admloUltmtle Van
begin a f was t eeo poh bek ...., on&ekerbeul,
en onbe.hstbeld De be,.olklDg 1D0000tonder
de regala'leI lijdeD eo later werdeo '" wel
weggenomeo maar de regeer1Di deed Diet.
Na de regol.beo kwam de W088te a"""" po
I tiel. ID4&rde reeeerrog kwam met de hel
DIn" kontra:kteo Ea dao het doocbchleten
Zoolang de v_rllleo het~n schIeteD 11'''' de
regeerlDg te neden om UIl te raan De re
geenng liet de beeaten doodachleten eo Illeta
werd verkregen LO dan de kootrakten WIe
rou bet ontkeonea dat groote oommeo geleI.
'oor ole' werden ..ermoMlt Het hUIS kon
op UIt pallt de regeenoi DIet vertrouweo Met
betrekking tot 'poorwegen _eeode bIJ dat lW"

Ja.met! t,"ve .. n~bt btok.. aam 11'''' om de lpoor
wegeo t.e AdmmUltnleren maar bIJ &ag ole"
vin de 'paarll&&mheld di. noodlg 11'11 ..oora!
In onze dageo waarlD wIJr:ooyeel van ona handel
hadden verloreo "aar kwam de groote nIt-
gaaf dar. ....n dun' HU meende dat de ad
mlD.. tratle 'VItO Sir J amM Sivewngbi zeer
koetbaar wae 00. 'poorweg pobtlek ma.t
• In om te verdleoeo en DIe' sleebta OlD te
ve.. oeren De wlna""n ID08IIteo rue~ te hoog
1110maar men mOetlt zeer VOOTalchtag&Im Ala
meO meer geld noodag had waar zou bet van
daao komeo'

HU ging toen o,.er om te .preken
van den Balawayo .. poorweg Men df'Onl
aan op de publibtIe van bet ongtDeele kOD
trUt HU ...... olet tegeo dIe 11J0 of kontnkt,
maar bet kooira:kt beboorde op de ~wone
consbtutloneele 11'1 ze voor bel buUl re-
legd ge....... t te IUn M.n moeat _ bill
mgebrecb1 bebben lO plaate ..an bet koatrai:t
door te druven Zuo bedoeling _ Dlei
om de II&&k te onderdrni:ken maar
t moeat op een oonstltuhoneele wu&e rpdaan
WOrdeo Het kontrr;.k~ beteekende dat veel PW
gebruIkt wenl ronder be1loorllJke helprei:iJIf
door dIt huUl Dao 11''' er t gebnrik ftII den
.poor".l ..oor elelr.i,,-doeleladen onder den
nellS der regeenllg en met "-temllUOf der
receerlDg (toejUIchillg) De beer RabIe _ III
gekomeo maar bet ...... alet recht dat de IIt;rJd
op die .. uze ook door de regeerIng werd,.
voerd Da I wa. er de nltdrukkinar ..an lW"

Jamel! omtreoi de repoblikemacbe beiu.lde a.fge
&anteD eo de .poorweg overooakomat met den
Vrllswt 41C bIJna door d.,kePP'llbeid van Iir
Jam"" en GaL ter Wille vao £!( 000 per Jaar
de KoloDI. In gevaar bad gebracbt
Het w... publiek bekeod dat Ilr ( enloo en Air
J ame. elknar DIet vertroowde en daarom koe
bl de reg.,.,nog ook DIet vertrouweo De ... m
mlll8arw b" ..et mlaacbtlDg gmpmkea ..an ten
b..ndel met de Trr.maal eo v.rkeerde eu"" ,.,
geveEl met betrekluog tot den apoorweg naar
Bula .. ayo Dit ..... tlogeboord voor een mIDI.
ter eo zou deo 'poorweg DIet bevordereo Van
deo procoreur generaal aprekende selde bU dat
-:le beer Grabam oog maar een Jonge man op
pohtlOle geb ed WIU Ir I en de beer Graham
.. erkten tl&men 10 bet gereclrtabof eDbaddell dOl
sympatbie met elkander en daarom dacht hIJdat
de be:<te dienst welke bU den beer Grr.llam koo
be .. I"en was hem nIt zIJn tegeo
woord>g ge~elachal' te helpen (Gelacb )
Dao was er dr S lIartt HII ..... geloofde bIJ
oen Bon.umaa 4e geheele regeenlljl 11'11 over
ocbaduwd door .oogenaamde Bondamanoeo
(tielach )

Dr Smartt lk ben n et meer een Bood.mao
De boor Ikbremer er daarom wilde bU olelll

van beu wgge~ Maar hl boopte dat de dag 1100
komen dat hU met wat meer gevoel ZO" "preken
vao de band~n die hem geholpeo hadden toen
hO een JODgpolItrkua Will! Hl WaE Dlel IIOOv..r
aL! • r JalD"" die Uopel008 .. as eo OOOItde
poSItIe bere kt zou bebben dlc bU tbans bleld
lODder deo Bond H '" eerder hU UIt den Bond
werd Ke"et boe beIer opdat meo tocb wet.e
WMr men Wal Laatllte Jaar waren er 36 voor
de mot e vao wantrouwen eo het 100 bem 'PIJ
te a)s emand tban. aan den andereo kanl rou
'I<:mmeo H eprr.k met vecl gevoel o..er den
heer lun". d c ..!tud recht had I!"'bandeld HII
sprak va lIJn toeo<pr..ak laatete Jaar eo bn Ion
het betreuren al. bil z Jn eerlIJke .iem ging
verar deren H I meende dat bet laJMide motIe
van w.utrOlJw~n tou be~bUgeo Hl vroeg
bet bUlB OlD met Z Jn atem te zeggon dit buLS
heeft geeo vertrouwen ID de tegeowooflilge
regeerIng (Ju de toeJuICblng)

De Ueer iicbre ner gtog ZItten nadat loll een
uur er )()m nutell had getlproken

" r J nme. B vewngl t zeI dat de klacbte tlljreo
de regeer ng dezelfde 1II'1l1I al. be' vorige Jaar
De COil go veraoderIDg was ID de voorstellen.
De heer Scbre ner beeft getracht a&JI te toonen
dat de reieerIng In "Ilea t.e"ert gekomen 11''''
Wel w I zulleo zleo )iaar het vooMltel van
den heer SchreIlIer w.... een ong ...boorde waar
va cr gOOD,oorbeeld Will! HIJ brr.eht bet
vo ..,. ei n ter .. I I de bel&Dl{rJke regeenngs
I II v lOr bet hu. was HIJ gtng den beer
~l reiner te I f omdat bil Diet hd "Ilde WOrdeo
V'ln de r",hstr ont c-comm M c ?olaar de motlA
va den heer :-;Chrener wa8 ook Diet op (leoe
zaak gegrond m"",, wa. algen een om durd""r
zwakku le·cn te va geo li IJ gIn,! dr Te
Water ook t.. I fomdat h het kabloet ..... rw,,1
g ,egd bad en g ng de dOKter ou tegeo de
reg ermg .temmen da .temde hU tegeD %lch
lel ven wa lt h I was mede vernnt .. oordel8k
voor de dade der rt.-geenng De regeenog
werd bet speake.. m II .tene genoemd maar
.. erd de regeeriDg n I~ a tget!meteo op de
sten vao dell _pea".r en "' ... eell.nderregee"og
ngestapt dan kwam d e ook maar 10 op de
stel -ao ~~o .peaker HII bleld ..ol dat de
mot e voorgebracht werd alleen met bet doel
de aanoame van de radUltrlOOUebilI te ..er
bmdereo Hl betreurde het dat de beer
&bre oer zoo veraoderd Wal voora!a1. men IUD
aanval van gtat<Jreo D&lDlddag op deo beer
Rbodetl gemaakt eo z il' aanspraak, op d. &aD
.tell ng vao bet oeleet oon:uté gehondeo III 1896
met elkander vergeleek n.. regeenng koo
met recht _praal< maken er op de vneDd
IICbappelijb! relat_ met Enpland lU Iltand
geboudeo te hebben Wat don preuuer aan
gaat "on bil alecb.. ~n dat au Gordon
trouw de gevoelen. ftD d" "" ..olkinf{ 10 Enge-
land heeft teruggeg ....en De beer ~breiner
beeU gezead dat bn (.preker) wet meer een
vnend van de republieken 11'11 maar bil be
dande ook ..oor die ~re 100 bU d" beJanrn
van do kol.itou, d.t.ar-voormoest opuf. _n Ook
oatkende b I met nadruk dat de Bond hem ge
IK'lpeo beef. IDde JlO'Iltlellwelke bIJnu IDDeerut
Laatftte Jur werd de berucbte nedeamohe aan
genomen maar be& ~t hem te &eJ~ dat da.w
door pede verbetellJll ~& 1rtJI'd.
Tralllvul ". de ltOIODM DOIIIiei ~
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~lad. D. heer Schreiner boeft b..m soo o..er
, • kolen gebaald over Wilt b,j (spreker) gczrgd
he.lft belr"r;k.llik.d~ "kale muren" maar In 18~5
._ft de bOo!r~. '\I uwer deselfde boudlDif lDge-
nomen. Ja w I. zelfs .eel .eroer gegaan dan
_preker. HU bedoelde in zake de dnften k.. oalte.
Wat de 1'ran .... l nnp' wIlde bU .I.oehu t"l(
gen dat veel v"n de hardkoppIgbed van de
Tran~vaalache regeermg 1ll00.t wege""br~\'en
"olden Uil bet fe.t dat 'U dacbt dat Z'I de svm
pathl. Tan de Afnkaanden ID de Kolonie liad
HIer m..-t 'Il recht gew"&ell worden. dat w JUI

Wlit hU trachtte te doen. en bn wa. versekerd
"Il even groeten "l"nd, PoDmo~eluk grooter
dan eemg een In ht't buis VOl! de Traus-
TUI te we te. Wat de VrUst.a.atoche spcor-
.. egcoDventle ....n(!ut kon bU &eIUr"ll dat
hll toen sl""hte ge<l""D had all~. wat bJ) kon ten
voordeale nn de kolonie. doch werd daar in ge
hinderd door d"",heer Schreiner, die eeu brief
10 de pers schreef, Wa.UID de convenne gee"tl
•eerd werd Hn wenlOCht...erop te w!lzen dat
Trannaal nog nOOIt de brM<ierlland uitgesto-
ken beeft uaar de kolonie, 8prekende over bet
tolverboud ,el bil dat de regeenng gedaan bad
all ... wat 'II kon OIO:SIlh.1 te doen tootreden en
toch den Vrllotut te behoudeu. En wat geaegd
""rd un w"len lord Roeme&d kon bU s1ecbts
aeggen dat g"en r"ge ..rmg OOItm.,.,r In .ympa-
tble ..u met den gou vernenr dan de tegenwoor-
dIge ....llOOrmg waa me' lord Rosmead. Dan
w.rd hU beacbuJdtgd Olet .UlOti genoeg te
we.en In 'poorw"i IOkomsten, maar
de Inkolll!lten WIlren dIt Jaar hoager
dan OOIt te .oren. en de .poorwegen gaan ge-
ot",hg vooro,t. :SMD. hJ) kon bet bU18de ..erze-
kerlIll:! geven <lat bil all .... ID "un vermogen deed
de ultga.en in te korten En de regeennl had
Ju.. t IQ overweglUi de vermmdenng ""n spoor-
weg 0It:;31'8n. Wat de goedkoop k... t ag.tatle
aangaat iron bU ,eggen dat bIJ de deputat,e.
slecbu geaecd hean wat de premier
hen later ook ....ide. Oe regeeflng had
de mo<ulukbeld van ha.... pO!utle goed
"evoeld, nl. dat bare puhtaek die wu van de
mannen dIe baar wlldee'UIt hchteo. oamelilk de
prot.ectlonl.ten. De tegeenng bedt le'" ..,Id
dat .de bela.;tangen konden af.:<nomen worden,
doeh ter .elfder tlld kun de verhru,k"r n'et ge
drukt word"n • Z"u penooonlu.e polme. was
beecherm dfln produceerJer, "n daartoe ,,-as Du'}-

dUI besproe ï ngs.. et'ken een bIll 'I' aarvoor reeJ.
opgetrokken WIUI en markten voor de produk
teD, welke d. regeerIDI( ook tracbt te verlml
gen ID bet noorden. I>eoe dlD~on wareu de
oo..te prot.ectle welke meo den bo"r kOIl Il'Hen
Wat d. runder"""t aangaat. bad d. rege"f1n~
gedAAn. bet boo_te wat 'Hlder omstandigbeden
kon gedaan worden I·.n aang>Ulnde deo Lang·
he~ oorlog kon hU .eggeu dat de regeeflng er
toob In i""laagd wa. den opstand te onderdruk
ken Hil bad niet .ooveel ondervmd,ng van
oorlog al. de beer Jl{errnnan. m""r "IU pollll~k
wu d..t moo .tadlg ma:u- leker m0C8t te ....erk
i'UO, OIP een 8uccesvolltHl ululag le ....ert:ek:ercn
Hi) kon~ hp" de verLckeflng geveil dat IllCt
oon d:u: veritllm ann de regeenng w&!\ te WI)
ten 'U zond trO<'pen .0" d.Jelllk '!J gevra...:d
werd"n DaD' wt!rd gc£e..:d dat ZI' te vtffil lroep'~'}
o~erond ..n bad. ",,,,,r g•• teld er wa. eene klcme
troepen macht en dIt' werd overwonnen ell ver
muord door de kalIe", .. at .ou men dan vlln de
reg1ltlrlng a:uel(d ~.bbell' De regeenng wa..
volkomen gerechttgd In wat <lJ.n dezen I(edaan
had HII lO I bUll lIttUl m""r eer lulkJ! te
doen wilde hl! (11)1{ 81~bl~ t~'{gpn tIlt d" moth:

vol~trekt nlut IJlt r III het h'lI~ tP.bUl~ },nbf)<l(IIL'

HU berhaaJUe het nog I:'une dat de motlu ~h."(:Lt....
lDgehracbt..¥.;enl ten .,lDde d~ aanname van Jo
redlstnhnt,e bIll te verhlOdcren

De beqr :\1ernman romplanenteerde Sir

JameA voor de goede verdedIging 'all <lJn .ete
ID de reg""nog HU zou met penooonlUk liin
.Yer de relleenng waut de beer ScbrelOer had
reed! bet vel van h,...,. ru" genomen
De redlStnbo'leblll wa. de bdl vali den beer
Inn .... de munblll was d,e van den heer Suia-
mono geen goede bill k .. am van de regeenng
De commlaaar .. bad gesproken van besproelJng
m&&tDleta w.. no~ gedaan. ook niet met onder
WU' Wat bad de reieermg gedaan sedert ze op
de kn_Dl! w..,. gelr'&'" :O;let..-met betreklelllg
tot onderwus. spoor ...egen, enl De Caledoo
•poorwe, werd voor de pl....teelUke leden g.b"u·
den .n ewdeluk IOgebracbt met geen doelom Le
door te druven. en su Pieter had aan de Paarl
gepocht dat bU de bill had terug gebouden
Waar was er een schema voor IIchtell(>OOrwegen"
De regeertng "II slecbta stemmen "lOnen

De heer Van der Walt Zu WIst Illet hne , c
WInd tuU WUIen

De heer Merrtman Ja, dit w... J,,,,t het
punt: D~ commtaOarlS had gespruke,,' all de
!>poge verdlen.t.n der .poorWe!(ell, maar d,t
hlOg af van <le "uze waarop 1II0nJe rekeningen
<Jpmaakte. SIr Jam .... W8Jl com III IssalIS nn onLO
spoorwegen maarook ben direkteur in eeD ma.at
IIChapP'1 ter verbetertn~ van D.lagoabu, H I
Ii.,d dus een dubbele po'lt,e ;'It.ar d,t .. as ook
't ge'óill met. de kabel ill \ lt8CbapplI, waarva.n SIr

Jame. agent WIL:! IJJt wa.. g~heel ongehO<lrden
tevenstriJd,!( md de h,oogo !>egmselon ... n elk
land lI!l haalde een~e",1 van SICUWZeelanJ
aan. al:t ook vali ~HrHeQQ ru.'ler III En~t,lalJd
Maar dan W~ cr Ju f.i1.ugbcrl{ kwe",tlf' dltj eell

schande w"" v<>orde blanko r"""en De Fmgo".
!pngen do ..r t land, .el!~ende d.t ,le blanken te
swak war"l1 om de Becb1l8na~ te onoerdruk.ken
Het kostte b"t laad ~4~·'.,I()() W._d,teen
aaak Dill ~oogmoedlg op li! ''in' UiJ meende
het wa..~ gt'noef,{ om eerllge re~l ertng op UI t te
werpen lJe rUllderp<lot werd .challdeliJk m,.
be<,oord 81f P,eter Fanre Iwn leto doeu at.. bij
mur w.tde werk.n en mlDd~r rondloopen 1111
b.ad Iemand noo<!lg nm h'}m O!) ll]n Dek te
nemen ell hll '!Jn tafel te houden liet r..pport
Yan de comml~"'I~ alleen wa~ genoeg voor etn
motie ,"ilO wautrouwen [J., premier wa!!!altqd
"oor verantwoordel1tk bestuur maar wat lilU

ldt"e wa.!J omtrent dIt onderwerp Wl"t hll
niet. al~ bl! zag naar de helofte \:lIl een
oorloW'8ch.p .en dertlI·tl kabel t'n .chuld
bneven van den .poorweg nMr 1ang.lo'yka
HIl r;ou niet (,,,'er bUlt.enland!\che taken "preken
maar wtlde ...lecht.s ze~gt'n dat "'If J:lmC14 direkt
tegen de pruduooudt.!T\'I '"tUl dit land had gm'pro-
la:en De belft moor tahak werd gedurende de
eeNte dna maanden \an dit Jaar dan t \OrI~\:

yerlonden De regeert n~ had 't ,"ertroll wpn van
D.Hunaod noch "an de lea.gue, o{)( h nln dea
Hond noch Uil t"mand ande... 1111.ou de
motie "UH !3rPIl III de handen van het hUl~.

~If PIeter Vaure .telde 'oor de verd1g'mg "an
het debat .\llngeunmell

[h. heer :--..cru:e\fler ,"ro~C' of de ::iodere leden
dlo orien op het papwr huiden ze nit t zouden
wdlen tcrugtrellk,'o ten einde deze allerhelang
rllk.~te laak op morgen dt \'oorkl'IH te C'e\'on

Ve bee' I nncs 8tcmd(' s.aalIl met den ht'f'r
P.("hr.Uler d~t delC' een tl.d, ,"an zoo\cel hela~g
'6'a". d:lt alle Ilndere I d,clI daarvoor mo('~t.('n
_l1keJl bl' r;Oll dll~ me\ verlof \"a~ het h1l1~ dt'
bIll die 'n l:lpl I.a.am iltond \'erschuln~[) tot een
late",n datur.l

~Ir (,ordnn !-'pr1~g t' .tit) J:l! hIJ niet \11 Jen
... e~ Wilde "tun daar h \ ouk I)(;'~eerl { w l..~ llCh

te v~rdedlgtm tegen de lall\'&JIt'n tf''a;{en Lit" n'
«eerlug cemukt d~Thnln' lOU ook hl! met Hr
luf ,",jUl bot hUL" de Lil! JIC In lqll n \um !<itoudl

.,.e~tt''ieo
~(\'C andere orrl{'~ werJt:!r1 ol,k \',n il t

papier gt!nomen 1..)Q(1.\, nu Je mn!l~ \:\Ii W:in

truuwen \()orran! kr('t_~
·~!'tl. ~"T~~'l~\

lI",t bIll" gm.; 1:1 CIJ !lItt op dl.: Wt t (lP Hl I.

,t'e44dcntE'rl
1>" b.",'r rhf'!.'11 III lIt .. tocl
De tWdb nll~UWe clnll~ulu" werdl rt 0\ crwogcn

aan\!~nOfWIen lUl ~L'rnpport( ,'rd
jJd 111.1(.8vt'rdu!Pltt om IJ uur

\\'IIE,s:-D \(', II .J1':"11

litt bUl ... b~r"&l~ Un ~ 111':

l"'IJJtl'
.. "rdco 1"~tdlUl jool dl/ur J. bCt!r~n.l.1
Joul..ert \'au de muolcqJOltklt .. lil Burgerllldorp
r~ l..."t aau"'. ndtu \ .Hl Z\ ken hda"'tlll~ .'n ~€ll
dt'rgell~ door eien heer \ all \\ Jk P (, \\'tge 2
In &ak~ ond.u lilt. 'Jil log 'ill g't'Il.'4de dro(_'H'tc 10 h~t
ouord wcatt u

Kt "'1ft.-l" l'l.t \

.. ~rd.pn lo"clel"crd I) a door de hCéfC'tl IJ ( ti
"~lt.I.J cile ltd!" voorstellen zal ().Vee de PIketherg
.Mall1lt· ...t'ur-r "poor", e~ f'n l.ekrr orga \ en da:u
o .. trCD't 1'd ,r:l.;'l'fl J ~J .Jl._)ubcrt dit' vl._"-'r
fIIt,..tot J~wt lt."tJi h•..:tn-kkt>l.lk het bou\\en \'\0 t't'n

~prH.11 fl~ ... lllll }' de "',al 7..11 ttlnr"dt·llPiIl de
tle~r~_'l tt t dl:''' LJ.! eli J herDn op h~t hilt!
hou .. '\( l~,..)t u'Wtt. tt> ,1a.atNI'n

}\.'l~(lnt'l :""Jt ht'rruW-\iIJwr I[lf kt nri I" ,rUl e.,'n
• ~(Jlt nnint... f Il I "C~ illld, ••:rcil ,()()r morgen
L.h: InU~tlt"( 'an dt!u' m()tAe llIt..Ioikt.e op bet
h ... Ii_ '!Id ru. dat de I,..,joehng 1lldphug. wa.
om te ..~d~ren dat de motte Tan W3.ntrou
wea BC)rgt"n w4$£.lt,r ...an Ja orde IIlcst.eld l.OU
k.lIDDeD wordt!fl willen men hedell n let tut
aewwlDg k WlWl l:n,p

H \(·"1Ik.rl '\i

• Y."'iI~e! roa.pporten en paplerQU werot'u Let'

~l.l i:"k~ u • h.1 rapport In aakc dc urdun
na.nU~ \!iUI d~ \'aJlI:"rJUII~L (;ereform~--en.h
I<~rk <ivor d..n lteer ~re,o.r de cortW\pondt'n
tIC W v.".haad mei de ruDderpet'l,collf.rentae
ciwr au Plekt t·.W'O.

BIJVOÉGSËL TJT DÉ ~UlJ)...A1iutuN V~REENlGb KIT oss
ROOIDAllI.DELvrtt. IStrockenatro!D een a~ndeel, F F. Wlenan-i een

De beer Theron Hoeg ot , r .T.I.Jl• ,.(cr dito, L. Ahrah"mson oen dito, G. M. t>"lmer
matie ontvangen had h€trekk, I I: d. "hot,t·tl een dito, l".• aloe! 1'omltin e"" dito, GII.W.V
ren .... urall1un tOf'stand van de It.""dam ddYcl. Trollip eeu J.lto! Jullu.Walkcr (en:.c·a;"I) eeu
die no zondur gflld en ..-crk Illn le Hopel-o ...n dito, en dit II bet ""ntl(e opheta:Url kapltA.l.

:-;,r .T 'Ine_ ,,,,d, dat d-r h 't'r Theron h~tU dien Er w.e dus .I""hta £il) opbelaald Hdt ,,,,. d ...
mor .".,. , •.~ r~ brIo'," .1' IJ1nd lt8!\telclwerd. nnmoeeliik de Ilin te bouwe.. Dd oemmi .... ri.
Wh\;11 cL, .-( III velen tnt- (jlt "rlden "" Idi lt' Dloe"'! Ilu .. \(~.('t't~n 'hebben DIet welk aoort vnO
Hi'Jl"QWU 1.(1 , n-Ier .KIll. II \\ I k en du!' :.:,P611 m l:\ :ol li 'PPl' hll een oYere8llkomat UJlt!I.,!

~~ ol hadden ,t, • 11~ to ket r ...l !II 1'1 vroegeu nu lit I w,JChtJaA' np jaar, eD d. beer W~e~ zou
~1 "II~ \"er~(lt"IU 1,_ wj)rrl,~" fH er ,I. ~1...)orwP~cn het tt,l' vindeu. lDaar dat geld werd DOOlt. p-
HOI II "I dat « II' .1. luagldra.I1 ~~t"'qr.lf~e,,1 en >'Oil I~, 1:"11 '''\leering die .ulk een beJaagr".
J'lP'1 flen anI" '~Id outv;"t,llbt'n, meltl"l'fle d,l.~er kOIlt.rukt kon n..'\II~aanmei&ulkeeama •.techapPiJ.
:l, .1~l1(eIJlk" I Jl I'beboe.eu,le del" r8 ",,,en. met "en kaplt&~1 ,...n £70, beboori me' langer
Het he;1n:ol' I \ 111 grat1H r~IMlca~rtJ(''4 ".It4 een op tlf' kussena te hlljven.., .
verk. «rele JIl" Il ouder de ,. "m.tandi-.h ..den [lu heer Abrab ..moon wilde .Icb verde(hgen
meende 'r'e~e, d..t de reg"c, "1'1 gereclIl'l(d';;'l tegell de aanvallen "an den beer Hay, di. all•
we.en H'IU. ,.llIkaartJ.... (le kl ...... ) te ge""o. lIe.. dell m.,...t hebben w.t er gebeard wu
want bluven die mensébeu daar. dan souden zu voordat bil dese documen~ had ,e'l'lSAld.
aan bet stelen gaan en veel kwaad kon alda ZlIn naam wu Ol> de kleine maatach.ppii, dIe
gedaan worden ' .I""hte voorloopig wa., om een maatachllpplÏ in

ADDITI"NHI E TnF.F.IGE)(t"'. Bngeland tp R"tecren. HII had 1'I'oeger reed •
Sir Gordon Spr,~g stelde de tweede leaing gelegd da t 1111n'et 0'''. ""OIge aaak in ..erbanG

van de .... hili voor. om de overtrokken uItgaven met dit ondorworp 'tOUetemmen, omdat bii in
te .. ettlgen dl! mutscbapPl1 wn •.

Het huis ID comité te. gaan, a:loOgcnomon. op I'1lr .I amee zei dat bet kontno,kt eent op de
VrljdHg. bfel werd gelegd, &00 meende hii, .oo ..-dat bet

MOTIE VA:S W A:STROUWE:O; (r.mJy) gcteek~nd werd.De beer H. C. nn Heerdou zoi dat bii sich
De hoor Frost nll1ll bet woord lo do pll\llts mOt.• t verded'g<!n tepu de beleedipnde &aII-

van Slf PIeter Faure. HII .ou 'iaarne ....lllen ge· merkmgen gemaakt t8l"n h8lO, door te Hggen
oproken bebben na dr Te W&ter. Ihe than. een dat apreker le:len de regeering aoa .kmmen,
"whIp" in plaat. ".... n mlnlAt.er ..... gewor omdd "Il er ""n rusenlrwe.tie .an maakte.
den. Uil m...,nde dat een paar leden van't Dal w... nIet het genl, hU .temde .olgena .UDe
bu," te veel tud hadd8n opgenolIIen De heor IIvortUlging.
Merrlman !png terug ID oude Il"""hlllen. en De beer }o'l'OI'tlel <lai bU mu..enlun .....
maakte "en aanval op .,r Ru-tie Fr"re. HU HU bad ,.sagd dat dele kW8lltie op ta8Mll
baalde ook aan van dc tweed.. komot van su Iunen Ile.oebten .. erd.
Hercules RoblDoon weo de heer Merrlmlln De beer Van Heerden vO<lrtgaande lei dat
cr tegun ,,,,.... De beer lIIerrlman ontkende bU OIet nl' ruAengevoel, een woord dat nooit
d,t. waarop de beer Frost verklurde dat ,un 10 dit buis moe,' gebruikt ZlIn, tegen de regee-
parIJl znlks b..d gedaan. Spr"ker kon d. Lang t . .berg affaIre nIet goedkeo~n. Kolonel Dalgety .. nlr Iflllg .temmen, maar nIt o..er al~, eoomdat bij geen vertrouwen 10 deregeermi had.
w"" du beete milDdIe de regeenng kon gebrul, De heor Tamphn oodeMlteu.de de regeertllJ,
ken. maar bJ! stond nnder den invloed van en zou tegen de motie stemmen. Bij meende
IOlOdere officl.rell. Maaor de reg ....nnJ( kon dat de regeerlOg DIet te blam:.erer: WH n>Or
Illet.. meer "oen dao zo gedaan bad Wat de ...at &u gedaan bad 10 zake den Lanibe~ oor·
ru.derpe.t betrof. d.t hult had SIr PIeter Faure log. Hl! WlUl daar eD kon bU ondervtndlng
In de p""llle gedre.en dIe hll l..tor lDnam, door "preken dat de troepen d.ar met groote moei-
bet aanstellen 'an comrn.88I.. Wat de b.l- Jl!kheden le doen badrll'll. Het wao DIet .00
ulDg kontrakten aan!png kon "II 't scbandaal dat Zll hnll tnd doorbrachten met rooken en
llIet IUZ,.Il... ant do hUIUIDIt~n dIe I!erna.akt .• porta" Villi allerlei soort. De troepen d~den
weraen 'nren goed. M~n kon de regeermg dUI allen bun phcht. De !(eheele exped,tle W0'

ID dezen llIet ,efQOrd~..,len. De _pecUlle puh eene eerillla:e en er ......rden geene Rpee,iI.IlIe en
til' genomen van de bun.:eMl.waren eene mls- "Jobo!" gemaakt. HU bescbuldlg"e d"11 Iieer
lukklOg II IJ meende verdcr dat bet hwd n,et &hr8lt1er van de l1l8I<Cnk'Hst," 'IJ J.t
er 0111 gcvnl"l:d bad. dat de te.:enwoordlge re· ba," gcbracbt te bebben duur den It"",
~e.,nnl! mue..t uItgeworpen worden Het land Rhode. te bescboldlgen dat· Ii I te d"or
zou et.·hter moelelI be!!\h~tóen Ma:lr DIen bAAl bet gebeele land &llnwakkt'rt en lef'6o,
hem gele~d dut uf'n' rt"bl'cllng lut.:h ~ter WilS dIg houdt De ra81lcnkw( M'w moest alleen
Jan de vu gf"ndt.l tOll Z,1I1l i't:latcn worden, wanj 7.~ knil 1I0~ \ crl'elkev<le

Do beer lIlernwan O~ IC3gue had dIL' zeker gevolgen hebben. 0" I"'tl Schremer heeft de
geze~d regeertng beschuldigd v 111 tllat toc'.{enaderd te
0'; beer Fro.t :S- eoo-. Ik ben geen leaguemaD. h.bben. m""r d. Tra ,"va.t1 Iisll t:ecnR toen,,<\e

en h..ewel ,k met de I,a~u •• YUlpatb••eer ben ring ge ...aa~<i Y'.I" '.It wdde Zich ook lI,ct hIJ
Ik er niet \'oor ~{('r, bad ge~prok..en VlLn do rran!'o"'llal nan Oj,IUltt·U. en h~t bt1llte d.lt de
lilnddqke tegen st.edeLfku be\'oJl"mg', maILe hu Kolome kw\ t11)t"n W<l~ Tr.\nsvllal BIleen te
heweerde dat lJinnenland!tche 8~1"-'[l DIet tegtm laten tnt 1111 rH "il1e
de landeliJko he.ollong WIS (Gero.p neen,
neeD) D~ dlVl~1(! op doze 1.a.uk r.al een rUMen Rlr Ph ..ter Funro lN dat li 1 7.IJu h~urt a.L{e-
,.rdtC!Jll~ liln ([)" beer H C .all Ileerd~n lieven iJno om Je leden van het bUISoen be
d,t ,. UI.t lOO1 De heer Fro.t herboaloe z!lnc b()<)rlil~tlkan. te g.ren zlCb UIt te.preken. HU
bewerIDI! Dr Te Water werd In hot parlemellt tI',d nwt de 'p<lech van den beer I'1cbreiner ge-
gebracht door de IandeIlIke partq. waarop dr I. ,,,rol. ma.r heeft ze ;"'le,en De 'p"ccb van
Te \Vllter ZCI dat hIJ de me~rdtrhelJ In (il 110f ,lfllI h~cr M~rrlln \n )pld h!! gch()orrl HtJ
Rewet had De hoer Frllst gmg toen \'OI)Tt '11 wdl\~eh .l' dcu ht-er !""~ :11 '1 f~t r ~eluk tiat h'J nu de
dr Tc \, ater Cf' I IC:oIJe te leeren C'i'F"'rol \~ tI'C pO~lllrl ntn h,)()fd !o("1I1':aal "an d~ OppOJKltle
WUfIJp hl Jil l,.dt'ntrlt.:httetc.dll" tren trofp"ll \,!k~r":-'II!ld \V"tdenhetrMr-rn
IIII Zull tegell de mQtlt! ..lemmeIl, om': I, I 1 clC1.t' ITQ'l ,.&.aI\~H.lt kOlt hIJ lC,.;g\ln. nat tie htel ~Icrn
ro:;et"nng beter ,lChtte d U! de \ (Il!!t ,~ \1 l III rw\ It! 1/1 I..'U"IIfI..,I! 1~ nll.~' ,1.lIecn meer dan {'on

De heer [nnea hetrpulll:d,. I ~11(,lll(\,lll rt·;\· ...,II.l: m .• lr ,,·)k metlruanoenoppo81tIew
den beer Froe1, voorts! flnHL~[ tt ! t.i~,(',d"we!t <int 11 \ .. rvlJgt!llukkeu. \V3t de rclatleH met de
tl~ lDgtmle~pt h \lI I I I " ...." ... ']! t' dro het>r n:lbunóc "ta tCll aangaat, kon hIJ "erkiareD. dat
~cbrClD~r geluk met 1 Tl \ lt \I \lU a.tnl"lpn.ak l.ht" nu lH·ter waren dan JD 1~~1.1jtoen de heer
1IlJ gaat dItmaal tegen tIt I Itdlt ~rer.,mell en z.a.1 ~Iernnl1n hd van bet minlAtene was Ab, bewus
lljll reden daarvoor ~('\ I. lIq Wal'! sU'ril t(_[l dlene hd toetreden " ..u ~atal tot het toher·
gunste van de vlvot I, I I ~ lIe I'" IllII'r vVlld hon,) De Kaapkolonae wu de oud.le stut 10
bet land an ol"'tand ,.. hq "a ,kwalIJ vun En lIlIIl .\frika en moe.t bare Mre handhaven.
geland. en d,t W\. ~.,,'lel,lk.le "'1tCIl aan de loolang hU leelde, betzlj bUeen mlDl.ter w.. of
verkeerde voor"",,",gl'll H' dezo ".k gemaakt Diet. toO hIJ ...akeo dat bet oppergeag (.upre-
De wilre vo<" t, lien waren tl,,~ n,et ""lr bd mac)) van Engeland m Zuid Afrikaopgebouden
bo ... men "' ,u,t du. e"rKt """hten :\1 ~1r d.<J werd. Wat de Langberg-k ..... tle aangaat, bleld
gfvote Zl d~ W,L:.HOlD hl! flU met de r"qc('rlU, h!l Mtaande dat de rege.,rtng Dlet te blameeren
gIng wa'.J. reJ,.tnbutl< I,ill liet 1.111<1 IJ.oddat WIUI Zu had gedaan wat 'U kon maar de moel-
gevT1\..1.,il t II had er o"k hUIIot it.! a:.ltJ De l!)kheden waren velen en zwaar. HU wa. seker
rege! "di hucft nu gc. rdebt III dIU l",lwefte dat bet land t.vreden kon wezen met den alulag
te v""rllon. ell It.tre baliJen mOe8ten ~an den oorlog. De kaffers .. erden beboorluk
,n de,en ge,terkt warrle" ~Ien zegt dat de ste- g... traft en de boeron .. erden gebolpen door de
d, Il Ilollr deze 1,,11al de 1D,ICht"' hauden lullen Langberg arbeideMI. De heer Scbreiner had
." ,.:ell. ma lf men "ergeet 'e L8;!I;' n dHt de Ian bem beacbuldigd in zake de rur.derpeat, maar
delike part'l ,d d,en lIJd de macbt ID handen de aan .....1 WIUI stelhg overdiend, w.nt d" regee-
h.d [)o b,1l "a. ZlI"' 'lll,.,II' een goede. HU nng beeft gedaan .. nt·u kon 'n het belang van
W deelgenomell aan do c~,mm188leomdat bil het Illnd Men "prak vlln de draadheining ...
wllJe trachten het I,,,,,t,, 'uor het land te ver. mur .. erden die belOlngen Olet gemaala:t om t~
'rlJ~e" W Int hIJ had gevoeld dat een betere verbmderen dllt de pest de Kolonie zon ID-

verJecllD~ <an zet,.I, [li"""t gelUIlakt worden. komen? Uu wees er op w.t bU persoon lUk ge-
lIlJ ba,J de regeênng gebolpen met de redlAlr.- daan had toell hU daar In het noorden ...... Het
b .lIcblll. ,I" htll w ~trhU de regeermg toU staan .. "" bem .eer zwaar de beden en tranen "lUI

v( ,alle~. eli kon Jus nu n,.t de r.geerlng ver- mannen te hooten. wier vee moest doodg8llCbo-
l,li<ell IIIJ hetreurde .eer de aanspraken van ten worden, mu.r hU _tand ... t, OIet omdat bet
.. r Jame. ",ve .. nght te George, en ook glote- bem aangenilllm WIUI,maar hU moest dat doon in
reil tll"r Il. dit buIS Z'I waren bestemd veel h€lang van bet land HU boopte znlk een tIJdperk
k" .ad te ,hen Spre!,en1J over den heer nooit weer door te gaan HIJ pree.. drs. Koch
1(I".Ie; LC' spreker. dat bIJ lOoe.t elkennOll dat eli lIut.cheon .eer voor honne kostelula:e dien-
dd heer I~ltode" een "an .te I.(rootste .taat.man- oten HIJ I.. verder de notulen der runderpest-
nen .. ,. 'II Zu.d.Afnka. boewel hil geen coDferolltle te Vruburg gebonden. De confe
o.lvol.;er wa.s van den beer Rbode. HIJ kon rentie had llCb ten gUDl!tenn bet ultatampen
ZIch DIet "ereenagen met d.egenen d.e den heer yerklaard t1amenwerlring wu de groote uak
Rhodes In geene &aakwdl.n .tennen maar toe wolke toen yere.scbt .. erd maar <iaartoe WMdo
den boor Rbode. In een'!l goe<Ie .aak onderste u- Tmn.va.1 llIet geneIgd lila .. , d· Vrustaat be
lI.n Leden lOoeIten V00r .. cbel.en nordeelcn toonde zlcb eon trouwe bondgenoot. Hn had
Men vr:ugt wnt ,. een Pl.,grc."er Wel hIJ w"" gedlU:ht dat bU ten mlO.te den dank van bet
cell progre ... ,ef. en eell pro;;re .... ef WJUI een bUll!zou kr!igen ~oor ...at bij gedaan had In aake
!tbl.raal cen man (!Je lIIet _penwlli.'n ma.a.r ~akon de runderpe.t en nu werd bl] daaryOOl aan~re-
.11 aanmerking lIam Er ,,'a>l een klcln part, I die "dIlon. Du bet beim van de runderp •• t was het
nIet tot de partil van dell hoor Rhodes. noch tot getal vee I '\:1~1.4.).'l DOOrde luodetpe"t en bet
d.e va.n den heer HofIOc) r beh()()rde DIe pa rf! I dood.eb,eteo werden f>U5.000 weggemaaId Al bet
w..., tU'IIChen den )'n,o bamer.n het Bonds vee van de geheel. la:olomemet inbegrIp nn
aambeeld D,. I", .. t,e ,••• zeker Illet beDIJden. TranskeI waR .oowat 2.\ millioeD. rekent nu £4
waard tg. maar tocb •. ulllg een ee,llJ~e en de per .tuk dao geeft alt meer dan I\J milhoon
rechte liberale UIJ ~ev<lelde geen vtllhe,d voor pood De runderpest beeft let. over 1 m,llioen
d. rWlt,e te .temmen. d "rom glOg b!! or tegen gekost Do...u het geld goed beateed
.temmen De mot,e had alloen ten doel de regeering u,t
D. heer Van ZIJl lCI,le dat lOeu n,et. beter. te hebten •• oodat andcren bare planto kenden

kOll duclI \ uor 't land dan om de reg"ermg UIt mncmen IlU ....a. zeer "erblijd OVer de aan-
to wurpell !le.e rcgec'lIlg kon n,et meer tot .praak van den heer lnne •. bot beeft bern goed
"ClllJlI 'all hel lalld, n cu daarom moeot ze gedaan haar te booren HJI beachuldigde ook
weg Het w .... algcm~" bekend 'n t land, dat den heer SchnlOer van r_enbut aangewak-
de regeerll.~ n,et op de ku •• en. kon bIliven. kerd te bebben HJ! werd u.ngevallen door
W"ZIJ "il de "temmen mn mannen als den beer dat gedeelte van de Holland""he pera die geen
In" •• venekenl.n en daarom bracbt le d. redl' goed woord bad nocb voor bem, noch ~oor de
tnloutlebdl m Het dec,j belO genoegen dat de regoonng. over wat bJl ge.egd bad te Port
hecr [Illle. Z00 rondlxmlllg ge.proken bad Meo EI.&:!.beth Maar bU bad daar meto gezegd
'pr.,. than. 'eel 'an llr<lgrc"'!I,,\Cn maar bet waarover bil ZIch moest scbamen Datzelfde
doel w'< m Cir om !lI Il !teer Rhode. weder ID gedeelte van de pera heeft bem ook bescbnldlgd
Olacht te bren~en II I bad er met> op t!lllen "an "!lDe ondeMlteonel1l eD kiezero .erlaten te
dat Je ~oer Rhode. "In Hudacht Rall 't noorden hebben Dat wa. 1lI.~ .uo de zunlln bad bJl Kr08~·, J A
",:.tde lII",r laat b'l dAKaapkl)lonle alleen laten nog nooIt verlaten en .un hot DImmer doen
bl"v"n ~Iet de tegun~ oord 'ge regeenng wa.. De RAIl.lMnde elektIe 'ou toune. of .'jne Lnt~an, J
!tt:~ ollmng'l'lJ:k \nendY':\.lppclljke hctTek:klllgen vr1enden hem nog \"Qrtroawen • !Jhri!.!", A. U
Illet de republieken aal' te knoopell en ,ilt wa_ De heer Yan d. Walt wilde net een p."r
tOt h ollze be~..tt markt \t l nilprak zoo\ cel van wl)ord",n 7.p'l!geg over wat ~Ilr Pieter nad ger.e~d
Je OpClilll:_: n,: lr t \' II I lc!' l1l7\ur hll z.ag dl~ H II h~IJe UIl \ a:1 de rur,derpest In Hdt:hu,·
tU ukt nog OIt>t pn ook Illt.~ rilt de opellln,lo{ een bod, dWlT dien morgen wIlren er '2:) beesten
~or;d get'olg IJ id op dtj[l pn" van Vroduk:tcn reed.i gezou ,en, lij warcn ree-ds gel.ond Sir
Dan \\a..~ er de bra.JHhlekteJ'Ill t De premier ha.d Plct.er was van ge,"oelcn die beesten l.h:l le
gezegd dat de tegen.t_,"d a~n;;edreven werd 1,lten d,.!Od.. h,et~n. maar dr UuLc:beon het
door den dUI\el ,"an onkunde eu tl.lt men de sc}lld,oll, en !"If Pieter h.\d thm moed nlHt nit
"t.:t cell proef II1OC!<it!.. Vt-"n De wet had een tegen te gaan ~et de regecl1ng had z.1~h1.d-
proef ';t:b.ld en beaul\'o IlrL1J, !lId De IDlOl8 ven geprezen en niemand aoden Oe reieerlng
h.lr \ \'1 bndoouw l.a I !oItt;cJ~ Ilict mlflal'h~ln~ met 81r James, was direkt w'Cen tl· TnIDsvu;.t.}
.,:'t.l.IU1"itt-lrU !laar alle k:IaclltclI ...n Joutal onoerl.ochj --do kale murt!n De reli{eermg had geeD re ..
.I)" tllllllt\tcr h,lU nOOit on lt r7.('( ht of het ~eld ~pekt voor 1.Iebzelvor., ~n men Kon le niet met
\(IOr de <lmLtPtlaren ('p ecn bt 11O<lrlnke "'lite l'l.ardol \':ln de kl1M..l\ens trek.ken. waArop te
wt.rd ullge..;-e,"eu IJltl "Jo" er du ru'ndf"rpct-t Zit o~t om de .Ll,:JI~tI ]\len zou III het land
lht :.;chtcle l.uldhou\\ I.kpflrtcIDl·nt met al ue met f\'D derde van de bevolkt d d
,\mlJtt:nJltll k.ln af\'t>tI. !lafl ""lJldell tonder dat thd d ng \In en le Rro'o\JI!; C,, U" ver roowcn a In e' egeerlng Wat had Huw" •. J
b~t Lw i er ll'Ut hl! Z )IJ \, rl\t}~er' ~ evm onder de premlor In J.[I~('}and geJ.Ulll ') UIl had een
"li'. wUU'a;tn Ille(, ~erl., 1[, werd De heer Rbo- sch,l' beloofd. co het IlntllCbo bu,s vnn gemeen
dt"'- het!fL ~clt.·,.!d dat "'p,,·k~r~ pal til tegen onder ten wa~ gcrp.oo om cr voor te danken W&8 ditI \v" '" vovr dronken .r!>elder. W3l\. lOaar men veranlwuorJdlJk be.IUUr" )Jan WIUIe; de br.ef
kon "t'1.l worn,:'\_ n noch'rw I' met overaL toepa.-;.&Cn. van 8U (;nrdon aan Chamberlain, en de premier
D•.hec· 11111\'<h od dUId, I Ik I(CZ('I(" d.,t de reJclI mOO!!tdit u'g,'n "[In e'gen lwter weten gedaan
\\ liJf()1lI hl! thanK met d r~Keefing ~tumtlH was ht:bbpIl Uit was nlnt jc ret:ettnng wurm men
"m d" rUdl,muuudnJl lIlJ huopte dat d,t bu •• ve,troowen kon bebben Maar dan w.. er de
J,t IUU 'nz,eo. eu ,en<w.au Uil droni bJl alle beer Inn .... met wien. zwala:ke apec'Ch hU zeer
ledCli "pp &au VHorde illOlIe n," wan ti ou wen telenrgest~ld Will- •ptate Jaar lelde bU dat bn
t, ,Iomlllpll de voorste oPpooltle banken lOU verlaten. om-

!Jc h.er lIa) betreur'!o het d.l sIr Jam •• n'et dat de rel.(eeflUl(or In behQOrde te "tten na de
"p ZIJU plJlJlt. 11''''' II I b ,d I,atote J'" ieRcn molte. De baDken waren nog Ie<hg en wat had
Ju regeon0;O g•• Lemd. I'" glllg het d.t Jur weer b!1bed,lU ~ezel<d '! Om een plaataelUk .oordeel
doen (hoor I Oe gruc,ite zonde van de re'1ee had bil 1l1n gebeeie pohtlek Ingeahkt: Um de
rJHg 'us .Il 'erbulld lIlet do uuatihoorr~ en Kaap ..c1ie afdeeltng te beYoordeelen. glOg bU
:-OOIDCr.<t.tU"st - K11J«w,llIam. spoorwegen eell oncon!lltotloneele re~eering onden<\enD8Il.
L.aatste Jaar heeft de comrol .... rlS geant ....oord Wa:! Illt ijLlIlllklinde? Neen! en bet .peet bem
\lp ()en vrug mil den heer AbrahaDl8On. dat de d,t van den heer Iuneo te zeggen. De regee-
regeefln!!, "lic. 10 baar vermol(cn .on doen om flng moest boe eerder hoe he ver u,tgeworpell
de Il1nlte hev..rden·n en.oo de hoeren Walker worden
l\ ('0 htt kontn,k:t nit t volvoeren, het kontrakt ne heer LSlng meende da.t de motie van den
lien zou ontnplIlpn lJ; f\rd~n t.n W:lt wa1il gedlan'! heer St~hrelner met heel wel nlg geeatdrtft ont-
\ erder gewall~de hll 'an de overe('nknmst tu. "angeu I' !(eworden. HII dacbt dat bct ,·er·
.,·h~n dim ,·omm'AAan. en de (, mnd JundIe "",1111lgVllnkO!lthaar tud .... deze moue te
... oorweg maau<~bAPPIJ. waarvao Mlr Henry beopr~ken. lIet land lOU li eh Iocb .. cl ha ... t
~tocken"tr"m voorl'tter..... De beeren moeten nl!opreken. Hetrzon .eel beter wezen
Abrabamsoo en Palmer waren twee van de ddll land. ,aken te overwegen. Daar .... bU-
dlrekteu ....n der mulMchapPII. d,e onderhandeld voor'-ld de opvoedlDgtlblll ... elke wel haad
badden '" !>elaD!I vlln de lllaatochapPIl met de zon .oorgelegd worden en de ernetlge over·
regeenllIl Spreker I... blor ze!(ere ootrellpon- wegmg zoU 1'8retaCben. HIJ. .... Ole' geheel ten
dentIe IU verband hIermede .. aartegen de '-r gUDl!te""n ged .. ongen ondenru .. en wy Tan
Abrabam!lOo tObJectecrde. doch de speaker regel- gevoelen dat bet land zich eent daaro.er moeat
d. d"n beer Hay In de orde Hl! be..chouwde olupreken. Hoewel hIJ nIet geheel en al ten,
de 0veroonkomst Olet III belaog van de boeren. gUDl!tevan het oorlog_bip w.. toch wae hij .*erk
liet onglnoel kapitaal werd gesteld.p .I::~l().IIOO.te. gnnate nn een aubllt&nboe\; bUdnge ~, d.
later werd bet ..erhoogd tot .t: I.OUO,II(lO,en Bfltocbe \ loot. HIer werd ook zoo ..eel 0.(11' de
later tnt .t: I ,,'>' .1,OVO.SOQda.de zaak een orden- Langberg a1faare geugd, mur men ~ wadl-
telUk voorkomen ~. !tla4r 1I'le waten de \en to, het ondenoek eent i.npteld .... el! dui
~d""lbonden' Wel, Ier 'Un 'lJ SlI HeM;" !IOQ bet de tijd WNell duro'I'W te tprek .. , Ver-

der h.""lde bij I<...-I"D dIe ~ul:,,, 1"~lle a~'1- r

r.'S;~;~ten h~ :E!ll~::~i:=;r:~e ~::::~ DAlugrl'~'kvoor
IDen. Hi! meeaPe ook dat dr_ T. Wakr Iliel .DO (
n,ar ,I.. UIotIe kPn .teul·afll. WaDt dan .temd.
hU hlion aioh .. Jh-.n daar "Ii te Orad a.m.t .
g•• e~ beeft 4-' ~e '!r...rillll (wunaa bij --------------
'O\In lid wu) a1laet !DOI.Jtille !(>'.~n bad voorde
l..,langeD ... u dei Kaapkolooi... JIn ging ook de
h_ Vaa Ziil k ljlf o..er waL h'l g.... bad
betnkkeliill de brUcbiekWw eL \' ..rder lu bij
een geedeelk voor uo de .. naplll"k VaD dr.
Te W.kr !!.nloaden te Graal! R"lDllt. ~ de
dokter de ugeering _r ,epre&o!u had_ Bii
w,ld. een amendement duor l18li allder lid in
.gudieod bebbe&, dai h,,& on .. enacb"llIk· ia dO!
IlIPtie \1&11,..nWo.en lUI te nemeD mei he'
OOIop oIeontbindinr V&ll be, baie enaJre-oe
elektie. Bij beurearde I.. , da* due auk nn weder
opgebracb' werd. HjJ lOa er tegen at.emm8l1,
en boop'" dat .. met _ groote meerderheld
aal YRrworpeli worden, en da' d. reoiiatribatl.-
bill m.t eene grook meW4.rh.id aal &allieDo-
men worden.

De beer Warren begoa me' den aeeretaria
n>Or landbouw k verdedtgen MIPD de un ... Uen
tetren bem J.1DUkt, en IPna venole- de
gf'heele ru erpe!lt ,eacheidania door. Sif
Pieter had met lroote moeiljjkbedllll te kampen,
daar de boeren loem tegellllt.oDden in son uu-
atampin,. politiek_ En aUl .... er nOi de moei·
Ilikbeid me' de Wen dle de ~t veropreiden.
De Iandbonw-aeoretaria bad .Iechta op ID_Wne
ti .... n bet hnie gebandeld, en boe kon h~t
huur bem oe blameeren. Een comi ~ van b<!1
hour werd .... gateld en da, oonute Itnk aeleer
rellulati.a op, welke ooder do om.ta ..dtgheden
de beate waren die men verlangen kOIl, cn duor
dit huie Il&DIlIlDOmeawerden.

De beer )lerrilllllD ontkcnde dat ~tidoor bet
bnlll,oedjpkenrd wero".,.

De beer Wan ..". "00' tgaaudo, ... i, dat .Ii in
elk ge.a1 ter taf~1 ;.ele!ld w..rden. JPardoor
werd ""n t I.oot "'Iulal Vcc Geroo, en dIt bad
men a III Il~ r"!f,,,,rmg te <lankcu, dl.. oon dokt..r
Kocb het u.t"DlDeUI .1,,, het land kOlltban
dien.ten beeft beW"'O.I. Hii verbaalde Ter-
yolgen" boo men 10 'IJn dletrikt met de peat te
werk gln~. IIli mOMt zeggen dat .hil alle .er-
tl"'nwen III de re;:;eering bad.

HIJ .~Id.. nu Toor de \1erdaging 1'lUl het
deJ3t.

De heer Schreiner .roeg den premier aan bet
de~,t op MAandag de voorkeur te geven. Ol
zoo nict. <lan [lO \1oort te gaan met dit de""t
tot bet dl«lbarldeld 10

~If Gordon verwonderde .icb over deae "raag.
Uil .el dat de ledeu geen "oorzienmg baddeD
Il",":uk' om iDt over jj nnr U zItten. Wat
.M.nndag betreft. bil wtlde dIen dag uiet ge.en
voordat de r~u.trt.buheblll afgehandeld .....

De beer Merrlman .el daL de regeertng in
de... een &eer onwaadlg gedrag innam door
lejen aan te setten te spreken ..n vooMltellen
voor te brengen alleen 0111 de motIe te verhln-
dereu door den tud op te nemen. De 0ppo_I'le
kon ()()k '00 'II wIlde 1.11 de financleele bIlls d.
regeertng hinderen. Hot gedtall Wal een aeer
ou ...aardige.
Sir J amee zei dat men 111etop de filllociëele

b,ll .. de regeerintc kon aanTallen. lIet ...u .wala:
om deae motie "oor te hrengen en DIet tegen de
b,ll te gaan. M.n 1a:01l de re~rlDlt"bill. aan-
"allen, maar hii wy bet eem met s"Gordon.
Oe heer Rbnd.... Iel dat men niet warm be-

b""f,le le &11". HII .. ilde loch ook iets ••n.!llen
en d,t w"" nu,t meer dan recht. De heer Mer·
"man had v.rkeerdel"k b"Or.egdd..t 16<16nex-
pre&lleluk opgezet w"ruoll 11111 te .I'r~ken. HII
wao maar te blJide om naar 't lanti te gazu (we
Jn,chang "an de oppoo",e) Bli herinnerde
l1eh een geleien held t<>enbet bnu. den gorhcelen
nacht zat, en ioed .. erk deed. HIJ bad vnundell
te ontmoeten en kon dus filet .anguo.

De beer Baaer zei dAt de heer RhOO... Wilde
.preken, en de opp08i LIewilde bem gaarne de
kana ge.enl maar. 'lJu vnenden deden all ... wat
'u konden bem dIe kana DIe' te ge.en. HO _ide
dat de regeering be1'l'eeed ie o..er de aaak te
laten .temmen. Hli herhaalde bet en aeide bet
met Dadruk.
Blf Pieter sei dat de motie op een onpboorde

wUse ingebracht werd.
De beer Sauer ui dat motl88 van dien aard

nog altijd op diezelfde wijle Ingebracht werden.
Dit waa bet genl me~ de motie Tan wantrou
wen door air Gordon ill den heer RbOO. dIe
toen .aan de motie d~ voorkeur pf eD"~
de nltslag .. u dat "If Gordon telgen ziin ei~en
voora ....l .temde. Uet gedrag ..an de regeertng
In deze w•• een leer Ol.waardige waardoor de
waardigheid .UI bet hn ... erJaasd' werd_
De heer Van der Walt wilde weten of bet

Olet bet gebruik in elk land .... dat zulk een
motie eerat a!behandeld m_t wo~eu.

De lpeaker lIIIl dat Je vraall niet .oot bem.....
De beer Van der W.lt .klde de naag toen

aan lien preDlltr, doch kreeg '{een !LDt'll'oord.
Hel debat .. erd daarop verdaagtl.
D. "peaker' Tot wanneer?
I>e beer SchreIner. Tot Maaudag.
H"t bulS nrdaagd. om 6.10 uur n. m.
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INSOlNKNTlKS VOOR DE. WEU.
C1aremoot. John DaUtel. timntenD&D.l(~baaJ.

~ '110.1, lasten '149 lOa.
LêotJoI<lH-. Kaapotad.""teIl ,176 ea 7d. lMten

'701 ~ ~. '
WlUuun YIlIc, KaAI.u.d. wInkelier, bateD '226

il 7d, \aateu .3:18 011 ld.
l\obeR RItbarda, horr en winkdier, ['I""nlulp.

bateD _,5711.l1li lol, luten £1,01' 1;•• M.
~ KiJI;IIbary WatenaaD, '2,3M 17. 10.1,

lMIen .~I678la. lid.
I

Landbouwers.=..Sr4eD weDIObeD de a&ndaoht~~ Landbou"eII iQ hie
II beP8leD op de vólgende Toor tlet javgetïj ~hikt.

W8&I'Y&Il ..... groote VOOrraad onlaogs is t~o&(id ge"orden :

~)(8I88D eD SobareD. Grnven, Speciale Wijngaard dito. Dia-
!Daad Side-etnP. Soboftela, .1 Iron Age lt en CultivalorA, Bo.cb-
PiIdIn aD ~ven, Doorndraad en Gladdedraatl, 8tuaden. 6
..". eD 6 "loet 4 (luim; Hoek Stcun-P&len en Oude Raila, Stapelt,
Draadt-.qeu, ens.

A.L8OOK,

ZweedJohe, Fraosche en Ame~8aDaobe Stoves. Bedsteden en Matruea,
Karneo, Room Afscheiden en Melkerij G~reedaohappen.

EENliI INSPECTIE WORDT GEVRAAGD.

8.".055&;00.
STRANDSTR¥T,

:S:.A.PS'D.A.D-
II'

ONS PARLEMEN·T, 1898.
AANGEMOEDIGD door de"ondor,steuning die ouse uitpve ftII
. eeI\ Holland80be " Harisa.rd" t'fID de jon~ ParIemeD ..

alM Sessie heeft erlangd, hebben wIj besloten eene 800rtgelijb uttp...
voor de Sessie van 1898 uit te guven.

De intookenaND van Ona Weekblad dienen er op
te letten dat de bladzijden van Ona Weekblacl gedurende
de Sessie in ongebroken volgorJe worden oan~lIommerd, en dat un't
einde der Sessie l-en vollt-<llge bladwijzer zn.l worden ,'egeven, ZOOClUde
btlwaaNlcrl! VIlU I~tl JJurlt>mentairE' nnmmers van On. W•• JR..
blad ttlgelijk oen " Hansard" zullen hebben.

UH.M.I· Oil oplaag geregeld IUOllt ,,"orden naar bet getal der .. a-
zoeken en velen bij de vorig., uitgave wocl'Iten worden ~leftr~teld. doe
men toch dadelijk aanzoek tln zendt) het bedrag voor de besuiUing met
het aanzoek
.Aan VAN DE SAN[IT DE T'JLLlERS & Co., Bpperkt,

KAAPSTAD.
OelieTJe hiCl'lIerens te dnden de S(lm van· , sJ. illinf}8, en ",i,

naal'vooT 1"'" t te zelukfl" nil u/lUlp der SuN, &"Il teetJIpl4tJw
VIW .. 01"8 l'AIILt:Mt:NT, 1898,"

Ot:adr68setJ'rd aan§ ..• , .
§ u ••

·Vul in "Vf it..ben per trem ol ie Koaptolad, indien per )'os\ .erlangd.
tVul In Ir ... or pon, ol laat oningevuld indien le Kupot.ad _Iaagd.'Vul In yollen _m enatt..

BETf:.RE WAARDE ONMOGELlJ~.
GELIJKE " ONWAARSCHIJNLIJK •

KEUZE, FATSOEN EN MAKEN ONOVERTROFFEN
ONZE WINTERVOORRAAD il ~komen KhUCi, -

'l'~eed PakkeD:en allerlei Kleederen VOM ~nen en JODgeDL
Itl:~tlnJaseen. OverJWS8en, "Covert'"'BaatjeB, Wiater Pakkea, Won-
Hem_ ea Onderkleorea, HoedeD en Stenia war Mau OIl Joa&-.

•TH :EI

J • .L.A.'8l"~:E::"'Y' ~ CJO.,
r lange~arkl-slraal en' Kerkplein, Kaapstad.

. NOTA.- W9 hebben slecbts een bezigheids plaats, welke gelem
I~ I~ Lan;;~markt ~traat ,en door naar Kerk Straat. Wij zeoden gene
l'OIZI~Qr8 IJlt Qmons te vertgenwoordi~n .

geene omheining

liIDllelllings Mater iaal tegen Kostprijs.

De K:Hll'scllc f\olonisatie Maatschappij in llkwadatie.

Ei\ L ~; J'JtB voorraau is in onze handen gesteld, en wij he8be1l be-
.1.It l'n d('ZI·I\'L· t.-gen kost prijs te verkoopeb, al.:

ZWc'.L 'D:lCboehige IJzeren Palen ~hikt TOOl' gladde ea
Jllor nU l':.lad , 1.-, G per dozijn.

Bouten en Kram:::nen banoodi~d slechts Toor doorndraad, 6/- per
I;'ro~fI

Winpa.lcn ,(in lHJt midJen) 21/. stuk.
IIoe1~palen', met 2 dubbele staanders, 30/- per stuk.
Dubbel~ Hekken, 4 voet en 12 voet met pilaren,
"tllJtlld .. 1"l! kompleet, £& 1~, 6d.
Gladde zw..a,rte Staal Draad, £8 per ton .

KOCH en DIXIE, KaaMtad.
SPECIAAL GEPREPAREERD VOOR: ZUIO - AFRIKA.
• OR!NI

Bemoed igd door de enorme
ver'koopingen, m8k~n de Fa-
brikanten zich <Jereed om

250,000 BJ'..XKKEN

TE VERSCHEPEN.

VERKRIJGBAAR BIJ
B. G. LENNON en Co .
HEYNES, MATllEW en Co.
J. D. CARTWRIGHT en Co.
B. LA WRENCE en Co,
STEPHAN McPit:ERSON en Vo.
en bij andere Pakhuizen..uIlU H!ADAOHIi.

PUR.FIE. THE IILOODa_ .. ....,m. .... ~ .....
Zuid Afrikaansche Vertegenwoordiger :-

CHAS. W. HOLMES,
Timber Straat. Pietermaritzbunr.
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