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DAMS ---..-.,....,...;.~ .....
IORRISOB tt

biadm eeJl Uitgaoohw . ... .' .. ..
zwarte Gebloemde e... ~>~ •• j

na, IlL 94.. 18&SkLt 1&t., tpt sna... elk. . ,.
Fanoy Gekleurde ae, __ '1& Ud.. fil, U~.· - .....'c',., ._.,.,

~., 12s. 9d., tot lee. ~ elk. . .
Zwarte Crepen en Oorded Roklta, teren 181. -04, ,-.

168., 181. 94.. tot 89L 84., aUt.
Deu lUI d. ItU- dl. lib DUI ua 'l'IPI, ea .. iIII

JIet lello Op 'rW ........... PO.

!J!t.
SOIERSET WEST.
PUBLIEKE VERKOOPfNQ:

VAIr

ZEER XOSTB.A.BE
NeQoll6-, Smeer- eD ~
waren, Rijtuiqen en paarden
enz., enz.-

DE Heer T. J. Roos, Bijne be"-
heid opgegeven hebbende, daar

hij een groot Boarding Huis gaa~
openen, heeft de Ondergeteekenden
geautoriseerd publiek te verkoopen,

Op Woensdag 22, en indien
noodig

Op Donderdag, 23 Juni, 1898,
1. Zij n groote voorraad Negotie-

waren, bestaande uit, Heeren en
Dames Dresstoffen, Klaargemaakte
Heeren on DamesKleederen. Linnen
Flanellen, Hemden, Kousenwaren,
l:;okjes, Boordjes, .Stet'els en
&1hoenen, Hoedenlint en Kant,
enz., enz., enz.

II. Smoorwaren : Koffie, Suiker,
Rijst, Zeep, Olie, Cigaren, Tabak,
('IlZ., enz.
Ill. IJzerwaren: Ploogen (ook

Tizer PIOi'geD) Eggen, 8 doz. Graven
pikken, en een groot hoeveelheid
andere IJ zeewaren.

IV, Een Eersteklas F. C. Kap.
kar, zoo good als nieuw [door
Cooper, Kaapstad), 1 American
BUiZi'Y, LOpen Kar, 2 Paren Tuigen,
I Paar Enkel do., Zadels en Toomen,
enz., -J. Rij en Trek Paarden, 1
Extra Xieuw Safe.

Eindelijk: Toonbanken en Win·
keI Hakken, Schalen en Gewichten,
enz., en wat er meer ten verkoop
zal worden aangeboden.

Yerlooptag te begtueB om tt m Y.m,
P. J. BOSMAN & 10011, Afslager.

St.ellI'DOO8ch, lj Jani, 1898.
-_ .._-----------

~

SOIl.:nSET WEST.

nM~HDDELIJK na de verkoop.
, . lllg' van den heer T. J. ROOI
OpDONDERDAG, 23 dezer,

Zal uit du kraal van den hoer
T. J. Roos verkocht worden voor
rekening van den heer W. v. d.
.Mer we : .

1:3 Eerstek lasse Merries, gedresseerd,
onder zadel en tuig.

4 Melk Kooi,~n, in melken op
kalven.

.\ .Jong,. Vaarson.
~ i'r.u:Ilt:"e Jonge Ezels.
1 :; u-uw Bicycle.
j Uroote Sebaal, enz.

1'. J. BOS;\fAN & ZOON.
---_._-----

Enn ..lll Executeurskemer en
v III1~tl ij '1It,J tsehappi], Beperkt.

UIT OE HAND TE KOOP.
ONGEVEER 20,000 MOR·

GEN mn Je beste grond in
de d~'1:rlcten Ermelo en Carolina,
tegen 1JL'lijkeprijzen en gemakke-
lijke voor\>;aarden.

Voor vertWre bijzonderheden ver·
voege men zich bij den Onderp-
ieeken~.

J. O. H. SLUITER, Sec.
lt1l1elo, 2 Junt, 1898.

li" :.0 \l ;~-=-\---;~!'.oB&k.~
. '~'\1 t."1 --~~""A on·.r Jj ~IJJfa1J~<o prv.-

I· ':\"li I ,~ 'm ~B;'" "ij c;t'INlerd.
'\" ,-,or {~'; !.,.i ,'.eai~ --

IV"á!.se-I •. ~,

ROYAL
BAK-

?O.8DER,
.A~':iO"LUUTZUIVB"
1· . "', .:' ,;.,: -l.oodcr l!ie niet door
...... ,~'~"I.':dh"IJungedaan "ordt.
1· :;11 \",'r~";l .n van volle kraoht

lot men haar gebruikt.
I)...",I"'~'J("_V"1l1 Haik-poeder wordt

v...rv':»~~ door

J:ll}Ll: 3aking Powder Co.,
NE\'/ YORK. u.s.A.

. .I';~
~

kM" •• _f_

ergens elden vel'llllur~et't, zendt om onze .frtlpeecQ.

ZATERDAG, 9 JULI, 1898,
VOOR HIT M.l.GIST&UTSKANTOOB TI

VAN RBIJNSDOBl',

Il&NB ZUIVERE ZUID AFRIKAAlf80D INRICHTING.' VOOR' O~I zal worden 'Verkocht aan den
L~VENS, O?iGELUK., EN ZIEKTE VBB.ZE1tBlUNG.· , ~~iten Bieder '.-Zeker stuk eeu-

wigdurend erfpacht ~nd <nu be-
kend ala Melkbopmdrift), zijncle ge-
deelte ,van ,de' plaaw . .. Bakkelij
PhWs " gelegen ju de afdeeliDg van
Van J:lhijnadorp. vroeger CJanwil·nam. .groot 62;1 morgen en 346
vierkante roedea, getran8por~rd
aan genoemd :F!uA.Ns JO.BAMlJE8 DB
~ECKÉll TRUTER,)Op 14 September,
1&W•

VEllKOOPSrCONDITIËN.

De Koops-gel~en te worden be-
taald in K.on~~ óp datum van ver·
kooping, of ten; -kantore van den
BalJUW, ~pstad. in een paaiulent
binnen 6 maand~n van af datum van
verkoop ing, tezamen met renteD
daarop tegen 6 per c:-ent,per annum.

Draad I Draad! !. Draad III
DE O:'iDERGETEEKENDEN REBBEN IN VOORR'AAD

~ i .

Bulb Tee
Btandaards-

Getand Draad.

Zwart Staal
Draad.

Gegalvaniseerd ;.
. Staal Draad.

Hoek Palen.

VOORUITGANG VAN HET LEVEN8 DEPARTEMENT,
J,_ Ge~ l'olil!l<:O Totaal Ju.rLjkBche Jbcl!.1!11 ' IA_

olDolii··nJe vau 6om1DCll Premie
DIoembOt, KI'3Cut. V.~d. lJlkomlteD. U~ Powk.

18111 I
346 £128_ £4,8K N~ ~

ISH j 1,67j 867,'1tiO 21,900 £GoON JM,ot7
188'( 2,711 1.10'1,8'1" sa,l73 2(,180 'TO,OU

ALGEMEENE 8AMENVATTING.

Opwin Bouten.

Gegalvaniseerd,Oogjes aDé grootten. Oogjes Draad
speciaal sterk, voor voor Varkens. ..'

_ VRAAG NAArR ONZE PRIJZEN ALVORENS ERGENS
! ANDERS TE KOOPEN.

JAMES WILEY & Co., DA~'i:~:l:~T,

... ~
I etIl,a81

... '19.181
121,001

L LO YDS .. .' Het Bigend$ wordt verkOcht.. AtS· •• ·O· ~O··.·" ·zooala aangeduicl in de§~ 0)' .. .", .' . . Akte en op de Jijuut, -.III de '"
. _.. . -.. .' . ... houdt zioh met yerantw "k

. 'N'"t..lt1d 01.:.1_. voor eenis tekort, en ontzegt

GEHEELYA!STIll, GALYlIIZBBID11 YOLTOOIIG,YOLIOIQIIICDI BID lOBI'; overschotten. :
8 rt, U rt" eB ZOtt 111161. liet GKllLIlCBIIDIIIIItIDB 0' De. VerkooI:: zal onderworpe.

rY:?E TOUIS. JU 10 tot tOO Itet ..... zijn aan een rYe Prijs, bepaaldvolgens regelU$ van 't Hof.

V~~ verdere ~lZOnderheden doe
aaDJoek bij hetB!eside.At Magiatraata
Kantoor, Van ~jnsdorp.

Ii.TBNNANT,
, Opper Baljnw.

Kantoor "an dell ~per lWjaw,
Kaapiflil;.13 J~ 1898.

KENNISGEVING AAN BOEREN.
-. -~..~.,-~'.>':~

.~ I'

l

OE Ondergeteekende ontvangen nu hun. vóo~ LAN:l?~OLLER8,
en daar een aantal er van v.erkocht :1S, wo lIJ vroegtl]dig aanzoek

noodzakelijk .
ALSOOK

Wijngaard SpadeJ1 en Cultivators,
Spaden R. K. R., Special en 0 Enting.

Qereedschap, en Snoeimessen,
• asaey Harris Cultivators,

Getand IJzerdraad en Standaard,
.Stoves. BoUnder, en andere.

B'... B055&;00.,
VERTOONXAJlEBS, STRANDS1RAAT, : .

LANDBOUW:P;AKRUIS, STRANDSTlU.AT •.

J. D. CARTJVRIGHT & CO.,
GLAS- EN PORCELEIN- MAGAZIJN,

ADDERLEY EN DARLINGSTRATEN.
1i .

EET-, On~bijt-, en Theeservies, Toiletartikeleu en alle soorten.Aarde·
.J wC~'k iD gl'OOtc keuze. . .

Hang- en 'l'afellampei), Vloe;lampen voord~ Voorkamer, Tafélmessen
en IrJn.tasie. artikelen en alle l~Ulsholld-Beno~lgdheden. •

Verzilverde en Fl1ntasie Goedoren. geschikt v.oor Trou,,-,of V~~.
dagspresenten een Specialiteit. Juist ontvangen een lading'"~" hu
tpeoiale Port. ;

"VICTORIAN 'VATER-WlIITE OIL~
....... tt, 1500 VUURPROEF,.
PATDTB "FAUOET.NOZZLE" IN ~.

PI BIS'I'SOW IJf DI KAm. ;

JAR D. SPUY,ImLiAH tt ca,
Veadn Af~\agers en Agenten.

~el. ~d. Malmcsbur.r eo Paarl, ut
~UNITV." , _

De .. nip Windmolen. pmaakt met
Wielen Beweeabar. Torens. Zullen
me.r waUiir pompen dan .. n" andere
Molens In de markt.
De hoopt. prij. werd behaald door

deze olMotors ol op d. Chloaao Wereld
,TentoonateUln&', 189&

LLOYDS' ABRlIOT():QS BEBBEN OOK Ilf'
ZUID ArRlKA QETBOXKD I

Góuden lIedaille VaG eie Ludbouw V ..... ~
ing te Port Elisabeth· ... ••• léH
Gouden :Medaille en EeNten ~j., JohaaaeI-
barg TentooDiteUiog... ... ... UI96
Specialen Prijl, W.telijb ProriDcie, Ta-
tooOBtelliDg, BoHbaak .•• ... ... 1896.
Eersten Prij., W.. telijke haTiDoi., T~·
.telliDg, Boeeballk •.• .., .•• ISM
Eenten Prij., Port Elir.abeth, Lr.DdhOIl"
V8J'88DigÏDB .• , ,.. ... ... 1aN.

AanbeYOlen door b. Bee~ ~
emeni der lCa.p KoIoDia, ahi bet bed IrIIOWkt
om water te pompe~ _..~ aoor ..
Goftl'Dlmenil DiamaDtO BOnD te pbraibil,
of in opene put.teii. ,.

De Lompe houte Windmolen "emIt.1Ul
111181 V8"aogen door het Bt.I.n Gal VaniUerCIe
LIBJlOTOL t!

Lloyd.' BWen UltJ(DT0118 loopeD m-'
clen so.cbtaten "iud, sijn geheel self-nploe-
rend, en ",erkaD met een langen. TUtea .s.,.
, Het J.DJlOTOJ, ja de ~kooJllte ID --~

eoonomWoD.eBe~ae Jncht *' ",...Id,
eeD Pomp Toestel tOllt.elu» .. n ".w, ....
clan een goede ~ terwijl het dag ID DaCht
son~er ee!~~ ot k:OIteD ",erkt.
lt t lU.O'l'OJI. n_t ook IIlO8C'li« eie

plaat .. in vau a. ~ al kaet'!.Ï-e "lioria
Li& " of Br.kkiu Po~~.

Zij die T"oornemen,1ij1l_W-~llen
te koopen moeten"el OncMnchoiden tulCh8ll
Lloyd.' Gahuiaearde Stain ADJlO'l'0118. en
&lI<foreinferlellre en ,,~~.
l;~t ecbte, Lloyc1a' .AJIJ(O'f01o UJ bM.-s-

koopat ell beete be.,onden "otden, en \eefl
den toet. J'OIIda dOOqreItMD. .. •

Wan_ ~t., ",orden PIihikte I*"-
lOD8D gnoDden om het iOIIIJt.eI ~
tegmiaJ'U:~C~li~b reiakOllteD, of 'fOlpDI
IJMIO • g,'Schrijf om . rijalijat en pt~
of ZCln4 biiSQll""eden omtrent dl~ TU
.. P"'.ot floeYeelIIeid water eu., w.."ut __

. • b,rCIkeniDB eier kanen per 'fOlpDdl po" lAl
~"orcieD.

~~~~~~:::a~;.-;;i,~~",Efl EENIG ADRES :

.';eD. C:::S .. ,
·.UlllG1hJ~T. KAAPSTAD.: . .

Inde
W~~ ~ DAlfIBL B.u.. square .' .
TBOLOJRUS r_tr&tJ'l'BB en EuM' .And -!I...~ alalmmg. to

. HDrmmt WOr3AABDT TaUTE&, in. any. obje16ti0n' t,o...·t.lJto" ~ue .
dirid I ., h 'te' ala truCh copy &re ~reby ~required:
. yl uee, en 1J?. lID ca~l. it lodge the same, ~ writing with· ..
lhecute1U'8 ~estamentair m den ~~ of Da,ds in Oape
Boedel van 1I1I1enOHBISTlNA PRIL- Wlihln fourteen·· day s from
LIPINA ::MA"lQ~BTBA TRUTD; en publioatiQn of VUB notice.
PETRU8 BEN1AMIN VAR RnYN, als Dated at. Cape, Town, thia 1·
Executeur Datief in den Boedel day of June, 1898.
van wijlen F~s JOHANNES DJ DEMPERS & VAN RYNEYELD,
NEOKEB TRunK. Venreerders, Applicant's Attorneys.

teil tt sre ill de1l voormiddag)
-QP-

Bericht aan credtteurea-
en Debiteuren.

ID den BoIIdel van wijlen Mej. ELIZABBTIl' .
lIAGABBTIL\ MA._'IS, geboren Rooe.

" LLEN die ieta te vorderen heb-
4"'1 ben van ot,.iets .•..
• aan bovengemelden .
worden verzocht daarvan opga .... ·· .'
betaling te doen aan den Onder- .'
geteekende. binnen zes weken vau
af datum.

T. J. MARAIS,
Executeur Testamentair.

Helderberg,
16 Juni 1898.

--;--

KENNIS wordt hierbij
dat het het; yoornemen van

Malmeabury Diatriots Baad is ..
Deel Ivan de 4de sectie der om- .
heiniDgs Acta VaD No. 30 van
geproldameerd te krijgen voor
Veldkornotachap .Paardenbergi tot
welk: doel eene Petitie ontvang'I!!D is·
geteeken~ - door, eenigen· van
Grond l!hgenaren. .

Eenige objectie. VJm eenig Gro~
Eigenaar ral oTel'!W~ worden bij
de 8anataande .v~g van den .
Baad op I) Juli, JJ898.

op bevel,
1 A. L. BRODZIAK, Secretaria.

....' & DiItriCta Raad K4mtoor,JAC~~~2i~~~CO., :Malmesbury, 11 Juni, 1898.v.,. MIN \c,al.iIllijkeLmfuc1efWlhGtOMm&ttrla, .
DBGJtOP'l'Sft .DUD

'BOWlmSOJD en~.· -. '*..
~JDI BOUD. lafifAjD

Ver ~~S;-~ A.SPOLANOER~&CO.~
Ad .... :. k&RK81jRAAT, KAAPSTAD. OEV&8'l'l(JD " .fAuN

., i. .. ~ ..... Jlot-ma
Boo$en enl Tafeldruiv"-i. .~ ~ ~

GEBNTE . Vruchtboomen en Gouden 8Il Zil'f!8l'ell HoroJosea iD
Geocu1ee~ IJmoe. D, Naartje "iiiIII;;::--_V:_00rrud__ =-18ho_1IC1_1ID. _

en ZqurJimoe~: bOOmeD, VUl de B:IJ B€ S
. In~oétde'- en Koloniale· " L .'.'

a.oorten. O()~ uit~hte ver··
lameling op ~he. (PhY- Goedkoop en Stevig ueJJ0Il6&';·
loxera proef) ~ Tafel drub'en
stokken, getlChi~t· voor Priêel uit- .lAB BIT
planting, te koop bi]

, S. W~ JOUBERT,
. Hove* Vallei, Wellington.

P.S. Catalogpa gratia verkrijg·
baar op aan~. ..

HOOFD BI~BEl·

SOliUiiiERïCHT .



J. U. SMITH & Co.,
[~~:\ Kool en TimmerhontMagazijnen

:~OLONi:t~L EN AMERIKAANSC~!~II.~:MHOUT,
STOOM

1)reestra at..u ... Uu ..L lv

ZAAGMOLENS,

en Riebeeks Plein,
.~~~. A.. ..1\.. P f!lIl or .A.D.

VERKOOPING Paarlsche Mdeellngsraad. !roef Je oude ... ,
A. DU TOIT,
G. DU TOIT,

geb, de Kock.
De Gonst, 16 Jool, U$98.

-KENNI~GEVING.Onder Proces un bet Hooggerechtshor
DEGENEN die hunne Afd~lings-

raad Belasting, vervallen 21
October 18\,)7,en Honden Belestlng,
vervallen 31 .fanuari 1898, nog Diet
hebhen betaald, worden ve1'ZOCh~
zulks t~ Joon vóór den 8sten Juh
18~)8, ter verkooming va~ ko~ten ;
terwijl allen die voor vonge Jaren
achterstallig zijn, worden. g~ag-
vaard ZO nde I' verdere kenDIsgeVing.

Op last van den Raad,
J. F. P. PEROLD,

, Sccrtltaris.
HETheeft den Heere behaagd ander-

maal binnen den tijd nn twee
jaren, voor 4e vierdf! maal mijne woning
binnen te treden on door den dood nn
ona weg te nemen, na een Ziekbed van
slecht. 4 dagen, onze geliefde dochter
ESTHER, in den ouderdom van 20 jaren ell
drie waanden.

Wij zwijgen en aanbidden .waut de
Heers heeft het gedaan.

De bedroefde oudere,
PAUL ROUX,
M. E.ROUX,

geb. Le Ronx.

LandeigendoIDJ

DEN Seton dezer overleed te Bloed-
zui 'Verafonteiri, dist. Oalnnia, In deD

ouderdom vau 15 jaren en 11 maanden,
onse geliefde loon BBRB1llA8 OOU.LIUIJ
STRAUSS, na een lang en lmartelljk lijden
dat hij met Christelijk geduld droeg.

De Beere heeft lMf~vfln, de Heere heeft
genomen; de Naam des Heeren zij geloofd.

De bedroefde ouders:
J. J. L. STRAUSS,
J. M. STRAUSS.

WORCESTER,
•

In zake J.OHS L\U:\ \:-'-ll~:r. RORERT-
s..x, E;",:ller, cu den boedel 'fRO

wijlen AmniI \ 'I f'r:TI!l"~ Sn!II.T'.
1\"'.11\, waarvan Ro,.;.\ HP.HIIII:"H

1'11::-.-.1\&, Executri x Testamen-
tair is, YerlVl'l'rder.

Afut'elin!(.raad Kautoor,
Paarl, 1:\ J uni isss.

BENOODIGD.

EEN Onderwijzer of Onder-
wijzeres opeene B~~re~plaat8,

bekwaam om onderwijs In het
Hollandach en Engelsch te geve~:

Salaris £50 per annum met vnj
logies ..

Doe aanzoek aan
,L H. PETY sn,

Vaal nek,
PO. Frankfort,

Dist. King Williams Town ..

TIJ 77 ar« acs roormiddags. Paarl, 19 Juni, 1898.

U Vl>:HLEDEN op den lOdende.er, mijn
teedergeliefde Echtgenoote SUSANNA

MARIA M.~LAN, geboren 'Van NIEKEltK,
In den onderdom van 57 jaren.

De doctoren en alle vrlendeu die
vriendelijke hulp verleend hebben gedu-
rende hare langdurige en smartelijke
ziekte ey mits dezen mijn oprechten dank
toegebracht.

De bedroefde Echtgenoot,
D. J. MALAN, D. J. zn.

Wellington, la Juni, 1898.

ZATEHltHi, 1u Jllii 1808,

Kantoor va n '\,_'n Resident ~Iag-i.
straat tl' Worcester, aal! den
Hoogsten bieder worden verkoch t, .

Z,·kcr -t uk l·l·llwi.~durl·nd err
pacht I uid gvlcg,·n in de afdoeling
\Il oreester. velkornctsc ha p Achterste
Omtrek \";111 Koud Bokkeveld, g('- . ---, .
naarnd Kii['f,'nt,·ir~l'll '~I'aardekloof" l)E ,aanstaande Sessl~ van dr~
(betel' lJekc':HI :th ll,·n;t;jr .-k loof t, I Clouveroem~nls Landbouw
groot :,,1)7.-, 11l1)l.!!,'n ;,\ 2 vie rkant e sclicol, 1.let verhuizon waarvan nu
roede' II, ",·t I :l!;';;, ·rkerd ')1' g,:IIOl'lI1- plaat.'> vindt, van het dorp Stellen-
den .\'i::1\1l.\\1 IJ, II:L,; :-;!"II.\II\IIIJI\, bosch naar h-t welbekende landgoed
op d .·U lid. Il .1 :lli 1::'-:<2. El:;euLurg, onlangs door het (jou-

vcruement verkregen, zal op 1
Y0Jr\'i' .a: j:~ YIII Yerkooping. ,\ ugustlls a~nst. geopi.'nd word~n,
, , ." i v, r.inderingen en vcrbeteringen

IIot IW"i ;':"1,1 ïal I,l'.t I.J cont.mt I zijn nu aan het landgoed gemaakt
op de':1 il ,~der \"l"!,'-(lOpln!.j aan deI~ en alles zal worden Inngewend om
t'OITlIIJIJI';-;ll'lS III;rdl':l l.etaal,!, of bekendllC:u to krijgen met de theorie
ten kllTlt~:" ":1O d~·.l1IJal~II\Y: Kaap~ eD praktijk van Landbouw.
stall, 1:1 l'i".·~' .ermlJ ".:1. ,3, ti en L De lessen zullen Joop£n ove,'
maalld'~I:.r."~_Pt;ct.le~tJlljl,;' ,\'ao .af den I La~dl)Juw, Veuboerde:-i_j, Melkerij,
dag Jl'r \llkooPlIl,~, te s~tnln !lIet, WIJngaardbouw, WIJn-maken,
de r':n t,'n da:l.rop t...gl'll ti percé'nt V rucbtenteelt, Veeartscnijkunde,
}JeT".1,1:1 r, J), ablll';:l·rkost·.·ll, zoowel;" Ch"mie,'enz.
al.:! du i;u.;l'''l V.lll tL.llli'p'·)[·t, en a1le Eellige Beurzen van ~2;jp. r jaar
Ultgllvc'll Vl) r tr:ll.-port, weL lube- WUl'lltll toegekenu aall ZOllen VJ,U

gnp \ ;111 dl' af.Jt·,·llu~.:;raac..l ko"ttln. Oll<leI'S, die iu )!etJn goede omstandig-
l'l1 verscllllldlgd,' l'rtpal'!Jt moeteu heden vtlrkeeren.
door dell kooPl'r gedragen worden. ! V rijt) Passen op de Ka'lp,che
Het elgt'udom wordt verKocht al~: GOllvcmement Spoorwegen worden
vooI'gesteld op de akte van .trans· i yerleend aan Student~n, volgens
port ,'11 kaart, terwijl f~e GouvernementsKennisgevingNo888,
baljuw w'll III t verantwoordeliJk: van 18!JG.
houdt vuur l't'III;':L' kknrtkomlllg eo De kosten nm onderwijs, kost en
.. humde vau allu over:-ll"hot. inwoning cnz beloopen £3.) per

De verkoopill'g zal onde~hevig 7.ijn ja'lr. ' .,
aan l'en (i t:reserveerde l'rll~, bepa:dd, Doo voor prospectussen aauzoek
onder den ll:~den .regel van het Hof. ! bij A. C, ~Ia{·DonaJd, Waarnemend

Voor verdere bijzonderheden doe I' PrincipaaL
men aanzoek ton kantore van den

Resident ~Iagistraat van Worceswr.: T{ENNISGEVING.
H. TEXNANT,

Opper Baljuw. IAldeelingsraad yan Yan Rbynsdorp.

Gouvernements Landbunlschoel,
ELSENBURG, STELLENBOSCH.

Feh u. bericht,

T'E.wortlen verkocht uit het Schut te
Krngersdam, .\.fdeeling Hay, op 29

Juli, 189111,om 10 uur v. UI. 1 donkerrood
wit rug bsster mof Bul, ongemerkt, 3 jaar
oud. Lnchtroode Afrikaander Rul, oUie·
merkt, 2 j..ar oud, 1 Afrikuud"r [bmel,
rooi kop, liukeroor halfmaan achter, 1 jaar
oud.

J. L. 8~InL\.N.
Bcharmeeeter.

K Li\ N ISU-E VING.

Piquetberg Bond.

HIERMEDE wordt kcnni~ ge~
goven dat oeuo verga doring

van deze tak van den Afrikaander
nond in de hofzaal zal worden ge-
houden op Zawrdag, 2 Juli, des
namiddags, ten 2 uur, ten einde te
bespreken welke stappen zn1len
worden gf:'nomon voor de aanstaande
verkiezing van leden Tan den
Afu;}61ingsraad voor dit distrikt. en
ook tot het afhandelen van alge-
meene bezigheid.

Porterville Bond WOl'dt vriendelijk
verzocht een paar ledetf te zenden
ten einde die afdeeli~g ~~ vertegen-
woordigen. l

Op last, :
JOHANNES LlEBENBERG,

, Secretaris.
Piqu~tbfrg, 18 Juni, 1898.

MARKTPRIJZEN.
Kauloor ...an deu 0IJPt'1 13,djuw,

r;:""i'-LI..f.:!\I Juni h:JI\.

18 Juni I s!I$.
.I L' <I.

012-0311
o 0 2' - 0 2 «I
020 000
OUO-IIO
o 1 4 - 0 I lO

.•• 0 S 0 - 0 3 II
o ~ I" - 0 I) 2

.,.04Uf'-O!19
010-076
o II 6' 0 6 lO
065 090
o 4 ~ - 012 8
o 8 7 - 0 lO 0
038.,028
o 5 II 011 0
060 06:1
039 090
036 oat)

KAAPSTAD.

ITENNISGEVING wordt bij
_\.. dezen geda:m, in termeR van

liAPSCHE GOUVERNEMENT SPOORWEGEN. "ectie 20, wet 40, van 1889, dat
een exemplaar der Stemlijst 'Voor

Tenders ;'OOr luid·Afrikaansche den Afdeelingsraa.d van Van
Stool".koa/' Rhynsdorp ter inzage zal liggen tenrIl E:'\ [)El:{S wonleu !;él""da'l",l ...oor het kantore van genoemden Raad, voor

. len'ren "all het ;.',·heel of tlen gedeelte een tijdperk vtln 14 dagen, en
Hn,,:;ILI,vov Tnll \".'11 :!,f)l~1 Ib3 per ton dat er tzn 10 ure op Vrijdag, den
Zui<1 Afl'ib"IlS~h" ~wollikool, gelureude 8sten dag van Juli 1898 een ver-
Iwlj.Llr L-\:I,'. __ .1 . d h d

O!£auerlng Z:ll wor en ge ou en in!Ju kld Ul'..Jt't LiJD Il fl-""i.ochi, :;;crecned
nit·u\\" uil "ell mi ..u g.·haald, vrij ...an de Hofza.al, op welke V<lrgaderingof
schiifers ...an UUil,'U. kleine kool, vuilnis aan vorJoringcn zal worden voldaan;
en morsigheid, en woet voor ue afleveriug aanmerkingen teucn genomendeu
niet opg~8~lpeld worden (teuzij met voor· lï·.t h rd 0 _& handeld I
afgáand verlof van h('tDpl'artu))II"", gedu. I JIS aange 00 en wge. Zll-
rende LIeaankomt LIU wagens Olll "P te. l'3n wo_!"den.
aden) en zal door d"n lloofd L0coIDolief
Superintt'ndeut of een antler beambte,
behouriijk door hel KaapiICbe Gouverue.
ment aangestelu, wvetl'U worden goedge·
keurd.

De afleoering lal woeteu woden geJa;!:} Van Rhynsdorp,
in Spoorwegtruck~ bij bo·t Kaal'.ichtJ GOU-I}.') Juni HN8.
vernewent ::ipoorwegsration, het dichtst
bij de mijn vau den Cuntrakt.lIlr, tegen ------------
1;000 ton p"r uag ,'oor Ut' totale hoeveel· TEK.O 0 P
heid vt'rel<!Cltt,a:lll\-angenue ol' ,len eersteu
dag van Januari l,~V~I, eu rt'gdmatigtl
aflevering van l.(~)() ton dkeu week dag
daarna, totdal ue g('h~d" hoeveelheid i:l
aigeleverd.

Tenderaars zullen moeten medeUeel~u
van welke mijn of mijnen uo kool zal
WONen verschaft.

Vormen van Teuut'r. VoorwlUrut>n van
Contrakt, en alle anuen bijwuJerheden
zijn verkrijguaar bij ue Hpoorweg Magazijn
Kantoreu te Kaapstall. 1'0rt Elilabeth l'U
Oost Londen.

\"el"zt'gelde Tenders, geadr_rd aan
•Ln C,lntroleuT en Auditeur-Generaal,
KaspIltau. eu aall ,Ien buitenkant gemerkt
TelJtler for S.lQth African S,eaill

Coal" :tullen worden ingewacht tot twaalf
u nr '8 mitldags op Donuerdag, li Juli 18!),s.

De ~ of eeuige Tenuer niet nood.
7~.ktllijk te worden aaJlll'enomen, en het
D"p'Utement behondt zich het recht voor
bet geheel of een gedeelte der hoeveel-
hedeu Wl\IIrvoor getenderd is, a,an te

VIWIN. lu.aItT,

Hoerult,",
Gu..,. ,..
ItWL~'pcreusa"",n
8ot<o.r
Benden •••
Kool
Kalkoenen
l..emoenen
Sartjeo •.•
Vl'rken.
bNappeiea
Uien
Zuu.rlemoeD.CD
Appelen. •••
Gouuen
P-
P.~t .....

'" --. 1IIIIlWI lI.,uu:r.

1'. A. VAN ~IJL,
~et.:ret a,"~~ Afdooling-sraad.

Afucelingsraad Kantoor,

JIuerhool i
brdappeleo.
Dien
Kool
E1","g .••
B.>tcr
81oomkool
Pompoenen

o 4 1
o 1 IIo 8 ,
o 0 •

._ 0 ID 0
o 1 8
o 0 lj-
o 0 , -

OF

roar ELIZA8ETH.

(V""tk ~ IIird, Lo",*,".e Go.)

TE HUUR.
in die prachtige en

GEZONDE STAD. WORCESTER

I'Juolll19l.
VOOl<loI1TQt118V.""Slf. - DAar er g"lln bJriela.

toln vali ,b LondelJtcho ftilingea .Ijn, .. aren eie
kOOIM'S eeni)lul... .oanIchtlg me& hila operatw.,
en d·, ...... kt wat on""l"l_tlg. Ofti' bet ~
echter .. ard aan de prijlllu der .orfp wwk ..ut-
pbondeD.Wu no_... :-EEN GEIUEY,,t:LlJK WCONHUIS,

. ..J in den laatsten tijd bewoond
door den Heer Greenwood, gelegen
in Napier Straat, naast K.amu:'s
Spanish Gottages.-Doe aanzoek bij

N. C. KRONE. Worcester •

ALd. ... d.
710 0 - 10 0 0
S 10 0 110 0
'lOOS 0 0
S 0 0 I 10 0
I 0 0 I 10 0
• 10 0 a lil 0
8160 '00
1160.100
1 10 0 I 10 0
5001100

Il • 0 0
:I 10 0 • 0 0
I I) 0 1 10 0
040 OIO
Il)O lUO
li 1'" .0 4 II 0
I r·) lf I JO 0
o JO 8 1 0 0
04Q~OGÓ
I I) I) - I 10 •,no .00
110 1110
01"-100
110 IlO
1 II 0 I 0 0
IlO 110
1 ·1 • _ I I Q

nemen.

WItte nperlev prlma._
" prima •••

lente wilte •••
Tweede.."
Derde "
Wljljclnperleur ••,

" JIO'!Ii tol p-
tt t"oc·le .••
n derde ..•.

81'JCb (fancy) .•• •
Zwarteaooi ""'lUl"" 1__.1

~ " miJ.t..JHl
.. ~koi1 •••

1. •. ~,lt!In'~rieu" knrc. .••., f'.·..
- \'.lu. ~.••1lol .apet ""II

medium
.. tt karL ...
It infori"ur ...MAAKT bekend dat zij met ".h ...

hef. Juli kwartaal Weer haar, '''-'''(juQj:vro~t.)._
logieehuia voor studenten zal openen: : =.- ~ ...
in de K~r~ W8.1r vro 'gcr het ..... "'& ... '
oude logteahUll Tan Mp,. V/ill'Jl W88. : ~:: lIJ

W. SINCLAIR,
Hoofd ~poorweg Magazijnmeester.

Kantoor van den
Hoofd ~p.)()r.. eg Magazijnmees 'r,
~-y)pttad, 6 Jaw1898.

Mej. f'. Kirsten
Stellenbosoh.

......
.. Il. .. 4-

I.tra 8.1._.,....md..u. •• - 0 B
lIOed IolIlqOllr " IJ. ' II tt - 0
(cri lol taIddela. pMYeld _te 0 H - 0
h_1UJW11_broo .... 0 It - 0 •
CJoedI:cK" .• 'I.. 0'1 - Olt
ltonl:cK-." nil ....... 0.,·
Z..... lIeahte... ._ ••• II lt 0"aa.. _~..ue ... 0 0 ON
Isft IJ. Ol........ 1D_..tU. • 16 lit
Sa~" Jó 10
GOOd " " II 11 0 ut
SleM .. eo. .. oaImald 'L__ p, 0 11 '
Op he&laDd ~ IUOOI j) 8t 0"

" .Iocla& II f 0 li
'laween,pklearde.....-ua O. 0 I
:nrte nawe ~ 0 lt 0 t
Willem-.. ..• 0 ft - 0 I
W:__" 0 I _ 0 I

BoYllllllta&Dcle ~o.ptI vrij fUl IUd; IUd·
IIObtlp ",olld tot Id 1"181'. :
BoItHUL-Oaa LoodeUQbe ~beI, d ti. 11 __

meldt: "Bokhaar .trekklnll .Iio rl . "PlMbdlik
.... er bij. h~t einde dOIr yorl!!!' het "IMrIIa .s-r
.. eek litera ..ran,l, en ~.-.o.bel_ hoadelde baJu
.Ija .... de b.nd l(UHt Iepo. tw,,_ aoede--te.
en 16t I. bt"taald voor _Ige ,pecl&le~
Inperlear _0, en Ild...,r n~ear la_. Daar
beWe kAhela ",.broken alj" 1rIl1e0... nip koapen
niet. doPll, terwijll.encheidtllo andere.haa Or.Ien,
bebben .fgodaan, en ..our hrt tegl,nwoonilllt' nit de
murkt zijn. De markt I. dieo.~ ..oli'l .~r
en daar de be",n,lInpn nil DMinr volop 10."-,
IlOO zal de voorraad wasrochljalijl< OphoopeD tot de
kabclgcmeeollCb.p ~ I.. Op dISI'h.tlelljke
markt werdeo. Dinodag ITObeien en J 74 aalt.keIl
aaogeOO1en, en 6U t.loo eo. 1" aalt.un ... .rkocht.
Het bieden ..... 1'-1..... k en .ui prtlleD .o>r .. in.
ter·, gemeo.g.t. en kort ha:u wanID Id tot Id per III.
Iag,r dan de vorl"" wook. Die ~ng I. deeLi toe te
ICDrljven !lUl,le kabelrnntorlog till de IChao.nte..a
ordent roor dlt lOOIt nu baar. Goede prijen .er·
kochten ....el, en blL:llJ"" de I""J>tIade marktprljll!lL
Zes balen ,nperiéuro 08M (Hilt4D D:r.rbcn scheer-
sol) vcrk,'Cbt tegen 161d, CAI bu.1.nperi· ar lam·
mer 22,1, 16 bal~n L&og p:uongd ot. V. 8) &emgge·
trokken te30D I: d tor lijd, eo" b&1eD.oenlpaln.
madacbtlg ca kort !Jd, 16 baldn'!vioter lammer ID.·
gebouden tegcu 1:1<1tot lld, en 1lObalen oNi""lr
wloterhaAr 9d tot 101,1,9 baleu WillowmoN wluter.
haar InlloboodeD tl!l;en II i I, CD;6 baleu .uperieur
winter lammer lId per lb.

Wij DOtecrcU:-
.. d. .. II.

Soper tot extra IUper Klda (I ,? - 0'1
Kort en gellleDgd .. 0 17 - 0 18
Saper !Mge lOmer ocrate Il 16 - 0 lat
uoede orillnaiN '':\ 161- 0 0
Korte ". OU - 016
lJaperlan:;blanwj!CS)rt. (O.V.II.) ~ Ui. 0 15
Lug blaa w ongeeort. ••• ._ 0 I» - 0 lj
Korte blauwo pbmde ongeL 0 lO _ 0 II
T--.Icn ••• 0 lO - 0 11
Lokkeo ••• '0 6t - 0 6'

KnmERLE~.

Jumu LaIDN~ .ei 0,
17 .1uni 1898.

Zemelen, per uit, 100 IbII,' 65 OJ &ot 6. 6d;
Garat, per .. k 163 Il., 16. Gd ~t
16. Gd ; Suikerboonen per alt, 203 lbe, to. od
',o&.s. tH ; Roonen, ~lfer, 255 od ~t so. ol! i
Kaf (Koloniaal) per ltaal, 300 lbll, 12& UG
16. ijJ; Kaf (Koloniaal) infariellr, 7. od ~t
10.04 ; Kaf (0. V.S.) 103 od ~'14, od ; Voer,
per 100 Ib&, 7. od ~t 'I.6d ; JUJr_koorD, per
ak, 155 od to), 20. Od; BoeNnmeel oosreaif'
so. Gd tot 32. 6<J ; Boeremneel, gezih 35. od
tot 38. I)J; Mue!, H). Gd &0& lIOI 6d; Gele
Mtel~ pet lak, 181 Gd ~" 1~. 6.1 ; o_~.
Kieliel! per alt, 17. Gd &ot: 1& 6d i "lU.
MieJi..... per .. k, 18. SJ. ~\. 19. OJ i. WitW
Mieliemeel, 203 Iba, 20. 6d !.ot 22& 0:1 i fHle
Mieliemeel, 203 11», 19. Ol &ot 21. od; Ha".er
Kaat-h, por ak, 160 It., 1•• od ~\ I.., Gdi
Uien, per uk, 120 Ih., lO. OJ tot u. od; Aard·
<lppeld porak, 1631ha, 12.!iod ttlt 16IOd'j, TUak
per Ih, 0. 3d ~t 0. .d ; Tabak per I ,(inf4'
near), 0. Id &ot 0. jJ ; KCMlrn, per alt, 203
lbe, ao. OJ ~ 3h Od; Boter per lb, C".enc.b_l
~. 9d ~t 24 OJ; Boter, (t-.-l. k .. aliteit),
11 od ~~ 1. Gd i Eieren, per dNjja, lit 3d ~t
2& 8d; Eenden, per .tuk, 21: lid tot lis 3d i
Boeadeta pel'Biuk, lo 0 I tot la.~ ; Kal~eo,
per .~uk,51 od ~ 12. \JJi Ibm: en Spek,per lb,
0. 6d tot 0. IOJ ; Zont, (X:" ~. 51 Gd ~& Ga od i
Okkernoten por lIJ; lid ~ 6d ; f}edrooad. Per·
men Gd tot 8.1 i KalIIr per ak, 6a Gd tot Ga OJ.
8LACBTVEII.--Oa.n,(roede)l prilll&, £8 lO.

lot £11 7.6d i 0_, 500 lo., ~7 12.06d tot £9
51, Koeiea, .00 Iba, £5 IS.' ~& .£8 2a Gd;
Kal.era; .0&. od ~'50. od ; Varkena, 100 It.,
38. od .."t 60. od i LelDmerojl, 30 II~, Il.
od ~t 121 Odi Ilamell, 1& od &ol, ti. ()'l i
KlI&J*lbeB!:hapun, JIOed!1 19.: od to' :lt. Ol;
Kapater. 17. o.t ~ ~ W. '
TlIlI:Itvu.-Mrillen, groote, £18 Lot .£2() ol! ;

Muilen kleine.£11 0. tot '£lbO. i Rih-.d"D
.£1:.1 !.ot. £16; Trekpaarden, 1.12 !.ot .£1.6;
EI8Ia. .£7 0. ~t £8; Oaon,' pIOn ten, .t III
tot £13. '

LEVENDR HAVE, De markt ja op bet oogM'
bliJ.: goed fOOl·zien. Een, .lgemeene a'Uginl
.. ordt na bet koude weer on de eprinkbauen Yet.
nebt.

AL"MERKINGE;N.
n.,Iendinpn kaf foor onmidolellUke Yerkoop

.lecble onh.ogen. "
De PrU10n &jin beel .. einig rernnderd en de

aabvraag W&ll niet &00 groot, ;ale in de ".orige
.. eek, tocb worden nog beel .. at wen lrOduu
eo de pril.en worden goed oppbouden. NieD ....
mielies. worden bO( niet. in groo~ bOOl.eelbeden
a&Dgeboden;"Ulaeer· de oopljm eent inJ8u,
meld IUn lUllen de prjj&eIl'1RIIljIcbijuliik dalen.
Aardappelen !romeo veel in ai~Mt diemJd en
er is op bet oopnblik reen pJepdheid y_
koloniale aardappelen. Goede. uien .Un aiet
100 .elop. Boter en oieren 16D'feno; Iutat.
genoemden zeer aebaarach. '

LONDEN.

nil
8cuUIfu Mn ameDClement op siJD
eig.nlr.eDDllpliDl TOOr.1IOCIdat de iweede
leUDI ftD de rediatribatiebW __ iD
bebandeliDJ kon pIlomeJl wordeD, ft
dUrDa d, motie ftD wmt.roa ..... HU
had pmeend dat mo VrUdaca'fOlld ter
stemming lOU pkomeD siJD op de tweede
lezing der redlItributiebill, en daar hIJ
niet begeerde de motie ftD wantrou weil
"oorrang te geven boven dese bill,WIl hij
gereed sUn moUe te amendeereD. Nadat
de heer INl'BS &!Jne inMeJllJllinB met
deze achilddD,' had te 'c:ennen gepT8D,
willigde air GoBOOl' iD, en de geamen-
deerde II)Otie werd aan,enomcn IOnder
eene lVerdeeling. Het pvolg is, dat de
motie van wantrouwen hedellDllddag &aD

d. Orde gesteld sal worden, en dat het
huil ermede sal voortgaan, totdMt ze afge-
handeld sal zijn.

De Tweeling op detweede lezing nu
dese' bill is onder de omstandlgheden
niet nu groot belang eD wordt phetl
overechaduwd door die op de motie nn
wantrouweD, dle heden weder aan de OM"
geeteld sal worden.

Wij wenachen voor 't tegenwoordige
geene "ordere aanmerldBgen over ds
vsrdeeliD, op de tweede lezing te
maken, daar de mindere kwOltie
in de meerdere ill oJléealoten. Dat
wil zeggen, hoe belalllliik de rediltribu·
tiebill ook moge aiJn, 1110Itze toch JDUI'
een deel nu de politiek der ~r iB.
Laatlte jaar hebben Mleden vau het huie
met hllDDe Itemmen verklaard, dat &lj
geen vertrouwen iD de regeering h"bbe~.
De redenen om haar te wantrou~en die
toen beIt.onden sUn intuuchen nog em-
sttrer geworden, tenrijl anderen bij die
redenen gevoegd liJn.

Wij zullen ou oordeel opechorten t0t-
dat de grootere JnreetI.e, de motie 'f'&J1

wantrouWAD in de reperiDg, ill afploo-
pen. eD wij irelooV8D dan ODle leHl'l het
met o'u eena sullen liJn, dat de .,m_-
ling van gisteravond in vergelijking met
die welke onder de beetaande omatandlJ~
heden op de motie va~ wantronwen , ..
Domen Jal worden van ~Dd~rgeach1kt lNO.
lang is.

Dit gevoelde een leder ledert
de heer 8cBBBIlfBR koDillpI
van de motie wn waDtrouwen, e:!
slecht. de regeering kon JDUI' Diet
zoover gebracht worden om dit te erken-
nen. De milli8iers nrko&ell om weken
lang onder de bescholdiging te litteu, dat
zij niet vertrouwd woJ:den, llever dan om
de eentAS.,elegenheid de beate te baat te
nemen om dle beachuldiging met eene
vordeeilng op de proef te ItoUen.

)[aar nu zijn al de obetruktiee toch ein-
delijk uit den wetJ en Dl het hula tot d,e
finale ·beelilllling komen. Van dese be-
IliallDg hangt de. toekomfi ftD Z~ld •
Afrika af. Geene por1Dcen worden cloor
de ondersteunen der regeering lf8jIPIIal'd
om de.. milli8iere op de k1I8I8u te bou-
den. Maar wij geloonn .... dat al dle p0-
gingen te vergeefl siJn. De ult.praak nu
de meerderheld der leden van het tegen.
woordIge parlement zal liJn: geworen
maar te licht bevoDden. ~ zij, dle geen
vertronwen in deregeering hebbeD, aiechta
bij elkaar wiUen staan, dan zaf de over-
winning een schitterende zijn. Am oD.l8ll
kant ltaan maDDen van OVeriuigiD8', dle
zich niet laten heen en weder Blingeren
deor beloften en wat dlee meer &lJ. De
moreele kracht van die manDeIl 0 de
rechtvaardigheid van 3D.I8 aak, nUo
ons steUia de oTerwiDDiDg beaorpn. H8l
oog van het pneche land, 11heden op
ons parlement gericht. Ve de "me Ter_
deellng; dle weder in het lagerhuitl ,_...
meD ral worden, hanct het welaUD ftIl
0111 dierbaar vaderland af.
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IS JUlfl.""'-(Pérteletput)-De ..woo.markt ver.

koopiugen begon1Ulll heden. Qe .... kt .. as I1I8tl~,
maar cl' .,.. 'fTlj roede -.rug. Wij(ie. 'II'1U1In .wak.
ker, mit1delmatJp eo mlddel~ korte ...... te
ea ftIe _ 10peroent laeer. '
16 Jl"JI'I. - (Per te1eCrUQ. :.... De Ye lereo.

nftoapIDpIl llOteIl esmet ~~. De
yolpnde Ilja de e1uIUDIIP11 ~CQ met de
laaUtO .erkoopiapprljsea: ',6 pare Jlt boo-
11"", "P.-io_ en witte JO ~ 'hooger, witte
~ 2. W tot ~ hooll'll', .warta boritl .. tol fa boo-
IIdT,. I"nil'! aaldtlelma&ip ea. odddl!lmalip nle par
tot ii percont miDder, 1&011' m'd4rho.atlge,besie
middel_lig" .... arte en lichte .. 'jf je. 6 pm:ent
.lo.der. p..-one Dlld,lehll.tli'Oo mi~chll&tlJ!'ll"orte
n&rte BIl .. i,lielmat1Je korte .. léllOperoeot mln.
der. De tOIale aaawebadell ~held wu%t"JO
lt:lIteD,dIe .1:1.',(1).> haaldeo.. . i

De totale hOeYJelheid wol bij diirolJCDder.!rlel
ftIl ..wo_o. te wordea aIIIlplJ+dea I' :110,00>
baleo, _ftU U,1lOO.... ZliId.",." .ijn.
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~r .

lIilkio, T ".
BOIl'J.. '" P
Bough, A. P
Vad Publio
tIehCOI .
TII'II?eld. J"e.... dJ ..
:Illia, JC .. ,

.~~:~~~ ui da, hriidoel del' ~ [ •• ifDIIR3JJ de rediatribat.iebill te ~ FI wettd.t."r_M~.~k
~()O)!' be& pIdiIlD8llt ia. en dit II.
zoo __ 'FOOr de laadeJijke!Je-.

o1'or..! .~roMreed. beN.l .. 81' ~'" ••
.... ,...!lérd e" bil hoop&otdai dae~... worden bll de

erODHielD .. - VerIdaNIr. voor het. tijd:k ftD
B, J. H. c.__ -tJftc~. !_~: don' 1-0wordin, der biJl, eo ui ~ de Bood 'tO t'lU\.Ugetl e QV um. Q;1O

.1- heef, 0lIl .... betere "'8ldeeJi~ '.1'ender Vorm8;.· . . . .
a-....te .-bbeD. docb pheel ~iI- 'Conditiën en alle audere bil·....van de ttwa. 1'OO~. bUl die al.., .
~ ...u de laUelU_ bnolkinl_ heden konDen' wgrdea. ver~
lIeefi. - BQ -.a d.. .,oomeUea; den Ond·e_"--L-..t- .

"'erpderiDg ~iclllieb ... de qJe van -e---- .
oU ou YOUr &epi! d. oa'_"_bue Verzegelde Tend~ rrlcht &aD •

nidistJ'iibDtoiebiill ale zijnde be,....,ud OIR de den COntroleur. en Auaiteul' ~
~!r~t~~::'::'~-== raai, Kaapstad, en gem&rb HT....
lI$iwo \'lUl bet p'1I'1_eat pr teem te0--" den voor Steenkoo"'~" nIleO
:GetoecoodwTd door den heer Ju C~ eD worden ontvanO'RD',tot Gp deo. mid;.

a1k.meen ""1JIIIl-· 0- ..'27 J . 1'09'0';Ds. Maeder YJ'Oeff _lot ~t ~ea!,hIl4lMD dag van Maandag. . '.1,,0 .0..
• word loef;eatuo. Hij. seide hIJ. v... ve hoogste of e8nl"e Tender niet
U....I en (;ape Ti_. Bet _ 'IfUP ... ~ de . . . e "
Bl!l7etans paeai bad da~ de Bood hei iD.tief noodzakehJk: 1I&JlI8DODl8D.
poomeo bad, en ef'D betoe~ 1'erdeeIiar aoadil W BINeT. & TO
~maar de voorgebracht. bill .... cledciocl.ie6k ..a.m.o..uo,
Ydnr deo A(r,;'ftander. Het,... een iDdil'llk.. .Hoofd Spoorweg
Doderhllndoche ~n brotale bill om bea Afrikaan- . Macnasllnmeester
dt!rdOID !eo ouder te brengen eo wti bebooreo 0--'"
lW! de .jjde Vlln de" ed. heer J. B. BofmeyT te Kantoor Tan den
=:i:1 :..~':;: .=~~~~:::Hoofd Spoorweg Mapzijnmeester,
,dII "'Coi." van d•. Du Toh. Eeo lid 1'oor de Kaapstad, 10 Juni, 1898.
IIQheraTteit zoo iii bet gebeel Die' goed weter.
ZQO bti ~ ID " l~"rboi. dan boo~ bii
d. bel boogerbul' hom zou uitwerpen. llii lOU
·leMen op de houding die de ed, b""r Maudorp
aal aannemeD, dur bIJ tocb beloofd beeft telen
de"hill te stemmen,
D. beer F. J. du T~lt sei d., sir Gordon de

biD opgetrokkeD bad sonder syne 0011.- te
rudpl..gen eD sonder in o.ehtnemiug VIUI bee No.4. KERKPLEIN, KAAPSTAD.
meerderheid. rapport. lllik een echte B~_0 als sir Hordon moest de laatate weaeu om
inlle 8~n uilt voor te •·.e Ilen en dan nog durven
zo,~r. het i. tot ""(ON,,.,! van 't land,
pe hoor Jan ";!",,•• .,n. "''''0 er'~ omdat sii

optetrokkun ~V9r\t dl)or ieraand in wien geen
ve'trouweo i.. De hill i. ook ?oor twaed e rlei
uitllegging vat!"ur. :-prek.er i. er des te meer
te;en omdat d .. bill endeest ..und wordt dOOI"
dl. S. J. du Toit 8); nl'flil allee; een man 10

wiell men gO<'II het mi .... te ~ertroowen hebben
kon,

De voorzitter zei ,!:lt de bill een der u consti-
t'lOoneele middelen" w"" waardoor d.. beer
Rho<!"" tracht I!jn oogmerk te bereik" a.

}10TH: VA,S \VASTIlOrWh:".
De beer F. du Toit steld .. voor :-" Deze ver.

gadenD, ven""lrt ecrblOOig en tevena _driDaend Ocïlla.<;t.reorrl Cat:llo
o
"U8 en "ri

unie Te!~gcu w()f)n:Jigcn om de motie van w.n- men. ! I,
trouw~u t"geD do ">geering, voorgesteld door Deze Polissen worden in ontvaogst geno. V l kla' I C'I_~'
deo beer :'.chr"iner, tol onde ....neuaen .' ' Spreker men door de Imperial. Koloniale, Tran.- er oon amers: nEJemaril ó)Uoi!IA'-
aei dat ,Ij f.,telnlr reeds geceD"'lreerd was eo vaalsehe e:J Vrijsta&tsche Regeerin~1l eo ""'I!lT~
heU vertrouwen van het parlemeDt Diet beut, Z ~a. • '.
~~ ~ ~U rolWI~ R~~~~~ alle Employeerders door geheel aid- ~ +--~-----.__.----.-.__. . ~. .d _, ~.! "+.1 ~..
CIl die mul Rb"'!e. is, is '''!len den AfrikaaDder: Afrik~ ~I_. 11IJIIIII-- ..._.
da. bee eerder IU overboord goworpen wOrdL Vormen van Aanzoek, ena., op aanvraag fJ~ GIitV • a UlnJ I.I

T
"

hoebcter. bij BlTERE WAARDE O:~MO(j·ELIJK. '.UJU b1140 JULLl "AhN,... UIl ~
L De1dbterdH;.:J,H. C1", .... on8 .!€codnd~rd~. on G, W, STEYTLER, GELIJvE ONWAARSCHIJNLIJ":V ,. _ . '.
DM eaan e .... ",.Iug van Sir (ior on in ver- Secretaris, ~ . :.~t' . -:;-;-: .
band mét dvn Basuto oorlog "'a.~noor het land JJ l·f1JliI'1I:IJI,~. • ....... TDDBBS WOliPD.~' . ftOr
flogjHarlukseen ó(roote ""mgold Letalen moet, Posr nr s l\n. I·k KEUZE, FATSOEN EN ~EN ONO.VER1i,ROFFEN '~IO':Wzótn!..... IIit.•~C.....w:.-;.;.;::..,. ".. 'L.-'- ~~ ....... 'I ,_ ',. ~_~,.;lOOk de verklt!urru~DIH.:(ji' politiek Yan deu -------------- _. ~_ .... _ ~ .'_ ._:~.:~~izei,~;~:'~~o;'::"h;:'::,.,!.",:, Y1akteplaats Publieke School 0 NZ E WI NTERVOQRRAAO il "'lI"komeJo Kluu'k4 .. ;~ bo>~. .:..!"".!~ =..~. 'B"o,d.w.
lant. Sir Pi eter Faure I. nog ".'ch finch ~!e~5Ch. (DIST. OUDTSHOORN). ,T~eed l'ak~ en allerlOl KIee,:lenm ~ Ma~oen etl Jonge.., ; 180MB .' '. . _ B81UJ(A'fta' _ T~ ~ eD
Grabam (onoprechte Afrikaander eli een ""bande RegenJUe811.0VWJuaeu, .. CoV'ert" BaatJel, Wlnter. &kk.t'J1, Wollen' -ta'."wlielltiDcft&wr.fli ~ 0DItditi.t.i )10"'_ .......

" :=e.di)rE~~,~t~eW":~:"~i/\I~.~~~~::~;:; APPLICATIES (vergezeld van lLe-- .. O~kJeereQ,Boeden.D SteTela .,.~ ~. en Jo .... !~~.:=::-...., t iD WrdeN. infonaidia. • j' :p:
wiMli.prekermet,mdleDheihem ni~t te doen IMtuiaachriften) voor de be- . I'~~" ,.~...... _r_ ......, elm Cla-
"' ... om Jeu broode, en.. 0- t\- T lEI: fir ~TlOOBO • ..---y. tt- ~
Dil he er (j d» Klerk baaj,le aan vaD <le trekking Tall Bulponderwijzeres . lEI. .-• .uia w:" I.... DIJ..1... : ~:::-:"""'_" . : .. ei......

boudini( Je.Llid •• alll!t'nomell door lir Gordon rd' h d 308 _ '. (£" ~ ....' . Il~ ""';v•._._.~ r~

=nUj~~~~'!f:e~:ve78e!a::~!i:e::~oc!'r~;VN;~~;lijk:K~~ni:~an H~~ laJ"'. '!~~. :'~tt.2'.t .:..__-::;.J.;.I=_"~_."."
oordeel. landsch, Engelach en Muziek wor- ~Pk '. .'. .......V~~~'x:fiP1 :!~heto:!:~.,r7:~~~~~:1:..t~t~!e=:~:~den vereischt, alsook lidmaatschap UJv ;' ':. =':.ë.~=~=
taarJlen, meD geen .Ioobter mini.tuie lOU krji- van do Ned. Gor. Kerk. Salaris , /. _ . ,.".... ....... W... . .
lieD. Wat 80n Afrikaander al. lir Pieter aan· £84 per J'aar (waarvan £24 afgaat (. . .' . ~.... . JóAlf Zur,.,... .,t..l..WC....IÏng ill benedeo iemand. DO"lie en zjiD eeur. ... _
lCb.p 'I'a I te danken aan zU" Di"ta·waan! voor logies) en de geldeu voor _,.,......'. Ir . JffJE "WXT. ~ ..~ "'c7 ~,;\.'~ .........., ca ftII .__, .
. politiek. muzieklt'S8en. WerlrM8IJlbeden te'" ........ ....c--.,..IK.JK. ....... ..-:::....x. ~ ,-,,,,, ~ _

AIU~n'llf:l[n:WE'r, be . _
Dil heer H. (;laasooena Hi bjj bad een brief 1'aD ginoen na-de Juli vakantie. Langemarkl-slraat en Kerkplein,' Ka?~~. Mnr. v.. z.,..

CaI';oia. Tt'aieode de mede",erkÏJ)g 1'&11 Victo. J W· LOUW NOTA W" I Il Ir' ~' 1 .,.. ..Ia.a~:'j~m;:G.iOria Wut om de braodOelltewet te berroepeo. .., --. .- lj 10) )()II il f'e lt" een he7.lg!l~i l,j ~JLl. .~l,· ;~" k, g·.1 'gm De .... III

Voorgateld door den beoor G, de K.Jerk, Bon. Sec. Sch. Com. is in Lang't'm'\rkt ~t.raat, t'fl door llaar KerK Straat. WU· :~I'''':''~J;t'Cne ~J-p ~~===:
g_"'noicerd door den beer J. K.,..r. Vlakteplaat8, reizi~l'!1 uit om on"l t.o ,ert.~. t'n\votll'tJi"cn. '. ~ ..... ~~==~,"Deze verl!"dering b"~I,,it aodermaa.l Da drie Mei 25 1898. ~ -0 .. ..__,;. _
jaar olld6Tv;nd,ng, het 1',r1ement te .. ~lIell M 1 -']'~'" --
om delyrannu.ebe en de r ..illeereode brand- •. n n, {'to !.!<:..~erle ,() rIl ..,.·l-~irlin,...N ............... . n,_
.iAtewet te berroepen, die tocb pbl ..leen ill Een Ongehuwd Ollder c -, ~ "'"'~of
onllit_rbaar te wo.en eD alleen eene geld ve,· • , ., , . .. . '. .' _~ " ho
lpilling i.... Algemeen II&JlgenOlDen. ' • f· 0 d .. .> ~'" _ _

De heer Brinkman .prak nn de wellllCb81jjk. wIJzer 0 n erW1J- T __ ••• ir lIIIIIaSL
beid om de 1'OOratelleD 0011in de Engel.che gd ~.- . __ _.......' _ . .
blade,. te laten pobliceeren, Hiermtde ne de zercs g"evrna . N'I' ,." : De ~. ' ... ....,..=. na. B. S.
"~ring 't eeUA. 'VOOR de ade Klas Publieke O~S· PARLED' . l'898 .......,..'n "IS 1ItJa-w .

IlI!!~PBOEIl)l!l!WERKE)I. . '. '. >' ( U. IT ••• " ..... J.L ........ ·• I Q'
Toor~teld door d"ll heer F, do Tolt, gese· School to Kleinberg (Mal- • . . . ',: ,. ....'H. PII).~~""".-i!r ..

eondeerd door den beer H, J, H. Claueens, eo mes~). Vereischten goed ge- T......r- lIUlf _ ,. 0. ..
ungeoomen. "Dele gerpderiogdriDgt ten d . H D--..I--h A ...~G'D...OBDIGD ~--- de d"""____ ..t!_. ;.d6- lOBES 'D~.afIWl'Ift'Bft.llierhte aan bij d" regeeriug ~n parlement rag, enJlls van 0 auuac en A.L1.111l11. uuur .OD_.~.~ ..... GlaSe: ......... ~ -~""""AV,,~.
proll( te geven .an '1 CODgrea besJult rt Engelsch. Kinderen op teleiden t ot een Ho!Jandaohe " Han ...... " _ ct..~ ParIa...... ~_....,.'"=~.l"',\.. ..•11•• :1 sr«;:
waterboren allOok beoprOtliïn""werkeD meer S <lard 6 S- L . £80 • O_~_ 1.._.-£0 la gd, heb1..·- .. '-_1-",_ ..v--...i.l~ .. ~.. ._. ---- _. - - .. " .AOY' nrUDTruEIT VIIa~' PUlJrR
te helpen bevorderon en aan !e ;;;-oedipn." tan . wans per annum, ~ ~ JRM'" er n uvD WIJ -- ,.. - "&.... ,,_ UII,..~. ~":.!!.I e:c=-~.'"UV~IUI .• IV . '. ~, •.

De voorzitter bedAnkte'Jp- vprpdering voor logies te v~rkrijgen tegen £20;.a:r voor de se.ie van 1898 uit. te geven; .: .. :-- IDI£I
de attentie en na ""n bcdankJ'e aall den 1'oorzit· A )" U De m' teeLen' "'- ...... 0-- W..... b'l._... ~;__~ _._'....... _.. . iannum. pp lCatles zu en wo en ~ -.,....... __ -. ..,_ ,,_..- .. 9& ... _ 'W'iDWiIrI ,....... ....... . ., ..
kr ging menu _i_tee_n_. ingewacht tot 25 Juni, 1898. Werk. te letten dat de bladmjden van On. 1IIleekbJ.acl . .il .

VERBANDLIJSTEN. , zaambeden te beginnen zoo spoedig de Sessie in ougebrokeo volgorde worden _~, _ dat ·MD'.
Le<nenO". IV t~OI.~·~~~.!~\;8.P"ObeAfd mogelijk. einde der &uie een volledige b~wij .. zal 'Worden. &:~Vep, ...,.. eie
Ci?ilSemeeOlnb .. vcogdy fonda lJo 'E. P. DE JONGH, be.. aal'd~rs Tan de Par)ementatre Dammen ",,_,ODai _..at.
~~ ~~~;:~gbt,r:: Secretaris. blad tegelijk een" Han.arcl" snlleo1i.bbeD. 'l .
Do A. Obl • ..,n" !Jo Kleinberg, P.O.Langebaan, ~ DwLr de opl~ ~ld. mOeS wonJêD DaIaf het ""1 der ...
~ ~Ju;:;';D~ ~ Juni lO, 1898. _ken en vel~.bij de yong., UJtiSne moe.ten. 1f'OIit1e1l ~, doe
I), J Rimer.. Do ---._.- .. -- .._ men toch dadelijk aauoek en &ende het ~. 'tOOr de '~ ...

ft Do .. '" F 'fbelllpeoo Do AANG v KOM EN. het aauoek: ; > _ t","lief, 0 ... ". B Hr.deo.. ... Do L. " .

~~~' JIfU':: ,::.7 ~~:.~d ". ~~ Aa" YJ.B DE SJ.N.~T DB fILL/m,. Co., /kpBr1tl, 1

."ye,., K." II Ard6Tn8... [lO ()P mijn vee plaats Langeberg, in KAAPSTAD. ~ .
IhIlD~r. R " Arch"" .. 00 het. distrikt Malmesbul'V, ' I
Ge,. I I, At ,. :S~ .. r Bnk... Do . d led -ol ~ G~lie'H hiCl7,enffill t~ ",nden fU I01Il 1'(1" dilUJap ..ti
B.nlr:h'''JD, JOU Hulu. '" D~ eeDige maan en ge en. een Zwarte ti t tfJ u1id "'1_ W·"'D__..1- _--.1__r.....,riu... li' ... lf Iriem- Midd.:burg Koe. gemerkt rechteroor stomp, alJt"tInorper .•.•....... - .•• e., tI4 .., -r .u.RW, _ _~
Smit, H l' '" lt Bouoo..... 1'~,,1 r Jr ' ~ -!_L haa OOIC te 0.. PULUlU'J', 1898," !
Ilifkio, V ... MindJ u.... 1D eroorin. ,,~el Ir vaD onder

tia&!l' .• Kaaplobe A rd en zwaveIstaart op ue pun,t. Eige- GeadTe....,,], aa1 , ~ .C Roa Do . ~
lIatual era '0". naar kan halr laten afhalen mits H .
a M.ra;' Do betalendo kosten van ad vertentie. .-velIDtroII'_lin,... .. til le ~ _1IIdite,...,... "....... . .f.

Indien het dier niet afgehaald wordt fVol iD ,..na or,..,. tilJ_ oniopwld lDdieo ti J:'aaPIW 'fW...,. __
IVuJiowen.._...... '.

voor of op 21 Juli ek., zal het ver-
kocht worden om koswn te d~kkon.

J. A. SCHICKERLING.
Langebaan, Saldanha Baai,

Jnnl U, 1898.

.d.II.~L,,~••~~,,_ ~
, ..•
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andere lleambten in dienst ...an Firm.. en
Publieke Inrichtingen op "60rdeeli~ ter-
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FRANCIS A. Ct GUTHRIE,
Prokureur en Notaris,

OALEDON.
A~ent voor de Koloniale Assu-
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en &uthem Levens As8ociatie, ens.
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De ed. heer De Villi,ra .. I da$ bij _en bil :... nil dl NCliatribaUebiU ...-. la.
begon te boerea bad gedipt. Er IIjjIl t"ee.... boopl. _.dit cl, ....... ri0l- DeWred1pD,
nieren om te dippen. de rechte eD TwkewdLB.t clai ·b.t baild_ motie •• 1•• _eDCieolrd,
..... na 7 janlll dU bp pea bl'SllCldMte onder __ III,
lijn .... bad. Bil dipte 2 mal.a per jaar en 0. beer llltod .. .,..,., of de
&jine IChapen waren guond. De lirandIielrt.e· _drear lOa bébben. al "erd de .
wet hinderde bem aiet. Hii bad .leebtt 1dup. bill Diet beclen af.uandeld? •.
"&II lijn ley"n door b.t dipe=~ De Sh- Gordon .. ia.t bil daIIriD niet ·toeatetad •.
b~d_ktewet wu hem _e . . De De rediitribauebiD ilDOf'.' MI'IIt ~bu4e1d
in.pektenn moeatea toelien dat d. ".t ,oad wordon, eel' Iia mutie YUI wantrouWelI klNl.
aitgeToerd werd. BU meende ook dat bet ftI'. "oorrau.s krU.-- BiJ lei dat luik - ~
ke<>rd wu om de i'Ïl1.pectellll door d. boen. te lijn &la IlllflDOmen "erd door den bell' Sehm·
latea kie.. n. De r""",rinl _.t se .. Il· D.r, _e ... _.. bO lIoi Dooit Tan rboerd
ateDen. !lad. Ala l8IIe ,...._nDl"'" bill Uarbnchi

De ed. heer VanEeden pi lW de ledeD die had, dan moeit lij daarop bemed.a worde.-
roede plaat18n haddeD pmakkelilk mer koadeD door dl op~., llIII&I' bU .. idat de nre Ieidlor
poeben .. et .. at lij gedun hadllen. AI" men Di.t in bet bDla WaL Hil - .. wiUI, Je motie
hen op c!nx>tIeplutoeD bracbt &oadeDIjj eV"D' T.n w.ntroawen een bill te ~..a, lUIIl' claD
wel een an<ler liedje linpn. Ala allen rede moe.t de ...,.nnp~ilI eerahf'.buclelcl ......
plaat.en hadden ..... bet gteD lnamtloed te Hjj41eea4e dat de heer SchreiaruipDljjk II*!.'
boe ... u. Mur op' yele plaataeD w.. het 100 recht bad &jiD.,ne Toor te .tellen. zoodra dl
droog dat het "ee Tin hoOier 'mikte. All. tweecM lesing ftll d. re4iatribatiebill ~
plaatMD waren niet eender. lien lDoeat .ijD ....... claD loa de regeerina alle bill PT8Il eie
Tee dippen wanneer lijn Teld road .... maar motie nD wantroUW.D af te baDcklea.
h.' .... Te lteerd een man te d'lriara. U dippeD De ~Irer wiJd. op - pant nil de
wuneer bj aar dat IUD TM daardoor aau lite,.· .preteá. De autorilei!ea ........ D cl1lid.lijk dat
TeD. Een boer wil niet •• lf IODTee PaD 400- cfe motie in orde .... , boewft Diet P!Me1 in
den. De regeerinr haAf _ proef Toor d...... t orde in het bD. der pm_tell .oadtf dl toe-

r.fl'IIII8d. Ze had Da eeD p:oef phM eD .~- 1temminc d.r regeeriolg, wl&1'.r..,fen 1888
er ..... noa ftll pToelen dat meD d. braud- MD .PeéiaI • ...,.1 w.rd gemaakt, ~ eohier

&iekte nooit 10Dultpoeie.. Diet ftll toepaulll( ....u op dit h•..
Sir Pi.ter Faa... maakte din ed. beer De De h.. r In_ hOopte dat d. motie nil eien

".' r .. e~Jl'~ Villien _ complilDeDt lD.t'" praktiaoh. toe- heer SchreiDer - unpDO_ wordeD in CleD
I', ,,1 heer Van RhUn r.al een 'nUIJ cloeD .~. Ook dn ed. laeer "'NeeUa~ moed r-t waarin ajj TOO'1I"telcl ....erd. 0. aao&ie

Il treilt L' k-r f",n.JO~n hy reluk ...enaeben,1IlMI' boopte dat hjjnletweer .... eene recht'FliUdi8e. Niemand aal nD traab-
I', ,,1 he'" V,." de: 1:I"""'r .. I vragen boe lOa doen alliutste jaar, het hue.pad ki.au teD d. t ...eede I.rring.an de re4i-ttn'butiebW te

.', h.t ,,,.,il,,nlvorgeb<'lJw t.eVentent.adia .... rpotem!41oe.tword... Terbindereo. B(jdrOOiIl'OPundemotieaul
•• '"" ~ t, ...all"ee' het voltooid .zal -Uil en De ed. heer NeetbliDr ' Ik wiJd. niJt demo te n.mea en ook daf r

l8ll
• oDDoodi8e ~

•• I.• t k,,,'en aal. meD. a.1ieD p....,.rd wordln.
I', ,.J h, er "lultb ""I een vooMltel doen diet sir Pi.ter (TOOrtpandc) .. I dat dit comit41 De heer Schreiner uakte de beer IDIIft Toer

: r .' I.."pr".,,"~ .... ,.rken in 8eebnana. niet een onpartijdig. w... W .. de ed. heer ~jDtl opene 't'II'IdarinI. Hil_l!wiIHI OlD de
B.rholdt eeD TOOnt.auder d.r .... t ? hreed. I..u.r Tin de ~batieODI TOOrrangte

I.. u \ .".den Heever .. I ...... a of de De ed. !leer Berholdt .. i bH _ Toor _ gevea. totrlat Dl afrbaDde]d ..... m:tll' dan
,. Ii v ,II ~I."" JO '.~I<ere pllLllt.oeniD Bechua- brandsiekte.e' maar ni.t Toor de beataaode. moel& d. motie "an wutrouW8Jl daebaudeW

, I lil ". huuden ,,,orlnatur~llen locaties, Sir Pieter F.are Too~de zei de ed. heer ,worden.
,!I, 1.1,,,.,,.,, Z!lo.n b..,., groot? PretoriDII Wa! een rematiide voontaoder der' De motie ...erd. zooala .-.udeerd. met alge-

, " ,..I hed I'rdunu, , ..I vragen of de wet, maar ... 'de ed. heer Van den Heet.r eeD meene .temm·!D aaageaomen .
. , ",g ,I "" III"';lel''''' '" 10 bet ocbema yoo.JUder? BEDrlITaJBUTJI.BJLL (Ter'folg).
,I, r,,' dlll~ .all hd hu'. gaat voorl"iien, Oe ed. heer Van den Bee"er l Nooi, iD de.. De beer Joabert (yoortpande) &oubet hDla
,,~nlle" 1_ re~,'e"n« d~nkt een beglO t.e eellwijlbeid. (Gelach.) .niet onnoodig opbond.D, maar &oCh...aren er

'" '. "" t h" It.. uw "" tien tlam Sir Pieter F.ure: Én de ed. beer Van Rhijn? nog een paar pUD.ten .... ro"er hij wenlCbte te
I 'PiEK'.'. Men !:on da. z:ien d~t het comité Diet onpar· opreken, Hil ~hotnrde dat er geene behoefte

I'. ....ruml......
r
.. "LI' publieke werken legde tijdig w... Hii had een "oll..tig ... nlag nn'IH UD deze biJl beetond. Wel beeft de heer Van

,f.1 .dl "pga
ve

vali tlcl verlofbnefjea aan werlrine der we' (oh)di. bU zou ter tafel Jeepn. der Walt vroepr lI"~d om redi.tribatie.
" ti .~, r",kt voor 10,,1 I<oepen van drank. Daaruit bleeIJ. o.a. dat iD Vaarhunadorp .Ieebts maar niet OlD Termeerdenng van leden, en Da

Il .e, c, .. 1_" v, ,r landwuw legde ter tafel O'03l"'roent ocbapen betomet waren. Er wareD ging de regeerinl in de billeeJl8 Tel'meerderinJ
'''1'' fl' " '.L1' ti" braud" ..Ill""napekteaMl in 115 d .. trikteo met .1ee.btA 1·02 tot 5-0 percent nn 18 leden geven. Het '11''' dua eeen kwetlti.

u' .:nkreu l'n ... "" eli Kcnbardt. ochap"n betomet, en eenlle met vao 5 tot lOper· YID redistriblltia maar wel 1'&0 nnneerd.riDtr
,," f "'''"RWEn S"'''R CERE!. Clnt beaDl.tte ochapen. Pn .. ka ,tolld boven UD "an leden. Bij wu van gb'foolen dat Ilitge-. met 15 percent beemet. Met .ulk een ver. Ktrektbeid.n waarde meer in aanmerkillg moea-

I' ",,' I.,'~"" vn,..~ ,I.n commill&:ll"isvan _J. ..oor .iob kon bil bet publiek piukw',,' ~n genomen worden. Er werd t.eveelllelet op
'" ". Ih,' , ,f l.pt g'Juvernement van vou . .ch"D met de goede weik;~g d,r wet nietteeen· Il8tal.terkt.e. De· j!9taIAterkte ...erd vedalop·

I" t i' "I, ", ..", ~",lurelld6 d@ze8... ie, st••'nde al den tellllnsb.ld, Men moest daarbij gemaakt door de ltombaarutem, die toch Diet
, f'I~,'Jl "ru ~""l'.el1'le het reces in het oog bOlld~n dat tr nooit een erooter jlIIlUk 1I""t.eld kOD ...orden met de boerenstem.

''l''II''~ 1~ doen OpU'.ken, Toor d.oo
o

.. lO bet land WY dr' eedureude <'e De bill i. zoo opgesteld om de leden v.n buiteD
, n ., ""f'''' _ "Ill t 'NI" Rol,cl .tat", met 1... tlIte twee JP en. A' het niet Wil weeena de te vallgen om er yoor te .temm~o. HU dacht
,. '!,,, <I, droogte zou bet resultaat veel beter ceweest dat de rf'geering diJ bill ni~t iOl!eb~ht ZOD

I", . ~"""fI,;lJt '.1 ti ,t 1"1C ,,. goed zlin HU dacbt dat ala men IlU aao de wet ging bebben, .. lUI zU niet'bevreeod ..an uitgehcbt te
\ I '"I, c.l, ","gella'lle dallen tiaar to Ilen Ion le nf _; .trenger .,emaakt w"rden. .ullen worden. Bij p...... dr. Te Water, omdat
, ", l.1 Jl. ,,,,. c. hit.)' niet bet voor. HU boopte de motte Wil Diet aangenomen bij bet Ir:abinet ..erlaten bad; jammer d.t bO -:lit
'" r'" v' III~ "on L'ell .om op de be. ....orden DIet verleden jaar al gedaan bad, dan 10uden de

, ' ,,' ,,'u ,., r <0<" !."ll~C'opmeting. De ed. beer Herboldt zei dat bij altiJd voor een uken toen een reb... le lUlderen loop geoo
meD

1"" lil" ,!at ,'eu voorstel iD bnllldziekte .......t ge"oo.t '11''''. De wet bad nu bebbeo. Hti wilde bet hui. nie' opbouden en
I," l.11' ,J,,"f~II1~, dat "lenwe opmetin e~n prot'{ gebad en btJ wU er ".n overtaiad dat .ou dllo (!1LAnzitten met nnpuis te verklaren
I., ,., ldUd"1l ""role", en dan 7.OUmeo de wet, local. le nu .tond, Dooit de Drand'ziekte dat hU teven de twee:ielezing Till de bill zou
\_,l\: III l.lHnwrklll~ nemt:'u. zou uitroeIen. Er m088t een IItrengere wet .temmen.

Il! I \I f 'i'.' WE'. ..ezen voor sommige diltrikten en voor anderen De beer VaD der Vijver ...... tot bet besluit
i 1.." l)u '['"~Jl HOOg w~ll<e vorder g kon ze zacbt.er .ezeo. In de noordweetelijke gekomen tbans Diet te .preken, daar de Diotie

," I I .. ""J,,kl\Ji{' ,bet maken un dl"tlikten werd d~ wet niet llitlf"vo<>M. Dij van w.ntrouwen .ou komen. Ook wao het par-
, ", l,e' hc",1a ,'aar Hdhe.Ja spoor. ondervlDdlDg bad hem geleerd dat de rapporten lemeDt al 'n maand aan den gang, en nog oleta
,I> '.11 ;"., f het werk v,,!i, 'Id zal der in.peetcUls niet .erlrrollwhaar ...aren. WaAr wu gooean. W ....rom O1et'/ Omdat men teallen voor d.. wet wa.ren werden I!!0ooeiD"pee· veel DIet eigenbel.ng t.e doon bad. Bij waa al

, ,." f1~I" "'1 .nt .. Il. eeD zeer tenM! geko.en, maar waar men tegen de Wflt 10 jaar in bet bllis en nOl{nooit tevore Il werd
". ,k "p d,.u 1,;d~\J der vorlll~ WP'. ..lUI dIl niet bet geval. Bet WIIIIbeter de een belangrilke bIll reeOl opden eeMltell dag inge·

... "" d i '" ,:""., L'U dat men alle u "I><><idw~t te berroepen dan een l<IuclotApel..an eeD bracbt. HIJ geloofde ook DIet dat .ulu ill eenig
" r" '11'" t ,,,aktu IIil had geen wet te hebben. De beataande wet wa. i.. vele IBdcriand gedaan werd. Hli meendedat er ielllJl,nd
". r, • .I, .."rder'I'!IIet I,d \\erl< ge. gevallen me," meer dan een klucbtApel. ZiJ die. and ..... ""ht.er den premier mt, dIe d. bill
,. "" w,,;~n al, het ulel dit Jaar w,lden voerden de wet UIt, eo ziJ die er tegeo wilde doordruven. Docb de menllCb wikt, maar

.,' I"IJ' I ,,,,,r 1""11>;worden ge. waren lItoorden ZIch niet aan dA wet. De wet· God bellChlkt. en daarom was de bill no" niet
'".t '" ~"I"le J'J.." ,_ ,."ltOOllt'lI werd niet uitgevoerd en de rapp"rten d ..r in· ver,ler. De B!jbel J.;gt. dat een bnie dat tegen

.. I ; I, I" Ii"" I I A' f' "pecten", waren nlet vertrouwbur. AI. men .ichzelf verdeelel 18 kan Diet be.taan. T(){'n de
I\' ,J;Il,,1 ".'1.1,' " ". dc'" r. lO Ill""nde dat hel voorge.telde comité oiet on. premIer '!ln bill inleverde "U de tweede lezingtIldi!; (lenoeg .. a. kuu men lLudllre leden voor· sprak bU twee talen. Hfj verklaarde dilt de
III 1',1,J ,·k., tr"'1 ,r II ,.~ O~ ,,~lIe!1 Er IlIoo.t echter onderzoek ged- n blil de landelijke bevolking zou bevoordeel.,..,

,l,e , Jl," r ~"n~tl ond"r,teund ..."rth'n en al. hIJ lid van het cOllllté '1\'&8 7.OUbU ." toch toonde hiJ dat bll ge~n eerlIJke zaal<bad,
I' /I ',", :e f'"LJ',~ke' OJHIN- 'UD I,e.t d,)~o w"del ,·ouruordeel l~ de z....k In daarom dreigde bli h"t bui. met eenoDtbindJllg.
, ' •. , III p' I"d eke 1!"pectIC t~ .aall Het rechte ..... om dadelIJk naar bet laod te

\,l!\ll't"':lluYe~Tlemt.nr j>t_>\oor (!; 11 teblkk d .. De ed heer On TOlt 1.eidat het bern ."""t !(aan, en RIet om a e. op 0 en oor <ile
""1,,,", 'H" .. lei, J.I."I I.'j .1. ,..-- I b'll H I fd d t d t d t' I"'i,.t ,'." li I."",,,de de 'om. dat de !levraa~de mpp()f'te" nkt e&der ter I. il ~e 00 ene egeD.tan lenmoa

el" !IIII,' rl~ :" ,,,le11 ".\rl"en \ lafel lIelegd "',,,''", daar hd z~ g'aarne b ..d Wil· .terlr:~r tl)i:
en

de bdl .ou 'Vn Da de elektie. Delen IOLl~tl eer hll 0\ er deze za.a.k ~prnk. Er"aH IpremIer 1..-" !ilechtR de F~ngcl.che kru'lten, en
" 'pil"" , .t .. "len tlld ""der III ""g veel over' te ze.!!!oll eD b,) zou vuortlt ..l1"" Olet Un. l."ntI, en daarom Wigt hli nlot genoeg
",'/1 wer.' /I n"': nl, -al "".·01 h~ het debal It,t ""'rgeu ~P \.erJ,,!!e~. van hf' Ian"fl!lk go .. ,,"'. Iemand v"n beteeko-

w "",.,. _,'e.1 p"no ""1' .cr,p rht werd "''''lIenomen. uia had hom ID de .t&cl ge.ei!d, dat als de bill
II. :.t1" m,,"",' ' '.OK\'".'I'O~T~rAp(lS doorg,ng, de Afnka:lOd"", dCI Il'rondondel'

." J) :.' ",,·,n·t." ".,. I), ,.01 h,l'r ,",," den l!e"\"",.t~lde ~oor dat bunne vo~ten wuden ml,.eD. HlI
Wllde

maar
',' ,of' ."I.i.",'. dil b" ol .. lU,,,la"bt ';11' h"t ~oll.,.rn"lllcnt gericht wor· naDr het land gaan. want I'll WI't d~t bet gevoel

de 'Jl' de oll",ld" ....,do 1"'cnwm"e1,Hlt voo' pa" d ..arloUlteJJ warm wa. Lr warelI :. tU8I!chen·
,,'~J.r' d"',n.,d, p,elJ "",,-uJ to" SuC\"al"I",nt ~f"klW", en 0,·0",1 kwamen AfrrkaAnder. m, en
_, ltlO" .. JJ 0l' .I" ra.adL"amheld om da,nn 7.00 ,1,1 n,ettegen.taande d. pO~Jn"ell der J'"!loés.
'1' li d,~ lll"b''I,!k V()",'.letJll1~ te maken De IIIJ zou lf~l\rm' wdlen dat de prukureu' genemal
I' , r.tell, r v"ddL' z,rh 1(' droDl(cn deze zaak ZIJU z<'ge;en wat z\ln Beauforl elektie bt'm ' ".
,,"d"r de ,,,,ud.llht del rcgperllll( te hrengen kOtit ha'l. :'>t.IIU gold hIelp tJlC'" me.'r De
Z"k._ll w.Ir.n aan dal .tatlon In Leer .lecht"11 ueer Hab," werd m uet hu," ,{cLracht Ju,.t door
t",,,tar'rl Er" geen wachtkamer Andere gc de redlhtr·nutJel"lI liet w\)()rn '''111 Wo."
\","1\\"0'11 we,dell up:;l'trokkcn. maar geen warht. hcm door wIen d,' elgeJJl' k"ml. eli h!1pJJlte dIt
""",,'r Er wa, ge"1l bc1,,,orlpku plaat' .oor to" op ,le re,:ee!1n~ dl,) reed. een Ja"r geleden
dame' li,," k',1l e,'l1 statie wa'" Z00V ,le m~l' onder cen.uur werd '(ezet. 1I1J"'ru<teer teleur·
.d,,.,r k" .Mlell z,nder tpn wa"btkamer hl ilven. ~"'Icld met de le,hn van ~falme'~"Jr)' Ilet

"Jr Pieter Faure, teil btJhoeve mn dell com· 'pc-et hem dat hl! den het!" l.ouw Ke\'rntlg'd had
mI""" ". zei ,lat III I~~,,)ecn addlw" .. cle wa'eht om In 't liollan,l.ch te spreken, W!lnt lo!, had
kalll"r gehouwd werd Sedert w"'" cc lIeeu III Ziln moedert ... l g""prohn maar met geen
kl,,,,.hte Er ,,", ,le..!lt. een ,Lamock om een AfrJkaan!\Cb hart H,·t doel ~.n den beer Louw
r""t"uratJckanler dat toege,taan werd. Het Wl\' .lecht. om ll'U mede AfTlkaanner. door
"ahek .an h", .tatlUll " nl"t "root. De all("· den m"dder w .Ianre". De be..,. Theron b~·
Uloelle hestuurder !Deem!e d.1 ,le accommodatte kleedde een p".".,c·n .et bUla ,..I\aTlllde hoer
voldoende "".... ,Louw z!ln ""hoenneme.1 ..."iet kon ontbm-

I>e ed. he' r LO<'hoer ondertlt.euude de motIe. Ideo. De heer Therou bad zich .t,l gehou·
He' ~ng beruerd bil ve e .tatle. tien en z!ln eigen hoofd gevolgd. De beer

De ed. heer :>Ieetbling ried den voorsteller Louw malkte ook een aanval op den heer Van
. ,I,' ,.'1 ciat ,i ,le 1-,I..Jlw ,t,." dat aan de motie teruIl te trekken. der Walt, maAr bet I!roo18te punt van zU

n

/I ,., ,",t"".), f ,!. r "ra\lt!71"kte~ et De ed. beer Van deo lIeever .el dat bU best .peecu W!UI dat h1lpart[l tr"k voor bet D(Jg/'/aa
, , C wa. ,j. "',' ,.,,,Itp1:,,,,rlllke u\"er de z",,1r:kon oord""len Jo:rwa. een groote ~n het ala agent verdedIgde. [Hier kwam de

'[', .•. , 'le "L I I',~erl rend" erd re~laurat'8l<alller gubouwd en waarom nIet een beer Louw onder gelach In, t.erw!il de heer Vao
"e,." ~," I,', h ,,! ,I. "',r""ng wachtl<amer') De re~eenng .clleen nlflt gODe- der V\lver verklaarde dat bet be~ speel, maar

'., ',>0" '"1f e, II IJr"..! l Hl ~enn gen de leden te. heipeIl die haar niet aaDbaden. hJl geloofde dat d. beer LOllw bil de-deur had
, Il ,!•. p'''' f K"t:." ~Ien ",,,t <lat Er w&~geen beh<>orlUke accommodatie en bet .taan ln ••t.eren, gelach] Hn meende dat bet

c., '.,1 <!I'l "1'''>1e "mt«'nl ,lo· ze -'\air: ,:.allon WK' l!l eu JIlorslg' " toestand. De nag88laobt de regeennll zou vloeken al. zii de.e
" ,.. \ ,," '. ,','1, ..""r ,!',,, el ért and.roo er rej!eeru'g bad nu baar "oot neder""e' en bet bill ?oordr ....f. De speech -rau den beer Sauer

\. , I'.', ) I,ll ,,,Id meer dan f~:~,"Ml ubhek moe,t liJd.m, ma,", hU' boopt.e de voet en Scbretner. '11'l1li roo daldel!Jk dat men t..gen
lJ' .• ' .,." .1 II d.. ''''.pa •• ,n~ deZl'r wet, en bet ~"r re~eerlDg zou gelicbt wordeu. Voor Fallre· IJln COHSClenhell>Oe.t!!~n om voor deze bIll te
i ,. II," tl "1 1'1 J1wr ~I'Vr:",gd w"rd~n <le .om .idlllg,oon DIet. bedUidend plekje, werd ..oor· .temmen. Ee.n con:~l!I8te deed met alt!Jdgoee
t, ,." .., f.\"C"" ' ,t ,>\>; ".) ~u m""rd~ 'pre. ..enmg gemaal<t. maar voor andere bel&og'ljke werl<,. maar III 189:1 bad men de. br~nd'lekt.e-
" .1li ,!e w, t~ ... \,,~ Dlne.t weten hoc d. wet otat'88 niel. Men WIL!!I."tm de motIe om· comml8llle, en dad.llI

k
~erd een bllllDgebracbi

, ., ,,[ .!•. men'chen tevrede" waren met dat bet V..n den Heever 'fiD .!.ahe w.... en doorgedre ..en, eD dl8 .. et b&cl1(1'00t.eonte-
,j. ,." II' bad ver""men dat <el~n t :lpn de De ed beer Pretorlua dacbt dat loet .. nwek vredenbeid veroorzaalct.Dan bad men dearbeids·

!l,. '" '~eVI"~ \Doe.t de T'\ak een zeer bllluke Watl. Er ....&8 geen yoldoonde comml8llie en baar rapport lag neg beden onlJit·
, " " k." I. '> ,,,,.!e te weten te komen of de accommodatI" voor bet groot relunQ publicI<. levoerd. Hetzelfde w.. het g" ... 1 met bet
l' ".<1 ~ "fk ',' I" de;, "mter van het la.t Veel onvenef werd verooraaakt. rapport van d9 ond.rwU·-commiMie. Nog nie'"
," w' h"ndll~kt.c lt'er toe!!eDOmen. De De ed. b....r V..n Rhtin vroeg of del t-tuur· wa. gedRlln. D~ heer Thero_n bad lil 1896. eeu
. 1 ''"I",kll ur ",lrre~f dlt aan allerIm oor· dllr ~an spoorwegen .elf opbet statIOn w... toen bill. en de regeeMng !>"loofde 10 IR97 een blll in

li,., w,," ,,'er .. en;cbellik ."n onder. '!In rapport .. errl opgemaakt. HU bad min le brengen, maar DletA•• ~d gedaan. B<>IIli"""
I....r kJl ,.tnde te zien of e, niet grJe ..en v.rtrouwen ua die rapport.en. beel ~nden .. u bet DIet de r~(h8triblltJe COlli·

1_ ,"'f" ,dertl k.,,,J.n wnrd.en De tegen 'lotle v"rworpen verklaa.rd. m_le, Wu dit nIet een bewus d..t de bIll ... n
< I, r ~ ct meenden dat Je ""p"kt"unI le De ed beer Van den Hee ... r noog een ver· on .. aardig dool bad? Hij baalde IIln ..an de Ter·
<.tI 1f1<" Jl kr, 2en eu jonge, onbekwame d" ..lmg.· Voor de motIe 8temden 9 en tegen 1~. pdering-do me6llt iD..loedrU

ke
vergaderiDg te

.. ' e" W;H'.I1. Ole >!ur "I niet .nor de hoer· I'",," stemden (9): de bet:reo Du TOit, De Malmesbll'1. De heer LOuw .....11 dnr blet-:-
,." .1, '"_p<'kteur.werden aan-.;-e.lfld. Wet, De Vta'"MI, Locbn ..r, Pretoriu., Stocken· ... arom OIet, bU bad lInm?", t!l,1 genoeg? D1e

'" . ". k ,lA' ,I,,' .oekl,.U'" Dlet nr. .trom, Van Eeden, VaD den Hee"er, Van mnnbeer Ryan h~-i de mntJe omtrent b.lIllnll".,
'r. "e-" "_.1 ,var..n ·!ller. k ....lIn'.n .11. Rb Jn. maar ..... r "mg hl) vandIm" .temm,m? Voor d.
:. ,:, ..• t. e_n de- "", t 'n, en _preker g. f~et hui. verdaagde om 4 uur tot Dinodag opheffing Villi de koornbeJaotJllJ; en de beffinr
.", ' ,I ,,, '''~_" 1 'u we,"" ",n -en van ....n accU"" Ril bad than. veel meer ree-
, , r, .• 1..11,'" "II ,le/.e l:uK te oud,- WETGEVENDE VERGADERING. pekt voor dr. Te Water. "mrlat hIj maDmoedigde regeering Hrlaten had. lie,'pr <laDom de ..

bill te steunen. Had de rpg"eriu!{ niet getracbt
leden te m8uenceei'Ml "m voor de lull te stem-
m..n'! Het wa" .,.,n infame leugen wat bei
Dagbl~ ~ez"gd bad, Ja~ bV I,ine ki"ael'1l
beloofd bad ..oor de... bill tt. stemmen
Wat hU ...el pduD bad ..... om t•• eggen dat
men den pn!mier mo8ft venoebn IAOdiamitll
eeD afJIonderliike IriMafdeeliDt te malreD, .D
die petitie had hij ingedieDd. 0. beer Innea'u altijd tegeD de landelijke beTolkiog .n hij
"... j ui.t de lIl&Il die deze billlOO rn.rlr ODd8f·
munde. Maim_bury, Worceat.ll', Uilellhag ••
dna., wud~n aall de sted.ltik. partij TalleD. De
heer FroBt bad uo raseeDhaat retlproken, maar
dit w.. ".taar geleden aiet het genl. Sed.ri
11'196WIUI.ér een batelijk p"oel eD een w"jri°ll'
Hn WIIIIlO d""eu .eer telellrgeateld. Hu' ""'" ,
geen Bond.man omd.t·er iD liiD distrikt nog
nooit een Bond .a.. maar bil had """pekt
..oor den Bond, docb hli .. ild" geen Bona..maD
..,-et,en nfllt om in lt parlement te komen, woala
anderen deden. Hl) wil<le den heer lunet! vra-
gen of hiJ iD de re~""rln!( zon bll1v~n al. bjj "'"
~baDliin..... Neen, hn. ~c·loofde dIt meI, en
toch ondeMl\eunde de beer Inne. de .." ro'("e·
ring. De heer ~\I('moD .. aM ~~.·o vnelhl vno
bem, W1U1thu ...as .., .1' te h,,~~U1,<><Iq(llelach l,
maar hli bad J.dn t.o6fopra d< g.~rlnten n,,,,Jht hl)
de zwakheden ,,"!lU d·· I,dl ,luldt>l .. k :V\r.t. II .. lf'l.
Hii hoopte dat de h,ll ""-., '0 'r , 1",," .:,I~:"
Ion worden.
0" beer Hay wlloe niet ga"",e h~t hu,· "p.

houden met een lanife aanspraall. Uu .. en.chle
d8ll J?l'8mier geluk met d.. hilL Ging de bill
niet door dan mOMt .. lO ""n glaz"n k".t
be ..... rd worden in bet mUlleum. (Gelacb).
Sommige &enen echter dat de bill (lpgetroklr:~n
...erd door den klerk v.n den premier. AI. dit
bet g..val I. dan wae de 'klerk zd,.r gerpch l~d
op eeDe promotie. Df n&Am .. bel",e ~.I tC~"".
.. oordiginu" was .tellog een ,,"rkoe;d,· ~.!,...
waar bU bet teeeD bad. wu ,lat er ",)<Jl I,..~",."I
boeraaamd in d. bill ...... De b""r"n ·Theron

.~ .

WETGEVENDE RAAD .

PARLEMENt.
YAANDAU, :.!OJC:s"I, 1898.

1h' prt"flldf"fl t nam deu stoel in on.. 2.30 uur
n!ll ..,0 la. ... he-t gebed

_ f'f.TITIU.

,', llllt!Ol W\ rJt'11 Iflgedlend doof' den ed. beer
\ al: .ie n IlLt'!' t r. Uit Oudtabo()rn, voor de her-
f"t--'pllllo!: vurt ti.., t'r1Dduclctewet; door den ed.
1,,""- II, rl.,olJI. urt Prlno Albert, van denselfden
1111.pu•1 door deu ~ heet Van dell Def''fOf\ nit
:-Ot.IILt t .. e t Uu~t. vrazeude om DJfffir ondeeatea-
1 ,.,: ""', ur-me. bl","ke!l: door den edeleD beer
\ li. .ie n UlW\'Cr. uit ~omenet Ooat, eeD YTa-
" ! I'!!l een uudt!lr'Zookin -.ke hartwater; eD
~.." Cl' deldfd .. plaatA "oort-proeiïnr .. eriren
,i' :,,,,,,,c,,· ,cbHKl. door den ed. beer Wilmo~
,,1 Wa'érfurd, voor bet s,icht.en ftD eeD perio
,! ' k I.. ,f aldaar dour kolonel Hailey, - guute
vr: ,1.. Innee dr~nk .. et door den ed. heer 0.
\ Il'r" t~ lJ I.!Ull~te van de oyername door de

. r JJ" van den Cape Central .poor ...eg.
lo.;: ES' lil(tt:YISUEN.

I',' ,.,J beer Wlim<.lL ui vooRtellen dat d.
,,,"" Uit Waterford ID ... I<eeeu telerrqf-
\ n.ilir de rt~:;eertng .,erwttaeo word •• 001'

laneI.

"
i ":.::

."

-i, A

,1.1

I., nl 'I. I. . \\ ,,,,I'~ ft ··IIt',tt·
...,d I lf ol) j Y, \.lt b,ol pil
\,~,~~,I,I. ti tWI ... d,·~H·ht

(t' \'do,lln"'i,,·kOt''-'fpn,

I. I,,'I,.! I I t I' ...t,~,·"w," d
,\,. _' \\ 1"" 'l,'!'" d. 1\ Indruk

'I I I W .. f! 1n d,' hilltt'{l. K'

l' ,\,' ~r h· • \ f' Jlt.·dt<
l 'I ~"t(\ trrnu~!'t

lt) Ilf.l Ir> Ililk W\:__' te n ....
',. ll,,~:n il ,\ !, ..""-;.id I.{(!-• ,1.(

't I' .,,·rl,l,

_ .. I, lt \11" d tt, t'fl ._tt'

I' .!.'''" li v. r I., " il (lu,J"'/'It'k
w.' ~I .: \,11 I It! Iflllt..' ktewt;'

._' t lj 1\...."11 .. lit, lI'llI("\ t'[l I'a
Ij,.. {.,'u t. t· ') ~l,tHfi Uit di'

11 .h. ol' PIE'l. nu'" YaT] dl.,tI I{t~'\'t'r

I'

\'

I" \..:\:'0 ;MA.\NDAG, 20 J'(:'~L\1•• <t Il' t>1 l'r,.10f\11"4 ~ec')Il(h\1'rde J,~motie

111 t III .... ·1 '1" d,' ol, tile-! ~ck:()rol'n WIl1:l

'tllk ''I \ (,rn:T.: :"\11) I ... !Jlt'~t"'l om (lode-r-
" I \ 'I II I 'r'.; 1"" 'I ",."'I",tf-",.I,~r d ... wet,

t,,' ,1,1 .. ' ,II j. / .·k III It-..t ''r()rdell

Het buIS bervalte ten 2 ure
PETJrIU-

Petitles .. erden ingediend door de b..eren P
G W"ie, ..ragende .obolen vrl1 t.e .trileD 'fan
afd ... hngal'"d&dabelaatingen; Wolfaardt, nagea-
de deel I van de wet op t-mettelijke liekten
te herroepen: Lut~" (2), berroepillg ,..n de
brandziekte .. et; P J de Wet, "ff Jonde d.t de
Indwe lpoorw8i dadeliik aal overgenoDIen en
yerlened ,worden Daar Koklltad; Van der
Walt, vragende berroeping nn de brand.\ekt.e-
wet; W"lfaardt, !!Cbolen "'lj te st.elleD van af-
detllmg.raade ....laatineen. '

j

•

[ ..
" tt' \ II.~'· "I"j.,' Yi,l.ardW ertf"g'en-

";.il 1 kt.:t:'tJ dij w~ wa.l', Het wa.! g~bieken dat
.."nHlII~tI dlpSO()rttm met dij nekte'genazen en
d., rIH'n~('hf"n wercien daardoor ontmoediwi·
\1. f\ lDl,,''Ot onnlllrzoek. einen wat de gneven der
m.' ..<,rW'l W,lreD

~ r l!e:rf\ :'tocken.tr1lm m... nde dat al de
, '''~'oa.ll1l:''tt:' boeren ~an ge"oélen waren dat de
....ct. lt"'r ~,"t,_·d werkte HU was van beheJfde
.:' \ "t Il'U ft I dacht het l~mlte zou met eeD
ol '. \ ·t \n~~o .. t*·ld "orden Bn"as gat"n ",('haap
1.. ' ~ 'li LU h,lci tit· l.a~k OOO(·fz,)Cht. Hij me~llde
ol L' t, I .!.'1l11r"l VUIl ..ec nl~t Js ll'ltlpecteu""

... '. il I. 1,0 ."Hl Jl J)~ rtgoonng mQe8t z.e aan-
I' I 1{ : \1 l i" h~1 cltmlt~ tOU eenzpdlg IHo.

IJ VI 1" tt'~I'D. de motie omdat het coml~ Diet

t lIj':1.It\<dI"; ~t'I\nqi~ WlUI
\ I.. t,d tH'er Lllchuf'Jr tt'l Jat bet bem !poet da'

ri, \ 'r1~'" !'iprt!ker '{ele~d had dat ht>t comi~ niet
~ ,'I .....I~ I)e bran.dzlt'ktt' wet haJ met alleen
d, ...,,1 l'.d \t·rh ..:lerJ tnll..llr was oorzaak van den
J 0.\ \ III dU17.~lldt'n !K.'b,'-pt:n, Ht.·t comitp WMo

-,,,("d. }I ...t he~tond. ult :\ \'OOr- en 3 tegt.n-
I' r ... ,', r \\. t t'(l c, n unpart\ldige pc~n.
_" 1\ ...d\ ,la pbflcr ~a!" "'prek~r dacht het

I"~Il .Ir' I ; Ild~ Ilf)OdLllkt'll:k.heltL
; I" I,d h('rr I~.I'II ",lon kOIl r\1~t m.,,1 {te- motJe
II,;", L'll!, i.t' \,r~lll/. ~k!l'\\': ",a" l~O hc~t",

~,l I..,:'_: f).,lt voor den tx>e" gt'maakt. ze he·
!oil l.t rmd,· h. III .\ls m~n behoorI!}" \hpte moest
d,. 1:1.... tt I \ t'fl 'i u.. Jl de lI'euW'~ Wt·t in we;-
k"\,; kK,,'1l "'tr('I! .Ie ..tbll"'ulIl,qnw\JkMaro
,~. d" L·~, 1/,t'kt.. I) .. ~IP"PIol('t. ur ~\o]t.: z.~lf
11' 1"1:1 ptl I" .tlt'IIti.1 hlt:1 \\urt'tl dal,~t)h~r J3t hlJ
i I '1' ....Il I 'j. ~t" ,.. il lj, KtHI d" ,noth- Il" t
,",', 1 lt 'I I" n li, \0I! -,'1.": h~lr\l('<I~n "HU

11..(',:\\1 '11 7, I ,t, lt "u,I-=J1 $k'"(·~tcll

KENNISGEYINGEN

werden ingc,hend van diyeMle vooMlt.elleD,en
ve:-der w.rden eentl{e rapport.en ter ta fel ge
legd.

Gl:A!iO EILA.!iDIIN.

SU' Pieter F.ur. legde bet gebeeie rapporl
over de flOano eilanden ter tafel.

GOCDWET.

De lIoudwet weM ingeleverd door iiir Pieter
F.ure. de eeMl1.8·le.lng geuomen, tweede lezing
op ~I dezer.

DE (lar'E VAIf HET WEItJe.
De h"er SchreIDer wilde eeae kleine vera.D-

deTlng in zilD motie maken. waarran bU Vrlid"i
had kennis '("!leven. De motIe ..an wantrollwen
wa" van groot belanv, en lift moe&t boe eerder
boo he v... afgehandeld .. orden, eD o~t dit
DleO gedaan werd, gaf bU keDn. Tiln zUn motie
un orde. Men kon de be.igbfold van he' bais
en bet land niet goed doen, ..oordat de 1II0tie
van .. antrouwen afgebandeld is. Nil had de
r~g.. rlng de motIe TtlIl wantrouwen tweede op
de lij.t lIe.el, uet na de 'weede lelling nn de
redutrihutleblfL HU wild .. daarom ziin motie
I()() amendeeNn dat men .lecbtA met de motie
... n wantrouwen zou ... ngaan. DI de t....eede
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Afribar.dflfdom .. ooderdl1llr.ken.
biD~ '.De heer I. J. de Villien Ri eht 1'.ed.
noepr iD dae aak proent bad, _ bet
...... of de ....-no. .eiDic last bad. aan
.. <ratten. Na ..... de biD ech .... <roor bet hW.
~D wilde ~JI bet betrinMl IltemIDeD, ... aut bet
kou mopljjk _ laai.. _.. darea tOOr de
aak weder YOOI' bet ba. k_m, daarc!.a lin,
hp YOGI' de t ..eede leaiDI .eem_a. Bij kna
met ...... det hjj .elf penoouljjk te _1 nn
de billlloia4t (gelaeh). lIij - 8Ol1ter ftD ~e-
<roelea det de aoodiae .. randeringen in. C>OlIUté
Iroad_ ..uebncht. ..orden. Hii."!raD ,e-
<roelea dat ii. bill tamelijk na aan bet ,apport
'1'&11 de m.-derb.id ..... BU .... ook 'l'lLn .".
<roaleDdat de bill goed son .. erken .... r het
!aDd _t weinige ..eraaderingen. Maar wilde
de reperiag pene ..eranderinpn tooIlallen, dan
bad .. ea a~ de pl .. eDbeid bij de derde l.wo,
.... 0 de bill te _mmen. Bij .. y er ..oor de
af3eelina Wo~r "laten aooaI ... m, zoo-
der Talbagh eo cerea af te acheidea, en dan eeo
"ert.erD ..oordiger _ aan die a.fdeeliog te
pYeIL Bij aoa <roor de t .. eede le&iqg Item·
meD, bopeDde dat de bill in OOIIIitézal verbe-
terd .. ordeD. •Dr. Bmata .. i dat bij van dat bij iD it parle·
_at gekomeo <roor rediatribatie had
,eOverd. De bill billijk ea Yeretanctic· Bii
be .. eerde dat :le Kaapoche afd~liog witter
en witter .. erd io plaan .&D al bruiDer. Bij
toonde MD met &jj.. ciifen dat het echiereilaod
.... 1 aaeller.... <rooruit~o dan de Kolonie.
BU nam bet bail ook naar Bollaud, lI1U1' nie-
auad ach_ er 't minat.e belang In te .tellen en
er .. erd .-roepeo : r.tem, Item !
K..... ) ScIIermbracker lOa ..oor' de t.eede

leaing. ltemmen, Diet omdat Iqj de bill ,oed
beachoo.de, maar bij ... <roor bilt ~,
ea omdat de aoodip <reraaderiagl!D iD cemité
bnDen aanpbncht .0rdeD. Bij ~~ecteerde
·er ~ .dat _' &tak <r&DKina.illiamat9.n
atceanedea .ordt. Verder objeclAlerde bij ook
er tegea dat 1OO ..ee1 kOitbue ijjd yerapild .erd
met onnoodige Ianp diaCaMiea.
sir Gordoo Spria 1100 Die' Iaq apreken

omdat b~ buil tot .temmiDa wilde komen. Er
•• ren riet ..eie a.rgDmenteo telen stia bill en
4aarom kon hp kort .ijn. Bij be.eerde dat
London, •• t k_re betrof beter ... rtegen .. oor-
digd .... ciao d. endere ci.. leD ..el) En,ebod.
Vergeleken met de be ..olki.og t'&D An.tralie
lIOIl de Kolonie nog onder· ..erteren .. oordigd
_ijn all de bill door ~ing. Maar men had ,eaeg<!
dat bet een st ..rke reg..ering moeat ..ijn die een
rediltribntie-biJl inbracbt. Maar dit ..... niet
bet ,enl in 1831 met l<ltd Grey'l regeering in
Engeland en later met de reaeering .. n' lord
Derby. Bij kon bet a.rpmeot dat kabioete·
regeering bek.ame maDDen -.it de regeerillJl
hield, Diet reebtvaardipn, W&Di d. beer Mem·
man, die dit argument gebruikte, .... LOch
berhaaldelijk in de regeering I Dan.... hii
..erder <raD "e.oelen dat de luloote _ie van 't
pai'lemeat jw.t d. tijd .... om snlk een bill io
te brengea, om de noodaakelijkheid nn,een
Dieu"lO elektie te ..ermijden. Bii .erdedigde
sich ook tepn de beechufdiginc ftD aerrijman.
dering, d.i. d. kieaafdeelinp. _ te Yer&Dde-
ren om een zeker partij te ... reterkea. Bet'
.ooretel omtreot Cerea en Tnlbagla Inriun Tan
den beer Van der Walt. Met betrekking tot
Vwrhijn8dorp had hij nietl eeovondia oiet8
gedaan.

De heer Merrimen : J a, maar u stemde ..oor
de .erandering in de commiasie.

Sir Gordon zei dat bij tot het beAluit .H ge·
komen dat Namakwaland Pen mijn-oonatitutie
.H, en hij wilde den &&rdder afdeeling niet
veranderen. Het .H niet een openlijke en
dappere manier om te vecbten door de voor·
loopige ... aag ..oor te .tellen.

H[j I<onden beer Tberen niet ..érataan, want
door tegen de bill te stemmen ko. bii oiet bU
het meerderbeidsrapport staAn. Bet vel"llChiI
88Chl'n bem en de meerderheid der commissie

:W" ~ klein. Bij WH gere..d am~ndementen
ID comlle aan te nemlin even al. met elke andere
bill, maar die amendementen mOC1!tenniet tegell
begin.., I van z!jn bill zijn. Hij ,no er than. voor,
na nauwere overweging, om Tembuland eo
Grikwaland OOIt op te snUden. Het ...... een
groote eD belangrijke bill. en bjj I1cloofde dat de
nitwerlring er 1'&nlOU goed zijo. Hij 8telde in
deae woorden de tweede leliug \'oor.

Amendemt Theron:
De lpeaker verl<laarde dat de tegenstapde ..

van het amendement het hadden.
De heer Merrimau \'foeli eene divi8ie.
I'oor 35: Dempe"", nc de Waal, P de WIl"I,

D X d. Wvt, P'J d. Wet, Du Ple.si •. On Toit,
HolUhausen, lmmolman,Joubert, JUeyn. Krige,
Le Roex. Luttig, [I J Marais, J :ol Marais, Mer·
riman. J T MoltI:,.", Rabie, Slluer, Schr",iner,
8mi~b, 8onnooberg. Te Water, Th~"m. VaMd"r
Vy ..er, Van der Weil, B C Van Hetr1ien. I P
van Heerden, Van Wyk, Van Zyl, Venter, 'V"'"
oor, Weg". Wolfaudt.

Tellero: On Toit en 8onoenberg.
T"ye,,: Abrabam.on. Beard, Berry. IlraJ.aut_

Brown, CrosLie, De '~ilhers. Dougla.Sti. Faure,
Frost. Fuller. Haarhoff, Harris, Hay. Huttol1:
Inll"". Jone •. Lamg. Lawrence. Louw. J C Mul·
teno. ~orton. uit ,·ier. Palmer , Raulenhacb.
Rhodes. RobHt.,JQ, Ryan. kcbermbrul'
keT, S,iveW'ri~ht. Smart, ~rnutfil, Solomon,
Sl'rigg. TalDphlJ. ITbomr"'" :·pil1:.;ton. Yalle •.
Warren. 'Veil, \Va:oIidT,"(Hd

Tellen;: Louw en HaarJ',·,::
De tolltirti \'ó"r K.OIU.1t'fl rt ('!jftlr~ Diet recht

krilgen en een ~t·r()('p v:: L., lf, hoor. ~iug op
aan den kant van df~ I t!:"::"I'rl I:

De Mpea.ker verklaard" .J a \ dal dit" tweede
lezing aangenomen Wil'. T" ".,.j,. leZing op
Vrljda.g. Het bU1~ vpr :.LI_ j. "Ill tl uur.

REDISTRIBUTlI-BILL•• lItneI.· bebbell .-.cId befiOMleIl iD .._. _ar ....1 ... _ bOO~ mWak-
idOl. T_ k'IRIII de pnaaier ala de croote
__ YOOI' deu dag, clnP.h hei.cheea of bij de
._ d..r ledea d~ ... om te'- boe
deatem_ aoadea 'I'1l1lim, eD toea dUI'OP aiiD
biJl upptrukken bad. Hij p., de rePIriD_r
h, lijf Omdat aij Diet om gaf wat ftIl - .....
belanpn werd 100 lang all _ op"~
kon blil ..en. Ging de ... bill Da door daD sal
meD .ellaaut weer een &Dderbill hebbeD, ....
dan 1&1 men zen"" dat de biD Diet..ti
aOOaIa de premier C:~..bad, _lijk teil
10llate <raOd. !aDdel!jke be<rolkilll. Niemud
beeft llOI er op pw ..zen dat, MO DOl MlhttieD
lede. ~ .. oegd .orden, d. -u.. -..eellanaer
.alle. meeteD .ezun, wutdoor de nittann
ook aanmerkelijk &ull....... rmeerderen- Du
. sal men .el 120 dagtn nODdig bebben waar 90
daa-eD nu voldoende .ijn. Dan .erd er ook
<rofatrékt te min consideratie aan .aarde en
Ditgeetrektheid g.,....en. Doch de .. bill.te1hoor
Jileehta betere ... rtegenwoordiging" p ..en aan
de m.nnen, maar de vroo.en die ook recht op
<rertereo.oordigen ha,jdeD .erden pbeel in
het koode platea. HiJ moea~ .. n pur .oorden
.. ggen wat aangaat Victoria OOIt. De pnmi.r
roenade er op dat bij Victoria OOIt on'l'1li-andard
pbten bad.. maar. bij (.preker) ..... ker dat
100 de premier wilt hoe de elekti. daar lOU
nihallen, ciao _ hij Victoria ooat maar ...
lid gepv .. bebben. Sprekeode o... r d. inboor-
linpn, wilde hii dat het den inboorlin, duide-
lUK _t pmaakt .orden dat Iun
belangen .. men met die '1'&11 dea blanke _.
ten ....l'teIeD.oord¥f .. orden. Bg 100 echter
<roor de t.eede le&iaal"mlnen, en dan zal bij
tracbten in comiU de nooclilre veraoderingen
aan te brenpn. Kreq hii daar aUo sill Diet
dao 1100 hil tepn de denie leaiDlf .temmen en
boopte dat a1fen die met hem dacbten uenaJa
hij lOnden haudelen.

De beer LottilJ wilde lijn atandpunt duidelijk
makeo. Men had le..,d dat leden in Kaapetad
ooder andere indnlkkiog ._ gekomen. Bij
wierp dele beecholdigir., met vencbting V&II

sich. Wat ... de hondilll V&Dden .,,-emier bij
het ,jodieoeo van dese bill ? De premter had I&-
dreigd om de leden naar bnie te .. ndeo om
betere maoiereo te paD leeren. Ala de premier
de bill iD de handen ..an 't huil had a.letrd, ZOII
hij .. onjenteund beb'>en. Ma.ar hij .ild" geen
bill ond ..... teDllen waarYoor bet napa1acbt bem
zon ..loeken, Dese bill 1100 .. ne <renrjjderiog
brengeo, en die .....,.ijdering lIOnal arnoter enrrooter .orden, in pluta na .. men.erken. Bij
Iprak uit ernstige overtuigiag. Men moeat trach·
ten om Kmen te .. erl<en en dit land tot een
II'fÓOt land t. maken. Hij mocht en dorfde de ..
hili niet ondenteunen, omdat hij o ..ertnijrd ....
dat de bill de belangen van het land Diet IIOU
bevordereo lOaar ~nwerken.

De heer J. H. Smith zal kort .. ezen. De bill
.. as gebueerd op niete; er waren geene beginse.
len iDde bill. De bill had ni~ta tot fondament.Het
ill zoo dat de Bond ow redi8tributie maar nietom
zulk eeo bill vroeg. Ec ... eene betere .. rdee·
ling noodig tUIIICheoGraafr·Reinet eo Aberdeen
enJ.Wat aaogaat dat hetBondaco"iT88 aicb voor
bet meerderheidsrapport ver1t1aarP heeft, lIooalA
beweerd .erd door deo heer Loll., lOoeat hij
plechtig verklaren dat dit onjuiat waa. De Bood
had geen der I'lIflporten goed,el<eurd, m&&ral·
leen het begilll!el, zooalA op noegere oonlrf8M8D
aangenomen bekracbti,d. De bill .... eene
zeer onrecbtT8ardilie. De premier zei dat de 1&D'
delijke partij bevoordeeld ... rd, de heeren Innes
en Solomon verkl .. rden opeolijk dat de .tede·
lijke bevollring sou winnen. BU oJlt.kl'nd~ ook
dat de leden van ge.oelen veranderen
van .ii in Kaapstad aankomeo omdat .eker
iemand invloed op beo IIOUuitgeoefend hebben.
Dit WH bepaald onjui8t. Hij moest den beer
Abrahamaon ook zoo even o.or 'de kolen ba·
len, omdat hij tellen zijne kielera ging. De
heer Abmamaon was een man die altijd de
groote punten ontwijl<t. Bij _(Abrahamaon)
heeft verteld boe bet. in deu Vrijstaat en
Transvaal W&ll. maar waarom nam hij Engeland
niet tot voorbeeld~ HU ........ r er teaen dat
•ull< een belangrijke bill door een .tervende par.
lement zou afgebandeld .orden. te lDeer al. zoo·
danig maatregel niet eef1!t voor bet land IV"',
100 .. lA bet geval WIUI lDet de ... bijL Andore
leden habben duidelijk aangetIoond dat in
andere laaden, zoo al. bjjv. Engeland aall d.
landelijk" bevolking v'lCl meer vertegen woor·
dige", Jeg" ..en werd dan aaD de stedelljl<e.
W&arom bel ..oorhedd van Engel ..nd ruet ge-
voilId? Hij betreurde het ook dat dr. Berry ge·
zegd IUUIdat de progre.sieveo niet aangedre·
..en .. erden door den duivel van onkunde en
..ooroordee!. Dil !!ezegdc was voutr.kt onge·
roepen, want zii die tegon 'de t .. ~ede IctÏog
gingen stemmen w0rden tocb waarlijk ook uieto
door den dui vel van unKunde eu vooroordeel !l'"
dreven. ~ een. wat de landelijke bevolking heb.·
ben wilde IV"-' .,.,ne eerl!Jke verdeeltnl! "all Kie.·
zeteb. Bet go.""r dat b[J in de bill zag wa.
dat te .eel macht ,un de .teden gegeven werd,
die dan z.ullen satIll:l.l1iii:luneo tegen de lande
lijKo bevolkillg. ter verkrijging van goedKOOp
brood eli vl..o8Ch. Daardoar zoudftll de boeren
geruïneerd wordeD ell bankroet ga.an, want de
be1a8tingeu zullen en kunnen Uie' UitbliJven.
De plaa"'~ll zull~n dan opgekoc1lt wurden dcor
rijke compagrllf's. en d ... tegenwoordige eigena-
ren wunl~n houthakkor8 en watcrputt.éTS. Deze
wan'n de CIlII~tJtutiolleele middcleu om dt! po
litiek van zekere p"r'-!I of partijeu ten oit\'Otr
te brellgen. wau( men weet dat de krucht van
de lalldeliike bcvolkillil oe_L,<l1Iin baar grond·
beZIt. H!I vn~esde dat de pla¥~~ên zullen
opgekocht w""kll V''',I rllkt kapitalisten. OlD
daar pleiner ell dwrt'IJtuinen "an te maken.
De bill he40elde niet. anders dali den ondergang
van de landelijke be,'olkini: cU hiertegen zou
bij .trlJden uit alle m.cbt, en du. zou blj tegeu
de tweede le.ial1 stemmoo.
De heer Weeber kon geen .tilzw!i~ende slem IIit·

hren,,"n. Hij had een aantal t",legrammen ten
guolJto gan de bill yan ZUn vriendell out\"angen,
maar daar hU WIStdat' de bill tegun d" landelijke
ben>lkmg was, en indien de bill rou uitgeworpen
wornen, <ouden ziJne I<ieze.. zelf_ er nieu. bl)
verliezen. B ij nam beden dezelfde pooitie in
al. d,' premier in 18~2. dat deze zaak eerst voor
het land gelegd moest .. orden, cn bU wilde
wett'n waarom die stem thao8 v(~randerd wa~.
Dc e!1fe.. van de premier bij zijn inleidin~ kon
hij Diet aannemen, en al <ou bil kunnen ~eloo·
veD dat de landdiJke I*'tii II leden he.g, dan
nog .el hij dat het land zicb moetlt uitspreken.
Kupstad kreeg all"" wat.e wilde hebben, en
de heer Innes KOnal b~t werK voor de Kaap-
acbe afdeeling doen.

De heer WieDer: Wij willen goedKOOp vlOOllCh
en brood bebben.

De beer Saner: En toeb bracbt Kaapetad
twee protectionisten in.

De beer Wiener: Ja, maar ..oor 't boogerhll.
(gelach).

De heer W .. her Jlei, dat de procureur-gooe·
raai te Beanfort W""t gezegd bad d.t hij
meeode dat het land niet kon klaar komen zoo·
der protectie, en veel,eld .erd oitgegeven om
beID iD 't parlement te krijgen. Bet ... ooder
de om.tandigheden "iio plicht om tepn de bill
te stemmen, want zijne luezflTIIhadden .ich nog
niet O"er de bill uitge.proken. en IOmmigen
.ilIten nog niet .. at 4e bill omhelad •.

De heer J. P."" Bea-den kon de zaak niet
laten voorbijgaan zonder een paar .. oorden te
.eggell. Men zegt dat d~ l'e1Ieering de bill in·
"Olhracht had op vooratel .an den heer Van der
Walt, maar .. aarom ill de regeering dw nn &00

lehoon.uom, waarom w"" meo dan ook niet
gebOOruJlm ala men vraagt de brandaiekte.et
te herrOlp.n. Neen, de regeeriog had gOlsien
dat zij 'Ow de kUMeD. gelicbt zoo .ordeo en Spoorwegont • ....,.__.nor de ,.,"". ~....tndl"'l
Ylnwr de .. bill, waot Iii beeft pmeend dat 111Juni 1898:-
die bIll haar 1181redden. Maar de bill ... toeb
lOoDmui te onrecbt ..aardig. Bet ... onlllOlfC'-
lyk er voor te stemmen. Werd de bill UlI8e·
aomen dan .... bet voor altijd klaar met de
landelijke be ..olking, en aan berroepin(r sal er
dan nKlt te daokao ..alleo. Bii droo, .terk
bU de leden aan toell tegen de bill te stemmen,
al mOO8t een of ander ook zijn zetel daaraan
opofferen. De bill moetlt in haar geheel aange·
nomen of ver.orpen worden. Het zoo oiet
,aan haar in comité te verandereD, want dan
lOO de eeo een klelD .oordeel .oor 'ijne eo een
ander weer ..oor zjjn afdeelioll hebben eo
Ult.tn<lelllk zou de bill nail slecbter lijo dan se
DU .. u.

De. heer Laing .ei dat hU ..eor de landelilke
part!! "' ..... nUUlrhU gdoof Je dat de .. bill oiet
""g~n d. hndelii'. part. i w.... Hii meen<le dat
d. hel~ngen der la"dl'liike en .tedeljike partii
DI~t de1.~Jfn~ ":\n.lI. Hij DI""nde dat de bill
nltlf t;Ot·d Wit"" t'n fht twee I~en voor
K:'\;tP'"f 3d ....n t .' roe vvor de Kaap.-
•"h. a d",'11"" I:enoeg v~fllnderinil lOU ge-
W~t'!IIt ot·ln, lOlt 'r hIj z"u dp biU toch onderlteu-
Dell. De i~ 1.,J,·11 hn di t buu. waren

r;nqel!ICh~ boeren 13
Afnkaan,h·r.. ... 23
Afriklllllld"",, niet boeren 16

Het .e' .•cI,il tU"ch~" d" twee rapporteo ......
<00 klein. ,lat d~ J.·d,·n dier eomml ...ie eerlUk
geh:'\IJdeJd Z()Ult~n b'lt-h"1) cirWlr voor d. tweed.
Ir'III! ft! ,.wmmF-fl. H..t .Ila niet waar dat d.
"lil t...:"u d~ landel,ik" putii .... Bij <road
fout m.t den beor Du Toit, oIOdat hij QeIeIId
h"d da. de bdl Y.oa .trekken om cle uiloDal.

ELUOT TEGEN DE BILL.

Eeue vergaderiD( gebonden te Bone, op Zater·
dag, Il Juni 1898, ....... tak DO. 1, Elliot.

BeaIoteo :-" Deze nrpderin, t'&D geregis-
treerde kieun proteAteert ten aterbte tegen
de rediatribntie·bill, eu y~kt al de parle-
_ataleden die de .elvaart t'&D land en volk op
bet hart draaen om deze bill teo lterkllie tegen
te atllA;'"eo derhalve ..ersoekt tii hare ~erteg"n·
.00rdll8fl de heereo P. J. de Wet en s C
Kolteno lOet allen ernat er lA!jJente atemm~n.--

CALVI~IA.

,Nolnlen eene! speciale "erpdering Tan tak
'oor·Hantam :'io. I. gebonden te Vliegekru,l
op 11 J<IlJi I891<i. .

Voeraitter in den 81oe1. Elf leden tegen·
.oordia'.

De voonitter opende de ..ergadenng met re·
bed. De. yoorzitter legde het doel der Terga.
denng Uit, namelIJk: om de redistribuuebill le
bespreken, eo gaf een breed ..oerige opsom.
ming .... pnoemde bill.

Voorgeateld door L. W. YID der Ye" .. W
'1'&11 der Mer .. e :-" Bet ..ulgend e telegram aan
on_ ..ene,eo .. oordigera te zenden.-
Bondabealoit aanaenomeo aangaande red istri -
batie, yer_k ..ertegenwoordie""' er teg.u te
Itemmen ." +!remee. l&Dfi'eDomeo.

FILED. \' AM nEK }I'.kW'./

14 Juni 18!'8.

ELEKTlES.
(Speciaal I«legrom . )

DE HEER KOOS RAI;BENBEIMER

.,.
·1

GBoIWE,20 JUl'I.-OP eene iDtloe<irlll<. poll.
tieke verpdering .erd de beer K""", 'R.ullen.
¥mer ge""" r.ieh kandidaat le ,tellen I>I! de
yol,eDde elektie; eo ..erder werd beulot e 'nde
parlemeataire ..ertegeo .. oordigera te vragen te
.temme. voor de motie 'Ow wantrouwen IDde
repering. 80 tereu de redi.tributle bilL

( /letIkr·teltgro "'. )

VERKIEZING YAX DES HEER
RACBE.'i'HEIMER

; .

GEOIIGE. 2OJLI<L-Zaterdagm.ddll!! werd een
priyate yergadering Tan de vrienden '"an den
heer. B. JacohWl Rau1.6nbelmer in de Jo,,~.n.
publieke achoolkamer gebouden. "'urb!i d•. IJ.
RaanD. .oorzat. Het do~1 der bileenl<olD.t
... om de staatknndige opiniC1!VOD~.e heer
Baui:I@nbeimer te vernemen. om bem bil de
komende ... rkiecintlen deze &fó...,ling tA> l~ten
..ertegen.oordigen. ODJreveer .w personen waren
teg.... ooNig. 'ijnde bet ~emeen publieK niet
nitgenoodigd. HOl' _ordt alpmeen ve.. taan
da~ de beer Baubenbeimer met o..ereensteml
met de progreaien partii. tAm retlOlutie ten
.iinen pute .. erd &allgenomen. en bij beett be·
loofd sijn onderateunel'll met "jn be81ioaing be·
kend te nuken, na met bet 'ge-ro:.len "an de
kieagerechtilrden beken<l te t!in. door een rem
door het cfiltrikt. De vergaderioll puseerde
vervolgelUl een reeolntie. waarb[j <le beereo
Robertaon en Thom"""n per telegraaf venocbt
.. erden, om de redu.tnbut.ebil! tegen te .taan.
Dit lutate wordt algem~en veroordeeld, omdat
bet yoor een private illplaatto van een algemeelle
verpdering is voorgebraeb t.

/

t
:.., ,~ !

, ~'" ' '
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;; . ...:;' .
WODEHOC~E.

De twee Jingo-bndid.tell voor WadebouM
bij de IL. 8. elektie zulltll zIJn. IJWirwli vernemen.
dr. 8marit en de beer Strdl<ln '.-an Dordrecbt.
Zij zullen sterK ieot"und worden door bet
centrale progreeaieTe comll~ "all Kaap.tad.

DE COLE8BERGSCHE ELEKTIE .

I'

~an d~ Ed.teur.
MiJnbeer. -Weet; toa go""l mij een we'lIig

ruimte in uw '(eeeM blad af t1J otaao.
Hier in onlen cirl<el zijn ve"",bddene lmudi-

daten. De h...... L .L·'.-&D dtr Walt u. de
al~emeeDe en beminde I<..nd.daat. Dan 'ijn er
de beeren Van Ren"borg, De WaaL Loow en D.
Viljoen, allen oprechte Afrikaand en!. MUf uit
deze beereo moe'.en wii .Iecbts twee h..hl-,e,L
De laatete tien jaren hebben ",1 twe" heer;1D
geBad, die al. dag bil "acht \,,',,"chillen. Nil
willen "ii gaarne twee heereo h ,hhen,clie acbou·
der aan schouder zullen SllUlil .. aar bet de
helangen van {lUS Tolk en I. ",1 geldt. en "d
~ebUen hen in de heeren Vali d'·f Walt en ~ A.
J. TaD Renshurg. Van de he,·!, Van der Walt
zal ik niete .eggen. daar h" !,--t geheeie ver·
trou.en van on. Afnl.:allude .. hede De beer
Vall- Rensbnrg lO ook alom bekend. ""n man
Ta.n good begiD8eJ en Rj'l,Qn,j "cr",t:llld. qH' j:tr\.'n
lan~ al met hart nl lIt'! ,'oof lan,i, \11!k t 11 ta~d
Iltil'rerd ell l"{'\H.·rkt lt.·d t I1,..t,.. lY:!:}r d~
ht~~r UC·\\·fl.:lfhCf-fr O(,\.: \'el:l \II,I~· .\:·d\~L.:iTt
deN. g~iaan. maar Ik ht.·n 1!'·!Jtl 1 __il '1:' t ' •• Jt.
wqZ(\ wa.aroiJ dlt~ Leer nu h,: lA ·'rh ·1.1,1' ; 'I ,-Ik
d~trikt en 1f!lk '-iln 'ran l.nn~ a~vL ',~ Il rilt- de
rnt:.·u}!I.ehen WII)'o mnkt'n da'_ d~ lw' r \ •• p n, ·u"!'o,jrJr;{

geen kan!l lwt-ft. tCl wa.ar!';chl BLik /\>.1, r, die
agellt.·n goed jwt'l.n.I,:} wVr,1CIJ.·'·:I!. : ~d
wlUir IK Lt'n ro.t.erkstl' h ..'lle: lWl, Z.", t/;I .'Ilr~d
mvt g('ld heglot om III -llt't parll'mellt ,. ~.".[). n
tw!iftl ik aan hem. (~;-I'n lid \"'111 }I·plellJt ot
behoort met ,..-eld in ·t pi:lrlem"nt !,. kum~·rl. :;Ia:lr

Joor de .tem van het ,"olk Ik. IW!J 1,1~"'" 1'·\'1 li

?cn heer LnU1f. slechts dat h!) t:1'11J' 1.. I, _'lfl;l~r

18 op pohtwk ieh1t~d. ell tt!rJ tw\ ...·,h· ,I,. ~. lk

beeft de h~r Vnn Rtnllburg 1IlI.:l·· 1I..~J,'.' ,i~k (lp
'I parlement d"n de heer LoU"'. l1"n "~Il "V d~
kie .... ''IlO Colesberg. n., heer ,",ljo~1I is ",·n
man eiie ik nn' harte bemin en reope('t,·er. en
t.·n .ent~en tijd v"or gereed 7.alw~eD le ,.-orken
en te ()tld':'f"foll~Ufl(·n·: maar ik moet rondt.prstl~
verkla"'n dal J. heer Yiljoen l1""n kali. b"eft
in hel dlltr,kl Colesberi'

S u 'n~ndcn. de elektie nadert, ....lJ IHen 111

een I<nlleken tUrl. laten WJI een.Jrachtigl!ik
... men werk"u en de beeren Yan dor W~lt en
Yin R"l1!<1obur'i OJ:8 1Il(het-le uno~r!tt~uning ge'fen
en het aal ous niWll1(>f ucrouw{>n

Jk ben .

'. ,

,.~,

J. W. W. VWK.
Voer.itter.

Wetge"ende Vergad ... ing.
16 J oni, 18!'8.

d,," tUn Editeur.

.\ ,

Waard .. heer,-Ik 1D0et u verwel<en dc&('n
brief te plaa!.l!en, ten einde u.. rapporl lf' Ter·
betereo van hetgeeo ik gezegd heb In anhroord
aan den heer Bay op den 1&den deter 'en dat in
u .. blad V1lII heden yerachUnt.

Volgens u .. rapport .. ilt gij het doen bliil<en
dat ik in betrekking .ta met den beer Walker
of met eene maa.iolchappii die een contract met
de regeeriog beeft aangegaan voor het booweo
• ao een spoorweg tUMeheD 8omertl8t· en Kiog
William'. Town en andere pluIAlen.

Daar dit rapport in Itrjjd il lOe' de feiten en
met he~o il< gezegd heb en ..oor u.e lezera
voutrekt mi.l"idend il, neem ik de .. n ltap om
te zeggen, gelijk ik in bet hail gedaao beb, dat
ik geen aandeel in de mut.chappil heb. er Diet
lip eenige .. ij.e iD betrek kina mede eta en dat
ik niet een partij .... tot .. nia' cootract met de
rererinl( of ielD&Ddandera. .

Daar dew d~ feiten ziin in de hoofd£aak van
hetcflen ik gezeild heb, hoop ik dat bet niet te
.eel ge.......,d i. &00 i't a ..erwoek mii hiervoor
ruimte te verl ....nen io u. "olaande uitgave.

U. dien.t •. diE'n&ar,
Lon! A.IUHAII8(1!<.

[Wii bebben he~ rapport van d .. heeren
AbrahamlOo'l WeIIpraak in de Oap' Tu"" en
Oap' A rflU' D.geaien en beyondeo· dat bet on7.e
in hoofdr.aak met die rapporten onreen kumt.
RED.]

Alle !l<m<!••akl<.n 10 de kieaafdeelingen '1'&0

Barkly We.t. Herbert ~n Hay geli .... n keonie
te nemen dat or op den )jIten Juli a.'. om 9 ODr
deA \'oormiddlli' e.·ne conferentie van de .er·
""billende Rond.taKken te Grik .... tad &al.. or-
den gehouden. ow .. ken in verbaod met de a.s.
.Ie!rtte vaD &rkly We.t .• oor het lagerhuia te
betopreken. eo worden tbana vriendelijk doch
driniend ultgenood~ afgevaardigden daarb_
te zenden.

Terzelfder tiJd zal er ook ~a publieke "erp.
denng g~bo1!den worden "l&l'Op de kandidaten
gelegen beid sulleD bebben om het pnbliek toe
te "J'rek"n.

Namenl bet diJItriktabeataur van Grikwa·
.tad.

EEN KI}:ZER.
[,oordat de Bon,lskandldaat l1enomineerd i8

wenlIChen wiJ onAni~1meLdeze elektIe LD te laten.
Maar op een punt wenseh.n WJI te Willen. het
II van Bliemeen belang. Oe tijd i. "'>arbu
waarin iemand nMr't parl~meot kan !f&an.or·
der agenten. De ballotage wet mwt dit nood·
zakelljk.-REIJ. (j", La",!. J

KE~liIS(;E\ïX(; YAX EI'IXE I\II\'DSCON·
n;Rt:~T1E n: liHIKWMlTAD.

.'.

HANDEL EN NIJVER HEID...,' 8POOBWEOONTV ANOSTX:S

···

;._ ,.
I

lo' lN80LVÉNTUI:8 \"OOU Dl WEEE.
PleteT 8tepbaqu 1Iar<..., \ïJU-t,,'l> .• t'leeling

O&Iedon, b&teD .111 171 6.t. la.....n £~70 lO. •
PhUippua Jobaa ... Fouché, J Pili, I!.obert.oo 1l8'

dWODpll __ ...natie. '
81dneJ '.ttb Bol-. 8torm~'f!Ier, diatrIkt Hu·

lIIADIdGrP, pd-plI oek._1e.

(;rikw .. tad.
14 Juni, 18!1~.

EES &EEBTBEI.·RHIOI<OELt:'K.ordt uit Mld·
delbarg. Kaaplt:olooie, aan de Midland .\' ",,.
medegedeeld. De correaponden& ... n genoemd
blad zegt: De plaau VJeipoort is het toon ..ei
..an een seer treorig ongelok ge .. _t dat de
dood teo ge.olge had van joffr. Con.tan"" ,lu
Toit, 21 jari~e docbter ... n den heer A F du
Toit. Bet bliilct dat mevr. Finne,' ... an OurLun
Natal. een an.ter un mevr Du '1"'1'. en ,le
oyerledene in dezelfde kRm~r .li.p"n. eli ,ju.r
bet ~ndaJlnacbt ..... r It:ou<i"'U', h,-t .." '.:: ,'~n
..mm"r, Ifloeiend" kolen 111 d~ kllm.·r ht. :"I"n
Beide. deor en "eo8ter lier kamPT 11..~rdt:>f) .."iiebt
g~daan. De dJlmM gin'!t"n "IJI".·r; ('1' hd '\al

nl"( ..oor i uur ))in.dagmor~f'u dat d. "amer
door mevr. On Toit pOf)t!n.' werd, rl:4~ lot hu.r
1JT""te dr""fbeid~..,n OntAl~It(:D'. ,'",·rl ,I:.I hare
d~ocbt~r df.,wj "':ui t'fJ tnrc· ~lJfll"'1f ' ••. " u ..1ttlt>1I1l •

Er ..erd d~t.."I!jk "'" },u!p ~·eL.)I'lt.·t t'~: O!ll half
9 DDr ware" drs. J ob""on eu Holt.man daar eD

ded ..n ha .. bdot me' r. Filllle) dO'1f I,' h,len P.
&~e" dam ... u' D~ h. wu,d,·!oo. til m··t' k" Al...rt
.elnlj{ hoop Ol' be .. tel. Ve..I ')'Illj'" hie wordt
~"o.-ld m..' de famillp. <lI> .eer g: •." l...k.."cI II
111 dit en de nAhnri".:'t rlt.!,Hrf'~n. Jh· kl .. rk '"''1

dllo ei.i~le eomm", ... ri •. dt. h..~r (' P. d'u Toit
i. '''',n broec:Jer "an de 0\ erl""i(6oe. ~Il dr. JOIl8l!l:

"aD lS~n.bu.rg .. d~ b.er!li. r.•je W.,I e" d ..
heer . C. 1UrplQ '-IJn •• all"rI. Een lat.or b...
ncht meid.' dat m....... -inny lJund~,d.~ llIurgen
o yerleclen II.

t...".83tS
1628
2197

...,

1
I-, ,

17!lQ t20952
1009mhl2
1168 HiiSi-- ------

,I To~ .,. 1321 ii 1236 2684 412!1O 9767 68201
18'1 16046 1315 93B 55;'25 t710 i6534
lJbteriaal enocr: W.. t.eJij~ 18l1b, nil; 1896

nil; m1ddell&ruhcb, 1896, Dll I~96. nil: oootelijk.
11196, IIiJ: 1896, uil; noordelijk, 1~9h. nil; IK96
nil: totul, 189b, uil; 1896. nil
tDew cijfen mjn de totalen .an de b<>eltlRII"D

Y&D de unchtUenrle wtauoua. !IOnder "'f!rfl~linJl
t"..,ben de IWt.e1a, "n worden 'reranderd "I, luik-
..erdeeling plaatll beeft. Zij lijn ood_orpen ""0
verandering hij ..erdfocllng '&11 ,I~ opbretilli't t ....
tchen bet Koloniale MI ,.reemde KOU 'er Op.flWnlt!l'

tn maatacbepl'iien.
(}{)UDUlTVOItIi.

JOK.LlflI1I8BUBO,20 JODi.-{Per tel~.}-H" .
den werden door de plM-l... lIikc ban~u 72 iOi
aoen lulandach 1JOlId, gewaardtoerd op £2&1':124
~t. .
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