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D J: Onderg8t.eeken~ ,ht'hunne b~_liJtJl'êitl "~.;Q1;[rát(_i.m.,jéji8I1;;11 f llr""'II6.teiH.~tlJaj",O]p,~,IJ~~~T
. "BQédel zullen Pub~~ doen . ' . G:._S;!DUlI&f4",liH1r-e

Donderdag, IS~:·:J~lJ.i'.~~
, om 'lO Ure's V~élagIJ.·

t
. - ~ , , . L,'

DE welbekende en zeer .gewentChte. Erfpacht '
gedeelte .van de plaats "GOERBESOE" ~oo~ volgéu' til_~lJOlet.
mor~n en gt)legen in de aftJeeling SWeUendam, ' hAlI'WfillD'
tu8schen de stedeu Caledon en SweJle:ndam. ;

Dese -plaats is aitmun knd geschikt voor veeteelt..
graanbouw, hebbende.uitgestrllkte zaa.i:laDd~ ook noc:K1ilr~(lfeb()1l"'en'f ",QlfJ:IP4!UlJt'SaJJri"£2i~Ozooals woonhuis, krale», enz. '.

Een winstgevende negotie ibezigheid .werd Vl"Qeger
gedreven. .' "'. .

Verder zonen verkocht word~n;4 Paarden, 12 Ossen, ,8~m1f~jJ~1'''';~~' Cl~d:er.vt1r_* tlaI~ll.~:8at.~~;J:l1etreedsehap, het gewone asaortement hUÏS1'8ad,ena, enz.
Terznen L1.b.raal.

_ .• - 1I!IooII" ...... ~LS & COMPAOit,.:,
26'LANGSTRAAT KAAPSTAD;"

mond- . ~mpo_rta1H'8 ~aD ge~V&Diaeerd stalen WiDdr' .~lp~~ eu 1.Po~_
JijD(~rttn·,~~~mf1:;Y:IIB"\I"" \:ireo1ie Bérgriviei' (St. H&o Bakkie8po~,.:, GraanáriUe? Spaden, Vo"". Sc .. Ja_ ...... ~

.' fIouwee)_en. WViIlSMrd CUltIvators en Stalen, eH., etU. ;. j, _

dat de volpnde MbeeJdingell en Prijzeu op aanvraa.g verJo1gbaar. .i __.
1:'WEtgeJlL~uen ophoud~Jl afde6linga. -.- -'--.,..._ ._. _ __,...:...._~_...........,.,.

liet : ZUid·Afritauscbe Itbeumn.

....
,

De beeren DEIPEltS, . 100RB a ·KRIQB,./~ , ..

De Zuid-Afrika&1lEche Onder:UJ}gê .' .I_U-I,.."
lerzekering Maatschappij •.. (80UTH AFRICAN COLLEGE).

Hoold1calltoor.: HARt.I~G!('RA..T, ICAAPST

SPF.OlALB ItESN180~VING.- Pénona.
001 hWl l"en te vemkt'l'Ptl. ol leden 1fie weutehëlr
te nrmeerdeftn, wOl'd* n. herioberd d4& de _
:Maatachappij g8l0t"D aulle" wordeD op SO .'111
vali .C 1 JUNI J(i()pen een Bonu. '''D Urie bUie.D;:'"oD!'''l8il'" UlJ;"",","

vol~(m4e OIl dennek in JU.I liJ9,. VOOI'Itellel'l.m'iWn .....tIIIRftt'llll Cb1ll8l1!Jl
buoDe appliCIIIi... te nakeo. .

De nonu .old' ,utgat.eld volgeni het ooaipoqatl., ..... , eo-wa de!i,~!'j:,:a1tegen de ratio van £., 161. per oeat .,er jw _O~..!IS Jl' ,oor de -4_----.._:.;_---+-~_,...
LW WEL.-Een Bonus wordt l>ebtáld voor eli JIU ~. "eval v.j.

oyc:rlij4t:o'lut-lCben 'Wl'e tijdperken fall nOllenod . I .
l'orlDwieh111 kunnen vtrkre8eD werden I8D hd of un

eli ii~ijbntoor of "ent leb ....

Bovln DoWDis,
2 Juni, 1896,
. OalviDiA.

)

WAAROM .VERDE~RG
GlBlL __•

OP nR8TE VERBAND van V.ASTop~·@
aanzoek bij . :. .

De·'Villiers, ·Imm8~a.n::&.~-
Ven4u~~1)dagêrJ eD. :.JU!GlliteD

:Malmesbury. 6 Juni, 189tl.

Het ]urgemoo_:s_.
TRILBY CO;$:T:U·M·E~

HET DORCAS

t·

100;000 -VRU\jtt~~11t~
Al de Beste Illl'9peacb., lIut_DJlIAr:~.A.j
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OIlUIl'JZ'1lVllzeres wordt
.._......._....~.. ee~ op lt, ri"ht('tJ

'l,I!-a,i)lica~Cti;oh!ool vanide j)ert!p Kla,
i.nahij Zdnd.

distri~t ;\ 1('\ :lIl<ll"i;1

.·::5J~~I;a:;jOU 'pet' jaar Imet \TiJ" 1;'''1
Bekwa.a.mheid om 11,,1.

laJ~idl.zoo,·".'e~1als ~n~eJ8c!1 kOi,der.
·.... •.... lOlb··wordt VC1'61SC}lt. K ell!! ~. • n

gfl~áiuel'lek'p1 eeao aanbeveli» g ï.lj II

""étbMmheden~~ beginnen. Jr,
~;lDóge1:fk, op15;Juli «.k.

ANltoeken sullen' dool" dl'l, 'Ill·

derArt.eekende ~e~a<.lht w()ldt'n

tot; j Juli .a.s. ~
P.H.YANROOI.JE\

P.O. Sand Flats Sta¥on.

"

Gevraagd
TWEE, LETTER~ETTER~, die

'. Hóllandscb lerstaan,' yt)ur
ONS VOLK, Krugeesdorp, Z ..\.H .

.aanzcek pet Telegram.

DE Ondërieteek1nde k"":'1 '"
verkoopt op yomll~""I'

Soorten van Produk~n.
Alle Orders aan ~em k" "~Ilk'

zallen met zcrg en spoed uit,; .. , .rd
worden. .

Voor bijZonderbed~n schrijft aan

:TJAAB'f J. v. p. WA) :1',
Bus 18, Fortis; lj."

-~---------;-------_
DASSEIJ BLAND VUURTO~EN.

VDVOIB T&D. BDDODIGDlIEDEI,

,.

'TEND Ra, gead~~erd aan den
-Controleur en Audi~Ill'·Ge·

neráal, Kaapstad, zullen ontvangen
"orden door dien ~btenaar tot op
Woénsdag, 17 Juai, 18%, om
t~ uur. van personen, bereid um

Stoomschip naar Dasseneiland
te V$"Voorcn. eens _~etmaand, olie en
andere benoodigdheden voor den
dienst van den vuu:rt:,.t)ren op D88S6n.
eilaad en den wacbt4rs.

laagste of eenige 1tender zal niet
DOo4wendig aangen4men worden. '
. Vedere bijzonderheden kunnen
zoo ~ op ~k ~n dit kan-
toor verkregen worden.

JOS.! NEWEY,
Boofdiupekteur ...0 publieke werken.

~meat van PubliGb Werken
. Lap.t.d; il Hei, lS96.

. . t

Zuid~he
KONINKLUKE lLULDIENST.·

,

KllUUi.B"hT(jlJ.é;Jr"':Dl'nl~L met.'T~hel R~8t Klein Kastje
_,IttfI$I:-'- elke ~~. ..' --,1..... .

., .

---;
oe "'CASTLE MAIL ~ MaatschappiJ,'

I. ~
'nE Stoombooten dezer Lijn vertrek.ken
.JJ TIIoIl Kaap8tad naalr Londen om dUD
and8ten Woe.udag, te \4 nur n.m., I.IlI&f

.Mad8in. en Plymouth, 'tft Sint Helena en
A80en8Ïcm u.n~eggende 0' de bepaalde tu..
lObeDtijdeD. ' ,
JunllO-fA.Nl'ALLON CA.."!fLE, Kapt. Dr:SLU

I+-NORILUl CASTLE; K.\,~.H.uuul!<"·JJ! s-GRANTULLY CASTLE, Kapt. BIWIH
n l1-DUNQTUB CAB~~, KApt. liu.

lJtta BooteaJoor bgelu4, l1a Las Palmu
HAatECIl CASTLK, Kapt. l\'A.B.DD, omtrent le

JlII1t, doet aan 81..Helen&! en .A.8censlon.
W.utWJCK CASTLE, Kapt. lV .&.LUC£, omtrent 14

Jani. .
PEMBROKE CASTLE, Kapt; CIlUGlllI, omtrent 8

Juli, doet un St, llehma on Al!oenIlÏOIl.
DOUNE CASTLE, Kapt. ~BlS, omtrent J2 Ju~
Voor Vracht of Paaa8gCl vervoege !DeD

zich bij aCl Agenten _r~ de CASTLE
MAILBOOT MAATSC¥pPIJ, (Beperl.:t.

n-
UNEON LXJN

Kon.itnk~j;k.ej M.a,i~d.i~Uf .t.

UlIOI8TOOMBOOT1(J.ATSCT

(BEPERKT),

•

Di Álailbooten:der Maat bclwrl"j'
. trekken van Kaa~ad UIUU' t,u"
via Madeira., om den ud+r en Woellbtl;"
" UUl' L.m., ala qnder _ .Ilggeude .

VOOR ENG' iELAND.
ol lT-ATIlK.NUf\ t.u -jJ~ COI'I'.

Juli l-~KX1CA.N,,~ a>t.'lh;n;ow, ..
" 16-NOlUtAN,l.l:r 'ID I>cl-cVo'), li.&I.L]',~ ...J
n _TA.RtAA,~' ,.t. MflIlTOlS.,

~
DTh ~t)<lT.I[S YOORE~';bLl.:"- J

GAU~ I rJube.le 11- ~hroet), ~l. TYALKL,
.' .. uni. ~ T eueriJl'e en ;MadeiJ'1l..

SP .ut'rAN,XIIPt.auIlTU, OiUtl'l::llt l~ JL ..
TeneriJL.:. ;

GREEK, (.I.lIn(bbcle SchroeI), Kapt. !'dOL"~'.
treilt 11 Jul!, Tla 'l'enerlltl:.

PUTORLl. i.apt. A.Q(8T~~, OI1l1.l."DI ~ ,. .•
Teneri&.. .

Een WD de Maatachappij't, mooie ::>tUJ!J' <

booten zal 1:)OUTHAM~1\)N verl ...t e: r) ~ ,.

BUBO BG, Irort ne. ~Q l\&llkOllil>. ,,.lJ"

dele MaiJatoombooten. :
B.ETOUBItAARTJ.II:'énaarENGLL.L'D~:

guagbsar voor zes MaaiuJ.en, wordeu ,.JUI""~
leikt tegwn een VermindaciDl!'.v&u io 1":1 "":1 .~
op den Dubbelen PlIoIHIappnJs. ., .~'1l

RETOU.RK.U,RTJE~ naar HA\ I.~t t~
langa de KUtiT worden: uitgereikt \I)'" J, .•
t.el11gt8ÏI bilwen Drie ~lIn per Jo l 1.:0. "
of the C.. tle Meetecba~ij Stoowlx.."td. '"

Voor Vracht 01 ~ doe mUil .....iu JIl',
MIl de K.utaren TUI Q Uman StooWIJl() "
Me.t.cbappij, AdderIe~ .'

HET 8U.HElIA TE BOOIBEBG, K.EN'.
HARDT.

'DRUKKERS
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BIJVOEGSEL TOT DE ZmD-AFRIKAAN m_ti ÓNS jiAND, 11 JUNi,

HET

DINSDAG, ~IJUNI.

aangenomen,
Sit' JIUDCli Sivowriabt .. ide dat

van Gl'Obbelaarisri VIer IChema in
drukken is. Een rapport van
IChema is'~ laatate Jaar PIl>llbliioei.nI.

OPUtIlll!io IN LA.liDIIOVW Eli

Dr. Vanea steld. voor dai bet nUlI.".... n
voor een IIdreI lI&Jl .iloe
vemeDT om verlof om de voJpnd. ~
overwepl: De volgende adcliiion.le 1ICb00l-
regulatl~ te aijn onder de bepalin.n van wet
13 van IKM. '

.i,hl'14fJlle~lt '«/lOo[ regulaii •.
1. De grond gebouw.o en uitrlPting ver'

eiecbt voor ~i,e opleiding lRlll6n door bel
gouvernement yenchah WOrdeD. '

li. AI zoodanig eigendom .n ""bouweo sullen
""Velltï,rd zijn in traateee ,elijk aantievoleo doo,
de romall.le van ODd_IjS, naUw1!ik: d.n
euperintendent- ,uneraal van UD.rwiia. den
civielen rommiuaria van de&fdeelini fp den voor-
zitter van de fuugtlerende '-iuullcommÏMle
der school. ;
J. De superintendent-generaal Yap onderwUI

ill Ilemacbtild na ondersoek lCbenkioJ te betalen
ten einde de volgende bepalingen. iD ltaat te
It.Utm in "erkllll te komen. i

( cl) K inderen wier oude:e of voosd.n onder·
nomen dat Eil minsten. vlif jaren op.oodanige
IChool zullen bljjven, te wonIeu v\)Quien van
koet, ouderwjjs, kleuderen, ene., viii van kOl-
tun.

( iJ) Kinderen wier ouders of yootlen boven-
It.aamle onderneming niet willen 'II&II8UD, te
betalen :lOt!, per rnaand voor koet ~ illwoDiIII
en ond"rwu" 10118 dat indien hunne ouden of
voogden ten eerugeu tjjde ondernemeo ben voor
"Uf jaren van hun OOl'llte intrede iQ zoodaoig"
school t.e laten bljjveu, zu geeue "enIere legel
zullen betale», en hetgeen betMald ill zal hun
teruggege, en worden,

4, Underwerpen van underwIJM :
(a) Latterkundige onderwerpen, wordende

...oornsmeljjk aandacht beateed un kennUl "an
lezen, IIChr!!ven eo rekenen,

(iJ) Industrieel werk dat mut boerde'1j te
doen heeft, zoo alK het maken en rcPlU'eeren van
Iandbouw-machinerie. waterooren, ens. enz.

(,,) Landbouw en Veeteelt werk,
(J) (Jefening. gewoonten van tucht, orde,

ens.
(r) Zoodanige andere onderwerpen, aIR waar·

toe besloten mag "onlen door de bestucrscom-
mlKKIOnIet de goedkeurmg "an del(8upcrinten.
dCIIt·gllncra>U "lil onderll'!1"'

:, AI de geld!!n ontnnien al. de op!'rengst
vali verkoopil'fen 'an 8urpinM prodpkten, land
b"uwmachinerle. waterhorcu, 'enz,.' te wunlen
besteed tot het het.&len "'" de k08ten In ver,
band ,"et de IIChool.

6, De beatierdel'8 of commUillIO "I\n zoodanig"
scbool zullen aangel!teld worden d!X'r den gou,
vemeur,

ZUn doel I" niet alleen om de &mle
kmdoren te helpen maar alle l:.oerenlunderen,
Het schema 18 niet een Illeuw, m,Zwlt8erland
en &ndere landen heeft men reeda \ eel in dio
nchtlng gedaan. Ziln doel I. om kmderen op·
leidmg &Is IAnribouwel'8, enz" zondef. on koeten te
geven en dat de motituten zelf ondenteunend zul,
len zUn. Men heeft In de landbou"lICbool te Stel,
lenbosch 1:1 Ieerimgen . te Somer.ael Omt 11.
HIJ toonde aan hoeveel gudaa.rl wqtdt voor na·
tureUcn ala haadwerkaltedell, wat' wordt voor
olUe hoerenkmderen gedaan" .Wij doen veel
voor de andere .taten ,"an Zuid· Afrika, wat
duen wu Voor onze eigene burgel'8? HIJ toonde
aan dat een ruurhoutjesfabrlek v®1 nut kan
doen. W U leeren de boorenzonep genoeg om
hunne annoede te kennen, doch UIe' Ilenoeg hoe
er Uit te komen.

Do beer A, S du PIes818 betreurt'het. dat de
zaak tan het. onderwll" zoo b!l stukken en brok·
ken "oor het hUl" komt, Men hee(i de bill \'an
de heeren Tberon en Sauer, Ouk dr, Te Water
heef~ee[J bill omtrent peU8wenen, 'Voor onder·
WIl7.e'I'II, Met het Idee ... n bet ,"QOI'IIteI· V&nes
gaat hll mede-bet kali veel nut duen, zooal.
t.IJHlOt'bueld te i'te!lIlKt.Urg als de ~pro.lïngIl'
werken ZlIn aangelegd, Vele boerenkinderen
worden in geheel Diet ondenvc_.,n, anderen
weder blll'.en .Icchts hll de eel'llte .tandanU en
al de nnttige onderwerpen blll ...,n onaaDi'"
roerd. Het fondament wonIt te wild aange·
"oord en blnf half. Ale men de rr.pporten der
speciale I!Cboolm.pektoUI'B nagaat aan zal men
vmd!ln, dat de toelltand zoo s1echi II dat. ietA
gedaan moet worden, Men moet· echter niet
81echts de donkere Zijde beschouwen, HU lu
UIt het rapport voor hoe vele kind$'cn nog ge-
hool geen onderwIl" onh·ang.,", Duvoorbeeld
III de dlJjtnkten Hay en J an8enyillll ,un slecbt~
20 uit de 100 kIlIderen op school (Insluitende
pnmte :<cbolen). HII hoopt de koloniale 1Ie<:re·
taCl~ zal dez" zaak warm opnemen, De
menIICben die te Kaap8tad en olllAtreken wonen
bebben geen lde41 met bucveel motilvkheid de
bUItenlieden t.e leampen bebben in liet oprichten
van scholen_ Hii wil de aandacht van dr, Te
Water bepalen bil het feit dat de,superinten·
dent van onder" II" met ienoeg op boogte T&n
zaken lAaang-.umde de toeBtanden vl!II ona land.
HU erkent dat ,"eel ieciaan wordt, doch men
kan nog veel doen. HiJ haalde aan van een ge·
nl oit aIJn distnkt van een IIChool die ,ealote.n
zal moeten worden omdat men qiet meer de
olLkoeten kan oo..trlldell. HU zou' gaarne &ieD
dat de derde klu onderwllze", beter betaald
wonIen. Het rapport zegt dat de boeren·
scholen niet .\and houden en dat de kinderen te
kort op I!Chool blIJven. De reden' hiervan in
het geval van de hoeren kInderen die niet lang
op IIChool kunnen bill ven i. dat hoewel de
It&lI(lardK good ZlIll op hun plaats, "ii toch Diet
geschikt lIJln voor de m_te booPenkinderen.
Hij zal de retIOlutie ondel'1!teuneQ omda, hd
denkt dat het onderwu. aangemotditd moet
wonI_n, en Wil moeten &lle8 doen »111 de aak
aan te helpen. .

De heer Krige Wide dat er een m~ventand it
aanpande getallen in bet mpport--:jJie f18tallen
.laiten ill kinderen van 4·16. DUll kinderen
kunnen li jaar op JOCbool blijven en ~b onder
dele getallen vaUen.

De heer Le Roex zeide dat men jn ZilD dÏJI
trikt geen jongeling onder 2'.2 zal krU,en die niet
lidmaat il. Men heeft te FruerbntJ ,"n En·
geillcben. Hij weet van een koatadllool op de
plaatA "De Tuio." De toe" WIIII 1IS61aag dat
de,,c inricbting nu zal moeten opbróken. Ook
komen dele toelal[en te ongeregeld in lalll na
het kwartaal ten einde iM, Hij moet,het onder·
wil. d.partement critiaeeren, doch <lit kon niet
andel'll. De kinderen worden door hunne oudel'll
,eleerd. Hij ,elooft DIet dat dit ~l'8tel aan
het aoel .. Ibeantwoorden. ,

De heer Theron seide dat de discu.ie ver "an
het onderwerp ~wvJd la. De tijd zal komen
om deze zaken ID 't algemeen te beepteken. Hli
hoopt de koloniale eecretarie zal zegrin in welk
licht hU deze zaak bellCbouwt. Tegetl. het voor·
Mtel heeft hU dit: de lICaooloomoHMiê moet aan·
8811teld w<>rden door den gouvlll'1leurJDan heeft
dr. Vanes gezegd dat zIJn "ooTlliel ,OOd op pa.
pier is, doch van waar znllen de fondJien komen?
Dan wie moet de,." fondllCn oprichten? Het
vool'1!tel legt er niets ...an. Dan iR er de maag
of deze I!Cbolen met rompeteeren zu lien met de
ambachtlllieden. HU vroeg of de kóloniale lIC'
cretarie de kO!iten heeft berekend vab zege 80
scholen in ons land. De twee landbo1nncholen
leeren 00ll een 1811, en wii moeten de f'4iten recht
in 't ~e&lcht zien. Hij heeft den 'oonteller
gevraagd ziJn Toontel Uit te stellei( ell indien
mogelijk bij IUn wet in te Iu8cben. Hij denkt
het YOOntcl la een beetje ontijdig, :

De heer P. J, du Toit denkt ook he~ voor-
stel komt ontudig, en de 7.&ak: moet ~ een "".
heel behandeld wonIen. Het spijt hOlDdat hij
tegen een vool'1!tel moet glWl dat een goede be·
doeling heeft. ,

De heer Van der W&lt wide dat het]Iem spUt
dat de hfler Theron zUn bill dit jaar heeft lOge'
br4Cht Een zoo groote zaak moest eel'1!t .,oor
het volk zIJn gebrncht. Aangaande hét vool'lltel
Vanes seide bij dat de zaak gemakkelijk verhol·
pen kau worden door de plaatucbor.n aan te
moedigen, Heeft men de I!Chool op'de'llaate
dan kunnen de kinderen tegelU.kertij met
bunne handen werken. Men bn de p.pporten
niet zoo maar zonder tóelichting aannemen.
Vele kinderen ontvanren ondenrjjs~ in han
ouderlijk huÏJI. Vele oudel'll zlin t.q hunn~
kinderen naar een tIChool te zenden "md&t zll
daar nietII goeda leeren. HU zal de z;qk onder·
steUDen.
Dr. Te Water seide dat de vraag lA of het

buis in comité zal gaan en of de zaak paar eeu
IlOlegt. oomité verwuq sal ,,~ keD

PARLEMENT. Amendement Huge en geamendeerd vool'1!tel..
IUtA)fI>ZIIIXTII.

De heer Van Rhl;n wilde bet comité op de
pettt_ met betrekking tot t..Ddaiekte laten
heataan UIt de heeren Nl!etblinc, Wienand, De
Yillier«, \ lUl den Heever en den voo",tellqr.

0" heer ;\'octhling verzocht er pen deel van
te !tI~en uitmaken. en Ktelde voor den beer
\"an Eeden in "!Ill plaah te benoomeu. Dat
wenI aangenomen met W tegen :I .temmen.
U"1I'1I1.1gd \ Horstel verworpen lIIet II '1IfIe0!l

WETGEVENDE RAAD.

PI~SDAG, Il J~, 18\16.

rETITIl,~.

Dr heer Van den Heever bad een petitie
J ansenville : braodaiektewei peJ'llliuief

It ENNIIIOJrrtXOIII:N,

Oe "" .. te mini.ter kondigde aan dat h" de derde
I"slng der wet op het pensioen van den apeaer
lot Donderdag zal venchul,"en, De heer Van
Jen Heever .al UIt Vententad .tukken aan!
~mg~n De eerste minlAwr lepe rapportel'P

lJt.,,'UII1Uil.
n:r.n:It' Ot:H,

De tweede lezin~ der wet hierop wenI met
een korte toelichting morlletlteld door den
minister van landbouw. zonder di8CU1!llieaan-
genomen,

Comlui ter volgende verplenog
,t~,r

'·II~(jES,

lre heer Botha vroeg wat. W!IA het total e
h.><irag van ric verduisteringen -hn R, W,
Wehr nnlang'l! rekenmeeeter en departemen:
t..Ien auditeur van h.t Illvoerrechten deparre-
ment "at l! het verliee aan de kolorual. lIChat

£ Ollt, un hoe ve.. I teruggekno(en w.. uit zIin
I t. ,.doL en VIUl het publieke dienst waarborgfond.

lit Iluden.zinl 'J

D" eerste unruxter deed eon opgaaf , bet
net t. t>edrug v ..a bet ver lIcK WIUI oY~r de
~~ tMlO •
De heer De Vllhen Vl'OtlII wat ww< de Ult.tllag

van de COll1lDunl.. U.,. door hut gouvernement
Il"' oerd met betrekkIIll!' tot het bouwen VIUI
rue-uw,' publieke kantoren te ('''"IA ....on en
.. " lke stappen In de zaak I(enomen ",n? Vroe
,;vr heette het dat UIen oen onderzoek nuar de
La.,.k d""n zou. en dat de zaak Il"odlg "'''''. maar
111~t... f'ert&r

Oe IIlllluot"r 'an landhouw legde hllson,lerhe,
,I,'n en er het koepen ,,.11 plekken voor, en .eul"
dat er l::UltMj ..I~ een begin met het werk op de
~10'ootlll!f stonden.'*beer Do Vilhers vreeg "l~gel"ko welke
.t.~ppen door de regoonng genolll"n ."n om
h, t I_lUIt door den TUd aangenomen op lt;
.1uh 1>1:1:" met betrekking' tot het onderwjjs
~Il ,'pleldlnJl( van IntJo.,rhng ..n ten uitvoer te
I,r,'n"en·) t:r w....... nbevolen dat <le helft van den
\'101 un handenarbe ..i gcw!!,1 en de schooltjjd
"",r L'en nature! met lIJn "lIfuende Jaar ten
f lfHic mo-eet flin

De kolonial .. secretarrs zeloI" dat men Zf'n60r
\\ "lg""lUg die aanbevelingen met leon ten uit-
\ Il(_'r l~ggf!ll. nl&:U tnt!1l haJ lfl den gc~~t t:r l"all

ro....l. I~Ugehand,'ld
"I-t~ lltWf.., IU' A.\l Hrr"

",.Illt d .. OnilialDAtad""he WlltcrW..t voor tI,·
PI'r;.[,· maaJ ge)flZt"n ftn naar O("n l'OUllt{- Hor

~ t"'lt'n wm.. en pok Ct_&npaa.r andere 1Vf'tum Uit
d" wetgevende ,"~r;r""er,"g .Ie e,'",te le.mg
~ 1\.Tpn doorgegaan, ze.de de beer Yan .Ien
Ile~'er dat hU wilde h_ gouvernement laten
venO<lken ~e oPgW ttlr tafel te I~n aan,
toonende ' (1) het ge~1 beambten die lIun
""t.lag ont ...wgen hebben 'an h"t spoorweg'
departement gedurende de laaute twee Jaren :
(l) het getal I"'~nen Uit Europa du, =ng41
.kld zqn In ·t 'pOOTW"i d ..partement g...lnrend~
rif' I...'\t~t.e t .. ee Jaren temmon met oon,· np'
"Laf aantoonendo bunne be\'C>egdheden "n
, rO<'l;[en' ,hen~ten Er he pen geruchten dat men
t>t'alllbtcn pe'l...u>Det'Tde nm nIeuwe UIt F.ugel,ulfj
ol. hun pl3at.""D aan te "t"Uf'n

Dl' beer ~eethh"i "a,. hl",'''oor. maar ""htta
"pgaven 'l'T":l&ennnttelU01< omdllt ,le regMnng.e torh Dlet ~,'orlegdo let. W:H ID <I .. ze .Ittmi
t .. eemaal It"",'hl ..d wa.<

De DII",,,ter '''''' landlJouw zelde dat de .tuk
ken spoedig 1.nuden worden "oorgelegd, en ~er,
de<i4Jde het ~edmg der regoonng. op grond dat
rI~MI :lI het mogelqke gedaan had om tic stuk kon
l'ner "eikel weghl!Jven ~ckLUi.>d werd, .poedlg
n be~. t le Itrl!gen

De ht'{\)' Herholdt wdde de .tuklt:en .,Iders
,j,in bl! den kontraktant, ~I. deze het werk met
behoo~ll!k ~6rnchtte, L'uen rlrukken

YOON'" I aangennmen
Y.~t.P.I5(1I lo.'\" HnLr \\!fltj( Il

I liln:WltTEl r-
Ook de W(lt hler"F. wenl door denselfden

numster voor de lwee< elezing 0PlfObragt,
!Je heer Neethlmg preeM doo wet aan, en de

heer Wtlmot nam de g"lelfonheid w'ur om een
lufspraak op don universiteitsraad le houden.

Na eemgo woorden van den hoor Van Rhnn
seide de heer De Villiel'8 dat er "at veel "rmden
"oor musiek waren, 41n dat het nog niet de tnd
leek om doesoren In de llle<bcjJnen bier te
vervaardigen, Hil WBII echter met tegen de
tweed" lezmg,

De president zeide <lat lie wet afkom.tig ww!
"IUI den mad der universiteit, 1lll1l1rdat de v.r,
meerdering der leden hierin niet .. ïi8 o~noIDoll.
en dat deze hlCt tot gepraat 1.0U leiden, I Iltu",
schen w:ut het goed dat de OOIItelUko pnnrnCie
en de andore 8taten TIUl ZUId· Afrika In dell mn.<1
yertegenwoonlilf.' werden, Die Mt...ten zouden
dan mooten blIdragen vou! It", underboud der
un" ersrtert, en dit w.... niet meer dail billiJk,
Wat medicjjnen be\rof, men had hier nog ~en
hospitalen groot genoeg um tut opleiding van
geneesbeeren te dienen, VoortM weeR hij op de
graden h"IInrl, rUlI3Il, waar hU zeer voor WM,
maar hil voegde er biJ dat een universiteit al~
Iloze .Iecbt~ t,idel!,k lean zlln. ell dat men weldm
een ouderwjjzende universiteit zuu moeten heb-
hen, Zulk eeu uiuversuert zou geld kosten, en
de 'filhollJ\l1't'" alhier hadden nog-niet, aiMin Ame,
rika, er lets voor gedaan. Het had hem gll"mart
dat III de begrootingsrede die zoo groot een ootli
saldo aankondigde geen onderwijsende universi-
tert W1\ll ter sprake gebrngt, die den eersten
1111","tor voor nlt!ld een naam zou ,'e.,.chaft heb·
t.en~ Had men .. eder zulk eeR goed jaar in I~!li,
,Ian hoopte b!l dat er WUI voor gedaan zou
wonlen (Toejlllchmg),

IJ" m'nlster van landhouw d,mkte den presi.
,J.,nt \ IIor 7.lIn "oomen. maar .euie dat de
runde~t :lI te "cel gt'ld ZUil k08ten, Kwam
m('n die te b,,, en, rlan 1.OU ,'r kau. Z!ln

Tw",-d,' leZing aangenomen: comittl in de
volll('nde week

BIlA''l'ZIEK rE,

J \IIFS"'i \\'f r.
Ook ":lil deze wet wem de twoode le.ing

'·()(>rge8teld. en de h..er ~ oothling "prak III het
voordf'C1 er ':lil, maar hoe al. de raad ook een
comlt.' \an onder_k aamtekle '! !J'IM mOIlIIt
lil romit~, itlneraal lets over "orden mge·
H>e~

IJl' beer W dmot "'UI bet bier llIet me-' eenl,
eu Wilde dat hl·t cunutJ. van de wetge ...ende
vergadenrlg zoo heperkt mogelllle een macht
o'·er t~legl'ammen zou bebben,

Tweede leZlni aangenomen. en ,"cu ging m
com IU'·generaal onder \'oorZluenocbap 'an den
beer Neethhng,
Bil artikel I 'elde de pl'e,"dent dat bet be

ter zou z!Jn gewee..t de zaak toe te "ertrou'
wen aan een vercelllgd comlt,( Ult beide
bUlZel!. ZOO eemg hd dit wilde vooTlltellen,
dan bad h!J een amendement hiervoor opge-
trokken

De heer \'lIn Rhlln WaR voor zulk een ..men,
dement. maar de heer WIlmot "a>< bau,
dat de werk.ng van bet cemlt{o III het an-
dere bill" zou Iflden door dit ter spraak te
!,renien

De !Dlnlster van landbouw zeide dat aIB men
den raad lil de zaak had ....illen mengen men
dit .....oeger bad moeten doen, en nud d.e wet
te laten zoo al. ZJI WM.

;\'a nog lets van den heer Wilmot aeide de
heer Herholdt dat bet andere hlllJl beter zou
gedaan hebben met den raad m de zaak te men
gen, maar hn ~eloofde met dat men hier een
apart COIlllU' WIlde.

Oe kolOniale secretarUt zelde dat het IP,nd"Te
bUlS .!.<'II4J Illet. i'emoend had den raad olll"'<Cbt
Uil te doelT, en waarochnwde tegen oponchoud.
Werd een oomlté aangllIIteld, dan kon bet. de
_tukken ....u bet. andere hUIS kr!)gell.

Oe heer De Y lUiers "prak III ,Jen zm "an
den beer Herholdt. en ...erder VleI .or niets
o"'er de ....et Yoor, Derde lezing volgde.

Oaar door • h..eren Pe<u'O( k. afwez'll'helfl
t.~e voonotellen ver' .clen. .telde de b""r
"·Ienand "oor dat ,olgen" bet ge"oelell "an
dezen raad bebooren alle pubheke kennu.ge.
Vlngen aangeplakt h!! spoorwegMtatle., flO"t-.
telegraaf, en pubheke kantoren ID belde de
ErrgeiMche ~n Hollandsebe talen te ZIJn Het
...a.' 'I'OOr lIeden die alleen Hollandscb k,mden
r.ulc IlL.tlg dat aan 'poorwegen enz, a.lleen
Engcl.ch gebeZIgd wenl Er "emen .tec<l.
moor El4J"h.chen gebezigd. die IlIetA dan bun
eIgen taal kimden

De heer Van Rhlln "lUI h",noor. ell "tide
hUI tendIen dat L'IU leder .poorwilglllauon althalUl
.emand W' ''Ill d.e HollandllCb kon .preken

De heer Van den Hee"er .pn.k In denzelf '
den Zin, en klaagde o'or h'et bezwB.'U' met
telegrnmmolll De regeenng moegt <le gelijk
.tell11'11' der tale u tot werleeluleheld maken
IIq gaf 'oorl_lrlen "an de onaangenaamheden
waar men ""n de 'po<'rwegen a.'lll hlool.8tond
al~ men goon El'll'ulscb kende, en gaf 'lin boop
te kennen dat de mlD18ter "an <>penbare wer·
ken er lete aan doen toU

!Je heer Xeethhng bleek het h.ermei OOlUl

te ''In, "n geloofde dat b"t oon1'ou,hg aanplak·
ken In betrl.. t.aleu met genoel( W"". Uver het
geheel moetlt IIr veel aan de 'poorwegstahe.
heier g-... n.

De heer Van Eeden WlUl nok .terk voor het.
voor<teL en WIlde dat alle lieden aan de _utiEll'
helde talen moe!lten spreken. ZOO ala het
thw. gtng werd .emand die Hollan<uch Mpnk
aan de "f>OOrweg.m niet ordenteilIk behan,
deld

De mlnÏ!lt<'r "an opcnhare werken zeide zeer
\'oor gcl!Jk.t<'lIing ,jer helde talen te Z!ln en
dit reoos lang getoond to hehben. IntWIIICh..n,
al. hll Holland8Ch leerde. wlUlI'om loorden ,Ian
<lp Holland.cbe Afnlml1ent geen Engelsch"
liet WllA onmog.l"k urn bier heden WUI den
'I'"orweg te krIlgen die helde talen kenden, en
mun moe"t er heden voor heb""n di., in het
~,tk thD", waren. Hollande", .pruken een taal
die AfrikaneMi niet begrepen, (~een, neen ')
1111 had bU de spoorwegbeamhten cr IIltlJd op
lUll.gedrongen dat zi, Rolland.cb moe.ten lee,
rrn. maar meL "lie. moest van ..én kant ko·
m~n. De tlJdralcl wa.. In Hollandl!Cb en En·
~ellICh h"tzelfd" f'n alle kennll.gevingen III

I",.de taleo t~ hebben WM al te laRtig, De
Engeloche taal ...... jn een Bntsche kolonie de
otliclPele, "n hU bad niet te~n het voorstel
lIl.ts men dit III het oog h ..,ld.

De heer Van Eeden .....ueg alJl <>plwkl.ring te
m"IICen zCICIl'0ndat bet '_te WBIImeer geld te
~"ven vnor heamhtcn die helde Wen kend"",
en de heer Pcaoock dl .. mtUJ'lIChen WlL_ komen
"pdaren. wee~ "atuurluk op de reeh·
t~n "an zijn hev" kIlIfe"" d.e hll met dIj
lJolland ... !.c Afnkaucrs w.lde "elUk -tellen
(0 0')

!Je beer Locbner lelde daL du ka1for>f ",·t
~:ngeL.ch leemen Om wal te welen, en daArlH"""~ de arme I:><",r.dl" den heelen d"ii "er.
ken moc..t, nog voor hetalen. .1 olllt.lhe hoeren
•he geld hadden "Ill do ,aken In onle l.I' hou,
den waren be~ die !j'C<:11 Engeb<cb xpraken, al
lll.lon ZIJ hun klndl'ren dIt lenn'n

De heer Hngo .t.,·ld" al. amtJnd"ntent voor
Om "zoo vet'! mogell,k In het V0Gl'lt...J ~e
zetten

De heer lIerlwldt told .. dat het b.,"t .. p]""
l"U Zitn "m Afnkanel'l aan den 'poorweg te
"..nien, en dat men dl' l1!lgoede bo..ren l.-r
....tll~ lIllleKt lIJIl. dl~ dl1e1l'1I1. !lcen :Engell!Ch
k~nd"n. Waarom kon b,v de .utlOnchef te
1Ió.1'p'>ort geen HollAnd ... " "prelcCD ! Hij ge.
''''>fdp ,"lu __ hen dat mell de h.'I"fte "'n den
mUII,IN \'JI,n Opcllbarr werken kon vertrouwen.

I)~ h" r Bot"a hunle toe!Iprakcn al. die
~'li d, lt,.., r Peacock af, CIl ontkende dat
,\tnk.n. N Ket I. boog Uollalldsch k"ud"n v"r.
-r:l.all \ f nka.llt'rot ,..l·ni. Il :~i.Jt d,t o;poc.)rWf"gl'fl
.{, ~d. -I,·, ht I. hKlllleld ,on het kwaad lag aan
d... h.·...llltJt,!I. dit' ht'lI nllIU\(:htt-en

De, hen 'i~n Ith"n 1.;"'1m ook tegen Zlln
. hun hie frH'nd' Pt:'.a~k ("'lp ola ZIJti nllaan~

fo(ena.amb.'de.n t\'l("n de Bollaml""ht AfnkaneTII
Cll d.· heer f'",,-<'()( k zl.de n'tt. legen de Afri
kaner>f bedoeld te hchht'n,

De heer Belllngan 'e.de dat me" de
.poorwcgbeambten tAle.t b,rer. \'nendel!lk t"
ZIJn, w;u\t Ilr w&ren er IH,...I wat dIe dit !lIet
waren.

De beer Wienand ~phceerd .., laggende dat
men {lOk met hd oog op de repubheken 100-
ved mogel!)k voor g.I!lLotelling der $alen op
de epoorwegvn lD~t wTiOJl.

Het brandziekte \"ool'lltel va.n den heer Van
de 'I Hee,'er kwam weder yoor, en een dl8CU8l!i.
had er o\"er plaate. waarbIJ de minÏJIter van
landbouw zelde dat b!) geen belofte gedaan
had OUIQe gevrnagde opgaven ,"oor te leggen,
maar er bn voeede dat men allee te weten kon
kom.n Uit bet rapport .....n den hoofdioapekteur
van brandDe1ne en Uit de begrooting, Hii T.oU
echter de ge"raagde stukken \"oorluggen ala hei
hUlA dit wilde.

De heer Herholdt achtte het verstrekken
der opga ..en, op nommer.. 4 en 7 na, zeer re·
rnakkl'llIk, en .telde \"oor die twee punten te
IIChrappen.

De heer Van den Heever zclde Jat het
lOChrappen der twee punten het heele vool'1!tel
nuttelooe zou maken, De zaak Wal! dat de
mm~ter de ,evraagd.. inlichtingen niet Ke-
ven wilde, maar zou thans zun voorstel terug
trekken,

De heer Van RhUn kondigde nog een voor·
"tel aa6. en te :.10 mlDutcn v(",r '"liven ...erdaagdo
het bUI. tot h,>dcll.

WETGEVENDE VERGADERING.

I'f:TITIt:~,

Le Roex (Kenbardt) dat verkochte gouverne·
ment. gronden weder zullen women opgeveild
of "oor een goedkoopcr PTlI' gelaten wor·
d..n, l'Imith--herroeplllg van hrand:r:iektewet;
Molu.no-tegcn Rondebottch kerkJVOnden bill
(.ut orde) , Schrewer ( iIay) permiMie1'e brand.
ziektewet ; nog een voor bct!proelïngIlwerhn te
Bucbnt,..rg

De hller l'\auer zal een bill indienen over 't
b"wunen van de IICho()!.

Deme le7.1I111'van hll111' additioneeie toe.
CI~41ntll¥ . afllChaffing van vendurechten eli ver·
mlJlderIDg "an heerenrecbten.

ISIl()f)RI.ISOf;1>l J.OCATlfl_~,
De het.lr CrOtlbie .....oeg of de regeering in het

lX'z.t I" "an eeDlitl informatie aan~e het
getal Inhoorlmgen locatIe!! die epgeneht ZIjn op
partlfrulter eigendom lIedert de wet op inboor .
Iingen locatieR van IRI!4 van kracbt WlUI in de
d18tnkten Ale:u.ndnp, Albani~, Peddie, Alice,
Fort Beaufort, Kinlf"'illiamstowD en Oost Lon.
den. en hoe vele loxatiee op particulier eigen.
dom m dezelfde dUotrikten atg-:haft zon !Iedert
wet no a.l Y1U1 I S92 III werking i8,

Rir Gordon Sprigr zei"e dat hij niet &I de
gevraagde Informatie geven kan, daar een deel
der an:ble"en een4Je jaren geleden verbrand
znn, H!I zal de Informatie vel"llCha1fen.

De heer ~hrelner WIlde er bn gevoegd heb.
I,..n nC het getal naturellen die 10 deze 10caties
wOllen "crmecmerd I' of met.

~TUl;lVlIL.
Dr, l'Imut... vroeg of de regooring "tappen sal

1fl'III('n om de ongowllde echikkingen af te
IICluUf~nwaaronder het Ma.d.vuil nu geworpen
wordt 'Ia.bll de negende "'!lIpaaI op de hoofdl!ln
V'U\ do Kaapseh" gouvernemente ItpOOrwegen.
i'" .rame!! Slvewnght w.de dat men met het

vu al lets muet dsen. Het kan met ontkend worden
dat de zaak II&rult.oot reeft, en de regeering
zal doen Wilt "I kan om de zaak te verbeteren.

r.R"m'I:LAARlIRIVIER E:>i S"L.~RIVIEl!,

De heer OlIVier Yroeg of de !'eieenIlI voor.
nemen. IS om op de ta!el te leggen bet rapport
en de .papleren m.et ~trekking tot de Grobbe-
laareri,,:er en ~elmVier beeproeiingswerlt::en
en zoo Ja, wanneer.

Het hui:! heeft nog geeu in10rmatie op dit
plln$.,
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,
.... bH"'._ worden, Uij reett de voorkeur aan ~ beeft . kool bohandcld. el.i. h" I wd:e!l • Il hunne ,.'rtl'fl' ""',)0",:1;""" ,;. "Ij,

De eente vraag il deze: ill bet hoopt de ter¥'nwoordlge kO","J,"lle 0',..,t.VI" ui ,1.'".tI'llIH·., I:..li·" " , ,." .. '." ':
&aak un te roeren~ en dit kan niet de aak moer &I\Ildjcbt ie.cll AI deze k;"l""'11 ~h"'PP" kO!l<l~1I kr':g-,'" «rn ,'. :0(. k 'I' "

Uet ia WUI' d&t ve~ 0IISeJ' ISiin niot gellChl~ 1'00r ZUld,Afnka: w WU'Om nemen good, doch dit u< "nlllO!f"l,~ I!. ,d",,,,,,
~!erollJllkirul4ln!'nnor IOnder onderwijl! ojlll'08ien. suUen wjj het land' met I18n groote uItgllaf voor moden Wil rnlUlr I!,·,;,,,n wat "" k r ,,,~." xun ' '

"ool'ltel ~ oPlf8Sloten het bogmael 'f'aIl een I~r belu.teur Het 18 boter op de.l"n'1!'cN 11111;:", met IIll"', 1J:l! dl' tr:UlI d, 11 "'I.; Il" ,

!leemt men dit buluit un dan des land. te reken"n dan op de r"",Uaat)etI. l'lk za' makvn. Will"" r «loor .Ic U·""I' I.", " ,
men oon nieuw beginsel. Zpn wiig~ : Bij zal de I"IlIIOluti, niet tegen 16taAIl. <loeit hoopt I;aar minuten g....topt kUIlI..,1I """jj'lI \1 i. r

'f Dan wordt er ook met geHffd of Ide bu~t sal meer aandacht C!r~ni8u. de voorsteden """trekke"lk ell \('11J"'llukI .. , "
.Iech'" voor hl&nken of ook (8kleardell flir 1'homu t:pingtou seide dat. hU tegen bvt hor verkeer en dan zu llcu "I ,,)<t1~'tk'JIlIU

Hij wil geen lfoud water op de uak oudonoek'r8ll don Ileer Tamphn III omdat bet HIJ zal de hllf oudersseuneu
en hoopt de moeie1tikheden lullen in' eeu privaat g.-chO beoogt. doch hlllll wet er De heer Derupers 01l<l8 .... tI'UIl0I,· ol" ".11 II

bebllDdeld "orden. ~ de gebee~ u&k te.ondenoeken. herhaalde d .. IU'gumenteu dit r"",.j.'~I1,."", ,ol
Abrahamaon .. ide dat hij ni.t veel De heer JJl(ern~ ,.,de dat d'r. Smaru.met IlIll.

in een Ieleci eomit4l. Wij hadden~. , .. prokon heeft )Il den ,_t der kolom.teo De boor Louw lO te!or"n dt 11111.ml b,: ,,'
o.,er de I&ndbouwMholen, 'doch 'It1IIU' hU vool'ltelile eeu. k0'P' op de been te wondert hem Jat '"'' vele afnka ....."sd,k I ,I, "

l'ellOmll,ll heeft nOlf nicta geda&il. brengen dat betlald moet worden. Het .Ia filet ..oor snn alvorens Z!l overtuigd "Ifl:da' I,,! "
aeide dat de .. aak uitg .. teld goad Auatralii' mm de Kolomtl te "ergellJken succes ..ru "!In Ht: boeren ,Ii. Il' 'Ot I, I, '" "

.totdat ..I de vooratellen omtreDt I.AMK&RTlIBA.\1. de voorstedeu 7.'1" I..,paal.! teil'''' ,t, 1,111 I'
n.~d......"i.voo~b.tbuiAziin. Hjjdenkthetdoel wlel"n 'all ""ticl' kOllltli III ,h """'"

kon bereikt zijn ".. worden mdien De beer Van Zljlmlde voor . dit hU18 1» van dnlAleD Z!I dan uit dan hr ..ken ol .. ''''I'''', I.ulk
de unhevelinpu van het .. leet l'evoelen dat het diell1!ttg ie de wet zoo te amen, gevallen tlJn reeds 'oorgek"m('fI

De r.uk il eÏlfelllijk in deeren all om \<>8 te l&.. n dat de grond 0t..!e De heer Weg.. sprak ook toen gu"'~t<" 'il I"
der regeerinr, plaat ... Otwrda.m," op of nab" de ku.t. lA! • ,.00rs te I
Jan Du pr_ill, zeido :lat de onder- bertebaai, te~llomen door de r~eenng \'001' De heer D C <l., W,,,tI , ..rheuvt ~..." er

hem pleerd booft det OM acboolatelael publieke doeleinden onder de bepalingen "an Kir dat zoo vele Holla ..dscbe lo...l"" ""'r;.de I,'il "I
werlct. De boeren kllDDen niet &I John Cra4OCk'l~larnatie yan l'll:i, door de De heer Scltr"IlICI I' 1I0Kvan d,·,,·lf,l, J" ,,,,), >-

kinderen te gelijk van boil z.ndon. HjJ regeering mede cid ....orde voor bet doel al .. laat,IC.e JMI .", I"", 1" h uie t ,," "",_'"
.,oor all een Mlect oomlt;: : dr. Vanea, om te Lr.mberte . goneven te ge\'lJO voor bet HO<' mannen die g.'rets<l h.,I,,,,, t .. "

8. Du PI_u., D. C. De Waal, J. 8. Marai., "ollen nabji de kaMt ''&rl personen werkuam III hilt lid "1111~blll1"sl<ur.", t.<·:!~11 d~ bil] "11 k,
Berry en dell vooratolIer. landen. inschepen. vissehen (Jf andere hande- h!1 met "er.WlIl 1I ....,t", !II. I '11 .I, \,' .

hoor Merriman seide dat men ,_u t .... lingen en 1'00r het doof v..n redelijken handel luulll~'he ste-den gezIelI d~t d, ,·1.et r I k. :' •
oomitk beeft over onder"j;" en nu wil door &oodanige J>flnlOnen m kololllaie producten met ge, narllJk 1.' ZIJ kunn»: '''''I','''

een derde. H·I,·...-.t ~n boer 1._- nl'e' ._ en hel n~nen "aft de hnven vau Lalllhert~baal t k tik, I' I I
vg --e 0.:0 DUe...,. ""' v een Krot'n van'''' lt: \\ :l.......I ~ .•• )t' I' 'll(

pleerd worden. Indien de lrindere. Hj] Ate de voor "o",lagiug . aangenomeu kind [)elP t r-uns 1.',' h,,",j~,,1 lo.cli '" ',ol
begin.elen in de dorpeu optellen d&n ¥OES "";AAI g,"aarl"k d.u: e-e-n ,It·",chk..r ,I,,· 7'" " '>;

miln niet bet onderwijl de IChuld geven. D Be "1A!1Je voor een" opgaaf MIJ liJdt H~I at~lIl1lellt dal ,j., 1"'111 ,!f"" k "
.:umelllltellll8l wordt door bem verfoeid en r. rry d h d 1,·,dt'll. "ord, w",j~rI ..~,!d""r d. ""'111l~, '11' , ,toonende bet getILI IUllderen. 011 er ou ell, "1" , '.' ~

.ullera hebbell -e r sehnld &&D. De .. auk zal . I I I .... .1 kstI" den he~r Elliort "11 alld, 1'.. 11 "'il 111'I ,." " ,.1gevoed eli III (IJ eer ""''''''''' overeen oru ..
handen genomen moeten worden. "'et ~o. I!" "1lII UllIf•. de afdeehngell waarm Z!I IJ,tell \(M>rullga':lII dan '''' ....t rnc-n !OI'''' ".k. I ,

[De beer Van WII'k deukt deze zaak komt te s kel : .. t' erkeer hebben A urlere .t..d." ,,~tl! ,," ,rprap'lOrteerd lijD vlligellll artl e ., van lie we .
voor h.t bUIII. en de' methode die gevolgd is om de kinderen te .Iochl. Ic KIL1p't.1.d blIrt t lu·I",·r ) I, ),.,
Berry denkt de 8Ol'IIten &&ken die 1ULI:I(e' onderhouden, op te voeden on III de leer tv he JonL'" heef't lilll !.dJ """ Port 1:111..a1. Ih , '. " '
moeten worden zjjn; tlChool~turen, steden. Toegellt&an. IlU de K:Llip.tad Illet' "oruIt h.·lp'·", II, ~r,.

""il- ••n."'"",..iii. en Terpliehtend onderwijs. H.t heeren d,,, III "')('NtedCI! ""'ll'l! \I illpi< I ,
twoo _keil met elkander op: de REI:UT"8EllEKt.lse. ES IIAI_lL\\ 'Hgen "1'"I"r. hOIl<l,," ell lll,wtt'l! "h,,,,,,,· ':1",',

ht,lpbe,hOIJfl'1Il<80CD diegenen die niet zoo arm De procureur.-gooeraal \'I'Oeg om ver hehben. d""I'1Jm I."" "'I l", ..n d.,z>' l,dl
lof tot het Indienen van een wetllont,..erp om de Oe hoer J S ~I:....,," zeld, dat h.rt dlll.!,·1 '. ,
we~ op heWN rechtabedooling te oon""hd""ren dtlt IlIdlt'n d.· tram 1.,wl'·Jl 1.a1 <i:u, I"'" t,J, lf' ".
eft te amendeeren. eli om Terlof tot het 1I1dlel1en ..r .Ioor lilden [l.. h"cr ,I,· \\ (~d "~, "
VIUleon "et8ollt .. erp om de wet Olel hetrel<kllll( Anlttrlklt "11 g".·ft ""lf ali,·, er qn ,. """.
tot do aanstelhng "an den baljuw der Kolome te doch het "..h"nt .I,ll h" """ ~,,,,j g. Il1f"rI''',
an clldeeren. A.angenODlen. 1'" ~tt:!n )lt'eft rt·t"JI" dVIl treIl! l'n Ct'rl t r,tlll 1'_ ",

H.t hUlM vcrd~de nni fj uur nc.odlg al" tt..'gt'n~I~)rdlg ....r' .ifl bf t I'uhlh)\ /.1
---- hl! t.eit'ft del.t· hd! moete!! <ol;tt'IlUIl~1l
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. Vl\lltlll Mteld. de zaak UIt tot ~ Juli. en de
J. Du PI_u trok zijn oomlté terug. Het

vOOl'lltel "erd aangenomoo.

I •

I T1-:I.f.GILAA'L1.JS S.\AR "lI.1.1MTtt"l.

,De beer Le Roes .-Het buis il' in oonllt/o
Toor oon adre~ Uil zlin escellentlC! den gou ver·
Il~ur om hilt ,'olgelldu te o~envegen ;-De noo,
~e uitga ..eD worden boloopeu ,oor het ..er·
I.ngen .&11 dt: telegnurJliJu \'&u Fraaerbur, llaar
WïlliKton.
I De afstand ia 7'1. DlIII, de onkoster mlleu niet

"oor d&n £50 per ml;f zl;n. Dizo lyn iKzeer
npoozakellJk. Bij buide aan .an oon lterfge·
vlU ..... aar de moeder niet v..n Williaton kOIl
k»mlln ODl 1", de begrafelliK vau haar kiod te
zJin.

> De heer Huttoo ondel'lltclunde loei "O<tnItel
8~rk, Tele andere plaatRen die lang nJt!t zoo
groot zilo als Williston loebbeD een telegraaflun.
Indirekt zal de lijn betalell.
, De boor lillmelman ondel'lltenntle he' ,·oo""tel.
IJet huift had alreedM voor een telegrn.atllln naar
W,lliAton geKtemd.
, Hir Oordon Hprigg zei dat do kOllten /3.[1)(} zou-

O(On"ezen en de uitga"eu en rente jaarIj;kllCb 14110.
~rwl;1 de ml<olOsteu wo zou,leo zijn, Hu had
aJreed8 lJlet den polItmeeater·genel'll&l bellproken
"'elke Iunen in 't volgende jaar aangelegd r.nllen
worden en al wil ur geld "oor deze II;U up de
I*grooting illplaatat wordeu, kon "II !lid I.e·
l<?o"en dat ze hinnen dtt Iina.ncl"de Ja&!' !Wm'
!WIegd zou worden.
I HII heloofde dat hIJ de 110111 IlJUtHtannde jMrop de oofP"X'tiug rou plaatIIOn ruLt III Ill. hll .dan

'i'og mIlItater "!III.
De beer J. P. du PI_is zeidedat't gouverue,

1eot altIJd gereed moeIt zlIft de noordeilIke
~"trikten te belpen. want zll waren geheel
~ van het overige gedeelte tier Kolonie.

Kolonel &hcrmbruckcr dacht dut zulk een
~Iofte al. 'I1n den pl'llmier een 'I(lort "an "'111,

1tieW..... Ill. I!'IImil UI' d" kUMllCnKhoudt dan
ligt gl; ttW telegraaflJ)ll. D!I dacht het 7.011 .et
M' goed "'ozon het Uil UI' de elltiwaW1l te

Plaat .. n. en Rl zou het dan wegnlJerl dau kolt
~t aallstaande jaar weer geatemd worden
, De boor le Roex wilde dat deze IIOmop de
"supplementary eatimate8" geplaa1lwt "OU
",ordon. HIJ kan de zaak lIIet terugtrekken
tilnzli de premier dit belooft.
, Dr . .f!erry denkt dell eillCh "all WtlllJ1lton een
billlikon. De k08tprllA iHgroet, dech dit IKfilet
(~ lMlhuld TtUl WIlIiKtoft.

De heer Ruuer denkt d" heer le \,oex muet
zlcb ,tevreden. stellell met de helofte vall dil"
nremler.
, De heer Van der Wlllt denkt ook dat de heer

le Roell tevreden bohoort te Z[III met de belofte
£let Tool'I!tel werd terull'ietrokkell.

\l t 'J 1 r I' ~J I ',\ f

·1
""ilr -- 1)(1 ht'"rt.:'11 l.lwaham"'4.lJl Bt rr \ I\~

bant. Bro" Il. (·ro.hu' Ilt'"lp~r, I)" \ ......
IJ t' ol.. Waal I' de \\' ",Li l)(JlI~hs.,.1 I'
du PI"""I~. dil TOit. Faun· Fr'''1 P'ldl~1 Jf :' I

,
: ' P':TJTll:~.

Le Roos (FrMerbnrg) t..gen \'BrhO<Jgln:: nil
belll8tlllg op graan.

!lAAr" rAll ES OMliTHt;ldIS Tlt.\>I\ .....

Het 'l'erdaaa'dll debat op de twoede l"zln"
dezer bill werd' door den betlr J unCI<voortgeztlt
H,j LO tegen de hili omdat de ,'oo""tccI"lI Jaar·
door veel "ILll hnn waarde al6 de woonplMtA
voor stedehngen zullen verhez'lIl, Oeze bIll
...,It ,'oor eeft nieu,.." m.telling 111 t... \'(>eren en
"II hebben D1"t de opuile 'an eXI .'..wn nn,r
deze l.IULk De tram "AI In den hoof.Jweg glUll!
en evenwlldli eli met ,'er ,.an den treilt Men
heeft elk 'half uur een troUI. De prilS ""n dE'n
trem la niet hooger dan die ~an den tr&lll lIJn
VOOrna&lDMteohJoctle lOdat de weg I" n"uw I¥.
Dan T.ullen er zo() "ele .. (,To ....mg. . "'!In <lat
mon !JIlOOkali •.eggen dat het een duhhcl .. JJln
:<alY.lftl. :nen 1fI000tllIel u,t het "(}g ,·"rilezell
dat het HM,rtuWLmAte vervoer III ,jen wm~r ".
zoo,!at de leden d,e nU daar I("rcdell hehhen
ZIChgeen "lee kunnen '"rmen 'Illl Wilt <'en
tramway in t midden "all dlln hoofdweg he
teekent. Dan merkte hll aan hoe .lt pettlle'
"oor de 1..11geteekend ",erden 0,,111"" glltgcn
"'IUd en trachtten andere ciam"" I'" IIItluenCNlI'ell
door de narnen "an eell paar ~OOn1altlc I"' ......
nen De wegJlIApcktenr gaf ook g-etutge<rllA Het hUL' lopng III ("nll'~ "I> .I, I,dl '11 ,j.,
tegen do hilI. en men kUil toch III el zeggen ,lat hller B,,,,, Il

bli met ....eel wat hn .p,...,kt. .\1..n kan t.o('h "'T Thl1l1l'" I I""glo" ''''''''g lt ,,J,., aill' I", ·1,"
met de "andelpaden w"!plemen De 1..... PIl h"(,, Hr"w" "111 11111IJiIi ,c'u~ t,e tr, kk", "
we getll'gelli. iege"NI hehhell 7.Plden ,lal z" ...·""t t, ."." "at ol.. l(~'''IJ,Jh~loI, 1,,11"I' ,Ill 1'"'"
lJlet tegell bill zullen 7.11111111"e"de '!lIl:Lk1l d,> 1_iI leg!!,," I)" h""r Br""', ,,·,01, ,J .. ,J, ',,,k
eene 7.!ide VI\Ildell ...·eg gelegd ,.al ""1'1,," Dil ."' ....! '~rel!.dlt ('II d .... r"'11 k,u' Ill' lil" I' ',,;:

la Ufll11ogt·l"k en da..,,.nm iA hUil gctulgeu18 threkt LJt·kkefC Ht h~t'J't'll J T M~,t"'''''fJn ("IJ .)0111 ..

tegen III plaatM "!L1l '·,~.r de Illii. Legt TIIC. <lml .pl1lk"" teg"" rle [,ill {),. he,'r H~, L. "',. ,J.,L
tramway dill! zal hel onmogelIJk Z!ln !liet ~n de ohJPktlc lei"11 .Ic IlIlJ .. egg"n"rI1~n kllll ""I
hool ....agen 111 den hoofd ....eg l-CIr"dell Om der:c dell <l,)('r "'Hl IIIC"" C .-lau,,,I, II! t., ''''''',,,, d 'L
en nnc!"rll redenen "al lt II ,ooratellen de de bril .Ió<·h. ~..Id(·" "4, '''Ol """""11,.1",·", II

tweede leZlnl' heden ,,~er ZOli mMnden dw cr om IrligelJ eli ,,>< •· .. n pr ..klal""ut· ,I," r
De heer Fuller I\Chtte de mo-e8te !lrgument.cll <lell gou, Nlu-m 00' 110"'1 III"," '''''l';: !led,

"an <len laa ....ten .p,..,k.er wnder g1'wlclit. Het IS reno .. <lp .111'('1""0 (,f "t.·II,·nl.,., h 00" 'U'
oen felt dat de "'Clfen "eel hetergeman.kt wurden drnl<""I' .d"·'",1 ';:~11 kn'Il"n
"'II&!' cl .. tram loopt. Zie hl)voorI.eeld te 1.-ee· De heer ~Inrilllall ze"l.· d.lt }", '" 1!11! ." ..

punt"eg Het .. gecn oujectle tlat deze maal 1-okel ':til" D. h""r D e d, \\,.".1 1I11,,,k,_
IIChapp!i met ultiandACh IrapttlUlI jj'odre,en zal een pMr :dgellll·'·I1'· :"'"U... klllg"l! omtrent ,J, "
",orden, daar mw III ZUld·Afn" afhankeliJk 1" ge.O<l<iI>elu.t,..".tan,l, an Ka:tp>, ..d ('n 1<"1,J,,'"
TIUldit kapitAal. De tram ....1 teil diunMte zjJn Illen n,,,t '1'" Cl!.:'·11II,,,,t '",><'1 h.. , "ti, II I',
..all de ouddelklllJlllen. eli "all heil dIe "nn de heer ~["It,'"" .tre.·ft ..r '''''" ['I "klll,·tll ;:•. " ' III
ce ne voorstad naar de andere ....eoAChen te II""n tt! .. ordcn. d,><:bhll beefl "OIl"·Il~.' ~e'l.r"k, '
Zijn ..ntwoord op bet argument dl\t de "'og te Do heel MOlTlm:\Il , ..I<I< . .lIlt ",ml. ,I,' ".,.
nauw it. is dat deze nauwt< plaa_n mel te ~O<tI'l..,eltll8 In drtllll:tg.' 2" h, 1,1"II d ,., 1,0
lang znn en in de praktIIk ntetgemerkt. 1-ullen rirogc .y.WPIil t:CIl 1'>'1'".11': ~"i"ck ,.1
wordeu. De drr.den e.. er de .tra.a.t E!ln ....111met plnat~ tUl<IICbclI de 1t"'·I. II .\1"","",,, I" 1.

mooi. doch ftoodli. HII hoopt de bill zal aan· 'raai CII Nlllcr 111\111'",,"<1,d, """c' II 1111 ". ,h '
genomen "orden. Irt Kan.1'8l.a,d. ,norsi 111 "" " I), , " ',IJ"

De beer Van HAerden riet niet In waarom W Utt et'lI '1Ieu,nlol,td "" lid" f" i" ,. _"
men de handen VIU\ de mu.atl!cbapplj die het lllld !.eirOn"'·er d.·" I,,·p, d, \I .1...101, d .•t
llUld Tooruitwil helpen al hinden. WI) moeten ,le ,..·ukcn III h"1 "'111,·" 11,01", \"". ,,' ,t' ....t
rien op d•• nnc menachen dle veel nut zullen en Sa (;"''''gM.tr:U\t ", r .1" I.'
trekken Uit dezeD "'m. HIJ gelooft nict dal de S,el. we"j g'·.!1Ul1iPil I" , ,. ,
weg te nau" .ru zlin. Wil moeten bet l!lnd Hel hUI. ,,·nl.lIIb'dl' "111' ,,,
voortbeipeIl en deze bill II&lIftemell.

De .eer Venter zeide dat hll er toien it om een
t"",wog te I.,.n lndien deze deo trein afbreuk
_I doen, docb bU ziet Diet I.hoe men deze zaal<
kan koeren. Wur een populatie ,. daar moet
men t""" hebben. Oaat de bill dil)aar ntet
door d&n zal men a&IIst&r.nde jaar toch maar
",eder kom.n. Laten wll de biUIO oollIltA' "cr
anderen en vorlteteren.

De b.. r J. P. du PI_ie II ook \'()()r de hdl
De eaU.! bedriegen te voel en laten de ptuUO&gtel'll
to v",,1 bet&I4In. D. stad beeft .001 i"wonne"
door de liramwegen die bioI' &,el.oouwd"ord ..nne "ctren "orden "erbeterd door den tram.
Hij ondel'lteunt de bill "lUl barte.

De heeT Van der Walt kan liet stil ritteIl na
de speech os un een paar leden. D,; I. tege"
"eze bIll eli kan niet zilln wat de 1)!l!Js Diet deze
zaak te d,JCIt hebben De tralII zal lO eompe·
tJtie "ome. met den trein, en het "erkeer Zr.I
zeer er door geatremd en belemmerd word.n
Het pad 18 te nauw; dit Imnnen Rllen zien die den
weg (egtWI hebben. Ook II deze W8g de
pl'llChttgate die Wil hebben en zullen Wil dicn
nu onooseijjk pall mU:en door Rl de draden?
Ve.a.r M· bn ...... &I de maa~bapptj8l1 die
&II. ID bUllne banden zullen hebben. HII
hoopt het buill zal toch niet voor de bill otem
lDen.

De beer Beard denkt dat bet beter," de Inll
een jaar uit te "tellen. Hn LO @r"an overtu4{d
dat de wes te naow 18, JJl(IItl moet met ,"erge
ten dat de boofdw..g ook g"bruikt word t door
de omligge.de streken al. een ...·cg naar lie
hoofdstad.

De beer P.lmer ondel'1!t.eunde de btll
De beer Schremer zelde da.t ziJne "e"oolen.

omtrent deM tramwegen goed bekend I!ln. daM
hll neh lut8te jaar duide~lk hooft ultge.prok(ln.
Laatate jaar werd te "entAan gegeven dat llIell
met op een verlenlPng zal aandnngen 'oor m"ll
geDen beeft boe de t"", lA de otad werkt
Het ie ongetwnteld 4at de straat te n,.uw le t:n
onTeilig gemaakt zal .. orden door den tramw(lg
Men al spoedig Uitvinden da.t de weg te nau ..
it en "le zal daft ..oorZlcn? 0.. ~ lIJllJIlaat Itn, I" ol' ., ,." I I," ,
'eOhaPPll? SC4In, de 'trm .. helaatlD){bo<taJcl'll 1':.. " apP"1 ~an .'.'11 'lIt'pr Wh "1.11 1,,,: ' " '
liai jlUt men dour deze bill d""n'! Men pt g.... n<l'· hof 'an "lid ,.1 ... " " "ol" ,k ..."
teil k1l'1lrt mil)oen ponden ~terhng aan de v.-.r "pl' .. lllllll ad",k.~" "I". I "' .. ' " _
II1MiechapPlJfl'8ll8nt ge .. en. lndien de lnunWI O~ 'raag W:LI' "f " !:cu"q: I.. I

pa1ite,ten zei den tramweg bonweIl. dan Z.a.I al man 11':\.' om """ ~ll1 ei" f.t ,
dit geld bill ven 10 de banden <ler m ....ol1e"'. HII 'IIrklal('n n" lel,,1_ I",.

al tfogen de bill etemm611 ell denkt het hUI, gaat "an ~I"!(. I' 11,1.111""I
een 1\erkeerden ~'"'Jl nemen door deZ(' I"ll t. ....e..k. "/.,, I, I" r', . ",
ondel"'8t.euaen nlnKt'rl (II .) II' T, .("~

De heer l.ft611 ondel'1!teunde de btll en rll'nkt en " .. rdlll .h·d,·, '," .. '" .1. 'I, .,.
ze ulin belang \"lUl de meerderhilldder mwnntlr8 "pgt:pakt lJi' ~r ,', i '1," l " I,'
deryoo .. teden hlJttE!/l ~,kr,·;:. I "ll'\,j'J "'it" ~.b :..... 1)0.. ~l

!iiir TbolD&l lJpmgton leide dat kol. Schenn, t<>ekwamcll ,." _, h""n , I ",,J. ,I I " .. r
brueker h.eeft v"'~Ten dat hll eeD tegen~tan· 6efllge .hrilrl!W' I, , "' lt I, :,r lII~,r .... '.:,' t,' "u
der d.r btlllA. Hn II een met ..I d. &rJ!'1ImCfl·1 h"om h, I ""rd Ir \ (."r h.t 111'[ó-' r.~ h, , "
ten voor de bill, doclo WiJ de "egen der Ktad en aan oi,~:,t",1 s' .'",1,11" J J

k heb d He \enHlp t't; Il \!Jjl)'onurtre eft ou en, ,j refereerde naar d,," g"" uell
~t&nd te Zeepllnt en ID lAngw .......t .. tUL!' d~'
weg te IIlUIWie. la een "voet 8 dUim "ïl<iw' [lI: 1(,»,. \\
voor d. Illn noodAkel"k? HIJ denkt <lIt III te
veel en booJK dae saken mUe. 111 het OOUltV
beb&ndeld "orden.

De heer P. du TQjt al lie 'wee([p I"zil')( "Il........... ut •• in .... JlI! don tral Itel,~

.1 ,j

hauPu!IJ. Hlltttlll, IllItlH .. Jmllll 'TIllf>'" t\ I ,.Ir[!

le Rncx L"gall. [).I 'laral'. ,J T \! ..Ii".,
~ ort.on. ()rp('I1 B..'lutcnlJ."lcb Rl d~t..rt~.lll .......!Jl r JlI
hruckt.'r ~1\('\\TlglJt. !'IIl,t.r1.t :--'mIl t.....~(l·llll!II,1 I"':
Sprlgg. Tampl," Theroll (p"I!lt"" .tli ,I. r"rer. Vali H,','rden 'all "'lik 'a" Z" \\ ,rr",
"eel",r 'Vege. W~t1 \\',,,",,,. \\'"",1 'J ~II,.,
H"arhoff ell \' eTl t.Pr

T"I'" - De heeren H.·,,,"tl Il" \\,: Jl 11

JI)l)ello. .lollhcrt LIW,", \1(·rTJTI1.:l,n .1
~Ioltell(l. ~~ltH:T ......t:hn>lnl'r .......[J II; t, \ ;1I1 d, I
Walt. W,,'faardt l'tiI,·I', J )'" ~far,," ft

Wolfaardt
!Jc hCl'r Paluu'r \ l~ll purdt. !Het ,!.

legel!
I: \ \ " J: i r , .. I I 1I'

~n .lauw", ~1\.'\,nJlht ZII.I" d~l " tI :,d~, ....
gek-nmell 7:1\11 rh ko,,;\t'!J llJlI~ IJ 1 In 1... d; ..'1 II

.tlt l~ OUln't'nt J.II~j.I"'HI rn~ ,'r .LUI di),'! JH! lil' ...

tl)t"~t· .. t..a.all nc rad", zull"/I I~J II IF I Ik ....' 'li
Het ~of1trakt tRI Illf't gl·,.,J'lt'·11 wprd('11 \(~"r d.J
za.a.k nH~t \ ()(_Ir lw! hlll"'- 1,..g('''L~( h~

rr.ItIOIlly.1C "'lt· T~ ~APH,.·L.\B.

Dr. Van ... tolde voor de petitie "Iln de in·
",onen "1111 J>llteMlOI1in zake het periodiek hof
te 8andtlat8, bil bet hUl8 IngedJtmd op dOll 28t1ten
¥ei, worde :verwezon nnar de regeering voor
~e overweg1.llg.
,Hir Thom81 Upington beeft geen objel.'tie.
BI; heeft ongllveer fJO .. pplJ~tiet! van dien aard
vpor aicb en bli zal de zaak .ijn volle undacht
.VOll. ";, \, d,tagdt·.

"

PALE!! IlS IlKAAll.

De heer Du Toit .telde voor dit buUt i. van
gevoelen dat het "el18Cheljjk ia dat draad en
palen voor bet omheinen vao boerenplutAen
~r eon zoo laag mogelijk tarief over ODze
~rwegen bebooren "enoerd te worden.
, De beer Du Toit trok zUn ,,()Oratel teru,. dur
de regeering reeda vroeger bepulde beloften
~eft pdaao.

KOLOIIJALI: AR.,'LLF.RIr..

De hoor Tamplin stelde voor: ill lI&nmerking
nemende de tennen van het n2pport van
luitenant-kolonel Taylor, bevelvoerende over
die Koloniale artillene, aanlfUll4e do 'Tjjwilliger
lIftillerie, voor 1895, bil bet parlement inge-
diend, "orde een gekozen comitt. benoemd om
onderzoek to doen nllar en te rapporteereD over
het be~tar.nd" artillerie vrijwilligerakorpK" en
",rder om ~ rapporteeren over de geooegllllUJl·
heid in get&) eu doeltr.ffeóbeid "oor verdedi,
ginKJKIoeieinden van de Koloniale artillerie, met
niacht getuigenia in te wilioen .n om papiereD te
"Nen, bet oomitA' te be.tu.n uit .. .,en ledon.
lIamelitk: den koloni&len aecretaria, kolonel
~nnbrucker, kapitein Brabant, d. hewen
llay, Lawrenee, Oroabie en den 'fO()!'Itder;-

BU betreurde h.t dat de heer Faun •
moor koloniale aecret&rla iAda:ar hjj bet r8llpoot
.,...n &lIe ,Tjjwilligen heeft/ewoll.8n. WIJ .~.
"Fn te veel op Engelan en Terzuimen onze
eigen plicbt. Hij betreurt !tet dat men zoo min
belani in der .. &aak stelt. Hli laIl voor uit het
rtpport van kolonel Taylor nitnkN. die
tonnen dat er \'eel plaats "001' verbetering iB.
Hil beriep zich op de YI'OIlWell der Kaap om
tócb bnft lB"Ioad te gebruiken om de mannen (JP
~ ",ekken een uniform un te trekken.
; Sir Thomu Uping10n noemde de speech nn

den boor Tamplin onvoorzicbtig. en ..erdllr dat
hjl sich niet ,elijk ill gebieTon. Heli' ia onmoge-
lilk te sergen wat hU eigenl,jk hebben "il. Hoe
Jq.n men de korpeen .,enneerderen il de.,..."
e1) de beer T.lDplin geeh &&D den hand de amaak
van de dam.. Toor uniformen in te roepen.
Be!acbelijk I De zaak 1'&n verdediging VUl
ZlIid,Afrika ill een Teel grootere dan de bIIW
~plin meent, Hij denkt dat wat m.n noodii
~ft ia een militaire "'et. Dit il niet iD den
lIG1aak. Wti moeten meer ammunitie hebben.
Hij wilde van den heel' Tamplin "eten ....at de
bedoeling Tan d_ il: "11 hij de korpeen
lllten ondenoekon lof loet gedrag van kol.
'Ilaylor.

I Dr. 8martt entiaeerde de vr!iwilligen kol'p8Cn
111ft selde d ..t de ka&pecbe regeering niet geuoer
dt.et. Waarom doen W!j soo veel mind.r dan
<lmada of Austn.lie? Wij moeten soo Ter
kbm.n om in I!t&at te ziJn onte Iroaten .. lf te
verdediaen. Breekt een Europesebe oorlOlf UIt,
waar ruIlen wij dan lijn? Hij .teld. ..oor bei
olldenoek r.J,remeen te maken.

De b8(!r lnnea betreorl het ook dat air
'I?homaa due &aak 100 1icbtbar\ig beeft 0Ple-
nIlmen. tru beeft ook phoord d ..t wti aiet
pnoeg mann.n hebbea om de bnonlleD te be,
DWIIHln. B'1i zal het vOOl'ltel ondlll'lteunen.
: De heer VaD der W&ltdenb hU zal .Un pliebt

.,lIIJ"I11imea indien bti nie"'...,t. Eenir. jaNII
~eden Wal een ~lntie omt.ent .wapelI8Obou..,... .,..r bei hUIl,11_ .. T""" k.l.ue
I l "_' I~I -

HOOG GERECHTSHOF,
CIYIJ.I.L I. \1\1.'

01:\,,1>.\(. ".11 \1

A I \ic'~1 ( II \ I Il I Ir ...

-..

r n deze r.a.a.k \\ a.t-tt 111 hi t Al: tu l,....rw../ \ 1I1!'i( I

Trc~gcr had plaat .. !o:'dl,,-,t ('11 LW] Iqd •• !d~rll g
\an het rucht der pa.rtll.>" l..."\..'Til.~1..." I ,,( I!,
lUOCJitctl thanK dL dlhnkatell ( ........! lIlt' I'll (, r'Rl'dtll

\'IJOr ~,lICher, a(h "kaal TrtJJlI"ld al. r.)·) ·1
IJtl'fli '"OOT een l1UIHierJan~ k,nd til ,hhok,ftll.

JuneM '·oor 'tJ~oerderltt) ileh,\"rd \\I,rd« II (Il
(JP lange pleItreden wen I men ""1h ... ld I )(.t,,,,jol
rtt('ht.er de~ ultlJ.prdM.k III ei ,f.'r \ f 11",.[' d.l! ,j

nuudcrjange J'oclJt ha.J Ill' .t~.\t). d,,~ Iflft~'''lell

hetaaJd word eli III het \IlO~dllftHld ....wil ti lt \ (I

weerderp. heL etgclld"l11 ""mell d TI, In 1'1' "
aan ell'Cher Jll(k'''' n, crnlakel1 zullend, uld, r....
<!le balJuw de zaak III heUldell Illoev: tl<'"CI1.
Of van d• .t:)(.~, d" ~.. tll "all .1: l'~, 1111,J.Clt.
Tan III het vOl'gcilifond. t(· ~""" 111 .I" La.1k
wu bl!lYtHl. dat "lUI ('cn kwe~tlt' dl~ !lug Tl"

der he.lt.t moe.t wordelI 'lj. l'1"..her dll "ild,
het wu alleen kllllMcrtfeschloehm ab I... , 1,1,rk
dat oe IJClegglllg I(clW·..1 8Ckuur "111\ \ "r
woorder6fi moelIot rut'~"'~rken Hl ht:t \ l'rz( kerl'n
"an de £IoUo &&l' den nt lil ti cTj';.ng" '" ";U

a&I1I~prakellJk VCWJr de koswn . nla.&r ','HI IJ) dl 7f'.

lllél kon heta!"n. dali mn""t CIMth"r dl' '" I

den ml.del')artge af<l'lCl1 D" and, r, ,,·dH"',.
W&arTIllI recht'!r Rill hanan llch "h. ri' tlllUd
titter de handel""'!!Jl der (':\~( uf·pur ....!IJ 'fl'n I)()I

del teu nadl'ell \ all df·n IUUlder ]angt W", fl ;
het Illenn~ eel1" en het hot ~..rd..agd~ tot ,,,_
teren.
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